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orla 
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Sar Reyia°!.ı Ne Oldu? Ban~.~~ılar ikinci Müntehihler Seçi· 

550 8
. S 'l K d E k k R l Bugün Bir 'top- mine Dün Başlandı. 
ID ar l a lll ve r e ey e· lantı Yapacaklar. 

rini Kullanmak Hakkına Maliktir .. Sıvas · Erzurum Şi· 
mendifer Tahvilleri 
Satı'ı işini Konuşacak. 

Saylav Seçmek ve Seçilmek Hakkı
nı Alan Kadınlarımız Da Reyle· 

• 

rini Kullanmaktadırlar. - Mtttaleaları Gazetelerinin Hakkında lngiliz ar 
~~~~~~~---~~~~~~~ 

lıtanbol, 13 (Hususi)- Sar· eadere etmfetir. Sar plebisiti katardan herblrfnin toplıyacak· 
da reylerin toplanmwna baş· müoaeebettle Berlln halkı ev· ları reyin nlebetlnl şimdiden 
lanmııtır. Her taraf ta sllluln terini donatmıtlardır. kestirmek mOmktın değildir. 
Vardır. Sarbrok, 13 (A.A) - BugCln Tekmil fırkalar büyük bir 

Bertin, 13 (A. A) - Polis 550 bin Sar'lı kadın ve erkek faaliyet göstermekte ve ıon 
Franaız gazetelerinin bir çoğunu reylerini kullanmak hakkına kozlarını oynamaya hazırlan· 
Ve Taymhı hariç olmak Qıere malik bolunnyorlar. Plebisit mıktadırlar. 
bouın loglllz gazetelerini mü· neticesinin ne olaca~ını ve fır· Sarburk 13 (A.A) - Plebl· 

Yeni Görfllen Bir Hareket! 

Konsey, Sar Halkına Bir 
Beyanname Neşretti. 

-~·--
Çttnktt Bu Seçime Bir Yolsuzluk Ka

rıştırılacağı iddia Edildi. 

alt bu ıabab saat 7,30 da beş· 

lamıttır. BOyOk bir .kalabalık 
intibah dairelerini doldurmak· 
tadır. Saat ona kıclar hl çbl r 
bAdiae olm11mıetır. 

Sarbruk, 13 (A.A) - Don 
Lapa lıpa yağan kar bugftn da 
rey eandıklannı taııyıcak olan 
kamyonlara hı-Je kDy .k.ıımında 

engel elaC11ğa benzeyor. Gitgide 

artmakta olan coıkunlo'ğo ya· 
tıotırmak kayguıu ile Sar hü· 
kilmet koromu bugDn için Sar 
ftlke!lnhı her bucağında gazete 
ile ~benzerlerinin çıkerılmaııını 

yasak etwfoılr. 

Sıus • Erzurum şimendifer 

tahvUAtı satışı bo ayın yirmi· 

sinde bqhyacaktır. 
Mahlm oldoğu veçhlle, bu 

tahvilat memlekette btıtün .... 
tandışlır •e bu meyanda var· 
hklı olanlarla tacirler arasında 
bftytlk bir alAka celbetmektedlr. 

ÇOnk.d tahvll4tın, manevi mfi· 
luhazalarla beraber madai ha· 
kımdan temin ettiği ve edeceği 

faydalar • Gerek şahsi, gerekıe 

alua bakımından· çok boyokıür. 
Bugün oehrimlzdeki banka 

m6dOrled, Camharlyet merkez 
bankasında bir içtima akdede· 
rek tahvilit 11tıoı etrafenda ko· 

nupcaklerdır. 

Dnn, ildncl mfi.otehlb eeçl· 
minin ikinci güpü idi. Hava· 
nıo yağmurlu olmneına rağmen 

' mıntakalırdakl aaodık başlarına 

giderek halk reylerini kullan· 

mı şiardır. 
Halkımız, eeçlme büyfik bir 

alAka gôetermekte ve bu ııuretle 
medeni ve siyasi hakkını kul· 
lanmıktadır. Saylav seçmek ve 
s,çtlm~k hakkını da alan kadın· 
larımız aeçlme iştirak buım· 
ıonda derin bir altike göster· 
mektedlrler. Dfin reylerini kul. 
lananlar arasında kadınlar da 

mühim bir ek!eriyet teşkil edl· 

yorlardı. 

Karııyoka halkı de reylerini 

Soğuk Şiddetlidir. Bir 
Kişi Soğuktan Dondu ... 
Bazı Yollar Kapalıdır. Bol Miktarda 

Yağmur Da Düşmüştür. 
~----------~~-.-~~---~~ 

K.nıahya, 12 (A.A) - Kar'ın gellb·gltmekte zorluk çekilmek· 

çoklo~un<I.n KGtahya , Gediz · tcdlr. 

Londra, 13 (A.A) - BCllüo 
lnglliz matboall, plcblshlu Al· 
manya lehinde netlcelenme&ilf'I 
Sar lolala acu11 barışının men· 
featlne uygun olarak halledile· 
ceğl mütaleuıoda bulunmak· 
tadır. Sfmn poıt111 tolfyememekıe n Kaetamonu, 12 (A.A) - Şld· 

--------================:::::::::===------- detll aoğukltr biraz haf lflemle 

Borsada üzüm ve Pqmuk Te sıt'ırdan .,ağı yirmiye kadar 

Ko aey reiıi .Bay Te•fik Rüotü Arat ve Bay Tardiyo 

Cenevre, IS (A. A) - Uluılar beb Sar hQkumetloln konseye 
kurumu konseyi dfto eabah it· gönderdlii bir ıapordor. Sır 
tlfaklı kabul etmlt oldoğo be· hükumeti memlekette heyecan 

Y•nnameyl don akşam Sar hal- oldoğııou n halka Pleblst lda 
kını hitaben neeTetmlştir. Ulus· resinin gene konseyin elinde 
lar karomu tetekk6Hlodenberi bulunduğuna ve reylerin belli 

-.:.& inen ıuhaneı on altıyı kadar 

P Ç 
ynkaelmittlr. Kazalardan gele· 

iyasası ok lyı·dı·r bilen maltlmala göre soğuktan 
• • bir kişi ölmüştOr. Kapanan ilk 

üzüm Yeniden Yirmi Para Fırladı 
mektebler açılmışt,r. Kar'dan 

kapanın İnebolu - Çankırı ve 
Ankara yollarının açılmıeı için 

Nafıa tırafıadın ameleler çalıt · 
tırılmıktadır. • Pamuk Daha Çıkacaktır. 

•ı 

. 
\ 
~ 
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Şarkıkarahfaar, 12 (A.A) -
.K:azamızda 25 1 civarlarda 35 

- Sor.u 2 inci ydzdedir -

f nkılAb Konferanstan 

kullanmaktadırlar. Karşıyaka 
kadınlarından büyflk bir kafile 
dnn öğleden sonra rey sandı· 
ğının başına giderek reylerlol 
kollandıktan sonra, aylav seç· 
mek ve: seçllmek bakkıaın ken· 
dilerfne:de laoıo~ış olmasından 

Saylav seçim heyeti bıı~kanı 
Bay Behcet Uz 

dolayı tezahürat yapmışlar, 
Atatnrk' e Te onun bnyak eseri 
cümhudyete karşı sonsuz ve de· 
rin bağlılıklarını teyid etmişler· 

dlr. Reylerini kullananların aa• 
ym (750) dir. Ve bunun yarısı 

kadındır. 

§ - Saylav ıeçlml tef tlş 
heyeti dün akşam belediyede 
Bay Behcet Uz'un başkanlığı 
altında toplanmıt ve seçim 
işleri üzerinde konuşmuştur. 

Maraş, 12 {A.A) - C. B. F. 
•ll4yet baekanı Burdur saylav& 
başkanlığı altında ve belediye 
baokanı hazır olduğa halde 
fırka binasında ikinci seçiciler 
yoklaması yapılmııtır. Bundan 
sonra fırkalı köylO ve şehirli· 
ler uluaevl nde verilen konser· 
de bulunarak halk tllrlerlnl 

zevkle dtnlemlşlerdlr. 

ilk defadır ki bir devlet halkına olmasile banna netlccılnde n· 
doğrudan doğruya bir beyan· rllecek karar araeıodı hiçbir fa· 
name ile hltab etmektedir. ııla elmıyacağına dair teminat lnkıliib Nedir, 

~oneey. bu beyannamesinde verllmesloi letemlttlr. 
Sır halkından eüklinet Te vekar 
ile reyini blldlrmeslni htemekte 
ve Sar'hların bundan eonra da 
yakın kalacaklarını ve konseyce 
reylerin tasnifi neticesinde en 

kıea bir zamanda verilecek ka· 
rarı himıdla bekllyeceklerl 

Omld.l lr;bar olunmaktadır. 

Ba beyannamenin neırlne ee· 

r·------------------.. 
. Devletçilik 
Bılkevlode verilmekte olan 

lnkılıb konferanalarıaın dör· 

dOncnso de cuma gOnO Halk· 
evi ıalononda nrtleccktlr. 

K.onferanıın mevzuu lDev· 
letçiltlt) dlr Te muallim Bay 
Hakkı Baha tarafındın veri· 
lecektlr. Konferıtnıı dinlemek 

~ıteatını kaçırmıyalım. 

Yahudi'ler 
Telaşa Düştüler 
Almanya'da Medeni 
Hakları Tanınmıyacak 

Berlla, 12 (A.A) - lç ha· 
kanı bay Frf kin Amerikan ga· 
•etelerine yaptığı beyanat, Al· 
man Y abudi'lerinde 9iddetll he· 
yeC11n nyandırmıttır. Bay Frik 
Ari ırkına mensup olmıyanların 
fiçfincü Rayı devletinin kat'i 
teıklldt kanununca medeni bak· 
larını kaybederek ecnebi tel&kkl 
edileceklerini bUdlrmiıtlr. 

Bulgaristan' da: 
Sofyı, 12 (A.A) - lç bakanı 

Makedonya gençlik ve entlıemit 

temayftl&tı mtlllyetperver ku· 
romlarını dağıtmııtır. 

Borsa binası 

Londra ~-piyaıaıında Oılm 

ıtokuaon azalmasından flatlerin 

birden ydkaeldiğlnl yazmıobk. 

Peroembe gllnfl 2 korno 
farkla 3700 çuHl OzOm satıl· 
mıitı. Yftkıekllk yerinde dur· 

mık.tadar. Dlln de plya1a hara· 
retU idi ve 11bahtan akşamı 

kadar Bor11da 11tılan ilzftm 

mlkdarı 3500 çanlı bulmnıtar. 

Dftn yenidea yirmi para kadar 

bir yükıellt görGlmOıtilr.. Sou 

eekiz gün içinde bor111da 16 
bin çunl Qz(lm satılmııtır. 

Şimdiki halde ~mir üzQm pi· 
ya1ası acan ftzdm piyasasına ' 
h4klm bulunmaktadu ve fiat
ler daha yftkıelecektlr. 

Pamuk plyaHaı da y6bek 
nıiyetinl muhafaza etmekte· 
dlr. Dno borsada eatılıo p•· 
moklar 5 7 ,5 kuruıtan muamele 
görmftvtft"r. Pamuk fiatloia 60 
karata çıkacağı kat'i olarak 

ınlı~ılmıktıdır. 

Niçin lnkıliibcıyız? 
-2-

(Kültür mecmuaaı yazanlann· 
dan mdfettit Bay Aıım Kültür'ün 
Halke•iode •erdiği konferansın 
baetarafım dün yazmıotık. Alt im· 
mmı da bugün yuıyoruz.) 

İddiamızı diğer birçok mlaal· 
lerle canlandırmak mfimkündftr. 
Rlyazlde birden baebyarık do· 
kuza kadar tabii bir surette 
tedricen ilerleriz. Fakat on H· 

yısına geldiğimi• zaman de~ı· 

mit bir vak'a karımndayız. On, 
dokuz değildir. Dokuza kadar 
bir tedrlc Tardır. Fakat onda 
birdenbire bir atlayıı yapar. 
Y dzde 99 sayıaına nazaran bir 

atlayıı, binde 999 a nazaran 
bir 11çrayıatar. Mulikide de 

ayni teY karımodayız. 

Bu mantıki ve realiteye da· 
yanan tetklkl«"r blzl reddedil· 
mez bir surette eu neticeye, 
kanuna götürüyor: 

Tabiattı ve cemiyette berşey 

bir tekamüle tAbtdlr ve her 
teklmdl bir inkılAb doğurur . 
Tekl'Dtllsilz fnkıldb olmadığı 
gibi lnkılAbsız teklmftl de ola· 
maz. Tohomeoz ürün, hamile 
kalınmıdan çocuk olamadığı, 
doğımadığı gibi. 

Fakat hayatın akııana kafa· 
eını uyduramıyan, hAdl&elerl 
ilmi bir ıurette anlamak, kav
ramak kudretinden mahrum 

olan, dlAer taraftan gQnüa hli· 
dlselerlnden veyn mazinin derin 

- Sonu 6 ıncı yüzdedir -: 
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Oba Mektupları: 
~~~ 

Bergama'da 
Peçeler .. -····---İki, üç haftadır, kad&0lar arı· 
sındı hep bu laf; 

- Yılbaşından sonra kıvrak, 
peçe kalkecıkmıı. Belediye öyle 
karar vermiş. Nineler bir Ulrlü 

akıl yatıramıyorlar; tazeler, la· 
temiyor görünüyorlar; içlerin· 
den kalksın nrsıo, diyorlardı. 

Çeşme başlarında, . donbaylın 
Blğıra götürme yollarında, kom. 
IJU evleri rezmelerJnde huılı 

kadınlar arasında bundan haıkı 
konovma yokta. Nihayet deUAI, 
çarşılarda bağırdı: 

"Yılbaşı gf1nfinden itibaren 
kadınların kıvrak, peçe, çarşaf 

ile gezmeleri kent kurultayanın 

kestirimi ile yasaktır. DJnleml· 
yenler ceza görect'!ktfr. Duydum 
duymadım demeyin ha ... " 

DcllAI, b~ledlye önOode, yeni 
cami önünde, karadut dibinde, 

Balık pttzarında, lstikl4l alının· 
da, Şadırvan önOnde, Çınarlı 

hamam yanında, eski peynir 
pazırında kent kurultayının bu 
bildirimini yurddaşlıra bildirdi. 

DellAlıo arkaunda dolışao 

çocuklar, dellıU bJ?akıncı, bir 

ağızdan onlar başlıyordu. Beledi· 
yenin kestirimi, Bergama'nın 

dört bucağma tlmşek. gibi ya· 
yıldı; yaşlılar dOşünmeğe başladı. 

Gençler, belli etmeden, gfilflm· 
aeyorlardı. 

935 Yılının birinci gdnft 

Bergıama sokaklarındaki çeşme· 

lerl görenler şaşıp kaldılar: Dış· 
kı gf1nler Çeşme başlarında 

k4me kOme olao kadıolardın 

~>ogün kimse yok ... K.ınıldarıa 
kollarını dellb manto yapmakla 
meşguller .. Bu manto işini çar· 

' çabuk bitirenler, blrb1rlerlne 
bakı~ gOlfişüyorlar: 

- Sana ne güzel yakıştı 
kardeşim, A, inan oleun acoinkl 

dıha gilzel. Ayşe Mollı, eandıkta 
bir eski zaman QslOyü bulma~. 
pek güzel yakışmı0• Akşama 
doğru evlerden tek-tük kadınlar 
çakmağa başladı. ( Kıvraktan 
mantolar bitmişti... Sokaklarda, 
çeşmebaşlarında komşular bir· 

birlerini, ilk gör0.şt4', tanıyımı · 
yorlardı: 

- A, sen mialn kardeşim? 

Dıylştyorlardı. 

Kent kurultayı ftyeleri, kes· 
tlrimlerinln bitimini görmek 
Qzcre do!aeıyorlardı. iş iyi gidi· 
yordu. Tftrk bayanı, Kent ku· 
rultayınm bu kestirimini elbet 
pek doğru bolmuştu. Kara de· 
virlerden arlı kalan bu kıra 

peçeler, TOrk Bayanının bu· 
gftnkü olgunluğu yanında elbette 
birer kara leke idJ. Bergama 
kurultayı ne iyi bir iş kestirim· 
lem işti. 

Yılbaşı gilnO saat onyedlye 
doğru idi. Bayan Dudu, fırına 

gölilrülecek peynirli pideye yo· 
murta, peynir almak üzere çar. 
eıya gidecekti. Amma .kıvrağı · 

nın kollarını ıçıp manto yıp· 

nıamış idi. 

Evin Bayanı: 

- Dudu bogOnhlk sana belki 
bireey demezler . Haydi şuradan 
çabucak al gel, dedi. 

Dudu, Yenlcami caddedndtn 
çarşıya gitti. Yumurta alırken 

belediye m6fettfşlne dek geldi: 

- Kardeelık, kıvrak bugün 
yaeak oldu yı ... 

- Aman oğlum benim ha· 
bt.rim yok.. Basta ldtm ... Bir 

daha giymem .. 
- Ba kerelik ben görme· 

mcıltğe geleyim. Amma bir 

( G lY fll ıüı fll ii e o V/ a ~ o D u v l\:.D m o a ır ol r Günün ~ 
--------------------------• i Kftçük Duyumları 1 Zelzele Devam Ediyor.. Eroin "ULUS,, Arkada-

- Kaçakcıları şımız 16 Yaşında. 
içeri işler Bakanlığı Zelzele Mıntaka • Yakal;ndı. 

h• M •• J! • G •• d • • lıtanbul, 13 (Busuıf) - Btı· 
sına ır uıettış on ermıştır.. yfilt bir eroin kaçakçı ıebekesl 

~~~~-.. ~~~~-
Ankara, 13 (Buauai)-r-. M~mıra adalarında seJzl'!lenlo ıra ıın devam' etmekte oldoğo .bildi· 

rUmektedlr. lçerl İper Bıkanlı~ı, tehlt beyetl retıl Bay Sabrl'yl tetkikat lç'n adaya g6ndermlttl. 
Bakanlık, Bay Sıbri'den zelzele ve tahribatı hakkında malftmat l1temlatlr. 

Ayvalık, 13 (A.A) - Marmara ıdal•rı ve Erdek çevre1l yer ıanıotm fel&ketz~delerine Ayva· 
t.lt~tan ikinci parti yardım olarak yGzelll lira Balıkesir yardım komhe41De gönderilmiştir. Fell
ketzedelere yardım teberrdah devam ediyor. 

1 ........... 

yakalanmıştır. Tıhklkata dnım 

edilmektedir. 

· Sabık Hidiv 
Kahire'de öldo. 

letanbul, lS (Hususi) - Sa· 
bık Hidiv Abbaı Halim Kahi· 
re'de vefat etmlotlr. 

Gazete Muhabirini Tevkif Ettiler Kütahya'da 
~~~----~----~-~ 

Marsilya 
Suikasdına Aid it ı ı T • M h Intihahaı.f a yan ~r aymıs I u a,. Kftt•hy•, 12(A.A)-C.B.F. 

Macar Muhtırası.. h• . . T k•f Eıı·ı 
Cenevre, 13 (A.A) - Mar· JrJllJ ev J J er•• 

sllya eolkaedı mca'ullyetlerl hak· -------
kındakf Macar mohtıraıı Fon lıtanbul, 13 (Haıoai) - Taymlı gaz~tealnfo Romı mubablrlnf. 
Eckbardl tıraf1Ddan bu işin meçhul ııebeblerden dolayı tevkif edllmlştlr. 
raportörü olan bay Eden'e tevdi Roma, 13 (A.A) - Tıymiı gezetealnfn MiJAno muhabiri düın 
edilmek üzere uluslar kurama gece tevkif edllmlt ve hapla olonmaıtur. 

ikinci m6ntehlp yoklımuını •u ayın on d6rdf1nde yapacak 
ve aeçlm ayın yirmi ikisinde 
bıolıyıcıktır. 

Fransa ve lngil-
tere Arasında. 

Ankara'dı çıkan Ulus arka· 
daıımız 16 yaşına glrmlttlr. 
Ulaı memleketin kıranlık. gfio· 

lerlnde Ankara'da TOrkiyenlo 
dllf, ıe,ğı olarak yükeelmlş 've 

ulusun dileklerine, duygularına 
tercüme olmuştur. .Bogftn do 

Tftrklye'nln ağır baolı ve f lkri 
kıymeti yOk.aek bir gazetesidir. 
Maltim oldoğu veçblle eıkl adı 
HAkimlyetl Milliye idi. Gerek. 
eakl, gerek yeni adını, Ata· 
Uirk vermiştir. 

Arkadaşımızı öz ytlrekten 
kutlular ve daha çok yıllar 

uluaa yarırh olarak çıhomasını 
dileriz. 

Bay Cevad Zekai 
I•oktor Bay Nevzad Eşreften 

açık kalan memleket bıstıneel 
aaabiye mdtahaeaıslığına doktor 
Cevad ZekAI tayf n edllmlı ve 
buyruğu gelmlıtlr. 

Bay Adnan 
~en el kAtf pUğloe verUmf ttlr. 
Bay Eden'ln raporu gelecıı,k 

hafta hazır olacak ve orta Av· 
rapa hakkındaki Roma anlıt· 
malırıoın tatbikini kolıylııtır· 

mak için bu devrenin nihaye· 
tinden evvel lıln tasfiyesi ne ça· 

Dava Vekilleri Ve Dosyalar 
Para I~i Konuşulacak. Şehrlmiz:Erkek llseal İngilizce 

mualllmHği atajyerlerllğine kftl· 

lışacaktır. 

Çocuk Tiyatrosu. 
İıtınbul, 13 (Huaoaf) - Ş"h· 

rlmizde bir çocuk tiyatrosu ku· 
rulacaktır. 

Ankara Barosu işin Mü
zakeresi için Toplanıyor. 

Ankara, 13 (Hoauıi) - Dava vekillerinin mahkeme -.oayala· 
rını tetkikleri hakkındı bazı takyldat konmuştur. Do hoıoata 

Ankara barosu, görOşmek dzere bir toplantı yapacaktır. 

tftr bakanlığınca ylrmlbeı Ura 
11li maaıla Bay Adnan tayin 
edil mittir. 

DOzeltme 

Acaba Doğru mu? Tftrk Münevverlerini Topluyorlar 

Londra, 12 (A.A} - Parla 
ve Nevyork'tan gelen mılômata 
göre, Franıu: Bakanlarının Lon· 
dra'yı ziyaretleri eıoasındı Fran· 
aa ve lnglltere arasındaki para 
işine dokunulduğo takdirde md· 
zakereler yalnız fafdell bir g6· 
tftf teetlalne müuh1aır kalacak 
ve bugün lçtn fngUlz llraamın 

lıtlkrarı nelicelerlnl nremiye· 
cektlr. Bununla beraber bu 

müzakerelerin acun pıra alete· 
minin handan ıonrokl ahengi· 
zemin hazırhyacağını Londra 
maliyecileri ümit etmektedirler. 
latlkrau, aocek !Azım olan 
tartlar tahakkuk ettikten ıonra 
erişilecek bir gaye olarak te· 
IAkkl eden bu maliyeciler bn 
gtln için bu vaziyetin böyle ol 
madığını dtlştlnmektedlrler. 

Alaaocak buıuai muhasebe 

tahsil ıobeal tahsfldırlarından 

bay Saleymın'ın 62 lira zimmeti 
çıkmıı ve kendisi adliyeye ve· 
rflmlştl. Gazetede StUeyman • 

yazılacak yerde yanlıılıkla tah· 
ell şubesi memuru bıy Rffat 
y11ılmııtır. DOzeltlrlz. 

Ankara, 18 (Buııuai)-Zira· 
at bankaaı umum mftdftrGntla 
lıtJfa edeceği şayldlr. 

Bay Laval 
T. R. Aras'la 
Konuştu .. 

ltıtanbal, 13 ( Buıuei) 
Franıuz Haricl1e Nazırı Bay 
Laval Cenevre'de Dıo Bakanı· 

mız Bıy Tevf lk Rüşdtl Aras'la 
uzun mtlddet görftşmftştiir. 

Cenevre, 13 (A.A) - Bu· 
rada huıoei konuşmalar denm 

etmektedir. Bay Lanl TOr· 

kiye Dışarı işleri Bakanı ve 
uluslar kurumu konseyinin 

ıtmdlkf reisi Bay ROşdfi A r11'la 
göriişmDetür. 

daha böyle görmeyeyim kardeş· 
lik .... 

Dudu eve geldi. Banımma 

iti anlattı. Şimdi peyni:-11 pide 
fırına gidecek. Dudu, hanı 

mın tuttuğuna atılmıı eekl 

mantosunu giydi. KendJıbıe 

kendi de gille gtUe fmm vardı. 

Belediye milfeujşl de fırını pl· 
de yap tırmığı gelmiş .. Belediye 
m6fettlti, ona: 

- Yaşı kardetllk, itte böyle 
olmılı .. 

Dedi. 

Haberim oluru giymem 
mi?. 

• • • 
Ertesi aabab Dudu çarııya 

giderken, hanımın e!lkl manto· 

aunn giydi. Bııını aardı. Ayna· 
da lendlne bıktı. YOzGnQ .kirli 
gôrdü. Hanıma: 

- Peçe lle giderken yüzd· 
müo kiri gfüOnmüyordo. Şimdi 
yQzftm ıçık gideceğim. Böyle 

ıyıp olacak. 

Dedi. YDılerlal eabunlıdı; 

eabonlıdı ... 

Rahmi Balaban 

Sof ya civarında bir köyde 
Oturtacaklarmış 

1ıtıobul 13 (H11uei) - Sofya'dıa geleD haberlere g6re, Bul. 
gır hdkdmeti, buı T&k mOnevv.erlerinf topltyarık Sofyı clva· 
rındı bir köyde ikamete mecbur tutmoştur. Bulgaristan'da 

Balkan Antantı Konseyi. Yeni Birlik 
- Kuruldu. NtıfuA 

hay Maksimosun başkan- sayımı Da Yapıldı. 
Sofyı, 12 (A.A) - 31 ilk 

lığında içtima Ediyor. 
letınbul, 13 (Hoaaıi) - l:Sıtkan ltllAfı konseyi bu defa Ce· 

ncvre'de toplanacaktır. Elen dıı bakanı Bay Mıksfmos konsey 
içtlmıında bulanmak Gaere Atloı'dan Cenevreye gitmlttlr. 

Atlnı 13 (A.A) - Dııırı işler bakanı Bay Mıkllmoı balkeb 
antantı konseyine bıtlı:anlık etmek ftzere bugtın Cenevre'ye ha· 
reket edecektir. Y111 reamf malumata &öre Roma ıalıtmıların· 
dan doğan yeni dorum konsey tarafındın tetkJk olunacaktır. 

kbunda Bolgariıtan'da genel 
nftfns aayımı yapılmııtır. 1930 
da yıpılmuı l&zımgelen eayım 

okonomlk aebeblerden ötürü 

geciktirildiği için ha aayım 

l 926 birinci kinondanberi ya· 
p•lan ilk sayımdır. Matbuat 
.. yımın tam bir intizam ve 

inzibat içinde yapıldığını n 
balkın gôsterdlgl tehallükfi kay· 
deımektedır. 

Doğumla ölüm ve Kız· 
larla Dullar Sorulu yor 

İçeri iıler Bakanlığı 1Q34 
yılında doğanlarla ölenlerin ve 

ölenlerden kız Y ~ dullınn mlk· 
tarı ile bopnanların miktarı 

bıkkındı vfllyetten mıltlmıt 

istemiştir. 

Fuhuşla Mücadele 
Fuhuvlı ve fuhuı yftztlnden 

bolaıan baatahklarlı mGcadele 

komisyonu dQn sıhhat mtldftrG 

doktor bay Cevdet Şakir'tn 

başkanlığında toplanmıa n ge· 
r cken kararları ılmıtlır. 

Bergama Cezaevi 
Bergama'da yeni inşa ettfrl· 

lecek asri cezaevinin mftnaka· 
eası 10·2·985 günli yapılac11ktır • 

Narlıderede 
Nuhdere köyOode yarın muh· 

tar ıeçlmf yapılacaklır. Vırıova, l 3 (A.A) - Dıprı itleri bakanı bay Bek dtln ôğle· 
den eoara Cenevre'ye hareket etmlotlr. _B_u_H_af1-ı;k-i --Bir Tayyareci 

Soğuk Şiddetlidir. Bir 
Kişi Soğuktan Dondu. 

--·--- Bııı 1 inci sahifede 
aantlmetre kar vardır. Ayın on 
GçftncG gecesi aahunet dereceal 

ııfırdan atağı 19, 11 laci geceal 
18 'e bo gece 17 ye lnmittfr. 
Alınan h•berlere göre boray11 
yakın Alorca kezaıunda aoğak 

daha çok fazlıdır. 
Çankırı, 12 (A.A) - Şiddetli 

aoğaklar devam etmekte ve 
aohunet derecesi aıfırdan ııağı 

yhmllklye kadar inmektedir. 

Ankara 12 (A.A) - 12·1· 
935 Tftrklye hava vaziyeti: 

Ekim Bakanlığı meteoroloji 
enıtltfisOnden alınan mıhlmata 

~öre son 24 eaat içinde yordda 
ban; 

· Trakya alanında yağııh, diğer 
alanlarda açık geçmlttfr. Yağıt· 
Jer yağmur ıekllndedlr. Ea 
çok yagıı ftç milimetre olarak 
Edirne'de 6lçftlmftıtftr. Diğer 

yerlerde yığıı 2 milimetre 
etrafındadır. Bütün alanlarda 
gece ve gtlndiiz auhonetlerl 
Oç derece etrafında olmak ilzere 
yftkaelmiştlr. En dfitük gece 
auhonetlerl sıfırın altında Kar•· 
tı 26, Erzurum'da 24, Stvaa'ta 
20, Ankarı'dı 12 derecedir. 

En bftyftk gOnddz auhonetl 
de aıfmn OaUlnde 18 tlerece 
Adana'da kıydedilmlşth. Orta 
Anadolunun batı Juıımından 

maada yerleri doğa Anıdoluau 
ıamımile kırlı ürtOlOdDr. 

Maçlar.. Kadının Uçuşu. 
Diln aktım toplanan futbol 

heyeti aoağıdakl kararlan ver· 
mlştlr. Geçen cuma yapılan ve 

hakem tarafındın oyunun bil· 
mealnıı, 15 dakika kala tatU 
edilen Tarkapor· Alaıaordo maçı 
hakemin hareketlerinde noksan· 
hk görtUdftğtınden yeniden ya· 
pılmııına ve hakkındı verilen 
6 ay boykot cezasına itiraz eden 
1zmlrepor'lu lsmıil'ln itirazı 
kabul edllmlyerek cezasıoın tae· 

dikine karar verildikten aonra 
bo Cuma yapılacak maçların 

hakemleri teıblt edllmlotlr. 

S1at 9 da Şırkapor·İzmlrepor 
8 hakem Reşat, aaat 11 de 
Boca.Altay 8 hakem Hakkı 

Göztepe, eaat 13 de Şarkepor.Jz. 
mlnpor A hakem Fehmi Altay, 

aaat 15 de Buca·Ahay A hakem 
Zeki Ahınordu. 

Honolula, 12 (A.A) - Ka· 
dın tayyareci Ameliye Barhartd 

eaat :3·15 de Selerf lle'den Ka· 
llforloyı'ya doğru uçmuştur. 

Kanunusani 
1935 14 1935 
Kuım Gdn 
68 31 

Pazartesi 
Arabi 135:l Rumi 1350 
9 Şevval 2 el Klnun 1 

Evkat Esıanf Vaaatt 

Gtuıeıı 2,22 7,2, 
Öğle 7,20 12,2:1 
İkbıdl 9,46 14,49 

4kfam 12 17,62 
Yaw 1,38 18,38 
imsak 12,36 e>,ao 



Günün Şar duyumları Dlltllndtakleriaı Plevne 
Muharebesi. 

••••• 
Bulgar-Romen 
Gazeteleri Aramda 
Bir Mtınakata Başladı. 

Panayır için Hazırlıklar Boyaklerimizin c. e. F. Kong-
- Eski Unvanları... resine Bir Bakış. 

Bu Yıl Panayır 22 Ag"'ustosta AçılacakMekıepıe:d~··Eski Şe-
kiHerile Bırakılacaktır 

Pleme'.ı. ınakuhl yıldGnlmd 
mla..,.lledle Balprlltan'da ya· 
pdauf ola tenflklerde ba ma· 
lmuaJll ltdnk eden Romen 
kat'atJmn menaubılaie edil· 
memell Romen Ye Bulgar mat• 
ltub anmada mdnabıayı ma· 
clb olmuttm. 

11 Eylôlde Kapanacaktır 
lsmlr pnayın komlteal top· 

lumıı we toplantıda komite 
genel kldbl Ttlrkof il mtldlrtl 
Bay Akıl Emrallah da bulua· 
m11ttur. 

lzmlr pınaytnoın 22 Ağaı 
ıoıtı ıçılması keıtirllmlttlr. Pa· 
nıyır l l Eyhllde klpınacaktır. 

Uluılınraeı İzmir panayır. 
için çeftt dillerde hezırlanmıı 

Bu meyanda (Balprlltalı'da 

tarih DMıl yuılar?) b .. lıgı il• 
L'lnclependance Roqmalne pu· 
telİ neorelllAI makalede, Bal· 
gar guetelerlnde ba mabare· 
beye dair •erilen ta6UAll• 
Jalnıs Raalaıdan bmhledllerek 
Romen ordaeaaun lttlraklaln 
•lkl\tle geçlıtlrlldlğlnl işaret 

ederek bunan bir kud eaerl 
olab olmadlgıaı keadl kendine 

Vilayet U. Meclisi Seçimi
ne Hazırlıklar Var. 

8dkanlık, Kanunu Bildirdi. Buyıl 
Aza Sayı~ı Da Artıyor. 

IOnlaktan IODn diyor kJ: S.yl.. ıeçlmlndea eonra bir 
"Halbuki baklkıt baıb tir· ay içinde •llAyet umumi meclfat 

Ildır •e bunu teıblt eden Ye· asa eeçlml de yapılıcakbr. Yen\ 
dkalar d11 mncuddar. Oıman vlllyet umumi mecll11l ••• eeçl· 
Patanın mtldafU11nı ezemlyen mlnde eaki eenelere gôre hızı 
Car Alektandr Rom.aya Prenıl deAfflkllkler olacaktır. Evelce 
Şul'a derhal yudıma tltab el· nlfma 7 500 olan kıulu bir 
lllell tçin rlcakAr bir mektub iye Hç,,,lerdl. Bana dair olan 
,... .. , n eeaeen Olman Pıfa ldarel umumiye .tüyat y ... ıı · 
kalaDCanı Prem Şarl'a ıeaUm nıa besı maddeleri b6y0k Uluı 
etadtdr. Tarih banlHJ kaydet· karultllJIDCll de8iıtlrllmittlr. Bu 
11'9* deglttkllle dair ola Y .. .&il· 

1._ • =lerd~': =~ yete gelmiı Ye b6Uln kasaı.rta 
altblı daire mOdClrllklerlae .. taklMda ılkdtla geçiıtlrmek 

ledyorlana ba bal tarihi deAlı· tllmlm edllmlttlr. Bu yuaya 
laes, falsat ancak fayanı tee•Clf gôre vlllyet umumi meeUei dye· 
bir lerlala aeçlm bıs1rbklanna bet haleti nahiyeyi gGllerir.,, 

Sofya'da oakaa Mir p9elell lanauftlr. 
hana ••dlAi kaqıbkt11 hadile· 1darel amumiytt •tllyat ka· 
•ie Romea mubldnde iyice nuaunun ·basa maddelerini de· 
.. ,'ltllımaauı oldapna yapılan Atıtiren •e .tllyete telyasıalle 

tealiklerla Seat Ntkola kiliee· bHdlrllea 2630 numarala yua 
6ta ,..._. yddbflllllnl tadar: 
Plewae alaymm saferi He bir· ı - ldarei umamlyel •ilt· 
ilkte Plewae tehriala Terk bo· 1------------
~ brtalutanan mlyebUlrb. Fabt bu nkdle 
katıa1aa·-•• llmet oldaia yaptıktan lyillkled aaatmak· 
tekllade teYil ederek diyor ki: biJm ... bir ._. letti1 etmes. 

......... kat'lne• lyllijl Tarihi hlçblqeJI dellftlrme•. 
.!urlar geçer, banlar yaftflar 

.. .._ ...... olmadllt•• l!ly· ye ltaklbt bbr. Bls emini• ki 
la,.•• Plew• ma-.IMllae ı....aLL-•de ba Uıb habnlan •-......... ........ ....... ..... .... 
...._ ........... ,.._.. el· yaWlldlll umu Romanya'h· 
._._ IOllra diyor ki: lar bir daha uatalmayacaldaı· 

........ da 1878 de Bal· dil'. 1878 de yapblt blytlkllk· 
pr ....... kartatmMı lçiD ler lçla Romen orduua tll· 
Japbla blanmanlıklardu do· na boreamu ftrdar. Fabt 
'-1a lhalpr•ı. Romea'lere, IOll• bu kahramaalıklan taklb edea 
h4l.a Yatammıu bqa gllae- h&di. elerl de daim. te .. tlrle 
rllen e1nelled hiç naun dik· yadedlyoru. Ba mleldl hadi· 
kate a••a+n, dal.- medJGDa eelerln habn9DI ueak her iki 
Mbaa bal•makladarlar. Dl• taralta yapılae11k yeni bhra· 
llo._ kolDfDlanmu bam IİUI muea n ullbe hareketler 

laarebtieriadea dolayı bel••· anuttanblleoektlr. 

yat kanununun 103 lned mad· 
deelnl deafttlren 2 h111lraa 9~6 
tırlh ve 89' eayılı klnoa •t•· 
g.dakt tekilde değlttil'llmlftlr. 

"Her 'fllAyette bir umumi 
mecUı bulunur. VUlyet umaml 
meelblerinla Oyeleri kısalar 

ıaıa6ndaD eeçlllr. Kualar ka · 
din 'te erkek ber 15,000 nGfuı 
için bir iye gôndermek hak· 
kını hatsdlr. 15,000 dea 20 
bine kadar bir, 21,000 den 
30,000 e kıdu iki, 31,000 dea 
4.0,000 e kadar iç, 41,000 den 
60,000 e kadar dôrt budan 
eonra her 20,000 için bir iye 
ıeçllecekdr. M 

2 - lcbrel umumiyet YllA· 
yat kanaaanun 108 ncl mad· 
ded Jp~ıclaki tekUde dfilttbll
mlttfr: 

Meellıl umamll .UAyet lyeil 
d3rt yıl ıreya ~ ~ ..... 
~Ur. lla.tdedal blllnaler tek· 
nr aeçilebllirler. Ba tl6rt yıl; 

leÇlmla ltlttlll pdea ...... 

Munkbt mlldde: Ba baD· 
nua nefrladea IOllft ilk J'IPI• 
lacak Sayla• ~minin ,.,... .. 
ay içlade biti• Ylltyedeıta 
amaml mecUı lyeled ,.atden 
Mtlllr • 

Ba kanauan baktlmlerl net 
rlndeu beılar. ---Letonya'dan 
Alacaklılar. 

Letoaya'da aleeaklan olup 111 

paralarım alamı1anlar alacakla· 
rıuın mlktannı •• udeleıinl 
bildirdikleri takdirde yeni bu· 
lama kolaybklardan lıtlfade 

ederek paralanm alabileceklerdir. 

Tayyare SlnemaS_!.
3151 

~ aı Bagiln 
Senenin en blylk iki filmi birden 

1 - Çlldırtan Dudaklar 
uu,a &aney Ye Joba Bole1 gibi iki ınilea •e çok alkaflua llaema yaW.alanaın OJDa· 

daklan 90k aef il bir flUm .• 
M•klti batb bqaDa bir Mrlb oı.a ba filimde Ltllyan Baney 1aD'at kadnalala kema· 

Hal g61termlttfr • · 

2-Lübnan Mellkes 
PIER BENOlT'ln uı.. Chatelabae de Ltlbau,. idmll methor romuıadan lktlbu edilen 

bayık filim .. 

Oyoıyanlar : Spinelli, Jean Murat,, Charatouni 
AYBICA 

Ttrk lhll) Su me1'eleel - laglUs'leıln iqali - Fnn• ·· Yagotl .. ya 
3 •• f o x ~atbolçe maÇI - Parlı'ia en ıon moü kadan taftletlerl .. 

4 •• Böcek Muharebesi (Miki Mavz) - • 15 _ 18,30 _ 21,50 Çıldlrtıa Dudaklar, 16,4.0 - Z0,15 
Seanslar: ~;~.~ Mellked, Peqembe 'H cuma gtlnlerl 13 - 16,4:0 - 20,15 Llb· 

- Mellkell, 15 _ 18,:10 _ 21,5 Çıldırtan Dudaklar •. 

Fiatlerde Zam Yoktur· 

olıo brotörler ve rekllm ki 
~ıtJarı tetkik edJhnlttlr. 

Broılrler yakındı komite 
S.tkanbAınc. blıla acundaki 
tlearet konamlar11H1 gônderlteoek 
ye ayr1c. hlkGmetçe diğer bil· 
k6metlerln penayıra lttlrak et· 

melerl için reımf teıebbiJslerde 
bolonulıcaktır. Bu yıl paoayı· 

nD geçen yıla gôre daha blyftk 
ıltka ile k1rtılınacağı timdlden 
tıbmln edildiği için yangın 

yerinde genlt bir Nha temiz 
!ettirilecek ve tlmdikl p1nıy1r 

yerine eklenecekdr. 

Karaburun 
Yolu Kapandı .. 
fzmir'de Kalanlar Ka· 
raburun'a Gidemiyor .. 

Son ya~murlardan Karaburun 
yola kapenmııt1r. Yı~mardan 

6nce lzmlr'e gelm1t olan Kıra· 
burun'lular, 6ç glncleabeıl la 
mlr'de bulunuyorler. Kınbu· 

run tofôrlerl, yolun çok bosuk 
olmaıındao gltm~Ae ce•ret ede· 
mlyorlar. K.anburunla bir yard 
daı d6ıı blse dedi ki : 

_ y aamur batlayıoca Karı· 
burun yola kapandı. Birçok 

lbnburua'lular İamlr'de baa· 
Jarda, oıellerde kaldılar. Baka· 
lam daha kao gln hekliye«tia? 
Deals yeUle de gldemi1oraa. 

ÇIJ*O "laer ••• mot6r ba· 
lanma1or. 

JtaralMan• , ..... ,. ...... k. 
ça bls ita ._ttea luutalama· 
,... ~n'• hmir'dea ... 
gkdll •1t1nıtane mee'elenln 
ae kadar mllll• olda .. aala· 
pllf • 

• • • 
LnbaruD yola, dttlaClle· 

cek bir ltdr. Ba yal toplana· 
eak ola ..tltyet amamt mecll· 
nla mehlm lflerl ......._ 
Karebeıan yolu da matlaka 
yer almala H bir çareehae ... 
kılmabdlr. Karabanua yolu•• 
kapndJll ·we &arabaraa MI· 
kaadn buı yarddıtlarm Is 
mir'de bklıldan bir •nMla. bu 
haıuıa tlmdh1en ltaıet etmeli 
faidell boldak. AlabUı ma· 
kamlann da Maim gibi dlflD· 
diklerine laeaıyoras. 

• •• 
Yukerıdakl aatarllln JHdık· 

tan ıoara t• haberi ahhk : 
Yolaa bosuk ol1Ut1ndu do 

lıyı lsmlr'de blınlar, C.B.F. 
batkaaı Bay Aml Dop.'ın 

deltleıi ile r ... •t l.tarednden 
bir motk ted ... itler •e 
bununla Karabanua'• gitmlt· 
lerdlr. fub koagrellne gelen 
marabm.ı••r da gidenler ara· 
aaadır. 

Muallimler Arasında 
İsmlr Kıs lbeli tllrllı maal 

Umllglne ttaj mClddetlnl dol· 

dm111111 olaa bayan A Yte 25 
lln aıll maqla tayin edllmlellr. 

Kıs llaed kimya muallimi bay 
Ugor'an eıkl maa11 yb lira 

oldugandan KGlUlr bakenb&ı 
balen almakta oldaga yetmlı 

Ura m1111na yirmi Ura daha 
eklemlı Te muıı dokaan llnya 
Çl)UDJttar. 

Beylik, Papbk gibi anqa. 
larıa kaldınlmua berlae bazı 
.tlAyetler Atlltilrk'le General 
lemet, Mare .. l FeHI ve diğer 
blyilklerlmlsln etki anqnla· 
dle anılan mekteplere ad talu· 
lıp tüalmayae11tı•ı loerl İtler 
Bıkanhtındaa eormuılardar. e.. 
kanllktan nlillAe gelen bir bil 
dirime g~rf'; tllrlhl kıymetleri 

dolay11Ue bu mt>kteb adlarının 
olduğn gibi bırakılman IBUft· 
fıktır. Yani, tehir, kanba, bat· 
ı& balffl' n cadclele ... ea bir 
çoA-•• ba tekildeki adlannıa 
cleAiıtlrllmeel11e iham yoktar. 

Muhtar Seçimi 
Y eoilenecek. 

Yeol mahtar eeçlml yapabb 
yıpllmıyım~ında ıereddGd edil· 
dlAJnden VaUllkce 1oerl itler 
S.kaab&ından ıoralmuoıa., Vı· 
lil~ln llOl'pıana Babalıktan 

1&11 gelen oe•abda elkl ,...Y• 
g6re iki ydlık mldcled tçla 

eec;iloa mubtarluın Mtimlerl · 
Din 7enileumell IUamgeldlgt 
blldlrUmltdr. Birçok yerlerde 
mahtırlana iki yalbk ffkltlerl 
dolmaeıari Bluenaleylı eeçim 
7enileaeeektlr. 

Feci Bir Araba 
Kazası Oldu. 

Din 6gledea IODra Batdurak 
ta Alipııa cadc)edade •11becı 

Selthlddln 'la ldareılade 7 2 
aamuala yek uabMa 70Jclaa 
geçea t...il oj~ •llMr J811Dd8 
Keaa• adlı ~oaala çipemltdr. 
Tekerlek ~· bı..aaa es-• mittir. Çocuk ..... , ....... 

Define yatanlmlfbr. Ba7ab &ela· 
llkedeıclir. Anbeaa yablaallllflU'. 
Bakkaada tahkikat yapdmak· 
tıdır. 

Yazı ile 
Hakaret Davası 

Şelaılmis Hneat IMılrleri ..... 
Boeaade Bay Abmetl, •1 
Sabri Slley1Daacmç, Kırbiaçh 
Bay Kasam Ye Şerif Rıa ba· 

lef leri namına •y SaWılddla 
taraf laruadaa aoalaa hakaret 

dav... bpala bmlr Ticaret 
POllUı pseteelaba benatUe 
aeliceleamlftl. Te1nyla .. bke
mell ba kararı nakletmltalr. 
S. .... ayın 19 anda aıHye · 
eeada tebar gôrtleeekdr. 

Bay Besim Arif. 
Dikili belediye beklmlltlne, 

le"e&ile Seferthlur beledl7e he· 
kimi doktor Bıy Belim Arif 
tayin adllmltdr. 

Yeni N.,.nyats 

Timurhan 
Gene ellrlerlmlsden Bay 

Feysi Kutla, "Timurhan .. adb 
mansam •e glsel bir plye1 
neoreımlttlr. Piyet iki perdelik 
•e iç tablodur. Tark tarihin· 
den ıbamıı H nmar·Ydcbnm 
Bayult mlcadeleaial ın.ter· 
mekle beraber mlDI bir tes 

talub etmekt~dlr. 

Geae tAlr gerek mnn eeçi· 
mi, gerekte JllUI aoktuındaa 
çok ma .. ı~ o•maemr. &erin 
flab OhlS karattar. Karileri· 
mise taTtlJ• ededs. 

Fırka kongrel~rf; demokndk 
bk 11çık k•pı yola ile DlhlJete 
ermek Gsereclir. BDMnekl 1str ., 
kongrelerinin ea mllhlm bmu· 
111 yeti, fırkab H farku1S yar•· 
datlana çaAnlm•, oalan da 
16• .ertlmlı ol..,.dlr. Ban•• 
mtllbet teelrlal, mahltla nh•flia 
teSmek mtlmkla.ıtr. 

Açak, dClrllt n t....aı iM 
tl1teml, alat ylrlyltlnla 1811· 
nm 'Ve toplalala namı• tok 
dayanıkh bir keyfiyettir. 

Tarihi flrka, baglll prha 
pmrlhlnter teıekli:lllerlalekt 

tly•I pertllenlen lamamlle ayn 
kaTekter ta11makta .. r. Ontla 
fırkalar, nihayet llya•l Mr lı 
çevre1lade maladacl dmrelftl 
orp•I• ederler. Pekat lalçl»lr 
cemiyedn blayeelade ta• •• 
kAmll bir •~tekkll olar•k gl 
silkmesler. Garbda parlA•eato 
prenıibf; ba,bıını •• -• 
arkanndaki kitleyi de.rıerek 

yerine geomek ıuredade sld· 
kir.. Ve &11tea baıı bet Wr 
b6rrlyetle cemiyetleri _.,..,. 
ıClrCUdeyea de ba 8111emMr. 

Tek fırka Ye ıek ...... Ur 
hilrrlyrtl ıaladlcl d91il, ~ 
kltleyl nndlmaalı we ~· 

harriyete ınkedea •• mllMtr il 
bir harekettir. Tek fırb ce.ı· 
yetla ma.,erl •lcdanıaa, 11 .... 

ınki •e aklaaellmtae d8J81Mb1ı 
gao de yllrilylıte metafe'8r Ilı· 
alır ve btdleeler pul.._te 
kHplarıaın bulanık ...,_ 
lçbade bogulmakln kurtal11afc 
ul111Un umumi meafeatl ...... 

g6re isab "" ulledlllr: 
ıturakfbe •• koaaıol, &ek 

6rb çat111 albnda toplu ... 
cemiyetlerde daha umlml, ..... 
yarektea yaptlar, WI ol•, 
m..a.et olar. lltteHdl• 6rblt 
bir ........ ••trol hak .... 
... Mr tarla .. yakı• ~ 
11dar. R•lbakl tek 6rb ..aı 
ile eemlyete l••it Wr _... 
bbe; w..attaı y.p1e1•r, ...... 
dcıldlr, ,...._ .. r. 

Clmlawriyet Balk ,.._, 
(11.._'-i hakak) gt.a.talı• 
IMagtae b4lar alwl n tl7•I 
............... yank ........ 
bir detftme, olpalaı- " ... 
.... .. pçir•lfllr. MfUeda 
kamalat tllrllltHe ......... 
._ Jlktek roll .._ ..... 
6rkayı timdi .. ayal .. _. .. 
eoyeal M'falan 1aralmı1 •e,.. 
db llatlrulu11nn onk fedf•• 
bir cemtyet dbeal k•rm .. • 
nk glrOyons • 

Fırb prognnaa tetkik edell
ler btlhler ki, h._.r tetelske· 
Ula proınmı, bir eeml,-eda 
karekteriae, la•aeiyetiae w te• 

klmill6ntla lcablan .. bll bclM 
t..betla cevab ftr ..... 

F1rk•, ameH olank, IDlllMI 

" .O.arla olaü yep • yal Mr 
cemiyet karayor we •n ya· 
.. ma •e k1Mlr~tl•••11I• Yll• 

beete olaa 19yleri birer lllrer 
anyıp bulayOI' .• 

Fırb, ıoagreleılae halkan 
·kayıtus, fUllla- da .. d •e Olla 

l6s .. kka •erilmeli i1e de de· 
mokratlk bir jtıll MllWlr. O • 
da, keadlae gtlHnea, abaa aoak 
ye cemiyetin mGflerek mtltı11e. 

... oldatuna bllea dlr tetek· 
kilin lfadeıi Yanlar. Ha it.de 
ayal samanda betala ••nae&e 
dalma baaır balaaclapaa ga.. 
terlr. Gene ba hareket, balkaa 
dlftlnce, dilek Ye temaytUlerlai 

de•letla it we çala.- •h••• 
- Soaa 6 IDCI •MWe -
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Bir Günde Kütüğe (600) 
Soyadı Yazdırıldı. ___ .... , ... ..,__ __ _ 

Soyadlarını nüfus kütfiğOne Aydın demlryollarında gardöfren 
yazdıranların çokluğa don de Ekberşali errut, Burnua sarı· 
nüfus müdürlOğOode gôze çar· ahmed ıoka~ında 7 numarada 
pıyordo. Yalnız dön kiitOğe Yaıar erip, Karantina tramvay 
yazdırılan soyadları 600 don caddf'sfnde 583 numarada Şerif 
fazladır. Bayan ve Bayların "rözer, De•let demiryollarında 

eoyadlanm kütükten alarak manevracı Adil Ali erder, Kah· 
yazmağa devam ediyoruz: ramanlar'da Aziziye ıokığında 

8 27 numarada Faruk ertQbcy, 

Toraman mahallesinde kirpi 
sokağında 26 numarada hımdl 
bayraktar, Selatin oğlu mabıl · 

lesinde eelıitln sokağındı 8 no· 
marada Ratid bargıt, Topçu 
alayında Sadreddin başlar, posta 
ve telgraf başmfidGrlGğdnde 

muamelat memuru l\f. Kemal 
bodur, Seferlhlsarda mülblm 
Sftleymao bıçkın, Toraman ma· 
hallCBlode kirpi sokağınd• 1 O 
ııumarada Ait bağde, Bornan· 
da K4zımpaıa m•halleslnde 19 
numarada İbrahim behçet beben, 
Geri UiUln kumpanyasında Me· 
diba haykay, Miistahkem mevki 
kumandanlığında Mustafa Remzi 
bllsen, Adliye mQfettltl Abidin 
Blnkaya. 

ç 
Mekkeyokuıu'nda 12 numa· 

rada Ali çetlndığ, Mdddeiumo· 
mllJk kalemi kAtiplerlnden Nf. 
yazl çerloğlo, Askeri hıtta ha· 
JUn çoroh, Cedtd mahalleal beı· 
yftz elli aokağınde 207 namı· 

. racla H1&an ROtdO eınarh, pollı 
218 Hbım çentik, Şark hah 
kumpanyasında AH Şerif: çelik· 
men, Tamirhanede he11p me· 
muru Mehmed Nazif çıdal, Yflz. 
baeı ha!Bnağa sokağında 78 nu· 
marada Eşref çavaı, Bayrakla'da 
Menemen caddesinde gaz fahri· 
kasında Yosof çafnol, Ziraat 

bankHıncla kav11 Receb Çezlk. 

D 
Ziya gökalp sokağındı 11 

numarada Şevki doy, Kardlçı'h 
hınında mtıteahhld Hayri diri, 
Hacı lbrıhlm :mahıllesinde Kır· 
basan durmaz, Karautlnı'da 

Sabrayıcedld sokağında 2 DD· 

merada KAmll dôlOk, Üçancd 

Karataş Enverlye aokığındı 4 
numarada Şemi dirlker, Muhır· 
remağa sokağındı İuet Mehmed 
dlocsahnın, Alıybey dGndar 
sokağında 12 numarada Remzi 
demlrgQr, Orhan iye mıhıllealn· 
de kurşuni sokağındı 65 no· 

mırada Salih dav~ıs, Pazaryeri 
mahallesinde 293 numarada İb· 

rahim Cevdet demlrağcı, Devlet 
demlryollarmdı yol dairesinde 
Avni dorsay, Kabramınlar'da 
7 numarada Hamdi dalan, Bin· 
başı Hasan baeri ve kardeşi Ali 
Kemal demlrpençe, l\lohaeebel 

hususiye tahsil memuru BQanil 
darcan, polis memll!'a 33 Sil· 
leyman denerl, Basmahane la· 
taeyonunda gfıe memuru Meh· 
med demirli, HacıhOseylnler'de 
hflseyln oğlu Mehmed dere, 
Emniyet memutloğo depo me· 
murluğundan mOtekald AzJııı 

Ourer. 

E 
Kôy bilrosu memurlarından 

Osman Taceddin ecer, İcra dı· 
lreslnde yazgao İbrahim erkue, 
gümrflk muhafaza memurların· 
dan 2066 Esad Tolıyer, TGtftn 
fabrikasında makinist Hayri 
erıen, Şeyh mahallesinde hah· 
çevan ıobğında 97 numarada 

İhr~hlm erbll, polis 63 Ali 
erkek, polis 188 hayrollıh er· 
baz, Devlet demi ryollarında 
memur Rııld etyemez, Hastı· 
meaçlt mahallesi Molla sokağın· 
da 55 numarada Yusuf erboa, 

Bıyraklı'da Muradiye cadde· 
ılnde 924 nom1rada M. Arif 
eldemtr, İthallt gftmrftğflnde 
Rapd ulek, MHrlf kAtlplerİD· 
den izzet erçeo, Eşrefpaıa'dı 
dere ıokağ1nda 36 numarada 
Hfteeyln erbllglç. 

G 
1 Numaralı belediye memuru 

bflleyln güz, Kareıyaka'da hın· 
ka tok.ağında Osman gOrıen, 

muamele verghıi memurlarından 
K!mll gftn~ôrtlre, Ziraat ban· 
kuındı Mitat g6ldB, eczacı 

Mehmed Ali gClraeJ, A!kert haa· 
taneılnde kltib Ahmed gôkcfll, 
Kırııyakı'da moaJUm S. Zeki 
gökmen, Muhıeebel hoıuılye 

ikinci eube memurlarından 

Muatafa göotU, gGmrdk bıemii · 
d6rl0ğ6 kAllplerlnden Salih 
~dlen, Tilkilik maliye ıobeılo· 
de kıunç kAtlbl Saf tet göç· 
beyli, polis 231 AH gClnalao, 
Tamı çıkmasında 26 numarada 
BaHd glnllk, Gbelyah'dı ( 
nnmıradı Muharrem glngôk, 
icra memorlanodan Keramed· 
din gıda, Ar11 sokağında 36 
numarada AH Ul•I gerçek, tıı. 
hlaar ldıreelnde içkiler mema· 

ru Nazif gGnkut, Avnkıt ki· 
tiplerinden Mehmed gftray, Ke· 
merıltı'nda berber Said gtUnar, 
Yuıufdcde caddesinde 281 nu· 

marada Muıtafa gelecek, İtfa· 
iye çuoıu Hamasın gtlmGıtekln, 
İımetpaıa mahılleılnde 9 na· 
mırada ha11n •o Mehmed gök· 
sel, Hılkıpınar'da celep hancısı 
Osman, gelenbevl belediye dos· 
ya memuru Ekrem gemici, Bu
ca belediye baytarı Aziz Gençay. 

y 
Liman ldarellnde Burhan 

yedekcl, bıoçnuı Nezir yaılım· 
ateı, BodoraU sokağında 14 

numarada Ahmed o~lu Ali 
yığcıoğlu, M. M. mimar Ktiım 
yayger, Allrels eokağında 26 
numarada Ali Ziya yetlleklnd. 

T 
İldı;etmellk'te 775 nomaracla 

baıeyln tilh, Telefon ılrketln· 
de Hakkı tanıı, Dnlet demir· 
yollarında SAiim tepegöz, İbra· 
hlm oğlu mıhılleılnde 189 nu· 
maralı pollı M. Ali tankut, 
Tamirhanede heMb memura 
İsmail Hakkı hlfÖz, 1thıllt 
gilmrQğd ambar memurlarından 
Arif tosya, İklçeımellk Turna 
ıokatandı 60 numarada Raılme 
tlmurel, Merkez posta memur· 
tarından Mehmed Şakra temelli, 
Merkez bınkuı kuıdarlırından 
eayıcı Ahmed Kemal tayzman, 
Ziraat mektebi mubaeebe me· 
murlırından Mustafa tulus, 
Karantina tramny caddesinde 
630 numarada Refik Şevket • toyer, Tayyareci yftzbıtı Nusret 
taıkıner, De'flet demlryollan 
veınedarı Cend 'fe kardeıl 

Cndet tokgöz oğlu, Emrazı ıA· 
rlye hutıneılnde hademe Ce
mile tımkeıklo, Dlbekbaşı mı· 
hellealnde 2 inci yabek ıoka· 
ğında 19 numarada Oımın ta· 
fınclay, Kırpyakı'da Mağribi 
sokağında Cın madeni mddftı1l 
Mahmud tarhın, ÜıGm boraa· 
11ndı Gzftm tef f Tnf lk tfik· 

Tür kof is ...... 
iç ve Dış Piya~a 
Duyumlarını 
Bildiriyor .• 

Ankara (Telgraf) 111 935 
g1lolemecl ode Londra borıaıında 
ilzam incir yumurta, Hın.abur& 
bor1aeında üz6m Uit6o ve zey· 
tfoyaıı Bertin boreaamda yu· 
murta • e•york horHs1nda bir 
gftn önceye göre değfıfkllk ol· 
mımıı,tır. Pamuk Lherpol bor· 
Mıı Amerikan pamuğu mart 
te1llml 6.90 mıy11 6 .87 t~m · 
muz 6.84 teerlnlevel 6.72 ayni 
boreada Mısır pamukları eaka· 
larldlı closlorl mart teslimi 
8.59 mayıs 8.60 temmuz 8 .62 
teırlnlevel 8.58 npper cinelerl 
mart teslimi 7.71 mayıs 7.68 
t-mmoz 7.56 teşrinlenl 7.53 
penidJr. FJatler libre başınadır. 
Nevyork borıaımda mart tes1l· 
mi 12.42 mayıa, 12.51 tem· 
muz 12.57 teıdnlenl 12.57 
senttlr. Flıtler bir libre batı· 

nadır. Jekendt"rlye borıaıunda 
Mısır pamuklarının fg f eaka· 
larldiı clnıd mart tullmi 15.94 
temmuz 16.06 eylul 16.1:1. f g f 
aahmoni ıubat 13.89 nl11n 
i3.89 temmuz 13.85 eyhil 
13.78 tıllarlıtlr. 

FJatler 99.05 libre fçfndlr. 
Bugdıy Ştkıgo boraasında mart 
teıllml 93 8 8 mayıs 93 3 8 
temmuz 89 1·4 Vlnnlpeg bor· 
Msında mart telllml 103 1·8 
103 5·8 may11 106-106 1 8 
temmuz teslimi 11 l 1 ·4 f iat· 
ler bosel baıına seatttr. Şikago 
boruıındı yulaf mart teslimi 
54 mıyıa 56 3 8 temmuz 52 
1 4: flatler 32 Jibre içindir. 
Çavdar mut teslimi 88 5 4 
mayıs 83 8·8 temmuz 82 5 8 
f laller 56 libre içindir. Arpa 

mart teslimi 82 1·4: may11 79 
eenttlr flatler 48 libre l~lndlr. 
Fındık Mırallya borıuında sU 
MaraUyı teıUml kabukıoz şark 

680 Glreıon 640 Nıpoll 64:0 
Romı'y• 670 Tarragona 610 
kabuklu Nıpoll krtble 260 

karı11k 24.0 ılcUya krlble 27 5 
karııık 235 Tırıgona krlble 
240 franktır. 

Menin, (Telgraf) - 12·1· 
935 bugdn merıln boreasındı 

15,100 kilo pamuk iane birinci 
49,50 kotuıtın 200,000 kilo 

yeril ciglt 2,625 kuruıtan 

200,000 kilo boAday anadolo 
eert 4,754 116 4:,875 kuruıtın 
S0,000 Jdlo çukureva eert 2,50 
kuruı,tın 200,000 kilo arpa 
anadolo 3,59 - 3,625 kuroıtın 
16,000 kilo yulaf çokuro•a 3 
kuruıtan, 15,000 kilo nohut 
4,375 kuruıtın, 15,000 kilo 
mercimek 8 kuroıtın 15,000 
kilo pirinç 11n çeltik 15 ku· 
ruştan 6,00o kilo badem tatlı 

mılatya 45 korottan 45,050 
kilo çavdar 2,875 kuruıtın 

40,000 kilo susam 10,75 - 11 
kuruotan Hbhnııtır. Ayni gGn· 
de Adana bor1asında 694 iane 
ikinci 45 kuruıtın 57 ,36 kilo 
pırlak 45, 75-48,5 kuruştan 

19.621 koruetan ntılınııtır. 

TGrkofis 

men oğlu, pollı 192 Melımed 

tedJk, Devlet demlryoUarında 

cer kıımında marangoz Emin 
tok, Tayyareci Ahmed tesuçan, 
poUa 288 Ali tetik, ~artıya· 

ka'dı dolar ıoka~ında 58 na· 
marada U11meddln tunç, Dn· 
let demlryollarında tt!niyecl 
All F ethl tanıu, Baımahane la· 
taıyon memurlarından İbrahim 
temOr, Boca'dı Dutlu sobğm· 
da 22 numarada yazbaşı Hamdi 
tft.rkdoğao, Sellmlye mahalle· 
sinde 2 numarada Rıfkı teksôz, 
Nafıa ıer makinisti hftıeyln 

lzmir'de Spor işleri Etra- Borsa 
fındaki Münakaşalar. 

.. ...• 
Boreada ddD'ktı QıDm ve za· 

bire satıılan ııağıdald tekil· 

dedir. -Gazetemizde ( Eski bfr Al · 
tıy'h ) lmzaelle çıkın yazı 

ftzerlne don aıağıdakl mdttu 
bu aldık: 

Eski bf t Altaylıyı! 

Spor yazılarını yakından ve 

bug0n6o kat'lyyetle iatedlğt 

milli ve ateıll bir doygu ile 
ve ATATÜRK'fin gösterdiği 
ölçü ile ıartıyorum. Onun için 
yazımda dokunaklı nokıalar 

varsa bunu benim içimde kay· 
nıyım ve günden göne h1zlaşan 

lnkıl4bcı h11murumda arıyabi 

Ursinlz. Bunları yazmaktaki 
makladım beni tanırnadığmız 

içindir. Kt. bana verec~ğlnlz 

cenb ve tenkitlerde k:olayhk 
oleun. 

Benim amacım, herkuin bir· 
le9tlği şu noktayı, ıu f ikri 
ortadan kaldırmaktır. (Spor 
teşkilih f yl çahımıyor) çOnkO 
bu pilrüzlü nokta ortadan kalk 
madan hiçbir tı olamaz. Bono 
ortadan kaldırmak lçlo de bu 
teşki!Atlırın kopok ve zikzak 
yapan yerlerini düzeltmek ve 
zencirin halkalarını birbirine 
11glam kenetlemek lazımdır. 

Bunları yapabilmek için yal · 
oız netrlyat kAfl değildir. Her· 
feyden evvel spor ttfekkülJeriol 
bundan evvel çirkin hAdlselerin 
öntıoe ~eçmek için ileri sQrdü· 
gom bet maddeyi tatbik et· 
mektir. 

Bayram maçları için yaptığr· 
nız tenkit ne kadar cana yıkın. 
Fakat onun bu cana yakınlı· 

ğıaı ve doğruluğunu göstermek 
için her eeyden enl ileri ıilr· 

dGğdm beı madde dahlllnde 
kolOplerde 'fe fudbol heyetinde 
dldlklenmeli ve yapıcı kırarlar 

alınmalıdır. Ba yapılmadığı 

takdirde b6Ulo ba yazılanlar 
fafdeslz kalır. Ve ehemmiyetini 
kaybeder. Çtlokd gazete yaz· 
mıo, fodbol heyeti kendi ken· 
dine konuşmut; hepıi kendi 
kabından dıtırı çıkamaz. Kendi 
kabından çıkması içi o kitle 
konoemah, kitle araetarmıh, 

kitle karar ver•ell Ye kitle 

yapmıhdır! Çflnkil biltiln idare 
heyetleri kitleden konet ah· 
yorlır. Kitleden kuvvet ılmı· 
yan idare, le gllrme1 ve karar· 
ları tatbik sahasına geçemez. 
Bu noktaya temae ederken 
AtaUlrk lırkaaının n AtaUlr· 
kftn yftkeek göaterltlerlnl, ôğ. 

rettlklerlnl hatırlatayım. 
AtatGrk diyorkl herıeyden 

nel Tdrk ulnsodor. Bu inin· 
llbı yapan ve dtınyayı hayrette 
bırakan ve bdtün dftnya mil· 
Jetlerinin tfmdlye kadar bôyle 
bir Önder naalb olmamııken, 
bu BflyOk Yaratıcı •teıll deha. 
nın neden ötrettlklerlnl tatbik 
etmlyellm. 

- Bizde ıpor teeekkGllerl 
demeliyiz. • Her oeyden evel 
ıpor kltleıl ! . 

Va bu tıarla ydrfimellylz ve 
kunetl ondan ılmılıyız. 1ıte 

tayfun, gtlmrdk: muhutbe me· 
murlarından Mamin teker, HA· 
klmiyetl milliye mektebi odacısı 
Muharrem tunçerik, Yakub 
oğlu SCUeyman talın, Karoıya· 

ka'da Alaybeyi'nde Şehid Muh· 
Ha ıoklğında Ômer tığ, Mora· 
hane ıokağındı 318 nomuıda 
Akif tın, Birinci yükeek ıokı· 
ğında 5 numarada .lsmıll tunç· 
damar, İklçeşmelik caddesinde 
168 numarada Rııld tlngaz, 
Tfttün fabrlkaeında tefrik me· 
moru F.aad; Turgud soyadlarını 
almıtlırCIJr. 

o zaman aykm lıler olmaz. Ve 
verilen kırarlar geri alınmaz 

değll mi? 
Fıldeli birkaç madde daha: 

0.zQm Satışları 
Ç. Alıcı ~. S. K. S. 

598 
1 - Spor teokil4tları lnkı · 385 

S. Süleyma. ıs 75 17 
Müskirat in. 10 50 1:1 50 

k"ılAbçı, sosyal, ökonomlk, tef 

ldlatçı ve kütle.,i bir kırekteıl 
oldo~onu göstermelidir. 

2 - Bunu yazı ile, konuoma 
ile ve okutma yollarile etrafına 
topladığı gP.rek kendi azasına 

'e gerekse heveskarJara benim· 
eetmelf dir. 

3 - Spor ıeşekküllerl bu· 
günün ihtiyacı olon güzel &an· 
atlara da yer vermelidir. Bo 
sucetle Yüksek Türk Önderin 
ve Kemalist Türklye'nfo bu 
yolda açtığı mücadelede yar · 
dımcı oJor. 

4 - Gene bu~Onün ihtiyacı 
olan vdcod terbiyesini de ver· 
mek hueoımnda tedbir almak. 
Esasen bu epor kulftblerlnln 
kendi fılerl dahilindedir. Bunu 
f Ulyata geçirmek için jhnnaıtlk 
.kursları açılmalıdır. 

301 M. j . Taran. li 1() 75 
228 Kooperaılf 14 16 7.5 
216 Ş. Rıza halef, 14 25 15 75 
198 K. A. Kbım 13 50 15 25 
169 jlro f'e şüre. 13 75 15 
156 Ş. Remıl 13 nO l 8 
145 Alyoti bira. 14 17 
1!32 F. Solarl J5 21 
128 B . z. Ahmet 14 25 16 25 
128 H. Alyotl 15 50 17 25 
ırn Y. 1. Talat 12 75 15 50 
69 D. Ardlti 14 25 16 50 
40 Vltel 16 16 50 
33 Şatom bira. 15 75 15 75 
:n S. Emin ve 15 15 
31 Kıptan Hüse.15 16 50 
29 Fehmi Sabit 10 75 13 76 
28 Len Reciyo 16 25 19 25 
25 Ş. z. İsmail 13 50 13 50 
22 Beelkçl z. M. 15 50 16 50 
17 G. Abdullah 10 50 13 
16 M. Salt 16 50 16 50 

8 F. z. Abdal, 15 15 
2 E. Krlıplo 13 13 
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5 - Btıtftn bunlara kunet 
vermek' için en birinci fıArt 

mllU birliği ve ntınanerllğl 

dimağlara hakketmek kazımak 
lbımdır. Bunun için de sık, Afyon Satıflan 
sık konftranalar vermek llzım· Kilo gr. 
dır. 811 yapıldığı takdirde oloı 886,900 N. z. Ali 550 550 

evlerine de bir yardım olmuş Zahire Sabşları 
olur. Ve semtleri uzak olan Ç. Cinai K. S. K. S. 
ve uluı Hlerlndekl faaliyete 1461 Buğday 4: 05 4 05 
letirak etmlyen ntandıılar bu 7 ı Arpı 4, 4 
epor tı-şldlAtları vaaıtaslle hımu· 4 Nohut 5 75 5 76 
lelnlnl ve milliyet duygularını 63 Kumdarı 4 75 4 75 
çoğaltırlar. 348 Susam 11 11 

Eıkl Bir Altay'h arkadaş: Bi· 50 Kendir to. 4 25 4 25 
raz da Vahab ile müaakaıın1za 970 Palamut 210 410 
dokunayım. Beo ne seninle ve 1251 Pamuk p. 51 57 
ne de onunla yakından konuş· 28 u k. 51 57 
moı bir klmee değilim. Her 150 P. çekirdek 2 55 2 56 
ikinizi de uzaktın tanırım. Onuo 
için taraf gfrll.k yaptığıma hOk· Kırkağaç 
metmeylniz. Sizin her ikinize D 
dfyebllfrlm ki, yasılarınız biraz uyumları. 
yerinde değildir. ÇOnkG şu 

mftnakaoalı yazılarınız biraz da 
eıhlaodırıJmıı. Ben dftı,dndOm 

'fe ıu karara geldim. Ne Vahab 
aenl B ügo M ayzel yapabilir n 

ne de sen onu çarmıha gere· 
bilirsin. Çftnkü yakışık almaz. 
Eeaaen faldeli yazılarınızın bn 
ıekle dôkülmeıl v.; Vahab ile 
mftnakaşaya glrlşllmemeal Va· 
babın ıenl aohyamameeı veya· 
bot omuzlarında taııdığı mes· 
ullyetll ite kıymet vermemesi· 
dlr. Çünkü Vahab ınlımam•t· 
tır ki sizin yazılarmızda onun 

lamlnhı geçmesi onun eaheını 
değil: Bir teokil4tıo ona ver· 
mlı olduğu içtimai vazife do· 
laylıfledfr. Ve o anlaıuımııtır· 

ki tenkit edilen on~n tıhsı 

değil, idaresidir. Eğer Vahab 

bono anlamış olsaydı Bursa· 
dan geldlğl zaman gazetelere 
verdiği izahı o kadar bdyfttmes· 
dl. Ve teakltten kaçmazdı. 

Beni tatmin eden taraf her 
halde yakındı el·ele verecek 
ve bu zorlu spor ı,ıeri ortadan 
kaldırılmıı olacaktır. Hele ayni 
kulftbe mensup olmanız bu 
yolda earfedeceğlnlz emekler 
daha mftesslr olur. Tdrk spor· 
cuları ee,ln blrblrlnlıi! Sevelim 
blcblrlmlzf; tenkitten korkma· 
yılım. Sımlmt olahm. Gayemiz 
birdir. Çflnkd ayni milletteniz. 
Atatftrk yordondayız. YGksek 
aaygılarımı sunarım sporcu ar· 
kadaı. 

A. Demiralan 
• • • 

Bay A. Demlralan'a : 
<AHp yasıaıı liakkındakl fi· 

Kırkağaç, (Hosust) - ~ırk· 
ağaç'ta C. H. F. nıa yol glSı· 

termesl ile ıyıkkıbıcılar blrHgl 
teoekkOI eımlıtlr. Diğer esnaf 
birlikleri gibi ikt11adl ve içti. 

mai yollı!d• çalııacıktır. 

§- Kırkağıç'ta avcılar hirUğl 
ıık sık sftrekavı yaparak eplee 
zararlı hayvan telef etmlttlr. 
Bu birlik mahallelere dığttdaD 
domuz ôldGrme işini de herJP~ 
alacaktır. 

§ - Manisa vllAyetlnde dar· 
durulmuı olan fırka kongre· 
lerinln bo defa gene baılamaeı 
flıerfne Kırlağaç'tı da mahalle 
kôy, ocak kongreleri yapılmıf 

bitmiştir. Kongrelere kaza lda· 
re heyeti Gyeleri iştirak etmft· 
tir. Kongreler çok allblı, 

biraz da mdnakaıalı olmuıtor. 

Birkaç g6n içinde kan kon• 
gTesl de toplanacaktır. 

§ - Kırkaç'ta ikinci mün· 
tehlh 1oklamaeı y .. p lmııtır. 51 
mflntehlpten 11 1 bayındır. Bay 
ve bayanlar f'ırka ve halkın 

tneecObQnQ ve ltlmıdını k•· 
zanmıe kimselerdir. 

kirlerimi bildireceğim. KuUlp
ler varidatı ve antrenör getirt• 
mek hakkındaki fildrlerlnid 
dlnleımeğe b11ırım. Hergftn ıaal 
ondörtten oneeklse kadar Ana
dolu idarehaneslndeylm. Maa· 
maflh ben mes'ul olmıyın bir 
ıahılyetlm. Alikam eadeee mee· 
leğlm dolay11Uedlr. Da fikirle· 
rlnlzl merkez ve f'utbol heyet• 
lerlne de bildirmeniz muvafıls 
olur eanınm arkıdıı. 

&ki bir Altaylı 



Namus Uğrunda Aydın'da Fakir Ç9cuk ar oma'da Yeni 

1\1 .ı- • D ~ .. . Köpr Y apılCJı. 
Aydın'da 

Kanlı ir Hadise .• ...... 
- 14 Kanunusani 934 

enıe' tıne eve ureşı. • ......... _ 
25 Fakir Çocuğa 7e· Bir Memur, Diğer Bir 

Yuan: Anıold Galopen ~ 106 ~ 
Maamaffh Gıtachn blldirdJğl tnklf etmek te kabil olur ldise 

ıııek Veriliyor. 1\lemuru Vurdu 

etlr4U memurlar• tarif ettiğini de bir mGddet peşinden git· Soma, (Huıu&i) - Şehrimize 
5 .k'.llo metre nıeeafedekl Akca· 
avlı dereıi üz6rlnde 32 metre 
ozunlnğunda ve 4 metre g,.niş· 

•e pek yakında bu adımın meyi n temas ettiği adamları 
tevkif ine intizar etmek IAzım öğrenmeyi daha faidell buldum. 
geldiğini söyledi n biraz bek· Ba enretle önde serseri, arkada 
lememizl rica etti. ben olduğum halde Rodolf 

Dlkson taharrlyata gönderi· caddesine kadar geldik. Cad· 
len oıemurların döuüş6ae ka· deye gelir gelmez, Tramp takib 

• liğlnde yeni bir köprü yapıl· 

mıştır. Kışın bu dere mfina · 

kale1I bozuyordu. Farka kong· 
relerinde zaman zaman müoa· 
kaşa edılruiş ve umowi m ec 

dar polis mQdftrlOğOnde bek· edlllb edilmediğini anlamak 
lemek taraftarı idi. Benim için için dönQb arkaaına bıktı. 
de yapacak bir lı olmadığından Sonra da 24. oumnralı köşkfin 
&stada refakat mecborlyetfnde kapısını çaldı. Tam bu eırada 

HA de 200 lira tabsL t uyır 
mı .• tı. Ba köpra ile ıllikad r 

22 köy halkı ııe, kum, kireç, 

ağaç ve diğer Jenzımı tedarik 

etml~lt>r n kaymakam bay 

Hamdi Naf i'nln df!IAl~tlle ni . 

kaldım. herifin herine atılacaktım ki 

Tramp'ı aramağa giden me· birdenbire kapı açıldı n tekrar 

nıurların dönftştı bir hayli ge· Aol olarak gene kapandı. Ser· 
clkmlıtl. .,.lhayet bir memur eeri açılmaaı kapanmaalle bera · 

ter içinde odaya girdi. Genç her olan kapıdan içeri glrmi~· 
Giireştc lııı~ı alan deve. · 

hayt:t köprü yapılmııtır. Köp· 
rn yapılmıohr. KöprOye uld 
ifade ve tarzda bir kıt'a yazıl 

mış.sa da bay kıymakam'ın tiu · 
nu teneib etmemesi üzerine ou 
şe1dlde y~nilenmlştlr: 

Aydın, (Buausi) - Aydın Geçen sene Alimağa tülü ü 

Hal e•I içtimai yardım euheei Jle Kö~klG tülü güreşmfşler, 
mClfettlo yeni gelen adama hl· ti. Böyle bir manevraya hiç 
taben: intizar etmediğim için olduğum 

- Tramp'ı takibe ılz me· 
lllor edilmiellolz değil mi? 

- Ent ... 
- Serseriyi yıkalıyablldl· 

ttlı ınl? 

- Maaleaef yıkalıyamıdıll. 
- Sebebi? 
- Serseriyi taklb ediyor· 

duk. Birdenbire bir e•e daldı. 
Bdtfto gayretimize rağmen evi 
•rıyamadık. 

Memurun mu nf fakıyetslzliği 
•b r veren bu tafsflAr; yiire· 

ğ\rne soğuk su serpmek kadar 
ferahlık vermfetf. Demek ki 
~•bıtınuı kendieinl tevkif lçln 
"8ıtfettiğl bOtOn gayrete rağmen 
teraerl f ilezof yakayı kurtar· 

Olığa uıu,affak olmoıto. M.aa· 
ını(lb hayretimi muclb olan 
dlger nokta daha vardı. O da 

Zlhıtanın giremeyip te Trampıo 
girip saklandığı evin kime lld 
olduğu noktası idi. Bo ev 
klmhı evl idi? Ben bu suali 
kendJ kendime sorarken mü· 
fettl,ha memura lrad ettiği ıual 
lrndadıma yetlıtl. Genç mO· 
fettfı: 

ı.. - Blraa tafdlAt •erlolz ba · 
••hın .. 

Dedi. Bunun dzerlne adının 
Ullner olauğunu öğrendiğimiz 
bu memur vak'ayı anlatmağı 
hıtladı: 

- Tr11np'ın Şo-.. meyhane· 
sinde olduğunu bıber almıştık. 
Kôprn •hına bıek:ın -..erdikten 
eonra do~roca meyhaneye git· 
tloı. DGkkAn eahlbl l'ramp'ın 
~DQm 

1 
sıra dışarı çıktığını ıöy· 

dl. l'raoıp'an hangi f eti kamet· 
te ghr ığlnt bHmlyordum. Soka· 
ta çık.tıktın sonra tahmini bir 
L tlkınıet tutturdum. Bu bare
.. et ıı b rıım, meğer kabJelvoku 
B~r hissin sevki ile olmuş imiş. 
Le r nıQddet yörOdQkten eonra 

rna sokağının kôşe başında 
ôniimde yQrüyen bir ıerserl 
gôrdam. Herif eık adımlarla 
ilerliyordu. Hemen arkaeındsn 
yetişerek oracıkta kendisini 

......... ~~~11!1-..... 

ANADOLU -Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Daıyazganı 

Haydar Rüadü ÔK.TEM 
Umumi necriyat ve yazı i§lcri 

ıtıüdürü: Kemal Tatit KARACA 
İdarehane&: 

İzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Hal.it Fırka!! bina içinde 
Telgraf: 1zmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta k.utnıu 405 

ABONE ŞERA1TJ : 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Üç 

•yhğı 500 knm~tur. 
Y •hıncı menlleketler için senelik 

ıbone ücreti 27 liradır. 
Heryerde S Kuruıtur. 

~nü geçmiı nfishiılar 25 kuruotur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

yerde dona kaldım. Herhalde 
kabahat bende değildi. 

bayramın 1 fncl ve üçllncü AUmeğa tülü ü kuanmıştı. Bo 
günleri, orra ilk okullardaki yıl iddia ile çok iyi bakılan 

- Demek kt Tramp şimdi 

RodoJf caddesinin 24 numnrah 
nlnde bulunuyor. 

(okula) yoksul ve kimsesiz ço Köşkld t0l6s0nün kuanacağı 
mangalbaşı gOretlerl~de eöy· 

cukları giydirmek fizere deve lennıektedfr. 
güreşi yaptumıştır. Deve gürtş1nln en tatlı yam 

(Bu köprtı bymaklm Ham· 
di Nafi Reyin delı\letl ile yfr· 

mllki köyün yardımı u~ ya· 
pılmııtır. } 

- Çok muhtemeldir. Eğer 

bir ırama :müzekkeresi çıkar· 

ıecık olursanız derhal gider, 
evi ararım. 

Gftre,e sekiz çift tülü gir· 

mfştlr. Ayağa Aydınlı Ahmet 

çavuşun tülüsO, 0dmanbüldü 
ve sepetçi talülerlnl yenerek 

. MaugaJb şı gilrt!tleridir. G""ce 
deveciler han kahveainde top· 
Janar, develer dıtırı takılır, 

davul zornftlar çalar, Man~al· 
ba,ında eski deveciler 6nlii 
tftlO güreşleri nl anlatırlar. 

Somı, (Buauei) - Burada 
fakir çocukları yldlrmek, bon· 
larJD 11hbıtlerinl Lontrol ıl· 

tıoda bnlundormık lçio be1e· 

diye refıi bay Ahmed Bllmt, 

Mt\ddt-lumurui bay Uıml, Fırka 
reiei bay TalAt, hftkümet tabibi 

kazanmıştır. Bonon üzerine Mr. Dlkaon 

madabıle etti: 
- Araştırma mdzekk.ereslne 

tozum yok. İşin ötealnt tıklb 
etmeğl elz Ultfen hına bırakın. 

DJkson'un bo müdahalesi 

karemnda mMettie ıuamueto. 

M. Oli•ler de söze karışan 

bu pOjmerde kıyafetli adamın 

cfir'etlne •e Amirine emir ve · 

rircesloe hareket etmesi kareı · 
ıında hıyrete dütmüştü. Alon 
DJkaon; oimdiye kadar bil yük 

bh ihtimamla aaldamıya çahş· 

tığım Miralay Broka'on adre· 

sini öğrenmişti. 

Ortaya torooco tOHiRünQ ye· 

nen köşklü llamza'mn tülOsft 

ile yorgancı tülüsün il yenen 

Aydınlı bay EyübQn tillüsil ile 

güreşmiş, ikisi de berabere kel· 

Deve güte~lnfn moda11ı geçti 
dlyenlert' kart'• de~eciltr ıu 
yt'rlnde kartıhRı veriyorlar: 

Deu gfireşluden maluat 
deve neelJni l yJlettlr mek tfr. 
Den hem barışta ve hem de 
eavaeta çok yararlığı görOlen 
bir hayvandır . 

mıelardır. 

Başa Köşk fırka reisi bay 
.Mehmedln oğlunun alnlfi tülueü 

çıkmış, fakat bu tülO. ile güre· 

şecek denk tülü huJunmad,. 

gından galib aayılmış 'Ve başa 

konan hılayı almıollr. 

At cinsini lyfü·ı,tlrmek f çln 
at koeuları yapıldığı gibi deve 
cinsi ol lyfle1Jffrmek için de deve 
gür~elerl yapıyoruz. 

bay Sadık, m11Prif memuru bay 
Bezmi'den milrekkeb yeni bir 
himaye heyeti kurolmuotur. 

Yetmiş çoroğa öğle yemeği "e 
rilmiye başlaomıottr. Gcçt'n 

sene 45 çocu~a bak.ılıyordu. 

Yavruların muayene n teda 
•ilerini doktor bay Sadık df'l 

ruhdö etmitdr. Halkımız bu 

işle yakındın alakadar ol · 
maktadır. - Sonu var 

Bu tulü He Yenipazardao 

Alim ağanın tülOsft gdreoecekti. 
Fakat, Alimığanın çok hasta 
olmnaından tillQs(l gelmemlotlr. 

Güreefn terıfp htyetlnden 
bay Talat, bay Muharrem, bıt· 
muallim ŞilkrO çok çahşmıt 
lardu. Ve lyl netice alınmasına 
Amil olmuşlerdır. 
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toşmı, 7. yanma. 
!itikat (etmek) - l. dermek 

dlrmek. 2. devşirmek, 3. topla· 

mak. 
İltlmıa (etmek) - 1. parılda· 

mık, 2. parlamak. 
İltlm11 - 1. arka (hami mu· 

zahir mau.) 2. el gölgesi. 
İltimas etmek - l. arkalamak, 

2. arkı çıkmak, arke almak, 3. 

inlemek. 
lltleak (etmek) - 1. birleşmek 

2. bhftmek, 3. kayua~mak, 4. 
kavoamak, 5. ulaşmak, 6. y11pıı· 

mak. 
İltisak ooktaeı - l. knşak, 

knoıak. 
lltlva - 1. burgaç, 2. burguç. 

3. burulma, 4. bükülme,.,bftkiililş, 
5. kıvnlmı, 6. sarılma, sarılış . 

ihtiva etmek - 1. borgaçlan 
mak, 2. borolmak:, 3. bftkillmek, 
4. kat kat olmak, 5. kıvrılmak, 

6 . .,arılmak. 
İltlyam (bulmak) - 1. bitmek, 

2. iyileşmek, 3. kspanmak (Yara 
için) 4. onalmak, 5. onmck, 6. 

onulmair., 7 ·~sağılmak. 
İlt12am - ı. kesene (mukataa 

man.) tutma, 3. ilstüne alma (De· 
.ruhte etmek man.) 4. yan çıkma, 

yana çıkma. 
İltimas etmek - 1. tutmak, 2. 

llıtdne almak, 3. yan çıkmak, 

yana çıkmak, 4. yan tutmak, 5. 
yolunu tutmak. 

İlzam (etmek) - 1. alt etmek, 
2. baylamak, :l. bOtilrmek, 
4. kısmak, 5. euetormak, 6. yen· 

mek. 
lmı (etmek) - 1. göz kakmak 

Ttlrkçe karşılıklar 

(göz fşaretile ima man.) 2. jmle· 
mek, 3. salmak, 4. ıezdlrmek. 

imal (etmek) - 1. işlemek, 2. 
kullanmak, 3. sokmak, 4. onmak, 
5. uvarmak, 6. yapmak (lnıa1 ta· 
mir, tesis man.) 7. yasamak. 

1mal4tban• - 1. lş evt, 2. iş · 
lek. 3. l~llk. 

İmale (etmek) - 1. eğmek, 2. 
kışkırmak: (şlkı\rı tozağ• doğru 

ıürmek man.) 3. uzatmak (nazım· 

dn), 4. yohrwak, 5. yaymak (Mey· 
lettlrmek man.) 6. yeltemek. 
İmam - ı. başçı, 2. öndio 

baılağlı, 3. uylaeı. 4. uyulan , 5. uyu· 
lur, 6. tayın, toyun (lalaıodao 

önce dini rela man.) 
lman - 1. inan, 2. inanç, 3. 

inanma 
İman etmek - 1. inanmak, 2. 

kanmak 
İmanlı - l. inanan, inanır, 

2. inanlı 
imansız - l. inanmaz, 2. 

inansız 

İmar etmek - 1. baymak, 2. 

diriltmek, 3. onarmak, 4. ondur· 
mak, 5. şenlendirmek, 6. . ıen· 

lctmek, 7. yaratmak 

İmar olunmamıı - · kıreç 
İmdad - l. buloelamnk, 2. 

erhımek, 3. koldamak, 4. yardım 

etmek, 5. yetişmek 

imha - 1. baaımcık, 2. bitir· 

me, 3. bozu, 4. buzuğluk, 5. 
ezme, 6. kırık, 7. kngın, kırgun 
8. ortadan kıldırma, 9. yok etme 

İmha etmek - 1. alkmak, 2. 
batırmak, 3. bitirmek, 4. ezmek, 
5. ortadan kıldıımak:, 6. tepele· 
mek, 7. yok etmek 

Türk~e kareıhklar 

nıklık (teyakkuz mın.) 

İhtiyat (yedek), bulundurmak, 
koılanmak. 

İhdyıtkAr, - 1. ölçiilü 2. se· 
ktz11, 3. uyanık. 

İhtiyatlı davranmak, ı. 
gılzünü açmak, 2. kulağa kiri te 
olmak, 3. sakınmak, 4. &erllm"k 
seriomek, 5. tetJk davranmak. 

İhtiyata bırakmak, - 11hk· 
lanmak, ealıktaomak . 

İhtizar halinde. - ölüm dö~e · 
ğinde. 

İhtizar halinde buluno.ıak, -
1. can çeld,mek, 2. ölOm dö~e · 
ğine düşmek. 

İhtizaz, - titreme 1İtreyl~. 
İbtlzclz etmek, - }. depren · 

mek, 2. ıranmak, 3. frganmak, 
4. titremek, 5. yayılmak. 

İhya (etmek) - l. caola11dır
mak, 2. can vermek (bir şeye) 3. 
dlri eJlemek, (. diriltmek, 5, ıe. 
vlndlrmek 

İhzar (etmek) - ı. anıklamak, 
2. anuk kılmak, 3. anoklamak, 
A. anııtm•k, 5. düaftp koşmak, 
6 . epltmek, 7. erişmek, 8. getirt· 
mek (celb man.) 9. harmanlamak 
10. iplemek, l l. kayırmak (ye· 
ruek hakkında) 12. kotarmak: 
(yemek hakkında) 

İk:amr. (etmek) ı. dtkm~k 
2. dinehmek (ayıkta durdurmak 

nıan.) 3. dtngelmek, 4. durdur· 
mak, ayakra tatmak, 5. kaldır· 

mak, ayağa kaldırmak, 6. oroıt· 
mak, 7. ortaya koymak, 8. oturt· 
mak, 9 . salmak, 10. yerine ge · 

çlrmek, yerine getirmek, yerine 
koymak. 

Aydın, (Hususi} - DQo ak· 
tım Aydın'da bir cfnoyet oldn. 
Bir memur San 'atlar mektt-bl 
kltlbl Bay Zühtü~yü •ğırca 

yaraladı . \' k'a şöyle olmuştur: 

San'atl r mckırbl kôtlbf Bay 

Zübıu•nao baldızını husu i mu· 

ha ebe masr f 1; Atlp muavlnf 

Bay N .. cmi almak f ıiyor. Kız 

da Bay recoıt'ye varmak 1 tl· 
yormuş. Faktıı, Bey Zohtiı huna 
engel olmuş, huldızımn Bay 
Necmi ile cvJ .. nmeııine razı 

olmamış. 

Dıln akeam Ray ZObtü orta 
mektcb katibi Bay Nurf'oln 
~vlode ukı ltlyotmuş, Ray 

Necmi de selmlt ve eralannda 
dil milooka aııı olrnuo Bay ZübUl 
Ner.ml'yl tehklr elmiş . Bundun 
mftteeeeir olan Bay Necmi ta · 
baocasınr çelı:ere'k Qç d ıeı 

etmiı. çıkan k"urşun1ardan birisi 

Zübtn'ye rıutlıyarak ağırca ya

ralenmaaına echep olmuştur. 

Bay Zühtü hutın~yt kadırılmı,, 
Bay Nıı1cmt dr. yakalanarak içeri 
tı kılmı ır. 

ikinci nıOotchipler: 
VUAyetlmizJc tkJncl münle· 

bip ıtçlml 2 l eon Ununda 
başlıyıcıl ve ay ıonunda bhl· 
rilecekıfr. Kaıaluın hepalnde 
de fırka yoklamaları yapılmıştır. 

Yokıul Çocuklar,; 
Halke"i içtimai yardım şubeei 

orra ve ilk olrnlalardaki yoksul 
çocuklar meınfutirre lıfiyfik btr 

pebli ven gürnfl tertip etmlotlr. 

Gftrl"f kurban bayramınıa ikinci 
gtıoO baıhyacaktır. Güreşe Qnlü 

Pf hlivanlaran geluıelerl temin 
edilmiştir. 
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İkamet, - 1. kon, 2. konu, 
8. oturuş, oturma. 

İkamet etmek, - 1. durmak, 

2. eğlenmek, 3. otrık.Jamak. 
lkametgAb, - l. dam, 2 . du· 

rak, 3. ev, 4. kon, 5. korı•k, 6. 
konaklık, 7. konut, 8· konut, 
ku~un. 

İkaz (etmek), 1. uyandır· 
mak, uyarmak .. 3. uyatmak. 

İkaz (etmek), ı. alıştırmak, 
(yakmak m•n. ), 2. tutuşturmak, 

3. uyandırmak, 4. uyarmak, 5 . 
ya\.mak. 

ikan, - 1 . kirın hUme (l.irta 
· hakikat ve yemin), 2. kirlO 
inanmak. 

lkbal - 1. kut, 2. olcrıy, ul· 

cay, 3. sur, 4. eQr, 5. urar. 
lkdam - l. bıeım,. 2 . çaba, 

çabalıma, 3. ç lışma, 4. didinme, 
5. emek, 6. uğra~mo 

İkdam etmek - 1. a_yık b.&
mak, 2. ç11bllımalı:, ;t çalıemak1 
4. dinmek, S. düşürmek, ü. uğ· 

raımıık 

İklil - ] . didim· (gellolq giy· 
dlğl taç man.) 2. otağa (taç n 

muhartbe eenıısında bıta tıkılan 

tüy man.) 
İkmal - ı. bitirme, 2. dol

durma, 3. sona erdirme 

İkmal etmek - 1. alıkmnk, 2. 
ardını almak, arkasını ılmık, 

3. başarmak, 4. bltlrm,.k, 5. hü· 

tdnlemek, 6. doldurmak, 7. ekei · 

ğlnl doldur~ık, 8. pekletitmek 

(tamir, takviye man.) 9. tükel 
kılmak, 1 O. tilkellemek ( muht.) 

11. Ulketmek, 12. yetlrlem,.k, 
13. yetirmt-k. 



1 kılilh 
- Başı 1 inci snblfedc -

ve kôkO çilrüJDi1Ş an'an sıudan 

kuvvet olun, menfeatlnln kay· 
bolmasınd n korbn losanler 
daimi tedrici tekAmdlden b h· 
sederler, lokıl4btan hoşlanmaz · 

l r, Çünkü tekdmtıliln oluş 

saf hasma kadar olan devri 
tabiidir, az sarsıntı ile yilkee· 
lir. İokıl!b Jae, eoyon yöz de
recede kuyoam eı gibi ani ve 
şedld hareketler doğurur. Kafuı 
bana alışmıyanlar bono 1 te· 
mezler. İnkılabın ilmi cepheden 
esas kanon n mahiyetini bu 
suretle teshil ederken borada, 
mevzuu muz on f çlnde kendfli 

~inden d"ğan bir mantık, bir 
vak'a karşı ınd yız. 

Mademki, hayat hareketlerin 
Jemadlsldir, madem ki berşey, 

her an değişmek soretlle var· 
lığı korur n yaşatır. O bıl· 

de, cemiyette olduğa gibi 
ferdde de mahafazakArlık baha 
mevzuu olamaz. Bunu iddia 
booıor, mana!lzdır, mantıkeız· 

dır. Bono ileri edrenler bu ke· 
Umenin ne ifade ettiğini bil· 
mlyenlerdir. 

Filh kike, biz, beo yıl enlJd 
insanlar mıyız? Beş yıl l\ncekl 
tahoBBnelanmız bugQn aynen 
yaşıyor mu? blcrelerlmlzle, btl· 
tün l' rhğımrzlı, tabi! muhl· 
timiz ve cemiyetimiz de dahil 
olduğu halde herşey değişme· 

mlş midir? Bu nzlyet karşı· 

eında nasıl yerimizde eayabl· 
liriz? Bem daha ileri gidelim 
n bono daha genlı bir eurette 
tahlil edelim ve ençok moha· 
fazakdl' olduğano ileri enren, 
ve hakikatte ruh prenılblerl 
icabı mohafazak4r olma81 il· 
zımgelen diyenlere ve onların 
yüzyıllar içindeki seyrine bir 
baka hm. 

edir, Ni.,;in lnkılilhcıyız? uzatmııtır. Köyde fakat daha 
{azla şehirlerde buluuoyor. Bir 
yandan varlığlle köylftnftn öze· 

Bugftn6n en mohafazaklr 
makamının papalık mıkımı ol· 

maaı lbımdır. Çanktl bu mı· 
kam olmuı YecbUe bJç değlı· 
mlyen ıhkimın mtımeullldlr. 

Fakat bir defa İaa'yı n bir 
defa da bugilnka papanın ha· 
yatını tedldk edelim. ha, ta· 
ıanor olunabildiği kadar basit, 
fakirane ve lktldat bir bayat 
yaııyorda. Baı1 açık, ayağı ya· 
hn·ayıktı. Fakirlerin, ıinlrlile · 

rfn, ruh hastalarının Ye oyuz· 
lana doıtu idi. Sadelik, fazl· 
letlnl teıldl ediyordu. Bu fbı· 
yolojlk ıefalet ve DZ'9i zalf ne· 
tlceıtdlr ki cırmıhta bile onun 
uzun mflddet mukavemetine 
mini oldu. Bogllnkd papa ddn· 
yanın en laka bayatını :yaıar. 
En zengin ve nlıanla, elmaıla 

ıdeld elbiıeler giyer, ordoıa 

var. Danyanın en zengin ıer· 

vetlne, ençok dola kaHıına 

maliktir. Altında [içi en kıy· 
metli tatlardan ôrOlmftı yarım 

milyon franklık otomobil nr. 
Radyosu, hulA.sa İsa'nın neıl 
yoku buna mukabil papanın 

berşeyi var n en mebzul bir 
surette nrdır. 

İea'nın aell değlımemeel il· 
sımgelen hayatının ve ahk4· 
mının bekçisi n yapıc111 olan 
papa aradan ayrılan zaman 
kadar ya,ayııı itibarile laa'dın 
uzakJaımıt aynlmıı de~şmlıtlr. 

Biz donen bir dGnya Gze. 
rlndeylz. Hayatımız ona t4bldlr. 
Binaenaleyh onunla birlikte 
hoıluğun namdtenahlllğl içine 
atılarak bizde dônOyor, döo«l· 
yor ve değlılyoraz. Bugdn 
muhafızak&r olduğuna ileri 
stlren adam, eğer muhafazakar 
olması ltzımgelıe idi aramııdı 
bulunmıyacaktı, yerinde aayı· 
caktı. Yerinde saymak ise in· 

san için kabil değildir ve bu cemiyetleri yıkar, baoların bir· rlne ytıldenlr, diğer taraftan 
çehreslle içtimai ehramın ha· 

tnaanın elinde değildir. Naeıl leımeıldlr ki lnkıl4bı doğurur. 
kalbimizin hareketine, kanımı· Bono, burada laah lçlo, cemi· tında idare makanizmıeını elin· 
z10 damırlırda ıkıeı Gserfne yet bayatını tatbik için, cemi· de tutana bıkar. Köylftden 
mfteulr değllıek, hıyatımı111n yetin korumana bir ıöz gez· yOzde yaz alır ve bonon ota· 

cemiyet içinde akıeını da kendi· dfrmek mecburiyetindeyiz. BI· zona, elliılnl, vaziyetin icabına 
sine de öylece sahlb olamaz. Uyoroz ki, her mohafazak&r ve mea.f P.atlne göre seksenini 

Biz tabiatın .e cemiyetin mah· cemiyet, koroma hlborUe bir yukarıyı verir. 
ıolGydz. Şuurumuzu cemiyet içtimai ehrama benıer. Bu iç· Derebeyfnin en birinci arzusu, 
ördyor, varlığımızı da tabiat ~timai ehramın altını (Kaidesini) menleathıl güdeol iktidar mev· 
yetlıtlrlyor. Binaenaleyh bu asıl yığın, tepesini de idare klfne geçirmektir. Münevveri 
eartlar karımnda mohafazak&rhk makarlzmıeını elinde bulundu· hiç sevmez, onun ezeli düşma· 
iddia •d•nler·. ı d b iki 1 nıdır. O, onun kafBBında olanı .... ...... rın ar, ortasını a u s 

1 - Değlıtlğlnln fark1nda arasında bnlonanlar teşkil eder. ister. Her yeni hareketin dftı· 
olmıyaolar Aeıl bfiyilk yığın o cemiyetin manıdır. Çünkd her yeniliğin 

2 - Kendilerine rağmen maddi kıymetlerinin (letlheıla· varlığını ve menfeatinl BBrea· 
yarayen cemiyetin harekeden tının) yardımcısıdır. İçtimai cağından korkar. Yenilik yap· 
adım oydurmak kudretini vır· ehramın tepesinde bulunanlar mık fsttyenf ôldürtQr veya ta· 
Jıklarında hnlamıyanlar. da manevi kuvvetlerinin yar · rlhte olduğu gibi ayağına ip 

3 - Daha fazlada hareket· dımcısıdır. Bir cemlyeıi tntao, bağlıyarak sokaklarda dolaıtırır. 
b ık' dl O Onun bütün filkileü menfe· lerl, yenflJklerl menfaatlerine yaıatan u zümre r. rta· 

sıd bulunanlardır. HAdlıelerfn, da bu!onın lıafçbtr ıey yaratmaz, atinde yaşar. P. Adidir, hırsız· 
tabii bir eorette bizi gôtürdiığü hiçbir ıey yapamaz. Diğer iki dır. Rekabet kabul etmez. Ra· 
ikinci netice de bodur. yardımcıuın maddi n manevi kıh tanımaz. 

Şimdi vardığımız bu netice· gıdaladle yaşar. Bireeyden çekinir: Kendisin· 

Jerl cemiyetlerin hayatına ıat· Bu tabaka lnkılAbcı olmıyın den daha tiQyük mevkide bu. 
bik edelim: cemiyetlerde, kıymetsiz, kahn lunından ve daha ziyade kuvvet 

Et;er euyon galeyanını husu· bir ağırlık tetkil eder. En bü· sahibi olandan .. 
le getiren h•raret ise, bir ce· yok fenalığı iki yaradıcı kuv· Yaprakları kapanan Oımanh 
mlyettekJ, o bdydk de~pldfğl ntln ortasında bulunmaaı bun· tarihi bo iğrene hayatın kanlı 
bir rejimle diğer rejime, bir ların sıkı ve yakından birleş· hatıralarlle doludur. O mel'un 
zihniyetten diğer zihniyete at· melcrlne, birbirlerini tamamla· hayatı, hepiniz blllrılnlz, bunun 
layıtı ·geçmeyi husule getiren malauna engel olma!lıdır. Fe- için Ozerinde dormıyacağım. 

hareketin Amilleri, kanunları dıi cemiyetler de ortayı tutan Bu ejderhadan fazla baheetmeğe 
nelerdir? ve orada birleşen dt:rebeyler bile değmez. Bizi, bu yönde 

Soıyolojl ilminin gayesi ta· sınıfıdır. BüyOk fnkılAbımızın aıul alUadar eden nokta şudur: 
biat kanonları gibi cemiyeti yıktığı, tasfiye ettiği, kökOnü Bu cemiyet eQIOğfl ve bilgi 
idare eden kanonları da balnb gdneıe verdiği eski cemiyet düımanı varhğını korumak için 
ortaya koymaktır. Bu hosueta böyle bir cemiyetti. kendtne en emin, kuvvetli bir 
ilminin nrdığı neticeler bngtıa Derebeyi, kök6 mazinin için· meened bulmoıtu. O da hoca· 
bu aahadı da bize ııık veren de kılan uzun ve tarihi bir dır. Hoca ye papaz, tarihin 
bir hale gelmiştir. · Filhakika takım haksızlıklarla bulunduğu her devrinde ve her topluluk 
bir iukılAbın determinizmi tel · cemiyetin hayatiyetine hakim hayatında dalma geriliğin bek· 
kik edildiği vakit iki bOyfik, olan tofeylldir. O, içtimai eh· çisi olmuştur. Bu bekçinin 
kıymetli ve eeaab Amil karı•· ramın kaidesinde bulunan ve elinde mftthlı bir silAh ve 
11ndı kalmıyor. Bunlardan biri maddi valörlerln (Kıymet) lerln lneanın şaarano altft!t eden 
ökonomiktlr, diğeri de f lkrldlr. yardımcısı ola.o yığının lstlhea· manevi bir enjeksiyon vardır: 

Bu lkl 4mllln blrleımesfdlr kl llne, lstlheal vasıtalarına el O da dindir. MOtagılllbenin 
.................................. -.ı .. ~ ............................................................ . 
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İkmal olunmak, - 1. bitmek, 
2. dolmak, 3. eona varmak. 

ikna (etmek), 1. eğmek 

(lrza etmek, meylettirmek man.) 
2. kafaya eokmak, 3. kandırmak. 

İkrah (etmek), - 1. gdç ile 
tutmak, (icbar man.) 2. gGcem· 
lemek (icbar man.) 3. giiçlemek 
(icbar man.) (. iğrenmek (letlk· 
rah man.) 5. kanıksamak (istik· 
rah man.) 6. tlkelninek (istikrah 
man.) 

İkram, - 1. ağırlama, 2. 11y· 
gı, S. eıy, 4. eınmo. 

İkram etmek - 1. acınmak, 
2. ağırlamok, 3. konuklamak 
(mtsaf lre ikram man.) 4. oğulça· 
ma ( tazim ve tekrlm etmek 
man. ) 5. saymak, 6. sanmak 
(hQrmetle takdim mın.) 7. ola· 
lamak 

lkrar (etmek) - 1. açıkça 

söylemek, 2. dillyle eôylemek, 3. 
öylemek ( suçuna diliyle eôyle· 
mek) · 

1ktlda (etmek) - 1. baı bığ· 
lamak, 2. ökünmek, S. aymak 

İktidar - 1. barım (varabll· 
mek, eli yetmek men.) 2. el, 3. 
elinden gelme, eli yetme, 4. erk, 
erik, 5. erklik, 6 . gilç, gflç yet· 
me, gilcn yeım,, 

İktidarlı, - ı. gdçlO, gaca 
yeter, 2. kolu uzun, 3. aata. 

İktidarsız, - 1. becerlkelz, 2. 

elinden iş gelmez, 3. eli yetmez. 
İktifa (etmek); - 1. kınamak, 

2. yeter saymak, yeter tutmak. 
İktlbam (etmek), - 1. aşmak, 

2. dayanmak, 3. ermek, 4. göğdı 
germek, 5. ealdırmak, 6. yenmeL 

(gtıclGklerl). 

lktlham edilmek, - 1. aııl· 
mas, 2. kıtlanılmu, S. öadne 
dornlmu, ôndne geçilmes. 

iktiran (etmek), yıklaımak. 
İktlsab etmek, - 1. edinmek, 

2. elde etmek, ele geçirmek, 3. 
kasınmak. 

İktııat, - 1. blrlkthme, (tuu· 
ruf lddihar man.) 2. esirgeme 
( taearruf, lıraf tan içtinap man.) 
3. Ukme (terakftm ,,ttlrme, tddi· 
har etme mın.) 4. tutum (tuar· 
rof, pırı n mal biriktirme man. 

lktıaat etmek - 1. biriktir· 
mek, 2. eabgemek, 3. kıaaltmak, 

(. korumak 
İktıtıf etmek - 1. dermek, 

dlrmek, 2. deTtlrmek, 5. toplımık 
İktıza - 1. gereklik 
İktıza etmek - gerekli olmak, 

gerekmek 

İl4 (etmek) - 1. ığıtmak, 2. 
çıkarmak, yakan çıkarmak, 3. 

gölermek, '· gôtilrmek. 5. yClcelt· 
mek, 6. ytıbeltmek 

İltç - 1. dara, 2. dert, S. 
em, 4. im, 5. ime, 6. ot, 

İltç vermek - emelemek. 
lıAç için• kullanılın nebatlar -

talak. 
liih - ı. bayat (kadim man.) 

2. çalap, çelep, 3. ôğan, 4. tapm· 
ga, 5. tanrı, 8. teori, teogrl. 

İIAm - 1. blllk, 2. cek, çek, 

3. glh1lndftrme. 
lıtm etmek - 1. anlatmak, 2. 

bllclirmek. 
İlin - 1. aydın ( dıhı çok 

caôz, söylenecek ıey" mın,) 2. 
bildirme, 3. olcar, olçar (ukeri 
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tebligat n evamlr man.) 4.. ortaya 
çıkarma, ortaya koymı, 5. yırhk, 
6. yayma. 

İlin etmek - 1. belirtmek, 
2. belftrtmek, 3. bildirmek 4. 
duyurmak, 5. ortaya çıkarmak, 

ortaya koymak, 6. yaymak (Neılr 
man.) 

İlbe - 1. ek, ekleme, 2. kat· 
mı, S. takma, (. ulama, 5. yamı. 

İl&ve etmek - 1. arttırmak, 
2. eklemek, 3. katmak, 4. kııtır· 
mık, 5. koşmak, 6. takmak, 7. 
ulamak, 8. dete koymak, 9. yama· 
mak, 10. yamalamak. 

İlheten - 1. ayrıca, 2. başkaca, 
3. birde, 4:. buodan baıkı, 5. 
tlıtllne. 

İlbaa (etmek) - 1. donatmak, 
2. giydirmek, 3. ormak. 

İlga (etmek) - 1. bozmak, 2. 
kıldırmak, 3. ortadan kıldırmak. 

İlhah (etmek) 1. Ayak 
diremek, 2. eıkııtırmık, 3. zor· 
lımık. 

· İlhak, ( etmek ) - 1. bhlttlr· 
mek (rabıt mın.) 2. eklemek, 3. 
lllıtlraıek, 4. katmak, 5. knoş· 
turmık, 6. kofl'.Dak, 7. koyulmak, 
8, ıonradın katmak, 9. alıştır· 

mık, 10. yanıtbrmak, 11. yit· 

ilhak edilmek, - 1. çalınmak, 
2. katılmak, 3. yetdrmek. 

İlham, - 1. bulgu, 2. doygu, 
3. dftıek, 4:. gönftle doğma, 5, 
5. gönftle tamma, 6. ıezgl. 

İlham etmek, - 1. dammık, 
2. gönllle bırakmak. 

llka (etmek), - 1. almak, 2. 
bırakmak, 3. koymak. 

İlkah (etmek), - 1. döl aldır· 

mık, 2. gebe bırakmak. 

İllet, (maraz man) - 1. Ilgım 
2. eayrılık, nyrulok. 

İlleti sariye, bulaşık. 
İllet (eebeb man,) - 1. ôtürft 

2. ytlz. 
İlm (ilim) - Bilgi (bilinen 

ıey mau.) 2. bili, 3. blliğ, 4. 
blllk, 5. bilim, 6. blllı, 7. bilme, 
8. bl16, 9. bulgu, 10. okak. 

İlmi bAtın (UmQoefı), gönfll 
bilftsft. 

İlmilhaber - 1. dllkulık, 2. 
kopça. 8. kulak. 

İlaak (etmek) - 1. bhlttlrmek 
2. kavoıturmak, 3. ulamak, 4. 
ulaıtırmık, 5. yapıetırmak. 

İltlbu - 1. benzeıme, 2. ka · 
rıımı, 3. karuşok olma. 

itibarlı - 1. bel6rsftz. 2. ben· 
zeıl, 3. karışık, (. ôrtOlil. 

İltica (etmek), - 1. barınmak, 
2. ocağa düımek, 3. ıığınmak. 

İltlcagAh, - 1. ocak (asıl "fo. 
yer» man) 2. sığınacak, 3. sığoık 
(sığınacak yer) 

iltifat ( etmek ), - ı. çene 
bıkmak, 2. dön6p bakmak, 3. 
gdler yfiz göstermek, 4. tallı hn· 
lonmık, tatlı davranmak, 5. yö· 
nelemek (tenccfth etmek, bir ya· 
nı dönmek man.) 6. yüze bık· 
mak, (menfide kullanılır.) 7. yil· 
zfine gdlmek. 

İltihak (etmek) - 1. araya ka· 
rıımak, 2. birleşmek, blrleşlver· 

mek, 3. eklenmek, 4. katılmak, 
5. ulaşmak, 6. yetiımek, 

İltlhab, - 1. alevlenme, 2. 
kanlanma, 3. kızarma (haatıhkta) 
4. parlımı, 5. şif, ıtıme, 6. tn· 

n onun dayandığı rejimin 
yaıamaııı için hocanın varhğı 

ı•rttır. Menfeatlnln ve onun 
kurduğu hayatın devamı için 
milnenerlo cemiyP.tte rol al· 
mama11, kitlenin oyanma:nası 

lazımdır. Fakat l::a@anların bir· 
gön uyanmaması imkan harf· 
clndedlr. Buna bftzat hayatın 

akışı m4nldlr. Binaenaleyh 
onların hayata ait telikkllerl, 
anlayışlarını değlıtlrmek, değlı· 

tlrdlkten ıonra bunu ıunr 

altında bir doygu haline koy· 
mak, dlmağmı afyonlaştırmak 

lazımdır. Borada hocanın rolO 
başlar. 

- Sonu Var -

C. H. F. Kong
resine Bir Bakış,. 
- Baştarafı 3 neft ııaf lhede -
intikal ettirmek gibi müteklmll 
ve ideal bir halkçılık eseridir. 

V atandaılığın fcabettlrdlğl 

ilk vazifelerden biri, memleket 
ve devlete taalluk eden dtııdn· 
celert eamlmlyetle anlatmaktır. 

Cemiyet içinde bn vazife, ıynt 
zamanda yilkeek bir hak halin· 
de elimizde bulunuyor ve Ata· 
türk'iln fnkaın işte bu [Vazife· 
hakkı) yapmak ve kullanmak 
f mk&nlarını ntandatlara açık 

kapı, açık ytıreldlk n açık 

ah21la vermiştir. 

Orhan Rahmi 

Üniversitede Döçent 
Muavin Profesör 

Or. A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara hergün öğleden 
IOnl'I bakar, 

İstiklıil r.addeti No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • .ı S TAN BUL 
Telefon : 4'>250 

İzmir eulh . hukuk mahke· 
meaioden: 

Mflddelye Karııyaka'da zafer 
eokağında 82 No. la hanede 
Hatice tarafından mtıddeaaleyha 
katvıyıkada mukim iken lke· 
metgthı meçhul olan mada01 
foya aleyhine ikame eylediği 

lzalel ıayu davasından dolayı 

gıyap kararı U&nen tebliği su· 
retfle icra kılınan muhakeme 
netlceainde mtddelyenln ika• 
met ettiği m6ddeablh evin 38 
hlsee itibarile 29 blsseal hali· 
ceye ve 4 hisseel mftddeaaleyha 
uhdesinde mukayyet bolondugu 
ve kabili taksim olmadıiı ıD· 

lışılmakla satılmak saretUe 
ıoyoon lsaleeine ve maerafın 
hlueleri nlehetlnde taraf lua 
aidiyetine 31·12·934 tarihinde 
karar verllmlı olduğundan mdd· 
deaaleyhanın mdddetl zarfında 
milracaatla taroku kanoniyeye 
teve88ül etmedi ğl takdlrde bu 

• baptaki hükmftn keebl kat'iyet 

edeceği tebliğ makamına kaim 
olmak dzere llAn olunur. 110 

Kastamoni 
Halkeviniıı 

Faaliyeti .. 
K.aetımonl 12 (A,A) - Bal. 

kevlnde valinin başkaolığı al· 
tında moallimleıln, okumuıla· 
rın n memurların lıtlraklle 

bir toplantı yapılarak nln 
mıddt doramo ve bunan do· 
ğurdoğa neticeler ve maddi 
durumun noksanlığını gider· 
mek için alınacak tedbirler 
düşüntUmdşUlr. Bundan başka 
Kaetamonl halkının al4kaları· 

nı celbedecek bir tekilde ôko· 
nomlk tarih ve edebiyat ıube. 
lerlnln ayda bir (kaç defa kon· 
feranı vermeıl etrafında konu· 
şolmuŞtur. 
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Umumô Haırpte Türküye 
CasusOaroa 

Peof o para fle: 

Bankasından: 
o 

No. Pey akçeel 
Lira 
;WO 
100 
350 

ede DngöOö~ Esas No. Yeri 
219 Al•anc11k meıııdlye m . kar11kol so. 

413 Cedft m. dılndar eıoklğı 

Yeni Eski Cinıl 

3 1 ev 

n Ya•an: Conl Bohan 1 Tefrika uumaraar.55 
599 Burnna yıkık minare mevkii 

7 
28 
4:1 

3 ev 

26 ev 

Belki Blenkiron birşeyler yapabilirdi 
Fekat O Simdi Kimbilir Nerede idi? 

' 

642 Dördüncü sultaniye m. eşrefpaşa eo. 

64.4. 3 ftocü eoltaniye m. komiser mahmnt ıo. 
650 Dayı emir OJahıllesl dayı emir ıo. 

651 " " yel değirmeni çıkmazı 
852 .. " dayı emir aokağ• 

21 
]2 

102 

6 

42 evin 3 .8 payı 15 

23.25 evin 2.8 puyı 15 
12 ·arsa 48 m.2 ;J 

102 area 16 m.2 .fı 

6 ana 61 m.2 5 

Rlşaı 'ın gözlerinde haf lf bir 

Y•e birikti, yarım Hatlık mü
temadi bir yürilyOşten sonra 

ağaçları glrtlkçe Jnceleşen ı bir 

aabıya ve pekaz eonra da düz 

bir ıçıkhğa geldf. Ôniinde bfr 

"•di vardı. Ve yarım mil ile· 
tlde de nehir olanca gOzelJiğl · 
·~ L aa.ıyordo. Rlşar oturdu ve 

tnb elaı melül kurtuluş yoluna 
aktı. 

e· ır g6n evvelki keof inin ver· 
dlğl inşirah ~imdi zail olmuştu. 
0 Yakit anhyeblldtğl şeyin işine 
~:t•yacağıoa aklı kesmiyordu. 
""e"t b 
nem 

akikaıen BUdafon Ay· 
tıanıaoda böyle bir kimse 

"•r ld' 
l
. , ı11e bu da, her halde Ber-
ııı de b iiyük bir apartmanda 

oturrn 
b aeı l'e yemeğini Kayserle 

erabe · l:>f r Yımeei lazım gelirdi ki 
J\ tır• 
bt •o da bundan her hangi 

r lllal' kıt unıat aıı~dırmssının lm-
a· ıQ Ve ihtimali yoktu. Belki 

1 'ilki Fak ron blrşeyler yapabilirdi. 

idt? at. 0 'lı:ndi kimbllir nerede 
· Sır y b olter Bollivantın bile 

a_ u; llttdııfon Ayne'm hakkında 
lşır'a ı . • 1 

lht· IDP. .uuıat verebılmee 
ıırıaıt b 1 l'ardı, Fakat onu nasıl 

u acaıu n· 
giı ı. ıran evel İııtınbol'ı 

ltleğe 
eU 

1 
ve el'an Almao'ların 

C
• elr nde tuttolr.lan felaket zen· 
ır oi k B oparrnıığa mecburdu. 
urada k l 

il IDıt olsaydı bile bir 
şey lbla 
il' Y•mıyacaktı. Her yol 

•eer'a k 1 h •pa 1 görftnüyor ve 
ıuıgt istik 

•mete gidene ayali'ını 
çarpan bt " 
hul r '''kın vaziyetinde 
h unuyordu. Stom her halde 

er taraf l 
ôrrnu d 8 zencirden bir ağ 
"U §l • ÇQnktı Rloar Stomun 
o roruno b ' 

•ltılımıotı. 
R.ı,.,., l 

\>aeıta e e geçirmek için her 
dıt ğY• baş vuracak ve Rlşar 

e er 
da lı. llzun müddet buralar· 
,. ahreı nihayet yakayı ele 
ı_ 6"'cetuı. Fakat boradan nasıl 
~urtnla k · ca tı? Pasaportu bir işe 
Yllraınaya ı. Ç caa.tı. üokü pa111por-
tunn 
h n numarası şimdiye kadar 

t~tfln polis merkezlerine, hü · 

d~rı ietasyoolarıt telgraf la bil· 
trllmtş ld 

T 0 uğuna tilphe yoklu. 
urı~t rehh · ı d erıu bf r daha göz 
~rı geçfrdl. Ve büyük bir Be· 

lıtıçle i d 
içi d IJ lll. l Avu0 turya topra;ı 
han ı.:ı olduı;ıınu ve yoluna da · 
lrf 1 'Yhklrt d~vum edebllece 
l'ı n arıı d 
Y 1 

11 
'· Tirol veya Bohem· 

11 Brik • d ~ 81Uetınl ıutmağı dü~On· 

h
u, fakat bu yuler hem uzun 
e~ d ' e yollarda blnterr,e kim 

8~Ye te8adüf ctmeıl ve yaka· 
lanması ihtimali vardı . Günler 
den perşeınbe ve senenin ikin
ci kaaunu idi. Şubıdın ı 7 aio . 

de ise lııtımlıul'dıı hulunmağa 
nıecburdu. 

Ah letanbul!.. O, HerHn'f'le 
ik.en İstımbul'u uzak bir yol 
118Dmıştı. Şimdi ise onu dünya 
dan oya olan qıceafe kadıar 
Uzak görüyordu. Fakat karşı· 
810da bir gelin gibi süzülen 
nehir onu oraya isal edebile· 
<: ı:k 
hl ilk merhale olacaktı . ~e 
h. ti tetk\k ederken çok güzel 
ırşey gözüne Hlıııtl. Uzakta 

Ufkun h' • Bağına doğru uehlrin te · 
ırın tepeyi dolaetığı direek.te 

uzun bir duman sütunu vardı, 
nehir d 

ora • darlao•}ordu ve 
hlrkaç k •-. ayııı; ndılrin tam lf'P"· 
yı dolı"lıb k•· d . -. "' uşe cu bu islıka · 

mete doğro geliyordu. Fakat 

Rişar hunlardan ancak iki ta 

neeiol görebiliyordu. Gördüğfi 
hn fkl kayık her halde yedek· 
te çekilen b!rer aalapurya idi. 
filşar sol tarafa haktı. Bu ta· 
raf ta da buna benzer blr sala· 

porya gördü. Bidayette bunun 

aşağı yukarı biner tonluk bir 
nehir gemisi olduğunu eındı. 

Fakat biraz yaklatınca bir ro· 
morkôr ile çekilen birer 11la· 
parya kolu olduğunu anladı. 
Romoıkörün arkasında iyice 

yüklenmiş n çok büyük altı 

lzmir S 'cilli Ti-
caret memurlu
ğundan: 

lzmir'de pe~t~malcılar başında 
mimar kemallddln caddesJnde 
ticaret yapan mdstccel (yerli 

mıllırı türk Umltet şlrketl)nln 
29.12.934 tarihli heyeti umu· 

mlyesi zabıtnameıi ticaret ka· 
nunu hükümlerine tevfikan 
elctlln 1314 numarasına kayt 

n tcecil edildiği ilan olunur. 

1 ııabarname 
2 hlesedarao ced Vf' U 

İzmir efcilli ticaret memur· 
loğu resmi mtlbrü F. Temik 
imzası. 

29 kıinunuevvel 9:l4 taıl· 
hinde toplanan yeril malları 

Uirk ltmitet eirk~d heyeti umu· 
mfyeel zabtadır. 

Ştrket mokave1ı·nımesioin 11 
tncl maddeef oe lt vf ikso şirket 

tane salapurya eaydı. Bir da· 

ldkalık dOşiioceel çok faldell 
bir hatırayı dimağında canlan· 
dırdı. 

Hastanede iken Sandi füı 

mübahaeelerlndeo birinde Sandl 
ona Alman 'larıo Balkan hare· 
katı hak.kında oldukça faideli 
malumat vermişti. Alman'laıın 

maksad1 Sırbfetan'ı derhal orta

dan kaldtrarak Tftrkiye'nln 
pek ziyade muhtaç oldugu ve 
top mermilerini kolaylıkla ve 
tehllkeelz olar.k Türklye'ye ye· 
tiştirebilmek tmlı,. 

- Sonu var -

duklan Te bo suretle nhıabı 

kanuni mevcudiyetine binaen 
şirket müdOrO şürekıidan bay 

baSBn fehmf tarafından celee 
açılarak roznamel müzakerata 

te9ktl eı'en şirket mok.ıvelena
meeinin 17 inci maddeelne 
tevfikan şlrketlo mOddetl bit· 
meden evvel beş aene daha 
temdJt edUmeıl hakkındı mü· 
zakereye baılandı. 

Söz alan türekıidan bay Raşid 
NesJb ı:ılrketlmlzio beo ıeneye 

y"kın bir Hmandanbed elde 
ettiği muvaf fıkıyet ve bllha81!a 

yerli mallaı:ının eDrilmftnd te· 
min etmek yolunda tnllli bir 

gayeye yaptığı hizm.-.tlerfu şa· 

yanı memnuniyet bir derecede 
oıduğonu ve binaenaleyh şir· 
.ketin milddettnln beş eeue daha 
temdidine taraftar olduğunu 

söylemiştir. Diğl"r şerikler dahi 
hay Raşid Neslb'in f lklrlerine 
iştirak ettiklerini söylemişler 

yalnız şirket sermayesinin y6zde 
ft.ç nlıbetlnde hlııeye malik 

mQdOrü bay basan febml ıara· otan ı:ıürekidan bay muetafı 
fından şürekaya yapılan tebll· nurl ı:ıirketio temdidlne taraf'tar 
gat üzerine zirde vaziüllmza olmadı~ını ıöylemlotir. 
oilrekAoıu kAf feeloln lttlrıkla· Netice itibarile şirket eerma· 
rlle yerli malları Türk lf mltet yeeinln ydzde dokeao yedJei 
şirketi heyeti umumfyesl 29.12 · nlebetinde hlHeye malik olan 
934 tarihine müıadlf cuınırıeet şürekloın lttifaldarlle şirketin 
güoö saat 15 te lzmirde tir· mtlddetJoln bee &ene daha tem· 
ketin icrayı maıı; mele eylediği dit edilmesine ve lbımgelen 
mağazada oktl içtima etmiştir. muameleyi kanuniye ve tescili· 

İşbu heyeti umumiye içli· yesintn ikmali husueunda olrkel 
maında o\rket eermayeıloln la· müdftrü bay haeıııı febmlye &fi• 

mama olan 100000 lirayı tem· l&hlyeti taQJme verilmeelne ka· 
sil eden, sekiz kişiden f baret rar verilerek celsey" nihayet 

bulunan oüreUnın hazır bulun· •erflmiştlr. 

---------

Hecı Ali zade Bacı Hüseyin oğlo Bacı Ahmet oğlu 
Abdullah Hasan Fehmi Basan F~hml 

Korkmaz oğlu 
Muhiddin 

Karabacak oğln 
Mebmed Bulı1Bi 
Şüukıioın leiml,.rl 

Doktor 
Raeid Nesib 

Hacı Huon zade 

Musıafa N orl 

Hacı Ahmed oğlu bay Basan Febmf 
Hacı Hüaeyin oğlu bay Hasan Fehmi 
Bacı A ll zade bay Abdullah 
Korkmaz oğlu hay Muhiddin 

Dok.tor bay Raşid Nesib . 
Mehmed oğlu hay Mebmed Alı 
UıCl Hasım zade bay Mustafa Nori 

Karabacak oğlu bay Mebmed Buh1sl 

Bacı Hüseyin oğla 

.Baean Fehmi 
Ooktnr 

Raşid Nesib 
Hacı Basan zade 

Mustafa Nuri 

Doktor 

Mt-bmet oAlu 
Mebıued Ali 

Riese miktarı 
Ura 
s:-woo 
ısooo 
12000 

5000 
4000 
3000 
3000 
2000 

100000 
Bacı Ahmet oğlu 

Hee1tn Fehmi 
Mebmed oğlu 
Mebmed Ali 

107 

667 Bfrfncf ıultanlye M. havi gccidf 
677 Orhaniye mahallesi yokuş başı ıo . 

706 Alaancak: mesodiye m. zanbık so. 
19 

712 Keetelli m. kahraman soka&ı 2t 
713 " u " 30 
715 " 0 iklçeşmellkcaddeai 182.18(.168.170 
716 latlklıU m. gündüz sokağı 16,18,20,16,16.1,16.2 

724. Tepecik m. bitil ıokığ1 12 
728 Meaodlye m. birinci ve 2 inci kordon 33:1.273 4'84.,501 

741 2 lncl eüleymaniye m. kamil po. ıokağı 159.1 
745 u " " 195.2 
7ö0 " kiremitçi sokatı 8 

752 " çorak ıokagı 

7 56 Mısırlı caddeıl 

812 Gdzelyurt m. kemer ahı caddesi 

873 Şehitler mah•llcsl mukaddeı mezar ıokagı 

8'i3.l " "' " " 

150.12 
154.17 

194 
102,104,106 

96.98.100 
88 l İkinci eüle ymaniye m. yöıbatı haean ağa eıokağı 41 

6 883 " " kiremitci sokağı 

938 Güzelyurt m. türk pazarı sokağ1 

94: 7 İsmetpaşı maballeai alp anlan ıok.ağı 22 

948 " " " u 20 
I 025 Cedit m. bOlbül ıokağı 41 

Sekiz takllltle: 

:12.1 f52.50 m.2 arsa 2.( payı 4 
13 evia 64.256 'ehlml 20 
18 ev 350 

22.2 odanın yarııı 15 
28.3 evin 1.24 payı 2 

ev n dükk4nın 34.72 payı 150 

n ve iki dükkAnın 35.64" 150 
ev 

n ve dilkkAnın 1.3 payı 
arsa 81 m.2 

175 
850 

7 
120 
12 6 

araa 1331 m.2 
406 m.2 arsanın 
128.256 tehlmi. 
arsa 160 m.2 8 

195 m.2 ananın 3.4 payı 30 
182 dft.kkinın 1.48 payı 4 
80 depo 800 

96.98.100 depo 800 
41 e'fio::ı.s payı 26 

4 42 m.2 areanan 2 
128.256 eehıni 

32 diikkaoın 596208 60 

39 

808704 payı 
65 

evin lt.240 payı 
75 

4 

906 Karfıy11ka oıman zade m. ikinci a'dın çıkma:r.ı 9 5894,50 m.2 area 170 
1008 Karantina tramny cıddeel 558 ev 1200 

Yeri ve numaraları yokarıde yazılı emlakin eatışları 26.1.935 cumartesi gönü Hat onda thale 

edilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. İstek.il olanların hhıalarında yazıla pey ıkçelerinl 
yatumalara ve arttrmaya girmeleri lfi.zımdır. 14: 18 33 108 
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it Anl{ara Birası. t~ 
= = = = ~ 111 ~ 

~ Umduğumuzdan üstün Çıktı. ~ 
== = - -= - = - -
~ Ucuz - Temiz ve Sıhhi Bir Gıdadır. §5 - -- -
~ s 
E5 Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. ;;;; - -- -~ izmirde acentamız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticaretha- ~ 
~ nenin siparişini kabul ediyoı·uz. Ankara orman çiftliği mftdftr· ~ 
~ liiğftne milracaat. Fazla izahat izmir'de Ege palas ve Şehit" gazi· ~ 
~ nosu mftsteciri Tnrkmenoğlu Murat Beyden alınabilir. = 
~l lllll il l l l il 11111111111111111111111111111) 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111, 
Kıtaplarınıza gnzelbır 
cilt hatıralarınıza şık 
bir alblim vesair 
cilt işleri yaptır
mak isterseniz 

Yeni Kavaflar çarşısmda 
34 Numarada 

•ALI RIZA• 
Mi1cellithanesine uğrayı nı~ .• 

İzmir belediyeeiodeo: 
Kent Halkına 

• Saylav aeçlmi ikfncl mün· 
tehlplerin seçimine 1 ~ 1 935 
cumartesi günü her tarafta 

birden başlamıştır. Seçim 18· 
1-935 cama günü ak~amına kadar 
eÖl'ecekıir. BUiomek üzere ilan 
olonor. 116 

§ - 3500 lira bedeli ke 
ılf Jt karşıyaka yamanlar suyu 
için 17 5 adet piston rotatif 
ekllibre ve.yahut 250 adet tur
bio sisteminden ahnacak olan 
eo saall•rı belediye encümen 
kılemlnd.-kl keştfoame ve şart· il! 

----------= 
Zekai Ihrahim 

Dahiliye ~lutahnssısı , 
Beyler sokak No. 45 Beyler Hamamı karşmnda .. 

;) - 6 ya kadar hastalarmı kubol eder. 

~ namesi nçhile açık tksiltme 

- ile 2 3.935 cumartesi güoü 
~ eaat 16 da izmlr belediye daimi 
=: encümeninde açık eksiltme tle 
~ alınacaktır. Bo J~e iştirak için 
S 263 lira muvakkat teminat = lAzımdır. 

.... ~·-
. nıuı)ı·ı-.. . 

Evkaf ModorlüğOnden: 
Çorakkapı caddesinde camiye bldoik senede 48 lira gelirli nu

marasız dükkı\oın klrH• oo gün müddetle artırmaya kooulmuo· 

tur. ihalesi ~2.l.935 salı günü ııaat 15 dedir. lstekll olanların 
--- Şartname ve keşifoı-tme iımir TELEFON: 

•••••ll!IM'-"!!!l!'M"'-'!Wl!~ll-!W!IMlllllllll'Mlll\IM!Wl'!Mİii=ii belediye ba şm ühen diııli ~lnd,.n 
ıhuır. 14 l 7 ~.J. :lH mönıcaınları. 90 



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

D~mör ŞlYllbesö 
ikinci kordonda Borııa civarında kendi blna111Dda 

TELEFON:.2363 --···· ..... --
Heı·ttırlft Banka Muamelltı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

Milsait şeraitle mevduat kabul edilir 

Hububat, QzOm, incir, pamuk, yapak, zeytin
yağı, afyon vesair emtia kumuıyonculuğu ya
pılır. Mallarm vOruduoda sahiplerine en mftaa-

it şeraitle avan8 verilir. 

ı, 11 ı mı,, ı ı ı 11,, m" m rı ı 11 n ı ı ı ı, ı,, ı ı ı, ı ı ı ı ı ı ı 11 ı ı ı ı ı ı1ıı,111111ııııı,111111ın111111111111 
Bornava satın alma komisyonunda iha· 

leleri yapılacak olan asker ilanları 
Horona askeri 11. •l. ko. re. den: 

Mikdarı Cinai 

Olivier ve şüreka· 
sı Limitet Vapur 
Acentası 

YndcU Han. Birinci Kordon 
Tel. 2443 

The Ellermın Lince 

Tahliye için beklenilen vapurlar 
' ·ECYPSIAN .. 15 birlacl kıi· 

nunda Lfnrpool n Snıa· 
te'adan 

.. THURSO,, 25 birinci U 
aunda Londra, Hull n Aa· 
yersteo gelip tahliyede bulu· 
nacak ve ayni zımındı Lon· 
dra n Hull için yak alacaktır. 

"ARTA,, Hamborg, Bremen 
ve An.eratea ıelip tıhllyede 

hulonmoıtor. 

Not Vurnt tarihleri ve Ta· 

Doktor 

Ziya Hamdi 
Knlak, Burun, Boğaz 

mütahau,111. Cumada• bat· 
ka hergftn butalerını 3·6 
ya kadar kabul edf'r. İkin.' 
el Beyler aokağı, Beyler 
hamamı karoıu No. 41 

Telef'oa: 3686 ................. ________ __ 
V. N. 

VV. Ji~. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LlNIE 

"NIEDERV ALO,. npuru ha· 

len limanımızda olup 11 son 
kAnuoa kadar Anverı, Roter· 
dam, Hımborg n Bremen içla 

4\ hamule alacakllr. 

1 
ARMEMENt H. SCBULDT 

r 

purlanu isimleri theriae deni· 
~kUklerdeo me1•ullyeı kabul 
~dilmez . 

Fotoğrafçılık 
---···--- HAMBURG 

Makinelerinızi "NORBURG,, •ıpuro 2!1 ıon 
202,000 Arpa Filimlerinizi klnonda bekleniyor, Bamborg 

1 - Kıtaat ihtiyacı için yukarıdaki yem kıpalı zarf la ekelh· Camlarınızı ve AaTera'ten yQk çıkınp 
mlye konolmuotur. Şartnameııinl bedelıılz olarak maul· Roterdam n Bımburg için 

Foteğraf kıi4ıt, kart TC fetoj'• 
11da Aıı. 11. al. ko. alınabfUr · raf malzo111eni:&i bizden alınız. Her ylk alıcaktar. 

2 - 19.1.93ö çarşamba günil 1111t 15 tedlr. ~ıpah zarfla çeıit amatör itleri kabul edilir •e El.SPORT STE!MSBİP 
Mınfaadıki Ae. ııa. al. ko. yapılacaktır. en iyi cinıten kittt kullanılır. CORPORATfON 

3 - Mo ... kkıt teminat 606 liradır Atöl e . ı·zde "Eg_SMOUTH,, l'lpora ı• 
4 - Teklif edilen mektubların 19. 1.935 çarıamba gGoil ıaat Y fil 

Müeıaeaemwo çektiti f•tet· eea kAaonda bekleniyor, Nn· 
14 de komleyonı verilmelidir. york lçla .,ık alacaktır. 

raflar, kart peBtallar •e ajraoiie. 
5 - lıteklllerln beUI gün •e saatte l\llnlaadakl Aı. H. al. ,, ErSELSIO• ,, •apuru 3 uıanlan t niyedeo ınlıtafıli ci· a. .n • 

ko. müracaatlara ilin olunur. 2 6 18 14 17 riyoruz. 
ıubatta lte-klcalyer, Nnyork, "f 1111111111111111111111111111111111111111111111\ 111111111111111111111111111111111111!11111111111" Ucuz, gQzel, zevkli, le· Boıten, EUadelf Jyı n Norfolk 

~ Türkiye Cümhuriyetl :~:~0~ :;••.e i• ve •ç·~-y~k ····~::::· .... h ...... 

~-=-Merkez Bankasından·. ~I Hamza Rftstem 1'ıpur tırtblerlade acentemiz 
Emirler Çartuı hiçbir mee'allyet kalt•l etmez. = 5 \. -' Telefon No. 2007 · 200~ 1 Yüzde 7 faizli iki milyon liralık ; .:::=F=r=a=ı=e=ıı=i ::;:S;:::p=e=r=co~V~a~p~u,;...r~A~c...;.e_n_t_a_sı-

~ Sıvas - Erzurunı demiryolu talı- ~ ROYAL NEERLANoAıs KUMPANYASI 
= J = "BERCULES,, vapuru 12 ktounuaofde beklenmekte olup 
~ Vİl(erİDİll kayıt IİıUame eSİOe ya• ~ yüktlnü boıalttıktın ıonra Burgaı, Varna "Kaıteaceye hareket 
5 Si edecektir. 
§ kında baş)aoacaktır. ~ "ULYSSES,, npuru 12 kiaunu .. niden 17 ktaunuı.ufye ka· - = dar An•ere, Rolerdam, Amatcrdı• ve Hamburga için yok §2 Geliri tamamen Sıvas ·Erzarum demlryoluuua intaaboa === 

alacaktır. 5 tahslı olunan otuz milyon liralık SıHı Erzurum iıılikra.ııaın __ - d 
·•HERCULES,,nparu 25 Klnwauıauideu 28 kAnunuaaniye ka ar Aa 

~ iki milyon ltrahk birinci kııımıoı tetkll edea tıbvlllerln ~ •era, Roterdam, Amıterdım n Baaıburc Umanları için yak: 
~ kayıt muameleeloe 1 O ikinci :unua l 935 tuihlnde bıılaaa· ~ alacaktır. 
~ cak ve 15 ikinci klnuıı 1935 tarihinde nihayet nrilccektir. E 
~ Behcrlnlo itibari kıymeti yirmi lira olın bu munkkat ~ 
§Utab,lller 19 lira ihraç f iati ftzerinden bo müddet zarfında ~ 
S merkez,zlraat 1'e it bıukalırınıu , .. beteri huluuıa laer mı· 5 
§2 halde eaht• çıkarılacaktır. ;: 

SVENS~A ORlENT LlNIEN 

§E Umumi ve miUhık bOtçclerle idare olunan daire ve m6· S 
=: eneselerce vilayetler haıuıi daireler ile belıtdlyelerc• teminat =: 
§ olarak ve hazinece utılmıt n ııatılacak milli eoıllk bedelle· s 
§ rlnin tediyesinde itibari kıymetleri lzerlnden kabul olunur. ~· 
=: Babıolunan muamelelerde nakit gibi kabul edileceği " S 
S gerek bedellerinin n gerckıe falalerlnla tediycelncle hiçbir ~ 
S ııurctle vergi Te reıme tlbl olmayacağı kanunla teyit edtlmlt ~ 
S olan bu lııtikraz tahYlllerlnl• faizi de ~~ 7 olarık teeblt S 
~ edildiğinden ittirmk edenler •n faldell " 11ğlam Te ayni ~ 
~ zamanda memleket iti• nrlmli ltlr ite pualarıoı yıtırmıı ~ 
EE olacaklardır. · i58' Si 

~ Kupon bedelleri her ~ene 15 i 
1 Kiinum~anide verilecektir. 1 
iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllnntllllllllllllllllllllftl• 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker iliinları 

İıtanbul Sellmlye ut. al. ko. dan: 
1 - At1ğıda cine n mlktarlau ve monkkıt teminatları ya· 

zah yiyeceklerin hi11larında göııterilen gaa n •atlercle ihaleleri 
kapalJ zarf la yapılacaktır. İstekli ·olan tlrketlerln ekıılltm• kana· 
nunun 3 ca maddesine göre veelka göııtermlye mecburdurlar. 

2 - İsteklilerin teklif mektuplarını koydukları zarf mtlbGr· 
lenecek n adreı yazılmıı olaeıktır. Veatk&larlle temlaat munk· 
katlar bu mObürln zarf Ue b~raber diğer bir zarfa konacak ve 
bu zuf da mflhCirlü olacaktır. 

Teklif mektuplarında tartnamenin tamamen okunduğu •e ka· 
bul edildiği teklif edilen fiatler hem rakkam •e hem de yazı 
ile y1Zılmıı olacıktu. Teklif mektuplarını ihaleden bir eaat ev · 

nline kadar komisyona nrilmlı olacakttr. Ev11f •e tcr•ft her 
gfin komiıyondı görebilirler. lateklllerln ihale gönünde Selimlye 
Hbn alma ko. nı gelmeleri. 74 13 18 22 27 
Mlkıan 
KU .. u Clnıl f hıle gün Hat Tahmin Fi. Santim 

600,000 Un 31 · l ·9~5 lt 11 kr. 25 
14 18 

monkkat teminatı 

462ö lira 
22 27 (i4) 

" FERNEOO .. npuru 16 k.inuauunlde Baaburg, Copeolu· 
geu, Dantılı, Gdyala, Gotebarg, Otlo Ye lıbadianyı llmıa· 
ları için ytlk ılıcaktır. 

"BLALAND,, motörG 23 tubatta Bımltarg, Copeahageu, 
Dantaıg, Gdynla: G•tebug, Oılo Ye labndlunya lçio yilk 
alacaktır. 

0 SM ALAN O,, vapura 7 tubattı Bamburg, Copenbageu, Dıut· 
zig, bdynia, Goteburg, H .&akandiuuya lhaıal1rı için ytıl ala· 
cıktir. 

SJ.:RVİCE MAR1T1M ROUMAIN 
Garbi Akdcaia için her oabcı gGadc bir MuntUtm S~fer 
"Al.BA JULYA,, nparu 21 klnonuaanide beklenmekte e1up 

ayni gönde Malta, Bır1elon, M•nllya 1'8 Cenenya hareket ede· 
cektir. 

••PELES,, npuro 15 ıubattı geUp l' ıultaua Jblta, Bar· 
1eloa, Marıllya " Cenon'ya hareket edecektir. 

Yolca •• yOk kabul eder. 
Hamlı: İlblartlakt hareket tarihlerindeki degtılkllklerden acemte 

mcı'aUyet kabul etmez. 
Fazlı taftillt için İkinci ~ordorıda Talamll H Tahliye tlrketi 

blaaıı arkuındı Fratelll Sperco aceatıbgıuı mlncaat edilmeli 
rica olunur. Telefon: 2004 · 2605 

• • 
IZMIR 

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

Merkezi : i Z M 1 R 
' 

Şubeleri: ödemio, Salihli, Turıutlu 
Alaşehir, Tire .. 

----·----
Hertftrltl Banka Muamelltı Yapar~. 

Bir Maelik mndaata •ı. 6 
Ahı aylak ,. "• ,,1.2 
V adeılz heaabı cariler• ~ 'fal• •erir. 

Gümrük Muhataza Alayı Satın• 
ma Komisyonundan: ., 

Cinsi Ml.ktan T•hmlnl f fatl 1t1 u vak kat temi' 
Toı şeker 6900 37.5 knruı lOi Ura 

İzmir gilmrOk muhafaza alayı ihtiyacı için yukarıda mika' 
yazılı toz oekerln yapılan açık eksiltmede verilen f lat gali İ 
rtUdftğGaden ekeltme gtınô 24 1.935 saat 14 de bırakılmıellf 
isteklilerin mezkU.. güod~ temlnatlarile ve şartnameyi gör~ 
Ozere her gün komisyona müracHtlafl. 120 

lzmir ithalat GumrOğO Mudot 
loğonden: 
Kilo gr. Cins eşya Kıymed 

J.tra M 
o 330 İpek meoııucat t) 00 
o 400 Yiiolil p11auklu çocak pautalonu 2 00 
o 550 YOzde yetmiş hf'te kadar ipekli pamuklu 5 00 

meneocat. 
O 190 İpek mensucat 3 00 
O 165 yüzde elliye kadar ipekli pamuk mensucat 4 00 
O 1 l O İpek kıdlD çorabı 6 00 
O 120 ipek menıucat 4 00 
O 550 Örme ytın fanila gömlek 8 00 
O 320 Rugan kadın ayakkabı 2 00 
O 030 ipek k1rnat 1 00 
2 765 36 oo 
Yubrıda cioıı ve miktarları y1ııh f'f)'a t'CDebl memlcketletlt 

götQrGlmek .. rtlle açık arttırma earetlle 1atılacağından 28.1.9~ 
pazarteııi ıünil uat 13 de hhal4t gümrüğtı ııatıt komlıyoıa8'1 
milracaatları. 14 23 1 Hl 
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Asgari 1500 Saat ömrü Olan En Pa.-lak 
Ziyala MET ALLUM Lambalarını Ter-

cihen Her Bayiden Arayınız. 

MEHMET TEVFiK 
84yftk Elektirik, Telefon v«: Malzemeleri depoeu 

Pe~temalcılar No. 77 .• 79 Tel. 3332 

lzmir Eşrefpaşa Hastanesi Serti 
babetinden: 

Etrefpıtı haetıneılnde 111e•cut ıhı adet müatamel bakır '' 
moılfonlar 11611 «ü•ünden itibaren 20 ~GD miiddetle m6.,f 
deye çıkarılmııtır. Alıcıların tcrmoıtfonlır1 görmek H ı•ral' 
meyi aalımık İC)İn her gln h11tHe beyatl ldır•P 
" ihale gGnft olan 30. 1. 9~5 çar9amba glnG ıaat 9 .ta11 1 ~ f 
kadır 1'1llyet encllmealac mftracaatları Ulu olanur. 

10 ı• 18 22 

Aydın demiryolu umum mil· 

dGrlôğGnden 

Mflddetl 31·12·19:J4 tarihin· 
de btten Çi•rilden Denizliye 
beher tonu 500 n Nazllllye 
1000 karutluk 808 numaralı ve 
Çlnilden sarayköyc beher tonu 

530 kuraıluk 929 nomar•h 
taabhtltnamell tarifeler 15. ı. 935 
tarihinden 30.6.1935 tarihine 

'kadar eıkl terıhl .eçblle tem· 

dit edllmlıtlr. 

Aydı.ı demiryolu omam mi· 

dllrlilAClnden 
I 082 numırah portakal ta · 

rifeaidit. 
15.1.1935 tarihinden 31.3. 

1935 tarihine kadar muteber 
olmak Gzere Sultanhl .. rdan İs· 
ilk baılç dlger bilumum illa•· 
yonlan taıınacık portakalın 

beher tonaadın kilom~tr• il' 
ıına 7 karnı flcretl naklif 
ahnacakbr. 

§ 15.1.935 ıufhlnden !10 
935 tarlhlac kadar Denlzll'd~ 
lamlr'• taıınacak lpreeelealll" 
pamuk ile ipek harduının _, 

her tonundan :3000 karnı * 
reti nakliye alınacaktır. 

İnhisarlar lzmtr baomabef 
diıllğlnden: 

Bornova n bayrakh .ol. 
rat fıbrikalarında bulanan 11 

eakat bidon pHar lıklı t•tİ 
ruirilecektlr. lıteklilerJn ~O-" 
935 pazu gilnCl 11at on.,,.. 

temlnallarile fımlr baımCl~ 
ltl8tlne gelmeleri bldol' 
görmek için adı ıcçen fabrilf 
lara uğramaları, 121 


