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Saylav Seçimi 
Şubatın ilk Cumasında Başlıya-

• 

cak ve Bir gnnde Her Taraf ta 
ikmal Olunacaktır .. 

~Sar, Nihayet Alman'ların Oldu .. ~ 
Ulusevinde 
Canlı 
Davranmalar. 

Bea, aen, o yok, biz nnz. Si· 
yasal Büyük Fnkauın programı, 
bo temel üzerine kurulmuıtur • 
.ı\nıacımız, Türk uluıunu tek ol· 
Jnaktao kurtararak bütünl~tirmek· 
tir. Bu uğurda çok yol aldık. 

Bütilolükton aldığımız hızla, 
her yönde, durmadan ilerliyoruz. 
İç.içe girmiı bir varlık olan uluıu 
Te nlueu, timdiye kadar yaptığı bil• 
Uln itlerde, kendisiDe gereken gncü 
bütthılilk.ten, beraberlikten aldı. 
TopluloRun neler yaptıAma, neler 
yapabileceğine en iyi örnek, Törk 
uluıudur. Bunu, göğeümOz kaba· 
tarak hötün bir acwıı açıkca ıöy· 
leınekten k.ınnç duyarız. 

İierleme atılıılannda, ııçrayıf" 
Lannda önilmüze çıkan bor eekiyi 
yık.dık. Bunların araıında yurda, 
nlua. yazık eden kurumlarla bera• 
her, çıglannı bitiren, yükdmlerini 
•ona erdirenler de Yardı. Birinci· 
len yıldık, yoket\ik. İkincileri do, 
C•llanodalti deA"erlerilo öıkfinciln 
Y•praldarı araaına bırakdık. 

Bunları yaparken, boo durma· 
dı.k. Eıkilerin yeriot', bogiiok.fi gi· 
dit•. bugtınkü dütiiniıte uygun 
olaularıoı kurduk. Bunlardan 
biri de (UluaeYi) dir. Demm fır· 
kaıınıu, Atatürk fnk1111010 kOl· 
~lir kaynağı olan evlerle lnrmak 
ııtcdigimiz erek (Gaye} ıu idi: 
. Bilgi birliği, düıünilı birliği, 
ınıoıı birliAi yapmak. 

İleri gidiıde !ıız almak için, 
ul~ıca, bir tek kafa gibi düıiiD· 
~1)'•, bir lck kda gibi bilmiye Te 

~ı~ tek yürek gibi inanmıya borclu 
•dik. Böylelikle, öntlmilae çıkacak 
engelleri yokedeceğimize, güçlük· 
!eri yenecetlıniH inanıyorduk Ye 
111•tııyorm. Bir ulwu, bir araya 
toplamak içio bilgi birliAindea, dCl· 
tduftı Te buımı birlitinden baıka 
ne olabilirdi n ne olabilirt 

d lllaMvleri, admdan da anlafıl· 
1P gibi, ulıHua öa cMab> dır. 

:rada toplananlar, aralarında yaı 
6.yftklo~n. •eya küçüklöga gütmek· 

lizio, bir dllfilneu, bir bilen Te bir 

!rı•rıan bir nrhk oluak bynapr
n. Bu kaynaımanın adama ıovioç 
"u8ı lnnnç •eren irııeği, bmir 

DMti'dir. 

~l111erinde Ttrilmi, e baılanan 
donnı konreranılarını dinlemek 
İıtiyenler, ne akm ediyorlar. Kon· 
feruıı gftnleri, boo 11ndal7e bol· 
mık çok ırordur. Yer olmadılt için 
•yak.ta dioliyenleri de gözlerimizle 
gördük. İzmir'lileri eYe koıdaran, 
oradaki ııcaklık Ye caıılı davran· 
nııalardır. 

Şunu da aöyliyelim ki, bukada• 
rını yeter göremeyiz. Uloeevi, oto· 
racak aaodalye bntunmıyacak kadar 
kalabalık olabilir. Ayak.da duran· 
~·~ da bulooabilir. Buolann bepıi 
ıyı . .Aıı<'.ak ıorarız: Ulueeyi kapıla· 
rına kadar, hahçeıiıı.e kıdar niçin 
taımaaın, neden dolmaaın?. 

Bu, hepimizin yftrekten gelen 
bir iıt~gidir. Konfeıauslarda bulu
lunaulann bir ağızdan ıöyledikleri 
de, dileğimiz gibidir. Ulueevinin, 
yepyeni bir düıenle çtlııma yo. 
luna koyulduğunu görerek ae•ini· 
Yoru:ıı. Devrim k.onferıınılanndan 
ııonra, kültürünü yapmak ietiyen 
!nrddaılara, genclere yararlı olmak 
ıçin de yilkeek kuralar açılacaktır. 

UluıeTinde üıerlerine yüküm 
•lan lııınıir'in değerli çocukları, ge· 
c . 
•yı gilnd6u katarak çahrırlarkeıı, 

biz de, bue dütenleri yapmak.dan 
geri durmıy•lım . Bizden iatenen, 
Oloınini bo' bırakmıvarak bil~i 
h' )" • I 
~r 1Alne, döıüoftı hirJill-1 .. e, in•nıı 

bu)'., 0
-

ı,.,.ne can Ye hız •ermektir. 
h Büyttk ülktıye Yarmak için, 

unu yapmıya borçlu olduğumuzu 
unnt1Dıyoraı. 

Kelllal Talat KARACA 

Sar'da Alman.'lar Kazandı. 
Bazı Çarpışmalar Oldu •• Alman'lara 

Silahlanma Hakkı Verileceğini 
Ingiliz Gazeteleri Yazıyor. 

Sırbrukeo, 15 (A.A) - PJe 

blıhfn rııemf ve umumi netlceıl 
f'idur: 

Almanya lehine 477,109, Sıa· 

toko leblne 46,f> 13 Franea le· 
hine 2,124. bot pusla 2,249.~ 
Mfintehlplerin yüzde 97 9 u 

reyini kuU.nmı' bunlardan yfi.z 
de 90 8 l Almıoyı lehiue ytızde 
8 8 1 Statuko lehtne n yOzde 
0,4. d Fransa lehlnı reylerini 
nrmi,tir. 

• •• 
Sar reyl&manın netlceıl ah· 

nıuca Ahnaaya'ıun İzmir ~dD· 
ıoloehıneııl güııdflz alay bay· 
takları ile donılllmıt n gece 
do ıoıklandırılmııtır. 

Konıoloıı bay Bolftıyn bu 

münaıebede ıehrlmf&de bulunan 
Alman .koloniıi ıereflne Boca · 
dıkl ikameıgtb.Jnda bir ıiyafet 

leraılttlı. 

Bay Hirler maiyeti erkanı ile birlikte. 

Dan çıkan aktamcı gHeleler bGy6k n m6hlm oJdotuau 
(radyo) kiydi ile ıu haberleri - Sonu 6 ıncı yG&de -

nrmektedlrler: · 

ı - e.y Bltler'in Sar'.Jd Aydın 
mGmeuUI Brukel bu nıaiceoio 

lngiliz Kabinesi Fevkala-s0 e
1
mirAy-

1
°1000 

a ın ma , 

de Bir TOplantı Yaptı.. HaZırlıklar.ı .• 

Franıız Bakanları Londra'ya Gide
cekler, Almanya'yı Tekrar Cenevre· 

ye Getirmek istiyorlar .. 
Londra, 1 (A.A) - Royter 

Aja1111 bildiriyor: 
Dftn akpm fnkal&do bir 

Franııız Ba~hakanı Bay Flanden 

toplantı yapan kabine bfrbnçuk 
lllllteııı fada müzakerede bulun· 

moııur. Franııa bı~hakanı FJın· 

den ile dlt itleri bakaoı Bay 
Lanl'in ön6m0zdeki hıfta fo. 
gllJz naımlarlle yapacakları ko 
nuomalar A nopa devletlcıti ara· 
ıındıkl mOnaaebatı -.e bllhaeea 

•lltbııdıoma n Almanyı'nıo 

uluslar kurumuna tek11r dOn· 

moıl •tt'elelerl Qztriııdı blııl 

edecekleri teılrler ltlbarllo bl· 
rtocl dertcede ebemmlyell halı 

olacaktır. Roma anlaımaıı bu 

mtltk:üUeri halletmek için yapı· 

lacak gayretleri teıvlk edecek 
mahiyettedir. Ve Sarıe ftlnin 

yakındı halli umumi vaziyetle· 
ki gerglnlfğf daha ztyade azal· 
tıcıktır. Kabine bGUln vulyetl 
gözden geçlrmf f Ye Fıanaız bı · 

kanlartle yalundı yapılacak ko· 
nuımalar hakkında icab eden 
hazulıldarda bulonmnıtur. 

Londn, 14 (A.A) - Bay 
Con Saymon d6n gece Londn· 
yı dônmnıuır. Sebebi Çarıambı 
gftnd toplanacak lbn bııvekilio 

İngfltere'nln timallnde yapacağı 
ıöyle•ler ytbıftnden bogfto top· 
lanacak olın kabinede hazır 

bulunacıktar. 

G11eteler kııbinenln daha çok 

dıt ılyaaa iıleri ile bu aradı 

Ceaene'de g6rftı6len ltlerlcı ıl· 

lAbları bırakma n Bay Flıaden 
ile Bay Lanl'ın Londra'ya gel· 
meledol ıörOtec~ğlnl 1anmak· 

tıdll'lı:. 

Bay Coa S.ymon Roma ••· 
- Seaa 5 lacl yaıd•dir -

Bay Ali Çetinkaya 

Aydın demiryoloouo hüku· 
metçe ııatın alınıcagı malum-
dur. Şirkeıtln mftdOrft Bıy 

Ma11t Ankara'ya gltmlt ve 
tir ket idare meclisi ile görüş 

mek. ilzere Loodra'ya gltmlo 
olan Bay Eden do Londrı'dan 
Aokara'yı gelmlo n görill)me 
lere hıılarnatlardı. 

Enelld akşam Ankua'dın 
Bayındırlık Bıkaulığancı tıyin 
edilen beı aıiltıha111atan teıck· 
k.Gl eden bb fen heyeti ıeh 
rimir;e gelmiı ve Aydın demir· 
yollan teııf111lDJD bııtanba .. 

tetkikin• bııtanntlaıdır. 

~ Bin 
ar' da 

••• 

Zelzele Felaketzedeleri
ne HükUmet El Uzattı .. 
Ayvalık'tilki Kardeşlerimiz De Ya
tak, Yorgan, Çamaşır Gönderdiler 

--------.-------
Balıkesir, 15 (A.A) - İç ve 

Sağlık leleri bakanlık.lau tara· 
fından gôoderlten heyetler nli 

Ue beraber r.elzele mmtakaaında 
teık'ilderiol bitirerek buraya 

dönmüş!erdlr. Vali yıkım gö · 
reoler hakkında fD aöıleri söy· 
lewfıtf r: 

Feliket görenlerin yerleotl · 

rilmeJerl, loılz u türlü ihtl· 
yac;:ları tçln teöblrler ahnmıştır. 

İlk gönler yaralananlardan 

bııka yeni yarala da yoktur. 
Felı\kete uğrıyınlar ırasında 

bastılık: yoktur. Bununlı bera· 

her her lbtlQJata kartı genlo 

aağ!lk tedbirh·rl alınmıellr. 

Balk yerli·YctlnclCdJr. Yeoldin 
.10 .. kmmakla meeguldor. . 

Aynhk, 15 (A.A) - Mır· 

mua adalarlle Erdek çenesi 
yor ıanıntılarından fel&kete 

ugrayan yurddıtlua yardım 

olarak Ayvalık'tan yatık, yor· 

gın ve bflha1111 çamaşır ve el
bteeden 881 parça eşya 9 ll&D• 

Sağlık itleri Bakanı Bay Refik 

dl.it olarak bugAD Bılı.keıir 
yerdım komitesi batkınLğmı 
gönderilmişti t. 

Çıhşma devam ediyor. 

ikinci Müntehihler Seçi
mi Hararetle Devamda .. 

İkinci mDntehipler "'çimi, 
ıehrlmizde hararetli bir tekil· 
do denm etflyor. Kadın·er.tek 
lzmir'U hemıerllerlmiı, mlDta· 
kalarıodakl eandık hatlarına 
giderek reylerJnJ kollanmakta· 

dırlar. SaylH seçim ıef ti~ he· 
yetinin, sandıkların açılmı ka· 
pan ma ıaatlerinl halkın işite· 
ce~l bir tekilde değlttirmeıl 
üzerine, birçok işçi yurddıılı· 

- Sonu 3 ıncı ııablfede -

Türk· Elen Askeri Birliği 
işi Konuşulacak .. 

8 ---~~~~~~-

ay Tevfik Roşdil Aras'ın Atina Ko· 
nuşmaları Mühim Olacak .. 

lıtınbol, 15 (Huauet) _ Dıt 
bakanımız Bay Tevfik Riloda 

Ar111, Cenene'den dönBşOnde 
Atloa•yaı oğrıyıcaktar. Atlna ga· 

zeteleri, dıı bakanımızın, Elen 

hdkumet adamlarlle yapac•i• 

mflJıtkatta hüJulmetimlılo Elen 

bftkumeıJ araıındı bir aıkeri 
birlik tesle Jaılıdo konuıulaca· 

ğııu yazıyorlar. 

Devletçilik 
llalkevinde verilmekte olan 

iokılAb konferanelarıoın dör · 

düncusü de cuma günü Halk· 
evi ealonunda verilecektir. 

Konferanaan mevzuu "Dev
letçilik.~ tir ve muallim Bay 
Hakkı Baha tarafından veri· 
lecektlr. Konferanaı dinlemek 
fırHtııu keçırmıyalım. 



Musaca'lı Kızı (T e O.yaz o D lUI v um o a ır o] Günün 
- - KOçük Duyumları 

A yşegül'ün Hayatı .. Saylav Sec;imi Şubat'ın ilk ''=~z=nm===Piy===as==as=. :::::1 

k Yükselmektedir .. 

4 ıoa k4ouo 935 cama ııa 

babı GflmGşova çayının çınarlı 

kıyılarına bıkaa (Musacah) oba· 
ıındakl evlr.rinln kaçak peoce· 

resini açınca kDçClk (AytegB1): 
- Anım anam! 
Diye eaımb kaldı .' 
Anası: 

- Ne ur ola, Galam? 
Oedf. 

- Her yer apak, çımlın"n 
dalları bUe apak olmuı; gece 
kar yığmış ana . 

Bo kar, bu kışın ilk karı 
Ayşegill, bugao, anuının dao 

dagdan eOkftb getirdiği bir yalı:: 
oduna Bergama'ya göUlrGb sa· 
tacaktı. Bogftne kadar Berga· 
ma'ya yahaayak gidlb·gelfyordu. 
Şimdi bu kadar yıılığıoda ne 
yapacaktı?.. ETde bir haftadır 

zeytinyağı yoktu. Hem de iki 
gDo ıonra bayramdı; çörek ya· 
pılacalı::tı. Kırauf 11, sakız da 
lbımdı. 

Anıcıgı, Anegal'antı böyle 

kar yqlıgında fOla çıkarmağı 
kıyamıyordu. Babacığı eağ olsa 
ne olurdu, AyoegtU de, obanın 
öteki kızlan .gibi köyde bay· 
nmhAJnı diker, yasmaaını oya· 
lar, yakınacağı kınayı baıır · 
lardı. Amma Ay,egftlceğls, 
böyle, baban •ghğında, ancak 

bir b.ynmCJk görmGıtd. Ba· 
baeı clld1lkten ıonra bayatları, 
nanın dağden odun kesmesi, 
Anegtll'Cla de Bergama'ya in· 
dlrlb 1atmaaı ile geçiyordu. 

Anaıı, kaçak pencereden 
kar ile Grt6Ul cbğl&ra baktı. 

Osanl1rın içini açan tabiatın 

hu muhteşem ıabloeu, kadının 
kalbini derin derin ıızlath. Şim · 
dl Anegül'tl, odunu Bergama'ya 
götGrtcektl. 

- Ayet>gftl, bogftıı gitme 
kııım; yollar yııhk olar. 

- Ana, çclrekıiz ne ederiz 
:ya. Bfr haftadır yağımız dı 

yok. Bayram L'Üolerl odan 
aatılmas kt.. Karla bava aoğuk 
olmaz, derler. Hem yGr6rken 
GtOmem. 

Ay,egGl ile anHı, odunu 
eıe&e ylklettller. Ayt~gill, yola 
çıktı. 

AnegGl'an 11rtındıkl çtpken 
delik, deıtkti. Üç yıl önce alı · 
nıp en soğuk havalarda ayağına 
geçlrdfil ayakkabı giyilecek 
gibi değildi. Ayşegnl, giyip te 
hoıuna ayaklarına tokmak et·. 
mekten he giymemişti. Odun 
yGklG eşeğinin ardından yılan. 

ayak yarllyordu. Yerdeki kar, 
bir karıı nrdı. 

(Alan) ın 6tebaıına varanca 
obadan birine d,k geldi. Bu, 
göğltl bağrı aç1k bir koca idi: 

- UAorı.r olıun, AnegGI.. 
Obamızın gtUa, aalan kıs. Ben· 
de eenin gibi öksb büyddam. 
Senin yftreclğlnl ben bilirim, 

laHnlar, insan değil, taı .. Sına 
acıyın yok. Ôkallzlere yerltr, 
gökler aağ1r. Sonun gtır olsan 
kııım .. 

AnegGI, hlçbfrıey demeden 
gctltlmeedl. LAie gibi sôbO ve 
ince yOztınde goller açıldı. Eşe · 

gt ıtlrdil. 

Çınarhder" boyanca ilerll· 
yordu. (Üyacek) çıyındau geçti 

Kıııkçr ıırtl1rrnı vardı. Burada 

kar, dıba ooktu. 
Poyras ile yerden kalkan 

kar danelerl, oralarını bir kar 
ltorUJ içinde b11akıyordu. D•A•n 

- ---

Yazan: Rahmi Balaban 

batına çıkınc•, karşıdan Berga 
mı gorQnda. A yşegfll, btr ah 
varnerıem, diyordu. F.şek te 
bugftn, hiç yQrOpıek istemiyor· 

du. AyıegGI, eıeAe:. "T•mığının 

Haftasında Başlı yaca tır .. p•r~ft:.b:;:; .•. !:::1~·~~::! 

. . . ~ 

ltınıları bo~olur, ·dıyeml,, kara, 

lmrkarak b11ıy.onun, yarlaen a" 
dfyorau. t Slodel :löpraıane ge ~ . 

lince Ayıegtll'Go karm acıktı. 

.08Qn ~~nghikı aauıadekl · ek . 
· meli tôrbaaiôı alıp, lçlod~n kara
bf r (Baslama) parçası çıkardı. · 
Onun katıkçı, ayıtların ane•n· 
dan kopardığı kuzukulak idi. 
Amma bugtın hepsi, karla 
örtiılmftıta. Bugiln klttbız yl· 
yecektl. 

Şeytan km yolu pekçoktu. 
Bağlar arasından gitmek dıha 
lyldl. Dllelzoğlıı çiftllğlnden ge· 
çince btğlar arasına saplı. Bo
rası biraz daha koyto tdi. 

• • • 
Nihayet Bergama'y11 ~lrdl. 

Belediye önftoden, Karadut dl· 
binden, Bahkpıurı'ndau; İstik· 
lAl meyd.snını nrdı. 

Hiç odun isdyen yoktu. Der· 
gamı ıokakları ilk karlar ile 
örtCllmOştO. lstJklAl meydanın· 
dan geri dönOb ekin yoocaıın· 
dan ıadınan yanına çıkh. Ora· 
da dı eoeğlnl durdorub mGt· 
teri bekledi. Yok, yok... Hiç 
soran yok, .. 

AyıegCUcQğfln ayaklara Gtft 
matttl. Karnı da ıch. Sırtındaki 
çeplı::en, gô?deelnt ôrtmiyordu. 

Bir de mahalle aralarına gl 
reyim, dedi. Efe~nln yularıo· 

dın çeklb haetıne taraflarını 
yöneldi. Dolqık ıokaklara girdi. 
ince aeıl le: 

Ankara 15 (Hususi) - Şubat ayının ilk haf t111Da rHthyan cuma gftnll her 
çimi birden olacaktır. İçişleri Bakaohğı bu ft fçfn bGtGn vHAyeılere talimat 

ıeçlmtnlo bir gilnde blteceJlnl bildfrmlıtir. 

tarafta Hyln ee· 
vermlt ve 11ylav 

• Ankara, 15 (fJosori),- Camhurlyet Halk F1rkası umumi kongreal ıubatıa 25 Jocf gana ve BG· 
yftk Ulus Kurultayının tôplaJitııından enl koraltay ulonanda toplanacektır. Bu it lçlo fırkaca 
tlmafden hasırlıklara baelanmıştır. 

------------------------------.. -------------------------------
_ J n gi l~'~ ,~~r:·· ·_çok Sev~n~iler 

~---------------------------~----~· ............. ~--~-=-· ~~~~~--~~~ 
40,000 Fransız Sar'dan Frans8'y3 Hic

ret Etmek için Hazırlanmaktadır 
lıtanbol 15 (Hususi) - Sar halkı, reyfam neticesi mOouebedle bOyak ıenllkler yapmakta ve 

gece fener alayları tertfb eylemektedir. Sar komisyonu, neticeye göre Sftr'ın Almanya'ya ttellm 
ediJmeıl lbımgeldlğinl Sar bftkumetl monkkataıma tnıiye eylemiştir. Son alının haberlere göre, 
Sar'dakl Fransızlardan lurkbto kt,ı, reyiAm netlceıt ıolatıhr anlaşılmaz FraoH~ya hlcrete 
baolamııtır. 

İstanbul 15 (Hususi) - logllis gazeteleri, Sar'da Alman'lımo kazanması ilzerlne ıevlnç doygu · 
larını gösteren makaleler yazarak neticeyi alluohyorlar. Ayni gazeteler, bu neticeden ıoora Al 
manya'mn, tekrar oluılar derneğine dönmealnl umuyorlar, logtlez gazeteleri, Almanya'yı ıllAhlın · 
ma, bombardıman ?e denlnltı ıemllrrl yapmasına hak nrlleceğini yazıyorlar. ------····• ...... 
1935 Bütçesinin Hazır

lıkları Başladı 

l\laliye Bakanlığı Diğer Bakanlık
lardan Bütçelerini · lsted ~ .. 

~---------------~----~-------------------
Ankan, lö (Hoıull) - Maliye bakanl,gı, bGtftn b•kanlak.lar . 

dan 1935 yılı bGtçelerfnt lıtemiotlr. Bunun azerlne bakanlıklar, 
bfltçeleri basırlamıkla meşguldftr. 

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

Açıkta 
Kalan Memur
ların Yerleri. 

Anka11, 15 (Ooeust) - Dev. 
let memuriyetlerinde kadro 
mftoaeebetlle açıkta kalmış 
Ye kendilerine açık maaş veril 
meal tekarr6r etmft olan me· 
morlar •arttın açık memurl· 
yellere dışardan memur ılın· 
maması f çln Maliye Bakanlığı 

Zel ze I e ;~;;~D;~:·::·k•edır. Marmara'da Beş 
Daha Olmuştur .. 

İıt•nbul, 15 (Husost) - Marmara'da yeniden beo zelzele ol· 
muıtor. HQkAmet, zelzeleden mOtee11ir olan halka yardım 

ediyor. 

M. Komisyonıı 
Bay Laval iki Hnka. 

meti Tebrik Etti 
Cenevre, 15 (A.A) - Uluı· 

lar kurumu Tark Yunan muh· 

''0doncu,, diye bağırdı. 
Evvelden ıokaklarda, çeıme 

baılarında köme k6me kadınlar 
bulunurken bug6n ldmeeclkler 
yoktu. ÇtlnkO Bergama beledi 
yest, (Kınalı:) denilen Orta ile 
sokıAa çıkmayı dört ~Godar 

yae.k etmlotl. Kadınlar, (Kav· 
rak)larını, manto yapmıya uğ· 

raııyorlardı. Sokaklar, çeıme 

başları, bundan bombootu. 

Ayıegftl, bir dlraeğl dönerken 
ukada bir kapıdıtn bir kadın 
ıeel: 

Köyceğiz Cinayeti Dsvası 
Yen iden Görülüyor. 

telit mlbadele komisyonu dan 
lşlerirıl bitirerek dağılmıflardır. 
Raportör Bay Lanı kombyo · 
nun vazifeıl htısu6 ıoretle 

bltmit olmaeıodan dolayı gerek 
komisyona, gerek Tılrk n Yu· 
nan kakdmetlerinl tebrik et· 
mittir, 

- Hu, oduncu! 
Diye sealendi, Ayıegftl lılt· 

medi. Dirseği döado. Kadına 

ogQn mutlaka odun lhımdı· 

Evde bir dal bile kalmamııh. 

Kar da baımııtı. Kapıdan çıka· 
cak amma (kınak) yok . .Kıvrağı 
eökmftetcı. Yarım ıaat sonra 
mınto halini alacaktı, amma 
timdi daha ıökOk.. Kıvrakeıı 

çıksa olur mu? ŞlmdJ1e kadar 
başörtftstlz ıokağa çıkdığı ol
mamış ki.. 

Çıksa olmaz, çıkmaea odun· 
ıuı kalacak .. Kadın kapı 6nln· 
de çupınmıya başladı; nası 

çıktığı kadar: 

- Oduncu, oduncu!. 
Diye bağırıyordu. 

Bu 11rada dluekdea bir kom· 
tn çGCoğu çıktı. Oduncuyu 
çağırıverdi. 1'.adın ınlndl. Ço. 
cuAa dualar etti. 

Bay Mahmud Esad'la, Bay Refik 
ince De Vekiller Arasındadırlar. 

---------~------~-------·~----------------------
Muğla, 15 (A.A) - A~ırceza mahkemesi iki gGadenberl Köy· 

ceğlz C. H. F. reisi Bıy Sabrl'oln katline alt davayı gOrmekle 
metgnl olmuotur. İki taraf mtldıfaa nklllerl bu~an ıon mflda· 
faalarıoı yapmıolardır. Suçlunun nldllerl araıında Bay Mahmud 
Eead, df~er taraf vekilleri arHında Bay ince Refik bulunuyordu. 
BGUln Muğla •llAyetinde hflyftk bir alaka ile taklb olunan bo 
bu muhakeme görulllrken mahkeme 11lononda ve civarında iki 
bine yakın bir halk kldesl vardı zabıta tertibat almış olduğun· 
dan halk mahkemeyi sakdnetle taklb edebilmiştir. 

böyle yahnayak bir oduncu 
kısmı gôrOr de aCJmaz ... 

O, böyle yaka on veya on 
iki bu~uk koruo• alıyordu 

amma Ayşegfll'e eok acıdı. 

«Onbeş kuroe vereyim mi lı::ı 

zım.> Dedi. 
- Ver, teyze ... 

buraya getir, dedi. 

C.H.F. Kongreleri 
Sinop, 15 (A.A) - BogOn 

C.H.F. vll4yet kongresi topla· 
nırak vllAyet çevirme kurama· 
nu seçmiştir. 

Elhlı 16 (A. A) - Bogftn 
vllAyetia batan kııalarında ve 
nahiyelerinde saylav ikinci mün· 

1 

tehlp seçi mine baıtandı. Kadın 
erkek mGntebipler reylerini 
Yeriyorlar. 

içinde idi. Akfam karanlıkları 
basmııtı. Ayff!g61, .laha yoktu. 
İkide bir nln öntlne çıkıb 
Çınarlıdere yollarını göılGyor

du: Babası• yavrum geliyormu 
Ala, diye ... 

Yok, yollarda klmae yok .. 

kadar boreada 3000 çunlı 

yakıo asam eatılmııtır. 811 
yftkeelişl Hamborg Te Loodr• 
da kabul r.tmff, yakeek flatle 
yeni ve mdhlm efparloler gel· 
mlştir. Son ahı gaode lamlt 
tereffilii Oç koroştur. 

Kazım llirik 
lkl gftndenheri Bergama kı· 

zaamda tef dşte bulunan VaJl 
General KAiım DJrlk dGn ak· 
şam ıebrtmlze d6nmDttftr. 

Pamuk Borsası 
Pamuk plyasısında yftkeek· 

Jlk devamdadır. Oaa de f fıC 

60 kuruştu. 

Hastalık Yok. 
Bir haf tadanberl ıehtlmizd• 

yeni tifo ve paratlfo nk'.,. 
görftlmemlttir. 

Köylomoz 
için Kolaylık .• 

Soyadı nizamaameel ddndell 
itibaren nafueta tatbik yerlo• 

konmuştur. Bu nizamnameye 

göre nahiyelerde vn köylerd• 

köylftler soyadlarını yazdırma lçlO 
lo ve gfiçlerlnClen kalmıyıcık· 

lardır. Nftfos 111fldftrlGğGntıo 

göndereceği nGmonelere gôr• 

lı::öy muhtar ve memorlan köy· 
lillerfn ıoyad1D1 def tere yazarak 

oftfoı dairesine gönderecek· 
lerdlr. 

Bdcdiyeıl bulunan nahiye· 
lerle köylerd~ bu iti belediye· 

ler görrcektlr. 
"'---~~~~-... ~~----~-.......... 
Deniz 
Konferansı 

Başlangıç Toplantıeııı• 

Hazırlıklar Başladı 

Londra 14 (A.A) - Uluslıt 

arası deniz kooferaaaının bat· 
langıç toplaatııı bugOn olmuı· 

tor. İngiltere, FranH, Amerlk•ı 
Almanya, Belçika, Dınimarkaı 

FenlAodiya, Yunanistan, İtılyı, 
Hollanda, Japonya, Noueç, 
İspanya n İınç konferansı 
girmiştir. 

Konferans dftnyaca arzedlleO 
ton hacmlnlo:talebe uydurmığ• 
çahşacak ve bu lol yıpabtlme~ 
için teklif let hazırlıyacaktır. 

Uhey Divanı Azah~ı 
Cenevre, 14 (A.A) - Mil· 

letltr cemiyeti k.oaeeyf ôleO 
Bay Adıtçi'olo yerine LAhey 
divanına göstf'lrilecek hlldmlo 
eeçllmeelal gelecek toplantmoı 
bırakmı,tır. 

lardı. 

Karoı yoldıa gelen Aytegal. 
an11ıoın ıeıioi duyunca kartıhl;. 
verdi: 

- Bu, gellyôrom anı, geli· 
yorum ... 

Bu loce ses, Gamnoova de· 
reel boyanca geceuin ıcrıelallğl 
içinde datcl.n da~a çınladı· 

Şimdi ına koıuyor, AyşegOI. 
koıuyordo. Biraz sonra1 ana kıı, 

AyoegtU, kapının öntlne geldi. 
- Aman kızım, een tletl · 

mapan.. Kaça odun? 

AnegCU, yOkft indirdi. Ka· 
dınla beraber odunları, damın 

fçfoe yerleotirdUer. Kadın, Ay· 
şegal'ao, yırtık omuzlarını, 

çıplak ayacıklarını, Eçlıktan 

Hrarmış, ıoğuktan morarmış 

yhtlnO görGnce, analık kalbi 
kaynadı. Kısı ocağın baoına 

otortub ı11ttı; karnını doyurdu. 
Giderken de: 

Ayoegal, çok eevlndi. Oo· 
beı kuroıcu&una aldı. Eteğini 
önüne kattı. Her vakit aht ve 

rlı ettiği bakkala geldi. On 
kurntluk zeyıinya~ı, yüz para 
lık aakıı, yftz paralık karan· 
fil aldı. Bakkahn mıugalın· 
dan ellerini ıyaklarıoı ıııltl. 

Gfdece~I yol aç ıaauır. Her 
vakit gelirken yayau gelir; gl· 
derken e1,1eğloe biner. 

8ug6n eş,ğe binmekte olmı· 
yıca .. : Bava ıoğuk, üşdyecek, 

yerler de yaomı yıf.. Kar .,,ı . 

mlı, her yer ucık Tıcık.. Hem 
de boz gibi. .. 

Karanhk gittikçe anmış, Çı· 

narladere yolları görftnmes ol· 
moftu. Anılık kalbi dayana· 
madı. Evin kap181nı çeklverlb 
yola atıldı. (Alan)dan geçerken 
hem ağhyor, hem ıeıl çıktığı 

kadar: - Ayşegflldm, Ayoe· 
galam, kortlara azık: mı oldun, 

ık kefenin karlarmı oldu be· 
nim ökıüı t.;;dlftm ... 

:karanbklar içinde kıiieııiötıtır· • 

- Ne verlreen nr, tcsyze .. 
Çok aşftdftm. 

Kadın, kıza acıdı. Kadın 

kalbi; acımanın n • merhı· 
metin en cookun kaynığı ana 
kalbi de~ll mi? Bıngl anı. - Oduaunu aatamayanca 

Oh.da anacığı, bu aabab, 
Aytegrıl gidelideaberl, OaOuUl 

Diye bağırıyordu. Kadınca· 

ğısı göneler deli olmuı ND•r· 

Sarmaştılar, :ağlı~tılu. Anacığı 
ılf iri karanlalı; göklere bakıp: 

- Yer ~ağır, gök sı~ır, ök· 
aOzlere lnnnların yftre~ taş ... 

Dedi. 

Rahmi Balaban 

... 
d 
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};i:.ı;ernn•lar, edir, [ Günltbfll . Ş©ıır <dl~y~mUa~o i Dnşnndtiklerim ... 

Niçin in nliihcıyız? Belediye Havagazı Şirke- Gnmrok ~e- • ----D-il--1 
·ı M .. k G k yannamesı Işı.. Aramızda ne &ipler vardır; 

-;:; Asım KilltOrfln Uluse· tJ e UZ8 ereye eçece .. • • •-••-- kahvehanelerin dumaoh, bula-

vindc Verdiği Konferans.. Gumriikler Başmildü· nık camlarmdan sokağı eeyreıle 

O 
ede ıconu çekiştirirler. Dilleri, 

-----4 - Anlaşmak imkanı Hasıl lursa Ne- ril Ankara'ya Gitti.. alnlrden yepılmııı köpliklü bir 

Şimdi bu esasımızı diğer blr içinde doyan adamdır. Biltün B L k k lbJ h tene y• dalar tice Halkımızın Lehinedir.. a&aDlrğlD çağırma&ı üzerine ışı g • er ere ., 
cemiyete, mesela dfioyanın en dünya bütan beşeri • ll!tırep gilmrQk baomfidilrü Bay Sami ve çıkar. Bir dil ki, dimağ ile 
muhafaıak4r aeçinen İn"'llz onun kalbinde va11ır. Bütün ________ ,_______ b ğl Lt r S Tra 11ola 

" 60 'W ,t 1 h d h L k •- l il h Pank dan Afyon tr .. nlle Anka· 8 anışı Y0
• u · 8

b ' "' ' Cf'!mf ı ızm r avegazı •irketfnln c a yila.se li:O orl e avoıYazı " 
• yet ne tatbik edelim •e 11u. yeni Olküler dıma"'ının içinde· 'W " • L k y ııu ...tbi sallan1r 

w 'ı; b h l dl ' ' d t dil k l ra',va gitmltıtfr. Bav Saml'nln e'Wea. 0 ruo 6 " ' no 1 e e yeye uevri te klklerl blt· tem n e ece t r, J 'W J 
Bora ım: Bir Lortla bir dil'. O dalma ve dalma ileri çarpar, aalya euurur. Ne aşı· 

Pır d miş gibidir. Dllo BayındırlJI' Bu görüşmeledn Lfr haftada ltbalAt ve ihracat beyanname· 
ya arasında yakınlık var- gitmek ve cemiyeti e ileri nır, ne sıkı,ır, ne şi,er, ne yo· 

m d r? v k Bakanlığından vallltğe ve bele· netlcelendlrllece.ğl tahmin edll· lerl için bakanlığa iıahat vere· 
1 1 ıo değil mi? Ne yaşa· götürmek ister. Cemiyet ise ruhır. 

Y 
ı dlyeye bir boyrıtltu ıYelml tir. mektedir. ceğf anlaşılmaktadır. 

•ş arı, ne hayat telakkileri, ne muazzam bir hamurdur. Kolay o ..:..-----------===========::=::====----..,_-- Ne k.oouşoluyor? 
görü l rl D u Donda satın alınmw, bonon 

Şe arasında bir miinose· kolay yoğrulmaz. iğer tarau· lzmıor'de Son sı·sıem Bı·r - Devletfol mi?. 
bet bul k ! k 1 . d içinde şirketin eelıibiyetli mil· mı mnmknn değildir. tan muha sza ar cem yette ı a· 

1 
- Da!.. Şey elendim... liu 

Fakat li klL • fı 1 1 i messl 1 olan müdürü Boy Lo a a.atte . Keyf f yet hü· re edenlerın aıcn eat er cem · olnıaz böyle.. Yok yok, bu 
Uln olarak ele alındığı takdir· yetin yerinde saymasını Amir· rimt>r ile' belediye baekanlığı aklen esı• • yanhohk. 
de k bfi L j • f 8f881Dda gc1rÜŞmC Ve SQ)aşma azoz - ço yO-. bir mOnasebet dlr. Bonon çın münevver n l\1enu bir cemiyet hiidlee· 
vard K yepılmaaı bildirilmiştir. Bu !e-ır. arşıhklı bir surette fiklrlerlne karşı amaneıı. bir ~---..--· .. --• ----- eJmi: alaylı lılr gıllQşü ve du· 

er iLi l kd d heple dün belediye namına B J d" b k b" il ı k t .ıı; s ye lğerlnio hayatına eavse açarlar- Zaman ise alma e e ıyc; usene gozoz ÇI ·a· ın ra ı eon s stem otomatik dak bükiioft.. Kafayı tokmak 
•ld;;aetl k d F k" 1 oehir meclisi ezasındnn Bay f b ·k ı bbt t tlb ı hl '-l ı ı , 1 lb L v u e ve ço yakından teelr yeniliğin ostudur. i ır f"r ya· ren a n a ımn sı 1 er a r gazoz maa. nee get rtmıot r. g l t.ı tarafa 1allıyırak fç çe· 
eder. Ôkonomlk bakımdan vaş yavaş kitlenin fçlne girer Hamdi, Boy Faik ile belediye almalarını emreırnlş ve EJhbate Dün yeni aıaklneyl gftmrük· kişi ile karı,ık bir inilti.. 
m .... , 1 I başmühendisi Bay Cahit afrket ı dd ı k 11 l k k B ...., e ey ele alırsak deyebtllrlz ve orada tesir yıpmağa başlar. '" muzır o nn ma t: er u 1101 ten ~ı arır en ay Hıean'a Bıbie nereye geçıi, vatın 

tesi atı Te fınnlarmı tedkik k ,. k ı • e er Blndlatan'da Parya ve G ıtftn birinde bunlar ilerler, kü· masını at ı ımrete yasa et rast ıyan bir muharrirfmiz, ma· sevgisine mi? Mahod dil S"De 
M 'd etmişlerdtr. 1 ı ki 1 ır a FeJlah olmasa 1ogifte. çfik salar. gibi hlrleş!rler, büyilr· m ~l r. · Df'oio evsafı hakkında mıhi baolar -.e aolatar da anlatır .. 
re'de de Lort olm•yacaktır. y

11
• ler, balkın ihtiyacı ile birleşerek Bundan evel BakanlıAm em· Ç~mdi Hay Ha!!!D, beledi · mat leremietir. B,.y Ha11an mu· - O yok nw, o, ah onu 

hud logiltere'nln debdebeli bütftn setleri yıkan bir cereyan rlle kurulan komisyon stok mal y1;niu koyduğu e aslara derhal hnrririınlıe eunhm töylemlştlr: eiz, bir bilse imişsiniz .. O vak· 

hayatına bugnn eahld o!onmı· haliode akmıya başlar. Der mil· zeme için 38,000 lira değer 1Abi olarak, logHtere'den 25 - Saygı dcğf'r mOtterUerlm· tile .. hb ... 
yacak.tır. BilUlo acunun eervet Jetin lnkılab torJhi bo hususta koymuştur. Bakonhk, stok mol· ------------- den gördfiğftm fevkal4de nğ· Kanon bahl!ine mi geçıik: 
dıQıarlarına el atmıılıdır ki bu· bolmaterlyeliedc doludur. Fran· zemenln satın alınıp alınma· iç Jstİ k l'aZ bete şiikran mukabeieel olmak Kocaman dll 1 mecellenin 

gftnk.Q İngiliz cemiyetln'n kov- eız büyük lnkallibı zahiren bir mımDJ şirketin devri mes'elesl üzere bu yeni makineyi getirt· kara kabını açar. y•pralı.ları 
Yeti nıeydana gelmiştir. Bu ce· kaç yüz açan kralın sarayına ile allikııh tutmamaktadır. Be· Talı vil e ·i tim. Belediyenin vermiş olduğu aavura. savura, bugnntıu hAdi· 

rnlyetin maddi J[ıemıdır. Bollu· giderek açhktaıı şikayet etme· lediye isterse bunları da satın Satış IHüddcti Dün talimat dairesinde kapaollu ola· ıeeinl, düDün nizamı ile başlar 
ta kavuşan insandır ki asıl ha· eile baolsr. Bu;ıların saraydan alacaktır. Fırın ve tcai~atın rttk: saatte 25 30 blo otoe dol konuomıya .. 
Y•h? gayesini teşkil eden kovulunca ilk işi liastill bu. belediyeye dP.vrLhususunı.la iki Akşam Bitmiştir. duran bu makine, bugftnlerde Öyle bir dll ki, giyotine gn-
~tıkıek şeylere kendini vere· mak, oradan münevverleri kur- tarafan anlaşmııeandım l!Oora iş Ssv8!!. Erzurum arasında yap faaliyete geçecek ve İzmfr'fn tfirftlae, mutlaka başka bir 

llir. O cemiyette her şey ileri tarmak olmuştur. Fakat kütleyl belediye encümenini o tasdikine tmlacak demiryolu fçtn satışa şimdiye kadar görmediği nefis idam oıulftoden babıe kallucak .. 

gider, Mtae açlığı dimağın esa· lnkıliiba hazırlamak. için earayın =~rJMlecektir. çıkarılmış olen dahili Ltlhaz ve ~ok sıhhi gazoz temin ecJe. Orhan Rahmi 
retl de111ektlr. Fakat bu haya· sonsuz israfı nasal lbımgelmte "' üteakfbeo hazırlanocak mo· tahvillerinin şehrimizdeki satış cektir. -------------

tın uzaması için kitlenin ha · ise fikirleri hazırlamak için de kavele belediyenin ve şirket müddr.tl dün akşam hhml;tlr. Bay Bat11n'1 n getirttiği bu fkı·ncı• Mnot-e• 
Yatı • lıb 1 d k1 il u ııt telakkisinin değişme· Rus'tarın. DldroJarıo, Volter ve mura as arı arasan a, Anka Bu tahvillerden şehrimiz lıan · ma ne e gazoz eanayttmlzde 

nıesl IAıımdır. Buradı: en başta Monte;;kiolaıın -O suretle çahe· ra'da Hayıodırlık Bakanlığmdıı k ları €liemmiyetll mlktarda büyük bir eksiklik ikmal edil- hih 'er _Seçi mi lla-
•nane gelir. Anane beiçhl de maları Jıizuogehnittir. imıalanacaktu. yapmıştır. Satış miktarı Cüm· miş demektir. Tebrik ederiz. 

d lracedir. Şu halde Hindistan· Tabiatta hiçbir mür.esir yal· Tesisat belediyeye geçtikten buriyel merkez hankaın müdilr· Zavallı Çocuk raretle Devamda .. 
il Mlrace di~er cemiyetlerde nız baoma bir eser meydana sonra belediyece geniş ıslAhat IOIYünce bankanın umumi mer· 

P 
b b Baştarafı 1 lnd aahlfede -

Şapkalz veya hoca rolünü rörür. getirmez. Dafma muhtelif eser· yapılacak V 6 ~imdi fırınlardaki kezine bilttiriimfştfr. Bog"" oldu.. . e rımız da dün reylerini kullan 
e l ve iami ne ol orsa olsan lerio blrleşmt•stdlr ki bir lo eakilikler yilzOndeo · meydaua 

b
her ceanlyelte ayni determfnlzlm veya hareketi dog-urur. gelen perdfn önilne geçecek, Evi 'f aşJıyan- Dün ,ebitler'de Bay Muıtıfı. mıya baılamıtlardn. 
lkinıdl R . k 

1 
b d _ _.. __ ,__...__ nın oğlu iki buçuk yaoında Sayln seçim teftlo heyeti 

ı r. Bunun içindir ki · os ın 1 8 1 a bize ayni nın tatminidir. Fakat onun Jar Tutuldular • Ahmed Cnid adındaki çocuk: bıokanı doktor Bay Behçet Uı 
k:~QltereB dôrt el ile Mlraceyl zengin dokümanları verir. Çar insiyak ve jstekled ayni za· evlo avlusunda oynarken ka· diin tehlrdekl ıeçlm mıntıka· 

r. lodJetan'ın maddi ea- rajimloln devrilmesi için sokak· Arap fırınında karanlık eo-hıdı btı _.ı d manda bütün cemiyetin arzu pah bulunan n içinde bir lırını teftit eımletlr. Bıyrıkh 
dl 

1 
tlln yftzilnQ değiştir. lauıa olaşan ve tezahürat ya· ve istekleridir. Onun için dal· kagıoda Ozilm tüccara Bıy buçuk metre kadar 

10 
bola· ve Turan ıe-çlm mıntakalıranda 

g halde maoevf sahada küt· pan ameleye bir kazak aekerl· ma movaf rak olur. ÇünL" Mehmed'fn 24 sayılı evi on k 1 bl • b 
1 1 

11 ıu.ı ııan uyonun Lapağ seç m tmı• Ye QUlo mGnte· 
ey hol d ı r k 1 ı bl gündenberl tı"lanmakta idi. Ev .. ını açmıo, 'W 

•ar k ua oğo yerde tutmıya 11 0 muvaıa at ç 0 r göz yeni cemiyeti temsil eder. b '" 
1 

kuyoya dft~erek boğulmoetur. hibler reylerini cftmhorlyet halk 
uvvetlle çalıaır. Dünyanın kıpmaeı k4f i gelmiştir. Fakat C za ıtaca nezaret ı tıua ıhomıe · 

ea h 'W emiyetln herşeyl olan io· Ger• K fırkaeı namzedlerlne vermlt· 
Clyftk hayıt ve yaııayııı bu biiyfik lhtllAl hareketini bir tır. Hunlardan: bfriiii Bay Meh· l umpanyası lerdir· 

te d 1 'W 'W kılôpçı kimdir? ve onu hu ce 
il ı ogUlz cemiyetlndedir ynz yıllık bir hazırlık doğar· med'ln komşusudur ve taş atar· Ustabaşısının 

Ye hl miyet tepesine çıkaran kov· k Diio de yHdığımız gibi, it· 

l k 
r gOn dOnyanıo eo büyük muştur. ÇünkO Ruaya'da her 1 k ? en iki k.fşl tarafından görül· V • • 1 'd• , 1 1 n 

1 
b vet er, ablllyetler nelerdir azı"etı v1 ır er gdçlerl mftıald olmıyın 

1 6 ı muhakkak bu cemi· münevver bu gaye için ya asıl· müşlilr. Eyde kırılmamıo tek J J •• 

Yett Ona olçlo karşı gelinemez? O G ı Q A k yorddıelarımıa da reylerini at· 

1 
e olıcakı.r. Gandl büyilk mış ya hapsedilmiş veya Sihir· cam kalmamıştır. ' er t tun umpanyaeıoda 

nkıı b niçin movaf fak olur? ve haugl t b B R mak için cumayı beklemek· 

h 
A 8ağına5ıoın kftçQk ve yı'ya eevkolonmaştur. Balkın yeni Tabakhaneler us a aoı ıy eceb'J blçakla be " vaeıtalarlı.. d tedlrler. 

1 r •erici bulutudur. milnevverle birlikte elele ver· N d y l · k ? ôrt yerinden blçakla yarathyoo 
Şl-dl ç R 1 ld PJelkolOj

0

l bakımından, fnkı· ere e apı aca • . . eabıkalılard n M t 1 ~. Ama.::ı. ya'da Soğukl.,.r 
b 

- nıevzuumoznn tli kal· mesl için ar ve Hpot n •· a us ııa o"' u ı:. u 
ine 1 1 1 b. 14bçı adeeesf içine alındığı za· Bozı tabak eımafı mezbaha l'Oğıncı Mehm d h k'· d Lf .._ 
1 

g rmlı bul onuyoruz. İn· reşinin en eon n en ez c ır e a ııı0:ın a... Amasya, l 5 (A.A) - SoAok· 
a;ı lbı doğuran Amilleri tetkik şekle girmesi lAzımgelmietlr. man, ooda diğer insanlarda yaklnlnde yeni tabakhane yap- tahkikata dün birinci mOetan · tarın arttığından llkmehepler 
ettlL Ş bulunmayan veya az miktarda hrmak tec:ebbü 0 üode hul•ın""'u11 tikl''-t d dil .... imdi büyOk hareketin Bu cemiyette do din fneao 'W ~ ' ·u 'W ' 1 ~ e evem e mlı,tfr. dört güo mtıddetle taıfl edil· 
nı l bulunan 110 kablllyetler na· lard r H lbukl sahilde lnıı t •• t d 81 meydana geldiğini izah dimağını af iyonlaştırmak husu· 'W 1 

• 
8 

• ~aa nas nne t.n öğrendiğimize ml;tlr. EHi santim yükiekliğe 
~delloı. Bu acun Qetünde insan eunda en mdhlm rolü oyna· zara ça par. yasaktır. Belediye demlryolunun göre Bay Receb'in vaziyeti yakla~an kir kent ile ktıyler 
ıbt1rıeının hududu yoktur. İn· mıştır. lnean gibi cemiyetler de 1 - Herşeyl deleo bir irade. ortHıoda kara kısmında ioeaata lylletmiştlr. Mebmed de ağır &r88ındaki yolculu~a zorla§t•r· 
ııan bl b il k dl ı ö k dl h ~ - Baltadan bir mantık. izin verecektir. yarııhdır. r o uğa kavuştu mo en yaş arına g re en a· mıotır. 

~epılne hlklm olmak ister. yatlarını yaşamak isterler. Bu, ;{ - Ülkfiye inanış. t'••••••••••••••••••••••••m~;;~~--------, 
Çtlmai ehramın kaidesinden tablahn kanunudur. Buna engel Yalnız ineana bae bu en Ta '-D '-Da lr S\ te D 

yukarı kısmım ıegaı eden kitte olmak ıstıyen yıkıtrnıya mıh· yükeek kabmyrııeri anmak ~ . YI Y/ , ~ ~ 0 ifil e lfitil 8 $ 0 
her şeye hAkim olduktan ııonra kumdur. KanaUze edilen dur· Atatürk'fi hatarlamık değil ml· Telefon: 3151 Bu~On 
Vaziyetini aulletimal edici öyle gon bir göl gibi akan cemiyet dir. HAdieeler bana acunumu· 8000 gılzel kızın arasında ecçUen en gOzel 200 luzın 

felefon: 3151 

i~tirak ettlgl senenin en oen f ilml .. 
hlr tekil alır ki kendi meofe. ouuru bu devrede cemiyetin zun eu yükeek lnkıl4pcıaınıo 
•tinden baoka birşey düşünmez en kaLiliyetli ferdini ve b4ıll· en müşkül ve en heyecanlı 
ve asla f,.dıkıirlık yapmak 18 • aelerin en yüksek kahramanını bir günde, irade kudretinin ne 

lenıez, Onun bo vaziyeti ise le başına geçirir. Geçirdikten olduğunu gözlerimle görmek 

kaidede yaşayan kitleyi namü· sonra da her oeyi onun Jrade· fır&11hnı verdi. 'Milli bereketler 

lenıbl fıklrleetlrir. Her tazyik sine bırakır. zamaoında Nazilli'de heyeti 

DloayYen dereceyi •thktan son· lokllAbçı bütün kütlenin ar· merkeziy~de ve cclıhede çalışı · 
ra n:ı b '-k L bl L 1 ı 1 1 yor, Söke'den ltalya'olar gel· d o aa. aa. r rea.s yon zu arını •ar ığında top amıf ve 

0 Aurur. Mide reaksiyonu fee lnkılAb gemisi başma geçmiş dfğlnde tercümanlık vazifesini 

eıı kunetll bombadan daha bir yaratıcı ve cemiyet bam· de göriiyordum. Gdnilo birin· 

nıGe88irdtr. Gnnnn birinde bunun leclsidir. Onun vazifesi bu de heyeti merkeziye tarafındın 
P•llıanıeı için en ufak bir hı· defa bfttftn cemiyete hamle hususi bir memuriyetle Anka 

reket bir kibrit k4fl gellr Ba yaptırmaktır. O, cemiyette her rayı gltmekliğime karar ve· 
lnltılAbı doğuran Aoıilin ~addi şeydir, her letedlğlnl yaptır· rlldl. Orada Atatürk'ü görecek 
cepheaJdlr. mağa muktedirdir. Ve her ıs. müokil vaziyeti anlatacak mü· 

Diğer A 1 1 i b h ld 1 r BI hlmmat ve para htiyecektim. aı l de şudur: Her tedtğ n er a e yap m . r 
o:ıuhıfaıı•-4 t L( k dl Sür'atle Ankara'yı gittim. d .. r cemiyet münevver lnkılabçıonı yap 1a. arı en 
unııoıdır. MOnevver lee hayatı istekleridir. Kendi insiyakları· - Sonu Var - 1 

, R o ıu A·······ç··ıi~··Gii~··LiK .. L .. A-R"i .. 
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Amerlka'hlaruı ve Avrupa'lılaran göz bebo~l olan bOyilk ertlııt 

EDDI~ CANTOR'un Şaheseri 
Roma imparatorlarının bütün eelıbatlerl ve entlrlkaları _ Dlllerd«1 deaıan olan Roma ha· 

mRmları - Araba koşuları - Binlere~ gOzel eslrelerln l:ıatıldığı 83fr puarları .. .. ______________ _ 
AYRICA 

F o x Dün ya Havadisleri (Tftrkçe izahatlı n r;eogtn h6disell .. ) 

Seanslar Hergün: İ5 -- 17 - 19 - 21,15. Pereembe: 13 - ıs _ ı7 talebe 
seansı. Cuma : 13 te lllve aeıneı. 

Fiatlerde Zam Yoktur ..• 
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Telgr~flar: Soyadlarını Kütüğe Vaz· 
dıraıi Y urddaşlarımız. 
Soyadlarını n6(ua kiUOğüne 

yazdırmakta olanlar g6n geç· 
tikçe artmaktadır. Dan ntıfua 
miidftrlnğa soyadlannı ya:adır· 

mak için mflracaat edenlerle 
dola idi. Bayan ve Baylardan 
soyadı almış olanların .ktltflkten 
soyadlarını alarak yazmakta de· 
vam ediyoruz: 

A 
Baytar binbaşı A. Kadir ve 

kardeşi Zekiye akçura, Karşı· 
yaka'da Osman apacı, Seydlkö· 
yilnden Yusuf Ziya arkaydın, 
DllAver sokağında 54: numarada 
İsmail aydan, Abdullahefendl 
mahallesinde 17 numarada Ha· 
aan açıkalın, Nizamiye soka· 
ğında 11 numarada Celll ak· 
ası, Tınaztepe mektebi mual· 
llmlerlnden Cevriye araano, 
Aziziye sokağında 1 numarada 
Fahri ay yıldırım, Aydın demir· 
yolo kondoktörlerlnden Remzi 
anıç, Receb sokağında Edib 
ayrasay, .E~cı Halli Osman ve 
oğlu Ahmed acun, Narlıdere 

Yenlkôyünde hllml anayurd, 
Devlet demlryollarında baUl 
oğla Mebmed aykanıd, Devlet 
demlryollarında amele Ahmed 
o~lu Ahmed ıcarer, Dnlet de· 
mlryollarında Cezalr'H Kaıım 

akgenç, amele Mustafa alıgeylk, 
Kuruçay mahallesinde Mebmed 
abıdık, Bayrak.lı'da avukat Şem· 
elddln akanlı, Boca ôzdemlr 
sokağında 59 numlll'ada yGzbat1 
Hamid Akk:ança. 

G 
224 numaralı polfı İrfan 

görke, Beşinci sultaniye Ka· 
pani sokağında 5 numarada 
Fehmrgfinak, Boca ortamekteb 
mtldOr muavini hilıın6 glrdenlı, 
Selvllimescld Karakapı cadde· 
sinde Sırrı gôıtım, Abdullah· 
efendi mahallesinde 24 numa· 
,rada belediye kantarcılarından 

büeeyla gökgôr, İhncat gGm· 
rftğil ambar memuru Sami gtla· 
dilr, Dumlupınar mektebi bat· 
muallimi Gafar gtıuerl, 26' aa· 
maralı polis memuru Cemal 
-gökderi, Burnava orman mema· 
ra Ömer gônen, bumu'a siraat 
mektebinde ayniyat] muhaalbi 
H. hüsnn gôrş, İımlr denls 
komındanlığı makine mltahu
eıeı Yusuf Gôkean. 
.. B 
Karşıyaka Cel&lbey sokağında 

110 numarada Salih baygın, 
belediye baytarı Mahir bıgana, 
Peştemalcılar'da elektlrlkçl M. 
Tevf lk baykent, Hıcıhtıseyln· 
lerde Glhan bDyftk orel, Karşı· 
yaka istasyonunda hışlm bıygöl, 
Soğukkuyu'da Men~men cadde· 
sinde 46 numarada hilseyln 
blrazer, Devlet demlryollarında 
baş makinist Kerim bulgun, 
İnci sokağında 2 numarada 
Osman boıtanoğla, Giaeliamir 
oteli içinde berber Fe.ni bahar, 
Nevzadbey sokağında 18 nu· 
marada Nezir başaka, Asansör· 
de En.veriye aokağuıda l 15 DO• 

marada hOenft berleper, Blriael 
sultani ye mahılleslode Etıklcl 

sokağındı Sl numarada Moı· 

tafa baıdemlr, Kapıot sade ıo· 

kağında 10 nomarada Ömer 
halka, Şark hah kumpanyası 

hukuk milşavlrl hGeeyin Fevzi 
beler, bomava'da hacıyaran 
mahallesinde bayaal. l&ldlner, 
hoca'da Aşağı mahallede gll 
ıok•ğında kaymakam VAıııf bôke, 
Devlet demlryollarında elekti· 
rikçl Alt Rıza bozkartal, Al· 
11ncak'ta Şetafeddha eobtmda 

22 numarada İbrahim halll 
berktay, Blnbap. Said baltoğlu, 
Ahmed IHayır,j Demirel ullaeı 
Ferhad Bdyftk ertat. 

c 
Ortı camgöz ıokeğında 10 

numarada Aziz cun, Soğukku· 
yo'da 115 numarada AH caa· 
day, SelAtlnoğlo 10bğında 30 
numarada Tedlk: c,.llek, Enaaf· 
teyh maballuinde 38 numarada 
A. Relik ooşkonHaw, Muallim 
Atıf cotkundere, Göztepe ıram· 
ny caddeUöde 90' aamarada 
AU ve llleıl efradı cambueğlu, 
Devlet demlryollarında baakıeı 

Mehmed ces, Dewlet demlryol· 
lannda işçi Bayram candao, 
Tabur sokağında 24 numarada 
Şuayı b Cet,z. 

T 
Erkek muallim mektebinde 

Edebiyat moalllaıl Sdleyman 
turer, Etrelpaşa birinci eftley· 
manlyede 60 numarada Ted lk 
İuet tetlşağ, K.arııyaka Alay· 
bey ferhad ıokağıncla 24 numa· 
rada Alt Eyab tufan, Karşıyaka 
Moraclfye ıokağınd ı 21 numa· 
rada Sırrı topçu, M 6dafaal ho· 
kok mektebi maalUmlerlnden 
blaeyln tok:can, boca belediye 
memurlanadan Emin taeı, Ad
liye m6fettltl Said lan atalay, 
~Gmrlk kamoıyonculanadan 
Sftleymın uuancaoglu, Kan· 
ıaeı'ta Duıt~pe mektebi kartı· 
11nda hGleyln ve kardeıl toaç· 
alp, Çlvlcller'de demir tdccarı 
Alt tabak, İcra manini Nimet 
cun,;ay, Bekçi 67 numaralı 

Moetafa Aum tepedelen, pollı 
226 numaralı Yahya tağtetln, 

Devlet demiryollannda ambarda 
A. Milat tdrbônmeı, AbdGl· 
ezel eok~ında 28 Damında 
K&Dl ttlrkay, Sakarya mektebi 
muallimlerinden V eclhl toçakat, 
Orhaalye Yokoşbaşı sokağında 

388 numarada Mehined turkaç, 
bornna'da divan yolu 12 no· 
matada Fahri tap, Odunpua· 
:rında manlt.turacı mee'ad tGrk· 
otlu, MenlnH'de pıdiyan Mor· 
laA ııubak, telefon tlrketlade 
tane Ali tat, 68Clm•Dd 
mahalleainde hun İhau tesel, 
MerılnU'de 1 O numarada İhsan 
tlsçlıı, Balltlbey mektebi ma· 
.Wmlerbadea Zelan ıtaaju, llen
sU eokapau 10 numarada 
Halid otla Beheet tlrba•al, 
Şemlkler'de Apkude Cahid 
totıun, Adalet aoka~da 20 
numarada Zehra ıarö, Y ••batı 
haaana&a ıokağında 91 nama 
rada Halim taygara, İkiçet· 
melik caddesinde 578 numarada 
Ali Rıu taptık, Odonpıunoda 
hocazade hftıın6 tamokan, g6m· 
rGkte odacı All tel'Sloğla, Fatih 
mıhallHlnde 60 numarada Sd· 
leyman taymu, Dnlet demir· 
yollarında punntôr M. h ftena 
takalay, Liman tevzi memuru 
Mehmed to~uzer, Yuıufdede 

caddesinde 160 JıDmarada Re· 
ceb tarda, Şark halı ~umpan· 

yumda Senet uımaa, Alaybey 
Mlmarılaıu ıokap.nda 32 na· 
marada Emla l.aialalp~ ~t· 
haae eaddeılade Fethi tJtkın· 
Mda, .Merllnli'le 6 numanda 
Hikmet tlnen, Sogukkayu'da 
9 numarada K•mll tanca, hacn· 
ali caddeelnde 27 aumarada 
Etem Tank aoyadlarını almıı· 

Jardır. 

DOzeltme. 
f4refi>.a.. maliye 1ahall tu· 

beıl n•nedan Bay Embaln aoy· 
.pdı a)ıtkun) 7uılacak yerde 
yanhtlıkla (Tulum} yasılmıttır. 
Dtlseltlıbı. 

Uşak'da 
••••• 

C. U. F. Kaza 
Kongresi toplandı ...... 

Uşık (Boeuei) - C. H. F. 
Uıak kaza k~reıl 10·1·935 
pertembe glnil ıaat ondörtte 
FJrka merkezinde toplandı. 

Kongreye 32 murahhas iştirak 
etti. Bo yılki kua kongresi 
her yönden dikkate değer bir 
dorumda idi. • 

Kongre, C.B.F. iclare heyeti 
bıtkanı bay Hakkı Candoğan 

tarafından ıç1ldı. Kua bir ıôy· 
inden eonra baıbabnlık dlYa · 
ıu ıeçlmlne geçildi. GISU reyle 
yapılın ııeçlm neticesinde baş· 

kaabp Bay Hakkı Candoğan, 
ltlocl baıkanlığa Bay Yusuf 
Ayıal, yazganlıklara da Bıty 

Osman Kurtuluş ve Rlza Salıcı 

ae~Udiler. 

Roznamenln ikinci maddesini 
teşkil eden idare heyetinin bir 
yıllık çılııma raporu okundu. 
Çok ıayanı dtkkat olan bu ra· 
por m6meaailler ilzeriode dolu 
sevinç duyguları uyandırdı. İda · 
re heyetinin bir yıllık çalışması 
netlceııfnde gôrd6ğii bGy4k leler 
mtllet ve halk meı'elelerl ize· 
rlndekl bueulyeti ve bllhaaa 
iki yıl içinde temlo olanan 
onbln eW liralık gelir ve göra · 
len lıler alkıtlarla tanlp n 
kabul olanda. 

Kongre çok canlı n hara· 
retli oldu. Bay Haşim Tekin 
ve Bay Yuııof Ayul arasında 

hararetli ve çok dikkate şayan 
mthıaka .. lar cereyan etti. 

Rasnamenln bGUlD madde· 
lerl ftzerlnde esaslı gôr6ımeler 

yapıldı, idare heyetinin hHır· 

ladığı bllnço ve bltçe tetkik 
olanarak ittifakla taavlb .e ka· 
bul olundu. 

NıhJyelerden gelen mdhlm 
teklif ve dtlekler berinde uğ· 
ratılmıı, olm ve yord için çok 
hayırlı kararlar alınmıştır. Fır· 

kamısa de~erll yardımlarda bu· 
lunan teker fahrlkaıına kongre· 
nln tetekklr duygulanıun bil· 
dtrllmeel ittifakla onaylanmış n 
aevinc duygular1 izhar edllmleıtir. 

Gençlik ve ıpor tetkllttını 

altkalandıran mea'eleler herin· 
de darulmoı ve kua idare 
h~yedaln yaptığı değerli y.r· 
dım n a1'ka memnuniyetle 
karplanll'lf, bODdan aonıa tla 
ayni tekilde yardıa>larda bala· 
nulmuı kararlaıtınlmıştır. 

Beş saat ılren kongrenin 
•erdiği kararlar oluıan ve yur· 
dun ileri menfeatlerl ve fıka· 

mıı umdelerinin lahakkoku 
nGktuından kıvançla aoalabl· 
lecek bir mahJyettedfr. 

Farb1mun Ba~lık prea· 
ıiplerl Gıerlnde kasa idare 
heyetinin plıflDUI n alna ve 
Jmd me1'elelerlnl en Gade gGr· 
mest 6lkGntln tahakbko için 
ea mlhba bir Amil ayalahl&lr. 

K.oagrede marahbulu tua· 
fından yapdan çok mOhlm dl· 
lek ve teklif lerla al&kaclar ma· 
kamlar, mlelleaeler •e daireler 
yaaaiMla de•uah bir RU'etle 
taklb n intacı kararlattırılmıt 

ve kaıa ldue beyedle n&lyet 
kon~eıl mftmeulllerll!ln aeçl· 
mlae geçllmltdr. 

Buyılkl kaza idare heyetimize 
ittifakla şa trkadaolar aeçll· 
mitlerdir; 

Bay Remzi Gtıree, bay Hakkı 
Cuat1oıan1 bay Y oıof Aysal, 
bey Şerif Akçay, bey Cemal 
Uqalan. bay Nurullah Yörftk, 
bay Ahmed Demirel. 

Vlltyet koagreel mtlmellll· 

lstanhnl'da Dün Sovyet 
Resim Sergisi Açıldı. 

Irak Kralı Petrol 
Borularını Açıyor ....... 
Borunun Uzunluğu 

--~~~~~--'-----~~.--..-...~--

Eserler Arasında Tanınmış San'at-1200 Mildir, ıo Mil· 
ıw l. T hl I V T yon lngiliz Lirasına 

karların Deger ı ·.ıa o arı ar. Mal Olmuştur. 
İstanbul, 15 ( Buıuei ) -

Sovyet reılm sergisi bugün 
merasimle açılmıştır· 

İstanbul, 1( (A.A) Gecik· 
mlotlr - Y arm eaat 14 de 
Fındıklı gft&el ean'atlar akade· 
misinde So•yet resim serglei 
açılacaktır. Borada teohlr edl· 
lecek eserler arasında son 15 
sene içinde yapılarak blrçoklan 
Moıkova ve Leniugrad da teş 

rlnlevvel ihtilalinin 15 inci 
yıldönftmü mftnasebetile açılmıt 
olan ıergUerde gösterilmiş olan· 
lar nrdır. Ve ekserisi devlet 
miizelerloln mallarıdır. 

Teknik kabiliyeti eserlerinin 
doğruluğu ve hakikate uygou · 

luğu ile Sovyel Rosya'da bflyilk 
bir şöhreti olan Arodlski tablo. 

11rı serginin göze çarpan eser· 

yet hayatını hakiki bir ıekllde 
göııterir. :Fıbrlblar, manena· 
lar ve 6ıerlnde bir dirljabl 
açan Kremlin gibi. .. 

R .. eeam S. Geramlmonan 
(Arbnjet limanı), (Ak .. m) ldm· 
ll tabloları ile kendi resmi 
nrdır. Sergide Sovyet lhtlll· 
Jloden sonra Teslm yapmıya 

tiatlamıı aan'atkarlar1n da eser· 
lerl vardır. Boalar arasında en 
ön ıırada Deyneka gelir. Dey· 
nekanın eıerleri yalnız So•yet 
Roıya'da de~ll, yabancı mem· 
leketlerde de meşhurdur. Rea· 
um Rlıjekl Ue Bogoroduıkl 
Sovyet oabaiyetlerlnln reelmle 
rint yapmışlardır •e bunları 
tethlr etmelttedirler. Bogo~odlı · 
kinin Sovyet bahriyelilerini gös· 
teren bet tablo göze çarpıyor. 

ReeHm Samok Valo•'da Sovyet lerl arasındadır. BGyilk ean'at 
kablllyetlnden reeeam Brodis· şııhelyetlerlntn reelmlerlle gene· 
ld'ye geçeolf'rde Lıı:oln nişanı ilk n Kolkoz hayatına ald 
verilmiştir. Ondan eoora eski tablolarlle eerglye lttlrak et· 

Sovyet reılm neeUnln mftmeı· mlştJr. 
adleri olan Patrov Votldn ile Heykeltraşlardan Bayan Mo· 

Londra, lt (A.A) - Irak 
Kralı bogCln Kcrktık~te Ceel· 
reUUarab petrol ıkuyularıoı Ak· 
deniı'e bağlıyacak olao bora· 
lan a~caktar. Bu boraları 

Fransız • İngiliz • A~erlke ve 
Hollanda ıermıyelerinl bir araya 
a:etlren Irak petroUan ulualar· 
aruı ln:ımpanyaıı yaptırmıtbr. 

Borunun usonlap l'JOO mil· 
dir. Oa milyon lngllls linnua 
yapılmıştır. 

Kerk6k'le.D Hadidaya tadar 
olandan iki aalıU mandar. 
Badldadan Eilledn'e Bayfa'ya 
doğru bir. kol aynlmakt., ıl· 

mal kolu Lübnaa kı yıllll'I•, 

Trabluı'a gitmektedir. 

Sıvas • Erzurum 
Tahvilatı. 

Karakôee IS (A.A) - Sıwu, 

Erzurum demiryolları iç lltik· 
raslanna att tah•ille.rden rilt· 
yetlmlıe gönderilenler yuım 
saat içinde •tılmııtar. 

Kaplio'fn eıerlerl gelfr. Patrov kinaa1n eıerlerl iyidir ve Ve· Oöoenme-
Votkin aergtye eserlerinin eD nedlk ıerglelnde büytık: bir mo· 

gazel ftç tablosu Ue lotlrık et· valfakıyet kaıaumıotır. Sergide mizin Akisleri. 
mektedir. Donlardan eabah Cayk'.ov, Bayan Sara, Lebedeva 
idmll olan dekoratif bir us· Eflm• gibi beykeltraşlaun eaer· "Ttlrk Alfabesinin LA• · 
IAbta ve orJjtual araştırmaları Jerlio rcuıu• Saryanlnln tablo· tinceleştirilmesi, Tflr• 
gôaterlr. Kuprlnln eserleri Suv· ları da vardır. 
---"-----=========:-._.__ ____ kiye'de Bitik Basımı.,, 

Hitler'in Mflmessili SöylOyor 

Sar' da ki Yahudi ve Ko
münistler Ne Olacaklar? • 

Vatanperver Yahudilere Dokunul
mıyacak. Diğerleri ise üzülecekler. 

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

S.rbrok, 14 (A.A) - Royter 
Ajao!lmdan: 

ı 

Fran11s devlet memurlarının 
S.r'dan aynlacak herkeeln vize 
olman için ısrarları Alm&Dlar'a 
geçlnee, mukabele bllmfııllden 

korkan buı aleyhdarlan aruın· 
da b6ylk bir hayret ve endişe 

dotarmoetor. 
Londra, 14 (A.A) - Bay 

Hltler'ln Sar'dıkl m6me&1UI ve 
Sar'ın muhtemel •allel olan 
Bay Burkel, Sar'da Nui aleyh· 
darlarının istikbal hakkında 

Deyll Meylin bmuei muhabirine 
fO beyanatta bulaomuıtur: 

Eğer Maka Bravn ellml11e 
geçeree kapınaın öalne iki 
•abalı• koyar •e kendfllae 
t.lr fenalık: gelmemeal için da· 
ima aeuret albnda balanda· 

eden neticeyi mtlteaklb radyoda 
bir autü vererek Su komi· 

nlıdertnt Sar'ua ayrılmamıya 

dnet •e kendKerlne:hlçblr fe. 

nalık yapılmıyacağını bildire· 
cektlr. 

Bay Burkel, atatoko, taraf· 
darlarına karşı herhangi bir te· 

cavdze teş4'bbfll eden tah1111 
fena Alman olduğunu bildire· 
cektlr. 

Nihayet Sar'Jı 4,000 Yahudi 

hakkında tôyle diyor: 

- Bunlu tamamen Alman 

Y ahudilerinln ttbl oldu lan 

muameleye tAbl olacaklardır. 

Vatanpener Yahudiler hakkın· 

da hiçbir fena muamele _yapıl· 

mıyacakbr. Y abuı Alman aleyh· 

raram. darı faaliyet gôaterenler bha 
Bay Buikel S.r'ın Alman· ' bileceklerdir. 

ya'ya tekrar bağlandığını U•a "Ben Yahudi mea'eleeinl bir 

Uklerlne de bay hakkı Cando· ıfyaaa meı'eleai değil, bir lllm 
ğan, Şerif Akçay, Yoıuf Ayul, meı'eleei oluak tel&kki edl· 

Cemal Ünalan, ŞClkrCl Kankaya, yorum.,, 

Ahmed Bayrak Tut~, Rıu Bay Burakel beyaaahnın, 
Salıca, Hilmi Tarhan ıeçllmlş· Bay Bhler'in g3rüşlerlne tamı · 
lerdlr. 

men oygon olduğuna teyit et · 
Kongre b•ını, fırka lolerl· 

tikten sonra Sar uUıl eıfadle mlz Gzerlude mdmeeılllerlu ~öe· 
terdiklerl derin al&ka ve yar· 
dıma teıekkftr ederek kongreyi 
kapatnıtbr. 

O. Kurtuluş 

Alman halkının uzlattırılm111na 

çahtacağını ve hiçbir ıuretle 

temerk6z kampları teelıi niye· 

dnde olmadığını ıôylemlotir. 

Taae Ajansından: 
"Le lhre changer• mecm•· 

a1ınıa ikinci atibuıw "So•· 
yet 11a1rlarl Gtealadekl bilik,. 
adla bir yası, Tlikiyeala bitik· 
evleri .., buımevlerlnln fail· 

yettne dJler ftlkalerlndea lar~b 
olan blr çetnl vermematr. 

Yeni LAtln aJfabeelnden TGr· 
kiye bilik buamı •e bitik ilca· 

retl lnkl .. fı berindeki timi 
meı'elestnl menoubahaederkeD 

bu yaunın muharriri töyle 
eöyllyor: 

"Ttlrk alfaltealuln değltfml 

(İokılAbı) Tdrklye'deld bitik 
baeımıuıa lnkltafına teşvikcıl 

ve yardımcı olmaııor. 

Arab alfabetlnln mektebi_., 
reemi ulrelerde ve matbaat• 

tamamen onadan kaldınlıiiMJ 

•yealnde, birçok bltilderla l•Ua 

harf lerlle olmak lzere, yenlcla 
buılmaları lcabetmlfdr. Edebi· 

yata kı111 gittikçe utan raibe· 
ıla ve dalma yeni yeni bllgller 

kazanmak arsuaunnn Tlrk ba· 
dunano git gid11 ııardığı ve b6y· 
lece yurdun edebly•t verlmlala 
zlyadeılle ydkaelmeslne n.tle 
oldap g3rftlmektedlr. Bagtla 
artık ee.kl uab harf lerlle yazıl· 
mıt bitikleri ancak kenar ve 
köşe dGkkAııcılarında n titan· 
bol ve İsmlr'la cami kapıla· 

rında ticaret yapan klçlk ub• 
cılann elinde görmek mim· 
k:Gnddr. 

Yuınıa muharriri, ~buları 

!61ledtkt!~- ıÖnr~!. --~yr~ ~ 
ıimdlye kadar bitik ve buılD 
evlerinin merk:esl İttanborda 
olduktan ıonra ba merb.ıll 
arbk yeni ve genç bir merkeı 
olarak Ankara oldogona by· 
dedlyoruL 
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:: Namus Uğrunda . Borsa ...... 
&nada dtiktl k6in •e sa· 

bire •btlan atalaclakl tekil· 
dedb. 

lzmir'e Sey~ah Çek· ·oenizlı~ 

ınek için Neler Yapmalı?Tr.-n s:r;;~ • 1 

., 

Y uaa: Amold Gilopeıı ~ Ji07'. ~ - 16 KinunllNDi 93~ 
TArkiye 1'uri~g

1 

K'ulttbnnilil iste- den Şi~~~!! Var .. 
Maamafih hflt4i1 bu bACllıe · 

ler uaımda aalıyamılipm 

tilreey, Tramp'ın böyle naaıl 

olup ta gtatb ltendtnl ti kur· 
dua ~ıaa atmıt oldu"ğQ idi. 
Kencltm lçtn fail• endi~ et· 
nılyerdum. Çflakcı eerbeat bu· 
lonan Tramp'ın eUae tutoıtur· 
doğum tezkereyi imha edece· 
ğlndea emin idim. Fakat Ro· 
dolf cıddeafadekl evi lSğrenen 
Dlkaon"Yun ne yapacağını pek me· 
rak ediyordum. Memurun nrdiğt 
bu l.qliitJ mflteakıb Ulbon 
ıyaga kalk.ta: 

- Öğrenmek lıtedlğlm mı· 
hlmat t11 zaten bundan ibaretti. 
Bu meı'ele ile mftnhaeırın 
kendim meegul olmak lıtedf ğtm 
için bu huıaıtı 14.aım gelenleri 
lk11 etmenizi rica ederim. 

Ve ıonrı bana dlSnerek: 

- HıydJ bakılım Pill 
Dedi. Dışarıda pollı mtldftr· 

IGğftnflD &Ubiden geçen otomo· 
blllerden birine atladık. Yolda 
tek·blı: kelime göriltmedlk. 
Yaaımda canlı bir esrar kum· 
kuması gibi duran adam bent 
korkutuyordu. Acaba hakkımda 
ıtıbheye mi dflşmftftll? Yoksa 
kedlain fare He t!ğf endiği gibi 
o ela benimle alay mı ediyordu? 

Dotruaa hiçbir ıeye kırar ve· 
reıniyor4um. 

Otomobil on dakika ıonra 

kıpıının Gntlnde durdu. Üıtadı 
•eda ederek merdivenleri dör· 
der dGrder çıktım. Dlkson; 
mtımktln olduğu kıdu ıcır'ıtle 

glylnlb kendisine iltihak etmek· 
lt~ml 13ylemltt1. Ben de alel· 
llCele elblıelerlml değlodrdlm. 
Bir Çeyrek 90nra da tletadm 

Y••anda balonoyordam • 
• • • 

Dikıoa'•• ü:ame.pbtna v•l 
~Q. .....D Yakıt bayii 
nerıe.., ••hk aııCllbıPlıt 
olmaıta. Dl~o; m ... nın önün· 
de bir aef tere not al mıkla 
meıgatdı. Odaaaıı tçerl girdi· 
lfm aman tia11nı bile blmr· 
ınap ltbam g&nne111. Yılaıı 

elUe bir lıkemle glhterai. Ba 
•uretle ltsıh-ı· 11ılire on da· 
L 1 
~ika geçti. Nihayet odada bu· 
lunduğuıou Ultfen hıtırhyıın 
Dibön koltupnu bana çevirdi 
ilk ıGıtl ıu olda: 

- Dflayıdı fU Londra po· 
llılert kadar kabiliyetsiz laıın 
g~rmealm. Mıımaf ih tana 
llhnlnlzden çıkarmayınız ki, 
bu aa.mıımn yaphklan hata 
bile ltfmlse yarıyacaktır. 

Bunun bettne bal lfoe gft· 
lerek elindeki kurıun lüıleml 
ile oynamalc1a devam ediyordu. 

- THmp'ın izini ne ıuretle 
elde eUl«fnl aoracak değlllm. 

Ba ela Ahi btr aıntır. Fakat 

Gtnlük Siyasal Gazete 

Sahip H Bqyasgaııı 

Haydar Rfttdil ôKTEM 
Unıumt nqriyat ve yuı itleri 

lllddftrü: ~cmal Tal&t K~R.ACA 

~--= İzmu İkinci Beyler tok.ağı 
C. Balk Fır~aaı bbıası ·~de 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

T.,on: 2776 •• ,Poşta kntotn •OS 

ABONE ŞERAİTİ: 
YılLli 1200, Alu aflığı 700, t'Jç 
;y •1Iıtı 500 kurootur. 
~ ~lüetler içip eeqollk 

abOD.e ilCYeti 27 liradır. 
Beryerde S Kurooıor. 

Qaa ~ NlfitiıJer 25 k8i*ftur. 

ANADOLU MATBAASINDA 

ftzftm SatiŞları ıyaınlanmua Jbımgelen çok 
mflhfm bir nokta .ardır. Biz 
meyhanede iken Tramp hiç 
yalnıs kalmamış mıydı? 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
590,5 Kooperatif 15 17 

diği Program Hazırlanıyor. neulz'1 < Bmuıı) - ,.... 
Denlsll arasında Wlffll pıpjllla 

- Zannetmem Oetad. 
535 S. Saleymı. lŞ J.6 50 
220 Alyotl bira. 1 ~ 7 5 16 
160 Kadayıfçı z. 14 75 14 75 

Memlekedıi:ılsde turlımln lııkkınn İzmir trenleriola lımir'cıe. h'9"r• 

- Slıl biras ıaabi boluyo· 
rom Pil!.. Haydi itiraf ediniz 
ki, bu lıe mndıb:iile etme~le 
camaııı 11111111 oldum. 

- Oh, Ilı.dl .. 

141 Ş. Remzi 15 25 19 
107 H, Aly,otl 13 75 17 50 
102 Y. Bencuya 13 50 ~4 75 

93,5 D. Ardhl 13 75 16 

dftıflndftklerlnln 
teıbltt n hunun bir program 
halinde lulGbe g3nderllmeıl 
bildtrllm1etlr. 

VaU ~neral Ktiım Dlrlk 
prognmın anallatlarnu kultlb 
genel kltlbl tttıtlıtlk mlillra 
Bıy bım Balktıva dikte 'ettir· 

hare.ket ve Denl§IA.'Jt -......-· 

Jit n D9niıli1d~D ~ H 

lzmJr'e mansaül ..... ~ Wr· 
birinden çok far~. 

Ayni J\>lu ka .. ~ ._. 

larına raAmeo lzg'• "'1wth· 
ları •••t 1eklıde Ye ~···
lac eabıı, karan~• • 6 

Dikeon tekrar ımtu. Mu· 
maflb l5niliıdekl kilçdk deftere 
bua notlır alıyordu. Dlkeoo'ou 
IOD ıaali f lkrlml bolandırmıt 

idi. Gözl~d, ıık: ıık odanın 

bir k~nde donu kOtClphı· 
neyıı tueccOh ediyor ve ho 
yDııden bOıbOtfln ıeabileıl· 
yordum. Aııablptlml tahrik 
eden şey; kOtGbhaaenln gö· 
ı:ünde bir gazete~~ sarılı olu* 
duran bana ild ayakkabılar 
idi. Şômfnede yanın odonlardın 
edaya t11th bir bareret yayılı · 

yordu. Kendi kendime DJkso· 
nun velev bir dakika olsran 
odadan çıkmasını temenni edi· 
yordum. Ba birkaç dakika, 
aleyhimde mevcod en mfttblt 
ıiJ4h olan ba ayakkıbılars 

ortadan yok etmeğe kAfi gele· 

ccktl. 

88 j. Taranto 14 25 
81 8. Alazraiı.i 1!1 50 
'16 Vltel 15 25 
69 Hora. o. Sa. 15 25 
56 N. Koroneoa 15 

lQ 76 
15 50 
17 50 
16 25 
15 50 
18 

lnldtarı noktısıaelan gerek idari 
kolaybklH, gerek 'fflcuda getl· 
rUmeal Jıteııen m6eSBeaeler Ye 

aliaıcak tedbiri r hak"bıida 

TOrkiye Turlng kul6b tarafın 
ÖD memleketi ıanayllqtir. 

mek için yapılın pro~am 

urmnda on ı~elü: bir program 
yapılmaeına batlanmıthr. miltlr, progr•m hazarlınmakt•tlır. da h~ek:ct etm~ 'P '"9 P· 

beble kıeın tltJ~et'9 ~
sfirdilbQ bu mev.tmde 1-· 
Deulzll ıe~ahatio ... ~ '9ılak 
ve rabatsızhkla ~.~... pi· 
cular pek ~kh ~ ~· 
maktadırlar. Şehrlwllı a-.ı ı 

52 j. Mlkridl11 14: 
50 F. z. Abdal.] 14 75 
45 S. Emin 'fe 13 50 
31 Len Reclyo 17 
14: Alhayrak tlcı.16 
10 M. ve H. Ce. 16 
9 Ş. Rıza halef.l '1 25 
2 Y. 1 Tallt 12 75 

2ö32 

14 75 
17 
19 
17 50 
16 
17 25 
13 

Bo progr,am ıhuarlanırken 

Torlıtlk ıellrfmldıi ller!ılnCle 

bulunan fzmJr ıehri. tD 6nce 

ıkl11 gelmektedir. 
TOr.ldye tur.lor; ve otomobil 

kuldbG bı~\ını viıll lflneral 
Khım Dirlk'e geleu, bir mek· 
tPpta otel aanayHuln te.rakldıt 

a6J'i oteller vdcode gel~eıl, 

plijlar, d~nfz banyoları :re 
bunlarda \bım olıo m0eue8e 

incir Satışları le.r, otoaıobillzm Jçio torlatfk 
y9llar, deoiz ve deoılryolu ıtc· 

Ç. Alıcı K.. S. K. S. k ı l ferleri, miloa a at, eğ ence ve 
1112 F. Paken 4 25 4 75 .---ııı-~~""-•flll!!•IİJ 

Borda 
6 M. j. Tar. 

1118 
14: 14 

16 

logiliz Kabinesi 
Fevkalade 8ir 
Toplantı Yaptı. 

- Batı l ~ncf Mhlfcde -
lapaları u Gennre'de Bıy 
Laval lle yıp,tığı gôrOıme,ltr 

du.riode ~z aôyllyeçektlr.. 
Deyll Ttlgrafın ıiya11 yaaı · 

cısı, diyor ki: 

- İoglltere hOkiimetl bugOn 
harpten ıonra mee'elelerJnfn 
toptan bltlrllmeııi için yeni bir 
fırsat ç1ktığ1Dı ve bu yıpılabl· 

lecek: oluna Fransız •e lıalyın 
hnkumetlerint.o yatdam edecek· 
lerlnf eanmoktıtdır. 

Dlluon'uu eoeması uzun 

Zeytinyağı Sahşlan 

Kilo 

1935 
Kasım 
70 

~935 
Giin 

31 lnglltere'oin ôoe ıtlrmek 

ıürmedl. Kendi kendine ıöylc· 
nlyocmuş gibi: 

37800 Muhte. ah. 24 75 25 

Zahire Satişlan 
• 
K. S. K. S. 

- Evet, evet.. Bu ite bor· 
puma sokmakla ılıl rahatsız 
etmiş oldum. Tahklkıtınızı 
cidden mahirane y~mıpınız. 

Bunun ıemereeinl kimtlen keo · 
dlnize b11retmek tıtemealzl 

çok iyi anlıyorum. Size kız · 

chğıma ıôyllyecek olursam, doğru 

Ç. Ciol!li 

324 Buğday 
269 Susam 

' 4 25 1--~~~~~~~~~I 
Ezani 

lete(Jtği haohca itler, bugönkfl 
barıt ehıtemlnln genltletllmeıl 

•e aıba iyHetdrtlmeif yolu il~ 

Avrupı'nın banıa li:nuıturul · 

maıu ve Almaoyı'ya hak blrlill 
t.nıyın bir temele aayınarak 
ıUAbluın tadili içio uluslar 

olmaa. 
- Sonu ~•r -

144 

50 Ton eusam 
4:1 Nohut 
31 Barçak 

9 Mı11rdan 
5269 Palamut 

72 Pamuk 

Iradı meHl etmek - ınhmık, 

ıavlışmık. 
Jnz (etmek) - 1. çekilmek, 

2. çekinmek, 3. çekiemek, 4:. geri 

ditrmak, 6. ~açınmak, 6. lSğfttı· 
mek, '1. yan nrmek, 8. yı~ılı:, 
9. yb çe.trmek, ıo. yüa a~ndftr· 
mek, 11. yas ôvftrmek. 

lraı (etmek) - l. geefrmek, 
geri çevirmek, 2. dGndftrmek, 
geri d6ıul6rmek, 3. eekl yeiine 
getirmek, l. geriye almak, 5. 
kaytarmak, 6. yan durmak, 7. 
yenddımek. 

irfan, - i. ınlıyıe, 2. biliğ, 

3. bilik, 4. bilim, 5. hfllt, 6. bil· 
me, 7. bulum, 8. er,,me, 9. ıaa· 

mı. 

İrl•n nblbf, - ı. anlıyıılı, 2. 
bilge, 3. bll~D, 4:. efgfn, 

İrı, - 1. babadan kalma, anı· 
dan babadan kalma (mevraı aile 
yıdlg!rı man.) 2. bıebadıo kıl· 

mık (•eraıeten lntllı:ıl mu,) 3. 
değme (veraıeten latlkıl man.) 4. 
geçme (•eraaeten intlbl mın.) 5. 
kılma (menuı mın.) 6. kılmak 
(•eraeeten lntlial mın) 7. konma 
(tenraı mın.) 8. yeme (tevarle) 

mın.) 
İraıl ( etmek ) - 1. akıtmak, 

2. gBndermek, 3. iletmek, 4. Hl· 
mık, 5. yola Ç1karmak, 6. yol· 

lanmak 
lrpt (etmek), · J. do~naya g&· 

tdrmek, 2. ealrmek, a. gadn6 
açmak, 4. kılsvozlamılı:, 5. uyan· 
dırmık, 6. uyarmak, 7. yedemek, 

8. yol g6ıtermelt. 
İrdıf _ ı. elenti, 2. ıanıotı, 

3. dtreme, 4. lrpertl. 

10 75 11 25 
10 75 ll 25 

Güne• 2,19 
Ôğle i,18 

' 75 5 
• 50 4 50 

lk.indl 9,46 

3 so 3 
12 

1,37 2so •2s 
62 60 l~.~' 

İrtlp etmek, - 1. tı:ıJChrmık 
2. uJi:arma'k1 S. nkramık, 4. HI• 

11lmak, 5. titreme~, 6. ucuamık, 
7. drpermek. 

İrtibat teeiı etmek · 1. ara ~·~· 
lı.k, 2. bfltilrfnl tatma. 

İrtftiat tellı etmek, - 1. ıra 
batlama, 2. bağlınmık, S. lhş· 

malt llftmek, 4:. ohomak, 5. ya· 

pıtmık. 

irticalen, - l; ığııdın. '· bir· 
denlilre, 3. dfttlnmeltıtıln, ~. tu· 

yamuna. 
İrtifa, - ı. yftcellk, 2· yllk· 

ıekUk. 

lrttfı peyda etmek, · l. yukarı 
blkmık, 2. yftbeltmek, 3 · yilk· 
aelmek. • 

lrtlfıen, - y6keeldi~çe 
İtlbıl, 1 - tôç, 2. g6çme, 3. 

ôlam. 
İrtibat etmek, - 1. dulanmık 

2. geçl•mek, '4. kaykılmak, 5. 
g6çmek, 6. Glmek. 

İrtlka, - t. •Aım, 2. btyft · 
me, S. Heri ıltme, 4. ltltaıe, 5. 
yabrı çıkma, 6. yle.Hı, ytlcelme, 

7. yflkeeUt. 
lrdka etauık, 1 -. apak, 2. 

Uerilemek-, ileri gitmek, 3. oçal · 
mak, 4. yok1rı çakmak, 6. ytıcel· 
mek, 6. :yflktelmek 

irtlbap, ıuç ltlemek 

İna, - ı. doyurma, ıuyı do· 
yurma, 2· landırmı, ıuyı kın· 

dırmı, 3. ııvarma, 4. ıolımı. 
lraa (etmek) - 1. epıel le· 

mıytll ettirmek mın. 2. gGnldatl 
etmek, S. kındırmık, 4. y•tıı· 

tırmık. 

İNbet, - 1. deAfı değdlrlo, 2. 

7,23 
12,23 
14,51 

ır111 bir anlatma y•pmaktıilır. 
Yasaca A\manya'oın, Anupa· 
nıD tiarıfll ka•uım111 pl•olı 

rın3a çok baytlk bir rola ol 
dugan• da yı~or. 

znclyeye gaYrl muhtedlr erkek 
man.) 2. lioluç, ~. blllüç, 4. er. 
Hk:nı; 5. iınr (1111 akim m1n.) 

la,.f, · l. oran (ôlçtl 'fe nfıbet 
d81'1llerek toptınmııı.) 

toılhab etmek - ı. nmak, 
2. calımak, calınmık, 8. dôUU· 
mek, 4. toplamak. toplaom•k 
(tıp tabiri.) 

İnhiraf (etmek) - ıı.. c;Ulllp 
gitmek, 2. çekilmek. 

laılaım - DtlıgtlnJak. 
İnelcamh - DaıgCln. 
hııldıt - 1. kapanma, 2. h· 

bnmı. 

İneldat etmek - l. kapanmak. 
2. tıkanmak, 3. tummak, 4. yı· 
pınmık. 

1oı11Ah ( etmo) - 1. ııynlıp 
çıltmak, 2. ıoyunmak. 

la,ı (etmek) - 1· kurmak, 52. 
dikmek, 3. yapmak, 4. yaratmak, 
5. yaeamık. 

İneaat - 1. yapı, 2. yapa lolerl. 
1n,aallah - 1. bola ki, 2. bo. 

lıy il, bola ki, tialıy ki, 3. tan· 
r1 hteree, 4. tanrı tllete. 

İnpd (etmek) - 1. eko1mk, 
2. Gtkerme; 6tkClrm•k. 

İnıia - 1. ıtık, 2. panlti. 
f ntlıt etmek - 1. ıeık •çmak 

2. ıeılamak, ••ıldamık, S. pula· 
mık, panldımık. 

loıl•p - 1. ayrılma, 2. badak· 

lanma, 3. dil bo8ak n1ma. '· 
aaıiıama. 

İnfl•p etme~ - 1. ıynlmak, 
2. l>udı'ilanmık, 3. dal tiudak 111· 
mak, 4. dallanmak, 5. budamak. 

fnlfbk (etmek) - 1. çıtlamak 
2. ikiye ayrılm.,k, 3: ikiye blSlftn· l 

ticaret od11ana ~e "A~ 
treıderlo Dep!Jr.li'de• f,e -
den olc;ly~u gJbl '11!! ti• 

hareket ~uhilmeal I~• te~ 
bOıte bulunulm'!llU ~·-"· 
terdir. 

Balkın •• uıeeatlana ~ 
hakla n yerinde olaa bJa f· 
kAyet -.e dll~~hıl Aydna c1e•1'· 
yolu kumpaoyHınıa gh M~ 
alaca~ıoı umarız. 

Köylflm'ildn 

Sevinçler.i .. 
i•part11 15 (A.A) - ~· 

11111 mtntakası lçiale ._ &,... 
dem1ryolu Clzerlaie Wıl• h 

Baladız lıtasyoııoocla Ztnat ..._ 
ası tarafından açdaıa ......., 

ılım btaeyoou ç.h ........ iM*· 
anthr. BugOne kı*t 261 ..... 
kilo kadar yalnız ı,.... ... 
ıakHa ı,uuorı• •lltJMt 
•lmıttır. KGylDya .-it ....... 
dirmlıtir. 

lll 

mek, ıı. 1arılmn. 

loolrah, - ı. afrkbk, g1!lılll 
IÇlklığı, fç ıçıklığı, lol ...... 

fnolrah bolmık, lntlnli ililf· 
mık, - 1. açılmak, 2. kdlıtt 1'. 

lnolrak, - 1. çaluaA, (fi .. 
tr.k hakkında), 2. ~*-'· 3. 
yıldırun çıkmak, ı. ~ 

intaç (etmek), - 1 .... tMılr, 
2. keemek, S. ıonu• ~. 

İntak, - 1. dile jidme, t. 
eöyletme, 

lntae, - çimlenme. 
İotıı etmek, - ıl. çtlleM~ 

~. çllermek, 3. çimleb~, 4. 
(6pürlenmek, 5. ~' 6. 
uç nrmek, 7. tlrmek. 

İntıbı, - ı. baeıt•a. 2. b.._, 
3. doygu, 4. iz, 5. -.gl, 8 .... 
zlk, 7. ıetlntl, 8. eıetlt. 

İntiba bırakmak, - Is MHlt· 
mak. 

İaütiak etmek, - ı. ...,._. 
gelmek, 2. yıpıımıt. 

İntibak eulnoek, l. liiıİ'· 
lımak, 2 .. uyc1armak. 

İntlsır (etmek). - 1. "91tl· 
mek, 2. dtldeemek, 9. tmlbıiA, 
4. uyanmak. 

İntibah, - 1. ~39 •t1kb19, 2. 
eakhk, S. aaykıbk, 4. dfudaht. 

İntibah bulmak, tadt.la .... , 
etm.,k, - 1. ayıkmak, t. 6Jil· 
mak, :S. aymak, 4. gama ·~t..ı, 
5. uyannıak. 

İntifa - 1. aıılım, 2. ~ç, 
8. kazaıımı 

İntifa olnnacak ıtiy _ t . .,..,. 
hğ, 2. eıltli:, 3. kısançlı 

İntifa · etmek - t. ~ 
2. a11laomık, 3. aelail-6, 6. 



odrum Kazasında Soyadı Alan Vatandaşlar,ımız .. Sar'da Alman- · 
-----------• lar Kazandı .. 

Bodrum kazaBJnda soyadı 

elan B ylan yazıyoruz: 

Kaymakam Fehmi Akın, be
lediye başkanı H. Mlmtaz At· 
mao, Cümhnrlyet Halk Fırkaeı 
k z idare heyeti başkanı Ah· 
med Hamdi Toker, ntırue me· 
muro Osman Kayabaş, sandık 

~mini Hasan Özbek, mekteb 
mü(ettl f Hakkı Birol, Telgraf 
müdürO. Etem Çeğln. telgraf 
bat memorıı B Oeeyf a Çeltln, 
gilmr6k muayene memuru Ka. 

zım Bao, odlfye mdbaşln HG· 
eeyin Acar Öz, telgraf me
muru lehm t Turgut, zabıt 

ktitibl Müeddot 'Ünal, gfimrük 

muhafaza memuru İbrahim 
Hakken, gilmrük muhafaza 

memurlarından Halll Bulucu, 
Mustafa Turan, Muammer Tür· 
ker, orman muhafaza memuru 
Halil Yılmıız, muayene me· 
mura İsmail Özkan, tütün in· 
hisarı memuru Öztekln, tütün 
satış memuru Sadık Yılmaz Kın 
takip memuru Haseyln Aras, 
gümrnk muhafaza memura Do· 
ğan Erol, Emlak memura KAmU 
Aytın, Mııllye tahsildarı Baanft 
Erden, polis komiseri Sıtkı Akı· 
lın, polis memuru Hamit Açık · 

lıo, orman fen memura Necip 
Atarnao, gftı:mük muhafaza me· 
murlarından Kadri Alkan, Zihni 

Akmon, orman memuru Hüee· 
yln Hüsnü Bozkurd, muallim 

İbrahim Etem Günay, gdmrük 
muhafaza ,memurlarından İsmail 
Erkul, Ş kir Çakmak, KAmll 
SeLt, Niyazi Kıkılcım, Borea 
liva kumandaoı Mümtaz Pala, 
gümrük tabur kumandanı CelAl 
.Berk, gümrQk tabur doktoru 
Az z Bayru, liman reisi Arif 
Deı:ıgtz, liman memuru Mehmet 
ŞenUlrk, muallim Nusret Yen· 
gln, Şakir EylUkblllr, Yuıuf 
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gönenmek, 5. kazanmak. 6. 6cftr· 
mek, 7. ütmek 

lntifah - 1. kabarma, 2. tlt· 
kinlik, 3. tlşme, 4. tümme, 5. 
üfrülme 

lntlfahı 
1ntlfahı 

kOpmek • 

batın - karın elşmeıl 

hıtna uğramak 

intiha - 1. bitirim, 2. bitme, 
3. uç, 4:. son, 5. sona varma, 
sona erme, 6. tükenme 

intihap - 1. ayırt (tefrik mın) 
2. beğeniş, (3. saylav, 4. ıeçl, 5. 
seçiliş, 6. seçim, 7. seçiş, 8. seçki 

lntlhab etmek - 1. Ayırmak 
(tefrik mın.) 2. Ayırtlamık (iyi· 
lerlnl ayırmak mın.) 3. Beyen· 
mek 4. !aylamak, 5. seçmek. 

intihar (e_tmek) - ı. berlnmek, 
2. boğuamak, 3. kendini öldft.r· 
mek, 4. ölünmek. 

İntikal (etmek) - 1. anlamak 
(sür'ati intikal: çabuk anlıyıo) 2. 
bolaemak (sirayet etmek) 3. geç· 
mek (verasetten intikal, ılrayet 

oakl man.) 4. göçmek (irtihal 
man.) 5. Kalmak. 6. sezmek (te· 
fehhdm man.) 7. varmak (tefeh· 

bom man.) 
İntikam - 1. hınç, 2. kan ıl· 

uıa, 3. kınlık, 4:. öcftt, 5. öç 
İntikam atmık - 1. acı çı· 

karmak, 2. hınç almak, hıncını 

almak, 3. öcemek, 4. öcftlemek, 
5. öç almak 

lntikat etmek - 1. kıaamsı· 
mık (müstebzlyane lotlkat mın.) 

2. öğürleomek 
İntleap etmek - ı. ıhınmık, 

2. aynaşmak, 3. bağlanmak, 4. 
baş bağlamak, 5. çatmak, 6. el 

Arkın, Cemal lJJusay, Abdullıh 
Tekin, baımualllm MO.mtez Sa· 
yın, gamrOk mot~rft M. İbra· 
htm AttllA, birinci maklnlıt 

Mehmet Y engin, ikinci ma· 
klnlst Maıtafı ltık, tayfa· 
dan İsmail Oğuz, ııtıvırlıl 
Moıtafa Egfn, gtımrtık heııab 

memoruEkrem K1rıcıer, gftm· 
rOk motor tıyfwndao Mev· 
lQt Yılmaz, mobuebel hoıoıılye 
memoro İbrahim Karabolut, 
H. doktoru Raotd Kocaer, 
jandarma k. Abddlkadfr Okyay, 
orman muhafaza memuru Hım· 

dl Orhıo, gflmrak muhafaza 
memuru Halil Oktay, moha· 
eebei hususiye kAtlbi A vnl 

Özdemlr, mı1m6dftrd •. Moı· 
tafı Öztütk, mfthd Y ıkob 
Ôneş, tapu memuru Refik 
Özbek, varidat kltlbl Kerim 
Özbek, nOfua kAtlbl Hısın 
Bezgin, baytar Osman Sungur, 
gftmrflk muhafaza memuru 
Hdseyln Sağal, zabıt k&tlbl 

Muharrem Şimşek, bıytar Tn· 
f tk Tan, tahrirat kttlbl Hakkı 

TOrker, gftmrOk mnhıfaza me· 
moru Hasan Terkin, Rıza An· 
ter, fener memuru Mehmed 
Hilmi Tengiz, adliye batkltlbl 
Hamdi Çekin, adliye mdveızll 
Hasın Karı, g6mrdk mın· 

takı memuru Ktmil Oymak, 
Adliye mObaolrl Haaan özer, 
sahil sıhhat memura Salih ön-

der! Ultı6. memuru Hasib eey· 
dan, gftmrftk muhafıza memuru 
basan özdemlr, Celil doğan, 

gflmrilk motor kaptanlarından 

Halid derebıy, makinist Kemal 

r.rgin, tayfadan Ali Demir, mı· 
llye tahaUdarı AH Ozdamar, 
gflmrük aandalcısı Mustafa kaya, 
İbrahim bata, gümrük muhafaza 
memura Ahmed koban, bele· 

diye kAtlbf Ali uysal, belediye 

Tft.rkçe Kartılıklar 

komiaert Nuri öney, belediye 
ça'fUfO hamld ok.yay, belediye 
muhaatbl Atıf Ozglray, belediye 
dellllı Y onoa akmun, 9.eledlye 

bekçisi baaıa tokoz,I belediye 
odacm hdaeyln engtıı, belediye 
çeıme memuru Oıman Demir, 
belediye tımlfatçın Ahmed 
gencel, Cftmhurlyet Balk fır· 

kıtı kttlbl !han glney, buğday 
korama vergisi memuru Ali 
ıkgftiı, malJye odacııı İbrahim 
yılmaz, makam odacm Salih 
mutlu, köy katibi AbdoUıb 

alp, Mehmed araa, B"klr tO.rköz, 

muhtarlar da on ıoyadlarını 

almıııılardır: 

Mustafa Aygın, Ali Aralan 
Seren, Mthmed Ôzçiçek, Hdae· 
yln Akın, Alt Aykac, Mustafa 
Ayhan, Hasan Cao, Osman Şe· 

ker, Abdi Erdemli, Hüseyin 
Dftndar, İsmail Ô• Gftvendik, 
Bcıseyin Zeren, Ômer Deniz, 
Mustafa Savuş, Ali Turgaz, Ali 

GD.cer, azalardan Halil Uğur, 

Halil Uçar, Mustafa Üzer, Meh· 
med Yalçın, Mnatafa Yıldırım, 

Hasan Zengin, Ahmed Ertoral, 
Mustafa Erdoğan, Hasan Karı· 

tat, Ahmed Aktaf, Veli Kolcu, 
Moıtafı Kırık, Osman Bayırlı, 

M ehmed Altındağ, 'Oamın Cey· 
hın, Ali Duran, Basan Der· 
menci, Basın Yaman, Halil 
Şahin, Mehmed Özkan, Meh· 

med Ôzek, Cemli Sevim, Ha· 
san Saygı, Ahmed Köse, Hüse· 
yln Çayırlı, Ali Arık, İbrahim 
Alpaslan, Muıtala Dönmez, 
Vell Sağlım, Ômer Ali Bilglll, 
Bdaeyln Öge, Ahmet Zerey, 
Basan yap, Ahmed balcı, Meh· 
med Karaca, Me!ımed kOse, 
Ali öagftn, Hasan tekin, HaBBD 
aelan, Bekir bramudın, Moı· 
taf• akdoğan, Moatıfı girgin, 
Ali Rıza gtıner, Halil devgiz, 

Hasan Ozgill, Mehmed Yılmaz 

ban Haııan blcad, OsDJın de· 
mlrkol, . Basan cim, Mebmcd 
tof, Sftleyman bozdağ, Mnetafı 
buçak, Mustafa tulup, Maıtafa 
gflçdlO, imam hmaU akancık, 

imam Mehmed yalçın Oz, imam 
Mehmed bilgiç, muhtar Eyüp 
yılgıç, imam Basın gtUtekln, 
imam Rtfat kıyıban, Ömer 
bakın, Mustafa baysal, SaUh 
er Tılrk, Ahmed sarsılmaz, 

Halil lbrablm duran, Ahmed 
muslo, Mustafa Ozel, Sftleyman 
özcın, köy bekçisi Mehmed 
alay, Hasan abıy, belediye aza· 
eından Ali Haydar Ulredi, koy 
bekçisi Ali göze, Mehmed ince, 
Basan karaman eoyadlarını al · 
mışlardır. 

Eşme kazaeında ııoyadı alan 
Bayları yazıyoru~: 

Kaymakam Vakkas Snaş, 

Jandarma H. Basri Okteoer, 
tahrirat kAtlbl Bedri Aı, mal 

mftdürO Aıım Özkan, mt'lftd 
Cemal Atay, belediye başkanı 

Mustafa Aslan, maarif memuru 
K4zım Eko, poıta mfidürü 

Rıza Okyay, maliye uridot 
kAtlplerlnden Basan Erden, 
Ahmed Akıncı, muh.aebeyi hu· 
ıuıiye memuru Arif Babur, 
eandık emini Tevfik Ôzdemir, 
aıkerltk şubesi relıl Ziya Er· 
oğla, kayın biraderi Raııih 

Veysal, inhisar memura Halim 

Vural, fetasyon memuru Nazmi 
Korlrnd, adliye odacm M, Emin 
Uğur, maliye odacıeı Haean 
Özal soyadlarını almıolHdır. 

Kadın Ticareti· 
lzmir'den Konyı'yı ve Ay· 

dın'ı kadın deneti yapan Sel· 
çok otelinde mu.kim Murad 

adında birisi zabıtaca yakalan· 
mıotır. 

. ···-- Başı l inci sahifede 
l!löyllyerek ~r halkına Wtler 
ve Almanya namına teşekkür 

etmlotlr. 

2 - Propag nda naıırı M. 
GObels reylam neticesi herine 
radyo ile ıunları söylemiştir: 

Sır ötedenbed Almandı. Ba· 
gGn gene Almandır ve dalma 
Alman kalacaktır. 

3 - Alman milletine hltı · 
ben neşrolunan beyannamede, 
halk, Nazl bayrakları altında 

nClmayltc davet edilmektedir. 

4. - Sarburg'da netice ıh· 

nınca bertaraf Bitler ve Alman 
bayrakları ile donatıldı. Halk 

arasında Bitler ueulG selAm 
baoladı. Kilise çanları çalıyor. 

Halk, oeıte ile Alman mlllt 
marşını söyloyor. 

5 - Sarburg'd• Hhlercller 
kulftbflne bir bomba atılmış, 

bir kisi yaralanmıştır. Bldiıe 

Alman'Jarı alolrlendlrmlotfr. 

6 - Bomba hidiıeıl bazı karı· 
şıklıkları ve polls·halk 
maaıoı tevlit etmlttlr. 

yaralılar vardır. 

çarp111· 
Hafif 

Tevk:tfat yapılmışllr. Bu me· 
yanda bazı poliı ve muavinleri 
vardır. ~omüofstlerle Naziler 

arasındaki çarpıtmada çıkan 

b4dieeler Almonya'da hfddet 

uyıodırmıttır. 

7 - Fon Papen. 

- Sar reyiımının neticesi 
bize ya anlh veya harbı ged· 
recektlr. 

Demietlr. 

Sarhoşluk 
Necib oğlu Stireyyı Aleancak 

Buroava caddesinde aarbof ola· 
rak nara atmıf. Zabıtaca tatol· 

MUIJtUl• 
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tutmak, 7. kapılanmak, 8. ıokul· 
mak, 9. tatmak, 10. yamanmak 

yer) 3. gOzle~I 
İntultion (enUllıyoö) - aezak 

kunhık, 7. yakılan mık. 
İptila göstermek - 1. dadın· 

mak, 2. dftımek, GııUlııe düomek, 
3. irdelemek, of. kınmık, (blrşeye 
çok alışmak, ddııkilo olmak mao.) 
5. tutulmak, 6, yakalanmak, 7. 
yellkmek (blrıeyln datflne dfte· 
mek man.) 

İntloar - 1. dağılış, 2. kapla

yıı, 3. aaçılıı, 4. bdr4mek (lıtlll 
man.) 6. dolıomak, 7. kaplamak, 
8. aaçılmak, 9. tozmak, 10 
tdremek, 11. Clremek, 12. yay· 
gın olmak, 13. yayılmak, 14. 
yıyvanlımak. 

İntizam - 1. çeki ddzen, 2. 
çekim, 3. dizi, 4:. dOzen, 6. dd· 
zenllk, 9. dGzgtınUlk, 7. örek, 8. 
sıra, 9. töao.klak, 10. tftzftk. 

İntizamı girmek - 1. dölee· 
mek, 2. dtızelmek, S. olunmak, 

4. yoluna girmek. 
İntizamı koymak - ı. çeki . 

dftzen vermek, 2. çekip çevirmek, 

3. dizmek dlzlllmek, dfalye koy· 
mak, 4. dölendlımek, 5. ddlelt· 
mek, 6. ddzetmek, 7. ddzlemek, 
8. ddzmek, 9. onarmak, onarmak, 
onarmak, ondurmak, 10. aıral•· 
mık, 11. yoluna koymak. 

İntizamlı - ı, cemrek, 2. aa. 
zenlfk, 3. ddagen, 4. d~a, 
5. sır111nda 

İntlzammz - 1. bozak, 2. 
çolbaz, 3. dığınık, ~r. dftsenalz, 
5. gOdek, 6. karırık, 7. t&PPI, 
8. dlgftaftz (mft1azeneılz mau.) 

İntizar - 1. bekle111ek, 2. 
irim, 3. umanç, 4. umu 

İntizar etmek - 1. bakınmak, 
2. bakmak, 3. beklemek, 4. de· 
nemek, 5. esine durmak (bira• 
beklemek man,) 6. gözetmek, 7. 
gözlemek, 8. l\nmek, 9. aakınmık 
10. ummak 

İntizar mahalli - 1. beklenti, 
2. bek yeti (avcıların bekledikleri 

ae11gi 
İnzibat - bukı. 
İnzlbatb - baaıklı. 
İnzibatsız - baaıkaız. 
lnaibataızlık - bıpıkıız. 
İmtmım - 1. katılma, 2. ftate 

gelme, dste koymak. 
İnzimam etmek - l. katılmak, 

2. koıulmık, S. yılıumık. 

İnziva - 1. ayrıksı yaşamak, 
(ayrıksı: maoz.,vi) 2. buçakta otur· 
mık, 3. çekilmek, 4. el çekmek, 
5. kapanmak, 6. karıomımak, 7. 
köteye çekilmek. 

İpka - 1. ırturuma, 2. bırak· 
mı, 4. dokuomam11, 4. yerinde 
bırakma. 

İpotek - 1. dutu, 2. öndfll, 
3. tutu. 4:. totuğ. 

İptal (etmek) - 1. bo~ık, 2. 
çizmek, 3. çOrOtmek, 4. kaldır· 
mak. 5. silmek 

İptida - ı. bıt, 2. bıtlıma, 
S. baolangıç, 4. hatta, 5. bıyık, 
6. ilk, 7. ilkin, 8. ön, 9. önce, 
10. önctıl 

İptldakl - ı. baştaki, l5ncekl 
2. ilk 

İptidaıız - ilksiz 

İptida! - 1, ilk, 2. lrtekl 
(kadim, eıkl mın.) 

fptldır (etmek) - 1. bıolımık 
2. lupınmak, :3. ııvanmık (hare· 
ket mao.) 

lptlbıç - 1. kıvanma, 2. Be· 

vinç, 3. sevlomt>, 4. yftıd gülme 

lptll4 - ı. dOekünliik, 2. 
· kınıkma, 3. klnıkma, (ltlyıd man) 

4. tutku!llak, 5. tutunma, 6. oç· 

İptlna (etmek) -- dayanmak. 
İrade - 1. buyruğ, buyruk 

(ft!rman, emir man.) 2. buyrultu, 
3. dilek (arzu, ihtiyar man.) 4. 
dileme, 5. erem, 6. erim, 7. istek 

(ırza, ihtiyar man.) 8. yarloğ 
(ferman, emir man.) 9. yerllğ 
(ferman, emir man.) 

İrade etmek - 1. doyurmak, 
(ferman etmek, emretmek mın.) 
2. dilemek, (arzu etmek man.) 3. 
lrkiomek, 4. istemek (taleb ve 

temenni etmek mao.) 
İradesi zail - uyontu. 
İrıe (etmek) - 1. aylamak, 

2. bildirmek, 3. göstermek, 4. 
gOstermek, 5. öğretmek. 

İraha - 1. İnlendlrme, 2. um· 

tama. 3. 1orgonluk aldırma. 
İraka - 1. ağızdırma, 2. akıt· 

ma, 3. dökme. 
İrıkıt dem - 1. kan akıtma, 

2. kan alma, " . kın d6kme. 
İrat (varıdat maD.) - 1. gelir, 

2. gfrlo, 3. kazaac 4.. tur. 
İrat (ifade man.J 1. ayırtma, 

eyltme, 2. boylama, 3. ~etlrmr, 

4. eoylama, eoy 11ylıma, 5. eöy· 

leyff, ııOyleme. 

İrat etmek - eklemek (beyan 
etmek man.) 2. getirmek, 3. ileri 
aQrme, 4. söylemek, 5. utmak. 

Iradı outketmek - söylemek. 

· Sebeb 
İldçefmeUk cadde.sinde bay 

Ômer'in kahnhaneılnde otur· 
ma ta olan Murad oğlu Ömer; 

Alt oğlu Vı\eıf tarafından blrıey 

görQşeceğfnden babMe dışarı 

çağrılmıo, ve dı arıda V&sıf ,ıo 

arkadaşları ıtll oğla Halim, 

İzmlr'll Mehmed Ali ve İzmir'li 
İbrahim ve Veysl'nfn hücumu 
kartıeında katmıt, sopa ve yom· 

rukla dövülmılttör. Ömer suç· 
lular tarafından elll lirasının da 

alındığını iddia etmiştir. Suçlu· 

lardan dördü tutulmuştur. V ı::yei 
kaçmıştır. 

Demir Çalmışlar 
İkinci kordonda Ferruh apar· 

tımanın'n bahçesinde bulunan 
Afi kızı Bayan Raolde'ye aft 

demirleri çalan Ahmed oğlu 

'Hasan ve Mahmud oğlu Hı · 

san zabıtaca yaogın yerinde 

sırtlarında çaldıkları demirler 

bnlnnduğu halde tutolmao· 

lardar. . 
Esrarcılık. 

Kemeraltı'nda Şamlı sokağın· 

da esrar ıattığı görOlen Halil 
oğlu Emin adliyeye verflmittlr. 

Hırsızlık 
Meraloll'de Bornna cadde· 

ılnde İbrahim kızı Bayan Fıt· 

ma'nın evinden bir tıkım elhl· 
sesi ile bazı eşyası çalınmıştır. 

Sarkıntılık 
Kemer caddesinde Eşref paşa 

hastanesinden Çorak kapıya 

doğru gelmekte olan Ödemiş 

umumhane sermayelerinden 
Mehmed Kızı Kadrlye'nln önQ· 

ne geçen geçmişi bozuklardan 

Nazmi oğla Fethi ve Süleyman 

oğlu Basan kadına earkıntılık 

etmişler ve bunlardan Fethi 

çakı ile kadını kabaeının Oç 
yerinden haf il ıurette yarıla· 

mıştır. Hasan vak'ıdın sonra 
bçmııtır. Fethi tutulmaotur. 

Hırsızlık. 
Yeni tuhaf 1 yecUer çırşlBlnda 

Şaban oğlu İdrlı'ln 30 Ura de· 

ğerinde bir takım elbisesi ça· 
ltnmıştır. 

Aile Kavgası 
Asansörde 9 Eylftl ıokağın

da kar1Bı Bayan Zübeyde'nln 
yabancı bazı erkeklerl1' alAkı 

peydaladığını iddia ve bahane 
eden ve kendisinden ayrı ya· 

şayan kocası Akhiiıeyln oğlu 

Halil kar111oı dö,mOe ve kız· 
gın bir demir saç ayağı ile 

gôğsOne .. vurarak yaralamışlar. 

Zabıta işe el atmııtır. Kadın 

hastanededir. 

Bir iddia . 
Kaeaba'lı marangoz Süleyman 

karı•• Bayan Ayşe, .Kasaba'dan 

lzmh'e birlikte geldikleri Sey· 

ditehlr'll Mehmed oğlu Meh· 

med Vehbi'nln 100 Ura değe· 

rinde eşyasını ve elli kilo lizO· 
mtınft alıp aavuetuğunu iddia 

etmiştir. Zabıta tahkikat yıp· 

maktadır, 

• 
Taze, Temiz 

ve Ucuz ilaç 
BAŞDURA.K.'ta 

Hamdi N ilzhet 
Sıhhat Eczanesinde 

Bulanur. 



UmlYmi Hlaırpte Ttüıtrküye 
CasusDatroa cdle OırngöDü~ 

Yazan: Conl Bohan 1 Tefrika nnmaraaı.5 7 

Bu zatın kanaatine göre Alman 'Jara 
bir blöf yapılmış olabilirdi .. 

Ba tıpdıkları §ey her halde 
insan ôUieG olmalı idi. Kim 

bilir belki tayfa : arasında ~Slen 
•ardı. Ba durak yerinde ölen· 
lerl gômmek lhım gelmlştf. 
Rlşar, geminin buruda bir mOd· 
det bekllyeceğlnl hesap etti. 
ÇtınkQ mezar falan kazılması 
ltıımdı. Gerçi vapur daha bu· 
rıya gelmeden evvel telyazıın 
ile mezar haıırlanması için 
llJıhimat verllmiı olmaeı lhtf· 
lllılf varsa da her ne de olsa 
sene vapurun bir müddet do· 

~•cağı nıuhakkaktJ. Rtıar için 
Q fırsattan istifade eımeğe im· 

kan da nrdı. Kararı çok an· 
t'k 1 

• blrşeydl. Blenklron ona 
t\lnıan'ların aldatılması lmkAoı 
:1111•dığını eôylemlştl. Bu zatın 
b 1111•tlne göre Alman'lara nl· 
F 'Yet o da bir blöf yapabilirdi. 
•kıt blöf te oJsa o şimdi çok 

@•rlp bir blöf yapma~• gidi· 
fOtdu. Her taraf ta Rlşar Hen· 
:ney 
1:1 •ranıyordu. O ise Rioar 
tı~tıııey'I arayanlardan biri ola· 

meydana çıkacak ve Al· 
llıaı:ı'J d •rın içine dalacaktı. EllD· k: Stoaı'on kendisine verdiği 
t ğıt Yardı. Ve bu; hiç olmaz· 
1 

bir gemi kaptanını aldat· 
:ağı k4fi fdf. Bittabi tehlike 

d 
6 Vtrdı. Onun hakkında köy. 

t e de bazı oeyler lohllmlt ve 

ı?fılıra da anlatılmıı olabl· 
rd1, Binaenaleyh evvel emirde 

~ttnlye avdet ederken gemici· 
erı k 1 Ç . aroı ımağa karar verdi. 
~ tlnku kaptana paaıportunon 
Ilı Utııırası blldlrllmfa ise o za. 

•n Stom'un eli derhal yıka· 
••1:11 
lı: Y•pıomıe olacaktı. Haydi 
b 'Planın böyle şeylerden hı· 
erı ol d lı: aıa ıgını farzedellm. Fa· 

d •t Ya kaptın işlerinin ne ol· 

1ı::ğunu bUemlyen n elindeki 
tQ ğıtt4111 da blroeyler anlaya. 
lı:ı 1Y•n ıerseaıln birisi ise o n· 

8 
t hiç Oflphe yok ki kendisini 

d trtıtye f kıbol etmlyecek ve o 

hı bir vasıta bekleme~e:mec· 
llr k " -

l •lıcıktı. Rioar traş oldu 

i~~·~!. tam mana· 
•il S•ygı değer bir centilmen 

10
:6 •erdi. Kiliseye Qç dört 

•e llletre mesafede duracak 
,. geınfcllerln kiliseden dönme· 

0

1111 
... beklJyecektl. Kaptanın da 

tıl, b l'Jn arasında oldu~undın 

•ı~~lbedlyordu. Kayan boş ve 
ın oldoguııa pek memnun 

otnı 
UŞto. KanHtlne göre köyfto 

ttlı:eklerl kimllen barba ghmf ş 
~e evlerinde birkaç kişi kal· 
•uı. 

Ce11ızeyf her halde eimdfye 
•dır defnetmiş olacaklardı. 
0hın yakınında bir kiraz ağa· 
•tıın Jl k k 8vvdeslne dayaoara aya • 
tı 

cıvık çamur içinde olduğu 
•ld 
, e eogukıan diolerl çarpı 
, "Pı bekledi. Allahtan eıtmı· 
Q btr daha getirmemesi için 

1~ edıyordu •. JHenftz yataktan 
lllth b' Ce ltıd ır gün olmuetu. · 

08\l e Pcktı tQtQn kılmıştı. l'I· 
ı.:'Q Yıktı ve ıonll cebinde 
dt, Gç çikolatadan birini 

c,'tıı 
btı cllerfo döndOklerlol gö· 
d.11 llıeJc, 6ğleden eonra nasip~ 
. ~I l\ıoer ikişer yOrOyorlar·· 
•la~ tar •ilaha şOkrettl, çOnkft 
~'ilde 

hiçbir kliJIO yoktu. 

Yola çıktı, gelenlere doğra yd· 
rnda. Donların hepıt de lrl 
yarı, dev gibi adauılardı. 

- Kaptaoınız nerede? 
Diye sordu. Hepsi de jeree 

giymlolerdJ, baotarında da ar. 
me batlık vardı. Fakat en ge· 
rlde yalnız bir taneıl dnlfor· 

malı fdi. 
Bu adım .ima boyla, dayak 

yfmlo bir · adamın yflzd gibi ta· 
haf yüzlQ ve fmJ fırıl dönen 

bir çift göze malik tlomınca 

bir gemici idi. 
Riaar; g6.ya aalAhlyettar bir 

ıdımmıı gibi sözdnd ıöyle tart· 
tıktın sonra : 

- Kaptan Efendi; sizinle 

birkaç kelime konooablUr mi· 

yim? 
Kaptan; gemicilere baflle)le· 

rllemelerlnl ihtar ettikten eon· 
ra sabırsızhlda : 

- Bay,.,.hıyl Buyurun. 
Dedi. Rlf81' kAğıdını verdi. 

Bereket venin kaptan kara ca· 
hll değildi n endce de böyle 
kAğıtlar g6rmüşUl. Kaptanın 

yGıd mahkemede ifadelerinde 

mtıbıyenet olan iki ıahsın yOz· 
leotlrtldiklerl zaman aldıkları 

vaziyeti andırır bir ıekllde cld· 
dUeıti. KAğıdı okudu ve tekrar 

gözlerini kaldırdı : 

- Evet. Vesikanız• gördcım. 
. :sıze ne gibi bir hizmet yapı· 
bileceğim! 

Diye sordu. Rtoar : 
- Yolunuz oldukça mık 

değil mi? 

Dedt. 
- Hayır. Ruııçoğa gidiyoruz. 

Hamuleyl orada bo181tacağıı. 

Oradan trenle lııtanbol'ı taoı· 

- Sizinle beraber gitmek lıı · 
tlyorum Bay kaptan! Benim 
meslekte baııo omomt yollar 
dıeında eeyahat etm~k icap edl· 
yor. Memleketimizin feılhbıtrat 

oebekelerlnden bazılarını ziya· 
r4't etmek mecburiyetinde bu. 
loııuyornm. 

- Sonu var 

Üniversitede Daçent 
Muario Profesör 

Dr. A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekimi 

H11tıllara hergılo öğleden 
sonra bakar. 

1atik1Al cadde.i No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S T A N BU L 
Telefon : 49250 

İzmir sicilli ticaret 
memurluğundan: 

"ArUlr F etler 11 ticaret on. 
naile İzmlrde bOydk kardıçıb 

hanında 22 numarada gramo· 
(foncolok ve radyoculuk "l'e çl· 

meoto, oksijen ve dlger her 

nevi eşya ~lzerlne ticaret yapan 

Artur Fenerin lobu unvanı 

ticaret kınunnnun -'2 inci mad· 
desi mucibince sicilin 1820 
numarasına kayt ve tescil edil· 
dlğl UAn olunur. 148 

İnhlurlar İZmlr BıtmGdOr· 
IOğünden: 

Kemalpıoa tnhlsarlar idaresi 
ambarında mevcut 11564 ve 

Foça inhisarlar ambarında bu· 
lunın 19381 kilo UlUlnftn İı· 

nacak. mir ambarlarına nakli p11arhğa 
- Ya! Rosçoğı bç gftnde konulmaotor. !eteklilerin temi· 

yetlıebtllralnlı? _ natlarlle 19·1·935 comarteıl 
- On gende. - ı. Bununla be· gOnd saat onbeşte İzmit lnbl· 

raber; olmaeı muhtemel bazı sırlar baemüdürlOğQ ile Kemal· 
Arızaları da hesaba korsak on pıoa n Foça lnhlııarlar idare· 
iki gOode.. lerlne uğramaları. 151 

Kışlada Mfls. Mev. sabn alına komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

İzmir Kışla Mftstabkem mevkt ıataa alma komleyonaodan: 

İzmir Mıt. mv.nyo ihtiyacı için 116 ton ns markı sOper 
çlmentoeu açık eksiltme ıuretlle ııatın alınacaktır. İhale· 
sl 2. şubat. 935 cumartesi güad eaat onbeıtedir. Muhammen 
bedeli 4176 liradır. Beher ton çimentonun tahmin edilen bedeli 
otuzaltı liradır. Teminatı muvakkate akçesi üçyftz onOç buçuk 
liradır. Talipler oartnameslni bergün kıılada Met. mv. eatm 
alma komisyonunda görebilirler. İstekliler 2490 eayılı arttırma 
v" eksiltme kanununun ikinci maddesinde yazılı vcsikabrla bir· 
Hkte ihale gftnü kıoladı Met. mv. eatın a!ma komiıyonuua mel· 

racaatları. 16 21 25 31 146 
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Esnaf ve Ahali bankası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

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

Alaşehir, Tire .. 

HertOrln Banka Muamelatı Yapar .. 

% 6 
% !i,1·2 
% 4 faiz verir. 

Bir senelik mevduatı 
Allı aylık " 
Vadesiz hesabı carilere 

lzmir sicilli ti. 111 ı ı ı ı ı ı ı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

;ızmir Yün Mensucatı caret memurlu
ğundan: 

lzmlr'de baylık kardiçalı ha· 
nanda 14 numarada ticaret ya· 
pao mdseecel (Arttır Fetter ve 
oerlki) tfrketinfq 31 kAnonU• 
enel 1931. tarihinden itibaren 
blrrlza feshine mtıtedalr beyan· 
name ticaret kanonu hOkmtine 
tevfikan elcllln 1318 numara· 
eına kıyt n tescil edlldtgl ilin 

olunur. 
1 beyanname 
1imlr ılcllll Ucaret memur· 

loğu reıml mObrll ve F. Temlk 
lmaaı. 

Bu ıoağıda imzalarımız bu· 
lunan artflr fener n norbert 
ıor 9 haziran 929 tarihinde 
akteyledlğlmlz elrket mukave· 
lesi lle teslı ve fzmlr ticaret 
sicilinin 826 numaruı ile kayt 
n tescil ettirdiğimiz, merkezi 
lzmlrde uman Jıkeleslnde bft 
yilk kardlçalı han (14) numa· 
rada bulunan (Artilr fetter ve 
oerlki) anvanlı komandit tir· 
ketlnl 31 birinci kAnon 93!1 
tarlhlade rlıı ve muvafakati· 
mlzle fesbeyledik. 

1ebu milnfeslh olrketin bil· 
cftmle dftyuoat ve mathlbıtanı 
oerlklerden artar • fener tekab · 
bal eylemiı olduğundan keyf f. 
yetin tescil ve ilAnı için febu 
beyannamemiz tanzim kılınmakla 
apğıda menu imzalarımızın 

ıaedlğlnl rica ederiz. 

lldncl noter M. Emin 
Umomt numara 221 bosost 

numara 1·10 dairede kıraat ve 
meali takrir ve tef hlm kılınan 
bin dokuzyOz otnıbee senesi 

lklocl Ununun Oçftnca gOnü 
tarihile mQva iş bu beyan· 
nıme zlrlnde mevzu imzanın 

zat ve hüviyeti dairece mahfuz 
art ur Fetterln i mzaııı olob mfin· 
derecatını tamamen kabul ile 
lknr eyledikten eonra aynen 
bir sureti doayasına konularak 
tasdik kılındı. bin dokuzyüz 
otozbet senesi ikinci kAnonon 
Oçdocd perıembe gana. 

bmir 1 kinci noteri resmf 
mühril ve M. Emin lmzaaı. 

' 
Bu bin dokuzytl.I otuzbeş 

aeneel K. 11nl ayının 9 unccu 
gfind tarihile olaa bu beyan· 
name &irine meuu lmı ı şahı 

ve hO.viyetl dairece marufom 
Norbert Şar'nı olup mdvace· 
hemde vas ve maoderecatını 
tamamen kabul ve ikrar eyle

dlk.tt-a eonra noter kanonunun 

1 Türk Anonim Şirket· 
E5 ----~~~~~~ 

:: Bu mfteteeee iki milyon iki yaz hin lira eer· i maye ile teşekkftl etmit ve Di ()ryental Kar· 

! pet Maouf~kçöres Limited (Şark Hah) şir
=: ketine iit 1zmir'de Halkapınardaki kumat fahri· 
§§ kasını satın almı,tır. Fabrika bfttftn ıe,kilAt ve 
~ tesisat ve mflstahdimini ile eskisi gibi l KAnunu 
~ sani 1935. tarihinden itibareq yeoi •irket tarafıa= dan işletilmektedir. Demevi yftn iplikleri, komat
§ battaniye ve ~rap imal edilecektir. MamalAbma 
~ emsaline faiklyed her tarafta takdir ve kabul edil· 
§ miştir. Bu mamulat Pe,temaleılar ha,ında eeki 
§ Orozdibak ittisalindeki eergide teşhir edilmekte ve 
5 satıt fabrika içinde yapılmaktadır. 
§5 (Poeta kutula 127) (TeJgraf adresi : tamir 
:; Sancak), (l'elefon numaran 2432 n 3564 

~mııııı.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mııuı1111111111111 
67 lacı maddesine tedlkan Aydın demlryolu omam mi· 
tasdik :eylerim. dGrltylnden 

Beyoğlu dôrdftnccı noter reıml 1088 namırıla zertl•yaAı ta· 
mlbrQ ve Mitat Cemal lmıuı rlfealdlr. 

149 

Kemalpaıı icra memurlagun· 
dan: 

Alacaklı armutlu zlnt kredi 
kooperatifinin alaca~ındı.n borç· 
la Armotlaclan Ahmedln HG· 
eeyin kııı HatlcP.nln kAnonevel 
934 gila 62 No. mutıearraf 
olduğu ören kôyOncıa mukmol 

yerinde gd~ doğusu Çımbelll 
Mehmed Ali gOn bat111 hafı• 
Kerim evlAtları poyr111 çam· 
belll Me~med Ali kıblesi ha· 
run oğlu Ali nlAtlHı olan 
4595 metre umumu 500 Un 
değerindeki ha~ peıln para ile 
birinci ve ikinci açık artırma· 
ya çı kırıldı. 

Birinci Qetllnde bırakılma 
kararı 13 ıubat 935 çarşamba 
gGoü saat OD birde Kemalpaoa 
Jcra odasında bapılıcaktır. O 
gilo konulan beı yftz Ura be. 
delin ynzde yetmiş beıini bul· 
madığı takdirde birinci artırma 
geri bırakılarak ikinci açık ar· 
hrmaya çıkarılacaktır. İki fla . 
Hinde bırakılma kararı 6 mart 

935 çarşamba gilnd ıaat 11 de 
Kemalpaoı icra odaaında yapı· 
lacaktır. Pey koy.aıkların % 
yedi boçok pey akçesini ver· 
mek ve bankı mektuba lbrU: 
etmek mecburiyetindedir n ha 
maim vergi pınsılf 11t19tan ıh· 
nıcakt1r. Daha fasla mıh\mat 
fstlyenlerln Kemılpap icra dal· 
resinin 933· 176 No. dosyıyı 
bıkmılınnı blldlrlrlı. 1(3 

17·1·1935 tarihinden 31·7· 
1935 tarihine kadar 1061 Dil· 

mualı huıuet 1eyttaya1t tarl· 
(esindeki teralt dıhlllade tuh· 

hGtname imza ~denlerla Er· 
heyllden Kuoadaeına naklede· 

ceklerl seytlnyığlınn.n beher 
tonundan 790 kuroı Qcretl 

nakliye ahaacakbr. Do tarifede 
her iki taraftaki hamaliye Gc· 

retl ile Selçaktın Ku11duına 
kıdır olaa kamyon kirası da· 
hlldlr. 

İzmir beledlyeıdnden: 

1 - Harcırah kırarnameıl· 
nln 13 anca maddeelne bir fıkra 

eklenmesine dair kınan. Yoka· 
rıda yasılı kanun belediyede 

herkesin görebileceği ilin tahta 
ıını eatılmıttır. Berkeeçe bl· 

llnela. 150 

Kitab, Mecmua ve Al· 
bilmlerinize, Sağ· 

lam Cild Yaptır· 

mak isterseniz. 

Yeni Kavaflar Ç&11unnda 

34 Numarada 

•ALI RIZA• 
Mftcellithaneeine uğrayınız .• 



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

ikinci kordonda Bona civarında kendi blnaeındı 
TELEFON: !2363 

••••• 
HerUlrln Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

Müsait şeraitte mevduat kabul edilir 

Hububat, OzQm, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
yağı, afyon veeair emtia kumuayonenlogu ya· 
pılır. Malların vllrudonda sahiplerine en mOsa· 

it şeraitte avanı verilir. 

Menfsa Aı. Ht. al. ko. dan: 
Kiloeu Cinsi 
202000 arpa 

1'ıtaat ibtlyıcı için yukarıdaki yom bpah zarfla ekılltm.lyo 

konulmuıtur. Şartnamealal bedelıla olarak Manlıa ukoıt aat. al. 
ko. dan ahnıbfllr. 

19·1·935 çar,.mba gt1nG aaat 15 de lhaleal Manba'da aıkerl 
tıat. ıl. ko. da yapılacaktır. Munkkat lemU.atı 606 liradır. Tek· 
lif t.dlleo mektublan 19 1 ·985 çartamba gGoll ıaat 1,( de ko· 
mlıyona nrUmelldlr. ı.a,,killerln belli gOo n eaatte MınS11'dtı 

eat. al. ko. nuna maracaatlert ilin olunur. (1:~) 1 6 11 16 

Doktor 

Zekai lhrahim 
Dahiliye Mutaha8sısı 

İkinci Beyler eokak No. 45 Beyler Hamamı karıııında .. 
Ö~ledeo ıoara 3 - 6 ya kadar baıtalarını kabul eder. 

TELEFON : 3806 

lzmir inhisarlar tütiln fabrikası 
alım satım komisyonundan: 

Fabrikamız maraagoıbanoalode bir tene sarfında çıkan ıab· 
minen °100,000,, yda bin kilo tahta pırçuı ile "100011 hin 
adet ~heri iki kilo a&ırlıgında çıruıı beyaz çam ığae1ndın bo· 
hin kazıgı ve 0 200., kadar eıki teneke Ye "1500,, kiloyı ya
kın yanık maldnı yağı tartaa111eıl maclblnce açık p11arbkla ta· 
libine ihale edilecektir. ' 

lıteklllorln ihale gnnn olan ıabatın GçGncft pazar gClnG 11at 
onbette Alaancak'tı tfitGn fabrik11ına marıcaatlerl. (7l)ll.16.21.27 

•• 

Fotoğrafçılık 
•• 

Maldnelerinı.d 

Fllimlerini&i 
Camlannızı 

Fototraf U&ıt, kart Ye foto&· 
raf makemenisi biaden ahnıa. Der 
çeıit amatlr itleri kabol edilir .e 
en iyi ciııttea Ujıt kuJluıılu. 

Atölyemizde 
MüeMeMmiaiıı çektigi fotol· 

raflar, kart poetallar Ye •&raııdiı· 

manları t TIİyeden mGatapi gi· 
rctyoraı. 

Ucuz, gazel, ze.-kH, ıe
miz, çabuk, taze it ve 
malzeme ile aj 

Hamza Rnstem 
Emirler Ça11uı 

V. N. 
VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCBE LEVANTE LlN1E 

0 0ELOS11 npuru 20 ıon 
ktnonda bekleniyor, 24ı ıoa 

klnuna kadar Anven, Direkt, 
Rolerdım, Bamburg H Bre· 
men'e yak alacaktır. 

"BAGEN .. nporu 4 ıobatta 
bekleniyor, 8 ıubata kadar 
An •erı, Roterdam, Hamburg 
•• Bremen için ylk ılacakur. 

0 AQU1LA,, nparu Annr1 
ve Bamburgtan yQk çıkarmak 
Qzere 16 ıubattı bekleniyor. 

ARMEMENT H. SCBULDT 
HAMBURG 

CendeU Ban. Blrlnel Kordon 
Tel. 2443 

Tbe Ellerman Llneı Ltd. 
0 ROUMELIAN., vapuu 25 

ikinci kanunda Lherpool •e 

Snaneea'dın gelip tahliyede 
bolunacaktır. 

" TRENT1NO " npuru 30 

ikinci kananda Loodra,• Holl 
n Anverı'ten gelip tahllyodo 

bulanacak n ayni zamandı 

Londr1 ve Bull için yalı;; 

alacaktır. 

The General Steım Nnl· 

gıtlon Co. Ltd. 
11STORK., npuru limanı· 

mııda olop Londra için y6k 
ılacak.tır. 

DeullCbe Le•ante Linle 
0 ANGORA., npuru ay ıo· 

nanda Bımborg, Bremen •e 

Annn'ten gellp tahliyede bu· 
lunacakt1r. 

Not Vurul t1rlhlerl n ••· 
purlann lılmlert herine deni· 

tlkllklerdea meı'ullyet kabul 
edilme.. 

Doktor 
Ziya Hamdi 

Kulak, Burun, BoAu 
mtltıhaH•B•. Cumadan h•t· 
b hergfta hutalarını 3·6 
ya kadar kabul eder. İkin· 
el Beyler eokatı1 Beyler 
hamamı kar9111 No. 41 

Telefon: 3686 

, il lllllllllll il lllllHlllllUlll il lllllll il llllllllUllllllllllllllll lllll 11111111111111111111111111111ililil111111111il1111111111111111111111111111 

it Anl~ara Birası . 
~ 1111-------
; Umduğumuzdan üstün Çıktı. 
== = --= 55 Ucuz - Temiz ve Sıhhi Bir Gıdadır. 
~ == Milli Bir Fabrikanın Mahsulodttr .• = ~ izmirde acentamız yoktur. Beş !andıktan yukarı her ticaretha· -~ nenin siparitini kabul ediyoruz. Ankara orman çiftliği mfldflr· 
i lOğflne mflraeaat. Fazla izahat izmir'de Ege palas ve Şehir ıazi· 
&.._ nosu mftsteciri Tflrkmenoğlu Murat Beyden alınabilir. 
•llllllllllllllllllllllllllllllllUIUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

"NORBURG,, HpUhl 2:ı IOD F t ıı · s v A t 
ktounda bekleniyor, Bamburg ra e I perCO apur CeD 881 
ve Aanra'ten yak çıkanp ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
Rolerdam ve Hamburg için 
yGk ılacaktır. 

JOBNSTON L1NE LTD. 
u K.ENMORE ., npuru 29 

IOll khuada bekleulyor, Ll· 
nrpol 'H Aavereten yok çıka
rıp Butıu, nrna n Köttence 
için yak alacaktır. 

EK.SPORT STEAMSBIP 
CORPORATION 

"EK.SMOUTH., npuru 18 
eon klounda bekleniyor, Nn· 
york için yak alacaktıt. 

" EK.SELSIOR ., npuro 3 
ıubatta hf.klenlyor, Nnyork, 
Boaton, Elladelf lyı n Norfolk 
için yak alaeakllr. 

N. 8. - Gellı tarihleri •e 
•apur tarihlerinde aceatemlı 
hiçbir meı'oliyet kabul etmem. 

' Telt!fon No. 2007 · 200~ 

11ULYSSES,, npura 12 lldncl klnundan 17 ikinci ktn..,

kadar Annn, Raterdam, Amaterdam ve Bımburı için 1t> 
alacaktır. 

SVENSg_A ORIENT LİNİEN 
" fERNEBO., .apuru 19 ktaunuaaalde Bamburg, Cope.nll' 

gen, Dıntslı, Gdynlı, Gotebnrg, Oılo H l.kandinnya UIJll' 

larına hareket edecektir. J 
11BLALANO., motarQ 23 eubatta Bambug, Copenlult'1 

Daataıg, Gclynlı, Getebarg, Oılo n hkudlunya Um.-V 

rına hareket edecektir. 
0 SMilAND,, npara 8 ıubatta Bambarg, Copenhagen, oJ 

•lg, t;.dynia, Goteborg, " 11kaadlnnya limanlarına hare• 
edecektir. 

SJıJlVİCE MAR1T1M ROUMAİN 

Garbi Akdenlı için her onbeı gtlnde bir Muntuam Sefer 

"ALBA JULYA., npora 21 ktnunuaaalde beklenmekte olJ 

ayol gftode Maltı, Bar1elon, lhrıUya ve Cenovaya hareket l'j 
cektlr . 

HAP 
"PELES,, Hpnta 15 ıubaua gelip 16 ,ubıtta 

aelon, MaraUya ve Cenon'ya hareket edecektir. 
Yolcu H yClk kabul eder. 

Maltı, ,; 

Hamlı: İllnludakl harekeı tarlbJerlndekl detlflklllderdea a~ 
mee'ellyel kabul etmes. 

~O kadar zararsızdır ki kalp, h6hrek, basur rahatsızlıklarına, gebelere, çocuklara ve tensi· 
onları akıeleolere doktorlar yalnız (POrjen Şahap) mflıhil paıtillerioi taYıiye ederler. 

Faalı tafıiltt için İkinci &ordoHda Tahmil H Taltllye 
blnall arkuında Fntelll s,.reo aoea1ıh1»• •lıwM 
r1R o1 .. v. Tel•fo•: ZOO• · 2005 


