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Zelzelenin Zararı Büynktor. 

Çöken, Yıkılan Evler Sa· 
Yısızdır. insan ve Hayvan 

Telefatı Da Vardır . . 

~ Balıkeıtr, 11 (A.A) - Balı· 
'I\..•ılr, !rdek n ÇHrHlndeld 

'P•dığı " M1rmarı oıhlyeal 

1

1111Miilllfillil1 
H\A~MA~Aı 

ı>IEN1~' 1 

' '' 1 ııl ı r l l' l 

adıtarmdı hAIA ıörmekte olan 

zelzelenin tahribatı bngftn• b· 
- Seuu e ıncı 11btftdt 

• 

Bay Tevfik Rüıtü Arat 

bir iş'arda bolununcıya kadar 
İtalyan · Habeı ihti14lmın kon· 
eeyln gtındeliğlne k.onulmaeım 
istemediğini bildirmiştir. 

İyi mah1met alan mehafUde 
Adieababanın bu hareketi İtalya 
ile Habetietan arasında yapıl· 

makta olan mOzak.erelerden 

öUlril oldo~u söyleniyor. 
Bundan ıonn Türklye Dıı 

lşleıl 8Jkını bıy Tevfik Rdtdfl 
Ar11'ın bııliınlığındı umumi 

tepl1Dtı yıpılmı9br. 

• 

Niçin 
Dev ]etçi yiz? 

Halkevlnde nrilmekte olan 
lnkılı1b konferanılırı, muhitte 
gittlk'çe i;üyük blr alıtka nyın· 
dırmaktadır. Öntımüzdekl Cu· 
ma gftnft de muallim Bay 
Hakkı Baha, Cftmhnrlyet Halk 

Fırkaaının altı okundan biri 
olan "Dnletçillkw i izah ede 
cek.tlr. Konferanı 111t bette 
batlıyacıktır. Bay Hakkı Ba. 
ha'nın konfennııoı dinlemek 
biiyflk bir k1Zanç n bir fır-

ıattır. Bn kazancı n bu fır· 
11tı kaçumıyıhm. 

Maarifte Teşkilat 
Muallimlerin Tekand Müddet

leri De Yirmi Seneye 
Tenzil Edilecektir. 

No.ya 5 bin 
• lira 

11725 
Numara ya 4 hin lira 

4770 6428 
No. lara ikifer hin lir& 
1500 Lira Kazananlar: 
352 1'33 17826 22054 

600 Lira Kazananlnr: 
904 1644 4777 11553 

14181 1(515 19028 19156 

- Bir mavi boncuk arıyorum. 
- Ne yapacakeın? 
- Anadolu ajansının kapısına 

aaacağım. 

- Neden? Ne olmuş gene? 
- Haftalardnnberi vermediği 

İstanbul maçlarını bugiio nasılea 
Termit·· 

- Elbette verir .. 
- Sebep? 

- Fenerbahçe kazanmış lA 
ondan't 

- Fenerbahçeden ajansa ne? 
- Onu benden değil , ajaaıın 

genel müdürü Pcnerbahçeli Bay 
Munffak'tın ıor a ikj göıüm .. _, ..... 

........, ________ ...,..~--------1 19202 19775 20852 2221• Sapan 



Oba l\lektubları: ( 
..................................................................... ~, 
TeDya~o Duyumoa· ıruı 

r Yeni Maarif Teşkilatında 

Gön ün 
Küçük Duyumları 

1 
Fransa Eski 

Ob3 Yollarında Maarif 
üstüne Bir Konuşma .. __ __..,_., __ _ 
Çtftciler, zemheıide pamuk 

yerlerini kaldırırlar. Şfmat oha· 
larda çalışkan çlftcller hep hu· 

Benim ıklım, uzağa yakına 

pek ermez amma bugOnkd oku· 
malar, hiç te çlftclllkte bizim 
işimize yarar teyler değil. Ço· 
cuklıra çlf tcillğl ö~retmedlkten 
bıoka, biraz fazlası, yozduru
yor bile,. Biraz okuyan kAtlp 
olup kaaabıları kaçmak isti· 
yor. Sonra bu tarlalarda kim 
çalıoacak? Obaların ilerleme· 
mest 1 okuyup yazanların şehir· 

lere kaçmısındandır. 

Atatürk 
Dil Kurumuna 
Başkanlık Etti .. 

. ' _, _____ _ 
llJ }} • ) • T k •• } •• k Eierler Enstitft· 
lt 08 ifil erID C 3Ut ll • sQnün TeşekkOrO. 

nunla oğraşırlu. 
Akşam, obanın odasında ya· 

renlik ederken tenitellcre ta· 
kılarlar: 

- Üten, hem zemheride 
ocak başından ıyrılmazaıo; 

hem de güziın bir kö k kozada 
yaz kobalak istersin, sonra da 
bereket kalktı, dersin... Ocak 
batında tekir kedi gibi sıcak 

küle sokulacağını çlfte ghaen 
ya... Böyle ense beslemekle ' 
çlftcilik olmaz. 

Tenbel, karşılık •erir: 
- Ülen, bu canı sokakta 

mı buldum ben,.. Geçende iki 
gfta gittim, az kıldı donacak· 
tım. 

- Atet yık; iltGdükce ısını 
ısını ver. 

• • • 
Bergama'nın Bakıcık dığı 

burnunu döniiverlnc~; oba gô· 
rftndö. İt sıtmıl general Dl
rlkfn buyrotile obaların hepsi 
badanalanmıı. Karşıdan, bir 
ılıy gihercfn konmoı gibi. 
Akşam ayazına kalmamak için 
kıratı ailrdilm. Yolun kıyısında 
akııakıllı bir çiftçi çift ııilril· 
yordu. Kort gibi köpeği bana 
doğru havlıyarak ealdırmıya 
başladı. 

• • • 
Böyle konuşa konuşa obaya 

vırdık. 

Moaeır maarif in hastah&ını 

bu obalı ne gftzel teşhis et· 
mlşti. Eveıt, bugünkü hüyilk 
terblytcll~rln hepsi bu h1Sta· 
hktan tlkAyetçldirler. Amma 
daha bonon doktoru yok. 

Rahmi Balaban 

Piyango 
--••ıt+<• ·~· ·---- Baoı 1 inci sahifede 

1~680 15162 15319 
19584 22456 22956 
24613 166 597 
1887 1958 1939 
4630 7741 9208 

l059i 11044 24064 
15193 15343 15597 
1 821 19208 19964 
22450 24021 

18661 
23742 
1465 
4444 

10459 
11631 
18744 
20723 

· l 00 Lira Kazananlar: 

Ankara, 12 (Hususi) - Dil 
leri 20 Sene Mi Oluyor? 

kurumu bugün de AtatO.rk'ün Ankara, 12 (Hususi) - Yeni maarif teşkilatında tedrisat mil· 
haokanhğı altında toplanmıotır. dftrlüklerlnln bfrlettlrUmeııl ve bir tedrisat mftsteşarlığı ihdası 
Şimdiye kadar, bin kelime muhtemeldir. Muallimlerin tekaüt mdddetlerl de yirmi seneye 
buluomuıtur. Bunlar mayısta • · dl · lndirHmektt r. 
Hılkevlerlne gönderilecektir. .· • 

'- B k l -' Sog" uk, Karsta Sıfır Altın-a an ar . 
da Otuzsekizi Buldu .. Ankara'ya Döndü 

Ankara, 12 (Hoausf) - Bü· 
yftk Uluıı Kurultayı başkanı Ge· 
neral KAzım Özalp ile Ökonomi 
Bakanı Bay Cel&l Bayer, Mali· 
ye Bakanı Bay Fuad ve Gam
rtıkler Bakanı Bay Rana bu· 
gftn Aokara'ya dönmOıler ve 
karealan mışlardır. 

Ankara 12 (A.A) - ~urul 

tay baekaDJ KAzım Özalp, Ma· 
llye, Ôkonoml, GCimrGk ve 
İnhisarlar Bakanları Bay Fuad 
Agralı, Bay CelAl Bayar, Bay 
Rını Tarhan bu ııabıh •ehrl· 
mlze dönmileler Te duraktı bir 
çok eaylnlarla bakanlıklar ileri 
gelenleri tarafından karodan· 
mıtlardır. 

Sar' da 
Netice Salı Günü 

Samsunda Kar 
Bazı Köyleriıı 

30 Santimi Buldu. 
Yolları Kapandı. 

--·-· Ankara, 11 (A.A) - Bugfto 
Ziraat bakıohğı meteoroloji enıı · 

tlttlsilnden alıoın mah1mata 
~Ore, 1100 24 ıaat içinde hava 
yurdun Trakya ve Ege alanla . 
rmda yağışlı, diğer ytrlerde 
açık geçmfetlr. 

Hava ııuhunetl, doğu Anado· 
lusu ve Karadeniz kıyılarından 
maada diğer yerlerde 5 derece 
etrafında yftkselmlştlr. Bugece 
en kGçdk soh~netler sıfırın 

altında Sıvaıı'da 25, Erzurom'da 
27, Kaaub 35 derecedir. 

Orta Anadolu ve doğu Ana· 

dolu'aonun diğer yerlerinde ıın· 
hnnet sıfırın altında beş ili 
16 derece arast0dad1r. 

Bugiln en diltük suhnnet 
Karıı'da sıfırın altJnda 38 olma
ııını karııbk Antalya'da sohunet 
ıııfırın üstünde 15 derecedir. 

Samsun, 11 (A.A) - Bu 
tarafta efmdiye kadar görftlml· 
yen ıoğok ve kar fırtınaları 

devam etmektedir. Bazı yerlere 
dOşen karın kalınlığı 70 80 
santimetreye .. rmış ve bazı 

köyler ıraaındakl mQnakalAt 
kesilmiştir. 

Heyetimiz Profesör Kayı 
Ben, atın flst6nde 1 üzengileri 

ıııktım; tetlkleştlm. Çlf tci; ka· 
rıburun, karaburno, diye köpe· 
ğlnl çağırdı. 

640 1214 1228 
2168 2990 3149 
4636 4972 5818 
7152 7194 7999 
8878 10086 10315 

~~:~ Anlaşılacak. A . 'd Dö ltt Bayıl Gelecek .. 
tına an nt • . 

Gene Hafrıyat Yapacak 
Bana da bağırdı: 
- Ya, biz buradan hac al· 

maden yolcıı geçirmeyiz, burası 
Çamhbel'db. Gel hele ... 

7095 İııtınbul, 12 (Husuet) - Sar 
8112 reylım netlceııf için yırın taı· 

Atı, ona doğru sftrdOm, bir 
yığın köz olmuı ateşin başında 
atdın indim. 

10950 12036 12762 
15521 15574 15626 

Ohı, diye ökiizlerl durdur· 
do. Hizmetkarına, 

- Gel oğlum. hayvanları 
koyver, 

Dedi. göğııü, bağrı aç•k, yüzü 
kıpkırm1Z1 çam bölmesi gibi 
olan bu koca da, atetln batına 
geldi. 

16013 
20305 
22137 
23392 
24717 

776 
1S:l4 
4048 
6232 
8883 

11163 
Bir ona bıktım, bir kendime 14116 

baktım, Ona imrendim, ken- 16784 
dime acıdım. Biz hasta olmıya- 18306 
hm diye sarılıb sarmalandıkça 18812 
hasta oluyoruz, o göğsünü bağ· 20386 
rını açtıkca sağlamlaşıyor. 2 l 730 

17071 18ll7 
20495 21167 
22399 22741 
24168 24472 
24873 634 

126:1 139:3 
1884 2523 
4225 3333 
7349 8014 
9380 9431 

12575 13606 
15650 16582 
17561 17686 
18:157 18672 
19516 19679 
20418 2070:1 
22758 23384 
24565 

10331 
15045 
15883 
19197 
21892 
23675 
24574 

686 
1801 
3975 
5899 
8587 

10276 
13808 
16695 
17835 
18774 
20329 
21056 
24111 

lş, temiz hava, Bide gada: 23259 

İşte en derin esenlik, kay· 20 hin Lira Kazananlar: 
naklırı . Ylrmtblo liralık mükAfat aoa· 

- AtefıD amma köz dök· ğıdakl kırk numara arasında 
muş daha.. Nemrudun ateşine taksim edilmiştir ve beşeryOz 

ntf başlıyacak ve ııah gftn6ne 
kıc:?ar bo muamele bitirilerek 
netice anlaşılacaktır. 

· Sarbruk, 11 (A.A) - Mao 
terek cephe önderleri nazllerln 
atatuka taraftarlarına karıı ye· 
nlden şirket hareketinde bulun· 
duklarını n bu hoııusta hdku · 
met komlııyonn ile alaılar ara· 
sana milracaat ettiklerini söyle· 

mitlerdir. 

Bay Sedad 
Vali Muavinimiz 

Oldu .. 
Ankara, 12 (Hueost) - İz · 

mir vali mnninllğlne, Beyoğ· 

lu kaymttkamı Bay Sedad'ın ta· 
ylnl ali tasdlka lktıran etmiştir. 

Rasathane 
benzemiş be.. lira alacaklardır. · 

- Elbette ... Zemheri nem· 24 1406 1521 
rudunu biz işte bu ateşe atarız. 4693 5308 6960 

4os9 Müdürü Zelzele 
70041 
9508 Yerlerine Gidiyor Biraz ellerimizi mttıktan 7005 84:97 9166 

sonra Obaya yOnellb yola ko· 9986 9989 10428 
yolduk. Karşadan en göze çar· 11330 1l502 12848 
pın şey; General Kbım Diri· 140~2 14339 14398 

kin babaca öne diiemealle oha· !~~~~ I~~~~ ~~f~~ 

10468 
1329:l 
14898 
15478 
18166 

fııtanbul 12 (Hosuei) - Rı· 
eathane mfldftrft Bay Fatin, 
zelzele mıntakasmı görmek üze· 
re Marmara adHına gftmlıtlr. 

lılann yQkselttlğl okul idi. 18474 20127 21004 
Alacakaranhk lçinde~t obanın 23414 23554 

22955 Dünya 
fl!tüne beyaz kınadlarını germiş· A . 

· mortı: 
- Mekteblnfz ne gftzel ol · 

muş; torunlar, mektebe glıll · 

yor mu? 

- Oğlan, gidiyor kıza pek 
razı değilim. 

- Neden? 
- Kızların bilgici, sonra, 

kocaslle zor geçinir. Ubuyacak 
hız, okumak yolundan, mllltte 
hizmet edecek ise evlenmemeğl 
göze almalıdır. Pğlanıo hevesi 

varııa ııonuna kadar okusun. 
Hevesi yok lııe oba mek

tebini bitirsin, yeter. Dııba faz. 
ı .. ,, onu çlf tclllkten yoıdorur. 

Sonları 09 ve 23 olan hl· 
letler yirmişer Ura amorti 
caklardır, .. 

Kazananlar 

alı· 

50 blo lira Dibekbaşında 

Marahane ıokağuıda bayan Sı· 
libe ile arkadaıları bayan Tn
hf d«-, bayan Ayşe, bayan Hay· 
rfye, bayao Zehr• ve bayan 
TürkAn'a. 

10 hin Ura İhtlsae mıhke· 
mesl başkAılbl bay Kemal'e. 

5 bfo lira seyyar elbiseci bay 
Bayram'ı davmaıtür. 

işsizliği.. 
Cenevre 11 (A.A) - Uıoı· 

lararaııı iş birll~lnlo neıredilen 

bir raporuna göre, bir uluslar 
ırası tanzim edici merkezi ile 
it beraberliği etmek enretlle 
ulusal kurumlar tarafından it· 
ıılzlfğe kareı bir bayındırlık 

fılerl eıyasaııı düşilnülmektedlr. 

Leningrad 
Limanı Dond11. 

Moııkova 11 (A.A) - Lenin· 
grad limanı donmuştur. 

İstanbul, 12 (Huıınei) - Ati· 
na'da toplanan Balkan ökonoml 
konferanıına iştirak etmiş olan 
heyetimiz bugün şehrimize dön· 
müştür. 

Bay Hasan (Trabzon) un bao· 
kanlığmda olan heyetimiz, hu· 
radı karşılanmıştır. 

Fransa' da Par-
lamento işleri .. 
Teşrii ve lcrai 
Kuvvetler Mftna· 
sebatı DOzeltilecek. 

Parlıı, 11 (A.A) - Mecllı 

reisi Bol1Soo, kendisine ftç 
devredenberl reislik vazlfeelol 
veren itimattan dolayı arka
daşlarına teşekkdr ettikten 
eonra, gerek 
rek umumi 
bşma usulü 
bir ıslahat 

etmlotlr. 

komisyon n ge· 
toplantılarda ça· 
hakkındı hakiki 
progtamı tebliğ 

Program, İngiliz Avam ka· 
marısındı olduğu gibi mflza. 
kerelerin tahdidJnl ve ııöz sıra· 

sının tanzimini, sık sık hilktl· 
met buhranlarını mini olmak 
için hükumete gilvensizllk tık· 
rlrlerlnin hususi bir nizama 
tAbl tutolmaııının ve icra knT· . . 
vetile teşrii kunetler ıraııında· 
ki mflnasebatın açak bir ııe· 

rettfl tınzlmlnt, derplt etmek· 

tedlr. 

Fransa'da 
istihsal ve istihlak 
Tanzim Edilecek. 

Pırls, 11 (A.A) - Ticaret 
ve Hnayl bakanı bay Marşın

do meclise, İtalya • Amerika • 
İngiltere ve Almanya'da oldu· 
ğo gibi iııtlhsılle ietlhlAkln tan· 
zimlni temin ve kolaylaştır· 

mık için profesyonel anlaşmalar 
hakkında bir kanon IAylhaııı 

nımlıtlr. 

Avueturyı'nın meşhur arkeo· 
loglarından profesör Jozef Kıyl 
her yal Efeı harabelerinde ve 

vUAyetlmlzln harıatlka bulunan 

diğer yerlerinde tedkikler ve 
hafriyat yapmakta idi. Profe· 
sörden Vali General Kbım 

Dırlk'e aşağıda yazılı mektup 
gelmletlr: 

"1934 ııenesfnde benden kov· 
vetlt olan bazı ahval İzmlr'I 
ve ZatıAllnlzi tekrar görmekli · 
ğlme ve bu suretle feyizli ça· 
lıemılarınızı tebrik etmekllğlme 

ve Efes ile Belevl'ndeki mtlıte· 
rek eıerlmlze mlnl olduğundan 

bu mektubumu meyuııiyetle 

yazıyorum. 

Fıkat yaklaemakta olan yeni 
sene, geçmiş olan gftnlere yeni 

p~rde çekmekte ve bu suretle 
geçmiş gilnlerden daha fazla 

gelecek günleri dOşOndürmek· 

tedlr. 
1935 aenesl için yeni bir 

hafriyat hazırlıyacağımı Gmid 
ediyorum. 

Bu Omid u., milletinizin ve 
yftbek ıahsiyetinizln her gtln 

yakından gördftğftm ve hayretle 
takib ettiğim terakkllerinlzln 

devamı için en ıamiaıi temen· 
nlleriml tekrar ederim eksel&nı." 

Haheşistan

Italya Arasında 
Müzakere Var .. 

- Başı 1 inci sahifede -

tedlr. Siyasal kaynaklardan 
ahnan malumata göre, Almanya, 
İngiliz büyük elçisinin yaptığı 
teıebbftslere menf t cevap ver· 

mittir. 

Elçi, Almanya 'nın konııeyde 

temsil edllmemeeinln pek zl· 
yade şayanı esef olacağını ve 
bundan mahzurlar doğıblle· 

ceğlni blldlrmlttiı. 

İzmir ve havıllsl Asırııtlka 

mohlblerl cemiyetinin muhtelif 
neşriyat eserleri ile Fransızcı 

neşredilen ( İzmir rehberi ) 
Fransız &sarıııtlka ensthdsftne 
göoderllmlştl. Enatittlden cemi· 
yet baekanı Vali General Ki· 
zım Dlrlk'e gelen bir mektubta 
bt1ndan dolayı teşekkdr edil· 
miştlr. Mektobta ezcfttole ou 

ıatırlar vardır: -
Bu• eser mıntakanı:&ı ziyaret 

7d;n - b"trçok861Yahhlutçı0: 
büyQk yardım ve gazel memle· 
ketlnlzi tanıtmak ve takdir ettir· 
mek için earfedllen takdire de· 
ğer gayretlere karoıbk teıkll 

etmektedir. 

Dr. Bay C. Şakir 
Rahatsız bulunan eehrlmiz 

sıhhat müdftrd Bay doktor 
Cevdet Şakir iyileşmiş, işine 

başlamıotır. 

Varolsunlar 
Bergama'nın Poyracık köyftn· 

den Nuroğlu Halli, Ulnııal ~ko· 
noml kurumu Bergama şobeııln• 
bir kuzu hediye etmiş ve kuza 
köy muhtarı bay Cevdet'ID 

önayak olması ile müzayedeye 
çıkarılm>ştır. Mftzayedede 1125 
kuruşa kadar çıkmat ve para 
kurum veznesine yatırılmıştır. 

Varolııun vatandaşlarımız! 

Bay Ali Agah 
Memleket dahilinde bir ge· 

zloti yapmıya çıkan çocuk 
hastalıkları millahauıııı doktor 
Bay AU Agih ~ehrlmlze dön· 
mftf ve hastalarını eskiden 
olduğu gibi, r,ene ikinci beyler 
ııok:ağındakl moayenehaneııtnde 
kabule batlıma,tır. 

Ağırcezada 
Yeni yılın girmesi manase· 

betile R~c;en yalı ald dua dos· 
yalarınm tasnifi ile meıgul ola· 

rak onlkl gündenberi da .. ıarı 
bakmıyan Aiarceza ddnden iti· 
haren gene muhakemelerine 

baolımıştır .. 

Osmanlıca'dan öz 
Tflrkce'ye Karşılıklar. 

Osmanh'cadan öz Ttırkce'ye 
karoılıklar formasını, yazımı· 

zın çokluğundan bugün baıı•· 
madık. Y arm bHaca~ız. 

Gümrük işleri 
İzmir gilmrüğtı başmüdftrft 

başmildiird bay Sami Pankoğ· 
lunun Ankara'ya gittiği bak· 
kında bir haber çıkmıştır. Ö~· 
rendiğlmlze göre, bay Sami 
Ankara seyahatini yakında 
yapacak ve gilmrilk işle· 

rile tacirlerin son beyanname 
vaziyeti hakkındaki olkAyetlerl 
etrafında gümrOk genel mddGr· 
lOğd ile temaıı edecektir. 

Kanunusani 
1935 13 1935 
Kasım Giln 
67 31 

PAZAR 
Arabi 1353 Rumi 1350 
8 Şenal 1 el Kanun 31 

Ev kat Ezani Vuad 
Gdne, 2,23 7,22 
Öğle 7,20 12,23 
İkindi 9,48 14,48 
Akşam 12 17,01 
Yatsı 1,38 18,33 
lmsık 12,38 6,30 
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Dün de nüfus müdürlQğüne 
müracaat edip eoyadlımnı vez· 

dıranlar pek çoktu. Soyndla~ını 
ktitfikten alıp yazmakta devam 
ediyoruz: 

Dllsl z mektebi marangoz ostaar 

Tayy11r uçkaç, Ziraat bankasın· 

da hesabı cari memurlarından 
Nureddin uluıı, Türkiye cüm· 

hnriyetf merkez bankası vezne· 

dan Cemal Ahmed umar, Çeşme 

dere eokağıode 51 numarada 

Nestml utkan. 

~~--------------------· .. -------------------------
üzüm e Perşembe Günü ile n·· nkü 

y Piyasanın Far ı iki Kur ıştur. 
Posta seyyar memurlarından 

Arif yavlok, Kahraman meeçlt 

mahallesinde Turno soka~ında 
29 nu.?1arada İbrahim Ziya 
Y•ğto, Uçüncü eOleymanlye ma· 

h ilesinde 22 numarada .Muzaffer 

Y•ğızer, 217 numaralı polfe 

Şükrü yalaza, İkiocl noter mu· 
aviol Kemal yıldır, Ballıkuyu 
mahallesinde 103 numarada 

Mebmed Ali yayman, lbyrak· 
lı'd M r a nstaıa yaylalı, Orhaniye 
nıahalleelnde 24 numarada Yu· 
suf ve kardeşi Hüseyin yenlay 
B ' ' uca dıs Yukarı mahallede çl· 
çek sokağında 5 numarada Ke· 

mal yalçıotfirk, Karşıyaka'rla 
R'f NT 1 at azmi yelmeo, Bayraklı 
letasy()n memuru İbrahim yan· 
gıo, Karşıyaka beledi ye memuru 

Enver yunt, Ballıkuyu Hacıali 
eokağında 16 numarada o~man 
l'c Fatma yurdakan, Kadriye 
rnahelleainde Hüaeyln hüsnü 
ya~al, Karşıy1tka'da bahariye 

mahallesinde lu numarada İdris 
yanak. 

u 
Belediye makine mühendisle· 

tinden A 1 d z z uzırmak, Devlet 
emlryollarında lbrahlm uğut 

Göıtep ' 
858 

6 tramvay caddesinde 
.. nurnarada Receb Rı:cal 
uetüokay f a, ırkadıı Süleyman 
~ye, Kıreıyaka'da Celal so· 
ağında Etem ünlüler, Merkez 

~el~raf gişe memurlarından Mü· 
Da at ve kardeşi Orhan usal 

d 
evlet dernfryoUarı fohrlkaeın: 

a nıaran R 
Ş b 

goz i~t ve ' kerde~ 
e an • 

1 1 
umur, Orhanlye mahal· 

~a nde 221 numarııda baskıcı 
fı ~Olan uzlaş, 29 oomarah lt. 
ııye m 

ı emuru Mustafa uçmaz 
smetp ' k aşa mahallesinde 2 inci 

;a orya sokağında 14 numarada 

T?fkeddtn nroy, Karantina'da 
ur oglu sokağında 30 numa· 

;a~a Salih ulnğ, Aydın demir· 
0 0 

• Beaan hüeeyin uçar, Al· 
sancak h 
11 

acıpaşa eokeğmda 20 
D um arada Agdh Fahri onan, 
edebaşı köyünde 146 onma· 

rada Etem oşun, Hacıaıehmed 
rnahall ı d U es 0 e lamış'lı çıkma· 
ıında 35 numarada Hamid 
ulanuş T 1 ~ ' aryarec yuzbaşı Fah· 
r~ddin k uçantür , Orta camgöz 
s~kağında 11 numarada M. 
Nurı 0 ,, k I' t7ar an, Karşıyaka'da 

T 
Memduhiye mahallesinde Gi· 

rid'U sokak 17 numarada Yu· 

euf turban, Devlet demiryolla· 

rında yol başmüfettişi A. Ke· 
mal topkaya, Kabnmanlar 

mektebi muallimlerinden hüse· 

yin tek geçen, Toraman soka· 
ğında Zlyo.,ddla turgot, Mirall 

mahallesinde Arif tanyerl, Tüc· 

cardan Bervlış Mebmed timur, 

polis 116 numaralı Fehmi tok· 
pınar, loblsar tütün fabrika· 

sında Necmeddin taruy, Hapis· 

hane kdtlplerlnden Ali Rıza 

targan, İtfaiye zabfli Bilal tov· 
gen, İthıılat gümrüğiinde mani· 

festo mP.muru ll. Ilüenil toygar· 

tt'pr, Karşıyaka'rla bahariye so 

kağında Ali taşhan, polis tele· 
fon memurlarıodan Ahmed tuş, 

Lft ede memur Tuhslo topıırlak. 

Gümrük muhafaza memurların· 

dan 2083 Subhi tunçeiper, Ka· 

dastro memuru Hikmet Uirk· 
damar, Devlet demiryollarında 

başpuvantör Ali Nami tilrkae· 

ven, İtfaiye çavuşu basan tulun· 

taş, Oleston tütün şirketi me· 

murlarından Osman oğlu İbrı.· 
hlm torlço, Nafıa ambar me· 
muru Fuad türkglray, gümrük 

muhafaza alay kumandanı kay· 

makam İlhami tekökten, güm· 

rük başmOdürlük katlplerlodeo 

İlyas tuncarslan, gfimrük mu· 

hafıza kumandanlığt emfr za· 
bili l\l. Fahri tekelp, giimrük 
muhafaza memurlorıodan 2097 
Mustafa tuncsoy, Müstahkem 

mevki kumandanlığında Şükrii 

tokallı, polis 233 Oaman tavacı, 

Kaymakam Naci tölengen, Em· 
razı earlye baetaneelnde Hakkı 

tatlıyaprnk, l\IOze depo memuru 
Esad toncözlü, Karşıyaka'da 

' bahariye mahallesinde 24 nu· 

merada Süleyman tueder, Bal· 

kapınar'da Dnlet demiryolla· 
rında borucu ustası Nedim 

türkeş, gümrük muhafaza me· 

muru 2061 Bekir Sami tezyıl· 

maz, İthalat gümrfiğü muayene 

memuru Cafer Ulrkay, Maarif 
müdürü Hikmet türk, GOzelyalı 

cami sokağında !18 numarada 
Nail tuşalp, Burnava'da kay· 
makam Selim toktomış, Bayraklı 

Üzüm f hıtlerlnde görülen 

yüksellfl devam etmektedir. Dün 

bors•da üzüm üzerinden yapı· 

lan satış miktarı 4000 çuvala 

yaklaşmıştır. Pt:rşembe günkü 

satış f latlerlne göre dün f lat· 
terdeki yükseliş lkl kuruş idi. 

Bunun sebebi Londra piyasa· 
eındakl üzüm stokunun çok 

azalmış olmasıdır. Şehrimizdeki 

elakadarlara g len haberlere 

göre bundan evvel Londra pi 
yasasındaki üzOm stoku 23,000 
ton iken bu miktar yortular 

münaeebetlle 9000 tona kadar 

düşmüştftr. 

t-~~~~~---·~~~~~-

moallfmlerf o den Mebmed Nf 
yazl tekmlr, Erkek lleesl mual· 

llmlerinden İbrahim tamer , 

gümrük muhafaza memurların· 
dan 2020 İrfan türk yılmaz, 
Fevzlpaşa mahallesinde 170 nu· 

merada Mebmed tümer, polis 

52 Zühdü tıoeztept', Ziraat ban· 

kasındıı Halil Torgud Türkill 

soyadlarını almışlardır. 
• • • 

Vilayet idare hı;yetl başkıi 

tibl Bay Celal ve kardeşi Sa· 

Hhli tahrirat katibi Bay Mu· 
hlddln Ergül soyadını almış 

lardır. 

ödeıniş'te Soy· 
adı alanların Adları. 

Ôdemt~. (Husuei)- Ödemiş'te 
soyadı alanların odlarını bildi· 

riyorum: 
lapu memuru Yahya kavot, 

Bnlkevl başkanı Selim örsel, 
tncearden AH Nami yazıcı, Dr. 
Muhiddin yılmaz, Tahrirat kA· 

tibi Voef I gün, Cümhurlyet 
okulıı açarı n,.,ad gürkan, 

Topçu Tab. Yz. Haydar tunc· 
er, Ziraat bankası çevirgenl 

Cevad sömer, Ziraat bınkası 

muhasebecisi Eşref kızıltan, ZI· 
raat bankaaı nznedarı Receb 

eayar, Zfraat bankası muakkibi 
Şevket şenkal, Bıyt11r lızet 
altan, Müstantik Habip şen, 

Ödemfış gazete bayii Mustafa 
t11bış, Ağırceza mabkeıoe reisi 

Şevki gönenç, C. Müddelumo· 

mlııl l\IOnlb bayraktar, NOfoa 
memuru Süleyman sönmez, Nü· 

fua kıitlbl Niyazi altuğ, Berber 

Arif Tok soyadlarını almışlardır. 

Tayyaıre Sôll'i)~m©ı~o 
elefon: 3151 B Ü Telefon: 3151 ug n 

Senenin en hfiyilk iki f llmt birden 

"il = CÇ o o <dl o ırta ll'i) D lUl <dl ak o a ır 
Lutyon Barvey ve lohn Bolee gibi tki sevilen ve çok alku~lanan sinema yıldızlarının oyna· 

. dıkları çok nefte bir f mm .. 
:;\loelkisı başlı hcşınc bir harika olao bu filimde Ltllyan Harvey aan'at kudretinin kema· 

Jlnl göstermiştir. 

2QLlUılbnall'i) MeDüke!Sü 
PlER BENOlT'in "La Chotelalne de Lübnan,, isimli meşhur romanından iktibas 

büyQk filim .. 

Oynıyaolar : Spinelli, Jean Murat,, Charatouni 

edilen 

AYRICA 3 .... F ox (Türkçe eözlO) Sar mes'elesl _ İnglllz'ledn işgali - Franea ·• Yugoslavya 
futbol maçı - Parle'in en son modı kadın tuvaletleri.. 

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

• Lübnan Mellkeai, Perotmbe ve cuma gftnlerl 13 - 16,40 - 20, 15 Liib· 

nan Melikesi, 15 - 18,80 - 21,5 Çıldırtan Dudaklar .. 

Fiatlerde Zam Yoktur. 

Birkaç gün evel l.ondra'don 
gelen haberler stokun 7000 
tona düştüğünü göstermiştir. 

Ffat yükselişi bu mahlm sebep 

yüzündendir ve üzüm fiatleri 
daha yükselecektir. Kollfol'niya 

ki, adi kalite üzüm yetletlr 
mektedir· üzüml~rinin flatleri 

de yükseltilmiştir. ŞI mdikl lıelde 

Londra plyaFasında Türkiye 

üzümleri hôklmdlr ve İzmir 
borsa ftatlerl Acun Ozüm füıt· 

Memurların 

Nakilleri,. ····---MemJJrlıır hakkıoda Jçni 
İşler Bakanlığından valiliğe 

aşağıdaki bildirim gelmi~tlr: 

"Birçok memurlar; ya kendi 
lerioio veyahut ailderloln sıh· 
bat hallerini ileri sürerek Jstan· 

bul ve Buri!a gibi 811btl ve mü· 

tedil iklimli vilayetlere nakil· 
lerloi istemektedirler. Bu gibi 

dilekler şıı sırada o kadar ~.o · 

ğalmıştır kf; bütOo memleket 
polis teşkilatını birkaç sahil 

vllAyct kadrosuna sıkıştırmak 

ve yurdun diğer kısımlarım 

polissiz blrakmak Jıizımgelmck· 

tedir. Baklki bir sebeb olma· 

dan veyahut ıabvillerloe tam 

teşekküllü bir heyeti aıhhlyece 

lüzum gösterilmeden hiçbir me· 

mor tahvil edilml'z. Sıhhat •e 

vulyetleri bulundukları vlla· 
yetlerde kalmağa mOl!afd olmı· 

yan memurların tam tcş ıkkQllil 
heyeti sıhhiye raporlorlle mü· 
racııat etmeleri ve aksi takdirde 
bu kabil dileklerin nazarı iti· 
bara alıomıyaceğı bildirilir.,, 

Hayvan llasta
hklarına Karşı! 
Ruam Milcadelesinden 

Ne Neticeler Alındı. 
Bu yıl Ziraat Bakanlığı bü· 

tlln memleketteki ineklere Tü· 

berkülin tatbik ettlrtcek ve 
sftl vasatasUe insana bulaşan 

veremin önüne geçmek için sıı· 

vaş yapacalı.tar. Bakanlık bunun 
için bir talimat hazırlamakla· 

dır. Vilayetteki ruam aavaş1 

t.itmiştlr. lzmir'de S2, Dikili 

kazasmda 21 vilayette d6 4 
beygir ruamlı oldukları için 

itlaf edilmlşler<llr. Sahipltrioe 

verilecek tazminat için baytnr mn 
dürlüğüoe para gelmiştir. Ya. 
kında dağıtılacuktır. Savaş ya. 
pılao kazalarda hastalık nisbetl 

yOzde 8 dir. Önümüzd6kl yıl 
baytarsız kazalarda runm müca· 

deleal eçılııcaktır. 

Bergama'da Fakir 
Çocuklar Sevindirildi .. 

Bergama (Hususi) - Bayram 
münasebeti le faaliyete . E?eçen 
Çocuklım esfr~eme ve koruoııı 

derneği başkeoı F eyzl Hnlusl 

ve çevlricM Mahmut Celal 'Ve 

arkadaştan mekteblerdeki fakir 

çocuklardan yüz oobtışiui tepe· 

den tırnağa kadar giydirmiş· 
lerdir. 

Bergama 'nın 12 mahallesinde 

de 150 fakir çocuğa elbiselik 

dağılmıştır. Bu suretle 265 

çocuk sevlndlrllmtştlr. 

lerlnl idare etmektedir. 

Pamuk ffatleri de dün bor· 

eada 57 kuruşa yOkeelmlştir. 

Bunun sebebi Almanya ve 

Amerika pamuk müstahsil ve 

tacirleri arasında yapılmakta 

olan görüşmenin neticeleneme· 
miş olm88ıdır. Pamoklarımıza 

büyük rağbet vardır. Almaoya 

daa müh'm siparişler gelmi~ttr. 
Pı<muk flaılerfnin daha yük· 
eeleceğl anlaşılm11ktadır. 

Havagazı 

Şirketi işçileri .. 
---····---ŞehrJmiz havagazı elrk.etf 

tesisatı ile fabrikasının beledi 

yeye devrtdlldiği takdirde kf'n· 

dileıine ~lrket tarafından geç· 
mlş eeneler zarfındaki emek· 
lerine kareıl k olmak üz •re 
tazminat· vtıya ikramiye veril· 

. mesi için işçiler Bayındırlık 

bakanlığına müracaat etmişlerdi. 

Bakanlıktan gelen boyroltuda 
kendilerine ikramiye Te tıuı:ml· 

oat verilmesine kanunen meaağ 

olmadığı yalnız eirket u fah
ri kaeı He tr:sleatı belediyeye 

devredildiği takdirde gene kul· 

)anılmaları yerinde ve doğru 

olacağını bildlrmi~tlr. 

Alsancak'ta 
Feci Biı· \aza .. 

Evelkt akşam Alsaocak'ta Ay· 
dın demiryolu kumpanyasının 

makine dairesinde makinist Şerif 

All oğlu Boy Hüseyin Seyfi 
idare etti ğl lokomotifi d~poya 

korken lokomotif kapıya çarp 
mıı ,.e orada bulunan Bay 

. Behçet bacağı ile omuzundan 

ağır eurett" yaralanmıştır. 
Y ıtrah İtalyan hastanesine 

hldırılmıştır. Hayatı tehlike · 

dedir. Söz söylemesine müsaade 

edilmemektedir, Adllye tahkl· 
kata başlamıştır. 

Bay Ali Rıza
nın Konferansı 

Şehrimiz cilmhurlyet müd· 
deiumumi başmuavlnt Bay Ali 
Rıza; cuma günü öğleden eoor11 

vilayet bekleme salonunda po· 

lis merkez komlaerlerlue bir 
konferana vermiştir. Koııferım 
eıo mı;vzuu ceza luınunile ceza 

mubak.emlerl usulü kanuncnun 

zabıtayı ulfikalandırıın b~zı 
maddelerine dı:lrdl. Konferane 

açık ve münG -c alı olmuştur. 
Dinleyiciler IEtedi~lerl eorgn· 
ları sormuşlar, Bay AU Rıza 
da sorulonlar üzerinde cevap· 
lar vermiştir. 

• 
• • 

Oün öğleden sonra emniyet 
müdürlüğü birinci kısım baş· 

kanı Bay Yaşar tarafından 
Ilalkevi salonunda polle me· 
murlarına mesleki bir koofc 

rans vermiş ve 52 polis me· 

moru taklb etmiştir. 

Yağmurlar 
İki gündür şehrimiz ve mül· 

bakatına fuzla yağmur yağmıştır. 

Fazla yoğmur yüzünden Tor· 

balı höyük pazarı kurulama· 
mıştır. Pazara yalnız alıcılar 

ghmfş. köylüler gelmemiştir. 

Sağlık işler·. ..... 
Onbeş gOndenberi şehrimizde 

yeni kızıl vak'r.sı @örülmemiş· 

ffr. Son hafta fçfude iki parn· 

tifo vak.'ası görülmüş ve ı.:ıhbtı.t 
müdürlüğünce tedbirler alın· 

mı~tır. 

ikinci üntelılp· 

erin Seçilmesi e 
Dünden itibaren 

Başlanmıştıı· 
--···---

Baştarafı 1 inci sahifede -

da ikioci münteblplerl eeçmlye 
başlamışlardır. Karşıyaka'do 21 

inci donanmacı mahallesi luti· 
hab daire i sandığı Karşıyaka 

vapur iskelesi yanına konmuş 

ve dün eaant !) da Şeyhoğlu 

Bay Büsnü'nüo bir nutku ile 
açılmıştır. Bu Paodıf;a atılan 

uy mllı.tarı :WO ü lıulmuştor. 

Gene Knrşıyaka'dıa Soğukkuyu 

sandığı Bay .Remzi Zl'ylioln, 

Çiğli'deki 22 inci daire ı;andı· 

ğı da Bay Kasım' 10 sözl •rile 
acılmıştır. 

Bay Tabir Korşıyaka seçim 
işlerini tef tiştedfr. 

• 
• • 

Belediye başkanı Bay heh· 

cet Salih Uz dün bütün intihap 

dairelerini g,.zerek eeçm" işle· 

rile yakından alAkadar olmuş 

ve vatandaşların hnnnın müııa· 

adeBizliğine rağmerı r,.ylerloi 

kullaodıklarıoı görmüştür. Tef· 

tiş heyeti diln akşam içtima 

ederek seçim etrafında konuş · 

malar yapmı~ ve bazı k rarlar 
vermiştir. 

Seçme, cuma gftoii akşamı 

saat onsekizde bltec~ğlnden 

İzmfa'lilerin biran evel bu yük· 
sek bııklarıoı kullanmaları icab 
etmektedir. 

Zooguldak'ıa: 

Zonguldak, 1 l (A.A) - Kea· 
tlmlzln her kaşesinde ikinci 

seçici işi bitmiştir. Şimdiye ka· 

dar yapılon tasniflerden fırka 
namzetlerinin mftttefikan ka· 

zandıkları ınla~ılmıştır. 

l\f uğla'dn: 
Muğla, 11 (A.A) - Vfl6yetto 

ikinci mflntehlb seçimine alt 

bertürlü kanuni merasim bitmiş 

ve fırkaca yoklamalar ynpılorak 
namzedler teEbh . edilmiştir. Sc· 
çime bu ayın onbeşlnden ltiba· 
ren ba~laoacaktır. 

Aydın, (Husuei) - Saylav 
seçimi merkez AJdın lkjncl 

müatehihler fırko yoklımıae.• 

clün fırka e~lonunda vUAyet 

idare heyeti beşknnı i::Jy Eteuı 

Kadrl'nh:ı başlığı altında yapıl· 

mıştır. Yoklamıtdn vllfiyet idare 

heyeti ile 11 nahiye idare he· 

yeti hazır bulunmuşlardır. Ay· 
dın merkez kazası 33 fntfhsb 

şubesine ayrılmıştır. Seçilooek 
ikinci müntehlblerln eııyJ81 192 
dlr. Yoklamada bf rçok fırkalı 

kadınlar ikinci mfintehib oam· 
zedllğloe ayrılmışlnrd:r. 

( -, 
ARANIYOR 

Büyiik ve eski bir ecnebi 
etgorta şirketi İzmir ve havali l 

için miimessll aramak.tadır, 

F.M. rumzu ile İzmtr'de 17 

numaralı posta kutuıılle teklif 
yapılabilir. 

Ketumiyet müemmeudlr. 
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_,a;a,_us Uğrunda C.H. Fırkası Tarafından Ik.inci Münte 

Yazan: Amold Galopen ~ 105 ~ - 13 Kilnunuaani 934 
hipliklere Gösteri .en Na zedJer .. 

Doğrosunu söylemek lAzım laydı. Nitelı.fm Dtkson; kapı· lzmlr'de lldocl seçmenlerin 

(Müntehibl eanllerln) seçilme· 
sine başlanmıştır. İznılr kazası 
otuzdôrt lntlhab dairesine ay· 

rılmıotır. Bunun onyedlsl mer· 
keze aittir. C. H. Fırkasmın 

bu dairelerde gösterdiği ikinci 

müntehib namzetlerinin adla· 

rını yazıyoroz: 

gelirse Alon Dtkson tarafından lardan birinin önünde duran 
böyle bir muamele göreceğimi 

ümid etmiyor, blltikis fena 

ha lde korkuyordum. 

Bu sırada şube mftdilrünün 

nazf kline bir surette bize ser· 

best olduğumuzu tebliğ etmesi 

imdadıma yetişti. DJkson, ııe. 

Jam vererek kapıya döndü. 

Diğer bir hpı olsa, be.o de 
orsdıın çıkacaktım. Amma bil· 

mecbarlye üstadı takıb ettim. 
Dikeon koridorda dedi ki: 

- Geliniz azizim, sizinle 
bara şeyler konuşmak 14zımdır. 

Vazifeolzo karşı gösterdiğiniz 

fazla alılka beni cidden mem· 

nun ediyor. 

Bu sözlerin samimi olup 

olmadığı beni cidden tüpheye 
düşO.rdü. Dlkson devam ederek: 

- Size tevdi edilen vazifeyi 
takıb huıusunda gösterdJğioiz 

ketumiyetin takdirkArıyım. Bu 

meziyet, bir polis memuru için 

çok lüzumlu blrşeydfr. Yaşım 

ilerleyip le haklı btr istirahat 
lhtiyacrnı doyduğum zaman, 

yerimin doldurulacağından emin 
olabileceğim. O kadar maharetle 

harek6t ettiniz ki ben blle 

aldandım. Eğer, polis memurla· 

rı böyle birdenbire araya gir· 
memlş olsalardı .. 

Dlkeon'on bu ıözlerl nazarı 

dikkatimi ce)betti. Yeni blrşey 
öğrenebilmek ümidJJe kulak 

kabarttım ve saf diline bir 
Jddta ile: 

- Ben polis baskınınm el· 

zln tarafınızdan terdb edldlğinl 
zannetmiştim. 

- Ben mi? Yok canım. Bu 
baskın sizin kadar benim de 

hayretimi mucib oldu. Esasen 
şuna dikkat ediniz ki ben, 

kendi işimi dalma kendim gör· 

meyi severim. Dünyada bir işi 

karıştırmak için resmi polisten 

daha iyi bir vasıta taaavvur 
olunamaz. 

nöbetçi polisine kartıoı vererek 

içeri gönderdi. 

Biraz eoora yersiz yordeuz 

serseri kimseler ile meşgul olın 

polis müfettişinin yanına gir· 

dik. Bu zat, biraz ~vvel Londra 

köprüsft altındaki polfs baakı· 

nanı idare eden genç memur 

idi. Müfettiş; şöminenin karşı· 

ııında ayaklarını ateşe doğru 

uzatmış, kAtlblne blrşeyler yaz· 

dırıyordu. Biz içeri glıer gir· 

mez ayağa kalktı: 

- Sefa geldiniz fistad!. ZI· 
yaretlnizlo sebebi ne olnrea 

olsun, benim için buna nail 

olmak bahtiyarlıktır. 

Dedi. Diklon; müfettişin bu 

sualine doğrudan doğruya ce· 

vab vermek latemedl. Sadece 
beni takdim ellikten ııonra 

müfettişin oturmamız hakkında· 

ki ısrarlarına ehemmiyet ver · 

miyerek maksadını anlattı ve 

yakalanan seseriler arasında 

Tramp'ın eşkAllode bir adam 

bulunub bulunmadığını ıordu. 

- Hayır ef P-ndim. Bu eş· 

kilde btr adam tevkif edil· 
medt. 

Dlkson; bo cevab karoıaıoda 

derince bir iç geçirirken ben 

de rahat bir nefea aldım. 

Bun onla beraber milletti t 

daha fazla emniyet hhıl etmek 
için dışarıya çıkıb geldikten 

sonra evvelki ifadesini teyid 
etti. 

Borsa 
••••• 

1 inci intibah şubesi 
Vali general KAzım Dlrlk, 

Mutahhare Sarim, Zeyneb En , 
ver, Ayşe Ahmed Şakrü, Matde 

KAzım Dirlk, Nazmiye Gökçel, 

Münire Avni Doğan, Benal 
Nevzat, Mukaddeıı Aziz, Emine 

Hacim Muhiddin, Nahide Fuat. 

2 inci intibah şubesi 
Naci. e (O) Dardağan, Ayşe 

Akmcı, Doktor Fehmi, Oaman 

Dormıız, göz hekimi Mıtat, 

tüccar Alaf yeli Halim, un tüc· 

carı Rahmi, muallim Nazrui. 
mühendis Aziz, avukat Ahmed 

Enver, Çolak oğlu Nuri, Balcı 

oğlu Hakkı, avukat Ahmed 

Şükrü, Ulccar canba.ıoğlu Cevdd. 

3 fincü intihap ~uhesi : 
Dok.tor Cevdet Fuad, Tireli 

İemall Hakkı, Eczacı Ferit, .Mi
mar Necmeddln, belediye baş 

kanı Behçet Uz, iş bankası 

ikinci mfidürü Oıman, Hacim 

Muhiddin, Maı.rH mftdlird Hlk· 

met, Anadolu gazetesi İbrahim 
Özdel, avukat Nuri Fettah, tahmil 

n tahliyede Haomet, San'atlar 
mektebi mfidörfi Muzaffer, erkek 

muallim mektebi mftdürü Refet 

erkek muallim mektebi mddür 

muavini Reşit, mühendiıı Ömer 

Lütfü. 

4 ft.ncll intihap şubesi 
Tahmil tahliyeden Kudal, 

Borsada ddnkü üzilm ve za· d M h d N Ahme kaptan, e me acl, 
bire eatışlan aşağıdaki şekil· Hasan Tahsin topçuoğlu, Seli· 

dedJr. mlyeden Eead, Mustafa Remzi, 

ftzftm Satışları Mustafa Şerif, ikinci oemınlye· 

den Habl b, Garlf Giray. 
Ç. Alıcı K. S. 

587 Y. 1. Talat 12 50 

54: 7 H. z. Ahmet 14 

K. S. 5 inci intibah şubesi: 
17 Mahmud Mukdlm Kıymız, 

- Doğru söylüyorsunuz. 
- Değil mi? Hem niçin bu 380 S. Süleyma. 13 25 

adamların yardımını letiyecek· 304 Ş. Rıza halef. 13 50 

tim. Yapacağım tahkikatı kendi 268 Vltel 14 25 

15 25 Yusuf Ziya, kantarcı Ahmed, 

14 50 bakkal Nuri, Birinci Sftleyma· 

17 50 niye' den Emin, Birinci StUey· 

16 50 manlye'den Mehmed, Birinci 

kendime yapmaz mıydım? Mesele 206 Kooperatif 14 17 

16 

SüJeymaniye'den Yasin, İkinci 
Süleymanlye'den Ömer, İkinci 
Silleymanlye'den kavaf Ali Rıza 
İkinci Süleymonfye'den sabık 

Tramp'ı bulmaktı. Aradım, 199 Ş. Remzi 13 25 

buldum. Ondan ötesini başar· 130 M. j. Taran. 17 50 

mak zor bir iş d"ğildi zonne· 120 Jiro ve şüre. 14 75 
derim. Bu münasebetle sizin 

119 F. Solari 14 50 

19 

14 75 tahsildar Şerafeddin, Topcn 

17 25 oğlu K4zım, keresteci Kemal, 

20 Hacı Siileyman oğlu Nazmi, 

16 50 kırtasiyeci Kemal, Mustafa Mız· 

15 75 
rak, Hamza Rıfkı, aza mdla· 

de fikrinizi öğrenmek isterim. 
Tramp hakkında ne dOşünft· 112 Alyoti bira. 14 25 

yoreunuz? 

- Vallahi ne söylesem boş 
olar. Dem eafca.. Kolayca 
nldatılmeeı mümkün birşey .. 

Aldatılması kolay bir adam 

olmııeınıı rağmen bir cinayet 

tşlfyebileceğlni hiç zannetml· 
yorom. 

- Ben de sizin flkrinfzde 

bulunuyorum. Fakat bo serse· 
rinin bazı şeyler öğrenmek 

, hususunda bize yard.mı doku· 
uablleceğlni zannediyorum. 

- Ben de bunun içindir ki 

kendisini sıkı sıkıya taklb edi· 

yora um. 
- Çok iyi dü§ÜOmÜŞllÜDÜZ. 

Ne yazık ki polisin m6naeebet· 

sizliği yüzilnden şikArımız1 

elden kaçırdık. Acaba Tramp 

şimdi nerededir dersiniz? 

- Bilmem.. Acaba 
bizimle beraber poltslo 

dü~müv olmasın? 

-· Olabillr. Gelin de 

soralım .. 

o da 
eline 

bir 

Henüz polis müdürlüğü hl· 

naeından çıkmamış olduğomoz 

için bu işi tahkik etmek ko· 

112 Albayrak tfca.14. 75 
96 Betlkçl z. M. 15 
82 M. portakal 15 50 

62 D. Ardltl 14. 

16 50 

16 50 

15 25 

zımı İl fet Şerif, inhisarlar baş· 
m6dQrO. Sezal, İzmlr'lf TalAt, 

birinci hukuk reisi Hftanü, hu· 

kok itleri müdörQ Fuad Yorddaş, 57 j. Taren. mah.13 50 

4.6 Esnaf bankası 14 75 

4.1 E. Krlspln 12 25 
14 75 6 ıncı İntihap Şubesi 

34 Dinar hubu. 14 

27 Zahireci İbra. 13 

27 S. Emin 15 50 

26 M. Ardltl 15 

24. F. z. Abdul. 15 25 

24 Hora. o. Sa. 16 50 

16 S. CelArdln 16 

16 P. pacl ve ma.14: 

4 A. ve K. İzzet 15 

4. G. Abdu"llah 15 25 

2 51 T. L. Reci. 16 

3674 

13 25 

17 

13 

15 50 

16 
15 25 

16 50 

17 

14 50 

18 

14 25 

18 

Zahire Satışları 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 

5050 Buğday 4: 20 4 20 

1000 Arpa K. altı 2 75 2 75 

200 Arpa 3 75 3 75 
121 Susam 11 11 

113 pamuk 48 50 56 

Manifaturacı BUAl, Emlıik 

bankasında Sabri, sabık noter 

Muzaffer, Dr. Osman Behçet, 

Hasan Fehmi, mualllm Ahmed 

Cemal, Hasan Fehmi, Mustafa 
Salt, belediye merkez memuru 

Fahri. Seyrasefer sabık memuru 

AH Rıza, eıhabı akardan Nazif, 

İkinci Sultanlyeden Cemil, Ma· 

olfaturacı Rıza, İbrahim Kaur 

oğlu, Doktor Ali HAkl, muha· 

ııfp Hftseyln. 

7 inci intibah ~ubeei 
Aliye Avni Doğan, Anadolu 

yazı müddrü Kemal Tal4t, Dr. 
Hasan Kemal, baladur İrfan, 

Ali Galib, Hü11eyln Yaşar, "lurl 
Atak, Mehmed bardakçı, eu 

ıcentası Etem, Mehmed Rasim, 

bakkal Ahmed, Saim oğlu Hü· 

&eyin, bakkal Eylb, havagazı 

memurlarından Al4eddln, Or· 

haniye'den Alt, Ahmed Neslmf 

8 inci intibah şubesi 

Tüccar katibi Sıtkı, Bey han· 
cısı İsmail, Muan;m mütekald 

Kemal, Kulalı Mustafa, Mual· 

ltm Rahmi Balaban, Muhase· 

becf Abdullah, Binbaşı müte· 

kııid Mehmed Şftkrü, Terzi 

Bebcet, Maliyeci Hasan, Şa· 

hinci Cemal, Tatlıcı Nuri, Şer· 
betcl oğlu Mustafa. 

9 uncu intihap şubesi 
Müskirat müdürü Mebmed 

Ali, gümrükçü Hayri, maaş 

katibi Hüsnü, boya tüccarı 

Ahmed, mekh'p müdürü Mus 
tafa, hammalbaşı Yusuf, güm 

rükçü Ziya, balador Osman, 

tüccar Sadık, puvantör Said, 
gümrükçü lemail, kömürcü Ha· 

Hl, eabık poUı komiseri Muhsin, 
doktor İematl Hakkı dervişoğlu 

10 uncu intibah şubesi 
Noter Tahsin, tuhar iyeci 

Kemal, matbaacı Hazım, boya 

tüccarı Tevf lk, Hacı Derviş 

oğlo Mustafa, doktor Sami 

Salih, mekteb mlidilrü Adnan, 

Halepli oğlu Mazhar, Hancı 

Latif, dlı,ı doktoru Fuad, tah· 

sUdar Mustafa, tüccar Mehmed 
Mevlud, knruyemlşçi Enver. 

l l inci intibah şube.,i 

Kömür tüccarı Ali Yadi, 
terzi oğlu Mehmed, avukat 

Fuad Hayreddin, Esnaf bankasa 

müdürü Atıf, Muhtar Abdullah, 
mobilyeci Ihsan, kömürcü Meh· 

med, Hayriye 'Kırdar, baladur 

İsmail, elektlrfk malzeme tüc· 

carı Mozaf fer, tüccardan Necib, 
yOzbaşı mütekaidi Seyftddin, 

leblebici oğla Reşad, avukat 
Ömer Nccmiddlo, mftze mödiJ. . 

rd Sal4hiddfo, Asri sinema 

sahibi Kemal, Kapancık oğlu 

Necmlddfo, beledJye başkatibi 

Ali Baydar, vilayet şifre me· 

moru Emin, Lise mddürü 

Hilmi, Lise müdOril Haydar, 

edebiyat muallllmi Esad 

12 inci intibah ~ubeıd 
Ali Onaran, Yastill Sokar, 

Sıdkı keresteci, Cemli şlmeo· 

diCercl, Nail telefon memuru, 

.Muallim Hüıınil, Veznedar Arif, 

İnhtearcı Fehmi, Ali Rıza, Hi· 

IAUabmerden Necib, Nüfus me· 

muru Ömer, Cemal HOsnfi, 

SUAhçı Adem, Gümrükcü Fey· 
zallah, Komüsyoncu Hasan Bas 

rf, Karcıoğlu Fuad. 

13 O.neft intihap şubesi: 

Katip Eşref, şimendifer me· 
moru Ali Kemal, Azizlyeden 

Hasan, Muallim Murad, yiizha· 

şı mütekaidi Haydar, İnşaat 

malzemecisi Ali, yağ tOccarı 

Ahmed Şflkrü, fırıncı İsmail, 
Morah oğlu AB, bankacı Moe· 

tafa, maliyeden Hasan, eaatçı 

Mehmet, kavaf Mehmet, elbl· 
seci Mustafa. 

14 O.neft intihap Şubesi 
Bankacı Mehmet Hamdi, za· 

hlreci Ahmet Hamdi. bankacı 

Tayyar, muallfm Nevzat ŞOkrfi, 

Seniha Emin, Şeffa Onaran, 

muallfm Bedia Mehmed, Sema· 
hat Azmi, Kabile Gü:ıılde, Şef l· 

ka Sukar, moalllm Saadet. 

15 inci intibah ~uhesi: 

Azize İımall, doktor Ramlh, 

Rıza Halid, eczacı Faik, eczacı 

Ahmed, Akosman oğlu Meh. 

med, Sivaslı oğlu Tahsin, ma· 

nlfaturacı Nusret, mQraklb Şük· 
rfi, Hoea oğlu Hüseyin, hancı' 

AU Torgud, mütekait Ilflmt, 

mmr tüccarı Saffet. 

16 ncı intihap şubesi 
Sıdıka Behçet Uz, Sabire 

Yunus, Şehime Osman, Ferhun· 
de Aşkı Naili, Didar Cura, 

Muazzez Demir, Feride Özya · 

man, Şerife abacı, Naciye Ha 

ean, Şakire Baha, Müzehher 

Ahmed, Semiha Memduh, Blk· 
met Kamran, Edibe Cemil, 

F1rka reisi Avni Doğan, dok· 
tor Dahisi Alataş, eski meb'os 

Bacı Hüseyin, dok.tor Kamran, 

O:ıman Yunus, KeAJlal Salih, 
Hulkl Cura, doktor Ali Rlza, 

doktor Cemil Şerif, avukat Ha· 
lld Özyamao, avukat Baha 

Naeoh, avukat Nuri Sıtkı, tüccar 

İbrahim Rasih, tücca:- Ömer 

Atıf, tüccar Memduh tüccar Ah· 
med .Muhtar, Tepecikte bfobfr 

çeşit sahibi Hakkı, İemetpaşa 
mektebi müdürü Tahsin, Gazi 
mektebi bışmualliml Şeref, Ak· 

seki bankası müdürü Hasan 

17 inci intibah şubesi 
İş bankası müdürü Firuz, 

İş bankası muamelat şefi Arif 

Abacı, Ziraat bankası müdürü 

Aşkı Nalll, Hastane eczacı ha· 

şısı İsmail, Tayyare 1>iyango 

müdürü Demir Şevki, Saba 

müdürü Adil, Aydın demiryo · 

lunda M üocl, Eezacı Lütfti, 

Vilayet encümen başkatibi Mi· 
tat, Tepecik f dman yordu reiııi 

Mustafa, Tepecik eski muhtar 

Selanik'U Ali, Kahramanlarda 
mütekait Hasan, Kahraman· 

larda Nazmi, Müteahhit Bay· 

burtlu Mustafa, Müteahhit 
Bayburtlu NI yazl, Foruncu 

Ali Galib, Gümrükler başmü· 

diirü Sami. 

18 inci intibah ~ubesi 
Narlıdere'den Turhan, Nar· 

hdere'den Seyfeddin. Balçova· 
dan M. Özoer, tüccar Ali Rıza, 
Yeniköy'den Osman Receb, 

Yenlköy'den Emin Hasan, eski 

hususi muhasebe müdürü Tah· 
sin, müddeiumumi Asım, ihtl. 

sas bakimi Hamdi, doktor Ha· 

eon Yusuf, nalbandzade Mu· 

ammer. 

19 uncu İntihap Şubesi 
Seniha Esad, Fıtnat Eralp, 

Nazife yasakçı, Mahmure Sah, 

mektep müdürü Faik, ikinci 

mödürü Hüsnü Gök.deniz, Nahl· 
ye mfldürü Rifat, doktor İzzet· 
tin, Reıat Yoldemlr, Niyazi 

Ahf, Necmeddfn, beledly~ reisi 
Nazım, Aydın demlryolundan 

Sadettin, Mümtaz Ziya, Vilayet 

eski memurlarından Ramlb, ma· 

llye memorlarrndan Ekrem, mll· 
tekalt zabit Nureddin, başmoal· 

Hm Nafiz, Şark halı şirketinde 

Ali Ulvl Keten, Abidin Koca· 

maz, Tahtalı köyünden Osman, 

Uzondereden Ali Kolaç. 

20 inci intibah şubesi 
Kız mualllm mektebi mü· 

dilrii Sabiha, Doktor Saada, 

Binnaz Daniş, Balee Sabri Men· 
teş, Müveddet Remzi Zeytin, 

Mükerrem Hüsnü Şeyhoğlo, 

Emniyet müdürü Feyzi Akkor, 

Çullaoğlo Şefik, Çömezoğla 

Mustafa, Tramvay memuru Ce· 

mil, Eczacı Ömer Vehbi, Şair 
Hüseyin Avni, Defterdar Ke· 

nan Yılmaz, A vokal Mehmed 

Cemil, Cemal Ahmed, Moal· 

lim Akif. 

21 inci intibah şubesi: 
Türkçil Necib, Şeyh oğlu 

Hüsnü, muallim :Mitat, Kasaba 

hattı müdürü Yakub, doktor 

Lütfü Kırdar, avukftt Tevf lk 

Fikret, avukat Feyzi, sabık 

Çeşme kaymakamı Refik, dok· 
tor ŞOkrü Nuri, üzüm simsarı 

Sabri Menteş, tahmil tabliye 
müdürü Ömer Lütfü, Dede 

Remzi Zeytin, avukat Mustafa 

Münir, doktor Ömer Vasfi, aza 

mftlazlmi Hl kmet, Şcmlklerdeo 

Aşık oğlu Mehmed, Çiğli'den 

AH Haydar, Çiftçi Necati mu· 

alllm, komisyoncu Tahir. 

22 inci intihap şubesi : 
Fırka kıitlhi Zühtü Tüzün· 

türk, mualllm Ztya Şemlller, 

eski muhtar Mustafa Dedeba~ı, 

Ahmed Ziver Dedebaşı, ıigor· 

tacı Sadi. 

23 üncn intibah şuhesi 
Tüccar Ali N el, eski · muh · 

tar HftsoO, Halim Cavid, Mer· 

slnU'd~o M. Tevfik, inhisar 

muhasibi Zeki. 

24· ilncil intihap şubeei: 
Nabiye müdürü Ekrem, fark• 

reisi Halfl, Halil İbrahim, fırka 
azasından Sabri, İbrahim Receb, 

Yusuf Ziya 

25 inci intibah şubesi 
Cumaovaeından Ruşen, Bekir, 

Tevfik, Esma, Zekiye, Zeyneb, 

Nadire, İkbal 

26 ıncı intibah şubesi 
Gölcüklerd*!n, Bolgurca'dao 

Halli, Keler ocak relsl Ali, 

Seydlköy heledlye relel Tedlk. 

27 inci intibah 1!9nhesi 
Seydlköy inhisar miidöri1 

Şemsiddio, Anadolu muharrir· 

lerlodeo Orhan Rahmi, nafıa 

başmühendisi Nuri, Seydlköy
den Leman Kemal 

28 inci intihap tubesi: 
Fırka reisi Cemal, Hakk• 

oğlo Etem, Kaeap oğlu HaHI, 
simsar Reşat, Hamza oğla Sa· 

lih, fabrikacı Tahsin, HavuD 

Mustafa, fabrikatör SaUb. 

29 uncu intibah 'ubesi 
Muallim Halide Cemal, bele· 

diye reisi Fehmi, mektubco 

Baha Koldaş, Gazete muharrir· 

!erinden Nihat Şevki, İnce oğ· 
lu Mustafa, Dr. İbrahim Galib, 

Beşir oğlu Hüsnü. fabrikatör 

Behçet. 

30 uncu intibah şubesi 
Ortamekteb muallimi Fer!de, 

9 Eylul mekteb muallimi ~'mi· 

ne, Naldöken'den Feyzi, Nal· 

döken'den Leman, Doğanlar· 

dan İakender, Işıklar'dan Şemsi, 
lşıklar'dan lbrahlm. 

31 inci intibah şubesi: 
Pınarbışmdan Muhtar İsmail, 

bakkal Fehmi, Kavaklıderedeo 
Etem, Altındağdan Hıfzı. 

32 inci intibah şubesi 
İzmir hükdmet doktoru Nec· 

meddln, İzmir' de doktor Ltıtf 6 
Rahmi, İzmir'de Ulccar Subhi 

Emin, Mehmed Bedri Fırka 

reisi. 

33 neft intihap şubesi 

Faik Atilla, Jeğic.uendereden 
avukat Murat, Ahmed Hilmi 

Keere'den, AH Rlza Taraşçadan 

34 O.neft intibah şubesi 
Mehmed Tevfik Çile Ahmed· 

beylfden, Lütfü Y enlköy Kara· 

cadağdan, Mustafa Çakaltepeden 
Abdullah Sancakhdan, Ali 

Hilmi Gümüldürden 

Düzeltme 
Zimmetine bir miktar para 

gP-çlrdiğl lddlaslle tevkif olunan 

Alsancak hueuef muhasebe şu· 

besinde memur zatın ıtdı, cuma 

nüshamızda bay Rlfat olarak 

yazılmıştır. Halbuki Süleyman· 

dır. DOzeltlrlz. 
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Göztepe Birinci Takımı ısıanbul'da Lig Maçlar• Galatasaray, Istanhulspo· 
K.S.K.ı 3-1 Sayı ile Yendi Fenerhahçe, Beşiktaş Ta- · ru 2 ye 4 le Yendi. 

Altınordu . Tnrkspor Maçı 3_3 Ya- kımına 4-2 Galib Geldi .. Maç Alakalı Oldu. Vefa Da Süley
Etti. rıda Kaldı. Hakem Haksızdır. 

~-~~~---~~-~---
Cuma gftnQ ilk maçlarının 

onblrincl haftaeını devam edil· 

dl. Havanın iyic" olmasına rağ· 
men etıdyomdaki seyirci adedi 
pekbdı, Buna bayram maçları 
ile daha evelkf ilk maçlarında 
hoıa gltmiyen bazı hAdlıeler 
eebeblyet vermiştir. Oyunların 
ilkinde Rıza'Oln 3 3 vaziyette 

iken TOrk.epor kaptanını çıkar· 
mak fıtemesi ve bet dakika 
bekleme~e lazom görmeden H· 

hayı bırakmaeı Ahınordu·TOrk· 
spor oyununun akim kalmasına 
ıebeblyet vermiştir. Fakat ha· 

kem bono Altınordu'yu galip 

addetmek euretlle yapmıttır. Bu, 

alaami •e yerinde bf r karar 

mıdır? Hakemin, maçı idaresiz· 
1111 bana Amil olmuıu takım· 
ların ne kabahati vadır? Futbol 

heyeti ntn bana ne karar vereceğini 
merakla bekliyoruz. 

Alıancak eahaıında: 
Saat 9 TClrkıpor • Altınordu 

B. takımları ilk oyunu yaptılar. 
~hınorda 2·9 gılib geldi. K.S.K. 
öıt~pe B. takımına hClkmen 

gaUb eayıldı. Çftnkil Göztepe 
takunı f. ormalırını getirmediği 

için sahaya çıkamamışh. Göz· 
tepe idarecilerinin dikkat naza 

rını celbederlz. Y annın birinci 
lakunJ . 

arını •ıgal edecek olan 
gençlerle daha zlyad~ alakadar 
ol~alıdırlar. 

8••t lS te Tdrkepor . Altı· 
nordo t L 1 
8 

1&ım arı eabaya çıktılar. 

1 
•kenı bay Rıza.. Oyan bat· 

•dı. TGrkapor • Altınerdu de· 

~lllıaın bosok oynamuından 
•tlfade ederek 15 inci dakikada 

ilk gollerini yaptı. Bana penıl· 
tıdan yaptıkları ikinci bir gol 
tıldb etti n Tdrkepor ilk dev· 

reyı 2 • O galib bitirdi. 

İkinci kııımda Altınordu ceza 
•uru .... d B wun an ilk goltı kazandı. 

Q golden nel !ıakem eağaçı· 
l•ıı ofıaytta oJmasııu görme

lllfttl. Bunu rnüteakıb Altın· 
orda'lalar pClrftıısflı bir gol 

yaptılar. Fakat hakem bunu da 

laJmıdı. Nihayet Altınordu 
for hattında değffiklfk yıpt; 
•e banan neticesi olarak ikinci 
goltlntl de yıptı. Bir mQddet 

~opauıluk yflzG.nden oyun geri 
aldı. Nihayet Altınordu 30 

uncu dakikada beraberHği te· 
tnln edince 3-3 oldular. Bn 
eırada hakem Tdrk L 

epor •Bp· 

ANADOLU -GdnlQk Siyasal Gazete 

Sabi p \'e Baıyazganı 
Baydar Rfttdfl ÔKTEM 

Unıunıt n · 
nı(i h eınyat \'e yazı itleri 
t dü.rii: Kemal Talit KARACA 
darebaneai: •,--

İzmir İki · C. Balk ncı Beyler sokağı 
Fırkası binası içinde 

Teı .... r. t . 
T l ı """- · zınır •• ANADOLU 

e e on: 2776 ··Posta kutusu •05 

Yıll ABONE ŞERAiTi : 
ığı 1~?~· Alb aylığı 700, Üç 

y b 81--gı 500 kuruıtur. 
1 anbocı Dıenıleketler için eenelik 

1 ne ilcreti 2 7 liradır. 
Beryerde 5 Kuruıtur. 

GCbaa ı- · ...., -,n:ııı nGshalar 25 kuruıtur. 

-ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

tanı Matuk'o dıtarıya çıkar· 
mak letedf. Şimdiye kadar hiç 

bir fena hareketi görtUmiyen 

bu genç, her nedense dışarıya 

çıkmak istemedi• Hakem Rıza, 

batka tekilde idare edilmesi 
J4zımgellrken dfidilğilnü öttü· 
rerek eabadan ayrıldı ve ken· 

di karımnca oyunu Altınordu 
lehine bitirdi. Biz bu hareketi 

nizami addetmiyoruz. 

ÇilnkQ sabada saba mftdftrft 

ve oyun oynıyan takımın fda· 

recUerl vard ve bu oyuncu 

aahadao çıkarıJabllfrdl. Bir 

o,uncunun bataH bir kulübün 

mukadderatına ve blnnetlce 

mtıessir olamazdı. Altınordu da 

15 dakika zarfında oyun ıek· 

lioi kolaylıkla değiştirebilir n 
bu euretle maç ta tamamlan· 

mıe olurdu. Futbol heyetinden 
her zaman dUeğlmiz seçilecek 

hakemlerin iyi intibah edil· 
mesldir. Bu hakemi Tilrkepor· 

lılırın isledi ğlni öğrendik. Fa· 

kat Bıy füza basnünlyetlne 

rağmen acemidir. Hataları te · 
vali ediyor. İkinci takım maç· 

)arını idare ermek fizere md· 

hlm maçları almaması lazım· 

dır. Kendisinden feragat bek· 
lerlz. 

GiJztepe· K. S.K 
Gdntın son maçı Göztepe · 

K.S.K. arasında yapıldı. Fotbol 

heyeti başkanı Bay Mustafa'uın 

iyi idareıl altında 90 dakika 

heyecanla ve samlmlyetle devam 

eden bu maçın ilk k111mında, 

Göztepe'nin cflz'i hAkimlyetioe 

rağmea K.S.K. blar 1·0 galib 
idiler. İkinci devrede Gözıepe 
tkl3t Halld'in biri de Abbu'ın 
ayağından olmak Qzere üç gol 

yaparak galibiyeti lehlerine çe · 

vlrdller. Oyun da 3 1 Göıtepe· 

nlo galibiyeti Ue bitti. K.S.K. 

fın boynk bir hata ile kaleci 

Cemal't oynatmıyarak: oraya 
Rıza'yı koyması bu neticenin 

almasına yardım etmlttlr. 

Balkevl turnavasına devam 

edilerek Oemlryolu 3 O Bay· 
rakh'yı, Bacıhüseyinler 2 - O 
KabramınJarı, Bornava dı hiik· 

men HUAl'ı mağlup etmişlerdir. 

Halkevl toroavasının döml 

floalı coma günü 13 de Bur· 
nava·Demlryolu ve 15 de Hacı· 

hfteeylnler • Tepecik araeıuda 

yapılacaktır. 

ilan 
Vekili bulunduğumuz .VVolJ· 

garnfıbıik Ttttel et Krllger 

nod Sterovvoll splnnerel A. G. 

(Leipzlg) fabrikasının eahlbl 
bulunduAu ve kazlı namile pi· 

yaeadı tınınmış koğa kotuna 
hnl alAmeti farlkanın taklidi 

olan ve ftzerlnde « lspanyol en 

ali yon• ibareleri yazılı bolu· 
nın yeıll etiketli marka ile 
eatılan yilnlerln mezkur fahri· 
kının mamultıından balanm•· 
dığını 114n ve eaygıdeğer milt· 

terllerlmlzln nazarı dikkatlerini 
tak.lld hususuna celbederlz. 

Jozef Modyaao ve mahdum· 
ları Cermanya han lıtanbol 

Beşiktaş Kadrosu Noksandı. Fakat 
Fenerliler Çok Güzel Oynadılar. 
İstanbul, 11 (A.A) - Bugftn 

Ftner stadında futbol şampl· 

yonasınıo en miiblm maçların· 

dan biri yapıldı. Fenerbabçe 
ile Beşiktaş ırasında yapılın 

bu maçı Fenerbahçe çok güzel 

bir oyundan sonra Qçflncii defa 

olarak Betik.taş'• 4 2 mağhip 

etti. Betlktış'ın bu iki golü pe· 
nahıdan yaptığı ilave edilirse 

maçın cereyan tarzı bıkkındı 

bir f lklr peyda edilmiş olur. 
Fenerbabçe eaLanın baştan 

başı çamurlu olmasına rağmen 

çok gOzel oyunlarından birini 

oynadı. Vakıt vakıt hakimiyeti 
hasmına bırakmakla beraber 

hasmına karşı çoll. mü esef r bir 

oyun oynadı. Beşlktaı takımı 

için de şunn söylemek Jazımge· 

lir ki iyi oyuncularının bir kıs 

mından mahrumdu. Eşref, Ad· 

nan, Mehmed Ali, yerlerini 

genç oyunculara terketmlılerdi. 

Haf hattında 1'"'eyzl'den bıtka 
eski oyuncu yoktu. Takımın en 

eeaslı unsurlarından biri olan 

Hüsnü ise tamamen formuod11n 
hariç bir halde idi. 

Huna rağmen Beşiktaş'ın da 

çok cı.ılı ve kombine bOcum 

farına şahit olduk. Bilhıua bi· 
tinci devrede arka arkaya gol 
ytdiğf halde bozulmadı. Şeref, 

Hakkı, Norl, Hayati, biltCln 
konetlerlle takımı kurtarmak 

için çalııtalar. BOUln movaf fa· 
luyetslzllk takımda omoml 

ahengin teala edilememesinden 

neşet etmittlr. Maçın tafellltıoa 

gelince: 

Oyuna tam BHt 14,45 te 
bay Ahmed Adem'in idaresinde 

bııJandı. Fenerbabçe malOm 

kadrosunu muhafaza ediyor. 

Y aJoız Cevad'ın yerinde Reşad 
oynıyordu. Betik.taş ise ıabaya 

tD şek.ilde çıkaıışh: 

Şevket, HOenil, Nuri, Faruk, 

Baeao, Feyzi, Hayati, Hakkı, 
Nazım, Şeref, Cahid. 

Oyunun ilk yedi daklkaeı 
Beşlktıt'ın sıkı akınlarlle geçti 
Ba eırada Bayatl'nio bir pasını 
NAzım, BilHm'ıu t>lioe atarak 
muhakkak bir golü kaçırdı. Üç 
dakika sonra da f t"oer'ln bir 

şfttil de ayni aldbete uğradı. 
Bu on dııklkı zarfında oyun 
çok &eri, çok canlı olda. On 

ikinci dakikada Niyazi bir ara 
pası ile topu Namık'a verdi. 
Namık afak bir s0r6şten ııonra 

topu ortayı doğru attı. Yer 

değittirerek fırhyan Niyazi sıkı 
bir tülle earılAchertlllere ilk 

golü kazandırdı. Su golden 

ııonra Fenerbabçe dllzgcın oy· 

oamağa baıladı. Açıklar vasıta· 

sile dalma Beşiktaş kalesini sı· 

kJotırıyordu. Fakat bo blcum· 

lara Beılk.taolılar da glzel ıkın· 
lırla mukabele ediyorlardı. 

Bo hdcamlardao birinde Şe· 

ref'in ıılu bir oltana Blııam 
kurtardı. Gene Nidan bir Be· 
olktıt hlcumonda eola geçen 
topu Cahid avuta attı. 25 inci 
dakikada Fenerbahçe 11ğdan 

inkipf eden çok güzel bir hl· 

camla Betlktaı kaleelne indi. 

Kale önünde topu yakalıyan 

Namık köteden güzel bir vu 

ruşla Fener'in ikinci golünü 

yaptı. 26 ıocı dakikada E~ad 

haf hanında yakaladığı topu Üe· 

olktat kaleıılne kadar ıilrdü. 
Mftdaf11 hattında kesilrn bu 

akına Beolktaş'lılar hemen mu· 

kabele ettiler. Sağdın uzıyan 

bu akın da Fener müdafaasında 

kolaylıkla kesildi. Bu 11ralarda 

topu ortalarda yakalayan Fik. 
ret sür'atle Beşlktaı kalesine 

yak.Jaotı. Kısa bir vuruşla üçfin· 
cü defa olarak topu Be~iktao 

kalesine sokmıy11 muvaffak ol· 

du. Yarım saat zarfında Fene· 

rin kazandığı bu Oç gol Beşik· 

tat'ın kuv vel mannlyesl üze· 

rinde fazla bir tesir yapmımııtı. 

Derhal mukabil hilcuma gtç· 

tiler. Bu dakikalarda Fener 

müdafaası biraz sıkıştı. Fakat 

bu tehlikeyi uzaklııtırmağa 

muvaffak o!ao Fener mClda· 
faaıı ikinci bir Beşiktaş btıco· 

manda Şeref'i hatalı bir şe· 

kilde durdurmak l8tedl. Fener 

aleyhine verilen bir penaltı· 

dan Hakkı Be,lktaş'ın ilk go· 

IOnö sıkı bir şutla yaptı. Gene 

eağdan yürüyen bir Beıiktaı 

hücumunda Hayati'nln orta· 
ladığı topu Hakkı kala ile Fe· 
ner kaleeine bnale etti. Fakat 
Haeam'ın yerinde mCldahaJesfle 
bo tehlike bertaraf edildi. Biraz 
sonra da ilk den• 3 1 vazl · 

yene bitti. 

ikinci denenin ilk beş da· 
kikaııı mClte•HİD bir pıkllde 
geçti. Bo ııralarda Betik.taşın 

soldan bir hiicumoada top 18 
çizgisi içinde Fadıbn eline 

değdi. Penaltı... Gene Hakkı 

sıkı bir şatla Betiktaşın ikinci 

~oltıo6 de yaptı. Bo golden 
sonra Fenerbabçe derhal hllcu· 

ma geçti. Açıklar vasıtasile 

yaptıkları hftcumlar Beıiktat 

kalr.sl için daimi bir tt.hlike 
teşkil edlyordo. Yirminci dakl· 
kada kale önflnde çok müeald 
bir vaziyette topu yakabyan 

Muzaffer havadan atmık ıure· 
tile muhakkak bir goUl kaçırdı. 

Gene bir Fener akınında Nl 

yazl'den yerinde bir pas alan 

Namık hesapla bir vuruşla sol 
köteden Fenerin dördüncft 

golftnfl de ytıptı. 

Artık Fener'in galibiyeti ta· 
mamen tahakkuk etmişti. Oyu 

nan bundan sonraki luıımı dal· 
ma F'ener'in h4kimiyetl altında 
geçti. Bu sıralarda bir iki Be· 
şlktat akını da Yatar'ın uzun 
varuılarile netlceelz kaldı. Sol· 

dan bir F entr akınında Şaban 
la Feyzi çarpıtarak vuruştular. 

Bo hareket ufak bir gftrftltüye 
ııcbeblyet verdi. Hak.em Fener· 
41en Fazıl'ı, Betlktıt'tın Fey· 
zl'yl dıoarı çıkarmak ıoretlltı 

ba hareketin öotlne geçti. Bir 
u eonra ela oyun 4: 2 Fenerin 

galibiyeti ile neticelendi. 

ôgledeo enet yıpılan Fener

Beılktaı genç takımları maçını 

1 O Betlktaı kazandı. Beılktae· 
Fener B takımları maçındı 

}'ener htıkmen galip addedlldl. 

maniye'yi Mağlôh 
---------------

İstanbul, 11 (A.A) - Şeref earay'ın daha ağır butığı gö· 
stadında, Galatasaray • latan· rQIQyordu. 

bulspor birinci takımları kar· Sabahleyin yapılan Galata· 

tılaştılar. Bu haftanın eorere· earay- İetınbulıpor genç takım· 
san maçından biri telakki f'di · ları maçını 3-0 G,lıtaearay 

len hu maçı da Galaraearayh kazandı. Ve Galataearay-leran· 
lar 4 ·2 kazandı. Sahanın faıla bulspor 8 takımları maçında 

çamurlu olması dolayıeUe oyun· da Galatasaray galfb geldi. 
cıılar top kooırolOnde fazla Taksim alanında, Vefa ve 

müşkülAt çekiyorlardı. Bu ma· Söleymaniye takımları karıılıı· 
çıo resmi hakf!mf RüedQ'nüo tılar. Vefa'lılar çok hlldm bir 

gelmemesi maçın 45 dakika oyundan ııonra Siileymaniye'yi 
45 dakika gecikmesine ııebe · mığlılb rtriler. 
blyP.t verdi. Nihayet h~r iki -

tarafın kabulft ile Vefa'Jı Bay Dış Piyasada 
Saim maçın idaresini kabul 

elli. T•kımlar aabaya şu ıc· Mahsu ileri
kilde çıktılar: 

Galatasaray: A vnl, Osman, 

J,Otf 1, Fahir, Nihad, lbrablm, 

Necdet, Mftnevver, SelAblddin, 
Fazıl, Dıoyal. 

lıtanbulepor: Liuf il, Samih, 

Sabih, Samf, H111n, Fahri, 
Tnf ik, Nevzad, Selihlttln, 

İsmail, Rııad. 

Oyuna eaat 15 de başlandı. 

İlk on dakjka miltenzlo bir 

oekllde cereyan etti. OnOçüoca 

dakikada sağdan bir paıı alan 

Sal4biddio sıkı bir tütle İ!ltan· 
bult1por'uo ilk gölOnü yaptı. 

Bu golden ıonra Galatasaray· 
lılar lstanbulıpor kalesine lehli· 
keli akınlara baıladılar n yfr· 
mi bir dakika İatanbulspor ka· 
lesini ııkı1t11an Galataearay bir 

karıııklıkıa beraberlik ıaynını 
yaptı. Oyunun bundan ıonrakl 

k11mı mfitekablİ hlcumlarla 
geçti. Birinci denenin ıonları· 

na doğra Galıtaaarıy muhacim· 
lerl gene 1staobulep0&' kalesin\ 
t~hllkell bir ıorette ziyarete 

başladılar. Denenin bitmesine 

bir dakika kala eağcL.n bir 

hllcumda Necdet Gılataurayın 
ikinci goldad yaptı. Bo suretle 

birinci devre 2 · l Gal•laearayın 
lehine neılceleodl. 

İkinci devrenin ilk daldkalan 

kırtılıklı ık1Dlarla geçti. D~•· 
renin ortalarına doğra letınbul· 
spor'lu Tevf lk'ln bir hücum ona 

A vnl soğuk kanlılık.la durdurdu. 

Gene Tevf ik'ln bir tntu kale 
direğini yalayarak avuta gitti. 

Bo teblikelMl atlclan Gıılat:ısa 
ray ağır basmıya başladı. Açık· 

lar vasıtosile daima İstanbulspor 
kalesini tehdid eden t;alatasarıy 

hücum hattı yirmi beşinci da · 

kikadıı topu ortudan ıola ge· 

çirdi. Kaleye yllkın bir me&a· 

fede topu yakabyan Danyal 

sıkı bir ıotla Gılatuaray'ın 

Oçtıncü golona yaptı. Galatasa· 
ray'ın hlldmlyetf devam c-tmek· 

le berabc:r 39 uoco dakikada 

SelAblddln çok ııkı bir tutla 

İetanbolapor'un ikinci golılnd 
yapmağa muvaf fak. oldu. Fakat 
Oç dakika ıonra Danyal geriden 
aldığı bir pasla lıtanbolııpor'un 
golbe dlrdtlocil n ıon bir 
golle mukabele etti ve biraz 

aonra oyun 4:- 2 Galataeara' 'ın 

gallblyetlle bitti. 

~abanın çok çamurla olması 

dolay;alle her iki takım da gil· 

zel bir oyan oynıyamadıl1r. 

86yle olmakla beraber Galata· 

mizin Vaziyeti.. 
Ankara (Türk of iı - Telgraf) 

9.1.935 günlemeclnde Londra 

bonaHnda üzftO", incir yumurta, 
Hamburg borea11nda Ozllm, Ul· 

tıln te zeylioyai• Berlfa bor· 
ıaeıoda yumurta Nnyork bor· 

aaıında incir Manllya boreaaın· 

da zcytloya~ı yfto r iıtleriude 
birgdn önceye gön de~itlkJik 

olmamıştır. Pamuk Lhrrpol 

boreasındı Amerikan pımoıu 

mart teslimi 6,92, oıayıs teell· 
ml fı 88 temmuz 6 '5 tl"şrlni· 

evd 6.73 ayni borsada Mıaır 

pamukları ıiakalaridlı clnıleri 

mart realiml 8.58, may11 8.60 
temmuz 8.63 ıc,rlnle\el 8.60 
upper cinılerl mart 7. 72 mayıı 
7. 70 temmuz 7.58 teırlafnel 
7 .i5 pealdir. Fiatler libre ba· 

tınadır. Nevyork borıaeında 

mart teeliml 12.55 may11 12· 
61-12.64, temmuz 12.70 teırl· 
nlevel 12.74 ıenttlr. Flatler 
bir libre bıtınıd.ır. lıkenderly• 

bor11aııında Mmr pamoklannıa 

f g f eakalarldie cinai mart te&· 

liml 15.92 mayıs 15.98 tem· 
muz 16.08 eyhll 16 N 2 f. IC· 
ıshmonl ciaııl eubat tuliml 

13.90 nisan teslimi 13.90 tem• 
muz 13.88 eyhll 13.74 talla· 
rletlr. 

Fiatler 99,05 libre içindir. 
Buğday Şikago borsasında mart 
teslimi 94, mayıs 94, ıemmu 
9 l viootpeg borsnını.lı mart 
teellml 11 l 3 8 ll 1 14 mayıı 
113 1 8 113 5 8 temmuz 115 
seoıtlr. Iı"'Jatler boeel ba§ınsdır. 

LlvMpol boreseında ruıtrt teB· 

liıni 5,00 3 8, mayın fi,02 3 8 
temmuz 5,04 ~ilindir. l'Ja•ltr 

100 libre içindir. Mısır T~tver· 

pol borsasrnda mart tesliul 
31,10 1 2 mayıs 32 temwuı 

32,06 şUindir. Fiatler cif pl'te 
480 libre fçiDdlr. Ştkago bor· 
easında yulaf mart teallml 54 
fi R may11 57 5 8 temmuz 54 
l 4 f iatler 32 libre için scr.t• 
tir. Çavdar mart ıeelfmı 85 mı· 
y111 84 3.4 temmuz 84 f latl.)r 

56 libre için senttir. Arpa mart 

teslimi 82 mayıs 80 3 4 ııent· 

tir. Flatler 48 libre içindir. 
Fındık ~araflya borsasında cif 

Mareil7a teellml kabakıaz eırk 
610 Glreson 620 Napoll 640 
Romanya 670 tragon 575 ka· 

boklu Napoll 245 Napoli kl

rible 260 karışık 240 Sicilya 

klrible 27 5 karıtık 235 tragon 

klrlble 235 franktır. 

TOrkofiı 



lnkılab Konfransları: 

lnkılab edir, 
N İf;İn lnkılabcıyız? ______________________________ .. ____________________________ ___ 

- Başta rafı 1 inci saf lhede -

yapması, dalma muzaffer ol· 
ması için yaşıyoruz. 

l\ievzuumuza girelim: 
Filhakika lnkılab dedir? Bir 

topluloğon dirimini altüst eden, 
saraylar yıkan, dün en yfik· 

s k ve kutlu sayılan inançları 

yıkan, eiyasetgahler kurduran, 

babayı oğula, oğlu babaya öl· 

diirten, bu bfiyfik ve ilnüne 
geçllemlyen galeyan nereden 

geliyor? Nf çln geliyor? Bu, 
tabii veya gayri tabii midir? 

Bunun açık, blllnen kanunları 

v" makanfzoıası var mıdır? 

Yoksa bunun karşısında tama· 
men li.clz vaziyette miyiz? 

Fransız lnkılı\bımn netice· 

lerlne bakan 19 uncu yüz yı· 

im en büyük şairlerinden biri: 

cİukılAb bizi her yönden aı· 
kıştıran ve lhtlyac telı\kkl olu· 

nan bOyük bir vakıadır. Bunun 

kal'şısında (Nfçin?) suali yük· 

eelfyor, fakat bu hususta her 
şeyi bilenlerle, hiçbir şey bil· 
mlyenlerln verdikleri cevablar 
aynidir, diyor. 

YtrmlncJ yüzyılın soysal ve 

ôkonoml bllgllerl ise bize bu 

hususta kandırıcı cevablar ve· 

recek bir ilerlemeye varmı~lar· 
dır. Bugfin bu Fransız şAirl 

gibi hayret içinde değiliz. İn· 
kıldb denilen büyük nk'anın 

da, bir otomobili f da re eden 

kuvvetin olduğu gibi makantz. 

masını, kanun lorını, yahut in· 
kılabı doğuran amillerini ve 
sebeblerfnl de biliyoruz. Bu 

yüzyılın şeref ini teşkil eden 

hllglej, bizi bu hususta tered· 

dOd içinde bırakmıyor, aksine 

olarak ikna ediyor. Şimdi mev· 

zuumozun daha içine gh'ellm: 

Şu da muhakkak ki cemiyet 
hadiselerine olduğa gibi tabiat 

hadiselerine de baktığımız za· 

man şu vak'a karşısında kah· 

yoruz: Devamlı ve durmıyan 

bir değişiklik, bir tarafından 

eeyyareler ortıcdan kayboluyor. 

~ehirler batı.yor, dağlar küçü· 

lüyor, diğer taraf tan bunların 
yerine, eankf boşluklarım dol· 
durmak f çln yenileri meydana 

geliyor. Cemiyetlerin hayatı da 

ayni kanuna tıibl bulunuyor. 

Maksadımızı daha açık bir su· 
rette anlatmak için diyebiliriz 

ki, tnbluta hakim olan kanun 

bir (Dağılma ve yeniden top· 
Jsnmn)dan jbnret bulunuyor. 

Bu, bir incir ağacından bir in· 

sıın v rlığına kadar herşeye 
hı\klmdlr. 

Bunun içindir ki, bu kanuna 
g re, f n9no nesilleri de, uzun 

bir kof He halinde, yahut bir 

zencirin halkaları gibi, bir ta· 
raftan boşluğa giderken, bir 

uçtan koparken, diğer yönden 

yenileri meydana çıkmaktadır. 

Binaenaleyh biz, lokılAb ka· 

nuolannı araştırırken, birinci· 

sini ve en mühimi ol bu suretle 

bulmuş oluyoruz. Fakat tetkik 

edersek bu (Dağılma ve yeni· 
den toplanma)oıo da gene mu· 

•• 

ayyen şartlar neticesinde mey· 

dana geldiğini tayin edeblllrlz. 

Her dağılmayı muhakkak ilk 

önce bir toplanma teşkil edl· 
yor. Yahut eo son hareketi, 

muhakkak önce bir hazırlık 

kuruyor. Bono bir mleal ile 
anlatmak için diyebiliriz ki 
tabiat ve cemiyette her olgun · 
laşmayı (Tekamillü) mutlaka 

bir (İnkşlab) taklb ediyor ve 
bu lnkılAb mutlaka bir devre· 

den diğer bir devreye, bir şe· 

kilden df ~,.r bir şekle, bir ül· 

küden diğer hl~· ülkftye bir 

atlayışla vaki oluyor ve tarihi 

vak'alarla beraber fertlerin ol· 

du/iu gibi cemiyetlerin lıayatı 

da muayyen hazırlık (TekAmül) 
devrelerini ikmalden sonra 

dalma lnkılAb dediğimiz sıçra 

yışlarla diğer ŞP-killere geçiyor. 

f ablat ve cemiyette her varlı· 

ğın hayatı dalma bu seyri taklb 
eder. 

Herkesin hayata da dalma 

bir tekAmiıl ve cek4müld takip 

eden bir (Atlayış) bir lnkılAp· 
tan ibarettir. Bir misal ele 

alalım: Meseli kendimi ortaya 

koyayım. Bu kürsüde, karşınız· 

da söz söyllyen Asım Kültür, 

dalma böyle şartlarla meydana 
gelmiştir. Ve bu şartlar herke· 

sin olduğu gibi benim hayatım· 

da da daha anamın karnına 

karnına girmeden başlamıştır. 

BiHyoruz ki her hareket eden 

nrhk, mutlaka bir yumurtadan 

meydana gelir. Güniln birinde, 
bir teeadnf ·Tütkçe tablrfle. 

beni bir tohum olarak anamın 

karnına almışbr. Bu atılma 

keyfiyeti benim varlığımın bir 

şekilden diğer şekle geçmesi 

demektir. F11kat bu atılmamn 
vukubulması için bir hazırlık 

devresine ihtiyaç vardır. Bo da 

babamın varlığında hazırlanmış· 

tır. Babamın varlığında hazır· 

lanmış benim varlığımın tek4· 

mülünil, anamm yarlığıoa atılış 

da bu tekı\mülQn lnkıl4bı (Atla· 

yıo ve sıçrayışı) teşkil eder. 

Anamın karnındaki varlığım 

orada da bir sırı tekAmül ve 
lnkılAbı taklb ederek ileriler. 

Evvela heran deglşmekllğimle 

blrltkte anamın varlığında da 

değişiklikler yaparım. Dört ay 

geçtlkden sonra, bu müddetin 

hazırladığı tekAmül ile, ikinci 

bir lnkılAba kavuşur, orada btt· 
rekete başlarım. Bunu diğer 

bir hazırlık: (Bir tekAmiU)taklb 

eder. Dokuz ayı geçtikten sonra 

ise gfioün birinde sonsuz ağ· 
rılar ve acılar pahaBına anımın 

karnını delerek doğarım. Bura· 

da asıl mühim olan doğmıklı· 

ğımdır. Bo ise benim varlı~ımın 
inkılabıdır. Fakat doğmakbğım 

için dokoz ay anamın karnında 

kalmıkhğım lAzımdır. Bu ka· 

lış ta tekAmülümft tetkll eder. 

Burada, diğer mfthlm bir 

nokta da şudur: Ben tahminim 

halinde, anamın karnında atıl· 

dığım vakit .,.alnız değlldlm. 
Yanımda milyonlarca arkadaş· 

lır, kardeşlerim de vardı. Orada 

yumurtaya girmek için kendi· 

lerfle yarışa çıktım, savaş yap· 

tım, uğraştım ve mücadele ede· 

rek, kendilerinden daha çevik, 

kendilerinden daha faik ve on· 

lardan daha ziyade ve (Vlta· 

hlte) yl haiz olduğumu gaste· 

rerek yumurtanın içine girdim. 

Bu mQcadelede onları ezme· 

dlm, öldiirmedım, mahvederek 

bu mevkii kaıanmadım. Bunu 

bana maharetler ve v&rlığımdakf 

kuvvetler kazandırdı . Blnaena· 

leyh Darvln'ln (Hayat müca· 

deleden ibarettir) nazariyesini 

ezerek öldürerek zafer lemin 
etmek manasına almak ilmi 

değil, keyfi bfr telılkkidfr. Ha· 
kiki hayut mücadelesi, şahsi 

hüner, mı:ziyetlerin kendili~fn· 

den yarattığı muvaffakıyetle 

yükeekUklere hAklm mevkie 

gf'çmek demektir. 

Mevzoumuza devam edelim: 

Dftnyaya geldikten sonra da 

hayatım dalma ayni atlayıöları 

taklb ederek ilerler. Onbeş 

yatında varlığımda yenl bir 

lnkılAba oahid olurum. Başka 

bir inslyakım hayatıma ·Cinei 
ioılyakım karışır. Bu varlığım · 

da derin değişiklikler yapar. 

Günün birinde büyür, ihtiyar· 

lar, bu defa herkesin, her ya· 

şıyanın mutlaka tAbi olacağı 

yeni bir atlayış bir lnkılAb 

karemnda kahrım, Gözlerimi 

hayata kapar ölürüm. Ölüm de 

benim varlığımda en tabii bir 

lnkılAbdır. Fakat bu fnkılab 

için daha enelce bir tekAmGI 

Talebe Gezinti 
ve Tetkikleri .. .. .. . . 
Şehrimize Bir Kafile 
Gelecek ve Eski 

lbımdır ve bunun için bir Eserlerı· G k 
varlık, benim hayatım, tekA· ezece •• 
mOlüm, ölümüm de onun da 

tabii neticesi olarak lokılAbım· 

dır. Ôldmftm, bir insan sıfatlle 
beni mftttıeesfr eder. Çönkd 

birçok arzularımın, htUyalan· 

mıo 11onu demektir. Fakat 

tabiatın kanunu bundan hiçbir 

şey anlamaz. Onnn için mü· 

him olan, asıl olan benim 

ölmekllğlmdlr. Ben öleceğim ki, 
yerime başkası gelmiş oleun. 

İnkılap kanonu hakkında 
daha lyl bir f lklr vermek için, 

tabiattan da bir misal alalım : 

MesalA suyu. Bir kap içinde 

suyu ateşe verdiğimiz zaman 

derhal onda bir değişiklik se· 

zeriz. Fakat bu değioiklik ted· 

rlci olur. Hararet sıfırdan baş 

lıyarak 10, 20, 30, 40, 50, 80, 
90 nı bulur. Fakat yoz dere· 

ceyl bolunca birden bir gale· 
yan, ani değişme, sıçrama ve 

lnkılAp karşısındayız. So teki 

su değildir, değişmiştir. Bun 

dan da şu neticeye varırız. 99 
dereceye kadar olan vaziyet 

suyun tek4mülii, 100 derecede 

bir biçimden, diğer biçime ıe· 

çişi, atlayışım (lnkılAbı) teşkil 
eder. 

- Sonu var -

Gerek memleketi tanımak 

ve gerek oralardaki eski ve 

Selçuk eeerlerlle bugfinkQ sivil 

mimariyi tetkik etmek ftzere 
gQzel san'atlar akademisi ıııl· 

mari şubesi tlllebelerlnln Ana· 

d olu'da bir tetkik seyahati ter· 
tlb ettikleri Güzel ean'atlar 

akademisi müdürlüğünden va· 

lUlğe bildirilmiştir. 

İzmlre de gelecek olan bu 

talebelerin şehrimizde gezdi· 

rilmesl için vUılyet istatistik 

mildürft Bay Nazım Balkuv 

ile mimar Bay Necmtddin meş· 

gııl olacaklardır. Talebeler tz . 

mlr'e bu ayın 20 inci günü 

akşamı gelecek ve 24 üncü 

gOuQ akşamı Manisa ve Balı· 

keslr'e hareket edeceklerdir. 

Talebeler Ankara, Kayseri, 

Adına, Mersin, Konya, İzmir, 
Manisa ve Balıkesir vUayetle· 
rint gezec~klerdlr. 

Hesap Teftişleri 
Tilrkofle ve uyuşturucu mad· 

deler lohlearı hesaplarlle moa· 

melelerlnl teftiş etmiş olan ôko· 

noml bakanlığı müfettişlerinden 

Bay Ziya liman reisliği hesap 
ve mumamelelerlni de teftişe 

baelamışlardır. Ondan sonra borsa 

hesaplarını teftiş edeceklerdir. 

AHAP 
O kadar zararsızdır ki kalp, böbrek, basur rahatsızlıklarına, gebelere, çocuklara ve tausi· 
yonları yükselenlere doktorlar yalnız:!(Pftrjen Şahap) müshil pastillerini tavsiye ederler. 

Tt.:.:J OK iYE· 

llRAAT 
BANKASI 

.DARA 
BiRiKTiQEN 
QAJ-IAT--bD~Q 

Zelzelenin 
Zararı Büyüktür. 

- Başı 1 inci sahifede -

dar olan yıkım ve zararları 

bo mıntakada bulunan heyetçe 

teııblt edtlmlştir. Alınan resmi 

malumata görf': 

Erdek merkezinde sarsıntıdan 
756 ev çatlamış ve 2 baraka 

yıkılmış ve 70 evde kısmen, 
1 

Ocsklar köyünde 4: ev ve Turan , 

köyünde de bir ev tamamen, 

Marmıtra adaııında 100 ev ta· 

mamen ve 37 ev de kısmen, 

Çınarlı köyünde 20 ev teman ve 

3 ev de kısmen, Gnndo~dn kö· 

yündfl 45 ev tamamen ve 16 ev kıe 

men yıkılmıştır. Gündoğdu kô· 
yilndtı 2 kişi de ölmüştür. 

Paea limanında 12 ev tama· 

men, 45 ev de kısmen yıkıl. 

mıştır. Burada dört tane de 

yaralı vardır. 8ahklı köyünde 

5 ev tamamen ve 2 ev de kıs· 

men, Harmanlar köyünde 55 
ev tamamen ve 4 ev de kısmen 

yıkılmıo ve 6 hayvan ölmüştür. 

Poyrazlar köyOnde 9 ev tamo· 

men ve 66 ev kısmen yıkıl· 

mıştır ve 36 hayvan da yara· 

lanmışhr. Hohla köyünde 13 
ev tamamen ve 28 ev kısmen, 
Asmalı köyünde :3 ev tamamen 
ve 91 ev kısmen yıkılmışlır. 

Urkeli .köyünde l ölil ve 4 
yaralı vardır. Yiğitli köyQode 

1 ölü T;e 1 yaralı vardır. Ekim· 

ilk köyünde 30 ev tamamen 
ve 26 ev de kısmen yıkılmıştır. 

Nüfıısta 
Kalabalık Arasında 
Bir Y aııkcsicilik Oldu 

Nüfıı" mı1dürlilğünde bir işi· 

JJİ tekib edr:u .Musrafo oğlu 
bay Ahmed'in kalabahlr ura 

sında cebinden 55 lha paraeile 

18965 numaralı bir tayyare 

bileti çalınmıştır. Yankesici 

zabıtaca aranmak.tadır. 

Mübadil 
Bonoları için -.... 
Bakanlık, Yeni)! Ted· ... 
birler Bildiriyor .. 

Şehrimiz iskan mftdilrl0ğ6n· 

den çalınan mühim miktarda· 

ki mübadil, bonoları tahkiki· 
tına üçüncü sorgu hakimliğince 

devam edilmektedir. İçeri İşler 
Bakanlığı bu hıidiseyl gözönfi· 

ne alarak tedbir almıya lüzum 

görmüş vilayete şöyle bir bil· 
dirim göndermiştir: 

"Bazı vilayet ve kazalarda 

bir kısım mübadil tasfiye ve· 
eikalımnJD; sahihlerinin mftra· 
caat etmemesi ve başka sebeb· 

ler yüzfinden iskan veya ntıfos 

veyahut idare heyetleri kalem· 

terinde saklanmakta olduğu 

anlaşılmıştır. 

Pora değerinde olan bu tas· 

f iye vesikalarının mf!murlar 

elinde bulandurulmaeı mah· 

zorlu oldoğundım bunların ma· 

llye kasalarında saklanmak ftze· 

re zimmetle maliye dairelerine 

devredilmesi ve miktarı ile nu· 

maralarının merkeze blldtrll· 

meal tebliğ olunur. 

Bay ilmi. 
Ankara'ya Çağırıldı. 
Bayındırlık Bskanhğındım ,eh· 

rlmiz Bayındırlık komiserlfglne 

gelen bir telyazısında komiser 

bay İlmi acele Ankara'ya çağı· 
rılmı§ ve gitmiştir. Bay limi'nin 

bu seyahatinin sebebi Aydın 

demlryollarının hfikumetçe satın 

alınmaeı için başlanacak olan 

görilşmeler milnasebedle hazır 
bulunması iı;iodir . Şirketler 

komiserinin Aok:ara'ya gitmesi 

sebeblle dün toplanması karar· 

laştırılmış bulunan elektlrlk 

tarife komisyonu da toplanma· 

mıştır. 
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~ ara Birası. --
Yezan: Coni Bohan Tefrika oumarası.54 -

~--K\3-----mı----------
un ar Ingiliz altınıdır. Nereye gider-~ 

seniz hunları derhal bozarlar.. i _u_cu_z_._T_em~iz_v_e _____ _ 

U m · uğumuzdan üstün Çıktı. 

Garp cebhesl hakkında ufak 

bir malumat olmak ümldile 

lUşor birkaç şey eordu. Fakat 

hlı:bir havadis alamadı. Yalnız 
Fransız'lnrdan canları vandığı 
anlaşılıyordu. Garp cebheelnde 

İngiliz'lerln de olduğunu belki 

de bilmiyordu. Kadının çok 

tuhaf hlr ruhu vardı. Hiçbir 

kimse aleyhine, hatta kocasınan 
yanından ghmeslne sebep olan 

Rus'lar f çln bile bir meraret 
hissetmiyordu. 

O gece muharebe dlvanelf· 
ğf nlo ne adıır sakat blrşey 
cld ,, ucunu Uişnr anladı. Şanları, 
eu hani gördüğü ve Almanya· 

nın g1zli kapaklı şeylerini işit· 
ti&. 

o1 zaman ateşe maruz bütiln 
Alman arazi ini görmek için 

IUoar'da büyük bir merak 

uyandı. Alman'Jarı kendi için· 

den oteşlemedik.ten ve kendi 
zebirl il . er e zehırlemedllr.ten son· 

~a tnuharebeyl hitama erdire· 
Hrueleıfoln imkanını göreml· 

yordu. Fakat işte şu odun ke· 
slclnl k o ulübeslnde şifa bulmuo 
\'e hoyak bir kıibuetan kurtul· 

:uştu, Mt:a'ule darbeyi indirir· 

en masuma da hürriyetini 
iade k 
Ş etnıe onlarm vazi(esldl. 
hnd' ıyc kadar Alman'!orın ken· 

dl 1 çı gınh'klarlle bilA merhamet 

le blltıperva yaptıkları yağma 
\'e t b 1 8 r P lşile henOz İngilfz'le · 
rln elleri kirlenmemişti. B ı rie· 
tlyan ·ıı . . mı etınıo Rfşar'm şu bu· 

llunduğu fakir kulabe gibi bin· 
erce h 

•nO.manını yakıp yık· 
ttıııkta n, çocukları aç billaç 
sokak 1 orta arındı süründürmek· 
ten b 

ace a ne gibi bir falde 
bekle ı 1 
l 

0 yordu? osnnları hayvan· 
ardan 
nı h ayırt eden yegAne hHsa 

1 
er •mettir diyorlar. Bo yapı· 

han çılgınlıkların neresinde mer· 
•met caerl görOlebl!lyordu? 

Rlaa ' 
v r ın bulunduğu yer ta· 

~anıen fakir bir yuva idi. K.a· 
ıoın çehresi bir deri bir ke· 

rı.tk 1 

b~ kalmış ve zavallı Adeta 

ı UUin hissi yatını kaybetmişti. 
ogllte 'd re e muharebeye giden 

8•kerl i eı n ailelerine dolgun bir 
Oıauş tahale edilir burade hu da 
l'erilmemektedlr.' 

b Gerçi Çocuklar oldukça gür· 

flz görüoüyorlnrdı. Fakat bu 

aldıkları gıdonın teafrlle değil, 
ancak vnldeleriofn fedaUrJıt.ı 
ııay • c esınde idi. Rlşar; çocukları 
eğlendirmek f çlo ellndeu ne 

geldise yap11, Afrlka'ya dair 

birçok blklıye!er anlattı, ars· 
lanlardan, kaplonlordan boh 

Betti ve odun pıırçalarındon 
0 nlura oyuncaklar yaptı. Rişa. 
rıo gfizel ve keskin bir çakısı 

"nrdı. Bununla adeta oyma bir 

tı:ıııymuo, bir kerkedao resmi 

Y0ptı. Çocuklar Rlşar'ıu yaptığı 
ttıayanunu kucı.ıklıyarak yatnk· 
111 tına gittiler ve geceyi oyun· 
Caklnrı koyunlarında olduğa 
hald.-ı geçirdiler. 

A 1 tık Rişor'ıo biran evvel 
burayı tçrketmesl lazımdı. İşine 
deva 

m etuıelldl. Dl~er lııraf ıon 
burada fozlıı knlışı kadıncoğız 
~~~ de her halde iyi değildi. 

ıwal gfinüo birinde burada 
Yakalan d ır ı ve kadıncağız da 
hl'r tü lQ 
1 r ezo ve cefa yapar· 
Dtdı K d ' . 'l ' · en ı ınc unn'nıo ne· 

rede ld 0 nğunu bilip bilmedi· 

ğlDI ııordu, kadının verdiği ce 

vap Rtear'ı hayrette bıraktı. 
- Bir eaatlık yarilyftşten 

eonra Tuna'ya varabilirsiniz. 

Orman içindeki yol etzl doğ· 

roca oraya götürür, dedi. 

Ertesi eaboh kahve altıdan 

sonra Rf şar evdekilere veda 

etti_. Hava hafif yağmurla idi. 

Rlşar kendisinde fazla bir za. 

yıllık hissediyordu. Evi terket· 

meden evvel ev eahfblne ve 

çocuklara iki İnglllz lirası verdi: 

- Banlar İogtlfz altınıdır. 
Ben düşman memleketleri için· 

de seyahat etmeğe mecbur ol· 

duğomdan daşmanlarımızın pa· 

rasıoı kullaamağa mecburum. 

Altın daha iyidir,. nereye gider· 

seniz eizc dr.rbal bozarlar. Y •l· 

mz e1Zl1 herşeyfnfz bitmeden 

ve bütün muavenet kapıları ka· 

pıları kapanmadan bu paraları 
earfetmemcntzl tavsiye ederim. 

Çünkü gönQn birinde kocanız 

muharebeden dönecek: ve para· 

ya çok ihtiyacınız olacnktır. 

dedi. 

Çocukları öptü, kadınla to· 

kalaotı ve ytırildfl. Onlar da 
arkaeından : 

- Allah ael4met versin, ge· 

ne gel! Diye bağırdılar. Fakat 

Rlşar; onları bir daha göreme· 

dl ve görmesinin lmk&nı da 

yoktu. 

Kar tamamen erimişti. Yal· 

oız çukurlardaki yığınlar doru· 

yordu. Yer sünger gibi idi. 

- Sonu var -
.......................... a. ............ ... 

6 • --- -= ---- § - ---- --- -- --- ----------
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"' Asgari 1500 Saat ömrü Olan En Pat"lak 
Ziyalı MET ALLUM Lambalarını . Ter· 

ciheo Her Bayiden Arayınız. 

MEHMET TEVFiK 
BftyQk Elektirik, Telefon ve: .Malzemeleri deposu 

Peştemalcılar No. 77 .• 79 Tel. 3332 

_11111111111111111111111 

Zekai lbrahiın 
--- Dahiliye ~lutahassısı 
- ikinci Beyler sokak No. 45 Beyler Hamamı karşısında .. 
- Öğleden ııoora 3 - 6 ya kader hastalnrıoı kabul eder. -

TELEFON : 3806 -~ 

= &ı 11111111111111111111111111111111 ım ı ı ı ıı ı ı ı rı 11111ıı11111 ıır ım111111111ıttı111111111 mtıiff ı • 
İzmir sulh mehkemeslndel': de Jsbatı vücut etmedlğiuden 

ha ır bulunan müddei vekilfolo lzmirde odun paznrıodıı ecza 
ve baharat tüccarı alber danon Uııdeet dinlendikten sonra bok· 

vekili avukat mahmud ceJaleddln kında gıyap kararı tebliği ve 

tarafından urlada mukim mer· 

bum tokadi zade 1Jekf p akra· 

basından bekçi mehmed e\ey· 

hfne Jkame o)uuan izalef şuyu 

davasından dolayı mumaileyh 

namına tastir ve berayı tebliğ 

irsııl kılınan dııvetlyeeinde lkıı· 

metgahmın meçhul bulundu· 

ğundan bahisle blld tebliğ iade 

edilmesi ve wüttehaz karor 

üzerine gazete ile Hiioen vaki 

tehllğeta rağmen muayyen gOn· 

gayri menkul kaydmm tapudan 

sorulmasına karar verilerek bu 

bapta mubakemeeide 27·1 935 

tarihine mileadlf pazar gilnfine 

tnlik. kılınmış oldoğondnn ye.v · 

mi mezkurda saat l O do mah· 

kemeye bizzat gelmeniz veya 

v~kn göndermeniz gelmedlt;loiz 

vt>ya vd il göndermediğiniz 

aekdlrde hakkında gıyaben hü 

küm verileceğine dair oian 

gıyap kararı ilanen tebliğ 

olunur. 92 

= ir Fabrikanın Mahsulüdür .. -
~ izmirde acentamız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticaretha· = nenin siparişini kabul ediyoruz. Ankara orman çiftliği mildftr· 
§§ lOğftne mnracaaı. Fazla izahat izmir'de Ege palas ve Şehir gazi· 
~ nosu milsteciri Tfirkmeooğlu Murat Beyden alınabilir. 
Vlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Kömür ihtiyacı İzmir belediyesinden: j 

77() Ltra bedeli keşifli De· 
Mahktimiyet 

Eşrefpaea'da Pıızaryerl'nd 

ve iyi ömür •• 
Memurlar kooperatif 1 Rome· 

liden getirttiği Balkan kömür· 

terinin kilosunu sayın halkı· 

mıııa 5 kuruştan eatmağa baş· 

ladı. Kemereltıodakl bakkaliye 

mağazasına milrııcaat. 3 D. 
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Orip 
Baş t1ğnh1rı11a 

Diş a.fln/aruuı 
Ron1tıtizın,1ya 

Vegane 
ila,:tır. 
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12 kaşelik 
Kutuları 'isteyiniz 

Üolveraltede Döçent 
Muavin Profesör 

Or. A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara hergün öğleden 
sonra bakar. 

İstiklal f'addesi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S 1' AN BUL 
Telefon : 4g2so 

ğlrmendığı Tire kapısı cadde· 

sinden Göztepc tramvay cadde· 

sine kadar 205 metre uzunlu 

ğundakl IAğım lneaeı belediye 

encümeni kal ı.:mindekl şartname 

ve keşif name 'e proje veçhile 

pazarlıkla 2·2·935 Cumartesi 

günü eaat 16 da belediye dnlmt 

rncOmenlode ihale edilecektir. 

Bn işe iştirak için 59 Ura 

muvakkat temio11t lazamdır. 

Şartname ve keş1Cn11me belediye 

başmühendisliğinden alınır. 
(99) 13 19 25 80 

İzmir bt:le~lyeelnden: 
124,44: Lira hedell keeifli 

\kinci Sakarya çıkmazında 30 
metre uzunlağundakt mecra in· 

şaeı beltdlye encümen kelemio· 

deki eart11ame ve keşifoame ve 

proje ve~blle ve pııııarhkla 2,2,935 

Cumartesi gfioü saat 16 da 

belediye daimi encOmcnfnde 
ihale edilecektir. Do işe iştirak 

için 10 lira muvakkat temfnat IA · 
zımdır. 

Şartname ve keeffname be· 
1 tediye baomfiht'ndieliğlnden ah· 

nır. (100) 13 19 25 30 

lzmlr belediyeelodeo: 

404 Lira bedeU keoff li Ulo 
mezarlığın kantarcı sokağı ağ· 

zındakl 271 sayılı evden 479 

sayılı dOkkdna kadar 1600 
metre uzunluğundaki yerin top · 

raklaıınm temizlenme ve teevl· 
yesfle caddenin genişlemesi fol 
bdediye encümen kalemindeki 

şaıtoamc ve keşifnRme ve proje 
veçhile ve pazarlıkla 2·2·935 

Cumartesi günft eaaat 16 da 

beledf ye daimi encümeninde 
ihale edilecektir. Bu işe iştirak 

için 31 Ura muvakkat teıntnat 
l4n ndır. 

Şartname ve .ke§lfname be· 

· lediye hışmOhendieliğlnden alı· 

• mr. (101) 13 19 25 30 

bakkal Bııy Bflaeyln'Jn kızı 1 
yaşındı Emfne'nfn elindeki pı 

rayı zorla almek f çln kızı dö 

ğen ııabıkahlardan KaHbah 

Veli'nin Ağırcezada nakzı üze· 

rlne yapılan duruşmaeı eonooda 

bir ıene, bir ay, sekiz gfin ağır 

hapelne karar verllmiotlr. 

Avda Kaza 
Kançf'şme mevkilode avlan· 

mak yfiıünden bir vak'a olmuş · 
tur. Ağoş o~lu Bay Niyazi av· 

lanırken kaza neticesi olarak 

bay Hüseyin'I yaralamıştır. 

Nlyazl ıolbceza mahkemesine 

verilmiş ve isticvabından &oora 

serbest hırekılmışhr. Adliyece 

tahkikata devam edilecektir. 

Kitaplarınıza gilzelbi 
cil l hatıralarınıza şı 
bir alhnm vesair 
cilt işleri yaptır· 
mak isterseniz 

Yeni Kavaflar çarşısında 
34· Numarada 

•ALI RIZA• 
M 0.eellitbanesine uğrayınız. 

C. H. F. Birinci Karan· 
tina Ocağından: 

Karantina iskelesi bitişiğinde 
eakt sinema binasının büf eei 

cümhurlyot halk fırkaeı 1 inci 
karantJna ocağı idare heyeti 

tarafından iki ıene mtıddeıle 
ve açık srthrma ueullle 23 1· 

935 çarşamba günG saat 19 da 
ihale edilmek üzere müzayede· 

ye çıkarılmıştır. Talip olanların 
hususi şartnamesini görmek ve 
:fazlo malumat olmak Ozere bu 
ocak idare heyetine mOracttat 

eylemeleri U4n olunur. 88 

Çtne sulh hukuk mahkeme· 
sinden: 103 

Çinenln şevketlye mahalle· 
sinde mukim tahJldar osmon 

eft'ndi mahdumu mehmet ıerif 
efendi zevce l fatma mablnur 

ve mahdumu Hüseyin taraf la· 
randan bilmüracaa çlnenfn 

şevketiye mahallesinde mukim 
osman efendi kerimesi bedriye 

ve ocman efendi kerimesi mü· 
tevel fa emine hanım mahdu· 

mu salih ve keza osman efendi 
kerimesi mütevef r iye fahriye 
hanım zevcesi elvevm kıbrıeta 
mukim cevat ef~ndl ve sallh· 
Ude ve moda ıerzihaneRfnde 
ilhamı dendi valde.;i saf iye 

hanım aleyhlerine sulh hokuk 
mahkemesine açmış olduğu ev 

ve tarla taksimi davasında 
bunlardan kıbrısta ve ikamet· 

gıibı meçhul bulunan cevat 
efendiye llıinen tebliğal icrası 

tensip kılınmış olmakla yevmi 
muhakeme olan 12 1 935 cu· 

martesi gftnü alafranga saat l O 
çine sulh hukuk mahkeme· 

etnde mumaileyh cevat efendi· 

oln hazır bulunması ve aksi 

halde gıynben mubnkeme8f icra 

' kılınacağı illinen tebliğ olunur. 



Akşehir Bankası -
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

u~mürr ŞlYlbesn 
lktnd kordonda Borea civarında kendi binasıoda 

TELEFON: !2383 

.. 
Olivier ve şüreka-
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendell Hın. Birinci Kordon 
Tel. 2443 

The Ellerman Llnee 

Doktor 

Ziya Hamdi 
Kulak, Buron, Boğaz 

mtıtahaaeJsı. Cumadan bal)· 
ka hergün haııtalarını 3·6 
ya kadar kabol eder. İkin· 
el Beyl.,r sokağı, Beyler 
hamamı ltarom No. 41 

Telefon: 3686 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak ı 
asker ilAnları 

lıııtanbul Sellmlye eat. al. ko. dan: 

1 - A9ağıda cins ve miktarları ve muvakkat teminatları ya. 
zıh yiyeceklerin hizalarında gösterilen gün ve saatlerde ihaleleri 
kapalı zarfla yapılacaktır. İstekli olan olrketlerln eksiltme kano· 
nonun 3 cil maddeılne göre vesika göeter~lye mecburdurlar. 

2 - İıııtaklilırin teklif mektuplarım koydukları zsrf mfthür· 
leoecek ve adreııı yazılmıt olacakbr. Vestkalarlle teminat muvak· 
katlar bu miihiirhl zarf He beraber diğer bir zarfa konacak ve 

••••• 
HertO.rlü Banka Muamelatı, Emtca 

Kumusyonculuğu .. 

Tahliye için beklenilen vapurlar 

'·ECYPSIAN., 15 birinci kA· 
Donda Llverpool 1'e Snan· 
ıe'adan ·----------iiıı. bu zarf da mühürlü olacaktır. 

Teklif mektuplarında şutnamenin tamamen okunduğu ve ka. 

Müsait şeraitle mevduat kabul edilir 

Hububat, tızO.m, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
yağı, afyon vesair emtia kumusyonculuğo ya• 
pılır. Malların vftrudunda sahiplerine en mflsa· 

it şeraitle avans verilir. 

207·4: Kokaryah lramny cadde1l 829 nio ıh katı 
406 Karataş hlltl ıoklğı 14: ev 
601 Bornavı kürt ômer ıokağı 35 dakklo 
715 2 İklçeşw.elik caddesi 168. 18~ " 10 
629 3 Karataş orhanlye sokağı 3 eT 6 
599 Burnava yıkık minare eokağı 26.28 n 15 
354- ALıancak mesudiye caddesi 128.l dflkki• 10 
728.1 iklnel kordon 501.273 " 6 
C.10 Bilyftk tohaliyr.cUer çarıııı 82 mataza 16 
C.39 GOzelyalı urla caddesi 1125 n 60 

Yukarıda yazılı emlAkln bir yıllık kiraları 22·1.P35 11h gil · 
uil saat onda ihale edilmek Qzere arttlrmaya konulmootor. •· 
tekli olanlaun gösterilen pey akçelerinl yatırıp arttırmayı gir· 
melerl lbımdır. 13 20 89 

1 1 
• • 
IZMIR 

Esnaf ve Ahali han kası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Merkezi : i Z M i R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, Turptlu 

Alaşehir, Tire .. '. HerUlrlft Banka Muamelitı Yapar .. 

Bir aeuelik mndoatıı o/ı 6 
Allı aylık ,. 
Vade11Jz hesabı carilere 

1111111 

Evkaf MüdOrlOğOndeo: 
Çorıkkapı caddesinde camiye bldşlk ıeoede 4:8 lira geltrll DU• 

marasız dflkkAoıo kirası on gün. milddetle mrtlrm•y• konulmuı· 

tor. lhaleel 22. 1.935 eah gGnG ıııa1t 15 dedir. !etekli olanların 
mfiracaRtları. 90 

-lllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll" 

"THURSO,, 25 liirlnct U 
nanda Londra, Hali n An· 

yersten gelip tahliyede bulu· 
nacak; Te ayni zamanda Lon· 
dra n Hull için yok alacaktır. 

"ARTA., Hamburg, Bremen 

n Aonreten 'elip tahliyede 

hulunmuolnr. 
Not Vurul tarihleri n Ta· 

porların isimleri O.erine 
şlkllklerden meı'ultyet 
edllmeı;. 

r 
Fotoğrafçılık 

Makinelerinızi 

Filimlerinizi 
Camlarınızı 

F•toğraf kifıl, kart To fetol· 
raf malzemenizi bia'1co alınız. Her 
ctetit amatir itleri k.abUl edilir 'fe 
•• iyi oinetea kajıt kullaıulır. ~ 

Atölyemizde 
Miiemıtemiziıı çektifi fet•I· 

raflar, kart poıtallar u atraniiı· 

manlan t Yıiyedcn ınittalni ıi· 
rüyoroz. 

Ucuz, B0zcl, zevkli, te· 
miz, çabuk, taze i' YC 

malzeme ile aj 

Hamza ROstem 
Emirler Ç'.arşı11 

V. N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LlNJE 

uNIEDERV ALD,. vapuru ha· 

len limanımızda olup 11 ıon 
kAnuna kadar Annn, Roter· 
dam, Hamburg n Bremen için 

hamule alacaktn. 

ARMEMENT II. SCHULDT 
BAMBURG 

"NORBURG,, vapuru. 2:J ıııoıı 

klounda bekleniyor, Hamburg 
Te Aann'ten yClk çıkarıp 

Roterdam 'H Hatnburg için 

yflk alacakbr. 

E~SPORT STEAMSHIP 
CORPORATlON 

"EKSM.OUTH,. npur• 16 

ae• kAnunda bekleniyor, NeT· 
york IÇla yO.k alacaktır. 

11 E&:SELSIOI\ ,, npuru 3 
tubıtta bf'klealyer, Nnyork, 

Boılen, EUadelf iya n Norfolk 

için yek alacaktır. 

N. B. - Geliı tarihleri T• 

1'1;.pur tariblerlude ıceotemb: 

hiçbir ıuca'o1ly•t ka~ul etmez. 
Telefoa No. 2007 · 200R 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLA.NDAİS KUMPANYASI 

"B ERCULES., npora 12 k•nunonnlde beldenmeite olup 
yükand booılttıktan ıonra Burg11, V arna n Koıteuceye hareket 
edecektir. 

11ULYSSES,, npuru 12 .k4nunu11oiden lZ k4auou11oiye ka· 
dar Anver111 Roterdım, Amıterdı• u ti:ımborga için yak· 
alacaktır. 
0 HERCULES,,'Hpuru 25 Ktounuıanlden 28 ktq.uouıaalye kadar Ao 
nn, Roterdam, Amıterd•m n Bımburc ifmanları için y4k 

ılıcıkhr. 

SVENSKA ORlENT LİNIEN 
" FERNEBO ., npnru 16 kAnunoıanlde Ha•burg, Copenh.a

gen, Dantılı, Gdynlı, Goteborg, Oılo Te lebndionya Uman· 
tarı için yok alacaktır. 

"8LALAND., motörft 23 

Dınuı~, Gdynlı, Goteburg, 
alacakttr. 

4ubatta Hamltorg, Copenhıge~. 
Otlo Te lıkandionya için yftk 

11SMALAND,, nporu 7 ınbatta Hamborg, Copenhıgen, Dant· 
zlg, t;;dynilİ, Gotel>org, n ukındinnya llmı•ları için yd.. alı· 
caktlr. ! Maliye Vekiiletinden:; 

- SJı~RVİCE MARITIM ROUMAIN 
~ Yüzde 7 faizli iki milyon liralık ~ Garbı Akdeniz için her onbee gönde bir Muntazam Sefer 

= S E d • } h = 0 ALBA
1 

JULYA., npuro 21 ktnunueanide beklenmekte olup 
~ IV8S • rzUrUID emıryo U 18 • ~ ayol gande Malta, Banelon, Marellya n Cenevaya hareket ede· 

! villerinin kayıt muamelesine ya- ! C•~:~ELES,, nporo ıs ••botla g•llp 16 ,uı.oııo lblto, Bor 

;;_ kında bail}anacakttr • §_ ıelon, Mantıyı n Ceoo ... 'ya hare~et edecektir. 
= Y = Yolcu n yük kabul eder. 
~ GelJrl tamamen Sıne Erzurum demlryolanoa laıaauaa §S Hamlı: llAnlll'dald hareket tarihlerindeki deAfıfkliklerd•• aceate 
:::: tıbsle olunan otuz milyon liralık Snu Erzurum iatlknzının §S me.'nltyet kabul etmeıı. 
5 lkl milyon liralık blrlocl kll!lmmı teıkll •~D tah•lllerln ~ Fazla tafıil&t tçlo ikinci g_ordonda Tahmil n Tahlly• ılrketi = kayıt muameleılne 10 ikinci ~kloon 1935 tarlblDdo hatlan•· ~ blnaeı arkı11nda Fratelll Sperco acontahlını aıGracHt edllme1I 
5§ cak n 15 ikinci kloun 1935 tarihinde nlhaytıt nrlltıcektir. := rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 
~ Beherinin itibarı kıymeti yirmi lira olan bn muTaltkat ~ .;...,.... ______ .,.__~-~-~---~~-~~~-..-
Eatah•lller 19 lira ihraç flatJ ozntnden bu mdddeı zırfındı s Bornava satın alma Komisyonunda iha· 
§ merkez,zJraat ve it bank.tarının tbbelerı bulanın hu mı· E!2 leleri yapdacak oian asker ilinları. 5 halde 1atıfa çıkarılacaktır. § ...ıı.-------..;...-....-__ ..., __________ ..._ 
§ Umumi Ye mtılhak hatçolerle idare olunan daire Ye mll· § Burnan Hktıri 11· ıl. ko. n. den: 
§ etıııeıııelerce vllAyetler huıu.r daireler ile behdlyeleree teminat 5§ Fırka lıtalarının ihtiyacı olın 56400 elli altı bin dlSrt ytız 

~ olarak ve hazinece ıatılmıı n 11tılacak mUU emllk bedelle· § kilo pirine• talip çıkmadığrndan 15 2. el klnon 985 ııh gftnd 
~ rlnio tediyesinde ltlbad kıymetleri flzerlndep kabul olun1ır. ~ Hat 11 do Burnna'da aıııkert ıatın alma komisyonunda ıon p•· 
E Bahıolnnın muamelelerde na.kit gfbi kabul edlleceAI n 5§ zarlığı icra edtlecektlr. Mo .. kkat teminatı l:JSl Uradır. letekli· 

~ gerek bedellerinin n gerekle falzleriniıı tediyeılnde hiçbir § lerln tayin edilen günde komlıııyoba mftracaatları. 83 
--- eoretle vergi ve reım• tılbl olmıyaeagı kanunla teyit edllmtı =-- -------~--.;;.....-~-----------

Burnava askeri ıa. al. ko. n . den~ := olan bu lııikraz tıhTlllerlnln faizi dt •;, 7 olarak te1bh := - = 1 - Burnavadakl kıtamn ihtiyacı olan 100 ton lioh maden 
§ edildlAfoden lttlrali •denler en fıldell n utlam •e ayni ~ kômftrQ açık ekılltmiye konulmoıtu. f•llp çıkmadığından kömür 
§ zamandı memleket lçla nrimll lttr it• parala.rını 1atırmıt §5 
- - pazarlıkla aatıo alınacaktır. 
S olacaklardır. 558' § 2 - Pazarlığı 14:.2. kAnun 935 p1Z1rte1I ~ftııd 11at 11 de 

: Kupon bedelleri her ~ene 15 § Bumna'dakl aıkeri 11tın alma komlıyonooda icra tdileceklir. 

- d J k ı 8 - Monkkat temlaall 90 liradır. 
~ Kanunsani e veri ece tir. " - İ1teklllerl11 tıyia edil•• ı•u'1e komlayonı mlrac.· 

il 111111fi1111nı111111111il1111111111111111111111"" 1111llntlllm111111111111111111"' ntllltll 111• al) arı. ( 12) 

bol edildiği tek Uf edilen f latler hem rakkam ve hem de yazı 

ile yazılmış olacaktır. Teklif mektuplarını ihaleden bir saat ev· 
nllne kadar komisyona Terilmlş olacaktır. Evsal n ıeralt her 
gün komisyonda göreblllrler. İstcldilerln ihale gftoüodc Sellmiyc 
Htın alma ko. na gelmeleri. 74 13 18 22 27 
Miktarı 

Cinsi 
Un 

İhale giio ıaat muvakkat teminatı 
31 · l ·9:~5 14 4625 lira 

13 18 24 27 (74) 

Maolıııa ıekeri Ht. al. ko. dan: 

Kilo Ctnıııi 

22500 Kuru fasulye 
Kıtal ihtiyacı için yukarıda yazıh erzak açık ekelltmlye ko. 

nuJmuştur. Şartnamesini hodelsJz olarak manlea Hkeri satın 

alma ko. dan alabilirler. İhalesi l 6 · 1 ·935 çarşamba güofi saat 
14 de açık ekııılltme ile maniııa ıııat. al. ko. da y•pılacaktır. mu· 
nkkat teminatı 17'i Uradır. leteklilerln belli giln ve ıııaatte 
mezkftr komieyona müracaatları ilin oloollr. 5580 31 4 8 13 

Manlea 11keri H. al. ko. dau: 
Miktarı Cinai 
l.Jlo 

4200 Zeytlnyaiı 
Kıtal lhtfyuı için yukarıda yızıh erzak açık ektıUtmiye ko· 

nulmuttor. Şartnamui hedell!iz olarak sat. al. ko. dan alabilirler. 
İhalesi 16.1.935 çar9amhı günü 1au 14 de açık ehfltme fle 

manl11 aekeri ıat. at ko. da yapılacaktır. munkkat teminatı 
79 Jfradır. 

lıteklllerlo belll gün ve ıııaatte 1nanlsada - askeri ıat. at komlıı· 
yonona m(lracaatları Hin olunur. 5576 31 4ı 8 13 

Ankara M. M. V. sat. al. ko. dan: 

Beher metresinin tahmini ffatJ 244 kuruo olan ve yerli fab· 
rlkalar mamulAtından 50,000 metre elbiselik kumat kapah zarf· 
la ekııılltmlye konmuştur. İhalesi 31.1.935 perşflmbe gflnü saat 

2,30 dadır. Örneğini görmek "e 305 kuruş mukablUnde şart na . 
meılnl almak iatlyenler hergün ôğleden sonra ve ekıııiltmiye gt. 
receklerin de 7 350 Ur1lık teminat mektubu veya makbozluı ve 
artırma ve eksiltme kanonunun 3 cü maddeıııtndeld vealkalarla 
birlikte teklif mektnblarıoı ihale gOnQ ııaat 1,30 da Ankara 
M. M. V. sat. al. ko. nuna 'fermelerl UAn olunur. 

94 13 17 22 28 
Ankara M. M. V. sat. al. ko. dan: 
Beher metreııinln tahmini bedeli 264 kuroş olan ve yerli 

fabrikalar mamul&t1Ddao (50,000) metre kaputluk kumaş kapalı 

zarfla ekelhmlye lfonmuştur. İhalesi 31.1.1935 per~embe günü 
eaıet 11 dedir. örneğini görmek ve 325 kuruşa şartoame81ni 

almak IBtlyenler her gün öğleden sonra ve ek:alltmlye glreceklerio 
de (7850) llral•k teminat mektubJarı ve arttırma ekıııiltme kanu· 
nunnn 3 Qncii maddesindeki uelkalarla birllkte teokllf mektubla· 

rını Uiale gftnG ıııaat 10 da ankara M. M. V. aat. •!· ko. nana 
.ermiş olmaları ilin olunur. 93 13 17 22 28 

Kışlada Mos. Mev. sabn alma koınisyo· 
nunda ihaleleri yapılacak ilaruar 

Kıtat bıyvanıtının kapalı ek,lltme lle münakasada bulunan 
(230,500) kilo arpa lhtiyacma talip çıkmadığından pazarlık ıo· 

relile @atın alıoıcak.tar. 

Taliplerin 16.l.1935 çarıamba günü ıııeat 10 da teminatları 

ile birlikle kıolada~Met. Mv. sat. alma. ko. nona müracaatları. 97 

Mıt. MT. eat. al. ko. dan. 

Kilo Cinsi 
13820 zeytlayağt 

3700 ztytinyığı 
3240 zeytinyağı 

Mit. M•. kıtatıom üç kıta tartname ile Te açık eksiltme sn• 
retlle münakasada bulunan yukanda cine n miktarı yazılı iJQ 

blem zeytlnyağına talip çıkmadıAından pHarlıkla ıııahn alınacak· 

br. Taliplerin 17.1.935 perıembc günü saat 10 da temfnatlırı 

ile birlikte kışada Mat. M1'. eat. ıl. ko. nnna müncaatları. 98 

Mıt. M "· aat. al. ko. dan: 
Kilosu Cinsi 
38,000 arpa 
43,000 a.rpa 

Kıtal haynnıhnın iki kıta ıartname llc ayrı, ayu açık ek· 
ılltme Ue aatın alınacak olan yukarıda cloıı u miktarı yazılt 

Ud kalem arpa lhtfyac1oa lalfp çıkmadığ1ndan pazarh"la ıııahn 

alınacaktır. taliplerin 16.1.1935 çarşamba ~ftuü 1aat 10,30 da 
temlnatlırı ile birlikte kışlada Mat. M•. sat. al. ko. nuna mü· 

racaatları. 96 

Mıt. Mv. ıaı. al. ko. dan: 
Cthetl aıkerlyc için pazarlık ıııuretlla onbeo bao mekkdre ve 

araba koşum bay.anı ıatın alınacaktır. 

Taliplerin 14.11935 tarihinden ttfbareo hdtınlD comuteei 
n pezarte1l günleri tepıclkto muhabere alayında eıtİn alma ko· 

mlıyoa.uaı mGrıcaatları. 95 


