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öğle Yemeğini Bay Laval'la 
Yidi ve Hususi 

Surette Uzun Müddet Görüştü. 

Fı-a1181z. tal yan Yakıulaşma Bak· 
kında lzvestiya'nıo :Bir .. Makalesi. 

8 · · •- • ~= k ı dıbı nrdır ki o (l ıkiaci ki 1935 tarihli bır proto o 
):eetiya) 1&1et.:":.ıe, Frannz hal· dı, A •oııorya lıtlkl&llol t~:.: 
tııaaL.~lllatllUı• .a..aı:bada apğıdaki edecek berbıngl bir tehw 
~ -.d-ı-.:~ b ndı L-r iki dnledD iç a.., ·---.~. zo uru ' "" 

'11 ı..._ı, daba Roını'yı ınlarındı lıtl .. re etınek ınec· 
let "'tladea enel bll'kıç kere· buriyetiade olduklarını g6ıter· 
,, bir fikir dermeyan etmlt mektedlr. 
lr.ı bta fikrinde, keadlılala Protokoliln dıbı mflıbeı. bir 
~111 hGk(hnetl baektnlle yı· kayıt lhdn etmediği takdirde, 

ııa.J:ı IGrtlfllleden .evvel F.rın· 
ol 1•11 ınlıımuını mtnl ... bı 
ed ta, engelleri bertıraf 

erek b 
•e 

1 
' ebemebal bir ınlıemı 

le:::: hııırlamıı olıeeğıoı ı6y· 
r. 

'•l~ne.k. bu ıalıımı, Bay L•· 
.._ 

111 teyabatl ile 
1
alAkah ol· 

li' •ttıık.ıa beraber, lngfllz n 
l'tıaıız matbuatı Lnıl'ın Ro· .._,, 

... 1• gldltlaln ancık uzlaımıya ..... ,. 
lt 1 t91kjl eden IOD pllrft•lerl 
de 1"1ıl.,mek için olda~aou kay. 

dt1orlırdı. 
b lltından aldıpmıı mahlmat 

d ''Gı kıt'J olmıdıAı lçia iki 
''leı araıındı tam bir ınlat · 
~ haıole gellb, gelmediği 
d •hı beuı değlldlr Eıııen iki 

etıeu. aoktıyı uuarl.rıaıa 
'7ı.t11ıt1QJ ıııdik eden bir pro· 
loltoJQll me•cudiyeıf oaul91 
t, ... b 

lr ualıım17a delil 11yılı · 
"•ı l ' ıfra bu kahU umumi mft· 
•leaı ~dt ar klmıeyl blreeye icbar 

t llıez. Fulı olank bu pro· 
()~ol ı ~ 011, tılya'nın koloniler 

ıı.:•Ddakt iddialarına dair ne 
~ ... a etti~ mıhlm değUdlr. 
lu 11 huna makabli protoko· 
lt.ı lll AY01torya'1a ıld olan kıt· 

l hı d b 'tad raı ı • •uıbtır. Bo kı· 
\•• a, her iki dnlet, ATuıtor· 
\" 

11111 lıtt•ltli•ln idameelnde 
-. ''lllturyı'ya mtldahale edil· 

...... h 
ht DIUIUDda mutabık kılı· 

' a. bma bqb olan diler 

- Ba?'"Stalio 

ortayı bir ıoalla ıtılma11 lca· 
bediyor ki, o dı ıudor: Fraall 
Ye Almaa'y• o gine kadar 
A •oıtury• 'n10 lıtlklAllnia lda· 
meline tarafdar kılmımııl.r 
mıdır? A TUtturya'b fııietlerlo 
25 temmuz gftoft yıptıkları te· 
oebbtlı esna11nda mOaakereler 
yftrQtmlyorlar mıydı? Filhakika 
bfttftD me1'ele, Fr1n11 Ye hal· 
ya'aın, herhangi bir tehlike 
vakuondı, haklklten elblrli~ 
ile bueket etmekte ittifak edip 
etmenılı olnıılırıdır. Eğer aradı 
bayı~ bir ittifak yokııa ıu hılde 
Roını protokolleri ne A •o•· 

turyı'aıo ne de diler ılAkadar 
devletlerin emniyetini tekeff ftl 

edemez. 
Ü~Clnr.tl protokol, enılA 
_ Sona 6 ıacı ublfede 

Elektirik 
Tarifesi Nasıl 
Yapılacaktır? 

İkinci kAaun ayının bf rlocl 
gllaOnden baılamak fbere öntı· 
mOıdekf altı aylak ınOddet için 
elektlrlk kilovat iıcretlnl yeni . 
d~n tes!>h edecek olu elektl· 
rfk kilonr lıtrife knmleyonu; 
Bıy flmi'nln Ankara'dı bulun · 
maıı yOzünden toplınımıyordo. 
Bo durum kart111ndı ne yapı. 
lacağı Bayındırlık Bakanhğındao 

ıorulmuotu. Dan gelen cevaptı 
elekdrlk tarife komi11yonaoun 
kpmiıerllk yazgını Bıy Rahi· 
nln başkanlığında toplanarak 
yeni tarifeyi teıbit etmeel bil· 
dirllmittlr. Bayındırlık komiseri 
Bıy llml'nla daha bir müddet 
Ankara'da .kılacağı ınlaşılmak· 
tadır. 

'\ 
Comhuriyet 

Cuma GOnQ Ulu!evin· 
de Konferans Var .. 

1zmlr Utm~vlnde •erllmektı 
olan denim konferanılarıaın 

betlnciel önflmllzdekl cuma 
gtlnfl IHt on beıte Uluee•I 
11lonundı verilecektir. 

Avukat bıy Muıtafa MGnir;· 
la nreceğl bu konferanıın 

menoo (Cfhnhurlyet)tlr. Cilm· 
buriyet ne demektir n niçin 
Camburlyetçlylz? Konft>ranıtı 

bu ıoallere cenp •erllecekrir. 

Bonon için, biitftn yurd· 
daılarımı11, cuma gQnQ Ulu · 

ınlne gldertk bo çok değerli 

konfearnıı dinlemelerini öğftt 

lerlz. 

-Fransa, Uluslar Derneğine Verdiği 
Muhtırada Neler Söylüyor? 

------__..;, 
Sar, Ne Vakit Teslim Edilecek? 

Cenevre 22 (A.A) - Havas 
Ajansından: 

Sar mültecileri bakkmdaki .. 

Bay Bitler 

Franııız muhtıraaını tetktk eden 
uluslar derneği konaeyJ, rapor· 
törü Belçika mftmeaslllnl gele· 

.., 

cek topl ntısı için konsey ile 
görüşerek teklifler ya,.mığa 
memur etmiştir . 

Fransa Reisicümhuru Bay J .. ebruo 

Iran -IIraklihtilafınıJ~Dnzeltmekliçin 
Formül Aran1yor. 

Muhtırada ıeçlmlo erteıi gft· 
nü Franeız bıatkom1Ddanının 
Sar'dın göçenlerin herıeyden 
evel ahular derDeglnl alikldar 
ettiğini 16yle~al hatırlat· 

makta, uluılar derneğinin ıebeb 
flzerloe teılr ederek fenahğın 
ônftne geçmek nılfeıl ve ban· 
dan mes'ul olduğu bildirilmek· 
tedlr. Mubtırı Sar'lalırın 15 
ıeae oluılır deraeğl tebaua 
olduklarıaı, bu idarenin deY1m 
etmeılnl lıtiy~nlerin göçen· 
ler oldoAtınu ıöylemektecllrler. 
Franıız hOkumetl Sar'daa 16. 

çenlerln yerleıtlrllmeıiain oluı· 

- Sonu 7 inci aabllede _ 
·~~~~~--------~~~ 

Projektör 
O .. d ' on ü •.• 

Alman 'tar PJe. 
bisit ı\1odası Arka· 
sında Koşuyorlaroıış .. 

Londra, 21 (A.A) - Deylt 
Ekspreı gaaeteıl diyor ki: 

L luılararaeı ıoplantılanndan .. Avropa'da projektör dclnmftı· 
tilr. J/e ılmdl 1rtık S1r'a değil, 
Memel'e teveceiih etmektedir. 
Alman propagandıeı orada yeni 
bir keeafet g61termeAe batlı· 
mııtır. 

Cenene 21 (A.A)- Uluılar 

kurumu konaeyiala 84 Oacü 
toplanma devreılaio leleri ıo· 

nuna ermlttlr. Leh, Çekoılovak 
•e Yugoslav dıı fşlerl bakanları 

ılmdlden Cenevre'dea ayrılmıı 
oldukları gibi, Bay Aloisl de 
hareket etmiştir. Bay Alolıl 

Irak meı'eleslnin mazbatı mu. 
harrirllğlnde, Bay Beançe ha· 
lef olacaktır. Bu mea'ele öğle· 
den ıonrı mOzakere ve tetkik 
edilecektir. Konıey hentb bir 
bal ıuretl bulımımıotır. Malum 
olduğu nçhfle lrın murıhbaıı 

heyeti f'HN taalhlk edecek olan 
bGtnn karuların itti bazı boeoeu. 

nou koneeyla ön0m6zdekl top· 
lantmna barakılm11ını derplı 

eden bir formftlü kıbol bnıo· 
ıuada mazbata muharriri ile 
ınlqmıttır. 

İ iDi ttatako tadil etlllmlye· 

cektlr. Irak mOmeselli şimdiye• 
kadar muvafık bir tad iye BU·• 

retl kabuttınden imtina eyle. 
mittir. Mumıf lb Ulmlar ku· 
romu mehaf ili bugln mank
bt bir tenlye formf11Q bolu· 
nacağı kanaatindedir. Konseyin 

- Sauu 4 f1ncı ıahlfede -

Deyll Herıld d• Sar mu.affa· 
kıyetlnla Almınya'yı plebllitler 
modası uk11ıada koııurclaAanu 
yumaktıdır. 

Köyceğiz Davası Bitti 

Mahkeme iki Kişinin 
idamına Karur Verdi. 

KöyceAiz, 22 (Telgraf) - Üç ıene nel Cümhuriyet Halk F k 
kaza mutemedi Bay Sabri'oin Döğüıbelen köyünden gelmekte "k ırTabeı 
•-LJt ü ..._ .• d k ı en a • 
uaavpr me• .. uo e ormanlı araaında tertib etti•i puıodan 1 
d L " • e mavzer e ateo 

e ere.. olümüne aebebıyet Teren Hamidkö,,lü bay A 
A Abd , . ' ıını •e arkadaıı 

rap ullah ın mohakemeları Muğla A""rceza m hk · d • 
1 . "L· • • d . 1 tı• a emeeın e netice. 
•nmıı •e ı .. 111nın e ö üm ce11sını "arptırılmalır L • 

1 ıoa tı..arar •enlmiftir, 

Cemil BingtU 
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Oba l\lcktublorı: 

Sansar Tuzağı ve 
Beklediğimiz Bir Kanun. 

(T ~ o y a ~ o D lbn y lYI m O a ır o ı • 
_ Knçok Duyumları 

Go.non 

Aydın Hattının Teslimi. ll::TO=rk==iy=e-i==tal==ya=K=lir~ill~· 
Anlaşması 

Ttırkiye • ltalya hllk"ft.metltri 
arısında aktedflmiş olan Tfcll 

~---;......;,..~~~-------~~~~ 
Temmuzun en eıcak gdole· 

rlnden biri idi. A•lunun çay 
tışı döşemesi 1rasıoı çimentolu 
hare Ue dolduran işçi ye sordum: 

- Ark:ıdaş, hergün iş bu 

- Senede kaç &1nsar yaka· 
lıyoreun? 

- Geçen kış dört tane tut· · 
tam. Sekizer liraya tattım. Co· 
caklarımın nafakasını böyle 
çıkardım. Kıpn lo bulunmı· 

yor ki ... 

Hattın Haziranda Deyredileceği Bildi
riliyor. Müzakereler iyi Safhada.. 

lunoyor mo? 

- Hayır, boluomu ... Yazın 
ne ise ne... Amma kışın hiç 
bulunmıyor. Ara·&ıra kiremit 
sktarmıya çağırırlar, gider bir 
iki saatte düzc!lltfrim; onbeş ku· 
raştan fazla dı vermezler. 

• • • 
leQI Ue böyle kono4toktan 

Ankara, 22 (8uıus1) - Aydın hıttımn hftktlmetce eatın ahnması husoeundı lnglltc-e'den 
gelen ealAhlyettar murahhas Bay Eden ile Bayındırhk. Bakanlığı arasında mür.akerelere levam 
olunmaktadır. Müzakere: iyi bir 11fhada girmektedir. Haziran ayında Aydın hattının hftk1t11ete 
devri lşl bitirilmlo olacaktır. 

eonra o gftn, Bergamıya gelen 
(ANADOLU) gazetesinde eonu 
okudum: 

Bu lo fçfo Bayındırlık Bakanlığınca Ank1ra'yı çığnlan, İzmir Bayındırlık komlıerl Bay Jmf 
daha bir mflddet burada kalacaktır. 

- Kıeın ne ile geçlnlrefn? ( ... kazası mubasebel hu· 
ıwiye memurunun ( . . . ) bin 
lira açığı çıkhğı için tevkif 
edilmiştir. Tahkikat devam et· 

......_:_~___,......:---·· ............ ·-------
- Sansar tatmakla... Hele P a ris Dış Bakanımızın Genevre l'emaslau 

geçen sene öyle imdadıma ye· 
tlştl ki: Yol paraeını vereme· 
dfğlm fçln eolı:ağa çıkamaz ol
moşta'm. Fırından bayram çö· 
rek1erlnl getirecek pişirme pa· 
rası on kuruşum da yoktu. Yü· 
reğim sıkıldı , Sıkıntımdan, san· 
ıar var mı dfye tuzağa bak· 

mektedJr.) 
Eshamhorsasında Bay T. R. Aras, Yemeği 

mıya gittim. 

- Sansar tuzağın nerede? 
- Bergama'ya bir e11t uzak· 

ta, bağlarda ... 

Kışın, her sabah ve akşam, 
bu hl r saat uzaktaki bağlara, 
tuzağa bıkmıya giderim. O ea· 
bah, gene yola dOştftm. Çok 

ıokıllbın büyftk önderleri! 
İnkıl4bın temiz ve yilkeek ru· 
hunu korumak için bize şöyle 
bir kanon llizım: · 

Uluıun bazloesfnden para yl 
yenin cezası: Katran kayoatab 
ağzından kırnıoa dökmek ıure· 
tile idamdır. 

Rahmi Balaban 

Bir Tayyare 
Denize Dnşto 

eoğokdtı. Amma insan yürü· in an Zayiatı .Yoktur 
dftkçe lBlnıyor. Sıkıntımdan çat· 
lıyordom, Bayram fçfn çocuk· NapoU, 21 (A.A) - Beyrot 
iare yarım kilocuk şeker bile Marallya hattında işlemekte 

alamamıştım. Biı böyle konu· olan bir Fransız deniz tayya· 
ourken kardeelm söze katıldı: reel Tarente körfezinde denize 

- Şo çocukları hee yapHn fnml ye mecbur olmuştur. Orada 
aa yol parasından korıulsan ya.. bulunmakta olan bir İtalyan 

- Yaşamıyor ki... Dlirtten vapuru tayyareyi 1rkasına bağ· 
ıonra iki daha geldi; ikisi de byarak çekmiş ise de 6ttınamo 
yaşımaaı. Blçolmazaa birisi ya· 
eıyaydı yol parasından kortu· 
lordum. 

son vaziyet 
Parlı 22 (A.A) - 21 ·1 935 

tarihli Puis boreaeı: 
Esham bo:nsı memnuniyet 

nrlcl bir başlangıçtan sonra 
umumiyetle bir gerileme hare · 
keti göstermletir. Bilumum 
Franıız ve yabancı eıbamda 
mah1ıüs derr.cede gerileme 17ar· 
dır. · Hassaten müteessir olan 
kimyevi maddeler eıbamıdır. 

Franıız rantı birkaç kiisürat 
kaybetmiştir. Suya eehımı 

tutkundur. 

Karadeniz' de 
36 Gemi Buzlar 
Arasında Kaldı 

lııtanbul, 22 (Hususi) - Her· 
tarafta kıo bütün şlddetlle de· 
vam etmektedir. Karadeniz'de 
Rnı Hmanlarıoda oto• altı ge· 
mi bozlir arasında kalmıştır. 

Istanbul'da 
Şlmaı Gçftmfiz de avludaki Ambalaj ve Tas· 

nar ağacının altında sflkdt içinde 
idik:. Ben tekrar eordom: Atloa, 21 (A,A) - Alr· nif Sergisi Açıldı. 

- Tuzağı nasıl buldun? Fraoce şirketine ılt olup Ş1rk Ankara, 21 (A.A) - Ôko· 
- Tuzağı kurduğum yere hattanda lşllyen ve Nıpollden noml bakanlığından: 

vardım. Tuzak yok ... Karnıma btr yolcu tayyaresi Lenkae ada· Muhtelif memleketlerde yu· 
bıçağı eok.unreen bir damla eına 30 mil mesafede denize murta, dma, ırmot, portakal, 
kan çıkmazdı. Dondum, i.:ıldım. ddşmftştftr. Deniz ftzerlndc yü· limon yaı ve kuru tıztim amha· 
Fmncıya verecek on kuruş yok. zen tayyare bir halyan muhribi lij ve tasnif ini gösterir bir 
y 1 koleksiyon yarından itibaren 

o parası, para ister. Çocuk- tarafından çekilip kurtarılmış· J.&tanbol TOrkof Is ~o besinde teş· 
Jarm il tünde yok, başında yok.. tır. loeaoca zayiat yoktor. bire başlanacaktır. Teşhir üç 

Dnnya özüme zından kesildi. T k J 1 gfin sfirecektfr. Ambalij nümu· 
Tuzağı, sağa sola aramıya baş· ür •• ta yan neleri letanbul'dan sonra sıra 
ladım: Hendeğin ötesinde koca Ticaı~et A ulaşması ile İzmir, Mersin ve Trabzon'da 
bir sansar ile benim tuzak... alıikadarlenn istifadesine arze· 
Sansar, tuzağa düıtükten sonra, Ankara, 21 ( A.A) - Ôko · dllecektlr. 
can acısı Ue otuz kırk adım noml Bakıınlığındıın: Bu sandıklnrı mubteviy11tl uı 
sürOkleylb hendeği geçmiş.. . 20 Nisan 1934 tenberi tat· itibarile de tedklk etmek letl· 
ötesinde ölüb kalmış. blk edilmekte olan Türkiye - yenler bunların diğer mahal-

Ômrftmde o günkil kadar İtalyan ticaret ve kilfrlng an· lerdo teehtrl amuda bozulmuş 
sevindiğimi bilmlyornm. Sansarı Ja5malın mDddetlerlnln bfttlği bir bale girmeleri muhtemel 
aldım. Doğru dericiye götQrüb 20 · l • 935 tarihinden itibaren olduğundan İstanbul da görme· 

Bay Laval ile Yidi. 
İstanbul, 22 (Hususi) - Cenevre'de bulunmakta olan Dıo ı,. 

Jerl Bakam Bay Tevf lk RftşUl Arae, Franıur, dıe itleri bakanı 
Bey Laval'la ozon bir &6riişme yıpmıotır. Bay Tevfik RftşUi 

Aras ve Bay Laval öğle yemeğini de beraber ylmlılerdir. 
Bu görtışmelerde, Roma Fransız · İtalyan andlışması etrafıoda 

hueusf surette görflşüldftğii tahmin olunmaktadır, 
Parie, 21 (A.A) - Türkiye Dıo İolerf Bakanı Bay Tevf lk 

RGodü Aras yarın buraya gelecek ve öğle yemeğini Bay Laval 
ile yiyecektir. Bu ziyaret Hususi mahiyettedir. ....... 

Saylav Seçim işleri Bitti 

Saylavlık için iki Yüz Ka-
dın Müracaat Etmiştir. 

Ankara, 22 (Hasuıf) - Sayln seçim hazırhldarı her ta· 
rafta ıon eafhıya glrmlotlr. C.H.F. genel k4tlblfğlne gelen mı· 
ltlmata gore. ikinci mflntehlb ıeçlml her taraf ta bltlrllmlotlr 

Genel kltlbllk, ttmdl uylnhk için yapılın .. aracaatlerl tel· 
klk etmektedir. ŞlmCllye kadar mflracaatte hulonınların sayısı iki 
bini geçmiştir. Bunlardan i~t yOr:ft kadındır. 

Bulgaristan'da Yeni Hareketler 

Bay Gorgiyef'in Yerine 
Delcef Mi Geçecek? 

utanbol 22 (Hueuıi) - Sofya'dan bildiriliyor: 
Başbıkln bay Gorgfyelln çekilerek yerine aekerf birlik reisi 

bay Dalceflo geleceği ve komünistlerle diğer fırkalar aleyhinde 
ef ddetll hareketlerde bulunulacağı hlldlrflmektedfr. 

Japonya'oıu Hududda Tahşidatı 

Japon -- Çin Münasehatı 
Yeniden Gerginleşmiştir 

lıtaobul, 22 (Huımei) - Japonya, Çin hududunda asker top• 
lamaktadır· Çtn • Japon münuebatı son g6rılerde gene gergtnleş· 

miş oldu~undan, )bponya bu tedbire lüzum görmfletilr. 
sekiz liraya sattım. DördünQ yeniden dokuz ayhk bfr dene ğe çalışmaltdırlar. 

yol paracıya verdim. Dördü ile için uzatılmıştır. 29.9.934: teki İhracat tüccarlarımızın ve Bu Cuma Heri ki Alanda 
de çocuklara üst·baş aldım. notada ayni müddette yeniden milstah illerimizin sergiyi bebe· 

;.•r ... k.ı.ıo_d_a .ş.ek·e·r .·.ld·ı·m·. ---m·e·r'.•y.e.te-ko·o·m·u·ş·tu·r·----·m-ah·a·l ·g·ör·m·e·le·r·I .ge·r-ek'llt.ir •. _, Hara retli Maçlar o laca k. 
T©lyy©l1re Söırıema$o . - .... 

reıeron: 3151 80~00 Teıeron: 3151 Altay - lzmrrspor Bırıncılerı de Hal-
iki Şalıezer Filim Birden kevi Alanında Karşılaşacaklar .. 
~ _.,.. 

- Frıınaızca Sözlü -

6 Büyük Sinema Yıldızı 

John Barrymore · Belen Bayes • Clark Gable. 
Uonel Barrymore · Rabert Montgomery. 

Myrna Loy 

FOX 

Dünyayı 
Dolaşan Şarkı .. 

- Almanca Sözlü -

Dfinyının En Bllyük Tenörü Olın 
Joıeph Scbmldt 

Tarafıudan temsil edilen hazin bir a~k ma· 
zengin bir mueikl. İllbl bir teganni 

Tftrkce sözlü 

e&DS ar • Perşembe ~e Cuma günleri Dfinyayı dolaşan şarkı ile başlar. S 1 . Bergüa 15-19 Gece uçuşu 17-21,15 Dünyayı dola~o şarkı ' 

Cuma gGnu Alsancak alanınaa 
Altınorda • K. S. K, Gözıepe, 
Tdrkspor kar~ılaoacaklardır. 

Uluııevl eahunnda da İzmir· 
spor · Altay bıota olmak üzere 
maçlar tertlb edllmiotlr. Prog· 
ramı ondur: 

Saat 9. Tiırkyurdu · Kahra· 
mıtnlar. 

Saat l 1. Altay · İzmlrspor 
genç t11kımlırı. 

Saat 12,30 Eırefpııa • 9 
eyhil. 

Saat 14 Demlryolu • Buruna 
turuna di)miflnall. 

15.30 Altay · Jr.mlrspor bl· 
rlocUerl. 

Mektcbliler Liki: 
Mekteblller arasındıld ilk 

maçlarına yarın Aleancak ve 

Halkevl alınlarında devam t.df· 
lecektlr. Program oöyledir: 

Saat 15 te Ulueevi alanında 
Karata~ orta mektebi ile moal-

Um mektebi. Hakem ean'atlır 

mektebinden bay Mustafa. 

Saat 15 le Aleancak alınında 
Zlraat·Llse lakımlan. Hakem 
San'atlar mektebinden Şinasi. 

Deve Gnreşi. 
Bu cuma, fakir yavrular men· 

faatlne Bnrnava'da höyük bir 
de'e güreşi y pılacaktır. 

Q 
ret •e Kltrlng anletmımDID 

ay daha uzatılmasına iki bakti 
metçe karar verilmlo otduğ0 

ıehrlmlz Törko!ıia mDdürJiiğil 
ne blldirilmiştir. 

Oda Başkanı 
Ticaret ve Sanayi Odaeı h•' 

bit kanı bay Hnlı:kı balcıoğlu 

haf tadan beri Nazilli v~ Soıta0' 

hlıar hnaliafnde bulunmak1' 

idi. Dün eehrimlze ~elmlştlr. 

Ziyaret. 
Alman konsolosu Bay Holt· 

tayn dilli vilAyete gelerek Vıll 
General Kiıım Dlrlk'l mı~•· 
mında ziyaret etmlotlr. 

Kenemen • Muradi)1e 
Yoluna Başlanacak. 

Menemen. M uradlye arasuıd; 
yıptmlacak bQyilk yolun ke~ 
kttıtları Bayındırlık Bauıılı' 
ğııca tasdik edflmle ve Valflfğe 
gelnlotlr. Yolun inşası için Y'' 
kınla mftnakaea açılacaktır. 

Be\ediyenin Aydınlı~ 
ve Temizlik Vergisi 

Belediye tanzifat ve tenvl1"
1 

vergile~lnln tahsilfne ehemı:ul tel 
verllmeıl için bOtGn beledi1t 
mıntaka'arında faaliyete geÇtl· 
mittir. 

Tasdik Edildi 
Üçüncn komher Bu Ba~cJf 

ile pollı arkadaıları hakkııı3' 
it' vazife ııraeındı tiir ıuç ~o. 
1 

mek mee'eleslnden vilayet I~ 
1 

heyetince •erilmiş olan (&feO 
muhakeme) .k rı Ur.ay.ı dı~ 
letcc tasdik edil mi o n e "ff9 

vilayete gelmiştir. 

Ha vagazı işi 
Bavagazı eirketlnln beted1 

yeye devri tçln yapılmakta ol-' 
tetkikler •e gOrüomeler bog4° 
lerde sonı erecektir. Beleclf1e 
de teekll edtl,,n Bavagu1 1eıı 
misyonu bu akıam da toptsıı' 
cak, görftşmelerfne donm ed~ 
cektlr. 

lngiliz ParlamentoS11 

Londra, 21 (A.A) - p,rl'ç 
ruentonon lçtlmaa bo ayııı ~ 
anda başlıyacaktır. Bu içtloı•d' 
gelecek hafta müzakere edflt 
cek olan Hl ndlatan teakt161 

esHlye ıslAhata mes'elesl de dl 
bil olduğa halde pek bOY~~ 
ehemmiyeti haiz mes'eleler ~ 
rüoülecektfr. 

Bir Vapu.- Yaıuyot•' 
Nevyork, 21 (A.A) - içi" 

de yangın çıkao İtalyan '
111 

veraa petrol gemisi Poeıf~ 
Rikonon 500 mtl kadar aCJ~~ 
larında yanmaktadır. Sari•" 
Alman gemlel vapurun ıoıd' 
dına yetfşmlotlr. 

Kanunusani 
1935 
Kasım 
77 

23 

Arabt 1353 
18 Şenal 

Ev kat Ezani 
Giineo 2,06 
Ôğle 7,12 
İkindi 9,45 
Akpm 12 
Y tsı 1,36 
İmsak 12,25 



. Şakalaşma 

Bana Göre 
''Şaşal,, 

Günün Şaır dıuyıumDaıro 
ı 

Atkadaılardan biri, harıl ha· 
rıJ blr,eyler yaııyor. Mtrak 
ederek ıordom: 

Jmir'de 
Jayvan 
"ahaf fuzhane8İ. 

Şaşa) Kaynağında Yeni 
Tertihler Alınacak. 

Kazanç Vergisi ·--Sı-. n_e_m_a_c-·ı-lı-k-•• -
ltirazları 

----·-... ~··---
- Ne yuıyorıan? • • • • • 

Ziraat bıkıtnbğınca bu yıl 
- Şqalı.. h ff Damacanalar, Otomatik Makineler

le Yıkanacak ve Doldurulacaktır. 

Maliye Bakanlığından 
Bir Buyruk Geldi .• 

Bay Yunuı Nıdl. bir.kat 
g6n evel ılaemacıhiımıs Ye 
ıılnema h:akkında iki m.ıkale 
yudı. Blıdeki ılnemacılıaıa 

ne ~bl oartlar altında balan· 
doğunu, ılnemının blsde nuıl 
telakki edildiğini azan uu· 

dıya, deAerll bir garGt n ifade 
ile anlattı. 

_ Hangi ıaoıh? lzmlrde bir hayvan ta a uz· 

_ Kaç Şaoal var yahu ... Bil· hanesi Ue bir 14boratovar yap· 
Mükellefler nımına tarhe· 

dilen kazanç vergilerine kartı 
y•pılacak itiraz ve temyiz di· 
lelderl ftzerlne komlayonlarca 
verilecek kararların, alAkadar· 
lara tebliğ edilmek 6ıere, vil&. 
yetlerde varidat mfldftrlftkleri . 
ne, k11alarda MalmQdftrlerine 
gönderilmeel )Alımdır. 

diğtınlı Şaplı... Şışal suyunu. tınlacağını evvelce yazmıştik. 
_ Şapl ııoyonun 1zmfr'd Tahaffoıhane ve laboratuvar 

de kaynağı mı bulundu yoke binalarının yapılacağı yer ıe· 
_ Gene pkaya baeladı,. hltlerdo tesbft edllmfı ve fetlm· 

~~~~~~~----~~~~~~---
Yaraddışın, güzel lzmlr'e nftmuneler hazırlattmlmıotır. 

değeri ölçlllmez bir armağanı Şışal, }"'oça, Bı:len, yenlkôy, 
olan Şaııl ıuyunun, Tftrklye· Kocatış eular1 gibi güzel mem· 

Ge.,ezellğl bırak ta eu yuıı ilk olunmoetur. 
yazayım. Bu yıl tahaffuzhane ve IA· 

mlzln tan1Dmış en gnzel sula· ba sularımızla bGyle kapakla 
rından bfıf olduğunu bilmfyen muntazam damıcanaJarJa taşın· 

Hakikaten yirmi ncl asırda 

bir cemiyetin hayatında ılnema 
gibi çok mcıhlm omur Ye kn•· 
•etin yirminci pllnda yer al· 
maıı k•dar eakathk ola111az. 

_ Sclyle bakalım ne oJOO? boratuvar inşaatı bitirilecek, 
- Şıpl ıuyu kaynaDda hayvan ihracatımızda çok fal· 

kalmamıştır. ması için tertibat alınmıttlr. 
Bu gftzel soyun kaynağın · Y•kın zamanda, bu tertiblere 

dakl gfizeHlğlolo de muhafazası göre su taşımHı temin edile. Jenf yeni dClzenler kurvyor. deli foler görecektir. Ayni za· 
Damacanalar otomatik a'lna· manda yakın vllAyetlerde has· 

Maliye bakanlığından VallJı. 
ğe gelen bir bildirimde bu ıo· 

retle itiraz ve temyiz evrıkUe 
birlikte doeyasında ahkonnl· 
mak ve bir tanesi de mftkelle(e 
tebliğ edilmek IAzımgeldlğlnden 
şimdiye kadar Malmemurlırınca 
komisyonlardan gelen nftıha 
dosyasında alıkonulmakta, bo· 
nun bir sur'etlni çıkarJlıp mil· 
kellef~ tebliğ edilmekte oldolo 
ve komisyonlarca tasdikli ka· 
rarların mükellefe tebliğ edil· 
mesi daha doğru olacağı •e 
bundan sonra böylece muftmele 
yapılması bildlrilmlotir. 

Sinema, belki dôrtte bir aıır 
enel için hl r e~lence •uıtan 

f di n sadece, artiıtlerln H 

sloemı tlrketlerfnln kaunç 
çerçi Yelerf ile mnhterem 1tıyir· 
cinin znklne •o e~lenceıfne 

ve kirlenmekten korunması için cektir. KOçük şişelerde satış, 
Sağlık işleri mfidftrft doktor şişelerin otomatik makinelerle larla yıkanacak, doldoı•cak, talanan fakat hastılığı baytar· 

kapanacak. Suyun temhı~I için Jar tarafından teşhia edilemlyen 
heroey yapılacak.. hayvanlar da bu tahıf fuzhaneye 

- Bundan hanı ne, ına ne? getirilecek, hastalıkları teşhis 
- Oraııı öyle... Aıua zl· edildikten sonra sağlık tedbir· 

Yaletlere ça~nlmauk Şaplın lerl aldmlacakhr. 
ile olduğuna hile bUiyecegfz. 
Biae yumak dftşüyo arkadaı, 
Yaamak ... 

- Yanıbyorıun ~ıam! ben 
Ş. .. ı içmem .• 

f Bo aon ıös6m ıerlne, ar· 
kadaıım gözlerini gözlerime 
dikti. BlyGk bir ıç fılemlşlm 
gf bt, kafuını ıalJ~ıya baoladı. J 

- Ne oldu, eden kafam 
lllhyorenn~ . 

- Sclyledfkl•nl Johmesın· 
ler, Şı .. l ııuyu~ lzmlr'e ıkı· 
lıTeıtrler de ı9de boğalar ka· 
lıraın? •.. 

- Apını ot .. 
tia lbumo /Ok. 
İt;lbenı) deukle, 
fena mı olu 

Mftsevvlrll· 
(Şaıal suya 
Şaıal soyu 

- Peki ne demek lsd· 
Joraua? 

- Şaff ıuyu içersem, ka· 
._dıt•ınııİlzaoacağımI boğua 
'"l'lbek Azım. İçtikce yldlrf · 
1orlbt19. Yt dl kce lçlrlyormnş ... 
So...._, uandakl tıılan diltfl· 
l'Gyollllt... Bogaz uğruna ke· 
leden 'hır etmekten bqka, 
e.ebk lr de ktlodan düşmek 
•ır ... 

;-t.ıel'll iç!... Bedava bulaan 
7le bidçeraia ktf. .. 

- Ülıaa da sen kınşamaz· 
:.. Geni geri yollıyacak ka· 

lleaetıfa adam değilim. 
llıtır in çl tanık yenir .. 

..... ! ... 

ince Kumaş 
Yapmak için . 
Yeni Bir Kovun .. 
Irkı Yetiştirilecektir •. 

Memleketimizde istihsal edi· 
len yünlerden kalın yOnlfl ku· 

maşlar dokunmaktadır. lnce 
kumaşlar dokunmasını temin 

için Ziraat ve ökonomi bakan· 
Jıkları memleketimize ehem 

mlyetll miktarda Merinos ko 
yuno ve koçu getirterek fir~t· 

meği kestirmişlerdir. 

Yapılan denemelerde .Meri 
noı koyun ve koçlarımn İzmir 

havaJieinde üremedikleri anlı· 

şılmıştır. Çanıkkıle, Bursa ve 

Balıkesir hnallsl nde yapılan 

tecrdbeler mQıbet neticeler 

vermi~ir. Bu yıl memleketi· 
mlze getlrllece.k Merlaoı ko· 

yan koçlannın Burea, Bab · 
keılr ve Çanakklle villyetle· 

rlmlzde kıvırcık koyunlarla 
tesıllftb ettirilerek ince kuma11 
imaline yanyacık ince yftn 
lstJbııal ediJecektlr. Böylece 
memleketimizde yeni bir ko· 
yun ırkı yetfştlrllmlt olacak 
ve birkaç sene aonra memle· 

ketimlıde Avrnpa ylln kumıı· Şakacı 
'7 hırı kallt~slnde kumat imali 

r'---------·,~ mftmkiln olacaktır. 
öl Om 

.. • 1 ••• 

lloo•a bftyftk elçimiz 
B.y Aeıf Çın1r, muallf m 
Bay )ıd Çınar n Avukat 
Bay irat Çınar'ın amcaiım 
eıkı •dın mOtaııarrıfı Bsy 

Abd .. bman Çınar'ıu uğrs· 
dı~ utabktan kortulamı· 
yuallatanhal'da nfat et· 
nılı •utana teeeeftrle ha· 
ber at. 

Gıaeenıy 111ltanlılnln ve 
MClliıı mektebinin ilk me· 
ıunlodın olan Bay Abdur· 
tahır Çınar, Aydın'ın it 
8'llm orada mota&ırrıf bu. 

l11111rdn, glSlterdlğl moka· 

te111we mulıılefet yfizftn· 
den rklf cdilmlı, ellerine 
keleı yorularak kurşuna 
dlıUk ftzere İzmir'e get!· 
rllmen kaç~lğa muvaffak 

olınor. 

J, TClrk'Jerle beraber 

Bı..,t için ıeklz sene Av· 

rap• ~lııınıı, memleketi 
lçlallymetll hizmetlerde 
bu(paftor. Oou acıklı 
Glaııo kuydederken kıy· 

illet arbdqlanmız olan 
Jeprlne de bapnız 11ğol· 
IQJJerlz. 

Dört Kulobon 
• 

Moracaatı. 

Kongrenin F ev· 
kalade Olarak Top· 
}anmasını istediler. 

Haber aldığımıza göre lik· 
lerden çekflmiı olan dört ka· 
16b dün mıutaka merkez hey· 
etine resmen mftracaat ederek 
umumi kongrenin fevkalAde 
olarak içtlmaa davetle vaziyeti 
konnşmaeını istemiş ve llklerdc:n 
ne gibi ııebeblerle ayrıldıklarını 

blldfrmlılerdir. 

Sahtekarlık 
Bay F ehmi'uin 
imzasını T&klit Etmiş. 

Reımi dairelerde muakklbllk 
eden Ali Rlza oğlu bay Ziya 
adında birisi bir otomobil 88· 

meı'eleslnden muhaaebel taşı 

huııualye mOdtırü bay Baean 
Fehml'nln imzasım tıklld ede· 
rek sahtekirbk yaptığı anlatıl· 
dığJDdan mftddelumumlllğe ve· 
rllmiıtir. Hakkındaki tahkikata 
Gçdıacft sorgu blklmllğlnde de· 

98m edilecektir. 

Bay Cevdet Saracoğlu, mftta· modern bir surette doldurma, 
hassıs arkada~larlle birlikte ter· yıkama ve k11patma işleri için 
tlbat almı,Iar ve bu iş için bir de kırar alınmıştır. Bu son 
program hazırlamışlardır. işin oldurulmaeı için tetkikler 

Kaynağın koroma çevresinde yapılmaktadır. 
sık sık kontrol yapılması, hızne Şaşala giden yolun köprOsQ 

anahtarının Sağlık işleri mü· bitmiştir. Yolun muntazam bir 
dürlüğilnde bulunması ve lilzu. şekilde bltlrllmeıl de yakındır. 
mu halinde Sağlık memurları· ~atıl kaynağıD10 olduğu yerdeki 
nan bakımı altında açılması, ağaçların tlmar edilmesi ve 
soyun on beş günde bir kim· alanın faydalı ve gftzel ağaç· 
yevi tahlilinin yapılması, şa. )arla bezenmetl de kararlaotı . 
şal'ıo kaynak yerinde su taşı· rılmı~tır. Maksad olan fDdur 
yan damacaualarıo yıkanması ki, lzmlr'io biricik şa~al suyu, 
ve temizlenmesi için yer yapıl· Tilrkfyenin en temiz, en gazel 
ması kararlaetmlmış ve dama . sularından biridir. Alınacak 
canaların pirinçten yapılmıo yeni tertibler sayesinde daha 
imtizaçlı kapaklı olması için gDzel hlr şekil alac•ğı tabiidir. 

Mahkemelerde 

Bundan batke, komisyonla· 
rın kararları bundan sonra tu
dfkli lkloer nüıh• olarak ma· 
hallin en yftkıek Malmemar· 
larma gGnderlleceğl bildirimde 
ilhe edilmlotir. 

Böylelikle, işlerin ılmdlldn· 

den daha çabuk y•pdmıı ola· 

"Ne Yapayım, işte Bir iş cııA• •o••e.ım•k••d.r. 
Baytar Modttr

Oldu. Paraları öderim.,, ıoğo Bütçesi. 

göre tel•kki edilirdi. Bll•hare, 
ılnemanın ·:luroma, gayeai de· 
ğlıtl. Ve ona, tly•tro kadar, 
hattl ondan ziyade ehemmiyet 
verildi. ŞJmdl garbta ılnemı, 
yalnız ııao'at Ye kazanç için 
depl, ayni aamttnda cemiyet 
için ,,Je alınan bir kıymet ol· 
maıtur. Kaldı ki, bllha.. in· 
kıl•b geçirmif, yeni bir rejim, 
yeni bir dGzen aahlbl olmaf 
her mlllet için, Iİaemanın e• 
beut batb bir takrir YUltalı 
oldota da. f ki kere lldnln dGrt 

ettiği kadar kaneıle ınlapl· 
mııtır. 

Fikrimce, bir cemlyed org•· 
niıe etmek huııaıunda ıuete; 
.kiteb, reıi'll mozlk, radyo, kon
fennıı, tiyatro n sinema gibi 
içtima neırlyatın rolft birinci 
plAnhk hidlı~lerdendlr. lete 

Bir Dolandırıcılık 
hakemesine Don 

Vak'asının Mu- Yeni Bntçe ile Bu Yıl 
Neler Yapılacak? 

Almanya, itte Ruııyı, itte ltal1aJ 
Bunların her biri, diğer neırl· 
yatta oldulu ~bl, elnemayı d• 

Dolaodaracılı k yapmakla ıoçla 
Romanya mftltecllerlnden Mus 
tefa oğla Bay Çakır Haseyin 
Akhlsar'da tutulmuı ve saça 
İımlr'de ltlemlı f)lduğo için 
jandarma muhafızaııında boraya 
getfrllmlı, birinci ıorgu hAklm· 
lfğlne verllmlıtir. 

Çak,lr Hftseylo'ln uk'aııı bir 
hikaye mevzouaa benziyor. Ken· 
disl Maolea'nın Koldere kôy6ne 
lakin edilmişti. Orada denet 
Bay Çolak Muatafa'nıa yamnda 
hizmetkArhk ediyordu. IBundan 
bir mOddet evel Bay Muıtafa 
bir miktar ilzftmilnft develere 
yftkletmiı ve kendiıile bmlrde 
hlr Ulccara göndermişti. Çakır 

Bftııeyln; İzmfr'e geleceği sıra · 
da Mınlea'mın Karao~lanlı kl>-
yftnden tGccar zade İbrahim 
usta; deveci Bay Çolak Muata· 
fa'ya müracaat etmfş, tebrlmlz· 
de tdccar Bay 1sak Barkl'de 
olan 300 lira alacapnın, emin 
bir adam ise, Çak1r Hftıeyln 

tarafından kendlııioe getirilmesi 
teklif inde bulunmuştur. Bay 
Çolak Moııtafı; hlzmetkArıaın 
her clheıce emin bir adam ol· 
doğunu ve bu parayı da getl· 
rebileceğini söyllyerek kef 11 
olmuıtur. 

Çakır Bftseyln; OzGmlerl .Is. 
mlr'dekl tllccara getirip teııllm 
ettikten sonra İbrahim uııtanın 
kendfalne vermiş olduğa mek· 
tuba tGccar Bay laak Barkl'ye 
vermiş, 300 lirayı almıtbr. 

Bay İeaki Bark; bir d mektup 
yazank İbrahim oıtaya veril· 
mek Ozere Çakır BClleylne •er· 
miştfr. HOleyln paralar1 eline 
alınca develeri bir köyl6 ile 
bıy çolak Mmtafa'ya yollamı111 
mektubu da yırtarak para ile 
lzmlr'deu 1stıubııl'a kaçmııtar. 

Ba~danmıştır 
İbrahim usta: dolancbraldığıaı 

anlayınca Çolak Muıtafa'yı 

mdracaat ederek kefil oldutono 
söylemiş, parayı iıtemlı, Çolak 
Mustafa da pmrayı Termiyeceğl 
cevabında bulununca ite zabıta 
ve adliye karı11mıetır. 

Çıkarılan tevkif m6ıekkere
sile Çakır Bftleyin İıtanbal'da 
annaduraon, fakat o; orada 
Beyotluoda paralan harcadık· 
tan sonra bir le bulmak Clzere 
Akhlııar'a gelmlotir. Maaiıa'dan 
Akhlear'a giden bazı köyldler 
kendisini orada glirerek uhı. 
taya haber vermiş ve yakalat· 
hrmışlırdır. 

Çakır HOseyln'ln don ııorgo 
hlkfmliğlnde ifadesi ahnmıetır. 
Çakır BOseyln bfr cahillik et· 
tlğinl, eline parı geçince latan. 
bol'a gittiğini orada paraları 
erittiğini, sonra Akhfear'a gel· 
dlğlnl ııöylemlı n: 

- Ne yapayım. Bir şeydir 
oldu. Çahııp kazanacağım ve 
bu parayı ödeyeceğim. 

Demiştir. Tahkjkata devam 
edJlmektedlr. 

Urla Davası 
Beraet Kararı Tem
yizce Tasdik Edildi .. 

Urla hl.kimi Bay İhııan zı. 
yayı dô•ddrmek, dövmek ·~ 
bu suretle ölOmGne sebebiyet 
Yermekle ıoçlo Zeynel zade 
Bay Haseyln, Bay HCbeyin 
A vat, değirmenci Bay Mehmed 
ve Boşnak Bay Moharrem'fn 
ağırceza uıahkemeııince ilk defa 
yedloer ıene haplıılerlne n tem· 
yla mıbkemeııioln nıkıı kanrı 
izerlne beraellerlne karar n. 
rilmlttl. Beraet kararı temylı 
mıhkemesl amami heyetince 
taıdf k edllmlı ve bu kırar 
şehrimiz ağırceza mıhkemeılne 
gelmiştir. 

Vil•yet Baytar mfidftrlağl· 
ofta yeni yıl biltçeılnln huır· 

lancbğını ve vllAyete verlldi~lnl 
yumıotık. Öğrendiğimize göre 
yeni yıl bitaraf bGtçeıılne geçen 
yal bGtçeılnden 5,000 lin daha 
faslı tahıılut lıteumlştlr. Bu· 

nun eebebl Ziraat Bakanlığınca 
yapdmaııı keıtlrllen bazı m6· 

cadelelerdir. Enlce Ziraat Ba. 

kanbğından •llAyete gelen bir 

buyrultuda yt:ni yıl bfttçcılne 
bulaeıcı hayYBn huıabklur1 18· 

vaıı, devam edilecek ruam ... 

1• vaıı, •eremli inekleri irMh& et-

mf'k ve 1ahiblerlne tumlnat 
vermek için yapılacak ınaı, 

Çifteler harasınlfan getlrtll~cek 
damızlık aygıriarıo nakliye 9 ,, 

ve yiyecek uıaıırıfı, .kGçOk ıııh 
hıt memarlarıoıo hıy•ın yem 

paralın ve aygır deposu ioıa· 
atından kalan borcun ödenmeıl 

için bu yıl bCıtQeıılnde tabslaaı 
aynlmaeı lstenmiotl. Baytar mQ. 

dörlGğG; Bakanhğın buyruğuna 
göre yeni bOtçeyl hazırlamıthr. 

Bütçe; diğer dairelerden •ed· 
lecek hatçelerle birlikte eneli 

•iliyet daimi encGmealnde tet· 
kik «ıdllerek vllAyet ıenel ku. 
rultayıoı sevkolonac.k.tır. 

Lale Sinemasındaki 
Hadise Davası .• 

Keçeciler'de Ltle ıinemuına 
glrerkf'lo mGbaılr Bay Duanı 
yumrukla döven ve o 1Jrada 

Hrhoo olduğu anlaıılan Sftley· 
man ôğlu Ahmed birinci 10rgu 
hlklmllğlne •erllmlıtlr. MGM· 
şlr Bay Haean'ıa kHga ura· 
sında burun kemiğinin kınl· 
chğı anlaıılmııtır. Ahmed hak· 
kındakl tahkikata mnkafen 
devam edilecektir. 

herşeyden eTel kendi dGnea· 
melerlaln birer •a11taıı olarak 
ele almıtlardır. Her ilime çe· 

kilen eaerde bir kıymet bir 

teı aranmakta Ye o eaeria, ge· 
ne o cemiyetin kaynaklanndaa 
gelmeıl reji mi terenntlm etmeli 
•e ferdlerin fikirlerini, se.k· 
lerlnl, ruhlarını bir yerde top· 
lama111 bir ıHglye bailalUll 
eeaıılan dı dCltlntllmektedlr. 

Blıdekl filim aaa'atı i .. , 
phııt tetebbGı çerçeveıl içinde, 
omumt ıeYkln ôlçCUerile buır· 
lanmıı eııerlerin lpddal aklıle~ 
r!nden Gleye geçmiyor. 

Ortacla himaye de olmadıg. 

için bir mGnkabe hakkı ied· 
sine de lmUn balu,.amıyor .• 

Filim mGeueııeal ba oerah tah· 
llnda kendiliğinden kurulan bir 
hfırrlyetle C::ledlğl eıerl, 
dilediği şekilde temııll edt· 
yor.. Fabt, Jlıkaııda anel• 
tlğimiz gibi, bir g4a ılnema 

bar cemiyet mGesıeıeel nyıldıtı 
için, ba ekrlerde i~de Ye 

dııda, (Tlrk ean'ab, T4rk eee=· 
lerl, TGrk ılnemıcılıtı) tek· 
Und«ı dGt6nClllyor .e iyi• noı 
ahyor.. Nihayet ba gibi mleı· 
ııeaelere de hak .ermek 1Uamd11. 

ÇftnkCl filim un'ıtı bagln 
ııadece kGçftk bir aermaye ftl 
değildir. Ma•aflak olmak lçfa 
temıU edHec«ık etorden baıh· 

yarak propag .. damna kader bir 
çok maddi •e maanl aaııur· 
lara lhdya<: ftl'dar. Bu lae fer· 
dl teoebbll •e oahet ıermayenin 
fnklnde bir kanetle temin •e 
ıanslm edllflblUr. O k.unetde 
çurllea f ilimlerin ço•anda 
telnlk ve içtimai kıymet 
yoba •e ba eaerler, bu· 
g6nk6 Tdrk dlaenmealnin, 
bogGnkl derin n akla ıor 

- Sona 6 aacı 1ahlfede -



Ligler Devam Etmelidir. Hatta Bu 
Heyet Çekilmiş Olsa Bile .. 

-2-
FJkrlmizce; Fntbel heyetJ, 

hu vaziyet karııaındı mftdaha· 
leye mecburdu. Tornannın 

hususi tıir mahiyet taşımaeı 

futbol h~yetinin higinelfğini 

icap ettirmezdi. Hem de öyle 
tıigi!lelik ki, dedi kc)do\u ve 

manalı bir şekli vardı. Heyet, 

cevabında, buna hiç dokunma· 
Jı. Çünkü takılacak kulp 
yoktu. 

SonrD, heyet, otorite ve dl· 
etpllni muhafaza etmek, dedi 
kodulardan uzak kılmak mak· 
sadUe, ayni zamanda nizam· 
namenin f'!mrlnl düşftnerek 

münakaşalardan uzak kıldığını 
ıöylüyor. Bıı mftnakata ılperlne 

diyecek yok doğrusu. Heyetin, 
son defa olduğu gibi, ha ka· 
dar dedi kodular içinde bir 
izah yapması dlalpllnl, otoriteyi 
neden lhlAl edememlı, anlıya· 

mıyoruı .. Yapılan tenkid, eğer 
oyonlann teknik kıllDlna aid 
oldu be bitaraflık mdllhaza· 
larile heyet lıaklbten ıuamağı 
mecburdu. Fakat nzlyet bo 
değildir. Blızat heyet itham 
edilmiştir. Hakkında fena zan· 
lar uyanmıebr ve ahvalin cere· 
yanı, bu 1a11lara ku net ver· 
mlotlr. 

Heyetin tepetakla yilrilyen 
mantıkı bilmemiştir ki, bu ıil· 

kut ılsteml, otorite ve dlsip· 
llnl muhafaza değil, hlliklı 

çilrflttır. Nitekim de öyle oldu. 
Eğer futbol heyeti daha evel 
harekete geldik, ~ Kulftbler 

arasında bazı dedi kodu ve iti· 
r11lar ltltlyoruı. Bunların n· 
rld olmadığ, kanaatindeyiz. 
Mumaf lh he.yetimiz bu itlnz· 
ları tetkike hazırdır."' Deeeydl 
vaziyet kendi lehine olurdu. 

Fakat öyle yapmadı, bertey 
berbad olaun diye bekledi. Or· 
tada ne lik kaldı, ne otorite, 
ne disiplin, ne intizam, ne 
doğruluk, ne blroey... Yani 

· bizzat heyetin lAkaydisl, onun 
aklı sıra temine kalktığı mık· 

salları da silip, aftptlrdft. Gôr6· 
loyor ki, zonkl mD.dafaa edl· 
len bu mantıkta hiçbir kıy· 

met, hiçbir leabet taşımıyor ..• 
2 - Cene heyetin cevabın· 

da, ·hakeruler bahsinde "Bunlar 
kıimllen bogDn itiraz cephealn· 
de hulunan kulübler tarafından 
istenilerek oyunu idare etmlo· 

Jerdir" deniliyor.. K.ulf1blerln 
bu cevaba ne diyeceklerini bil· 
mem. Fakat benim dfttüııtloflm• 
kalırsa, bu cevab da sakattır. 
Yani "Kendileri beğendiler, biz 
ne yapılım, hatalarının cezaaıoı 

çeksinler" demek, fudbol he· 
yetinin iddia ettiği vuife se

verlikle telif olunamaz.. Hake. 
mln usul ve nizam hllAfındakl 
hareketleri dalma ve dalma he· 
yetçe göze alınaeaktır. Hakem· 
ler, takımların mukadderatı ile 
oynasınlar, bilir bilmez karır· 
larla hakkı • çiğnesinler ve on· 
dan sonra dı; 

- Ne yat*hm, ken.Uleıl 
beteadller. 

8a ..,........ Oh, oh, ae 

·~~ ... llllltalell? Aba•· 

lana borada duracağı zınne· 

dildi iee ı•oıhr doğroııo, heyet 
bunu ıöylemekle ne kadu za. 
yıf teltkldler içinde bocaladığı· 
nı açıkça göetermio oluyor. Ya· 
pılan ttlrnz, hakemin ııheına 
degil kararlarına ald bir key· 
f lyeuir. lr rarlar, bitaraf· 
hğı, dcı- ' izama aykırı 
olduklar- p,. '· .. • endllerl be· 
ğenmlşlerd ı .. <f .. , Herek olduğu 
glhi bırakııca•~ mıdır?. Bunu 
Paragonyadaki yirminci sıoıf 

fodbol heyetini bile söylemez. 
"' 

"' "' 
Ltkleıden çekilen takımlara 

gelince, fudhol heyeti, işle yal· 
nız bunda bir ip ucu, bir man · 
tık: yakelıyabi!miştlr. Filhakika 
bu kolübler, Y" müştereken, 

•eya mdnferiden heyete bae•u· 
rarak itirazlarını yapacak u 
dlnleteceklerdl. Ltklerden çe · 
kflme.k ondan sonra gelirdi. 
Bo yapılmadı, usuller haricinde 
hareket edildi. Amma kulftbler 
diyecekler ki: 

- Biz Hasen futbol heyeti· 
nln bitaraf lıtlndan emin de· 
Rlllz. V 11iyet te buna labat 
etmlıtir. 

GOsel, fakat, bir bak kaza· 
nabilmek ve m~ların ciddi ae· 
beblerle terkedlldiği anlatılmak 
için, uaol dıhUlnde hareket 
lhımdı. Bu itirazların haklı 

gördlmeal ihtimali de vardı. 
Eğer mıkaad heyeti dltiir· 

mek ve Jlglerl amClle etmek 
ise, benim fikrim tudur .. 

Heyeti dftıftrmek kul6blere 
ıid bir hık, bir keyf lyettlr. 
Dört knlftb tarafından letenml· 
yen bir heyet, tabiidir kt, sar· 

11lmıştır, mevklial kaybetmletlr. 
Bu elbet beni altkadar etmez. 
Fakat liglerin yeniden baıla· 
maaını istemek, yerinde bir dl · 
lık olamaz. ÇClDkd böyle bir 
hareket, her sene, çerden çöp· 
ten veıllelerle mtıtemadiyen 

tekrarlanıp duracaktır. Biz köttı 
değil, iyi örnekler taraftarıyıı. 

Liglerin lntiz~mını lıtlyoru. 
Yeni bir heyet gelse bile, bu 
dileği şiddetle karoılamalıcbr. 

Sporda tetlı etmek iatedlglmlz 
disiplin namına ve gelecek yıl· 

tarın liglerini kurtarmak beta· 
bıiaa böyle lhımdır. Ya, ku· 
ltıbleıln itirazları dlnlenlr, lca· 
hına göre bazı maçlar tekrar· 
lanır •e llgler normal vasiye· 
tine çevrilerek devam ettlrlllr. 
Y okaa ligleri yeniden baılatmak 
gibi fena bir modaya çığır aç· 
mamalıdır. İtte benim döşfln· 
celerlm. Kariler, siz söyleyin; 
ben taraf gir miyim hakikaten?. 

Eski Bir Altay'lı 

Soma C.H.F. Kongresi 
Soma (Bosuei) Nahiye ocak· 

larından gelen 48 mGmeBSUln 
iştirak.ile Soma C.H.F. kongre· 
ılnl bugGn yapmıttır. Kongre 
çok ıamlml olmu\ Ye memle· 
ketin birçok lhtlyaçlan dilek· 
lerl karar altına alındıktan 

eonra kaza ld ıre heyetine Ta· 
IAt ıaraçotlu, Sabri balcıoAlu, 
Vebbl avukat, Tahsin kaplan.ki 
oglu, Rlfat Maitala ya.bqı 

lttlfab yakın bir ebeılyede 
.. lmlflerdlr. Yeni heyete iyi 
pb ..... dlleıls. 

Soyadlarını nfifos kütGğ6ue 

yazdıranlar don de nOfua mft· 
df1rl6ğiinde hiiydk bir kalabalık 
teşkil ediyorlardı. Son yirmi 
dört saatte Bayın ve Baylardan 
soyadlarını kfttfiğe yazdıranları 

yazıyoruz: 

Burnava'da tahıılldar Ali Çer· 
niı, Burnava'da Ahmed oğla 
Hftaeyio Orun, Göztepe tram· 
vay caddesinde Fatih Aktalga, 
Sinekli caddeônde 168 numa
rada Mostlfa ADier, İklçeome· 
llk'te Camgöz 10bjında 8 no. 
marıdı Ahmed Cemal AkUin, 

K.arşıyakııa'd11 K.emalpaea cadde
sinde 1~2 uumarada Abdullah 
Arıt, E .::·ar.a eatın alma komis· 
yonunda Cemaleddin Ayrf onat, 
Blnbaıı Sadık Avşar, 286 nu· 
maralı polis Fütuhat Ayla, 
Karşıyaka Nazlı eokagında 4ı 

numarada Kemal Akgünenç, 
Birinci millbim AeraJ, Hacı· 

hekir tıokağında 45 numarada 
Salih Anil, feyzi Arpacıoğlu, 

Ahdullabe(l'!ndi mahallesinde 25 
numarada Oeman Aybare, It. 
halAt gftmrftğü muhaeebeıinde 

M. Sami Tala, Güzelyah'da 
mfimeBSll Refik Trkoral, İkinci 
saltaniye mebılleslnde Enverbey 

ıokağında 38 numarada Ziver 
Tanguç, Milhendiı Nihad Tek· 

ay, Enterlye eokağ.nda 135 
numarada Mehmed Tayıl, BI· 
rincl mf114zlm Hamdi Tanaog, 
Devlet demlryollarında amele 
Muıtafı Mehmed Torkont, Dev· 
let demlryollarında yağcı lsmaU 
Tekyar, Devlet demlryollannda 
eeyyar kabpçı İbrahim Topea· 
kal, Kuruçay mahalleôade Ri· 
fat Tekir, Devlet demlryolla· 
nnda Mutafa oğlu Mehmed 
Topuz. Şeyh mıhalleelnde bam· 
yacı eokaAında 21 numarada 
Ahmed Tdrköz, Üçdncd ıultı· 
niye mahallesinde Mustafa Tir· 
yaldoğlo, T.,lgraf muhabere me· 
murlarından Receb Tonga, 
Yuaufdede ca.ddeıılnde 174 DO· 

marada Abdurrahman Ttırkmen, 

İnhlıarlarda yaprak deposu me· 
moru Tunçay, İnhisar mohue· 
besinde Rıza Tezcan, Kartıyaka 
Kemalpata caddesinde 23 nu· 

marada Ahmed Tilki, Aydın 

demiryollannda kHaı Ali Rtza 
Tayel, Sellnlk bankuında Sil· 
leyman Tatlı, Devlet deQJlryol· 
lannda katar bqmemuru Salih 
Tırman, Y6ıb•IJ1 AIAeddln Tez· 

: bapran, Buca beledlyeel e1kl 
doktoru Fehmi Tanık, GClHI· 
yalı'da Hicri Tezel, Baplaane 
bqgardlyanı Hayreddin Tanerl, 

gardiyan lemall eğin Musa 
Tunçlu, Topçu blnbaoı11 Edib 
Topçuoğlu, Tayyare mtılhlml 

Hasan Tugrıy, Kalafat mahal· 
lesinde 11 numarada Ssdeddln 
Terzi oğlu, 94 numaralı pella 
Mltat Taran, Alaybeyl mahalle· 
sinde 45 numarada Nazmi Tô· 
kel, Boca'da 9 EyltU sokağın· 
da Ali Tanılı, Birinci Saley· 

maniye maballeılnde Ali Tlmll, 
Buca'da NAbl sokağında 3 no· 
manda A \'ili Turanıl, Ballıku· 
yu mıhallesf nde 49 numarada 

Hayri Temorçln, Kambiyo mtl· 
d6rlGğftnde kltlb Muhiddin 

Toğıuz, Mısırlı caddesinde 2 
numarada Ahmed Takaı, Emllk 
ve Eytam bankaıında memur 
ZClhdft, TörGmer, Meı'odiye 

mahallesinde Y enlgüa eokağın· 
da Mustafa n KAmll Talpır, 

İkinci Dolapbkuyu'da 68 DD· 

manda AU Topengin, Poa 
memura a... Telbaı Erkek 
milallha mektebi bademeleıba· 

den Ali Terloğlu, Karşıyaka'da 
hekcl Hakkı oğlu Hftatıyin Tan· 
çel, lnhlearlarda Sabri Uçkan, 
Bfubaşı Kemal Ulusoy, Bahçe 

sokağında •6 numarada Süley· 
mın Urgancıoğln, Dilsfz mek· 
tehi idare memuru Celil Uzar, 
BalUrifat p•f8 caddesinde 87 
numarada İsmail Ur, Karantl· 
na'da gönül sokağında 9 numa· 
rada Rahmi Uçarı, Bornava'da 
manifaturacı Demir Uzondemfr, 
Devlet demiryollarında İbrahim 

oğlu 8ü8eyln Uğoz, Çayırhbıh· 
çe'de İbrahim o~lu Hüseyin 
Urkomoğln, 106 numaralı poliıı 

Ömer unutmaz, Birinci Aziziye 
mahalleBiode lbrahlm Uygur, 
Komandan Nazmi Uçal, Soğuk· 
koyu'da Mehmed Uzdamak, 
Askeri hastooe8iod" alay müf· 
töe-ü Enver Usanmaz, Koman· 
dan vekfJI Faruk Uzaroğlu, 

gümrük muhafaza memurlarm· 
dan Mustafa Sunar, Boroava'cla 
Zeyoelibldin Samay, Kolancılar 
çarşıııoda 44 numarada Celıll 

Susmuş, Telgraf muhabere :me· 
murlarından Ali Haydar Sal· 
man, Üçüncü komiser Cemal 
Songur, Göztepe'de 605 numa· 
rada Suba~ı, Muhasebe mQdör· 

lüğflnde maaş kitibl Alt Rıza 
Sezen, 1\f. M. kAtlblerfoden R. 
Sarıhan, Buca'da birinci mek· 
teb muallimt Nafiz Sevin, polis 
memoro 50 numaralı İbrahim 
Sargu, Buroava'da berber Fahri 
Saygılı, Telefon ıirketl vezne· 
dan Sıdkı Sallı, Tepeclk'te 
İbrahim kızı Naime Tfter ıoy
adlarını almışlardır. 

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

Borsa 
••••• 

Bonada dClDkil ilzdm n za. 
bire eahılan atağıdakl tekil· 
dedir. 

OzOm Satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

10 Kooperatif 13 50 13 50 
Zeytinyağı Saıı,ıan 

Kilo 

107950 Moh. alıcı 24 50 25 50 

Zahire Sabşlan 
Ç. Cinai K. S. K. S. 
167 Buğday 4 42 4 (5 
265 Arpa 4: 12 4 25 

5 Burçak ' 50 4 50 
SO Fuulye 8 12 8 12 

163 Sueam 11 50 11 50 
50 8. pamuk 51 57 

1571 K. palamut 195 425 

Çocuk Bakımı 
Çocuk Esirgeme korumu 

(Hlmayeletfal) annelere çocuk· 
lannın bakılması usullerini 
gösteren öğiltler hzzırlamııtır. 

Bu öğiltler aD.t çağındaki be

beklere birinci aydan batlayıb 
12 lncl aya kadar ne ıekilde 
bakılacağını bildirir. İetlyenlere 
her ay için bir öğilt parasız 

olarak görıderillr. Ankara'da 
çocuk esirgeme kurumu baı· 

kanlığına bir mektobla çocıı· 

ğon kaç aylık olduğunu Te 
bir de adres bildirmek ktf I· 
dlr. Kurum: çocukların terbiye 
ye h11tabkları hakkında eoru· 
lacak suallere de paruız cevab 
verir. D. 3 

Yeai N~riyat: 

Havacılık ve Spor 
Bancıbk n Spor mecmua· 

llDID 134 dnctl laJlll OOk SeD· 

gbı mbdereeatla çıkmııtır • 

Obılanmıu taftl1e edeıls. 

Sinemasında 

Gece Uçuşu ... 
(Gece Uçuşu) Heyecan, Dehşet, 

Enerji ve M'tanet r"'ilmidir. 

Tayyare al· 
nem ısında, 
tayyar el er in 
~ece uçuııı l f • 
ilmi ile ııf ne· 
manın ad1 a· 

Yazan: Eczacı Kemal Akta~ 

rasında pek 
g6zel blr uy· 
gunluk olmuş· 
tur. Tay ya re 
el ne ma sı nın, 

büyle tayyare· 
ci 1i .k le, uçuş 

ile alakalı bir 
f Jllm seçişin 

dP. ne kadar 
isahet varea ft. 
limin me..-znu 

ile su re ti ce. 

reya nın da da 
o k ada~ Lii· 

yüklük var· 
d11. Fili mi n 

hikıty .. ıi etra· 
fında durmak 

(Gece Uçuşundan) ~ir sahne •• 

istemiyorum. Şu kadarını eey
llyeylm ki Amerika'da bir has· 
ta çocuğa bir serum, bir ilAc; 
lazım oluyor. Bu Uiç çocuğun 
hayatını kurtaracaktır ve şu 

kadıa zaman içinde ilaç çocuğa 
oınnga ediUr&e kurtulacak, geç 
kalınır1a çocuk ölecektir. Der· 

hal, bir tayyare nakliye idaresi 
fevkalAdeden bir tayyare yola 
çıkarıyor. Tayyare saatte ıu 

kader kilometre aldığına göre 
IJ11 kadar •atta lbım gelen 

yere nracak n fil kadar saat· 
te de dönecek olduğuna göre 
90coğon Uicı zamanında yetiş· 

mit olamıyacakbr. En çabuk 
vasıta tayyare oldugu halde ce· 

sor pilot gece de gideceğini 

•ıdedlyor ve tayyaresini gece 
de eevkedJyor. Çocogon batın· 
da llAç, helecanlı dakikalarla 
beklenirken pilotun karısı da 
bugece uçutlarının fevkalAde 

tehlikelerinden mftteenlr, evin· 
de ağhyor. Tayyare nakliye 
idaresi tellizle tayyareyi takip 
etmekte ve harita lzerlnde aey· 
rlnl eaatten saate göz öndnde 
bulundurmaktadır. 

Tayyare gftzel gdzel uçarken, 
telsiz let11yonları, radyo maki· 
neleri m6thlı fırtınalar lıaret 

ediyor. Fırtınalı gece de yata· 
ğın başı ucunda çocuğa UAç 
bekllyenlerl gör6rken nıeden 

pilotun karm fırbnayı hl88Ct· 

tikçe endlıe ve heyecan içinde 
çırpınıyor. Zavallı tayyareci de, 
~traf kararu ken karlı yalçın 

kayalar üzerinde dakikadan da· 
klkaya kararan gecenin deh· 
ıetleri içine gömiilmekte. Kor· 
konç kayalar, mftdblş fırtınalar, 
ıimtekler içinde bulutlar ara. 

sındı, mOdhf 11 köptlrmilt deniz 
Gıerlade uçan tayyarecioin. 
metanet, sabır ve iman lf•de 
eden benliğiııl her genç mut· 
lakı ince bir fikirle görmeli· 
dir. Korkunç fırtınalar içinde 
gece karanlığında yalpalayan 
tayyare, beklenllmlyen yıldı· 

rımlar ara8ında k11lınca letaa· 
yenlar teltiz ile haber alıyor· 
l1r. Han kuyularına dOıen 

tayyare yal~n kayalar aruıa· 

du topnga inmek . htlyor, fa· 
bt •niyet mllaade etmiyor. 
Ndaayet be•slD de bldyor. Pa· 

raşdt, bu fırtınalı, korkunç ba· 
vada nasıl açı\ıyor? lkl(ırkacbt 

gecenin karanhğında tayyare· 
den o korkunç denize paraı6t 
ile nasıl ıtılıyoı? Bu dehtet ye 
heybet f Uminl, tGknr edlyo· 
rom, mutlak her genç görme· 
lidir. Azim ve ioıın nuıl ço· 
coğa ll&cı yetiıdrlyor. Motlab 

görünüz genç okuyucularım, 

tavsiye ediyorum gördatls. 

Eczacı : Kemal Aktaf ....... 
Uluslar Kurumu 
Konseyi Çalışma
larını Bitirdi .• 

- Baıı 1 inci nhlfede -
roznamesine dahil olan b6tüo 
mea'eleler hemen hemen tama· 
men halledilmiı olduğundan 
84 6ncü toplanma devreılnln 
kapanmıı olduğuna dair karana 
bu akşam verUmeel muhakkak 
gibidir. 

Londrı 21 (A.A) CeneY• 
reden bildiriliyor: 

Uluılar kuromaaDD içtima· 
ları devam ediyor. İran-Irak 
lhtilAfı hakkında haf b IODDllcla 

buauei bir tekilde cereyan et· 
mek.te olan m6zakerelerln me· 
ıod bir neticeye varacağı ve 
uluslar kurumu konseyinin bo· 
gtın lçtlmaa nihayet 'tcreceğl 

ümld edilmektedir. 

Zorla Kailın 
Kaçırmak lstiyen 

Balcılar caddeılnde Buan 
kızı bayan Hayriye ve Rabiayı 
zorla bir yere götiirmıık iıtlyen 
ve onların bu te~ebbGalerlne 

mlol olmağa çılııan bay lamam 
lelnden onbeş gOn alıkoyacak 

kadar yaralıyan YOBof ile ar· 
kadaşı En'ter aulhceza mahke· 
meıince tevkif edllmlı ve hak· 
lanndakl .k4ğıtlar tahkikata 
devam edilmek Gzere birinci 

aorgu hAldmllğlne verilmlıtlr. 

Mahkt1m Oldu 
Kemalpata kazasının Amızca 

köyllnde lbrahlm karıaı bayan 
Emlnenln gece evine glrlb zorla 
tecavtız etmlye teeebbth eden 

Jtoayalı Mmtafa'aın atııee• 
mahkemelhade bir MDe iki ay 

atar bapte koaalmuıaa ••nı 
Yerllmlp. 
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Yağmur Fayda Verd 
Kdçük oda sanki ksrmızı ifşa eden mahod ayakkabı pa· 

bir ziyaya boğulmuş, içindeki kelini yakaladım, Hfnd'llnin 

Aydın ~l (Buıuıi) - !)e 

yağmurlar vilayetimiz için ço 

faydalı olmuılur. Gerçi bıtk 

zararlarJ varaa da faydaıı kar 
tııanda azdır. Son gGnlerd 

yığan tlddetll H ıarekll yığ 

morlardan çiftçilik bakımıaclaa 
herkeıl çok anınalrmlı n gGl· 

dilrmft~Or. 

eşya, kanape ve sandalyeler gözlerine bakarak: 
dana ediyor gibi geliyordu. - Bono al, fakat unutma, 

gresi Toplandı .. 
1 kinci Mllntehihler 

Manisa'da ikinci Montehih Namzed
lerinden Dokuzu Bayandır. Bo garlb manzaralı odanın yalnız miralay Broks'a verile· 

0rtaeındı Alon Dikeon, yerde cektlr. Seçimi Devam Ediyor. 
upuzun uzanmış yatıyordu. Dedim. Hind'li başını iğerek 

Üatadan yaşadığına dair en paketi geniş ceblerlnden birine 
Akhisar, (Hususi) - Cüm· 

hurlyet Halk fırkası kaza kon· 

gresi cuma günü saat 14 te 
nahiye ve mahalle ocak mü· 

meseillerinln huzuru ile açılmış 
ve kongre başkanlığına bay 

Nüzhet Işık ve ikinci reisliğe 

Yahya Argon ve yazganlıklara 

da bay Cavid ve Halid Akgün 
eeçllerek müzakereye ba~lıın· 

mıştır. 

Manisa'da: mozlka ve davullar çalıyer. 
Balk şimdiye kadar görCUme· 
dik bir şevkle reyini kollan· 
maktadır· Şehir dahlH maute· 

hibleanllerinln adları fGDlardır: 

kftçflk bir alamet yoktu. Man· yerleştirdi. Birlikte aşağıya 
ııra karşısında duyduğum deh· kadar indik. Kapıyı açtım, 

Manisa, 21 (Husuei) - Mdn· 
tehlbi11nl seçimine vlliyetlml· 

zln her tarafında bugün hat · 

lanmıotır. Bu mftnaeebetle Mı· 
nlea bugün bayraklarla donan· 
mıştır. Her intibah merkezinde 

Yağmurlardan •ili yet y~lla· 
rının bazıları boznlmuı, btızı 

köprüler ufak tefek aarar g6r· 
mOttör. Köylerde yıkılın da· 
•arlarda olmoıaa da nftfuıca bir 
ziyan gôrtUmemiıtlr. 

tetl farkeden miralay derhal Hlnd'U çıkıb gitti. Ben arka· 
beni teskin etti: sından yavaşça kapadıktan son· 

- Merak etmeyiniz -dedi· ra tekrar merdlv.enleri çıkarak 
Dikson şimdi derin bir uykuya odaya girdim. Alon Dlkson 

Bayanlardan: 

1 - Seniha Murat (Vali 
Bay l\lnrad'ın eşi) Nef iae Ali· 
can (Dr. Alican'ın eşf) Fahriye 
ferid Ak~lt, Sakine Ali Osman, 
Nezihe TalAt Baysal, Fatma 

Rıza, irfan Cenab, Hikmet 

Niyazi (I>r. İzzet Niyazi'nlu eıf), 
Ferhunde Turgut. 

dalmıştır. başı gö~sünde bAla uyuyordu. 
-------

AtatOrk'e çektlen saygı ve şük· 
Sailık l~Icri: İşte o zamandır ki biraz 

evvel miralayın bana Blnd'in 

lllütblş tesirli f kslrlerfnden 

bahsetmesinin sebebini anladım. 
Miralay ilheten dedi ki: 

- Zaman kaybetmeğe gel· 
hlez. Şimdi Attar ile beraber 
Oikeon'u ahb evine götürecek· 

siniz. O kendine gelinceye 
kadar da Tramp; IJondra'yı 
lerkctmii olacaktır. Size gelince 

llıüeterJh ohmoz. Ben sağ 
0ldukçıı eize en ufak bir zarar 

gelllliyeceğinden emin olabl· 
lirsiniz. 

hunun ilzerlne miralay ile 
beraber Dikeon'u omuzlarımıza 
' 1•rak kapının öniinde duran 
Otoınoblle ta§ıdık. Sonra araba 
•n ' . r •tle hareket etti. Bayretım, 

dıba doğrusu şa,kınlığıın he· 
tıtb: geçmemişti ki, araba Dik· 

' 00'uo evi önünde durdu. 
F'akat durur durmaz zorluk 
Çıktı. Saatıma bskmış, onbirl 

Çeyrek geçtlginl görmül)tüm. 

tvde bulananlar çoktan uy· 
k"Y• dalmışlardı. Hinaenaleyh 

l>olla haf iyeslnlo evine hizmet· 
çilcrf ı k 
1 uyandırmadan g rme 
4ııındı. AlelAcele Dikson •on 
~w 1 a er ili aradım bir ıüru 
lb h ' 1 tar bnldum. Birkaç tane· 
ılnı tecrtıbe eufm. Nihayet 
kapı fl g rdlto.anzce açıldı. 

Attar YftkQnfl omuzuna vur· 
Oluştn. Sea çıkarmamağa çalı· 
r'•lc lberdlvenlerf tırmandık. 
~inci bir anahtarla Dlkson'un 
Odasın L L 

ın ~apısını da açara• 

O
elekttrlk dOğmeslol çevirdim. 

da d f) •y ıDlandı. 
~ 11taon kollarımızın arasında 
.~~k.etajz duruyordu. Parde· 

Gtı1l çıkardım Sonra Attarın 
Y•rd . 
,, 1 tbı ile yazı masasının 

"lltltıd 
1 e geniş bir koltuğa yer· 
'lllrdim. ŞJmdl Blnd'Uye mü· 

sa ad k b e vermekten başka yapııca 
d lrşey kalmamıştı. Fakat bir· 

enbire kfiUlbhanenin reflıı· 
l'ıtıdan birinde gözüme bfr 

l>•k.et ilişince birkaf eaat e, . 
b Ve} beni meşgul eden mes'ele 
•tarıma geldi. 

Alon Dlkeon el'an uykuda 

~· Seri bir hareketle herşeyi 
~ ................... . 
ANADOLU -l~iinlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Başyazganı 

llaydar Rü~dü ôKTEM 
lJltluınt neşriyat ve yazı ialeri 

?iidiilii: Kemal Talat KARACA 
darebanesi: .,--

C İznıir ikinci Beyler s~k~ğı 
' Balk })rkıısı binası ıçınde 

l' 'l'etgraf: tzmir •• ANADOLU 
clefon: 277(ı •• Posta kutusu 405 

" ABONE ŞERAİTİ: 
(lllı " 

!ı 1200, Alu aylığı 700, Uç 
\' h aylı~ 500 kuruştur. . 
• •ncı :oıemleketler için eenelik 

•bone ücreti 27 liradır. 
~ B.eryerde 5 Kuruştur. 
~geçmiı nüshalar 25 kuruttur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
-......_ BASlUfiŞTIR 

• • • 
İlk heyecan geçince vaziyeti 

tetkf k ettim. Evvela kaçmıya 
niyet etmiştim. Fakat düşü· 
nünce hunun zımrıen mücri· 

miyetl itiraf etmek demek 

olacııi'imı ve kaçmıığa ancak 
r:ı 

başka kurtuluş çaresi kalına· 

yuıra müracaut etmek lazım 

olduğunu gördüm. Alelhusus 

vıızlyet tamamen endişeyi mu· 
cib değildi. Zira Alon D1kııon 
herhalde tehlikeli olmadıktan 

başk.ı sandalların meydandan 

kaybolduğu hu dakikada aley· 

hlmde ibraz F.dllecek bir delU 

de bulamayacaktı. 

Vakıa başmdan geçen fev· 

kalade hadise sandalların orta· 
dan yok olmasını yekdiğerlne 

yaklaştırarak bundan bir netice 

çıkarabilirdir. Fakat işte tam 
bo dakikada aklıma dahiyane 

, bir fikir geldi. Da hl ya ne 
diyorum. Bunda haklı mıyım, 
değil miyim? Bnkmü anladı· 

bizzat siz verir· ğıoız zaman 

siniz. 
- Sonu var -
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İlk EÖZ alan bay Mehmed 
Sındırgının ulularımıza saygı 

telgrafı çekilmesi teklif 1 al 
kışlarla kabul edilmiş ve idurr. 
heyetinin yaptığı işlere dair 
senelik raporu okunarak onay 

görülmüş ve yeni idare bııye· 
tinin seçimine ba~lıomıştır. Ne 

ticede bay .Mebmed Sındırgı, 

bay Şevket Karasapen, bay Sfi. 

leyman Ragıb, Ali Kemal Ar· 

gou ve Musa Hayri seçilmiştir. 

Bundan sonra vılAyet kongre· 
eloe mümessil seçimi yapılmış 

ve bay Mehmed Sındırgı, bay 

Süleyman Uagıb, bay Nüzhet 

Işık, bay doktor Ziya GOIGm, 

bay Ali Kemal Argon ve bay 

Mehmed Jntlhab edilmiş, gerek 
nahiye ve gerekse mahalle ocak. 
larının ve mümesslllerinln df. 
leklerl dinlenmiş ve Jazımgelen 
makamata yazılmaeı muvafık 
görOlerek yeni idare heyetine 

muvaffakıyet dilemek euretlle 

kongreye nihayet verilmiştir. 

AtaUlrk'On iltifatları: 

Fırka kongresi aıOoasebetlle 

ren tl'lgTafına karşılık olmak 

üzere aşeğıdakl tr.lgraf gelmi~tir: 

Akhisar C. B. F. kocgresl 

baekanlıgına, 

Gösterilen temiz duygulara 

te~ekkür ederim. 

!Jün ikinci 

• 
• • 

Aratark 

müotebil> inli· 

babına bııı:lanmıştır. Halk ff')'İ· 

ni atmık 11zere inıilıab eao 
dıkları baı,ı1na gitmektedir. Rey 
saodıgına 4 Qocü olarak rey 

atmağa ilk gelen Bayan (Do · 
do) ya belediyece hediy~ verll

mişıir. Bu 11rada nlkıihları 

yapılmak 6zere boraya gelen 

bir çift te nikahları yapıl· 

dıktan ıonra beraberce rey· 

lerlol kullanmışlardır. 

Bugün (25) intibah nahiye· 

sinde seçim iş! bitmiş ve yapı· 

lan tB!lnifde Cömhurlyet Halk 
fırkaaı namzetleri ittifakla eeçll· 

mlşlerdlr. Sah günQ akşamı 

kaza itibarile ikinci miintehip 

seçimi bitecektir. Hal~ımızın 

bilhassa bayanların gösterdiği 

alaka çok bOyilkUlr. 

T6rkçe Karşılıklar 

------------------------------------------------------

Baylardan: 

Vali Murad, belediye reisi 

ı:emici oğlu Avni, Or. Necdet, 
lk Cafer, Eczacı Sadeddin, 

çivici Murad, kere5teci Ratfd, 

(~mal zadP. Cnid, tuhaf iy~cl 

Osman Nuri, encümen baıkAti· 

bi Ferid Ake\t, ıllibça Kadri, 

kavaf Ali Galib, münadi Muı· 

talı, Akçılı Ag4b, yorgancı 

ŞükrG, küllhtıı o~lu Rıza, n· 

lit BOıey1o, lr.aaab oğla Yusuf 
tacir Halid, Adanalı oglu lamaU, 

çi•lci Halid, Mebmed oA"iu 
Mehmed, mektubçu Tallt, mCi· 

tekald blnbaıı AH Rııa, bağ· 
cılar bankası miıdlird Kenan, 

telef oğlu Nuri, nalbant oğlu 

Ali, ıaraç oğlu Ahmed, bağcı 

HıHn, Hacı Talit, Hraç Şevki 

oğlu Mehmed, manifaturacı 

Cemal, Hacı Hcıaeyin, yaAcı 

Haean Fehmi, çorapçı Kadri, 

Tark~ karşılıklar 

Kavli beliğ - yatoro eöz. 

Kavlen - Sözle, söz olarak. 

Kavlen ve filen - sözle de, 

baştan anıcı, 2. iğsen, 3. Ulştkıiz, 

4. ealma. 

Klnonuenel, - 1. ilk kıt ayı, 
2. tögönGk. 

işle de. 
Kavm - ]. aran, 2. boy, 3. 

budun, 4. el, il, 5. oymak, 6. 
ulus. 7. uruk. 

Kavaı (kavle) - ı. aylaoç, 2. 

bftk, 3, bilkmeç, 4. eğme, 5. ku· 

cak, 6. yay. 
Kavlsleomelr. - nılmak, av· 

rılmak. 
Kavsı kozalı - 1. sl yeşil ku· 

şak, 2. dede kuşağı, 3. ebe ku· 
şağı, 4, ebem kuşağı, 5. gelin lr.u· 

ısğı, 6. gök kuşağı, 7. gök yayı, ipek 
kuşağı, 8. yağmur kuşağı, 9. ye· 

şll kuşak, 
Kavsara - 1. kaburga, 2. Be· 

petllk. 
Kanal _ ı. aykak, 2. cırlak, 

!3. çoJ.çeoe, 4. çııngaza, 5, geveze, 

6. yanşak, 
Kıyb (kayıb~ - 1. elden çık· 

elden kaçmış, 2. itik, itkin, 
mış, 

S. ölgen, 4. yağı, 5. yava, 6. ya· 

vı, 7. yitik. 
Kalbetmek - 1. azıtmak, 2. 

coymak, 3. elden çıkarmak, elde.n· 
kaçırmak, "4. fçklt etmek, 5. itır· 
mek, 6. yavı kılmak, 7. yitirmek. 

Kayıtsızlık - 011llık. 
Kaydetmek - 1. bağlamak, 

belgilemek (ootetmek man.) 2. 

yazmak. 
Kayy - ı. kuıku, kusa, 2. 

okijo. 

Kayyetmek - 1. kusmak, 2. 
ôğdrtmek, (kayedecek gibi olmak 

man.) 3. öziimek. 
Kaza - 1. çörtllik, 2. eay, 

şayık. 8. uğrak. 

Kazaen - 1. ansız, ansızın, 2. 

istemlyerek, 3. yanlışlıkla. 

Kaza (kaymakamlık dairesi man) 
arçın, orçun, urçln. 

Kıizib - 1. eğme, eğmel, 2. 

ezüğ, ezük, 3. yalan, 4. yalancı, 

5. yalan aöyltyen. 
Kaziye - ı. it (meıel, meşgul 

olunan madde man.) 2. kur (da· 

lre, derece, kemer, hat, rütbe, 

mevki man.) 3. yargo (hiik6m 

man.) 

K.Anunuıanl, - 1. baycık ay, 
2. orta kıt ayı. 

Kao (chaos), - altot. 

KAp, - 1. a11k, 2. topuk ke· 
miğl, 3. oştuk. 

Kaparo, 1. pey, pey ak· 
çaaı, 2. öncelik. 

Kaır, - 1. bGkrü, 2. dip. 

KAr, - 1. artım (daha çok 
faiz man.) 2. aaı (menfeat man.) 
3. aBJğ, asık (men(eat mın.) 4, 

aılam (temettfl, fntlEa, menfeat, 

faiz mao.) 5. aeaı, 6. çıkar (men. 

feat mao.) 7. le, (amel man.) 8. · 
kazanç, 9. onga 

Klr etmek - 1. ısığlınmak. 
2. aeıkmak, 3. itlemelr. (teılr 

mın.) 4. kazanmak, 5. sığmak, 
6. utmak 

Klrg4h - 1. it evi, 2. it yeri, 
3. ürfin eyi . 

Klrlı - kazançlı 

Karsız - 1. anız, 2. ka11nÇ1ız 
Kiraama, klrazmude, klraılaa, 

klrgab, klrdan, klrdlde, ktrgG, 

zar, klrtinae - 1. becerikli, 2. 
görgülü (omurditle, tecrGbeli man.) 

3. iş beceren, 4. it blllr, 5. iş· 
ten anlar, 6. tutamaklı, 7. tölek 

Aydın memleket h11tanrai 
nisaiye ıenfslue 9:l4 yılında 

395 haaıa ba~•urmuıtnr. Bun· 
lımn hepc.I de yatırılmıttır. 

Bir yıl lçtnde 172 mödahal11 

•e ameliyat yıpılmıttar. Gen• 
bu yıl lçtnd4' 105 doAnm ol· 
rDUO, honfardan İl lobuHdan 
diri çoeok ahnm11~. :l4 tanui cifi 
bir çok mıtati i"ebeplrr)f! nın 
oluak doğmaelardır. Bir yıl 
içinde Ni11lye polik.lllni*lae 

518 but• ay11ktan 1aftracaat 
ederek muayene ve tednl ol· 
mutlardır. 

Znhreylyeye ~fr yılda bel.o· 

ğnlduğu n lfrenglden 84. hıı· 
tı yıtaht .Ye teclnl edUmlı· 
lerdlr. 

'1aCim tiiccari Halim, bakkal 

Nueret, tGccardıo Giritli Selim 

muakkip Mohtar, belediye mo· 

baeebeelnde Bıliı, hıgcı ~irltll 
Fehim, tatlıc• oğla Dilmt, Ne· 

şet oğlu Mozailer, moba~e'iuı 
memuru Holuıf, Ahmed çuJı, 

fırka kAtlbl lliıan, imamların 
- Sonu ' ıocı yiiidc -
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Aram mao.) 2. durma (ı6k6• •• 
raha& maa.) 3. gerim (hal H 

derece man.) 4. ölçClm (derece 

mın.) 5. ıClrek, ıClrekllk (deHm 
ve ıebat maa.) 6. tGlekllk, 7. 

u&om (bdkGm mao.) 8. yat .. 
(ıftkô.o ve istirahat maa.) 9. yer· 

dam, el yordamı (tahmin mu.) 

Kararlınnda, ıulırıada. 
Kanrlama, karırlamadu, -

1. el ttıylemeıl, 2. el yerdams 
Kararlamadan. ' 

Kararlaetırmak, kırar vermek .. 

1. keeıirmek, 2. koyuımak (bir· 

ilkte konoıup aalaıırak kıtrar 
-.ermek man.) 3. f!onaaı l'rdirmek, 
IOD IÖZO ıöylemek, 4. IÖZ}f!fmtk, 

5. · ya1anlumak. 

K.ararlattırmak - kuyılmık. 
Karar11dık, karar nrmemulik ·• 

iklnclllk. 

Karar •eren - Yorcucı. 

Kararııı - 1. heHrıta, bellilk. 
2. bof&D, 3. deglefk, dcıglte•. 4. 
dönek, 5. dnrıkıız, 6. .tarm-. 
dinlenmez, 7. oynak, 8. Gl ... ik, 

9. ıflreblz, 10. yayığ. ıı. y•p• 
cağını bilmez. 12. yelkoıraa. 

Kırar kılmak - 1. amrulmak, 
2. dinmek, 3. liormak, 4. durup 
dinlenmek, 6. kalmak, 6. konakla· 

mık. Kaybettirmek - yitirmek. 
Kaybolmak - ı. adasmak, 2. 

alkınmak, 3. batıkmak, 4. bat· 

mak, 5. elden, 6. itmek, 7. tez· 

mek, 8 yitmek, 9. yığlamak, 
ıo. yovunmak, 11. yuvnnmak. 

Kayt, _ ı. bağ, 2. bağlama, 

:l. duşak, 4, pudak, 5. örük, örk, 

6. şeder, 7. tuşak. 

Kebab - 1. çam110, 2. çevir· 
me: kavurma, kı11rtma (kebabın 

türlü nevilerine verilen isimler) 

:~. eığıt (kavurma, kebab man.) 
4:. söğiilme, 5. söğiirme, 6. ıök· 

lilncQ, 7. süğlünctı (şiş kebabı 

man.) 8. sDğilş, silküş, 9. etik· 

lencl. 
Kebab etmek - 1. alazlamak, 

2. kavurmak, 3. kızartmak, 4. 

pişirmek, 5. söğDrmek, 6. eOğle· 

mek, 7. yıkmak (mec). 
Kebet - 1. bağır, pağır, 2. 

bavur, 3. karabağır. 

Karabet - 1. hısımlık, 2. kan 
yakınlığı, 3. karındaşlık, 4. sınar· 
hk (daha çok yurddqlık man.) 

5. ıoy birliği, ıoy yakınbğı, 6. 
soydqhk, 7. yakınlık, 8. ynnk· 
lok. 

Karakter, - 1. kılık, 2. kö· 
terimlik (kunetll eeclye, inde 
kuvveti, met•net mın.) 

Kararglla, - 1. durak, 2. ko· 

nak (menzil mao.) 3. konum, 4. 
orta (me1ken lkametglh aıkeri 

gnp man yeniçeri teşkllAtında 

eeaı tıblmata orta denilirdi.) 5. 
ordo (uıl ordugAh man.) 

Kayıtsız - 1. baştan savan, 

Kebir - ı. bftyftk, 2. eke, 3. 
Orduglh maiyeti, çaadu•al. 

1 
KArglr, - 1. kıla•, 2. taf81r 

.3. tııtıo 4:. tondurmı. keten, 4. keren, 5. koca, koca· Karar, - ı. çıdam (ıakdn n 
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Alman'lar Halılarımızı --·-· 
Şek_i_ld_e_D_e:a_m_E_d_i_Jor. Nasıl Alacakl3rdır? 

- Başı 5 inci sahifede 
Saim, fındık oğlu İbrahim, 
ka'Ilyoncu Sabri, bakkal Haşlm 1 
tOccardan Ömer Rıza, mütekald 
y6zba~1 AU Baydar, susam yağ· 
cı O man, mOteahhlt Etem, dft 
ıabibi Hıfzı Münir, Bacı Hıdır 
oğlu Rıze, borsa umumi katibi 
Şevket, Pomakh oğlu Reşad, 

kunduracı Ramazan, belediye· 
den yoğortcu Halim, ticaret 
odasından Vehbi, terzi Sait .. 

içinde geçmiştir. Reye iştirak 

edenlerin nlsbeıi yüzde sek· 
senden fazladır. Bayanlarımı· 

zıo reylerini kollanmaktald 
fevkalade tehalüklerl her törlü 

Alman Tacirlerinin Teklifleri öko
nomik Bakanlığına Bildirildi .. 

Sovyet Rusya'da Bu iş 
için Neler Düşünülüyor? 

• • • 
Cuma günü C.B. Fırkası 

Manisa çar@ı Nasrullah ocdıoın 
açılışı yapılmıştır. Açılma me· 
rasiminde birçok bayan ve 
baylar bulunmuştur. Evveli 
ocak idare heyetinden bir zat, 
hundan sonra Vali Murad daha 
eonra Fırka teşkllAlına memur 
saylav Bay Ziyaeddin tarafından 
not oklar söylenmhtlr. Daha 
birkaç ocağın aça!maaı için 
hazırlıklar yapılmaktadır. 

tabmlalerln fevkinde ve pek 
şayanı memnuniyettir. 

Bolu'da 

Bolu 21 (A.A) İldnci 
k4no.nda vilayetin h..,r tarafında 

baılıyan ikinci müntehlb ıeçimi 

bogtln Düzce, Gerede, Goynok 

kaza ve nahlyelerlle Bola mer· 
kes kaHbaeında bitmiştir. Ba· 

yanlar yüzde yetmiş nlıbethıde 
ıeçfme iştirak etmfılerdlr. 

Sinemacılık 

~~~~~~-.... ~~~~~~-
Berlln' deki ticaret odasında halısı tacirleri birliği ve bil· 

Alman halı tacirleri bir top· bassa başkanı ile ııkı bfr temas 
lantı yapmışlar n TGrklyeden muhafaza edecek.tir. 
Almanya'ya hah ithali hakkın· 4 - Oda; ithalAt mcısaade· 

da görd1Jmftşler. Bu toplantının lerlnln daha kolay ve daha ça· 
yapılmaıı Bertin Tark ticaret bok elde edilmesini temin için 
odaıı başkanı Bay MClmtaz Fa· al&kadar Alman daireleri nez· 
zıl etmletlr. 

Toplantıda Alman halı hha· 
lA.tçıları bazı m4saadelere maz· 
har edilmeleri ıartile Türkiye 

dfnde teıebbüste bulanacaktır. 
5 - Oda: Alman Şatk ha· 

1181 tacirlerinin Türk halılarının 
f latlerlne taalluk. eden arzula· 
rını Türk hah fabrikatörlerine 
ve tacirlerine bildirecektir. 

halılarını tercih ed"bileceklerinJ 
söylemişlerdir. Berlln Tı1rk ti· 
caret odası baıkanlı~ı; Alman 
ithalltçılarının dileklerini bir 

- Başı 3 O.ncü yft.zda - h il d hl d k rapor a n e tes t e ere 
sığan yeni hayatımızın akisle Ökonoml Hakaolığıoa blldirll · 
rlnden, ülkOlcrluden mahrum mittir. Alman hah hhalatçıla· 

ise, bucn, slnemacıhğımızın rının bo dileklerini aşağıya 

mühim bir mevz11 olarak henilz yazıyoruz: 

- Başı 1 inci eahlfede -
Avusturya'ya komşu olan dev· 
letlere, ıonra da Lehistan ve 
Almanya'ya hitaben yapılan bir 
teklif ten ibarettir ki bu teklif 
bu devletlerin Avusturya'ya 
karşı alacakları vaziyetin aynen 
Framıa'nın ve ltalya'nın ki gibi 
olmaf'ını bıtemektedir. Eaasen 
·Ve belki de yalmz Almanya 
mftııtesna olmak şartlle· Avus· 
luryeuın büUln komşularının, 

ft3lya ve Funsa'oın bu tekli · 
f ine mftshet cevab verecekleri 
şOphe11izdir. Hatta bfze kalırsa 

ha t«-:kllf tn Almanya tarafmdan 
dahi kabul edilmesi muhtemel 
dir, zira Almanya, ötedenbni 
A•uıtnrya'nıo eınırların te 
cutız f'tmek of yetinde olmadı 
ğını söylemektedir. 

• • • ele alınmamasında bulmalıyız.. 1 - Gümrük mes'eleslnde 
Manisa, ( Hususi ) - Manisa Hariçten getirilen f ilimlere ha· oda ile Almanya oark halısı 

6 - Alman tacirlerinin Tiirk 
hRlıarını kolaylık.la yakından 

görerek tanımalarını temin için 
oda Türkiye mallarından ençok. 
istenen ve sürülen nevilerin 
orijinal nümunelerJnt getirip 
odanın daimi meşherinde te1Jhir 
için teşebbflse geçecektir.,, 

Diğer taraf ton geçen senenin 
25 temmuz terihli faşist t«-:za 
hftratınıı gelince, Almanya, bu 
hususta kendisinin Avusturyalı 

fa!Jhıtl«-:rin kıyamı ve Dolfue'un 
katli ile hiçbir alıH:osı olmadı· 

ğını beyan etti. Hu iki itibarla, 
biz, kendi hesabımıza A•ostur· 
yanın istlklıiUne riayet olunma· 
sına ve A vustoryanın dahllf i1J· 
lerloe mildıhale edilmemesine 
dair olopta es1&en Almanyayı 

bir taabhOt ahına alouyao bir 
beyanata Almanların lı,tlrak et· 
memesini lcabettlren sebepler 
öğreniyoruz. Kuru beyanatların 
biç faide veremiyeceğl ise ma· 
himdor. Bunun içindir ki sağ· 

lam garantilere ve kat'i azim· 
lere dayanmıyao bir barııın 

A vrqpada idame ettlrllebtlmesl 
lmkAoıızdır. 

belediye releli&(oe seçilen Ge· d tacirleri birlikte teoebbüee ge· n ka ar para veriyoruz. Bunların 
Bedin Türk Ticaret odası 

ha1Jkam; Alman hah hbalAtçıla-
mlci oğla A vni'nln adı bog6uk6 b L 1 çerek hahları gene ağırlığına lr a.ıemı ıtne propJgandalarla rının bu diteklerloi tesbit ettik· 

ten sonra toplantıda bulunan 
tacirlere teşekkür etmiş, ve bu 
toplantının Türk·Alman doetlok 
ve Ticaret mfinaeebetlerioln bir 
kat daha eık la~maeıod:ı başlı 

bir amil olması temennisinde 
bulonmu!Jtur. 

gazetemizde Seçici oğlu diye doludur. göre, fakat değer ve kalitele · 
yazılıdır. Dllzeltlriz. Belediye rine nasaran bir ı.ıkalw Dzerfn· 

Bizim hayat ıartlarımıza uy· 
encOmeni azalıklarına da Eczacı den gtımrClk reımlne tabi tu· 

gun değildir. Blrçoğo neelin 
Sadeddfo, Çivici Murad ve mG· tulmalarını temine çalışacaktır. 
teahbld Etem seçtlmlşlerdir. ıoysuzlaıma. ı için, inıani, ah· 2 - Oda ipekli halıların ve 

itki, mllll hflvlyetinl öldür· 19 NiHn 1934: Ankara anlış · 
Kayseri' de: 

meıl için yeter, artac bile... maeından biri de yon halıların 

Talebe Grevi 
Kayseri 21 (A.A) = Bugtın Bdt6n neırlyat ıahalarındakl gGmrO.k:lenmesinde esas tutulan 

vllıiyetln her tarafında ikinci h 1 1 1 d d _. bAyaLtAL •e ağırlık dereceleri aesas yet s nema an a eıurge· u ua u• " 
seçme intihabatı başlımııtır. hakkında ıarabat teııbitlnl ve memeliyiz. Helıdogfor. 21 (A.A) - Ünl· 

verslte talebeleri lisan ve ted· 
rlsat hakkındaki tedbfrlerl pro· 
testo için gıev llAn etmiştir. 

Talebe btlbaeea bazı dersl,.rfo 
Fin lisanı Ue değil ineç lisanı 
ile yapılmasına itiraz etmek· 
tedlr. 

Antalya'da: bllhaaea bu nlsbetlerl büydtül· 
Genç rejimlerde eioemanın 

Antalya 21 (A.A) - An· mesl veya kabilse bflsbötün 
devlet gözfl OuOnde bulunmaıı d T talya ve kazalarında ikinci se· kal ırılmaaı hososonda ürk 

çlcfler intihabı bugfin saat 8 kadar tabii blrıey tasavvur edl· ve Alman reımi makamları 
de başlamış, 20 de bitmiştir. lemez. Çdnkfi sinema bir e~· nezdinde teoehbüse geçecek.tir. 
Seçim şehirde merkeze bağlı lence milesseeest değildir. 3 - Oda; toplantı kararla· 
nahiyelerde çok derin alaka Orhan Rahmi rının tatbikinde Alman Şark ....................................................................................................... 
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Karha, - 1. baş (yaranın QsUl 
kabuğu man.) 2. baş hart, 3. çı· 

han 4. yara. 

Karbal akile, - 1. yemece 2. 
yenirce, 3. yenllr yarası. 

Karin, - 1. dae (bir lamla 
eonona gelerek ortalık ve yalın· 
lık anlatan bir ekik.tir karındaş• 
yoldaş, koldaş, yorddaş gibi) 2. 
eş, 3. hısım, 4. koldaş, 5. komşu, 
6. öğor, öyOr, 7. sınar, 8. yakın. 

Karin olmak - 1. yığılmak, 
2. vakmlaımak. 

Karine - 1. belge, 2. belgi, 
S. lpuco. 

Karib - 1. yağuk, '4. yak, ya· 
kın, 3. yavok, 4:. yovuk. 

Karlhen - yakında. 

K.arn - (asır man.) ı. çağ, 2. 
kuron, (vakıt, zaman man.) 8. 
yüz yıl. 

Karn (boynuz man.) - 1. boy· 
nuz, 2. çıtak, 3. dlnek. 

!Unan (kervan) - 1. argış, 

arkıe. ~. barhana, barana1 3. cHr· 
ke, 4. ıtrldş. 

Kervansaray - 1. eğlek, 2. 
konak (Menzil man.) 3. tim, tüm. 

Karye, - 1. ayol, 2. dizi, 3. 
kent, 4:. konum, 5. küy, 6. ealak 

Karyola, - ı. kayael, 2. 1•· 
taklık. 

Karı, - 1. borç, 2. ecim 3. 
hObel, 4. OdGnç. 

Kasaba - (kaça \: !Jehlr man.) 
1. balığ, balık, 2. dizi, 3. il or· 
tası, 4. kent. 

Kasaba - (teırlh ıetılıhı) 1. 
akciğ~r boruau, 2. Oygen kamışı. 

Kaub, - 1. çekelez, 2. etçi 

K ... Tet, - ı. kadgu, 2. kay· 

go 3. tasa, 
Kaeavet çekmek, - 1. kabık

mak, 2. kaygulanmık, 3. taaalan· 

mak. 
KAs~, - 1. çanak, 2. ldlı, 3. 

k.opur, 4. Hğu (tahta kap n hu· 
bobat kilesi man.) 5. 1avut (bok· 
ka man.) 

KAselist - 1. beylemcl, 2. ÇB· 

nak yalayıcı, 3. dalkavuk, (. ekti, 
iktl, 5. eftodilk, 6. yalam. 

Kaeem - 1. ant, 2. kargauıı. 
Kaeem etmek - l. aut içmek, 

2. karganmak. 
Kaside - sarnav. 
Kaslr - ı. bodur, 2. boyeuz, 

3. boyu kıea, 4. htlctır, 5. cftce, 
6. çomar, 7. kHa, 8. k111ka. 

Kaer (kasır, köşk man.) - 1. 
kar!Jı (saray man.) 2. köşk. 

Kas (lahdld man.) 1. azaltma, 
2. eksiklik, 3. eksiltme, 4. kesme, 
kısa kesme, 5. kısma, 6. kısaltma. 

Kasrıbaear - uzaktan göreme· 
mek .. 

Kasrıyet - 1. oılama, 2. el çek· 
me. 

Kasum, - bö1Gç6. 
Kasd, - 1. lıteme1 istem etme 

2. lstiyerek ppma, 3. kalkııma, 
4:. kurma, 5. oreg, uğrağ, (hedef 
maksat man.) 

Kaıden, - 1. atay, 2. bile 
bile, bilerek, 3. lttlyerek. 

K.aldetmek, - 1. bilerek yap· 
mak, 2. çekmek. 3. davranmak, 
4. lrkiumek (temayQl man.) 5. 
istemek, istlyerek yapmak, 6. 
kalkı1Jmak, 7. karmak, 8. kösul· 
mek, 9. ölçeı·mek1 10. tuırlamak 
11. tasımlamak, 14. uamak, 15. 

Tdrkçe karşılıklar 

yönelmek 
Kil)ane, · 1. kar!Jı (earay mao) 

2. konak, 3. köşk, 4. yuva, 
KAtlk - 1. açığlı, 2. bulan, 

bulup çıkaran, 3. bulucu, 4. kı· 

bıcı, 5. ortaya çıkuan, ortaya 

koyan. 
KAıkl (keşke) - 1. halay, 2. 

halay ki, 3. ne olurdu, 4. nolaydı. 
Kat (etmek) - 1. biçmek, 2. 

bıçmak, 3. geçmek, 4. keemek, 
5, dzmek, 6. yamromak. 

Kat'ı nzvetınek - mfnemek. 
Kat'ı alAka etmek - 1. elçek· 

mek, 2. el yamak, 3. ilişiği kes 
me.k:, 4. taolamak. 

Kat'ı Gmlt etmek - 1. el dz· 
mek, 2. umut kesmek. 

Kat'ı 'Jarlk - Yol kesmek (yol 
kesenler = kottaı tarik). 

Kat'ı nazar - 1. göz yumma, 
2. ıÖyle dursun. 

Kat'ı mesafe - 1. dürme, tftr· 
me, 2. ilerlleme, ilerleme, 3. yol 
alma, 4. yol ddrme. 

Katat, - 1. dizi, 2. dlrke, 3. 

katar, sıra, 5. sflr6 thayvan hak· 
kında) 6. takım. 

Katı (keelcl man.) - 1. keeen 
kulcl, 2. keıkln 

Kat't - 1. bayık (muhakkak, 
aıikir man.) 2. baylnlı, 3. keı· 

tlmkes, (. keıtlrme. 

K.at'I emir, - katgan 
Kat'iyyen, - l. ayba, 2. cuda 

a. öıkee, 4. Gslenken 
Kat'iyyen halletmek, kesip ıst· 

mak. 
Katil (öldiiren mau.) · 1. bot•· 

ğulukçı, 2. boklğuçı, 3. depele· 

ğen, 4, ka~dar, kanla, 6. kıyıcı, 
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7. öldiiren, 8. öldftrftcft, 9. öletçl, 
ôltıtc;il, 10, ölUlrgen, 11. 616tçl, 
12. ütrGcft. 

KAip - bahoı, baktı, 2. bit· 
gen, bitlgen, 3. bitici, 4. bitikçi, 
5. yazıcı. 

Kati (etmek) - 1. defelemek, 
2. kırmak, 3. öldarmek, (. ölGr· 
mek. 

Katliam - l. kılıçtan geçir· 
me, 2. kıran. 

Katra - 1. damal, 2. ılgıt, 3. 
tim. 

K.atn, katra - 1. buldur bol· 
dar, 2. damla, dımla, 3. domur 
domur, (. tim tim. 

Katra katra akıtmak - tam· 
zırmak. 

Katran - 1. dlyit yağı, 2. kara· 
ğıy, 3. kara eakız, 4.. (daml.ra 
sürülen katranlı harç mao.) 5. 
ölddrtlk, 6. pilse. 

Kavas - 1. yaragan, 2. yasak· 
cı, 3. yaeavul. 

' Kavi - 1. acar, acer (yeni 
kuvvetli, yaman man.) 2. bata, 
3. batuk, 4. haydar, 5. bek, 6. 
bekeu, 7. berk, 8, böke, 9. cen· 
giz, 19. çelem, 11. dayanıklı, 12. 
gGçlCl, 13. gürevfo, 14. katı, 15. 
k:.vrak, 16. oğan, 17. pek, 18. 
uğlam, 19. Tark, 20. Glgeu, 21. 
yeyin, 2Z. zorlu. 

Kavileşmek 1. pekişmek, 
2. peklenmek. 

Kavlle1Jtlrmek - 1. berkitm.-.k, 
2. pekitmek. 

KavlyGlbOoye - Hğlam yapıt.. 

Knl (kavli) - 1. aymak, 2. 
dillb, :3. eyltme, 4. kelecl, 5. 

ltlnrdı, 6· sOz. 

İIJte bu bakıma göre RoJJJ• 
görfişmelerinln böyle eaassı• 

beyanatlara mı yokea barıtı bo
zacak olan herhangi bir Amile 
karşı ahnma&ı IAzımgelen mas· 
bet tedbirlere mi dayandığıll• 

şimdiden kestirmek gfiçti!r. 
Bununla beraber Roma gö· 

rftemeJerlnl ; ehemmlyetalz ad· 
detmek de hiç yerinde olma•· 
Belki de ba görüemelerln ehen:f 
mlyetf 1 İngiliz matbuatının de· 
dlğl gibi, Almany11'ya nazaraO 
bir uzlaşma zemini hazırlı· 

maktan ibaret olacakt1r. 
Esasen .. TimPeui:ı aulattığıo• 

göre Fransa ile İtalya ar.1sınd• 
dalma bir mutnaseıt roliıai! 
oynamıya çalışan İngiliz diplo· 
ı:nasislnin de hedd ledf ğl gaye 
budur. Asıl mes'ele, Almany•· 
dan bazı taahbfttler alarak Al· 
mao eilihlnrıoı roeşra eayılabl· 

lecek bir vaziyete getirmekdt· 
Gerçi Almauya'oın tekrıt 

Uluelıır Cemiyetine glrmeı-l 
İtalyan ve İngiliz diplomaıll· 
rının da Garbi Avrupa'nın bO· 

yük devtetlerl arasında AheoJc 
teminine yeni den çalıomalat1 

ihtlmellerl vardır. Eeuen bO 
Ahengin de pek sağlam oldoğd 
hakkındaki ümld1er haylı Si' 

yıf tır. Almanya'oın sillhlaolll• 
eahasında elde ettiği tera.k:kilet 
keudlslnl, dan olduğundan fasit 
uyeal kılmasına ihtimal verile· 
mez. Esasen Avrupa mes'elele· 
rlnfn ancak bflyilk devletlerfO 
elinde hallolunacağını ileri ı4f• 
mekte iHbettfz olur ve ye»I 
yeni mftşkGIAtlara ıebeb olaeaf 
gibi eski mOşCUlerl de tazeleye· 
bilir . 

Dl~er taraftan Leblstan'ıO• 

Avusturya latlklAll meı'eleetod• 
6ç0ncü derecede kefil olm•~ 
tek.Uf 1 karoııında ' ue vutyel 
alacağı belit değlldlr. LehlıtıO• 

tlmdlye kadar, Tuna mes'elel•· 
rlnln · kendiılol alAkadu eıaıe• 

dlğinl ıOylemlştl. MülAhaza bel• 
ki. hem Avosturya'uın lıtikJA· 

Hain hem de ukeri m6dafa•• 
ıının temini Lehistan 'ın merll' 
nunlyetle işine gelir. Do ıekll 
Lehistan için, bütün A•rupa'oıO 
dHalarını halletmek latlyen bO· 
yak devletlerin temayQlQne brl' 
bir telifi aayılır. 

Sovyet Birliği, ~•kiden oıdo· 

gu gibi şimdi de umumt mes'e· 
lelerin hallolonmalarının tarJ· 
darı ve mftdaf iidlr. Bo mea'e· 
lelerin başında büUln devleılr 
rln emnlyetloln oınumi tedbit' 
terle halledllmeel mee'elesl gellt• 

So.yet birliği, gene ötedeO' 
beri oldu~a glLi, şark regioal 
ındlaıması f lkrloin mCldaf iJdtf; 

bu andlaomıdan makaat a .. 
Sar\i Avrupa memleketleriolf 
emniyetini takvf Y" etmek fi 
uıl alikadar memleketlerin tr 
tlrakl olmabızın, bu meınl•· 

kellere ald mesıilln hallld' 
ld1111eyl karııtırınamaktar. il'' 
sen dl~er reglnal meı'elelerl' 
de aynı tanda hallolunmaıı fi 

yapılacak uzlaımalar aruıodt 
mGııhuıran l1Jtirak edenleri' 
hak ve vazlfelerhıl aerahatl' 
tayin eden nzlaımalann muti' 

her addolunmalan karar altıo' 
alınmııtır. Eğer Fransa ile f19l• 
ya arannda yapılan uzlaımaotl 
bGUbı bu teralte riayet etdİ 
timden sonra alacağımız mı14' 
matla anlaplırM, bu uzlatl_.. 
dan en ziyade sevinç dayı; 
olan yer Moekova'dır. 
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UmlYlml Haırpte Türkiye 
CasusOatroa <dl~ OrıgöOü~ 

Yazan: Conf Bobaıı 1 
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Alman'lar çok çalışkan bir millettir. 
Her müşküle göğüs germesini bilirler 

Çünkfl ıktam olmadan kıç· 
ınak lmk,n111dı.PAkeama kadar 
lııe birçok teyle; yapabllirdlm. 
Y •ne yuaş kurtuluı yoluna 
bnlma~ı başladım. Oradan ge· 
Çen nehrin Gzerlode bir ığaç 
dalı gözilme ilişti, bana yıkın· 

dı, derhal onu yakaladım. Ve 
onun dzerioden kayarık nehlre 
•tl•dım. Oldukça yakeekten 
kendimi bır1kmıştJm. Su ise 
derindi, az kabın boğulacak· 
tıoı. Kendimi topladım, bu ne· 
hirdeo daha ıoğuk olan Um· 
Popo'da tlmıahlır araıanda y4· 
ten Peter her hılde burada da 
Yilıebllecektl. Artık biran evel 
'-hile yetlımek ve çalılıklar 
•rıaıoda biraz uefH almak li· 
ııoıdı. Bundan ıonraBı pek 
6tGm6ş olmakb~ımı rağmen 
•rtık on ıaı. Arkadaılanm• 

'loıaı yolunu takip edeceğimi 
ııaytemio oldnğomdan beni ti· 
ltlalde uayacıklarını ve benim 
g\bl pek cahil bir Felemenkli· 
il' ın ırkdaılarını bırakarak ce. 
tıuba gldece~ul hiç klma.,nln 
lı.tırına getlrmlyeceğloi blll· 
)'ordum. Ben iıe haritadan yo· 
hııı cenubu earldye doğra git· 
tt&ını •e bu nehri taklb etmek 

fcab ettlglnl öğten1Dfatim. 
l - Bana teaaddf edeceği nl 
llç daıondGn mft? 

- Bayır KorneJlı. Kendim 
h)'a olarak azab içinde kını· 
:•tken sizin IOkı ngonlardı 
"lllıU debdebe ye azametle 

•e1abat etmekte oldaAaauıa 
tanoedlyordam. Ber ne fıe ha· 
lll en )'•pıcağımız lolo merkeıl 
<>lan İatanbal dediğiniz yere 

:ltmeğe kırar verdim. onıtın· 
b 0111 •e muayyen tarihte orada 
ulunıblleceğlml anladım. 

- Hakikaten yamın adam· 
•ınıı Peter. Fakat devam edf · 
n· ıı. Sizi bulduğum o rıhtıma 

ll"8ıl gelebildiniz? 

Peter bir müddet dftoiind6k· 
ten ıonra cenp verdi : 
~ - Bu; çok zor oldu, dedi. 
1: 0borg'un etrafım çe•ireD kat 

1 
it tel örgOlerlni geçmek ko· 

~-" değildi, evet, hattA nehrin 
•roı tarafına bile geçm~ çok 

tordu. • 

Fakat tam zamanında orma· 
lla yetfıtf m ve artık kendimi 
kurtulmao Iarzedlyordum. Çün· 
kil bo nhıt yerlerde benim 
gibi kara. fırtmaya, eoğo~a, 

azaba, ııt11aba dayanabllec~k 
lıiçblr Alman tas.nar etml· 
1urdum ki arkama d6şeceğint 

dtıtaneyim. A1man"lnın en ka· 
baday1111 , bıttft kışlı hıyatını 
Glfcti olanları bile l>enlmlc 
lllukayese edflee gene içlerinde 

beııJm kadar tahammül kov-Yeli 
0 lao bulunmaz. Vakıa rahat· 
eııdım, ıztırabım yılnız açhk· 

tın •e eoğoktındı. Yolda gl · 
derken bir Yahudi satıcıyı raet 
Geldim. Kendi elbiselerimi onı 
•ttım ve ondan ıu Qzerlmde· 

kini e t d 1 ıo aldım, bu muamele· 
. e 00 mark kuınmıotım. Bu 
ışf de lbhlrfnce bir köye git· 
tim ve tıka ban bnumı do 
Yurdum. 

Tıklp edildiniz mi? 

Zannetmiyorum, ÇtınkO 
0 lar beni Ofmıld , arkıdıtl•· 

rıuıın benim için tnslye ettik· 
Jerl btaıyonlırda ırıyorlırdı. 
Biç fütur getirmiyor ve mOte· 
nıadlyeo Uerllyordam. Nerede 
ki ıttphell şnphelf bına bakan 
bir kadın veyı erkek gOrdOm. 
Derhal yanlarına giderek hıllme 
acındıracak bir yılan, bir mı· 
sal kıvırdım, onlar a. inandı· 
Jar. Gtlya ben aıo.m yatağında 
yıtın Bollaadı'dıki ınnemi 
gOrmek Ozere yayı oluak •e. 
yahate çıkan bir fakir Fele· 
meokll lmlflm de nehirde veya 

nehir ciHrında beni biran etel 
Hollanda'yı ıtacık bir vaeıtı 
arayormueum gibi kocamın ko· 
camau maaallar uydurdum. Çok 
muhametll lneanlırı raıtlıdım. 
Klmtel ekmek verdi, k1ml!l 
baek• blreey uzatta. Bir kacbn 
da yarım mark verdi ve 

bıaı bir de tlstelik : 
- lu111Uıh biran nel ka· 

•ueorıun! 
Diye dualar etti. 
Sonra eeneoln ıonancu g6Dtl 

lzmlr ikinci icra memurla· 
ğondın: (222) 

lekarpa zevceıl madım Vı· 
rıll'ye 1350 lira nrme,ğe 
borçlu bayan Sabih• lıbu bor· 
cun• mukabil ipotek eyl~diğl 
uhdesinde kayıtlı olan tıponun 
KtııuoueaDI 333 tarihli sicilin 

2 nomaraııındı Y~ Karantinada 

Selçok ıokağınaı 81ğ1 kokoll 
evi .eolu u arbıı -Nlkolı Cı· 

nehir sahillne munaal4t etmlı· 

tim. Orada bir kayık bekleme· 
ge bışlıdım, bfraı ıonra da bir 
çok ayyaılıra rastlıdam. 

- Nehir kayığını binmek 
kararını verdlglnf z zaman bunu 
bolablleceğlnlıl ve bulıan11 bile 
tolıyhkla bloeblleceğlnlEi ta· 
eanar ediyor muydoouı? 

- Ammı yaptınız ha Kor· 
nellı. Kayıklardan bıhıedlldlği 

samın kurtnluı yolunun nerede 
oldUIUDO aerliıl keııtlrdlm Te 
kayığı bulduktan ıoara bin· 
mekten kolay ne nrd? Hele 
tizin aahile Janaıtıgınııı gOrd'Cl· 
gnm zaman snlnclm bir kıt 
dıhı •rttı . Bo benim için ba. 
~dk bir tali eseri idi doıtum. 
Almın'lır hakkında birçok şey · 

hır d61ftnd6m. Size de edindi· 
ğlm kınaad sOyllyeceğlm. Bun· 
lırnı elinden kurtulmak n ör· 
dGklert •A•D lef ne daımemek 

için yegine ff1 "C6r'et,, dlr. Al· 
man'lar çok çahıkan mllleulr. 

- Sonu Hr ~ 

olanı ona Uial~ edlllr o da 
ran olmaz uyı bulunmızea 

icra dılreılnce liemea onbeı 

gGn mdddetle ırtbrmaya çıkı· 

rılır bu arttırmayı alAkadarlara 
tebllte hacet 9lmayıp yalnız 

lllola iktifa olunarak en çok 
arttırana lbıle edllerek beriki 
halde birinci ihale edilen klmıe 

iki lliıle aruınaıkl farktan ve 
dl§er ıararlardın mea'ol oldugo 
n tapu bHCJDID belediye •~ 
nkıf lcarının yDzde iklboçuk 
delltlfyenla mtıeterJye aid ol· 
doğu illa olunur. 

lÜnlvenltede DoÇent 
.Moann Profeeör 

Huıalara hergqn 6AJedeu 
eonra babr. 

İetlklü cadd111i iNo. 99 
Ankara •P!J'lmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S TAN BU L 
Telefon ; 49250 

nna evleri lSutl umumi yol ile 
mibdut eıki 36 •e Sil, S6·1 
No.la hane 2750 Ura kıymeti 
mubımmlnell olup tıribl llAD· 
dıo ttlbarcm 30 ~ mdddetle 
açık arttırmayı çılranlmııtır. 
Talip olanların kıymeti mubam· 
mtaentn yasde 1edibuçop niı 
belinde pey: akçen •eya mllll 
bınkıoın teminat mektubu ver· 
meleri ye •~turm• 24·2·35 ta· 

rthlne mGeadlf Pazar gnnü ıaat 
11 de dılrede icıa olunıca.Jr.tar. 
Müşterilere ald .2278 numaralı 
doeya lrae olunıbileceğl gibi 
lazlı izahatı IAııtme dahi ~eri· 
lir. Talipler bu huııuean dal· 

k 
lnhlearlar İEmlr 1Mıamftdar· 

reye talllk olanın ıçı arttırma v 

şartoamealni 30·1·935 tarihin· lilğOndeo: 
den itibaren okuyabilir haklın 38 tıneıi Burnın •e 7 ta· 

tıpa tılcllllle ubit olmıyan lpo aeat Bayraklı fabrlkalarınd!l 
tekli alacaklılarla diğer allkı· bulanan 45 bidon 28.1.935 
darlarıD ye irtifak bak Jıahlple · pazartesi günQ ıaat J5 de açık 
rloiu bu haklarını ve bu hu· arttırma ile aalılacakbr. İBtek· 

8uslı ifaiz ve uıaerafa dair olan Ulerln tr.minatl8rlle o gün fz . 
lddfılarıoı evrakı aıOsbitelerile mir lnblnrlar başmftdilrlftğillie 
}1.-ml gfio içinde icra dıdreela•, gelmeleri ve bidonları görmek 
bildirmeleri aksi halde bak:ları :ilzere ıdı geçe.o fabrikalara 
tıpu aicflll~ sabit qloıadıkça uğramaları. 15 1'8 23 27 J4o 

satıı bedelinin payla11mıeındaa 
hariç kalaeak'ları •e tayin edl· 
len zamanda arthrm• bedeli Kitab, Mecmua 
gayri menkulün yü~de yetmit 

betini bulmadığı ıakcilrde en 
eon arttıraoın ıaabbtıdii bıkl 
kalmak üzere arttırmanın oobeı 
gdo dahı ~emdit eailmek ınre· 
tile 12·3·935 tarihine mOHdif 
Salı ~iloil 1111t 11 de gıyrl men· 
~ul ençok arttıranı ihale edile· 
cekttr. Satıo ~eln pırı Heatr . 
Mı\ bedeli ıhnmıdau teslim 

edilmez mal bedeli :verilmez 

ise ihale kararı fe!hedlllr. V c 

kendlıtoden evvel eu yübek 
tek.Uft., bolunın klmıe arzetmlt 

oldu u .,adell ile ılmığı nz• 

biimlerinize, Sağ .. 

lam Cild Yaptır· 

mak isterseniz. 

Yeni Kavaflar çallı8ında 

34 Numarada 

•ALI RIZA 
Mftcellitbaııesine uğrayınız •• 

ve Eytam Bankasından: 
Peıln pan ile: 

&ıu No. Yeri 
319 Al11ncık meıodlye m. karakol ıe. 
413 Cedit m. dbdar ıokağı 
599 Buruna yıkık mhıare mnkU 
6•2 Dardftilcl ıultanlye m. eırefpıta ıo. 

64.4. 8 Oacd mltaniye m. komlıer mıbmnt ıo. 

650 Dayı ••lr mahalleli dayı emir ıo. 

t61 " " yel d~Alrmeni çıkmazı 
152 » .. dayı emir ıokal1 

667 Blrlacl ıaltaalye M. bul :seddt 
677 hnHlye )llaballeal yokuı batı ... 

706 Altaucak •eaadlye •· unbak '°· 
712 ~..aelli •· kabrı•aa aokap 
i1 1!~ .. " " 

Ne. 
Yeııi 

3 
7 

~8 

41 
21 
12 

102 
6 

19 

30 
715 " " lklo-ımell~ cadclui 111.184.168.170 
710 htlldtl • · gin8lz eokağı 16,lS,iO,lG,l6.1,16.2 
'12• Tepecik •· .blltl ıokıjı 12 
728 lleıaclly• m. birinci ,. ~ lncl keraea 332.278 484,501 
7 41 2 l•ct all•y•ıaly• m. ktmll Pi· ıokatı 109.l 
745 " " " 750 195.2 

" klre•lt9l ıekağı 8 

752 " .. nk •!'kaiı 
756 U11ırh caddeıl 
812 Glzelyurt m. k•mer altı caddeet 
8'7 3 Şeb itler mılMıUetl •ukaid~ı ••Hr Hkl&ı 

150.12 
154.17 

194, 
102,10,,106 

~·;s.ı ., il .. " 

881 jLt cJ 1 96,88.100 
••• d •ymaalye m. ylzltatı haH• ajı ı•bAı 'l 

883 " " klre•ltcl .o• •I• 
türk pızerı eekı w ı 

'' 7 1ı•etpa.. malaaUeli alp anlaa ınkağı 
948 il il " il 

1025 Cedit •· ltllltll ıekalı 
Sekiz tak.ahlı: 

6 

22 
20 
41 

Etki Ciaıl 

1 n 

Pey ıktetl 
Ura 

3 n 
26 n 

42 nlo 3.8 payı 
28.25 e•ln 2.8 payı 

12 ana 4.8 m.2 
102 anı 16 m.2 

soo 
100 
350 
ıs 

15 

• 
6 ına 61 m.2 5 

22.1 82,50 111.2 araa 2.4. pıyı 4 
ıs nla 64.256 •ehlml ~O 
lS eT 850 

22.2 odının yar111 15 
~8.3 nln 1.24 pıJı 2 

n n dftkktnın 34.72 payı 150 
ev ve iki dökkinın SS.64 " 150 

.. 175 
n ,. dftkkhıın 1.3 payı 851 

araa 81 m.2 7 
anı 1831 m.2 120 

6 406 m.2 arıanın 12 
128.266 aehlml. 
anı 160 m.2 s 

195 m.2 arıanın 3.4: paya 30 
182 dakktnın ı.4i pıyı 4. 
80 depo SOO 

96.98.100 depo 800 
4.1 nlnIS.8 payı 25 

4. 42 m.2 ar11oın '> .. 
1~8.256 1ehml 

32 dllklı:inın 596208 60 

80870• pıyı 
65 

39 nln 14..240 payı 
75 

' 
906 K.arııyıı1ka oı•aa zade • · lkiaci ay&iıa ıkm 

1008 ~ıraatJH lra•ny e1ddeıl ç azı 9 5894-,50 m.2 area 

Yeri !:Te aumaralırı 1olı:arıdı •ızıh emlALt 1 
55

8 ev 

liO 
1200 

dU k " ... 8 1atı1 arı 26 l 935 .e me here açık arllrmayı luundmuıtnr let ki ' · cunıarte!l günü ıaat onda ihale 
yatırmalara ,. arhr••!.• girmeleri lbımdır.' e 1 olanlann l~zalarında yasılı pey akç.elerl:I 

Sar işi Ne Olacak? 
~~~~~~~ ...... ~~:---~~~~ 

- Baeı 1 f net eahtfede -
lır: derneği bGıceaine ıld oldn· 
1ğunu takdir etmekte ve mGta· 
baB!ll t~Uitıa bunlarla uğ · 

raemumı istemektedir. 
Mahtıra Fransıı hftlrumethdn 

~nel& Sır'da yıpyan Fnoııız 

lırı dOtiinecek iken Sar'dan 
g~eıtlerle Alman tebaalarına 
neler yapıldığını ltlldlrmekte ve: 

" Arblıi ulwlar aemeAlnin 
teşriki meeıl olmadan göçen)., . 

re yer Ye y,ord Yermege denm 
eClemez.,, 

Denilmektedir. 
Berlln, 22 ( A.A ) _ Dava 

AjaoBından: 

Veıtfılfıe Laodscaytung ga· 
1eteıf, Sar'dı olduğa gibi bir 

aonıll y~ılmaeını istediği lC•· 
Uy.da torıkluıoa Şark Sar'ı 

1 
temini vermektedir B 

? • u gııete 

Nazilerin resmi gazetesidir. Sar 
iti bittikten ; sonra Nazi fırkası 
KıUpedayı Sark'ta yeni bl 
tehlike yuvHı eaymıkta n Lit~ 
nnya'yı hılka karıı ılmıı ol· 
dugu taahbüdlerl yapmımaklı 
suçlu tutmaktadır. Gazete ya· 
zıaını oöyle bitiriyor: 

"Lhvanyı hOkümetl Kalipeda 
topraklarında dayanılmaz bir 
hal almıo olıo vaziyetin Uluı· 
!ararım bir hakeme banleslne 
mıinl olamaz. u 

Sarbruk, 22 (A.A) _ ikeeılıl 
blıdeu ameled olan Sır ahali· 
sinden on kişi beylik 11rarıoa 

olarak eam lı.ırmık, hakaret •e 
aerkeellk etmek töbmetlerUe 
Almın cepbeaiadeo ç.kar•lmıı· 

tardır. Dikkate değer hu dhet, 

f 18 38 108 

bu kararı bildiren tebliğin al· 
tında evvelce Alman cepheııi 

tef 1 bolunan Plrro'nun değil de 
geçenlerde vekıileten şef tayfn 

edilen Nietman'ın imzHı bu· 

lunduğcdur. 

Serbıok, 22 (A.A} - Baron 

Alofıinin Sar'1 Almanya'ya te11· 

Um etmek için Sırbruk'e ge· 

leceği hakkındı dönen şayialar 

hllifını olarak hu teılim ve 

tesellftm muameleııinln oloslar 

kurumu namına Sar hGkdmet 

komisyonu rclııl B. Koob ta· 

r1fından icra edileceği haber 
ahnınııtır. 

Ycabıocı memurlar '> ~ b •o ıu ata 
kadat iş başında kılacaklar \'e 

marttı gelecek olan Almın 

komherl B. Brqkel o gOn Al· 

man hflkdmetl nam S ına ır'ı 

t llm alıeaktn. 



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

u~mörr Şubesö 
ikinci kordonda Borea channda kendi bluaeıadı 

TELEFON: !2383 ---···· 
Hertürlü Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

Müsait şeraitle mevduat kabul edilir 

Hububat, Qzftm, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
yağ1, afyon vesair emtia kumusyonculuğu ya· 
pıhr. Malların vOrudunda sahiplerine en mflN· 

_ it şeraitte avans verilir. 

1111111 ı ı ı ı ı ı ı mı ı 1111111111111 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı, 111111ı1111ııııı11, ı 11111 ı ı ı ı ı ınnı mm ıı ı 11u 11111 
Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılat-,ak 

asker ilAnlan 
ManlH eıkeri satın alma komtsyonuudan: 

Cin el kilosu 
Sabun 9500 

1 - Merkez kıt1atı ihtiyacı için yukarıdaki Hbuo açık ek· 
ılltuıiye lronulmuetor. Şartname5inl bedelıla olarak Maniea as. 
ıa . al. ko. dan ahrlar. 

2 - İbalcsl 6 2.935 çar~amba g6n6 aaat 15 d~ açık ekstltme 
ile Manisa H. 11. al. ko. nunda yapılacaktır. 

3 - Munkkat teminatı 20 liradır. lıteklllerlo belli gdo •e 
saatte mezkur komlıyooa mfirac1atlar1 ilin olunur. 

176 18 23 29 

Manlıa Aıkeri ıa. al. ko. dan: 
Miktarı 

Kilo 
Cinsi 

202,000 Arpa 

" .. 

1 - g_ıtaat ihtiyacı için kapalı zarf la ekalltmly• konulan 
n 19.1.935 tarihinde lbaleıl yapılacak olan yakarıdakl 
arpayı vermege lıtekll çıkmamııtır. 

2 - · lhaleat açık ek.alltme ile :l0.1.935 çarıamba gOnO 11at 
15 de yapılmak fiıere OD gGD mtıddetle talik edllmlttlr. 

3 - Muvakkat teminatı 606 liradır. 

4 - lsteklllerln belli gfta 'fe Halle Manlıadaki As. ıa. al. 
ko. maracaatları ilin olaoor. 22• 

TASHiH 
16·21 ildnclkinun 935 tarihli gazetemizin ilin aahlfeıfade 

(Kıtla'da M4ıtahkem mnkl HlJD alma komisyonunda ihaleleri 
yapalıcak ilanlar) ıerle'fhalı baıbk altJnda !1ımlr MGıtabkem 

me'fkl komisyonu ihtiyacı için (116) ton Yonuı marka Stıper çf. 
meatosu yazılacak iken •ehnu Uı marka yazıhIJtetır. Ta11bih ederi•. 

. 
Olivier ve şüreka-
sı Limitet Vapur 
Acentası 

CeudeU Han. BlrJncl KordoD 
Tel. 24.43 

Tbe Ellermıo Ltneı Lad. 
"ROUMELlAN., vapuru 25 

ikinci klaonda Lherpool n 

Svvansea'dan ~eltp tahliyede 
bulunıeaktır. 

" TRENTİNO ., vapuru 30 
ikinci kAnunda Londrı, Hail 
Ye An•ere'ten ~eJip tahliyede 
buluaıcak n ayni r.amında 

Londra •e HuU için yat 
alacaktır. 

The General Steam Nnl· 
gatloa Co. Ltd. 

.. STORK,, npuraı limını· 

muda olup Loadra için ycık 
alacaktır. 

Deutecbe Levante Linle 
u ANGORA,, npara ay so· 

nanda Bamburg, Bremen ve 
Aann'ten gellp tahliyede bu· 
lonacakt1r. 

Not Vurot tHlhlerl ye H· 

porlann uf mlerl O.erine deni· 
'1kllklerden met'allyet kabul 
f'ldllmes. 

Fotoğrafçılık ----... ·---
Makiaelerioızi 

Fjlimleriıü&i 

Camlarıaıaı 

1''ototnf k.qıt. kart •• fotot
nf malzemeai.&i bud91l alıma. Ber 
çe,iı amatör itleri kabul edilir •e 
en iyi cİ.lllten Uiıt kallambr. 

Atölyemizde 
Miieüeee.Wn çektlti fotot· 

raflar, kut pMtallar •e atruın
manları t niyeden müıtapl ci· 
rlyoru. 

Ueuz, gGzel, .:evkli, le· 

mis, çabuk, taze it ve 
malzeme ile aj 

Hamza Rftstem 
Emirler Ça11181 

, 1111111il11111111il111u11111111111111111111111111111111111il111111111111111111111111111111111111111111111111u1Ulllllll111llllllllU1111111111111~ 

it Anl{ara Birası. ti 
~ 1111 !i 
1 Umdug"umuzdan üstün Çıktı. 1 
~ - 1 
1 Ucuz. Temiz ve Sıhhi Bir Gıdadır. 1 
= Milli Bir Fabrikanın Mahsulndnr .. 
- ::il 1 izmirde acentamız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticaretlui· ~ 
~ nenin siparişini kabul ediyoı·uz. Ankara orman çiftliği mlldflr· § 
~ lOğOne mtlracaat. Fazla izahat izmir'de Ege palas ve Şehit" gazi· i 
~ nosu mft8teciri TOrkmenoğlu Murat Beyden alınabilir. _ı 
~11111111111111111111111111 n il l l l l l l l l l l l l l l l il l l l l l l l l l l l l l l l il l l l l l l l l l l l l l l il l l il l il lllll lllll l l lll l l l l lllll l l l l l l il l l l l llll l lll l llUI 11111111111~-

--

Aylık elektirilt 

Masrahnız 

içi gazli 

limbalarını kullanınız 

• 
mı. 

'Bu marka az sarfiyat, bol J.fık, 
ve uzun öm11rlftdftr. 

Mehmet Tevfik 
BAyak Elektirik, Telefon v~ 

Malzemeleri depoeu. 

Pe,temalcılar N. 77.79 Tel. 333 

ÖkıOrenler! Mut .. 
laka (Okamentol) 

ÔksftrO.k Şekerle· = 
rini 'f ecrQbe Edi· .....r 
niz... ~ 

= CQ 

~ 

> 
= ~ 
~ 
~ 

eQ 
ve Porjen Şahapın 
En Cetftn Bir MOs· '
bil Şekeri Olduğu· ~ 
nu unutmayınız. >Qf) 

~ 
Kuvvetli Mftshil ~ 
lstiyenler Sıhhat f-4 

Sllrg(ln Haplarım Qf) 
Arasınlar. n 
Maruf Eczaneler· ~ 
df!n Arayınız. r:rJ 

Taze, Temiz 
ve Ucuz ll&ç 

BAŞDURA.l:'tı 

Hamdi Nozhet 
Sıhhat EeZaneainde 

Bala•ar. 

V.N. 

VV. F. H. Vau 
Der Ue 

&: Co. 
OEUTSCBE LEV ANTE LlNIE 

11DELO~, Yapera 21 ao• 
kananda beldenlyor, 24 ae• 
kbana kadar Aann, DlreJkt, 
Roterdam; Bambarı •e Bre· 
mea'e ytlk alacaktır. 

uıJAGEN,, npanı 4 tabanı 
hektnlyer, 8 ......_ ~ 
A••er1, Rolerclam, &ambarı 
n Bremea tÇtn yak ıJaeakhr. 

"AQUlLA:,, ftpru Aann 
n Bamborıtaa yClk (:ıkarmak 

ftmere 16 tabana l>eklentyor. 
ARllEMENT H. SCHULOT 

HAMBURG 
"NORB\JllG,, "fapara 23 10a 

lAnaıula bekleniyor, Ba,mburg 

H Aa•era:tea 1ık çıkınp 
Roterdam we Bamburı içla 
Ttlk alacaktır. 

J9BNSTON LINE LTD. 
0 K.ENMORE 11 npuru 2t 

ıon klııontla bekleulyor, Ll· 
•erpul ve A a'feratea yak çıka· 
rıp Burgu, vıraı ve Kôıteace 
için yak alacakbr. 

EK.SPORT STEAMSBlP 
CORPORATaON 

u EKSMOUTH,. nparo ha· 
len Umanıımı•da olup Nnyerk 
için bamale alacaktır • 

" EKSELSIOR ., npuro 30 
tuballa bfoklenl7or, Ne•rork, 
~oıton, Etladelf lya ve Norfolk 
için yak alacaktır. 

N. B. - Gellı tarihleri 'fe 
1 
npur taıllalerlade acentemls 
lblçblr mea'ullyet kabul etmea. 

Telefon No. 2007 . · 2008 

Doktor 
Ziya Hamdi . 

Kulak, BW'oa, Boğaz 
mOtaba11ısı. Camadan baı· 
ka hergQa haaıalarını 3·6 
ya kadar kabul eder. fkJa. 
el Beyler ıokagı, Beyler 
ba .. mı kar1111 No. 61 

l'elefoa: 3686 

Fratelli Spereo Vapur Acentası 
ROYAL NEERL&NDAli KUMPANYASI 

uULYSSES,, vapuru 17 ikinci klnonda AnTere, Roterdam, 
Amsterdam ve Hamburga hareket edecektir. 

"HERCULES,, vapuru 25 ikinci Unundan 31 ikinci klnonı 
kadar Anven, Reterdım, Awsterdam \'e Bamborg için yftk 
ılıcaktır. 

"BERMES,, vapara 27 ikinci kdound. beklenmekte olup 
Burgae, Varna Ye Kôeteoce için yilk alacaktır. 

,;BERMES,, npuru 8 tuhıttan 1-1 ıubata kadar Anvers, Ro· 
tcrdam. Amnerdam ve Bamburg limanlan lçfn yük alıcıur. 

"GANYMEDES,, nguru 22 ~ubattao 28 ıubata kadar Anvl're, 
Rotcrdam, Amtterdam ve Bamburg için y4k alacakhr. 

SVENSKA ORI ENT L1N1EN 
" FERNEBO " vapura 19 kinunosanfde Hamburg, Copeoha· 

gen, Daoıztr, Gdynla, Gotebarg, Oilo ve lekandloavya liman· 
ları için ynk alacaktır. 

"tiLALANO., motörd 28 şubaua Bamborg, Copenha~eo, 

Daotzıg, Gdynta. Goteburg, Oalo ve lıkındluavya limanla· 
rı için yilk alacaktır. 

"SMt\LAND., vapuru 8 eubatta Hamharg, Copeuhıge~ Bant· 
zig, t;dyoia, Gotebarg, ve ukındiaavya limanları lçia yük 
alacaktır. 

SJı:RVlCE MAR1T1M ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için her onbeo gQode bJr Muntazam Sefer 
"ALBA JUL Y A11 npuro 21 Uounaıanlde beklenmekte oJop 

ayni gDode Malta, Baraeloo, Mustıya •e Ceoovaya hareket ede· 
cektlr. 

"PELES .. vaporu 15 tııbatta gelip 16 ıubatta Malta, Bar· 
ıelon, Mareflya ve Cenon'ya hareket edecektir. 

Yolca 'fe yilk kabul eder. 
Hamit: lJAolardıkl hareket tarihlerlodekJ değiıf kliklerden acente 

mtıı'aUy~ı kabul etmez. 
Fa1la tafıiltt için ikinci Kordonda Tahmil n Tab\lye olrked 

ltlnaıı arkaıı•da Fratelll Sporco aceutalığına mGracaat edllmeaJ 
rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

Y eı·li Bıçak Ve Hassas Terazi 
imalathanesi 

Hüseyin Usta 
- ---.··----

Bernevi ~ıçak ve el terazileri toplan ve peraken· 
. de ıipa~ kabul olunur. Terzi makaaları, ziraate 
ait herneYi alat imal olunur •• 

1ZM1R Kantarcılar çarfllJ No. 39 

Alftmeti Farika Horozdur .• 

Izmir ithalat GtımrflğD Modor
ltığanden: 
K.Uo gr. Cine efya Kıymeti 

Lln K..ş. 

o 330 ipek mentaeat 6 00 
O •OO Yftnlll rıımokla çocuk paatalona 2 00 
o 550 Ye.de yetml' bete kadar ipekli pamukla 5 00 

menıucat. 

o 190 ipek menıacat 3 00 
o 165 yftzde elHye kedi? ipe-idi pamuk menıucat ' 00 o ııo İpek kadın çoraba 6 00 
o 120 ipek menıucat 4 00 
o 550 Örme yan fanila görnlek g 00 
o 820 Rugan kadın ayakkabı 2 00 
o 030 İpek kınvat 1 00 
2 765 36 00 
Yukarıda cinı ve miktarları yazıh etya ecnebi memleketlerine 

göt6r61mek tartlle açık arttırma ıuretlle ıatılacağından 28.1. 935 
pHartNi ıG•d saat 13 de hballt gilmrG&Cl Hlıf komisyona•• 
mlncutları. J 4 23 1 lY 

il il 
• • 

IZMIR 

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

Merkezi : i Z M i R 
Şubeleri: lidemiş, Salihli, Turgutlu 

Alaşehir, Tire .. 
- - -··---

Hertftrlll Banka M uamelAtı Yapar .. 

Bir HDelik mndaata o;. 6 
Allı aylık ,. % 4,1·2 
V edesi• heıabı carflere % 4. faiz nrlr. 

lzmir defterdarlığından: 
lutılnla nrgi borcundan 8Ulrtl tahsili emnl y1111ına gör• 

lanzedilen kemeraltı uddeifnlle kltn 112 aayılı dftkkln tarihi 
llbdeta ldbarea 21 gl• mOddetle •hlıAa tıkanlcbtından ılm•~ 
n mluyedeye lıtlrak etmek htlfealerlD defterdarbk tabaUtl 
kaleralaemClrawıtlın. 174 18 23 28 ·3 


