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Halde Şirkete Tarifenin In
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-.Frama Bir Daha Böyle T!crftbe apmaıraah Bakanlar Sar'da Hıtle;'~iler F~a~ 

Mı? 

Sar'dakiNeticeCenevi-e :ya- eeyetiUzunBir sızlarıTehdidEdiyormuş 
1 Kurumunca Onaylanıyo Teplan•• Yaptı.. Bazı iiadiseler oıku . sosyalist Ga-
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En Fala Yllğıf Ta Mola An· 
Donya Nereye Gidi' ? 

talya Ovalarında Otıııu~tpr. 
Ankar•, 15 '

1(A'.• 4f- Zlr-.1i .. çe'fl'ell bulc ıat11lmak lıere 
V ekAlecl meteorok>11 emldtt· keul lnalatlu n ~~· geç 
,enden a&.n~ı mal6mattt aw· ailftlr. EIİ faıla J•l'I lılafla'da 
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keellmltdr. Fakat 16kytal do-- neal~a4.e bJı clejiti~llk ol••· 
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Nedir, (T e D yaz o Duyum Dar o)•Kcıçcı~nuün 
Niçin Inkıliihcıyız? Buğday Suiistimali Ne Kadar · y~:: ~=~ .. ~~~:i=!ot 

-------- • lu kaymakamı Bay Sedad Azis'fll 

Bay Asım KOIUlrGn Uluse- s • • • J • B • h k M • ı L • Ol tayin edildigi hakkındaki buyrull' 
vinde Verdiği Konferans.. UJJSIJma }fi Jr UÇU ) yon ıra • dün ValiJiğe gelmiıtir. Bay secı.' 

------ı• Aziz bugünlerde bekleniyor. 

Ve erteıi gftn k•bol olan· 

5 

-Bu ıözlerln bu telkinin, o dugw u Hakkında Mühalagw alı Sayılar- Ön•~=e:~~.~ ... '"" 
duk. Olunduk diyorum, çftnkd jestin ftzerimde yaptığı derin 1aat onbeıte Burnava ziraat okaW 

iki kiti idJk. Yanımda NuUU teeirl ılseanlatamam. AtatClrltGn d B h d • ı kt d • nnda muallim Bay .Fuih ~ 
Meb'uıu 6len Bacı SClleyman huzurundan bırikulAde bir doy· 8 fi 8 se ) m e e ) re• tarafından (Tnakculuk) hak.kuıciJ 
(Efendi) de nrdı. AtatClrk'e ga ıaogınbgı Ue ayrıldım. Var· - değerli bir kooferanı nrilecekıir· 
tahrlratı nrdlm ve vasiyeti hğım ve bfttCln duygu ve dd· · Konferansı uluıtan iıtiyenler it 
anlattım, dinledi. İki gece uy- oancelerlm değlomlı bulunu· Istanhul Şube MüdQrQne işten El Çektirildi.. dinliyebilecektir. 

ku nyomamıotı. Millt tarihin yordu. Ankara, 16 (Huauat) - Bugdıy ıuilatlmıllnln birbuçuk milyon lira olduğu. hakkında baz, mG· Mısırcılar Birliği 
•D ıanJı ıahlfelerlnl hazırla· Evet, inanmak yar.ımı.ktır. bılığalı haberler dolaımaktadır. Ökonomi Bakanlığından Vali' 
dıgı gftalerdl. SGıümtl ikmal· inanmayı demir bir irade ile Bu it dolıyıaUe İltanbol ziraat bınkııı ıubeıl mGdClrloe işten el çektlrllmlıılr. Umum m4dClr liğ• gelen bir buyrultoda fıdlİt 
den ıonra: beılemek .kat'f ıurette muzaf. 8 IK l Z 1 'l d Lll "'1 • 1 L dl 'f-LLiL h 1 t1 B A f il M.ıaırcılar birliği Tfirk limited tİ1'. ay ema a m n e çe& ece6• ıuy enmeate r. au• A eyet , m ıteıır ay U v• mı ye ketinin kat'i olarak teoekkCll ettil 

- Korku Ye endJıe deıısll, fer olmaktır. AtıtClrk inandı mtlıtetırı Bay Fılk'ln de lttlrakile tahkikata denm etmektedir. -
r, ve ıirket eermayeaiııiıı yaneını '""' 

eesaret ve celadet g6aterecek ve bu iradesini inancı uğroada • • • • t t • • • • kil edib bankaya yatınlan 25,ooO 

gGnler yaoıyorus. Karoımızda kallandı, onun fçln ve onuaı.la R d ' N f d • ı R 1 L F • liianın ıirkete iadesi lbımgeldiİ 
bir vatan mes•eteıl nr. Bir birlikte bftUln Tftrk'lClk karan· a OS ta e ye l en Um ar eon eracı bildirilmiıtir. 
yard mddıfutJ ancak hftUln laktan aydınlığa, e1Bretten istik· T R 'l d GObre ihracı Yasak 
olarak tetkik edilir ve lcahJarı ille, menfi bir hayat telAkkl· anınmış um ar an on Moteahhitlik Dıı memleketlerden mellllf' 
yapahr. ıfnden, mflsbet ilf mden gıda ketimize . Kontenjan oıolüniln tal' 

Dedi: alan bir bayat telAklı:I ve sevi· yedı· Qı· Nefyedı· ldı· Yapamıyacak. . bikinden enel· milhim miktaıd' 
llarlkultde meıguldG. Erteıl yeılne yakıeldl. Her lnkılAbcı ~ • • gübre getirilmekte idi. Ayni um.., 

gln .. t onda tekrar kabul d letenbul, 16 ( Husuıt ) da memleketimiz ihtiyacından a~ 
alma ıarının ve cemiyetin İetanbal, 16 (Baıast) - Rados'daa gelen haberlere göre, İtel· Rfttvet verme ıuçundan muhı · olmadığı halde gübre ihrac olunurd• 

olunmak bere huıurunu terLe tlmıılldlr 
A • yan'Jar Radot'QD ıınınmıı Rumlarından onyedJ &atı nefyetmlı· .keme edUen Leon Feract bun· Bakanlar heyeti bu durum kafll' 

ma..de .buyurdu. Erteıl ..An Böyftk ln.kılAbcıların .aıL.ale · d rı•1:1. h """-1 .. h _.., e- u Au lerdlr. Bunun ıebebi hakkında henla faılı mah\mat ahna· dan bôyle mClteabbhllk y•pı· nn • çi U&At er uu u aran &-
tam .. mınındı haıurunda rlne bu nımCltenahl laanc ko•· reli •e adalarda toplanan kut gÔ' idi mamııtar. mıyıcaktır. 

• 'H yalaısdım. Ayakta ntl kakkında diğer mllletlerln - relerinin ihracuıı yuak etmiftir. 

aarayorda. Biran derin bakıt· tarihlerinden de mlıal bulmak Istanbul - Ankara Posta Tayyaresi Istanbul'da Yunanı·sıanda 88' 
luuu kırmı•ı koltuğun bir mlmkClodClr. Frun lnkalAbındı 

yerbaes::'1v:ı;:;~r:.Sker ~::.:~11;~~~nl~~yClk rolGnG y alova Civarında Kaza 3 Zelzele Oldu rici Propagandaı 
ufılından ve eebbane yok· Robeıplyet inkılap tepe.ine • • 1stRabul, 16 ( Huıoef ) - Bir Yılda 
lqandan değil, kendi içi· çıkmadığı, benas kendini tanıt· Geçırdı. 3 yaralı var f. Şehrimi.de ltugGn de iç hafif 600 Kişi Hodud 
abden geliyor, dedi, in· medığı Hmaolar, bir meb'uı melmele bl11edllml1ttr. 
Nil, bir defa, korkunun ııfatile kllnGye çıktıgındı klmee lıtınbul, 16 (Hoıuaf) - İetınbul • Ankara poeta tayyareıl Haricine Çıkarıldılar• 

• • 1 kflndlılnden memnun olmumıı. YaloTll civarında bir kua geçirerek karıya dltmtlıtGr. Tayy•· M nallı· m Elen gasetelerlnln y11dıkla' 
tesın a hnda kaldımı, ona _, 

Hatt6 ıôslerl ılaya veılle olar· rede bulunan bir Amerlka'lı mClbendlı ile iki tayyareci yara· rına göre ıon umanlarda harlP 
bOtftn dftnyanın kuvvetle· 

mut. Fakat o kat'lyyen buna lanmıtlardıt. PoJı•se pro1»9gandaların Yunanlltan dl· 
rini 'ganderseniz, bunlan ehemmiyet vermez, tam bir - bilinde faaliyetlerini çoğılt111•• 
paralize etmekten başka nefse ltimadla ıôylemeğe devam Mahkemeye Verilen Po·stacılar Teslim Edildi ları dolayıaUe alının tedbirler 
birşey yapmaz. iyi bilmeli edermlı. Canan hlrln11e eôyle· • netlceıfnde dıo bakanlığı tlfl" 

ki kuvvet inaanı değil, İU· dlği nutka Mlnbo dllı:kıt etmlı Şirkete Tarifenin indiril- İatınbul, 16 ( Bosuaf ) - fındın loplınan veeallı:e dayı · 
180 kuvveti ve dftnya ftze. ve Robe1pl1er, klrıClden iner· Vefa lleeıl muallimlerinden Bay narak 100 altı ay içinde 300 

• d rd ken, bfttOn meclise hltab ederek: • • hl• 1ooıı1 • 1 Cevdet bagClo maarif dıireılne lı:lıl Yunanlıtan ıınırlırı dıtıol 
nn e ga ftğOmOz jher~yi - Arkadıılar, dikkat edlnlı. mesını te ıg etmemış er gelerek orada bnlunan Maarif çakarılmııtar. Btlttln yıl içindi 
meydana getirmiştir. fn- Bu adım mftthlı blrte1dlr. Çin· Bakını Bay ZeynelAbldin'e, çıkarılanlınn mlkdarı. 600 ki· 
8111Un birşey yaratması ka ıôyledlklerioe kendi de lnı· Ankara 16 (Buıuıt) - lnglllz lfn11 dtltUlğtl halde, tarifenin kendlelnln bıkııı yere ve g•· ılyl geçecektir. 
herhangi birşeyde movaf· nıyor. Demlı. ladlrllmeel huıuıundı lelefoa şirketine tebligatta bulunmıyın raıle baıka yere nakledildi· Verilen mahlmatı g6re 11aıt 
fak olması için evvelA Ayni nefee himad•, dınyı etki poıta ve telgraf umum mCldGrG Bay Fahri ile muavini O.y dı11nı çıkarılanların çoğu dtot 

• Subhi, telgraf mldlrtl Bay İhsan Cemal mahkemeye verllmlttlr. ğlnl bagırarık ıöyle:ımlıtlr. Bay d kt• 
ona ınanması 14zımdır. inancı Lenln'de de g6rtlyoruz. Cevdet, poliıe teılim edllmlttlr. ve soyeal propıgan a yapma 
M ı Mahkemeleri ayın yirmi GoCllldtı oehrlml•d~ baıbyaoaktır. v L ı tl t l • fthimmat varsa da uzak. niçre'de barbıa ıonlarında, olanlardır. e eaıer ye tay• • 

tarda, 14 Diyanbekir'de. yanında bulunınlafln hepet, da Fransız Başbakanı Diyor Ki Bay Sedad Bulgar, Alman ve Rua'tur. Pro· 

F ka vaoıo zaferine alt Omltlerfnl pagıodalar içinde en gealf 
a 1 bu size yaramaz.) UL 

kıybeullı:lerl hılde o daima ar· B N t • • K h ı E V ı · M • mlkyuta yapıla• I.ato a P'°' 
Humaraadu ayrılırken de, kadatl•r•nı: U e ıceyı 3 ll tme• 8 1 UaVI· pagandnı idi. 

hayatımda hiç unutamıyacağım, - Raıyı'da lnkıl6p lı:at'I Te OJd Sınır dı11na atalanlar içindi 
'

0 
bGytlk '6ıleri eôyledl: mutlaktır. Kıt'f ve mutlak ola· k AkJ d G nimiz u.. Yunınlıtan'ın birçok noktal.ıt 
- Size hirfey 84yleye- rak iktidarı ele ılacıgıı. me _ JmJZ an eçmez. lıtınbul, 16 (Buıuat) - İı· gellb caıueluk yıpanlır da ••'· 

ceğim: Fakat bunun bu- Demlıılr. - mir nll muavinliğine tayin dır. Bunların hangi ulmlad 
gOn sır kalması 14zımdır. Bir lokı16bcı l,.ln. llldrlerl, F 'I AJ 'J J D ) olunan Beyo6lu kaymakamı .cnenıub oldukları, anl•tılm•" 
Çn k ~ · ransız ar, man ar a ost aşarak e 

n ft her ıırnn da mu· Olkaıa, kendi varhgı demektir. Bay Sedad'• tayin keyfiyeti kolay baBl eeb.splerden dolıf' 
ayyen bir mOddeti vardır. Filhakika herkesin ııhei .lı:ıy· Elhirlig~ i Kurmak istiyorlar. tebliğ edllmlttlr. glıli tutulmaktadır. 
Onlar da tohum gibidirler, meli kafasındaki fikirlerle öl· ( J ' "fı •k Bu yıl ıonuncla ılının ted• 
tohum, naed toprak altın· çdlar. Fakat topluluk içinde, Parlı 15 ( A.A ) - Hanı çok bClyük ekseriyeti Fransız · ta ya 010 n rl a birler netlceılnde harici pro· 
da kal inanmadığı halde fllı:lr dellAI· bildiriyor: ı L.-. MO l J k • pagandalarla ve caeoalukla 1116' ır ve •""nwoa teneL A man mGna1e.,.,ılerlnlD gittik· S em e esı O 

""' .. , ,,. 1 cadele .-nk kot .. yl•ı••t Ye pr · bft ed ığı yapan ln1Bnlann adedi de Batbaku bay Flanden reyi· çe lytleterek Avrupa barıoında Y-

t ene sırlarda ayledir, L FiLi l rl h LfL L R 15 (A A) N l ruı•andalırın Ontlne •eçllm11' ÇO&tar. •re n a& al aıy· am hakkında tu beyanatta bu· bir lo beraberllğloe varmuını oma, · - azır ar r-"' " 
bir mftddet amanı gelin· metl kanı karıttığı, hôereye lunmuıtar: lıtemekte n Ç(>k defa bayıl meclld Şarki Afrlka'dald Erltıe batlınmıttır. 
ceye kadar gizli kalmak mal olduğu dakikadan itibaren -Franıı reylımın lcraeınd• lnklsannı uğrıyın Franııı el· ile ltılyın ıomalleinln yak.tek yeni Çin Elçisi 
Z81"1ll'etindedirler. bıılar. Bir ln.lı:ılAbda lnkılAbeı· antlatmıların tamamlle tatbik kAn ıöılerlnden ılyade fiiliyata bir komiıerJik ldareıl altına • Roma, 16 (A.A) _ Yeni çt11 

Sonra ıeıi dıha demirden nın f8helyetl ile f lklrlerl Ye edJlmlo olmuıadu dolayı çok ehemmiyet •ermektedir. koyan projeyi tuvib etmlotlr. elçlıl bugdn Krala itimatname· 

bir ton aldı. Slgaruını çek· onlara bağları harlkulAde md· memnnndor. 

1 
• ı • 

8 
h • z h • 

1 
• sini takdim etmlıtlr. 

tikten 10nra: hl bl 1 f L IAL- { 

- BuAlln maddeten bir do:ek :.:,ıı •;:.;· yea~·:ı.::;'. • .:.~~·:hiç:~:••;::~~ ... ~·~:'. ngı JZ 3 rl ye 8 } e ~· • Say::;a::i:i;Hıuael) _ !!of· 

teyimiz yoktur, fakat, her yet demektir. Her lnkdAbe.anın lından geçmez. Fransa ile Al· . • s f ' z • ti • 1_. eeçlmi iti ba ayın ıoaUlll 
teyi yaratan ve yaratacak muvaffakıyetlnl fl.lı:lrlerlne ı... manya aruındıkl dlkenlJ mel· nın o ya yı ıyare erı .. kadır yapılaca-kıır. ./ 
olan bir kudrete malikiz, nıoılı ölçCllClr. Buna daha iyi eleler ulaılır korumu yolu ile 

izah mtlmk4ndtlr. halledilecektir. Fransa ile Sar - bay Zlıtef, logUlz m11lıhıtgO· 
o da davamız ve davamız. Bir kadın .,.Dırım ki blytlk ara11nda bir mtlba~ele rejimi Bulgar Kraliçesi, Misafiri er Şerefi- ıarı bay Blofoar hazır buloO' 
da behemehal muvaffak mtltkdlAtla dClllyaya çocak ge· teılı etmek ve Franıız. Alman o• z• ~ v d• muılardır. 

olacağımıza ait imanımızdır. tlrmlttl. Vulyeıl ıon dakikada mGbıdelelerlnl yeni vaziyete ne ır ıyaıet er ~ . Gece de harbiye n11ın genr 

Do inanç ne kadar derin bir operatôrtln ani ve eedld uydurmak için yakında ticari Sofyı, 16 (A.A) - 1 Birkaç general Zlateffl siyaret etmltler ral Zlıtef btr a\pm ziyafeti 
bir surette herkesin kal· madahaleılal lcabettlrmittl. Ame· görftomeler batlıyacaktır. Bı· gandenbırl Varna'da bulanan ve ıonra kral ve bııbakan bay vermlt Te bu slyafette Sofy• 
binde yerleşirse kurtulu· llyıttan ıonra bitkin n baygın kanlıklar aruı komleyonu muh· London lemindeki İngiliz kru· Gorglyef tarafından· kabul edil· gamlıoou erkAnı barblyeılnl-
fDmuz 0 kadar kıea ıOre· bir halde yatıyordu. ~ıbzı temel hicret mee'.,Jeeiol inceden vazôrlntln ıGvarial Vfı Amiral mlolerdlr. Saat 14 de kral ve ytlkeek ıabltlerl hazır bulao· 

t dokıorun elinde bulunuyor, inceye tetkik etmlttlr. Eeaaen Tara ile yaveri mQlhlm Dav· kraliçe tn...1111 donanmııı •ıblt· muılardır. İuglllı zabitleri ye· 
cektir. man ve cesaret &· 

anneet bqucaada atlıyor, her· ben Alman hftkômetlnin azlık· nay reemt bir ziyaret y•pmak lerl şerefine bir ziyafet ver· mekden eonra kralın emri aır 
itte yurdu kurtaracak yol, keı bir aôı eôylemeıi için yal· lar hukukuna riayet etmeyi ftzere Sofya'ya gelmlılerdlr. mitlerdir. Ziyafette prenı Slrtlle rlnl' kendilerine tahıiı edllell 
hftley bunun içindedir. varıyordu. O ne ôlG gibi. BCl · bildiğini göıtereceğtne eminim. Dan Hbıh İngiliı donınmuı ile preneeı Eadoxl", bathakan hoıuıt yatakh •ıgoola Vırnı'1• 

Dedi. - SoDu 7 lnel ytlsdedlr - Gene eminim ki Fna11ı'larıa ubltlerl harbiye neuıetlnde bay Gorglyef, harbiye nHırı hareket etmlılerdlr. 



Yuan: Anıold Galopen ~ 105 ~ -17 KAoonuaani 934 
Soma'dan Ahmed oAlu Mc 

~urJ lmzaslle al~ı~ımız bir wtı 
tubda kızın bazı eıbaa tarafı 

dan .gece vakti :te zorla ki 
rıldığ1 1 fak•t Somı Jaadar 
kumandanı Bay Necati Ue Be 
gama Jandarma kum.auna 8 
.AbdoJkadir nra!ından nk 
faillerJnin 2 •aat içinde 

Bergıma'da Jakı141ndığı bUd 
rllmekte n zabıtanın ı .. uye 

Yal01z bu gibi moğlAk işleri beraber bundan evvel miralay 
idare etmek hususunda henüz Brok.sa uğramak ve maruz Poyracık'ta. 
pek gene ve acemi olduğunuzu bulunduğu tehlllı:eyi anlatmak ---........ .,,, __ _ 
dı itiraf etmeniz IAzımdır. istiyordum. Poyracık (Hususi) - Bozkurt Belediye, Şellri GüzeJJeştirmek lcin 

Dikaon saze başlarken haki- Mümkün olduğu kadar lhtl· spor birliğimizin fahri başkanı F ı · G .> 

ki bir endişeye dilşmüştüm. yatk4r davranmış .olmak lçfn valfmfz General Kazım Dirik 83 ıyete "'eçmİŞlİr. 
Maımafih bonon altından, miralayın adresini, araba hare· buraya geldi, birliği, hHAliah· Akb·a (H l) K - kl 

l dl 
ı ar, uaue - aza· cu ooğlu, Ahoıed Kayalıo"'lo 

JJJ••l kf bl .ket ettikten sonra söy e m. mer ve avcılar cemfy .. tf ı fh ı "' ı "'"e r rekabetin zahire " n • t · mız qımhorlyet Halk Fırkaaı Ahmed Ünal, Alt Kemal Ergoun. 
VUruhn k l i 1 Yolda .:tderken Dikson'un nasıl yar meclleioi n mektebi gezdi. · • 
gôr6nc: teı:;:;emnOataelrefmh eotlldeormn, olub da miralayın evinde arae· Valf, halkımız ve nahiye mü· ve belediyesi saylav seçhnl leln Dr. Cevdet U&or, Emin Şnif, 

L f dfğf l dn faahyetle çalışmakıadıı. Halfl banka miıdürn, Burr:ld 
dedim ki: tırma yapma.. ateme n u.· dürü Bay Şükrü tarafından u " 

114 nQyordum. Ayni zamanda L ı Gt'çcn çarşamba günü ikinci imregftn, Halid Yazıcso"lo, takdir olunmaktadır, 
- İtiraf ederim! Baıtanbııa 

Y•lnır; idare etmek istediğim 
hu tıhklkatın içine karı,mıt 
olrnanıs, doğrusu bir parça 
bent mtııeeeair etti. 

- Gôrüyorennuz ya! Maa· 
oıaf lh bu gibi şeyler hepimizin 

başından geçmittir. Ben de 

genç iken sizin gibi hareket 
.ctınlştlm. Fakat endişe etme· 

Yiolı. Monfeld cinayetinin za. 
bire lbrıcında aar!ettlflnb me· 

ili nazarı dikkate al~acaktar. 
Oaun için hallnizde gördüğftm 
•tablyeU mazur görftyorum. 

Fakıt şimdi ha işin nihayetini 

~etirJJJemlz JAzımdır. Onun 
çln hatırınızı daha iyi yokla· 

~ınızı rica ederim: Biz mey· 
nede iken Tramp bir dakika 

01100 yılnız kalmıı mıydı? 
8Q defa tereddade yer bl· 

ınırııum. Gayet kat'i bir ıurette 
dedim ki: 

F - Hayır yalnız kalmamıştı. 
•kat bizimle beraber dışarı 

~ıkoıık istemediğine göre niçin 
u suretle hareket etmiş oldu· 

ğuno ş~mdl anhyorum. 

- AIA .. Fakat bizimle be· 
rıber iken hariçten talimat 
aldıg.Da hakmetmek mümkCln 

d ğfldJr. Öyle olsaydı birimiz· 
den biri görecekti. 

- Evet .• 

- Demek pUn dahı enel· 
deıı koralaıuş değil mi? 

- Ôyle olacak .. 

- GörQyorum ki bn mea'e· 
lede ayol noktai nazar sahibi· 

ylı. Şimdi tekrar faaliyete 
geçrııek lAzım. Siz- yarından 
hlb ' Bren tekrar Tayınlıı nehri 
kenırlarındı dolaşmağı başlar· 
eınıı. Ba haeuata ehliyetinizi 

!ebat etmlt olduğunuzdan tali· 

inat f ilAo vermeğe hacet 
Yoktur. 

Bunun tı.zerlnc yeniden aya: 
~· ikılktı: 

- Şimdi mOJaade ediniz de 
ben de bir parça fıtlrahat ede· 
Yhn. Baydf Allaha ısmarladık 
PU! 

• 
• • 

E"Yden ayrılar ayrılmıtz ilk 
rıatgeldJ~tm arabaya atlacb:n. 
Her ne bahasına olor1a olsun 
Dlkson'un evinden mahod ayak. 

kahları •tırmığa karar vermekle 

ANADOLU -Günlük Siynsal Gazete 

S.hip Te Baoyazganı 

Haydar llütdü ôKTEM 
Unıumi neoriyat ve yazı ~leri 

tııüdürii: Kemal T:ılAt KARACA 
İdarehanesi: ---

bnıir İkinci Beyler eokağı 
C. Balk Fırka~ binası içinde 

T Telgraf: İzmir .. ANADOLU 
elefoh: 2776 .. Postn kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Üç 
Y-1> •y:h~ 500 kuruıtnr. 

abcı memleketler için eenelik 
•bone ücreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruıtu.r. 

Cü•ü . .....:::: geçnııı nüshalar 25 kuru§tor. 

ANADoLU ?tlATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

vu .. arşı anmış, spor birliğinde bfr b 

beni e"'fne ç""ırmakla muayyen milntehfb yoklaması için ma llOeeyfn köklüog-ıu, İıJmsll 
y ""b çay f çmlş, köylülerle basbihalde 

bir f iklr ile haroket ettlğlnf, halle ve köy nahiye ocak he · y1ımtşçl, İbrahim köşklilo"lu, 
-1---....,--......--! 

ltrifecektlr. Belediye Bur~a a 
bulunmuştur. KöylQ, çok mem· 1 b 

maksadının bana nkıt kaybet· yetlerloio lştlrakile C. H. Fır· smait TJrelioalu, Musa Beı.."el 
nuo kalmıştır. Mektebimiz bu 0 

!-iv 
tfrmek oldoğonu zannediyor· ka1ıoda bir toplantı yıpılmıı oğlu, .Mustafa Razlıkh, Mustafa 

raat mektebludrn muhtelif el 
meyva f Jdanları .geıfrtt:rek hı 

gün 227 talebe almak.tadır. Ge. 
dum. Sergfizşetln alttırafı, hu ve neticede (:36) 111 bayan "Ye Uçmak, Mehmet Sındırgılıoğlu, 

lecek sene, 150 talebe daha 
mülale.nın doğru olub olma· (117) et lıay olmak üzere mer· Mehmed Pehflvanoğlu, Mehmed 

ka mıl oldo~u flatle da~ıt 
caktır. Bu hareket t»dlrl 

b l k _ alınacaktır. Taheil çağında 400 k ( dığ1Dı vaıl o ara goııtere· kez azarla 56) ve köylerde Şehbazoğlo, Mehmed ~mln 
çocuk vard1r. Mektep karşısın · d ( 7) · ' 

kn~ılınmıo n ılparlı nrmeğ 
ba~lamıetır. 

cektlr. e 9 , yanı cem ao (153) Tıyşl, Nüzhet Jı:ık, Selmao 
1 1 dalı.l eski hfikumet binası tadi· " Kfttahya'da: 

OgQn için, biran evve m r· ikinci müntehlbio C. H. Fıt· Ragıhoğlu, Şevket Karuapın, 
alaya mülAld olmak ve birlikte lıiıla mektep şekline konacak· kasıncıı namzttliklcrl kararla•· v f · s _ı_ Kfttahya, ~5 (A.A) - Yıp 

lan ikinci ıe,iclle,r yoklamuıod v as ı üe~m, Yahya Efgun, 
hattı hareketimize dair bir tır. Nahiye müdürü Bay Şükril tmlmııo ve halka ilan edilml•tı'r. z · " .. ..iya Ali gülüm, Emin Ali 
plAn tanzim etmek Jikrlnde Sezgin ve başmuallim bu işle Namzetler halkın hlmad ettiği Şerlfoğlu .. 

C. H. Fırkaaıoaa kuka ,kedı 
olmak üzere 2 l 2 ki ıi lklnc 
ıeçicl namzedi ıeçHmlollr. idim. Saute bakum, yediye alAkadar olmaktadırlar. ve sevdiği kfmeelerd!r. 

d lbi d 
Akhisar ~ehi~ işleri: 

çeyrek vardı. Ev e e se e· Ayvalıkta Balo Merkezdekilerin tslmlerioi 
ğlttlrmek Jçfıı geçirdiğim zaman yazıyorum: Belediyemiz memleketi gd· 
aoora Oikııon'un evinde bir Ayvalık 15 (A.A) - Hlma· Bayanlardan Avniye Musa zelltetirm~ğe Te bıyındırl11ştır 

Edirne'de: 
EdirnP, 15 lA,A) - Sayla 

aeçimi için ~apılı:oı~ta ala 
bazırf,klar bitme~ ftzeredir 

saatten fazla kalmak mecburi· yeletfalln tertib ettlği baloda Sabri, Bahriye Ergun, Belkıs mağa çalı§m9ktadır. Memleketin 
yeti bir hayli zaman kaybet· iki yüz yirmi lira eufi hasılat Haydar, Behiye uçmak, ERitoo miietakhel harltaaının mühim 

meme sebeb olmuştu. Adımla- toplanmı')tır. Fakir çocuklara Selman, Emine A. Ergun, Esma bir kısmı bitmlt ve h~apları 
umı eıklıştnarak miralaym yapılacak yardımın ıekll ve Rıza, Halide .Mehwed, Halide harita umum mQdGrlGğQace 
evine geldim. Kapıyı bizzat mikdar1 tetkik edilmekted!r. M. Pehlivanoğlu, Hikmet Vasfi taedik edilrulttir. Buyıl nlbaye 
miralay kendlei açtı. İçeri gl· • • Süerdrm, İclAl C. Uğur, Mesrure tine kldar &ynt harita blt•cek 
rer girmez, ilk fşt yeni bir -.~----------~•! Kınay, Zahide J,ık, Meliha "Ye yeni yıldın b19l11•erak yeni 

k ' ı b t .ı_ı;. k Üolvershede Dö.-eot h va a o u o maw0ını sorma ... Cuid, MeJlha Cemil, Makbule te ir projeıfnin tatbikioe iOeçf. 
Munin Profesör " 

oldu. Sonra da Tramp'ın evde Uçruak, Nef iee Ma!ımeit, Nadide lecektlr. 

olduğunu ııöyledl, dedi ki: Or • A, Safeddin N. Cebe, Nefise M. lt'o!ikhlk, Çok'.tanberl tamir görm~yen 
- Tramp; eline sıkıştırmış Ağız ve Diş Hekimi Rebia n. Akgftn, Sabire, z. bülulmet caddeelne belediyece 

olduğunuz pusula ile sizi lüzu· Gülôm, Şevkiye S. Uğurtan, çabl daşH1mek sureılle dDıel· 

d ~ 1 o h ı 1 Ilastalora bl'ırgün ci~leden muo an ıaz a m te eyy Ç ett · sonra ook.ar. ZP.kiye T11yşf, Zt"bra Ergun, tilmlş "Ye doldurulmuştür. Vi 
ğlnl sandığım gazete parçasını f Zehra KöaklüoA-lu, Rahime, A. IAyetio yardımı ile ıröuderlltn 

etiklul r.addesi No. 99 v o " 
da bana verdi. COtfen salona Ankanı apartmnnı 2 inci kat Karatay.. silindir d• f111llyctle çalışmak · 
buyurunuz ds beraberce vaziyeti l'elgraf • ı ST AN 1J U L BaylarHan Ah&ıed Şevki taClır. Cadde birkaç gOne kadar 

- d ı il Telefon : 49250 K b ::.:ıı goz en geç re m. aratay, A meu Kıflüt~to, iyi bfr tekle girecektir. 
- Sona var - AU Fikri Ergoo, Ahmed Son Akhtsar'da iyi mevya yeıiş 
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mezlik, 4. kulak asmıma, kulak 

vermeme. 

İetlhfaf etmek - 1. adam ye· 
rlne koymamak, 2. aldırmamak, 

3. u görmek, 4, azımemak, 5. 
beğenmemek, 6. domeavmak, 7. 
uymamak, 8. yeneemek. 9. ye· 
nilem~k, 10. yeni tutmak 

İatlbkak - 1. alacak, 2. emek, 
3. yaralık 

İııtibkAm - 1. baru, 2. beklik, 
(mtl&tahkem, muhkem olma), 3. 

b~rllk, 4. l:organ, 5 . .kargın, 6. 
or. 

1stlhk4m nGbetçlsl - 1 . .bekçi 

2. karakol. 
İstihkar (eımek) - l. aşağıla· 

mak, aşağı tatmak, 2. azırgamak 
azışmak, 3. hasınmak, 4. ktıçfik· 

sem ek. 
Jstihlik, (etmek) - 1. bitir· 

mek, 2. örtemek, 3. tilluelmek. 
1atihmam (etmek), - 1. çim· 

mek (ırmağa göre glrJp yıkanmak 
man.) 2. yıkanmak, 3. yunmak. 

I'iirkçe karoıhkhu 

eauamak, 6. yaoışlamak, yanıoık· 

lımak, 7. y1U1sılamak (l&tltiza ile 

taklit etmek man.) 
İatibzar - ı. anık.lanma, 2. •· 

nukluk, S. anınmı. 
İstlhzaraua buloumak, - 1. 

anıldanmakı; 2. anonmok, 3. cln· 
ranmak, 4. k:urmak, ö. 81HDmn 

6. yetiştirmek. 
İetJkamet (sadakat man.) -

1. doğruluk, 2. onan unan, 3. 

tüztık. 

İstikamet (cihet mao.) - ı. 

annaç (karşı, öo laref man.) 2. 
çığır, (umumi olarak yol man.) 
3. düş, 4. görft, 5. yön, 6. yön· 

ter. 
letikamet almak, - l. düo· 

lenmek, 2. tOzlfinmek, 3. yönel· 

mek, 4. yöntermek. 
İıtlkometslz, - 1. eğri, 2. 

tüzs6z, 3. yönsDz. 
istikbal, (ili man.) - 1 . .(;e. 

lecek, 2. gelesi, 3. ileri, 4. iJn. 
İEtikbıleo - 1. Uerlde, 2. 

yarın. 

dokunmuo, dokunma, 3, dütme, 
~yıaa doıme, 4. idi. 5. varıe, 
6. yerine varma, yerini b~lma. 

tNbet dmek, - il. daumık 
' 

2. değmek, (göı d~ğmek) 3. doğ· 

ru ıöylemek, 4. doğru urmak, 
5. dokunmak, 6. dftşmek, 7. ok· 
Jımak, 8. eatışmak, 9. kapmak, 
1 O şlşlmek, 11. tlkmek, 12. ti· 

mek, 13. dotruluk erldrınck, 14. 
tuomak, 15. tatmak, 16. varmak, 
yerini bulmak. 

İ!abet ettlrD}ek, - ı. deydlr· 
mek. 2, dokundurmak. 

İtabet etmemek, _ ı. cavnuk, 

(inhiraf mao.) 2. çlvmek (inhiraf 
man.) 

leabetli, J. doğru. 2 . ye· 
rinde, :J. yerlü yerloce. 

ubetl tlıy:11, - ı. dU bunu, 
2. gôz değme, 3. yenir baş. 

1e'af C•tttıek), - l. dileğini yap· 

mak, 2. dinlemek, 3. işini yap

mak, 4. kmmıık (raz olmak man) 
6. taplamak, 6. y~rfoe getirmek. 

Edirne n ka11elarıodı iklac 
ıeçicllcrfo yoklamaları cum 

giioll bitrcek "Ye aamıedler bil 
dtrllecekdr. 

Trabzon'da 
Trabıoo, lp (A.A) - ikin 

ıeçici, ıeçf mi vilAyetlD her yô 
niinde bhmfo •e otu• kadı 

olmak üzere fırka nımultlt-r 
ıeçilmtıttr. On gOodenberl kea 
ve köylerde tatlı bir bahar ha 

vası devam r.rmckrcdlr. 
Dinar, J'S (A.A) - Kıza v 

köylerde yapılın m11aıeb1bl ııa 
İLlihabatrnda C. 8 F. namaed 
eri htffalr.'la Hıtfba'b eiilmiı 

lerdir. 

2. içi gf tmek, 3. içi ıOrmek, 4. 
ötkGrmek, S. ötdrmek, ~. ıök· 
mek, 7. ıftrwek, 8. yOreğl ıkPl1tk. 

lıka - 1. aıvarma, 2. aulamı, 
3. suvarım. 

laka etmek - 1. anlamak, 2. 
suvamık, 3. ıuvarmak, 4. ıuvat· 

mak, 5. an vermek. 

lska yeri- 1. 111~at, 'l. süğlı~, 
a. &ulak, 4. ıolav. 

İskan - ı. kondurma, 2. 9tıırt· 
ma, a. tor~lık, 4 . . yerle,tlrme. 

İeUn .etmek - 1. dur•kJ.•· 
dırmak, 2. konatmak, 3. kondaı
mı.k, 4, otarmak, 5. -0rtd: laa(l:r· 

m:ık, 6. oturmak, 7. dorakl.a· 

dırmak, 8. yedendirmtlk, 2. yer· 

leştlrmek, l O. i)"Urdlandırmık. 

lıUn edHaıek - 1. cer1enmek, 

2. konmak, 3. ortaklanmak, 4. 
yerleşm~kt 5. yerslnıpı:· • 

lekal ( eım~k) - 1. ağıı EÇtır· 
mamak, 2. ığı••• kaP.atm,k, 3. 
bil ba~lamak, 4. kandırO\fk, 6. 
ıes çıkartmamak, 6. ıl>zBG6 a0 • 

ıın• takmak, 7. ıuetarmak 
İstihraç (etmek) - ı. çıkwr 

mak, 2. e.nlemek, 3. eökmek. 

İstihsal (etmek) - 1. elde et· 
mek, 2. ele geçirmek, 3. kazan· 

mak. 

İstikbal (etmek, karJllamak 

man) - 1. karşılamak, 2. kar· 

eımak. 
İallkbalci - ı. karışcı, 2. kar· 

şılıyıcı. 

isal (etmek), - 1. değirmek, 
2· ekilmek, 3. erdirmek, 4. er
ğQrmck, 5. eriştirmek, 6. iletmek 
7 · lrgürmek, 8. lrfttlrmekt 9. 
tapşırmak, 10. ulamak, 11. ulaı· 
tırmak, 12. nrdırmak, 13. ye· 
tlrme.k, 14. yetlıtlrmek. 

lekemle - J. otur,g•ç, 2. ıele, 

aeki, 3. eeldtmen (arbbkııı iı· 

kemle man.) '· ıekmen 

lıuhaan (etmek) - 1. beğen· 
mek, 2. gökçe görmek, 3. ıgftzel 

bulmak. 

1stlhya (etmek) - Utanmak. 
1etlkbal (Ati mao.) - ı. gele· 

cek, 2. geleel, 3. ileri, 4. ön. 

fetlhza - 1. ılay,'2. tutunma, 

3. güldnecek, 4. kcelnti. 
İstihza etmek - 1. alay etmek 

2. eğlenmek, eğlenceye almak, ». 

gülmek, 4. kesintiye ılmak, 5. 

İstlklAl - 1. başına buyuruk· 
luk, 2. başlıcahk, 3. baştakhk, 

4. buyurganlık (4mlrlfk mao.), 6. 
kendi başına olmı. 

İstiklal sahibi - l. hışma bu· 

yuruk, 2. başh·bışını, 3. ermtı 

barmış, 4. kendi bııına. 

lstiknah (etmek) - 1. bitir
mek, 2. bütfinlemek. 

İatlkııah (etmek) - ı. araştırmak, 

İeale edilmek - koğuılanmak. 
İsar (etmek) - l. bol bol ver· 

mek, 2. dağıtmak, 3. esirgeme· 

den vermek, 4. öytıroıek, 5. ıaç · 
mak, 6. üyilrmek. 

İahıd - 1. IAınık, 2. ôlrek, 
ötOrük, ötürek, :t IÖggGnltık, 4. 
eQrgftn. 

lıhal olmak - l. içi geçmek, 

lakoato - 1. bıı "ak~ liık· 
kında" 2. kırdırma ~ya, 3. 
kmm 

Lıkoeto ettirmek - kırdırmak 
1am (lelm) - ad 
İafm vermek - 1. ad koyqıak, 

2. •d ko1mı~1 3. ıd ver""k 
lamı etmek - J. rdln~tmelL. 

2. du~mak, 3. 114ttlrm~k, 4. 
aôz geçirmek, ııöz6n6 geçlr:nek 

ismet - l. arıklık, 2. yığ· 
lıoma 



aauanl 1'/ ...... ·-
Fransa Bir Daha Böyle Tecrübeler Yapmamalıdır. Tnrk~·Yonan Dostluğu 

- Bqı 1 inci oahl(ede - komlıyonun bn aahıılıld topl•D· • aydı hnllııılıoıttıı npamıı oldaıa olllorl •• bu onda Bay Lnol Bulgar Dı p 1 oma tı Al danı 
rek bundan ınlnç duymaktadır: t111ııdaa IODn Su'ıa Almanya· llyad maftf lakıyeblslllta Gal· bu mbuebetle herhalde beya· 

Avusturya hlkdmetl batında ya dGnmetlDI prellllb ldbuile De geçmlf olurdu. Almıt oldaga ••it• balanacakbr. yor Dostluk Kuvvetlidir. 
balanaalar bunun memleket laH'lb etmlftlı. reyler Fnma'11111 Rehinin eol Macari8tan~da sevin~: ' 
içinde duyalar bir aklı yapa· fngilizleria Fikri ..ı.utnde bir daha bu gibi tec· Badıpeıte 16 (A.A) _ e... ------------------
caAını Mnmamakda ve eeuen Londra 15 (A.A) - laglU. dbelerl tekrar etmemeel içlD vekil bay GGmbGt Macar tel- Proia Gazetesi Bay Boris Vasof 'uo 
IXJyle bir akta olarea htlk6me· psetelerl Sa 1e91ml aedenlal bir ihlardar. Sa plebltit komla gnf ajanaı muhabirine apgıdakl M k l 
lln bana kanetle bubnblle· ferahlık dayank yuıyorlar Ye YODUDUD plebllld . hAdhetlz ve beyanatta balanmattur: a a esine Cevab veriyor. 
cek bir nslyette oldaganu llly· Almanya hllledlllr bir eberlyet tedbirlere albayet nrmek ıa· Macarlataa Sar pleblıtinln 
!emektedir. bunmamaı oJuydı ndyeda ne retlle idare etmeıl Uluılu ka· neticesini Mmlmt bir kınnçla 

Avmcarya hdkdmedala da- olacağını eorattarayorlu. romu lcbı bir munf fakıyettlr. 1el6mlar. Bu 1eYlaç çok bllyQk· 
ruto reylam nedceılDden dolayı Gazeteler bant için ciddi Standanl Divor ki: tOr. Çtlnkl Macaristan ba 
laiçblr deilttkllk g61termlyeeek- bir tehUkeDID .rtık atlahlmlf Lonclre, 16 (A.A) - Evenlng netlcı,yl adaletin ve bir mille· 
dlr. Fakat Sar mew'elealain hal· oldapna yumakta hep ben· Staadard gueteel diyor ki: tin necib te .. nlt hislerinin 
Jedllmeelnln Alman·AY111tarya berdlrler. - Sar reylamı A'fTUpa ba· saferi ıel6kkl etmektedir. Df. 
lhtU•fının halU.l dolayıdle ça· Cenene, 16 (A.A) - Ulaı· kımmdan iyi bir netice ıefkll ğer tuahan Sar mes'eleılnln 
.buklıthracaıuannedllmekıedlr. lar koruma konteylDln Sar'ın eder. Ve Hltler'fn fnma'ya halli mllletlerln zaruri olan 
Cenevre'deki Fikirler: Almuya'ya aTded tarihini ba· ald 8"zlerlnl menaabıhlı ile uzlatmalarına mini olın engel· 

Cenevre, 15 ( A..A ) - Ba glD •eya yana teıblt etmeli ayni pzete t• mltaleayı ylrl· lerl kaldırmaktadır. Fran•'nın 
•bah Ulaalu karama kon1eyl muhtemeldir. tlyor: bu mea'el.,de gôstermlt olduğu 
kı• bir celle akdetmiı ve cel· Sar'da bulanan, ltalyan-Fnn· - Hiçbir ifade bandın daha itidal mfiıtakbel siyaset ruaazu. 
eeyl Sar itine tahlil etmlftlr. ııs ve Alman mtltaha•ıılan iyi kartılanamu, ve hiçbir ıey meeinln teklmGltl bahaıındı 

Koaıey Bay Avenolaa lntl• thdmal birkaç g4o içinde İtal· Anapa'nın mlltakbel huzuru btlttln Avrupa için hıyuh bir 
hab netleeal hakkındaki reımt yanın fimallnde k6la bir Dok- için bundan daha emniyet Ye· ıurette halledllmlt olm11ını İn· 
laahabaı dinledikten •re G8leden tada toplanacak ırdır. İngiliz ricl bir ufuk açmağa y1rdım kAr gayri kabil bir munffakı· 
IOllr• t)°çJer komlt4!ldnl toplan· kıtaatı birkaç haftaya kadar edemez. yet olarak kaydedllebllfr. 
tıya dnete karar vermlotlr. Sar'dua aynlacaktır. Bay Heriyo Ne Dedi? 
Komite kon.eye bir npor 9fl· Franaa Bir daha Bayle Liyo•, 16 (A.A) - Sar göç- Sar' da Hitler'ciler 
recektlr. Teertlbeler Yapmamalıdır menlerine ald itlere bakan 

1 

Cenene'dekl re1ml frnıız BerllD, 16 (A.A) - Gonu- auırlar komlayoanaa HtkaD· Fransızları Tehdit 
mehaflU pleblalt Detieeeinl ıtl· pondanee diplomatik S.r ple· bk eden Bay Berlyo reylam Ed • 1 
k1lnla brıılamıtlardır. Her ae bltllladea bahledea yaU11ada netlceabıla onaya atacağı met'· ıyor BrIDIŞ u 

Sofya'da ç•k•n Mir gazetesi· 
nln Ttırk · Elen mlnaıebeıle· 

rlnln gevtedlğlne dair yazdığı 

bir makaleye Atlna'da çıkan 

Prola gaz,-teli ıu cenbı ver· 
mektedlr: 

Bir Bulgar diplomatı •bık 

V arıova elçlıl 8. Borlı 

bir Sofya g111eteslnde 
Elen mtlnaeebetlerlndea 

Vaaof 
Tlrk, 
balue· 

derken yerinde olmıyan bir 
memnonlyetle hiçbir zaman 
uglam olmayan bu mftnaaebet· 
lerla btıttln aamlmlyet ve de· 
rlnllğlnl kaybettiğini H bu ee
bebten dolayı Tlrk • Elen an. 
latmuının nuan dikkate alan· 
mıya değmez bir tekil aldığuu 
yızıyor. Eğer B. Vaıofun dip· 
lomathğını bu makale ile Glç
aıek lhımgelee idi her halde 
.tendlıl için iyi bir not verlle
mesdi. 

İtin uıl tuhaf clbed Tirk· 
kadar umaaılyetle ıtatakoaaa Sar'blum oa alb 1enedenherl eleleda herkeeteD Gace ulular ruk merkezlode toplanmıttır. haf Elen m6nıeebetlerl baldundı 
mu ••au için Yerilecek rey· -baacılar tanfmclaa Sar'ı Al· karumuaa tealldk edeceglnl Ye Otıkdmet komtlniıt cebhealnln 
1 · ..1-L- L 1 ı- b ..1-•- 1 lar L bu kan11tlerla, TGrk dıt itleri 
erın uaum ÇO• o acatı ı.hlala -ya'daa ayırmak içla ,...... ana uau a 111 a.arama kon· toplantılarını yasık ttmie, yal· 

edilmlfle de Sar İDtlhabab De· H IOD aylarda tekrar edilen aeylnce alınacak ıedblrlerba nız Alman cebheılndekUere izin 
tl"'lerlnla Bitler rejimi tan• tetebblllere Dlbayet •ermlt ol· Fruw• makamlanmn aamlml vermlttlr. 04n biiUln nler do 

S.r'ın birçok yerlerlnd~ Fran· 
11z'l1rın Naziler tanfından 

tehdld edildiklerini n htlkd· fındaa aoa iki yıl içinde Al· daklannı yumaktadır. Aynlma yardımlarına herhalde mazhar nanmıt, muzlkalar çahamıo, 

tenllkler y•pılmıttır. Heran ıo· 
kaklardan alkıt eeılerl ytlklel
mlttlr. Relı bıy Kaoke cot· 
kanlaıua kendllfllnden hafif. 
lemetlnl beklemlye ve . Uluslar· 
aneı u.kerl kanetl~riae ancak 
fnkallde ahnl karpınııda mi· 
ranat etmlye karar vermltılr. 

maaya'da yapılmıı olan plebl· taraftarları yabancı ef kan olacapıı ~ylemlıtir. met komlıyonana mlracaat 
mecburiyetinde kaldıklarım ya· 
zıyor. Sennede evlerinden ko· 
ğulan 15 kiti mekteb blnuına 
11g1nmıolardır. 

ıl&&e de ılmıt oldaıa vulyet umamlyealala bir kaımıaı ken· Tuvip raporu: 
ile keadlebda ulen Alma ol- dl aoktal nuarlaruaa yaklaı· Cenevre, 16 (A.A) - Sar 
dnguııa g&termltllr. Binaen· tırmıl• manffak olmutlardır. içler komlteli dbktl toplantı· 
aleyh Sar'lıların, Hitlerci olaan Plebllltln neticeli Alman aok· 11Dda reylam aedcealala tatblkına 
Yeya .olmuıa Almanya lehinde tal uurıaa bak •ermlftlr. yul Sa haHUlDID Alman· Sol gazeteler kapanıyor 
rey Yermeled Tıtaal bir Ta.Ue Eler r,._ Sar meı'eleelala ya'ya ilhakına dair bagtla ulaa-
olarak bbol edllmektecUr. 1Uf lyeal lçla keadldae mite· lar kar11ma konaeylae Yerece~I 

Sarbrok 16 (A.A) - ~ıya· 
llıt ve komtınlıt gueteleri din· 
denberl neırtyatı tatil etmit· 
lerdlr. 

Komilyen da Mutabık addld defalar yıpılmıt olaD npoıan metnini brplafbrmaı· 
Ceanre 15 (A.A) - Alolll teklifi bbal kabal etmlt ol· tır. Bl71k deYletlerla mım ... 

Parla 16 (A·A) - Eko De 
PUhal• Sarbanık muhabiri, 
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.l.metU - An, arılr 
baat - 1. çıllak, 2. çopl, 

oogal. 
hnat etmek - 1. atmak (biri· 

nin GıtQne) 2. kara ~lmak, S. 

tlıtbe atmak, tlzerlne 8tmak, '· 
Jllprmak, 6. ylkletmek. 

ispat - 1. belge, 2. danık, 
8· tanak (flhlt maa.) 

İapat etmek - 1. aydına çıkar· 
mak, 2. baylamak (prtlamak, ma· 
kanle etmek mıuı.) 3. berkitmek 
(teyit etmek man.) 4. bllglrtmek, 
5. gGetermek, 6. inandırmak. 7. 
orta)• o-karmık, 8. eatlamfattır· 
mak. 

ispat edilmek - 1. aydına çı· 
karmık, 2. orteya çıkmak. 

İipaımoz - 1. gerginlik, llnlr 
gerginliği, 2. dtreylt, dtrekllk 

İepumoza tutulmak - boncuk· 
lamak 

1ar - ı. bllglrme, 2. çalar, S. 
gldlt, 4. iz, 5. IUIRk, 6. ılblk, 
'1. ıtlrek, 8. taı 

ferine lktff'll etmek - 1. gidi· 
tine uymak, 2. izinden gelmek, 
3. iline gitmek, 4. yolandan ya. 
ramek 

lanı - 1. arıu, 2. lnnlklak, 
3. serpme 

lenf etmek - 1. albndan girip 
lltlDden Ç1kmalı:1 2. botun• nr· 
mek, 3. har ~wmak, '· •Y111'1DAk, 
5· yitirmek, 6. yoymak (mahvet• 
mak man.) 7. yazık etmek. 

htabl. 1. ığıl 2. ahır. 
1.tbl •e•ara - lllı:ıcı (llkı= 

dıtl). 

...... ktlt - 1. k6flrge, 1. lal· 

kıa •· 

İllMyoD - 1. bekJemd, 1. m• 
tak, s. duluk, '· ..... , 5. •lak· 

Ltaddllı: - ..... . 
İlda• (etmek) - ı. ub ide· 

mek, 2. JllNı• 8l'alllak, ,...._ 
dilemek, J'Udım lllemek, 3. yan 
dilemek, 4. yan dle .. k. 

t.dap - ı. ptllllilı:, 2. lçble 

•P., 3. •laf. 
lattap etmek - ı. lçlae .ı..k, 

2. içine 11paak1 8. kooala..t, 4. 
kaplamak, 5. 11Adırmak, 6. •ltr· 
mak, 7. 111'flllÜ, 8. •iıttırmakı 
9. uımılı:, 10. bltmak. 

l.tlb'at (etmek) - 1. lnba· 
mak, 2. lnbıamak, S. amma· 

malı:, '· auk eaymak, aaak tat· 
mak, 5. aublaıak, 6. yakıttır· 

mamak. 
İidbdal - 1. detltı (maWele 

maa.) 2. deiltdrme, S. deltlnne. 
t.deaı - 1. pbaklak, 2. P· 

haklamak. 
İttleal etmek - ı. ,., ........ 

2. iletmek, S. Gvetlemek, 4. ta
lamak. 
İldonp - ı. toraı, ~- tonitt 

s. torak, '· IOrp. 
İıdcmp etmek - 1. torp,. 

çekmek, t .• llyletmek. 
t.dü - 1. eenk (matlap 

maa.) 2. aonlta, ıanltı, S. tank. 
İldda etmek - ı ...... k, 2. 

lllemek, 3. yalnrmak, 4. ,.ınnp 
yabrmö. 

t.dut - ı. Ertem (hber, 
hırfet maa.) 2. GArek. 8. IUDp, 
4. IDDpD, 5. ..ıak, 6. a.ıaama, 
7. ,_.... (malmet -·) 

Ldclatm - ı. bola--. 2. 
,. •• , .. 3 . ..,.,., '· ... ,.._., 

Tlrkçe bqabklar 

6. •llplOS· dilemek. 
İlddl&l - 1. anı.ya., ulama. latlpa (etmek) - 1. aldırma· 

1. balma, bala• tıbnaa. S. oa· mak, aldınt etmemek, 2. bekma· 
brq, çıkarma, 4. Hıle. 1nme, S. mat, 3. çekinmemek, 4. kalak 
lfalk {hllal bblebaka maa.) umamak, 5. yanılanmak, 6. ylz 

t.tlf - 1. dls 2. llrL çerirmemelı: 
İltlf etmek - 1. ~. 2. İldlfd: - 1. dalgıahk, 2. dal· 

dl .. et, 3. b .. mak (ooa~a odan ma, 8. gômGlme (lçiae-) 4. k•p· 
llllf etmek mu.) '·aralamak, S. lama, 5. kendinden geçme, 6. 
llt 111.e ~. 6. JIPlak. koyulma 

11111,a (etmek) - l. çekilmek, letlpp (etmek) - 1. danla· 
2. el ~mek. mat. 2. danmak, 3. .. .. klamak, 

İetllade - ı. •g, •k, 2. ••· '· .... rmak, 5. f811118k. ...ıp 
lam, S. k .... ç. kalmak 

.t.dfade etmek - 1. •laamak, latlhale (tabantll maa.) - 1. 
2. aılamMmalı:, S. bunmak, '· bqkalaıma, 2. deglıme, 3. d6ntlm 
oDalmak, 5. Glfenmek, 6. ıuıal· İldbale etmek - 1. aylanmak, 
malı:. aymak, ayaamak, 2. bqblaı 

ladfade edllebWr - Eme yanr. mak, 3. b .. brlanmak, bafkarmak 
İltlfadell - 1. lllflliğ, 2. b· 4. biçimi değlfDlelı:, 5. çenUmek, 

1aaçlı, 3. kolayh. 6. delifmelı:, 7. dinmek. 8. pıt· 
İttlladetls - t. •p•, 2. ka· karmak. 

ançus. t.tthale, (ademi imkin man.) 
İadf ham - 1. eora•, 2. eormı, olamubk, olamuhk. 

3. IOf1I 4. 10ral1 6. IOl'ak, 6. İedbare, - 1. erim, 2. irim. 
aorap ulam•. İltlhbu, - 1. duyma, 2. itil· 

İldfnl (etmek), - 1. balan· me, 3. Gtreame. 4. •lığ, aalık, 
mak, lçbalaamak, balanbya vı· 10rma, 6. eorattarma. 
nmak, 2. bytarmak (geri ver· İldhbar etmek, - 1. duymak 
mek, geri çıkarmak), 3. ka1a1ak, 2. ltltmek, 3. Gğreamek, 4. 1abk 
4. •mek. almak, 5. aalıklumak, 6. •hk· 

htl .. r, - 1. hellemeç, 2. ı.ımak, 7. tormik, 8. aoraıtarmık 
aon1, 3. 10rak, '· aorma, 5. İltlhbant memura, llplfln 
19raı. 1atUıdal (etmek), - 1. amaela· 

İldf•r etmek, - 1. ayıtmak, mak, 2. emeçlemek, 3. gGslal 
o L 3 la L dikmelr. •· aormaa., , eonp aa ma .. , 
'· aoqtarmak. İltlhdam (etmek) - ı. iılet· 

latllur batır, 1. erk ıor· mek, 2. kallumak 
.. , 2. eeenleıme. l.tthfal - 1. aldırmashk, al· 

ı.tııtu, (etmek), - 1. 109 1 dırmamulık, 2. nı1111ayıı, aı gll· 
.. .._., 2. •"ÜD Mgathk dtt 3. bepamelllk, bete•me· 

bakam Ttırk-EleD anlaomaeıaıa 
11ğbmlığı n genltlfA'I teubGı· 
lerinl mlukere etmek 6zere 
Atlna'ya geldiği 11rada ~ylen· 
mit olmandır. Biz, Balgarlllaa · 
da ekseriyetin, zayıfbA"ı tftbbe 
g6tlrmlyen bu diplomatın nok· 
tal nuarlarnıa lıtlnk etmedi• 
ğlnden eminiz. Tarlı:· Elen doal· 
lap ve bu iki alaı arumdakl 
it birliği Balgarlılan aleyhin• 
mtltevecclh de8fldtr. BundaD 
baıka gerek Tarklye gerek Ya• 
nanlıtan Ye gerek Balkan ant· 
ı .. maııaa dıhll iki memleket 
Balgarlatanıa da bu •ntl .. mıyt 
glrmeılal matlık bir umiaal· 
yelle latemektedlrler. T6 ki b• 
•atlatma balkan yanm adali 
aluılannın genel meafeatl le• 
bine ıamamlanmıt balunnn • 

••••• 
Ulusumuz 
Dikkat Etsin! 
Makbuzlar Matbu ve 

Mfthtlrlfl Olacak. 
Tahıtldarlardan buılarımD 

ıtdt makbmla para tahsil ederek 

Malaandıgıoa J•tlrmadıkları tak• 
dlrdı ba tekil huekeılerlala 

zimmet ıuça uyıhp ıayılmıy•· 
cağında tereddtld edilmekte idi· 

Dan Maliye Bakaalıpıdall 

gelaa bir ltllcllrime gGre, ba 

mea'eleye dair tdt makb .... 
alınan paralar nrgl borc
mahıab edileme•. Binaenaleyh 
ha tekilde hareket de slmme& 

ıaça •yılmamaktadır. Ancak 
vergi Ulblerlle llubıe hakla• 
nnın koranm111 için matba ye 
mtlbtlrlft olmıyan makbulaı 

kar11btJ olarak •erilecek par•• 
mn •ergilere mahaab edilmiye• 

rek tekrar tahdll lhımgelecejl 
muhtailu •uıtuUe bir kes cl8· 

ha kGylerde alma blldlrllmeelal 
emretmifdr. 

••••• 
Yalan, Şirket Sa· 
tın Alınmıyacak! 
Yapılacak iş Sadece 
Bir Devirden lharettit 

Hnaguı tlrketlnln karam· 
)arını tetkik etmek •e ılrke· 
tin mnnhhululle dem ma· 
kneleelnl haırlamak ip tehlı 
meclbl uuuıduı Bay Hamdi, 
Tireli Lmııll Hakkı, Fallı:, 
Muaffer, R6tld leblebici ye 
belediye batmOheadlll Cahhl· 
den mlrekk.& bir komilyon 
teıkll edllmlıtlr. 

Ba deYlr mba1ebedle, tir· 
ketin •ba abnacağı .. ylalarl 

dayalmafhlr. Bnnaa ub yok• 
tar. ŞlrketİD lmtlyu madde· 

tinin bltmeılne aten iki yıllık 
bir mtlddeı kalmıfb. Fakat 

tlrket mftdftrlı-.ı, tlrkeda ta.· 
llyednl tatil edecellal neloe 

blldlrmlt oldapnda htlk6· 
mette telleabD belediyeye de•• 
rint man6t gGrmGfttlr. Stok 
malsemeyl de belediye idene 
aabD alacak, latene abmya• 
caktır. 

Dem mubTeled Aabn'clıl 
Nafıa Bakanb19nda lmnlana• 
eaktaı. 
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~akalaşma 

Gazinoda 
Bir Hadise .. 

Paralı bir 1rkadaı, babasını 
rdyaeında glırdOğQ içi.o, beni 

bir gazinoya davet etti. Zengl· 

nln kolona glrdlru, beraberce 
gazinoya gitttk:. 

Gazinonun sahibi kapıda bek· 
Uyor. Bizi gOrGnce ayağa kalktı, 
Y•ğlı mOıtertleri saygı Ue ee· 
ltmlıdı. Arkadaşım, gazinonun 

gedikli mOıterbl olacak ki ı ga· 
zhıo aahiblle ıyakQstü konuş· 
mıya baıladı: 

- Ne var, ne yok? 

- Sorma... ı,ıer fena gidi 
yor, Alış Yeriş yok ... 

-Amma da yaptın ha ... Ga· 
zlnon her gece kapılarına kadar 
ma,terl ile dolu... HilA l~ler 
fena mı gidi yor? 

- Fena ... Fena .. , Kızanamı· 
Yorua. 

Gazinocunun ağzı ıçılmıetı. 
Onu dlnliyecek: olursak, paralı 
•rkadııımın dı: 

- işler fena! .•. 

k Deyip geri dönmeef nden 
ork.oyordum. Kolondan çek· 

~nı, ilerledik:. Şaeılacak ıey ... 
S •zloo, ağıına tadar dolu ... 
•z çalıyor, ıarkılar eöyleni . 

Yor, rakılar, biralar içiliyor, 
llıtzeler ı E lı: yen yor ve....... vet, 

eylf tamam ... 

Caılno aahlbl yanımda ol 
••ydı, sorıcekturi: 

- işler böyle mi fena gidi· 
Yor? Bir gazinonun bu kadar 

lbflttel'fel olduktan sonu, işler 
0 •de11 fena glderml~? 
d Ne lıe, o.11tmıyayım, gazino· 
an içeri girdik. Garsonlar da 

hlıf eaygı ile karşıladıktan son· 

rı, dıvar dibinde sazdan uzak 
hl ' 

r Yerde boş kalmış bir ma· 
layı doRru götürdfiler. İster 
latenıez oturduk. Jstersen Jııteme. 
Oınracak bııka bir yer yok ki .. 

Paralı arkadııım, garsona 
eQıfr l'erdf: 

- Büyak bir tiıe kalab 
rıkııı... Siyah havyar .. Büyak 
bir çt pro balığı ıekarada... Sa· 
bandı k Çi 1 aoar... roz sa atası ... 

Beı dakika ıonra, masamızın 
ilauı mezelerle doldu. lçmiye 

:•elıdık. Arkadaşım, kapı önün· 

e •gıını ıc;tın gazino eahlblnlo 
aôılerlnl tıhlJle başladı: 
l Gaztnocunnn hakkı var. 
ıler fena gidiyor. 

Sabredemedim, sordum: 

Uıngt işler .. . 
- Alıı·verlıler ... Ortalık ke· 

•ad .. · Pıra yok ... 
O ıôylerken, ben gazinonun 

•aıfyetlnt göıden geçfrmf ye baş 
lıdun. Bütün maealar en bahalı 
rılı:ılarlı, mezelerle dolu idi. 

Derkeı içiyor, eğleniyor ve tn· 
hli, btıtnn bunlar için para 
hdedlllyordo. Bn turşu ne, o 
(lııer fena) perhizi ne ola? 

Arkadaşıma cevap verdim : 

- Demek ortalık keead .. p1 . 

rı yok .. Gazinocuya sen de hak 

veriyorsun, öyle mi? Biraz nel 
onunla alay ettiğini nö çabuk 
onunun? 

Karşımdaki kafasını salladı : 

- Keead... Kesad .. Ahı ve· 
rlıler yolunda oleaydı ben daha 
llel~r yapardım! .. 

- Neler yapardın? 
Daha fazla dayanamadım, 

kendt ıualtmln cevabını gene 
kendim verdim : 

li - Neler yapacağını ben hl· 
rhn. İlk lınce Mazhar Oemın 

~e •bbıb olurdun deiil mi? 
ql c 

ca ederim, eğer böyle btrşey 
Y•pırsın zavallı gaılnocoyu da 
nnuırn 
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DOşftndüklerim ... 

işaretler 

Zelzeleler 
Kal'ş1sında 

Yardımlar .. 

Ş ki• • Al Balosu 70 lik Kadm .. 
e illi . 1 yor.. Hazırlıkları. Sn, Almıo'Jara geçti. Sıyu .. 

-.... 
Son hafta içinde, yurdun bazı 

kö~elerinde zelzeleler oldu. Zel· 
zele mıntakalanndaki halk zarar 
gördü. İçlerinde, evsiz barksız ka· 
lnolar da var. Beı altı yıl önce 
İzmir'de de büyük bir zelzele ol· 
doğu için, sarsıntı felaketinin ne 
demek oldu~unu pek iyi biliriz. 

Son zelzele fdiiketinde, İn· 

sanca za1 iat, hiç denecek kadar 
azdır. Bundan ötürtl sevinirken, 

feliiket görrn yurddaşiarımıza da 
acıdığımızı söylemek isteriz. l'a· 
kat fükrana §ayandır ki, hüku· 
meıimiz, derhnl felaketzedelerin 
imdadına koştu, onları bağrına 

hastı. lç işleri Bakanlığının iki 
giln evel gazetelerde çıkan tehli· 
l;linde okunduğu gibi, hiikıimet, 

fclıiketzedclerin ficil ihtiyaçlannı 

temin etmekle de kalmıyarak on· 
lara yeni evler de yapmayı karar· 
laştıraı. Kara gün dostu olan lli· 
lıiliahmcr ~ewiyeti de, felaketze• 

delere yardım etmek vazife~ini 

yapmakta gecikmedi. Bıitiln bun· 
lar gösteriyor ki, zelzele felaketine 
uğnyan yurdda~lanmız pek ya· 
kmda eski hallerini bulacaklardır. 
Yıkılan, harab olan köylerin yer· 
!erinde sıhhi §artları haiz yeni 
binalar yükeelecektir. 

Zelzele hiç şüLlıe yok ki, hir 
felakettir. Hem de önüne ge~il· 

mez bir felllket ... Gelen haberler, 
zelzele tahribatının korkulduğu 

kadar Lüyük olmadığını gösteri· 
yor. Iluna da ayrıca seviniyoruz. 

-·-· Devir Başladı - Kadro Hazırlandı. 
Değişiklik Te Yoktıır. 

Lf man ve körfez inhisarı ye· 

rlne yeni teşkil edilen cİzmlr 

liman leleri umum mfidürlfiğO > 
şirketin bütün tesisatını, mal· 

larıoı ve mevcud parasını 

tasfiye heyetinden devren ala· 

caJı.tır. Dün ı:mri gelmiştir. 
Dr. Bay Hulusi Alataş'ın 

llmao işleri umum mfidürlüğıi · 
ne tayini emri de dün gelmiş 

ve Dr. Hay Hulusi dün vazi· 
fesine bo lamıştır. 

Tasfiye hcyeıi; eski şirketin 

bütiln kurumlarını, parasını ve 

mallarını devretml'ğe de başla· 

mışıır. İzmir liman iı:lerl umom 

müdilrlilğüntln bir aylık mu· 
vak kat bfilçeei Maliye Bakan . 

lığmca 200,000 lira masraf 
olmak üzere onanmı~tı; f kinci 

cAnun aymda b'.I bütceden 

masraf yapılmaktadır. 

Kadro gene eski kadrodur, 

ve asıl büıçe onandıktan sonra 

dn kadroya dokunalmıyacağı 

tahmin edflmı·ktedir. 

Sulumezarlıkta Bir Zahi
re Deposu Yandı. 

·~~~~~~~-~~~~....,....--~~-

Had ise de Kast Göt·iilmedi. 1150 Li-
ra Para Sağlam Bulundu. ------------Evelkt gece saat 1,50 de 

Suhımczarlık me~kli clvarındıı 

eophane sobğmda zahire tüc· 
carı Bay Mebmed ~Akilin 7 
numaralı znhirc dtposunda bü 

yük bir yangın cıkmış ve her 
keel telaşa dü,orrnfiştür. 

Yangını ilk defa gece bek· 
clel görmfie, pollse ve i tfaiyeye 

haber vermiştir. Oerhnl yeti . 
ŞPn itfaiye fedaUrlıkla çslış· 

mış, dört saat içinde yangını 
söndürm6ştilr. Depo kargfr ol· 
doğundan yalnız lçlndckl z.hl· 
rr.lerdr.n bir kHmı Ue blnrıdakl 

ahşsb kısımlıır tamamile yan · 

Yanan bina Bay Mebmed 

Akif 'in kız kardeşi Bayan Ati 

yeye siddi. Bina 3500 Ura ve 

içindeki mallar da l 0,000 liraya 
Helveçya elgorta şirketine ili· 
gortnh Mi. Yapılan tahkikat; 

Bay :Mehınr-d Akif 'Jn ticari 
vaziyeıinf n iyi olduğnuu m~y 

dana koymu,ıur. 
Bizim bugün hu eütundo yazmak 
istediğimiz asıl meıı'ele, Türk :ulu· 
sunun büyük küçük bütün fe. 
lıiketlcr karşısında dimdik dur· 

ması ve ıoğu'k kanlılı~ını kaybet· 
memesidir. Ilerşey yerine gelir, 
çekilenler unutulur. Türk ulur;u 
eağolsun .. 

\ 1 mıştır. '----------------/ 

Dün bioamn O t ve alt kııt· 

larında yaomış olan para ve 
ticaret def terleri kaealım açıl 

mı~, ;yakandaki Jcaaada bulu· 
nan 000 aşa~ıdald kaeıdı bo· 
locan 15-0 Uranın <fe ticaret 
def terlerinin yanmamış olduk
ları görllJmOştQr. Y:angın eor· 
ğnlarına devam edilmektedir. Yangın çevredeki binalara da 

....... 
HllAliabmer balosu eohatın 

yt.ıdfncl perşembe gftnll akşamı 
hükumet konağı salonlarında 
verilecektir. Balo hazırlıklarını 
yapmak ilz~re dan akpm Ege 
Palasta blr çay verilmiştir. Çay-
da Vali General Kizım Dlrık 
ile Belediye başkanı, bankacı 

lsr, 16ccarlar aUelr.rlle birlikte 
hazır bulunrnnşlard1r. 

Çay esnasıodı VaJJ Gen,..ral 

Kazım Dirik, hayır cemiyetle. 
rlne bir elden ve bir defaya 

m"hsus olmak Ozere iane ıop· 
loodıgı için bueenekl Bilallıh· 

mer balosunun parasız olacağını, 
yalmz daveıfye gönderileceğini 

aôylemlştir'. Bundan sonra Bay 
'e Bayanlardan mürekk~p ul· 
mak üzere onikl kişUik: bir 
komlte seçilmiştir. 

Komite ilk toplantısını ya· 
kında yapacak ve balo bızır 
hklarlle meşgul olmıya başlı· 
yacak.tır. 

Bay Seyameddin 
l)ün Tevkif Edildi. 

Sarac Bay Riza'dan 60 lira 
rü~\'et almakla ıuçlu milli emlik 
idaresi memurlıırından D:ıy :Fevzi, 
Te11fik. ve Scyameddin ha.Janndaki 
!Orgular devamdadır. 

Şahidlerin eöılerinden ve elde 
edilen delillerden alınan kaoı.atle, 
ev\fefoc serbest bırakılan Bay Seya
mecldin, ıorgu hak.imligince dün 
tevkif edilmi~tir. 

Şehir 

Ağaçlandırılıyor. 
6elr.dlyece yangın yertnaell 

yeni bulvarlara fldnlar dtlı.U 

mittir. Utustan ·1sııyeıılere de 
beledly.e fidanlığ.ndan çok ucu· 

za fidan vedlmeılne bıolın · 
mışbr. Zavallı 

Kadın Yıkılan Du
varın Altında Kaldı. 

geçmek tehlikeelui gösteriyordu. 

Bilhassa pencerelerden g<Jğe 

uzanan alevler -yan taraf ta bir 

Museviye afd olan bir binaya 
geçebilirdi, ayni zamanda hü· 
bumet avloeundnkl Maliye hl· 
nası da tehlikeye dO~mfi~ bolu· 

nuyordu. İtfaiyenin fed11kıirhkla 
çshşması ııaye6inde bütün bo 
tehlikelerin önüne geçilmiştir. 

Çok Yerinde Bir iş! 
....,.,...~~~-...... ı'--~~--

Yağmurlar yüzünden Tepecik.'lo 
bir kaza olmuotur. 

Nizam eokağında oturan Nev· 
rekoblu Bay Riza'nın evinin bahçe 
duvan yağmnrlıırdan yıkılmt§ ve 
kanu 40 yaolımnda Bayan Rukiye 
dovann altmıla kalmıttır. Yeti~en 

kom~uları kazaya uğnyan kadını 

kurtarmı~Iıırdır. 

Türkiye'yi Olduğu Gibi 
Tanıtmak Gerek .. 

ölüm 
Hilfıliahmer cemiyeti başkanı 

doktor Day Cevdet ı~uad ve kimya· 
ger Bay Salahiddin'in analan dün 
ölmüı ve cenazesi ihtifalle kaldın· 
larak asri mezarlığa gömülmüotür. 
İhtifnlde pekçok zevat hazır bulun· 
muşlardır. Bay Cevdet ve Bay Sala· 
hiddin'e başınız uğolsun deriz. 

Yapılan tıhktknıa göre yan · 
gmda .kaed eseri yoktur. Yan· 
gının nasıl çıktığı anlaşılama· 

mışsa do işçiler tarafından 

yakılan mangaldan veya yanık 
atılan bir etguııdao çıkmış 

olması ihtimal dahilinde görDl· 
mektedir. 

Iladiee tahktketıoa müddei· 
umumi muavini Bay Fahri el 
ctmıştır. 

A vropa ve Avrupa harici 
memleketlerde hosuei evler ta

rafından bir tıkım rebbeder 
neşredilmektedir. Bunlarda bQ. 

tOn memleketler hakkında 

umumi malumat verilmektedir. 

lcedişler Bakanlı~ından nli· 
llğe gelen bir bildirime göre, 
bu gibi eserlerde Tür iye hak. 

kında olan malumat ck'4eriya 

ya derme çalma veye yanlıştır. 
Matbuat umum müdOrlOğn bu 

Tayyaıre Sönemc§l~o 
Telefon: 3151 Bu~ün clefon: 3151 

8000 güzel kızın arasında seçilen en gür.el 200 kızrn iştirak etlfği senenin eu şen filmi.. 
m:rı.ııı:ııııııııı::ıııııııııı: ............................................................................................................................... . 

ROI\IA 
Amerlka'hların ve Avrupa'lıların göz bebe~I olan bflyük artlet 

eEerlerin herhalde nıenf i bir 

mahiyet tooıyan Türkiye fll!lılla. 
rını müebet kılmak içi 0 işe 
başlamııhr. 

Bu kez Zftrich'de "Tlmeı 
nfltrlyıt evi tarafından çıkarır 
makta olan (Orta -ve şark AV· 
rupa'eı rebbeıi) adını taşıyan 
rehberin n~rl sırasında T4rkl· 
ye'ye dair malumatın genişle 
tilmesl için bu ellerde birçok 
ealıifeler TOrkfye'ye tahsis edil· 
mfetfr. 

Eserde yalnız f zmfr vilayetine 
üç ııablfc tahsis edilecektir. 

6u esere İzmir hakkında 
eııaslı malumat, değerll resimler 

konacaktır. Diğer vilAyetleri · 
mlzden de ayni suretle değerli 
mahl.mat ve re&lmler gônderl· 
lecektir. 

İstatistik mildOrü Bay Nuım 
Balkuv hıı malumat ve reeim· 
leri temi ne memur edilmiştir. 

yapacak değllfm. Fakat Sar'da 
reyler kullanıhrken birçok ıey· 

ler oldn. Bu arada da bir ka· 
dın, hem de yetmltlnl ,;eçmlı, 
ununa eleyip ele~inl aemıı bir 
kad1ncık bnkok dlılerlnin Gt· 
ınnde iki btiklfim olarak reyini 
vermeğe gidiyor, bir arılık he· 
yecına kapılıyor ve reyini '"r· 
dikten eoora düe6yor, hayı· 
Jıyor. 

Bu kadın &özüm6a ônOnde 
canlandı ve onu yakındın g6· 
rür gibi oldum : 

Kanı damarlarından çekHmlı, 
avurtlar• çökük, gözleri kati•· 
rıoın altındaki mağaraya sak· 
lanmıı, 1açları ak, çeneılnin 
ahında buruşuk deri kıvrımları 
sarkan bir kadın .. 

Y etmlı demiyor, ıeklen de· 
~lyor. Dego,.~ini taka kaka 
sandığın bı@anı gidiyor .. 

• 
ı . . 
btlyarlanmızıo df'ğll gençle· 

rlmlzln, ok.ur ,azarlanmıaın •e 

cemi yelten iı ılmıı, ôn ufa 
geçlb bağdat kormoı olanlan· 

mızın olsuo, aandık: baıında 
toplandaklarıoı ne zamın göre· 
ceğlı bilmem ... 

Vaıaodışlık nedfr; koru bir 

etiket, cumhuriyetin emniyetli 
11çığı alrıudJ yeylb içmek, 
rahat etmek mi acaba? 

fntlhab def terleri nerede 
açılır, iotlbab ne vak.it baılal', 

ne gilo biter, hiraı mtıddetf 
ne kadardır; bunu sormıya bil' 
gelmez. 

• • • 
Sallana sallana geçen, gös· 

lilklD, bıatonln, oem!!iyelf, dik 

yakalı, şık. eli çantalı, t~pe lir· 
nak üUild Hyıo Bay ve ayol 
•yardaki sayın Bayan; nereden 

nereye gidiyouon yahu? 
Ver, bu tarafı, eandık hat1a• 

doğrul da reyini •er!.. 
Ben çoğonuzo bllirlm elsin .• 

Almıya, toplımıyı gelince bera· 
beniniz. Vermlye g~llnce, btl· 
tCıo borçlarınız için a •cunus da • 
kafanız dı, keeeofı de kapalı .. 

İane ver. 
Vermem. 

Şo kadar vergi nreeekatn. 
Vermem. 

Vatandaşlıktan doğıa iç 
borcunu vef! 

- Vermem .. 

Ne aanıyorıunuz. vatın bir 
çınar gôlge81 midir? 

Baylar, bayanlar, reyfaial 
'1erlnlz, Sar'dakl yetm'')ltk ka· 

dm kadar olamHeak... Ne dl· 
yeylm .. Ayıb kelimesi 11 gell· 
yor ba:ul! . 

Orhan Rahmi 
~~~~~-----~~~~-

m .. nkul mallarını bankayı ııl· 

gorta etdrm!şlerdlr. Fakıtt bir 

kısmı bu muameleyi pptırms· 
mışlardır. Bunların acele etme• 

leri ve gayri meakolıl bulun· 

mıyao belediyelerin de umum 

naüdilrlilğe haber vermelezl 
için vllAyete emir gr.lmlştlr. 

Kanunusani 
1935 

.KaBJm 
71 

17 1935 
G4n 
31 

EDDIE CANTOlt'un Şaheseri 
Roma imparatorlarının biltüo sefahatleri ve entlrfkaları - Dillerde destan olan Roma ha· 

mamları - Araba koşuları - Binlerce güzel esireierin leatıldığı esir pazarlar~ .. 

Belediyelerin 
Gayri MenkuJlert 1--P_e ... rş_e_m_b_e __ 

1 
Arabf 1353 Rumı 1350 

2 el Ktnua 4 ---------------.. ---------------
AYRICA 

F o x Dün ya Havadisleri [Türkçe izahatlı ve zengin hAdJeeU .. ) 

S l Bergün : 15 - 17 - 19 - 21,15. Perşembe : 13 - 15 - 17 talebe 
eaDS ar seaneı. Cuma : 13 te llhe seansı. 

Belediyeler Bankasın. L2 Şenal 
ca Sigorta Edilecek .. 11~E~v~b-t ___ Ezant ___ V_asa_tt_. 

Belediyelerin gayri menkul 
mallHının yangına karşı sigor-
ta işlerini yalnız belediyeler 
bankası yapacaktır. Ve ,algorta 
ücreti namı altındı hiçbir mG· 

2,17 7,23 
7,17 12,24: 
9,46 14,52 

12 17,06 
ı, sevaba girersin!.. 

Şakacı 
1 esseeeye tedlyaua bolonulmıyr· 

~'-•••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ' caktır. Birçok bele diyeler gayri 

Fiatlerde Zam Yoktur ... 

G6net 
Ôğle 
İkindi 
Akeam 
Yataı 

İmeak 
1,37 18,(2 
12,SS 5,38 
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Fudhol Heyeti Bu Vaziyet Karşısın
da, Bilmeyiz Ne Buyurur? 

1 Tabii olmıyan neti· 

celer. 
2 hakem hakeızlıkları. 
3 - Heyetlerin IAkaydlıt. 
4 - L eyetlerln bitaraf ol· 

mamaları. 

Nlhayeı, koskoca bir tomar 
halinde ıpor sahaeının ortHına 
dOştQ veya dQşmek dzeredJr. 

Ddn işittim: 

Altay ve İzmlrspor ilk maç· 
tarından çeklllyorlar. Onları, 

ayni iddialarla n resmen 
haklı olarak kOıkiln bulunan 
kuUiplerin taklb etmlyeceiiul ,de 
kimse temin edemez. Ltk mıç· 
lannın tam orta yerinde ikiye 
ayrılması; nizami vaziyet tutu· 
tarak maçlara devam edllee 
bile neticenin normal olmaıı 

ftzerlnde en aıağı ytızde 50 
bir teelr yapacaktır. Ben, bat· 
ka sebeplerde g~rerek Altay'ı 

ilklerden ayrılmıya dnet et· 
mletlm. Bugiln klrııma yalnız 
Altay değil, İımlrepor koltl· 
bil de çıkıyor. 

İzmlr'de birinci ıınıf olarak 

gösterilecek 5 takım vana, bun· 
lardan biri de fzmirspor'dor. 
Nitekim liklerde puvantajı en 
yflklekte tutın Altınordu bile 
az kalSln1 onunla oynadığı oyun· 
dan mağlub çıkıyordu. Bu nzl. 
yetteki iki tık.ımın llklerden 
çe1dlmlye kırar nrmelerl, tıbll· 
dir ki, lzmlr'de lig maçlarının 
yalnız intizamını değU, ruh ve 
maksadını da bozacaktır. Bun· 
dan başka, sebebler ve bizde 
spor~uluğun iç yüzü bakımın· 

dan da, umumi ef kAr Qzerlnde 
fena tesir yapacaktır. 

Takdir ederim ki, eaki fehnca, 
imam bildl~lni okur, yani bu 
işleri idare edenler IJO pO.ıkftllft 

kulübcQlük ihtirasından ayrıla · 

mazlar. Fakırt bize daşen vazı. 
fe de, eebeblerl, illetleri lllf· 

tsrmek, mee'ullerl notetmektlr. 

Evvela şunu kaydedeyim: 
Ben, Altay lllderden çekUslo, 

dedim. Fakat ilklerin intizamı 
bozulsun, likler yarıda kalaın 

veya tek ayak ftsUlnde sıçrıya· 
rak sona ersin, demedim .. Dlyıı,. 
mem de. Pre11elp itibarile bunı 
muarızım. Çünkü o takdirde 
ilklerin manası kılmaz ve benim 
Ahay'a karşı olan tenkitlerim· 
deki esaslar da kısmen başka 

idi .. 

Şimdi gelelim asıl cihete: 

Ben tenkitler yıparken gö· 
zümle de gördOm, kulağımla da 
işittim ve spor polhlkıeıaın mı· 
sa altı plAnlan ile de anlaşıldı 
ki, Uklerde bir gayri tabiilik 
var.. Hakemlerin karulırı tu· 
haf laatıkça tuhaflaştı .. Cezalar· 
da bir aykırılık gôrdltıyordu. 

Oyunların idarelerinde affedile 
mlyecek batılır başlamıatı. 

Oyunlar ve oyuncular hık· 
kındakl hık.em kararları ve 
raporlın ile diğer işler ar11ında 
bir aheokalzlik almış ydrftmGıtG 
veıııalre vesaire ... 

Diğer tarafta da f otbol be· 

yeti, lak Ar k•bul etmes bir 
şekilde bütün ıhvale lAkayt ka· 
hoca zaten bolınmış olan si· 
hlaler ba •ltfd tablllige bir 

not nrdf n liklerlo, adeti 
evelden kırarlııtırılmıı bir 
neticeye ballanmak letendlği 

ileriye ıtırdlda. İıte llklerdekl 
akord burada bozuldu. Ve tel
ler burada kopuyor. 

Amma bu iddia yanbt imiş, 
i11m edlllyormue, bGıntl niyet 
göıterllmlyormuı.. Ne çıkar? 

Bıtalı kararlar •e manalı IA · 
kaytlula buna ıebeblyet veril· 
memeliydi? Evet, eebeblerln 
tekli ne olursa ol.un, netlceain 
bu oluıu k1r1111nda hepd mü· 
ınldlr. 

Muhı,,rem futbol heyeti, ge· 
çenlerde gazetelerin ithamları 

kar1111ında dı harekebis kıl· 

mııtı. Vazifeılnl, meı'uliyeılal 
mtldrlk Te kendbıe gdnnen 
bir heyetin yapacaAı ıdktt de· 
ğll derhal cenb nrmekd. 1ıte 
bu ldare've hakem kanallarının 
besukloğo, İsmlr'de mGeterek 
~e topla bir ıpor faaliyetini de 
çill'dUft. Ltklere devam edilıe 
bile bueene Tdrklye mtlvace· 
heılndekl ilk nıiyetimlıin ta· 
bll oldago iddia edilemez. 

Gazetelerin titizliğine bak 
vermek gerektir. ÇGnktl sahayı 
biz dolduroyoruı, blıdm netrl· 
yatımız, reklAmlarımız ~e blslm 
gHetecllfğlmlzdlrkl, aaha ve 4o· 
layıslle spor kulftplerinln ka· 
ıınma ve ylkeelmeıinde rol 
oyoamakta4ır. Yant, ıporun 

lnkl .. fında bizim de hleeemlz 
Yardır. Binaenaleyh oaon ıaku· 
ta karıı11nd• dı, eaerlmlz ve 
hl88emlı olduğa için, elbette 
sormak, heıab htemek hakkı· 
mısdır. 

Yana öbtlr gln ırttk uba· 
l1r ıeylrclafz kalına n halk, 
bu eeraft bqıaandm, tpora 
kareı göıterdl~I aeYgl ve sevki 
eelrgerse ne olacaktır, boöu 
kim telifi edecektir? .. 

İd1recller ve heyetler omus 
allkemezler, bu ıyni zamanda 
bir nlHm işi, bir gençlik ve 
ıpor işi, yıni cemiyet itidir. 
Onlar halkın emniyet n ne&a· 
keti ile de oynamıtlardır. Meı'· 
ullyetlerlnln cepheıl bir değil, 
birkaç , tanedir. 

Spor değil, içtimai bir mar1& 
unkl.. Nerealuden tuteanız, 

illetli bir taraf elinize geçlb 
kopuyor. 

Y111k: 
kopmak 

llgler de 
bere!.. 

belinden 

Eeki Bir Altay'lı 

Mektehler Liki 
BugGn Aluncak n Balke•I 

top alınlanada, Balknl idare· 
sindeki mektebler Uklne denm 
edtlecekdr. 

Programa göre eaat onltette 
Alaancaltı Ticaret· Buca (Hı· 

kem bay Ali ·Llee·) 
S1at onbette'Balke•I alanında 

K.antıt • Zlnıt (Hakem bay 
Şlnui San'atlar) talnmt.rı kır· 
ıılaeaeaklardır. 

Balkew &unnıııaıa döml· 
f lnallerl de yarın Bılk aaha· 
sın da yapılacaktır. 80 mac;lar

dın IUt 14 te Demlryola · Bor· 
nan aut 15,30 ela Tepecik 
Tdrkyurdo · Hacıbtlle ylnler ta. 
kımları karaılatarak f lnallıt ta· 
kam meydana çıkarılacakbr. 

ıllya bornıındı incir, yumurta, 
zeytinyağı ve ~ıtım, Nevyork 
boreaeında incir flatlerlade 
12·1·935 günlemecine göre bir 
değltlkllk olmamıştır. Pamuk 
Llverpol boreası Amerikan pa· 
muğo mart teslimi 6.86 mıy11 
teelfml 6.83 temmuz 80 teşrini· 
evvel 6.69 ayol boreada Mııır 
pamukları eakılırldlııı cloıııl mart 
teıllml 8.60 may11 8 .61 te~· 
mos 8.61, teorlnlev ·u~ı 7.50, 
teorlotl'ani 7.47 penldfr. Nev· 
york borsasında kAnunsanl tes· 
ilmi 12,55, teırlnfenel 12.40· 
12.4ı3 ıenttlr, flatler bir libre 
bışınad1r. hkenderlye borsa· 
unda Mısır pamuklarının f g f 
Hkalarldis cinai mart tealtmi 
16.07 mayıs J 5.99, temmuz 
16.0, eylul 16.09 f g f aeımooi 
ıubat 13.76, nieao 13.78, tem· 
muz 13. 78, eylul 13.63 talla· 
rbtlr. Flatler 99.05 llbr& için· 
dir. Buiday Lherpol boreaıında 
m1rt teıltml 4.11 1·4, mayıı 

5.01, temmoı; 5.02 3.4 flıtler 
tillndir 100 libre içindir. M111r 
Lberpol boreaııında m1rt tes· 
ilmi 81.4: 1·2, mıyıı 31.00, 
ıemmuz 32.07 1·2 ııf plıtı 
480 libre için ıllindir. Yulaf 
Şlkago borsaıııında mart teslimi 
58.1·8, mıyıı 56.1 4. temmuz 
52 f latler 32 libre için ıenttlr. 
Çavdar mart~ teslimi 91 1 4, 
mayu 91 1 8, temmuz teslimi 
90 f latler 56 libre için eenttir. 

Arpa m•rt teıllml 82 mıyıı 
78 ıenttir f lıtler '8 libre için~ 
dtr. Fındık Manllya borsa9ında 
İlf -Marıi1y; -teıllml - kab~ksuz 
tuk 6!l0 Glresou, 650 Napolt, 
640 Romanya, 5670 tarragona 
625 kabuklu NapoU, 245 Na· 
poll krtble, 27 5 NıpoU kanşık: 
250 Sicilya krlble 280 .:arıtık 

250 tarragon krlble 240 frank . 
tır. Hamburg bonuında Tdrldye 
kabobuz fındıklar 675 fnnk· 
tır. Hamborg bonaıında UltGn 
Ttırldye adi koka görClnftşe 

g6re 0.10·0.40 ortı 0.60·0.80 
iyi 0.90 lll 1.50 Yunan Adi 
0.10.0.so orta 0.80-1.50 iyi 
l.so.2.00 Bulgar Adi 0.25·0.40 
orta 0.60·0.80 iyi 0.90·1.80 
flatler Hamburg depolarında 

yGsde 2 dara tenzilinden sonra 
bir kilo için f lorlndlr. 8am· 
burg bonaıında incir Tdrldye 
malı peşin 10·11·2 vadeli 13·13 
1·2 f lorlndlr. Berlln borıasında 
yumurta Almanya malı t111e 
65, grem ve fulalar 12, sınıf 
a 11 1·2, b 11, c 10 1·4, d 
9 1·2 Hçme urulle 11·11 1·2 
11·10 1·2 9 3 4: 9 Belçika mıl· 
lırı unslle 11·3·4·11 1·4·10 
1·2·9 3•4 eetonya 111·8 11·10 
1 ·4:9 3·4: Nornç Fenllndlya 
11 1·2•11·101·4: 9 3·4 Bolgar 
b ııaıfı 10 1 ·4:, c ııaıfı 9 8·4: 
Macar a ııoıfı 11, b ııoıfı 10 

ı ·•, c ııaıfı 9 3 4 Y ogotlnya 
• ılDlfı ıo 3·4 b ıımfı ıo ı·• 

f latler mHaddı gıdalye komi· 
eerllğlnce teebit edlUb Derlln'e 
verglleii verllliilı ngonla olmak 
here yumurta dzerlnedlr. 

TGrkofiı 

Göztepe Kongresi 
Geri bırakıldığını yazdığımız 

Göztepe ıpor kulübQ kongresi 
bogGn kat't surette toplanacak· 
tır. Büttın azaların davetli ol· 
doğu bo toplantının bu akşam 
nıt sekizden ıonra yapılacağı 

chlyalmaıtm. 

24 Saat lçinde Soyadları
nı Kütüğe Yazdıranlar. 

~~~~~~---~~~~~~-
Bayan ve Baylardan soyad· oğla, Ztraet M. KAzım çlledem, 

larını n\lfus kGtt'lğöne yazdır· Aydın demlryolları muhasebe· 
mık için nftfuı müdilrlOğQne sinde Cemil çudrl1 Aydın de· 
yıpılın mt'lracaatler çoktur. Fa· miryollarındıı Hdseyin oğlu İs· 
kat alınan tedbir Hyeılnde fazlı mıU çönt, Remzi çağlı, Bnrna· 
memor çahotmlmakta ve md· va'da İldocl Kilrtömer ıolı::ağrn· 
racaat edenlerin k.OtOğe yazıl· da 3 numarada Sami çelebi, 
maları muımelesl gOnft·gftnüne Mftstahkem mevki kumandan· 
bitirilmektedir. KOUlkten çıkar· hğı bandosunda başçavuş M. 
dığımız ıoyadlarıoı y1Zmakta Sırra çimtay, K.ilçük zabit Ali 
devam ediyoruz: çatakkaş, Tepecik Bozkurt ıo· 

A !tığında 18 numarada Ali çel· 

Mısırh eaddesiode 96 nnma· 
rada İhsan Akgftrgau, Kuruçay 
mahallesinde Demir Ramazan 
Abinlk, Kuruçay mahallesinde 
Demir Akeayakeay, İtfaiye şo · 
förü Muhsin Ateşü, Abdülezel 
paşa eoklğında 29 numarada 
Re~ıd Aydoslu, Hüsnü Alpal· 
gıo, Abdullahefeodl mahallesin· 
de 8 numarada Mehmed oğlu 

Mehmed Arıksoy, Bornna'da 
Bacıyaran maballeeinde 25 DU· 

marada Süleyman Faik Atatop· 
1 rak, Karşıyaka'da Mfisavat so 
kağındı 6 numarada Tevfik 
AvrJ, Orhınlye mahallesinde 
Mortıza eokağında 14 numara· 
da Hüseyin Arslancık, İnhisar 
fabrlkasmda y11prak tütün us 
tası Ahmed Sabri Aeçeno, Ce· 
did maballesiod~ Uıı:uof mam 80· 

kağanda 22 numarada Hasan 
Ağacık, İkinci mülıizfm Cevad 
Akgüney, Gedikli Abdullah 
Ayd1r. 

B 
Çiğli köyünde HOeeyln oğla 

Necib Bucak, Balltkuyo mahal· 
lesinde 34 numarada İbrahim 
Bıhçecller, Tepeclk'te Ara1 çık· 

mazında 24 numarada Mustafa 
oğlu Alt Bulgur, Birinci Karan· 
tlna'dı Mektupçu yokuşunda 

Feyzlye sokağında 15 numarada 
H. Hüenü Barlu, lbrahlm Bol· 
ol, İklçeameUk'te Haeta soka
ğındı 60 numaradı Mihri ye 
Batok, Bacımahmud mahalle· 
sinde Birinci beyler ıokağında 

2i num.rada M. Cemli Biçer. 

ç 
Memdohlye mahalleel Mum· 

CUZlde caddesinde 63 numara· 
dı Oıman Çevrik, Sandıkçılar· 

da tozça Sabti yıuındı Sabri 
çetin göz, Birinci sultani ye ma· 
halleııinde Ambar ıokağında 

14 numarada Fatml\ çakto, Za· 
bire borsaaı simsarlarından Mua· 
tafa çömezoğlu, Karşıyaka So· 
ğokkuyu'da Ada ıokağında 28 
numarada İhsan çakur, Kart•· 
yaka Aydoğdu sokağ1Dda 39 
numuadı Mehmed İzzet çiçek, 
Geri tfttün ıirketlode Zeynel 
çib, Alıancak'ta Akdeniz BO· 

kağında 47 numarada Siileyman 
çılııkau, Göztepe'de Mısırlı 

cıddeslude 256 numanda Muı· 
tafa oğlu Faik çau, Kemeraltı 
caddesinde '7 numar1fla ea.. 
eeyln Cahld çaldıran, Kırantl· 

na'da 18 numarada Mnstafa 
Çokurkent, 41 (numaralı bekçi 
Oıman ÇetlnOye, Kantarcı eo· 
bğında 471 numarada Ramazan 
çark, Kemer caddesinde 43 
numarada S. Sllim çetlnUlrk, 
Çamdlbl'nde 220 numarada 
Mehmed çığın, Kuroonlo ıoka· 
Aında 49 numarada lsmıll 
Hakkı çap1r, Tuıço sokağında 

4 6 nom1rada Yuıuf çini, Kı· 
zılçullu'da Mıkaeçı Ali çatma· 
kış, K.areıyaka'da HeogAm ao· 
kağında 5 namında BOsnü 
çekli, Devlet demlryollarında 

çıhşıo İsmail Hakkı çimli, Al· 
Hncık tnmvıy caddesinde 456 
aamanda İbrahim Faik çakır· 

res, ikinci Aziziye mahallesin· 
de Gündoğdu sokağmda 32 nu· 
marada Ömer oğlu Sadık ve 
kansı Çokay. 

D 
Karşıyaka'da Bahariye ma· 

halleslode lmay sokağrnda 7 
numarada lsa oğlu Naci Dlntz, 
polis 114 numaralı Mehmed 
Ali ~Dalg•, gümrOk muhaf1Za 
he11ab memnro Basri Dilçlk, 
Tüfekçi ustası A. Süleyman 
Dirm~n, ilkbahar sokağında 
34: numarada AI. Ali Dlrler, 
K.aroıyak.a'da Donanmacı ma· 
halleılnde İbrahim Doğaoalp, 
Orhaniye mahallesinde Uluyol 
sokıtğında 25i numarada Osman 
Demirbaş, Hapishanede gardiyan 
Fehmi yanında Abdullah Dil· 
oğlu, Belediye varidat memuru 
Nuri Destek, Aekeri haetaneei 
hesab memuru Behçet Dura· 
man, Devld demiryolları Hal· 
kapmar fabrikasında Fuad DJnc· 
sarı, Değirmondığı Selimlye 
mahallesinde İbrahtmbey cadde
sinde 10 numarada Muzalfer 
Dündar ülgen, Karataş Orta· 
mektebtnde çahıan Mehmed 
Demirer, Devlet demlryollann· 
da işletme memuru AH Doğan· 
lar, SelvUimesçlt Dere sokağın· 
da 65 - 67 numarada Tahsin 
DOzdar, Gilndoğdo'da Hayat 
ıokığında)25 numarada Abdur· 
rahman Derman, Buca'da Yu· 
kırı mahallesinde Çiçek soka· 
ğ1Dda 7 numarada S•U~yman 

Dlaçtilrk, Glen tülftn. kumpan· 
yasında Tevf lk Doma, Kardı. 
ça'h hınında ~igortacı A. Be· 
sim Döver, Telefon şirketi baş· 

komiseri İbrahim Damer, Vali 
K.Azım paşa caddesinde Senpo· 
Ukarp kllheıl yanında Sadeddin 
Dllbllgeo, ikinci sQleymaniye 
maballeelnde 4 7 numarada 8. 
Galib Dorlay, M111rh caddesin· 
de 250 numarada Haean Der· 
me, Gleo tütiln kumpınyasın· 

da Hamdi Dülger, Karşıyaka 

Fahreddlopı11: caddesinde 170 
numarada Abdullah Dodulırb, 

Abdollabefendl mahallesinde 
Mehmed oğlu Abdullah Demir· 
sıkan, Kahramanlar'da Mehmed 
Dökmeciler, Ar111ta içinde 300 
numarada İbrahim Nuri Dlrlk· 
man. 

E 
Aydın demlryollarında tef tlş 

k11mında Celil Efe, Ziraat ban· 
kHındı Mehmed Erbll, Karoı· 
yaka'da Maliye memurlarından 
Kimli Eğllmezer, Karşıyaka'da 
Oımaazıde'de 15 numarada 
Osman Nuri Ergener, Bayraklı 
lıt11yonunda memur Cevad Ec;· 
kin, Belediye harita şubesinde 

Seyf 1 Erki, Ziraat bankası 

boğdıy deposu memurlarından 

Alt Elçin, Maarif memurların· 

M. Sırrı Ernı, Karşıyaka'da 

Terakki soklğında 7 numarada 
Tahsin Erökteo, İkinci stıley· 
maniye Ruhlbaba sokağındı 10 
numarada Şemlllddin Elblr, Al· 
aaocak'ıı Şerafeddin caddeılnde 

1 numarada Mebmed Ali Ereea, 

Borsa .... , 
Borsada dünkü üzüm ve za· 

hJre satıştan af!?ğıdakJ ıekll· 

dedir. 

ftzftm Satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

214 S. Sdleyma. 12 25 17 76 
200 Müskl. lnhf. 11 50 11 50 

82 Ş. Rıza halef. 15 50 15 50 
50 Ş. Remzi 13 50 14 25 
41 Kooperatif 1 7 17 
31 F. Solarl 15 25 15 25 
12 H. Şetbeş 15 15 60 
12 Horaea. o. Sa. 14 75 14 75 

3 Ş . Frankn 18 18 
64:5 

Zeytinyağı Satışları 

Kilo 
8500 Muhte. alı. 24 75 

Pirina 
360 Ton ~uh. alıcı 632 

25 

690 
Ton flatl 

Zahire Satışları 
Ç. Closl K. S. K. S. 
104 Buğday ıi 25 4 75 
245 Susam 11 11 

1831 Palamut 170 435 
193 Pamuk 58 60 

Yeni Neşriyat: 

idare 
Dahiliye VekAleti tarafındıll 

çıkarılmakta olan "İdare,, ayhk 
mecmuasının 81 inci ııyııı net· 
redilmlotlr. Yurdun lçlelerlolo 
idaresine t1all~k eden karar vo 
talimıtnamelerln bir killllyatı 

olan bu mecmua, ayni zamancı. 
gayri resmi kısmında çok fay· 
dalı makalelerle bezenmlt bu· 
lunnyor. 

Yeni nüshada Naelt Kıcı· 

man'ın cŞehlrler ve mahalli 
idareler toplantıları,, bıkkındı 

tetklkll bir yazl81 ile cMerco· 
re> den tercO.me, memurlara 12 
açık mektup ve ilbe oll\rak d• 
Barthelemy'nln "Hukuka lda· 
resi,, vardır. 

Şehirler ve mahalli id1reler 
toplantıları hakkındaki yasıd• 

Lyoo kongresinde •erllmlo ollll 
İngiliz raporu ile yollar hakkı11· 
dıkl ı<>rgul1r ve verilen ceV1p· 
lar izah edilmektedir. 

12 Açık mektupta be, me· 
morlardan g6rftlmeal lbımgeleo 
vaeıf larla memurluk bıyatınd• 

muvaffakıyet elde edilmeıl lçlo 
nasıl hareket edilmesi lcab e&· 

tiğl açık ve temiz bir lleanl• 
sayılmaktadır. Yılnız bu y11ılır, 
mecmuanın kıymetini yGcelt· 
meğe k41 I gelecek derecede 
mühimdir. 

"İdare,. mecmuası bftyftk bir 
dikkat ve meharetle tanzldl 
edilmletlr. Ulusal kftUlphanemi· 
zin en kıymetli külliyatı ara· 
sında "İdare~ mecmuasını d• 
işaretlemek çok doğru bir ha· 
rekettlr. 

Bay Flanden 
ile Bay La\7al.. 

Bıotarıfı 1 inci Pahlfede -

Bay Flanden ile Bay Luıl 
31.1.935 de Londra'ya gide· 
ceklerdlr. Dün eabab Bay 
Corcklerk ile Bay Flındeo 

yaptıkları görütmede bo ılya· 

reli geclktlrme~e kırar ver• 
mitlerdir. Çflnkü Franıız . la· 
glllz görGşmelerl sllAblın bırak· 
ma meı 'elelerl üzerinde ola· 
caktır. 

-
Göztepe tramny caddeelnde 
924: numarada Ekrem Ermek, 
Abdollhef endi mahılleılnde 24 
numarada Rtıstem oğla Naci 
Ergöçmen, polis memurlarındaO 
İbrahim Hakkı Evrenoııı ıoyıd· 
tarını almıtludır. 
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i~ Y/ '9' mak flıere 1020 lira bedeli 

<.dl e o ifil g fi o ô ~ C©ı ~ l\JI ~o ~ ır o D ::~=m~!:~~.!4 ~:ı.!::~d~=; 
ıarınemesf Teçhile açık ~ksilt · 

me ile 2 2 935 cumartesi gtin(l 

Hal 16 da belediye daimi en· 
camenlnde alanacaktJr. Bu işe 

iştirak için 123 Ura muvakkat 

temlnıt lAzımdır. Söylenen gfln 
Ye saate kadar belediye enen . 

menine mftracaat olunur. Şart · 

name örnekleri belediye idare 

- Başı 2 f ncl sahifede 
tün bunlardan bihaberdi. Fakat 

bu anda çocuk birdenbire ığ · 

lama ğa ba~ladı . Bunu lşlden 
ınne derhal gôalerlni açtı n: 

kazanmıştır. F kat kafasındaki 

bütıln h6creleıl kullanıldığı 

içtn yeni f lkirleri alarnaz. Ala · 

mayınca da ileriye gld~mez ve 

bir Ulrld ileri gitmek istemez. 
U vakit ddn savae arkadaıı 

olan iokılApçıya dö oer ve: 

Yazan: Conl Bohan Tefrika numarası.58 

K:ıptanın yüzü güldü .. Namusk3r bir 
Alman olduğu anlaşılıyordu. 

K.ıplan; Rişar'ı dlnledlkten 
•onra aadh olarak reddetti : 

- Telgraf çekmeğe mecbu· 
ronı. Bau ı verilen talimat bao· 
ka hiçbir ~ey, hattA sizin gibi 

de olıa hiçbir adam kabul et· 

IQenıeldiğiwl Amirdir. Çok mil· 
hıeselrim. Fakat enet emirde 

lllCiıııade tstlheal etmem lbım 
geliyor. Ondan sonra hay bıy 
'IDrlnlzt ifaya Amadeyim. Bon· 
dan hatka vapurum çok kötil· 
ddr, adeıll kmk bir teknedir 
denifebUir. Bana k tırsa diğer 
hlr 'apar be lemenlz daha ha· 
Yırlıdır. BugQn Volter'i kaybet· 

tim. Gemiye geldiği zam o esa· 
ıen hasta idi. Kalb bastahğı 
~ardı. Fakat kendisini ikna 

tdemedlk, don gece öldO. 

- Defnettlğfnlz o mıydı? 
- Evet. O da vardı. Volter 

Çok iyi bir adamdı ve karımın 
amca oğlu idi. Şimdi maklnlı· 
llrn kalmadı. Kendisi Ham· 

;ıırglu idi. Şimdi t elgraf çek· 
llJl mnıa Vlyana'dan veya Bu· 
dıpeşte'deo evci bize iltihak 

edebileceğini zannet mi yoram. 

IUş11r tekrar Omlde dO~tO : 

- Ôyle ise beraber gideriz. 
Tt.lgrafı da iptal ederiz. Ben 
lllık' . ınıetlm ve Rosçuğa kadar 

•enin maUohtlfglni yaparım, 
dolayısile een de sıkıntı çek· 

tnemıv olursun, dedi. Kaptan 
tOpbeU ~ftpheli Rfşar'a baktı ve 

.Rltar onun oOpheelnl gidermek 
için : 

- Doğru eöylQyorom, dedi. 
lttqbarebeden evci Damaralaod· 

de ınaklnlsllfk yapıyordum. Mı· 
den kendime itti. Fakat ken· 

dltn çalıştım ve bir nehir va 
PUrnnu idare edebilecek mah1· 
IDataın var. Korkmayınız. Sizi 
IDemnon edeceğime tilpbenlz ol 

mamıolardı. Daha yarım 1111t 
içinde onu yakalamaları lbti 

malf yokıa. 

Döntış 
Rfpr; o gGn makine daire · 

ılnde birkaç aaat çalaıtı. Gemi 

gazla hareket ediyordu. Onun 
için vazifeıl o kadar ağır gô· 
rtlnmlyordu. Gemido maklolet· 

ilk yapaca hiçbir kimse yok· 

tu. İki tane Hamburg'lu ocak· 
cı vardı ki buolar da daha bir 
yıl önce bu işe girmişlerdi. 

Her ikisi de elvll ve ayni za . 
manda da veremli idiler. Ken · 
dJlerlne bazı şeyler sordu ve 
pekAz cevaplar alabildi. 

Kaplanın öldOAOnü _eöyledlAl 
znallı Volter'fn keçe terlikleri 

Rlıar'ın ayağında ve kocaman 
ıapkaeı başında olduğu halde 

geceleyin kendielni (iş başında 

görenlerin onun nehir gemile · 

rlnin ateşli bir makinisti oldu· 
ğondı ittifak edeceklerinden 

hiç ıilphe yoktu. O makinist· 
liği Zambezl nehrinde vapurla 

glderbo makinistin nehre düt· 

tüğü ve timsahlara bir yem ol· 

doğu zaman bilfiil makineyi 
idare ederek öğreomletl. 

Kaptanın adı Şenk idi Te 

Rlı,ar'ın nılfeılla artık meşgul 

olmıyordu. Derin aularda işli 

yen bir kaptanmı9, fakat mfl· 
teblt lmit. 

Kendisi Ren nehri deltasını 
bildiğinden ve muharebenin so 

nuna kadar Alman deniz tlca· 
retl de artık durmuş olduğnn· 

dan bu auda •azife görmek 
Ozere tekrar hizmete alınmış, 

harltaıı onu ıaşırtıyormuş ve 

yOzlerce defa gidip gelmesine 

ra~men LAii daimi bir korku 

ve heyecan lçerlılnde bulunu· 
yormuş. 

Görftlfiyordu ki bu adam 

eğer Baltık'ın ıığlık olan şl· 

mali earkf taraflarında hizmet 

g<Jrmfto olsaydı y• karaya otu· 
racak, yahut ta aman bir yere 

çırpıyorum diye mQtemıdlyen 

heyecan içinde yaşayacaktı . Ye· 

dek.le ıhı tane ealbpurya vardı. 

Fakat yavaş yaHe ilerlemek 

şarılle Tona'da kolaylıkla sey· 

redlleblllrdl. Her aalapuryada 
iki adam Tardı ve banlar heı 

aabah tayınlarını almak tızere 

gemiye geliyorlardı. 

- Sonu nr 

Yerli Bıçak Ve Hassas Terazi 
imalathanesi 

Hüseyin Usta 
Hernevi hıtak ve el terazileri toptan ve peraken· 
de ıipari' kabul olunur. Terzi makaıları, ziraate 
ait hernevi altlt imal olunur .. 

1ZM1R J.antarcılar çarşısı No. 39 

Alameti Farika Horozdur .. 
tnı JQ, 

Kaptanın yfizil gOldft. Na· ~ll,;.;.11:_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=:.:=_=:S§;;;;.. 
ınnekAr, iyi tabfatll, elmali Al· 
ruınyalı bir denizci olduğu bel· 
lf dı. SevJncle bağırdı : 

- O halde geliniz! Ve füi ve 

ttU; •eninle pazarlık yapacağız. 
l'elgrafı da çektfrmfycceğlm. 
8tikömettcn; hareket için mil 

•aade isterim. Fakat başka bir 

Dlakinlsl kullaomağa lazam hA 
•ıl olmamalıdır. 

Kaptan bunları ıöyledlkten 
Boora gemicilerden birini tel· 

grafı almak Ozere gönderdi. 
.Rfear on dakika sonra gemide 
idi Ye on dakikalık bir duruo 

ton sonra nehirln ortasına açıl· 

dılar ve biltOn yedekteki eıala· 
Paryalar da balla girdf. 

Kapı nın kebfaeelode kahve 

hazırlanıyordu. Rfear bu sırada 
kaptanın dürblnlol alarak hı· 
raktığı köyü tetkike başladı ;e çok mOhlm oeyler gördfi. 

Ik defa durduğu yolda hızla 
llertfyen bir takım blıılkletli 
~damlar vardı . Üniformalı ol 
okları seçiliyordu Ona müva :l olan ve köye i.nen iki yol· 

ı:ı da diğerlerini görebiliyordu. 
yol aruındakl tarlalar da 

tıırar.ııyordu. 
Stom' . 

h un çevlrdığl kordon nl · 
'Yet f l •ll b 88 lycte geçoılotl . Fakat 

l 1 L rt C011. şük fir ki köylüler· 
.... lıf k 

Q:ıiıt" ç lmee JU~ar'ı görme· 
ı. Henüz .köyden uzaklıv · 

Torki ye Ziraat bankası 

Şubesinden: 

lzmir 

26.l 2. 934 tarihinde açık artırma ile ibılelerl yapılacağı 

19.12.934 de •nadoluda 20 12.934 de yeni asır 21.12.934 de 

ticaret ve 22 12.934 de ışık gazetelerinde ilAo edilen yunanlı 

emvalin lhaltıleri 28 1.935 turibtue pazarlığa bırakılmıştır. eatıf 

gayri mübadil bouoıo veya peılo para Ue nakten yapılır. kıy· 

metl muhamrolnesl ikiblo lira veya daha ziyade olan emvalin 

lbalei kat'Jyelerl letluna ıAbldlr. malın satıldığı ıeneye ah devlet 

vergi ve belediye resim vesalr bOUln mnsraf lar mftşterlye aittir. 

lstlyenlerln yüzde yedlbucuk temlnatlarlle birlikte ihale gftnft 

saat 14,30 da ziraat bankaBJDO müracaatları . 3 

• • 
IZMIR 

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

Merkezi : i Z M i R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, Turö-utlu 

Alaşehir, Tire .. 
----+•+ ---

Hertflrlü Banka Muamelatl Yapar .. 

Bir seoeUk mevduata 

Ahı aylık " 
Vadesiı hesabı carilere 

memurluğondan ılınır. 

156 17 21 25 29 

İzmir ıulb mahkemeılnden : 
İzmir Uman ve kôrlez lılerl 

inhisarı Tark anonim ılrketloe 
faaletle vekili uakat Şakra 

tarafından fzmlt'de eaman Is· 
keleslnde kardıçalı hanında 4:3-
44 numarada mGhendlı Lostar 
oğla Şevket aleyhine 13 lira 
93 kuruşun tahsili hakkında 

ikame olanan dandan dolayı 

mumaileyh namına tastir ve 

berayı tebliğ irsal kılınan dne· 

tiytstnde lkımetgAbıoın meçhul 

bulundoğundan bahfıle bllA teh· 
llğ iade edllmesl üzerine milt· 

teh11 karar dalreelode gazete 

ile nkl ilAoa rağmen muayyen 

Kflnde lıbatı vftcut etmediğin· 

den hakkında gıyap karar• Te· 

rllmtı ve mtıddel nklllnln ifa· 

deıl dinlendikten eonra mıh· 

keme için 26 ktnunu eanl 935 
cumartesi gDnQne tılik lı:ıhnmış 

olduğundan yeTmi mezlı:t\rda 

ıaat l 4t te mahkemeye bizzat 

gelmedlğf nhı veya hf r nkll 

gôndermedlğlnlz takdirde bık · 

kınııdı gıyaben bakam verile· 

ceğine dair llAn olunur. (158) 

• Taze, Temiz 
ve Ucuz llAç 

BAŞDURAK'ta 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesinde 

Bulunur. 

- Çocuğum ıaeğ mı? Erkek 
mi, kız m ı? 

Dedi. Bu oyanıı bayatın ınt 
hareketi, böcreledn anf feryadı 
idi. Bu !ee hayatın sesi idi. 
Bu kadın için çocuğu ne iee, 
lnkılAbcı için de f tklrleri Te 

fllkdsd odur. Ve bo vaziyette 
lnkılAbcının r n bnyok dnımanı 
bu fikirleri kabul etmlyenler, 

bunlara kıreı gelmek iatlyen· 
lerdJr. lokılAbcıya ve onun fi . 
kirlerine klroı dormık veya 
milşkUAt göstermek lstemekdtr 
ki in iı ılAb zamanlarında sly11 · 

setgAhlar kurdurur. Filhakika 
Jnlı:Jlibın en bayok cilveıl 

·tabir calzıe · fnlultbdan ıoora, 

fnkılAbçılar ara11ndıki ayrılıktı 

kendini gösterir. 

Batan hayıtlarında ayni ga· 
ye için çarpışln 1 hayatın bQ 

tün ezı ve ıztııabma katlanan, 

birlikte hapishaneye veya bir· 

ilkte ölftme giden lnkıl&pçılar 

araaında lnkıl&ptao sonra bu 

ayrahk, bu · bOyflk ıoğukluk 

ve hıttA derin nefret ve kar11ı . 

hkh kin neden doaoyor? Ne 

den o ıımlmiyet ( Ü lkiUerl ta· 
hakk:uk ettiği zaman ) gQnrşe 

maruz kar gibi eriyor ? Niçin 
ve neden? Bunlar çok mfthlm 
ve bayati suallerdir. Bu lnkı· 

lAplırın, lnkılApçtların lçynz. 

Jerfnl anlamak için elzem eey· 
!erdir. Burada en mfthlm olan 

tudur. loeanlar dlmığt kud· 

ret n kabiliyet itibarile mft· 

lsavl do~mamışlardır. Şu tık. 

dlrde mftıatl olmıyın her şe· 

yln neticeleri -Aie müaavl değildir. 
Bazı insanlar vardırkl dimağın· 
dalı:l bOtfto hôcrelerl kollan· 
mışhr. Medenidir, hattA md· 

nenerdlr, herlı::ea gibi yaşar Te 
cemiyette muhtelif vasıtalara 

bışTormakla iyi bir mevki de 

ve Eytam Bankasından: 
Esaa No. Yeri No. 

13 
33.35 

390 Ahaacak meıudlye m. 
396 İıtiklAI m. lklçefmelik 

zade aolı::ağı 

cıddeıl 

4.10 
459 
475 
467 
502 
516 
520 
521 
525 
531 
554 
557 
559 
561 
566 
569 

Kıntaı orhaolye eokeğı 13.17 
Kartıyaka ılaybey m . ıdrenı aokı&ı 15.15,17 

" " hen~Am " 4.41 
" " cel41 bey " 53.35 
" Donanmacı çoraklı " 64.1,78 
" Oemaozade mahalleal tarik ıokağı 8,8.1.8.2.10 
" Donanmacı m. retadlye caddeıl 24,22 
" Oımıozade m. yalı cftmhutfyet cıd. 188,168.1 
" Tahir bey sokağı 1,28 
" İkinci aydıo ıokağı 11.24.l 
" Oımanzade olnıendlfer caddeıl 97 
11 11 reııdlye caddeıl 82 

il .. 
il 

il çıkmazı 
il 

" " caddeel 
11 rtişen ıokağı 

76 
64 

85.31 
26.22 

il 

24,20 
ıs 

" alaybey mahalleel şıdlye ıokağı 1,,2,18.20 

" il il 

" •• ziya ıokağı 

" Oımınmadı m. retısdlye e1ddeal :3 T.4:l 

- Artık burada kılalım, 

dıhı Uerf gftmlyelhn. 
Der. 
Hıktkl bir fnkılAbcıaın, ha· 

ldlı:I rola he lnkılib muzaffer 

olduktan sonra başlar. ÇOnkft 

bir lokılAbın muzaffer olma11 
demek, eski rPjl ınln dayandığı 

(Macblne etatlqo") yani " Hd· 
kumet maldnrsluln yıkılması ,. 

demektir. Bu maktoedlr ki bft· 
yak cemiyet vapurunu yarotnr 

ve o idare eder. lokıl4hcının 

birinci hedef 1 esld makineyi 
yıkmak yerine kendi filkOsftnftn 
yarattığı hftkdmet makinesi 
kurmak n bonun nsıtaıUe 

kendi dlkOlerfnl cemiyet bay• · 
tına tatbik etmektir. Bu bakım· 

dan hnkumet makinesine eahlb 
olmak, mfthlm bir nıııta olmHı 

noktalnasarındsn ilk zamenlsrda 

bir gayedir. YokH hakikatte 
bu, en elzem bir vasıta mahf · 
yetini geçmez. Naııl ki otomo· 

bil bilim için bir gaye d~H 

bir vuıtıdır, asıl otomobile ea· 
hlb olmaktan gaye, meeafeyl 

kıealtmık, az zamanda katet· 
mektlr. 

lnlulAbcı kendi maklntılni 
kurduktan ııonra daha ilerisini 

göremlyen ve yaramek takıtlnl 

varlığında bolamıyanlar bu 
defa buna mAol olmak lıterler. 

O devirde herşey olan Te ber· 
1Jeye sahih olan lnkıl&bcı dı, 

en yakın Te eamlmi arkadaşı 

kendi f iklrlerl olduğu için, 
bunlar namına ve bunların 

eah!lyctl için, don arkadaşı 

olan lnkılAhcıları, kendi dlkü· 
lerlne mAnl olabilecek ntıfuz . 

lan nlıbettnde cezalar tertibin· 
de kuınr etmez. 

- Sonu Var -

Cfnıt Depoıito Ura .... 900 
aad ılnema blnaaı n eooo 
diikkln 

718,50 
908,50 
79,50 

653 
1295 

243 
795,50 

1693 
80 

204 
140 
149 
690 

1443 
98 

197 
1830 
132 

2669 

M.2 arta 

" 
il il 

" il 

il " 
" " 

il 

" " 
il 

il 

il .. il 

" il 

il il 

" 

" " 
il il .. .. 

180 
215 
270 
25 

200 
650 
JOO 
650 
350 
16 
85 
30 
30 

120 
300 
20 
40 570 

888 
889 
898 
894 " •• .. 43,37.1 2655,50 " " 

200 
40 

275 
270 

395 
896 
897 
898 
899 
900 
903 

" 45,37.2 1548 
,, 

" .. 
" ıeçldi 3.41.2 4:083 

il 

" 
" " " caddeal 53.45 5832,50 ,, 
il " il " 31.27 348 il 

il alaybey ılmendifer " 45.59 103 " 
11 11 feryat sokağı 25.23 104 il 

" d onınmacı m. şay~ste ıokeğı 7 4,60.1 920,60 •• 
909 " 0dmınıadrı m . şlmendlfer ıo. 128·137.157.60.73 3898 " 
910 11 

" demlryolo çıkmazı 7 .67 553 11 

914 " 'I tahlr bey sokağı 5.24 1520 u 

915 11 ıoğukkuyu m. bostanlı çıkmazı 9 1939 11 

917 11 donaouıacı m. aydoğdu sokağı ~4.34 544 " 
1026 Jzmir 1 nci gaziler m. raoa sokağı 10.12,14.16 2 e~in 6.32 payı 

" 
" 
il 

" 
il 

il 

,, 
il 

il 

" 

320 
220 
600 
70 
45 
42 

370 
200 
25 

225 
20 

175 
70 

Yeri ve numaraları yakarıda yazılı tımlAldn pazarlıkla peolo v~ taksitle eatı•ları 
h 

., 17. 1.935 
per~em e gOnü Hat onda ihale edilmek O~ere mOıayedt-ye konmu•tor lıt•kı· ı l h' l ... · "" ı o an arın ıza a· 
rında yazılı depozitoları veznemize yatırmaları ve ırtırmığa bulunmaları IAzıoıdır. 109 



Ak.şehir Bankası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

u~möıf $übesn 
ikinci kordonda BorH civarında kendi binasında 

TELEFON: !2383 ......... __ 
HerUlrln Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

Müsait şeraitte mevduat kabul edilir 

Hububat, nznm, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
yağı, afyon vesair emtia ku~usy~nculuğu ya· 
pıhr. !\falların vilrudunda sahıpl~~ıne en mOsa· 

it şeraitte avans verılır. 

lmiiiiiiihtılıtiimııılmmhlmiihmhinimımimılıımııiııumm ı111111 111 
Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 

asker ilinları 

Ankara M. M. V. ut. Al. KO. dan: 
12 . 1 . 935 Cumartesi günü eaat 14,5 da Ankara M. M. V. 

Hl. AL. KO. nunda kapalı zarfla 11110 alınacağı Anadolu gate · 

Ccndell Han. Birinci Kordon 
Tel. 2443 

The Ellermau Lioee Ltd. 
11ROUMELIAN11 vapuru 25 

Udocl klounda Liverpool ve 

Snanaea'dao gelip tahliyede 
bulunacaktır. 

u TRENTINO ,. vapuru 30 

ikinci klnund11 Londre, Bull 
ve Anvere'te.o gelip t•hllyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için ytlk 

alacaktır. 

The General Steam Nni· 
gatlon Co. Ltd. 

0 STORK,, npuru limanı· 

mızda olup Londra içfo yak 
alacaktır. 

Oeotacbe Le•ante Linfe 
uANGORA,, npuru ay ıo· 

nooda Hamburg, Bremen ve 
Anvera'ten gelip tahliyede bu· 
luoacaktır. 

Ye Ya• 

Doktor 

Ziya Hamdi 
Kulak, Burun, BoğH 

mfttabaeıısı. Camadan bat· 
b hergau ha1talarıo1 3·6 
ya kadar kabul eder. İkin· 
el Beyltır ıokağı, Beyler 
hamamı kuem No. 41 

Telefoq: 3686 

.,------------------~ 
İzmir beledlyeeloden: 
§ - 3500 lira bedeli ke

şt f 11 kartıyaka yamanlar 8uyu 
içtn 175 adet- p,fstÖn rotatif 
eklllbre vryahut 250 adP.t tur· 

bin l!İi!tenıiod~rı alınac.nk olan 

au eaaılım beledly~ encümen 
kalemloı:f .. kl ke(ifoa-:ııe ve şart· 
oamt~I T<'çhile açık tkeiltme 
ile 2 3.935 cumartesi günü 
saat 16 dı . izmir belediye daimi 
enc6menlnde açık eksiltme He 
alınacaktır. Bu l~e lttirak için 
263 lira muvakkat teminat 
IAzımdır. 

Not Vurut tarihleri 
Şartname ve ketlfo,.me lsmlr 

belediye bıomftbeııdisliğlnden 
teılle ilin edilen 155000 adet pınıuman pıketialn ihalesi purların lelmlerl berine deni· 

27 • 1 . 935 Pazar günd ıaat 14 buçuğa bırakıldığı Hto şlkllklerdeo meı'ollyet kabul İzmir birinci icra memur· 
alınır. 14 l 7 24: 29 

olunur. 11 17 73 ·dllmfl~ . 
,_ loAundan: 

Ankara M . .M. V. ıat. AL. KO. dan: r-----------~~\ Refik mebmet emin beye 
13·1·935 Pazar gftnüeaat 14t5 da Aak.arada M. M. v. ıat. AL. F otog"' raf Pılık 1 borcundtın ipotekli 3 tloccı Jt.. 

LO. nanıla kapalı zarf la Blllln ahuacağı enelce Anadolu gne· -~ rat•t M. halll rlfat pış• cadde· 
teıffe 1140 . edilen iki takım ameliyat ve .(6 ad~t .eeyyar haıtaa~ ------...,....._. • ...____ ılnde kAln l 7'l 17 4 vergi uo. 

çadırlarının ihalesi: 26 2 el Klnon 935 Cumarteaı gftnd ~ 1 Makt.elerinızi lu ve tkt kap~lı olup 140 nu 
baçağa bırakıldığı lllo olunur. 11· l 7 ' 2 Filimlerioizi m1ratajh .kapıdan bah(eye Ye 

Ankara M. M. V. sat. al . .k.o. dan: Camlarınızı 142 numaratajh kapıdan li11ne-
Beber metreaioln tahmini bedeli 264 kurut olan ve yerli .Fotoğraf kiAıt. kart Ye fotog. yo girlllr iki ketlı olup Urglr 

fıabrı·Lafar mamulAtındao (50.000) metre kaputluk kumat kapalı · b' d lı H alt •e Aıt katları birer eofa 
• • raf mabemenizı ız en a nı:ı. er • u 

zarf la eksUtmiye .k.onmuotur. lbaleıl 31.1.1935 p•rtr.mbe günü ç9fit am•t~r itleri kal:iol eclilir Ye ve lkltr.r od. n arkaııncta 
Hıet 11 dedir. örneğini görmek ve 325 kuruşa earlnameehıf en iyi cimteu lclgıt kaJliD1br. huamt uluıu Ye ıol ıarafındaa 
almak fetlyenler her gfln öğleden ıonra ve ekelltmlye ~ireceklerio Atölyemizde geoit bir matbah klrtmoda bir 
de (7850) liralık temluat mektubJarı ve arttırma ekeıhme kano· heJA ve Hğ tarafındı iki katlı 
ounun !J QncCl maddesindeki nılkalarlı birlikte te-klif mektubla· Mücucaemizio çek.tigi fot~· ayrı ayn btnaeı ve mGıtcmilitı 
rını ihale gQofl eaat 10 da ankara M. M. V. 181· al. ko. nuna raflar, kart poıta1lar Ye a&raoılia· ..Ueyi ba•i iki bia Ura kıy· 
Termit olmaları Hin olunur. 9~l 13 17 22 28 maaJan t •liyedn ma.tetni sö· metli bir bap hanenin mtUkl · 

Ankara M. M. V. eat. al. i.o. dan: rl\yoruı. ~ti açık arttırma taıe&İle v. 
Beher metresinin tahmini fJatl 244 kurue olan Ye yerli feb Ucuz, pel, zevJdi, le· birinci arttırmaıı 17·2 935 pa 

rtkalar mamolAtındın 50,000 metre elblaellk kumao kapalı sarf. miz, çabuk, taze i' ve ar glnft uıt 11 de yapılmak 
la ekelltmlye konmuştur. İhalesi 31.1.985 peret.mbe gftntl eaat malzeme ile aj tlsere eatıh~a konulmuııor. Bo 
2,80 dıdır. Ôrneğfnf g3rmek Te 305 korue mukabfltnde !'rtna •ttırmada ıatıt bedeli tahmla 
meılnl almak iıttyenler hergtın öğleden ıonra "e ekeiltmıye gt· Hamza RDstem olunan kıymetin % 7f> lof ba· 
recekledn de 7350 liralık teminat mektubu veya mıkbuziarı Te Emirler. Ça11ıaı lafla en çok 1rttırana lhale1i 
artırma ve ekılltme kanununun 3 c6 maddeelndcld veılkalarJa yapılıc lk akil takdirde en .çok 
birlikte teklif mektnblarını ihale gftoQ Hat 1,30 da Ankara V-. N. arlflftlltD tabtiClda lillı:f nl· 
M. M. V. Ht. al. ko. oona •ermeleri UAo olunur. •ık .-rttle Rtlt 15 gGn daha 

94 13 17 22 28 VV. ~.,. H. Vaıı matılank lkjncl arthrım. 
1 · E k ı· M Od'" ~"' Q den· 5.3.935 .. 1ı gdDG ... , ıı c1e zmır v a urrug D • Der Zee y.pıı..M.... Ba RHllmıjı 
Arap fırını caddeelnde eenaf o~yhl namtle bUlnen camide ını, •tıt bedeli •• o!une- ol1aa en 

bo,•, badana, aktarma Te diğer ufak tefek yapı itlerinin yapıl - & Co. çpk erttıranı lbaleıl yıpıla· 
m111 100 lira kcofedllmlttir. Açık ekelhmiye konan bu lelerin DEUTSCHE LEVANTE LlNIE cakıK .... geyri meallal en 
lbıleıl 17. 1.935 pertembe gttnft eaat 15 te E•kaf müdftrlftğft "0ELOSu npuru 20 ıon rinde Ledıa.gl blr ,.ltllde hık 
dafreılnde yapılacaktır. İstekli olanlar yftzde 7,5 temloatlulle Uoonda bekleniyor, 24 ıon talebinde bılalonuılar ellerin•e· 
birlikte komi yona gelmeleri llAn olunur. 2 6 1 O 17 27 ktnuoa kadar An•en, Direkt, ki retmf veaalkle hfrllkte 20 
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Rotcrdam, Bamburg ,._ Bre· gGn zarfında mGrıcaatlan 11 
men'e yük ılıcaktır. zamdır. Akel halde h•kları ta· 

"HAGEN,. nporu 4 ıubaıta pa ılclHoce mıhlm olmıdtkça 
bekleniyor, 8 tubata kadar paylıımaclaa hariç kalırlar. 
An•en, Roterdam, Hamburg 1 2 935 ıarihlnden itibaren 
n Bremea için yok alac•ktır. tartoıme herkeee açık bulun· 

"A~UILA., npuru AnHrt d01'olacaktır. Maııertden aynca 
ve Oamborgtan yak çıkarmak % lklbuçuk dellAliye almır. 
özere 16 ıobıtta bekleolyor. Taliplerin % 7,5 temhaat ak~ıl 

ARMEMENf H. SCBULDT veya bankı itibar mektuba ile 

HAMBURG 3-i 5171 doıya oo. ıUe birinci 

f $18 
AS)rıları ve soğuk algınlıOını geçirecek 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha· 
tırlaytnız: Alacağınız mal, hakiki olmalı. 

lsrarla tASPİR • 
~ ve '20 komprımeı ık amb:ı ı ajlarda ouıunur ,_..-..._ 

Ambalajlarda ve kompri· 
mel~rin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz! 

f.,ratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

0

"UL YSSES,, vıpuro 17 ikinci Ununda An vere, Roterdılllı 
Ameterdam ve Bımburga b.reket edecektir. 

"llERCULES,, vapuru 25 ikinci Unuo<lıa 31 ikfacl klnoll: 
kadar Anvcu. Reterdam, Amsterdam ve lia111burg için yO 
•lıcaktn. 

'•HERMtS,. npuru 27 ikinci kaound• br.klenwekte olup 
Burgae, Vuna ve K.öıteııce içio yük alacaktır. 

"BERMES11 npuru 8 9ubattau lıi şubata kadar Anvers, Ro 
tt:rdam. Am!terdım ve Bambu g limanlara için yük alacatır. 

•·GANYMEO.ES,. vapurıı 2:l şubattan 28 ıubata kadar Anver•• 
Roterdım, Am•lcrd11m v~ Hamburg için yat alacaktır. 

SVENSKA: ORIENT LINIEN 
44 FERN.E60 ,. vapuru 19 kAoonueanfde Hamburg, Copeoh•· 

gen, Dantzl,ıı, Gdynla, Gotcbarg. Oılo ve lıkandioavya limın· 
luı tÇfn yftlc alacıktır. 

"8LALANO., motörcı 28 ~ubiua Hamborg, Copeohıgellı 
Dantzıg, Gdynie! Goteborg, Oılo n Jıkaudlonya Hmaalı· 
rı için yftk alıraktır. 

0 SMlEAND,, npura 8 tahtta Hamborg, Copeabıgen, Daot· 
zl~, t;dyni•, Goteburg, ve 11kaadfnnya Hmaaları fçlu yOlı: 
alacaktır. 

SJ<:RVICE MAR1T1M ROUMAIN 
Garbi Akd«'niz için her ontieo giiode bir Muntazam &fer 

"ALSA JULYA,, vapuru 21 klnunuıanide be.k.leamekte ol 
ayııi gOnde Mıha, Barseloo, Mareilya ve Cenonya hareket ed•· 
cekılr. 

"PELES,, vapura 15 tobatbı gelip 16 ,ubıtta Mıhı, Bar· 
Hlon, Marelfya ve Ceoova'ya hareket edecekllr. 

Yolcu ve 16k kabul eder. 
Hamit: İl&nlardakl hareket tarlhlerlndekl de~ltlklikierd~o ac••t• 

meı'ollyet kabul etmez. 

Fua.ı t.CeiJ&t fçfa ikinci Kordorıda Tahmil n Tablfye tfrbd 
bfnau arkaıında Fratelll Sperco accntalığına mGracaat edilme• 
rlea olaaur. T~ldnn: 2004 · 2005 

Sümerhank Uşak Şeke 
·Fabrikasından: 

Şimdiye kadar yelnıı Uoıkta Silmr.rbıaok namına ıa·ın alıJI• 

onıkta olan tatflye balhıdekl Uoak Terakkll Ziraat T6rk Anonh• 
tlrketlne Ait hlNe ıeaetlerl bundan ıonra 1ıtanbnl ve Ankarad•· 
ki Sflmcıbank tubeleri tarafından da ıatın ahnacaktır. 

~ --- "NORBURG,, vapuru 2:1 ıon 
Uaunda bekleniyor, Bamborg 
Ye An•en'ten yftk çıkarıp 

Roterdam ve Hımborg içln 
yak alacıktu. 

icraya mftrıcaatları Utn olu· Bl&eclerlnl 11tmak lulyenler doğrudfto ha tnbclere de mtlr•· 

------------------
~, 
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• 
Asgari 1500 Saat ömrü Olan En Pat"lak 
Ziyalı MET ALLUl\1 Lambalarını Ter-

cihen Her Bayiden Ar,yınız. 

MEHMET TEVFiK 
Bilyftk Elektirik, Telefon v~ Malzemeleri deposu 

Peştemalcılar No. 77--79 Tel. 3332 

JOBNSTON LltiE LTD. 
" K.ENMORE ,. upuru 29 

ıon Ununda bekleniyor, Lt· 

verpol n Annreten yftk çıka· 
rıp Bnrgae, nrna ve Köatence 
için yük alacaktır. 

EKSPOR'f STEAMSB1P 
CORPORAT10N 

11EKSMOUTB,, vapuru 18 
ıon klnonda bekleniyor, Nn· 
yorlt lçfn }Gir alacaktır. 

" EKSELSIOR " vapuru 3 
tuhlıtta bf'kleofyor, Nevyork, 
Boıtoe, Ellaclelf iya TC Norfolk 
için yilk alacaktn. 

N. 8. - Gılit tulhlerl ve 
npur tarlblerfnde ıcentemiı 
hiçbir meı'ollyet kabul etmea. 

Telefon No. 2007 · 2008 

nur 153 can edebilirler. 17 21 24 28 31 4 ( 159) 

, ııııııııııuııııııııııuıuıınuuıııuııııııuııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıuıııııııııııııııı, 

------11111...--------
Umduğumuzdan üstün Çıktı. 

------------......... 
Ucıız - Temiz v~ Sıhhi Bir Gıdadır. 

Milli Bir Fabrikanın Mahsulüd:flr .• 
izmirde acenlamıı yoktur. Beş 8ondıktan yukarı her ticaretha .. :i 
nenin sipari~ini kabul ediyoı·uz. A?~ara orman çiftli~ ~OdO~
IDğOne mOracaat. Fazla izahat izmır de Ege palas ve. ~ehıt" 1ıazı
nosu mDsteciri TOrkmenoAlu Murat Beyden alınahılır. 
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