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Sar'da 200 Bin Kişi Tezahürat Yap!!· Hitler Aleyhtarları Korku içinde! .. Kemalpaşa Kazası Dün 

Fransız Aile erSar'danl{açıyorlar. Ge- · Bir jTehlike Atlattı .. 
ri Dönenlere Hudutta A leş Açıldı. -5 Ev ve Dükkan Yandı. lzmir itfa-

------------------------------:-m-------------------------------
8 a a tt e 35 Otomobil Huduttan Taşınıyor. Av.ustur-

iyesi · Yetiştih Söndürmüştür. 

ya 'lılar, Dolfüs Projesinden Ayrılmıyacaklarmış. ________________________ .. ______________________ __ 
Vlyanı, 16 (A.A) _ ukerı !!Ht beklemek IAzım gelmiştir. biUüo muhalefet merkezlerini Bunun için d6n akoım mu· 

A.•ouurya n11ıi Gayıoer, ı,ı 011 Önlerinde g11mell salibleri ve boı,11ltmak: lçln tedbirler' ittihaz balif ler uluslar dnneğine Te 

de ••tınperver cebhenfn bil· ellerinde Etatukoya işaret eden etmloıi.:Uluslararaaı polisi tara ulvoJıırarası kurumuna müroca 

Yl\k bir tcZ1hftr6 csna~ında de· al ederek Sar'da a111yio mes· 
IUftllr ki: uliyetlnlo henOz kurama alt 

- A•naturya Sar'dak\ Al olduğunun teyidlut letlytct'kleri 
lllın IUU•dfnkıyetlnl selıiınla ıeöyleniyordu. 
tuak •c Alman ulusu ile bir Buouolıt benber naz.i fırka 
~lkte •nlnmckle berabl!r, Dol · eınıu en ilt:ri gelen şef terinden 
Oı tarafından baıırlanan elya· biri llans ajaoeaaa fırkanao 

•ıl programdan Lir pıırmsk Sırda takibetmck istediği siya· 
Kemalpa~a 'oın Genel Görfinütii 

bll 
c •yrılmıyıcaktır. A vustorya ıet bak.kında yıtırıçı beyanattı Düo, Kcmulpııo• kazası ba 

Alı:nın olnak, {akıt serbest ve _ Sonu 6 ıucı Mhlfede - ynk bir tehlike geçirmiş •e İz . 
1lıllatıkll Alman olarak kalı· -------=============---------
Cl•ktır.f Sar, plebhitlnden eoora 
Frınaa'yı Almao1a'ya bağlıyın 
bir köprfl balioe gelme~ te ol· 

dogo gibi A•oıturyı'nın da 
AYrupı ıulhu lçlD bir hareket 
001tt111 hıllno gelmemi temeool 
ol11nor. Sar'da IJitler bayrağı hararetle aatıhyor 

Sırbruk, 16 (A.A) - Fener 
•layı anlıtılımıy1C1k kadar 

lttk •e neı'e içinde geçmfttlr· 
Sııt 15 te nihayeti gelmlycn 
bir alay ıehlr ıokaldınndaa 
l•çoıege bıılımııtır. Alayı it· 
tlrık edenlerJo, tertib eden· 
lerin enlden tıbmf n edilen 

•de4inl .. ıai ~00 000 bini faı· 
J " ' ••ile geçtlglnl ı.Sylemek mG· 
bıltııh olmıyacıktar. Çılnkd 
•lıyıo nfbıyeıf gelmek fçln aç 

mankenler balanın adamları 

hamil arabaların ardındın . ge· 
len bftcom lrıt'alır1 ınfoç ye 

n ılkıılıra arııındı geçiyor· 

lardı. Muzlblar d•lmi •illi •e 
n11i martı ile karııık Sar ,ar. 
kıları .. 

Gdoeı batır batmaz ıehir 

ziyayı boAuldu. Hemen bDUln 
nlerln öoönde bay Hhler'Jn 
bir metre boyunda bir fotografı 

asılmııtı. Pollı Bitler aleyhtarı 

Yunaoistan'da Soysal 
Müdafaa Hazırlıkları ... 

fJDdaa alınea tedbirler 1aye· 
ıinde hiçbir hlcHte olınımııtır. 

Bnaa fajanıı reyfam mığ· 

ltiblarının hoıganluk acııı duy· 
duldarını n kendilerini emni· 
yetılzltk içinde bulduklarını 

ytzıyor. Bitler ıleybıarı bto 
ilklerin 6oderl Bofman baya· 
hodan korkarak Sar loglllz 
pollı aıodarüoe maracıatle hl· 
maye1lnl rica etmlıtlr. 

Ôbilr tarıltıo 15 Franuz 

alleıl nHi tehdldlcrl k.ar,11ındı 

nlerloi terkederek madenlere 

11~ınmıılardır. 

Bay Fethi 
---···-----~---.------~-----------

} Zırhlı, 2 Denizaltı Gemisi,4 Tor- Oüıı lzmir'den 
pito Muavini, 2 ~Torpito Yapılacak .• lstanhul'a Geçti. 

- Londra Hayıık elçfıl Bay 

Yunan milli müdafan bakam Gt>neral Kondilie Ankara'da ziyafette 

lıtanbul 17 (Buımei) - Ati· temin için mQblmmat fabrika· 
11•'dın beher nrillyor: lsra teslıı edllmesl f lkrlnl ileri 

Batan ılyasal fırkaların bat· ııftrmekte n bunda Hrar eyle· 
kıt l mektedlrler. n arı ile hOkCimet ricalinin 
h Haber verildiğine göre, Ya· 
1 •tır bolundoklırı bQyftk top. nın donınmaeınm kunetlen· 
••ıtı, hugftn :ı.&teden e••el ' l l d b ve T dirilmesi meı e ee e u top· 
Y•pıhnıı V4' geç nkte kndar lantadı konutolmnı n 19ıl0 
de~m eylemlıtfr. ıeneelne kadar ' torpido moh· 
b len ordusunun büyük rlit· ribl, 2 ktıçtlk torpido, 1 zırhlı 
. '1d~kı zıbltlerl, milli müdafaa ,. ~denizaltı gemisi yıpılmaaı 
19.. ... k b l l l 1111 olacak 1116hlm•atın lftıuau ltttfıklı ı a • un· 
'•••l•ııa'dı yıpılıltflmt1lal maıtur. 

Fethi dfto Denlıyolları loletme 
ldaretlnhı ·Ege vapnrlle ıehrl· 
mfze gelmlo n ıktım Qr;erl 

İataobul'ı hareket eden ıyni 
Y1purla letanhul'a gitmiıtir. 

Bugün ---· .. ---
Balkevinde 
K.Onferans:v aı:.:_ 

Halk.e•lı:ide nrilmiye baıla· 
nan f nkılAb konferınıl1rındın 
dördGocil konferauı bogfln 
ıaat 15 te muallim Bay Hakkı 

Baha tarafından nrlleeektlr. 
Kon(eraaıın meunn (Dnlet· 

çlllk)tlr. Bay Hakkı Babı 

konftranıanda niçin de'fletçl 

oldoğomozo ınlat&eıktır. Hal· 

kımızın, bu çok değerli kon· 

feranıı dinlemek fırtıtını ka· 

çırmamık için Hılknln• gide· 

cıll tabiidir. 

ikinci Müntehihler Se
çimi Bitmek üzere .. 
------------..------

Birçok Mıntakalarda 'Seçim Bitti. 
lzmir'de de Büyük Seçimin Biti

rilmesi ihtimali Kuvvetlidir. 

-

Selçuk nahiyeeiode ikinci müntehibler seçimine ait bir intiba 

Sıylu ııcçimlne esıa hazırlık nm etmeeine rağmen kadın· 
olan ikinci milotthlbler eeçlmi erkek mantebibler mıntıkala· 
İımlr'de hareretle . devam et· rındıkl eandık baolarını gide· 

mektedtr. Seçim hııl•dığı gün· rek reyleıfol kullanmıtlardır. 
denheri havanın ya~morlu de. - Sonu 5 inci eıhlfede -

Yunan ·· Bulgar Hududunda 

Bulgar Komitacılarının 
Yeni Yeni Vak'aları. 

3 Çobanı Yaraladılar. Komitacıları 
1'akib için Asker Gönderildi. 

letınbnl, 17 (Huıuat) -

Yanan gazetelerinin yndıklı· 
rana göre Bulgar komlteclleı1, 

tekrar Elen hudutlarını htl· 

com ederek tlç çobanı yaralı· 
mıol1r n bula bfldlklerl ko. 

yun aQrdlerlal ahp ıOtQrmOe· 

terdir. 12 inci Elen fırkaıı, 

komit•ellerln takibi l9ln bir 

mftfreıe Hker gôndermittfr. 
Yaralının Elen çobanlar•: 

Bulgar komitecilerinin namoıa 
aykırı ıec .. azlerln• de maruz 
kılmışlardır. 

Dramı ıancı~ına tAbl Elen 
köyleri ıbıliıl, komltecllerlo 
ho tecnGıtladıa korku itinde 

boluna yor. 

mlr'den yetlıen itfaiyenin gıy· 
reli lle kurtulmu~tur. 

Sabah erkenden kazı merke· 

zinde bir yangın patlak nr· 

mittir. Razgbın eslol derhal 

nzlyetl tehlikeye doğru s<lrOk· 
!emiştir. Mahalli tedbirlerin y•· 
tlımlyec8( ınlaıılancı eaıt yedi 

buçukta telgraf makinesi batın· 
da •llAyet makamına haber .,.. 
rllmlo, lzmlr belediye itfaiye· 

ılnln göoderllmeıl iltenmiotlr. 
Bonon <lıerlne derhal bir 

ltf ıiye tıkımı hareket etmiş Te 

otuz dakika sonra K.emalpa· 

şıyı nrarak derhal yangını 

eOndilrmek laallyctloc geçmiı· 

tlr. Dava poyraz oldugu için 

çok müokillit çekllmiı H yan· 
ğını eöoddrmek için tamım 

b~t l!laat u~nıılmııtar. Vıll Ge· 
neral Kbım Dirlk te bizzat 

yetiıerek tertibatla alikadar ol· 

moıtur. 

Beo n n dilk.Un tamamen 
yınmıetır. Chardı bnı bln~lar 

zarar görmftolndlr. Yangın, ka· 
eabayı telişa vtrmlııe de bili· 

hare ıftkdo hAııl olmuııur. 

Yangın ı asıl Çıktı? 
Kemalpatı yangını bıkkındı 

aldığımız tafıllAh •ı•Aıyı ya· 
zıyoruı: 

Yangın ıaat 7,30 da X.emıl· 
paıa'da birine\ haktımet cad· 
deıılnde Bay lbrahlm'e ald olan 
kahvehaneden çıkmııtır. Kıh· 

Tehanenln bulunduğu ııkaf 

altında iki dilkkAo ile iki e'f 
nrdı. :l.ahnhaoe, iki dGkkAn 
ve bfr e'f Bay İbrıhlm'e, Otekl 

n de .. akat Bay Ahmed Bu· 
hl.ıt'ye aiddi. Y angıJ>; herkealn 
uykuda olduğu sırada çıkb~ı 

için hMket ıhlın tflAhlar. ile 
uyanmıo n yangın yerine 
kotmuı,tur. Kaeaba 11okakları 
dır; e't'ler abtab~ handı çok 
rnıgtrh idi. Yangının bu yftz. 
den genltlemeei ihtimali çoktu, 

Lımlr ltfalyeel; fcdaklrhklı 
çalıoarak yangının etrafa geoit· 
lemeslnln ônftne geçmtıtlr. 

Yanın .kahnhıne, l 'ı l eY .,. 

iki dakkln elgortaaızdı. Zarar 

mflhlmdir. VllAyetln n bele· 

diye hfılyelioin ıdr'atle yetlt· 
meıl, Kemalpaıa'da minnet n 
ınloçle karttlınmııtar. 

- Lltfea 9nlrlnf z -



Şehir Mektubu 

--~~----,--~~-s.,.. ......... .... •· ................. Jala , ..... 1111. 
le bamaa yıllilnnda ftlerl de 
iyi gldlyer. muımm da, erke· .......... ", ..... 
Glll9 ...... 

lerde dikkat etml ... nlsd&: Yeni 
nlller içinden buen, iki iç 

1eae I08r• -- • ı•e•• Vllf... a,....... ft& Qı. 

çlmalzllk gittikçe çophyor. 8a 
pllt. tyt .............. ,..... 
blsde ~l, bitin Amapa 
mellleltellmw Ü .., ... A.. 
rın hMtabgı.. Banu lebeblerl 
ne? 1ı.a. aeP İtle glnlD ea 
•lır itlerinden biri: Bu itle ..-. 
yologı.r, ı.Wyeeller, f Hemof I• 
ayn ayn ......-cbılu. llall· 
ların tpdea en dlkbte .. yan 
mClelUfle,._ Mil, J•f • ,_.. 
bir ilim olan (Fmll ruhiyat) ıa 
koracan V.,._'Jı (Adler) •· 
rmıt n1a1ym atn lalala 18• 
vlllMlsllkleda .......... Mit ,..... ....... ...., .... 
............. (Aaa.) e ... ..... ..,. .......... ... 
ba7ea ilk it y.w. ._ t •ı 
bltmlt* ..... ,..... .... 
Gmlı .............. 18 .... ..................... -. 

Şi..tl Dk it yaWa ırs• .. 
na aaal '* tnW,• •'*••• ............ : ....... .... 
,.,. 78111 gelmlt .... yatiaeal 
rahanaa blllyeel, .. w.
albL Elnfllldüiler, blllr·
nna •••I mumele edene na· 
hanaa temeU ö7lece karalecak. 

Ana .ı., çoeap.a kup bit· 
tabi deıba bir MYgl Yar. Se•· 
pinin hadada yok.. Çocapııa 
Mlçlktea idbarea her 6nat 
~ kea411 kendine lala19t 
etml7e ahtbnaak 1• o b· 
tlar çok yarda• ediyor ki 90· 
oapa ad lullyed .. ~f 
edemiyor. ti'ç Mile b01lece et· 
n6adakller, 1eyp Ye tef kat 
..... ., ~&- •d ...., •. 
dDi k6tlrtlmlettlrl7orlar Ye oo
çapa ruha k6tlrflm ola7or. 
Rafıaa kltlrtlmlıp. bedenla 
~tarlmllpllden çok dUa fe
nadır. Ve iyi edilmeli çok daha 
glçtlr. Şef kadn de calallce o .. 
aı, çooak lçla o bdar ..,... 
hdlr ki çooapa nllada 9Ç· 

bil yanlar, yatla derlaletlr Ye 
blylr. 

Çocuk, .. ,., ..... - llbk 
bllla ...... lf, ·~ 
keadlllle •etpl*ırill".ltte 
.. Jlrml ,..... .... ... 
geavtas.. İaei piti •• LHIJt•I 
llU,ea Mr .wtbah ile e•les· 
dtrdbals. EtWlk uyatları Ge· 
tinde• iki Mile geçti. 1-lr'ID 
G6stepe' ... de temla bir JDft· 
lan YU. Geçim dnrbklan ,.-. 
Gll gibi hlr de yamılan YU. 

Bayatta bDJMtaa IMltka dalaa ne 
llteafr : ~'de bir ya•a. 

Km .... ..,. ........... fr. 
mir bel .. , ......... . 

..... aduettelaldmaı bir tel,.._ He ~ '-tknnh-
11• Mhltnalfdr. 

Gneteadse de' gelea ba mfD. 
aet1arhk tel ya•••• -..ra 
yuıyoras: 

Şimdi ıelellm iti• 6te ylal· 
.. : c;..,. ....... JI ..... .... 
bayat çmblı ... " nimet .. . ..................... 
67le .. 

C.9 ...bt\D; kctı11•a, kea· 
.... ..,..-. ltfeıll8 ..... ı 
.Wap.a •••MIJGI'. K.001111u ..... ...... ............ •· 
flf bir l~hirardır ... layor. Git· 
.... a.ıtrleı ı yor. 

Erkekte öyıe... K.uiahkh 
... 1 1 .. Jallbl r...- • 1 Hl • led• ... 11111' • 1 1 le· 
,ı,-. Y•ıtı ... -.-. .... 

JS 

8111• .... w ssal)cr. 
S... -.ite: Ayna... 

• ... 
itte llelklı ..WO. Şimdi b· 

,..., klml•f Ferdi rahlyata 

9lre t.n Ye ....... .. it 
Jll. ...... 1 ...... . 
O uw ki bulul, k~ktea 
kendi keadl'8d• kllJet .... 
eek bit teA1f1e "'"* ,.W 
lyle ,.,...... ec,.t1v ,... ........ =•11• ,.,. .. ı-11. 
........... ... .. led glyeMle· - ... ..... 
mlan, k.w1llerl ,.,..ıu. 
~ ..... ,._ ...... 
Jeli} deDllea JOla ula lltme· ... 

gelmlt detflcllrler. Çoen ... 
nahaaa boıım•da•, •ftlell 
bilmek ...... k bir "*· fie 
gelell deill ......... : •Çooa. 
pna MYeeeboa INtlkte ••!,. 
Dememleler. 

• •• 
iti Mı de! qı ... ır'sr IO· 

ralam; oalar .. ..,... ..... - .., ........ ..,. ... 
.... ...,., ,mı& 1"'9ll'ed 
yapabJOI da .,.... .......... 
~k ... 

Eelddea kıla ..... olap ... .... -. ..... :.v...., 
edr llr ... lr ... _ .. 

Ga.nan (T e ı yaz o D u y u m ı a r ı] 
_ _ Ktlçflk Duyumla 

Haklarında Sorgfln Kararı Verildi Köyloye llra-

M.o&kova Suikasdı işinde Adı Geçen zat Başladı .. 

N 1 S K V ·ıd. Muamele lpelek azar ara Ürgi arart en 1 rine Yapılmakhıdır .. 
Aldlğı•• bk habeıe g 

Zhat S.blı ımatU.mı 
k6ylllere lpoıek lurlne lk 

._bul 1'7 (H-1} - lloel&ffa'a. l>Jlilltlljııeft ı..ıag ... mallkemeıl, Ztaeyyef ifa X.mmel 
Ye oa4okfls arhdaoı b•kkındil 16rgb karan Yermfidı. BllDlana idam cesuı baflffedl ....... r. 

...,.""fbr. 
Ba mumüe, talalt bedi k 
dflerl harlcladedlr •e do 

---------· ............ ·-------
dta'da Kongre 'toplandı Gençlik 
Bay EtemKadri'"nin F ...... l~L.-.1--ed lere dan dogruym bankaya aittir. 

tm111~ e. Ozflm F. leri 
Başkanlığında Toplandı Yardım Edıyor. Yok I" 

Ankara, 1'1 (llaeaat) - Geac;· Se ıyor, . 
Ayma, ı 7 ('lhlmt) - Fırka ftllyet hngretl ltagln Ayma 

•yt.•ı Adaq' ~•ıll••llA••4• top'••••fl•r 
ilk Btlaıtahmer teıkll&tı, Mft. -O.em ffaelerlnln yftkıek 
.....- 11elMSleıl•de a91lıte .Hhta daumd9dar Dün plyua iyi 1 

Ok•u idare beyed ra1>9ra. •lkıılarl• oaaylaadılnan 10ara 
la;Aladmf e iompenm tulmleriala UD l&lf f ......... I• 
bal edllmlfdr. llongre, •mimi bir ban içinde çalıımaııaa de· .............. 

bıdaflarma 600 Un gönder· Y ann ftadBfta bir mlkdu d 
mlflerdlr. ytlbel..- INılı:lenmektedfr. 

K anisdik SoC1111d8n 

Bay Hikmet raet Et ·, 
Vasıf Mahkôm Oldu •• 
Ltabal, 1 '1 (RDIDll) - Komlal il -••'-•... ....._, 

Bay Blimet &enet etmlı Ye -- Vtnfla arkadaea dart lelUIJe ....... -..... 
~--------------------==----==-=====-----------

lıdyoı lllrt 

ar Arazisi Askerlikten 

Eeoehiler 

Tah i at V •• 
.... , 17 (. ııt) 

..... ........... talaktlrat , ........ . 
Ingiliz 

Kruvazörft 
1stanbu1' da • 

t.aa.ba&, 17 ( ..... ) -Lo·•- wi'•••kl ı.111• ... . *' ..... . ..... , ... R91· 
mittir. 

MetrSalem 
y Bek Konuttular. 

Cenevre'ye Gidecek. Melıke el:Jmtıldı 

dilmelidir! 

llMır ...... .ı .uma ... _ .......... ...... 
......... ,.., tı,met .. ,. .. 
ldbt iller. 

8a 7eal lnymet Ye ltlbdtan 
dlftlCek: Terbiye ye l~malyat 
lllmleıldlr. Ne 7uak ki ba 
.., ı '-1ea, ..,.. bymetleı 

., ....... , .-ç1er1m1u 
GpeıeldNlilmls 7ok. Tlrk la· 

•brUktea tecrld edilmek Ye 

onu alker ikame edilmemek 
lcab ellaektem. 

Bllllllan Htb Fraaesı.r 
........ temld ......... 11. 
ceyı demlryollmam Ye demir· 
yollan lltalJonaada ID6"9d 
olup •kerl trenlerla tahmil Ye 
tablfrllae ,...,...ı ..... 
teallaba tahrlb edllmeel ham· 
11111u da dahll balaadapaa 
ltldlm ellllektedlrl•. Yollar, 
Updleı 'H b...U.. bua 
üftl .. .,ra1a .w.ıua• -~ 
kalceJt bir elaeıuüyeti hm 
aelM:kl ol ..... llb. 

Aakan, '1 {lllllad) - Rlt· 
Yet Yermt"k ıaçnndaa muaaa, 
lletr s.a- -hakemeel 
tahkikatın genlıtetllmeel lçla 
... k• gla• banblmıt-· 

Serez' de Ekim 
Mehv ldo .. 

nl• ı••· 
Ceaene, 16 (A.A) - .iki 1-------------t 

alabda tanlı •-.a we tat· .._ _. J&jllJA"ı11 ... S 
mla edecek fekllde Su me1'e· W •1••••111 •· 

Mtlsamere Kaldı 
Lmeı~ llk•ektebl 

çocukları meafeatlne ba a 
2• inci peqemhe gaaa au..-.ıı 
Balke'flade bir mGeamere 
rllecekll. Fakat, yapalmUI 
Simgelen itin tuum e.Ule 
dlll loln mGaamere•ea 
geçilmltlfr. 

Bay Muzaffer 
Bftyü Millet lılecUd ka• 

madarD Bay Masafler 
mise gelmltdr. 

Otobtlsten Şlkiyet 
Balbpmar'a ltUJ• 348 -

maralı otobllla bomt 
jDDcla ... ........ J911UID~ 

mt •k danlapadaa ~ 
edilmektedir. CHellM b-. ....... 

Bay Cehit 
Belediye ..... llleadlal "" 

Cehli Çeçea lamlı lmu ~ 
hakkında lc;erlltler Ye Ba~add" 
hk .. bnlaklanaa .,_. IMl-J 

•etmek lure Aaiara'ya ' 
cekdr. 

Afiflerdea Sikaye& 
Banb•..WW.11-..... 

nu rek.._ afifi ,., .. n1-· _.._ ....,et et...tde WIW. 

Beledlyeee .tlı yapttmma 
teri teebit etlllmlıtli'. Bn -~ 
haricine allı yapıttarular 
1Greceklenllr. 

Bu ~irlin G&reael
ıen VaF«eoelim .. 
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Niçin lnkılabcıyız. Yeni Bütçesi. YukseliyQr. ____ ,___ __.... •. _ Nasıl öldürü]müQtü? 
Bay Asım Kflltnrtın Uluse· Daimi Encflmen Yeni V 'Fabrikalar fşçilerioe 
vinde Verdiği Konferans •• 

~~~~~~--·~~~~~~-

Robeıpiyer bunun için, Dan· 
ton'u öldlrdn. Türk inkılabın· 
dı dı bu 'ynzden blrc;okları ya· 

rı yolda kaldı. Rusya'da dı, 

buoon için tekrar Siheryı yol· 

ları açıldı.. lnkalAbda herşey 
değişiyor, herşey yıkılıyor, fa· 

111 inkıJAbın ideolojisi lnkı· 
llbcının varlığında, yağmurlu 
huıJardau sonra eemalırda par· 
hJan yıldızlar gibi duruluyor. 

Şimdiye kadar olan fzchıtım, 
ıannedersem, inkıllb kaounlars 

le makaolzmeıl Ue bunun na 

•ıl meydana geldiği ve bunda 

hık.dtbcının rolii hakkında (Nok· 

.. il da olsa) azçok bir fikir 

'erdi. Konferansımı hullsa et· 

lllezden enl burada diğer mii· 

blın bir nokta üzerinde bir 

P•rçı durma1ı çok uygun hu· 

lııyorum, bunun üzerinde dur· 
1111J•cık olursak inkılAb zinci· 
tinin bir halkıeı nok1an kala· 

C.k.tır. Tem11 etmek istediğim 
110kta ıodur ve şu suale cevab 
butmakı.r: 

Der millet lnkılibcı mıdsr? 
l:lıngl millet lnlulAb yapabilir? 

\' e lnkılAb yapabilmesi içf o bir 

lllllletfn ne gibi vaıuf lara sahih 

olnııeı lbımdır? 
So!yoloji ve kGtle ruhiyatı 

hlıl bu husuıta eu nttlcelerle 
kırıılıthrıyor. 

''Bir milletin lnkılllbçı ola· 

hilOJesi için şu vasıf lım ur· 

laA;ada toplamuı lazımdır. 
l Seciye sahibi olması 
2 - DJripUa tanınmaeı. 
8 - Enerjinin bulunması. 
' Yaranı bugiloOo meo· 

~Uae feda etmemeef, bir ah· 
1ik llhlbl olmaeı. 

81ç klmıe TOrk milletinin 

leelyeehaden şGphe edemez. 

Ege, seciye, tarihi bir takım 
lt11ad&arın ifadesi ise Tdrk 

lllJlletJ, bauın topluluklar içinde, 

en Ytlksek itlyadları varlığında 
toplalDıtbr. İkinci noktaya ge· 

lfnee ha onan rubunda derin 

~il' •nrette kök salmıı bulunu· 

~or. Bir tehlike .karşısında, her 

Grk bana karoı koymak için 

derı..ı dlslpllu arar ve bo es· 

Dada, en hayak kahramanım, 
~Gtktılltın bilytıklOğü ve gaye· 
11111 geolellğl ile uygun bir eu· 
rette sahneye atar, TOrk tarihi 

her devrin ibtlyıcrna göre ye· 

U~ttrdiğl adlı veya adsJz sonsuz 

kıhramanl.rl• doludur. Üçincfi 

Doktaya gelince, bugün bfttün 

dlaya le ilim ileml kabul 

etıniotlr ki Türk.'lOAdn en yük· 

•ek llefı enerjik olma81dır. 
~lıııı enerjik olmneı değil, 
•ek OQerjltlnl gOıel şeyler, yük· 

k lnedeniyelier ve derin bir 
lltcır yaratmakta da kullan· 

llt .. ıdır. 

fı lugflnün menfeatiol yarana 
.,da l L dl e llleA haıusuııa gcUoce 

YtbiJirim ki bu arz fi zerlnde, 
e ' 

lti;ok cenılyetçl doğan ve ce 

~t.Yet için yaşıyao Tüı k'dür. 

de bu geniş, derin cemiyet 
91gueu ençok içtimai ehra 

~•!! kaldeafnde yaşıyanm ru· 
illada kök aalmışlır. Bu hu· ·••ta b 

1 unu . ,bizzat yaptığım, 

tl-.e karıotığım bir müoahede 

)'e •ld (KftltGr) mecm .-ıaıında 
'etl'etUğlm (Ateo Ayeeoln eşe~t) 
~ hlktye ile izah etmek: le· ....... 

f4-1a KClltlr burada bu hl 

6 -
kayeyl okumuş ve dlnltyenle~ln 
birçoğo bunu gözyışlarile dın· 

!emiştir.] 
Böyle dinamik ve inJulıibct 

btr topluloğun evladı olmak 

bizim şerefimizi ve grurumuzu 

teşkil eder. Bunun için bütün 

kanımızla, bütün ruhumuzla 

inkılabın bekçisiyiz ve bütün 

kuvvetimizle onun kovvetlen · 

meeine çalışmak mecburiyetin · 

deyiz. 
lokılab, hayattır. Filhakika 

Türk f nkılabınan en büyük 

eseri hayatı eem11dan arz Ü7e· 

rine aetirmeel, iosanlaun ha· 
e ' h yallerinde yaşıyao hayata • u 

dOnya üzerinde kurmak Olkü· 

eli üzerine alması ve en yük· 

sek noktası da bayatı, maziye 

boş ve kıymetini kaybetmiş an· 

anelere değil, müehtt ilimlere 

bağlamasıdır. 
Bo çok mühim ve çok kıymet· 

lldir . 
İnkılab, bir milletin ıihni · 

yetinin drği~meel, bir hayat 

telakkiııi yerine diğerinin geç· 

m~sidir. 
Jnkıl4p; yeni vaaıtalarla yeni 

gayelere koşmaktır. Bunun için 

inkılapçı olmak, herşcyden evd 

dünün hayata ait gayelerini 

bırakmak yeni bir zihniyet 

sahibi olmakdır. Diln yaşayan 

ve bogöokfl h11yat ve zihniyet 

çerçevesi içine giremlyen her 

mef ham, her vasıta tamamen 

metıuktür. Her yeni ülkü mu· 

hakkak yeni vaeaıalar ister. Dil· 
nftn hayat vasıtaları sübjektif 

telAkkldeo doğmoeta. 1alu14bın 
vasıtaları objeltif bir tdakki· 

den meydana gelmiştir. 
Bugün Halkçıyız dediğimiz 

zaman bunu, latlklAl lçio, latlk· 

ldlden sonra başarılan büyOk 

iakılAp tçlo hereeyi feda eden 

atef Aneler'e karşı derin bor· 
cumuzu eda f çfa söylılyoruz. 

Mllllyetperveıiz dediğimiz za · 

man, bir yurd üzerinde ye~i 
eeerler yaratmak için birleşmış 
kuvvetimizi ifade ediyoruz. 

lokılibçayız, dediğimiz zamao 

tabiıtıo biklm kanununa uy· 

duğumuzu Uio edlyorus. Cüuı . 
hurlyetçiylz dediğimiz zaman 

eo yüksek bir rl'jiml yftkselm~ 
vaeıtıeı olarak kabul etliğlmlzt 
ve en son etatiıtlz d_edlğluılz 

da en b41dm cemiyet zaman 
kudretini, ferdi korumak, onu 

i~ttsmar ettirmemek ve her 
bakımuau, en kestirme yoldan 

gayeye vardırmak için en kuv · 

vetli,müe88İt ve emto bir melce 

ve vasıta oturak kahul ediyoruz. 

Fakat unutmamalıyız i..i bu 

mefhumlar, bizi asıl bOyftk 

hayat oıkosııne götftren en 
. ol ve en müessir oltı 

emın y d "idi 
vıaeıtadan başka bic~ey eğı r, 

Atıl iokıllbm ü\kilsil 7?0 bin 

kilometre ftetiinde yaşıyım on · 
ı;ekfz milyon Tılrk'«: ıztıruhsız, 

·ı b' bayat temlu etınek @evı en ır 

,.e yaşatmaktır. 

Di~er noktadan, her inkıl4 
hrn ilk ve en büyük hedefle · 

rinden biri de kendi md bum 

1 na ıröre yent adamıtıı ya· 
ara " dtı 
ratmııktır. Bugünün adamı . 
oftn adamı olamaz. Buiünfto 

mualllml düoftn mualllml de 
"" valisi dünün tlldir. Bogüoun 

valisi değildir· 
DOnOo valisi altı ıüvarile 

Bütçeyi Tetkik Etti. 
VUiyet daimi encilmeni eon 

toplantısında yeni yıl bütçesi 

üzerinde konuşmuştur. Öğren· 
dlğimize göre, encümen, ycul 

büt(jeoia gf'çen eeoekl bütçenin 

ayni olmesmı kestirmiştir. 

Fakat bazı daireler bütç~le· 

rinde g"çen yıla göre fazlalık· 

Jar olduğunı!an bu fı1Zlalıkların 

kaldırılması f çio bfitçelerio geri 

gönderilmesi onanmı~tır. 

\
7 ali General 

Dirik Kazaları 
Teftiş Ediyoı· ... ____ _.. ...... _. __ 

lJfrkaç gfindenberi BergamB, 

Dikili, Toıbalı, Seferlhiear ve 

Kemalpaşa kazalnranı tef tfş 

eden Vali General Kazım Dirik 
dün akşam Çeşme'ye gitmiştir. 

Berı;ama İlimcvl kurban bay· 

ramıua kadar çatı ıthıoa alına 

cak ve gelecek yıl mfikemmel 

bir bale konacaktır. s~yyablar 

ve ilim adamları bu sayede is· 

tirabat edecek ve günlerce 

tetkikler ini yapabileceklerdfr. 

Bergama yeni müzesi de bü 

yük hlr özenişle tasnif edil 

mekttdlr. 

Bir Zorba 
iki Kadını Zorla 
Götürmek istemiştir. 

Balcılar caddesinden geçen 
Mustafa kansı Bayan Rabla ve 

Bursa'h Bayaa MOnlre'ye ıaat 

gelen geçmişi bozuklardan En· 

ver ve fırıncı Ali oğlu Yuauf 

kadınları zorla götürmek iste· 

miş, bekçi tarafından k.ucta· 

rılmışlardır. Yusuf bekçiye eal 

darmış ayni zamanda o civardaki 

Boonak .Mehmed'in fıranınıa, 

camlarını yumrukla kırmıştır. 

Daha sonra elindeki bıçakla 

yoldan geçen Hüseyin oğlu 

lemaill başından hafif ıureue 

yaralamrşrır. Yusuf Karakolda 

da zabıtaya hakarette bulun· 

muştur. 

~~~~~---~~~~~-
kimse ile temas etmeden, bir 

korkuluk ballade daireden 

eve, evden daireye giden hava· 

leci, durgun ve nkit öldürücü 

bir varlıktır. Bugünün valisi 

onun gibi olamaz. G11neral 

Kazım Oirik. ı;lbi dağda, ça· 

dırda yol ba7ında, köylü l~lnde 
küro~sler yapmak, mektehler 

yapmak, nümuneler meydana 

getirmek suretlledlr ki, yeni 

rejlloi canlandıreblllr Vt temsil 

edebUir. 

İokılAbı sevelim ve bütün 

kuvvet ve bllglmizl onun yeni 

reerlcr yaratması u~runda kul 

Janalıın ve bir Evanjell"t tara· 

fıudao söylenen şu sözleri hlç 

unuımıvelım: 
" 

" MOnbit ve iyi bir tor· 
laya tohum olorak atılan 

buğday, kendi gibi yilz· 

lerccsini yeti~tirmek için 
nasıl kendini feda ederse, 
biz de bnynk eserler mey· 
dana getirmek için o sn· 
retle kendimizi feda et· 
mekten çekinmiyelim.,, 

-Son -

• 
Do !1 Katil ile Bazı Şahitlerin lfade

Jeriııe Başvuruldu .. 

Yol mu Verdiler? 
Pamuk f iatlerlndeki yGktek· 

Hl devam etmektedir. Son gür•· 
lerde pamuğun ktloıu 60 ka· 
ruoa yilkselmletir. Bu ( lat Uloı· 

lıraraıu pamuk plya&a1ına ,;öre 

yazae 45 hm fazladır. Pamuk 

f iıtlttio1n yök&dişl yasauden 

1zmir'dekl pamuk imalitı yıpan 
fabrikalar da pamuk b«"zleri 

f iatlerlnf yükaeltmittlr. Bu yfiz 

den pamuk bezi &atışlanoıu 

azaldığı ec5yJeumektedir. 

İkinci Kordon~da Kaıdlçalı 
bam kMpısı içinde gazete dağı · 

tıcıeı Kürd Ttıvffk 'i bıçakla 

yaralıyarak öldüımekle suçlu 

gazete do~ıtıcısı Hseau'ıo du· 

rof;!m&stDB dün Ağırc~zıtda baş 

şarıdan gelenlerin vak'ayı ken 
dlelne anlattıklarını, fakat göt'· 

medJğlnf söyledi. Mahkeme 

b11,kanı; gazete satı~ınm semt 

semt yapımldı rnes'eleııf hık· 

kında Bay H11mdi Beklr'dtn 
lanmıştır. Salon gnzrte et ı cı· tıııhet j tedi, bunu o özer ine 
ları ile do!u idi. ş..: bid : 

Beısan nk'nyı nnlotmış, - Evet, dedi. Bu ueul yalnız 

kendLiD e bayi t arn fındao ga· lz01ir gazetelerine mabeustor. Pamuk mensocaıı yapan fz. 
mir~dekl fabrjkalar bu durum 

karoıeıoda birçok i~çHerine yol 

verdlkleri görülmilştür. Alaka· 

dar ruııkamlar, fabrikaların bq 

hıncketi üzerinde tetkikat yap· 
mııktadırlar. 

zeıe s:ıtaşı için A!sar cuk mın· 1 tanbul gezt:tderl için hirşcy 
tskes:nm verilmiş olduğoııu, yoktur, herke serbestçe Jstedtğl 
bu muhitin ubahcı İzmir ga· yerde eatnbilir. Baean'a Alean· 

zeteJerJui en ç .k okuyanbrı cak mıntakasım vermf~tJk. Ha· 

ihtiva ettiğini, bn yüzden gıı · euo bir gün Ft.yzu\lehtım şikA· 

zete müv,.zzli Feyzullah ve yet ctrt .Fakat Feyzullah'ıo 

kardt'~lt'rl Büeeyin ve Tevfikin kredisi yoktur. Çüniiı kumar ~ d• k 'd k 
kendisini kı:ıkandıklnrını, orada oynuyormuş. Bizim itimadımız ~ ey 1 öy ~ İ 

t 1 1 f t '-d 'd Tı::vf fk'e idi. Bunu kendisine V ı • c· sa ıı: yopmaaııu~ sc 11 ,.u ı e ~Sı\..J 1 o ayet .. 
başladıklarını, butta bir gün süyl,.dluı ve Bnean'a dokunma 

aralarında Lir bpışm11 oldu· •nalarmı tenlıih ettim. Seydiköy'de Ewrez mukiio· 

ğonu. gldib Al~ancak karako· Katil Haean mahkeme bat Giritli bay Mehmed'in kırııı 
luna şikayet ettiğini ve mak· kanından aıfteaede fetiyerrk 60 ya,ıoda bayan Sıdıka'yı 

tulle arkadaşlarının karakolda: nınktul Tevf ik'le eekidenberl lamaao öldürmekle İuçln n 

- Ne yaparııııo yap, bir gün aralarında hiçbir husumet bu· gıyaben idama mahkum pomak 

ıeni temizliyeceğfz, diyerek lunmadığını, iyi bir arkadıo Sanh'io duroomaaın<lan Ağır· 
kendisini tthdltte bulondukla· olduğunu, fakat bndiıine fazla cezaaı dnem eallmltllr. 

rını ve eonro gene hir gfin gazete eatılao Aleancak mınta· Şahtd Ahmed; nlr.'a günQ 

ön öne geçtiklerini, o vakit te ka. ı verilince aleyhlnde hare· bağında çift sbrerbn tepeden 

Karantina merkezinde komiser ket ettiklerini, vak'a neticesin· bir 'kitinin g,.çtiğlnl, gll;dl· 
bay Avni'ye ~ilı:ı\yrt ettfğloi den kendleintn de teeHftr doy· ğ\\nft. fakat kim o\dug,onu bil· 
anlatmış ve demiştir ki: makta olduğunu söyledi. mediği.nf aôylemiştir. 

- Komitıer bay Avni: ken · Mahkemece oahh olarak" J?I· Şahid Bayan Şuife'de vak'. 
zete eatıcılarından Rrşad, lııa b k dilerlnl arattırdı, f aknt hula ayı aber alınca om~ularlle 

madı. oğlu Haııao, Şevket, Hilmi ve Bayan Sıdıka'oıo nine gittik· 
Huluel de dinlendiler. Bulu!l ı · ı L ı i .ı-Lı ib i Vak'ıı gftnü sattığım gazete· erıo , ••D ç Ooça l yar 
bo~ ,:ma eıraeında bir aralık l lerfn hesabıbı vermek (Jzf're kadını gördüklerini eöy cmlf. 
Tevlik ile Basanın syağa kalk· 

Kardlçah hanında bayiin y ını ııklaraıu ve Basanın 0 1&rada - Sıdıka'nıo, Çoban Salih 

na gitmiştim. Yazıbaney" gir· ayakta iken Tedtği y4ralandı· tarafından vuruldu~a tnatGr 
mek 6zere bulunduğum . sırada ğını, Tevf lk.'fn elinde bıçak olarak sc5yleniyordu. 

başıma bir demirle vuruldu. görmediğini eöylemlştlr. Demiştir. Duraomaya baeka 

Acele dönftb haklim, Feyzul · Tahkikat evrakına nazaran bir gftn Clevım tdilecektlr. 
lahı karoımda gördilm. Üettımc da Tevf ik'fn ilzerinde ve hA· 
hAcı1m etti, Hüseyin ve Tev· d Kard Osman 

u ise maballf nd., ayrı bir bıçak 
flk te üzerime çııllımdılıır. Ben bulunmamış ve gc5r01memfştlr. Nasıl öldOrftlmflf tfl? 
altta idim. Tevfik le Ü!ltümde Bundan sonra vereee veklll 

Halkapıoar'da Kuru çay 
bulunuyordu. l:Joğoşma snaaında vak'ayı gören dört kadar şahit mahallesinde Kü:ıl Oıman'ı 
Tevf lk'in bflindeki bır,ağını hulunduğunn söylemle 'V~ boo· 
kınından çıksrmokta olduğunu lırın mahkemece bu ırı hit!erle tabanca kurıuDUe yarılı~nak 
gördüm. Ben de keııdimi kur· ebraber kavgaya kar1şmıf olan öldürmekle ıuçlu Abldia 11.ı 

ve maktulün karde .. lerl olan bu ıuça ""bld" ı ttl Lle tarnıak için bıçağımı çekerek ... ,. m azme rme .. 
salladım . Bunun üzerine Tevfik: Feyzullah vs Hüseyin ile gazete aoçlu Muharr.elll'tn dönkft 811· 

satıcıaı Ya~ar'ın dlnl,.nweıine 
- Yandım! Diye bağırdı ve ruemalarında lfadelerlnde aykı· 

karar VMmiş v~ duroşma b.Jtka 
ayığa kalktı . Sonra yere dilş · hüce bırakılmıştır. rılık ~ôrlllen Allmed TO ~llflfl 
tO. Yaralandığım anlaıJım. Emine tekrar eorgoya çelU · 

Şabld ınfatile gsze ıeler bayii Başmuallimhkler.. mfelerdlr. 

Bay liamdf Bekir dfnlendi ve Şehrimizde 11e kaztalarda Bu şabidltr euçlun••!J 2öyJe. 
yazıhanede bulooduğo sırcula bnzı ilk okullınn f\fekteb) df~i gibi vık a sıraaıuda Kürd 

Feyzullah ile Tcvf lk'in gel· başmnalllklrrl boşalmıştır. ~ı,. . Ooman'ın elind" çapa v. ya ha· 

dfklerfnl, sattıkları ~ .. 2ete· arU nıQdürlOğd muallimler na henzfyeu bl:şey görmedik· 

lerio hesablerım verdiklerini, arasından değerlileri başmoal le:Jnl ~yliyerek eski ifadele · 
çıkıb ~ittiklerini, az sonra dı . lim ltklere tayin erlileceklerdır. rinde ısrar etmişlerdir. , ... _. ....... __ .._ __ ...,_....._llllİıuıil_.Kuıılı~iiı.lılmmm.._._ ... _ 

Tayyare Söınemaso 
Telefon: 3151 . . ,., .... . -

UUOO güzel kı~ıu ııraemdo seçilen en 
Bue,ün 

gib.cl 200 kızın 

ele fon: 315 . 

iştirllk eutğt sent.:nın en oen f ilmt.. 

Roma Çılgınlı kl a rı_. 
Amt"rika '~ Anupı&'lılırıu ~özb"b,.AI olan bayük ean'•tklt 

Eddie CANTOR tRrl!fından ç,.vrlleo bu filim uylrclleri 

kıLkahalara gark ediyor .. 

• Filimde 
Ronıenın mı ~bur erir p:ıurları - Dillere destan olan 

Romıı hamamları - 1111parator tıarHyırıın dr.bdebe \'e 

lı eşınc ıl lçfnde çeHilen ~ntfrlkalar - Aşk -

İhtiıa8 - Kıtksnçlık - KötQfük ve iyilik. 

AYRICA 

f OX Donya llavadisleri 
Seanslar. Hergftn: 15 - 17 - 19 - 21.ıs. 

• Pertembe : 13 - 15 - 17 tal~be se· 
ansı. Cuma : 13 llbe eeanıı ... 
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ıç ve 0~
0

Piyasa dıran Yurddaşlarımız. 
Duyumlarını 

Bildiriyor .• 
T6rkofiı (lelgraf) 935 te 

Lonclra bonaunda GsClm incir 
:,amarta Hambarg bonuında 
isim fındık Manllya bonuan· 
da tstlm yumurta Hytlny911 
yan, Nnyork bonuında incir 
Bedia bonuında yumurta f I · 
atlerbade bir gtln Gn•y• gGre 
delltfkUk olmamıtbr. Fındık 
lıfanllya bor1Uında ııf Mantı

ya teıllml kabubus tuk 6'() 
Glreeon 650 NapoU 940 Ro· 
muya 670 Taragoaa 626 b· 
bakla Napoll 245 NapoU krlb· 
le 275 Napoll ku111k 260 ıl· 
cllya kılble 280 kuıpk 250 
tangona krtble 240 fnnktır. 
Flatler ılf Manllya 100 kilo 
lçlndeclir. Bambarg honauada 
Terkiye kababuı fındık 275 
franktır. Bambarg benuında 
sey&lnyatı lap.aya laaır mal 
ilk tepin 215 ••deli 215 hasır 
mal ilk tetrfa 470 ncleU 470 
fnma hasır mal ilk tetdn 
470 YadeU ıı10 flaller 200 
kiloluk demir 6ça içinde uf 
Bambarg 100 kilo için pae· 
tedlr. Pamuk IJ•erpol pamap 
Amerikan pamaja mart tNUmt 
6.88 mayq 6,85 temmas 6.82 
tetrbalenl 6. 71 ayot bonada 
mım P9••kları mut te1Uml 
ldalarldlt elnalerl 8.67 mayıı 
6.68 temmas 8.68 teplainel 
tedlml 8,64 eper cfnelerl mart 
teıUml 7. 73 mayıı 7. 70 tem· 
mas '1.56 tetrlalnel tetllml 
7.52 penldlı flatler libre ...... 
nadır. Nnyork bor1U1ada mart 
teeHml 12.29 -..111 12.3812.39 
ıemmas 12.45 t ...... lnel 12. ,1 leDttfr. 

Flatler •ır Ut.re batıaadır. 
t.kınderlye bor .... nda M11ır 
pamuklarının I ı f lakalarldla 
cfnılerl mart &e.Uml 16.27 
may11 16,16 temmas ]6,19 
eyh\l 16.28 I g f uhomonl 
elnll tubat 13,82 nlHn 18,86 
temmuz 13,85 tallarlttlr. Flat· 
ler 99,05 libre içindir. Buğday 
Şlkep borlauad. mart 90 1 ·8 
mayıı 91 14 temmu 85 Tin· 
Dlpeg bonuında mart ıe1llml 
110 3,4·110 l ·2 meyaı ll3 
],1·113 6,8 t~mmos 116 1ent· 
tir. Ftatler baeel beıınedır. u . 
ırerpol hol'IUlada mart teıllml 
•.10 3 8 meyıı 5,00 ı 2 tem· 
ma•6,04 7 8 tllladlr. Flatler 
100 libre 19'ndlr. Mınr UYer· 
pot ltonuınde marı teellml 
30,09 mayaa sı,oı 1 2 tem· 
mu 28,04 1·4 ıtUadlr. Flatler 
uf plata 480 libre lçiadlr. ŞI· 
kago bonuıada yulaf mart 
telliml 50 5 8 mayaı 53 5·8 
temmaa 51 1·4 e7b\l 54 1·8 
f latler 32 Ubıe Atla 1eattlr. 

•dar mart te1Uml 86 3 4 
•y11 87 1· te mas 86 1·2 

ef ~ l r ltl 'I ti,.r. 
rpa teı imi 79· n 76 1·8 
~--. .. Flatl• 45 U._ l•tlr. ..,_ta Boreümdi 

Merala, (Telgraf) -16 J 9S$ 

.. ,.,.,.._,~"'--··--·d•pa"'* 
e blrlqcl 19000 ~lo 5ı 

Erdemli, g_adutro mlhendbl 
Zeki n tile balkı Er1Gs, Gtl· 
selyalı'da 1091 numarada Şn· 

Sıvas-Erzurum 

Tahvilleri .. 
Bayan Ye Baylardan ıoyad· 

laranı alfaı klttlglne yudırmıı 
olanlann ıoyadlarını ktltdktea 
çıkararak yumakta dnam edl· ket Eflttunl, Birinci mtllhlm • • • • • 
yoruz: M. AH Erkurkat, s tlaetl ıul· Bertaraf ta Dayak AIA. 

Orbaniy• mahalledade 12 
Damanda AU Rıu Antab, 
mea'adlye, ŞenfeddlD caddella· 
de 6 Damanda ('.eydet Onbqı 
otlu, Saltıalye maballedade 
Hacıall cadde1lade 2•4: nam•· 
rada Bekir oııu Etem Atal, 
Aluncak glmrClk idare memura 
Ferid Şeabl, İkinci ıaltaalye 
mahalleılnde 11 num•nde Sa· 
bit oılu Mltat Şeıaıoy, I.ar!D• 
tlaa'da Mııırh caddelİDd• 279 
namuab e• balkı TulaDay, 
K.e1telll cacldeılnd• Bileyin 
TGslDIOy, M. 8. M. Saffet 
T6rkCla, llemduhly~ mahalle· 
ıiade Mekke ıokalJada 30 DU· 

manda Nuri Tap Çolak, Alay· 
beyl'nde 6 numarada Mehmed 
Tanaser, Maliye taluildarlarıa 
dan Hakkı Tatotlu, Birinci K.a· 
raadaa'da lıkele yokaıanda S6 
numarada Edib lamall Tuç, 
Tepedk'te Kqıthane caddedn· 
de 4 7 numarada Kaya T6rk· 
ol, NClfaı kidbl Z.•i Ttlrku· 
ta, MUU emltk ldarealnda 
Ragıb Unanbak, İkinci kordon· 
da 184: •amarada Muhiddin 

tanlye Aıancı 10k1ğındı 12 
namında Lmall Hakkı Ertaı, 
Cernb Mebmedefendl ıokaRıD· 

da 18 numarada Ba11yla Bat· 
tal Erenlh, Blrlncl Beyler IO· 

bgı SO numarada Mehmed 
Emin Emre, Üçtlncl K.aratq 
mahallednde Adalet 10kagında 

14 Damanda Leman ErdGI, 
Em ilk ltenblında emllk tef 1 
AYDI Er .. lmıa, Meniall'de 
burna Ya caddeılncl• 81 numa
rada K.hım Etlnga, Bumalaaae 
gGaderme ambannda Necib 
Ergn, Çorak.kapı caddednde 
848 numarada Şem1lddln Er· 
demllgen, Belediye tanslfat M. 
Muıtafa En&ma, Birinci ıtlley· 

maniye mahalletlnde 48 nam•· 
nda Maıtafa Emer, Sehlllte· 
pe'de kahYecl Ahmed Enytlce, 
Gedikli ÇHDI Buan Ermerlç. 
Muallim Fethiye Erbllge, Pa· 
uryeıtn.te 80 numarada Ya· 
ıaf K..enan Ereglu, Dınlp ıl· 

gorta ılrketl mld6rCl Nan 
Egtnllolla, Yorgaacılar'da 19 
namında Ahmed Eranlan, Mir· 
ıU eokagında 25 numarada 

ka Gllrayor. 
Ankara, 16 (A.A) - Ya.de 

7 gelirli Sı•aı-Ersaram demir· 
yola 1934 lıtlknmnın bu defı 
lhn<: e( Jlen iki milyon llnbk 
ilk tertibi, lttlrak için tertlb 
edllmlı olan altı gtln içinde ••· 
blmak ıuretlle dtln ak .. m mu· 
nffaluyetle netlceleamlıtlr. 

Şuklkarahİlar, 16 ( A.A) -
K.uamısa g6ndertlmlt olan Sı· 

YU Ersaram tren yola tahYllle· 
rinln 11btı için bagla I Halk 
e.tade bir toplantı yapılmıı 

n gelen tab.tller tamamen u· 
blmıflır. 

Bayan Fatma Aza 
MolAzimi Oltlu. 

letaabal, 17 (Hmaıf) - ı.. 
mir ıalb htklmllgl, asa mtl· 
la.imi beyan Fehamet'ln yerine 
Nıg•e ua mtllblml baya• 
Fatma tayla edllmlttlr. 

Saylav \Seçimi 
Ltubal, 17 (Haımt) - Y •· 

nıa tebrimlade ikinci mlntehlp 
Unar, Aleancak'ta BarnH• cad· 
clealade 104 numarada Maili· 
blddla "Onay, Gtlulyalı'da 1099 
numarada Mutafa 'Oçer, glm· 
rlk malaafaaa memnrlanndan 
2088 Baydar V arba, VU•yet 
odaclu Otmaa Y lceer, Akçalı 
DM1911 36 aamarah e• halkı 

Yealçerl, K.aqıyab'da ~emal· 
,.._ caddeli.. 87 aatdYlda 
t.meı Yamala. flıolyab'da 4:'1 
Daman Meb•ed lolla Necib 
Yıl .... nlaa, Topçu Jftsbatan 
M. Saffet Y&neser, 230 nama· 
rah polll memara Arif Yalın, 
Gbelyalı'da 1 MDıtecabt 10ka· 
ğıada •8 numarada Maıtua 

YIA111 21 numarada Beki Yord· 
alan, g_•rııyaka'da NHb 10ka· 
ğmda K. Cemi Yleealp, Do· 
laphkaya mahallemde 1 S na· 
merada llehmt1d Erdi, .Maıtıh · 

kem me•kl kamudaablJnda 
Rifat FAenataı, ~rpyaka'da 

K.artalaı eoblJnda 6 numara· 
da Rahmi Erand, Dnlet demir· 
yollan•da 1eyrleerl beı•talbl 

Baldıt Eredlne, pollı 137 Salih 
Ergi, K.araatlna'd• Dilber IO· 
kağında SO numarada Mehmed 
Erginer, Kantq Demir 1eka0 

pada 16 namanda Mutafa 
Ramb Erlmer, Karantina tnm· 
••J caddedade 768 numarada 
Abdurrahman Ewonoıojlo, Dn· 
Jet demhyollarıada ltletme k11· 
mında memur Muıtafa Erlı, 

K.arııyaka · Alaybey Mlr'at IO· 

kaganda 17-2 numarada Ab· 
durnhman Eti, A11ancak lıtuyon 
madtlrtl Emin Enan, labllar 
memarlanndaa Rı• Taıpt 

Ahmed Ekler, Uzanyol'd• 126 eeçlmlae baılanaeakbr. Ba mi· 
numarada Stlreyya Eke, Aydın DMebetle tehir battan ba .. do· 
demlryola Lmlçalla Fener 
memura Salih EIYer, Bltpua· 
rında halıcı Rifat Erylmll. 
Tam•lık 123 numarada Ali 
o&la Bileyin ErGDOI, Blılnci 

Neuke& 10ka&ında 22 ...... 
rada fenl •e FWI EEmen, 
Memleket haıtaae1lacle ebe Şe· 

rlle Erlll, ~arpyab IMdebqa 
caddeelnde 89 numarada Otmaa 
Ergeo. Aydın demlryollannda 
muhabere memura S.brl Ei· 
ru, HaUmep taıflllDda 72 
numarada Ali Sami Erenclaa, 
Dnlet demlryollannda baı 

frenci Ali Ecllft DeYleı demir· 
yollarında amele Buu Ali 

aablmıfbr. 

Bodrum, 16 (A.A) - İkinci 
mlntelllb 1eçlml bitti. 

il.alla 16 (A.A) - SaylH 
1eÇlml için WDcl mlntehlb 

intihabına 'llltyetla her yerinde 
i*flalamıttaz. ~er tarafa konan 
aadtklara, halk aba akın gl· 
cıerek nyledDI ~dr. Rey· 
in tanilf etlllmeitedfr. 

Afyon, 16 (A.A) - Bolu· 
dbr Ye dinar kualarında ikinci 

mClntehlb •çimi bltmlttlr. Halk 
reyltırlnl ittifakla farka namset· 

Erlik. İtfidyede toflJr Rami kıulanncla da 1eçlme baılan· 
Ellaçak, SeydlkG71Dde 11 DU· 

lerlae •ermlttlr. Afyon merkez 
kHaılle Emtrdal n Sandıkla 

manda DlltHr Ekbler, Bu· 
mabanede piliç 10kal!nda 31 
numarada Ayte Ye Leylt Ye 

Alled halkı Ertuna, Tıpa fen 
memuru lneı Ergln10y1 K.arp· 
yaka'da MtlıHat ıok-Atuda 12 

numarada Seıal Eemlr, Tına•. 
tepe mektebi mld6rtl Ahmed 

Tedlk Erenkaı, İklç91mellk'te 
Blytlk camgGs ıokaiJnda 43 

numarada Mehmed ve tiled 
halkı Enull, Birinci mtllblm 

MohUı Eny, Maliye mohafua 
memura Ahmed Etle, Abdullah· 

efendi 10kagında 2 numarada 
Ş6kı1l EfendloAlo, Gedikli İı· 

mail Ernu, Bllü latuyoaanda 
18 numarada Yatar Eryon, 

Ra•nak 10b1inda 23 numarada 
Bun ogla Ali EIU 10l11k, 

Ereaer, Torna 10biı karp1111· Karaçay mahallednde amele 
.da M 1'•.....a. t111'f11C11 Alı· Mahmud Eaalp, Baynklı'da 
_.. Erl•~. 80 ..... da Seıah· IE~~fll 10kqında 8 numarada 
eed tolıılllıada 7 numarada bradaman, Hacımıb· 

· sete,,..a r~\.Sanm·~~- 176 namı· 
kagaaa. 127 numarada n h 

~ kilo 83 ._....... .......... , 

mıttır. 

Anteb, 17 (A.A) - Şehrtmb 

n l6ylerlnde ikinci m6atehlb 

1eçlmlne baolanmııttr. İkinci 
mlntehlb adedi kadın erkek 
312 kltldlr. 

••• 
Nişanlısını 

öldoreu Genç. 
Dolrphkaya mahalleılnde nl· 

ıınbıı Bayan Leyll'yı k11krnç· 
lık Jbtlnden 6Jdftren NUıat'ın 
mohakemeıl gGrllmltttlr. 

Saçla, maktul Leylt'nın ba9ka 
ka erkeklerle mGnaeebette bu· 
laaduguau ıGyllyerek Bayan 
Fatma'ya .. bit glJıtermlıtlr. 

Şahid dlnkl celeede kı11n 

batkalarUe mtln11ebetlnl bilme· 
dtginl, gGrmedl~ni, blrgCln 
Leyla ile blrUkte Nlhad'ıa kendi 
nine geldlklerlnl, birkaç glD 
kahlıklannı. bayan LeylanıD 

btrkac glD IODn krndl e.tne 
kıçtıiJnı ı6ylemlttfr. 

Batka bir mtldafu 
daha dinlenecektir. 

Iran - Irak ihtilafı Kon
seyde Tedkik Ediliyor .• 

Bay Litvinof, Sovyet Rusya'nın 
Husustaki Tezini Anlattı. 

Bu 

Moıkon, 17 (A.A) - lran · 
l~ak ihtilafını mbakere etmekte 
olan Uluılar kuruma koaeeylntn 
celHılnde Bay Llt•lnof fU be· 
yauatta bulunmu9tur: 

- Tetkikine arsedllmiı olan 
me1'eleniıİ eHllD• tahlil etme· 
den enel 90 ciheti IGylemek 
hterim ki iki tar1fın Uloılar 

kurama komeyfne tndl edllmlt 
olan Ye1lkalarla iki teraf mtl· 
meulllerl tarafından burada 
yapılan beyanatla da birçok 
defalar Ruıy1tnıa da e1kl Oı· 
mania lmperatorluğu ile lran'ın 
aralarıodakl budadlann tahdl· 
dine ald olarak akdetmlt olduk· 
lan itilaflara ltdrak etmlt ol· 
dapndan baheedilmlıılr. Fil· 
nkl gerek 184: 7 tarihli Ena· 
ram ltlltfnamealade H gerek 
1913 tarihli Ltanbal protoko 
landa T6rklye - lran ye lngll 
tere'nln lmuları yanında o sa· 
mankl Çarbk Raıya :mClmealll· 

lerlnln de lmzuı nrdır. Bu 
\'Hlyet ve eıld Roı blkdmetl 
tarafından lulbaa edllmlı olan 
tedbirler her ne oluna olsun 
So•yet btlkdmetlnln ba hare• 
keti icraya ıalk ollQDf olan 
menıf 1 n ılyuet ile hiçbir 
alüuı olmadıgıaı beyua beni 
mecbur etmektedir. 

Şa halde hlkdmetlmla Irak 
ile İran aruındakl lbtlltlın t• 
yeya ba tekilde balledllmeıl 

ile hiçbir altb11 yoktur. Uloı· 
tar kuruma konıeyln diler 
azıııaın da benimle ayal fi· 
kirde olduklannı lmld etmekte 
oldagam halde derim ki: 

- Hlkllmedm bu lbdltfın 
iki tarafı da memnun edecek 
bir tekilde ye nlıbet ddrellıade 
halledllme11le alAkadardır. Ta ki 
beriki taraf aralarındaki mn· 
cad olan d01taae mlDuebellerl 
n iyi doetluaa idame H mn· 
haf aza etlinler. 

Romen Ordtısunun Harb 
Techizatı Artırılıyor. 

Yugoslavyada Da Mali ve ökonomik 
Yeni Tedbirler Alınıyor 

BOkret. 16 (A.A) - Bılea 

Romaayı'da 11la1al emniyetin 
peklefllrllme1I l~ln çok çabfll· 
maktadır. Bay Tatareıko mat• 
baata bir tebllllnde 1eltblyettar 
makamların ordayo barb mıl· 

semeılle teehlz •e barb ıaua · 
yllntn tenılkt için gealı bir 
program hısarlamakta olduk· 
larıaı blldlrmiıtlr. 

Baıbakan bu buıoıta harbi· 
ye bakanı ile iktidar mnklln· 
deki liberal fırkuı bakanı Bey 
K01tantln Bratlano aruında 

g6rtle lhtlllfı olmıdı~ını bil· 
dlrmlıdr. 

Belgrad, 16 ( A.A ) - Bay 
Y eYtiç blkdmetin mali n &ko· 
nomtk ıılthat programının tat· 
btklne dnam ederek dan ak· 
.. mkl bakanlar meclldade 
devletla bittin mali karamla· 
rıaıa ipotek bankadle poıta 

ta1arraf 1andıgının n ılraat 

•bnbumn dopdaa doıraya • 
mıllye bakanbgının kontroUlae 
Yerllmedne kanr •ermlttlr. 
Bu tedbir ılmdiye kedar betk• 

eç bablalıktaa direktif .ı.a 

bu kuramlann fullyetlerlal 
blrlettlrmek lc;ldlr. Ba bal ba 
kuramları• ne dahlU teıklJtt· 
lar.aa n ne de mabtarlyetle· 
rtne dokanmıyaeakbr. Tedbir 

Yogoeln malt n 6konomlk 

malaaflUnde btlytlk bir mem· 
nanlyetle karıılanmıttır. 

Kitab, Mecmua ve Al· 

btımlerinize, Sağ· 

lam Cild Yapbr· 

mak isterseniz. 

Yeni Kavaflar ÇA11•1ında 

34 Numarada 

•ALI RIZA• 
Mtleellithanesine uğrayınız •• 

• • 
IZMIR 

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

Merkezi : İ Z M 1 R 
ıtaıı, da-.41 25.540 kilo 
kuıattan kapımah 130..QOO 

lo 50 kar._, ~- 4JHlQ 
Wlo uO Da 51 koraıtaa koıa 
'6000 kllo 9,'15 ku~taa baJ· 

1 Anıdot ' IQ(Uii 

Ç9k 191000 )il~ .. 15 karaetaD 
sabba19'1r. a K~&dıtsmdaki Cinayet Şubeleri: &lemi~ Sal!hli, Turğutlo 

Alaşehır, Tıre.. · 
Ayni glau A .... bor1U1nda 

1Sl,'i60 kilo parlak 50- 54 
20 llo cıgıt, 

lo 4_,_825-5 ku'Y!JJJ, Ca.· ııtılmıtbr. 

270,000 Mlo J,oflfl~da 
pmİlnlll fllll t~ Ye 
_....-.,en ;aa.ımebNllr. 

Ka~ı ~~,.._.. DHudlu 
k&yla«İen ~~am qaah ma.lle· 
ıtaie*i S9Jiif çHafu pueatlar· 
mw'k ibreUle gn tltt1De W 
dltmelde ıofki iUmMd oila 

M~fı ........ •••• 
darafmUJ 7aıp,\pk lsere la· 

p&ımııı-.:llllli(;lllDf mir'• getlrllmltllr. 

•• 
Hertarltı Banka MuamelAtı Yapar •. 
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Mlralıyın bu nlkbloltğl kir· tığını, kimlerle temll ettiğini Aldı~ımıs haberlere göre, 

---....... __ 
Fudbol Heyeti ve Hakem

__ ....... •+-ı• ----
Donadı dllnka ftzdm n za. 

bire utaılan ıpğıdakf ıekll· 

dedir. 

Oztlm Satışları 
tısında hıykırmığa mecbur na11l 0111 öğreDmek lıdyecek · Bayraklı, Borana, Detfrmen· 
oldaro: terdi. Ne yapahm. Adresimi deJe ile Karııyaka'nın Yamın· 

- Miralay, berıey mıh· öğrendiler. Boraya gelecek lır mıntakuındıki seçim bft . 
ler Buna Ne Buyururlar? ~~ s~~:n .. ~ ~~ ~. s. 
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Tolda. adımın elbeUe bir göreceği mit, reyler ıyrılmıı Ye neticede 
- Yok camın . Durun bı· olacaktır. Att1r'lı birlikte her· Balk Fırkaıı nımaetlerlnla 

kalını. Her~yln mahvolıbllmeıt hangi bir mlılflrl kabul ede· mlttelikan kaaandıkları anlı· 
içi o daha çok ıeyler olm11ı bilecek. bir Tulyeueylz san ne · plmııtır. 

Altay, lzmirspor, Sorkspor, Ş. Spor 
Ligler.den Ayrıldılar. 
~~--~~~----~~~~~-IAaun. Bir gazete mıkaleılle derim. Hnının dan de k11men wa6. 

her J\ ıa / e Dan nrdfglmlz haber tabak· Altay n lımirapor erk&nı 
ıey ılUllt olmoı 11yılabl· - vyle töy yoreonaa ım· morlu geçmlt olmuını rmğmen 

lir rol? ma Alon Dl.klon da timdi ad· kok 11ttl: ile kouoıtnk. Blae ba kırar· 
birçok yurddıılarımıs reylerini Altay, lsmlnpor, TGrkıpor, larını bildirdikten ıonrı de· 

- Aldanıyorsunuz miralay. reılnlıl ogreumlı bulunuyor. kullıumıılardır. Seçim bıoladııt1 B ı k hflL b e s., arkıpor yani dôrt takım bir· dllor ki: enıoı korkum gazele makale· Bene• en baya le • 0 a ganden dan ıktımı kıdır 
ılod l b'li den ilklerden çekllmlye brır - Liglerden · ayrılmıkh~ı· 

en ileri gelmiyor. Biat adımdan ge e 1 r. atılın rey yek6aunon, mClnte· 
lnıb d Termltlerdlr. Bu ıoreıle ligle- mıza ıebeb Futbol ohf!yetl n 

ve en Tramp'ın lhdyıteıı· - Ne tebllkeıl? hlbler uyııı nlıbellnln dörtte 
lı6 d LI b• 1 rio mahtwet '° kaymed de çl· onun bolduğa hakemlerdir. 
~· ır. U rabıt rahat burayı - Şu tehllke • ı 1• m flçClnll bolduga tahmin edil· / 

•eUrL ı IAL d ı rtlmtlftGr. ÇaukCl blı bu hakemlerle mıç· " ••n arkasından taldb •t· Tramp ile faa ı ı •• ar o · mektedlr, 
lnltl L ı d Baıln Altay'la Bacı, fsmlr· lıra dnam imUoı bulamadık. 

er. Şimdi ıdreılnfzl bllf· mımıs, Dtkeoo'o p•• • yı e BugGa camıdır. İtleri glç· 
.,orı ıpor'lı Şarklpor kırıılııacak· Ltglerdea •ı•ge9mewl t •r. ıaphf.yo dtlfarllyor. lerl maıah olmıdığı için rey. .. ı ıırur 

Mt lardı. Takımlardan içi, oyuna b ld k ralıy yerloden ııçradı: - Hıkııs yere tıkıb edilen lerlnl kullaaımıyın yurddıt· 0 0 • 

K L L çıkmı•ıcıklardır. B L 1 • d LI ·ı - im blliyor? bir adıma acımı•, ona ••rıı l1rımıs cumayı beklemektedfr. / u aıee cenp çın ea ı •· 
~~~~~----~~~~~-

d - Hem Alon Dikaoo, hem merhamet duymak bir kıba!ıat Jer. Bu itibarlı bugaa rey Hndıldarını atmaktadırlar. Sın· denin ehemmiyet '° ığırlığıuı 
e Polis mOdtırlGğft taharrlyıt mıdır? atanların nyııı çok olacaktır. dık bıılırına gelen ohııtan tekrar tebaraı ettirecek de~llı. 

Uabeal Amiri _ Hıyar miralay.. Fakat Bonon için ıe,.lmln bugao ili h ı ı ı Futbol heyeti, mnklfnln • nr. ~ çogu m f Hl ar ÇI ID ÇI gı· 

Ba Böztım Brolu'un reogtnl bir polll hallyeıl berıeyde bir bltmeıl ihtimali kunetlldlr. larlı neı'e '° ıeTlnc içinde dl~l ealtblyetl, kulftpçtllftk ug. 
'•rırttı: manı ırır. O dı bano bir B l L dı 1 d il l l · agan cuma o m11ını rağ reylerini kollanma.ta r ar. ruo a ıo et ma etmıı fe mem. 

- Öyle ite muhakkak bir mıkıadı hamledeblltr. :E.11en men belediye ıçık bolonacık, Buca'da ikinci leketln ıpor dGzenlnl lhltl et· 
ge,eıellk: eden oldu. OJkıon'uo ean'ıt H meılekl eaylav eeçlm heyeti eeçim tıle · mlıtlr. Bu, 1rtık herkesçe iti· 

- Hayır miralay! Geveaellk herkeıten ttlphe etmektir. Bal· rUe meıgol olacaktır. Teftlı MOntehib Seçimi raf edilen bir nılyet olmoı· 
eden oloııdı. Yalnız Trımp'ı bukt bu meı'elede onu ıDphey• heyeti dClu akpm da toplanmıı Buca 17 (Buıoıt) - Altı tor. Heyetin nkl tenkitlere 
:;k_tb eden pollı memuru ıdre · dGşGrecek yazlerce delll •ard1r. n yıpılm111 gereken itler 480 • gandenberl uloıan ıenllAI, te• cnap nrmeyfıt, yıpugı hata 
b Oıtl Oğrenmlı, Amirlerine Bunların en mClthlıt, cinayet rinde konoımoıtor. Belediye yfnci Te neı'eal içinde denm ların ltlrıfıaı ceaaret tıdemeyl · 
lldirdl, iLi edlJ•D •ydeLJ fzlere teli• 1 el L d 'LI 1 a f bfb 1 Çf f • .. ... • memur arı an ••t•m itlerin· e en ı .. ac m D e e m ılndendlr. Banan bir bıtka ıar 

d Bunun ftzerine miralay öndn· bok eden ıyıkkıbının ııbtbl den erken ıyulırak allelerlle d6n ıkoam bltmlıtlr. la tellkklıl imkanı kılmımıı· 
e darın zile b11tı. Evin ıeı · ile Rodolf e1ddeılnln 24 na· birlikte ıandık bıılırını gh· Uıundere, TıbtıltkOy •• tır. Memleket ıporunon ve 

•ltll6 t l"t nd• uzun aklı · a 1 1 R lf 1 h • 1 ı,, ~b "' " mıraııo • oturan m ra ıy • mhler, reylerini •lmıılardır. Boca'dı aeç m erg .. n o uıan gençlik teHntldüofto taabhadıta 
tıo ırakar.lı: çınlıyan çıngıra· Brob araıındı me•cud olın SeJı-uk'ta ikinci ogı'eli oyunları içinde geçmlı · b6yle idare edilmemelidl, 

•eıl heoQz lı:eııllmedeo Attır mtlnaeebettfr. .., tir. MHcod mtlntehlblerden 
1~'1 girdi. Miralay; her nkhki _ Ne çıktr? Bu adreete Mtıntehibler Seçimi. beıte d&rda reylerini tımımlle Balkevi Turnavası 
:uı~ ııdık hlzmerçlıfne Hin~ otoraa adam benim, yul Bfnd Selçuk, (Boıud) - Nıbly•· kollanmııl1rdır. Yıpılın taı · Bugftn Halk eeh11ındı Hal· 

0 ~ birtakım emirler verdı. orduıa erkloındın miralay mlzde ikinci mDntehlb ıeçlml nlf te mftntehlblerln reylerini kntnln baaırlıdı~ı turnna 
ıt 1" Y•pılı Hindli elini göğ&ftne Brokltur. Alon DJkson hını çok hararetli bir ıekflde dnım ittUıkla CGmharfyet Bılk Fır· maçlarına denm edilecek, 11ıt 
oyırık başını lğdl n ee11lzce klroı ne yapıcakttr? Biç... etmektedir. K.ıHbılı •• kGylCl kau waamaetlerlae nrdllderl l' te Demlryolo • Buranı •e 

50 Mlıkl. lobi. 11 50 

49 Alyotl bira. 14 50 

27 S. Sftleymı. 12 25 
28 B. Şeıbeı l' 50 
21 j. Tarıat,, 15 50 

13 Fooalı Cemal 14 

6 Bekir kıp. 15 
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OnlTertltedcı Doçent 
Manin Profeaör 

Or. A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Baatalara bergdn 6gledea 
aonrı bakar. 

fatikl&I ".addeei No. 99 
.lnkarı apartmam 2 inci kat 

Telgraf· ı ST AN 8 U L 
Telelon : 49250 

~~~~~---~~~~~-
cıhtlaeylnler takımlın kırptı ... 

caklardır. Bu mıçlar çok he· 

yecanb '° allkılı olacak n 

maçların bOAyeehade torun· 
nın f lnallıtlerl meydana çıka· 
caktır • :erdelerden birinin ıraıındın _ Sonu Vır - bayın •• baylar reylerlal rey aalıtılmıııır. au& 15,30 da TGrkyurda • Ba· 

. ayıp gitti. Biraz sonra Tramp •••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 
lle beraber odayı geldi. Serıe· 
rı · 
d 1J gôrftr g6rmez g3ıGmft hld· 
et btırayerelı:: 

- Yahu! Siz deli mlıfofz, 
lllçln burayı geldin? 

d - Buraya iltica etmenin 
d •bı muvafık olıbilecetlnl 

GtGndam de ... 

hı - Ne d~ıandanaz? Mlralıyı 
' telgraf çekecek p11ıaıa mı 

Yoktu dı buraya geldlnlı? 
- Vardı. Üç 1utnlm nrdı. 

b - Bu takdirde kabıbıtlnlz 
flıbaıaa afcdllemiyecek dere· 

Cededır. 

h - Ben ne bileyim. Böyle 
h lr telgraf çekecek oluream, 
lrgGn aleyhimizde bir delll 

glb' k 1 ullanalmaeından korktum. 
Onun için geldim. 

Trarnp'ın bu dütüncesi; yan· 
~t birtey değildi. Nitekim 
llrılıy ltrokl tı bunu teslim 

'ltl: 

- Bununla beraber zabıta 
llı11 takibinden kortulmığa im. 

!.:,ı:ı yoktu Bu adamJD ne yap· ..................... 
ANADOLU 

- -----.__:ünlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Başyazganı 
lıaydar Rüşdll ôKTEM 

lJ . ı . 
ıtıunıı DCfriyat ve yazı ış en ?6dihil: Kemal Talfit KARACA 

d•rebaneai: . , __ 

C. İzuıir İkinci Beyler e~k~ 
Ballı: Fırka91 binası ıçuıde 

l'ef~graf: f uuir •• ANADOLU 
e on: 2776 •• Posta kutusu o!iOS 
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1
BONE ŞERAİTi: Ü 

l'l
1 200, Altı aylığı 700, ç 

Yıb •ylı~ı 500 kuruştur. 
•nbı nıemleketler için eenelik 

• 0 ne ücreti 27 liradır. 
G.ı: lleryerde 5 Kuruştur. 

"'llil 
~ıniı nüshalar 25 kuruıtur. 
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kurokmık, 5. amıanmık (arma 
doyarak amat bulemek mın.) 

lıtibıher, - ). aÇ8r, ~. iltek 

nrf!D, 3, omıalnk, '· yenek, 6. 

yeygel. 
lttihalı - lıtekll 
İfıibuıa - 1. bıklı:ıe, 

tebtı 

2 ı •. 

lttthır _ ı. (lılm mın.) 2. 

ıd llD, 3. Gn 
İttlhar etmek - 1. ad hun· 

mık, 2. ad vermek, 8. çuıkmık, 
4.. çnlıamık, 5, On ılmık, 6. 

tıoemck, Golf.mek 
lıtlU _ ı. 1111ltı, 2. yınıb 

yıkılma 
İftlU etmek - ] . tızlınmık, 

2. yınıkmık, 3. yanıb yıkılmık 
İftira _ ı. ılım 2. ılmı, 3. 

HllD ılmı 
fıtlrak _ ı. bitlik, 2. ortıklılt 

fşılrık ~ımek, 1. birlrı, 
ınek, 2. birlik kurmak teıiııl iotl· 
rak mın.) 3. birlikte bulanmak, 
4. karıımak, 5. katılmak', 6. or· 
tak olmak, 7. ortılı:hk etmek, 

8. ortıımık. 
lotlr1k ettirmek, = 1. blrleı· 

tirmek, bir ırayı getirmek, 2. 
birllge getirmek, 3. dl~rtmek, 

'· ortalı: etmek. 
htlrak hlHHI, - pay. 
İetf yık, _ ı. göreıf, 2. özle· 

me. 
İştiyak duymak, - 1. eymen· 

mek, 2. görrceğl gelmek, :~. gö· 

reıimek, 4. göolil çekmek, 5. içi 
L eL 6 iatemek, 7. ~demek, 

çe .. m •• · 
8 özOlmek. 

. ftve, - 1. lulmç, ~. kırıtıı, 
Ll k .. ,,101 5. 11011mıhk. 3. oyna• • , ... ı ' / 

1ınleamek, - ılıGamek. 
lınbtı•, - ı. aldam, 2. fln· 

,ırdek, 8. kmtkaa, 4. •1nık, 5. 
yoıma. 

İtnb11lık etmek, - 1. fingir· 
mek, 2. kılım11mık, 3. kmp dG· 
kalmek, 4. kırıtmak. 

ltı, - J. Hrlı, 2. yıtaı. 
ita etmek, - nrmek. 

Ah•ftltı, - 1. Ahm 11tım, 2. 
alıe nrfe. 

ltaat, - 1. tıpık, 2. tönftılk · 
lük. 

İtaat etmek, - 1. •Azına bık· 
mık, 2. bı~ıomılr, 3. bakmak, 
4. bıo eğmek, 5. bıı indirmek, 
6. boyıonmak, 7. boyun eğmek, 
8. boyun ıaamak, 9. boyunıü · 

mek, ıo. boyun ıarmek, :ı l. bo 
yun tulmak, 12. boyun •ermek, 
13. buyı uk tatmak, 14. dini•· 
ml'k, l 3. kulak aımık, 16. ku· 
lak tutmak, kulak nrmek, 17. 
onamak, 18. ıöz dinlemek, 19. 
uymak. 

İtaat ettirmek, 1. bakın· 

dırmık, 2. bıkJDdormık, 3. ho· 
yun egdh mek, 4. iyermek, 5. 
yftkftodGrmek. 

ltaatılı, - 1. haylamaz, 2. 
tınak111. 

ltHtıtlalik f'tmek, - l. dile 
gdmek, 2. dlrkllmek. 

h'ım, (etmf'k), - 1. •ılımak, 
2. yedirmek, 3. yemelı:lemek, 4. 
ylyesl •umek. 

lt'ıp (etmek), t. dindir· 
(baynnı (1111 yormak mın .) 2. 
yaldırmık, 3. yorgunluk •ermek, 

'· yormık. 
1ııp, - 1. dokonç, 2. kakınç, 

Terk~· kırıılıldar 

Jıtikmıl etmek - 1. bitirmek, 
2. bGtDnlemek 

İıllknıh etmek - 1. Hlfbr· 
mık, içini aramak, 2. d"lrinleı· 

tlrmek, derinine gitmek, S. erde. 
lf'melc, 4:. lrlımek 

lıttkrah 1. iğrenme, 2. 
ti binme 

İttlkrah etmek 
mek, 2. lrlkmek, 
4, thıdnmek, 5. 
ynlncnek 

- 1. igıen · 

3. tlkılnmek, 

yareımık, 6. 

İetilı:rar etmek: - 1. beğlen· 
mck, 2. dlplenmek, 3. durmak, 
4. dölenmek, 5. tolanmık, 6. 
tölenmek, 7. tulınmık, 8. urnı· 
mak, 9. yerleım ~k, 10. yenin 
mek 

İ•tikrarsı• - 1. dorıkeız, 2. 
dormez, dinlenmez, 3. oynak 

letik.raz - 1. ahm, 2. ödtlnç, S. 
•erme. 

lıtlkr11 et1Dek - 1. borç ıl· 
mak, borçlanmak, ~. ödGnç al· 
mık. 

lıtikıaf (etmek) - 1. ındımık, 
2. derioleotlrmek, :{. eyertmek, 
.(., inceden inceye aramak, 5. ıo· 
ruoturmık. 

latlktar ttmek - l. çoğumak, 
2. çoğumeanıık. 3. çok gö,mek, 
4. çokıunmık. 

İıtllı:ııf (etmek) - 1. ındımık, 
2. ınlımıyı çahomık, 3. gözetle. 
mt k, 4. izlemek, 5. yclinlemelc, 
6. yoklamak. 

litikoaf kıtaeı - Arnul. 
lettkoaf kapegl 1 - unııuıı. 
lıtlll, b1&u. 
lıttll etmek, - J. 1Jlazlıımık 

(yaranın vt1cade yıyılmuı) 2. ele 
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geçirmek, 3. ellktlrmek, 4. lı:a· 

banlamak, 5. kaplamak, «S. ku· 
mık (bitin 7tıs1DG gGsGal çıbaa 
karmıı) 7. tutmak, ft. alamak, 9. 
yayılmak. 

latlll, ulgın 
İıtlma (etmek) - ). ulamak, 

2. dlolemek, S. doymak, 4. eıle· 
mek, 5. lılemek, 6. itilmek, 7. 
kalık umık, 8. kulak 11lmık, 
9. kolık tatmık, lo kulak Yer· 
mek. 

lıtlmıl etmek, - 1. tıletmek, 
2. kullınılmık, S. tatuumık (•I· 

code tatbik edilen ıeylrr bık· 
kında) 

letlmdıd (etmek) - 1. 111••· 
mık, (iltica mın.) 2. yatdım lıte· 
mek. 

lııtlmltk (etmek) - 1. ıh•er· 
mek, ah'rirmek, 2. bedlmtemek, 
3. eğlenmek, (ıahlb çıkmak mıa. 
4. lğelemek. 

htlmar - 1. bir dasaye gtımr, 
~. durmamı, 3. lceıilmeme, 4. 
ıdrme, 5. ıtlrClb gitme. 

lıtlmnr etmek - 1. ıGrmelr, 

2. ıilrlb gitmek. 

l.ttnaf (etmek) - l. Hftan 
baılımak, 2. boadurmık latemek, 
3. yeniden bqlımak. 

İıtlnıı - 1. alııkaolık, alıtmw, 
2. nılame (ehlileıme man.) 

İıtlau etmek, - 1. ahımak, 
2. ıyınmak, 3. denemek, 4. dG· 
lenmek, 5. eveinmek. 

lııtinaı etmlt, - ı. alıokan, 
alıekın, 2. öğ6r. 

l ıı t lnad, - l. ardılma, 2. ırka 
bulma, 3. day ıamı, 4. gQven. 

lııtinıd etmek, - 1. 11kalan· 
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r' da 200 Bin Kişi Tezahürat Yaptı. 
iti r Aleyhtarları Korkn l..:inde!. 

tarın Fransa toprağında kovan· 
larını bulmiJştur. 

Londra 17 (A.A) - lnglllz 
.kabinesi Almanya'nın tekrar 
Ceoevre'ye dönmesi hakkındaki 
kararını Fransız İogtlfz görftş· 
melerl ile bundan sonra yapı. 
Jıcak görOşmelere talik etmle· 
tir. MQzakerelerln diler mem· 
leketlerle devamı bir eildbsız· 

lanma mukavelesi akdi için 
Almanya'nın nlnslar derneğine 
dönmesi tarzı hakkında Fransız 

ve İngiliz hilkftmetleri mutabık 
kaldıktan sonra mümkün ola· 
cağı bildirilmektedir. 

- Başı 1 inci sahifede -
bulunarak demiştir ki : 

1 - Bay Hitl~r'fn Sar mes · 
eleilndekf zaferi, FranBJz·Alman 

münasebetlerine zarar vermiye· 
cektfr. Çftokü artık hiçbir top· 
rak ibtlldfı kalmamıı,tır. 

2. - Sır'dald Bitler aleyh· 
tarı eeflere gııllnce Nezt fırkası 

bunların vaziyetindeki gfiçlilklerl 
kendHlklerinden nazarı dtkkate 

alacaklarını zannetmektedir. 
3. - Naziler, Naziliğe aleyh· 

tar oldaklarını bUdlreu moha· 
lif lerf kandırmak. sııretlle elde 
etmek niyetindedirler. 

4 - Dış Bakanımızdan Na· 
zller Sar ıeyiamı neticesinin 
Papalık makamUe mOhlm mfi· 
zakerelere eebeb olacağı kını. 

etindedir. Zira katollklerin 
bay Bitler lehindeki reyleri 

Almanya'da de,letle Vadkın 

araıında daha eamlmf bir lı 
beraberliği imkıtnını gören 
klme3lere ceearet vermektedir. 

Alman idarecilerinin gfttmek 
istedikleri af yaeanıo anabatları 
bunlardır. 

Buenos Afreı 16 (A. A) -
Bükıimet Sarın Almanya'ya 
dönmesi mönasebetile Almaa· 
ların bayrak çekmeıfne izin 
vermiştir. 

Komisyon Cenevre'de: 
Bale 16 (A. A) - Sar reyi· 

ım komisyona gece yarmndan 
bf raz ev el İsviçre hududuna 
varmış ve geceyi burada geçi· 
rerek eabahleyln Cenevre'ye 
hareket etmiştir. 

lngiltere'nin fikri: 
Londra, 16 (A.A) - ~arse· 

çiminin gOrilhftıilz bittl~I ha· 

beri Ue n,eticenfo uluslar dtr· 

neğl konaeylnln işini kolaylao· 
tıracak kıdar açık oluıu Lon· 
dra'da ferahlık veren bir doygu 
ile karıalanmıştar. Bu sabah.kJ 
bftt6n luglllı gazeteleri bu 
yolda yazılır yazmaktadır. 

Sar'hlann, Sarın Almıaya'ya 
geçmesi için Jtzımgelea teknik 
muameleler bitene değin eüku· 
net Ye disiplin ıöıtereceklerl 

umulmaktadır. Uluslar derneği 

konıeyl bu muamele devresini 
mümkün olduğu kadar kıealta· 
cakbr. S*!çl m neticesinin bu 
kadar bı'i olduğ•ınu Avropada 
bir harb tchlikcıtlnl de atlattığı 
kanaati l'ardır. 

sel&mlıyalım ve ulusa isteklerin makta olan Ailelerle kendileri· 
tahakkukundan dolayı sevine· niJJ yftkte hafif, bıhıda ağar 

Um. Almın'lık zihniyetimiz malları bulunmakta idi. 
farka f lklrlerlnden hJçbfr ıeyl Sarbrak, 17 (A.A) - Sınır· 

kuanmaz. da bir h&dlae olmuştur. Hdku· 
Cen'fle, 16 (A.A) - Fran met komiıyonnnau Fransız kay· 

ııs mıhaf Ut Sar işi ile lıtlgal nığından haber aldığına göre 
edecek olan koaıey lçtlmaıoın dftn gece kendflerlnl Alrnan'Jar 
tehir edUmlı olmaaına btlyftk tarafından eezalandmlmıları 
bir ehemmiyet atfetmemektedir. muhtemel Sar'lılara karoı gerek 

Bu Cf'leenin yann akdedl· Uluslar kurumunu, gerek Fran-
leceğl beyan olunmaktadır. Bu sa'oın uhdelerine düten nzlfe 
celıede bir karar ıuretl ittihaz ler ~erine encılmonin dikkat 
olunıcığı ve bu karar ınre· nazarını çekmiştir. Fncümen 
tinde kenıeyln Almanya ile reyiamın ortaya attığı mohteUf 
blrleşmealne c;alu~aca&ı ve ha mee'elelerl tedkik edecektir. 
blrleomenfn tarihini teıhit edo· Parls 17 (A. A) - Meb'o•an 

Almanya Aleyhtarı ceği söylenmektedir. Bu bir· meclisi d111 işleri encümeni Sa· 
leımenln ıubıt bıılangıcında rın Almanya'yı avdeti mea:eleıl 

Ne Olacak? yapılacağı tahmin ediliyor. bıkkında Baylav Friborğnn de · 

Londre, 16 (A.A) - Sar Çftnkft Almanya o tarihe ka. ylmlerinl dinlemiştir. Bay Fri· 
plebisiti mdoaıebetlle Mancheı· dar muallAk mee'eleled hallet· burg reyfamın ne ıoretle ya· 
ter Goardiın yazıyor: mek f ikrlndedlr. pıldığını ve reylamdın önceki 

Kelimenin tam m.uufle bu Sarbru k 17 ( A.A ) - Sar yedi gün lçufııiode Sar ef Urı 
lntlhab aerhelt bir intibah ol. dahilinde ondört ıenedlr mü· umumlyealnln plaikolojtk vazı . 
muıtur. darlük yapan Fransız Helmber· yetini izah etmiştir. 

Almanya aleyhinde rey ver· gere Alman cepheılnden gönde· Btrlln 17 ( A.A) - HaHı 
mit olan kimselerin akıbeti ne .ıllen bir kağıtta istifa etmeel ajansından: 
olacaga hakkında endJt~Y" dil blldlrllmektedlr. Alman cephesi Bitler rtjfminln iktidara gel· 
şen bo gazete nlnılar karomu gazeteleri, onu bir pollel keyfi dlğl gündenberl ilk dıe ılyasıı 
konıeylnln onları mCldafaa et· olarak lıden çıkarmak birçoğu· muvaffakıy~ti olan Sar'da Al · 
meal lbımgeleceğlnl llhe el· nun ce1alarını affetmekle itti- man görüşünün zaferini Atman 
mektedlr. ham etmektedirler. ılyaea 11ahsiyetleri genio bir o~ . 

Sar hfalulmet komisyonu neo· kilde fatlemıua karar vermlo 
Netice _ Yalnaz Nazi Alman· retmlı olduğa bir tebUğde bu glbl gözüküyorlar. 
ya'smın değildir: ithamları tekzip etmektedir. Kendileıtnl tehlikede zaone· 

Viyana, 16 (A.A) - Pro· Forbıh (Franaa} 17 (A.A) - den Sarda Oodlngen mıntıkası 
paganda komlııerl miralay Adao Sır'dan boraya yüz kadar göç· çiftlik aıhiblerfnden bazıları 
radyoda söylediği bir autnkda men gelmlıtlr. Bug6n de 200 Fransa toprağında Simbahmuh· 
demiştir ki: kadar daha geleceği bildirili· mrye sığınmıolar, sonra da tek· 

Sar'da Almanya'ya dönmek yor. Forbıh hudud muhafızla - rardan Sara dönmek isterken 

için rey verenlerin içinde Na· ranın Royter muhabirine ıöy· üniforma giyen bee kişinin td· 
zllerln Almınyası için d~ğll, ledlklerlne göre, don akşam fek ateof ile karoılaşmıelardır. 

sadece Almanya için rey veren Fransa topraklarına 11atte va· Bereket hiçbirine blrşey olma· 
birçok klmıoler vardır. Sar'da Bati 35 otomobil geçmlıtlr. mıştır. Fransız jandarması tah · 

Bazıları, Sar'dald munf fakı· 
yetin Bay Bttler'I dı11 slyaeada 
ve bflha11Ba Avusturya ve hukuk 
müaavHiği mes'tılelerlnde he· 
men faldt'ler ıemlnhıe te11vjk 
etmesinden korkmaktadırlar. 

İngiltere hükumeti Avusturya· 
ııın isti~lıiliol tekeffül için 
Roma andlaşmalarmda görüşft. 

len fetişarl endleemağa glrmeğo 

hazır olacait vo fakat Versay 
andlaşmıısınıo beşinci faslından 

geri dönülmesinden doğan bir 
nzf yeti asla tanımıyacaktır. 

lngiltz hük-Ometl Almaoyanın 
askeri nzlyetlodekl bertllrlü 

dtğloikliğln ancak Versıy mua· 
hedeıiol imza eden bütün dev
letlerin anlaomaıile kebll ola
bileceği n Ren cuntıkHının 

gayri aııkeri vaziyete konnlmaaı 
lazım olduğu mütaleısındadır. 

Berllo 17 (A.A) - Alman 
cephesinin hızı önderlerinin 
iç bakan ve Raylştagdı Nazi 
grubu önderi Bay Frlk tara
fındın pek yakında aaylav 
röıterfleceğl ve bunların Bay 
Hitler'fn iktidar mevkifne gec· 
meeinln yıldönümü olan otuz 
son kAnun tarihinde celseye 
l11tlrak t>ddcekleri bildirilmek· 
tedlr. OJğer taraftan bu ön· 
derler Bay Göerlng tarafmdan 
devlet şurasına tayin edilecek· 

lerdlr . Alman eeçlpı movaffıkıyetlnl Bunların içinde Sar'dın kıç· klkat yapmıı ve atılan knr11nn· ................................................................................................. 
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mak, 2. arka vermek, 3. bel bığ· 

lamak, 4. dayanmak, 5. gftğen· 
mek, güvenmek, 6. koşmak, 7. 
eöykenmek, 8. sôykOnmek. 

lstlnatgıih, - 1. arka, 2. h11· 
rnğ, 3. dayınç, 4. dlremeç, 5. 
güvenç, 6. dayak, 7. davan, 8. 
dayanç, 9. dayınıç, ıo. totamık, 

İstlnbat {etmek) - 1. anlaşıl · 
mak, ~. cıkarmık, 3. sezmek, 4. 
suzmak. 

İetink4f (etmek) - 1. bao çe· 

vJrmek, 2. ç"kUmek, 3. el çek· 
mek, 4. geri dönmek, 5. isteme· 
mek, 6. yO~ftn dönmek. 

lstfnaah (etmek) - 1. almak, 

2. benzerini çıkarmak, ~- geçir· 
mek, 4. göçürmek, 5. yazmak. 

İstintaç - son çıkarma. 
İatintaç etmek - son çıkar· 

mak. 

İstintak - 1. eoroğ, 2. sorak, 
3. soruğ, eoruk. 

istintak etmek - 1. ıorguya 
çekmek, · 2. söyletmek. 

İııtirabıt - 1. dlnlenlı, 2. yatı 
$. dinlenme. 

istirahat etmek - 1. dinlen· 
mek, 2. eğlenmek, 3. sekilemek, 

4. eekllenmek, 5. yorgunluk al· 
mak 

İstirahat mahalli - 1. dlnlek, 
(istirahat yeri ve:zamanı man.) 
2. Dlğlek4(meke, tavakkof yeri 
man.) 

İetlrcı etmek - 1. yakarmak, 
~ yalvarm•dt 

İstirdat etmek - l. geri al· 
mak, 2. (.teri istemek 

İetlrha - 1. ge,oekUk, gnıe· 
mek 

İs tir ham - 1. umoç, 2. omonc; 
3. yakara§, 4. yalvarıı 

İıtlrham etmek - 1. ayatın• 
dflşmek, 2. yakarmak, 3. yaln· 
rarık dilemek, 4. yalnrıb yakar· 

mık, 5. yalvarmak 
latJrkap - çekememe 
latlrkap e lmek - çekememek 
İıtlına (etmek), - ı. konur· 

mak, 2. koparmak, 3. kôktlnden 
kopınp çıkarmak, 4. kôkClnCl 
kazımak, 5. ıökmck, 6. t"pele· 
mek, 7. yok etmek. 

İıtisgar, (etmek), - 1. H bol· 
m11k1 2. azımaamak, 3. gftcft.rgen· 
mek, 4. kdçftk görmek, 5. kd· 
çClklemek. 

lıtlskal etmr.k, - 1. a~ırlan. 
mak, (bir oeyl fazla pahalı nya 
ağır eaymak man.) 2. yübftn· 
mek (11ğır yok saymak man.) 

İstlıare etmek, - 1. danışık 
etmek, 2. danıomık, 3. tanıoık, 

4. oylamak, oylanmak, 5. uylaı· 

mık. 

lstlehat (etmek), - ı. tanık 
tatmak. 

İetltmam (etmek) - 1. kok· 
lımak, 2. keku almak, 3. koku 
duymak, 4.. ıesmek 

lstltıt - 1. elden S"lme, eli 
yetme, 2. gtlcfl ·yetme, 8. yeter· 
ilk yetim' 

latltale - 1. uzadı, ( bunun 
bir uzadıaı nr ) 2. azıma, S. 
uzantı 

İıthrad - söz arası 
lıtlrdaden - ı. aralıktı, 2. 

ııraıı gelm1ıken 

istizah (etmek) - 1. istemek, 

2. sergulımık, 3. sorguya çek· 
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met, 4. eormık 
1st111n (etmek) - 1. danıomak 

1-.temek (buakılmaaını) 3. ormak, 

4. tauıoık etme (lıtlşare man,) 
İsyan - ı. ızgınlık, 2. kalkıı, 

S. koakolın, 4. yuık (gdnab, mı· 
ılyet man.) 

İsyan etmek - 1. azmak, 2. 
bıo kaldırmak, S. betermek, 4. 
boyun germek, 5. dlrkllmek, 6. 
kaynamak, 7. Gzenmek, 8. zyak· 
lanmak. 

loaa - Yayma. 
İeaa etmek - Yaymak. 
lo'al (etmek) - 1. parlatmak, 

2. tntootormak, S. yakmak, 4. 
yolbotmak. 

İoıret - 1. an, 2. bel (bel 

komak) 3. belgi, 4. belik, 5. bel· 
Uk, çetek, 7. em, 8. im (parola 
ve haber man.) 9. kertik. 10. 
tamga. 

1ııııret ermek, koymak - 1. 
bllgllemek, 2. çentmek, 3. en 

'ormık, 4. göstermek (el ile, göz 
ile, kao ile birine veya blroeyl 
lıaret etmek man.) 5. İmlemek 
6. kertmek, 7. damgalamak. 

İtaretleımek - 1. lmleemek, 
2. aalışmık, 

learet kulesi - kargo. 
loba - 1. bftkfttme, 2. doğur· 

mı. 

İtgar etmek - 1. alıkoymak 
2. çahıtarmak, 3. lote bulundur· 
mık, 4:. le vermek, 5. oyalamak, 
6. tatmak, 7. uğraıtumak. 

İşgOzar - 1. becerikli, 2. ev· 
clmeo, 3. hamarat, 4. l9çlmen, 5. 
eermet, 6. yordamlı. 

lohat (etmek) - 1. baylamak, 

2. tanık göstermek, 3. tanık tut· 
mak. 

İşk&l (etmek) - 1. gilçlectfr· 

m11k, 2. zora sokmak. 
İokence - ı. etki, 2. kıo. 
lok.ence (etmek) - ı. kıyna· 

mak, 2. sınıktırmak. 

İekence çekmek - sınıkmak. 
lmlzaz - 1. sürenlemek, sil· 

röndemek, 2. ylndlrgemek, yin· 

cllrkemek, 3. yüs boruıtormak. 

İerap (etmek) - 1. dokondor· 
mak, 2. kapalıca anlatmak. 

1tret - içki. 
İşrete mdptelA - içkici. 
1etlal (etmek) - alevlenmek, 

2. bftyftnmek, 3. parlamak, 4. 
tutunmak, 5, t•tuemak, 6. yalm· 
lanmak, 7. yeldirmek. 

İştibab - 1. çıtalhk, 2. ltkll, 
3. slzlğ. 

lttlbah etmek - 1. bcdrilmek 
beddnmek, 2. loklllenmek, 3. 
lmenmek. 

1ıtldıt (etmek) - ı. agırlaı· 
mık (hHtalı\ bıkkındı) 2. art· 
mak, 3, bekelmek (haııtahk hık· 

kında) 4. bftyQme, 5. sertleımelr, 
6. yeğlnmek. 

İ11tlgal (etmek), - 1. çalıı · 
mak, 2. ie edinmek, 3. iş lele· 
D>.ek, 4:. lolemek, 5. uğraşmak. 

İetlhı, - l. htek, 2. lıırnı 
acıkma, 3. özenç, (. ylyeıl. 

l,,tiha açmak, - 1. acıktır· 
mak, 2. isteklendirmek, 3. yiye· 
sini getirmek. 

lotlhılanmak, - 1. ağzı eu
laumık, 2. imrenmek (bir şeye 

arzu duymak man.) 3. isteklen · 
mek, istek duymak, 4. kıoıkmak, 

fUfK4n~.nu~~~,U-
İzmlr dördüncü. mıntıka tapu 

efeli muhafızhğıtıdan: 

Burnava altındağda çem dibi 
mevkllnde gQndoğdusu boşrısk 

yuenf günbatııı boenak lıımıli 
poyrazı boşoak bamit ve kıs· 

men boşnak hoca, kıblesi bl· 
rlncf ırım denilen yol ile ça1· 

rlli evvelce tarlı, tam ehndl 
4595 metre murabbaı bağ 1e 

iki hektar 2975 metre murab· 
baı tarla ve cam zeytinin b•· 

basından kalma suretile ptl· 

hant h!lcı lbrahfm oğlu nsl· 

bant hüeeylnln senetsiz olarıı~ 
mala iken 932 senesinde ~Jdil· 

IOnden karıııı ııerver ve oğoll•~ 
Jbrahfmfn ve ba ::.ıan Ye kızı hafi 

muazzeze kaldığtndan bablslt 
ve verese namlarrna yenfdeO 

teıciU letenilmeel üzerine 27· 
1·935 pazar gOnO yerine orsf 

tırma memuru gönderll:-ceğlO' 

den bu yerde her hangi bft 
hakl;ı olanların o gün" kad•1 

lzmfrde tapu sicil mubafızlığrJI• 

veya o gün yerindeki meıno· 

runa haklarını gösterir kı'lğıl· 

larla birlikte bildirmeleri u•o 
olunur. 

İzmir birinci icra meınot· 
luğandan: 

Sadaka Uts Emine n Mehıne· 

din 11ayıan tahtı tasarruf Jarıo· 

da olop takılml kabil olmaın•· 

ıından bUmOzayede furohtlltı 

şuyuon izalesine mahkemece 

karar verllerek k.aratış ta 9 ef 
lul sokağında 5(. nnmaraııjlt 
kapıdan orta kata girilince bit 

hayat son bir oda merdivenle 
üst kata çıkıldıkta ayni tekilde 

bit hayat ve bir oda ye gene 
orta kattan aşağı' lnlldlkte bir 

mutbah kumpanya euyundaO 
ibaret be11 yilz lira kıymetli 
hanenin açık arttırma soretUe 

birinci arttnması 19·2 935 ,.JJ 

günü saat on birde yapılacakttf· 
Bo arttumada ııatıo bedeli 

tahmin olunan kıymetin yiizde 
7 5 şfnl buluraa en çok arttı· 

rana ihalesi yapılacak akil 
takdirde en çok arttıraoıo 

taahhüdü baki kalmak oartile 
1atıo onbeı gftn daha ozatdaraJ 

ikinci arttırması 7.3.935 pet· 

şembe günü Hat onblrde yapı· 

lıcaktır. Bu arttırmada ıatıf 

bedeli ne olursa olsun kıyıne· 

tine bakılmıyarak en çok arttı• 

rana ihalesi yapılacaktır. hbıJ 

gayri menkul Qzerlnde bet 
hangi bir mükellef in hak ta· 

lehinde bulunanlar ellerindeki 

resmi nealk ile yirmi gün zar· 

fında birinci lcuyıı müracaat· 
lan lAzımdır. Aksi takdirde 

hakları tapu efcUfnce mahlOJ 
olmadıkça pııyla~madan bar19 

kılarlar. Satıo peşin para ile 
olup müşterldt'n ıyrn~a ytııde 

iki buçuk dcll4lfye alınır. 5 -~· 

935 tarihinden itibaren şart· 

name herkese açık bulonduro· 
l•caktır. Taliplerin yQzde yedi 
boçok teminat akçesi vey• 
banka iti hır mektubu ~e 

3!1·7181 doıya numarası ue 
birinci icraya mQrıcaatları 11•0 
olunur. 162 

İnhisarlar İzmir başmüdür· 
lOğftndeo: 

38 taoeai Buroava ve 7 t•· 
nesi Bayraklı fabrlkalarınds 

bulunan 45 bidon 28. 1. 935 
pazıırteal günü saat ·ıs de açılı: 
arttırma ile satılacaktır. istek· 
llledo teminatlarile o gün fr: · 
mir inhisarlar başmddürlüğQoe 

gelmeleri ve bidonları görme~ 
Ozere adı geçen fabrlkalır• 

uğramaları. 15 18 23 27 140 



I· 

t 

e 

t 

il 

•' 

tJ 

~ 

il 

ıJ 

Um lYI mô ©ltr(P>te TlYrrköye 
Ca~UJJ~D©llrDa <dle Dlfi1<QJü ü~ 

Y zan: Coni Boban Tefdka uumaraeı.58 

a b Zaman nda 1 urşunla az Değil 
•• o a ız 

eo 
şma 

Bu be çok garip bir işti. şurada ıahat bir ye bulmuşlar retti. Rlşnr kaptanı teBkf o için 

Çnokn ı 1 puryaları durdurmak ve ölfim sağnokları altında gece oldukç uğraştı. F kat o da 

için çok uğraşmak lazım gell· gündüz siperlerde çırpmmaktan odetA bir saıboş gibi idi. Tuna· 

yordu. Her birinin yedeğinde yakalarını kurterımşlorken gene nm buz gibi suyu ile el Vb yfi 

birinci icra 
loğundıın: _ 

Salih Na~it beyin Ali Ramjz =: 
beye borcundan dolayı tehıı =: 
hacze alınan Hfear önün~e ~ 

eski 60 yeni 54 numaralı ve = 
bin Jfra keymetlf bir bap ru~ § 
ğazanın mülkiyeti açık arttırma =: 
ıureıile ve birinci arttuma ı E§ 
21 2 935 perşemb~ gftnü aayt =: 
11 de blrtncl icrada yapı~mak § 
fizere satılığa konulduğu ve = 
arttırma neticesinde bedeli tah· = -mfn oluu:ın kıymetin yüzde ;;;;; -yetmiş beşini bulnrea en çok ~ 
urttı1ana ihalesi yapılacRk aksi _ 
takdirde en çok erıtıronın la· -

ahhüdü b ki kalmak şartlle = 
eııtış 15 gilıı daha uzatılarak = 

Anonim şirketi - Sermayesi Lh 200,000,000 tamemen 
tediye edilmiştir. M rkezl ve umum müd6rl0ğü 

Roma - Teaiı tadhl 1 80 

Haröcôt şkö08l~ 
f evfçre 

Türl'iyft 
Suriye 

Filistin 

Malta 

ŞUBELFRI 
Kf asso ·· Luglauq 

1 tanbul ·· lzmlr 

Hulep •• Beyrut ·· Şall} 
O'um•s ·· Antakya .. Trabloa 

Hayfa ·· Kuifüe ·· Y 0f~ 
Tel avtv 

Veleto ikinci urttırmosı {l 3 .93ı:; cu = 
martesl güuü tısat 11 de yapı· = 
lacsktır. -

ufak ayıkl rı vnrdı ve sala· knçmek nlçakhğını da irtikap zünü yık dı. Bn sırndıı da Fe 

puryacılardan birer kl~l bunlara etmeleri hiç te havsalanın ka· lemenk'te ve Almnnya'da öğ· Muntehip Bankala·· 
tl ı b. d 1•ıa· F rendlğl bir takım küfürleri sa _ .a. 
ıyor, oltı klşf gemiye geliyor, bul edeceğ ırşey eı:;t 1• •a· 2280 numarulı kanun mucf· -

--· --= -------------------------------
----
-----h hl k b 1 f (K ) d vurun duruyordu. So&uk bir - Baııco dl Roma (France) Pad 

er rfsl kendi solapuryssına ııt ıı sersem et n ez 00 0 hince bir sene evvel satışı ge· 1 
1 sabahtı. Kızgın kızgın şehir =-= Rorıco talo ·· eglzlano İd;enderlve -

8 l tayını ve komanyayı alıyor, forkları yoktu ve yoktur. rtye bırakılan işbu P&yri men· " 
boyunco yürüdüler. Yakarıda 1:' l\llÜ ·ı • J -

tekrar snlapuryasına dönüyor· Kaçanlarm Udsf de snlapur 1 k b kulden mfitevellit borcun beşte = 1'J. · eSSI . a .,.e er ->ir ta ım yo ani kadarın s~ = 11 = 
du. Bunlar oldukça caoh idi· yacı idi ve bunların yeşııdıkhm lerı' ı·şit'llyordu. Rfı::ıır·, bunlar- biri müddeti znrfındıı horçluau o~ 1. k fü d 28 b , ~ _ Dt'r ın ·ur [len amm, erUn VV 15 = 
ler. Konuşurken pek yavaş ko· yeknasa hayatın sinirlerine le· tarafındnn yetınlmudığından 

dan hfrl ini vurmıık lstiyordtı. b d b d 1 k = J..-ondra : Gıesham Boıe, 24, Old Broad ~tr. J,,ondon E C.2 __ -
nuşuyorlar, hal ve vaziyetleri slr ederek kendilerini yanlış bir Bunu kaptana söyledi, Kaplan: iş u arltırma a e e ıyme· := Nevv York: 15, VVilliam Str~et 
1 il ı k ı ı h kl k tinden dun ols:ı dahi r.a çok -ng tere'de eaaekf eahillndekl yo a sev ettığ mu a ·a lı. Bu· dedf büyük t = 
kıyıkçılara benziyordu. Koptoo çok ·ızın1ştı, ne yapa· tor~~ğo ;sraş.X:ıyan bJr=~~~:. arttıremı ihale edJlecektfr. fHlfllJlllJllllf lflJllJIJllflflllfflfllf fllf llJUlflflllflJfllfllffllllllflfflllJJllffllllllJfJJıf' 

K s caT•ıoı bilmiyordu. Adamları H d L hbu goyrl menkul üzerinde al. 'f f. d 1 . L. 
ptan .. enk hakikaten an· "' arp zamonın a a.urşun kıız BV· betbııug\ bir Şl'lktlde bok l&le· as ıye e zmır ıman ve 

cak derin sularda çalışabilecek azalmıştı. Bulundukları kasaba. lomek için 'df'ğil, ancak bir binde bolıınanlar ellerladekl K f' " • • h • T 
bir ndıımdı. Buranın acemisi da da l~e yorar kimse bula mı· lnglliz'i ademe göndermek için n~emi vesaiki He birlikte yJrmi Ör ez Ş rl l 0 ISa rl il:rk 3ll0Dİ ffi 
idi. Kaptan iyi bir erkadaştı } ııcektı. Çünkü büUio halk yapılmıştır. gOn ıarfında mfirscaııtları IA Ş • kel• l f • J ~ d 
Ve çok ncş'elidl. Rişıır'ın ge· çoluk çocuk ve ibtlyordan lba· - Sonu var - zımdır. Akel halde bokları tapa ır 1 as ıye memur uguıı an: 
illide bulunduğu ylrmldört sa· 

1
• . 1 . d sicllince malum olmıdıkçıı pay· 11 ağul\toıı 934 tarihinde fevksalsde olarek toplao n hl seda· 

•ttenherl kaptan Şenk içinde Z İr Im3U iŞ eri Umum WÜ Ür· ıa,urılmadan hariç kalırlar Sa· ran heyeıi nmomiyealnfn kararını göre tasfiye folcrl bhlrilmlt 
bulunduğu bütün zorlukları d tıt peşin para lledlr. oldoğundau Ticaret kanonunun 45i inci meddcat mutlbinco aşa· 
Yana yakıla nnlottı. Rlşar da 1 üğilD en: 10 2 ·935 tarihinden itibaren ğıdakl ruzoamede yazılı ftlerl karara bağlamak Ozere bluedarlar 

onu blroz müsterih etmek için Birinci kordonun konak öoündea pasaport vapur iakelealne ~artn mc hcrkeso açık bulun· heyeti umomfyesfnin fevkallde ıorette tabıtıo 21 inci perıembe 
eli d dorolQcaktlr Ma.,terlden lcraf gfinü saat 10 d~ l·mlr'de Bı·rı'ncl kordonda 12'1 nomar"lı hl· 

b en gelen her şeyi yaptı. doğru on beşbfn metro murabbaalık yerinin Boodıtmıı parke · ~· ., "' .. 
F k yalnız yüzde lkl buı;ok delld· na~s toplanmıya ça,ğırıldıAı ilin olunur. 

il at Şcnk'in bilhassa yarın taşı ile döşenmesi ı;nin kapalı zarf ile eksilmesine hiç kim~e MOzakerat ruznemeel·. 
aL liye alınır. Bu suretle talip 
"Şanı bütün bütiln sıkılacaliıoı iete il çıkmamış ve ikinci kanunun on iki ncl "On ünde biten h e ö ol nlnrın yüzde yedi buçak 1 - Şirketin feehl dzerlne vazifeleri biten memur ve mOı· 

1 
lllyordu. , Çünkü yeni senenin eksiltme mO.ddetl şubatın on ikinci sah giloOne df'ğln bfr ay pey okçeel \'eya bank itibar tahdlmlerln §lrket mnzuatı dıireeinde latlbkaklarını g6eteun 

lk akşamını ldrsk edeceklerdi. miiddetle uzatılmıştır. mektubıı ve 93 2 8541 dosya heııabıo tetkik ve kabulQ. 

Eski günler Rlşar'ın hatarına Şartnameler İ!!tanbulda liman işleri umum müdürlüğünden ve nnmarosı ile birinci icraya mO 

geldi. Yann nkşam (Skotland) lzmlrde idaremizden lettyen lere parasız verilir veya bildirdikleri raca attarı llAo olunur. 

da yeni yıl gnyet eğlenceli bir adreslerine gönderllir. 1zmirde Hisar önOnde 60 eıııkl 
Şeklide geçirilecekti. Almanlar· Ekslltme kararı şubatın on ikinci günü aaat on altıda birinci No. da mukim ihen elyevm 

da he bu arzu daha ziyade kordondaki idare merkezimizde kestlrilecoğlnden istekli olanların ikametgahı meçhul bulunan 

idi. H ltd çok kıymetli ve ade· kapalı zarfları bundan bir saat önce umum mildilrlilk enenme· 8.tllh c.Naelt bey ıaraflJlı. 
td I t 1 b ı l k 1 Ali Ramiz beye brrcunazdan ger bırakılması caiz olmı· n ne verm ş n unma arı gere t r. 

dolayı merbun olup eatılıga 
Y•o bir yfikü derhal istenilen Bu P.keiltmeye girebilmek için mu vak kat teminat akçesi dört 

çıkarılan Hisar önfiode es i 60 
•e erl.,tlrmek mecburiyetinde bin liradır. Bu paranın nakit veya her vakit tahsili mümkün 1 v yeni 5~ numar ı mağazanızın 
olan kaptan Şenk bile gemici· bir banka mektubu olarak idaremize verilir. 21 .2 935 perfembc günd saat 

lere yılbaşını tee'Jt etmeleri ve Bu işe girişecekler bir şirket veya mümr.sstl iseler idare mer· 1 ı de birinci arttırmaaı kıyme· 
e~lenceler( için müaaede vermek kezlerlnhı bulunduğa yerin mahkemesinden veya ticaret odasın· tin yilzde yetmiş beşini bul-

f lkrinde bulunuyordu. Karanlak dan tlrketln bugün calıtmakta olduğunu göaterir bfr vesika ile mazea 9 ;3 935 cumartesi giln4 
basnıadan blrez ev el gftzel bir tir ketin Doterden tasdikli sirkülerini de tP.klif mektubuna ilişik saat 11 de 1 kinci arttırma ve 
kasabanın karşısına geldiler. olarak birlikle vermeleri şarttır. · 173 18. 25 lhalel kat'lyeel yapılacağına dair 
M l - = yukarJda münderiç il4n vara· 

•a esef adını anlamak Rlşar -==========================;;:::: İçi k kaeı lkamctg4hınızın meçhullye· 
0 

ahil olmadı. Geceyi orada 8 k V ff T tine binaen turafınızda ilan 
geçlrnılye karar verdiler. Ter· Y er)İ IÇ3 C 3SSaS erazİ tebliğ olonur. I 71 

tip nıoclblnce salapuryalardan imalathanesi 
birer kişi nöbetçi olarak kala· Söke Haknk hliklmllğindeo: 
c k Sökenin Kemalpaşı mahalle· 8 

Ve ötekiler sahile çıkarak 1 • • u 
dii • s e y n s t sinden Mehmed kızı IJChidenln 

rt saat sonra döneceklerdi. U } a o mahalleden kocası Beefr oğlu 
Bunlardan sonra da ötekiler Haydır hakkında boşaomaemı 
çıkacaklardı. ' • dava ve muhakeme 26 1 935 

İlk kafile geldiği zaman bazı Hernevi bıçak ve el terazileri toptan ve peraken· comarteet gfinil ~aat ] O a tayin 
tnba(lıklar olacağım Rişar ev· de sipariş kaimi olunur. Terzi makasları, ziraate kılmmakla Haydımn bizzat bu. 

"elden keıtfrmlştl ammn itiraz ait berncvi al:lt imal olunur.. laomeeı veya vekil glSndermesl 

etaıeğe cesaret edemenıi~tl. Ri· f ZMIR Kantarcılar çarşısı No. 39 aksi halde muhakemenin gıya· 
Şnr; bir an evci Avusturya hu· hında bakılacağı ildo olonnr. 

dut11mn. a maktan başka btr lameı· ~ .... ar·ka E orozdur.. 166 

§ey dQşünmiyordu. Çünkü ora· İzmir ikinci hukuk mnhke· 

da da aranma ı dahilinde tdi. 1111=====================::;:::;=:~:= mesinden: 
Fakat ~enk o kadar ciddi bir - Jzmlrde oturan l\f ~hmet. kızı 
•aziyct lmış ve öyle bir ni- Aydın belediyesi o en: Emine tarafından kocası peşte· 
Yetle fııe boıılamıatı ki bn "art· 1 k 1 JL 1 · ı malcılar başında Basan beyin 

.. v ... ... ... Aydın şehrinin e e ·t r .. tes atı prOJC • d d d l\ h 
lır kar111sında iiç"k bir ltlra- df L dildi 1 d · ı 0 un epoaun le met oğlu ... v Uayındırhk bakanlığınca ta -... e ğ n enn teaısnho yapı · Şııban eloyblne açtığı boşanma 
zın kaptanı şüpheye düşürece- ması yakında e sHtmiye konıılnc.aktır. davası Qzerfne tebliğ edilmek 
ğlne tüphe yok.ta. Kealf tutarı 50800 liradır. daha evvel malumat edinmek ve - d 

v uzere gön erilen arzuhı\ sure. 
Netice Rlşar'ın umduğu gibi hazırlanmak letlyenlere 250 kuruşa proje ve keeifnamelerlu ben· tile davetiye ikametgiibıoda 

çılı.tı. llk kof ile gece yarısı zerleri verilir. bulunamamaeı basehiie bilıi 
döndü. Ötekiler de sabah olun· Posın ile gönderilmesini ietlyenler ayraca 50 kuroolok poat11 tebliğ iade edilmiş olmakla 

Ca derhal aablle çıktılar. Bu· pulu göndermelldbler. 169 mnddeiyenln islemealle bu 

nun eebeblnl anlamak için RI· = 1111 11111111 lf 1 "Qll!f!lll!llf!IUl!lllfllllUWllllll!lijlUl!!ll!l(l!!llllU!lll!IJJll=r baptaki tebligatın ilAnen icra· 
ear genıfye geldiği z man tein lıaL sına ve arzuhal euretloiu mah. 
clddil = kt = keme divanhane ine a ılmasına 

iğini derhal unladı. Bu· § 0 . Or = 
nun1 = - ve tahkikatın 2 1 935 pazar. 

a beraber bu serserileri ~ A. • • := tesı gOnOne barakalmasana karar 

Yakaı malı;: ve tekrar gemiye == Ze a hra ım = verHmiş olduğundan mfiddei 
glke!lr.nıek üzere "nhile çıktılar. l h Ş b leı ti ., § . - a ey a anan o gnn asaleten 

b m stesna olmak üzere ~- Dahiliye Mutahassısı =- veya vek4leteo tahkikat hAkimi 
ı~t~ot ele geçirdiler. Diğer = nezdinde har.ar bulunması akel 

leloio gemiye döneceklerini __ § İkinci Beyler sokuk No. 45 Beyler Hamamı kartuımda.. - takdirde aleyhinde gıyab kararı 
~~:nct~lyorlardı. Eğer Rişar'ın _ Öğleden eonra 3 - 6 ya kadar haetnlarmı kabul eder. = verileceği H. u. M. K. nun 

bi nebır gemicfllğl gibi hafif § , TELEFON : 3806 = tebligat fasla na tevfikan tebliğ 

11;d Vazifesi olsoydı k çnıak ak· 5 - makumma kafm olmak Qzere 

on bile geçmezdi. Bunlar keyfiyet lldo olunor. 

2 - Taef fy,, neticesine göre tanılm edllmlt olan nlb t Ye 
kat'i heeap pliaçoeunun ta dikile taeflye m~murlarının ibralatı. 

3 - Şirketin mevcudiyetine kat'iyyen nihayet \erlldiAl· 
rıin ilam. ( 17 i) 

ışJada Mns. l\lev. satın alına omi vo-
~ 

nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 
.Mü tahkem mevki sa al. ko. dan: 
Cinai adet: berinin Clati 

dörder kazanlı 
yemek ocağı 
Üç kaıır,anlı 
yemek ocığı 

İkişer kazanlı 

1 

muhammiol 

Lr. Kr. 

315 65 

265 65 

muhammen bedel 

Lr. Kr. 

1929 55 

teminatı muvakkate akçesi 
Lr. Kr. 

yemek ocağı 27 200 65 145 

İzmir Mat. Mv. kıtnntJ için yukarıda el Ye mUuarlara yıııh 
yedi adet yemek ocağı çık eksiltme ıaretll eatın ahnacakur. 

lhale.91 3 şubat 9J5 pazar gOnü eaat 15 Talipleri ~artua· 
meai Ye keşifoamealnl hcı gün kışlada Ms. M • aatıo alma ko· 

ınfıyonunc;\a gör . bUirlı.;r, 1ııtcklller ihale güoil O ssyılı artırma 
ve ek lltmt ııunuoun 2 el ve 3 cü mııdde&I de yazılı \'eti a· 
larlo hlrllkto ışlnda M t. Mv: l!tıhn almn omisyonuna mtıra· 
caatları. 175 18 22 27 31 

uhtclif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
as -er ilanları 

Montea a keri eatın olma komleyonuntlan: 
Cins kilo u 
Sabun 9500 

1 - Merkez k.ıto&tı ibtiyecı için yakarıd, l e .. buıı açık ttk· 

eiltmtye loonulmuttar. Şarlnames.loi beddslı olarak Mr:ıi o . 
ca. al. ko. dnn alırlar. 

2 - 1haleel 6 2 935 çarşamba günü eaat 15 de açtk ckEUt e 
ile Manisa as. sa. al. ko. nunda yapılecaktıı·. 

3 - Muvakkat te.mlnatı 20 liradır. İııteklilerin belli gilıı ve 
saatte mezkur koanleyona mftracaatluı illa olonur. 

176 18 23 29 

Bornava sabn alma komieyonunda iha· 
leleri yapılacak olan asker ilaniarı 

Burnun askeri ıa. al. ko. rs. den: 

1 - Fırka kııal11rı ihtiyacı fçlo münakasada olan 15500 kilo 
zeytloyoğına talip çıkmadığıııdan pazarlıkla utın ahnıcaktır. 

2 - Munkkat. ten..lnatı 465 ljradır. 
3 - İhalesi 19 1·935 cumart~sı günO aat 11 de 8Qrnın· 

daki ukeri satın elma kowlıyononda yapılacektır. 
4 - Taliplerin mezkilr gün ve aaatiade mi!racaıtları. 

Hurnava askeri aa. al. ko. rıt. den: 

1 - Fırka kıtaları ihtiyacı lçln mQaakHada olan 21000 kilo 
eabuna talip çıkmadığından pazarlıkla satın alınacaktır. 

~ - Muvakkat teminatı 511 liradır. 

3 ihalesi 19·1 935 cumarteai günü 14 de-: Buroava'dakl askeri 
satın alma komisyQounda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin uıezkur gün ve aaatın~a mOracaotları, 
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Ak~ehir ba ...... kası s• Limite• vapur ~ h. Anlz-ara Bı·rası •· ~ 
' Aceııtası ~ ~ • ·· ~ Sermayesi: 1,000,000 T.L. d = ı 

c~ndell Han. Bblnct ~or on ~ f 111 

D~môır $Übesô Tb· ;:~~m!!'~ı ... ı.ıd. ~-~- Umdug~umuzda_n_ü_s_tu-.. -n-Ç-ıktı. 1 
ikinci kordonda Borsa civarında kendi binasında '•ROUMELlAN,, vapuru 25 2 

' = 3j TELEFON: !2383 tldnci Ununda I..i•erpoo n = • ~ 

•• .. ~:;:::::~t:;. gelip ıahHyede ~ Ucuz - 'f emiz ve Sıhhi Bir Gıdadır. 1 
Hertftrltı Banka Muamelatı~ Enıtea ,, TRENTlNO " npuru 30 ~ Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdilr .. 1 

Kumusyooculuğu.. ikinci kAaonda Londn, Hun ~ . ~ 

l\1Dsait şeraitle mevduat kabul edilir 

Hububat, ft.zOm, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
yağı, afyon vesair emtia kumusyonculuğu ya· 
pıhr. l\fallarm vtlrudunda sahiplerine en mQsa· 

it şeraitte avans verilir. 

11111 11111111111111111111111m111111111111111111111111111111111111ıııu111111111111111 ııı ı 

iz mir Eşref paşa Bas tanesi Serta-
babetinden: 

Eırefpaoa haataneıfnde me.cat · ahı adet maıtamel bakır t•r· 
moılfonlar ilto gClnClnden itibaren 20 gao maddetle mGııaye· 
deye çıkaralmışur. Ahcılarıa tormoılfonlan görmek TO ıartna· 

meyi Hlamak ıçıo her ~GD baetaoo heyeti ldareıf •• 
n ihale gllntl olan 30.1.935 çar .. mba giloft 1tat 9 dan 1 ~ ye 
kadar •Utyet encClmonlae mOrıceatları Ulo olunur. 

10 14: 18 22 

Torkiye Ziraat Bankası lzmir Şu
besinden: 

lılnldi S.kı&ı Claıl 

Burana letaabulhı ejla Haae 
" Birinci yaka " 

Tepecik Aktım ıoklk Dtlkk&a 
Bunan Hirhıcl yıka B.ne 
~e1t11ae puarı DakkAa 

Ne. 
11 

4.8 
18.1.,, 
10.10,2 

40 
Seydiköy MHgaaa Foıkote çiftllil 
~arantlaa ukele caddeıi Baoo 11.JOl 
Buca Uaun ıokak " 5,. 7 2 
Burun Merkoı " 68.80 
Re .. cllye Zoytha ıokak " 18.14 
Yakuıda JHılan mallarıa icarı 18.1.935 tar1hiodea hlbaren 

mfllleyedeye çıkanldı. İbaleıl 7 .2. 935 pertembe gtlntldftr. Tol· 
mek lıtlyenlerln ye.de 7 ,5 pey akçetlle birlikte ihale günd ıaat 
14,30 da ltaobmısa mGracaatları. 172 
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A~gart 1500 Saat ömrü Olan En Pat"lak ~ 

Ziyalı METALLUM Lambalarını Ter-

cihen Her Bayiden Arayınız. 

MEHMET TEVFiK 
Btlyftk Elektirik, Telef'oa vf: ~talzemelcri depoıu 

Peştemalcılar No. 77 .. 79 Tel. 3332 ..................................... 
lzmir defterdarlığından: 

l11lılnln .ergi borcundan ~Ulrft talutll e11nl y1111ına göre 
haesedllea kemeraltı caddeılnie klln 112 Hyılı diU~kln tarihi 
lllndan itibaren 21 gftn mtlddetle utıhAa ~ıkarıldı~ından almak 
T• mlseyedeye lttlrak etmek tıtlyenlerln defterdarlık tıhıillt 

kalemine mlraeaatlerı. 17-i 18 23 28 

Menemen 
Juğundan: 

Maarif memur -

Şehhkemıl mekt•biade 120 lira koılf ll ıu yolu tamiri u,, 
afak telek la•lrat •nnakauya koamuıtur. lıteklUerln ıerıhi 
ealamak lçta maarif memurlatuna n ibılo canft .ı.. 8 2 9!16 
fUpmbe ıın• ya.de yedibatuk .Aepoıito ak90lerUe key••ka•· 
hktı topla111a ke•lıy•H ıel•tltrl. 161 

ve Annrıı'tcn ~elip tahlfycdt: s izmirde acenlamız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticaretha· ~ 
bulunacak. n aynı zamanda 5==_ nenin siparişini kahul ediyoı·uz. Ankara orman çiftliği mü<lflr· ~ 
Loodra 'fe Hull içfn yftk 2 
al•cakur. ~ 10ğüne ınüra<·auı. Fazla izahat iznıir'de Ege palas ve Şelıil' gazi· ~ 

The General Strarn Nni· ~ nosu müeteciri 'fllrkmeooğlu Murat Beydeu alınabilir. j 
gıt 10° Co · l,td. -~IUftll!ll llH!IJtl 111111 ! !llllnt!l!lftllll it!! 111 lllllllllllllllllllllllll llllllllllllllll lllllll lllllll ll llll l l il lll lf l lll l lll lllf l l lllll lll lf lf I~ 

ıısToRK,. upuru limanı· Emlak ve Evtam Bankasından: 
mızde olup Loudra için yilk o1 

alacaktır. 

Doutıcbc Le•ante Linlo 
".ANGORA,, vapuru ay ıo· 

nonda Bamborg, Bremen n 
Aonn'ten gelip tabllyf'de bo· 
lunacaktır. 

Not Vurut tarihleri n H• 

pnrlann iıf mlerl Qserine deni· 
eikliklerdeo mea'ollyet kabul 
edilmez. 

Fotoğrafçılık 
-..----•·..---

Makl•elt!rimzi 

Fil imlerinizi 
Camlarınızı 

f'•teırar k.Ag1ı. kart Te f•tot· 
raf malu111enisi bi.adon alıma. Her 
t•ıit amat~r itleri kabul e4.ilir •• 
eu iyi ciııaten kağıt kallmılar. 

Atölyemizde 
Mtle ..... mbila çek.ligi fotot· 

raflar, kart pottallar YO -traod.ia
maolan l niyeden •llıtato.i c•· 
reyerus. 

Ueuz, gftzel, zeYkli, I&! 

miz, çabuk, ı.ze ~ Ye 

malzeme ile aj 

\, 

Hamza Rnste.m 
Emirler Ça11uı 

V. N. 

VV. F. H. Van 
Oer Zee 

& Co. 
OEUTSCHE LEVANTE LINIE 

'"DELOS,. nporu 20 ıe• 

klouoda bekleniyor, 24 ••• 
kAauna kadar Aa •en, Direkt, 
Roterdam, Bamburg •e Bre· 
men'o yak ılıcaktır. 

"HAGEN,. npor• 4 ,ubalta 
beklenSyor, g ıubatı bdar 
An.ere, Roterdam, Hamburc 
,.. Bremen itin yak ılaeaktır. 

11AQUILAn nporu Aınen 
n Bamborgtın yak çıkarmak 
Ozero 16 ıobattı beklenlyer. 

ARMEMENT H. SCBULOT 
HAMBURG 

11NORBURG,. npuro 2:~ ıen 
klnundı bekleniyor, Hambnrg 
•• Annn'ten yGk çıkarıp 

Roterdım •• Hamburg içi• 
fftk alacaktır. 

JOBNSTON LINE LTD. 
11 K.ENMORE ,, npuru ~V 

ıon Ununda beldraiyor, Lf . 

•erpol •• Annuteo yftk çıka· 
rıp Botgaı, nrn• n löıtence 

için yftk alacekhr. 
Elt.SPORT STEAMSBIP 

CORPORATı.ON 
11 Elt.SMOUTB11 nporo 18 

ton klnonda bekleniyor, Nn· 
york için )ftk etac.ktn. 

" EKSELSIOH 11 npuru 3 
,ubattı b•klenlyor, Nevyork, 
Boıtoo, Etladelf lya H Norfolk 
için yak alaeakhr. 

N. B. - Gellı ttrlhlerl n 
Yıpur tarthledade ıeenteml• 

ldtltlr an'ullyıt ka~al •t••· 
Tıl•fe• l'te. 2"7 · 2111 

Ptoln para He: 

Eıaı No. Yeri 
219 Al11nc•k. meıudfye m. karıtkol ıo. 

413 Cedit m. dOndar ıokağı 

599 Burnn• yıkık minare mevkii 

6•2 D6rdftneft ıoltaolyo m. e,refpat• ıo . 

6ı1' 3 Gncü ıohaoiye m. komlıer mıhmut ıo. 

650 Dayı emir wıhılleıl dayı emir ıo. 
651 "' " yel de~lrmeni çıkması 
i52 ,. " dayı emir ıokafı 
667 Blrlacl ınltenlye M. but ~ gf'cidt 

677 Orbaoiye mabıllcıl yokut hafı ••· 
706 Alıancak meaudiy• m. 21nbak ıo. 

712 ~utelli • · kabrama• ıokatı 
7l3 H il 11 

No. 
Yeni 

3 
7 

28 ,8 
21 
12 

102 
6 

19 

24 
30 

715 " •• tkiçefmellkcaddeıi 182.18(.168.170 
716 lıtlkltl • · gflnddz ıoka~ı 16,18,~0,16,16.I,16 . 2 
7 ·l• Tepecik m. bllll ıoka~ı 12 
728 Meıudlyo m. birinci n 2 inci lterdea 332.273 484,501 
7•1 2 lacl ıol~y•ıniyt m. Umil pı. ıolugı 159.1 
745 .. .. .. 195.2 
7 50 " klremltçl ıekagı 8 

752 u .. rak ıekajı 150 12 
7 56 Mıııı la c•ddeel ı 5 4..1 i 
812 Gaeelyurt m. kemer alta caddeıl 19( 
873 Şehitler mıballeıl •okıddee muar ıokai' 102,10,,106 
8'/3.1 " " .. .. 96.98.100 
88 l lklacl ılley•••lye m. ylıhatı hHa• a&a ıob&ı 'l 
883 u " klremltct ıoh~ı ö 

9~8 G61tlyart •· tlrk pazarı ıoka~ı 

9( 7 leaetpı.. ••~alleıi alp ır1lıa ıeka&1 
9•8 .. .. .. .. 

1025 Cedh •· ltıl~ll ıeka&ı 

S.khr takıltle: 

iO 

~2 

20 
41 

Eıkl Cinai 
1 .,. 

Pey akçrtl 
J,tr• 
;100 
100 
350 

3 eY 

26 eT 

42 

23.25 
1~ 

nhı 3.8 paya 
ulo 2.8 payı 

ana 48 m.2 

ıs 
ı6 
9 

102 area 16 m.2 ' 
6 araa 61 m.2 6 

:l2. l 6:t,f>O m.2 ana 2.4 payı 4 
13 nio 64.2ü6 ~chlml 2t1 
18 ev 350 

22.2 odanın yar111 15 
:l8.3 nln 1.24 pıyı ı 

ev n dükkAnıo 34.72 payı ısO 
oY •e jkf dilkk&oıo 35.6• " 150 

ev ı7S 
u n dokkloın I .3 payı 860 

anı 81 m.2 1 
araa 1331 m.2 120 

6 406 m.2 uıan1n ıı 
128 256 eehiml. 
area 160 m.2 8 

195 m.2 anının 3., paya SO 
] 82 dftk:kimn 1. 48 payı 4 
80 depo soO 

96.98.100 depo soO 
41 nın:s.s payı 2~ 

' 42 m.2 arHnın ~ 

128.256 ıebml 
3·l dakkloın 596208 60 

808i04 pa1• 
as 
76 

39 nin 14. .240 payı ' 
906 ~•rııy"'ka oı•a• sade • · lkiaci ı'dı• çıkmazı 

1008 K.arantl•• tra•••y e•ddul 
l ~o 0 5894,:>0 m.2 trH ' 

558 e• 1200 ., 
Yeri n aumaralırı yakarıda yaııla emllkl• eatııları 26.1.935 cumarteıl gGnil 111t onda tb• 

edilmek Gzere aç1k artırmayı koaalmo,tor. lıtıkll olanların blzalırıoda yazılı pey akçtderfol 
yaıırmelara n artırmaya girmeleri lhemdır. lt 18 33 108 ....../ 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANOAIS KUMPANYASI 

"ULYSSES,, Hpura 17 ikinci Ununda Anuu, Ro~erdam, 

Amıterdam •e Bımburga hareket edecektir. 
uffERCULE!11 nporu 25 ikinci Unundan 31 Udaci kAoana 

kadar Aonn. l\eterda•, Amıterda• n lia•hurg için yok 
alacaktır. 

'·BERMES0 •ıporu 27 ikinci klnund• beklenmekte olup 
Burgae, Varna n ~ôıteoce için yllk: elacaktır. 

0 HERMES., •aporu 8 ıobattın 14: ıobıta kadar Annre, Ro· 
tudım. Amıterdaru Ye Bambu• g Umanlara için ytık alacatır. 

'·GANYMEOES11 nporo ~2 ıobattan 28 ıobata kadar Aunn, 
Rotordı•, Amıterdam •e Hamburg lçfo yftk ılacıkhr. 

SVENS~A ORlENT UNIEN 
" FEftNEBO n ••puro 19 ktooaoıanlde Hıraburg, Cepenlaa· 

gen, Dıntılr, Gdynlı, Gotebarg, Oıle ,. lıkandionyı liman· 
lan için ynk alacaktır. 

11 BLALANO., motörll 28 (ubıtta Hemborı, Copoohagea, 
Daotzıg, Gdynla, Geteburg, Oılo n lıkanciinnya limanla· 
ra için yok alacaktır . 

.. SMALAND., nporo 1 ıobıtta Hamı.org, Copenhııen, Dınt· 
zlg, t.7dynla, Goteborı, H ukandfnnya lfmaaları için yak 
alacaktır. 

SJc;RVICE llARlTlM ROUMAIN 
Carbf Akdenbı için her enbeı gtlnde bir Muntazam Sefer 
0 ALBA JULYA,. nporo 21 klnoao .. nldo beklenmekte elop 

ayni gGnd• Heltı, Bar1eloa1 lhr1llya H Cenenya hareket edo· 
eektlr. 

"PELES,, npuro 15 ıubatta gelip 16 ıultatta Mıhı, Bar· 
eeloo, .M.arıilya .,. CenoTa'ya hareket edeeektlr. 

Yolea n yClk kabul ~der. 
Hamlı: lıtnlardıkl bırolı:el tarihlerindeki degtılklilderdea a .. ate 

mea'allyet kabul etmez. 
Fula tılnllt için ikinci ~ordonda Tahmil n Tabliye ftrktd 

~lauı ukuıada lPntolU S,.ne •••tıh .. ae mlncut edll•eal 
rl• elau. Tılefea: 2004 · 2005 

KAŞE 

Orip 
Baş llğrtlar111a t( 
Diş ağn/artna 
Romtlli7.mtıya Jt. 

V egiı11e 
iln~tır. 

2 
6 ,:e 

12 kaşelik 
Kutuları'isıeyiniz 

Taze, temiz 
ve Ucuz IIM 

BAŞDURAK'ta 

Hamdi Nnzh4' 
Sıhhat Eczane8indL' 

Boluaur. 


