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Afyon Anlaşması 

Bu Anlaşmıya Girmek için Iran· 
dan Bir Heyet Geldi. Anlaşma 

Müddeti iki Yıl Uzatıldı. K4nunusanl 1985 
,,J ir'de bergftn aabahları çıkar eiyaıal gazetedir. 

il Yer Sarsıntıları Hala Devamda.~ 

-ihtiyaçlar Konuşuldu. Hesah Verildi. 
Dilekler Dinlendi ve Seçim .Yapıldı. 

Cnmhuriyet Balk Fırkası vi· 

lAyet konr resl ikinci genel 
toplaotmnı dnu de öğleden eon· 
ra Halkevlnde yapmış ve geç 

gud, Belediye bııkını Bay 
Behcet Uz ile dılre mftdQrle· 
rlnden bazıları da kongrede bu· 

luouyorlardı. 

Halk.e'i binaaı 

'faldte kadar g~rtıımelcrln• de· 

'fam ederek lalerinl bitirmlı n 
dı~ılmııtır. • 

Kongrenin dO•kO. toplantı• 

tındı dı dinleyici olarak Fır· 
kılı n fırbeız blrçuk lzmlt'll 
Tardı. Vali General Klzım Dl· 
rik, Manita nylnı Bay Tur· 

r "\ 
C.H.F. 
Heyeti ve 
MomessiJJer .. 

C.B.F. yeni ?ilayct idare 
heyeti, Yozgad ııaylavı Bay 
A?nl Doğan9ın bııkanlıgı al· 
tında ıo ıuretle teıekkal et· 
!Diştir: 

!Sayan Sabire Yunoa, Bay Dr. 
I\Jmrao, Bay o"1kat Enver, Bay 
Dr. Hüseyin Hulki, Bay Dr. 
Rıımib, Bay Dr. Lütfi Kırdar, 
Esnaf ve Ahali Bankaeı müdörft 
Bay Atıf, yezı i~leri mfldüdlmh 
Bay Kemal Tal!t'tır. 
G~nel Kongre 
MO.meaesilleri: 

Bayan Vedide, avukat Bay 
Tevfik Fikret, Dr. Bay Kimran, 
nukat Bay Mustafa lfünir, Dr. 
Bay fünt, Bıy lehmet Aldcmir. 

Yedek: azalar diğer ıllton · 
larımızda ve kongre mftzake· 
relerine Ait kıeıaıdadır. 

Saat 1~ 120 de VU&yet kong· 
reıl başkanı Yo.agat ııylnı Bay 

A tnl Do&an bııkınlık kürei\· 

e6ne çıktı ve: 

- Atkadıtlar celaeyl açtım. 
I_ongrece aeçflmff 0118 (lç CD• 

cümen fılerlnl bltirmlıtlr. Bn 
encllmeolerln bızırlıdıklırı ra· 
porfar eıra ile o.kooıcıktır. Ve 
\\zerlerinde mQnaklıı ıerbeattlr. 

Dedi. 

Zabıt i,leri: 
Baıkan'n hu tözleri üıerlne 

yazıcı Bıy Cemal ALmet geçen 
toplantı 11ptını okudu n Ba
yındır mGmesellt Bay Ktnf; 
kongre ftyestnden olmıyın bir 
gencin söylemi ı oldu An sl>zlerf n 
de zapta geçmlı oldoRonu eöy· 
llycrek ltlr11da bulundu. Kon· 
gre baıkanı; r:abıtın görftofllen· 
lerl te&blt eden bir nılkıdan 
ibaret oldoğo için dinleyiciler· 
den ıöz ıöylemlt otınların ıöz· 

!erinin de teıbltlnde bir mıh· 
ıor olmadıAı cenbını ntdl ve 
bunu heyeti omomlyenln reyine 

ko1du n heyeti oma mi ye mıh· 
zur olmadığına karar ?erdi. 

Bay Cemal Ahmed (İzmir) 
beaap eocnmenloln; fırka 'fiil · 

yet idare heyr.tlnlo iki eenellk 
heeabınıo tetkik edilmekle be· 

raber ibranın, bundan aonrıld 

Yunan Bandıralı Bir Va
pur Akdenizde Kayboldu 

~~~~~~~-----~~~~~~---

rr e sizle Arandı, Bulunamadı. Vapu-
run Batmasından Endişe Edilmekte. 

İatanbul, 10 (Hususi) - Yunan bandıralı (Elenl embirlko) 
adlı yolcu npuro cumartesi gflnftndeoberl kayıptı . Mezkdr vı· 
pur, 30 yolcu ve kO.lliyetll miktarda emtea ile cumarteıl akşamı 
SelAolk limanından hareket etmlt n o daklkadanberl bu npu· 
ron Aklbctlndcn mıhlmat ahnımımııtır. Pire n Atina'dı t1pu· 
ron gaybublyetloden umumt bir heyecan nrdır. Vapur acentesi, 
telıizle Akdenlz'de ıezen npurlardan (Elenl Emblrlko) hakkındı 
ınılOmat fatemlı n fakat hiçbir netle• elde otm•A• moufhk 

0 1 amamıttır. Vaporun betwıı olm111 ihtimali çok kunetlldlr. 

kongrece yapılması hakkındaki 
teklif inin teamCUe ve olzamlıra 

C.H.F. Vilayet 
Kongresi 

Atatürk ve 
Büytıklerimize 
Tazimat Sundu .. 

Cümhuriyet Halk Fırk.atı lamir 
vilayet koDgreai, ilk toplandıtı gü•, 
uluıun en büyük adamı Atatürk.'e 
tazim için bir dakika ayakta dur· 
muılardı. Kongre baıkanı Bay 
Avni Doğan'ın teklifi üaerine, 1',ır· 
kamızın genel baıkanı Atatürk'e 
genel baıkan nkili İımet 1oönü'o• 
Te genel k4tib Rcceb Peker'e kon• 
grenin ydkaek taıim ve ıaygılannın 
ıun•lm11ı alkıılarla onaylanmıı n 

aıağuılaki te1graflar çek.ilmiıtir. 

AtaUlrk 

C.H.F. Genel Ba~kanı 
Ankara 

İzmir Yilayet koııgreeinin üye
leri bayük adınızı ayakta olarak 
Ye içten] gelen yilkaek bir duygu 
Te ıaygı ile andılar. Uzun yıUa.r 

baıımıada ve baıımızın üıtilnd• 
kalmanızı yurd için kutlu, uloı 

için uğurlu hir iilek olarak yü· 
celtiriz. 

C.H.l~. JEmir Tillyet kongreıi 
haıkıw 

Avni DoAan 
• • • 

ismet f nönfl 
C.H.F. Genel Batknn Vekili 

Ankaıa 
Viliyet koogreıinio üyeleri 

ulus için 'erinde n yüce itleri• 
nizi saygı ile andılar. Uzun yıllar 
iı baıında Ye ba11m1Eda k.almannı 
ondan bir dil~k olarak yüctl· 
liriz. 

C.H.E. 1zmir Tiliyat kongreai 
baıkanı 

Avni Dotan 
• • • 

Receb Pekeı· 
C H.F. Genel KAtibi 

İstanbul 
:Fırka l'ilAytt kongreei değerli 

adınıu alkııla anarak HyJılarını 

yüceltmeıe heni memur ettiler. 
A.rzederim. 

C.H.F. İımir viliyeı kongreıi 
baıkanı 

Avni Doğan 

aykırı olmadığını, bankalarda 

ve diğer milesaeselerde böyle 
yapıldığını, eğer fırka nizam· 
nameılne oygnn değilse bu ci· 

betin zabıtta yasılmaıını bildir
di, ıözlerfnin zabıta gttçmeslnl 
istedi. 

Fırka Tiltyet idare heyeti 
dyeıioden 111ubıslp Bıy Ahmet 
Enver cevap nrerek fırka nl· 
zamnımeelne uygon obnıdıAını 

ıOyledi. Kongre baı~.ıaı dı il• 

- Sonu ' ıocı iablfedt 

Bakanımız, Konseye Başkanlık Ede
cektir. Hakkında Takdirler Dolu 
Neşriyat ve Beyanat Yapılıyor. _______________________ .. ______________________ _ 

Belgrad, 9 (A.A) - Tarklye ~muvıl!al4tı münıııebetlle gaze. 

dışarı itleri bakanı Bay Tevfik 

Raıdü Araı bugün bıtbıkan ve 

dıeırı itleri bakanı Bay Ye•· 
tJç ile iki mQIAkat yıpmı~tır. 

Bu mi114katlar IJrasında iki 
memleketi ıl&kadar eden meı'e · 

leler hakkında ııoktıyı nazar 
teatilerinde balonulmuator. 

Öğleden ıonrı ealtınat naibi 
Prenı Pol, Bay Ted lk Rtlşdft 

Araa'ı kabul etmiştir. Bay Rftodll 
ArH bu aktım Ccncueye git· 
mek üzere Belgrıd'dan ıyrıl · 

mıttır. 

Milletler cemiyeti konseye 

'farldye dıe foleri bakanı Bay 
Tedlk Raıdii Ar11 rlyaıct ede· 
cektlr. İngiltereyi Bay Con 
Slmon ile Bay Eden femıil 

edeceklerdir. 
Belgrad, 10 ( A.A ) - Tür· 

kiye dııarı lılerl bakını Hıy 

TedUt ROtdü Ar1&1n Belgr.da 

leler uzun makaleler neşret· 

Bay Te•f ik Rtı .tü Ar11 

mlalerdlr. Bu ırada 

Dlmflrfye•lç diyor ki: 
meb'uı 

Zelzelenin Yaptıkları 

Marmara ve Diğer Adala
rın Vaziyeti Korkunçtur. 
Vatanın Gozel Bir Köşesi, Bugnn 

Yaı·dıma Muhtac Haldedir. 
Balıkealr, 10 ( A. A) - Son 

gfjlen maldmıta göre; Kıpıdağı 
yarımadHll• Erdek, Marmara 
nahiyesinde 11rııntılar denm 
etmektedir. Erdek kıymıkı· 

mının baıkınhgında bir heyet 
fırtını ydzftnden lrtlbarı zor· 

loAı n~rıyın Mırmarı aduı'nda 

bolonmıkra ve Marmara ile 
diğer ıdalırdakl halkın ihtiyaç. 
larlle yıkından ıltkadar olmık· 
tadır. Bahkeılr valili yardım 

tertibatı aldıktın tonra borıyı 
d6nm6atftr. 

teeutır oyındarmıttır. Her la· 
raf ta yer yer yardım tedbirleri 
alınmıttır. 

İstanbul, 10 (Huıoeı; -
Marmara adılırındı zelzelele· 
rln denm •ttf ıı n hflytlk 
kıyı parçılınnın ıdıdın aynl· 
dığı hıber veriliyor. • 

Ankara, 10 (Boıatf) - BJ. 
IAliıbmer merkezi, ıelzele felA · 
ketinin hftyftmeel milnaaebetlle 
Erdek halkına dahı btıyak 
yardımlarda balonmığa 
'fermfttlr. 

kırar 

- .Te•f'k ROodd Atae, Tftr· 
klyenio ballcdUccek bir çok 

dış işl eri başarmıo olduğu 1925 

denberi TOrkiye cümhuriyf'tl 
dıa slyııusınJD başında bulun· 
maktadır. O Türkiye sfyaea&ına 
aklıselimi ve bir devlet olaıak: 

sonuna ermfo ve fakat Atatürk 
tarafından millet olarak yQk· 

sehilmlş bulunan eski Jmpara· 
torluğun bfttün uıullcrlodcn 

ad bir realizm getirmfttir. 
Rüşdü Arasın bütOn faaliyeti· 
nln başındı A nupadı v11 As· 

yada hiltO.n komıulnrla barıı 
fikri bulunmak.tadır. 

Bay Dimitriycvlç, bundan 
ıonra Tedlk R<lşd6 Araaın ha· 

rışı temin •e muhafaza için 

tf mdiye kadar A nupa merkez· 
lerine n U.neneye yaptığl 

eaymz seyahatleri hatırlırarak 
diyor ki: 

- Te•flk Rüıdft Aras, meın· 
tekeline, ona barıtı temin için 
yaptığ• hizmetle beraber ayni 
zamanda gerek Avropı'da, gerek 
Aeya'da genel barııa da hizmet 

etmi~tfr. UJwlar kurnmundakl 
faaliyeti n beltgatl, lknı edici 

•e dılma barıt f lkrlnden mOI· 
hem olmuıtur. 

Nihayet Bay DimltrlyniQ, 
TC'ff lk RllşdQ Aras'ın, Sovyet 
Ruıya, Lehistan, Çekoıılonkya, 

Romıoyı, Yogoelnya Ye Tar
kiye tarafındın imza edilen 

- Sonu 6 ıocı aablfede -

Bay Fuat Dün 
lstanbul'a Gitti .. 

Salapuryacılar Bir 
ŞikAyette Bulundular 

Maliye bak.anı Bıy Jt'uad, dnn 
İzmir 'aporile ıchrimizden İıtan• 
bul'a geçmiı Ye Pasaport'tan bele· 
diye reisi doktor Bay Behcct Salih, 
defterdar Bıy Kenan ve diğer bir 
çok ıevat tarafından uğurlanmııtır. 

Gelen haberlere nar.aran 
Marmarı'dı bütOn binalar yt· 
kılmıştır. Marmara adaeı'ndı 
Te diğer adalardaki köylerde de 
evlerin yüzde dokeam ç6kmaı 
veya yıkılmııtır. Nafu .. çı yeni 
zayiat yoktur. Yılnız birçok 
haynnat telef olmottar. Balkın 

laktnı için uğratalmıktadır . 
Babkeılr HllAllıhmer tuheıl 

felAkete uğrıyan yorddıılara 

yardam için teberrü kabulftne 
bıtlamıotır. Anadohı'nuu gftzel 

köteleılodeo biri ol .. n bu yer· 
lerln aglldıgı ımıatız feJ&ket 
.mıyetin bertarafında bftytık. 

Bugnn Halke
vinde Konfe
rans Var .. 

'"\ Liman Salapuryıcılar Cemiyeti, 
hareketten evvel Bay Fuod'a bao· 
'urarak, Rıhtım Te 1..iman idare· 
lioden oikiyet ctmiılcrdir. Şikiye· 

tin aebebi ıudar: 

• 

•• 
Halknlmlz tarafından çok 

iııbetll ve zengin bir şekilde 

hazırlanın tnkılAp derelerine 
bugün de denm edilecek ve 
Bay Aıım lımet 11at on
beıte Fırkamızın "lnkıJAp,, 
umdcıl etrafında hazırladığı 

konferao11 nrecektlr. 

\., "' 4!SZ:S -~ 

Eaki fİrkct Mmanında 5 tona 
kadar olan mnnalar tarife mucibin· 

ce ç~lışırlardı. llalhuki Liman umum 
müdürlüğü, müeMesenin hO.k:O.mete 
.intikal etmesinden eonra buna mü• 
eaade etmemiıtir. Salaporyacılar iıe 
bük.dmclin ı;ene cıki ocrnit altında 
faaliyete müsaade ettiği, buna rağ· 
men mildürlüğün mümonıatte hu• 
lundo~onu sö1 lerni~lerdir. 

Bay Fuad da bu mes'clc ile ali• 
kadar olacıtıoı ıöylcmiı ve not 
alQlıftır, 
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Sar' da Reyiam Gürültü- Afyon Anlaşmasına.Girecek 
süz Olarak Bitecekmiş .. 
Milletler Cemiyeti Bugün Bu Mü

him Mes'eleyi Konuşacaktır 
~~~~~~-~~~~~~ 

Londra, 9 ( A.A ) - Cnmı letler cemiyeti konıeyinln va-
gflntı toplanmaya başlanmuı olan zlyetlnde değltlklllder yapabilir. 
Milletler cemiyetinde g<Jrüş(l. Bunun için rey toplanılmasının 
lecek işlerin en mllhlmml Sar ıeıslzce yapılı~ğına dair fazla 
hl olacaktır. Sar'da reylerin flmid vardır. 

toplanmasına Paıır gOnQ bıt· Vartova 10 (A.A) - Kuryer 
lanacıktır. Neticenin P12artesl Cenan} g11eteıi Sar pleblaltloe 
öğleden sonra bellt olacağı memur Almın komiıer Bay 
eanıhyor. Bilrkel ile yaptıgı bir mtUAbtı 

nefretmektedir. Sar'dao gelen haberler rey· 
lerln verlltrken ve alındıktan Bay BO.rkel, Almanya'om 

hiçbir vr.çhlle Sarın paylıtılma· 
ıonra asayltln koronacaıt.nı 

o· 11na razı olmıyacağını ıöyledlk· 
umdurmaktıdır. Sar hOkumet ten ıonra demlttlr ki: 
komisyonu taraCından bu lo lçlo _ Statuko taraftarları btr 
alınan tedbirlerin vaziyete oy- tek rey ekııı~rly"t .hzanırlına 
gon olduğu eanılmaktadır. Sar'ın htlkllline kat'iyen etml· 

Fa~la tarafgirlik gösterenle· yeceğlz. Fakat Almanya'ya il· 
rlo, karıtıklık çıkarmak lete· tlhak taraftarları hattı bir 
melerl çılgınlık olur. Çilokd .ıeyde olean ekıerlyet kazanılır · 
bu karıtıkhklar Sar için bir ıa Sar'ın Almanya'ya dönme· 
kuar vermek elinde oJın Mfl. ılode ıerar edeceğiz. 

Balkan ökonomik Kon-
seyinin Verdiği Kararlar 
Bir Protokol imzalandı. Mozakere
Jerde Dostluk Hnktım Sürüyordu. 
Atını 10 ( A.A ) - Balkln 

ıntanıı dnletlerlnfn letloaı t ~ko 
nomik konıeyJ kapanmış n 

toplantıdan sonra atağıdakl teb· 
lfğl neşretmiştir: 

memnuniyetle 
bilmlıtlr. 

Cenevre, 1 O (A.A) - Ula&· 
lar kurumu koneeyJnlo 11.1. 
denesi Tevfik Rilodd Arasın 
batkanlığıada açılacaktır. İJk 

toplantının Çarşamba gftod 

yapılması muhtemeldir. Koıııey 
Sar mes'eleıf ve hudutlara att 
Irak · İran lhtllAfı dahil olduğu 
halde otuz kadu mta'eleyl tet· 
kik edec~ktir. 

lran'dan bir Heyet bu iş için Istan
hul'!l Geldi. Muahede Uzatılıyor 

İıtaobul, 10 (Huaual) - Afyon ltlerlnde hftk'llmrıtlmlzle Yugoalnyı araıında yapılan anlatmaya 
girmek için İran hakdmetloce baaı teklffattı bolunulmottur: bu lol görOtmek öaere Tahran'dıo 
yola çıkan İrıan heyeti latınbal'ı ıelmlttlr. 

Son haberlere göre, Yogoelnya ile yaptığımıı afyon aolatmaeı, bazı tadllAtla iki yıl daha uza. 

tılmıttar. ------·· ............ ·-------
Bilkreş'ten Kap'a 

Romanya'lı Tayyareciler 
Adapazarında Yere indi. 
Tayyareleri Sakatlandı, Tamir için 

Eskişehir'e GönderjJdi. 
mftddetlnce, hGk~met, belediye 
n halktan gördOkleri çok sa· 
mlmt alAka ve ıevgidtn çok 
memnun kaldıklarını ve hiç 
bir yabancılık hleaetmcdlklerlnl 
anlatırlarken Hr!ılmaz bir te· 
kilde kurulan Tftrk · Romen 
dostluğunu yırattığı derin 
ıevgl hlalerlnl görmekle bQyök 
zevk duydnklarını ıöyltımlıler· 

dlr. Tayyareciler Eskftehlr tay· 
yare fabrlkuında tayyarenin 
tamlrah bittikten sonra Kap 
ıtyahıtlııe devam edeceklerdir. 

El eksiz 
Değirmenlerde 

Kontrol. 
Ankara, 10 (Hoıuli) - Ma· 

llye Bakanhğı, elelulz Un de· 
ğlrmenleri için 'Hzolunan kont· 
rolft kaldırmağa karar nrmlt 
n bu kararı bOUlo Def terdar· 
lıkları tamim eylemlıtlr. 

Japon Pamuklu 
Kumaşı 

Tokyo, 10 ( A.A ) - Ja· 
ponyadı, 1934 de iki milyar 
bet yaz milyon metre pamuklu 

kumıt ihraç etmlttir ki l93!l 
eenealne nlabetle yüzde 20 

f1Zladır. Jıponyanın aun'f ipek 
lmılAtı da bir enelU ıeneye 
nlebetle yClade elli artmıı ve 

bet yüz milyon klloyı çık· 

mıttır. 

Adapuara, 10 (A.A) - Se· 
nebatı tatilinden ietlfade ederek 
eıhlbl olduğu ıpor tayyıreslle 

Bülı.ret'ten Kap'• gitmek için 
yola çıkan doet Romınya'nın 

tınınmıı pilotlarından ve genç 
ıporco kızlardan avukat İri na 
Boranyı ile profeıör Rasıt İ•o 
novlç Eskfoehlr'e giderlerken 
twyyarenin yığ manumetreılnln 
iyi tılememeıioden ıehrlmfzln 

Sakarya 11blllnde bot bir alana 
fnmlye mecbur olmuılar iner · 
kr.n alanın karla, hanoın tlpllt 
olmasından alın kenarındaki 

sedde haf il çarpan tayyarenin 
pervane kanat ve tekerleği 
eakatlanmakla yollarından kal· 

Fran~ız · Italyan Anlaşması 

a>ıtlardır. 

e,,ıedlyemldn ml11firl ola· 
rak dört ;an kalın tayyareci· 
ler tamiratı yapılmak dzere 
tayyareyi trene koydurarak ak· 
ıım Eskltchlre hareket etliler. 

Mlıaflrler lıt11yonda keneli· 
lerlol uğurlayan bftyflk bir 
halk killleılne mleaflrllklerl 

Eden, Avrupa için iyilik 
Çıkacağını Söyledi .. 

Bundan aonra baehakao bay 

Flanden't ziyaret ederek Roma 
ııeyahatlne dair izahat nrmfıtir. 
Bay Laval Roma anlatmalarını 

Bal.kan antantı daim! ko01eyl 
oln Ankara'da 2.11.934 de it· 
tlhoz r.ttlğl kararlara tedikan 
Balkan antantı ökonomik kon . 
ıeyl Atlna'da Yanan dışarı it· 
lerl bakanı B. Makelmoe'un 
başkanlığında toplıomıştır. Çı . 
hşma 3·1·935 tarihinde başla· 
mış ve 9 I tarihinde bftmfttir. 
Bo Uk toplııoma devresinin 
amıcı dalmt konseyin 10 5.9 5 
tarihinde Bftkret'tc yapacağı 
toplantıya 1rzedilecek olan ra . 
porun hazırlanması için dört 
memleket arasındaki ökonomlk 
ya laomı mee'eleel hakkmda 
tem ve teferruatlı bir noktai 
naur teati idi. 

Kültür Bakanının Teftişleri 

Loodra, 9 (A.A) - Diln 
Edfnbergde vermlt olduğa bir 
eöylevde bay Eden Fransır- İtal· 

yan aolıtmasına da dokunmut· 
tor .• 

Bay Eden bu anlaımının, 

Avropa'nın letlkrarına bftyllk 
yardımı olacağını ve bundan 
btltftn A vropa itleri için bir 
f ylllk çıkacağanı sandığını aöy· 
lemft ve demlotlr kt: 

kabine arkadaşlarına anlattıktan 
ıonra yarın akeım veya Cuma 
gOnQ Cenene'ye gidecektir. 

Ôkonomlk konsey, komiayon· 
larının meaıtelne dayanarak 
altı karar euretlnt ihtiva eden 
bir eon protokol teeblt etmiş 
tir. Bn karar Baretleri tonlardır: 

I - Tfoaret ılyasası 
2 Muhabere ve m6nakale 
3 Balkan bankası 

4 Turizm 

-------------
Ankara' da Tarih ve Coğ· 
rafya Fakültesi Açılacak. 

fetıınbul, 10 (Husoet) - KQlUlr Balranı Bay Zeynelibldio 
buraya geldi, fstanbal okullarını teftltten ıonn ~Edlrne'ye gide. 
cek orada da tefdolcrde bulunacaktır. 

Bay Zeynel4bldln, bosene Anklra'da coğrafya ve tarih lak.Ol· 
telcrlnlo ıçılıcağmı eöylemlttlr. 

Kar, Yağmur ve Soğuk 
Şiddetle Devamdadır .. 

- Bu, yeni ıene için iyi 
bfr ba,ıangıç&ır. 

Parla, 9 (A.A) - Sabah er. 
kenden bıy Laval dıtarı itleri 
bakanlığına giderek İngiliz mH· 
lahatgüzarı bıy Kımbel'J kabul 
etmlıttr. Ve keudlaUe Roma 
mftzakerelerl hakkında görüo· 
mOttilr. 

Budıpeıte, 9 (A.A) - Roma 
anlatmalarının bUbatıH ademi 
madahale mukavelesini imza 
edecek olan devletlerin birbir· 
lerlnin toprak tımarohğını zorla 
bozmamayı taahhüt edeceklerine 
dair olan kısmında durarnk, 
bunun Macırlstao tarafından 
ôtedenberl sarfedllen gayretlere 
tamamlle uygun olduğunu, çönkO 
Macarlııtanın muahedelerln an· 
cak muslihane bir tarzda tadf. 
llnl Jatedlği Macar mahaflllnde 

ıöylenmektedir .. 

Pan Arahizm, Yakında 

Gtınün 1 

KO.çflk Duyumlan ~ 

Dno Geceki Ziyafet 
CümhurJyet Halk Fıakası 

İzmir vllAyet kongresi murab . 
hasları şeref ine dün gece, fırka 

vllAyet idare heyeti başkanı 

Bay A vnl Doğan tarafından 

Egepılasta bir ziyaret VP-rllmlı · 

tir. Ziyafette Valimiz General 
KAzım DJrlk ile Milstahkem 
mevki kumandanı, vll&yetln 
ileri gelen memurları ve daha 
birçok zevat bulonmnolardır. 

Ziyafet Hml mf konutmalarla 
geç vakte kadar devam etmlıtlr. 

Bay ŞOkrll 
İsmlr muhasebe mftmeyylz il· 

ğlne tayin olunın İıtanbol 

defterdarhğı memorlarından 

Bay Şftkrft, tekmilde ıe•kedfl· 
111l1tlr. 

Bay Vahib 
Uyuşturoco maddeler lnhl111rı 

mtıdtırCl Bay Vahib ddo deniz 
yolları lıletmeılnln İzmir vapu· 
ru Uo İıtınbul'a gitmlttlr. 

Bay Etem 
Samaon ıaylavı ve ıehrlmlz 

bıtmftddelomumiıl Bay Aıım'ın 
ağabeysi Bay Etem, don ıeh· 
rlmize gelmiştir. 

Bay Adil 
Bir haf ta meznnf y,,tle ghmlı 

olan baytar mildarü Bıy Adtl 
ıehrlmlıe dönmfttUlr. Bay Adil 
Ankara'dakl ziraat enetlUlsllntı 
Rezmlı Ye bazı hoıo11tlı al4· 
kadar olmuıtor. 

Polislere Konferans 
Bogiln eaat onbeıte vlllyet 

salonunda mftddeiumumf bat 
muavini Bay Ali Rfza ceza 
mahkemeleri uaolft mevzuu 
hakkında polis birinci ve ikin· 
el komiserlerine bir konferanı 
-.erecektir. Konferans mftnaka
talı n eerbest o)acaktlr. 

B. Fuat Ce

nap istintakta •. 
İzmlr'de sahil sıhhiye mnha· 

sebeclUğlnl yapan fstınbol'lo 
Bay Fu•t Cenap, zimmetine 

624 lira 5 kuroe geçirdiğinden 
vllAyet makamının mezuniyeti 

üzerine adliyece tahkikata baş· 

lanmıı ve 1609 numaralı kanon 
mucibince Bay Fuat Cenab'm 
enakı birlocl fatlntıka havale 

edllmietir. 

Liselerde 
Yoklama 
Talimatnamesi 
İstanbul, 10 (Bueuai) - J,i. 

ıelerde yoklama talimatnamesi 
5 Ôkonomlk kuamların 

le beraberltğl 
6 - İç yasası 

Nakliyatta 
Postacı 

intizam Bozuldu. Bir 
Zorla Kurtarıldı .. 

K d K 1 k 
bu ayın 15 inde tatbik oluna· ongre e onuşu aca . caktır. 

Son protokol taedik edllm~k 
ftzere balkan antantı memle, 
ketlerinin dı~arı işler bakanla
rına verilecektir. Ôkonomlk 
konseyi bu toplantı devte!i 
zarfında mQzakerelerfn ~n doe· 
tane ve tam iş beraberliği ru. 
bundan mftlhem olduğuna 
~~~~-----,~----~~-

Kudüs'te 
Ermeni Ve Rumlar 
Arasında Bir Hadise 

Kudiis, 9 ( A. A ) - Noel 
yortuı;o gece inde Kumame ki· 
lisesinde Ermeni, Rum ve Or· 
todokelar arasloQ..da Ayin mee'e· 
lesJnden şf ddetlt mOnaeza ve 
kavgalar olmnıtur. 

Varıova, 10 (A.A) - Vbtul 
nehri bOtQn boyunca donmuı· 

tur. Danzln~ limanı da bozlar· 
lı örtfilmftttftr. Vapurlar hemen 
hemen hareket;Jz kalmıılardır. 

Kard:öse IO ( A.A ) - Üç 
gün eni bathyan kır n tipi 
bugO.ne kadır devam etmletlr. 

Erzurum·Heyazıt postası Tahir 
geçidinde mOdhlt bir tipiye 

nğramıo, tabir brakolu efradı· 
nın yardımı ile kurtarılmıf n 
posta Oç gtın geçlkmfetlr. Dört 

gün ıüren fırtına yüzilndcn 
yollarda bulunan birçok kim· 

8cler bOyflk güçlüklerle tehli· 
k:eden kurtarılabllmlılerdlr. 

Moıkova, 9 (A.A) - Üç 

gftndenberl Karadenlz'de tfd· 

detll fırtınalar olmaktadır. Bir 

çok vapurlar lmdad lıtemfeıir. 

Birçok yerlerde telgraf ve te· 
lefon hatları bozolmuıtor. 

Kan, 10 (A.A) - Yedi gf1n· 

dür tehre n civarına kar dOt· 

mektedir. Karın yilkseklfğl ya· 

rım metreye yakındır. Erzurum· 

Sarıkımıe arasındaki dar hat 

kapanmıttır. Bu yazde İıtın· 

bul poıt111 fiç gOn geç kalmıı · 

lir. Dondan sonra btıtilo nak· 

llyat ve ıeyahıt kızakla yapı· 

lıcıktır. 

______ lngiltere 
Petrol Boru Yollarının Açılma Şen- Hindistan 

liğini Kral Gazi Yapacak. 
--·--Kudas, 9 (A.A) - Yakında 

yapılacak olıo Irak petrolleri 

boru yollarının açılıt merael· 
mine Kerkdkte Irak kralı Gazi 
rlyaect edecektir. 

Ayni meraaim Şam, Cerablua, 

Hayfa ve Ammanda yapılacak· 

tır. Bo merasime lttlrak ede· 
cek İnglllz heyetinin yakında 

tayyare Ue Londr1dın hareket· 
.lerl beklenmektedir. 

KodOs, 9 (A.A) - Bağdat· 

tın gelea haberlerde Arab 

ittihadı cemiyeti Nleın sonla· 

rını doğru Bağdatta umumi bir 

kongre toplama hazırlıklarını 

baolad1ga btldlrllmektedlr. 

Kongreye Sariye, Filistin •e 
Mmrdan mur1hhaı ve heyetle· 

rln daveti için şimdi den faali· 
yete geçli mittir. Arab mahıflll 

merhum kral Faysal'ın takib 
ettiği pan Arabizme Irak hü· 

kumetintn gösterdiği alAkadan 

dolayı izharı 

mektedlr. 
memnuniyet et· 

Londra 10 (A.A) - lngllte· 
re ·Blndlıtan ticaret anlaeması 

dilo imza edflmlttlr. Anlııma 

Ottova imparatorluk arasa an· 
laomalarmıu bir matemmimldlr. 

lzmir Postası 
Kapatıldı. 

Memleketin iç emniyetini 
bozacak şeklide yazılar y1Zdığı 

gör il len [İzmir Ticaret Postası J 

gazeteıi Vekfller heyetinin kı· 
tarile ve mathuıt kanununun 
50 inci maddeıl mucibince kı· 
patılmıotır. 
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yazdıranlar don de nüCaa md· mele vergi.al muhafaza memura • Ih ı B ) • L d d • • • • • 
dOrlüğOode bir yığın teşkil edl· Ahmed bozııkman, Karakapı azı raca çı ar er 10 ve on ra an Maznunlsr Dün 
yorlardı. Ndfue müdOrlOğü, mü caddesinde 131 numarada Ni· Serbest Bırakıldılar .. 
racaat edenlerin fazlalığı karşı· yozl boran. Yenı· s1• arı·şler Aldılar, Mahsul Azaldı 
sındıı üç ma " memurunu ça· Ç 

~~~~~~~~~~~ .. ı~~~~~~~~~~~-lıştırmakta devam etmektedir. 
B Hapishanede gardiyan Hflml 

ayan ve Bayla\'don kOtüğe çellkbaş, polie 207 numaralı 
soyadlarını yazdıranları yazmakta Osman çıkrıkçı, Alirels mahal · 
devam ediyoruz: 

leelnde Dede sokağında 16 no· 
A marada Mehmed çetlnçif tçi. 

Birinci komi er Bahaeddin Üçüncü komiser Hüar.yla Avut 

akaltuo, İnhfıarlarde odacı çongar, Boca'da Yağhane soka· 

Şevki cay, Damlacık yokuşun· ğında 16 nomaraıla Nasuh çe· 

da 101 numarada hüseyln ar· Ukyay, polis 177 numaralı 
daç, ntıfuı kati plerlndtın Şaban Cemll Çay han . 

•kşit, İkinci hukuk mahkemesi E 

Şehrimiz tfcard ve zahire 

borsasında dnn 3.400 çuval 

üzQm satılmış ve f latlerde 30 
paralık blr yilkselme olmuştur. 

Alakadarların verdi klerl ma· 

himıta nazaran Londra, Berlln 

pi yasalarında ve Y ooanfstan 'da 

fizüm stokları ço azcılmıştır. 

HuRene dünya lstlhealatınm is· 

tih16kten az ve A vu toralya 

üzilm rekoltesinin de geçen ae · zarfında daha yOkeelmeaioel 

nelere nazaran noksan olması, muhakkak nazarlle bakılmak· 

Londra ve Berlin piyasalarında tadır. Bazı ihracatçılar Bedin 
üzüm flatlerloio yükeelmr.atoe ve Londra'dao eipnrişleı almış· 

amil olmuştur. tardır. 
lımir'de de i hn~ edilecek 

üzüm çok azalmıştır. Mevcut 

stokun 70 bfn çuval kadar 

olduğa söylenmektedir. 
Üdim fiatlerioin bu haf tıı 

Burna va 
Duyumları . 
Bay Edip Çanakkale 

kariplerinden Vey11i abur, As· 
llyecezıı hakimi Yümni altun· 

el, Kalafat mahallesinde 3 nu· 

rnarada Ali akınsa Muhasebel 
h ' 0 sueiye dördüncü şube tahsil 

ınernuro Mehmed ıcet, Bltpa· 

.Evkaf ıahsildarı Ü8man ebfnç, ı 
Karşıyake'da 26 numarada Sad· 
berk erkeaıen, Kılcımesçit ma· 

balleeinde İnci sokağında 21 
numarada Bekir eraymıık, Mil 

nci üııtehihler 

Seçimi Yarın Başlıyor. 

iskan l\IOdilrü Oldu 
Burnavo, (Hususi) - Dlkill 

kaymakam vt'kiletinde bulunan 

nahiye müdQrümüz bay Edip, 
Çanakkale lskôn müdürlüğüne 

leyin edilmiş ve Çanakkolı•ye 

gitmek üzer~ buraya gelmiştir. 

zarı' d n a elbiseci Feyzullah al· 
kanlar, İtba14t g<ımrQlYü muha· 
fa " za memurlarından aral, Bi· 
rlncl beyler eokağında 12 nu· 

~arada Tahsin alkış, lnMsı:ırlnr 
zıraat tubf'&İnde hiiSC) in araca. 

gôk, İtfeiyede 27 numarah 

~ubarreoı İsmail oltun tutar, 

fettiş Niyazi erkamay, Basma· 
haoe'de l\J, Ahmed erartuo, 

Horaeancı sokağında .5 numara· 

da basan Kıbrıs ertay, Alsan· 

cak'ıa Tercüman sokağında 4 
nuınımıda Said ersağdıç, Koran· 

tlna'da iskele sokağında 68 DU· 

meraJa Vahab ergimer, posta 

ve telgraf .M. A bdulloh erkan, 

ikinci komiser Faik nerez, 

Kethiıdazade Subhi Emin erkin, 

Karantlna·da Kasım sokağında 

2 numarada İsmail oğlu Bekir 

Eseokaya. 

Seçim, Onbir Güıı içinde Vilayetin 
llertarafinda Bitmiş Olacak. 

Hay Edip Hurnava'da uzun 

müddet mildürll\kte bulunmuş. 
Kemalpnşa, Karaburun, Uikill 
kaym1tl arn vekilliklerinde de 

hizmet görnıü~tfir. Yeni vıızlfe 

sinde muuffakıyeıini dileriz. 

Havalar: 

~~~~~~-.-~~~~~~-

tfalyede 1 O numarada Mustafa 

altiirk, Allağa mahallesi cami 
eokağında 10 numarada Ferhad 

Docu;:, Şehitler caddesinde 73 
:nınaroda AU ekpınar, Başçavuo 

11 e :ın •ko~ul, kız lisesi mual· 
rn erinden Tahsin A vnl aksa· 

Yek, Selimtye mahallesinde l\f uııı· 
tafaa"a k 

b 80 ağında 14 numarada 
rnatekafd blnba~ı akak Ker"ı · 
Yak ' " 1 

lllallye şubesinde Sabri 
•ydernir E~ f 
k ' sna ve Ahell ban· 

1 
ısı memurlarındcın Jrfun Ata· 

ay •kro 
ledf e ansoy, 51 numaralı be-
ö Y menıoru Demir AH ay-

ars, Akşehir bankası müdürü 
alU akk 1 trı ent, klçeımellk'te 

~Le e\'j kiracıeı Mehmed Emin 
.. ırelın. 

B 
l 

1
1 
kl•cl Abdullahefcndl mahal· 

es nde 62 
h U numarada lımail 
.e n, Abdullah fendi mahalle 
aınde R · 
dl ona sokağında hüsamed· dt ,boğlan, Eşref'pavn'da Kar· 

1 ça h eokağında Mehmed bu· 

l~ç, Tepecik Bozkurt sokağında 
S nornarada Rız helevJ Dr 
anı· N ' · 1 ızlf Kemal bayUlrk İh 

r cat o ' M g nırOğünde Rtfat hlngül 
es'udfye caddesinde 148 nu: 

tnarada Ah d 
1 k me horovah, Mem· 

B
e et hastanesinde Mo tafo bolu, 
ısrnaba ll ne m Uye §ubeelnde 
· Tob in hugra, Birinci mil· 

D 
Devlet demiryollarında odacı 

hü eyin Kazım Dede, Doktor 

Mazhar doğıtnçay, Emniyet mü· 

dürlftğfiode milstahdem Atıfet 

düzgün, Devlet demlryollara 

işletme ınüdftrlüğüode Ratıb 

dilman, Karşıyaka'da Reşadiye 

sokeğında 59 numarada hüeeylo 
düzel, 33 numaralı belediye 
memuru Süleyman delikan, Ay· , 

dın demlryola hareket memur

larından Mehmed demirağlı, 

Yemişçaro111nda 11 numarada 
dar, 6 numaralı belediye me· 

moru Cemal doysak, Eski baro 

reisi avukat Mustafa Nuri dev· 
res, pc.lis 235 Ahmed dalgıran, 

Emlak bankasında tahsildar Şe· 

ref Nebi doger Terakki eoka· 

ğında 11 nomarada Süleyman 

doktaş, pollı 96 nomer11h Sil· 
leyman dalaç, Karataş Mahmud 

Hayati sokağındı 3 numarada 
binbaşı lfostafa doğroözlü, Mer· 

kez kumandanı Nazmi Dolanay. 

G 
9 Eylul mektebl kareısında 

29 aomarada binbaşı mütekaidi 

Saylav et-çimi hazırlıkları 

vilıiyetimlzla her yt'.rlnde biti 

rllmlştir. Bütün kaıa\ardıı ve 

f zmir merkezlndf'! yarından iti 

bareıı ikinci mOntehibler eeçl 

mine ba~lanacaktır. iz mir 

mr.rkez aaylav seçimi tefrlo 
heyeti sıon toplantısında ikinci 

müotehlb seçimi için bütün 

hazırhkların tamam olduğunu 

görmüetür. 

1zmir kaza merktzl :l4 ee· 
çim mıntıkasına ayrılmıştır. 

Bunlardan on yedisi İzmir 

merkezinde, Oçü Karşıyakada 

ve dl ğerlerl de köy ve nahiye· 
lerdedrr. intihap encümenleri 
yerından itibaren kendi mıota 

Mubtddln gölı:ertan, Tayyareci 

Ilnlid gücüm, Karşıyaka'da Ga· 
llb aokağmda 11 numaralı evde 
Ali gtinvenlk, Belediye kantar· 

cılarıodan SabrJ görsoy, polis 
37 numaralı hüseyio Ali gün· 
daş, Mezbaha memurlarından 

Nuri gönden, Peştemalcılar'da 

91 nomur11da tüccar İzzet göl· 
deli, Vildyet idare heyetl'relsl 

Rami gökce, Karşıyaka'da banko 
, okağında 15 numarada Fevzi 

gr.zen, Müddeiumomlllk kAtip· 
lerinden Salih gezer, Knntao 

Enverlye sokoğındo 46 nnma. 

rada Bahri goral, Balllrlfat pa· 

şa caddesinde 61 I nom11rada 

bP.rber Cımll gökdamar, Bele 
diye tehalldarı Akif Gülşen 

eoyadlnrını almışlardır. 

Tayy©lır<® Sön<®m©l~o 
Te)cfoo: 3151 BuuOn Telefon: 3151 

o 
Senenin en hflyük iki f !imi hirdeu 

"il .,, Ç o O <dl o ırt ©l n D ll:J <dl c§l lk 0 ©l ır 
LUlyan Barvcy ve John Boles gibi iki sevilen ve çok alkışlanan ilnema yıldızlarının oyno· 

dıldarı çok nefis bir filim .• 
Musikisi ha~lı başına bir harika oloa bu f lllmde Lllfyoo Harvey san'nt kodretinlu kema· 

lfnl göetermiotir. 

2=1blUılb>nc§ln MeDôlk~~ü 
PİER BEN01T'in "La Cbtttelalne de Lübnan,, fsJmli meşhur romanından iktibas edilen 

büyük filim .. 

Oynıyanlar : Spinelli, Jean Murat,, Charatonni 

3 AYRICA ·· FOX (Türkçe eözl6) Sar mt's'eleal - tngillz'lerln işgali - Franıı:l · Yugoslavya 
futbol maçı - Parfs'in en son moda kadın tuvaletleri.. 

4 -- Böcek Muharebesi (Miki Mavz) 
Seanslar. Her go.n : 15 - 18,30 _ 21,50 Çıldırtan Dudaklar, 16,40 - 20, 15 

• Lübnan Melikesi, Perşt'mbe ve cuma günleri 13 - 16,40 - 20,15 Lüb· 
000 

Melikesi, 15 - ıs,no - 21,5 Çıldırtan Dudaklar .. 

Fiatlerde Zam Yoktur. 

lı:a ları odıt vnzlfelerlne bıışlamış 

bulunacaklardır. Seçim on bir 

günde vilayetin her tarafınlla 

bilirilmfş o'acaktır. 

Hayvaıı 

Tahaffnzl1anesi 
Bu Yıl Yapılacaktır., 

Ziraat Bakanlığı; bu yıl biit· 

çeııiode lzmfr'de yapılma ı ka · 
rarlaştırılmış olan hayvıın ta· 

haffazhanesi ile laboratuvar için 

taheisat ayırmJştar. Haber aldı 

ğımıza göre, tahaffuzhane için 

30 ve ldboratovar içlu de IS 
bin lira ayrılmıştır. 

Tahaffuıhanenln yapılacaAı 

Şehitler mahallesinde ve taş İS· 

keleel civarında bir orsa fatim· 
lak edilmiş ve ha husus için 
resmi muamel~ye başlanmıştır. 

Tahaffur.hane, bo yıl içinde 
yapılacaktır. 

Tahaffuzhanenin yanında ya· 

pılacak olan laboratuvarda, ci· 
var vllfıyetlerde teehl11i kabil 

olmıyan hayvan baetalıklorı ve 

hariçten gelen yumurtalarla 

memleketimize giren Büllarom 
tavub hastalığile mOcadele edi· 

lecelı:tlr. 

BuJgaristan'dan 
AJacağı Olanlar .. 

Turkofis'ten İzmir Ticaret 
odasına gelen bir tamimde Tür· 

kiye ile Bul~arieıan arasındaki 
ticaıi e11ya mübndeleelnden mOn· 

beis olmıyan hertürJü tedijattan 

mfite\'elllt alııcakların tesviye 

edilrct'ğİ bHdirllmektc ve Bol 

garistan'da alacağı olup ta ala· 

mıyanların adları ve ulacakları 

mlkdarı istenmektedir. Bu va

ziyette bulunun Yorddaşlarımı· 

zın odaya başvurmalarını tavsiye 
ederiz. 

ay Sami 

Son günlerde hav9 çok soğu · 

mı:ıe ,.e clvar da~ları kar kııp 

lnmıştır. 

Ray Cemal: 
C. B. F. nıhiyA başkanı bay 

Cemal hastadır. Geçmfe olsun 
deriz. 

Pazaryeri: 
Belediye paznr faaliyetini ve 

m~vaiml düşünerek pu:aryeri 

nla üstümi, 3 çatı ahrnda 3 
hüynk örtü He örtnıüijtOr. 

Geneler Birliği: 
C. B. F. nın yardımı ile 

Gençler blrliğl bir Khop evi 
açmıştır. Halk btffade fldebile · 

cektir. Gençler ~ubatta bir mft· 
samere vnmiye hazırlanmak· 

ııdırlar. Kulüpte her hafta kon · 
feranalar da verilecektir. 

Gençler birliği takımı bay· 

ramda Mcnl11a'ya giderek, Ma· 
oisa Halkedne dahil Yıldırım· 

sporla çarpışmış Ye galip olarak 
dönmüştür. 

8ay Rifat 
Dnn Tevkif Edildi 

Alsancak mu!ıasebei husoElye 
tohell enbeei memuru iken 

zimmetfne 62 lira geçirmekle 

maznun B y Rlfet hakkındaki 
adliye tahkikatı bhmlf ve Bıy 
Rifat, tevkif mfizekkeresi ile 

dün hap16haneye gönderilml~tfr. 

Namuslu Kadınları 
Fuhşa Teşvik EdiJor .. 

Bazı naınusln kadınları fuhşa 
teşvik etmek ve menfent moka· 

bilfnd6 ötekine berikine kadın 
tedarik etmek suçundan muz. 

nun Mısırlı caddesinde 18 nu 

mor lı evde oturan Salih ueta 

k rıııa B~hic~ hakkındaki evrak 

birinci karar hllklmUgine ve · 
Aokaraya Beyanname rilmişttr. 

işleri için Mi Gitti? Bir jlıtiyar Heyeti 
Gümrük ba~müdorrı Bay Kızını Kaçırıyormuş? 

Sami, bu sabah Afyon yolu ile 
Ankarayı gidecektir. 

Haber aldığımıza gön; bu 

seyahat, ihracat tOccarlarının 

ihraç edecekleri mallar için 

gümr6ğe vermek mecborlye

tlode bulundukları yeni şekil . 

deki beyaaname ile alAkadar· 

dır. 

Hısan kızı Bııyen Ned!me'yi 
zorla koçırmak lstiyen Narlıdere 

köyü muhtarı Bay İbrahim vo 

ihtiyar heyetinden Bay Sılley· 

man ile Bay kara Ômer ve Bay 
Çaçaron Halll hakkında kanuni 

muameleye Laşlanmıf ve evrak· 
ları birinci mftstıotlkltğe veril· 
mlştfr. 

Aydında komünistliğe alt rl· 

eelelcri dağıtmak suçundan mıız· 
nan, Ayrhn'ın Kızılcabölük na· 

hiyesinden ve Aydın san'atlar 

mektebi talebesinden Halil İb· 
rahfm oğlu Bay Mustafa İhsan 
ve lzmlr'll olup lstanbul'da 

Üsküdar'da ororen snn'otlar 

mektebi talebesinden Azmi oğ· 
lu Bay Cihad haklnrıodııkl ad · 

Uye tahkikatı lzmiee nakledH· 

mlştl. 1 tiotak dairesinin muz· 

nuolar hakkında yaptığı tehki 
kat k*'nditerlne isoad olunan 

suçu isbat e<lemedi~indr.u meni 

muhakem~lerlne lorar \"erllmlş 

\"e maznunlara t r f hlm edil· 

miştlr. 

enen en'de 
Sovsal areketler .. 

Yavrular çin 
Biı· 1\ ü"anıerc Veı·i idi. 

Mt> nemt!n (Ausu i) Mt>nt-men· 
de "Kubilfiy, Şehid Kf'oıal H" 

Tevfik Fikret,. ad ı oda üç n k· 

tep vardır. Bu üç oknlnyo ge· 
len ' bin çocoğnn } uıı<ll' onu 

yok-uldur. 

Müntehihlcr aralarında, J o·. 

ul çocukları koruma kurumu 

kurmuşıar, bnşkcmltğırıa cOmhu· 

riyet mOddeiumumiei Bny Ra · 

tıbı srçrniol~r. veznedarlığa da 

bankacı Bay 0-man"ı oyo yla · 

mışlardır. 

Bu knrum verimli çalı~ma· 

)arla, üç mektebe gelen yüz 
çocnğun gtıolfık yiyect>ğlnl ha · 
şarmaktadır. }'akat kurumun 
yeni işe başlama ı, bu yoksul 

çocukların üst ve başlarının 

onarılmHına vakit bırakmıelar. 

Çocukların şu &oğuk günler· 

de yalın ayıık ba11ı-kabek oka· 

laya ıelip giderlerken ha talan· 
dıkların1 göreı. okutanların yfi· 

reklerl sızlamış, ODiarı e&erüb 
besermek için dftşünmfişler ve 

bir eğlenti yapmayı kerarla~tır· 

mışlardır. Faket verecekleri 

e~lencentn 11oysel htr durnmn 
dayanarak, Menemen ulusunu 

k1 vançlendırmueı oolıırın mes· 

leki öz dOşüocelerl olmuetnr. 

Dönenmeci okutanlar bana 

du bulmnetar, Menemen ulu~u 

na ııahucde birer t msH ver· 
mlelerdir. Bayan olrntar.lar, 
"Köy boceeı~ Bay okuıanl11r d 

For~k Ndiz'in "Ştiir,, piyeale· 
rini oynnmı~1ardır. 

Çocuklarım soğuktan eEerüb 

beeerm""k fçfn uğraşan b.ı soy· 
wl düşünceli ol utaclar, M,.ne · 

men ulusuna lt>ınlz bir eahne 

yaoayışının kıVDDCIDI da t nıt· 

tırmı1Jlardır. 

A • 
aounusanı 

1935 
Kasım 
65 

1 1935 
Gnn 

31 

GUMA 
Arabi 1353 Rumi 1350 
6 Şevval 1 el Kıloun 29 

Ev kat Ezani Vasati 
Gnnee 2,25 7,25 
Öğle 7,22 12,22 
fWndl 9,47 14,47 
Akşam 12 16,59 
Yot!ı 1,38 18,36 
İmsak 12,40 5,39 
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C.R. F. vi ayet ong ·esi d o 
e son erdi . y 

vası 

ha 

• r 
• • 
ıttı .. 

aahhü e Karar ve Halka • 
ızama, 

ürme Yok Mudur? 
Anlıyorum ki, her lllbsrla 

hu spor işleıine temasım, mem· 
le et için faydalı olacaktır. Ne 

tekim benim f iklrlerim diğer 
g zetelerde çıkan bazı yazılarla 
ve ccvrıplarln da teyit ediliyor, 
A. Demfralnn lmzaslle yazı ya· 
zsn meçhul diğer bir arkadaş 

do. bent, mes'elelerl d h11 açıkça 

ve mfiştereken konuşmağa davet 

ediyor. Bundan başka Balıke· 

elr'den Bay Hamit Arslan, İstan· 
hul'dan do eekl Karşıyaka'lı 

Bay Suavl bana cevap veriyor· 
lar.. Aşağı yukar1, lzmlr'de 
sporun gerilediği fikrinde mu· 
tabıkız. Bazı cıhetlerdekl ayrı · 

lığa gelince, bu husustaki f ı. 
kirlerimi daha izahlı yazacağım. 

Bugünlük, ın bizim belinden 
kopan turnnvoları ele alıyorum. 
Hepimiz biliyoruz: 

Bnyram için dört kolfip [Al· 
tay, Altınordu, K.S.K., Göz· 

tepe) arasında bir bayram tur· 
nov ıı tertip edUdl ve kur'a 
çekildi. İlk gQn Altay'la (;öz· 

tepe, Ahınordu lle de K.S.~. 

çorpışncaklardı. Bu maçların ga· 

tipleri de bayramın üçüncü gil· 
nO. turna va f lnallnl yapacak· 
lardı . Yani daha evvelce tasav· 
vur edilip te yarıda kalan Al· 
tay·Altanordu maçı tadil edil· 

mlo olarak bu şekle döküldü. 
Futbol heyeti de ioln lıaşınday· 

dı. Altey Göztepe'yc l O, K.. S. 
K . da Altınordu 'ya 5 O yenil· 
diler. Fakat ortaya nizami bir 
hadise c;ıktı. 

Göztepe'nln başka ta ımdan 

bir oyuncu oynattığı, binaen· 
aleyh mııHhip sayılması Jbım· 

geleceği iddia edildi. Seçilen 
komite işi konuşurken, futbol 
heyeti, sağ kulağının üstfino 

y tmış, sol kulağını da tıka· 

ıoışu . Göztepe, komitenin aley· 

hinde kurar vermesini de bek· 
Jemedf. Oyuncu hakkındaki iti· 
razı nizami şekilde arayacağım 

eöylemekle beraber, hakkını 

Altny'ıı devretti. Bu itibarla ar· 

tık Ahay'ıo Ahmordu He çahş· 
ması zaruri ve 14zımdı. 

Bu, formalitenin, dl&lpllnin 
(2 kere 2, dört eder) şeklin · 

do kat'ileşmlş, tabllleşmiş icabı 

idi. Fakat Altınordu • belki de 
(Mağlt.iblyet, &ırt sırta iki mcıç 
ynpmnk) endişesi ile • maça 
yanaşmaması ve turoava ken· 
dlliğlnden çukura dOşUl. Df. 
rlncl derecede futbol, ikinci 

derecede Altınordu heyetinin 
toohhütler, kararlar, nizam ve 

ef kArı umumiye müvacelıesln· 
dekt bu lauballliklerlnl şiddetle 
tenktd etmek isterim: 

Turnavo uıulC.nde takımlar 

talih iktlzaaı, hazan &ırt ırto 

ftç, dört maç yaparlar. Buna 
hJrnz edilemez. Çünkü futbol • 
c&aı itibarile, takımların bu 

kablllyetto yetlştlrilmit olma. 
1 rını kabol eder Te turnavadıı 

bn eaas bdklmdfr. Altınordu 

bayramın birinci gfioü oynıya· 
ırı mışsa inıan kudreti ve ku· 
ıoru dahilinde olmıyan bir 

azlyet hAsıl olmu ta t ve talih 
k ndislne o şekilde gözilk· 
mu,tü. Bunan neticeatni ka· 
bale mecburdu. Bu vaziyet, 
meselt\ Altay'a, Göztepe'ye 

veya K. S. K. e da düşebtlf rd!. 

Borada Altmordu aleyhine 
işlenmio bir hakeızlık, bir hata 

. "toktur, futbolda tRlii rol oyna· 

mıştır. Halbuki Altınordu l.Iare 
heyeti, (L\k: mnçlarına alt ma 
nevi kuvvet) dftıöncelerlle nl· 
zamın çenberinl aıarak dlılp · 

llni ve taahhlldOnd ayaklar al· 

tına aldı. O gün için ve ıpor 

disiplinine göre tek endioe ve 

düşünce bayram turnanıı ol· 
malıydı. Liır maçları ikinci de· 
recede kalırdı. Efkarı umumi· 
yeye karşı gö11terilen bu lıftr· 

met&lzlfği, makul ve çıpraıık 

düşünceden uzak her insan, 
doğra görmemiştir ve göremer;. 

Futbol heyetine gelince, mil· 
rakabe vulfeılnl yapmamak ve 

kulGpler arasında, halkın gözü 
önfinde geçen bu bale el ozat· 
mamak hosuauoda bize yeni 
bir nümune vermietir. 1. eyet, 
bu suretle kendi otoriteılnl 
yıktığı gibi kulOplerin emelle· 
rine oyunesk olduğunu da gös· 
termlıtir. Çüııkü höyle blr n· 

zfyet kartısındu vazifeıini müd· 
rlk -.e bitaraf lıir heyet, der· 
hal mftdabalede bulunurdu. De· 

mek ki, İzmlr'de spor teıek· 
kOllerl .raıında taahhfttlerln, 
kararların da hiç kıymeti yok· 

tur. Ne yazık?. 

DilşQnmek gerektir ki, bôy le 

bir zihniyet •e hastalık, niha 
yet bütün sporcuların ferdi ter· 
biye ve nlzamperestliklerinl de 
okeatabfHr. Acı olan şey, bu 
gibi ahvolln kulüp idare heyet· 
lerlnce hazırlanması ve buna 
futbol heyetince de göz yumul· 

m11sıdır .. 

Bu heyetler umumi ef kAr 

karş1B1Dda en kftçQk bir manevi 
mes'uliyet taıımıyorlar mı?. Ha· 
reketlerlnln hesabını vermek 
kaygısını doymayorlar mı, öğ· 

renmek isteriz. Futbol heyetine 
sütunlarımız açıktır. Kendlılnl 

müdafaa etmeli ve bu h4diııe 
karııeındakl m614hoza11nı bildir· 
melidir. Kaldı ki futbolda mağ· 

lubiyel te vardır, galibiyet te .. 

Ve Altey'ın galip geleceğini 

kimse düşünruemfş, kimse temin 

etmemiştir. Bahueas, Altay'ın 

son maçları meydanda duror· 

ken ... 

Bizim kulüp idarelerinin meı· 

har tabiye ve ııistemlerlne göre 
de bu hareket yanlıştır: 

Altınordu'yu bu maçtan uzak· 
&aştırmak, bllAkfe takımın ma· 
nevf vaziyetini saraablllr n 
(Altay'dan çekinmek) gibi bir 

düşünce oya??dırablllr .. 

Görülfiyor ki, tutulan yol ve 
bu netice, yanlıştır, hatalıdır, 

n\zama, taahhfide, disipline ve 
herşeye aykırıdır. Sporun sel&· 

metl namına ha gizli kapaklı 

marifetlere bir nihayet -.eril· 

melidir. 

Eıki Bil" Alcay'lı 
~~~~~---:-~~~~-

Selanik 
Panayırı .. 

... 
Bu Yıl 8 . Eyldl· 
de Toplanacak .. 

İzmir Yanan ceneral 
konaolualoğundan Ticaret n 
sanayi odasına gelen bir mek· 
topta s,,ıanlk onuncu uluslar 

arasında panayırın 8 Eylıll 1935 
de açılıp 30·Eylul 19:35 e kadar 
devam edeceği alAkodarların 

nazarı dtkkatlırl celb edilmek 

ftzere blldJrllmektecHr. 

Bay Vahab 
Cevap Veri yor ....... 

(Eıki Altay'lıya) 

Yızındakl tenkitleri çok se· 
JAblyetlt bolmuş ve bu yftzden 
ıenl (Bugo Mayzel)e benzet· 
mf ilim. Alay etmek, hakaret 
etmek aklımdan geçmeml~tir. 

~e yazık ki, alaylı bulduğun 

bu Hügo Mayzelliğl kabul edl· 
yor ve daha fazla olduğunu 

itiraf bile edlyonon. 
Bana geveze diyorsun ve 

profesyonelce politika kollan· 
dıtımı iddia ediyorıan. İtham· 
lırın çok ağır ve çirkin. Ten· 
kit dolu :yazılarını aradım. 

BflAhara notların dahilinde 
bulonduğonu söylediğin mevzu
lardan bahsetmeni rica ederim. 

Çünkü şahsi münakaşalarda ben 
yokum. 

Sen gazete ile güzel f11vul 
yapıyoraon. Memlekette hakem· 
de olmadığına göre, kazandın, 
tt-brik ederim. Belki zaman ve 
hAdlıeler ayni mevzu dahilinde 
bizi bir daha karşılaştırır. O 
zaman hf'lnl gör6nlln ve görQ· 

tiitüz e ki Altay'lı. 

Altay Kaptanı 

Vahab Ôz Altay 
• • • 

Cevap 
Bay Vahab!. Yazılarım mey· 

dandıdır. Ben çirkin ve ağır 

fenatlarda bolonruadım. Şahsi 

ve mesl~kt terbiyem bun mü· 
aalt olmadığı gibi, 11na karıı 

ıe-.glm de nrdır. 

Ben H6go Mayzelllği ne 
ciddi, n• de alaylı olarak be· 
nlmsedim. Sadece: 

- Ben bn mes•etede samimi 

olduğum ve politika yapmadı · 
ğım için Hilgo Mayaelden doğru 
elSyliyorom. 

Dedim. Y okea ona ten fok 
iddia etmedim.. Hadiselerin 
beni tekzlb etmesini bekliyece· 

ğlm. Zaten benim istediğim de 
bodur. Yani sizin ve spt>run 

inkişafıdır. Ben kendim için 
yazıp kafa yormıynrom ki.. 

Yuılarımda favol yapıyor· 

muşum. Göıterlp iıııbat etme· 
dikten ııonra, ba iddian, boı 

JAkırdı olarak kahr.. Favul 
deifl, gol yapmıya, faydalı ol· 
mıya çahııyorum. Hem de 30 
yardadan ııkı, dilrftst IJUtlarla, 
tertemlr;, sporsever, bitaraf bir 
yftrekle.. Saniyen, bu mQnak:a· 
ıada ıpor hakem olamaz. En 
ku-.vetll hakem, Spor ef ktrı 
umumlyesl ve en kuvvetli oa. 
bitlik veslkalım da maçlar ve 
htdiselerdir. 

Ben onlann nrhğı ile ka · 
zandım.. Maamafih keşke ka· 
zanmaaaydım .. 

Eski Bir Altay'lı 

Bugünkü Maçlar 
Bogftn Al1anc•k ve Balk 

eahalarmda turnava ve lig maç· 
larına devam edilecektir. 

Bugftokd program oöyledfr: 
Saat 9 da Tılrkepor • Altınor· 

do ikincileri hakem Bay Bik· 
met. Saat 11 de Göztepe . K. 
S. K. ikincileri hakem Bay 
Mustafa. Saat 13 de Tdrkspor . 
Ahınordu birincileri hakem 

Bay Rıza. Saat li de GöEtepe . 
K. S. )(. birincileri hakem 

Bay Muatafa . 

Halk Sahaımda: 
Saat 11 de 9 Eyltıl · Park!por 

Saat 12,30 da Bacıhüeeylnler . 

Kahramanlar. Saat 14 de De· 
mlryolu · Bayrakla. Saat 15,30 
da HUAl · Burnna. 

2 l\'lerkep Bulundu 
Zabıtaca bulooup kime ait 

oldukları anlaşılamayan Ud 
merkeple bir lira para nıuha· , 

feza altına altına alınmıttır. 

müzakere.e • 

-----------------------------.. 1------------------------------- Baeı 1 inci sahifede - kongrenin tozim duygularını 

bıtların çok değerli veıikalar bildiren telyıızılnrı çekilmesi 
olduğunu söyllyerek Almanlar· kararlaştmldı ve df!e encümeni 
la Fransızlar arasında 1870 ta · raporları hakkındaki kıaa bir 
rihlode açılmış olan harbin bir konuşmadım sonra, Çeşme mfi· 
telgrafta bazı kelimelerin yer· mesaili Bay Mehmed Aldemir, 
lerioin değlştlrllmeslnden doğ· dlleık encümeni namına raporu 
muş bulunduğunu bildirerek okudu ve dilekler tasvlb edildi. 
tariben de sabit bulunan veıd· Soora lzmlr belecllyeslnln is· 
katarın ehemmiyeti münasebe· tlkraz parueı borcunun taksit· 
tile zabıtta kendf e.özlerlne dair lerinln uzalılmaeı ve bn suretle 
bir tashih yaptırmak istediğini lzmir'io imarına meydan verll 
söylemit ve demiştir ki: mesi hakkandakl teklif de ok.un· 

- Sözlerim Halkevlerlne du. Dilek raporları hakkında 

mecti"i umumi ve ~ehlr mec· 
lisl yardım etmelidir. Etmez. 
lerse onları kontrol ederiz. 
Şeklinde teshil edflmfş. Fırka 

teijkilA.tının kademe kademe 
yilkeeldlğlni biliyoraz. Mecli3 
fırka grnbn vardır. Bu itibarla 
bizim kontrolümüz mevzuu· 
bahtı olamaz. Tn şudur arka . 
da~lar; iyi anlaşılsın!. 

Vil&yet kongreleri kararları 

hükumetce yerine p;etirilir. Ge· 
ne sizler omumi meclis aza · 
larrnı seçecek olduğun az için 

oraya getireceğiniz arkadaşlar 

kongrenin emrini, kararrnı 

yapmazlarsa o arkada~lurdan 

hesab sorarız dedim. Sözleri 
mfu böylece tashih edilmesini 

isterim. 

Bay Avni Doğan'ın bu s~z · 

leıi üzerine .eski zabıtta bu 
şekilde değişiklik yapılması 

onaylandı. 

Tazimat telgrafları kararı 
Bundan sonra kongrece C. 

H. F. genel başkanı Atatftrk'e, 
genel başkan vekili femel Jn. 
önü'ne ve genel kAdb Kütahya 
Saylnı Bay Receb Peker'e 

Borsa 
Borsada dünkü üzüm, incir 

ve zahire satışları aşağıdaki 

şekildedir. 

Ozüm Satışları 
Ç. Alıcı K. S. 

307 Müekf. in. 9 60 
:MO M. j. Tar. 12 
ll8 S. Süley. 12 25 
158 H. z. Ah. 11 
151 Ş. Rıza ha. 13 
135 Kooperatif 1:3 25 
125 F. Solarl 14 50 
109 jlro ve şft. 14 50 
109 Alyotl bir. 14 75 

102 Es. ve Ahalil4 50 
92 K. A. Kaz. 14 
48 M. Albertl 12 50 

42 M. porta. 16 50 
40 II. Şeşbeş 14 

24 Vitel 12 
23 Mene. Hıf. 15 50 

19 D. Arditl 14 
10 P. pııcf 14 25 
10 Y . .l. TalAt l:l 50 

8 Kap. Hü. 13 50 
5 Ş. Emin 15 
4, G. Abdal. 12 50 
3 Alazrakl 16 50 

1980 

K. S. 
10 50 
1:1 50 
17 50 
11 50 
15 
14 
20 
15 
17 25 
15 
14 50 
14 
17 25 
14: 75 
13 50 

16 
14 
15 
13 50 
13 50 
15 
12 50 
16 50 

Zahire Satışları 
Ç. Cinsi 

:3507 Buğday 
23 Arpa 
35 Nohut 

100 Bakla 

K. ~. K. S. 
4. 10 4. 50 
3 75 
4. 75 
5 

47 ' Burçak 4 50 
:36 Mıeırdarı 3 50 

7 Kumdan 4 75 
1 O Fasulye 8 50 

1000 p. çekirdek 2 55 

4 73 palamut 195 
7 pamuk 49 

-~·-

3 75 
.f, 75 
5 
4 60 
3 50 
4 75 
8 50 
2 55 

427 50 

49 ---··--

boşkan tarafmdan söz verildi. 

Zirai işler: 
Bay Kani (Baymdır), Bay 

Ali (Tirt!), Bııy Mehmed (Sefe 
rihiear), Bay doktor Mustafa 
(Ödemiş), Bay Atıf (Urla) dilek 
raporundaki zlrai asayiş mes'ele· 
sine temasla belediye hudodla· 
rının; kasabaların etrafanda ge· 
nlşlemesine rağmen bazı bele· 
dtyelerin, bu iş için kullana· 
cakları bekçiler için tarife tes· 
bitine Şurayı Devletin muhalif 

karar verdiğini söylediler ve 
ho149atan dediler ki: 

- Halbuki en küçük be· 
ledfye hile bu mühim fşl ba· 
şa!mnk için bütcesiode en aşa· 
gı 3 · 5 bin lira tahııisat onay· 
lamak mecburiyetinde kalmıştır. 

Görüşme sonunda İçeri işler 
Bakanlığınca be cilerln tnhldl 
hPkkında hazırlanan kanun 14· 
ylhaamm Büyük Ulus Kurul· 
taymca biran evet onaylanması· 

nıo kongrece temenni edilmesi 

kararJaştmldı. 

Esnııf Bankası i~i: 

Bay Atıf (Urla) İzmir Eenaf 
vts Ahali bankasının te~killnde 

herkesin taahbüdde bulunduğu 

sırada his!e senedlerl para91nın 
pekbını verdikleri halde mO· 
bim bir kısmını vermemiş ol· 
duklarını ve bundan namlarına 

bankaca tahakkuk ettirilen faiz 
mee'elP-einin ve bundan doğan 

şlkAyetlerln bu 11l genel top · 
lantıda iyi bir oekle bağlana· 

cağım eöyledf. 

Kadınlarımızm çalışması: 

Bayan Seniha Cevad (Öde· 
mlş) Ôdemlşde tfitün işleri 

bitince boşda kalan ve çahşmak 
lstlyen kadınlarımız için elek· 
tirikle loliyen ufak el tezgahla · 
rının taksitle kendilerine temin 
edilmesi, veyahut Balkevl içti · 
mai yardım şabeıl tataf ındon 
(Dokuma evt) teslııini istedi .. 

Çiftçi borçlan: 
Bay Necmlddln (Bayındır); 

çiftçiyi faizciler ve murabaha· 
cılıtr elinden kurtarmak için 

çiftçi borçlarının ödenmesinin 
taksitlerle uzahlmosını doğru 

bulmadığını, bu suretle borcun 
kabardığını söyledi ve taksit· 
lerln ozntJlmasının önüne ge· 

çllmeslnl teklif etti. 

Bay Avni Doğanın izahatı: 
Bu teklif fizerlne kongre 

başkanı Bay Avni Doğan de· 

miştlr ki: 
- Arkadaşlar; bu mee'ele 

hakkmda bir noktayı arzetme· 
me müeaade ediniz. Köyltınün 
zlrHt bankasıoa olan borchırı· 

nın tecili fırka büyük kongre· 
ılnce kabul edllmlo ve karara 
iktiran etmiştir. Büyük Şef imiz 
Atatürk; köylönfin kalkmmesını 
temin için alınacak tedbirler) 

işaret buyurmuşlardır. Fırkamı 

zın kademe k deme teşkl1Atı 

tarafından bn hususta yüksel· 
tllmlş olan dilekler nihayet 

büJilk grubda gör6tölmftt ve 

bu mes'ele kanun 
mlş bulunmaktadır. 

haline gel· 
Dilekleri· 

mlz arasında köylü borcun ıo 
geri bırakılması veya folzlnlo 
yüksehllmeel, bundan eonra 
tecil yopılmamas: ,;thi bir tek· 
lif fn bulunmasını doğra bul· 
mıyorum. Köylünün borclarmın 
taksimi onbeş seneye uzatılması 
da kararlaştırılmıştır. Memle· 
ktılte en fena şey kolay borc· 
lanmaktadır. 

Mütemadi teciller yilzündeo 
köylü kalkınamıyor denfllyor. 

Arkadaşlar; büyük gumbta 
karar alınmış ve hatta lotlhab 
beyannıımealne bu noktanın 

konması kararlaştmlmıştır. Bu 
mes'ele uzerlnde teklifte bulu· 
nan arkadaşımın teklif ini geri 
almasını rica ederim. 

Teklif sahibi bu sözler üzeri· 
ne teklif ini geri aldı. 

Ralkevleri: 
Bay Haluk (Bergama) Oalk· 

evlerinin ilktahsllt yapıb orta 
ve yüksek tahsili yapamıyan 

geuclerl yetiştirmek ve şuur· 

loodırmaktakl rolünü anlatarak; 
- Halkevl Atatürk mekte· 

bldlr. Gazi ülküsüne varmak 
için kalblerlne ülkü ateşlal sok· 
toğumuz halk bu kuramlar 111· 

yeeinde yükseltilecek, yüksele· 
cektir. 

Dedikten eonra umumi bdt· 
çeden de Halkevl için yardını 
teminini Jetedf. 

Bay Mehmet Kemal (İzmir) 
dilek raporunda, fırka ocak •tJ 

nahiye kongrelerinin iki senede 
bir toplanması kaydına itirazla 
bu takdirde idare heyetlerinin 
uzifelerlnl ihmal edeceklerini, 

encümen üyesinden Bay Yusuf 

Ziya (Bayındır) da raporda Bay 
Kemalin de imzası bolundoğtı· 
nu, 2 senelik kongrelerin daha 
canlı olacağını, müotehlple 

n1ı:ıaplarıom azaltılması ve mün· 

tohablarm çoğaltılması teklifi· 
nln yerinde olduğunu ııöyledf. 

Bay Halim Cavid ( İzmir ) 
altı ayda bir toplantı f lkrtnde 
bulundu. Bay A vnl Doğan; 

dilek encümeninin çalışacak 

vakti az olduğundan ve tlilek• 

lerln kAfl derecede tesbh edil· 
mlı olması haseblle yeni vll4· 
yet idare heyetinin bu dilekleri 
tasnif ederek yüksek kongreye 

arzetmesi muvafık olııcağıoı söy· 
ledl ve teklif kabul edildf. 

Oilek encümeni raporunun 

onaylanmasından sonra celse 
tatil edildi. 

ikinci Celse. 
Beş dakika sonra açılan 

ikinci celsede hesab encümeni 
raporu Bay Demir Şevki ( İz· 
mir) tarafından okundu. Bunda 
fırka vilayet idare heyetinin 
hesublarmın dOzgQn görüldüği1 

bildiriliyordu. 

Hesab işleri: 
Rapordan vllliyet idare hey· 

etinin 28529 lira 26 kurut 
paradan 28202 lirayı sa:f -.e 
326 lira varidatı yeni yılı 

devrettiği anlaşılıyordu. Y eniyıl 

bütçeııl 17 bin lira varidat ve 
masraf olmak üzere mütHazln , 
bir şekilde hazırlanmıştır. 

Masraf ve varidat btıtçesi 

ayrı ayrı madde ve f aıııllarla 
reye konarak kabul edildi. 

Bu meyanda 4000 lira ile 
İzmir Halkevlne 1000 Ura tle 
Bergama, Ödemiş ve Urla Hal· 
kevlerlne yardım edildiği anla· 
şılıyordo. 

- Sonu 5 ıncı sahifede -
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Bay Avni Doğan, otomobil 

tahsleahna temasla: 

- Biz istemedik arkadaşlar, 

dedi, farka genel kı'ltlpllği An· 

karı, İstanbul ve bir de İzmir'e 
kendi parasile birer otomobil 

almayı kabul etmiştir. Yokla· 

malar ve fırka toplantılarını 
teftlı için kiralanan otomobil· 

lere Bent.de 1800 - 2000 lira 

sarfedllmekte idi. Şimdi bu ft · 

lcr fırka otomobili ile yapılıyor. 
Bay Emln'Jn (Karaburon) 

fırkaya bir muhastb tayini 

teklif 1 (lzerlne Bay Avni Do· 

ğan; idare heyeti üyesinden 

bay Ahmed Enver'fn muhaeib· 

llk vazifesini deruhde ettiğini, 

bu parayı almadığını, yeni he· 

Y!te girecek arkadaşlar da ayol 

tarzda hareket edeceğini um· 

doğunu söyledi. Bay Ahmed 

Şakra (İzmir) geçen yıl bfttce· 

sinde varldabn 28 bin lira 

olduğu görüldüğftne göre bu 

yıl azalmaaının sebebini muha· 

ıibten sordu. Bay Ahmed En· 

ver~ bu paranın içinde başka 

Yerlerden gelmlt ve earfedll· 

nıie paralar bulundu~unu, tu· 
tarın o yilzden kabarmıt oldu 

gunu ıöyledl. Bay Avni Do· 

~arı'ın verdiği izahat üzerine 

Ödemle Tilrkoca~ının Hermao 
lıpf rer şirketine olan borcunun 

ôdenmeel için ondört bin lira· 

nan Ôdemlş'ten gönderildiği 
•e fırka idare heyetince şlr· 
kete İzmir'de ..erildiği anlı· 
eıldı, Bay Avni Do~an: 

-Arkadaşlar; dedi. Geçen ee· 
tıekı varidat 9000 lira idi. Bu 

yıl artmıştır. Varidatta tenakus 

Yok, tezayüt vardır 
ı . 
dare heyetine teşekkflr: 

Bu sırada Bay avukat Kemal 

(6enemen) ve avukat Ekrem 

( demlı) lmzalarlle başkanlığa 
•erile hl B n r takrir okundu. 

1 
unda lelerin dtızgao ve çok 

yl idue edilmiş olması mftna· 
1
•bet11e idare heyetine kongrece 

teee\kftr edilmesi teklif olunu· 
Jordo. 

Kongre başkanı Bay Avni 
Do~arı: 

- Takriri veren arkadaşla· 
rımızın ı d k:o nce DJgularına teşek· 

h r ederiz. İdare heyetinde 

1 
erl.ree vazifesini yapmağa ça· 

lfQııktadır. Bu iki arkadaşımı· 
ıın takrirlerini kabul ettikten 

sonra vazifesi liyiklle bile ya· 
Pb•toımıı olan bizleri takdir için 

fltftn k ongre arkadaşlarımı 
•ıh met k e so mağa lüzum gör· 
nıiyorunı. Dedi. Maeraf b6tçe· 
•indeki d yar ım faelı hakkında 
izahat vererek: 

- Bazı mekteblerde bakım· 
ıdız çocuklar görnyoruz. Fakir 
Öfto(lı b f L azı ır .. ah arkadaşların 

Çocukları v ki 
- ar mekteplerde 
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okuyer. Bu çocukların okuya· lalık olacığı umulduğu için killta ihtiyaç bulunduğunu an· 

bilmeleri için talebe yurduna geçen sene ldarel huıut'llyeden latu. Kongre başkıanı; son 

veriyoruz. Bu paranın olgun v~rllen paradan yeni biltçede belediye seçiminden eonra vl· 

ve lüzumlu yerlere earfedilece· 2000 lira daha fazla gösteril· 14yetler idare heyetleri bıekan· 

ğlnden emiıı olunuz atkadaşlar! diğlnf, söyledi ve onayla11dı. )arının Ankarada (ırka divanı 
350 Lira borç mee'eleslne Kazalara ait bftdcelerin heaab toplantılatında bu mee'ele:yl de 

gelince bazı fedakar arkadaşla· encümenince tedklki ikmal edl· görftştüklerlnl söyledi ve de. 

rımız fırka mücadeleleri sıra· lemedlğloden bu tedklkin yeni dl ki: 
eıoda cömertlik gösterertk kar· idare heyetine bırakılması ka· - Fırka genel kAtibliği ev· 

şıhk beklemeden kendi parala· rarlaştmldı. velce nizamnamedeki noksan. 

rmdın earfetmişlerdlr. Evelce Bundan sonra taahhüd akçe r. lan sormuştu. Nizamnamenin ... 
zengin olan bu arkadaelarımız ı~rlnin tahsili için alınacak. de~lşmesi 14z1mgelen maddeleri 

ştmdi fakir düşmüşlerdir. Fırka tedbirleri kararlaştırmıe olan hakkında mütalealar gönderil·. 

genel kAtfpllğl de borcun üç encümen raporunun okunmasına dl. Bunların içinde taahhüt 

dört ıenede ödenmeıinl tasvip geçildi. Banda fırka üy~lerinin mes'eleel de vardı. Haoımız Ata· 

etmiştir. Fedakar arkadaşları· 934ı yılına kadar olan taahhüd törk fırka ılyelerlnio taahhüt 

mızın çok yüksek hareketleri· borçlarının affı, 1934. -19!35 akçelerlne kıymet vermektedir. 

nin bir netfceelnl karşılamak yılı borçlarının tahslll, 935 yılı Bu kıymet verişin m~naıı bti· 
için bu parayı bütçemizde Jrabul haziranmdan muteber olma\ yüktür arkldaşlar. Senede böy· 

ettik. üzere taahhüdlcrin ıenede 60 le altmıt kuruş vermiyen kim· 

Selim (Ödemit) İzmir ve üç kurue üzerinden yenllenmeai selerlo mdcadele günlerinde 

kazadaki Halkevlerlne yardım ve üç takıhte alınm11ı, Qyelerin ülki1 uğrunda kan dökece~lni, 
için bOtçede ayrılmıt olan 500 ödeyemiyecekleri derecede taah· dövüşece&l•i tahmin etmek. 

llrenın fazlalaetırılm11ıoı teklif hütlerde bulonmılarma ıebe· abestir. 

etti. biyet verilmemesi, ocaklarda TaabbGt varakalarını lmıa· 
Kongre başkanı; 'fil4yet idare taahhüdlerfo ocak idare heyet· !arken namusumuz üznine ıöz 

heyetinin kaza ve nahiyelerde lerl, genltliği ıebebtle bazı ocak.' veriyoruz. YaH emrediyor, her 

taahhüt paralarından blrikmle tarda da tahsildarlar vasıtaelle fırkalı senede birtey verir dt· 

olan paradan eimdlye kadar yapılması ve bu takdirde yüzde yor. Taahhüt ıkçeıf nrilme· 

hisse almadığını, fakat bundan ondan yirmiye kadar masraf mekle namus sözü yerine getl· 

sonra alacağını, taahhüt akçesi kabul edilmesi, taahhüdlerlni rllmemit oluyor. bu ıadakat 
hissesinden bütçede 500 lira ifa etmlyenlerden ıebeblnin so· nieanesine uymıyor. 

gösterilmft olduğunu, fazla ge· rulması, Oç aylık fırka rapor- 1naao emek verdiği şeyi il'!· 

lecek parayı Balkevlerlne yar· !arında taabbüdlerlni ifa et· ver. Bunu biz pra meı'eleei 
dım olarak verdireceğini söyle· memlş olanların adlarının ya· değil, fırkaya bağlılık mes'elesi 

dl n varidat bütçeılnin müıa· zılmaeı, vermemekte 18rar eden· sayıyoruz. Bir milyon fırkalı· 
keresine geçildi. ler için nlHmnameye müeyyede yız. Battı Atatürk bulunuyor. 

Aza taahhüdatından 500 lira Uheei teklif edlllyordu. Fırkahları gözftmün önüne 

icar bedelinden 250 lira, hu· Bay Kemal (Menemen) köy· saf ııaf getiriyorum. BüUln 

suE!i muhaaebeden 11000 lira, ferde altmıe kurueu bile vere· bunların karşısında da taahhü· 

belediyeden 5000 Ura, faiz ve mlyecek kimseler bulunduğunu dünü ifa etmiyen bir fırkalı 
temetUl hisselerinden 250 lira taahbütler!nl ifı edemiyenlerin gc5rüyonundz. Taahhütlerini yap 

olmak özere varidat büdcesl raporlarda teıhlri muvafık ola· mıyan arkadaıların ıeçtmlerde 
17000 lira ldJ. Bay Avni Do· mıyacığını söyledi. Bu paranın yeri yoktur. Bunlar• rağmen 

ğan; devlet varldatında bu yıl aylık değil, senelik olduğu de bunları ver.memeleri fırkalı 
14. . 15 milyon kadar bir faz . izah edUdt, Hay Demir Şevki arkadıtlann bunları vermlye· 

lahk görf ldüğüoü, idarel hu· (İzmir) taahhüt akçalarının iyi cek derecede düşkOn ol mala· 

lalı muntazam değUd(r. Bu 

yıl ıılzamnameye yardım akçası 

için daha ağır maddeler kona· 

cağını tahmin ediyorum. Hu 

raporu da kongre kararlarlle 

birlikte büytık kon~reye gön · 

derdim. Yeni idare heyeti hu 

raporu tetkik etsin ve gön. 
deralo arkada11lar. 

Son Dakikalar: 
GörüşOlecek: bı~ka mea'ele 

kalmamıştı, Bay Avni Doğan; 

idare heyeti üyelerinin elden 
geldiği kadar, en ıamlmi, doğru 

ve dftrftst bir ıekilde çalıştık· 
lannı söyledi. 

Bayan Bennl'ın Te~ekkorn: 
Bu f!ırııda Bayım Benal Nev. 

zad iÖZ istedi, dört yıldauberi 

fırka idare heyetinde çalıştığını, 

fırka heyetlerindt ilk nye olmak 

şeref ini kendl@ine vermio olan 

arkadaılarına teeekk6rü b!r horc 

blldf~lni eöyledi ve yeni ıeçf mde 

dlğint söyledi ve yeni seçimde 

kendisine verilecek reylerin baş 

ka bir bayan arkadaşa •erllme· 

sini diledi. 

Bay Avni Doğan ve izmir: 
Bay Avni Doğao; 

- Burada ~üzel bir 1ahoe· 
nlıı canlandığını görftyorum. 

Dedi. Ve sözüne devam ederek 

İzınlr'e tanımadığı bir muhite, 
tammadığı arkadaı,lır arasına 

geldiği vakit burada büyük bir 
samimiyetle karşılaşmıı olduğu· 

no, idare h~yeıi arkadaşlarının pek 

çok çalıetıklarını, eon defa idare 

heyeti arkıda~larile yaptığı bir 

toplantıda memleketin yeni n· 

Jidlarınıu idare heyetindo çılıt 

malım için i.lare heyeti arka 

datlarmın çekUmeğl, kabul ~t· 

tiklerini, fakat arkıdaılarınıo 

bu fera~atlne mukabil krndiııi 

nlo bunu doğru bulmadığını 

ei\yltıdl ve dedi ki: 

- Burllda kendime şahsen 

hiçbir !dı·ğer !vermiyorum. Elde 

oı evcut teşkilı'lt çok güzc•I f~IJ · 
yor, daha güzrl de fşliyeceklir. 

Fırka leşkildtını bir elektirf k 
inııtallasyonuna tf'şlıilı edcrsı:k 

bunda parazit, koatııkt 'tesaire 

de olduğunu kabul etmek 

lıi:.?ımdır. Bunları ıslah t·ttiAlmfz 
gün İzınirlilrr en yakeek ınu· 
vıı.ffakıyete eı·ienıfş CJlccaklaı 

dır. Bu eö.llcrlmi bir fırka 

rei!iinio komplimaoı olarak 

karşılamayın arkadaşlar. Sami· 

midir. 1zoıir çocukları çok 
münen-erdlr, çok hıuaıtır. İz. 
mire geldiğlmdenberl batda 

vUayet idare heyetinde buluaaa 

arkadaşlarla kazı, nahiye 'H 

ocaklarda bulunan arkadajların 

benim vazifelulmi kolnylawtır· 

mak lçlo yaptıkları yardırodıın 

kendilerin tet~kkiirü borç bi· 
Hyorum. 

Bo !Özlerden ıonn cc:lee 
yirmi dakika talil edildi. 

Oçiincü celse 
Bu celıede yeni idare beydi 

üyeleri Ue mümrt1illerln n 

yedeklrrln •eçlmioe hıolsodı. 

Tasnif sonunda yeni idar" he· 
yetine bayan Sabire Yunoı, 

bay Doktor K&mr:rn, bay Dok. 

tor Hüseyin Hulki, bay Dolı.tor 
Lütfü Kırdar, E!naf ve Ahali 

bankası müdür.fi bay Atıf, ga· 

~eıemlz nrşriyıt müdürü bıy 

Kemal Talat, Avukat bay Ah· 

rued Enver, Doktor bay llamih 

seçilmfolerdlr. Yedekliklere bay 

Tahir (Kareıyaka), Doktor bay 

Memduh, dlicl bay Tıbıfn, tC· 

zacı bay Foik, ıııvukat bay Ha· 

yati, bay r Ali Oııano, bay leh· 

le bici He~ad, bayan M al-.ırat 

A kııoy, doktor luy Mhat, mü· 

messllliklere avukat bay Tevfik 

- Lütfen çevirlnl• -susiye varidatında da bir faz. bir şekilde tahsili için iyi teo rıodan değlldlr. Tahsil teşkl · 
.................................................................. 1 .................................... ... 
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İhtimam etmek - 1. çok ça · 

hşmak, 2. değer vermek, 3. dev· 

şirmek, dl•elnmek, 4. kaygulan· 

mat, 5. kayırmak, 6. ÖZ'!Dmek, 

7. sakınmak, 8. titizlik göstermek 

9. ftetftoe ddomek 
İhtimamla - özene bezene 

Jhtlmımeızca - 6etünkörü 

lhtlnak - 1. boğma, 2. ho· 

ğulmı, 3. tıkanma 
İhtira - 1. bulgu, 2. bulut 

ihtira etmek - 1. bulmak, 

2. dürütmek", 3. yapmak 
İbtirak etmek - 1. ateş al· 

mak, 2. otalmak, 3. totuşmık, 

4. yanmak 

İhtiram - saygı 
İhtiram etmek - 1. &aymak, 

2. tanımak, tapmak 
lbtirBB - carso, 2. kızgınlık, 

3. kızaklık 
İhtiras tluymak - 1. carsımak, 

2. kızıklık 

İbtlrH - 1. çekingenlik, çe· 

klnme, 2. korku, 3. 11lungaolık, 
sakınma, 4. sakınık, 5. utangaç· 

lak, utanganlık, 6. utanma, utanç, 

7. yılımtı 
İhtiraz etmek - 1. çekinmek, 

2. rrglnmek, 3. koconmak, ku· 

cunmık, 4. korkmak, 5. önemtk, 

6. sakınmak, 7. saklanmak, 8. 
tlzglnmek, 9. tınmak, 10. yan· 

lımak 

İhtisar etmek - kıea kesmek 

(Söz hakkında), 2. kısaltmak 
İhtisas (histen) - ı. duygu, 

2. duyma, duyoı 
lbtisas "husustan~ - ı. lelik, 

içil dıtlıhk, 2. eıkıhk, 3. ustalık 

4:. uzluk 

lhtitam - 1. çalım, 2. gör· 

kem, 3. göz kamaşhrıcılık, göz 

kamattırma, 4. parlaklık. 

İhtişamlı - 1. çalımlı, 2. 

görkemli, görükemll, 3. gl\z ka· 

mııtmcı, 4. parlak, 5. tuna 
İhtiva - ı. içine alma, 2. 

knplama, 3. sığına 

İhtiva etmek -

analc, 2. kaplamak, 

sıjtdırma 

1. içine al· 

3. sığmak, 4. 

ihtiyaç - ı. bun, 2. dilek, 

(talep, matldp mau) 3. eksiklik, 

4. yokluk, yoksulluk. 

İhtiyar (irade man.) - 1. dl 
lek, 2. el .. mec, iktidar man» 

3. erim, 4. erk "iktidar mao.,, 

5. istek 
İhtiyar etmek - 1. beğenmek, 

2. katlanmak, 3. onamak, unı· 

mak "tercih n tasvip man.,, 4. 
öyiirmek, 5. öydflrmek, 6. HÇ · 

mek, 7. oruodnlamak (ıeçmek 

man.,, 
İhtiyar (mileio man), - }. Ak· 

man, 2. Ak ıakal, 3. Ece, 4. Katı, 

5. Karık, 6. Kart. 7. Koca (Dadı 

Hhnda ihtiyar demekse de trkek 

hakkında kullanmsk n yaşlı ka· 

dını "kırı, karıcık» yahut "koca 
karı~ diye anmak Adet olmuetur.) 

1htlyttrlamak. - 1. Çartamak, 2. 

Çökmek, 3. Gocılamık, 4. Kartal· 

mak, 5. Kocalamak, kocamak, 6. 

Yaılanmak. 

İhtiyarlamış, - 1. Çökm6ş, 2. 

Kocalmış, kocalmıe. 

İhtiyat, - J. Deylşlk (yedek, de· 

ğlştlrmlye yarar man.) 2. Dölek 

(teenni man.) 3. Nelik, .. netelik, 

4. Saklık (teenni man.) 5. U1a· 
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İfna - 1. bozma, 2 . yokttme 

3. bitirme, 4. kaldırma. 

İfna etmek - 1. ttıketmek, 2. 

yok etmek, 3. yapmak, 4. bitir· 
mek. 

İfrat (• nrmak)- 1. artıklan· 
mak, 2. ileri gitmek, 3. kınık· 

msk, -'· ileri varmak. 

ifraz - 1. ayırma, 2. bölme, 

3. çıknrmı, 4:. pay ayırma, 5. 
pay verme. · 

İfrazat - akıntılar. 
İfrit - 1. ker, 2. yan. 

ifsat etmek - 1. bozmak, 2. 

bulandırmak, 3. kargatalık vır· 
mek, 5. kargaşalık çıkarmak, 6. 
karıttırmsk. 

lfıa etmek - ı. ynymak, 2. or· 

taya atmak, 3. açmak, 4. ba~kn· 

hDa ıöylcmek, 5. ortaya çıkar 
mak. 

İftar etmek - ı. oruç açmak, 

2. oruç bozmak, 3. yemek. 

İftariye - l. (tfUÇ aç1nalık. 
İftihar - 1. kurum, 2. ôğiln· 

me, 3. böbürlenme, (. koltuk ka 

bırtma, 5. kabarma, 6. öğOnç, 7. 
k.nanç, 8. kurum ıatmak. 

İftira - 1. çıhak, 2. suç at· 

mı, 3. kara hnlaıtırma, 4:. kara· 

lam11, 5. karartma, 6. 6stt\oe at· 

mı, 7. yonamak. 

İftirak, - 1. ayrılık, 2. dağıl· 
mı, 3. ftzlf.ik, 4. ayrı dOtme, 5. 
ayrı ima, 6. ırak kal1111, 7. uzak 

doıme. 

İğbirar, 1. gftcenme, 2. 

bozuşma, 3. dargınlık, 4. kflsme, 

5. kflafl, 6. kakma. 

iğfal, - ı. aldatma, 2. ayart· 
ma, 3. kandtrma, 4. o~un, 5. 

bııtan çıkarma, 6. nutma, 7. 

ayartma, 8 . gözboyama, ~. ya· 

nıltma, 10. yutturma. 

İğfal edilmek, - 1. eldıtıl· 
mak:, 2. ••laom.ak, 3. avunmak, 

4. kanmak, 5. ulıomak. 
İğfal vuıtası, - tuzak. 

iğfal eden, - 1. aldatıcı, 2. 
eldlrekçi, !l. yanıltmaç. 

İğfal edilen, - 1. aldanan, 2. 

kanık, 3. kapılan, kapılmış. 

lğmaz, - 1. geoezlik. 'l. göz 

yuınma, 3. göz kapıme. 

İğmaz etmek, - 1. aldırış et· 

memek, 2. gilrmezliğe gellllek, 

~. göz yummak, giz kapamak, 

4.. körlüğe vurmak. 

lğoa (etmek, - 1. bayıtmak, 
2. zengin etmek. 

İğra (etmek), - 1. ı:zdırrunk, 
2. blrihlrfne dOşQrmek, 3. çak· 

tırmak, 4. kındıl'mıık, 6. ln~kırt· 

mak, G. kııdırmak, 7. kısıttır· 

mak, n. ölçermek. 

İğtinam - ı. Algı, 2. Çabol, 

3. vurgun. 
iğtinam etmek 1. apartmak, 

~. çapul etmek, 3. talan etmek, 

4. vurmak. 

İğtfnamı fırsat etmek - 1. ka. 

ç.rmak, 2 . 11ltanmak. 

lgtfsal (etmek) - 1. çimmek, 

(Derede yıkannnk rnan.) 2. çöru 

mek, S. yıkanmak, 4. yonmak. 

İğtlıat - 1. karcııma, 2. kar· 

gııahk, karıııklık, 3. T6ymen, 
4. ürkü. 

İğtlıaş vukua gelmek - karıt · 
mak, karışıklık olmak. 

lğva (etmek), - l. ayırtmak, 
2. azdırmak, 3 baftao çıkarmak, 



Arasta'da kavaf hkla meşgul 

Ali Rize oğlu Bay Hüseyin 
Avnl"nln; Foçıı'd kunduracı 

Boy Bıısan'dım 69 liralık mal 
aldığı halde bnnu inkar ettiği 

hakkında vaki olan şikayet 

fizerfoe Bay Hüseyin Avni 

odliy~ye verilmiştir. 

.Fikret, BVukat bııy .M ne ta fa 
Münir, do ·tor bay K4mran, 

bayan Vedide doktor bay .Mltat, 

bay Mehmed Aldemir (Çeşme), 

mümee U yedeklikl,.rlne bay Se· 

llm (Ödemiş) bayan Sabire Yu· 

ıms, doktor bay Memduh, bayan 

Cev d (Ödemi~), avukat bay 

Yusuf Ztya (Baymdır), doktor 

bay Mustafa (Ôdemiş)io seçil· 
diki ri anin ıldı. 

Kongre bnekenı seçim neti 
ceslni bildirdi ve kati uladı: 

- Arkadaşlar! 

Yeni heyet hlmadınıza ve 

1zmtr'e layık olarak çalı acak· 

tır. Kırk iki bin fırkalımn mu· 

r hba91 olıın sizleri saygı ile 

selllmlar ve konJreyi kapatırım. 

Dedi, sürekle alkışlandı ve kon · 

gre d ığıldı. 

Seçimde k zanan arkadcşları 

öz yürekten kutlular ve mu· 
veffe ıyetler dileriz. 

Yurd ve Ulus işlerinde ken· 

dl inde.o bOyfik hizmetler bek· 

lenen yeni heyete muvof fakı· 
yetler dilP?iz. 

• • • 
Edirne, 10 (A.A) - İki gün· 

dür devam eden C. H. F. Vi· 
liiyet kongresi son toplantısındıı 

yeni f da re heyetini seçmiştir. 

Kongre yedek nzolorlo umumi 

kongreye gidecek olanları da 

seçtikten aonrıı toplenlıyo niha· 
yet v rilmlştir. 
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ı.t. ş şırtmak, 5. yoldan çıkarmak. 

İğva olunmak, 1. baştan çıkar· 
mok, 2. şuşırmıık, 3. yoldan çık· 
mak. 

İğzap (etmek) l. kızdırmak, 2. 
körü tilrmek, 3. öfkelendirmek. 

İhafe, - 1. Korkutaş, korko 
veriş, 2 eıkırcım, 3. ürkfttüş, 4. 
yanı~. 

İhafe etmek, - l. gözünü kor· 
kutmak, 2. korkutmak, a. kor u 

vnmek. 4. ürkütme , 5. iletüne 

yftrilme , 6. yıldırmak, gözftoü 
yıldırmak. 

İhnle (etmek) - 1. tab ırm , 
2. üstünde bırakmak, üeUlne hı 

rakmn ·, üeıOne bırakmak. 

lhulef nazar etmek - 1. bak· 
mak, 2. gözünü çevirmek. 

İb ta - l. bürüme, 2. çevir· 
me, 8. dolanma, 4. kaplama, 5. 
kuşatma, 6. sarma, 7. yanını 

lmıı. 

lhııtn etmek - (etrafım ear

m k men.) 1. bürümek, 2. çevir· 

mek, S. çevre almak, 4. dolan· 

m k, 5. kneatm , 6. sarma , 
7. ( kla eığdırmak man.) ermek, 

8. kavram k. 9. sarmak, 10. sığ· 

dırmak, 11. tutmak, l2. yatmak. 
İhata edilmek - 1. çevrilmek, 

2. kapsanm k, 3. kaplanmak, 4. 
kuşatılmak, 5. sıırılmnk. 

1 bar - 1. bildiriş, bildirme, 
2. çaşutlnma, (casusluk etme men ) 

3. ele verme, 4. kovculuk (gizli 

şeyleri ihbar ve ifşa, mcnmomlık 

men.) 5. yetiştirme. 

lhb t etmek - l. anlatmak, 2. 

bildirme , 3, çn mok (iftira et:· 

mek m n .) 1.. çavalııtm , 5. ele 
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Kömürcü 
Rüşvet Teklif Etmiş 

Zayi 
İzmir İthalat gümrüğünden 

almış olduğum 5005 No.lu 

8·12·34 tarihli beyennılmeye 
ıılt teminat makbuzunu zayi 

l:.J R. K iYE 

llRAAT 
BANKA51 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT--bDbQ 

.. 

Comaovasmın Güner köyün· 

den Ahmed oğlu Bay Yusuf, 
koçak kömür satarken yaka· 
lanmış ve karakolda1 jandıır· 

molern rüşvet teklif ettiğinden 
Adliyeye verllmlştir. Bey Yu· 

eyledi ğloılzden ve yenialni alo· 

cağımızdan hükmü olmadığı 

1140 olunur. 
Yalan Yere şahitlik şahitlik yapmaktan suçlu Sefe· A man Gazete

rihtsarlı Mustafa oğlu Bay Nu· 

uf 'un evrakı, birinci karar h~· 
kimliğine havale ediJmfştf r. 
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vermek, 6 . eriştirmek:, 7. kov 

götürmek, 8 . ealıklamak (eabk:: 

haber) 9. söylemek, 10. yetlı· 

tfrmek. 

İbda (etmek) - 1. bağıılsmak, 
2. belgelemek, S. ölemek, 4. 

vermek. 

ihdas (etmek) 1. çıkarmak:, 
ortaya çıkarmak, 2. ephmek (ço· 
cuk dllfnde yedirmek, beslemek 
man.) !1. koparmak, 4. oldur· 

mak, 5. ortaya koymak, 6. ye· 
nllemek. 

İbfa (etmek) - 1. glzlem~k, 
2. oğrunmak, 3. örtb a etmek, 
4. ~oklıımsk. 

İhkak (I hak etmek) - 1. aha· 
mok (ol cağını zorla almak man.) 

2. doğruyu ortaya çı ~armak, 3. 
örtemek, 4. yerine getirmek. 

İhlik (etmek) - 1. kaldırmak. 
2. ortadan kaldırmak, 3. öldür· 

mek, 4.. tepelemek. 5. yltürmek 
(kaybetmek man.) 6. yok etmek. 

fhldl (etmek) - bozmak. 

1h14s - 1. açık yüreklilik, 2. 

doğruluk, 3. yarekten scllo. 

Anadolu inkişaf ticaret 

şirketi limited. (i5) 

Bay CelAl'I öldürmekle maz· 
nun Bay Hamdi'nin ağırceza· 

deki duruşmasında yalan yere 
rl'ntn evrakı müstBntikllğe Ve· leri Diyorlar Ki: 
riloıiştlr. 
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-----------------------------------------------------İhraç, - 1. atmı, dışarı atma 

(tart mon.) 2. çıkarmak, 3. gön· 

dermek (eevk man.) 

İhraç etmek, - 1. çıkarmak, 
2. dışarı atmak, dışarı çıkarmak, 

S. gönderilmek, 4. işten el çek· 

tlrwek, 5. kapı dışarı etmek, 6 · 

koğmak, kovmak, 7. Hlmak, 
(gönderme men) 

İhrac eiıfrmek, - 1. çıkartmak 
• 

2. göndertmek. 

İbrah (etmek), - 1. ate~lemek, 
ııeoe atmak, 2. ateşe vermek, 

3 . tutuşturmak, 4. ya mıık, 5. 
yandırmak 

ihraz (etmek) - 1. alm .. k, 2. 
ele geçirmek, 3. ermek, 4. ka· 
zanmak, 5. vormak 

İhsa (tadat ınen.) - sağılJ 
İhsa etmek - saymak 

İhsa (hadım etmek mao.) 

1. eneme, 2. fkdlçleme 

İbsa etmek - l. burmak, 2. 
enemek, 3. eoetmek, 4. iğdiş 

etmek 

2. obanmak, 3. 11klanmak, 4. 
sinmek, 5. yaşmak 

İhtifal - ı. alay, 2. kurgu, 
kuıgun 

İhtilaç - 1. çırpıntı, 2. erişik 
ueebi ihtilaç man. > 3. seğirme 

İhtUAç f'tmek - 1. çarpmmek, 

2. kıvranmak, 3. er-ğfrmek (bil· 
hassa göz Jçtn) 

İhtflAf - 1. Alık, 2. anla~a· 
mamazlık, 3. ayrılık, 4. hnıkolı , 
5. bozuşok, 6. bozuşukluk 

İbtilllf etmek - l. alııkmıık, 
2. enloşnmamak, 3. ayrılmak, 4. 
bozuşoıak, 5. çatalleşmnk, 6. dür· 
lülenmek, tOrliilenmek, 7. savaş· 
mak, 8. uyuşmamak, 9. uzlaşa· 

mam k, 
İbtlldl - ı. altut, 2 . azıştırma 

3. bulgak, bul ek, 4. kargıış , 
kargaşalık, 5. karışıklık, 6. Qr ü 

lbtUalcı - karıştırıcı 

- Başı 1 inci sahifede -
mütearrızm tarifi andlaşmaeıoıD 

akdindeki roUlnO kaydetmekte 

ve Ankara seyahati arasında 

kendielle yaptığı miU&katı hatır· 
latmaktadır. 

Tiirkiye d•şarı işleri bakanı 

bn miil4kat esnasında Aeya'dan 

çok dohn ziyade A vrnpa'ya alt 

bulunan. Türklye'nln Balkanlar 

mıntakaeınde barışa hizmet et· 

mek bnkkmdakl kat'i arzueu 

üzerinde ısrar etmiştir. 

Berlln, 1 O (A.A) - AlmaD 
f stihbarat bfirosu bildiriyor : 

Türkiye Dışarı İşleri Bakanı 
Tevfik ROşdü Arae'ın Sar pi•· 
biattlsi mea'eleıılnlo htılll esna· 

emda uluslar kurumu konseyine 
başkıınlık etmek Qzere Cenev· 

re'ye seyahati hakkında t.Csl· 
rntta bulunan gazeteler çetin 
mes'uliyet ltib rlle zengin olan 
bu vazifenin ifası ve hattı\ b~k· 

1enmiyen bazı zorlukların halli 
için uluslıır kurumunun Tür· 

klyo Dışarı İşleri Bakanından 
doha layık ve ehil bir eıyasa 

adamı b ılomıyocağmcı Alman· 
ya'da berkesin emin olabflece· 

ğlnt yazıyorlar. Ga-ı-~teler dJyor· 
lar ki : 

- Uluslar kurumunun ara· 
dığı tekilde hakkın bizim tara· 
fımızdo olduğunu bilen biz 
Almanlar, Rüşdü Arae'ıan deha 
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İhmal etmek - ı. atmık, 
başı u at&ek, 2. Bakmamak:, 3. 

baştan savmak, 4. bekletnı k, o. 
bırakmak, 6, boşlağ koymak, 7. 
boşlamak. 

İhsan - 1. hirl•ik, .2. gerek· 
ltk, 3. iyilik, 4. kayrım, 5. eungu 

(mevhibe men. Tanrı eungueu), 

6. vergi "verglli, vergisi boP~ 7. 
verlşik, 8. yarlığaf 

İhtflia etmek - 1. aşırmak, 
2. çalmak, 3. çarpmak, çırpmak, 
4. kapıp soymak, 5. kapışmak. 
6. kapmak, 7. karmalemek, 8. 
oğrolnmak. uğrulamak, 9. eız· 

dırmak 

İhtll4eı vakt ara hulmn, 
iyi sulh mftdef ff leteyemez. ş • 

ihmalci - 1. erincek, erloçek, 

2. eaveacı, 3. Otenç, ftşenen, 

fişengeç. 

lbmlror - 1. Kızartı, 2. kı· 
zılhk. 

İhmfrar peyda etmek - kızar· 
mak. 

İbnnk (etmek) l. Boğazla· 
mak, 2. bogruak. 

İhsan etmek - 1. bağıılımak, 
2. buyurmak, 3. vermek 

İheH etmek - duyurmak 
İhtar etmek -- 1. andırmak, 

2. kul burmak 

1htfcaç - 1. dildama, 2. pek· 

time, perkhme (takviye ve teyit 

man.) 
İhtida etmek - ı. doğrulmak, 

2. doğru yola girmek 

İhllfa etmek - l. ıt lenmek, 

aralık bulma 

lhtllAt etmek - 1. buloeup 

görftşmek, 2. görüıop konooma , 
3. kımımak, 4. karışıp göriişmek, 

5. katılmak, 6. sarmaşmak 

İhtiiAs ettirmek - kımıtırmo 
İhtimal (lruk4n men.) - 1. 

olabilir, olabilme, 2. olur 

İhtimal ki, ihtimaldir ki 

(belki men.) 1. belki, 2. bolay ki 

hulay ki, 3. ola kl 1 olabilir ki .. 

lbth.ı:ıom - özen, Qzeu 

-
Üniversitede Döçent 

Muavin Profeıör 

Or. A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara hergün öğleden 
sonra bakar. 

İstiklfil ı:addeai No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgrııf • .t ST AN BUL 
Telefon : 49250 
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bol tubelerlmls gltelerlnde tediye edilmektedtr. Baıdarakta yakalanaufbr. 

ca a tomun O yana ısı a ıg'W l ve .l.mlr Belediye 1929 aeneal ybde ~ falsll iıtlknsın •it tab· 2 -Kart•y•k•'d• Ş•yesteto· 
Ttllerln 3 l kAaunuenel 934 tarihinde çekilen kur'uında •mortl kıgınd• otaran teni Etem ogl• 

üyu" k Ehemmı·yet verdı·g""" ı· Şey Ne ldı·?. IAbet edenlerin aumuaları Bay Bıfsı'nıa dcıkklaı Aletle 
y Gı Urabklırdn ıçılmıt n bir t•kım yeni elblH 

7 11'5 1937 ıso2 5777 7143 8679 ile ma.tamel bir pantalon ça· 
Dlm•A•nı mrtak metgol etmi 

~;n Te hiç tGpbeıls dlg.,rlerl· 
D en K•rlbl bulanın Stom 

1'e 
onan 7•ptıkları idi. Stom 

•r1ı1t k d 
b en lılnl k•leme •lac.k 
,, ıcLı 1 

m na yetinden çıkmıı •e lld k ece uz.k bir h•tlra ol• 
tal kılmııta. 
,. kı1acı dGtünceal de taburu 
: tl•dl içinde bulunduğu ko· 
-edJ idi. 

1,J1•dl Ri .. r; Tulyetlnl bir 
ol 1 olar•k değil, bir komedi 

•r11t t ·r 'O at11 ediyordu. 

l Çlaccı dtıtClaceıl· dGıünce 
ertıı • 
,, b il •Alını tetkil ediyordu 
I 11 '••lfesldl. O br altıad• .:::.il bfttfln o nhti gGnlerde 
,, k o baycık THlf eyi dDtCl 

1
, reJt ka11ıl11tıtı feltkrtlerl 

tl~llıe~e Çthftı, lnglltere bari· 
'•rd' llııın Mlıter Bolllnnt'ın 
·--~ o aç ktıllme batının 
IDG e çılgın bir dauıöı gibi 
dJ bl~lbıdlyen d•naetmlştl. Şfm· 

ile l ••tat on 1rın te1lh ettiği Ar· 
'Gfiaı '•ılleatnln lfaıı tlmldi btı · 
latıa pek oaak olmaııoa rağmen 
&.. dl1n•t•nı karıotmyordu. 
~ı; kelimeden berblrl için 
tlıı rce n&r•ttı. Bu kellmele-
rı birlnciıl "Kaeredio idi oulld " . 
Yotdalrl ~lçblr mıaa :çıkma 
Jdf • llnntl kelime (K•nıer) 

· Bon d '•rdı un a pek çok mın••• 

il l · Fıht hepıl de boııo. 
e e a 

b• ÇlaeQ kelime ol•n °Vl 
"tfla " 
8Q1ad bftttln mutlak blrteydl. 

ıtf•be an etel Rl .. r d•lma "l,, 1 
ı..,. "1• bir hırlı olarmk kal · 

lllıttı ''V tlae k · " nla "Von., ye· 
't "~atlll olmııı l&sımgeldlğlnt 
111 __ 

1 
• ..... "İ" ile b•thyıa -.,-: • "ı ._ l•b nge., "1Dgolotad., "İn· 

l llrg .. ,..., "lobi •lbl n boa 
•rı lll " " · 1 bat laa laauU ilimlerden birinin 

IG il rlı oldutunu daıGnmDı· 

1 
d · •ttl Londn'yı terkeıme 
ı.:~ etel Blritlt mClıeomda (70) 
-..Uk b4 ıettr Jle bir llıte •Clcoda 

bl 18itU. Fı•at ılmdl "l 1 
r r k " 

11 
1 

llD olarak k•bul elli Te 
e Yapı .ıı. 

llq b '&•nı dnıanmlyerek bu· 
taıbtlı:fr blum Alman falmlnlne 

etti, 
Yetaa ''V • uzıodı, dGıGndft. 

de 
0~ Elnem., Gody•n'ın e•ln· 

Goct •ıltııgı him idi. Bu iemi 

lıtaa''11'• StoD1 MJylımfoti . Bu 
h•r 

1
1btlmal "Hild•,. ya aitti. 

d t Bollivant Ven Einem 
•1111" b 11 •ıı erkek n kadınla 

tın ı 
. •tlbb•ratıa blblol tetkil 

~lt:klertnt btliyordu. Stom HU
b 1 dıu biiyGk bir hftrmetle 

1 
•hıttmlt n Afrlk. mG .. l6maa. 
•rıuı •y•kl•odırmık için fü. 
~~r'ın Y•phğı teklife •llkaıı 
b dognnu lb@a1 eylemiııl. Eğer 

Q Voa Efnem'I bol1a idi dıba 
ılyıtle lyiletecelul. Acaba Sto 
lllQ1a G d ~ b 0 yaa ı fıııldadığı ve 

llJftk bir ehemmiyet Terdli-f 
tey il idi " e ? Rltar; bunu "İyo 
"1ınıeı dl 

'' ye daymotto Biraz ••rtb . 
k elırak bondao blrtey çı. 
•rıbUıeyd' b 
1 

1 GtGn «'trar perde· 
.... k ld . 

• ıubılece~ini amit edl· 
Yordu. 

Zınaedlyordu ki bu keof t· 
lyUettneel için t•uı btr dev~ 
olacaktı y 
d ' lt8kt8 kaldı~lDID 

1 Grddflnccı gaaa •ktımldi. GOn· 
er en 

" 
ti 

çarıamba ve kiauou"T· 
e Q 29 bak unca gdnft idi. Aya~• 

-k iti• kendinnde ol· 

dukça kanet buluyordu. K.1° 
nnbk iyiden iyiye baıtırıncm 
n bir ziyaretçinin gelmeal lb· 
tlm•ll ull olunca •t1gıya indi. 
Yetil pelerinini 1rkuını1 aldı 
n bir undalya al•nk •tefin 
yaklnlnde bir yere otardu. 

Fincan tıb•gın• benılyen gös· 
lerlle onu seyreden n kendile· 
rlne baktı~ um.. hemen gl· 
len beyu k.C•lı Clç eocutf le 
aletin slyuıada otururken n 
Ahlbl anı.tm•A• batJadı. 

Kocuı ıuk cepbealne gltmlı 
n ıon defa ondan aldıtı h•bere 
göre pek ft!DI nılyetıe lmlı. 

Muharebe ona peki• teeir 
etmlttl. O muharebeyi bir lltht 
Afet, eem•d•n inen n kocasını 
elinden alan bir bildirim A 

yıyor n: 

~ 
§ 

1 
1 -= == E = §i 
i5 -= -e 
i§ 
& = 1 
1§ •• 

• 

- Belki diyordu, eter ma· 
kaddene belki de dal k•l•c.· 
~m Te çocukltrım dahı bu 
yaıt• babalarını kıybetmlt olı· 

caklar. 
Znılll muh•rebenln ıebep 

Te m•kAdı h•klnnd• hiçbir 
ıey bilmiyor Te cltnle ula alt 
kHı olmıyı.n nhıt Raı kitle· 
lerlnln Almıny•'yı lıtlltya kal· 
kıım•ları Te cenabı bıkkın ill 
ht mua renetJ n Alman uker· 
lerlnln gayret Te hlmmetlle 
memleketten tardedllmedlklerl 
t•kdlrde btUGn Yatının m•h• 
n perlpn olacağı t-ndlte1lle 
.. ı.aı kort•tmak için muhı· 

rebe Toka bulm•ktı oldugunu 
s.aıyorda. 

- Sonu Var -

' 

1 
i 
• 

A8gart 1500 Saat ömrtl Olan En Pat'lak 
Ziyalı MET ALLUM Lambalarını Ter· 

cihen Her Bayiden Arayınız. 

MEHMET TEVFiK 
Bftyftk Elektirik, Telefon vt: Malzemeleri depoıu 

Pe,ıemalcılar No. 77-79 Tel. 3332 

Halcllıt saf, k•tr teslrH ASPİRİN; ~ marb. 
sını t~r. A1rıları ç•INk ve •nmlr• ..,.,_ 
mele için -baıvuracaiınız deva, dOnyecle 
me"'ur ,, • ..,- "müsf•hzarı olmalıdır. 

lsrarla t#lSPİR • 
2 ve 20 korııprımelik ambalajlarda bulunur. 

.......-ı~ .... 
Ambalajlard• ve komprİ· 
melerin üıerinde EB 
markasının mutlıke 
bulunm1Sına dik· 
kat edlnlzl 

10 1156 1938 2808 5778 7l(B 8586 lınmııtır. Bay Bıfaı, elblaenla 
33 1167 1950 2830 5796 7195 859S Ahlbl olab dtktı pu111 olmı· 
37 1192 1957 2838 5821 7211 8684 dıgıaı ıöyllye• B•y Maıtıfa 
88 1266 19G4. 285' 5826 7217 8730 Belri'dea ıGphelendlA"lnl tddlı 
44 1208 202' 290;J 5828 7274. 8734 etmlıtir. 
79 1208 2029 2934 5838 7~86 8749 s 
83 1229 2049 294.t 5851 7287 875, arhoşluk 

103 1249 2069 2951 5869 7 ... 0, 8763 1 - 8Gaeyin o&hı B•y Ab· 
110 1263 2100 2962 5870 7311 8785 dullah, enelkl gece Kemeral· 
168 1274: 210' 296:J 5881 7829 8795 bMa Tıflan pslaoeanda 
170 1526 2111 2968 6934 7348 8799 .. rhotlokla tabak n kadeh 
198 1338 2130 4006 5969 7860 8846 kırdıiıad•n y•kalanmıı•ır. 
211 1839 2133 40~9 5970 7368 8867 
215 1366 2157 4080 5988 7 417 8874 2 - Veyeel oğlu B•y EyClb 
241 1876 2166 4:095 6570 7426 9082 iımlndeld t•hıı, enelki gece 
253 1884 2184 4J 30 6585 7427 _ 061 birinci kordonda nrhoılukl• 
262 138Sl 2203 4207 6689 7 483 9095 nua •lmıt Te kuakola göUl-
277 1896 2282 4213 66(4 7434 9108 rGlmClttClr. 
292 1467 2250 ·~6S 6678 7508 9128 
298 1480 2266 432·~ 6674 7510 9129 
302 1491 2278 4357 6679 7514 9147 
311 1493 2290 4375 6687 7519 9166 
826 1506 2292 '37S 6688 75~0 9175 
360 1506 2314 4380 6712 7521 9195 
407 1512 2354 4515 6732 7545 9200 
457 1568 2362 4522 67~7 7587 9212 
487 1565 2374 j531 1751 7610 9215 
52i 1572 2391 4559 6761 7617 9231 
529 1590 ~.fıOS 456 6786 7il8 9252 
587 1616 24'0• 4572 6790 7639 928, 
541 1670 2418 4599 6801 7665 9324 
594. 1695 242P 4604 6837 7667 9451 
656 1712 2481 4633 6843 7695 9454 
643 1717 2465 4681 6871 7713 9464 
648 1719 2461 4702 6887 7735 9,69 
671 1724 2462 47ıo 6901 7751 9470 
673 1739 2483 4744 6926 7776 9504 
686 1778 2532 4748 6928 7780 9529 
865 179i 2587 4752 6941 7713 9628 
900 1811 ~548 476 6953 7837 9632 
906 1814 2546 4771 6963 1846 96jS 
930 1833 2559 4.774 6965 7858 9652 
932 1838 2566 4908 6978 7868 9720 
9S4 1RS4 2570 4918 6971 7879 9779 

ıooı 1&64 2ss6 5539 7008 7914 978t 
lOSö 1881 2606 554ı 7022 7921 9798 
1053 1885 2656 5559 7029 7941 984, 
1068 ısg6 2706 S5ti0 7037 7956 9846 
1083 1910 ~743 5589 7085 7968 9847 
1097 1918 274• 5593 709, 799, 9857 
1098 1922 2766 5598 7117 8522 9927 
1100 1926 2788 5691 1121 8532 9958 
1142 1930 2794 5757 7184 8578 9965 

8et7Gs llnhklardd 
10007 10144 10281 
10023 10145 10284 
10036 10155 10285 
100,7 10170 10300 
1004~ 10180 10305 
10058 10183 10307 
10060 10194 10312 
10062 10208 10322 
10066 10208 10332 
10076 10~10 10841 
10078 10213 10368 
10079 102j8 10369 
10097 10233 10379 
10101 10286 10385 
10111 1024' 10392 
10114 10j55 10•20 
10138 10271 10428 

1000 llralıklardH: 
11074 
ııoos 
11010 
ııo1' 
11041 
11043 
11044 
1104t9 
11050 
11060 
11067 
11076 
l1092 
11100 
11102 
11106 

1107 

11121 
11122 
11128 
11185 
11139 
111'0 
11141 
11149 
11151 
11155 
11158 
11159 
11168 
11166 
11170 
11174 
11177 

1119, 
11195 
11199 
11201 
ll206 
11207 
11209 
11211 
11218 
11226 
11280 
11231 
11232 
11233 
11286 
11240 
11242 

Teoekkflr 
Kıla pederim bay E..t çele· 

binin elim nfah mlnaeebetlle 

blaleri gerek dotrudaa dotruyı 

gerek yası ile tetelU etmek h\t

lond• bulunanlarlı, ıon nzlftyl 
it.ya lttink uyaran ınpU 

10443 
10,56 
10465 
10,&66 
10467 
10,69 
10478 
10484 
10489 
10501 
10503 
10597 
10542 
10553 
10557 
10576 
10579 

11245 
11247 
112t8 
11253 
11263 
11268 
11272 
11276 
11286 
11295 
11297 
11298 
11309 
11313 
11316 
11318 
113~1 

10592 
10608 
10611 
10618 
10628 
10624 
10643 
10644 
10645 
10651 
10668 
10684 
10696 
10724 
10725 
10742 
10781 

11823 
11325 
1134, 
11345 
11346 
11351 
11852 
11353 
11357 
11 ~60 
11ao5 
11368 
11375 
11876 
11377 
ıı~n4 
ll417 

10785 
10791 
10809 
10815 
10830 
10841 
10857 
10870 
10880 
10U03 
10952 
10954 
10968 
10970 
1098:J 

11,32 
11'38 
11439 
ll,45 
11446 
11447 
11459 
11461 
11478 
11,82 
11,88 
ll489 
11493 
11497 
11500 

arbdat, eblbba, bildik n ta· 
nıdıklırımıA ayıa ayrı ed•yl 
t•krandan acı. boluadvtuma•· 
d•a bu mlnnettarbgımıBID •n•· 
na muhterem psetenisln delA 
let bayarm11mı rica eylerim 
efe•dim. 

Dr. Memduh Say (70) 

S - Tepeclk'te Hımam ıo

k•ğınd• oturan Mehmet oglu 
Beytullah, earhotlukla Bay Meh· 
met'in kıbHh•n~ıine giderek 
gGr~lltl çakarm11 Te kendlıine 
mini olmak tsdyeo ubıtıy• 

kartı d• fen" ıôıler 16yledl
ğlniltn y•k•laumıt ve h•kkında 
k•nunf mo•mttle y•pılmıttır. 

Yankesicilik 
Y •nkeelcllik ıofetile Al•ça· 

lıh Ali oğlu B•y Mobarrem'ln 
panıını çalan yankeelcl Sel& 
nlldt Kerim, Hbıtaca yakalan•· 
rak adliyeye t~ıllm edllmittir. 
Bay Kerlm'in 6serlnde çalın· 

mıt ol•• paradın 25 7 kuruı 
bolunmoıtur. 

llıçakla Yaralamış 
Mebmed o~la b•y M1111afe 

ile lbnblm oğlu b•y Abdar
rala- annıada Çonkk•pa'dı 

oıbn ka.ga aedceebıde M)' 
Mallafa, b•y Ali'yl ıol kalça· 
nadan yaralımıt Te kıçmıfbr. 

Bay Muııafa, Abıtaca aran 
maktadır. 

Silah Atmı, 
Mmrlı c.ddeetnde otunn 

Şakra othı bay a.m. metreli 
bay•n Flrden'le benber arb· 
datlanndan b•y Cemll'ln e•• 
gitmlt n orada iki arkadat 
aruında çsku bTp netlceein· 
de Halll'in iki el ılltb attıl• 
ılkAyet edlldiilnden mum•lleyb 
yak•lanmıı ve Gserlnde bulu-
nan tıbancaaı alındıktan IODH 

adliyeye teslim olunmottur. 
§ - ~•rı•yaka9da Oıman 

Ade caddeelnde 1ebebels ellAh 
atan Mutafa oğlu bay Sabri 
yakıl•nmıı Te topla tabanc.· 
ıtle beraber Adliyeye teallm 
olunmuı&ar. 

§ - Altı•acık't• Meıudlye 
caddeılbde Hano oğlu bay Hay· 
dmr, HaAn o~la b•y Nuri, 
Muaa oAlo bay Şakra, Şaban 
otlu h•y Necib, Maıtd• 0110 
bay Ali n AH oAla b•y Meh· 
med, ••rhoı oldukları lalde 
ku~a çıkarmıtlardır. Bonlar
d•n b•y Necib, tabaacuını 

çekip dört el elltb ıtmıt Te 

kaçmıt be de blru Hara öbilr 
arkadaıl•rlle beraber y•kalın · 
mat n hepıl hakkında kanuni 
muameleye tneaill olaamo,. 

tar. 

Kömftr ihtiyacı 

ve iyi Kömür .• 
Memurlar kooperıllfi Rume

llden getirttiği Balkan k6mOr· 
leriata kiloaunu •yan halkı . 
m•H 5 koruıt•n ••lm•~• a.,,. 
l•dı. Kemeraltındıkl bakkaU1~ 
•apU11na mlracaat. 3 p, 



Aksehir Bankası 
' Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Dzmör Şuıbesn 
ıkloci kordonaa Borea chınııda kendi biaıea•d• 

TELEFON:!23B3 ...... 
HertOrUl Banka Muamelitı, Emten 

Kumusyonculuğu .. 

Mns~it iCraitle mevduat kabul edilir 

Hububat, Clz8m, incir, pamuk, yapak., zeytin
yaiı, afyon veıuir emtia kumuıyoncululu ya· 
pılır. Mallarm vftruduuda ıahiplerine en mftta· 

it ~raitle avanı verilir. 

1111 111 1111 il 1 1111111 "il il 1111111111111111 

ilan 

• 

Olivier ve şüreka-
sı Limitet Vapur 

CcadeU ilan. Birinci Kordon 
Tel. 2443 

Tbe Ellerman L\oee 

Tahliye lçln beldenllen npuriar 
1 ·ECYPSIAN,, 15 birinci kA· 

nunda Lherpool ve Snan· 
se•adın 

"TBURSO,, 25 bMnct U 
nunda Londra, Hull n An· 
yenten gelip tahliyede bulu· 
nacak n ayol zamanda Lon· 
dra ve Holl lçlo yük alacaktır. 

"ARTA .. Hamburg, Btomen 
ve An•entco gelip tıbllyedc 

hulunmuıtur. 

Not Vurut tarfülcri TC fi• 

purların isimleri (h~erlne deni· 
olkUklerden meı'ullyet kabul 
f"dilmf'Z. 

r \ 

Wt ww 

Doktor 

Ziya Hamdi 
Kulak, Burun, Bo&az 

matah111111. Cumadan baş 
k• hergön b11talırsnı 3·6 
ya kadar kabul eder. İkin· 
el Beylr:r ıok.aAı, Beyler 
hamamı kartm No. 41 

Telefon: 3686 
.......................... lllİllll .. 

V. N. 

V V. F. 1-1. V au 
Der Zee 

& Co. 
OEUTSCHE LEVANTE LlNlE 

"NlEDERVALD .. npuru ha· 

len limınımızdı olup 11 ıon 
k•ouna kadar Annre, Roıcr· 

dam, Hımborg n Bremen için 

hamule alacaktır. 

Fratelli Sperco Vapur . Aceııtası 
ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI 

"BEl\CULES,, nparo 16 Uounusınlde beklenmekte ol 
yakına be11lttıktan ıonra Burc11, Varna ve ~aıtenceye hareki 
edecektir. 

u UL YSSES,. vapuru 12 
dar Aonu, Rnterdım, 
edecektir: 

kAounueıniden 17 kinunueaniye ~ 
Amııterdua ve Hamburga bırcıt' 

''BERCULES,,vaporu 25 Kaouuusanlden 31 kanunusanlye kadar 
ven, Roterdam, Amllerdam ve Hambnrga hırekd t-decektlr. 

SVENSKA ORlENT LlNIEN 
" FERNESO ,. vapuru 1ü kiounuıanlde Bımburg, Copeo~ 

gen, Dantılı, Gdynfı, Goteborg, o~ı. •e 1ıkandioavya 11,.I 
larıaa h1reket edecektir. 

"SMALAND,. vıpuru 7 ıubııtta llınıhurg, Copeobagen, D' 

zlc, t;.dyoiı, Gotcburg, Te lıkındlnuya lima.larılçio yülL t 
cılı:tfr. 

SJ<:RVfCE MAR1Tbt ROUMAIN 
Garbi Akdeniz lçln her onbe~ ~ö.ode bir Muotezarn Sefer 
"ALBA JULYA,, npnru 21 kanunuıaaide beklenmrkte ol 

ayni günde Malta, Bareeloo, 1\hreilya n Ceoonyı hareket J 
cek.dr. 

"PELES,, npuru 15 oubıttı gelip 16 ,ubıua Malta, Si 
ıelou, Marallyı ve Cenon 'ya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul rder. 

Sümerbsnk Uşak Şeker 
F ahrikasından: 

Fotoğrafçılık 
---·---

Maktoelerinızi 

Filimleriuizi 
Camların un 

1 
ARMEMENT U. SCIIULOT 

HAMBURG 
11NORBURG,, npur11 2:J ıoa 

kAauuda bekle11lyor, Hımburg 
Te AaYen'te11 yak oıkarıp 

Roterdam n Hamburg içhı 

yük alacaktır. 

Hamlı: 1lıal1rdakt hareket tarf blertadekl değftlklJklerden ace/, 
mcı'aUyet kabul etmez. 

Fazla tafıilit için İkinci K.ordonda Tahmil ve Tahlfye tir~' 
bln111 ark11ında FratelU Sperco aceutalığJDı mGrac.at edil.,; 
rfea olunur. Telefon: 2004 . 2005 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilanJan Terakkfi Ztraat Türk .uooim tlrketi hl11elerl Sılmerbınk nı· 

mını ıimdlllk yalnız u,ıkta alınmaktadır . 

50 liraya kadar hlHcye 11hlp olaol1r1D hl111clerioln ll maııu, 

faılı hl11cıl olaolırın blııaelerloia yarııı ödenecek dl&er yıraaı 

için hbıe 11hlplerlne birer nıika nrllecektir. 

Hiue bedellerini ılablloıck için ya hl11e 11hiplerlnln kendi· 
dilerl nya veklletnameli nkillerl tarafından fabrlkamısa ltiıu t 

mftracaat llıımdır. 

Btıdelin teıellQmfl n ibra mııamelalorl dolıyıılle yalnız mek· 

tup ile tediye yıpılımamaktadır. 

letanbul, lamlr, Ankara glbl btıyClk tehitlerde 11t1nahoa iti 
ileride SGmerbınk t1rlfandın rapılıcak, ıeldl n tartl1rı SGmer· 
bank tarafından gaaetelerle Uhı edUecekllr. 

Hfuelerfnln ödeamul için tıllmat harici milrac11t edenler 

9oğılmıt tır· 

Bandın ıonra beyh•d• mClracaat 11bmetfoa glrflmemeıf n 
müracaat edenlere cenp nrllemiyeceil ilin olunur. 
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IZMIR 

Esnaf ve Ahali bankası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Merkezi : i Z M i R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, 1'urğutlu 

f etotraf ki&ıt, kart Te fetot· 
raf malzemeniai bizden alıatz. Her 
Çttit amııt~r itleri kabul edilir ve 
en iyi oiuten Utıt kuJJaıuhr. ~ 

Atölyemizde 
M'1eaee1e111Wıa çektili fetet· 

raflar, kart poıtallar Te •&raaii .. 
aıaolan t niyeden aılıtaloi ıi· 

rlyoruz. 

Ucuz, gazel, zevkli, te· 
miz, çabuk, taze i' ve 
malzeme ile aj 

Hamza Rastem 
Emirler Ça11••• 

El.SPOltT STEAMSHlP 
CORPORATION 

11EUMOUT80 np.r• 16 
ıoa kADuoda A.e-ılemiyor, Nn· 
yerk içi• )lk ılanktır. 

" E~SELSIOI'l " npur• 3 
ı-.bıttı bf"klealyer, Nnyerk, 

Beıtea, EiladeU f ya n Norfolk 
lçhı yik ılıcaktır. 

N. 8. - Geliı tarihleri •• 

upur t1rlblertadı acentemiz 
taiç~ir •ea'allyıt kıltul etmez. 

Telef" No. 2007 • 200R 

lzmir ithalat GttmrOğD Mndor-
1 oğonden: 

Kıp 

3 s. 
~ .. 

. " 
9 

Marka No 
HBL 1861.3 
M.S. 93.9-4. 

M.S. 6560 
1.2.3.5 

Cinıl eıya 

11deyala 
~ilo pım 

boyıh at•o te•tife Npı 
Galalit tle •lnttela •A•ç 
temıfye tapı. 

adi aıuknd ltata 

71 
37 

87 

574-

769 
Yok.arıda oiaı n qılktarları yuıh etfa açık arttume ıuretUe 

aatılıcağıudın 22. 1. 9:15 Hlı giloil ıaat 13 de ltbaltt gtlmrtlAG ıılıt 

komlııyonona m(lr1caatları iltu olunur. 11 21 tO 

Mın'811 Aı. 11t. ıl. ko. dao: 

Kiloııu 
202000 

Cfmıl 
arpa 

Kıtaat ihtlyıcı için yokarıdald yem kapalı zarfla ebtıroıl. 
konulmu~tur. Şartnımeıioi bedelelz olarak Manisa ukcri sat. • 
ko. dın alınabillr. 

19·1·935 çartımbı günO. ıaat 15 de thaleel Maolsa'da aık" 
ıat. al. ko. da yap1lacıktır. Mu vak kat teminatı 606 liradır. 'ft~ 
lif edilen mektubları 19 · l ·936 Çilffamba gOnQ aaat 14 de )I 

milyona verilmelidir. lat,.k.lllcrln belli giln ve e11lte Manl11'~ 
Ht. ıl. ko. nuoı mOrac11llerl flan ofuour. (18) 1 6 l ıj 

Isparta 11ketl ıatıa al. ko• dın: 
Kıtal fhtly•cı için 236,5 ton unun kapıh zarf la tkefllılli 

l~-~ ci klnun 935 cumarteıi gtınü ıaat 11 de hpartada aek11 

Hl. al. ko da yıpılacaktır. 

Tahmin bedeli 20102, munkkat teminatı 1507 liradır. Ş•'1 

oameal aakara. lıtanbol lenzım ımlrllklcrl 1at. ıl. komiıyoouoıl' 
'fi aotılya, burdur, dealıll, fzmir Ye ısparıı aekeri utın ato>• 
komtıyonlarındı görftlebllccektir. 

lateklllerla .. rıaemedcld aumuneıloe ~lSre 1azılmıı teklif OJd~ 
tuplaraaı eblhmlye batlamaıdan bir 111t r.n~Une kadar tıpa' 
tadı ukerf Ht. al. ko. nuoa nrmelul Ye taliplerin eketllaf 

gCloO n 111tlad~ lıpartldı 11t. ıl. komiıyoouodı bulı.ı' 
mılırı 5590 31 i 8 11 

....., ______ ..._. __________________________________ _._,,/ 

Ankar& M. M. V. Ht. Al. KO. dan: 

Alaşehir, Tire .. 

---..·-·---
Hertnrltı Banka Muamellll Yapar .. 

~llllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllR ftlllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllll' 

12 · 1 · 935 Comarteıl gQntı Hat 14,5 da Ankara M. M. ' 
11t. AL. KO. nondı kapılı zarflı Httn alınıcığı Anadolu ~·" 
tulle ilan edilen 155000 adet pansuman pıkctinln lb•lt 
2i . 1 . 985 Pazar gfto(l 8Hl 14. buçoğ• bıuk1Jdığı u• 
olunur. 11 17 i3 _,,1 

Ankara M. M. V. eat. AL. KO. dan: ~: Türkiye' Cümhuriyeti 
13·1·935 Pazar gOo6 aaat 14,5 dı Ankarada M. M. V. eat. Afi 

d~Merkez Bankasından.· =-~ ~o. nunda kapıh zarfla Hlm almae1ğı P.YVelce Anadolu g•'( 
Bir eeneUk •ndaıta _ = = teıfle ilto ~dilen iki tıkım ameliyıt ve 46 adet seyyar haet•' 

- ·= = çadırlarının ihaleal: 26 2 et KAnuo 9a5 Cumarteıl gtınü ıut l Ahı ayhk " 
V ıdeslz he11bı carilere s - Yüzde 7 faizli iki milyon liralık i! buçop bınluld·~· llAn olunur. 11 ·17 72 

iii!ı~ııı"'ıı """"""'"""'"""Rl•••••••'MlllP: Sıvas . Erzurum demiryolu tah· ! Kıflada Mos. Mev. satın alma komisyo-
Bayıudır MalmOdOrlOğilnden: · nunda ihaleleri yapılacak ilinlar i Vİ)ferİDİD kayıt muame)e8İOe ya• i ___ M .. Gı-ta•h-b_m_m-.,-v-kt-ı-ıt-. -•• -. -ko•.-d-an_: ______ _, 

Tıhmln kıymeti 

32 
51 
24 

17 

• 
li 
18 
25 
20 
46 
45 
88 
19 
80 

Ctoıl 

Zeytin 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
il 

" ,, 

" 
" 
il 

Adet 11k Me•kll 
32 çealkler kara meula 

51 " kurtun tıf 

2• " " il 

17 
4 

14 
18 
25 
20 
45 ,5 
38 
19 
80 

" çeım• kenarı 

" nadanlık 

" kanlıca dı• 

" ıkıldf'ra 

" " ,, 
" 

il " 
" •• 
" " 
" yaylıcık 

" '· 
80 11 80 " ~ırtaılık 

23 " 2:3 farunhı k. hatıbıa km kenarı 

4.3 " -4.3 " meyler 
S " 5 " dığlı oğlu çeımeıl 

4 " 4 " kayıı ıhmedla kırında 

2 " 2 " ıarı h11anıo kırı lc;lode 
}fobtelif eth11ı mfttegıyyibeden metruk yukarıda adet n 

hlıalırıudı tıhmio kıymetleri yHılı zeytin ığaçlarıoın peıln 

para ile 2.1.936 t1rlblnden itibaren 22 gftn mtlddetlt •• açık 
arttırma uıullle 11tılac1Aıadın talihlerin yfiıde 7 ,5 alıbetlode 

temi.at ıkçılerUe birlikte 11tıt gtlntl olan ~3.1 . 935 çar .. •bı 
gQnl eaat Dçtı ba11a4lır mıllyı .taır .. ıae 1•lmıl11i llaa eluaur. 69 

::_=_ kında ba&Janacaktır • ~ 1 İz~lr Mıt. M•. kıt'atının 620,000 kilo odun lht11•" 
V e kapalı 11rf uıultle 11tın alınacaktır. 

ES Geliri tamamen Sı'f11 ·Er1arum demJryolanu• loııatı111 S 2 Tahmin edilen bedeli 6200 liradır. 
:= tahılı olunan otur; milyon liralık SıYeı Enaram ittlkreıının 5 3 Munkkat teminat akçesi 465 liradır . 
== = ~ iki milyon liralık blrloel kıımını tetkll r.dea tıli'flllerln § 4 - Tıllpler IJHlaameılnl herg6a kıtlıda Mıt. Ah. 111, ,ı 
§ kayıt maamelealnı 10 lklaci .kanun 1935 tarihinde bqlı••· S ko. aunda görebilirler. 

E uk 'fe 15 ikinci kanun 1935 tarihinde nthaytJt ntllecektfr. ~ 5 - lhılcıl : 26 ı.935 cumarteıl günfi 1aıt 15 te Juoıad' 
§ Beherinin ltlbart kıymeti yirmi lira olan bu muHkkat ~ )b. MY. 11t. ıl. ko. nunda yıp~lacıktır. 
§§tah•lller 19 Ura ihraç f fıtl ftzerlndeıı ha mtlddet uı'flada § 6 - lıtekliler teminat "e teklif mektuplarını lhıleden t'D -' 

:= merke1,ılr11t 'fe iıt bankalarının tubelerl bulana• her mı· § bir Hat enel koqıfıyooa nrmelldlrler Te 2490 1111~ 
E halde 1111.. çıkarılıcıktır. ii artırma 'fe eblltme n ihale kanonunun 2 fncf maddi' 
E Umumi 'fe mtllbık btltçelerle idare olanan daire •e lllft· iİ ılndekl nıikıları da beraber getireceklerdir. 
~ e1ıeaelerce •lllyetler huıoıf daireler ile belediyelerce teminat § 7 _ lıteldi olanlar belll 11aue komisyonda bolonmıları UP 
:= olarak ve hHlnece 11tılmı9 •e ıatılacak mllll emlak bedelle· İ:i elunur. (81) 11. 15. 20. 24 2 rlnln tedtyeılnde itibari kıymetleri dır;erlnden k•bal eloaar. E .... -...__.,. ____________________ _, 
~ Bıhıolonao muamelelerde nakit gibi bbnl ıdlleceğt Te ! lzmir inhisarlar tütün fabrikası 
~ gerek bedellerinin n gerekte faizlerinin tediyeılade hiçbir 5 
5 ıuretıe •ergı n reıme ttbı oımıyaeaıı kanun•• teyit edllmtı S§ alım satım komisyonundan: 
§ olıa bu lıtibaz tıbTlllertain fıfzl de 'k 7 olank te1blt ;§ 

- Fabrikamız marıngozbaneelnde bir ıene zarfında çıkan tı~· :=_ edildlğiodeo lotlrak edenler rn faldell .,.., aağlım Ye ayni =:_ 
minen "} 00,000,, yoz bin kilo tahta parçası ile "1000., bi' 

~ ııamında memleket için verimli hlr ite parıl11ını yıhrmıo 5 
- - 3det b~herl lkt kilo ığırlıgıodı çırasız beyaz çam ağacından bD' 
S olacaklardır. 558' ı= = bta kaır;ııı ve "20011 kadar eııki teneke ve "1500,. kiloya 1•· 
~ Kupon bedelleri her sene 15 _ kın y•n•k mıkına yağı ıartnamesi mucıbınce açık p1r.ar1ık1. ,,. 
- E libloe ihale edilecek tir. 

~ Kanunsanide verilecektir. 1 İlteklllırla lhal• gOnil olan ıubıtıo ftçQocO p1Zar gGnll ··" 

illllllllllllllllllllllllllllHllllllll!lllllllllllll l llllllllllllllllllllltlfllllffflfHHHIHllfff on bette Alu•eak 'ta ttltQn fıbrtkuıoa mClrıc1atlerl. (71) 11. 16. 21j1 


