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Saylav Seçimi Hazırlığı 
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• • 
Kültür 

-ZelZelenin Büyük Zararları. 
nd k Başlar ey 
Kullanmıya Ge e 

ı l 

ur aşları D d 
Sandıklar Sabah Saat (8) den Ak-

Bakanı 

Oniversitede Y ıkdan ve Harah Olan Köyler Yeni
den ve Sıhhi Bir Şekilde Yapılacaktır. 

•• 

şam (18) e Kadar Açık Olacak. 
•• 

lçeriişler Bakanlığı, Zelzelelerin Yaptığı Zararları ve 
Httkômetçe Alınan Tedbirleri Anlatıyor. Balıkesir 

Valisi Emrine Derhal (10) Bin Lira Gönderildi . 
Saylavıeçlmtnetemellbazırlık Belediye memurlatı reyleriı.l Ankara, 13 (A.A) - İçeri ı hareket 4·1·1935 Cuma güotı 

l blb imi perıembe güofl kullauıcıklardır. 
o an ikinci mfl~te s"'ç ,, lıl~rl bakaalağıadu tebliğ edU· eaıt 4,43 de ba~lamıt 'fo f1111Ja. 
devam ediyor. Halkımızın, ae · Karşıyaka da mittir: larla bugaoe kadar devam et. 

çime katılarak ıiyual ve 11oyul Don K.arııyaka'da donanmacı 1 _ Erdek, Kapıda~, Mu- mittir. BagOoka serSJnlllar ha · 

giderek lcab eden tertibatı al· 

d1rmıı ve ilk yardımlar yapıl· 
mııtır. 

Yer tepreatialnden Erdek 
merkestnde birçok binaların 

dıvmrları çatlamıt ve iki baraka 
yılulmııhr. Narh, Ataklar H 

Tura köylerinde 23 ev tamı· 
mile yıkılmııtır. 

hakkını kullanmakta gö11terdiğl maballeai ~1 inci intibah daire· mır& yer ıar1t1atıları _.e netice· f lfdtr. ilk sarsıntıyı mflıeıklb: 
al&ka, ınlncle karıılanmıyı 11lnde (aallyeı dıha faala idi. lerl hakkında Bahkellir nllıl 
deler bir ittir. R~y atınlarıo 1111111 dan de ile dahiliye tefdı heyeti relıi 

Db, eeç\mln OçtıncCl gllntl pek'" çoktu. :Kadınların reyini, ye ııhhiye baftoifeUltl tarafın· 
idi. fiın de, kadın erkek: bmlr erkeklerinkine mClani bir de elan birlikte devlet merkeaioe 
h L ı receyl bulmutıur. 
ılkındın pekçoAu, mınt ... a a· ö d il t lgraf ikinci mad 
~ -4d Karııyaka'dakl Ankara, Ct\m· g D er en e • 

rıadıııd aaadık batlarına ~· e· boriyet, TOrkblrliğl mekteblerl dededir. 
rek reylerlnl kollıamıtlardır. talebeal, baımuallimlert Bay Kaltar Bakanı Bay Zeynelabidin 2 _ Yel' tepreatlıioden fe 

Gldlttea aalaııldlğıaa g&re, Hilaeyla Sabri, Bay Danlı n 1ıtınbuJ, 14 (Huıuıi) _ IAble ujrıyaa Marmara ad.la· 
lflçmek liakbnı hıls yurdd1tlır, Bay lemeil Hakkı ile Bayan Şehrlmlade bulunmakt• olan rnıdaki kD,J.ltr lleye~ gesilerek 
tayla eanea mocldetten enel, mualllmlerlolo nuaretf altında kDltGr be kanı Bay Zeynellbldf D tetldka& yapılcb. yer tepreatlal 
reylerlat tamamen kullumıt ıancbk batını gelerek ıeçlm et· Ü i d • 1 en "''ya.ı- ErdeL Lıauı mukes 

bugOa nfver& te e ., yen yapı· ., ucıı • • 

•laeailardlr. rafında laahıt [ılmıttlarl ~e l~a· lan ruathıaeyl mtntlmle aç n mGlbabtile Mum1ra adalı· 
Bla, bu neticeyi gayet tabU allimler de reyler n o •il· . k 1 ilk 

. :::::·:~!:~ ~=~~.~G=: .~:B~k·aiı·~~·Ne·rer~--oı·;~tk?·-
Dıtdıg. yftkaek haklara kullan· 
ınak ıuretlle de, yurda borclo 
oldafu nılfelinl her saman 
Y•pmıfbr, yapmaktadır n yap· 
ınıkta denm edecektir. 

Belediyeye asa eeçmek Te 

aeçilınek heklunclan ıoara, 11ay· 
ln 1eçmek .., ıeçllmek bıkkını 
da alua kadlnlanmıa da, ikinci 
mClntehlb aeçlmlae karıı, yGk· 
•ek altkalar1Dı g611termektedlr· 
ler. Sandık ;baıların• giderek 
reylerini kullının kadınlarımızı 
görClb te, .., .. ınmemek mOmktla 
de~ldlr. Rey kullanmada ka· 
dınların erkekleri geçecrği şlm· 

diden keıtirllebtllr. 
İtleri, gftçlerl mlıaid olma· 

dığı için reylerini kullanamamış 
olan yurddaılarımıaıo da 
reylerlnl 3almtlsdeki cama gn 
ntl kullanacakları aolaıılmıkla· 

dır. Bu itibarlı cuma gftnO 
bftylk bir iat\hıb ıenliğl ya. 
pılacak ve bu ıureale kadın 

erkek bütilo İzmh'Jller reyle 
rlnl kullanmak zevkini tada 

caldardır. 

• • • 
Say in ıeçlm tef tiı ] heyeti 

dCln llledrn ıonra belediyede 

1•PtıAı toplant111ndı tıçllere ve 
ınemarlara rey1erlol ıtmılın~ 
için bir kolayl k olmak flıere 
••nchldarın aaat a"ldıden on 
••klae kadar açık bolundorul· 
mııını •• lntlhab encftmenle· 
rlntn lllldık ba1la11nda nıife 
ıermelerlnl keıdrmlıllr. 

Şimdiye kıdır Andıklar 
~at dokaadan on yeCJlye kadar 

·~ totalayordu. Y eul keılme 
ııre ti11pa 1andık baıtannın 
ılıı kalıbılai ol• .. 11 ııbttcJlr. 

Alman Gazeteleri, Sar Plebisitini Al
man 'ların Kazanacağını Yazıyorlar. 

Sar plebicıitine ait bir 11&rant1ş. 

Subruk, 14 (A .A) - BaVll 
Ajanıından: 

Meçhul bir adam 11aat 21.30 de 
nul fır\aeıonı merkeıtnfn bu· 
lundo~o otoD\oblt kalGbClne bir 
bomba atmıt ve bir klilnln 
yıralanmısına stbeb olmaıtor. 
Bu adım kendisini tutmıma1an 
için etra(a atef ederek kaçma· 

~· baılamııtır. Karıunlır hiçbir 
kimaeye lubet etmemlttlr. 

75 yaşında ihtiyar bir kadın 
rey verirken tee111lr ve heyeca· 

nından ölmlıttlr. Lad.eller de 

iomtlnbtlerle Alman ceptieal 

tHaf tarlan ıraıında n•gılar l lılar "Hrdır. latatukoya taraftar 
olmofl• da yalnız hafif ,..ra- - Sorau 2 inci yGıdedlr -

Erzurum - Sıvas Demir
yolu istikrazı .. 

Banka M-odorleri Don Toplandılar. 
· Moddet Bugon Bitiyor. 

·-·-· Erzurum . Sıvaı demlryolo iı· denm edilmektedir. Dno aaat 

tlkra• tıhrilleıialn Abfln• tola· onda bu 1atıtlaı 191• cblbarl-
ilmlı tidal .. •dı bu111Wdt - Sona 6 ıacı 1......, -

İçeriitler Bakanı Bay Şiikrü Kaya 

Tiliyetçe Erclek kaymakamile 
bir !ıeyet adılar1 gönderildiği 
gibi vıli de m6tealuben adalara 

Marmara adalarında meık<kn 
olın 570 evden 450 ıl lamı · 

men ve df ~erlerl k11men n 

~llYrl mesktllı nler de tama· 
men yıkılmıttır. Ntıfuı aaylıtı 

.lôrt ôltı lS yaralıdan ibarettir. 
HayHnlardan 6 oıa ve 86 yı· 
rah vardır. 

Balkın sararları ve Acil lh· 
tiyaçları te11blt edildi ve derhal 
ıhnm1111 gerekli olan tedbirler 
kararlaıllrıldı ve halk dogru· 
dan dogruya yıpabllecekler! lı· 
leiin lfuına baılattmldı. 

Adalardaki mıuara ço~ fe · 
eldir. Balkın yiyecekleri ve 

- Sonu 6 ıneı aahlfede 

Türk Halk Şarkıları 

Tiirk l\lusikisi Yontulma
mış Bir Elmastır. 
--~~~~-------~~~~~---

So v yet San'at Mecmuasında Musi· 
kimiz Hakkında Çıkan Yazılar. 
Mo11koY1, 13 (A.A) - Ta11 

ajıau bildiriyor: 

İstanbul KoDlflnatuver mddfiı1l 
Bay Yuııuf Ziya 

Sovyet 1an'at mecmo111 (Yeni 
bh kOhdr membalara ) namı 
allındı n8frettl~l bir makalede 
profetör Vrprlk cll1or ki; 

"TGrk halk ıarkıları biiy6k 
bir alaka ile kartılanmıyı il· 
yiktlr. Ve bu muhakkaktır ki 
bu ı:ıarkılar yrnl bir TGrk muıl· 
ki11lnln 'fflcuda getlrllmeal lçlu. 
bir malzeme letkil edecektir. 

Ben t•haen l11tanbul koneena· 
tuvarı tardındınder lene,JI hıik 
şarlularını ıetkJke farHt buldum. 
Düfftacem Tark mu11iklalne hlı 

, 

... 

- Sonu 6 ıncı ıablfede -

Devletçilik 
•• 

Balknlnde verilmekte olan 
inkıllb konferanılarının dôr· 
dflncüsfl de eumı gönCl Hal· 

kevi salonunda verilecektir. 

Konferan11ın menoa (Dev· 
letçlllk) dlr n muallim Bay 

Hakkı Baha tarafından Teri· 
leeektir. K.Qnferanıı dinlemek 
fınatını kıçırmıyalım. 
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Bakalım Neler Olacak? ( T e o Y a z o O u y u m O a ır o .. , 
- Başı 1 inci uhffede - ler madenlerin teıellılmD, Frank s d _, B h ı ki d ' 

Gonnn 
KOçDk Duyumlan 

eefler ecnebi .gazetelerini top yerine Mark'ın konolma11 n an ıgı om a ıyac,a ar le 
lıyarak pleblsıt tatbiki tarınnı Sar Gkoooml rejlmlnlo Alman 
protesto etmlolerdlr. Bunlardan ökonomi sistemine karışıklık --

Makı Bravo demlıtlr ki: olmadan uydarolmıaı meı'ele· s 1 ı·h b na Go·· re UluQun yu·· zde 
- Poltı vazifesini çok fena eldir. ar ll ) a J ' . C 4 

yapmıştır. U.aklkatte poll.a yek· Almınya'nın Franıa'dın ti· • • 

to ve intibahta Na1I ıuylı caret muahedesinde hiç olmaııı yetmişi Alman 'lara rey veı·mıştır. 
ıenlsl nezaret etti. Brna Al· munkkat bir tamın için b111 

mın cephesine bağlı bulunan değltlkf<et" fstlyeceğl zanaedll· lataobul, ı' (Bueoıf) _ Sar'da komdolıtler, reylerin ıon gtlntlnde rey lllndığanı bombalamak: 
11hhlye Te itfaiye tetkllltının mektea1r. Almanya'nın S- ua· laterlerken Almıın'lar tarafından yıkalınmıtlırdır. 
pbşmı tar11ını da tenkld ede· zieJ Gzerlnde htklml,rttat tek· leıanbuJ, 14 (Hoıuıi) _ Berlln'den bildiriliyor: Hırlclye neuretl, Sar'da .flmdlyo kadar kulla-
rek Almmya, Sarlıların Bitler rar teılı eden l;lr kniun Defl"e'· aılan reylerbı ytızde yetmltlnln Almın'lara nrllmlı oldu&onu llto etmlıtlr. 
için rey vermeğe yemin ettik· dJlecektlr. Para ve diğer hın 1 M • • t. •• M •• ______ _._,, __ 

lerinl söylemiştir. Bu ııeıah Okonomlk tedbirler hakkında p • 'I ' R A J d S 
dahilinde lıtatuko ıellerlııl dft'D da bazı metlaler hazırlanb:ııtlttı • arıs e oma n aşmasın an onra 
reyin serbeat n gtıll addedll· olduga bildiriliyor. Bu kan1111· · -

mlyeceğlnf alenen bildirmiştir. har Sar'.rn Almanya'ya bağlın· Almanya'yı Cenevreye Geıı·r-
Bnvn uluslar derneği nea· dığı Uh edlldlAJ gan mer'iytte 

dinde teoebbdslerde bolundu· girecektir. 

ğuno söylemlttlr. Yarı reımf melnfll Bay Bit· k . . s ~ d. ı Faaıı· ".,.et 
ı..:~.:.~·::~0~ıı::da:1·~~;:: ~~:·ı:0~::·::;:,1!'~~.~:.:.:: me IÇID. arıe 1 en . J • 
dele edeceklerini, uluelırıraeı ml)ktedlrler. 
kurumlar insan hGrrlyetlnl md· Sarburk, 14 (A.A) - Hı· 
dafaa etmedikleri takdirde ha· vaı Ajansından: 

sırlaoıu esareti kabul etmek· Neunktrchen fabrikalarının 

leilso daha ileri çarelere kıdır Sar Almaoyı'ya bağlandığı tık· 
gideceğiz demiştir. dlrde iicretterinln lndlrilecegi 

~arbruk 14 (A.A) - ReyJım hakkındaki lltn dan bu lSrne· 
tam bir dOzen lçerlılnde hiçbir ğln bııka yerlude de tatbik 
htdfıe çıkmaksızın geçmiştir· edilmesinden korkan amele 
(Bell Bitler) diye bağıran, ya· eraeında heyecan uyandırmııtır. 
bot ki Naziler tarzında ıeltm Sarburk, 14 (A.A) - Ple· 
Teren rey sıhlblerlnln reyine blsft ddn tehlrde htdi!eelz f k· 
itiraz edUmemlıtlr. Saat 17 de mal edllmlı •e rey bııkanlan 
reylerin yOzde dokHnı toplan- halkı nbama ve nizamname 
mııtı. Dan ıkıım hiçbir ıenllk hfiküml~rine riayete davet için 
yapılmamıttır. Saat yirmiden müdahaleye IGzum görmemlı · 
eenra lıplrtolu içkiler yaeaktır. lerdlr. HGkAmet komisyona 
Karıılıkh ıllAh atıldığını ve pl~hiıh komlıyonunun ıöater· 
kargaııhklır çıktığına dair dö· df~I Hizam Gzerlae batan ga· 
nen dedikodular asılsızdır. Ko· zctelerln c;ıkmaıını ve ntılma· 
mlolıt cebheel fiyelerlndea ol· ııoı yalak etmlıtlr. Alman ceb-
duğu söylenen Pol Levl adlı hcılnln f tkuleriot yasan Sar· 
adamın evvellıl akpm Sarlolde bruken z.,ltung, hileye mtıra· 
tevkif olunduğu resmen haber caat ederek ık19m beri hu· 

yeriliyor. Bu adamın evinde 
8 bomba 200 el kumbarı81 30 
kilo da dinamit bulunmoetor. 

Bera, 14 (A.A) - Rey ver· 
mek için ılleılle beraber Sar'a 
giden Almanya'nın Viyana el · 
çlıl bay Von Papen lsvlçre 
telgraf A jınıına , beyanattı bu. 
luaarak, bu plebisitin neticeye 
ı~re Ayrupa'da ya bırıı veya 
harb fikirlerini beılemlı otacı· 
ğını söylemiş ve fakat netice 
hakkında tahminlerde bulun· 
mıktan ealunmıetır. Bununla 
beraber eski baıbakın pleblııln 
lıtlmanı ehemmiyetini kaydet· 
mit ve neticenin A vropa barışı 
lehine olarak Franea ile Alman· 
ya araeında yeni mfinaaebetler 
doğmaeına yardım edebtleceğlni 
ıGylemfıtir. 

Berlin, 14 (A.A) - Alman 
lıtlhbırat bftroeundao: 

ıosi bir nGıhı çıkırm1t n hu· 
no gt:ce yar11ından eni edere 
datıtmıttır. Bu na.hada yınn 
neticenin lllaındın ıonra halkı 
lşılzllğe dnet eden bir yası 
vardır. 

Maşterek cebbe mennplırı· 

nın da ayni ıuretle hareket et· 
melerl muhtemel oldağuadın 

11h gGnft polll konetlerl pek 
mGşkdl vazlyetttı kalacaklardır. 

Fener alayları yapmak için bir· 
çok mClıaade istekleri de vardsr. 
8Gk1'\met komisyonunun karara 
itaat etmlyenler hakkında po· 
llıin mftdabaleye mecbur ol· 
muından korkarak bu mGuı· 
deleri vermesi ihtimali mev· 
cuttor. 

Sarbruk, l~ (A.A) - Hana 
ıjınıından: 

Saat 21 de 500 komflnlıt 

Sar'ın Almanya'y:ı Geçeceği Söyleni
yor ve Plebisit Neticesi Bekleniyor •. 
Viyana, 13 (A:.A) - AYlll· ı nın da lıtlrak.ile tekrar ele ah· 

torya Ajansının bUdtrdlğlne gö· nıbllmellae lmkAa görmektedir. 
re, baıbıkın bay Şafhag A'tDI- Bay Ruzvelt ıllAh yırııınıu 
turya dcall ile mahrem bir ön4ııe geçmek n ayni zaman· 

da denJz ıil4hları itini de bal· 
letmet l"çin ıUAluızlanma konfe. 
ranıının toplanmaıını çolı: ist~· 

mektedlr. 

konuımı eenuında Pntı ile- - :=::::::::::::::::::::::;;;==:==~~~~== 

Roma ıraeındıkf ınlıımının , Kon t·e n i an 
Parla ile Berlla ar111nda da bU Atat Ürk '.I 
ıulaımaya yol ıçmuı dlleglnde: Gümrilk· 
bulonmuotar. 

Cenevre, 13 (A.A) - Slr 
Slmon ile Eden, Franıız dı19rı 
itleri bakını bay Laval'la gö 
rtlıtGlrlerl ıırada Almınya'nıu 

bina enci oluılar kurumuna 
dönmesi hoıoıundı lhtiyah el· 
den feda edecek gibi gözflk· 
mtltlerdlr. Roma aalıımaları· 

aın Avrapa'yı taalldk eden 
netlcelerlle doğu aatlışmuının 
yapılmHı Te Almınya'nıa Ce
nnce'ye dGnmeel fıl bey Flan· 
den ile bay Lavıl'ın ay ıonundı 
Londra'ya yıpacaklan ılyarette 
aıun uıadıya tetkik olunacaktır. 

Roma, 1( (A.A) - BCltGn 
İtalyan matbuatı Sar plebisitin· 
den uıun uzadıye bahsetmek· 
tedlr. 

Katolik gaıeteler ıtıtukonoa 
muhafauaının katollkler için 
iyi olacağım yaısmaktıdırlar. 

Berlln, 13 (A.A) - SlyHıl 

mahıfll Sar cebbe1lnio faali. 
yetlerlnden muvaffak olımıyı· 

cağını ve ba me1'ele t111erinde 
bir iç ıiyaeal yıpılımıyıcağı kı· 
aaatlndedlr. 

Slyaeal mahafll Sar'ın Al· 
mınya'yı döameıi lehine veri· 
lecek reylerin en atığı y6ade 
80 olacağını tahmin 19tmektedtr. 
Gazeteler Sar plebisitinin acun 
için olaa btlyOk ehemmiyetini 
tebıruz ettirmektedir. 

Dil Kurumuna 
Başkanlık Etti .• 

Ankara, 14- (Hoıuıl) - Dil 
ko~"Dmo, bog4n de RelılcClm· 

hor Atıtark'Cln başkanlığında 

toplan mııtır. Korum, yeni ö.1 
Tflrkçe kelimeler Qzerlnde 
milııkeN~.lude bolunmoıtor. 

Başbakan 
Alman Elçi· 
sile Görftştü .• 

Adar•, l~ (Hususi) - Bat· 
beka• General ismet İnönü, 
bogla Alman bftytık elçlılnl 

kabul ederek ozon miiddet 
gOr6t111Gtlerdlr. 

Adana'da AtatOrk'On 
Heykeli Dikiliyor .. 

Ad11na, 1( (A.A) - Dökftmd 
bhlrllen AtaUirk'nn heykeli bu· 
gdn tebrlmlze getirilmiştir. Bo· 
yu 3 metre 75 Pantlmdir. Bir· 
Ukde gelen beyk:eltrış, heykelin 
çeTretlne konulacak flg4rleıl 

bu lıle uğnoan heyete gôater· 
mlfdlr. Beğenildiği ve karar 
verildiği takdirde bunların da 
dökdmlertne hemen bqluıa · 
cakdır. 

lere Verildi .• 
Ankara, 15 (Huıuel) - Şubat 

ve Mart aylarına alt kontenjan 
listesi gflmrOklere tevzi olun. 
muetur. 

Mübadil 
Bonoları 

Yükseliyor .. 
İıtınbul, 1( (Huıtllf) 

Gayri mClbadll bonolan flatl 
iki lira yftbelmlıtlr. 

Askeri 
Heyetimiz 
Geliyor .. 

İstanbul, 14 (Hususi) -
lran'daı bulunmakta olan aııkeri 
heyetlmlı, bug6n Tahran' dan 
ıehrfmlze doğru hareket et· 
mlıtir. 

397 Saylav 
. -- . 

seçecegız •. 
Ankara, 14 (Hueuıt) - Bu 

eeçlmde, Bftyftk Uluı Kurulta· 
yına ClçyClı dokunyedl 11ylav 
ıeçlleceğl kıt'i olarak anla· 

Genel N nfus Sayı· 
mı Hazırlıkları. 

Bu yıl yapılacak g•.bel ndfua 
yazımı ha1ırlıklarına tellrlmlz· 
de de devım edlhr,ektedlr. Bd· 
ttın binala tın nur .tıarataj iti eu· 
bat eoounda bl• .. frllecektfr. Be· 
lediyece bunotA için numarataj 
kolları araıtı.rdmııtır. Numara· 
taj bittikten. ıonra genel bir 
kontrol y11pı•acaktır. 

Bayan Pakize ismet 
Ödr,mlş kaymakcı köya muıl· 

Umllğluden mtltekıtd bayan 
Pakize lıımet'in tekald ccızdaaı 
MaarU mtldOr16ğftne gelmlıtlr. 

Ceza Görenler 
12 kip yerlere tGkflrddkle · 

rl?~den, 3 kişi bııııağı tavuk 
'.11ıdıklarından1 4 klıl ıokığa 

ııtlpdrdoUl dOkt~~rlnden bele· 
diye aabıtıunca ceulandırıl· 

mışlardır. 

Ruam Mflcadelesi 
Şehrlmhdc yapılın ruam l!a• 

nıında 32 boyglrln hastalıklı 

anlaeılmıt ve bu hayTaalır Oldtl· 
rillmGıtd. Ôldf ırGlen hayvanla· 
rıu eahfplerlnc •erilecek tazml· 
aat için Zl:aa t bakanh&ındın 

baytar mdddrhlğtıne 1267 Ura 
50 kuroıluk ·1ıavale gelmiştir. 

Derhal hayvan uhlhf plerine da· 
ğıtılacak ve bU' Aretle öldtırft· 

.len hıyvanlarıD yerine yenile· 
tini almaları ttcmha edllmlı ola· 
caktır. 

istihlak Vergisi. 
Muhtelif mıddtılerden alınacak 

letlh14k verglılniD '\'e 26'6 H· 

yılı kanunun 3 tlne6 mıddeıln· 
deki yazıla ••rt&Uerba tarh ve 
tıhakkukondı 2458 ıayılı ka
nonun beşinci mıddeıt hftkmfl· 
ne göre harekıet edileceği hak· 
kında Bilycık Uluı Kurultayına 

verilen tefılr kararı nllliğe 

gelmlıtlr. 

Sınat Mflesseseler 
ve Vergi Muafiyeti. 

Hem mahırrlk kuvveti bu· 
lanın, hem de itti çalııtıran 

ııoal mdeueeelerln 2430 11yıh 
yıeanın ikinci maıldeılnln (O) 

fıkra1ındı y11ıb mftkelleflyet 
ıartlırından birini halı olduğu 

takdirde vergi moıflyednden 

istifade cdemiyeceğl hakkında 

B6yilk Ulus kunıltayınca bir 
tefsir kararı onaylanmııtı. Bu 
kırar valiliğe gelmlıtlr. 

Çankırı'da Soğuk 
Çankırı, 14 (A.A) - Sopk· 

lar şiddetini muhafaza ettiğin· 

den mektebler tatil edllmlıtlr. 
Çıyla'l" ve içllect·k sular tama· 
men donmuotur. 

Alman matbuatı Almanya 'nın 
Sır plebieitlndeld zaferini elm· 
diden kaydetmektedir. Gazeteler 
htlkumet ve pleblılt komisyon· 
lınnın nizamın mubafaz111 için 
ıldıklan tedbirleri bir dereceye 
kadar haklı görmektedirler. 

enteruaayonalı eöyllyerek bil· 
yak aokaklardıa geçmlı,lerdlr. 

Fakat hiçbir hAdtae olmamııtır. 
Saat 20 de reyler kapandıktan 

sonra reisler eandıkları milhdr · 
lemlıler ve bftarlf farta iki ta· 
rafın hasır bulunan murabbaı. 

Berlln 13 ( A.A ) - Hanı 

ıjınıı blldtrlyor: 
Burada Sır plebllitlnln Al· 

manya lehine neticeleneceğine Tayyare SDnemaso 
Bay Bitler Berchteıgaden de 

istirahat :etmektedir. Neticeyi 
ulı gftnG orada öğrenecektir. 

Dıı Bıkan Fon ruratb'ın 

bugcın Bavyera alplırına giderek 
Pleblıhtn doğurabileceği netice
ler hakkında Bey BltJer'le gö· 
rilımeıl muhtemeldir. 

Reıımi mı haf il Uluslar der· 
neği konseyinin haf ta sonundan 
evHl kararını vereceği ve Al· 
manya komeye letlrakl reddet · 
mlı olmakla beraber Cenevre· 
deki Alman konııoİoeunun ica· 
bıada mOzakerede bulonabfle· 
ceğlnl dmid etmektedirler. 

Malumdur ld Sar'ın Alman
ya'ya ba~lınmuı haliode le· 
badda. edecek batbca meı'ele· 

lırı mazbatılerı lmzalamıılardır. 

Saat 21 den itibaren rey un
dıklan Uhulanraaı kıtaluının 

mohıfuaeında kamyonlarla teT· 
kedllmlye baılanmııtır. 

Lahı, 14 (A.A) - Havas 
Ajansından: 

Sar pleblshlıl neticesi Al· 
maayı'ya mftı8'd çıktı~ı tak
dirde haktlmet Sar mOlteclle· 
rlnln Hollanda 'ya glrmealno 
mCleaade edecektir. HGndmetçe 
lstenllmlyenler handan mOateı· 
nadır . 

Müntehibisani 
Seçimi. 

İıtınbal, 14 (Hoıuel) - Şeb· 
rlmlzde miintehlbl.aanl intiha· 
bılıaa camı ~atl baılınacıktır. 

hiç kimsenin ıüpheal yoktur. 
Ancak ıtıtukonun mahafua11 
için kunetli bir akalUyetla 
iti karııtırmııından n kon1eyl 
Sırı ikiye bolmlye teı•lk et· 
meılnden korkulmaktadır. 

Vıılagton 18 (A.A) - Ame· 
rikı baktlaaeti Avrupa itlerine 
karışmamak arauıunda bulan· 
mıkla beraber Sar Almuıya'ya 
dGaerae acun tızerlndekl bulut
Jınn biraz dağılacağı motele· 
ıaındadır. 

Gene ayni d61Gnce iledir ki 
Amerika hdkdmetl Macar-Ya· 
goelav lhtllAfının hallini, Fran· 
11z·İtılyın ıalaımuının yapıl· 
maaını memnuniyetle kıteıla· 

mııtır. Amerika hOkdmetl bil· 
huu Sar lıl balledlldlktea eonra 
lllAlmılanmı lflaln Alman7ı· 

elefon: 3151 Yarın 

16 ikinci kAnun çar'8mha gtlntlnden _itibaren 

Senenin En ihtişamlı ve En Zengin Filmi .. 

elefon: 3151 

Roma ılgınlıliları 
Eddie CANTOR ve 8000 kızın içinden seçilmiş en gQzel 200 

kızın oynadıklan neş'e ve zevk filmi 

--------------~--------------A YRl CA 

FOX Dünya Havadisleri (Ttlrkçe izahatlı ve zengin hldlııell .. J 

BUGÜN 

Lübnan Melikesi ve Çıldırtan Dudaklar .• 
Filmi ıon defa olarak gösterilecektir. 
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lzmir' del iSpor işleri. 
Altaylı Arkadaşımız, Donkn Maka

leye Cevah Veriyor. --.·--meel, bunun için de sık ıak Bay A. DelDlralao. 
Bana hitaben yazılmıt mıka · 

}enlzi okudum. Daha evel de 
Yeni Asır gazetesinde bir ya· 
zmız vardi. Beriki yazı, meY· 
zuun teknik ve ıosyal :e«ıbheıl 
ile alAkadar olmaktan ziyade 
eamlmi bir spor edebiyatını 

hahrlabyor. 
Bay Vahab'la olan mftnaka· 

eamız hakkında; 

-Ne o seni Hftgo Mayzel ya· 
pablllr, ne de sen onu çarmı· 

ha ~erebflf rsin. Çauka ) akııık 
almaz. 

Demişsiniz.. Bo mftnakapya 
barlcden karıtdığınıı halde, hi· 
.ktm mevkime oturarak, "Ya· 
kıtık,. yani muayebat (!) kıı 
m11h not etmeldlglnlz aoğru 

olmamıştır. Bunu kııaca fos· 
retle geçiyorum. 

Sfz, yazınızda: 

- Yalnız neırlyat {Bittabi 
benim neşrlyatam da dahil) pa· 
ra etmez. Bono ancak fD be· 
nim ileri ıftrdGğftm 5 madde· 
nlo tatbiki ile temin edebi. 
liriz. Bu yıpılmaua hepel fay· 
daıısdar. 

Diyorsunuz. O kadar kat'I 
hl r lfıanla keef p aım119ınız ki 
bunu okuyunca ben blle do· 
raJıdım: 

- Şu halde ·dedim· hiç mtl· 
nakaea etmemeli. Mademki Bay 
A. Demlral&n bu bet maddelik 
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f lldrlerlnl tatbik edince hertey 
bltecekmlt ve mademki bir bat· 
ka Ulrl6eü fıyduızmıf. Bize 
ne dQter? 

Görtlyorsnnuz ki ukadat, 
bDDda da bata etml11lnls. Aoa
bı .lain o beı maddeniz, ıpor 
lf'tokktUlerlnln kartanlmaımı 
temin edebllu mi, davanın ana· 
hitlarını, mentelnl tatıyormu 
H bunlarm taıblk kabiliyeti 
ne kadardır, bunda naeıl bir 
l>ôk&rlo tırdır? Eneli bunlara 
kısaca temas edeyim: 

Siz illyorsunuı ki: 
1 - Spor tetldltta lnkıltbcı, 

eoııal, Gkoaomlk llh.... olma· 
hdır? · 

konferanılar verUmeıl mltalea· 
11nda balunayononas .. 

Takdir etmelblnls ki, ıls 

bunları yHmakla ıpor ltlnden 
tamamlle azaklatmıt ve cemi· 
yetin umumi tetklltbnı ele 
almıteın~ Bu te3klltt, Halk· 
evleri gibi k6lt6r mfteueıelerlne 
ald bir ittir. Sis, apor tetekkCll· 
lerlal bu tekle eokuyor ve 
ıpora; ancak (jlmautlk kanları 
ıçmahdlr) diyerek beflnel plan 
halinde konupyonanus, e~er 

mıkaadlnaz gençlik tetkllib ise, 
ha da epor haricinde ayrı bir 
mevsu, ayn bir tesdlr. Yani 
sisin flkf rJerinlz aç cebhe ese· 
rinde ~ılmıtbr. 

1 - K.altar itleri. 
2 - Gençlik tetkllttı. 

S - Spor. 
Ve bu dağılma yftsftndendlr 

ki, izahınız ve f lklrlerlnlz bl
rlblrlne karıımıııtır .. Yalnız be· 
ğendtğf m, gençlige alt umamf 
faslletler n bogGnktl lakıltp 

terblyeebıe kup olan aamlmf 
anulınnısdır. Sisi bu cihetten 
takdir ettim. ÇClnkG ben de 
bunun la.umana kani olanlar· 
dınım. 

Fakat apor iti, mu11ır mem· 
leketlerde gôrtlndaga tekilde 
n cemiyetin diler bir htdlle 
ve vtkiaaı olarak konatmak 
lcabeder. Sizin bahaettlklerlabı, 
Balknlne attdı. Ve bogtm 
Balk.evi içinde de bir apor 
ıubeel, blr apor mef hama 
vardır. İti amaml metalealar· 
dan ayırarak bir ba•alıgın 

teıbhl n tecla.tal şekllade 
konaımak lc:ab etdll dakikada, 
doğnıclaa dopoya hbyeyl ele 
almak lhımd1r. Bea ba ciheti 
bentli koaatmıya nklt bala· 
madım. Çtlnkt bagtlnkt vısl· 
yete nıAnn bir çare balm.kla 
epor itini yeniden tetkik et· 
mek ve ouu bir batb dtlsene 
sokmak araııada çok farklar 
vardır. Ben ikincisine tarafla· 
rım ve bu tekil olmdlkt halde 
tetkik aaf baaındadır. O vaklte 
kadar da ıpor htdlselerlnl bu· 
gilnkft tekli lle konutmak lcab 
eder. Bunun bir baıka çetfdl 
hem mevıhmls, hem de tatbikat 
nokt~aından alf tir. Gôrftyor· 
ıunuı ya, ıpor iti, deylb geçe-
meyiz. Fudbol oynamakla, ya· 
had herhangi bir heyette aza 

Türkofis 
••••• 

iç ve Dış Piyasa 
Duyumlarını 

Bildiriyor .• 
Ankara, (Telgraf) - 12·1·935 

gGnlemeelnde Londra bon11ın· 
da ftı6m incir yumurta Ham· 
burK boreuında Gz6m, tGUln 
ve seytlnyağı Berlln boreaaında 
yumurta Nevyork boreuında 

incir Manllya borıasıoda sey
tlnyağı, yumurta, 6zftm ve fın· 

dık flatlerlnde bir gtln önceye 
g6re degiolkltk olmamıfbr. 

Pamuk Ll•erpol bonuı Ame· 
rtkaa pmmuğa mart teaUml 6.84 
mayıa 6.84 temmuz 6.81 ayni 
bonada Mı11r pmmoklan 1aka
larldia clmlerl mart teallml 8.60 
mayıı 8.57 temmuz 8.58 tetrl· 
nevtel 8.58 upper cfnlelerl mart 
teaUml 7.74 m.yıs 7.65 temmuz 
7 .62 teoTlnenel teellml 7. 50 
penldlr, f latler libre batınadll'. 
Nevyork bonuıoda klauno11ni 
teellml 12.38 mart 12.45 mayıı 
12.53 temmuz 12.52 tetrlnev
vel 12,57 ıenttlr. Flatler bir 
libre bıtınadır. 

İekeaderlye borea11nda Mısır 
pamuklarının f g l ıa.kalarldJs 

elnıl mart teellmi 16.08 mayıs 
16.0( temmus 16.02 eyltl.I 
16.07 I ıg ıf atıhmonl tubat 
teıllml 18.85 nl11n teıllml 

13.85 temmuz 13.84 eyldl tes· 
ilmi 13. 7 4 talırJetlr. Flıtler 

99.05 libre içindir. 
Buğday Uverpol bonuı mart 

teıliml 4. 11 1·2 may11 5.01 
3·8 temmuz 5.03 Mısır LiYer
pol bor1a1ında mart 31.06 ma· 
yıı 81.09 temmaı 32.0 ılf 
plata '80 libre için tllindlr: 

Menin Bonwnnda: 
Menin, (Telgraf) - 13·1·93S 

bugGıı Menfa bonaaında huğ· 

day Anadolu ıert 15000 kilo 
5 kuruttu, 240.000 kilo Çu· 
karon aert 29375.3,50 kurut· 
tan arpa Anadolu 30.800 kilo 
3,50 kuruttan arpa Çukurova 
45,000 kilo 8,125°3,225 kurut· 
tan mııır daneı 15.000 kilo 
2,4.0 kanıttan 7500 kilo IBn 

çeltik 14, 75 karaıtan 7500 
acı çekirdek 33 karoftaD 4.5 
bin kilo barçak 4,25 konttan 
aatılmıtbr. Ayni gdlide Adana 
bonannda 4.424 kilo iane hl· 
rlaelıl 50 koruttın 8.186 kilo 
iane ikinci 40 80 kuraıtan 

25000 kilo kıpı malı 50 ko· 
ruttaa 55.153 kilo parlak ha· 
mrmal 4 7 ,50,5 kuraftan 8000 
kilo parlak vadeli 49 koruıtan 
27600 kilo koıa 9·9,25 kurut· 
tan 6000 kilo 1111Bm 11 kamı· 
tan aablmııtır. 

Tflrkofia ----

A - Bo madde ile mena· 
dan çok aynlmıf8ınız. Cemiyeti 
organize eden bir rejim içinde 
sizin babeettlklerinlz; Asıl teY· 
lerdf r. Spor lef ol, teknik ve 
cemiyet bakımından hıltetmek 

için ·tae · daha bazı unaurlıra 

ihtiyaç vardır.. Siz bu meddeyl 
şöyl!' yazmalıydınız: 

olmakla haaları teknlge, hll· 
giye, metoda gare knrayıb 
mdnakaoa etmek aruıada çok 

Adana'da Pamuk 
Spor, bir cemiyet itidir. Onun 

lnkltaf ve terakklel için de bu 
rejimin doktrinlerine mflracaat 
lhımdır .. 

Ve banu yazarken eemlyetlo 
bogOnkCl umomt prensiplerini, 
e~blyıt şeklinde değil, mGlbet 
olınk. izah etmelidlolz .. Bu ise 
ne kadar çetindir arkadao? 

lkiocf ve üçllncd maddelerde 
de yukarıdaki dthdncenfzln spor 
heveskhlırı araınnda muhtelif 
çalışmalar ırasında muhtelif çı· 
hşmalarlı yapılmasını, ghel 
san'atlır yer nrlJmeelnl isti· 
yorıunuz, benim (A) fıknmdakl 
cevab, bunlara da oamlldlr. 

Dördtıocil maddede spor ko· 
liplerlnde bo işleri baoarmakla 
beraber jimnastik karalan açıl· 
muı ve milli birlikle vatame. 
verlliln dimaglara yerletdrll· 

fark vardır ve blslm ıporcu· 
lırında en ayıf noktan ban· 
dadır. S.gol arkaclatl 

:Eski bir Altaylı 

Letonya'dan 
Alacaklı Olanlar 

K.mblyo mGderlGğbden ~h· 
rlmls Ticaret odaeına gelen bir 
yanda: • 

Rlp'da bloke talmıı ticart 
matldbabn mlkdarlarlle lbracat· 
ça ve muhatap f lrmaların isim 
ve adreılednln •• matldbatm 
De kadar mtldcletı.eaberl bloke 
buluoduklannın Wldtrllmeel 
htenllmlttlr. Letonya'clan bu 
gibi alacaktan olanlar llalmle
rlnl Ticaret ocluıDa blldlree«ık· 
ler, o ıuretle tetebltlllat yapı· 
lacakbr. 

Pi,asası Nasıldır? 
Adana, 14 (A.A) - Boraa· 

mı11da pamuk ahı·•erltlerl bu· 
gGnlerde çok iyi gidiyor. Yıl· 

bııı ve bayramdan ıonnı acılan 
itler herine yerli plyaaa par· 
lada pamuklanmısın kllOla dan 
4.8·49 karata ve kounın kilo· 
ıu da 9·9,25 kurup aatılmııbr. 

O nlverlltede Döçent 
Muarin Profeeör 

Or. A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Butalara hergün 6ğledcn 
soma bakar. 

fıtikW l'.addeei No. 99 
.Anbnı apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • .ı S TAN BUL 
Telefon : 48250 

Saat içinde · Görnşler 
Yazdıran la r .,..__. __ s_ezı_· ş_ıe_r __ • 

Yirmi dört 
Soyadlarını 

Soyadlarmı nftfue kGtOğüne 
yasdınnlar dan de ndfoı md· 
dftrlOğO.nde kalabalık tetkll edl· 
yordu. I•an aktama kadar kd 
tftğe kaydedilen eoyadları bet· 
yftıe yakındır. Bayan ve Bay· 
lard•n ıoyadı almıt olanları 

kfttdkten çıkarar1k yaımakta 

devım ediyoruz: 
Karoıyıka'da CelAlbey ıoka 

ğında 110 numarada Sılth 

baygın, Aılly~ceza mabkemeıl 

zabıt kAtlblerlnden Vile'at vur• 
mas, Bıoçevut Kenan vurgun 

T 
Eorefpap maliye oubeıt vez 

nedarı Emin tulum, Devlet de· 
miryollaranda Fethi turktan, 
Orhanlye maballeılnde Oaman 
oğlu tunçbllek, Abba1ağa tar 
Juındı çembercllerde Salih 
Halim topçu, Arif t6rkmut, 
Kırantlna'da Mitatpata cadde 
sinde 4' namında bulunanlar 
tiyanban, Dolaphkuyo'da 16 
numarada Cemal tüken, Hacı· 
ali camii 753 numarada Kerim 
Nuırel toğutlo, Ml8lrlı cadde· 
atinde 326 numarada Mustafa 
tırpancı, Şark hah kumpanya· 
eında Cemal tuner, lnblıarlar 
muhasebeılode Cemil topuz, 
Abdullahefendl mahalletlnde Ra 
na sokağında 85 numorada Bed· 
reddin tokat, Karoıyıka'dı Mil· 
ıavat ıokağında 17 · 8 numaralı 
evde Ömer tıokeeeo, Buraava 
da lametpao• caddeelnde Kadri 
Ahmed tomur, İnhlea.rlarda sevk 
memuru Cemil topnk, Paket 
poataneal seyyar memuru Tevfik 
tftyetız, Karşıyaka'da dilsiz 
mektebi kttlbt Remzi UlrkDQ, 
Devlet demlryollarında 'ol da 
lreelade reaum Ahmed Ref lk 
Ulrk kam, İcra mohuebeılnde 
Fethi tlnç, Maliye memurların· 
dan Alf Mltat tekgtU, Karpya· 
b'da Metratiyet ıokağında 81 
namırada Mltat tekbapran, 
Devlet demlryollannda Halka 
pınar atölye mftd4rtl Mustafa 
Arif taneal, İcra m4baılrl İı· 
mali tan Argun, Kartıyaka'da 

Mllavat eokağında 8 numarada 
İhna topaç, Kahramanlar mek· 
tebl kıroııında Ömer toğok, 
Tilkilik maliye memurlarından 
Rdatem top, Fettah mahallesin· 
de 29 numarada Ömer Huhlll 
tayman, Kutıyaka Repdlye ıo· 
kağında 6 numaradı .Fadıl ta· 
yanç, Ziraat bankası memurla· 
rından Ziya tıyan, Karııyaka'da 
Oamansade'de yab'da 174 DO· 

manda Mehmed temlsocak, 
Kavaflar çarpeında Mehmed 
Şaban tanı, ıu tlrketlnde b. 
nı lamatl tur, Aydın demir· 
' yolu tren kontrol m4dOrG Tev· 

flk tığolga, Karoıyaka StUey· 
maniye caddeılnde 10 numarada 
811aa turgay, Selttlnoğlu uıa· 

halleıfnde Tımıpbk'ta 144 
namında Mutafa Macid ve 
oğullan tamık, İkinci hukuk 
mahkemeılnde aza Muatıfa 

Mekin törGo, Bosyıka'da Meh· 
med AH otla AH tavas, lamel· 
pa.. mahalleılnde Dlsdar ıoka· 
ğında 6 namında Faik tuncen, 
Guemlr'de birinci mtllblm 
Ahmed Kemal tdrket K.akmal, 
Şehid Nusret eokqında 20 nu· 
marada Hamdi tayın, İatlkl•l 
mektebi batmaalllmt S. Sırrı 

tekli, Aydın demlryollarında 

manevra tefi İbrahim Talan. 

ş 

Alay imamı Şaban tlmtek, 
İhracat gGmrGğd bımalbaıııı 
Halil fBllı, Allefendl eokagında 
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22 numarada Osman oardıAı, 
Tfttfto fabrlkaeında maklnlıt 

Nazbet ıeokan, Ziraat bankaH 
buğday eksperi KAzım teoal, 
Kemer caddesi 127 numarada 
Sabri oeker kıran, polis 27 DO• 

maralı Mehmed Cevdet oeoyOz, 
polis 51 Zekeriya oinlk, De•let 
demlryollırında hademe Meb· 
med şankoynığı, İzmir su tir· 
keti mOdürfl Etem oahlnoğlo, 

pollı 203 Şe•ki şendOndır, 

Keetelll caddesinde Mecidiye 
kahveelnde Ka81m oğlu HDaeyln 
oık, piliç sokağında ;f. numatıda 
hafız Yusuf ıeoses, Kaymakam 
KAmll earöz, Kestelli caddesin
de 1810 numarada İbrahim 
ıeoyuva, 29 numarada pollı 

memuru Sıllb pnbgenç, Tınaz 
tl"pe mektebi muılllmlerlnden 

Abidin ve Bdaeyln oentllrk, 
Karııyaka belediye elekdrlk 
memuru Şahin ( Şıhlnduyar ), 
PazaryerJode 21 numarada ea· 
raçdoğan, Tepecik Yavru eoka· 
ğıoda 30 numarada Şaban ıar· 
balkan, Gazelyalı 'da ormaa me· 
moru Norl tahar, Taslıçeıme'de 
yeni ıokakta 1 7 namında Ali 
pz, G6zelyah'da 1068 nama· 
rada Hil!eyio Galib terbetçl, 
Şamlt sokağmda 5~ numarada 
Mehmed Hilmi oenocak, Kartı· 
yakı bulvar caddesi 28 noma· 
rada mühendis KAzım ıarmaö, 
Posta ve telgraf başmDddrlOğO 
muhuebeelnde BalU tendur, 
İemetpqa bulvarında 27 DO· 

marada SiUeyman ve babası Şa
ban oenkul, Topçu yft•bııı 

Haaan tenıD, Topıltı Makara 
ıolt•ğında 77 num.rada Ali 
.Fehmi şaroloğ, Kırşıyaka'da 

bahariye eokağında 25 numa
rada Kemal oğlu AU oeylıneoy, 

Fettah mahallealnde 15 namı· 
rada muallim Ziya oftkDn, 81· 
rlncl hukuk mahkemeılnde sabıt 
kitlbl Kadri tendll, Uzanyol'da 
4 numarada Selimi Şıhar. 

M 
Seydfkôy mektebi muallimi 

Esma intııtt•, Kemer caddeılnde 
80 numarada Nuri matanıCJ, 

Şeyh mahalleeinde 66 numarada 
İbrahim menemenoğlu, Mı11rlı 
caddeetnde 24: aumanıda Azmi 
manaı, Asmalımeıçld'de 154 nu· 
marada Rambı makaacılar, Dev
let demlryollarında blletcl Hı· 
un man, Alaybey 133 nama· 
rada Rıza Molay ıoyıdlannı 
ılmıelardır. 

§ - Şehrimiz sağlık ve soy
sal yardım ( Sıhhat ve içtimai 
muHenet ) m6dftrft Bay doktor 
Cevdet; Denizli'de Saracoglu 
ltkabile ınıldııındao bn ıoy· 
adını almıttır. 

Aile Evleri 
Yoluna Konacak., 

Şehrimizdeki bası semtlerde 
ve bllhU1a Keçeciler ıemtln· 

deki buı aile evlerinin ııbhi 

evaa~ıo mahrum bulondugo, 
burada oturanların daima ııtı

rab ve ıık.ınb çekmekte olduk
ları gazetemize tlkAyet edil· 
mitti. 

8a haıusta belediyenin ma· 
ldmıtına mftracaat ettik. Aldı· 
gımız cevaba gôre, belediye 
heklmllgl, şehir dıhtlindekl 

hu gibi aile evlerlal tetkik ile 
haklarında bir zabıt •1rıkaeı 

tutmot ve evrakı, icap eden 
muamele yapılmak here vlltyet 
bıfzınıhha meclisine vermiştir. 

1 

yakındı böyle bakım11z, plı 

aile evled hakkında tedbirler 
abnacalrtır. 

Y uuı: Ecsacı K. K. Aktaı 

Bay ile Bey 
Bizim tarihe katışan (Beyi· 

mlz!) demokrat Bayin yanında 
gilo geçtikçe bir tuhaf ola• 
yor. bey ile bay ortadaki (E) 
ile (A) dan ibaret bir fark ile 
birbirine pek yıkın olm11ına 

nğmea, bey bilmem neden 
ise (Bay) ın yanında pek cılız 
kaldı. Ben (Bey) de bir aria · 
tokrul kokmu duyuyorum. 
(Bey) eli baatonlu, m6mtaı 

ruhlu ve Oıtftn kılıklı blrlıl· 

dit. Bey, ağaların, efendilerin 
karııeında bôbtl.rlenlr dtı pata· 
nın, beyefendinin öaftnde ta· 
basbuıtan iki bcıkUlm olur. 
Bu tip beyi bugftnln demok· 
rat (Bay) ile kırplaetırın, ken· 
elinizi, daygalanaısı maiden 
sıyırın da öyle bakın. (Bey) 
dediğim gibidir. (Bay) da de· 
mokntlık, lmtlyU11zlık, aaml· 
mlyet ve hılkcılık ftl'. Bayana 
gellne«ı: 

(Hanım) dan çok, hem de 
pek çok uzakta bir dltl bay· 
dır. (Hanım) tipi kapalılık, 

çarııf, peçe ifade ederdi. Ha· 

nım, hanım kalaaydı, çupfa 
dı, peçeye de bağlı kalmak· 
tın kurtulımıyacaktı. (Beyan). 

demokrat bayla demoknıt b· 
dlnıdır. Neden lıe bilmem, bea 
matmuele de bir ad latlyo· 
rum, bir aralık (Bayın) f llA• 
dendi idi amma ta gGolerde 
bir IAf yok, matmuele bit 
ad, bir sıfat bulanmaaı taraf· 
tırıyım. Kadın ile kızı ayıf9• 

hm, diyorum ... 

1 Halkın Dilekleri 

Otobüsler ve 
Kaptı kaçtılar 

J 

••••• 
Tepecik Halkından 
Fazla Para Alıyor 

Tepeclk'tekl karllerimlsdeD 
bir mektub aldık. 8U11daıı 

vaktlle Tepedie ayn kaptı 

kaçtı ve otobll ltletUdi8i ulde 

bllAbare bu hakkın • Gene Mt 
kuruı 6181 olmak lsere • a ... 
otobtlslerlne verlldlğl, halbuki 
Buca otohDılerlnln yarım uaue 

bir kalkmaktan Hrfınuar, ebr 
riya dolu geçtikleri ve ayni 

samanda 1 O kurut latedlklerl 
bildirilmekte ve mf eal olarak 

425 ve 4.05 numaralı otobla· 
terin mektub Hhlblnden 10 

kuruı aldıkları iddia oluamık· 
tadır. 

Ayni zamanda Tepecik aem· 
tinin bakımsızlıiına da ı .. rede, 

Tepeclgln çok ihmal edlldlAI, 
Meydan eokağııada yapalu 80 
metrelik yol kaldırımının bir• 
denblre bozulduf;n yazılmak· 

tadır. Nuarı dikkati celbederls. 

Kanunusani 
1935 

KBlllD 
69 

15 1935 
Gftn 

81 

SALI 
Arabi 1353 Rumi 1350 

10 Şevnl 2 el KAaan 1 

Evbt Esant Vuad 
Gtlneı 2,22 7,24: 
Öğle 7,20 12,28 
İkindi 9,46 14:,49 
Akfa'D 12 17,6j 
Yıt.11 1,38 18,38 
1maU 12,36 6,SO 
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h.h S .1 . 8 1 d rans Don Verildi •• Uudaverdi MotörOoOn Baştarafında ç. AhCI K. s. K. s. 
) eÇI meSIDe aş an 1.. b 420 M. ve j . Tar. 12 25 16 7 

Ankara, 13 (A.A) - Sayln 
aeçlml için aıılan f'IH defler· 
ledn tnclldldlilne dair iç TllA· 
yellerin hepatoden iç bıkanb· 
Aı•a haber 1el111l11ir. Birçok 
Tlliyetler ikinci mGntebtb aeçi · 
mine de betlamıılardır. Bunlar· 
dan ilk öace aeçlm bltlrenler 

eonra bauın bamrhklarını bilir· 
•ittir. 16 eon kinuada ikinci 
mGatehtb Nçimlae bıılanacık 

Am ar Yok ~luydu? 889 Kooperatff 14 75 17 2 
284 Alyotl bira. 15 16 5 

n 6ç gilnde bitecektir. Huıuai 
muhaıebenio tabtlnta bu yıl . 
geçen yıllara niabetle çok fazlıdır. 

madığını lddta etmiıd. ltranbul 
liman relıHAt de motGrla yal· 
nız tonajı yaaıh oldDtu. baı· 

kaca ma16mat bulunmadıgtD1 
blldlrmlıtir. Da cenb okun· 

266 K. A. Ktz. 14 17 
207 H. z. Ahmed 13 15 
167 Ş. Riza halef. 14 25 16 
164 S. S6leyma. 15 16 7 
150 j . Tı. mah. 18 75 15 

Samıan, 14 (A.A) - Mer· 
kezde Lıdtk kauıında lkl•cl 

Bundan bet yıl 6nce Çamahı 
Tuılası yakınında denlıde BG· 
da nrdl motörGnde lftccardan 
Bergama'h Halil Te Cemal ile 
motôrdn kaptanı Y oıaf'a para· 
lınna ıamab ederek 61dlrmek dakıaa IOnn nk'a 11ruınd• 185 S. Emin mab. 12 60 17 
•e cesetlerini çuvallar içinde moıGrde bula•• Rlae'li B ... n 92 D. Arditi 12 50 16 
denize atmakla ıaçlu Osman adlı ıabidJn lıtanbul a~rceza· 92 Vlıel ve eGre. 16 50 17 5 
kaptan ile arkadaıı Çtplnoz 11nda lfadealnin tıtinabe ıare· 6i H. Alyod 10 75 17 

1eçlm namzecllerlnln farkı yok· 
Çanakkale Te Zonguldak TllA· lamalan yapıldı. Namzedler 

Abmed'ln Agırcezada durue· tile ahnmaın hakkında Y8•ılın 59 S. z. Tıluln 14 25 14 2 
malarına d6n devam edil taliroata gelen cnab okunda. 48 B. •· Alasra. 14 14 5 

yetlertdlr. Çanakblenla geçen içinde bayanlar da Tardır. 
931 aeçlmlude ikinci miintehlb Tokat, 14 (!.A) _ ikinci 
adedi 452 idi. Do 1eçlmde mtlnteblb ae~mine ~lliyetJn 35 Ş. Remzi 15 7o- 19 mietir. Boada Hoaeylfi'ln t.1aa\ol'd11n 

Duroıma eı1na11n61a Oemaa Rize'ye gltmlo olduğa bildiri· 35 Çam. M. Ali lö 25 16 7 
kaptan; mot6rGn yedi tonlllıo Hyor-du. Rlze'cle ifedeabaln ahn· 34 F. Solni 16 25 21 

ikinci mlntehlbler yeln\na bertarafında baolaam1tlır. 
1081 kadın ve 359-a erkek Çanlun, 14 (A.A) - Say· 
olmak Gsere '67 klılyl balmuı· in birinci aeçlcllerlnl seçme .. 
tar. Bu Tlltyette ikinci mGnle· için bo ayın ylrmlıtnde köyle· 

Ziraat Mektebi Okula11 MüdQrfi 
Bay Hilmi 

lok olduğunu aöyllyerek ba to· muı lçta Rlae ~reeM maltke· 6 S. Cellrdln 17 50 117 6 
nUlıoda bulunan motörletln mealDe yuılmau brarl .. tırılerak 5 Y. 1. Talit 15 50 15 Ö 

hlhleıtn hulara gôre tabtmab re gidilecektir. 
K.utamoaf, 14 (A.A) - Say· 

t6yle41r: lav seçimine euı ola• yazım 
Burnava'dakl Ziraat okuleeı· 

nın (Mektebin) konft-rans aerl· 

bat taraflarında ambar olaauya• muhakeme ıbaoka ıone bıra · 3 Ş. z. İsmail 14 14 
L b 1 L ı ~ Şınlak z. bl. 14 14 

Merkes kuuında 15 belan 
ve umumi ntlfoı miktarına gö· ılae dfta ıaat 15 de bıılanmıt · 
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~l8 erkek, Esine kuuında 7 l'f', bu eeae meelfı lytılnln ••· 
tar. Vıll General KAiım Dirlk, 

3konomi: 
bdaa 37 erkek, Aynlık kaza. Y"• ylrmldokozdan otoz hlre 

da L L Da konferansı Öz Trfikçe terimli llD 7 kadın 3' er .. e .. , Y· çıkmııhr. Umumi meclis 6ye· 
hllllç kuuuada 1, kadın 58 leti içlade ae herhalde ytlzde (btıllhb) aöylevlle açmıı, 'feri· 
erkek, Llpeekl bıa11nda 9 yirmi nlıbednCJe kadın iye bu· lecek konferuıluın deAerlni 
belan 36 erkek, Biga kazaun· laaacalktır. K.adınlarımısın bir anlatma,, Clrtln (Mahıal) n köylQ 
da 29 Lacbn 117 erkek, Ge· inamı umamt mecllee 6ye ol· 

ihracatımız bir Ay için
de Ne Kadar Arttı? 

a ölconomleinde devlet tutumunu 
llbola kuaunda 19 kadın 27 mak için fırkaya bıı Torm•ğ• Birinci kAoan ayında llpıa 

&.--la ı d 11nlatmıotır. Bu arada, nrllecek 
erkek, Eceabat kauaında 7 ...., mıı H ar. nımuzdan Avropa'nm muhtelif 
ka ... -n 12 •-LeL. Tavuk cı·nsleri konferanıların özle.rint, kendi 

w ""' • memleketlerine yıpılan ihracat 
Zonguluk Tlliyetlncle geçen lslAh Ediliyor... öı:eğinde olan k6ycaltUt btlrosa geçen eenelere göre faaladır. 

931 aeçlmlade ikinci mlnte· VllAyedmhıln her yetinde ta· elfle baetmp köylere yayacağını İhracat tutarı 3,86i,OOO lira 
htb yekba 586 iken bu ee· Tok ctnslerlnln 1&1Abı için """ da ıöylemlttlr. değerinde 2,,653,000 kilo mal· 
çimde lklncl nıGntehlpler yDı rfmll n değerli fHllyet görftl· Vıliolo ıöylevlnden ıc.nra, dır. Geçen ıene ayni ıarlbte 
Olqz biri kadın \'C altıyla kırk mt1ktedlr. Şimdiye kadar muh· muallim Bay Bıyno be~cılık yapılan ihracat miktan lae 3 
tlça erkek olmak 11zere yekdn ıellf yerlerde 150 lı•nk lıtaa - milyon 636,000 Un drğerlnde 
77,. • bal t y"'•a Laralmuo ... bu lıtııyon· konferaosıD1 vermlttlr. Koofe. 21,9 .. 2,0<tO kilo idi. .. u muı ur. uaa .. ..., !I 

Adana, 14 (A.A) _ Sayln larda yedıtlrtlen claı yumurla· ransta lzmlr'ln tanınmıı çiftçi· Muhtelif mabıullerln geçen 
aeçlaıl teltlt heyeti çalıomala · lar kôylGye ucozcı utılmıflır. !erile köyUller, bığCJlar .,, Zi · eenekine göre mukayeeell ihraç n.. de•am •der•L ILlncl m•n· En kıu bir .. kitte heryerde l b 1 d d 

" .., .... .. u raıt memur arı o onmuıtur. uruma en ur: 
tehlb -ı-• liuırJıLlannı da tank daılnlD ıalih edllmlt ol· .,, 8 1 bl_. _, La 

--Y uu .. d _. ı ô k il Çok Jıtlfadell olan konfe.raaı · udm: o yı .-.n ...... aun 

yıl 3,190,000 kilo, laclr: Bu 
yıl 1,812,000 kilo, geçen 111 
1,362,000 kilo, arpa: Ba yıl 

3,862,000 kilo, geçen yıl 

2.817 ,000 kilo, mlyan k6k6: 
Ba yıl 3,110 kilo, geçen yıl 
l,462,000 kilo, botday bu yıl 
1,554,000 kiledar. 

Geçen yıl birinci ktaun 
ayında bu~dıy lhracah hiç ol· 
mamıııı. Pamuk bu yıl blrlact 
kinan ayında Y06,000 kilo 
ihraç edllmiııir. Geçen yıl ayol 
tadbte 104,000 kilo lbraç edil· 

7.bire 
Ç. Claıl 

660 Bu~dey 
148 Arpa 

2 Nohot 
ı Bakla 
7 Komcları 

ll54 Palamut 
93 Pamuk 

Sabtları 
K . S. ~. S. 
4 ıs 4 5 

4 ' 
' 50 4 
5 5 
' 75 4 7 

200 •ss 
C>~ 62 

ı-~~~~---,~~~~~-

ZeytlnyaA• ba yıl lrirblci 
kinan ayında 463,000 kile, 
geçen yıl 378,000 kllo, ba 
yıl 3,021,000 kilo, geçe• yıl 
2,258,000 kilo, palamat ita 
yıl 3,789000 kilo, geçen yıl 

iki milyon kilo lhnç edil· 
mJıtl. Afyon bo yıl birinci 
kinonda ibrae eclllmemltllr . 
Geç."n yıl yapılan lbracaı •• · 
.. n 57,000 kUo ldl. 

Bu yıl birinci kinun ay••· 
dıkl ihracat tatarı geçen eeae· 
kinden gerek df'&er, gerekle hlllr1Dltdr. oğuau ae.-ıDÇ e g rme m m· il Lll 

ktln olacaktır. lara devam edilecektir. ayında 3 m yon • o, geçen 
Bagta 'talinin beıkanhğında ı.;;:~;;;;;. _______ ;;mii.İmİİİİİIİİİm•••llll!••llim••••iıım•llİ•llit•ı•••••••••••••~-----·-·••• 

toplanan teltlt heyeti Ye umumi 

ml,tt. uyı hlbarUe daha çoktur. 

meclla nalan kaza merkesle· 
rlndea •• k'Mlanlan ıelen n4· 
fos •Jlllal ~kdea geçlrmlıtlr. 
Bu •yaya gare Seyhan Tlltye· 
ılW. Sl4,i97 kiti .. rda~. Ve 
9lliyetlwlden eekl• uyla• çı· 
beaktar. 

S.•aı, ıs (A.A) - Sayla• 
•d•I hasarlı.klan tamamen 
hltmit, alhayet tlç gttn içinde 
hitbtlaaek tbere ikinci mlnte· 
htblerln leÇlmlne baılanmıftır. 

Bota, IS (A.A) - Sayla., 
leçlaatne .,... olaa ikinci mtlıı · 
tehtb naaasetlerl IÇla yapılan 
farka yoklamaJan bitti. Vtliyet 
dahiltnde 655 ikinci mlntehlb 
teeblt edllmltdr. Bualarclan 
1t.de 0111eklll bdınclu. İllli· 
la.bata Jarın baflumak 6sere 
haaarbk yapıldı. VllAyet adına 
Yedi •yla• oakacaktu. 

K•nk61e, 13 (A.A) - Say· 
la• •vlml için TaU bey ima· 
dua relll'lbade toplanua tefdt 
la.yed atetU bir çabımadan 

ANADOLU 
Cinlik Siyual Gasete 

Sahip Te Bqyupm 
Baydar Rdfd6 ÔKTEM 

UmWlll nepiyat Ye yaa itleri 
lllfldilnl: Kemal Tallt KARACA 

Lıa.ebuaui: . 
.'.Znıir ikinci Beyler eobğı 

l Balk Farkua binau içind• 
1-ipar: 1aıir .. ANADOLU 

T-- 2776 .. Poeta kutaea 405 

~BONE ŞERAiTi: 
y ... 200, Alb aylılı 700, -Oç 
y ·~ 500 klll'11ttur. 
~tler için eenelik 

• 27 liradır. 

ll9rJele S Kunıflur. 
latl geçmiı r 25 kuntflur 

ANADOLU ıATBAASINDA 
B ŞTIR 

me, S. gerl dönme, 4. arma, 
wrma 

ln'lkta etmek - 1. çarpmak, 
2. Ç9rp•p ged dönmek, 3. Tur· 
mak, 4. yanknlanmık (bllhuıa 

eada hakkında. ) 

İn'lkat - 1. kuruluı, 2. top· 
lanıı 

İn'lkat etmek - 1. clkllmek, 2. 
dtlgleme, S. kurulmak, 
mak.I 

lok Ar, - danı. 

4. toktan· 

lnkAr etmek, - 1. danmak, 2 
danlamak, 3. 11klamak, 4. tanı· 

mamık, 5· anamak, 6. yateımak. 
inkıbaz, - 1. bGzme aaıl ka· 

bız mın} 3. btlltUme, 3. çekilip 
ıoplanm•, 4. daralma, 5. peklik, 
6. ııkıntı, 7. tutukluk. 

İnkıl&b, - 1. ıktarı, 2. deği · 

ılkllk, 3. denim, 4. dönenme, 6. 
a3nDm, 6. dönen. 

lnkılAb etmek, - 1. aylanmak 
2. bubrlanmak, bqkarmak mtln· 
kıllb olma mu, 3. degiemek, 4. 

dön emek. 
lnkıru, - 1. babı, 2. ortıdın 

kalkıı, 8. yok ohq. 
inkara bulmak, - 1. alkın · 

mak, 2. bıtmak, 3. bitmek, 4 . 
b610amek, S. kesilmek 6. keıillp 
t6kenmek, 7. ortadan kalkmak, 
8. tlkenmek, 9. yok olmak. 

lnkııam, - b61Ga6f. 
lnklum etmek, 1. ayrıl· 

mak, 2. ayralaıak, S. bölftamek. 
inkıta, - 1. araıı kesilme, 2. 

bitme, 3. keıllme, 4. ıezlk, 5. 
son erme, eonu gelme, 6. Ulken· 

me. 
LıkıtH uğramak, - 1. ırası 

keıllmelk, 'J. bitmek, S. keallmek, 
4:. M>Da ermek, 5. aona gelmek, 
6. ttlkenmek, 7. Clz6lmek. 

İnkıtaı tenef ffle, - ogunma. 
lokıyıd, - 1. tap, 2. tapık, 

3. tapu. 
lnkıyad etmek, - 1. bağ•nmak, 

2. bağır basmak, 3. baı egmek, 
4. bıe nrmek, 5. boyun bOk· 
mek, boyuna bGkmek, 6. boyan 
eğmek, 7. boyun komak, 8. bo· 
yun ıumak, 9. boyan ıunroak, 
10. boyun tutmık, 11. boyan 
uıaımak, 12. boyun nrmek, 13. 
boymk tatmak, 14. dinlemek, 
15. kulak tutmak, 16. ıöz tut· 
mık, 17. tıpı kılmak, tapu kıl · 

mık, 18. aymak (buyrula) 19. 
lnkıyad etdrmek, - t. dedi· 

ğlnt yapbrmak, 2. dinletmek, 3. 
ınz &eçlrmek. 

İnkıza, - 1. bitme, 2. gön6 
bitme, 3. gbtl gelme, '· IODO 
gelme, S. eonuna erme, 6. IODD· 
na erleme, 7. ıakenme. 

lnklur ( kınlma man ), - 1-

kanlma. 2. 11nma. 
inkisarı hayale ngrı.mak, -

umıonmak. 

lnkiurı hayale ugrıtmak, ye· 

rlndlrmek. 
lnklura hatır, lnklurı kalb, ı. 

da ılma, 2. gGcenme. 
lnklıar tıtmek ilenmek. 
lnklpf (etmek) - 1. açalmık, 

2. belli olmak, 3. geliımek (daha 
cok mevcad n bGnye hakkında) 
4. gôrClamek, 5. kı•ranmak, 6. 
ortaya çıkmak, 7. ıeeelmek, 8. 
Gnelm,k. 

İnnln, 1. - bı~b (muamelel 

TClrkçe kaıtıhklar 

lmhal etmek - 1. atlatmak, 
atmak, 2. gedkUrmek, S. geriye 
bınkmak, 4. 1almü, 5. •••k · 
lam ık 

İmkin - 1. el erme, 2. kep 
3. olar, 4:. olablllr, 5. olapabk 
6. olar. 
:ı. olmayacak. 

İmli - doldurmak. 
imli etmek (yazdırmak man.) 

1 . .16yleylp yaıcbrmak, 2. yazdır· 
mak. 

imparator - 1. kaAan, 2. ten· 
rlgen (llibl dhlne man.) 

imparatoriçe - 1. biçe (pren· 
Hl man.) 2. katan. 

lmpıntorluk - kağanh&. 
imar (etmek) - 1. geçirmek, 

2. ıarmek. 

İIDMk (etmek) - 1. geçirmek, 
2. el çekmek, !i. el ynaaak. el 

yuomalr, '· geri durmak, 5. ken· 
dini tutmak, 6. kıunmak, 7. kı· 
prguımık, 8. kızpnmak, 9. y•R· 
mak. 

lmtldad (etmek) - 1. uılmak, 
2. eıllmek, 3. gerilmek (çekilip 
uzun olmak maa.) 4ı, ıunmak, 5. 
ılamek, 6. tartılmak (çekilip 
uaon olmak mu.) 7. usanmak, 
ouyıp gitme, 8. azan ıtkmek, 

İmtihan - 1, arman, 2. deae· 
aae (tecrtlbe man.) S. 11nak, • · 
naokı, 4. unama (tec1111te m•n·) 
5. yoklama. 

imtihan etmek - 1. denemek, 
2. ummak, 3. yoklamak. 

İmtina (etmek) - 1 . . abamak, 
(reddetmek man.) 2. bet çekmek, 
3. çekinmek, •· diretmek, 5. İı· 
tememek, 6. oaamamak, 7. tar· 
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tınmak, 8. yapmamak, 9. piti· 
mak, 10. ytblln dlamek. 

lmtlal (etmek) ı. boya• 
ıunmak. 2. aymak. 

lmtinlen - 1. glreı, 2. vya· 
nk, 3. Oıerlae. 

lmtllU - 1. emerek çekme, 
2. emme. 

lmtlyaı ettirmek - atlldlrmek. 
lmtlyu - 1. aynbk, 2. aynime, 

(baıkalanndın) 3. ayn tatal8f, 
4. bqkahk, 5. beaıemesllk (bat· 
kalarına) 6. 1lst oluo, 7. OıtClolftk. 
İmtlyılaamak~- ı. ayrılmak, 1. 

oruomak. 

imtizaç (etmek) - 1. alıımak, 
2. birbirini tutmak (re.okl.,r •· •· 
hakkında) 3. dirilmek, 4. ıcçln· 
mek, 5. ılıımak, 6. 111omak, 7. 
karıoabllmek, 8. uygun gelmek, 
9. uynımak. 

lmtlsaçh - ı. 11kı, nkı ııkı· 
ya, 2. uygun. 

lnıdzaçıız - l. emeH, 2. ge· 
çlmılz, 8. ayuımu. 

l11111a - 1. çok, 2. tma. 
imza eımek - 1 . .;adam :ı~· 

mak, 2. kol çekmek. 
İa'am - t. bol elllllk, ~. iyi· 

ilk. 
la'am etmek - 1. bol bol 

yermek, 2. iyilik etmek. 
t .. a - ı. dizgin, 2. oyan, 

lyee, ayan. 3. yolar. 

lnad - 1. dlrenlt. direnme, 2. 
lenllk. 

İaad etmek - 1. aaklaadır· 
mak, (kızdırmak man.) 2. ıyak 
diremek, S. diremek, diretmek, 
4 . .tlreamek, 5. b9&1Dak, k&çaf· 
mak, 6. kat. tatmak, 7. kanı· 



Yıkılan ve H~ ... -.,, 
den ve sıhhi 
- Baıı 1 inci &ahlfede -

e11111 enku altında blmat H 

bblH ıGba e• kJllllUllflH. 
Plluıs k6yleda 7eılae Ad· 

yea ııhbt .. rtlada aygu ,...... 
kGyler yapınuk .e bataklak U• 
aarında JMıI..... allmh hlr 
U,la de yedal del'td .. ek 
lhımpleaekclk. İlk W yapı· 
laeak lf, y&ılaa nleıla enka· 
S1adan llllfade etmek Ye hakd· 
m6tteo çhl n kıımea tahta 
Yerilmek 1111'edle ba kıt ,llnle· 
rfDde felüetsedelerla •ratla· 
ıı-.ı kOnapblleoek ba1'kılar 
,.,..._ oİamktar. 

KGylerde bu he•kılınn 1•· 
Pf&,nu1Da halk kJ•ta a.tla• 
ımfdır. Fakat yapbklan lllııld 

•• ~ı..a· , • .,..,..8 .... 
baaJanD bfr 6meUQ Y8 ıahld 

Midua gare yapıı.... 117pa 
g6rllmlt Ye her la,e ..... 
gladeıüm,.t n .._.kllına 

.. bale aypa olaqk. ppalman 
ltla ı.-,ider a ...... •e bal· 
b .. 6pde. •••• .... • 

BIWlalnaoglp, Mbdy.a.a, 
.Mjlet ·-- •• ,..., ...... 
,. ~ ......... 1n1u 
n.t edil.lilflh. Ball ba •du· 

fara.D çok llittaae eteelde: 
'8nlter kıt .....,... olaaea 

~- •• ~lan .......... 
..,. mu ml4det k -.tır· 
...... ..... a1an ...... .,. 
r1ı....-c1ea .. rtka• ... .. 
he1DeD ~ .... IJMI· 
mit Y*' O• gire teAlrler ...................... 
bhler .,.., yudmluJı INlnb· 

ma , ia. .......k, 1en11t 
etmek, 9. yayı~: • 

Laatça - ı. '~, aaa•b, 
2. koaar, 8. -.,... (...,.) '
ten, 5. laea. 

hııdlqa - 1. kar11, 2. tenbae, 
3. adranı. 

laa1et - 1. l:rlllk, 2. karne. 
3. yarh~ 

Lua7et etmek - 1. 1,... et· 
mek, 2. kayırmak, S. oiaumU. 

lnbat - 1. bitirme, bltlrmt, 
!. yedıtlrme. 

hıbat atmek - 1. bitirmek, 
2. ondurmak, 3. öndarmek, '· 
ye19rtmek, 5. yetftdrmek. 

loblut - 1. ac;almı, 2. iç açıl· 
ma (ferıhlanma IDUI.) 3. yıyıJma. 

İablut etmek - 1. açalmak, 
2. d619nmek, S. gelaltlemek, '· 
iç açılmak, 5. eedamek, 6. yıyıl· 
mak, 7. yClrek ıt;almak, 8. ylrek 
genlılemek. 

incit• - ~luaak. 
loclmat - Don. 
İnclmat etmek - 1. lmalamık, 

2. bas taaauık, s. aoamak, '· 
•ttlqmek. 

İıiclup - 1. çekilme, 2. ka· 
palma, 3. tatabna, '· yakılı .... 

lad - ı. gire, 2. bit kat, 
3. yu, (ha l6a, &ek .... ı ı.ı. 
aılamas; ucak bir ..U eldle "de .. 
olank, ~ut ~dakl glW ... 
relleplnde bllandır.) 

indinde - 1. kıyuada, 2. b· 
tmda, 3. kıbnda, '· 7UUDaL 

İadallah - 1. .,. btuaa., 
tun btmda, 2. JaDn ~ 

t'lielelbh - 1. ,ı.,ıa~ ' _..., 
ıtiiiw.. ııre. ~. ..... a..mı.. 

detlldlr. BeA• kafi' ~ 
1119 ...... •urll lılr 7er .._ln•n.,.., ........ 
BWraı wkı••= bir 

... ,.... ..... w gllwy• 

•• m•ıaıtı. 1• t• J• ••· 
-.-... Wk lnnl l ·4*1a 
........_kı'srWır..m 

,_,.,..,... Y• lllfll wW Wll 
mnue .... et•allle ._de 
y..a lllıtrıı•u ,-... Be· 
, .... il 1 

... Şlm..,. .... ,.,... ............... . 
CilM» ... .,. ...... . 

• •••• ~ Mr ... . 
fl/j, _.. ~ ..... 
..... , ltlr ~ ..... Mr 
çaYal flı•lye, 86 •l'r• il Mlo 
ıaeak., 1 O teneke bftrmadu 
ıı.nutr. ....... 
Md~Ukt..... ... 
lhd,.;ian içi• WIAllallmer •· 

lldlllllllı:Mll Ye ••ıilııAıAıı 

Mlalyul mldld ile •iP 1 d t 
• .....,.... +e ftlfiUM,.,j,.r le-
yelli6-~ ~ .... . .......... ~ ... . 
,.~ t-.ı.ra " llhl· 
~Ilı .......... ..... 
~ bmall ...... ...... 
6a3*'at'aimzt1Mr .......... . 
............. ~l ~
Adlrlu a.ıtmaa kı• idi.mı 
ı.rıt,.,, ....... ~
ma~llıir. lrDtu ......... 
yenalyelerOe ae.ID odea kim· 
...... lluekettan ~· 
ka,l.,..hlllam ........... 

• er yenı-

.. •.nt ı ıe ini la.m " ............. ...., ..... 
3 - ........ .......--

..,... " ....... okotaam. Veri· 

............. edl,.... ................. ,.. .. ,. 

.ı•••'*b ...... bakkwla 
flıalııllly .... aeNI etllleanpor 
... •ekl"ıll•11 .._.._ ..... 
a1a 11ta•• • illa ._ıa 
..... ftl .... e Yeria....i, 
nporda llmm gn.terllea t.te 
~ llfltlld9ene -,nca 
twlalm ... ken•lldfilr.Ba ................. ..,,.,.tı 
il! M. Meellllii ... tallılltd ela, 
dıll 11119' oHi ....... r. 

tı zorum-Sıvas 
Yolu Isıtkrazı .. 

._. ·"•• -
yet merbs bubtlnda bir top· 

1'P. . 1'mtr'c1eki 
iıddlrtııırlaln git· 

lllrlell ba toplnbda Vali Ge. 
.... EMim ........... . 

• ...... 1"l9lle 7 t.la9 olllll ba 
tlıhllletta •ntr •I tahllhr 
_.. .,....... 9'1• tfiAIUk 
ııihaftllwt -~ tlİbf ,.. 
........... 10 lldael U..llda 
.....,.,, oma WH t.dkns 
ula'tllleılillfea elimiuialyedl mlk· 
tmla •bl ,..pahmfllr. Siibt bu 
gaa ık .... kAMr denm edecek 
Ye IMa ÜfllD bldrlleoektlr. 

Betla fRitr Bul.W.au 
..... .t.lalb liııtlba t.laYiDe• 

dala ..... •ı- ........ 

rk 

ftllf lanaı hareket aoktuı ola· 

... .. ... •IJe• .... .... .... ... 

bfkll et•ekte ft illi·'•• 
.. 'atkklılnn .._ • 
matewlr ohap he ....... ilrer 
,_. almıya 7eal ekletdeme 
Ye awk pleeek aellla.. de 
Hmere YerebDeeet Yatdn1lea 
eMI bir ıeU•61 1öe&Mmlye, 
yani eplgon.. g6t6rebllecd: 
bir mııllaljelte Wu.-.ktadır • 
Tir~ komposltGrled 91er y,al· 
nıa ala•I 99rçe•eler lçladı 

aı,r1arza bata etmlı olarlar. 
Çlaka ba1le bir •niyet Tirit 
madkWaln t.Mtaf H terakki· 
flie eapl lefkll etmlt ohlr. 

ftlbaldb lelam klldnfne 
•e .dlal .. ı ..... IMuı•.&-. -Dlhill t6plantıda •ht dara. 
•• o..rtade görl ... mlf •• 
.... kMarls .ı. .... ,. Ba 
.,..., aıalaa ladba ıaJnJll 

mlkdarı hakkında Clmhmlyea 
Merkes baabeınıa Ankara 
amam mGdClrlqlae, Maliye 
n &koaoml büanbklanaa tel 
,...ate malftmat •erfleeektlr . 

• • • 
Dlak& .,,....-, talaftl • · 

"tlan lldlal yuabt JUı'-tbr. 
Yabnu da JU1ldl13 gibi, •· 
tıp 10 blrlacl kananda bat· 
lamıı olap. mlddet bagtıa 

7e Ye ..paam melodi· ı zlklzlnla ı .. kkl edebUmeei lc;ba 
ler yeal Tlrklye'Dla llldliillte· ona mallklala modem tebl· 

..... •• • ...e ea iti .,....... ••• 
TClrklye, yeai bayatı, alaenkU almİaJ aruı b'I dU lhamdlr 

bir ~· •Mliv'ır. • biı!: ..aikı Wdnnherlerlal 
yeni Tlrk •Mlklll, Qok k-. a...IHlal H teknik ••tulle 
'fettt lhdtnlle e111lailnı balk .. •atttnne bir ıarette 9'emek 
anllikld tDembalarıiadaD ılıeak· feaemeltl'dlr. Tliıl • ...._. 
ıır. Füıt usu olaaar ki yem ip yetd' dem Mljhı INllllma· 
T~ ~omposlt6rlerl bal\ me• htbr. iki eebeWa llolinjı tirk 
lodUedal beDllDlemekle blm1· 11İ111İkt .. 'dklrlanıua ba yola 
SID)ar Ye bu melodilere dayı· girerken en e'net koa'9tfttu· 

·~ak yeni .h~ --~ aw pi· Yarlara "" ....... metbtile· 
.-ıya çait111Dlu. ~nde t.u tidlt tubtumı teltik 

:lıletkoH, l' (A.~ - Tmlıı etmeleri n ha ;.rblll'ni me· 
Ajauaaadaa: lot1I T• tbeak h....rjetfetlnl 

$oTJ,Cl komposlt41lulndea leefetmlye Olhtmlftıin çOt 16· 
&ppotkof 1..., So.,e& -·at SUIDla bit 1ıtlt. 
meOIBWlılda TM ..at in- Tlrk •a'Wikll'Nnnm MllMea 
tıltlm11i. dair oepetdll bir ._ halk 11rblai1iiaki afatal 
mıbtede eliyor ki: hlatlydlnlal İe'lm*"erf '91· 

Taıitye'ch anuılki lnbltbe llrferf llftde IMilti'IMM aftWar 

tı,rek,d paa~~ak ••''f 1-. tiawa. ,er ata~ ttl*Mıı· 
m~leibila, ~ ~•del. lan mahıf .. a etmelerfihiild.r. 
Dip, bir ID~ dJatrolUDUp !aıi'itta MYN bfr jlWJft\ ala• .. --~ ....... ....., .............. ...., .. ... 
-'~•IJ bl>all ,..sre gibi .ın.hm bylteftltmıiiel "81 
yeni ... ,., ._...,~ Mil· *58rhrr ~ ..... 1tl• 
CMll .. ,. ... ,.,. ~-·· ~ "' ... 4.aiHlıilUı 
~ &Mtmcll.-. .....-.k· " mdaliarr Jlliı:naell ..JMr. 
...... 11-.U ........ _. ....... ye ~ -~ •• lidu-
leıla .w.ı bir--' ...... ,ıauft iin._tlarii*rlı~ 
Wk k-leıhlla ........... luıJs MJftdal'b'a iia-
ka•ntlice yer •hmt 11111ın.a. ya,,. ge.ıttrlr. 
larına •t w-... ... ., •· J $1 s 

paralabllm~ ,,,..e, .,nt BilAJialım#' ıa 
bu •bada yeat lliiln\ar dOıtla· Y tlftl1111ları. 
meye n ıe•I metOf)larla yeni han, 1, (A."l) _ ıdtit. 
teknik -'11•1 ~i• • ....,. ahmei'iea bU41ıtÜ)i8t: 
ıeYketmekttt.U.. Alü4dedat BDtllimmer ewW Jalia•· 
Tarld'~ı~:!..:r~ lan lr;:tea ;er .naat._.. 
P19' -T- -r sarar g3ren ~ Ma· 
..... H oalan ...wt •tmlt· dı 3 

1_.. rma'uıkl IHll melllafl ftl-

r.öt '* &.,.'fi la .,... lalOe yeald• 1Mıt ~ m. •• 
11....._ ~~ Myılk e.etee ı~ üO ~ 

Bula, yon· Ubetea yenlc1ea 150 ~ De 
nlerJ yıkıı,.a,n. eY~ •· 
mir Ye lafMlll.I •IAlli.ek 
tmere Ba'iıbllr ~ ,~ 
~ b .......... 

Ralkew Ta o 
nı.k, '- ;8ıfiaae. ıyntmü. ( ma, ~. çarpıklık. çarpılma. s._ 811· 

lafUA (etmek) - t. patla· U.. elllme, 4. eaglm, 5. ~ 
Dlmlfffıllf 
Çpma~·~ ...... . .., ~~1·• e • .., . ş.ı_.,, .. ~ ~· 

.,..,..,al.,..~ 

.-, 2. yuı'-i. 8. bıikht, '· ~k. . 
lafltat - ı. a~'i, 2. ıy· Lptil.nl etmek - l . .-4. 2. 

nr... 8. 8Jnhp lek .. .., '· bonbıılü, s. ~·..-. '· 911· 
keadl ...... kalma, S. ıe~, mak, 6. Plınadp ,.lı:_.., 6. 
tek aı ... , 8. Jahusbk, yabm .,,..ı.. çlkıau, 7. delftmek, Ş. 
kır... ... 7oldu çakmak, 9. aa •. 

AteDallnt - 1. ıynca, ıyrı mek, 10. elllmel. f&b'aaek, 11. 
olln'k, ı. keDdl ....... 3. •pılmÜ, 12. •pmü, ıs. .... 
tek lek. mü, ı,. JDllmÜ. 

Lallealt - ı. bon, bua, 9. lnlalnl -,., etmlt- ı:~ık, 
boımlma. 2. d&alk, S. elik. etlDt. ı. ka· 

lialllala etmek - 1. ,,..._~ çii, S. kaJllUf• 6. •pa ( dop 
1. ........... yol laedade °'IDIJU ..-) 7. 

latt..ı (etmek) - ı. •Jnlmil, ..... 8. •pik. 
1. baniıp altmel, S. ~ lnhllaf. laillaf - 1. ohrlllina. 
(liteıa). 4. el Qebbtlme~ (1.. 2 . .aame, 8'SJ1er gllal elma, 3. 
ten) S. bldanb.'k (TerlaMa) 6. tutulma (ay, glnet). 
......... 1. ld&iHk. lnbhat - ı. al~btt 2. • ... 

lalae (etmek) J. ,. ... ,, 2. ktballk, dltlt. S. lalt, buae, '· 
Jetltdill& koromol. 

l.•W.m - 1 ...... 1. 48•· lalal111 etmek - ı. alcal•~! 
ifhaek, s. 1&.iei, '9 PiıJmat. 9. .ıtmPiil, s. -..ı.m, ı. 

t.•wı.. iıiall oliiia - 1. ..lmlk. 5. ditmek. 
a111-rr. u..---. an ... ık, '-••·• - ı . ..,... 2. ...,.. 
t. kOnlmek. pıa, ~l . laolgulak, 4. ltoAlluı, 

lsMlal (etm .. ) - 1. 1tpl-k, 6 ........ 6 ....... lqk, 7. ....ht, 
2. ltqwalmak, ~. ..,..._., '· ~· oı .. ,a. k--. 9. k•~j 
......... s. ~·· 10. kar.... 11. ~lilr, 12. 

t.Jaı.-k etaek - I. 4t1t1111ek, 1enUme, 18. ıdfalllık, yalma 
lellae dtimek, 2. kuukmk (Ba· lnlikama atniAaü - 1. had· 
rll Ye dlfktil o1IBak -.) 3. mak, 2. ~. bespa Yer· 

••rü. .-ek, ~ ujra .. k, S ...... 
tpld,. - ı. hfkl... 2. hl· mak, .ı....-lia olmak, 4. kat;· 

~~il, a. ~- ...U, kıçıımak, s. klnlmü, 6. 
r.w.. etaaelt - 1. am\mak, unlaak, 7. yenllaıek 

*· l!JYD•'· s. ı,.,ı ı.a11mel:, ı. ta~· apımak - ı . .,.. 
lilııtiiaek. 5. ellliaea, 8. l&llmek, mak, 2. boamak, s~ dalıtimak, '· 
7, . "'9~fk. 8. kanıı,..ı. kll'IDllk, 6. ••dln.k, 6. yeQMık 
~ - ı. .......... liôİnll· 1.-W. - ı ........ t. .... 

..... eclUlrk9' ·~'1 -
,.._.da da beJrWP ,,.. .... 
....... ......,...... J'JIP'.,,..... 
•• Te ...... • &.ti,...,_,, .., •. ~ ... ,... 
•• ~ •• ııı.'f- ... 
.................... ırtm 
, ............ y ........... . 

Uk ..... ,., •• ,,... lııltMr 

_,.w,..e •I•' ,__. ...._. 
clllll kı= • ..,.... ... 
teüıb ........ , 4•• iki 
1a .. 11 ...... W••z6ı 'ilk 
lklllclll .... o ... .,. .... 
ltlt ...... a. &cHa b11 .... •--.k ,.,.,., . .,,iilfn1M• 
o .... emk allP llU111•1 • ., 
halen • kane.lll ....tyette 
bulma ... ıvta ba •cm .ı_ok 
heyeemll o1-a- w..ı,t ~· 
..cak ~ pli• ....,. 
~ettedir. T~ 'ft-k 
yara •. ~ .. 
da ~,.. elıem"•retw. 
.. Ud-Qlll ......... k 

.... fla.11 .,..~. 
11.ık ..._ 'ltla Wl4iilla 
oyanWna ,....., f&1Jdlr: 

Siat ıı,so r. · illalı 
~--· Sut ' ıl• a ,. IM•lr· 
yola h tlıW' Aia1'fl •ahar· 



Umumt Harpte Türkiye 
Casuslarıa de ongollz 

Yazan: Coıal Botıan Tefrika oomanıı.56 

Türk'lerin Geliboluda Bir Cehennem 
Meydana getireceklerine şüphe yoktu 
. Eneli •anaa lçla nakliyatı 
U.a yoUle de yapmakta olma· 
lanaa nime• aebtre daba ıl· 
Jade bqb lmltler n bir haf ta 

'9bade yGalerce aalapmy• V ... 
lefaf ya f.briblarmdan teçbiAt 

"' IDGhlmmatı harbiye yakler 
;• Ren, yahut Elbe nebıtndea 

.._,,.. dahil olarmoı. 
Bir defa T4rklye Ue tam bir 

irtibat telh edince en kolay 
!laakllyat Delalr •akliyab olacak· ..... 

A•dette de banlar bot dGn· 
lllea, TClrklyedea ptmuk, Bal· 
t"--'ctan ı11tr Ye Romanya· 
l 8 

.. ba~d•y ylklermlı. Bun· 
111 litar'a Seadl anlatmıttı. 
~'aba ba malllmab nereden 

1Aıaaa Rltu bllmlyorda. 
ele t.qt delil gGılerlnln Galn· 
dik dQroyorda. Ba pek .. yuı 

kıt blrJ muıara idi. Rahat· 
~ Ye fltanos dtlımınma gG•· 
.:''•• teçbiac •• mGhlmmaıı 
8.~lye hımulealnl gGrmek için 
d r btltCla dikkatini 1Gslerln· 
r' '°Pl•dı. Banlar bir defa 
)' lrklye'ye yetlfd mi Tlrklerla 
~ 1111 Tlrk'leıla Gelibola· 
tir biı cebeaaem meydana ge· 
8. eeekıerlae lalç 16pbe yoktu. 

itar ha .. ltebrkea llaU· 
:- bir f lklr geldi n bo fi. 
bl 1• .,._, bir lmldla eeklllde 

rl •lebetlade ..W. d ... L 

~1;8-,....n çakmak için yalaıı 
Çllre •ardı. O da kendidne 

llleaeıa LJ1er'ia ... yed erki 
::daa lllllt gibi bir ıll yere· 

TGrklye'ye girmekti ba ıa· 
"•ti hl ,..; çbir eoı guya maruı kaL 
de lt'ak •• 11-ltkl pnlar lçba• 

111 bebemohal yakılana· 
~. Baaaa içla eerbeet uk· 
Uy,, Y•pq &eea alaparyalan 

rbı ••lalarla pekala kartal111 
•lt&nı Yardı. Fakat bir taraf· 
tıa da bu tetebblela bir dell· 
ilk M oldapaa d6tlnlyorda. 

la1Daflh HlndeDbarg'aa .. h. 
''[eli Dalll bir k11kınçbkla em· 
ı.·r•& altında IHalaadarolayona 
:lbl1111natıa maufauu da o 

la reee 11kı illr emniyet altmı 
1 ••t olacaktı. Rltu baaa 
e1111aaa. Y ..... k...U keadltlne: 
de - Adam lflll de! Dedi. bir 
dt 1• giderim, arayu meTIAlını 

htiıar, belaenı da •. 
~er bir aıker ltnrlel 1ra· 

>'01111nıs hiç tlplae yok ki onu 
•lıy brargtluncla aramuııaıı. 
~er bir b1111s petlade iteni• 
1•bll ona kalabahk 'te herke· 
•la 1611 labcle bDluau yer· 
!erde hulımıU1aıL Bia11e•ale1h 
Rlıır'ıo bu umumi kaide c1a. 
~•11dı harektll böyle kimin ha· 
hrJaı geltblllrdl? 

Fıkıı timdi bıtınna gelen 
"-.ııya nıeıl biameltdi? Bu 
11•d" 11mandınberl kendletol 
~il Jakın tebllkelerdeo blle 
"ttardıkıan ıonn böyle bir 

te.•kkof mabıllhade Sıom'un 
~u., geçmek bedbıbtbk ol•· 
Ctkb • Haydi tanıının iyi git· 
~eeial fıne11ln. Seyıhıt için 

lıını g!ltn m6eaıd"'yl oaeıl 
• IC9k tı? Nehir uhlllne inmek 
Pekaa ..... •amandı mtlmkftn oldu, 
·v•ra 
d Y•Y ... ımap mecbur kal· 

ı, d " ~e er •I blyGk bir ıtlr'atle 
... , ~deıa k9farcuına t.rlılarıa 

fleaeda llcrUemeğe baıladı. 

Takip etdtf lalerla birçok yer
lerinde laendekler •ardı Ye yol 
o kadar fena idi ki ancak pek 
a kimeeler onda ytlrtlyablU· 
yordu. Zorlakla llerlerkea bir 
laraf tu da cllmait yapacaAı•• 
dtltlllmekle meıgaldl. Yiye· 
cek blreey utıa almak ihamda. 
Bu •lapuryılar il nllnyetine 
kadar hamalelerlnl bOfllltmıyL 

caklarda. 
Rl .. r birdenbire keadblM 

pek yakı• bir ... ıede oı.n 

bir npanın uhlle do~ ile· 
rllemege batladıAını n afık 
bir ttlm1ege çıkınca ela eol ta• 
ra6nda lllleell bir nhtıma 

mıllk dıgınık k6çdk bir kGy 
boluada&ona gGrdG. ETierie 
nehir aruında ancak iç, dGrt 

ya. metre kadar meaafe •ardı. 

Ve kGy nelllre dar bit yolla 
baAbydı. 

V ıpuraa pekb 10nra rıhbma 
yaD111caıı muhakkaktı. Bor· 
aaaa rıhtım letlbmedne dol· 
roltmuıta. Rltar; onun tA nh· 
hma kadar yuqacaAını Hnne· 
diyordu. Çlnktl ba mnılmde 
ıayan npuran yaaa .. bilmed 
lçlu klfl bir deılnUgl oldu· 
tana ılphe yokta. Gemi ula • 
paryılan da ltaret nrdl ve 
onlara demir •tmak bere lle
rlledller. Her birinde lhkal 
iki adam Yardı. Gemi yanlfl•· 
ca içinden om.oslınnda bir 
teyler tıp,..n iki ademın indi· 
Atnl Rl11r gGrda. 

- Soaa nr -

Zekai lbrahim 
Dahiliye Motabaııııı 

lklacl Beyler ıokak No. 45 Beyler Bamımı k•rtWnda .• 
ÔAleden eoon 3 - 6 ya kadar hutalannı kıbul eder. 

TELEFON : 3806 

Bergama Comhuriyet M. Umumi
liğinden: 

j6jil Ura 69 k11nı bedeli ı~e11u IMıp .. 'da y.,.lacak olaa 
oeueYI tapalı IO·l.935 _.laden ltibarea bir •Y mlddetle 
•• bpab arf uallle mlmk••Y• konmafhlr. 
MlnıkaM 10.2.985 tırlblae mlladlf pau gani IUt 14 •• 

berpm• C. ıt. amamiUll lclıuetlnde yapılamktJ?. Tallplerbt 
teklif lerl•• eari eeaey• mahıa1: Ttcareı CMlaeı •• feant ehllyet 
nelblm .,. yClSÜ '7 baçak alıbetlnde mwftkkat teminatı• 

yeaeye yıtınldığa•• dair .. klNls Hya ba•ka kefalet mekt•ba 
ile birlikte a,..ı gb •e aallea nel komleyoa rl1M•lie• ••· 
meleıl lhamdır. Talipleri• b• lnlla.ıakl tartume •e ena•ı 
ketf iyeyi lt~ı Un ••lrMI" in .. rp•• elabaılyet M. Umaml· 
ll&laden alaWllrler tatdllt almak lltlyealerla berp•• C. M. 
amomtlllderlne mlncaatlan llta olaaar. 10 15 20 25 60 

Uoutmıyacaklanoı 

S6y1Gyorlar .. 

İımlr beledlyetladen: 
Belediye ....... ıa. •1llırı 

ın ... t •e tamlnt yapın m6. 
bendle, mlm•r, mlteabhlt, kal· 
fa, alta Ye beaserleriaden 40 
lira makta ceu abnaeakıır. 

136 
§ - 122,57 lira bedeli mu· 

bulanmak Ye 10n uygtyı yap hammenell 58 nO'IMrab ada· 
mak blytlklqfllla g6tteren mn Dr. mutafa cMcted ara 

ÔlClmtl ylreklerlmt.de deri• 
yanlar açan babamu elkl Ree· 
ne kadıu Bay BalU Wlml 
Çalpm oııaaua 616 alayında 

Sayım fırka relelmls Bay AYDI eokaAında 26 aumanb 1reayı 
Do~aa ile fırka arkadatlann• Ut ve olanan 72, 1 O metre mu· 
ye elki meb'aı Bay Eater, nltbaınclakl kıımıa •tı11 bele· 
ttlcaırdıa hoca ude Bay Bfl tliye enclmen kalemindeki fUI· 

eeyla ye Abmecl, ihracat gftm· name daii'ellnde Tfl ıc;wk artlr· 
rdğl mGd6rtl Bay Şerif Gçtlo· ma He 2.2.955 ca .. raeti gft· 
cG noter Bay Hı an Tabiin, ntl .. t 16 ela belediye daimi 

eaeı ... iade lbale edilecektir. 
ee.acı Hamdi Naabet .., oaa 

Ba kı11m ınayı lttlnk için 
omuslarıada ı .. ımak ellyetle· 10 Ura maftkkat teminat Ue 
rlne katlanan mahallemi• arka· elJlenen gda n •ate kad.r 
daı •e komıolarına H ıcdarı· Wecllye enclmealae m4racut 
mııdakl ortaldıklanna gerek olanor. 15 20 24 29 137 
ı~a n gerek yaıı ile bildiren 1 § - 820 !lr• bedell ma· 
bltiln yorddatlın 8011191 ıay· mmmenll 58 inci ıclaaıa Dr. 
tarımın ıanaraı. llaatafa caddeal JID aokapada 

gı 11 numarah ar1111aa U.ıe olu· 
Eakl Re.ne kad19ı Halil an 265 metre murabbıındakl 
Hilmi alled Damına ki· luemıa •lifi belediye eaelmen 

çOk oııu kalemindeki 11rtname He 2.2.· 
Nihat Çalgam oglu 915 comarteel gdaG IUt 16 

131 da belediye daimi encftmeniade 
----------::- ihale edilecektir. 

Yeni Kavallar çat1•8ında 
34 Numarada 

•ALI RIZA• 
MClcelliıbaoeeiue utrayıua •• 

Bo kı11m ar•J• ittlr1k için 2' lira mo'flkkat teminat ile 
llJleaen gln Ye saate kadar 
belediye enc6me•lae aılr8Clat 

ol•••'· 16 20 24 29 116 

~------·ı~ _. 

Satışta Boyok Kolaylık, Uzun 
Vide, 7 Numaralı Kataloğu

muzu Isteyizin 

.TELEFUNICEN 

' • 

BOURLA BİRADERLER vE.$SI . 
ISTANBUL AN KAllA 

. . 
IZMlR. 

rnıuıu•nnıuaııııınııııııınııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııı"' 

1 1111-------1 Umduğumuzdan üstün Çıktı. İ 
1 Ucuz - Temiz ve Sıhhi Bir Gıdadır. il 

1 Milli Bir Fabrikanın Mahsulodor.. 1 
1 izmirde acenıamız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticaretha· I 
1 nenin siparişini kabul ediyoruz. Ankara orman çif tUği mfldtlr- 1 
l IDğflne mOracaaL Fazla izahat izmir'de Ege palas ve Şehit" gazi-!! 
a D08D mGeteeiri TDrkmenoğlu Murat Bey.den alınabilir. ı- ı 
·1'Jı11111111111111111n1111111111111n111111111111nm 1111111111111111111111111u111111111111H11111111111111111111111111111111111111111111111111111111,-

Soğuk ve C. fi. F. öz Torkçe 
Yağmurlar. Karşılıklar 
Nerelerde So· Kongreleri Bit- Tflrk Dili Tetkik Ce· 
ğuk Var ye Nere· mek Qzeredir. miyetinin Bir Tebliği 
lere Yağmur Yağdı? Antalya, 14 (A. A) - c. B. Ankara, 14 (A.A) - T. D. 

Aabra 13 (A. A) _ Ziraat F • .tllyet kongreel toplanarak T. C. Umumi KltlpllAlnden: 

b 
L 1 6 1 ·ı ltllA A Ylltyet idare heyetini eeçmlı Son genlerde TGrkçe llıllk aaaD lel meteor OJ eD uluD • 

dea ıldıAımız maldmııı g6re, Ye vlllyeıla ihtiyaçları Gserlnde Ye ıGs kılnozu gibi tirli ad 
6re ı4 ııat içinde yordun ileri ılrGlea teklif lerl mGu· l1r altında çıkınlaa kltablarıa 

g kere ederek kanra baA>ladıktlb 'fe gasetelerde buılu a3116k· 
Tnkyı, Ege mını.ıkaluanda J•· "' Jerln T. D. T. C. ile birllAI 
l't denm etmlttır. Dlgeı mıa· ıonr1 toplınt11111a nihayet Yer· yoktur. 

1 ti mittir. 
t ..... rda .... bv a a PÇ· Cemiyetin çıkırdııı tarama 
mtıtlr. Ea eon J•I'• 63 mili· Şıqkdtar1hlear, 13 (A.A) - derglıl buadın once d" bildi· 
metre olarak Edremld'de Ol· 1 l aon ktnundı toplaau kasa· rlldlAJ gibi kanrlaımıt kartı· 
çllmltUlr. Tnkya, Ege mın · mıa fırka kurultayı Bay Maı· hkları de&ll ıtlrll kıyaıklardan 
ıak.ıarınıa dtjer yerlerne 8.47 tafa Sabuncunun batklnhgı ıl · derlenmlı, karıılıklan toplan· 
milimetre arnında ya~ıı ol· hada nlumuamenln gereAlnce mııtır. Bu brphklana ıb610b 
mpttur. bialrilmlt ve 7 kiti idare heyeti kanrlattJ?ılmall için çalı11lmak· 

Gece Ye gttndtlı ıabaaetleıl ftyellgine 6 kiti de Ylllyet kanıl· tadır. Bu cabtmuaıa •erimleri 
orta Anıdola ye dop Anado· tayı murahhubpna eeçllerek Hktl gellace ortaya konulmaya 
laıondan mada yerlerde hep fırka YllAyet batkınbğıDI bildi· bqlawaktu. Oadan Gnce or· 

rllmittlr. taya konıa kaqıbklu yaun· 
ufınn tlıtGnde kalmıtbr. Ba _ ların kendi dtlttlnlelerlnden 
gece en dltlk aobonet ıdma Adanı, t• (A.A) _ Şehri· batk• blrteY uyılmımılulır. 
alt1adı olmak isen Kan'ta 83 mtzde Y•lmorludan ıonn kara A d 'd S ) 
Enuram'da 20, K11tamoai'de bir ıopk bqladı. Sabah1arı Y ID a ay 8V 
16, Sın•'ta 15, Aakara'da ıo don yapmaktadır. Seçimi Hazırlığı .. 
derece olarak kaydedllmlttlr. TeklrclaAı, 14 (A.A) - Mal· 

Ea ylbek glndtls eubuae&· kara k6ylerlad• 10pktaa iki Aydın, 14 (A.AJ - ikinci 
leri ııflrın lltbde 16 olmak ki ı d T Lt .a_ • • mtlaıehlb ae~lml lçla fırka yok· 

t onmuılur. e• r .. gı ıçın· lamaları yapllmıttır. Seçim 20· 
bere AalalJa, Adtna'da kay· de 1200 bayın Fırkıya J•· 1·936 de batbyaeak 31 ikinci 
Wlllltdr. ıılmıflır. klaanda bitecektir. 



- Al ş hir Bankası~ 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

u~mötr ŞlYllbesö 
ikinci kordonda BorM civarında kendi binasında 

TELEFON:2363 
--•·••osa--

Hertürln Banka Muamelatı, Emtea 
Kumusyonculuğu .. 

Müsait şeraitte mevduat kabul edilir 

Hububat, dzilm, incir, pamuk, yapak, zeytin- _ 
yağı, af yon vesair emtia kumusyonculuğu ya· = 
pıhr. Mullurm vftrudunda sahiplerine en mnsa· := 

it şeraitte avans verilir. = 
ııııınmımın ııııımn 11111 111 nmın ı 1111 ınııııı nmn 11111111111mıı 
Bayındır Belediyesinden: 

1 - Bayındır içinde bir mezbaha ve bir puaryerl aıa~ıdıld 
şartları gOre kapalı zarf osolllc ekslltmiye konulmuştur. 

l - Mezbaha keşif tatarı 16424 llrı 05 kuruştur fe pazar 
yeri keşif tutarı 9183 Ura 90 kuruştur. 

2 - Bu işlere alt ıırtuame n teferruıhnı ~örmek için Ba· 

yındır belediyesi feo memurluğuna ve İzmir beledjye· 
ılne müracaat edilmelidir. 

3 - Eksiltme 24. L 935 f?Ünü eaıt oobeıt• Bayındn beledi· 
yeeJ dairesinde yapılacaktn. 

4. - Mankkat temluıt mezbaha için 128 l lira 80 kurut 
pazar yeri için 688 lira 80 kuruıtur. 

o - Teklif mektuplarını veealr enakt havi kapalı zarflar 
:14. l.935 gllnü ııaat 12 ye kadar Bayındır belediyesine 
makbuz mukabilinde Yerilecek.tir. Bu zarflar 2490 

yıla kanunun 34 üncü maddeai dairesinde gönde· 
rllebillr. 

6 Bu ekelltmede 2490 aayılı kanun LOkOmlerf caridir. 
Daha fazla mılftmat edinmek lııttyenlerln Bayırdır bele· 
diye fen memnrJoğuna mDrac11tlr:rl. 

25 l 8 15 5511 

111111111111111111111111111111111111111111111111n nıııııııınıı ııııın111111111111111111111111111~ 

CendeU Han. Birinci Kordon 
Tel. 2448 

1'be Ellerman Uneı Ltd. 

"ROUMELIAN., vapuru 25 
Udocl kanunda J...iverpool ve 

Snansea~dan gelip tahliyede 

bulunacaktır. 

" TRENTINO ,. vapuru 30 

tklncl kanunda Londrı, Uull: 
ve Anvers'ten ~elip tıhltyede 

bulunacak ve ayol zamanda 

Londra ve HuJI içto yftt 
alacaktır. 

Tbe General Steam nl· 

gatlon Co. Ltd. 
11STORKu npuru limıDI· 

mızJa olup Lon dra için yo.k 
alacaktır. 

Deutscbe Levunte Liuf e 

"ANGORAu vapuru ay so· 
nundı Hımburg, Bremen ve 

Anvere'ten gelip tahliyede bu· 
lunftcaktır. 

Not Vurot tarihleri ve va· 

purlarıo isimleri Ozerloe deni· 

ılkllklerden meatullyet kabul 
r.dllmtır.. 

lobiBarlsr İzmir bıomOdflr· 

lftğOnden: 

38 tıneıi Buroava ve 7 ta· 

nesi Bıyrıkh fabrikalarında 

bulunan 45 bidon 28.1.935 

• •.• . , • .• .. . lf, 1 Kdoonosanl J6 ~-
~11111111111 l il l il l l l il l l l llllllll l l l il il lll il il il l l l l l l l l l l l l l l il l l l l l l l l l l l l l l l l il l l l l l l l il l I il' 

Doktor 

Ziya Hamdi 
Kulak, Burun, BoğH 

miltahası11eı. Cumadan baı 
k:a hergOn haetalırını 3·6 
ya kadar kabul eler. ikin· 
el Beyler ıoklğı, Beyler 
hamamı karom No. 41 

Telefon: 3686 

V. N. 

VV. ~,. ll. Van 

Der Zee 

- ~ 

ilzmir Yün Mensucatı 1 = ~ 

: Türk Anonim Şirketi! 
= - -- ~ - ~ = Bu :mneıse e iki milyon iki ynz bin lira ser· ~ = ;o! = maye ile teşekkol ~tmiş ve Di Oryeııtal Kar-~ = ~ - ~ 
:: pet Manufakçöres Limited (Şark Halı) şir· ~ = ~ = ~ ~ ketine :1it izmir'de Halkapınardaki kumaş fahri· ~ 
~ kasını atın almıştır. Fabrika bOtOn teşkilat ,.c ~ 
~ te~i at ve nıO.stahdimini ile eski!i!İ gibi 1 Kilnuoıı ~ 
EE sani 1935 tarihinden itibaren yeni şirket tnrnfID· ~ = z = dan işletilmektedir. Herııevi yftn iplikleri, kumaş. ~ 
~ battaniye ve çorap imal edilecektir. ~lamultltınuı ~ 

DEUTSCHE LEVANTE LlNIE = emsaline faikiyeti her taraf ta takdir ve kabul edil· ~ = ~ 
0 NIEDERV ALD,, vapuru ha· =: miştir. Bu mnmulılt Peştemalcılar başında eski ~ 

& Co. 

len limanımızda olup 11 eon EE Orozdibak ittisalindeki ~ergide te~hir edilmekte \'e ~ = l 

klnuna kadar Anven, Roter· ~ sah~ fuhrika içinde yapılmaktadır. ~ 
dam, Hımburg ve Br~men için = (Posta kutusu 127) (Telgraf adresi : lzıuir f 
hamule alacaktır. 5 Sancak), (l'e!efon uum11ra11 24~2 ve 35~l ~ 

AR MEMEN T U. SC DUL DT -flll 111111111 ili llllllll lllllUlllllllllllUlllllUlllUff UUllf UllUllfOlllfllfllllllllıni 
HAMBURG -ı 

"NORBURG,, vapuru 23 son 

kin unda bekleniyor, Bamburg 

ve Annıa'ten yak çıkarıp 

Roterdam ve Bamburg için 

yi\k ılacıkhr. 

EK.SPORT STEAMSBİP 
CORPORATlON 

"EK.SMOUTH,, npuru 16 

aoo kinunda bekleniyor, Nev· 

york için ,ak alacaktır. 
" EK.SELSIOR ,, npnro 3 

tubaua btklenfyor, NeYyork, 

Boatou, Elladelfiya n .ı.. 1orfolk 

için yak alıcaktar. 

N. B. - Gelie tarlhlerl ve 

•apur tarthlcrlode •ceotemlz 
hiçbir mt.ı'ullyet kabul etmez. 

Tele(on No. 2007 . 200~ 

6 
!' --'= --------· 
~l 

' -------e ----
~ 

~ 
~ 
~ -
~ -------------
~ --= ~ ---= 
1 -: Maliye Vekaletinden: 1 

§Yüzde 7 faizli iki milyon liralık ~l~F~"'r_a ... t ... e~ll-i ~S,_p_e_r-co....._\ .... ,-a-piıllllıiu•r ... A._.c._e...ı.n•t-a .. sı ...... 
:::_ Sıvas . Erzurum demiryolu tah· ~-1 RoYAL NEERLANoAıs KUMPANYASI 

pızarteıi güoQ eaat 15 de açık 

arttırma ile satılacaktır. latek· 
Ulerln temiuıtlarile o gQo lz. 

mtr lnbleular baemüdOrlOğftne 
gelruelerJ •e bidonları görmek 

Oıere adı geçen fabrikalara 

uğramaları. 15 18 23 27 140 § 

(, -

• 
l "BERCUL~S .. Yapuru 12 kiououaanlde beklenmekte olup 

E: VİllerİDİil kayıt muaıİıelesine ya• ~ !:~!~~lr~o~ltttktan ıoora Burgaa, Varna ye KOıteoceye barekr.t = kında başlanacaktır. _Ei, "WYSSF..S" Yaporu 12 ktııuoueanideo 17 k4nunuaaniye ka· 
dar Anun, Roıerdam, Amııterdını ve Hımburga için yük 

= Geltrt tamamen Sıvaa Erzurum demlryoiunuo lntHhna ~I alacaktır. 
E: tabela olunan otuz milyon lirahk. Sıva! Erzurum ieılkrazının ;;;;; ••HERCULES,.vapuru 25 JUuuousanldea 28 kAounusaofye kldar An· 
_ ikl milyon liralık birinci kıımını teşkil rden tahvUlerln ~ ven, Roterdım, Amıterdım ve Bamburg Umanları için ytık = kayıt muameleılne 10 ikinci :unun 1935 tarihinde bıtlao4 • ~ alacaktır. 
- cak ve 15 ikinci Unun 1935 tarihinde nihayet verilecektir. -
E: Beherinin hl bari kıymeti yf rml llra olan bu muY•kkat _ 

§~tahvtller 19 lira ihraç flatl ftzerindeo bu mflddet zarfanda :i 
~ merku,draet ve iış bankalarım• onbelerl bulunan her ma· ~ 
:= halde 11tıta çıkarılacaktır. 5 
§ Umumi •e mülhak bfttçelerle idare olunan daire •e mü· ~ 
:= esseselerce vil&yetler hoıuıi daireler ile belediyelerce teminat $ = olarak n hazinece sıtılmıı n eatalacak mlllt emltk bedelle · §§ 
~ rlnin tediyesinde itibar! kıymetleri Qıerinden kabul olunur. § 
:= Babsolunao muamelelerde nakit "lbi kabol edilece&t n = 
- c Eı -ı 
El§ gerek bedellerinin •• ıerekıe faizlerinin teaiyeılnde hiçbir = = suretle vergi ..., reım• tAbi olmıyacağı kanunla teyit edilmle ~ı 
5 olan bu hıikraz t hYlllerinln faizi de •,:, 7 olarak teıblt 5 = edildlğlodeo lotlnk edenler en fatdell •c 11ğlaru ve aynt ~ 
5 zamanda memleket içia nrimlt bir ite paralarıoı yatırmıt § 
;;;;; olacaklardır. 658' = 
~ Kupon bedelleri her ~ene 15 ! 
;; Kanun~anide verilecektir. ~I 
•ıı 1111111111111111111ııı11111111ıııııı1111111111mt1111111ııı111111111111111111111111111111111111 ıui . 

lznıir Defterdarlığından·: 
lzmlr'de dört seneliği 800 lira muhammen bcdellJ Kırdeniz 

Voli mabolllnde bahk avlamak hakkı tçtu ıçık arthrma günü 

eürüıen pt:ıy haddi layık gôrülmedlğlndeo arthrma mOddeti on 
gfin uzalllmı~hr. 

Taliplerin 935 eeneıi kanuaoeaoiıiof n 22 inci aah günü saat 
15 de deftcıdarhktı tetekkftl edecek arttırma ve ihale komiıyo· 
nuna mftracaatları. 128 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilAnları .. 

Ankar M. M. V. 11. al. ko. dan: 
2500 det yerli fmal4ttan efrat Ye zabit binek eğeri kıpala 

zarf la aatıo alınmak üzere eksil mi ye konulmuıtur. Tahmin cdl· 
len bedeli 178,500 liradır. Şartnameleri bed~l~fz oluak Anka 
roda M. M. V. aat. al. ke. dan alınacaktır. İbalcıl 26.1.935 
cumırteet günü ıaat l1 de mezktlr komlsyoııda yıpılacıkhr. 
MoHkkat teminatı 10,175 llrıdtr. Ekelltmlye girecekler kanun 

ve tırtnamede lıteneo veılkaları ile teminat makbuz nya mek· 
tublımuı en ceç olarak ıaat ona kadar teklif mektublırlle bir· 
ilkte konılıyon rtiıll!hae nrilmit bulunacaktır. 

10 15 20 24 62 

SVENSKA ORlENT LlNJEN 
" FERNEBO ., npuru 10 ktnonoaanide Bamburg, Copeoha· 

gen, Dıntzlı, Gdyola, Goteburg, Oılo te lıkandlaavya Uman· 
ları lcln yok alacaktır. 

"BLALAND., motörtı 23 ~obatta Bamburg, Copenhagen, 
Dantzıg, Gdyota~ Geteburg, 
alacakbr. 

Oilo Ye lekandfnnya için ytık 

"SMALAND,, vapuru 7 fotiatta Bamborg, Copenbagea, Dant· 
ztg, t;dynia, Goteborg, "" ukandlnnya limanları lçio ynk. ala. 
caktir. 

SJ<;RvlcE MARITIM ROUMAlN 

Gnbf Akdeniz içln her oobeı gönde bir Muntazam Sc(er 

"ALBA JULYA., npuru 21 k4ooouııanide beklenmekte olup 
ayal gaode Maltı, Barıelon, Mıuallya ve Cenovaya hareket ed"· 

cektlr. 

"PELES., npuru 15 oubatta gelip 16 ıubaua Maltı, Bır · 
ıeJon, Mıratlya •o Cenon'ya hareket edectktlr. 

Yolcu n yük kabul eder. 

Hamlı: f linlardıkt hareket tarfhlertndekl değlılkllklerden ıcente 
mea'•llyet kahul etmez. 

~"'azla tafsHtt için İkinci Kordorıdı Tahmil Y• Tabliye elrkett 

bln111 arkıeındı Fratelll Sperco acentıhğ1Ua müracaat edllmcef 

rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

il il IU 1!111111111 !il lllll lll l lll !! 111 lllll lll lll lll lllll l lll il lll il lll lll I! il U il il 1111111 il il 111 

= İZMİR = 

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

Merkezi : i Z M 1 R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, Turğutlu 

Alaşehir, Tire .. 
---···---

HertQrlQ Banka Muamelata Yapar .. 

Bir ıeoellk mnduata o/o 6 
Altı aylık ., % 4.1·2 
Vadeılz he1111ba cartlere % 4. faiz •ertr. 

Asgari 1500 Saat ömrü Olan En Parlak 
Ziyalı METALLU~l Lambalarını Ter-

cihen Her Bayiden Arayınız. 

MEHMET· TEVFiK 
Bnyok Elektirik, Telefon ve: Malzemeleri deposu 

Peştemalcılar No. 77 .. 79 Tel. 33;32 

Evkaf ModorlüğOndeo: 
ÇOr .. :kapı cai:ldeılode camly~ bitişik senede 48 lira gelirli 0

11 

maraSJm dftkk•nın kirası on gün milddetle ırurmaya koouJOJOf 

tur. lbaleıl 22.1.9:35 eah gOnQ aeat 15 dedir. letekll olanlıl'11 

mftracantları. 15 :l2 90 

Kışlada Müs. Mev. eatın alma komisyo· 
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

Maetıbktrn mdvkl aat. al. ko. dan : 

1 İzmir Mıt. l\h. kıt'atının 620,000 kilo odun thtif t 
ktpalı zarf uıullle 11t1n alınacaktır. 

2 Tıbmtn edilen bedeli 6200 liradır. 

:ı Muva!Lkat teminat akçf'ei 465 liradır. 

4 - Talipler fMtname9ini hergOn kışlada Met. Mv. at. • 

ko. nuoda görebilirler. 

5 - ihalesi : 26 l 935 cumartesi günü 11ııt 15 te kıol:ıd 
.l\h. l\h. sat. al. ko. ounda yapılacaktır. 

6 - lıteklUer teminat ve teklif mektuplarını ihdeden ~o 1 

bir aaat evvel komisyona nrmelldlrler ve 24-90 eaY1 

· artırma ve eksiltme ve ihale kanununun 2 inci madd' 

ılndekl veılkaları da herabn g~tlreceklerdlr. 

7 - lıtekli olanlar belli saatte komisyonda bulunmaları ıı• 
olunur. (81) 11. 15. 20. 24/ 

M01tıhkem mcYkl eat. al. ko. dan: 

MOat. mv. kıtaatı için açık eksiltme ile 2:HOO kilo mant 

kllmftrQ HhD alınacaktır. Muvakkat teminat ak.çrıl 70 uraıh' 
KômilrOn beher kilosuna tahmin edilen flat 4 kuruştur. Btdt 
muhammen& 924 lfrıdu. lbılc~i: 3 l.l.9!Jö pereembtı gftoıl ı;j' 
15 de kıılada Met. mv. sat, alını ko. nundı yııpılacakhr. •f 

tipleri, ftrtoame euretini her gün kıelada Mıt. mv. 11tın aJı"' 
ko. nunda görebilirler. İıtekliler lbale günü saatinden effl 

2400 eayıh artırma n eksiltme kanununun ikinci madde•ıııd 
yuah nalkalarla birlikte komlıyonda bolnnmaları ilıln oloo111'· 

15 20 21 28 141 


