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Üç dört gindenbeıi, hmir'de, 

et "Flıtlerl yülueldi. Kilosu 
" 0t11&1>e, kurulf• saulın koyun 

etf, birdenbire elliye çıktı. Bu· 

llua Deden böyle olduğunu ıo· 
taı11ra tôyle denildi: 

- Ulat demtryolları, Afyon 
~il İzmtr'e getirilen koyanlar 

~11 ngoo baş•oa yctmfşbeş 
1
" ılırken yılbışındın ıonra 

lltyaz yetmiıhet lfra ılmıya 
~'adı •e bu yQzden k.aeablar 

~ et 11Fiıtlerlufu yGkeehtiler. 

d 
Sôytenr1Dler doğru tdl. Uıuş 

•ırı· ıryoliarı, V1goıı batını al · 

da&a yctmitbeş lirayı ikiyüz 
!'la.ltbcte çıkarmıo1ır. Aradı& 
•k· 'Yb lirı glbl boyak bir ay· 
tılık; •ardır. D~ru&UDU aöyll· 

~llrıı: Hcrke1 gibi bf z de bu 
t _ t•şdık. aııl tıtmıyılıoı ki, 
~bı demlryolları da ulut• 
ltt;tlkten eoora 0 Tu\felerde,, 
ll ' 
1 

"•oa lylllglno bf1yGk değltlk· 
~kler yıpıldi. Bunu pek iyi 

ltb dururken, bir ngondıo 
•hıa111 yetmlıbet liranın lklyb 

)etlllltbeı lirayı çıkarılm111nı 
"•••ınak elden gelınezd!. 
el 811 daram karı111nda, bele· 
l iye ulaı demiryollırı ismi r 
tlıt1111 dlrgenclliğlne (Mdfet· 

ttıllgıne) baıTorarak bu hin 
laedtın bOyle oldagunu ıordıı. 
:;-dan Gç dOrt gfto geçti. Bir 

'••lık ılınımadığı için koyun 
ettıaın klloıu elli kuruıtın bir 
ltau.. •t•A• inmedi. lomesf 
Myıe danuo dıhı çok yük· 
1eı... . ' 

etinden korkuluyordu. 
I)• 

l 
ıı, lıio içlade btr yıolıolak 

0 dua. d eODa inanıyorduk. Bayın · 
ltlık b d l L ~ ıkanlağının, bayıu ır ıa. 

1 aıı Bay Ali Çetlnkaya'orn, 

t

1
'-1t'lllere "Pıhalı et yldlr 

'Ctk " da bir io yapacağını mıumuz· 
J •0 (Akıl) blle g«'çirm~miştik. 
Yı 1 ... llnnı, bu dutuma ne de· 

..,el"? 

' 

1 Bir vagon fçio alınan 
f!flQ( b 

Yftt f eş lira, birdenbire lki 
t d Ytılmltbete çıkmıştı... Or· 
a • f l b 0 yok, yumurta yokken 
.... Q ki l' m •e naaıl yapabilirdi? 

Reli •nlıı "8e11b., ergeç, döner 
otd r, derler. Bu it ıe böyle 

• 
0

• " Anadolu u nun dftnkft 
a11••nd k deıaı • çı 10 duyumda oöyle 

Yordu: 

(l' (Uıu, demlryolları indirimli 

Rll e~tllAtla) «TırJ{eıh nln bitim 

flQ "Q e11ıecl birinci Klnunuo ıo · 
ba idi. Bu "Tarlfeu Ue, vagon ..... 8 fetmltbeo lira alınıyordu. 

fl11u 
la 11 yeni yıl içinde de kul· 
Oılıp k lla dl~ u nılmıyıc•ğı bilinme· 

iti için, uloı demiryolları f ımh 
et1ne dl tlfew rgeaclllğl genel "Tı· 

() b ile it yapm•A• batl•m•ıtır. • • .. •ÇJğı, bir ngon için alı· ... , 
'-l yetmltbet Urı ikiyftz yet· 
t ıbeıe çıkarılmıtllr. Son da· 
dtatrı Gıerlne, itin eni.boyu ulat 

tl etrılryolları genel çHlrgenlfğl· 
ı:d Yııılrnıt Te gelen karşılıktı, 
lçt lrl1nt1 "Tulle,, afn yeni yıl 
'flı ... lde de kallanılmaıı bUdlrll· 

ttlr.J 
8 b'ttt Q bltlaı azerlne, dtındeo• 

• h,n eti on lrurot 

Moskova'da 
----.•·---

Bay Vasıf DansJı 
Sovare Verdi. 

Ilay VA~ıf Çınıır 

Moskou, ~l (A.A) - Mos 
kova büyük elı;lmfz Bay V&eıf 
Çınar evvelki akşam elçilik hl· 
nas1Dda daodı bir sdvare nr· 
mitti. snvırede hariciye komi· 

ıer veklli Kfetlnıki, mftdafaa 

komi11eri muavinleri general 

Bodlyenf' tlcuet komiler moa· 

ucuıladı. Daha da ucuılamııı 
,;erektir. Şayed ucuzlıtılmazsı, 
belediyenin, GıtGne düıen yü· 
.i.ilnll yapıcaıını umabiliriz. 

Bu it te böylece oldu bitti. 

Biraz önce de dediAlmlı gibi, 
yınlıt "Beeabın,, Ankıra'dan 
daodb geleceğine inanıyorduk. 
Ancık ıunu da ı6yllyellm ki, 

bu tıl böyle bir durama ıok· 
mıdın yoluna koymak nrdı. 
Uloı demlryolluı indirimli 
tarlfrılnin 9S4: yılı ıonunda 
kollınılmıyacağını elgün (H•lk) 

bilmeyebtllr amma, burada h 

batındı olanların bilmedi 11 

nıııl llerl ıaralebllir? lıin iç· 

aabahları çıkar siyasal @azetedir. 

bu 'u 

Bay Titulesko }le 8ay Laval'in Beyanatı 
- Sona 3 nca yaıdedf r -

Roma Anlaşmasından Sonra Sağlık Bakanı 
Sark Misakına Dog'"' ru Mu? Tetkika~~. zidiyor 
' Felaketzedeler 

F k 
için Yeni Ted-

3 8 t birler Alacak! .. Bay Titulesko, Buna Hazırız, 
Balkan ve Küçük itilaf Anlaşması Ta
ahhüdlerimizi Hesaba Katacağız Dedi 

Ankar•, 21 (A.A) _ Er· 
dek, Kapıdığ Te Marmara ada· 
lanndıkl yer teprenmeelaln 

yaptı~ı zararlara karıı boku· 
metin •e yerli kuromlerın ilk 
gOnündenberi ıldı~ı tedbirleri 

@~rmek u gereken bııka ted· 
birleri yerinde almak için Eığ· 
lık bakanı Ur. Ref lk Saydım 
hükAmeıin kararlle ve hOlnl· 

J\loskova, 20 (A'A) - Taa 
ej 11 usı lıllrllrlyor: 

lz,estlya gazeteılnln Cenev · 

re.deki muhabirine beyanatta 

bulunan bay Tltulrsko ~liyle 
J"mletir: 

}{owanya ile Sovyet Husya 
eraeındaki diplornHi müoaee· 

betlrrio!n r~nlden teııt11 tıdilıole 
------

Tini, hariciye müdafaa ve tlca· 
ret komleerllklcrlnln ileri gelen· 

leri, Sovyet Rueya'n1n An\tara 

bftyük elçisi Bay Kanhao ve 
bCUftn sef lrlerle, eefard heyet · 

lerl ve Bıyıolırı hazır bulun· 

moılardır. 

yQzft, 800 gOn gelib çatmadan 
Bıkanlı~a veya Uloı demlryol· 
luı genel çevlrgenliğlne bildi· 
rllmedlğl içindir ki, biç yoktan 
ortıya bir it çıkmıe oldu. 

Suç ıonda nyı bunda ... 

Blslm aradığımız o değil. İste· 
neo, bfitftn lılerimlılo ddzeolf 
olme1eıdır. Bo, hepimizin içt4'n 
gelen bir dileğidir. DOıeoll it, 
yordamlı olmakla haprılır. 
Btrçok. lıler .ardır kf, bizi bn· 

gOndeo yarını dOoOnmete .zor· 
tar. Demiryollırı "Tarife,, ııln · 
de olduta gibi akaaklıklar 
yıpın ekellderlmlzl bildiğimiz 
gGa, her .. y yolundadır. 

~emel TılAt ~ARACA 

-ol aıaeı keyf l yet!nl elyaı;i baya· 
tımın en mühim lşlrrlo<len ad 

Bay Titulesko 

dediyorum. Memleketlerlmlz ara· 
ıundı doıtluk mevcud olmaaını 

Amir olen cografya Te tarihi 

ıeraltten hıtkl, Sovyet Rusya 

ve Romanya zimamdarlarının 

beraber teoılkt bakkındıld te · 

IAkkllerl dolayııtle iki memle· 
ket beynelmilel hayanı berı· 

berce yürOmek mecborlyfltinde 
buloomıktadırlar. 

Bay Utvlnof 'oo ı•hılyetl, 

dıhı Ruı1ı ile Romanya ıra· 

11nda hali hazırdı me•cod olan 

doatç• oıüoaeebetler teeı!Oı et · 
meden evel tık.dirimizi ~az n 

ımştır. Bay Vtvlnof beyndml · 

lel tr~rlkt llıt"~al 11ba11ndald 

yardımları çok kıymeıll eayıl · 
m11k:adır. Bu huıasd• yalnız 
mütecnlzln tarif ini ıtluetmck 

- Sauo 4 Oncft 11blfede _ 

met nımnıa orayı gidiyor. Bay 

Dr. Sıydam kırmırı ıy genel 
hatkanı da oldu~uodın ksrmızı 
ay kurumunun orada yaptığı 
yardımları dı gözden geçire· 
cekttr. 

Belediyenin Yeni yıl 

Bütçesi Hazırlanıyor 
Şehiı· Meclisi 1 Şubatta Toplana
cak. Başkanlık Şehir Meclisine Ye

ni Teklif~er Hazırlıyor .. 
B l dl · •- • ... ------ -e e yenın yenlyıl bütçesi; yıl pazar açılacaktır. 

belediye haıkınlıgınca hazırlan Doktor Bay Behçet Uı; mQ. 

mı\tıdır. Yeni bütçe l Şubat· hendhlerle Tepecikteki paıarye· 
ta dılmi encftmende görütClle · dol gözden geçlrmlı, ve bele · 
cektlr, ondan ıonra ıehlr mec· diye len heyeti y•pılıcak inıaat 
Hal top1aoarak yenlyıl bdtçeılnl planını hasırlamığa bıtlımııtır. 
gözden geçlrm~ğe bııhyacaktır. Şehlrdcs daha birçok çocuk 

Bele~lye bııkanhğı ılmdlden bahçeleri ve parklar yaptırılı · 
mechs için bazı teklir ler hazır cık.tır. Yangın yerinde Alaancak. 
lamaktıdır. Şehrin mohttllf tüt6n fıbrlkaı k d 

l 1 d 
L • 

1 
1 are1&ın a 

yer er n e .. ı pazar arın bayat meydanı getiril k L 
b h 1 ece pıra.h ıe · 

8 8 ılığı ftzerlnde çok faydaları Dit meydın il bl k 
görfllmOıtOr. Tepeclk'te de bo· dı •eni yıl lçl:dıe r loro!~ğu 

ı e yıpı ıcı .. tır. 



Devrim Konferaneları : 

Devletcilik Nedir, 
._ .................. _. ........................ -----

Niçin Devletciyiz? 
Muallim Bay Hakkı Baha'mn 
Ulusevinde Verdiği Konferans 

3 . 
Şimdi_ b_!l iki haddi mOoteha 

arasında bir nokt~I itidal arı· 
yınlavn karoısında ba!anayoraz. 

Adam lsmh'lo, "Bırakınız, 
yapsınlar,, dOeturoaa en evel 

hırpıhyın Slamondl olmueta. 

Bu zat, menfaati ııhaf yenin oto 
matlkm menfaati umumlyeyl de 

zaml n olm11ı f fkrloe elddetle 
hhH etmişti. Korno, Mlşel Şo· 

niye ve nihayet Vagner n 
I~•aeal gibi membaı ilhamlarını 

zayıfların kavllere kıroı milda· 

faaeı, men af il Ammenf o, yani 

devlet menfaatinin vikayesi lı . 
tlkballo hale tercihi, enealf ha· 

zirenin ensall Atlyeye kartı fe. 

dakAr ve feragaıkArbğı gibi 
hissiyatı Umlyeden alan lktısad· 

eılar devlet sosyalizminin teeeefi· 
ıllne en büyük Amil olmuşlardı. 

İşte bunlar ferdi menfaatler 
arasında olduğu gibi ferdin 

menfaati ile cemiyetin menfaa· 
ti arasında da hfr tezad buldu· 
ğuna ve menfaatlerin tesadOmft 

serbest bırakıldığı takdirde da· 

ima kuvvetlinin zayıfı ezeceğini 
ileri eO.rerek her vakit cemlye· 
tin tabii ve kavi bir mılmealtl 

olarak devletin mndahıleslne 
lOzumo kat'f hbıl oldu~unu 

labat ettiler. BnnlarlD her biri· 

ılnin belAgıtı ıenlyetio verdiği 

misallerle teeyyüt ettiği cihetle 

muanzlarını lakAt etmek gOç 

olmadı. Bu muarızların yegAne 
iadnadgAhları, tecav(lz edilmesi 

haiz olmıyın ferdin hürriyeti 

ve mftlklyetl idi. Fakat bu mae· 

kenlo altını bOtnn bir kapltı 
Uet Alem girmişti ki, bunların 
altındaki servet hemen hemen 

kAmUen muslihane bir surette, 

batta kanunların hlmayetılnde 
t~cuilze uğrıyao lertl~rln mfil· 

klyetlndcn teraküm etmlqtl. 

Bali devlet (erdin müUdyetlne 
tecavüz etmemeli idi, bi\A dev 

let ferdin hQrrlyetloe hürmet 

k4r olmalı idi. Bıı t1bk1 tııtu 
tiBD bir evin masuniyeti baba 

neılle itfaiyenin içeriye girme· 

eloio meoedllmeslne benziyordu. 
Evet, meskenler masundur. 
l!"'akat makul olan şudur ki 

biran sonra masuniyeti ile be· 

raber çatm da mahvolacağı za. 

mao, çatıyı gene masuniyeti 

ile beraber kurtarmak için mu· 

vakkatcn bu maeonlyetln bet· 
kedllmeeldlr. Hürriyetin lee 

bdrrlyetl lfoı etmek hakkı 
yoktur. 

Darvinlo hayatlyat sahasında 

tamamen timi bir mahiyette 

olan utıla kanununun o esna· 

da intişar etmiş olması, iktıaad 

Aleminde herkesin yavaı yavaş 

nefretini glzllyememiye başlı· 

dığı kapitalizme geniş bir nefee 
aldırdı. ÇdnkO bflyQk balığın 

kftçQk balığı yutmasının tabii 

kanunlara lstlnad ettiği limen 

sabit olmuştu. Mıltosun nftfus 

kanunlarından da ayni vecblle 

sollstifade edilmişti. Çdnkil 
nQfos teıayüdQ beher neallde 

bir misli zlyıdelqectıktl. Hal· 

bukl mevaddı gıdalye bo nls· 

beti muhafaza :ederek tezayüd 

edemezdi. Binaenaleyh kabili · 
yeti bııyatlyeyl haiz olmıyanla· 

rıo, yani zayıfların kuvvetlllere 

terki mevki etmesi kanunu ta . 

hli mukte11aından bulunuyordu. 

Liberal lkııead mektebinin 

. 
Adeta mukaddesarından bulunan 

rekabet kanuna soayalletler ve 

bllhaesa asoayoeyonlatler tara· 

fından mavaf fakıyetlc tenldd 
ve koopratf zm tarafından vd· 

cudnnun izalesi llzımgelen bir 

dO~man gibi telAkkl edlldlğl 

bir ıırada, yani hakkın kov· 

nte karşı mddafaasına girlell· 
dlğt bir anda gOya U&aln de bo 

meş'um lktuıad kanununa bak 
verdiği zalimane lşaa edildi. 

Ne nldt zayıf tarın himayesine 
ıld bir tt.şebbf1a, bir teklifi 

kaoani meydana çaba hemen 

·'Hürriyete tecavüz olunuyor., 

diye yaygaralar koparıldı. Mül· 
klyetln kudslyetlndeo bir mü· 
nıln heyeeanile bah!olunmıya 

baılandı. Bu manzara, ıamataca 

bir ırkın döverken de döv0l4· 

yormuş gibi bağırmasını an· 
dm yordu. 

Harbı umumt factaeı arıya 

glrmemlı oleaydı bu hakaız 

yaygaralar daha kim bilir ne 

kadar bir zaman haklı gibi 
görtınecekd. Milyonlarca insan 

hayatıoı, milyarlarca eervete 
mal olan bu afetin, hu fecfa· 

nın bir faldeel oldu ise o da 
ıl yaııata ahlAkt düşdııcelerln 

hAklm olması ltzımgelcliğlni, 

yan\ lçtlmat vahdeti uzvlyeyl, 

ozvt nhdetl hayatiye gibi teş 

kllattlandırmak ve sclfiller ara· 

unda car~ olan koordlnaıyono 

o:nlyetl lçtlmaiyede de tesis 

etmek lktııı:a ettf ~ini anlamış 

olmaeıdır. 

Sermayedar milletler araıında 

bir ıenet faizi temin etmek 

için lkıd edllmlt olan bu ateş 

bltçok mftdahhır senetleri 

yaktıktan sonra dy ile sermaye 

arısında eveldenberl cereyan 

etmekte olan cidali dalmlde 

sAyln hakkıDl bir adım daha 
Heri götüren bir Amfi oldu. 

Birçok memleketlerde devlet 

teekilatları kapitallzmr., mer· 

kantllizme kerşı, mili et dedi· 
ğlmfz uzviyetlerl içlndrn kemi· 

ren parezltlzme kartı cephe 
almağı başladı. Bugünün aktü· 
allteai buradadır. Bugün her 

devlet y11 devletçidir, veya dev · 

!etçi olmagı mecburdur. 

Çok kadim fsttklAllne bir 

daha ayrılmak üzere yeniden 

kavuşan vatanımızda da ayni 
cebheoin ıhnması halkçılığlll 

bak perest temıyOllerlnln tabii 
lcabatındandı. Cümhurlyetin 

teessüs ve ilAnından beri muh· 

terem fır.kımızı lstlnad eden 

devlet m4esseaealnlu bu husus· 

teki lcrattını töyle hir gözden 
geçirecek olursak alının bu 

cebhenln ne kadar kuvvetlen· 

dlğlni görmek güç değlldlr. 

Beynelmilel bir kaphıllst 

müesseseıl olan tiltün inhisar 

şirketi mukavelcııl f esbolundu, 

onori yerine devlet lohiearı 

ikame edildi. Atar vergisi kal· .. 
dmldı. Ve bu suretle ı4yl zlralye 

musall4t olan mültezim ıerma· 

yedarlığı Ilga edilmiş oldu. Bft· 
tün Anadolu'yu Müıyd Bilkne· 

nlo nüfuzu lktıeadlelne bağlayan 

demlryollara devletçe satın alın· 

dı. Ve artık bugOn bu siyaset 

mavaffakıyetinfn sonlarını yak· 

l•şması bulunuyor. Alkol glbl, 
şeker gibi, kibrit gibi bazı le· 

- Sona 6 ancı aahlfcde -

======-::::&·· ' 
Go.n0n 1 

Koçok Duyumları 
(:r _eoya~o DlYlyumoaıro] 

Yunanistan Sildlılanıyor . -
Liman işlerinin 
Teftişi Bitirildi .• 

Dokuz Sene Zarfında 112,5 Milyon 
Lira Sarfile Silahlanacaktır .. 

lıtanbu1, 21. (Hueuei) - Atlnıdan bildiriliyor: Yanan hdk'O.metl, dokuz senede yOı ontldbnçuk 

mUyon Ura sarf ile barh gemlleıl, top, tank ve tayyare ılıcaktır. . ............ . 
Namzedler Ne Zaman Il~n- ~diJecek . Yunan 
Ulus Kurultayı_ .i_leisi ne Elç;sinin. zi;~reti 

R 
• • K 11 Aokara, 21 (Huıuri) - Yunan 

eyını U anmıştır• elçisi bug4o Batbakanlıkta Ge· 
ncral İemet İnöntı'ntl ziyaret 

Ankara, 20 (Husuaf) - Burada da ikinci mftotchlplerln seçi· 

mine bıolanmıthr. Kurultay baıkanı General Kbım Ôzı:tlp bogiln 

reyini kollanmıştır. Seçim, ısyın ylrmibetlne kadar devam edecektir. 

Ankara, 21 (Hususi) - H"r taraftı eaylav seçimi haıırhkları 
bitirilmektedir. SayJav oomzetlerlnin UAnındın enci C. H. Fır· 

kasınca mühim bir beyanname neşredllecek ve ondan sonra 

oamzedler fllio olunacaktır. 

----~·---
Kayseri Mensucat Fabrikası. 

Tezg8hların Tecrübesi 15 

etmio ve uıun miiddet görfto· 

mllştQr. 

Fransa'daıı 
Gelen Mütahas
sıslar işe Başladı. 

Ankara, 21 ( Hu~u·f) - Fran· 
sa'dan celbedilen iki mal ye 

mütıhassıeı bugüodrn itibaren 

Maliye Bakanlığınd• kendile· 

rlne ayrılan datredr. işe ba~la· 

mıolardır. Mayısta Olacaktır. 
İstanbul, 21 ( Hususi ) - Kayseri mensucat fabrikasında ça· s ll i i S tim a ı 

lışma devam etmektedir. Bo fabrikada karulıcak tezglihların ilk 

_t_f._cr_o_b_e_ıe_r_ı _o_n_b.::ee=M=a=y=ıa='t=ı=b=aş=l=ıy=a=ca=k=t=ır=. ===-------- Tah ki kalı 
BuJgar Başvek!linin Beyanatı Yürüyor. 

D B k M •• d ~ lıtanbul, 21 (Husuat)- BuA· 
JŞ 3 8fi}IDJZ}fi U 818• dıy ıuUetlmıU tahkikatına de· 

vam olunmaktadır. Buğday e•· 

asından Teşekkür Ediyor tıo bat memuruna bugGn lıten 

letaobul 21 (Hususi) - Sof. 

ya'dın blldlrtllyor: Başvekil 

bay Gorglyef gazetecllere be· 

yanatta bulunarak demiştir ki: 

- Bulgarlstan'ın mali vızl· 

yeti bıkkındı Uluslararası kon· 

Bulgar Ba,bakanı Goı·giyef 

aeylnde mnzakere cereyan eder· 

ken TOrldye Dıo İşleri bakanı 
bay Tevllk RüedO Aras mem· 

leketimlzi müdafaa eder şekilde 

söz söylemiştir. Bundan çok 
memnun ve mdleşekkirlz . 

Sof ya 21 (A.A) - Başbakan 

bay Gorgiyef Uluslar kurumu 

konseyinin Bulgaristan hakkın· 

dakt it kararlarına dair mat· 

boatı ıu beyanatta bulun· 

muttur: 

- Konseyin karara bizi mem· 

nun edemez. Bulgatistanın ôkono· 

mik nzlyeti hakkında maliye 
komlteeinio verdiği çok nikbin 

hükümlere kartı yftkselttiğlmiz 
itirazlar taahhiltlerlmlzi tutmak 

arzusundan ileri gelmiyor. BI · 

lAkle maliye komlteıinln mil· 
taleaaının ehemmiyetini takdir 

ediyoruz. Mali vaziyetimizi 

tetkik için yaptağımız gayret· 

lerden dolayı mlnnettu:ız. Biz 

her taabbOdilo yerine getiril· 

mest lôzım olduğu kanaatinde 

oldoğumuz içindir ki, memle· 

ketin hakiki vaziyeti itibarile 
yerine' getirilmesi mtımk4D 
olmayan taahhütlere glrlteme· 

ylz. Bu münasebetle Bulgar 
noktal nıımarına müzaheret eden 
kımeey reisi ve Türkiye cöm· 
horfyetl Dıt llakanı mubıerem 
Ted lk ROşttl Arasa minoetıar· 

hğımı arz-:tmeıt kendim içtn 
güzel btr vulf e bilirim. Bul· 
g~letan'ıo yıkın kom,neu olın 
Türkiye, memleketimizin baki· 
kt vaziyetini bilmekte ve bo 
işteki bath hareketimizin doğ· 

ruluğunu teslim etmektedir. 

Bay Hitl~r Ne
ler Düşünüyor? 
Sar işi Bittikten 
Sonra Alman Si yasa· 
sında Neler Olacak? 

Parla, 21 ( A. A ) -· Havas 

Ajansının Berllo muhabirinden: 
Sır reyfamı Almanya'nın dıw 

dyousında değişiklik yapmadığı 

benziyor. Bay Bitler, önce Al· 

manya'nıo yeniden ellthlanma 

hakkı tanınmadan Vereay an· 
taşmasına ~öre gereken hertürl4 

etlAhları bırakma mecburiyetini 

pre:Hlp itibarile reddedecekmiş. 

Almanya'nın Fransa'ya yaptığı 

yegAne müabet teklif, Hollanda · 
Almanya andlaşmaeına benzer 
bir ademi tecavQz andlaşmaeı 

akdine dairdir. 
Alman mehaf lllnln kanaatine 

göre Alman bOkumeti timdiki 
vaziyetini muhafaza etmeğl 

faydalı gördOğü cihetle hiçbir 

Uluslararası taahhild altına 

girmek arzusunda değildir. 

Bay J .. aval ile Bay Flanden 

bu ay sonunda Lonchı'yı ziya· 

retleri sırasında bu mes'ele hiç 

tilhbeefz nazarı itibarı alını· 

cıktır. 

el çektirilmiştir. 

Kültür 
Bakanı 

lstanhul' da. 
İıttanbul, 21 (Hueuat) - Tet · 

kikte bulunmakta olan Ktılt6r 

Ha.kanı hay ZeynelAbldln Ôz· 
men bugün Edlrne'den ıehrl· 

mlze dönm&otür. 

Edirne, 21 (A.A) - Bouın 

mekteblerl teftiş ettlkden aonra 

şehrimizden ayrılın kOltilr hı 
kanı Edirne muallimleri tarı 

fıodun kız muallim mektebinde 

verilen çayda eu nutku eöyle· 

mtetlr: 

- Sayın arkadaşlarım, 

Edime kftltOr hayatında gör· 
dftğftm d6.zenllkden sevinç duy· 

dum. Değerli ldarecllerlmizle 

blrllkde çok daha muvaffak 

olacağınıza inancım vardır. De· 
delerlmlzln bize emanet ettik· 
lerl bu güzel beldenin @emala· 

rına yOkselen 4bldelerl slzlo 

kdlt4r savaşınız ebediye mn· 

hafıza edecektir. Yarın için eiz· 
den daha muvaffakıyetli çalış· 

mılar bekllyoroı. 

KilltQr bakanı istasyonda Trık· 

ya umum! müfettlıl Bay İbra. 
hlm Tali, vali belediye reisi ve 

muallimler tarafındın oğurlan· 

mıştır. 

Afyoncular 
Heyet Gönderiyor 

İetanbol, 21 (Bueosi) - İs· 
tanbol ıfyoncoları Aokıra'yı bir 

heyet gönderiyorlar. 

Kuşadası Mezbahası 
BlrincikAnun ayında Kuıa· 

dası kazası mezbahasında 19 
koyun, 11 keçi, 7 ölOz, 4 
luek, 87 dıua olmak Oıere 

128 hayvan keeUmlotlr. 

Şehrimiz Liman reisliği mu• 

mele ·ve besablarını teftlt el· 

mekte olan Ôkonomi beka•J' 
lığı mftfettl~lerlndan Bay Ziy• 

\'e ' Nabi bu dairenin teftfllol 

bltlrmleler ve btıtt1n moarnele 
ie heeablara muntazam buldu~· 
Janndan teftiş defterine ta~· 
dlrlerlnl yazmışlardır. . 

N Of us işleri 
Glıll n4fuelarlı ölQm, do· 

ğom ve evlenme vak'aJarıoıO 
nt\fus kütüklerine cezasız y•· 
zılmaeı haziran 1935 tıribto• 
kadar devam edecek.tir. 

Yeni yasanın geldiğini dil' 
yanlar bu gibi muameleleri 
için nftfue madtırlftğdno mor•· 

caattedlr. 

Ağaçlandırılma 
Yangın yerinde (CelAl Bay•r) 

ve (Ştıkr4 Kıya) bulvarlarıod• 
ıgaçlar diktirilmektedir. Yuk•tı 
mahallelerde de faaliyet devılll' 
dadır. 

§ - Kemer cıddeılndo bO' 
zulan haz1 yerler beledlyeel 
parke ile değlttlrilmlştfr. 

Sağlık işleri 
Fuhuola n fuhut yazıındeO 

bulaşan hastalıklarla mftcadele 

komisyonu dtın toplanmıştır. 

Bay I. Mahmud 
İzmir belediye doktorlarıo· 

dan bay İsmail Mahmud AJJ' 
hıfııeıbha m4eaeeaeel asletanh· 

ğ1Da tayin edilmiştir. 

Memurlar için 
Defterdarlıktan bfttdn c1,ır• 

mftdftrlilklerlne gönderilen bit 
bildirimde dairelerde maat •' 
4cret alan bCtO.n memur ft 

mtıstahdlmlerln maat ve ftcreı 
bordrolarına yanlışlığa meydıll 
verilmemek için eski adl•r•' 
oın da yazılmaeı blldirllmltt'r· 

Soy&dı Alanlar 
Ağırceza mahkemesi az.sıO' 

dan bay Sabit; eıkl atle JAkab1 

olan Kocadaban. Değlrmendığt 
İldnclosmınlye mahallesi 1110· 
mt-1selli bay Mustafa Şerif (Canlı) 
soyadlarını almışlardır. 

Konseyde Bay . 
Laval'ın F aaliyetl 1 

Cenevre 21 (A.A} - Hıv•9 

Ajansından: 

Lord Eden ıoo toplantıd•1' 

çıkan neticeyi anlamak Qıere 
mftrıcaat eden gaıetecllere koli' 

seyfn bu akşam dağılmak ıhıl' 
mali olduğunu söylemlıJtlr. ııı· 

gillz delegesi Bay L• valın 1110· 
zakereler eenaaında n bllhı-' 
Sar ltlnfn halli husueund•~ 
mesaisinden &ltaylşlc bahsetoılf 
ve ltalya·Habeıfstan arannd•~l 
bldlsentn Bay La val'ın eabef 
nüfuzu sayesinde vebamet ke8' 
betmeelnden korunduğunu UA•e 
etmlwtlr. ___________________ ____..., 

Cümhuriyet 
Ulueevlnde verilmekte ol•• 

denim konferanslarının be• 
einelel önilmOzdekl cuma gO· 
n4 aaat onbeşte verilecektir• 
Avu~at Bay Mustafa Mtıolt 

tarafındao verilecek olan bO 
konferansın mevzuu (COmbo• 
rlyet) tir. 

COmhuriyet nedir ve olçlO 
COmhurlyetçlylı? Bay Mue· 
tafa Milnfr konferansında bıJ 
suallerin ccvablarını vertı' 

cektir. Bu çok mfthim koO' 

feransı tak.lb etmek fıreatıJ.l1 

kaçırmayalım ve cuma gtıııO
Uluscvine gtdellm. 



Dört Nazır 
Cekevre'de 

l oplandılar .. 
l
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Et Fi~tinde r 'l Bono Hırsızlı-
lhtikir var.. Hamiyetli lzmir İ- ğı Mes'elesi 

••••• ----~ ..... -... ---- Başı birinci sahifede-
tetlertn vaziyetini hesaba ka· 
tırak faldeli bir tarzda tamam· 
1 

....... 
Buna Teşehbiis Eden· 
ter Cezalandırılacak •. 

ıerl·n Yardımları. Hennz cevah Gelmedi 
lekan mfiddrlüğünden çalı· 

anilblleceğlnl ümld eder. 

Balkan onlaşmaıu devletleri 
ilin dört dış bakanları tam 

lloktai nazarlarındaki birliği 
le şlnıdtki mes'eleler karşısın· 
da mazide çok mesud netice· 
ler l 1 - L 

ermiş olan ayn muştereıt. 

elyaaetıerlne devam hususun· 

dıkt •zlmlerlnl bir kere dahıt 
lll1lttef lkan müşahede etmiş· 
lerdfr. 

Cenevre 21 (A.A) - Havas 
ll:ıuhablrtmizden: 

Bıllkan ltllıifmı teşkil eden 
dött de,let mümessilleri toplan· 
tılarını müteakıb yaptıkları 
lebllğde kendilerini doğrudan 
do· ' gruya alAkadar eden mes e· 
let ti lt c gözden geçirdikten sonra 

0tna hilıtf !arına mGncer olan 
@on d h· lplomatlk müzakerattan 
l ildie olan omumi vaziyet hak· 

l 'llda boktai nazar teati ettlk· 
erıaı bildirmtşl.ırdlr. Balkan 
llıG.rneasilleri bu anlaşmaluın 
Y&~@ek ehemmi yetini takdir 

le derrneyan edilen prensiple· :n Uluslararası hayattaki fal· 
elerfnı teslim hu13usunda mn· 

l•bık kalmışlardır. 
llılkan ftUAfı barışın kora· 

~il Uğrunda sarf edilen gayret· 
'tdcıı ancak sevine; duymakta 
te b 

Q anlaşmaların orta ve 
ktki Avrupa'da sulhun takvl· 
}esile alakadar bulunan bütün 

~lkeıertn vaziyeti de hesaba ka· 
hlttıllk euıetlle, faidell bir 

lattdııı hmom edileceği ümidini 
be;ılc0ıektedfr. Belk&o itilafını 
~etkil edeo dört de vletln ve· 
~illert noktai nazarının tama· 

~en llltıtabakatini ve hali ha· 
ltd•)d rnes'leler karşısında 

ele} l 
ce de çok ıriizel netice er 

•tt 1 n 
rn ş olan ayni müşterek el· ),_ 

.. Y• takUd hueueondakl kuv· 
''tl· 

Devlet Demfryolları 7 inci 

işletme müfettlşUğlnin Afyon· 

dan fzmlr'e getirilen koyunlar· 

dan vagon başına omomi ta· 

rifeye göre almeğa başladığı 
yüksek nakliye ücreti yüzünden 

koyun etinin kilosu elif koro· 

şa fırlamıştı. 

Davlet Demlryolları umum 

müdürlüğilnl\n tenzilAtlı tarl· 

denin ı ikinci kıtnıındao hl· 
~haren tatbikine devam edilmesi 

hakkında gelen emir üzerine 
dün et fiatlerl de düşmüştitr. 

Keeaplar çarşısında dün koyun 
etinin kilosu 35 40 kuruşa sa· 

tıhyordo. Fakat Karşıyaka'da 
bazı kıısablarıo fırsattan istifade 

etmek f eıiyerek etin kilosunu 
gt!ne elif kuruştan satmakta 

devam ettikleri görülmii~tür. 
Bu gibiler f fa ti ·indirecekler, 

riavet etmiyenler ise adliyeye 
~ 

verileceklerdir· ----
Burna va 
Ziraat l\ılekte· 
binde Konferans. ........ 

Dün Burnava ziraat mekte · 

binde mekteb muallimlerinden 
Bay Fasih Ersan tarafmdan 

tavukçuluk hakkında ikiocl 
konferans verilmHtlr. 

Konferans, birçok köylülerle 

İzmlr'den de giden kadın, er· 

kek dhıleyicUer tarafından ala · 
ka ile taklbedilmlştir. Üçüncü 

konferans, gelecek haha veri· 
lecek ve miicadele istasyonunda 

mahsul hastalıkları hakkında 
olacaktır. Bu konferans mual· 
Um Bay Kadri Ahmed tarafın· 
dan verilecektir. 

ttı 1 arzularını bir kere daha 

~::!!.'° etmır:ıerdır. Hasköyde 

Ergenekon Deve Gnreşi .. 
Cell l d Sarayköye bağlı Hasköyde 
l ç eri F elaketze e· 700 küsur nüfustan ibaret 

ere~ ardım Ediyorlar. bulunan Hasköy karyesinde 

l'Uıtu d fakir ve kimsesiz çocuklara 
tertı· lktekl Ergenekon be en d 
L l}'eeı ltuUibft altı aylık devre yardım olmak üzere köyümüz e 
~Ollıır . d bir deve güreşi yapılmış ve 
""' ı:ı eeınf yaptağı bir sıra a, 
-..aı-Qı d üçbln kişi bulunmuştur. 
ı •ra zelzelesi felılketze e· k b b ertn Aldığımıı bir me tu ta o 
bı.. e Yardım edilmek üzera d d d 
·~ hoeoeta fevkala e yar ımı o· 

b llıfisaınere verilmesi de ko· konan köy muhtarı Bay Halll 

C. 1-1. F. Merkez Yardım Komite

sinin Halktan Topladığı Paralar 
Hayır Cemiyetlerine Dağıtıldı. 
İzmlr'deki hayır cemiyetle· 

rlne bir eldeo ve bir defaya 

mahsus olmak üze.re halktan 

yardım toplamak için Cümho· 
riyet Balk Fırkaeında teş;!kkül 
eden komite, üstüne nldığı bu 

haynh işe devam etmektedir. 
Komiteoio verdiği mehlmıs· 

ta göre, bu ayın yirmisine 

kadar 14,986 lira 46 kuruş 

para tahsil edilmiş bonon 

lira yetmiş kuruş aşııgıdaki 

listede gösterilen nisbet daire 

sinde hayır cemi yetlerf ue da 
ğıtılmıştır. Bankalara mevcut 

balunan bin llre yüz yirmlbeş 
kuruş yetmiş altı eandm de, 

yapılacak diğer rabellaıla bir 
likte hayır cemiyetlerine veri· 

lecek:tlr. 

C. H. r"'. lzmir Hayır Cemiyetleri 
Merkez Yardım .Komitesi 

20. 1. 953 Tarihine Kadar ı\'.lali Vaziyet .. 

Umumi Vaziyet: 

Tahsilı\t 

Tediyat 

Baukada mevcut: 

Tediyat: 

Öksüzler cemiyetine 
Mektep talebel,,rlne Y. 
Hilali11hmere 

kolu 

T.L. 14,986,46 
" 13,860,70 

1,127,76 

2,587,17 

5,553,2~~ 

2,800,00 
Verem mücadtlt! cemiyetine 

Törk Maarif cemiyetine 
Himayeletfıl cemiyetine 

800,00 
600,00 
800t00 
500,00 
220.30 

Kız talebe yurduna 
Umumi masarif 

YEK ÜN 1:3,860,70 

Taahhüt ve henüz tahsil edilmlyen iane hbdeli : Takriben : 
700 Liradır. 

Halkımızın hayır cemiyet· 
lerine yardımda gösterdiği de
rin alakayı borada bir kez 
daha şükran duygularlle an· 
mayı bir vazife blliriz. Yar· 
dım komitesinde -;alışan bayır 

sever İzmirli'ler, kendilerin· 
den yardım istedikleri yurd· 

daılıtrdan biiyO.k bir kolay· 
lık görmekte oldukll!'mı se· 

İzmlr'Jn hamiyetli halkın· 

dan beklenen de zaten bo idi. 

Ulusal b6tflo işlerde olduğu 

gibi hamiyet ve hayırseverlik 
bahsinde dalma en tleri safta 

yer alan sevgili İlmtr'll hem· 
şehrilerimizle komitede vazife 
alan çok değerli zevatı bu 

yüksek hareketlerinden dolayı 

tebrik ederiz. vinçle söylemektedirler. 

'-----------·-------------------~ lzmir Ulusevinde Verilen 
Devrim Konferansları. 

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

Konferansları Bütün MuaHimleri-
miz Takib Edeceklerdir .. 

h~ŞIJlınue ve bu teklif umumi 1 
e" Akın ve ihtiyar heyeti ııza arı ---------------

·ı 'etçe kabul edilerek karar .B lzmir Ulusevlode verilmekte kib olunmaktadır. Haber aldı· 
" tı ve ileri gelenleri muallim ay 
• lla ahnmışhr. Ergenekonlo kdi olan devrim kooferanıılarm. Kül· ğımıza göre, iokılab dereleri 
oetı .. 1 şu~krft'nün hizmetleri ta' r 
dı "ert bu loeaut duyguların· tür Bakanlığınca alaka ile ta· mahiyetinde olan bu konferans· 

~ll~ô~=:.~~l~l~~~ .... ..:.:ed:i~lm~e:kt:e;d;lr~ ... ~~~ma .... ~~~::::--:::~:::ı ...... r tftrfl kut o arız. P'trt ' ların, muallimler tarafından 

te.. 0° 1fi1 e m a S o mutlak surtıtte takib edllmeıer1 T a y y a lf' e ;;;;;;;p ~ Telefon: 3151 gerekli görülmüş ve Kültür 
~let ı füıı>ÜO · Bakanlığı tarafından al4kadar· l>n: 315 r 2(10 kızın iştirak etuğt seneoın eu şen t ılmt.. 

&ooo güzel k1zın orasında seçllenRen Oguzemı a Ç 
1 
l g 

1 
D } l k ) a r ı. ı .. ~:;,:~n·;::~1

1;;,:;:~"'::~: 
btldlrlmde; inkılllbımızın bü 

yüklüğü hakkında bütün yurd 

daı,ılara sevgi ve ıolayı~ a~ıla 

mooıo, muallimletfn vaztfeei 

olduğu ve lnkıl4bımızın yürü 

mesl için en evvel safta daima 

muallimlerin bulunması !Azım 

A 'hların gözbebegl olan büyük eau'atkAr 
• Amerika ve vrupa . 

Eddle CANTOR tarafından çevrlleo. bu fUım eeylrcllert 
kahkahalara gark edıyor .. 

Filimde 
R h r esir pazarları - DJllcre destan olan 
omanın meş u 

R h tarı İmparator sarayıom debdebe ve oma amam -
haşmı:tl jçlndtı çevrilen entlrikalar - Aşk - geldiği blldirllmektedlr. 

İhtiras - Kıskançlık - Kötülük ve iyilik 
Maarif Bakanlığı, her hangi 

AYRICA 
bir mazeret dolayısUc, verilen 

f OX Dünya Havadisleri konferanslara gitmemenin de 

doğru olmadığı ve bütfin mu· 

ı Bergün : 15 - 17 - 19 - 2ı,ı5 . allimlerln konferansları taklb 
Seans at• : Perııembe : 13 - 15 - 17 talebe ee· ld b ld 

'il 1 etmeleri lbımge igl l lril· 

.;;:::::::;~;;;;~~=~~::;ıı~·~l;3.;il;l\vllemselıa•n•e•ı.• .. ••••••••ı•••• ıniı;ıtlr. .... nası. · .., 

nan 36,000 lirahk mübadil 
bonosu tahklkall devamdadır. 

Bu hususta İetanbultdı 

ve Kayseri'de tahkikata lüzum 
görfilmüştür. letaobul'da bazı 

müteahhitlerle lş sahlbJerinın 

de bu mes'elede alakaları bu· 
luoduğo, bu bonoları alıp sat· 

tıklsrı teshil edllmlş:lr. Şim

diye kadar bunların ifadeleri· 
nfn ahoması hakk1ndıkl müd· 
deiumumHiğ\'1 lş'arma cevab 

gelmediğinden dün tekrar edfl. 

miştir. Kayseride de tahkikat 
devamdadır. 

üzüm 
Davası ve 
Bir Tarziye .. 

Anadolo gazetesi çevlrgenll· 
ğine: 

İzmtr'd• bolunmadıgım bir 

ııırada fntiear eden 7 Eylul, 12 

Eyltil, 13 Eyhll 934 tarihli 
İzmir Postası gazeteeinde "Vnr 
Abıııhya,, ve "Köpek bahklarma 
ıoyolmıyacağız,, başlıkları altın· 

da yazılan fıkralarda, mevzuu 
bahsedilen şeylerin şebrlmlzlu 

en .kıymetli tüccarlarından Hoca 

zade Bay Ahmet, Kırka~açlı 
oğlu Bay Kazım, Şerif Rıza 

halefleri sahiplerinden Bay Sa· 

lAhiddlne matof olduğu zan ve 

zehabı husule geldiğini Jzmlr'e 

avdetimde öğrenmiş idim. 

Bunun üzerine gene ayni 

gazete Ue bu yazılarda kendi· 

lerinlo istihdaf edllmedl~iol yaz· 
dım. Gazetede bu Df'şrlyat do 
layıeile aleyhimde Bay Ahmet, 
Kizım ve SalAhiddlnlo açtığı 

davada da ayni nok.tal nazarı 
açıkça söyledim. 

Herblrini ayrı ayrı tanıdığım 

ve saydığım bu zatların hlçbl· 
rlsf oio memleket menfaatine 

oymıyacak bir harekette bolun· 
mıyacaklarına kani olduğum 

gibi, yanlış tef.ııir edlleo şayia · 

nın İzmir Postasına geçen şek· 
linin de doğru olmadığına ve 
bu zatların ftzOm piyasasını 

düşürmek makeadlle herhangi 
bir tertlb yapmağı akıllarından 

bile geçJrmedik.lerlne tama•en 
kanaat getirdim. 

İzmir postasında yazılın ya. 
zılımn bu zaılafa matuf olduğu 
zehahının busulftnden çok DıO· 

teesslrim. BAsıl olan hu zehabı 
kat'i ımretıe izale içln mem)e. 

ket severliklerlne emin olduğum 
mnmalleybime karşı saygı ve 

ili madımı bir daha tekrar eder 

ve bu müeesif hadiseden dolayı 
kendilerine alenen tarziye v.e· 
rlrim. 

İzmir Posıaaı eahlbl ve 
Neşriyat Amiri 
Reşit Yılmaz 

Kanunusani 
1935 
Kasım 
76 

22 1935 
Gün 

31 

SAL 1 
Arabt 135;1 Rumi 1350 
17 Şevval 2 el Kanun 9 

Ev kat Ezant Vasati 
Güneş ~,06 7,20 
Öğle 7,12 12,2ö 
İkindt 9,45 14,57 
Akşam 12 17.12 
Yatsı 1,36 18,47 
İmsak 12,25 5,36 

Seçim .. 
' -···-Vatandaşlar C. H. F. on 

Ba~lıhğını Gösteriyor. 
Ankara 21 (A.A) - Sayln 

seçimi işleri memleketin her 

tarafında sortatle llerlemektedfr. 

Birçok yerlerde ikinci mtınte· 

hlh seçimine başlandığı gibi 

birçok yerlerde de ikinci mih•· 
teblbler seçUmi, ve her taraf ta 

C. H. F. namzedleri hemen 

hemen ittifakla kaıaomıılardar. 

Gelen haberlere göre, seçim 
münasebetfle belediye dılr~le· 
rlnfn önü bir bayram yuinl 
andırmıktadır. Balk ıeçlm ı,. 

lerfne kartı hüydk bir ıltka 
göatermekte n reylerini içten 

gelen bir bağhlıkla fırka nam· 
zedleeioe vermektedir. 

Şehrimlıt lkloci mftnteblb 
seçimi yarın bitecektir. Her 
eınıf reylerini Termek için bil· 

yftk bir tehalük göıtermekte· 

dlr. Isparta, Tekirdağ'•, De· 
nlzli ve Uşak'tı eeçime bogiln 
bıtlanmışhl'. 

Avusturya 

Başvekili Diyor ki 
leıiklalimiz 

ilzerinde Mftna. 
kaşa Kahil Değildir. 

Viyana 21 (A.A) - S.Jz. 

burg'ta vatan cebhe1lnhı bir 
toplantıeındı başbakan bay 
Şuşing demiştir ki: 

- Herkes Avostoryı'oın bir 

Alman ulusu oldu~una bilir. 

Fakat Avusturya olueal naife· 
sini ancak mO.stakll ve bAldm 

kaldıkça yapabilir. Bo letikltl 
ve bAldmiyet ve bu bftrrlyeı 

bizzat Alman milletlnln ve 
dftnyı banşınan menfaati namı· 

na koronacakllr. 

Bay Şoşing bflktlmetin iç 
el yasası pregramını aolatmıt n 

diişman olarak gösterdiği naıl· 

ler, lhtllAlcl aoıııyalletler n ko· 

mO.nlıtlere karşı htıkt\metln 

intizam ve ailkunetinl korumak 

Azere tedbirler ılacağını ıGy· 

lemiş ve demiştir ki: 

- Bize samimi olarak ge· 
lenlere harı~ eli uzatalım. Fıtkat 

Avusturya f lkri ile i:-dklll 
prensibi O.. ~r!nde htçblr mduı· 

kaşa kabil değildir. BfltClD 

A vueturya vataneenrlerl y~nt 

vatan cebheslndedir. Barau 

Avusturya fikri ile ulo:Jıl duy· 
gonon temelldh-. 

Viyana 21 ( .~. A) - Noyeı 

Vlner Tageblato g6re A '11•· 
turya'dakl NHi te~kilitları mft· 
kttiııl Bay Hablht Munllkbauo 

gelmiştir. Bu şehirde Nıd 

f:ıaUyeti yenide• htl~lamıttır. 

Almanya ve 

Yumurtacılık .. 
Şehrimiz Tür kof Jıı mitdftr· 

IOğOne bildirildiğine g6re Al· 

manya'ya ıon kanun ayı · içinde 
hbal edilecek yomortaoıa 100 

kilosu için 25 mark ma.aune 
re11mi alınacığı blldirllml~tir. 
Evelce alınan reıılm bir marktı. 

Son k.Aoon ayı için memle· 
ketimlzden Almanya'ya ltha· 

llne kontenjana göre müe11ıde 

edilen mlktal' bin kentıldlr. 

Ba~ıboş Keçiler 
Dön belediye zabıta memur· 

ları genel yerlerde ve baııboı 
230 keçiyi uıtmuıtur. Sebeb 

olanlar cezalıodmlacıktır. 



---

f;~·,., .-•• ., 1 Soyadlarını Kütüğe Yaz: *f;; :!r dıran Yurddaşlarımız. 
Fudhol Heyetinin 1\lüda
faa namesine Karşılık .. 

Münakaşalar Yersizmiş .. Heyet Han
gi Salahiyetle Bunu Söylüyor? _, ______ _ 
Ben, ANADOLU ıiitonların· 

da ıpor hakkında buı neıriyat 
yaptım. Futbol heyeti dayına· 
mıımış bir cevab nrmek zaru· 
retiol doymuı.. Aradaki tezat· 
tan sarfınazar, bo cevabı yal· 
nız Yeni Aıır gazeteılne gön· 
dermle; bize yok.. Çftnkil fut· 
bol heyetinin ılnirlert tutmuş, 

hiddeti göğe çıkmııtar. Halbuki 
umamf hayatta tenkit kadar 
lahit birıey yoktur ve verilen 
cnabJar m6n1ıara adabı iktizası 

olarak, gene tenkitleri yıpan ga 
zetede nrlllr. 

• • • 
Lf g maçları muhitimizde ar· 

tık dallı budaklı bir münaka· 
ı•n-.n mevzuu olmaıtur. Ltk 
maçlarının anftle edilmeıi gibi 
bir cereyan da vardır ve ba 
cereyan ortauncla, bir tarafın 

ltirazlar1, tenkitleri ile çalkala· 
nan bir futbol heyeti bolun· 
maktadır. Bazı takımlınn llk. 
lerden çekilme tarzları il• nl· 
zamt şekilde hiçbir mtıracutte 
holonmamaları Altay amomi 
kaptanının şık bir jeıt yaparak 
istlfaeı, futbol heyetinin cevabı 
ve bu cevabın Kazete cebheeln· 
den taşıdığı gaf, ne bileyim, 
daha hl rçok hadJaeler şuna 

iıbat ediyor: 
Spor bftnyealndeki hastalık 

geue depreşmiştir. Ba haatahgın 
adı spor politikasıdır. Mikro· 
buna ise kulQpçftltık derler. 
Yıllardanberl İzmir sporculuğu 
perde arkasında hararetli n 
hummalı bir kuyu kazma ame· 
lfyeıl ile meıguldar. Ve banan 
netadı olan tipler, pllnh, ele· 
temll, dolambıch, kooıbinezonlu, 
entlrikah ıiyaaetlerle hem bo 
işi yapar, hem de bir Ebilaeuad 
Efendi toro11u ağır bqbbğı ile 
başkalannı "Kultıbç6, muhterlı, 

sandalye dftımanı,, diye itham 
ederler. Hant bazıları urdar. 
Kavgaya tntuetukları zaman 
birini hem tokatlar, hem de: 

- Ne vuruyorsun be? 
Diye hağmrlar ya, tıpkı on· 

lar gibi.. Bu, ötedenberl lzmtrl 
idare edenleri bile zaman zaman 
işgal etmiş, mftdshaleye meydan 
bırakmış, tesire eürilklemie bir 
vak'adır. Edebiyata IOzom yok· 
tur. "Biz kırk ki~lyfz, kırkı· 

mız· da birbtrlmlzi biliriz,, feh· 
vasınca bu hususta ileri sürü· 
len hnhislnlyet, samimiyet, 
vazife percsti veaalrenfo altında 
gene balıklar avlanmaktadır. 

• • • 
Gelelim futbol 

cevabına: 

heyetine ve 

manda otorite •e dlılplin na· 
mını dP.dl-kodolıra, mOaıka ... 
lırı uzak kalmavı eıaı olarak 
kabul ettik. Yokla ilk maçlır1· 
nm cereyan tarzına lAkayd kıl· 
madık. 

A - Yersiz mGnakaıayı an· 
lamıyorum. Ben tenkidlerime, 
Altay maçlara ile başladım ve 
eonra cebheyl genişletmek za· 
ruretinl duydum. Heyet, kendi 
vaziyetini kurtarmak bıhaocıile 
her hangi teknik veya umumi 
tenkidlcri ( Yeraiz, hakikate uy· 
mıyan neşriyat) o~kllnde dam
gahyamaz. Çünkü, bu tenk.ldi 
yapanların onlar kadar bir tek· 
nlk vukuf lırı ve umumi ba· 
kımdın da onlardan genlt ıeli· 
hlyetlerl vındır. Sonra, "Haki· 
kf ıporcular,, 8ihf nevama bir 
lınıdı yaparken blras dGtdn· 
mek, kelimeleri tartmak lbım· 
dır. Biz ıporaa, ldareclUilai 
defalarea kabul etmlyerek an· 
eak •mıtOrce seTkl •e telAkkfn 
ile baıbaea kalmıı lnHnlarıı. Ve 
blı, kendi tıkımı kartl!ındı 

mavaf fıkıyetle oynayan takım· 
ları, teknik kabiliyet cGıteren· 

lere hııım oynnculırı, hatta 
golleri ıtarken, etddetle alkış· 

lımıı ve onları gazete ıftton· 

larında tutraoı insanlarız. Bu 
bizim ıpor terblyeml:aln bir 
lfıdestdfr. 

Saniyen, Altay takımıJlı bd· 
tftn şf ddetlle tenkit eden de 
gene biziz .. Kalp madalyon gibi 
tevclhler yapan futbol heyeti 
eğer bizim kadar epordı bitaraf 
olıaydı, hleelnden azaklıııaydı, 
bogGn bir ınarıi içinde kal· 
mazdık.. Bence şa nya bu 
kulQbe menıınb olmak, tAll bir 
hAdlaedlr. Aııl olan ıpor ıevgtsl, 
epor terblytıl ve onun kendi· 
liğlnden tevlit ettiği ddrt\ıtlilk 

•e ıkh ıelfmdir. Ben, ıporcudı 
centilmenlik arayınlatdanım .. 

Sonra; benim yazılarımda 

heyeti tezyif eden bir cihet 

yoktu. Hatta aadece iddialan 
tesbft ile, yani bu iddialara 

bitaraf kalmakla da iktifa ettim. 
Y ılnız eunı kanaat ettim: 

Heyet nzlfeılnl iyi yapma· 
mıetır ve yapmamaktadır. De· 

di.kodolu cihetleri bırakıyorum. 
Bayram turnuvaeının neticele· 

rlne fudbol heyeti ne der, ne 
buyurur? 

Acaba heyet, en kilçiik bir 
allka duymamıo mıdır? Dört 

kolüb mutabık kılıyorlar. Be· 
yet, bıelarındı, maçlar oluyor, 

NOfus müdQrlüğQne ıoyadla· 
rını yazdırmak için müracaat 
edenler dün de çoktu. Bayın 

ve Baylardan ıon yirmi dört 
saat içinde ıoyıdlırını yazdı. 

ranları yazıyoruz: 

- Suıhafız sokağında rı 7 numa· 
rıda Bilseyln Avni gillcar. 
İldçeşmelik'te 239 numarada 
Tevf lk gllerkeı, Mescid eeka· 
ğındı 50 numarada Ayee ve 
Fatma ve Eniıe geyik, M111rlı 

caddesinde 401 numarada Mo· 
rad gftvenUlrk, Hacıallefendl 

cadde!lnde 503 numarada lb· 
rahim gökyeeil, Bakkal Eyüb 
ve Hilmi güly~k. Bışbaytar 
kaymakam Tevfik göçu, Çiçek 
mahallesinde 81 numarada gör· 
gülü, Aydın demiryollarandı 

kavas Ahmed gftlcftler, İtfaiyede 
şoför Şaban geylrıik, Hlsaröoiin· 
de Yunuı gocay, Mütahaeeıs 

Yusuf gökean, Yüzhaı,ı Sedad 

'ökııan, Erşefpaşa hastanesinde 
Fatma girgiş, Aziziye sokağında 
Mustafa oğlu Hüııeyln gök.yıl 

rlmm, Makara sokağmda l\I. 
Şevket gappl. MiraH caddesinde 
Cemal guz, Erkek muallim 
mektebinde muavin Mustafa 
gürol, K.öprd ıoka~ında l\fus· 
tafa gedlkoğlo, Cüneydbey ıo· 
kağanda 11 numarada Ahmed 
g/\çc, Kadri göleç, Burnava'da 
RO.seyin ve oğlu Ahmed eyice, 
Tayyareci Yakub etpınar, Mer· 
elnlt'de Ali oğlu Anaz eodftz, 
Şataret ıokağında 21 numarada 
Rıeid ereın, Hacıh6seylnler'de 

İbrahim evt1z, Aıanıôr'de 12 nn· 
mırıda Said ellbol, Göztepc 
tramvay caddesinde 882 numa· 
rada Ati Cevad elU, Belediyede 
tanılfat memuru lımail eğln, 
Akçılı meaçit maballeıinde 174 
nomırarla Cemal erç6llk, Boca 
Ortımekteb muallimi Said er· 
gene, Nafıa len memuru Cevad 
enderin, Boca'da mekteb mo· 
alliml Derviş ersay, Mısırlı 

caddesinde Mebmed Ziya erci 
yez, Mlmarsinıa ıokağındı 3 

Enumarada Şakir eıenkan, Halli· 
rlfatpııa caddeıfnde 171 numı· 
rada muıllhıı Hayriye ve kar· 
deel Milat ertamo, De•let de· 
mlryollınndı mahasebecl Fahri 
erbtldlt, Şıdırvınaltında Nihad 
erman, Karakıpı cıddeılnde 

156 numarada Şahbaz ( Erim ) 
soyadlarını ılmıılardır. 

1 Halkın Dilekleri 1 
Gozelyalı 

Balkının 

Sikayetleri .. 
Gftzelyah halkı namına Bil· 

mi lmzaslle ıldığımı11 bir mek· 
tobtı ıöyle deniyor: 

Bay Titulesko ile Bay 
Laval'ı Beysnatı .. 

Başı 1 inci aahlf ede -
kafidir. :Eğer bu tarif bütün 
devletler tarafından kabul edl· 
lecek olorııa harbı ilAn edenler 
meı'uliyetl mQnakaıı gôUlrmez 
bir surette teabit olunmak &a· 

yeıinde harb UAnı çok mf1ek61 
bir hale gelecektir. Romanya 
Avrupa'mn her tarafındı ya· 
pılmıkta olan müzakereleri bü· 
yiık bir alAkı ile taklbetmek· 
tedir. Romınya'aın coğrıf i vı· 

zlyeti onun bir eark mleakının 
akdi için yapılmakta olan mil· 
zakerelea in biran evel netice· 
lenmeslnt arzu etmekde olma· 
sını izaha kif ldir. Biz Roma 
ltilAfmı Tana havzaeında yapı· 
lacak bir teşriki me81inln eıası 

addedemeyiz. 

Romanya bir ltHAfa bütün 
samimiyetile lıtirak edecektir. 
Fakat bono yaparken küçük 
anlıımanın ve Balkan anlaş· 

maaımn azaaı 11fatlle girişmiş 

olduğu taahhütleri he11aba ka· 
tacaktır. Koçak anlaşma ile 
Balkan anlışmaeı \'e Fransa 
ile olan ittifakımız ,harlct ılya· 
setimizin esaıanı teşkil etmek· 
tedlr. 
Romınya u., SoTytıt Raıya 

n Sovyet Roeya ile Franıa 

araeıodakl dostluk hiltftn bu 
ittifakların normal bir ıurette 

faaliyette balunmılarının zama· 
nını ttekll etmektedir. Bo h· 
tifıldar hiçbir devlet aleyhine 
ıxıütevecclb değildir n Avro· 
pa'nın bizim mcmleketlerlmlz 
tarafından işgal edilmekte olan 
kıeımda sulh için birer temi. 
nattır. Bu Sovyet Roıyı ile 
olan münasebetlerimizin lnkip· 
6nı ne kadar takdir etmekte 

olduğumu gösterir. Zira Rus· 
ya'nın Frın11 ile olan mftoa· 
aebetlere ne kadar bdyft.k bir 
ehemmiyet atfetmekte oldu&o· 
no biliyorum. 

Moekon, 20 ( A.A) - Tıs 

Ajansı bildiriyor: 
İzveetla gııetealntn Cennre 

muhabirine beyanattı bulanan 
Franıız Dıılşlerl Bakını Bay 
Laval eöyle demlıtlr: 

- Fran11 h6kllmetlnln ıl· 
yısaaı açık, müıtakar ve man· 
bktdlr. Ben, Sar meı'eleıl kat'i 
surette halledilerek Anopa'dakl 
nzlyetln inkişafını yeni bir 
aafha meydanı geldiği zaman 
bunları Uluılar kurumunda eöy· 
lemeyl fıydaaız bulmadım. 

Franaa'nıa ıiyaıetl ıolhper· 

Teranedir ve menfeat endlfe&ln· 
den nzak.tır. Bu ıfyaıa genel 
banp berkitmektir ve bertee 
için emniyet teılı etmekten 
ibaret olan amacını aılA değiş· 

tlrmemietlr. Bırıe lehindeki 
davetler artıyor, hallhızardı 

bu davetleri f Ulyata kılbetmek 
zamanı gelmiştir. 

Bu hoıoıta bir takım tek
lifler llert ıürülmftştGr. Eler 
bu teklifler kabul edilecek 
oluna barııı lhlll etmek lıti· 

yen herhangi bir devleti• 
önüne bir mznia çıkarılıııuf 

olar. Kendllerloe hu teklif ıer 
bildirilmiş olan devletlerin b• 
husuetald mcs'uliyetlerlnl fdr•~ 
etmeleri lcabeder. Geçen yıl 
uluslar kurumu büyGk bit 
olusun kendisine iltihakı°' 

şahld olmuş n bu bftyök ulol 
barıeın t1rılol emrine lşllrat• 
olan arzuıonu mftıbet bir ı•· 

rette izhar eylemiştir. Sovy•1 

hük1imetleri bo kararı bir ear~ 
mlsıkı akdi lmkioına yol aÇ· 
mıet1r. Birçok aylardaoberl ılA· 
kadar hdku•etler bu mi~ak•• 
uneurlarını tedklk etmektedlt· 
fer. Hepimiz için herhangi bir 
tecavGze kalkışllğı takdir~ 
blltfin ıulh taraftarlarını k•f" 
eHanda bulacaktır demenin ır 
manı gelmiştir. 

Bay Ltıvinof He ben res.-i 
bir vesika ile bu işi 1 yl bit 
neticeye faale tmek husuıund_. 
azmimizi izhar ettik. Blıdt' 
Gmitlerimiz booa çık11 dı 111er 
terek temayftllerlmlzl tahakkG~ 
ettirmek, barış teminatları" 
artırmak için faallyetlerimlt' 
devam etmekten geri kalmıyt· 
cağız. Ben buna kanllm. uarlf 
ııbır, eecaat Te irade eaerldlt• 

Bay Lh•lnof (Barıı gayri 
kablll tecesztdlr ) dedi. Ftkli" 
misi ifade etmek Jçln haneli' 
daha iyi bir tabir bulana ....... 

Şark mlııkı projeaialn 11" 
hakkukona ugraemakla berabl" 
bay Mauollnl Jle tamame' 
mutabık kalmıı oldoğomoı n~· 
tal nazarlara da tahakkuk eı• 
tlrmlye çahıacağaı. Geo,ı 
emniyet herk.ealn tetrild me
husueandı azmine balla blrte1' 
dir. Tetkikine geçen yıl bıılr 
dağımız olan proje ile bu yıl 
ortaya ıtılmıe olan projede' 
mtııtaktl olarak emniyet A Tf'I' 
pınıo her hangi bir mıntakr 
unda tanin edilebilir. Ve F,..
us htıkt\med eminim ki b ... 
kat'lyyen 'fe tamamen mi_. 
heret eder. 
Partı 21 (A.A) - Tan , ..... 

lesi diyor ki: 
Cenevre gOrGemelerinla ,,,. 

nuntla bir prk ınlaımısı y•· 
pılmuı için ilmld vedcl gôrlf 
m.eler var. Almanya kendi .,er 
feıtlerlne kıreı giderek ey14' 
muhtıruındakl itirazlarında ~ 

rar bile ette orta Avrupa bl' 
rııının elbltll~ ile verile.,., 
zamanlarla kanetlendlrUDI~ 
fikri hiç de bınkılacık değllll' 

Borsa 
•••• 

Boraada danka Oztlm ve f/f 
bire ıaheları aeağıclakl tekli' 
dedir. 

ilzflm Satışları 
Ç. Alaca K. S. K. S 

173 Maıld. lnhi. 7 11 s' 
incir Satı~ları 

Ç. Alacı K. S. K. S 

Heyeti• cevabı, bazı k111m· 
lar hariç olmak 'ftıere, benim 
neşriyatıma aittir. Nitekim ga· 
zetemlze gönderilen ve neşre· 

dtlmf yen cevabı bağlı tezkerede 

dP böyle yazılıdır. 

ihtflAf çıkıyor ve ıonra, ıtıler· 

de olduğu gibi, turnuvada aka· . 

Fescfoğlo M. Nihad Feıcfler, 
Dellllbıeı ıokık 14 numarada 
Moıtıfa Fildlel, Rıhtım ıirke· 

tinde f un dacı İbrabla Fırtına, 
Kır11yıka Ortamekteb mftdllrd 
Tıl&t Tahıln Teakmaa. Maliye 
memurlarından Baaan Ôrau, 
inzibat zabiti Sadık gökhan, 
Hat.6met poıtaneel memurla· 
rındın Leman gtıçlü, Şeyh ma· 
halleılnde 25 numarada Mus· 
tala Nadi gencalp, Doktor lb 
rahtm Etem göktış, Medine yo 
kueondo 1 O'l numarada Meh 
med güller. Uevlet demlryolları 
Halkapıoar fabrlkaeında Meh· 
med Ah galaeun, luhharlarda 
kavas Tevf ile güzt>lgün, Nüfus 
mOdfirliığü memurlırındau fb. 
rahim Katman, Jandarma mü 
fettlşlfğinde Dunun oğlu Mas· 
tıfa gençülk.en, Devlet demir· 
yollarında şef m~mur Süha, 
gediz, 30 numaralı İtfaiye Ali 
göktarık, Aydın demlryolların· 

dı kontrol memuru Muıtafa 

gencoğol, Ziraat bankası buğ

day depoıonda Hayri göde, 
Orhanlye mahallt'tlnde Murah. 
haı ıokağında 7 namarıdı İb· 
rahim gôkaay, İnzibat zabiti 
Ali Rıza gDralp, Salhane tram· 

vay caddesinde 376 nnmırıdı 
Jak gaban, Ticaret mahkeme· 
ıinde kAtlb Mustafa ve kardeel 
Noaret göçmen, Devlet demir· 
yollarında hareket kaleminde 
Eşref Naim german, Tdtün 
fıbrlkaıında bekçi Mehmed gö· 
ze, Ttıtftn fabrlkHında harmancı 
İhrahJm hönerl, BalUdlatpap 
caddeılnde Orhınlye sokağında 

8 numarada Emine gımzıl, 

Devlet demfryollarında Rahmi 
gt1zer, Karantlnı'da Aziziye 
caddesinde 7 numarada Lfttfd 

gôrgtılil, Al11ncak mektebi baı· 
maılliml lbrahİm Etem gök· 
yaylı, K.arantlna'da Alt oğlu 

Ali gök.lem, HAdlhey ıokığındı 
16 numarada Hamdi gdlçftr, 
Karewyaka'da Medeniyet 10ka· 

ğında 8j numarada .Mmtıfa 

gtırbtllol, Tınutepe mektebi 
muallimlerinden Oıman gökOz, 
Tflttln fıbrlkaıında levazım 

memuru Kemal gökova, Emnza 
earlye h11tanealode idare me· 
moru Hasan gflr,en9, Dnlet 
demlryollınodı muhaalb Faik 
gdçman, İklçeemeltk'te 28 no· 
maradı Muıtıfa oğlu Kadir 
gönftlla, Topçu bı1Jçavoeu Şefik 
gftneel, Karşıyakı'dı Yemişçi· 

paşa sokağında 44 numar1dı 
Halid gürtfo, Soğukkoyu'da 

emniyet ıokağında 20 nnmara· 
da .Mehmed görilcft, Aydın de· 
mlryollarında tef tiı kaleminde 
M. Subhi gtıme, Tftfekçi uetaeı 
Ragıb gtılgör, K.arııyıkı'dı İı· 
metpıea caddeıinde 8 numarada 
Fadıl gözen, Burnava caddeıln· 
de 12 numarada Oıman Nuri 
gtıncG, Karııyıka'da Alıybey 

mıhılleıiade Yıldanm ıokıgın· 

da 21 numarada K.&mlle Ye kııı 

"Gdzelyah caddesinde bCl· 
y6k kôprü vaktlle ıellerden 

yıkılmııta. Bu köpr6 tamir 
edlllrken, elektirlkU tramvay 
şirketi evlerimizin öndne mu· 

vakkat bir maka& yaptı. Köp 
rflnGn tamiri bittiği halde ma· 
kaı hAIA kaldanlmıdı. Tram· 
vaylar, gece yırm garaja ~lrer· 

ken bu mıkaıtın geçiyorlar. 
Tramvayların gece yarı~ı mı· 

kattın geçmeıl demek, bGUln 
o civarda oturan halkın uyku· 
lınııdın : uyınm11ı demektir. 
Bunun bi(de ıabıhı var. Ge· 
celerl mathlt gflrdlUUerle gı· 

raja giren ba tramvaylu ıabah· 
lıra aaat dörtte, beıte de ayni 
gilr6lttılerle garajdan c;ıbrlar. 

Anık oyuyabllene ııkolaan .. 
Derdfmfıl klmıeye anlatamadık. 

·-----~;--~~~~~- 21 Jlro n fQre. 12 12 

Heyet hftlleıten diyor ki: 
1 - Hakikate uymıyın, yer· 

ıfz mftnakaşalara dedl·kodnlır 

ve bono o menf t tezıhGrft (!) 
olarak 3 kuldbGmQzdn sahayı 

çıkmaması Qzeriue bllmecburlye 
hakiki sporcuları ve spor ıe· 

VP.D halka vaziyeti izah ediyoruz: 
BOtflo danyada ıpor leleri yal· 
nız tenldd edtHr. Biz ayni za. 

met!. Bu mudur nıtfeınerlik?. 
- Devam edecek -

E.ki Bir Altay'lı 

on~ltme 
Ddnka nClthamııda fabrika 

lttUt Bay Receb'ln Şark h·h 

k11mpaayuının Balkıpınar'dıkl 

fabrikasında elektlrlk cereyı. 

nından öldaga hakkındı çıkan 
haberde bir yanlııhk olmoıtor. 

Hldlıe Şark halı değil, Şark 

ıınıyl tlrketlnln Daraııc'ındıkl 
fıltrlkuıadı •aka bulmottar. 

Azize g6kçftl, Birinci Azlalye 
mıhalleıf nde tabak Ahmed ığa 
ıokağında 682 numarada Ak 
İbrahim geren, K.arantlnı'da 
Dllberefendf ıokagındı "SO nn· 
maradı Cafer gDlener, Alıybey 

Yenfgan sokağındı 21 nama· 
rada Mustafa gQbrenk, Halka· 
pınar eu fahri kasında kAtib 
Rahmi gQatay, Arabfmnında 

ikinci bir derdimiz daha var: 
Do civarda benzin 11tın bir 
depo var. Otomobiller aabıhı 

kadar bu deponun önünde do· 
royorlar ve gDrGltQ yapıyorlar. 
Depo kıpab olduğu eırıda 

kepengine tekme Torulmadıgı 
gece yoktur. Şimdi ılz eöyle· 
ylnlı, bu char halkı n11ıl 

ayoıun Te uyom11ına imkAn 
nr mıdu? Balkın lıtirahıtlnl 

temin lçia garaltfl ile mftca· 
dele edildi ğl bir ıırada bizim 
aykmuz kılmımısa n• dene· 
cek? .. 

ANADOLU - Halkın hakkı 

var. Uykuıus kılmak, h11ta 
olmak demektir. Boaa derhal 
bir çare bulmak IAzımdır. Bele· 
diyenin bu lele yakından alA· 
kadar olarak halkı rahatsız· 

hktın kurtarmasını dileriz. 

Zahire Sabfları 
Ç. anıl .K.. s. 
16 Arpa 4 05 
12 Barçak ( 60 

2 Pınn~ 2 inci 52 
552 kea.. pala. 200 

Belediye Ana 
Sabşları Arttı. 

](. ~ 

: " 52 
390 

Y angıu yerinin cıbak ı.
rıaı temin makaadile belecU1' 
uaalınaın flıtlerl ucusıaol' 
mııb. Da y6sden belediye ,,,. 

aatıtlırı utmıetır. 
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Aydın'da C. H. Fırkası Vilil-Alaşehir, 
ve Eşme de . 

- Bu huıosta maalesef elze 

de) Alet edemıyeceğlm. Yol açık 
btedlğfnf z 61bl araştırma yapa· 
bilirsiniz. 

- Y 8'nız evinizin her tara· 
fını aramak mecburiyetinde 

oldugomu ılze bildirmek ie· 
terim. 

- Bertarafı gözden geçire· 
hlllreinf z. 

- Benimle beraber bulnn· 

llUk arzu eder mleiniz? 

- Bayır .. 
- Fakat bn gibi hollerde 

e\' ııablhloio de beraber bulan· 

toaııı lbımdır. \det böyledir. 

- Bu Adotler f!fZe aiddir. 

Benim adetim degildfr. Lütfen 

hlzl yalmz bırskı,ıuz ve siz 

btediğlolz gibi işinizi görünüz. 

Miralay bundan eoora bir 
koltuğa yerleşti, b!r ayağını 
ötekinin fizeıine attı. Eline bir 
gazete alarak mütaleasına daldı. 
Biran için Oikeon'un inadın· 
dan vazgeçeceğfnf sandım. Bal· 
hok.i bôyle bir zanna düşmekle 
hata ettiğimi pek çabuk anla· 
dım. Dikeon ealona açılan bir 

kapıya teveccüh ederek: 
- Buradan başlamak is 

terim. 
Dedi. Miralay sadece: 

- Nasıl lııterııenlz. 
Demekle iktifa etti ve tekrar 

gıı~teıini okumağa başladı. 
Dlkson'on açtığı bu kapı, 

kGçük bir kadıo odası idi. Bu 

koçak: oda hafif bir surette 

•ydınlanmıştı. Maamaf lb ba 
llll~abedem pekAz dcvıım etti. 

l(apınıo aralığından Attar'ın 
heybetli cüasesi gözOme ilişti. 
Sonra kapı kendiliğinden ka· 

P•tıdı. :Prensesle beraber gayri 
Uıtıyıri gôslerimlzl miralaya 
ÇeJlrdlk. Bu bakıpmısla neler 
olQ)'ot demek lıtl1orduk. Mir· 
ılay da bizim bo endltemlzl 

•lllaaaıı olacak ki aadece: 

- Attar beraberdir· 
Demekle iktifa etti. Do cGm· 

lenin birkaç tDrlCl manau ola· 
bllhdı. Attar beraberdir demek; 
lberak, etmeJinlz, Attar birlikte 
oldukça fena •kıbet tab ıB16l 
ed~aıeı mana11na gelebUdfğf 
glbı, Attır onun hakkından 
geu, de demekti. Mlralıy bun· 
1trdaıa hangi manayı kıedet· 
lllfttt. Banda çok mfltereddfd 
idha. Ba tereddüdüm, kGçflk 
odayı ıanan tlddetli bir gGrCll· 
tCl ile ull oldu. Anlıoılan 
Attar aldıgı talimat mucibince 
baaı tefebbtlllercle balanuyord 11• 

Nitekim buu mtlteakıb kala· 
l11ıua abedea boğak bir eeı; 
ıeçmekle ola badt.enlD mahi· 
Jetbd gllledJorda. Mumaflh 
~ ....... 1e1 çıkarma· 
a .. nlUlt ..... , putethd oku· 

ANADOLU 
ı-....._ 

Gbllk Siyaul Guete 

Sahip ye Baıyugam 

Haydar Rltdl ôK.T~ . 
t1111mn1 neıriyal ye yazı iflen 

: 111fld6ril: ~emal Tallt KARACA 

ldarehuıeti: 
İnıir tkiDci Beyler ~~ 

C. Balk Fırk.. biaall ıçınde 
Telgraf: t.mir .. ANADOLU 
T~ 2776 .. Poeta kotua11 405 

ABONE ŞERAİTi: 
Yıllıtı 1200, Alb aylıtı 700, (Tç a,..... 500 korafhlr· . Y-..... --.Jeketler için aenelik 

aboae lonti 27 liradu. 
lleryerde 5 KU1'11ftar. 

~ Pfmlt alabalar 25 tumıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BAS~ 

yan miralayın hali de garibime 

gidiyordu. Blzı, iki adım uzakta 

bir f&cfa cereyan ediyordu. 

Fakat bu ne idi, ne oluyordu? 

yet l(ongresi Konuşnıaları. ikinci M•i:ieh!hıer 
--------••---------- Seçim\ Bitmiştir. 

Her ne kadar Alon Dlkeoo 

ile bu mes'el1.ıdc düşman vazi· 

yetinde bulunuyor idlsek te 
eski üstadımın hiçbir zaman 

hayati bir tehlikeye maruz 
kalmasını arzu etmezdim. Bu 

arzumu bakıŞiarımda okuyan 

miralay dedi ki: 

_ Attar. dünyada diğer bir 

misline tesadüf edilemiyecek 

derecede kıskanç bir mihrace· 
nin hizmetinde huluomuştur. 

Nitekim, harici muhitle müna 

sebnt va ıtosı olan dilini bu 

uğurd kesmfelerdfr. Hind'in 

hi eiyatına mağh1b olan foean· 

lım; kıskançlık yCizünden hatır 

ve hayale gelmlyecek bfrıakım 

icraat vaeıtııları kcefetrr.lşterdlr. 
Diiayemn en müthiş iksirleri 

bayıltıcı ilaçları oradan çıkmış, 

dünyaya yayılmıştır. Attar; bo 

görüb tatbik ettiği şeyleri 

unutmuş değildir. 

Miralayın bu ııözlerl benim 

jçln knpalı idi •e duyduğum 
endişeyi fzale edebilecek ma· 
blyette de değildi. Bana ha· 

Umden anlıyan miralay: 

- Lutf en geliniz Bay Pil! 

Dedi. Birlikte küçük ulo· 

nun kapısına kndar ilerledik. 

Yürürken bilmem neden sen· 
deliyor gibi idim. Kapı açıldığı 

zanıan yakıcı bir madde nefes 

borularımızı tutuıturdu. Boğu· 

layor gibi oldnm. Gözlerimin 

önünde blnbfr şimşek çakıyor 

gibi idi. 
- Sonu var -

Yeni Fırka idare Heyetine Yeni Dört üye Seçilmiştir-
l(ongrede Yurd ve_ Ulus işleri Konuşuldu .• 

Güzel Aydın'dao Genel Bir Görünü~ 

AyJın, (Hususi) - Vilayet merkez kazıı mümessili &aylı· 

farka kongresinin açıldığını ve vımız Bay Adnan ittifakla se 

çalışma ıoı hitlrerPk kapandı· çlldi. Bay Adnan, kongre balJ· 

ğını tel yazımla bildirmiştim. kanlı~ına eeçilmeeloe teşekkür 

Kongreye valimiz Hay Fevzi 

Toker, eaylovımız Bay Adnan, 

BAy Fuad Şabin'le, daire mü· 
dilrlerl, kadın erkek, köylü 

şehirli birçok fırkalılar gelmiş 

lerdir. Çoğu köylü ve üçü ka 

dın olan 49 mümessilin hepel 
de bulunuyorlardı. 

Kongreyi fırka başkanı Bay 
Etem Kadri (Arkadaşlar: 935 

etti. Koııgrelerin fırka haya· 
tanda tuttuğu yeri tebar6z 

dtlrerek bu ı;ok m\lbim işi 

bJtaraf tıkla yapacağını söyledi. 

ikinci başkanlığa Bay Etem 

Kadri teklif edildi. Bay Etem 

Kadri, iki senf!Uk htsıptarı dnh11 

eerbest verebilmek için kendi. 

einlo affını diledi. Müıneselller· 

den Bay R11if Feyzi, bunun bir 

senesi vilayet kongremizi, Bü mahzur olaınıyacağını, teklifin 

yük Önderimiz Atatürk'ün ma· reye konulmasını 11öyledi. Bay 

nevi huzurlarında açıyorum.) Etem Kadri ikinci haşkaohğa, 

Sözlerile uçta. avukat Bay Sami (Nazllll) ile 

yazgenhklarıoa ittifakla ııeçUdl· 

ler. Z.bıtlarsn iyi tutulması için 

kongre başkanının teklif J öze· 

rine iki de zabıt kittbi ayrıldı. 

idare heyetinin verdiği ruz 

name ııuılağında nizamnameye 

göre ruznemf'oin kongrece yıı 

pıloıa ı vaıdı . IJu taelakto ldü::-e 
bt-)~ti ı;"çimi f:D eona bırvkıl · 

mıetı. Huporun okunmasından 
E-onra idare heyl'tl 8f'Çlml yapıl 
ması lıekkıodald tt>klif abamla 

narak idare beydinin ta1lağı 

onaylandı. Fırka büyüklerin~ 

kongrenin tazim telyazıları ıu . 

nulması lçlo Ray Etem Kadri· 

nlo teklifi de alkı1Jlarla ooay 
landıktao sonra idare hf'ydlnln 

raporunu Bay Etem Kadri 
oku •ı. 

Kongre bnşkanlığrna Aydın Bay Hulusi (Söke) de kongre .......................................................... ~. 

Rapoı çok canlı ve miltenzl 

idi. Raporun b11şlarında lld ytl 

önceli vlJıtyet kongresinde oku· 

nan rapor ele alınarak far~ı 
birliği noktasından yapılan ça. 

hşmalar ve elde edilen iyi 
verimler bildiriliyordu. Nizam. 
name noktasında• fırka çalıı · 

mıları, bftro ltlorl beıab itle· 

rf ndeo sonra valimiz Bay Fenl 

Tokerin fırkamısa olan bağlıhk 

ve eevglııl eıerl olarak baka 
metle tam bir ahenk H blr

liktt.ı çalışıldığı bildiriliyor ve 

edinilen fırka emltkl aayılıyor. 

du. İdare heyeti raporundan 
sonra Aydın halkevl baoJtaaı 

160 T6rkçe kartıMdar ..... , .. .-------------------------------------------------Kalll - az. 3. gdcQk, 4. sar. 
Kalp (satte man.) - 1. kiylk, 

2. kôUl (para hakkında) 3. uy· 
durma, 4. yapma, 4:. yalancı. 

K&n. - 1. ergene (dagın bir 
koloJ, 2. kaynak (maden ocatı 

man.) 

S. fı eri, 4. ket, 5. kulak, 6. 
olum 7. us. 

KabUlyetlfz, - 1. çal•pa, 2. 
çönge, 3. eme yıramaa. 

Kalb (kalb, ytırek man.) - 1. 

can evi, 2. glJniil, 3. iç, 4. orta 

(askeri 11tılab), 5. öz, 6. özek, 

ftze.k, 7. tin (ruh mın.) 8. Orek, 

9. ytırek. 
Kalb ağrısı, -geğrek. 
Kalb dorma, - uğonme. 

Kalben, - 1. gönftlden, can· 
dan gönlUdeo, 2. içten, 3. yil· 

rekten. 
Kalbi rikkati, - emlrmek. 

Kan11t, - 1. doyum 2. gôz 
tokluğu (azla iktifa man.), 3. 

inam, inanç (itminan man.) 4. 

inan, lnanmı (itminan mao.) 5. 
kanıı, kanma (itminan ve '!ala 

U.tlfa ınan.) 6. tok gözUUOk. 

Kanaat etmek, - l. avunmak, 
2. doymak, 3. kanmak. 

Kanaat getirmek, - 1. inan· 

mak, 2. irdemek, 3. kanmak. 

Kabine - (heyeti nkUe), ıtl· 
rtln (ıaray erklıu de•let tllruı 
mu.) 

Kabl, - l. ön, ön,;e, 2. ÖD· 

dtın. 

Kablelvuku hlue,mek, - l. 
daumak, 2. eeamek. 

Kablettaam, - 1. yemekten 
önce, 2. ôğleden ôndaa. 

Makabl, - 1. geçen geçmlı, 
öncekl 

Eşme, 21 (Hoıqel) - Alı~· 

bir ve .E:me kazalarında lkinc 
müntehibler Htçlmi bluf. KlJyl 
n kaaabah kadınlar da ~lme

ler balindt .eçime .iıtlrık ede· 

rek reylerini kul\and•lar. San· 
dık baoları.nda dnollar çalıDa 

rak ulusal oyunlar oynandı. 

Gece bertaraf donandı. Etme' 

nin yen\ kaza merkui bftJlik 

bir f"nUk içinde idi. Kaıma 

kam Vakka1 ef'çlmln Phf'maıf· 

yeti hakkında hir ııöyln töy· 

ledi ve balkın 'f'Çimö kntı 

gö3terdlği yalunlığı övdü. 

İkinci mftntf"~ibler ıeçlm 
Maniııa vlll,f'tinin bertarafında 

çok al6kalı olmuıtnr. Heryer.d•. 
kadın .,rkek lıütün halk reyle· 

rfni Cdmburiyet Halk Fırkaıı 

namzetlerine nrmı,1e,dlr. 
~~~~~---~~~~--t 

a vukat .Bay Reoa~ halkeriafn 
tk.l yıllık çahtm• raporunu 

okudu. Ardından NHllll hal· 

h,malarnıı ıôzle anlattı R•Mr· 
lar alkıılar~ kaq,t.ada V 

ittifaklı oynaylındı. AYOP' 
Bay Sami, fırka ~btmalınn~ 
gôsterdlgl yardım n fı~ 
bığhlı~ından Gılrl nll}Jll~ B•J 

Fuzl Tokere kongrenlQ teffk• 
ktırlerioln yaulmuını dUMJ. 

Bu dilek. te hrllakla onaylandı. 

Kongre heHp ve dilek encCl· 
111enleriai de ıeçerek: · birinci 

toplaotmnı bitirdi. 

Cuma gtına ıaat 15 te lklacl 
- Sona. 6 ıacı yaade ~ 

alma, 3. ele alma. 4. 
kaftlyıı. 

Kabsetmtık, 

•peımık, 3. aYaçl•mak, 
almak, ele geçirmek, fj, klt'IJllMll 
6. yakalamak. 

K.absı nnh, eaa alma. 

Kahz (laba,. mlf.) - 1. "" 
lik, 2. tatkaaluk. 

İnkı,bau nP.P.•t• - r.k .. 
çekmek. 

Kabı-. - 1. nnç ~- balcld 
3. kulp, 4. ııal (ok kabuıı ~ 
5. 11p, 6. talık, 7. rotljm, 8. 
ıatka, 2. tataaeak. 

Kalbi ıGkt1net bulmak, - yfl· 
reğf oturmak. 

Kalbi temaytU, - eğinme. 
Kal (p) (etmek, tahTll man.) 

_ ı. aktarmak, 2. baıkalamak, 

batkertmak, S. batblaıbrmak, 4:. 
çeTlrmek, s. deilodrmek, 6. dGD· 
dtlrmek, 7. evGrmek, 8. yurtarmek 

Kanaat bAsıl olmak, - inan 

gelme. 
Kanaatkar, - 1. göaa tok, 2. 

kaaık, 3. tok g&Ul, 5. ağamla 
Kımaatds - 1. açgöalQ, 2. 

amanıs, 3. gGaG doymas, 4.. ıG · 

AClmıls, 5. uğumtm 

Kabr, - 1. gömgea, 2. kara 
yer, S. kurgq, j . alo, 5. tat>ha. 

Kabre koymak, - l. ıGmmek 
2. ılnlemek, 3. topraga keym•k. 

Kadar (ıalkclı~ 'MTD' •• la· 
titı. ulatıpak isen ~ ·~ 
kaUuıbr) lı~. ~·· 2. ele 
cle•IG, 3. deyrl. 

K.ımer - Ay 
Kamet - ı. boy, boa, boy· 

bol, 2. eın 
Kameti mevsun aahlbl - taylan 
K&mll - ı. bulgu, 2. bfltln, 

bGıtln, 3. dölek, 4. eke, 5. ek· 

ılkıls, 6. ergin, 7. olgun, 8. 
pltkin, 9. eom, 10. ttlkel, 11. 
yetik, cedk, 12. yatlı, yatını al· 
mıf, yapnı batını almıt, 13. ye 
dtkln, ı,. yetklD, 15. yitmen 

Ktmllea - 1. blrdem, blrtem, 

2. blteTI, 3. bGab6t6n, blttln 
bGt6n, 4. btltftnley, 5. bfltlnle· 
yln, 6. dbG, 7. ekılkıtzce, 8. 

kôUlril, 9. hep, 10. olanca, 11. 

tnket 
Kamiş, _ ı. çentl, 2. gömlek, 

Kanal - ı. alpa, 2. arıj, 3. 
arık, 4. ark, 5. hark, 6. armacak. 
7. lldk, 8. eank, 9. ıu yola 

Kani (olmık) - 1. inan gel· 
mek, inanmak, 2. kanmak, 3. 
kın mık 

Kanun - 1. nom (dini ka· 
aun, ıeralt man.) 2. ıabm (daha 
çok emirname dercet maa.) 3. 
tosak, tuuk, 4:, tire, 5. tutum 
(adet. itiyat mu.) 6· tClrak, 7. 

tO.Cllr, s. yua, 9. yuak 
Kuuni - t6rtlllğ 

Kanuaıu - tGrtlllb 
Kanuna eeul - batyua 
K&non - 1. kuakıt (iki kA· 

nun ayı en soguk mnllmlere 
dtıtttıpnden bu adla anılır.) 2. 
ocak (yakma yeri man.) 3. ıoba 

(yakma yeri man.) 

Kabrlllu, - ı. Glltllk, 2. 
öldltık, 3. anla, ~ ılale, 5. .ıı.
Hk. 

Kabul, - 1. ıhp kuıı.. .. , 2. 
alma. 3. bayla•, 4. ıeçme. 

Kabul etmek, - 1. ılmak, 
alıp kullan~, 2. ealemek (ehe•· 
mi yet •ermek man.) S. karııla· 
mak (mlaaflrl kabnl etmek) '· 
kendine sedlrmek 5. onım~ 
onmak. 

&abal etmemek, ffkltmek. 
Klbat, - 1. lltr buta, 2 . 

ajır bumak, 3. •rbk, '· ıgır· 
lak buma, 5. buan, 6. ~ 
ca, 7. huırganca, 7. bul~ 
8. MRaa, 9. bunk, ıo. bft 
bualak, 11. kanbuaa, 12. kara 
bakan, 13. kan kora, kan kan 

K.abua totalmlık, - ı. •l•r~ 
bumak, 2. a..rpa~. 

Kabs (ılma man) - 1. alaı 2. 

Bu kadar - ı~ ba ~~ H 
c1e.1ı, 2. bDa~ 

Ne bclar - 1. ae t1eatJ 
be;. 

Ldan._ 611 

Klddl k~et, - J, MJ• 2. 
boy-hop\ 3. m,. 
hle~ 
~-... - ı. 

pollalaf- .... , ...... le. 

çtl (ltlae _,.. -
bp -.) 5. ~ (..-..ı-.. 

.. tan.- ... , ........ 
~8 ....... 9.~ 

Kadem = 1. -~ Z .• ,., 3. 
"9! ,...,} 4.,JOrf!. 

~, ... -,ı. aprl'1,2. 70-
Kadelllll• - 1. Dit~ 
Kademe - 1. bı.mak, 2. 

H~e~3, ye,p. 

Wes - ı. a1ı ,.. 2. bl· 
dk, ~itlw,. 3. erjlk, 4. ~ 5. 



C. .F. Vilayet 
oog~esı onİışmaları .• 

Devrim l{onf eransları. 
- Başı 2 inci sahifede -

tihlıik maddeleri devlet lnhisa
rınalahndı. Kabutayl hakkı dev· 
letleştlrlldl. Sermayeyi takviye 
ve ı&yH tezlU eden ve sured 
meıjruada % 24 il bulan faizi 
nizamı yarıyarıya lndlrlldt Para 
ihtikarı ise olddetU bir kanun 
ile kökftnden kal'olondu. Kapl· 
tallst ve beyoelmllel sanayte 
eılr olan mUJet himayecilik, 
mlJIJ sanayii teıvlk, devlet sa· 
nayicillğinl teele sayesinde bu 
esaretten kurtarılmağa bqlandı. 
Gayeye doğru mühim bit hatve 

DevletciUk rejimi ise herbl
risinln birer canavar olması 

ihllmallneı binaen bftUln insan· 
tarı bağhyacak yerde yalnız 

canavarları veya canavar olmak 
istidadını gösterenleri bağlamak· 

tadır. Cemiyet dabtlinde hüsnü 
of yetle yaoıyanlar devletcHikten 
korkmazlar. Makolşinaa bir in· 
sanın inhisarlar lehine saz söy· 
lemeslue imkAn yoktur; eğer 

bu lnhlearlar ferdi ve bilhassa 
yabancı sermayelere ald tıe .. Fa· 
kat cemiyetin mümessili olan 
devlete aid bulunduğu zaman 
iş büahütiln değişir. Ferdi men· 
feat ile cemiyet menfaati ara· 

sanda taaruz dki olduğu zaman 
cemiyet menfeadnio tağllp ve 
terdb edilmesi IAzımgeleceğl 

kaidesine göre muhakeme edil· 
mek lktaza eder. Bu nefl in
hfsarlardan " belki fndler yer 
yer müteeePir olur. Lakin bln
netice cemiyet takviye edilmio 
hulunor. 

Mevzunmuzun tahammilhl ol· 
madığı cihetle bu hususta siJy· 
lenilecek sözleri başka bir za· 
mana bırakıyorum. işte bu iki 
cebhell hareket tamamen movaf · 
fak olduğu gün millet de ha· 
kiki bir terakkiye, hakiki bir 
ıtaadete mazhar olmuş buluna· 
cakrır. 

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

- Başı 5 inci sahifede 
toplantı~mı ıaylavımız bay Ad· 
mm'ın bafkanlığıoda yapılan 

kon~rede önce besab encilme· 
niofn rapora okunda. R11po.rda 
besabların bir bir araştırıldığa 

çQk düzgün ve talimata tama
men nyı:;un olduğunu, yalnız 

yardım ve harcırah maddeleri· 
nln münakale yapılarak bu ter· 
tlblerden fazla harcanıldığını, 

yeni idare heyetinin bu tertlb· 
lerde de daha ôkonomik yürü· 
melerloi encümenin diledi ğlni 

ve çok düzgün heeablarından 

Citürü idare heyetini takdir 
ettikl~rloi ve ibra edilmesini 
teklif ediyordu. 

Bay Etem Kadri encümenin 
raporlarını açmalarını istedi. 
Enci\men başkanı avukat bay 
Ulvi encümenin hesablara bir, 
bir baktığını ve derin araştır· 

malar yaptığmı yalnız, mekteb 
çocuklarına yapılan yardımın 
pekçok olduğunu, bu itin daha 
ziyade içtimai yardım şobesile 

bayır cemiyetlerini allkadar 
edeceğini, fırka bfttçesinden 
yardımın kııılmaeını dlledlkle· 
rtnl .eöyledt. 

Bay Etem Kadri bo yardım· 
ların evvelce başlanılan ve 
mecburen yflriltülen bir iş ol· 
duğuno, heyetin yeniden talebe 
yo~lamayı kaldırdığını söyledi. 
Müzakere yeter görülerek en· 

en.men rkporu ittifakla onay· 
landı. Ve idare heyeti ibra 
olundu. 

Dllt~k encümeni idare hey
etinin büyük kongreye gidecek· 
lerle umumi meclisi mahalli 
bftktlmet ve belediyeyi alaka· 
landıran ve iyl ayrılarak encü· 
mene verilen dileklerin bir, bir 

Türkçe kareılıklar 

suğur, 6. sur, 7. yazgı, yazgn, 

8. yazı, yazılım, 9. yazma. 
Kadh (kadlb) - 1, karama, 2. 

kötüleme. 

Kadh etmek - 1. karamak, 
2. kötülemek. 

Kadı - 1. yağrıcı, 2. yarıcı. 

Kadife - 1. bahmal, 2. lddkü, 
kilim. 

Kadim - 1. bayığı, 2. bayat 
3. bayrı, 4. beyru (eski anclen 
ınan.) 5. çoktan, çoktanki, 6. 
erteği, 7. eski, 8. ilkin, 9. lrtekl, 
10. karı (ihtiyar man.), 11. özel, 
12. uzoğı 

Kadir (maktedlr man.) - 1. 
erik, erikli, 2. eriklik, 3. erklik, 
4. keren, 5. oğan, 6. yetkin, 7. 
yeydem 

Kadir olmak - 1. eli ermek, 
elinden gelmek, 2. omak, 3. 
onamak, 4. sıdaşmak 

Kadld - 1. elengl, 2. kak 
(y mlşlerfo ve baıka şeylerin ko· 
ruso, kurutulması, etin kurusuna 

da kak et deniyor) 3. kaodıldak, 
4. koru, 5. korumuş, 6. örüt (çok 

zaU man.) · 

Kadid haline gelmek - 1. ger· 
zllmck, 2. kakırdamak, 3. kak

lanmok, 4. kaksımak. 

Kadr - değer. 

KadrnaşinBB - 1. d~ğer bil· 
mez, 2. değsiz. 

Kafes - ı. (çıtma (Pencere 
kafesi). 2. çiti, 3. çitlik, 4:. tüng· 
lilk, 5. yeto.ıe. 

K4ffe - 1. bar, 2. barça, 8. 

barı, 4. bütün, 5. ddkell, 6. kö· 
türü, 7. hep, 8. ime, 9. kamu, 
10. kamok, 11. kamur, 12. kop, 

araştırıldı ğ•nı, hepsinin uygun 

daha olmak ftzere mütezayit 
bir miras vergisi kanunu kabol 
olundu. 

GörOhlyor ki, büU•n bu muh. 
telif teıebbQslerle ittibdaf edl· 
len gaye birdir; ve bu gayeye 
her ihtiras glbl hudut tanımı . 

yan şahsi menfaat ihtirasına bir 
dizglu vurmaktan ibarettir. 

J .. tberal iktısad mektebi, mu
kaddesata tecavüz addederek. 

görüldüğünü raporte etmişti. 

Bu rapor da onaylandt, bundan 
sonra bütçe encömP-nloln; ha· 
kiki bir f Jkrf tasarruf la yapılıb 
encdmeoimize verilen sözlerile 
başlıyao ve vll!yet bütçesUe 
tkl kaza ve yedi nahiye bfltçe· 
lerlnlo aynen, üç kaza biıtçe· 

sinin bazı ekler yapılarak onay· 
lanmaeı hakkındaki raporu 
okundu. Teklif uygun görflldü, 
bütçeler encümenin dediği gibi 
kestirildi, daha sonra idare bey· 

eti ve yedeklerinin 1:1eçimlne 
geçilerek ueJi anhkJara bayan 
Ruhiye Şimş.:k Tt>lll, bay Etem 
Kadri. bay Dr. Nıif Jz, bay Na
fiz Karabudak , bay avukat 
Neş'et, hay Sırrı Hun, bay Ha· 
lim, bay Raif Mobtddln ve bay 
Raif Feyzi ve yedek azahklara 
da bayan Fahriye, bay Ekrem 

Cemal, bayan Merzoka Necib, 
bay eczacı Şevket, bay Dr. 
Mltat, bay Hamid, bay Çlf tçi 
Nafi. bay Muhterem Kaya, bay 
Reşat, b6yflk kongre mümessil· 
ilklerine bay Etem Kadri, bay 
avokat Sami (Nazilli), bıy Nuri 
KAzım ( Söke ) ve bay avukat 
Neş'et aeçildller. 

bu dizgini tecrlm ediyor, l!OS· 

yaHzm lıe bilAklı mukaddese 
hftcom ediyordu. Behlmedeo 
insan vücuda getiren (Hdrriyet) 
dizginsiz kalınca bir gün (Me· 
lek) olmaeı mukadder olan o 

Ferdi eri tazyik ettf ğl lddf a 
edilen ve belki de tazyik etmfş 

Saygı değer arkadatlarım; hl· 
zlm neslimize, yani ondokuztın· 
en asrın son ~ e yirminci asnn 
blrf ncl ve ikinci rubulıumda 

yaşıyan Türk'lere mukadder 
olan bayat, bir f .,dakArlık ve 
bir feragatkarlık hayatıdır. Biz 
bo hayatı ıstırab )çlnde yaşı· 

yorsak bu fedıtkArlığımız gelecek 
nesillerin saadet!ol temin için 
veya hl ç olmazsa hayat müca· 
deleslntn çok mflşkill olacağı 

bir istikbalde onların mezahf · 
mini tahfif içindir. Kalblmizl1 

evladı içio feragat gösteren ha· 
baların kalbindeki temiz, tiiken· 
mez neş'e ve ~aadet membaı 

haline girecek yerde hodgam 
ihtiraslarla \endi kendimizi 
tahrlb edersek bu yüksek Ha· 
detten nefsimizi mahrum etmlo 
oluruz. Bugün yaııyan en vazi, 
en mütevazi bir Türk'lük bile 
lstJkbaUn ı:ıükranlarında bir 
hlsaeıl vardır. 

bulunan bu inhisarlar tesis 
edUmeseydf, harici ve dahili 
kapitalizme karşı bu muve.f fa· 

-Bitti-
lnıanı tek.rat: behlme, hatta bir 
canavar haline g~tiımiştl. 

kadaıların seçllmelerlni dili· 
yordo. İdare heyetine yeniden 
dört arkadaş girmiştir. Bunlar 
bayın Rnbiyt1 Şlmşektelll ile 
bay Halim, bay Raif Muhiddin 
ve bay Raif Feyzi'dlr. 

kıyetli mücadeleye imkiin tasav
vur edilemezdi. Gerçi ferdler 
muvakkat bir zaman için geniş 
nefeı atarlardı. Fakat biJ4hue 
kapitalist bir kilbosun nefea al
dırmıyan tazyikleri altında bo-

Kuşadası'nd.a 

ğulmalarına mAnl olacak kuv
vet de teeaeüe edemezdi. 

Bir Cinayet Davası Saat 17 ,SO da kongre çalış· 

malarını bitirerek baokan e.y· 
lav Bay Adnan'ıo yeni idare 
heyetini kutluhyao ve iyi 
baıarmalar dileyen sözlerile 
kapandı. Kongreden sonra idare 
heyeti toplanarak Bay Etem 
Kadrl'yi başkanlığa seçti. Bo 
kongre handan önceki kongre· 
terden daha heyecanlı ve ala· 
kalı olarak temiz bir temiz 
bir bava içinde geçti. 

İdare heyeti raporunun eonu 
kendilerinin yerlerine yeni ar· 

Gerek yeniden eeçllen ye 

gerekse tekrsr seçilen atkadao· 
lımn hepsi de memleketin sev
diği ve fırka işlerinde feragat 
ve dılrftst(l ile çalışan ve vilA· 

yetin her bucağında böyle ta· 
nılan kimeelerdlr. Kendilerini 
kutlolar1 uloa ve yurd için 
hayırlı çalışmalarını dileriz· 

Bugün devlet milli serveti 
bir taraftan etatlze ederken di 
ğer taraf tan da .kooperatif ler 
vasıtaeile naeyonalize etmeğe 

başlamıştlr. Malômdor ki, fer
din mülkiyetine hürmet ederek 

sefvetl umumlyeyl sosyalize et· 
mek hasoeonda devletcillğin en 
ciddi ve en hakiki yardımcısı 

kooprasyoııdor. 

Kntadaaı kazasmda Sağır Ali· 

yl pusu kurmak suretlle ölddrt· 

mek ve öldGrmekle suçlu Kubur 
Sdleyman ile arkadaşlarının do
ru şmalarınlD dünkü celsesinde 
bazı müdafaa şahitleri dinlen· 
miştlr. Do eahitler; vak'a mil· 
nasebetUe Kuburoğlo Süley· 
man'ın aleyhinde söz eöylemlı:ı 

olan Amme hukuku şahitlerinin 
maznunla evelden aralan açık 

olduğunu söylemişlerdir. 
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13. t6kell, tO.kelO, 14. ytıı:ııe. 

KAffeten - 1. bir uğurdan, 2. 
bdtün, 3. hep, hepsi. 

K4fl - 1. elverir, elveren, 2. 
yeter, yeten, 3. yeterge, 4. yeti· 
ştr, yetişen, 6. yetkll, 6. yiter. 

KAfl gelmek - 1. çıkışmak, 2. 
elyermek, 3. uıkemek, 4. yetiı· 

mek, 5. yetmek. 
Kafile - 1. katar, 2. takım, 

3. tlrld~. 

Kafir - 1. lnanmıyın, inan· 
maz, 2. iyilik bilmez, lylltk unn· 
tur, 3. tanımıyan, tanınmaı. 

Kafiye - 1. ayak, 2. .kalıp 

sözlüğü. 

KAğıd - ı. kağad, k&ğıd, ka· 
kıt, 2. keğde. 

Kiğıd Fara - çn· (çav, para 
hakkıoda emi8sfon man.) 

Kahil - 1. dölek, 2. kırgıl, 

3. ftşengen (Tembel man.) 4. uya, 

5. yiğit. 

Kabin - 1. arbabçı, arpıkçı (Ih· 
tlyar man.) 2. ayladım, 3. bakıcı, 
4. baknı, 5. bilici, 6. görftmca, 
7. kam (~aman dini kAhlolman.) 
8. koeanaQ, koşnaç, 9. sınıkçı. 

Kahkaha - 1. çok gftlme, 2. 
hızlı gdlme, 3. aesle gülme. 

Kahkaha ile• gOlmek - 1. ça· 
kırmak, 2. çok gülmek, aeale gGl 
mek, 3. hızla gülmek. 

Kahkahart - kıçın kıçın. 

Kabkahari bezJmet - 1. baaım. 
çık, 2. bozgun, 3. darmadajın 

olma. 
Kahbe - 1. ereli, 2. ereek, 

S. kancık ( mec. ), 4:. kazgın, 5. 
kırtuğ, 6. şıllık, 7. oırfıntı. 

Kabr (etmek) - 1. basmak, 
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~----------------------------------------------------2. batırmak, 8. bltlrmek, '· çl~· 
nemek, 5. ezmek. 

Kahraman - 1. alp, 2. bığa· 
tor, bagatır, 3. batır, batar, 4.. 
bırlas, 5. er, 6. eren, 7. karan 
(Ku•vetll). 
yiğit man.) 8. koç (cesur, oecl 
man.), 9. koç yiğit, 10. ôtkem 
(Kuvvetli, oecl, mığror man.) 11. 
yiğit, 12. yflrekll. 

Kahramıenlık - alplık. 

Kahraman unvanı - ıôkmen. 

Kahı - 1. açlık, 2. azlık, 3. 
bnnafllık, 4. kı1:1ırlık, 5. kıtlık, 
6. kuraklık, 7. ıeyrekllk, 8. yok
luk. 

Kaide (temel mın.) - 1. ayak· 
lık, 2. taban taşı, 3. oturak, 4. 
otorgaç, 5. oturtma, 6. oturum. 

Kaide (usul man.) 1. cola (Adet 
man.) 2. düzen, 3. koral, 4. oran, 
5. oauğ, 6. tôre, töru (kanun, 
hCikmü kanon mın.) 7. tutum, 
8. Ulzdk, 9. yaıa, 10. yo· 
rak, 11. yo:dam. 

Kaideye muhalif - 1. yanıç, 
2. yolsuz. 

:l.ail (razı mıo.) onar. 
Kail olmak - 1. onamak (ter

cih, ihtiyar man.) 

Katı (mdtekalllm man.) - 1. 
anlatan, anlatıcı, 2. diyen, 3. söy· 
liyen, aöyleyfcl. 

Kaim - 1. ayakta, ayakta du
ran, 2. dik, 3. duran, 4. tik, 5. 
yerine geçen, yerini ıutan. 

Kalmen - 1. ayakta, 2. dikine 
diklenmesine, 3. durduğu gibi. 

Kaim olmak - ı. dikilmek, 
2. yerine geçmek. 

Kaim makam - 1. bolok, 2. 

inal, 3. kalgay (eski kırım han
lığmda hanın vellahdı ve veziri olan 

prense verllen ünvan) 
KAln - 1, bnlonan, 2. var 

olan 
K&lnat - 1. acun, 2. yaradıl· 

mış, 3. yer-gök 
Kakül - ı. börcek, 2. börçök 

3. gelek, 4. kırkma, 5. pürçük, 
6. saç 

Kale - ı. biçim, 2. borgaz, 

8. erk (iç kale man.) 4. kemal, 
5. kerman "şato man . ., 6. ker· 
men, 7. korgan, kurgan, 8. or 
"ônü hendekli tabye ve iıtihkim 
man.,, 9. sencer, 10. ıenger 

Kale borcô - k.urt 
Kale viranesi - 1. ör, 2. 

ören 
Kalabalık - 1. alay, 2. çokluk 

3. dlrnek, 4ı. sllrü, 5, tıkılıo, 6. 
tOnliik, 7. üşüntd. 

Kalabalık .,tmek - 1. çok· 

mak, ~. eıkuıımak 

Kalem - 1. çlzglç, 2. kamış, 

3. eızgıç, 4. yazg1tç, 5. yovoı 

(yazmağa yarar kamıı man.) 
Kalem sahibi - ı. bltikçl, 2. 

bhküçl 
Kalemtıraş - 1. düzgeç, 2. gez

lik, 3, yi•lecek 
Kalender - 1. aldırmaz, al· 

dmt etmez, 2. y6reği ge•li 
Kıl etmek - 1. çeklb çıkar

mak, 2. devirmek, 3. kodurmak, 
4. kodormak, 5. koparmak, 6. 
oynatmak, yerinden oynatmak, 7. 

sökmek, 8. ovatmak, 9. yıkmak, 
yıkıb atmak 

Kalıp - 1. geb, 2. irece, 3. 

keb, 4. kuyguf, 5. künt 

Ôksilrenltr! l\lut- • • 
laka (Okmnentol) Jı.t 

Ôksflriik Ştkerle- = 
rini Tecrftbt Edi· ı--. 
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Çocuk Bakımı 
Çocuk Esirgeme korumu 

(BlmayeletfaJ) annelere çocuk· 
tarının bakılması uıullerlnl 
gösteren öğlltler hzzırJamıştır. 

Bu öğütler sdt çağındaki be
beklere birinci aydan baolayıb 
12 inci aya kadar ne şekilde 
bakılacağını bildirir. İetlyenlere 
her ay için bir öğüt parasız 

olarak gönderilir. Ankara'da 
çocuk esirgeme kurumu baı:ı· 
kaolığına bir mektubla çocn· 
ğun kaç aylık olduğunu ve 
bir de adres bildirmek kAfl· 
dlr. Korum: çocukların terbiye 
ve hastalıkları hakkında soru· 
lacak suallere de parasız cevab 
verir. D. 3 

Yasaktır, Yaiak .• 
Yere tllküren bir kimseyi 

göriib de cezalandırmıyaa bele· 
diye memurları iıten cıkarıla· 

caklardır. Çiinkii yere tdkür· 
mek~ birçok hastalıkların batka· 
larına geçmesine sebeb olmak· 
tadır. Belediye emirler ver· 
mlotlr. 

Yalnız dftn oehrln muhtelif 
yerlerinde yere tükftren 18 klşJ 
cezalandırılmıştır. 

~~~~~---~------~-
İzmir sulh hukuk mahke· 

meeinden: 
Müddei İzmlrde müzayede 

bedesteninde 21 numarada mu· 
kim mohllyecl esnafından şük-
rü tarafından 300 liranın talı· 

sili hakkında müddeaaleyh 
yeni Kavaflarda 55 numarada 
mobllyecl İsak aleyhine cc;tığı 
davadan dolayı ikametgahının 

meçhul kalmasına mebni ili· 
nen davetiye ve gıyab kuarı 

tebliğ ıuretlle icra kılınan 
mnhakemeal neticesinde meb· 
lağı müddeablh 300 liranın 
masarifi mohakeme Ue bir· 
ilkte tahsiline 12. 1.935 tarf. 
hinde karar ,·erilmiş olduğun· 

dan milddeaaleyhio mftddetl 
kannnlyesl zadında turoku 
kanooiyeye tev,,esül etmediği 
taktirde bu babtakl hükmün 
kat'iyet kesbedcceği tebliğ ma· 
kamına kaim olmak Ozere Ui.n 
olunur. 213 

Zayi 
3825 Sayılı 31 ·10·934 gün· 

lemeçll beyanname muhteviyatı 
olan on beyazlatma makinesfnıa 
tiyle gö.mrdk idaresinden aldı· 
ğımız 240 llrahk 398 sayılı ve 
31·10·34 günlemeçll depozito 
makbozo zlyaa uğrayıp yenisi 
alınacağından eskisinin hdkmü 
kalmadığı ilin olooor. 

Türkiye İş Bınkaeı 
İzmir şubesi 



UmtYJml Haırpte Türkiye 
CasusDaroa cdle OngöOöz 

Yazın: Conl Bohan Tefrika oumııatı.61 

Benim için hapishaneden kaçıp kur
tulm:ık hiç de zor bir iş değildi .. 

lllUYıffıkıyetle neticelenir, dl· 
1°rlırdı. Bu huaa3t1 onlarla 
•Jnl fikirde fdtm. Gözlerim 
1•ılı dola olarak tekrar tekrar 
ttlkrınluımı arzettlm. Sonra 
0 nlardan hlriaJ gizlice bir hı · 
tlta ıçtı, beraberce yolu tayin 
ettik. Niyetim Bollanda'yı git· 
lllektf, fıkıt pek usun bl r yol· 
du "~ tevkif edildiğim r:amın 
Ptrılarımı dı ılmıt oldukları 
lçla (b:erlmde hiç param yok· 
tu, fakat arkıdrılanm kendi 

- Peter ılı eıki bir kurd· 
IQDuı, btedfğfniı yerde badi· 
Dlıl naaıl bir vaziyette oluraa 
0lıun kurtarabilecek muclzell 
btr konetlnlr: oldugoau bili· 
)oram. Söyleyin ıllah aılLınıaa 
lıtedfğlalz andı kaçım11 mı· 
dtnıı? 

- Tamamen emlodfm Kor· 
lltllı. Fıkıt ıaladıaıı ya. Mık· 
ltd.m evvel emirde hıplıhane 
lçbıde birııyler ıalıyabllmektl. 
aıptıhıneler le ter bf rer kale, 
1•t•rae etrafı demirden dıvarler· 
11 t;evrlU bOyftk bir sıadın, 
lıu1'ea ne leterse olaunlır, mı· 
dem ki bir kap111 olacak ve o 
kıpıyı dı lnıanl1r mahıflsa 
:d•eekt1. Benim için kıç1p 
nrtalmının zorluğu yoktu. Bf· 

.. ,. d ka 1 om ld kıçabllecektlm, fa· 
t bu o kadar kolay olm1yı· 

"ktı, Arbdql1rım olan mıh· 
~:•lır, yıni ıaıom ona cııuılar 

•r engel Hılyetlnde idiler. 
Oalırla iyice umf mlleıtim, 

Yortu gecesi hep beraber eğl• 
111

1°rduk, zannederim ilk gOn 
Oblırı tıenvurlarımı çıtlaltlm, 
llıııı1111 ve yaptıklarımı anlatı· 
tık 
bı 'Ye kıçacııımı ıöyllyerek 

1 
rçok geyezelikler yıphm. Beni 

1 1koydulır ve hını yırdım 
edeceklerlnl 'fldettiler. Erteal 
'•btb bJr pltn yıptım, ikindi 

~•ku Yemeği mftıeaklp hemen 
111h•ndınıa odaeını gidecek· 

tfı:ra B fark ıaı dlğe~lerladen biraz 
Ç hca mD1mele ediyorlardı. 
~1~ka hen bir harp eıiri de· 
F f aı, Bf rıeyler sormak bir 
d~~ernenk ıerıerlsl eıfıtlle ken· 

8 ne lAnet okumak için ko· 

dllı•ndını görecektim. Kumandan 
•• ~reıfnde muhafız falAn yoktu. 

t aen ikinci kıttı oturuyordu. 
kinci kit tı muhafızlırın bu· 

~nduğu yere oldukç• uzaktı. 
0ridordı kumındının odHı· 

bın yanında bir pençere vardı 
ki honan da demirleri yoktu 
•e peoçerenin dört eyak ıoığı · 
811ldı da bir ağaç gövdeıl nrdı. 
Bir loaanın ona uzanmaıı biç 
t~ ıor değildi ve bele maymun 
g bi çevik htr kimse için yere 
;tne)r itten bile 11yılmazdı. 
tından bıok• blrşey bilmiyor· 

duı:ra. Fıkat kendimin böyle 
Yerlere inip çıkmakta mahir ol 
dıığuQJa emin bulunuyorduw. 

Plioımı diğerlerine ıo · 
1•ttı111, hepıl de iyi olduğunu 
9ö1lediler. Fakıt hlçbirl!i he · 
~tble gelmeyi teklif etmedi. 
oğruau herifler pek aall ve 

k'b . 1 ar adamlardı : 

f - PJlnın yıloıı aenin tın· 
•odan tatbik edilmek ıureıile 

tok · ı lJ semue vereceğine emi· 
blı, CGnk6 bl• de pefine dd· 
~rıek ne ıen1 ne de blı kaça· 
.:!lrlr., Ve ne de ıenln pl4nm 

ıebepteo O)'DIHD komed· 

yap derhal anladım. Bu bal 
beni deah•I hlddetleodlrdl. Fa· 
kat ıynl zamanda plAnım için 
de bir eeaı oldu. Btıuın kuv
vetimi, bilttlo muhakememi 
kortuloı çareal etrafında temer· 

k6z ettirdim. 
Noborga mu.a11litlm de lıte 

böyle bJr f lkre mOıtenlddl. 

Nihayet yortu gftn6 g~ldi, o 
vıklte kadar hen gftıel bir 
plln yıpmıt bulunuyordum. 
ırıfarındı hını iane toplıyı· 

caldarını ndettiler. Genlerden 
p11ardı ve yortudan birkaç giln 
ıonra t11ınorlırımı çarıamba 
gflnft ikindi zamını it 11haeını 
koymağı kırırla~tırdım. 

Hıal batnlayormuıun Korno· 
Hı, mftJAlim bizi loglllz eılr· 
lerf nl görmeğe gôtilrdflltl ••· 
man haplıhıne dıltverelerl hak· 
kıodı birçok ıeyler ıöylemlıtl. 
Ullh11sı biçarelere letedlğl fe. 
nıhğl yıpabllmek için bir eılrl 
kaçarken yıkalımaktan ne kı· 
dır bftyOk bir znk doydukl•· 
nnı ınlıtmıetı. 1ıte • hatırımı 
geldi. Ve •rkadaılırının her· 
şeyi kumındıH ınlıtıcıklı· 

rındıa n çırıımba gftntl beni 
beklf yerelc Jt.pıne k111lmıı bit 

' 1 

ııçın gibi eneellyeceklerloden 
korktum. O gOne kadar lıe be
nim muhıfaaama pekb ehem
miyet verecekler ve tımımlle 

kaptnı girmemi bekliyeceklerdl. 
Blnaenıleyh hemen erteel gdntl 
ikindi .akti pençereye gittim. 

Rlıar; arkıdııınıu ınlıuılda· 
rını dinlerken hayretten hay· 
rete dilıtlyord•. Nihayet : 

- Çok ceıorane bir plan! 
Dedi. Peter, gayet mtltnHI ce
np verdi : 

- PJ&n, dedi, hıldkıten ce. 
ıurıne idi, fıkıt mıblrane ter
tip edllmlı degfldl. Cebimde 
anr•k yedi mark para ile bir 
iki çlkolttı vardı, kar dı yı~ı· 
yordu. Hı'fl çok ıoğuktu. Ba. 
na rağmen ıırtımı giyecek bir 
paltodan mahrumdum. Bundan 
bııkı •A•çtan Hfığıyı dı ine· 
mlyeeeAlml ınlıdım. ~ Bununla 
beraber pençereden ağacın CUıe

rJne geçtim. A~ıç dılıı•, bu· 
dıkııı ve samk gibi kıygın bir 
göYdeden ibaretti. Bir haylı 

otrıımığı mecburdum. V ul· 
yetten hiç memnun deAlldlm. 
Fakat bereket nraln OnOmde 
11mıa vardı. 

- Sonu var -

• • 
IZMIR 

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

Merkezi : 1 Z M 1 R 
Şubeleri: 3demiş, Salihli, Turğutlu 

Alaşehir, Tire .. __ _... . ...._ __ 
Hertftrfft Baoka MuamelAtı Yapar .. 

Bir ıeoeUk mevduatı ey. 6 
Allı aylık ,, 
Vıdeılz heıııbı carilere 

% ,,l-2 
% ( fıl:ı verf r. ---· 1111 1 

Hastanesi Serta· Izmir Eşref paşa 
hahetinden: 

Etrefdışa baetıneılnde mevcut altı ıdet möatamel bıkır ter· 
moelf onar llAn gftntınden itibaren 20 gaa mtlddetle mClaaye· 
deye çıkarılmıour. Alıcıların termoılfonlırı görmek n .. rtna· 
meyi ıolımak için her gtın haelıne heyeti ldıreıhte 
ve lbıle gönü olın 30.1.935 çarıımba gtıntı ıaat 9 dan 12 ye 
kadar vllAyet encftmenlne mftracaatlıu ilan olunur. 

10 14: 18 22 

Doktor 

Zekai Ihrahim 
Dahiliye Mutahassısı 

fld~cl Beyler ıokak No. 45 Beyler Bımımı kartııındı .. 
Öğleden ıonrı 3 - 6 ya kadar hutalırını kabul eder. 

TELEFON : 3808 

~ıliiiiiiiihıiiliiiiilıiiliiiiliiliiiiiiilliilhı iiiliiliiiiiiiiliiliiliiiiiiillllliiiiiil-
Bo rna va satın alma komisyonunda iha· 

leleri yapılacak olan asker iliıılan 
Burnnı Askeri aa. al. ko. rs. den: 
1 _ Farkı lut'aları ihtiyacı olan 15500 kilo ıeytioyıgını 

2 

tıllp çıkmadığından pazulığı 26. l.935 cumartesi gdDCl 
ıaat 11 de bornnıdıki aekeri talın ılmı komiıyonun· 

dı yıpılıcıktır. 
Muvakkat teminata !l49 llrıd11 . 
iıteklllerln Uta ... tinde mtlııaeutllfı. 208 

Satışta Boyok Kolaylık, Uzun 
Vade, 7 Numaralı Kataloğu

muzu isteyiniz. 

.TELEFUNKEN 

I • 

BOURLA BİRADERLER ve. şsı .11-+++Uc 

İ•mlr beltdlyeılndea 
J - 3300 lira bedeli mu· 

bammlnell yen\ açılan general 
lımet bolran ftıerlnde 165 
metre morabbaıaclakl arMD•D 
mGlklyetl belediye eacClmea 
kaleminde mncut fartaameal 
Hçhlle n açak artırma ile 9. 
2.935 cumarteıl gOnCl Mat 16 
belediye daimi enetlmentnde 
ihale edilecektir. Ba eatııa lo· 
llrak için 248 lira munkkat 
temioıtlı ıöyleaea giln ve 11 · 

ate kadar belediye encGmeolne 
mtlrac11t olan ur. 

2 · 151,25 Ura bedeli mubım · 
menli mtıheodfe Ferruh apart· 
mını ırkaaındı 53 numırah 
adının 18 11yıh ır1111ıaı llhr. 
olanın 121 metre murabbıın· 

dakf k11mıa Hllşı belediye en· 
ctlmen kaleminde meYcot prt· 
nameei nçhlle ve açık artırma 

ile 9·2 935 cumarteıl gOnft ıa 

at 16 da beledly" daimi encQ. 
meninde lhıle edllecektlr. Ba 
11taoa tıtlrık için 12 Jirı mu· 
'flkkat teminatlı elSylenen gQn 
ve ıaate kadar belediye encö· 
menine mtıracııt -0luilar. 

S - 784: lira bedeli muhım· 
menli yeni açılın general ismet 
bulvarı ftzerlnde 88,20 metre 
marabbıındıkf köıe· arsanın 

mCUklyeti belediye r.ncftmen 
k•leminde mevcut oartnımeel 

veçhlle ve açık artırma He 9. 
2·935 cumarteel gano uıt l 6 
dı belediye dılml encftmenlnde 
ihale edllecelctlr. Ba 111111 İf· 

duk için 59 lira mu·Hkbt 
teminatlı ıöylenen gftn ve il· 

ate kadar beledi ye encOmenlne 
milrıcaıt olunur:. 

4 - 1847,10 Urı bedeli 
muhımmenll Gazi bulvarı ftze. 
rinde 12 nomırılı adanın 184· 
rr 1 metre murabbaındıld 11 

Myılı arsı mtUklyeıi belediye 
encClmen kaleminde mevcud 
tartnameal veçblle ve ıtçık ar. 
brma ile 9·2·935 cumartesi gft· 

DO Hat 16 da beledl1e dalmt 

. . . 
JSTANBUL AN KAtlA IZMlR 

encftm•ninde ihale edilecektir. 
Bu 111tııa lıtlrak için 139 lira 
monkkat teminatlı ıOylenen 

gftn ve eaate kadar belediye 
encCmenlae mftrıc11t olunur. 

5 - 192 Ura bedılf mu· 
hımmenlf Çıyırlıbıbçe kapılar 

clvanndı 83 namarah ıdının 

128 metre murıbb11ndı 20 il· 

yıla ar11 mOlklyetl belediye 
eneOmen kaleminde mHcod 
ıartnımeıl •eçhlle n ıçık ır· 

hrmı ile 9,2.935 cum1rte1l 
gftofl 11aı 16 dı belediye dal · 
mf encQmenlnde lhıle edile . 
Cflktlr. Bu satııı tıtluk için 
16 Ura muvakkat teminatlı 
t18ylenen gfin •• 111te kadar 
b~ledlye eocGmeolne müracaat 
olunur. 

218 22 25 30 5 
§ 1 - kadaetro n tıpa 

tahriri kanuna. 
2 - 24 11 .934 gtın ve 2587 

sayılı kınonla Kemal Ôz adlı 
Ttırklye COmbur Relalne ve. 

rllen °AtıUlrku eoy adının n· 
ya hunun bııına Ye ıonona ıöz 
konarak yapılın adların hiçbir 
klmıe tarafından ahnmımıyı· 
cağını boyoran kınan. 

3 - Bu muıJllm vekilliğine 
tayin olonacaklar11 verilecek 
vekillik m1111 bıkkındı kınan. 

4 - Gftmrftk tarlfeel kano
nuna eklenen 1605 ıayılı h· 
nunun birinci maddesinin 
değlttlrilmeılne dair kınun. 

5 - Hukuk uıulO. muhıke. 

melerl kanununun b111 mıd· 

delerlnl de~lıtlren ve baaı 
maddelerini kıldırın kanun. 

6 - Soy adı kanunu. 
Yukarıda yazıla kanunlar 

belediyede herkuln göreblleee~I 
Utn tahıuını asılmııtır. 

Taze, Temiz 
ve Ucuz IIAç 

BAŞDURAK't• 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesinde 

Bulunur. 

Kemılpıı• icra memurla· 
Aundan: 

İzmir•de Htheyln vereeele
rine borçlu Kemalpıta•nm An· 
11zcı kôyftnden deli Mehmed 
oğlu Arif Hlkmet'Jn Komıl· 

pıt1 t•puıondı ~·U gQn n 18 
numarada mukayyet bulunan 
Uloçay me•kllnde ktln f. ce· 
nuptın dolıt1n çay g. mollı 

Baeeyln bağı ti. 11hibl mtllk 
Yaıufdcdc oğlu Abdullah bağı 
c. timılden cenuba doğru 195 
hatve nokt11ındıkl çay ile mıh· 
dot bir kıllda 3676 M. M. ba~ı 

2280 eayıh kanun mucibince 
açık artırma ıurctlle evelce ea· 

tıhğa çıkarılmı,tı. Yapılın ar· 
tırmıda ehli vukuf lır tarafın· 

dan takdir kılının (600) lirı 
kıymeti muhımmlnenln ytııde 

yetmlşbeşl bulmadığından bee 
eene ve br:e milıavi taksitle te· 

dlyeeloe tecil kı')nmııdı. Borçlu 
teblf gatı rağmen vadesi huUU 

ettiği halde birinci tıkılı be· 
delini tenlye etmedf ~nden 

2280 11yıla kanonun ikinci 
mıddeıl mucibince tecil due· 

muş ve omam) hftkftmlere g~re 
icra takibi devam etmek Ozere 

lıbu bağ onbeı gftn mOddeıle 
yeniden mfiıayedeye vazedildi · 

ğinden ıçık artırma 6 2·935 
tırlhlne mfleadlf çarşımba gftn~ 

Hal onbirdo Kemılpıoa icra 
dılreılo de icra kıhnacakhr. 

Tıllblerln yevmi mezkdrde 
ytıade yedlbuçak pey ıkçr:ıl 

ile veyı bıaka itibar mektubu 
Uo birlikte ve 33·867 ıayılı 

dotya ile mtıracaat etmeleri il· 
sımdır. Sıııe peıin para Hedir. 

lıbn em'fll Ozerinde bir irtifak 
veya bir hak veya lllolğl olan· 

lırın lıbu müddet zarfında mfi· 
t1caat etmeleri lktıza eder. 

Aksi takdirde hakları tapu si· 

cilllle sabit olmıyınların pıra· 

lnı pıylııin11ından hariç hıra· 
kdacaAı U6n olunur. 



~Akşehir bankası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

u~möır Şulbesü 
ikinci kordonda Borsa civarında kendi bloaaıada 

TELEFON: !2363 --·······--
HerUlrln Banka Muamelitı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

l\lflsait şeraitle mevduat kabul ec.lilir 

Hububat, O.zom, incir, pamuk, yapak, z~yti.o· 
yağı, afyon vesair emtia kumuıyonculuğu ya· 
pıhr. ~lallann vilrudunda ıahiplerine en mflsa· 

it şeraitte avanı verilir. 

111 lll lll il il il I 111111 11 111 1111111 1111 11111111111111U1111111111111111111 

Evkaf Müdürlüğünden: 
Çorakkapı caddesinde camiye bhltlk senede 4 lira gelirli nu· 

mausız dalı:klioıo kirası on gün mllddetle artırmaya konulmuı· 

tur. lhaleel 22.1.935 e lı günü saat 15 dedir. lıteldl olınlaran 
ınfiracantları . 15 22 90 

- -
===============================================;~: 

Yerli Bıçak \ 7 e Hassas Terazi 
imalathanesi 

lüseyin Usta 
......-..-----.. ·---

Herneyi ln~,a · ve el terazileri toptan ve peraken· 
de eiparit kabul olunur. Terzi makasları, ziraate 
ait hernevi a1At imal olunur .. 

IZMIR Kantarcılar çarıııı No. 39 

Alameti Farika Horozdur .. 

Cendell Ban. Birtııcl Kordon 
Tel. 2443 

1'be Ellerman I.tneı Ltd. 
"ROUMELİAN,, vapuru 25 

ikinci kGounda Lherpool ve 
Svvanıea'dan ~elfp tahliyede 
holonacaktır. 

" TRENT1NO ,, npuro 30 
ikinci klnnnd11 Loodra, Hail 
ve Anvera'ten gelip tıhlly~de 

buluaıcak n ıyol 1amındı 

Londra ve Bull için yftk 
alıeıktır. 

The General Stum Nnl· 
gatlon Co. Ltd. 

0 STORK,. nporo limanı· 

mızdı olup Loodra içf o yok 
alacaktır. 

Deutacbe Levante Liole 
0 ANGORA,, vapuru ay ıo· 

nondı Bamhurg, Bremen ve 
Anven'ten gelip tahliyede hn· 
lunacakllr. 

Not Vurul tarihleri n "' 
porların isimleri CWırlue deni· 
tlkllklerdea mM'olfyet kabul 
edilmez. 

r 
Fotoğrafçılık 
---··- - -

Makiaeleriıu:ıi 

FUimlerhaiz.i 
Camlannızı 

' 

F•tograf k4'ıt, kart ve (ot•J· 
raf mabeaıenid biadeD abD.ız. Her 
ç 't amatUr itleri kabul edllir •e 
CD iyi cıbuteıı Uğıt kullaıul1J'. 

Atölyemizde 
111 = UGeı ... emiaia çektlgi fotet· 

- raflar, brl ,..sallar H atfaoiıli• 

lzmir ithalat GomrOğO Modorlo- •• nıan , niyedeo moıı.,.u ,,. 
rlyoru. 

ğünden: Ucu.c; ıflzel, 1:evkli, re· 
miz, çabuk, taze i' ve 
malzeme ile aj 

Hamza Rft8tem 

İtalyan hllAfıoa bağlı kontenjan llıtelerlne giren neenelere ılt be· 
yınoamelerdeo sahlplerl ellerinde olanların 22 iklncJ kAnun 935 
Sah gOnQ akoımına kadar mutlakı gQmrOk idareıln11 getirip 
teellm etmeleri. Akıl takdirde kontenjan ııralarınıo geclkmeıln · 
den doğacak mea'ollyetln beyanname Hhlplerlne alt olacağı Uta Emirler Çal"flll 
olunur. :.n 22 (204) .,) 
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!' Anl{ara Birası. ti 
~ ~ 
= 1111 = 1 Umduğumuzdan üstün Çıktı. i 
= = = .. = 
~ Ucuz· Temiz ve Sıhhi Bir Gıdadır. ~ = = 
~ l\lilli Bir F'ahrikanın Mahsulüdür.. ~ = = § izmirde acentamız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticaretha· ~ 
§ nenin siparişini kabul ediyol'uz. Ankara orman çiftliği mOdOr· § 
~ IOğDne mflracaat. Fazla izahat izmir'de Ege palas ve Şehit" gazi· ~ 
~ nosu mOsteciri Tllrkmenoğlu Murat Beyden alınabilir. _ı 
WIJlllllllllllllllllllf llf llllllllllllllllllf lllllllllllllllllf lf llll!lllllllf lllllllllllllllfllllllllf lllllf lf f llf llllllf llllllf lf f lllf lf lf f lllf lllllf llf\\\'"~ 

Aylık elektirik 

Masrafınız 

içi gazli 

lAmbalarıoı kullanınız 

Bu marka az sarfiyat, bol ışık, 
ve uzun ömOrltıdDr. 

Mehmet Tevfik 
Boynk Elektirik, Telefon vt: 

l\talzemeleri depoıu. 
Peştemalcılar N. 77.79 Tel. 3332 

Ünherahede Dôçent 
Munio Profetör 

Or. A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Haıtalara bergilo öğleden 
eonra bakar. 

fstiklAl ı-.addesi No. 99 
Ankara apartmam 2 inci kat 

'felgtaf • J S T A N D U L 
Telefon : 49250 

Aydın demfryolundan: 
1085 numaralı bulgur tırl· 

fesidir. 
25.1.935 tarihinden 30 6 

ass tarlbfne kadar KaleöoOD· 
deo lzmire tıııorcak bulgurou 
beher tooundın 14.00 kurut 
Qcretl nakliye Klıoacaktır. 

Doktor 
Ziya Hamdi 

Kulak, Burun, Doğu 
mütabıum . Cumadan bıt · 
ka hr.rgün hastalarını 3·6 
yı kadar kabul eder. İklo· 
el Beyler ıokağı, Beyler 
hamamı ka11111 No. 41 

Telefon: 3686 

Aydın dcmiryalundan: 
10116 nom1ralı zeydoyağı 

tırlfeeldlr. 

25.1.936 tarihinden S0.6.935 
tarlhfae kadar Erlieyllden fz . 
mire tıoınaeık zeytin yığının 
beher tonuodıu 800 kuruı ile· 
r1t1 nakliye alınacaktır. 

1054 11umarah baımt bul
gur tarlfeıldlr, 

25·1· 1935 tarihinden 30 6. 
1935 tarihine kadar muteber 
olmak tlaere çardaktan lsmlr'e 
taoınackk bulgurun beher to· 
nandan 1300 kuruo tleretl 
nakliye ıbnaeaktır. 

§ - 108 7 numarala eoğan 
tohumu tarlfealdlr 

2'·1·935 tarlhlndea 30°6· 
935 tarihine kadar Kule6n6D· 
den lımlre tııınacak ıoAın to · 
bumonun beher tonundan 2020 
kurue Gcretl nakliye ılınıcaktır. 

V.N. 

VV. 14"'. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCBE LE\' ANTE LINJE 
"DELO~,. Hporo 20 ıoa 

kAnondı bekleniyor, 24 Ha 
kAnuoa kadar Annre. Direkt, 
Reterdtlm, 8ambar,,. n Bre· 
men'• yftk alacaktır. 

"BAGEN11 npuru 4 tubalta 
bekleniyor' 8 euhıtı kacla.r 
AaYere, Retcrdam. Hımbor~ 

n Bremeo için yok alacaktır. 
0 AQUILA,, nporu AnYerı 

n Bamborgtaa yak çıkarmak 
O zer• 16 tohatta bekleolyer. 

ARMEMENI' H. SCRULDT 
HAMBURG 

11NORBURG., npura 28 ıoa 
kiaunda bekleniyor, Bamburc 
n Aunre'ten yak çıkarıp 
Roterdam .,. Hımlıurg için 
yflk alacaktır. 

JOHNSTON LINE LTD. 
11 KENMORE u npuru 28 

aon kAnundı bekleniyor, Lf. 
nrpul n An...ereten yok çıka· 
rıp Burg111 nrnı n Köateace 
için yok alacaktır. 

EKSPORT · STEAMSBlP 
CORPORAT.ON 

11 EKSMOUTH., nparu ha· 
len llmanımııdı olap Neryork 
için hamule ılaeaktn, 

" EKSELSIOH ,, npuro 30 
tubıttı b•klenlyor, Nevyork, 
BOıton, Ellıdelf tya 'e Norfolk 
için yok alacaktır. 

N. 8. - Gelh tarihleri Ye 

Y•pur tarihlerinde acentemi& 
l hiçbir '!leı'ollyet kabul etme_s. 

••-------... -----------------------.. Ta1efoa No. 2007 · 2008 

, 

Fratelli Sp~rco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

11UL YSSES,, vaporo 17 ikinci k4nunda Auvcre, Roterdaıu, 

Amsterdam ve Hamburga hareket edecektir. 
"HERCULES,, npuru 25 ikinci Unundan 31 ikinci kAnuıı• 

kadar Anverı, Reterdam, Amaterdıuaı n Hamborg için yat 
alacaktır. 

'"BERMES., npuru 27 ikinci kAnundı beklenmekte olup 
Barıu, Varna ve Köeteoce için yük alacaktu. 

11HERMES11 nportı 8 eubattan 14 eubıta kadar Anverıı, Ro· 
terdım. Amıterdam n Bımborg limanları için yok elaeatır. 

11GANYMEDES,, npuro 22 ıubıttan 28 tubatı kadar Anverı, 
Roterdam, Amsterdam ve Bamburg için yftk ılıcaktır. 

SVENSKA ORIENT LlN1EN 
" FERNEBO ,, vapuru 19 klaunoeanlde Bımburg, Copınha· 

gen, Dantzlı, Gdynfı, Gotebarg, O!lo ve 1ekandlaavyı liman· 
ları için yf\k ılıcaktu. 

"BLALAND,, motörO 28 iubauı Hamburg, Coponbıgeıı, 

Dıntzıg, Gdynta! Goteburg, Oslo ve fekaodlo•vya limanlı• 
rı için yük alacaktır. 

11SMALAND .. npuru 8 ~ubatta Hımburı1 Copenlıageu, Dant· 
zlg, t;dyniı, Goteburg, •e ukaodinnyı Umanları lçla yak 
ılıcaktır. 

SJ.:RVlCE MAR1Tbt ROUMAİN 
Garbi Akdenie için her oobeı gO.ade bir Muntazam Sefer 
"ALDA JULYA., npura 21 kanunusanide beklenmekte olup 

ıyııl g6nde Maltı, BarHloo. lhullya n Ceoonya hareket ede· 
cektfr. 

"PELES,. nputo 15 ıubatta g~llp l~ ıubıtta Maltı, Bar· 
eelon, Muıllyı •e Cenova'ya hareket ed&ecktlr. 

Yolca 'e yok kabul eder. 
Hamit: llAolerdııki hareket rariblerlodekt değiılkUklerdea acenl• 

meı'ullyeı kabul etmez. 
Fazlı tafei1't l~:ln ikinci . l.ordouda Tıbmll ve Taaliya tlrkeıl 

blnatı arkaeıafia FrateUf Sperco acent11lıj'lna mlracaat edllmeal 
riC'.e •lwntr. Telefon: 2004. . 2Q05 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilAllları 

Jıtanbul Selloılye eat. al. ko. dın: 
l - Atığıda clna n miktarları Ye munkkat teminatları y•· 

zıh yiyeceklerin hiıalarındı gOıttrilen g6a n aaıtlerde ihaleleri 
kapalı ıarf lı yapılacaktır. istekli olan ılrketlerln eksiltme kanı· 
•unun S cQ maddeılne göre veılka göıtermiye mecburdurlar. 

2 - lıteklllerin teklif mektuplarını koyduklara ıtd mtıhtır· 
lenecck •e adrt'e yutlmıf olacaktır. Veılkalarlle teminat muHk· 
katlar bu aıObG.rlQ 11rf ite beraber diğer bir zarla konacak ye 

bu ıar( da mOhOrlO olacaktır. 

Teklif mektuplartnda 11rtnamenln tamamen oknndag n ka· 
bol edlldlğl teklif edilen flıtler hem rakkam ve bem de yası 
ile yaıulmıt olacaktır. Teklif mektapl1rıaı ihaleden bir IUt e'f• 
Teline kadar komlıyonı nrilmlt olacakt11. Enaf n teralt her 
gan komisyonda gOrebHlrler. İlıekUlerln ihale ganande Sellml:r• 
aatın ılma ko. nı gelmeleri. 74 13 18 22 27 

Miktarı 

KUoıa Ctnal lbalo gftn eaıt Tahmin Fi. Santim 
600,000 Un 3l · l ·9:i5 14 11 kr. 25 

H, 18 

muvakkat temla•tı 

4625 lira 

22 27 (7') 
Ankara M. M. V. eat. al. ko. dan: 
Beher metreeiola tahmini bede11 264 kurut olan ve yerJI 

fabrikalar mamulltındaa (50,000) metre klpntlok kumao kapalı 
zarflı ebiltmlye koomuıtur. lhıleıf 81. 1.1935 pereembe gfinO 
ıHt 11 dedir. örneğini görmek •e 325 kuruşa tıutnımeıtol 
almık lıtlyeoler her gnn öğleden ıonra Ye ekılltmlye glreceklerlo 
de (7850) liralık teminat mektobları n arthrma eksiltme kantt• 
Dunon 3 fincfi maddeılndekl ~eıikalarla blrllkte teklif mektubla· 
rını ihale gllo6 eaat 10 da ankara M. M. V. ıat. ıl. ko, ouoll 
nrmlş olmaları ilta olunur. 93 13 17 22 28 

Ankara M. l\f. V. ıat. al. Jı.:o . dan: 

Beher nuıtreetoio tllhmini f fıti 24:.4 kuroe olan ve yerli fab· 
rlkalar rnımulAtuıdao 50,000 metre elbiselik komao kapılı urf· 
la ekefhmlye koomuotur. Jbslcai 3 l.1.935 pere~mbe güoft aast 
2,SO dadır. Örneğini görmek ve 305 koruı mukablUnde oartna• 
meelnl ılmak iatlyenler hergcın ögleden ıonra ve ekılltmiye gf • 
receklerin de 7 350 liralık temloat mektubu veya makboaları y• 

artırma •e ekelltme kınunonun 3 cd maddesindeki nıfkalırl• 
birlikte teklif mektnblarını ihale gftnCl saat I.30 da Ankar• 
M. M. V. 11t. al. ko. nana 'fermelerl llln oluaar. 

94 13 17 22 28 

Kışlada Mfts. Mev. satın alına komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilAnlar 

MOıtabkem meYkl aa ıl. ko. dan: 
Cfnıl adet: beherinin f lati 

dOrder kazanlı 
yemek oca~ı 
'Üç kazaoh 
yemek ocağı 

İldıer k111nh 

mohamminl 
Lr. Kr. 

4 315 66 

1 265 65 

muhammen bedel 

I.r. I:r. 

192!J 56 

tenıloah munkkate ıkçeıl 
J.r. Kr. 

yemek ocağı 27 200 65 145 

İımlr Met. Mv. kıtaata için yukarıda clnı n miktarları yHıh 
yedi adet yemek ocağı ı~ık ek11Utme ıoretlle Htıa ahnacaktır. 

İbal~ıl 3 ıubat 935 pazar g6nfl eaıt 15 dlr. Talipleri ıartn•· 
meei n keıtfaameılol bergOo kıelıda Ma. y,, 1atın alma ko· 
uıiıyonundı glJrebillrler. İıtekUler ihale gQnO 2490 1ayılı artır111• 
n ekllhme kanunuuun 2 el n 3 cft maddeılnde y11ıh nnka· 

• larla birlikte kıolıda Mıt. M v· 11tın alma komlıyouoaı. m1lr•· 
caatları . 175 18 22 27 31 

1 


