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Ttırkçe 

Heııta kallm619maa ... 
'fe fara 16aleriadea hlrkaçılll 

1Jrala7111ıs. Kendi kendialse bua· 
larla De anlatmak lltıdfllııiıe 
eonua,.: G6receblııl• ki blrçoıa 
81 ... ıadan gellıl gdael çıkıyor. 

Bele Mrlblriae yılun uıb •e 
fara tGzlerlain, anlam bakımın· 
dın nerede birleıip nerede ay· 
nldıklanaı bir tirli keıtire· 

Daezılnls. 

Demek ld bia JN' ~arı 
•GJletlp anlqıyorua. K.onutoıa 
IOıılleri-.de böyle oluru, yalaıa 
fQ•ya btıakı,&ımıs ktUtQr 16•· 

Jıriadeki kınııkhğıo ne kıdar 
b,üyak oklogoau ka vramık. gilç 

de&ilclir. Ooua içindir ki bl.r 

JUl.lllıa 6tUlodea na yıl geçtik· 
tea ıoara, onu okurkt-o, blıçok 
parç.larıaıa bilcneceletliğlol glJr· 

lllekte7lz. 
8QDUD klJllUOga dllde kal· 

IDH: Ba7le bir dille killtGT 
yıpılamul S4aler lllilndekl göl 
pler, Mrlk• ~ kafıaaa 
ltlal bnrtar. Liaeclea çakaa 

tonlıl• e• ~•1 uadıl•Dm 
aonaler aqıaada ..... dlpoı 
po.. ....... ,.... ..... ,,u" 
ekılkllgiae, çalıım11l~1D• nr 

•eylnlS: ~ Wta ile keıilen 
....... ~ .... ilk U'IJOr· ....., 

aw.. ....,._... •• eok 
iuna. ..... koaabına bUe, Oa· 

tladea albDM ı.tna oynat•· 
ı.11ea, b.._...,• görme.kllltml• ............. 

Bil balnık yMIJOraa; hala· .. ,..,.,.. .... , .... 
hflmı•ılakf balnıkJılıD IDQDllU 

.,_.,H• delf I, difflllhıde P•· 
••layq, Birçok Ttrk'leria eter 
iyi lruaatea bfflyorlar•, fit•· 
diklerini iyi ye tam ulatmek 
lota Frumseap ............ . 
•• eelddeaberl ı&rGp darmık· 
hyı•. 8a ,. ................ . 

'tiri de&lldlr. 
l,ı eemanbca bilmek demek, 

yapıca blrlblrtae ten. Clç dlll 
iyi bilmek demektir. Tlrkç• 
ile arab Ye fen dlU..rlnla ,. .. 

•JmHbtmm •e kadar W• 
11ııs glllrmes. Fn1111•lar oldala 
.. • .... , ynı dili ...... .. 
O•a iyi aıreamek, Fnansea• 
dan b9ık• RUIÇ8 Ye ınbeaJI 
IJI .,ilmek demek olnnl 

Şimdi ıa 16•• Mkıaı•: 

- Ollw•, •a•a hlr mllel· 
leel mGteeulylb1ak~1n ~ 

mitin? 
Dıba oayıl öece1e kadar 

romaat.r1m111 da bo dille 1•· 
ınyordok. 

Bti •n 1uıuz uhıaal 6al~G 
.,. INnHtl. deif l ala,.ı birUll 
de ltenr: Ba dU bir allllGll 

haıını kafahktın c;ılı:arır. 

ilk dfttlnce .- .a•ıladır. 
DJUml• lna mel..aiktea bu 
yoalaktan kartalmebdır. Bu 

kurtalut gtrekllAI, berk,.ıla 
>'ketinde nraılmH ltir inın 
olduktan ıonra, hephulzln el 
t~rllatal• ıorn"41a ne iL arta· 
lıblllrf 

Ya ba dili ltırakmalsy••• 1• 
'I'ırt..,t bat .. a.y... T1tk~1I 
hı ...... ! 

Faili Rıfkı Atay 

Başbakan General ismet C. il. F. '(Müntehihisani) Seçimi 
lnönü'nün Türk Kadını ...... için Dün Yoklama Oldu. 
Hakkında Bir Yazısı.. Vilayet Kongre

Başbakanımız Kadınlarımızın Soysal 
ve Siyasal Bakımtlan Vazife ve .Ka

biliyetlerini Gozelce Anlatıyor. 

" Kadınlar Cumurluk Kurumuna Koyu, ! 
Bir Tutsak· Çağından Geçtiler. ,, .-11 

Ba1bakan1mımn Rmaya aeyıWae ait lıii ubn . 

A.at6n at f•.A.)--ıatn•· .... •••• 33 ........ 
da ge~ ~~daabell her •J U.hlei ~...._ ~· tib11ttır. 
manıasım -çıkan balknleri meo· - Sona 6 ınet ahlfede -

'~~~-:--".'--~-=-=-=--==-.-ı-= .............. -=.;~~-----~-
Gomrftkte Yeni Usul 

Beyanname Tatbikatına 
Dün lfaşlandı. 

Tacirler, Bu Biçimde Beyanname 
Vermenin Zor Olacağını Söylo1or .. 

DGaclea hibaren GlmrOk 
H laht .. rlır Bekanla~ının'ye11i 

8q beyaanı111ede aıahn •l•• 
Sonu 6 ıncı Hhlfede -

si Toplanıyor. 

Fırkalı ve Fırkasız 

BbtOn :Yurddaşlar 

Kongreye Davetlidir. 
Cftmhorlyet Hail Fırkası 

hmir V:iliyet kongrt.alnin hu 

aJıD dokoıunco çarşamba gll 

nfl saat 14 de Balknlude 
toplanacağını dün yazmsthk. 

Jı'ula lıaşbolr.ıadau düo aşa 
~ıdu.l bitiği aldık: 

Anadolu ~Ht'lcıei mildOr· 

l6ğGoe: 

F1rkah Yft Far.kasız h6Hhı 

1zmf r .:Bayan ~e Bayanlarını 
ilı.iociUounun dokuıuocu çar· 

şamba ~al IHt 16 da Hal· 
ke•lnde açalı~•k olaa lımlr 
C. B. F. kODgreliae dueı 

ednlm. 

C. ti. f. \1Ut7eı idare 
heyeti baıkanı 'Ye 

Y osgat eaylnı 

A. Doğan 

Memurlar 
Hayır Cemiyetle· 
rine Taabbftt Ettikleri 
Y. rd ı m la r ı Yapıyorlar 

Memarl•, lldaci kuan .,.,. 
laıJDt8 ylsde birini C U.F. bl 
-1•l•cle le,ekkll elmff olaa 
n fa11yette bal•-• hayır: 

cemiyetten yardım komft'8ioe 
•Hmegt tHlabtU etmlılerdi. Dan 
mHt alm•t olen daire mto.mur· 

larının mH1larınd11n ke11J~n bo 
ytıade birler daire mut metleri 

tsr•fındın komhcye nrllmiıtir. 

Bazı daire memurlarmıo yft&de 
blrlerl de bogfin ••rilecektfr. 

Fransa -ltalya Mflzakereleri 

Kadınlardan ikinci Montehib Seçi· 
lecek:_-:HazırlıkKDevam Ediyor~ 

Sayln seçimi bMJrhktan 

Bay A•ni Doğan 

d.,.vam ediyor. C. B. F. nalye 
ldıı" heyeti bıtkanları ft ı,.. 
lerl dan ôğledtn aoan flüa 
merktzlode Bay A-..t D'4 • 
baıkanhAı altında rqpb t+ 
eeçilecek ikinci mb~IW.C 

fırka yolı:Jaqaau y~ılfr ... 
Toplantıdı belediye bqk"a' 
Dr. Bay Btıbçeı Uz da 'tarclı. 

!:) ~çilf"cek ikinci mQnı,bP,ler 
araıunila kadınlar da buluaa· 

caktır. Fırkayı Y!Zllu Ba~ar 
~~aldı~· tçtn, 69-qo 
ikttıci mOnteblb ~ ...... ••· 
hıtılnsakııdır. 

§ - Saylu h hlf bııtfN 
düu belediyede topl••ard eec· 
meoierdeu b11ıl1tı ı.Mf•a4aa 
nrilmie olın itin• lttldalınaı 
reıklk etmittlr. 

Almanya'da Anlaşama 
mazlık ve Yeni Hadisel r 

j 

8 L l' R Z • Bay Diller 'fe arbdaılan bir guiotide. ay ava Jll oma ıya• Berlin, 1 (A.A) - BHıı Geçen llkbabarcla ba1Bltler 

G4mrtlkler hafmtldGrtl Ba' 
S.ml Pakeıtu 

g3aderd1RI tılimııı gGre ibrı· 
eat .,. lıbalAt teeirlerf, lhrıc n 

ithal ttdeeekleri mıdde n etya 
için bası kayıt 'f8 tırtlara ttbt 
tutalmıya bıılanonılardır. Ge. 

len buyrultuda lzmlr Hmanıaı 
giren n limandan lhrac edl· 

leeek olan btltftn mallırın y.:nl 
tekilde beyannameye tlbi to• 

tuluıgı blldlrUmifti. 
lbrac ecltleeek bftt9a mabıul 

n mıllar loln tbrae tacirleri 

hlrtr beyanum• hasırlıyar1k 

flmrllı ı•ar•tl•• •••ldenlr. 

retl. Gerı· ye Kaldı. Ajanennın mu~lri yaıı1or: (İhtll'1 bltmltdr) demltd. •· 
non mınaıını •e nereye ftlS• 

Bay Hacim ca~•a• aaı.1 •• pekaa 1ı:ı..-r 
~~~-------------~----------

Muahedeleri n Tadilinde ve Diğer 
Bazı iŞierde ihtilaf · Var. -----------Partı, Sl (A.A) - Rnyıer Gumarıeli gflaft .Bay Lnalın 

Ajumndaa: 2 1 935 de Rom•'1• giıme!i pt'k 

.. ,. ı.. .... ı 

muhtomel ikeD bogilo o ıariht,. 

Roma'ya gitmek ibtinıalı aıal 

mııtır. 

Aradaki eagel: 
Perlı, 31 (A.A) - DeyU 

telgraf mohabirinıieo: 
G6ri186fe bak1lına bir Frao 

• İt•lyan mitakı itin görOıme 
lerdekl engrl A •uıturyı'aın 

lıılkltlinin Hm•n ahına aho· 
m .. ı ile Macarlet•n'm hudud 

larau tekrar ıetklk btr-~i n11 

İta1ya'om le.btar g6rtlomesidir, 

Orta Avrupa Derdi: 
Parlı, 31 (A.A) - Franııs 

halyıa görGtmeleri bıthca 
- ............ ,... -

Muhiddin Kezer. naailik robun• .... k W•k 
boaa kartı phaek laaedl1- '9 

Bay Radm llalüddin ~eter 
Bahkealr ıaylan Bay Bıetm 

Muhiddin Ankara'dan t•brimlH 

gel•lt •• ~ea Clmltarty .. 

ao hazirandı ealldilu. Ba .... 
rib Ra11nr i~lD b6Jlk I* 
gtın oldu. ÇeinkCl DMI h.,_ 

kıtaları OçClocft .Rayıın ord11111 
olacaklarını ıaanedlyorlarda. 

Halbuki bunlar mnkUedlll 
tamamile kaybettiler. 'Otle H 
ibtitAlin dıeaadı ltalaa RanHr 
bunun mir111na kondu. 

Mue .. ı Blnde8'•rs'a• * 
mtl içeri itlerin gldltlnl pel 
dt'ğlıtirdl. Ve Hlltew daha 
beıree hareket etmek lmkblt ı 
buldu. Yılnıı Bhler'ln kaqa6• 
na mildblş bir luvnt diki.-! 
lk1ıead! 

Kıphaliet ~konomhlnla mil 

- Sonu 6 ınfı ıahllede -

Bılk Fsrkmuu •lyaret .,ı 

tir. Bay &.eia 11191111 .... ......... ..,. ......... 
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Soyadlarını Küt.fiğe yaz- (ır e o y a ~ o D lUI y 8JI m o a r o 1 GünO.n ~ı' 
•• Knçok Haberleri 1 

~:~~~b~~.~~-~.~~~~~:~.~:~:g. Bakanlar Heyeti Top and~ r•==B=a=y=r=am=:::::=:;~ 
beren mer'iyet mnk.ilae gir· h11lbi Ali Galib Yonlç, Doyçe H b • Kutla olan bayramın 
mittir. Kenun bundan altı ay Oryent bank şefJerlnden Oıman Bu lçtimaa Büyük Erkanı ar ıye önftmflzdekl RHH gdntı 
Hel re.aml gızetede neıredil· Y azmıç, Dok.tor kaymakam cağı Dl ıayıo nlasuma.zı 

mitti 't'O bir maddesine gGre 811an Fehmi Yurtoğlo, Tapu Reı· sı· de IQıı· rak Etmı· Qtı• r.. dlrldm. 
neırlodeıa aJtJ ay ıonra maıo· lak&n tescil m~muro Hakkı Ye· V V 
hor olaC1kh. ner, Buca'da Dorlok ıobğında 

lamı r mrıflıııa 
Rahmetullıh 

oa. Df\fue m'DdflrlGğtlne ıoy· l numarada İıl~aU Hakkı Ya-
adlaraaı yudırmak için mQra· ıar, C. ff. F. yasganı Sabri 
CHt edenler uda. Bunun ıebebl Yıtav, Burnava belediye bat· 
belki de yılbaıı oloıo idi. Soy· kaoı Fehmi Yjgfn, Mütekaid 
adı alaa Bayan 't'O Bayların yozbatı Enver Yarutkao, Bur· 

adlanaı kGUUderdou alarak ya· tldlye mabaJleslnde Emlolyc 
sıyeru•: eobgında 2 numarada Elyazer 

'4 l \T Çokurel, Burnava inhisar me· 
tJ,, 

Fgepal11 memurluından Meh· 
med Utuyaaır, M111rh caddeeio· 
do 279 nummrada Esma Yulon· 
ay, Keıtelll mahalleılodo M. 
Ha.eyin Ydldnıoy, Dnlet do: 
mlryollın11da maranKo• Rlfat 
n kardeıl Şaban Uour, Orha· 
niye IDıhılleelndo 221 numa· 
nda baali:ıcı Oıman Uzlaç, 29 
numarab İtfaiye Moıtafa Uçmu, 
La Hseal muallimlerinden Ll
ıor Urut, DetJet demlryolları 

İlmlr fabrikasında takımcı Meh
med Uıun, Meı'odlyo caddesi 
16 numarada berber İbrahim 
Uçar, Merkeı bankaeı lkiacl 
madara L1et Ulıgay, lnhlsar 

baımGdG.rllğd memurlarından 
Eyab Utkamea, Merılnll'do 
kuakol sobğındı 12 numarada 
S.bd UJtau~han, Pollı 216 
Sani U11omaz, Birinci Sulta· 
aiye mahallcdndo doktor Ali 
BAkl Umar, itfaiye memuru 

Malum otlu İbrahim Uıluer, 
Tltla fabrlbıanda bııb1rmancı 
manini Receb Usnnotlo, Md· 
tekaJd deofs yilıbııııı BaJid 
Uytu. 

"O,, 
&arfly•b'da Muradiye cadde· 

sinde 28 numarad• İbrahim 
'Oru, Muıllfm Atıf Ouıo, Kar· 
t•y .. :•'da Nuhbey ıokeğmda 
85 nnaıarada Arif Zeki ÜrQn
dCU, Mllkiye mGfettlıllğl oda 
e1sı İamet Ü ytıt, Kıratıt Orta. 
mekteb mu"llimlerloden Ali 
Rısa 'Ülgener, İnhfurlar ldare
.tade AU Rıza ÜnlCer, PHar 

yerlade 8() numarada B111n 
RltUl •e bab.,ı Mehmed 'Olkft. 

. can, Merkea hilktımet dok.toru 

NecmedcHa 'OıUlnUlrk, K.arıı· 
yakı'da Oımanaadede 127 no· 
marada Haeeyln ZClyyln OU.G, 
İthaltt gGmrGğlode mnıyene 
ınemaro Mebmed Ali Üoealın, 
Maarif mddQrlftğQ memurların· 
dan Mehmed Ülgentay, Yaprak 
t6tln depoıonda Sıhri Üçken. 

"V " Eekl polis komlıerl Mebmed 
Varhk, Devlet demlryollarınd11 

•esacı Ahmed Vaol, Hacıbeklr 
toka&ında 1-21 numarada İh· 
rahim Veral. 

"Y " De•let demlryollarında pulan· 
yacı İımıll ve tlleıl halkı Yft· 
oehekln, Boca'da İımfr cadde· 
ılndo 6 numarada Rrceb Ya· 
lu, pollı 240 Ziya Y ıldaı, Lı. 
hlaarlar Ultdn fabrlkaeıoda AmJr 
ZObdO Yar, belediye kınt1rc1 -
larmdın Mehmed Şefik Yegln· 
tGrk, Erkek lleest coğrafya mu 
alllml Ziya Yamanlar, Aydın 

demlryolu kumpaoy11ında Ni· 

murlarındau Davud Y 11lç1Daı1, 

K.ar,ıyıka'da m'llte~ıdd jandar· 
ma kumandanı Cevdet Yumer, 
Bacımahmud mahallesinde Şamlı 
ıokağında 76 numarada Mnetafa 
ve oglu AU Baydar Yagcı, 

gdmrftk mohafHa memarların· 

dan Yanos Nadi YamaoUlr~, 

1t bankaeı memuılarıodın K.e 
mal Yeng(lJ, Tayyaro cemlyl'ti 

mClnısil Mdmin Yaraı, polie 
115 Dalll Hilmi Yalçuıer, yftz. 
başı Necmeddln YaldıagGr, Ye· 
nl maliye ıoheıl memurların· 

dan Kemal Yan, Bumabaoe 
Maliye ıubeal memurlarından 
Abdı11vahid Yeollon, Sahil sıh· 

biye merkeılnde AbdO.rreıit 
Yelgu, 38 aomerıh belediye 
sabıtı memnrn Baydar Yalım, 
Birinci Karantiaa'da Duatepe 
ıokağında 9 numarada İbrahim 
Yafeı, Erkek Useei muallimle 
rindeo Halil Yilce er, lıbalAt 

gOmrOğil hamalbatı muavini 
Yaca Oıel, belediye len dalreıi 
odacı11 Ham İbrahim Yapıcı. 
Buca'da yukarı ınıhıllede M. 
Kerim Ye oğullara Yayla, Ma· 
llye kazanç memuru F ehml 
Yurdı kuJ, Liman Ye şehir 
bakteriyoloji mdeeaeaeılnde kA
tlb Yahya Yahlu1 lohlaar me
murlarından Mahmud Yasan, 

bay Hiza bınc111 Ahmed K11dri 
YıkılmH, gOmrak muhafaza 
memuru 2098; Cafer Yurd, 
Maliye btna vergisi memurla· 
rından A. Bihnl Yağau, Aydın 
demiryolo emtea kAtlbl M. 
Bekir Yaotftrk, Ticaret mektebi 

muallimi Mebmed Yelmau, ÇI· 
vlci hamamı civarında Şdkrü 

Yılmam, hhaJAt gdmrüAü mu
ayene memwo Ziya Yiğitbaşı, 
Cami ıokağında 11 numarada 
Süleyman Yaltırık, Damlacık 

yokuıunda 94 numarada Ômtr 
Yağmur, Hatuniye maballeeiode 
12 numarada hl'hacı M. Necaıi 
Yaodoğan, Aydın demiryoto 
arazi mü. Ali Rıza Y oJcooğlo, 
poUe 193 Ali Yahmdağ, Topçu 
blobaoıeı M. Gafur Y ~oilyurd, 

38 numaralı İtfaiye memuru 
Yueof İbrahim YılEBth, Mali· 
yede odacı İbrahim Y aeemlr, 
2 incJ StUeymaniye mabılleefn· 
de Trablue ıokağındı 7 noma· 
rada Rama1an Y alc;ınova, Def-

.Ankara, 1 (Hu8usi) - Bakanlar Heyeti, bugtın Batbakan General lemet lnôntl· 
nOn riyasetinde çok mfthim ve uzun sOren bir içtima yapmı,tır. Bu toplantıya 
Bnyftk Erkinı Harbiye Reisi Mare,al Fevzi de İflirak etmiştir. Toplantıda ne gô· 
rftşOldflğtl hakkında hiçbir haber sızmamtştır. 

Frugi Han 
Ankara'ya Geldi 

Ankara, 1 (Boıuıf) - frao 
hariciye nıdrl Frugl Baa bn 
sabah ,ehrlmf11 gelmlı ve kar· 

tılınmııtır. 

Amerika 
Nihayet 

• 

Giriyor Mu? 
lıtanbul, 1 (Hoıoıl) - Oı- 

tada dönen haberlen göre 

Amerika, ulmleraraıı kurul · 
tayına glrmeğe ktrar vermfttir. 

Afyon 
Kaçakçıları 

Yakalandılar. 
İetaobul 1 (Hnsuat) - Afyon 

kaçakçılığı yapan beı kloillk 
bir ıebeke yakalanmış te mah 
kemeye verilmtıtlr. 
-------r----'----· 

............. ··-------__;_ 
Bulgaristan'dan Kaçan Tttrk'ler. 

Y unan'lılar Bulgarista-
na mı Teslim Etmişler?. 

İetaubul, l (Bı.ıaud) - Burayı gelen haberlere göre Bulgar 
ıulmtlnden Yunun hududuna Udcı etmeğe mecbur kalın elli 

Türk aileıi, Youan'lılar ı11afı.ndan Bulgarlara teslim edtlmtıdr. 

Yılbaşının Boyok ikramiyesi 

lstanbul Hapisanesinde 
5 Mahkô.ma isabet Etti. 
lıtınbuJ, l (Busuıf} -· Yılbııuuo on bGyClk ikramiyemi olan 

beıyftz bin lira, ıehrlmla baplHaeılodc bet mahkdmon mfttıerek 
biletine ,,e Pf11herl Jımlnde bir Rom'• ~ıkmıtlır. Ptyıngooun 

çekllmemlnden bet dakika nel bu Rum'on •nuesl ölmOtlfl. 

"lnf irat GO.zel Birşey Değildir,, 

Ingiliz Gazeteleri Japon
ya'yı Tenkit Ediyorlar .. 

nomarah İtfaiye Bftıeyfn Yan· 8 k Ok ' T Q Q K ld gınG11ft, YenJıehtrli sokağında 1 OyO yanus ta ecav z a ı-
4 numarada Muıtafa Naci y,. 1 racak oı·r Sigtem istiyorlar. 
tıkkayı, Çndar sokağında 16 c 
numarada Ahmed Yonuı, Hacı· 
ali efendi caddesinde 513 DU· 

mırıdı Ahmed Y ıltıraç, Dnlet 
demlryollarında kasıncı hann 
Mustafa Yarao, Aydın demir. 
yolları fabrlklınnda Reoad Moh· 
tar Yoldeınlr, Alaybey Meydan 
sokağında aı nnmuada lamaJI 
Yeıllflllz, pollt 44 Mehmed 
Yamnıak demir, Karantina lı 
kele yokuıunda 39 namarada 
SJyami Yurdören, polis 161 
Hfteeyin Yeoll İzmir, lnbiaar . 
larda kavae basan hamıa Yeni · 
eöy, Devlet demiryollarında ec· 
zacı Pertev Ytraunt, Altandağ 

Loodra, 31 (A.A) - Tokyo 
htlkdmetlnln eiyuetfnl tlddelle 

tenkit eden Maaceeter Guar· 
den gazeteıi diyot ki: 

Bıılıca yapılacak iki itimi ı 
Hrdlr: 

1 - Hiçbir ithama mahıl 

bırıkmıyacak bir tahdit pren· 
ılblne istinat eden yeni . bir 

moıhed" yapmak. 

1938 aenealoi peUl6 bekliye· 
bileceği miltıleaeınd•dır. 

İatanbol, l (Bnınd) - Fran· 
H bıhrlyc bıhoı Bay Piyetrl 

Vııfngtoo 1nlıtuıa11nın Japonya 
tarafından bozolmHl mftuaıebe· 
tile, .. ki beyanat.oda ba mua· 

hedeye kartı Jıponya ile Fransa 
al'aaındaki lıtekdzllk farkının 

ıyrı oldo~ono ıöylemlo: 

- Jıponyı He bn haıoıta 

blrl~teeydlk, İtalya da bir ol· 
eaydı ınlaıamamazlıkl1r çıkardı. 

Almıvya'nın bu toe karaemaaı 

muahedenlo lfaeını lmktoeıı· 

la~tırırdı. Demlotlr. 

\:: 

Memurlara 
Maaş Ver.Jiyor. 

Umumi mChHeneden muı 
rılao memurhra dan Deher· 

dadLkça İklncikinuıı petln ma· 
ııları dağıtılmıotır. ldarel h11· 
suelye bGtçesloden maaı alan 
memurlar yılbaıı mi1naıebetlle 

İt bank111 kapalı oldu~ondın 
maaılarını bugtıo alacaklardır. 

lzmir'de Bir Ay 
içinde Evlenenler .. 

Blrlnclklouu ayı içinde be· 
lediye eylenme dalreılnde ) 06 
çift evlenmek lçln mtlracaat et· 
mlı. geçen ayd11n muımeleıl 

devredtlmlt ol•nlarla birlikte 
130 çiftin akitleri yıpılmıı, 

2 çift eylenwekten nzgeç· 
miıtir. 

93' yılındı İsmlr beledfy• 
eTlenmo dairesinde Hlenm• 
maameleal yapılan 

mlkdarı 110' ttır. 

çiftlerin 

Mftsamere 
C6mboriyet Balk Fırk111 

11lkillk nahlyeılnde nrlleeek 
mtllamere bu ayın dOrdtıne de· 

ın. 11 lnel cumı gOnft.ne hı· 

Hkılmııtır. 

Bay Sabri. 
Umomt cesaevf batkAtlbl B•y 

Sabri Abıık terfian Sulhce1a 
mahkemesi batk4tlblll1De t•yiu 
edllmlotlr. 

Açıkta. 
90 Hakim Kalmış 

Ankar1, 1 ( Hoıost) - Ad· 
Uye mdatetarlığı. açıktı kal•cak 
hAklmlerio anc•k 90 kiıl oldu· 

ğuou ıöylemlttlr. 

Ankara'ya 
Kar Yağıyor .. 

Ankara 1 (Boıuaf) - Bugtlo 
oehrlmlzde kar yağmıttır. Huı 
çok soğuktur. köyllnde Ömer oğlu Zeynel 

Yaylacık, Yilzhaeı Faik Yasal, 
Devlet demiryollaıında tornacı 

hHıD Yalgın, 22 numaralı 1t. 
· lalye Abdullah Yaltırak, Bl· 

rincl Abdullah efendi mahalle· 
sinde Ahmed Yitlodf, Cezaevi 
bao gardiyaw. Mebmed oğlu 

2 - Bundan aonra hftyftk 
Okyanoııa her tftrld tecavdııs 

arıusona mtnl olacak •e alA· 
.kadarlan her türld tecavOz 
korknıondan maıon bulundu
racak beynelmilel bir eiıtem 

•Gende getirmek. 
Nevyork, Sl (A.A) - Nev· 

york Taymlı gaıeteıl (lnf Jrat 
gflz.sl blrtey değildir) bıııtlıA1 

altında yasmıı olduğu btr ma· 
kalede diyor ki: 

·Halkevinde Dün Gece 
ikinci Konferans Verildi 

Üzeyir Y azaltır, Uyuşturucu 
maddeler lohfsannda memur 

Fuat Yorulmaz, Uloyol 48 nu· 
merada Fethi Yala.zan, Evkaf 
tahsildarı Osman Zeki Yilncer, 
Teldon fen memuru Mahmud 
Nazmi Yalvaç, Birinci mülblm 
M. Emin Yonık soyadlarını al· 
mıelardır. 

- Japonya'nın Vıştngton 

muıbedenımeıini feabetmlye 
biç t6phesia !ıakkı vardı. Fakat 

ı . Japonya eaygısızca ve dGodnco· 
sizce hareket etmfetlr. 

Bu gazete Japonyaoın mem· 
kdr moıhedenamenln kendill· 
ğindeu feshedileceği taıib olan 

ı "' Yeni Denizaltı 

GemimizGeliyor ...... 

(LôyjkJik) Mevzuı1 üzerinde Olan Bu 
Konferansı Yarın Aynen Yazacağız. 

Halknlade nrilmlye batlı · 

nın lnkılib konferuıdarındın 

ikincisi de, muallim mektebi 

1
, mftdilrft Bay Refet Sadeddin 
tırafındın dan gece nrllmloıtr. 
Enelce de yHdığnıuı gibi, kon· 
feranaın mevzuu (Lt1lkllk) idi. 

Bay Avni Doğm'an ıöıle· 
rlle Bay Refet SadedcHn'fn 
kopferant1nı yarınki 11yımuıdı 
y•zac.ğıı. 

• • • 
Konfer1nıtan ıonra balkHi 

musiki kolu mandolia•ta takımı 
tarafından çok gOsel bir koaeer 
verilmltllr. 

A. Ajansının 
Yeniyıl Tebriki. 

o: JHl Y eıllada, Sulh bAkhni 
tc Mııh1r Yuca, Namazgtb'ta Sah 

terdarlık nrldat mQmeyyf•i 
Neelb Yulu, MUlt kütübhıne 

kıpıcun Mustafa Raıid Y eninç, 
Aydın demiryolo omuru cerri· 
yede marangoz Mir'at YübelL
tdrk, R~cebağa sokağında 7 na· 
maradı Raeld Yablr, Oçüncl 
mıntakı belediye zabıta memur

lumdın Basan Fehmi YenUl.r, 
Dulhane sokağında 12 numa· 

rada Ahmed hımdl Y eeildağ, 
Emrazı sariye hastanesinde Fat· 
ma Yaeaıır. Telgraf memurla· 
rından Şemsi Yalımk, Hecaya· 
Hl ogollarındın Mahmud Ya· 
ne, Belediye kıntaıcılarından 

İbrahim Yön, 45 numısralı lt. 
fal ye Bedreddin Y ang•nerl, 2 

Manisa'da Soyadı Alanlar 
Cilmhurf yet halk fırk1&1 vt14yet 
idare heyeti bıtkanı lıtaobnl 
Saylavı Bıy Zfya KaramClreeJ, 
Baymdırhk başmdbendlel Bıy 

hıfzı Muhtır Bilik, Jandarma 
kumandanı kaymakam Bay 

Şevket Turgut, Jandarma mın· 
taka kumandanı Bay Cemli 
Çelikel, Sallhll lıtasyon memuru 
Bay hıııydar Erkuo, ~alibli glıe 

memuru Bay Mazlum Okyay, 
Alaıehfr jandarma kumandanı 

ynsha,ı Bay Avni Cepğo eoy· 

Mıdrld, 31 (A.A) - Ven· 
lesiya'd•D blldlrlldlgtne gön, 
Kadıte•de yapılan Te geçen· 
lerde Tarklye'ye •tılan E. l. 
deolultı gemisine Tlrklye el· 

çisi n mıhaJU hftkdmot er· 
kAoı hazır olduğu halde Türk 

bayrağı çekllmlştJr. Gemi Y•· 
kında İslanbol'a hareket ede· 
cektlr. 

Havının çok 80ğok olmaeıoa 
ragmen, balkevl ealonları kon· 
feran11 dlnlemlye gelenlerle 
dolmuıtu. Dinleyiciler arasında 
Vali General Ktzım DJrlk n 
fırka bııkanı Yozgat aaylHı 

Bıy A•ol Dogan da bulunu· 
yordu. Oturacık hiçbir yer kal· 
mamı1Jll. Konleranıın bıışlama· 

Anbra, 1 (A.A) - Anadolu 
Ajansı, yeni yılan okurlarını ve 
bdtGıı Olkeye kutlu 't'O mutlu 
olmaaını diler. 

Beden Terbiyesi 
eokl&ında 34 numarada Moe· 

vı tafa Fevli Yeginbay, Devlet 
i8 deaılryolları Halbpın1r atölye 

ilinde elek.tlrlkcl Cemıl Yamanlı, 

Laııı .. r~r taklb Amiri Mahmud ıdlarıoı alautlardaı. . 

;, una on dakika kalı, fırka bıt · 
kanı Bay A vnl Doğan hılkevlnin 
bu konferanll11ı niçia tertih 

etdiinl anlattı. Bundan sonra, 
Bıy Refet koaferao11a• betladı . 

letanbol, 1 ( Huıoli) - Mu· 
aikf, beden terblyeal sınıfı geç· 
mekte mfieHfr olıeaktır. Mek· 
teblerde . beden terbiye~! dere· 
ledDe ehemmiyet nrUt"Cektir. 
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~akalaşma 

Piyangoda 1 ti 

Kazansaydım.... Polislere ıl Gene Nü us a-
Neler Yapardım?u Konferans. 

Züğürtlüğe tövbe etmek için, 

yılbaşı piyango biletlerinin beş 

llralığındao bir tane de ben 

alauştım. Bir baftadooberi tatlı 

tatla rily11lar görOyordum. Eşe, 

dosta inat olsun diye, yangın 

yerlerinin ortasında btlyük bir 

şato kurmağa baılamıştım. Hem 

----+-••• 
Polislerin Mesleki 

yımı Yapılacaktır .. 
Bilgisi Artırılac&ktır. Yapılacağı Hakkı 

Bir Emir Geldi .. 
Sayımın Nasıl 

da Dün 
----------~-----

Bu yıl içinde bilt(ln TOrkl · raloma katiyen makbul değildir. 

ye'Je uoıumi nüfuı ya Numaralama tallmatoameslnln 
l 

öyle bir ~alo ki, kübik olduğu zımı yapılacaktır. Bunun için hükümlerini aynen tuıhlk et · 

için içinden bir türlü çıkamı· 
yordum. Saatlerce kapı pençere 

aramaktan o kadrr üzülmüşüm 

ki dıvarJD Lirine bir yumruk 

'Vurarak kocaman bir delik aç 

ınışım. Bereket versiu yatakta 

yalnız imişim, yoksa yanımda · 

kloin ne kafa:.ı, ne de gözü 

kalacaktı! ... 

Rilya dediğin böyle olur. Fa 

kat, rıiyoyı yalnız uyurken df'gll, 

otururken, yQrOrken, yızı ya· 

zırken de görmeğe haşladım. 

Kendi k .. ndime ıöyle düşftnü 
yordum: 

En baycık ikramiye bana 

çıkmış. Biletim ylrmldeblr ol· 

doğu için ylrmlbee bin lira 

•lmıeım. İlk işim patrona bir 

telgraf çekerek, yerime züğürt 
bir eakacı bulmasını btldlrmek 

oluyor. İdare memurunun vere· 

ctgl haftahğa ihtiyacım kalma· 

dığı için, soratı.oa bile bakmı· 
yorum. Nereye gitsem herkes 

ayeğa kalkıyor. Palavra kulil· 
bOndeldler bile, beni g~rüoce 
akıllı uelu konuşmağa hsşlı · 
yorlar. 

Bu lath rdyalara doyum olur 

mu hiç... BüyOk ikramiyenin 

bana çarpacağma o kadar inan· 

Dlışım ki, lş Bankası müdürü 

Bay Ffroz'o bile caka ısatmoğa 
başladım. Bütftn banka mildür

lerl karşımda elpençe divan da · 

rarak, züğOrtlügüm zamanında 

hına ee\Am vermediklerinden 

dolayı doydukları r pişmanlığı 
yına yakıla anlatıyorlar ve ben· 

den ôzllr dlleyorJar. 

Ağra kOltür bankası çevlrgenl 

.Aşkı Eren'ln tatlı t1öılerioi hiç 

unutamam. Bana: 

- İzmlr'de senden akıllı, 
senden zeki kimse yoktur. Çok 

sayın bir adamsın! ... 

Diyor. 
Bunları yaptıran hep, o ylr. 

rnlbeş bin lira idi. Ya biletim 

tam olsaydı da yarım milyon 

lira bana çıksaydı, acaba o za. 

ltıan ne olacaktım klwblllr? ... 

Ply ngo çe]dldl... Bana ııe 

Konferans verecek olan emniyet 
wüdürü Bay F4tp.i Akkor 

Emniyet müdürü Bay Feyzi 

Akkor önümüzdeki cama güod 

saat 10,30 da "ilayet bekleme 

ealonunda bütün polis merkez 
birinci ve ikinci komiserleri 

ile sivil polis mt-murlarına mes· 

leğe dair ~!r konferans vere

cekti._ 

Teşekkür 
Yılbaşı müoasebetiltı İzmir· 

den ve taşradan birçok teb. 

beltdiyece lıozırhklara devam 

l"dilmektedir. Teşkil t>:<lllmiş 

olan numorelllma bryetlrr yer 

y• c doloşmnl.til, her l:ln2ya 

yenidt:n nuwcra koymakladır. 

Bu nuruern)ama işi hak.km· 

dıı diin bıışhal anlık istatistk: 

unıum rnüdürlüğürıdı:n \ilayete 

aşuğıdaki bildirim gelınl~tir. 

l - Numaralnmo aı.nellyesl 

eıaaeında, hioalıırın kapılarJOa 

eskiden kouulmuş olan nunıa 

ralımn (lster levhalar üzerine, 

ister kapılara boya ile yazılmış 

olsun) elektirik ve h11vagazı 

şirketlerine uh numaralar h•rfç 
olmak üzere kAmilen kaldırıl

mJş olması gerekllr. 

2 - Bazı yerlerde numara 

ve eokak levhalarının yetil ztı· 

mln Qzerine beyaz rakam yaııl

mak suretile tesbit edildiği 

gOrülmOştür. 

Bu ve buna benzer numa· 
~~~~--...... --~~~-

rlk mektubhm •e telgrafları lzmir 
aldık. Anadolu, okurlarJDın 

yüksek teveccühlerine sonsuz Zabı lası 
teşekkth lerini sunar. 

\.. ______ ../iyi Çalışıyor .. 
çıksa beğenlreiniz? Söylemeğe 

hile lüzum yok ... Bir amortlclk 

bile çarpmad1. Bereket ver!İo. 

acele edip te patrona telgraf 

çekmemiştim. Fakat, idare we 

moruna şimdi ne diyeceğim? .. 

Gentı ona muhtaç oldum. Bilet 

parasını da ödünç olarak ondan 

almıştım. 

Han'i birine yanayım: İdare 

memurunun kafa tutmasına mı, 

bankacıların sel4mı SBbahı kes 

melerine. mi, üıoitlerimln suya 

düşmesine mi, yangın yerinde 

kurduğum kübik şatonun bir 

anda yıkılıp gitmesine mi? .. 

TaHlm olsaydı aoamdan kız 

doğardım, ve §imdi saylav seçi· 

tirdim. A ikigözüm ben, Ana 

dolu gazetesinde Şakacı olmak 

neyine yetmedi senin ..... 

Şakacı 

___ .......... __ _ 
EmnİJtt ,müdürlüğü taharri 

ddreelnln muvaffalı:ıyetl tak· 

dire değer de 

recededir. 

Bir ay içinde 

onheş esrar evi 

meydana çıka· 

rılmış, esrarkeş· 

ler tutulmuş ve 

esrar evleri ka · Tabı rri komiseri 
pahlmıştır. Bay Bidayet 

Dört rande•ft evi meydana 
çıkarılmış ve .,,.ıer kapatılmış· 

tar. 32 hıreız tutolmu~tor. 

Bunları• içi o de azılıları da 

vardır. 

7 kaldırımcılık, 4 manitacı· 

tık, 2 rüşvet alma, 6 dolandı· 
rıcılık, 14 kumnr ve 5 yaoke· 

slcUik vak 'ası om failleri tamn· 

men tutulmuştur. 

Taharri komiseri 

yt'!li takdir ederiz. 

Bay Bidı-

-----------mırı1m1:-. ... .-mm1~:aam&:.m!ll .... Sim3 .. lllm..:S~-..m 

Tayyar~ 
Telefon: 3151 Bugün Telefon: 3151 

Yılbaşı mQnasehctilc iki hftyük filim birden 

PROGRAM 
1 -- FOX Dünya Ilavadisleri {En son havadhler] 

2 -- A Ş K 11 A N G O S U [Almanca] 

İetanbul'da silrekil alkışlarla karşılanan ve lı;lndekl musiki parçalarını plAklorda, radyolarda 

le orkestralarda seYe seve dinlediğimiz hilyük operet. 
~~~~---~~~~-

3 ••KOCASIZ KADINLAR !fraos,zcaf. 

Dorothy Jordan'ıo busene göreceğimiz serapa his ve heyecan dolu biricik filimi .. 

Seanslar: Pereembe ve cunıa 13 - 16,30 - 16,45 aı;ık tangosu, 
21,30 kocaeız kadınlar. Diğer güoler 1(,45 t~ başlar. 

Fiatlerde Zam Yoktur. 

Bayramda 

14,45 - 18, l5 

Plerre Beuoit'nln meşhur romanından muktebes Sariye çöllP.rlnde n Liibnan ülkesinde çev

rUnıte dtınyanın en biiyük f timi Tayyare slnemasJOda gösterilecektir. 

Oynıyanlar : Spinelli, Jean Murat,, Charatouni 

mek ve numnrahrı mutlaka 

knmızı zemin üzrricıe Leyıız 

rrnlde yaptırmult laıamdır. Tt'f 

ıiş ernaBınrla toliıuatnam~ yc 

uygun olnındığ~ sörül ı l1 numa 

ralar kaldırıılucıskıır. 

Bu bildiriuı hülıin ıııüllıa 

knıa \'P. ilahe nıı:.d ür ' ü i. lr ıi ı . ~ 

göoderıl ,.c~kıir. 

• I)'ango 
-~···----lzmir'de 

Kimlere Çıktı? 
Yılbaı;ıı Tayyare plyn~gosun 

dan hmir'lflere düşen ikraml· 

yeler hayh çoktur. 

500 bin liranın kime doş 

tfiğü henüz aolaeılamamışhr, 

fakat öğrendiğimize göre 1219n 
uumarah bilet İzmir kazala· 

rıudan birisinde satılmı§hr. 

Bugün şehrimiz tayyare:fpiyan· 

go müdürlüğüne malümat ge!· 

meei beklenmektedir. 

200,000 lira erkek lis~sl 

muallimlerinden Bay (.:iftçi 

Necati ve kimyager Bay ~a'a 

biddin ile üç arkadaeına düş 

mQştür. 

~o.ooo lirayı 

23,25!1 numaralı 
birlikte almış olao 

kazananlar 

bileti hep 

11 kişidir. 

Boalar Bayan Matilda ve Polin 

Daoto ile Bay kunduracı Meh 

med, Romano, Dni Ventora, 

Konyalı Mehmed, İsrail, Salih, 

Asım, Kemal, Korlyel n fırıncı 

Salihtir. 

15000 lirayı 1883 numarala 

bllet sahibi tOtün kumpanya· 

sında ekaper Bay Jakob Abu· 
vaf kazaomışhr. 

İzmir'de daha birçok ldmae· 

lerP., daha kü~ük ikramiyelerde 

dDşmüşt<lr. Bunlar da piyango 

müdürlüğünce teııbh edilmek· 

tedir. Yeni yıla zengin olarak 
girenleri kutlularız. 

Posta ve 1"eJgı·af -
ların Dağıtılması. 
Yeni Tedbirler _.ı\lındı. 

Postıı ,.c ıelgraf başmüdürü 

hoy Naim, hroir'Je postıı ve 

telgraf dağıtma işlerinin günd 

gününe yapılması için yeni bazı 

tedbirler daha almıştır. Mer· 

kez postanesindeki tevzi me· 

morları bundım sonra posta 

şubelerinde nzife görecekler 

ve tevziatı derhal yapacaklardır. 

Dünden itibaren hükumet pos 

ıaneeioe tevzi memura bay Tuh 

sin ve Mahmud, AlHncak pos· 

tanesine bay Receb, Nuri ve 

Hasan, Kurantlna postanesine 

de bay İbrahim,RüştO, Mehmed 

Ali ve lı,ikret tayin edilmfe ve 

bu şubelerde vazife görwlyc 

başlamıılardır. 

Kömür Satışı. 
İzmir ve havalisl memurları 

istlhl4k kooperatif l ortakları 

için getirtllmil} olan kömürler· 

den her~ese kilosu 5 kuruştan 
aatışa ba~lanmıştır. 

----

oe 

şvet 

Soruşturmaya 

Dün Başl3ndı .. __ ........ . 
Hadiseyi ilk Haber 
Alan Bay Defterdardır. 

Defterd r Buy Kenan Yılmaz 

Dünkü sayımızda Milli Em· 

l4k memurlarından Buy Fevzi 

ile Bay Tevfik •e Bay Siya· 
mlddln'in; bir bahçe kirası 

mes'eleeioden Boy Sarıc Rıza· 

dıın 200 lira rilşvct aldıkları 

iddl11 edilmiş ve ilçü de zabı· 

taca tevkif edilmi,terdl. 

Bu rüfvet hAdiseıd ilk önce 

Defterdar Bay Keoan Yılmaı'a 

haber verllmlt ve Defterdar 

derhal ile görüemüş, 

IAzımgdeo tertibatı almışlar. 

Hatla oyrı ayn üç zarfa ko· 

oao 60 lirayı da bizzat Defter · 

dar temin etmiş ve zarfu koy· 

muştur. Bu meyanda zabıta 

ile elele ver:ilmiştir. O.odan 

sonra içlerinde para bulunan 

zarflar ihbarı yapan Bay Sa· 
rac Rıza'ya verilmişti. 

Parayı Kemeraltı caddesinde 

almıf olan Milli EmlAk muba 
ııebe Amiri Bay Fevzi; taharri 

memurlarının kendisini yaka· 
laması Ozerioe cebinden çıka· 

r~rak atmış ve: 

- Siz pollseioiz, Sarac Rıza 
denilen bu adaıoı tutun. Dai· 

rede yapılacak bir işi için ha· 

na ri1~vet vermek istedi, alma· 
dım. 

Demiştir. 

Memur Bay T.Jıvfik de nu· 
meraları evelce zabıtaca teeblt 

edilmlo olan parayı cebine 

koyduktan eonr• kendi ini ya· 
kahyan taharri komiseri Bay 
llldayeı'e: 

- Ben memurcm. Na fatl
yoraunuz? 

Diytl sounue, Buy Bidayet ıe: 
-Beo de memurum. Hem ben 

tı:harri memurnyum. Ccbind~ki 
parayı almak içio seni yakalı· 
yorum. 

Demiştir. Bey Tevfik evvelıi 

bağırıp çağırmışsa da ısonra 

susmuştur. 

Dün Oçüocü sorgo hAklmU· 

ğlnde ıuçlohmn ifadeleri ahn· 

mış ve kendHt:ri umumi ha · 

pishancye gönderilmfşıir. 

Bir Ayda Mezbahada 
Kesilen Hayvanlar 

Birinci kanun ayı içinde fz. 
mir mezbahasında 1325 Kara· 
man koyunu, 459 l Dağlıç ko 

ynnu, 245 keçi, 136i kuzu, 
8 oğlak, l manda, 469 öküz, 
643 inek, 4 malak, 4 deve, 

28 domuz kesilmiştir. 

Bunlardan başka dışarda ke· 

silmiş olarak mezbahaya getl· 

rlleo ve muayenesi yapılan 

hayvanlar da 46 koyun ve blr 

inektir. Hepsinin tutarı 8i02 
dir. 

Düı;findiik )erim 

Oelikanhm, 
Denk Tut Kendini ___ ..... 

Yuınueakhr, kadife -gibi 

ellnJ.. 

DoldısıD; gözlerine haktıkçıı 
içine snnki bir yığın kor dü 

eüyor delikanlım. 

Cildinde bir ekeiğl nr; yal· 

mz sut banyoJuna yatırılmaroı~. 

E9kl Uoma'nın aPil kadını bile 

bu kadar sürünmezdi lcokuyn .. 

Klrplklerf. kutud10 yrni 

çıkmış bir İ(.ek soçai.ıır. Buda 

do~ru! 

Ka::l:trı dün başkeyıf•, lıu· 

gün ha~ka.. .N" J;?Z ldr. ~idi 
yor, diye j~·in alı ü l olu}OT, 

Lilırim. 

Tıroaklarrna b ılcdı kça: 

- Gam çekm"'nı . Divor

suo · b~oi kıt oaı alar da, incit· 

el~r de .. 

Hrp inin, b,.pjoio (arkındı· 

yım arkadaşım: 

Gözleriode biltftn duyguların 

kalan bir buhar, bir bnğu gibl 
tOtüyor .. 

Ve o kadın kokula bir rftz.. 
gar dalg1111 gibi estikçe, eeu. 

bir eağa, bir eola, taze, körpe 

bir fidan gibi tiril tiril titri· 
yerek eaJfanıyorsun. 

• • • 
Acı eöyliyeceıtm 11na deli· 

kanlım, acı: 

O kadın, bir glln eeoln ça· 

tınıo altından geçae, orası, fil 
ııürölerlntn kırarak, çl~lyer~k~ 

devireuk gf"çtik leri genç bir 

orman artığına döner. 

Delikanlım; bekma aen oouo 

pıuıliuuoa: 

Yalancı, bayağı bir taştır o, 

pırlanta değildir. Oağarcığıoda· 

ki kap kara bilgitizitğloe bak· 

mazda kendini matah 6ımr .. 

Yurularına iller verir terbi· 

yeyi, sOtüntl başkaları emzirir. 

Aldanma delikanlım: 

İçi bom boı. ur onuo.. Gu· 

roro, bir f ll hortuma gibi 

burnundan y<"re uz.anıyor am· 

mı, o, ne bayat, ne kafa, ne 

lf. ne gönül arkadatıdar .. 

Ooonla yftrdyemezein sen, 

yarı yolda kalanın.. Yarıya bile 

varamazsın.. Onun Cf'imiyetl, 

onun dünyası, ·Alt'ml, dsva11, 

hiç, hiçbir ~eyi yoktur. O, sıdc:· 

ce, kemirmek, eemirmek, gl· 

ylnaıek, salondan r.alona uçub 

konmak için yaratılmı§ bir 

yttldızh b şeredır. 

Di~lcrlne takars:ı ee:iJl, Jnıık 

olur, aeırım ena.. Seu, seDfD 

dt>ğllsin. bu cemiyeıioslo 

Çiğceı mo kenıUoi, ıerme 

gönlftuü ons.. Yürt>ğioe, kafa· 

sına, özüne dayooaca~ıu bir 

kız. bir kadın arkadaş eec kf, 

o mikrobdıı gıdasızlıktaa çürü· 

ıün, ortcd D ks!keıo, git@io. 

Orhan Rahmi 

'*'_ .. " . 
anunusanı 

1934 
Kasım 
55 

2 193, 
Gfto 

31 

Çarşamba 
Arabi 135:l 
Ramazan 24: 

Ev kat 

Güneş 

Ôğle 
İkindi 
Akşam 

Yatsı 

1m88k 

Eanf 

2,38 
7,28 . 
9,4 

12 

1,39 
12,50 
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İsveç mektebciliğine ait bir grafik 

Mektebe devam edenler: 694: girebilir. Salt kızlar için ayrır.a 
bin 473 (7-14 Yaşında). bir glmnazlum tipi (T) daha 

TaheH nlebetl: % 100. vardır. Kızların boraya glrebil· 
Tahell borçluluğu: 7·14 yaş. meleri için en azdHn 16 yaeım 

l\fekteh Kurumları bitirmiş olması l&tenmektedlr. 

Anamektebleri (A) YOksek Oknv (C) 
Anamektepleri henüz ~, ya· Upsala ve Lund'da bulunan 

şıoa girmemiş olan küçük yav· beylik üniversitelerin dörder 
ruları alır. fakülteleri vardır. İllhlyat, 

İlkmektebler (B.K.L.) hukuk, tıp, fen·felsde .. Stock· 

ilkmekteb tahelll 7-14 yaıında holm'da ayrıca bir tıp faktilteet 

olanlar için dmz (Mecburi) dfr, vardır. 
akçaeızdır; okuv çağı 7 yıldır. Stocholm ve Göteoborg'da 
fiu kurumlar aşağıdaki bölüm· ayrıca birer özlen (Hususi) 
lere ayrıhr: Onivershe bulanmaktadır. Ôğ· 

ı - Küçükler mektebi deni· reoceklerlnlo çoğunu ekinci ve 
len anıklayıcı (2·3 Yıllık) bölüm; erdemliler arasından toparlıyan 

2 _ Alt bölüm (4 Yıllık); Folkhögekolar denilen halk 

3 _ Üst bölüm (1, 2, 3 ya· mektepleri (T) de yüksek k.u· 
hut 4: yıllık). (K). rumlar arasında sayılmakta· 

Yüksek kerteli llkmektebler dır. Bu kurumlara girebilmek 

yüksek, ameli bir yorak (Ter· 
biye) vermiye özenir; öğrence· 

ler (Dersler) genel ~Umumi) ve 
çok meslekidir. Sah meeleki 
kılıkta olan bütılnleyfcl mek· 
tebler (L) de vatdır. 

Orta okuv (C. D. F. G. 
H. 1. J.). 

Orta okuva Ukmektebln tür· 
lü sınıf tarından geçllebllir. 

Söz gelimi, Hkmektehln VI ıncı 
yılını bitirmiş olanlar: 

a - Modern mektebe ya· 
but okuv çağı 4 yıl olan yerli 
orta mektebe. (H.); (Öğrence· 
lerint, sonunda bakalorya sına· 
ğına götüren 3 yıllık glmnazi· 
umlarda ( 1) izliyebilir ). 

b - ~onuudn bitirim eerd· 
fi kası v~ren 6 yıllık yük.sek 

yerli kız mektebine (Jl ); 
c - Okuv çağı bakalorya 

ile bitirilen liselere (J2) gire · 
bilir. Lteelerde 4 yıl okuduk· 
ten sonra öğrenctıkler, tıpkı 

4 yılhk modern mektebi (B.) 
bitirimler glbi, real smağmı 

geçirebilir. İlkmektebln 4 yılını 
bitirmiş o\anlar, okuv çağı 5 
yıl süren model'n mekteblere 

(D.) geçmek doğruluğunu ka· 
zanır. Bura okuvuoun biti· 
m nde öğreocekler real esamen 

nilen smğı geç4rlrle. 

için kızların en azdan 16, de· 
ltkanbların da 18 yaşında ol· 
maJarı, llkme.kteb konTuno bt. 
tlrmte bulunmalırı gerektir. Ôğ· 
rencekler (Kurs) konferanı, gö· 
rftşmeler ve bazı tatbikattın 

ibarettir. Bu dlkede halk yo· 
rağına çok değer verilmektedir. 

Buralarda ydkııek okov görme· 
mfş olanları kınarlar; böylesi 
öğrek dirlmllğinde çok sıkın· 

tı çeker. İneç yorgocuları 
(Terbiyeci) balkın özlülöğftntl 

• 
olgonleştırmak blllmloi artır· 

mak için bizi imrendirecek .k.ı· 

lıkta özenmektedirler. 

Meelek Mektepleri 
(M.N.O.P.R.) 

Y o.karıda ötöndüğüm (arzet· 
mek) gibi bütünleme mektep· 
lerl (L) nın mesleki bir özen· 
liklerl vardır. İlkmektebln VI 
IDCl sımfını bitirmiş olanlar 

atelye ·· mekteblerlne (N) gire· 
bilirler. Bu kuramların proı· 

ramlarında liğrence (Ders)dnlte
leri olarak birçok şeyler göste· 
rllmektedlr. İlkmektebl Teya 
bütüoleylcl sınıfları bitirmiş 

olan 15 y19mdaki gençler okuv 
çağı 2 yıl ıdl'en ı,çller mekte· 
hine (M.) alınmaktadır. 

Yilkııek kerteli ilkmek.tep n· 
ya ioçller mektebini bitirenler 

Orta bölümün V inci yılmı 
( 
] itfrenler, öğrencelerlni 3 yıllık 

aşağıda ybıh mekteplerden iste· 
diklerine dölenebillder (Devam): 

glmnazlumlarda (E) izliyebilir· 
ç ler. 4 yıllık modern mektebi 
t 
k (D) bitirenler 4 yıllık gfmna· 

e!ume (F) girebilirler. Herikl 
rı 

glmoazlum bakalorya sertifikası 
tc 

verilmektedir. 11 yaşında tlk-
ınektebten ... ayrılan bir çocuğu 

yüksek kız mektebine (C 1) 
yahut 2) okuv ~ağı 7 yıl eüren 
yerli yökeek mektebe (C 2) 

Meslek mekteblerl (P) amelt 
ticaret mekteblerl (P), özlen 

technik mektebler (P), ameli 
technik: mektebler (R), ticaret 
mekteblerl (O), Evökdtftmtı (İda· 
re mektebi (O). Bu kurslan 
girllehllmek için öğrence en 
azdan 17 yaşındı olmalıdır. 

Yüksek technik öğrenceler Stoc· 
holm ve Götehorg'da bulunan 

ı •••••••••••••••••• c 11•11•••••••-•••••••• ••••••••••• ccı •••111"••••••• ••ır.••••••••••••••1t •• ı 

1 YılbaşıGecesindeKumarim1r'de ~P0;daziye•8i • D H k 
. . zmır e ır e a em 

Faahyetı Vardı.. llJ , 1 • V d 
ı' es e esı ar ır .. 

Zabıta Bun]arın Peşine Takıldı 

Birçoklarını Yakaladı. 

ve ---------------
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Bugfio, biraz da hakem mes'e· 
lesini konuşmayı düşftndfi.m. 

Çtınkii, hemen hepimizin de 
itiraf ettlil veçhile, İzmlr'de, 
hem de ötedenberi, bir hakem 
derdi vardır. Sahada görftlcn 
birçok hıirlleeler, bu arada tek· 
ntk vukuflarına ve bitaraflık· 

Janoa güvenilen hakemleri de 
aralıkta alıp ııürüklemlştlr. Ba 
nu, kulüp ihtirası ve rekebeli· 
nln tevlil ettiği muhakkaktır. 

kararlar, bir bakımdan hatalı 

idi. Göztepe maçında Alt•y le· 
hine verdiği penaltıda da tam 
blr lsabetslzUk görülftyordo. 
Bo ffkiri ileri sürüşftm, Al· 
tayh olduğum için değildir. 

Buna itimat cdilmeelnl okuya· 
colarımdan bflhasH dilerim. 
Penaltıda nazarı dikkate alı · 

nacek olan noktanın en mü· 
hf mi, bu hataoın bilerek n 
istenerek yapılmasıdır. Saniyen 
oyunun cert>yan tarzı ile iki 

tarafm o dakikaya kadar attık 

Jarı gollerde göze alımr. O 

gön, kendisine atfolunan oyun· 
cunun dordurumo ise, bir ceza 
verilmekteııı çok uzaktı: 

Yılbaıı gecesi bazı yetltrde 
kumar oynanmıştır. Zabıta; 

kumarcıları yakalamak: için 
yer yer faaliyete geçmlt ve 
şehrin birçok ytrlerlnde ıuto· 

lan kumarCllar dün adliyeye 
verilmiştir. 

Adli kısım başkanı 

Buluat GOmü, te bütün 
bay 

mf"r 

kd ~e karakolları td tlş etmiş 
ve memurların 'f&Zffeletl ha 
şıcda olup olmadığına bak 

mJştır. 

Kumar oynarken tutulenları 

yazıyor :ı: 

A lsaneı:ı l..'ta Aydın demlryol 
ları li!taeyou kahvesinde maki 
oiet Tabir oğla Bay Ff"bml, 
bRgaj memuru e,ıil oglu Bay 

Mustafa, manav All oğlu Bay 
Ahmet Ye kahve klracm Vahit 
oğla Bay SelAhlddln 400 koruı 
komar paraslle. 

Yeni mahallede Bay Oıman'm 
barakası Hdında Mahmod oğlu 

hamal bay Kerim, Yusuf o~lu 
hamal bay Recep, Hasan oğlu 

hallaç bay Şt.rlf, AH oğla h• 
~~~~----·~~~~--

yftksek technlk mekteplerinde 
(S) gösterilmektedir. 

Sınağlar: 

Ôğrencekler (Talebe) bir 111 

nıftan öbOrD.ne 81Dağaıs (İmli 

hanstZ) geçerler. Ço)c gevşek 

olanlar, yaz kesiminin bitiminde 
sudan bir sınağla yoklandıktan 

sonra yukarı B1111fa gflçlrUlr 
Öğrence yılı Ağustosta başlar. 

Öğrencekler modern, orta 
mekteblere, lise ve gfmnazlum· 

lara eıoağla alınular. (Bundan 
sonra bakaloryadan başka sıuağ 
görmezler). Relexman ve Stu· 

dent ekzamen denilen bo eınağ· 
lar blrlblrlerlne çok benzerler. 
MualUm mekteblerlne gldb 
çıkma da eınağlarla oloh bft. 
mektedtr. Kıs orta mektebleri 

de realebamanler değulode 

doğruluk kezandırın ıertlflk:a 

verebilmektedir. 

hveç gençliği 
İneç kadıahğın, tn geniş 

ölçfide olgunlaştığı, öğrek diri· 
mlnde her bakımdan ytıbel· 

dlğl, erkekler üzerinde, ııaldam 
erktnlerile bdyük roller oynı
yan soysal tıyelerdendlr. Diri· 
min her yanında, her işte ka
dınla r.rkeği yanyana görüreü· 
nibı. İJıveç gençliği acunun en 
babtiyarlarıodandır. Çftnkii acun 
eıya~slı kargaşalıklarının dışa· 

r111nda kalmışllr. 

İsveç gençllğt, yordun (Genç· 
Uk Öğreği) nde ftyedir. 0, 

yurdunu, budununu eever; onan 

budonıeverUğl her tdrlft ya· 
hancı erldlerden uzak kalmak, 
kalkınma, açılma Te baysalh· 
ğını kendi yurdunda aramaktar. 

İneç gençllAI clmnaedğe koton 
bir lı diye bıkar, oua göre 
etdz dftzgftolG.Ad erdemin tA 
kendisidir. İneç gençliğinin ya· 
ıayışı ( Dlrtklenlş bir progrım) 
ın anımlı kıhklnrdı tatbiki de· 
mektlr. İsveç gençliği enerji· 

lerlni saldam ıkıntılır halin· 
de kanallze ederek açmaktı, 

dirllginln ana çatısını "Hayat 
lçerietode hayatla,, kendi kor· 
maktadlt'. 

Avrupa gençliğini kemiren 
birçok ığmanlardan uzak sal· 
dam yöodemlerle yaşıyan bu 

gençliği takdir etmekte kıvançlı 
bir iş değil midir? 

mal bay Osman, Salf h oğlu 

kunduracı bay Azmi. Snleyman 
oğlu boyacı bay Halil, kumar 
oynadıkları zarla ve 46 kuruş 

par" ile. 

Keçecilerde inkılıib sokağın 

da lemail o~lu bay Mostafanan 

banaııda Ahmet oğlu: bay SO· 
leym11n, İbrahim oğla bay 
Abtnl"d, Said oğlu bay Ha~an, 
Said o~lu bııy SeUhiddio, 
.Mustafa oğlu hay Ahmed, Ah· 
med oğlu bay lbrebim, Nuri 
oğlu bay 0.drnıın, Mostııfa oi!fn 
bay Halil, M"'hmed o~lu bay 
Süleymım, Ahmed o(;lu bay 

lımıııil, ı\biıliıı oğlu bay İ>lntail, 
Muı.tafa oğln bay Ali, Raııim 

oğlu bay Cavid, Mnııtafa oğlu 

Receb, Salih oğla bay Şükrft, 
B1fzı oğla bay SelAhiddio, 

Mebmed oğlu bay Mazhar 
lek11mbil k4ğıtları ~ ve362 ko · 
ruo kumar paraelle .. 

Keçeciler'de Çullu oğlu ha· 

nında 011man oğla hay Baha· 
eddin, Mnetafa oğlu bay ÜAman, 
Muııtafa oğlu bay Hüseyin, 
Mustafa oğlu bay Ali, Veli 
oğla hay Alt, Saim oğla hay 
Faik, Halfl oğlu hay Kadir, 

Osman oğlu bay Mehn1ed Ali, 
İbrahim oğlu bay Mebmed is· 
kambil klğıdları ile. 

Gozelyah tramvay caddesin· 
de şule gazinosunda Haltm 
oğlu hay Fehmi, Mehmed oğlu 
bay Ferid, Abidin oğlu bay 
AIAlddlo, iskambil kAğıdları ve 
165 kuruşla. 

Basan hoca sokağında Mus· 
tafa oğfo hay Ömer, Hüseyin 
ogln Seyfiddln, Kurban oğlu 
bay yuauf, iskambil kAğıdları 

Te dç lira para ile kumar 
oynarken totnlmoşlardır. 

Bayanlar 
Fırkaya Yazılıyor 

Konya 31 (A.A) - C.H.F. 
hüUln ocaklarıuda bagftnlerde 

kadınlann fırkaya girmeleri 
dolaylelie çok kalabahk ~ör61· 
mektedlr. 

Konya 31 (A.A) - Vil4yet 
dahilinde ikinci seçici intihabı 

için hazll'lıklar yapılmaktadır. 

Borsa 
Borsada dftnkd üzüm, incir 

ve Hhlre satıılan aşağıdaki 

ıeklldedir. 

flzfim Satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

119 H. z. Ah. 12 25 16 
lll H. ve Cev. 13 25 14 75 
47 Zahl. İbra. 2 12 
29 jaki. Lftr. 18 25 
12 J. Rasih 12 25 

11 Y. 1. TalAt 14 50 
7 Ş. Rıza ha. 13 
2 P. pacl 13 

3!i8 

13 25 
12 50 
15 
13 50 
13 

Zeytinyağı Sabşlan 
Kilo 

Bence, hakemin yalnız blta · 
raf lığı kafi değildir. Bitaraf 
olur da kararında isabet bu· 
luomaz. Oyunu lıiyıklle takip 
edemez, t~kaik bilghıl azdır. 

I Oyuncular füt:erinde .;öfozu yok· 
tar vesbire vesaire.. Bu Çf'Şh 

hakemlerin faaliyeti de, mahl · 
yet itibarile ayn bile olsa, ne· 
tice bakımından taraf gir ha· 
kemlertn yaptıklarından farksız 
1&yılabilir. Bazan pek yanhı 

olarak; 
- Falan kişi htçolmazsa hl· 

taraftır. 

Deriz. Bu fikir~ neticeyi dü· 
oünmemekliğimtzden. doğmak· 

tadır. Yahut da şerrin ehveni· 
nl de aramaktan ileri geliyor. 
Halbuki biz, yerimizde otura· 
rak ve hiçbirşey yapmıyarak 

dalma şerrin ehveninl ayıkla· 

makta uğraştıkca, hakem derdi 
de sonuna kadar böyle devam 
edip gidecektir. Bugünkü lh· 
tfyaç fse iyinin en iyisini ya· 
ratmaktır. 

Epfce evveldi: 
lzmlr'de bir hakemler koran 

rivayetleri ortada dolaşmıştı .. 
Hakemler burada yetiştfrile· 

cektl. Kendilerine diplomalar 

verilecekti vesaire .. yani bildi· 
ğlmlz beylik lAkırdılar. Bun· 
lardan yapılabilen yeg4.ne şey, 

hAkemlerln aelıihiyetlerlnln bir 
az tevsünden ibaret kaldı; 

daha öteye geçmedi. 
Bir hakeme :selablyet ver· 

mekle tekntk vukuf ve mala . 
mat vermek arasında daglar 
kadar fark :vardır. Birincisi, 

nihayet . oyun ve oyuncu inzi. 
batına. dlslpHnlne ait bir iştir. 

İkloclel lııe takımların haklar1na 
taallulıt eden bir adalet ve 
nizam k.eyf iyetidir. Gönül 
isterdi ki, sahaya çıkan her 
hakemin kararı, m'1nakaşa bile 
edilmesin. Oyun sertliklerine 
müdahale etmek, ceza vermek 
tablatile çok iyidir. .fakat asıl 
mes'ele, oyunun teknik ince· 
Uklerlnf, hadiselerini bilmek 
ve görebilmektir. 

Son mühim maçları idare 

eden K.S.K. lı Bay Rlza'yı 

lıaret etmek isterim: 
Bu genç, bundan iki hafta 

evel idare ettiği ilk maçta çok 
ha1eaetı. Kararlarında leabetll 

görölüyordo. Ve diyeblllrlm ki 
hfttün ııporcolar, onu takdir 
ettiler. Fakat onu tııkib eden 
iki haf tanın mGhlm maçlarlD· 
daki idaresi de birçok tenkld· 

145000 Mub. ah. 22 22 75 lere uğradı.. Ben, sporcuyu 

Zahire Satışları mutlak olarak !yl ve yök.eek 
tanımak isteyenlerdenim. Bu 

Ç. Clnıl K. S. K. S. itibarla, gene; hakemi, taraf gir· 
821 Buğday 3 80 4 50 ilkle 'fe teılr altında kalmakla 
367 Arpa 3 50 3 76 ttham edemem. Ancak ou var ki, 
105 Mısırdarı 3 75 :l 75 Bay Rıza bir oyunu, topun hare 

206 Susam l l 11 keti ile müvazi olarak takib 
15 Komdan 5 5 
12 Nohut 4 25 4 25 

1450 p. çekir. 2 50 2 52 
3381 palamut 195 390 
91 pamuk_ıp 50 50 57 J 

etmekle beraber, benftı lekem· 
mül f\tmiı, görüşü isabetli bir 

ha.kem değildir. 

Enlkl hafta, takımdan oyun· 

cu çıkarmak hususunda nrdlğl 

Kollarmı, bata yapmamak 
için geri vermf~, göksüoü ile· 
riye uzatmış ve yarı çömelme 
vaziyeti almıştı. Bay Rıza bono 
penaltı ile tecziye etmekte iki 
başlı bir yanlışlık yapmııtır, 

çilnkü: 
1 - Oynnco, kasden hata 

yapmaktan sarfınazar, tesadtlf 
olsun böyle birşeye ıebep olma· 
mak için vaziyet almış buluna· 

yordu. 
2 - Kaldı ki, top göğsöne 

çarpmıştı, kolona değil ... 
Tarafglrllkten sarfınazar edi· 

yorum. Fakat bo yanlış karar, 
bir takımın mukadderatı iize· 
rinde milesslr olmuştur .. Bence, 
bunu tarafgir bir hakemin yap· 
masa ile Bay Rıza'nın yapması 

arasmda hiçbir fark yoktur. 
işi netice ile ölçmek lcab 

eder. Ortada puvan mes'elesl 
vardır ve onun kararı işte bo· 
na müessir olmuştur. Ben, kendJ 
göriişilmün yanlış ve sakat ola· 
bileceğini düş'ilnerek bunu bazı 

sporculardan ve bu arada Al· 
tınordu'lu oyuncu Bay Safd'deo 

de sordum: 
- Yalancı penaltıl · DedUer· 

verllmemelidi.. Maamafth hake· 

mln karandH .. 
Bu cevabın son kJ81Dına eld· 

dede aleyhdarım: 
Hakeme mutlak hftrmetl 

anlarım. Fakat bir hakem ki, 
bir oyun ve takım üzerinde 

müessir olabllecek yanlış ka· 
raıler veriyor.. Buna itiraz 
lazımdır. Daha doğrusu rnu 
tenvir etmek !?erektir. Kaldı ki, 
bizdeki hakemlerin çoğu, vazl· 
felerlnln hakiki ehil değillerdir. 
Tecriibelerl de azdır. Bir ha· 
kemin bilmek mecburiyetinde 
olduğa şeylerin yarısına bile 
vukufları yoktur. Oyuncu ol· 
makla hakemlik arasında dağ· 
lal' kadar fark nrdır. 

Bana kalırsa, hakem mes'e· 
leıılni ciddi bir ~ekilde yeniden 
ele almalı, her cihetle güveni· 
lir hakemler yetiştirilmelidir. 

Meseli hakem knrsn işini taze· 
leeek ve başa eak coi.: yerinde 
bir iş olur .. Ve muwk:inse, ha· 
kemler, İzmir futbolu namına, 
meosuh bulundukları kolOb· 
ferden uzak ve sadece hakem 
olarak kalmalıdular. 

Eski Bir Altay'lı 

Hilaliahmer Muha· 
cirlere Yardım Ediyor. 

HilAliahmer cemiyeti İzmir 
şubesi bueene, Kaçanlk ve Üs· 
kübten gelmiş olan 153 nftfus 
muhacire onlkl gftndenberl 
yemek vermektedir. Bu muha· 
cfrler lekAo yerlerine gönde· 
rillnclye kadar cemiyet tarafın· 

dan fakir çocuklara bayramlık 
elbiselik kamaş dağıtılmaktadır. 
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- Ne var, ne yok ·dedi· 
İnııllah yeni bir tehlike mev· 
cnt değildir? 

- Hem net, hem hayır .. 
Etııen ben de size bundan 
bahsetmek için geldim. 

- Sizi görflr gfümez zaten 
ben de onpheye düşlfim. Aya· 
ğımdın ayakkabılarımı alan 

' poltı memurundan bir haber 
Tar mı? 

- let" b,nf m de efze hah· 
&etmek ietedlğlm odur ya! Şim· 

di aiı elbisenizi giyiniz de 

11onra daha rabıt konuşnroz. 

Burada uzun uradıya kahp 

konuşmamız doğru olmaz. Da· 

ha enıio bir yere gider, orada 
görüıOrüz. 

- Olrayt .. 
Tramp'ın tuvaleti birkaç 

dakika içinde tamım1ıomııh. 
Bu, eaki bir faulle yeleğin 
flıtüne açık renk bezden bir 

ceket takmaya inbiaar etti. 

Sonca, evvelce geldiğim gibi, 
aıağıya yunrlanmımık için 

blntDrla ihtimamla merdiven· 

luden:lndlm. Lokantanın önfln· 

deki çıkmaz ... sokağı geldl~imlz 
&aman bir alay seraerl ilıvar· 

lartn dibine utormuı, gClneı· 
l"niyodardı. Durup boalarla 

görftemeğe ltııum görmeden 
doğruca Taymiı sahillerine 
yollandık. Y anyana giderken 

lueacık bazı kelimeler teati 
ediyorduk. 

Aeıl merakımı celbeden nok· 
t•, Trımp'ın böyle otel oda· 

lanuda yatacak, lokantalarda 

yemek y1yecek kadar parayı 
. Dereden. bulduğu ldt. Bono 

kendlstne mQn111lp bir surette 
aorduğum zaman: 

Beni polisin ellnden kur· 
taran centilmen vermişti. Fakat 

artık o da euyonu çekiyor. 

Y •kında tekrar Londra k5prtl· 
•l•tn altına dönmek lAzım 
ıgelecektfr. N" yapalım, kader. 

Tramp'ın bo "Kader., keli· 
lDelfnl söylerken öyle bir 
boynunu bftkOed vardı ki 
h .. • •ne hem ıcımımık, hem de 
gtUoıeoıek kabil değildi. 

Bo suretle konuıa konuş•, 
farkında olmadan Taymiı nehri 

rıhtıoıına kadar gelmlotlk. Neh· 

rln tlıcrinde oldukça keeif bir 
ele tabakaııı ~ardı. Yıvaı yavaş 
f lkrtoıı Tramp'a açmak için: 

- Artık bu aerserl hayattan 
bıkıp 

usıntoadınız mı? 

Dedim. Trımp; mdphem bir 
lıarette: 

- Ne yapalım bir defa alış · 
~ıııı. Açık havaya o derece 

ena •lııtıcı ki ehudi iki e:ıat 
arka arkaya bir odada kaltıam 
fçloıe fenalık gellyor. Sahi size 

ANADOL·U -C6nlük Siyaeal Gazete 

Sahip ve Başyazganı 
Baydar ÔKTEM 

Unıumt neeriyat ve yazı itleri 
nıüdürii: KEMAL KARACA 

İdarehanesi: , __ _ 

C İzmir 1kinci Beyler ıo.k.ağı 
· Balk Fırkası bina!! içinde 

T relgrar: tamir •• ANADOLU 
e don: 2776 •· Posta kutuıu -405 

YıUı ABONE ŞERAİTİ: 
P •l200, Altı aylığı 700, Üç 

Y b yh~ 500 kuru~tur. 
a ancı 1b 1 ,_ 

•bo enı e..etler iı;in senelik 
ne ücreti 27 lir dı H a r. 

eryerde 5 Kuruıtu.r. 
Gönü ge · Çnııı Dflabalar 25 kUl'Uftur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

bfroey ıormak lıtlyordom. Şfm· 
dl· aklıma geliU. Berhalde ga· 

zetelel'i takfb ediyorsunuz. Aca· 
ha benden ve Monfeld'den 

bahis var mı? 
- Sık ıık bahsediyorlar. 

Monfeld'in htlll bulunmadığı 

mOddetçc ae; tftphe f"tmeylnlz, 

mütemadf yfln bahsedip dura· 
caklar. Ayni zamanda gazeteler 
Alon Dlkeoo'un sizi aramakta 

olduğunu yazıyorlar. 

- Beni mi? 

- Evet. Taaccüb mil edf. 
yoraunuz? 

- Elbette. Bu herif benden 
ne ietlyor, blrtürlü anlamıvo· 
rum. Fakat ııhld olun. lla· 
marlarımda zerre kadar kan 
bulundukça bu adam beni bir 

daha ele geçiremlyecektir. 

- Ben de et zin y1;rinizde 
olsam, öyle hareket ederdim. 
Fakat çok ibtlyadtAr olmak 
lazıoıdır. Zira Alon Dikeoo'un 

nt1 derece kurnaz bir adam 
olduğun o filen tecrübe ettiniz 

zannederim. 
- Evet. Oou bildiğim içtu 

br.n de Azami dereced~ f htiyat· 
kir davranmak f iktlndeyim. 

Maamaf lb evvelce heni bir 
defa kurtarmış olan zentın bu 

gf'ne imdadıma ge!eceklerlnl 

zannediyorum. 
- Bahsettiğiniz adamlmrın 

ho defa sizi Jrnrtarabllecekleriol 

hiç te zannetmiyorum. 

- Öyle ise hapı yuttum. 

Fakat buna nereden bükmedi· 

yoreonuı? 

- Şundan bilkmediyorum ki 
Alon Dlk.,on bu defa şik&nnı 

elden kaçırmamak için bertürlti 

tedbirlere tevesalll edr.cektir? 

- Sonu var -

112 

- ' ------------------------.. ------------------------Alaoehir, (Hususi) - Kaza· tevellld memnuniyetlerinin bil· iı:ıabet eden yerlerini çakılla· 

mızda mekteb ve yol işleri gö· dirilmeelot istemiştir. mak lçln bllfill çıhşmak arzu· 
ğtis kabartacak kadit Uerf git· Sarıgölden ayrılan ikinci ıonu gc;stermlşlerdlr. 

mişllr. Buraya g~len nlimiz yol da Ödemlı, Nazmi'ye doğru Mektebler: 
Bey Murad yanında b şmühen · gitmiştir. Kazamız hududa Mekteblerlmiz de okuma ça· 
dls hay Hıfzı .Muhtarla bütün 1 çlode olan bu büyük yolun 

ğında olan yavruların ihtiyaç· 
yolları ve mekteblP.ri gudfler. da tesviyesi tamamlanmıştır. 

larına cevah vermektedir. Biç 
Faki ueullerde yapılmış oian Yol dalma dağlık araziden geç· 

bir çocuk dışarıda bırakılma· 
ve kısmen bozuk bulunan Ala· tlği için arazi sağlamdır. Taş 
şehir· Ku1a yolunun biran ev1:l döşem eğe lüzum olmaksızın mıştır. Köy heyetleri, zabıta, 
yapılması vtı rellş gidişe açıl · otomobill"r, kamyonlar ht>r okuma c;eğıuda olub da ok•ı · 
masa için emirler verdiler. İcab mevaimde geçoıf!ğtJ bıışlamış luğa gdmiycnl~rln ee,kfr.rlni 
ed,.n tahsiBatı da yollaihlar. lıl't'dır. temiM menıur edilmi'jlerd~r. 

Etrafı11 hazırlanmış olen taş · Ancak komşu vflayetlerden Vulimb: !!coclik barekt tlcrl 

larm önümüzdeki hafta içinde fzroir ve Aydın dıı t,ize olan le de alakadar olmuşhttdır. 

dö,evmesive başlanacaktır. Vi bağlantılerrnı t~min ederlrrse Temsil, epor, avcılık kısımla· 

IAyetlo bu civara yakın bütün büyük emeklerle vücuda gelt.o rında gt'nclerimtdn çalışmalı· 

amelesi Alaşeblr'de toplanmış· Ala~ehir·Ödemiş, Alışebtr NJ · rınıı daima destek olacaklarını 
tır. Kondoktör, yol çavuşları da zilli yollarından valimiz Bay udetmişler, lbıiyac;ları uraa 

gelmişlerdir. Hazı bozuk köp· M urad'ın g,.celi gündü lü vaki telefonla blldirmel,.riof, dertle 
rülerlo tamirata yapıldıktan tef tlşlerl kaymakamımız Hay • 

rini aaklamımalarını ıöyle · 
sonra bunu eiliodiraj takip Şeuıelddln'in gayreti Alatehlr'i 

mlşlerdir. 
edecektir. 8 kilo metre kadar yol yüzünden pek zengin bir 
k11men bozuk olan bu yol ye· bale getirmietlr. Ancak, gcncl~rin rl'jime uy. 
oi senenin ilk ay1Dda hertilrlü Vali omumi yollardan maada gun, idealiat n balkçl hare· 

ağır vasıtanın geçmesine açı· kazamızm köylerle olan yolla· ketlerinin müzaheret görebile· 
lacak tır. rını da birer birer gezmiş, CP.ğini de foıııret etmişlerdir. 

Bundan maada clnr .,114. gördüğG noksanları baı mühen· Banda uyanıklık: göateren 

yellerle de olan JOl bağlantı· dfsle tesbit ederek biran enel C. H. F. idue heyeti de bura· 

lan yerlerinde tetkik edilmiş, bo fe1erlo de bltirllmealnl em· da bir ha1ke•l 8çalma1ına karar 

S1111göl, Buldan yolunun bazı retmlttfr. nrmiı -.e icabeden makamlara 
bozuk ve tehlikeli ·.,ırajları ye· Alışeblr'den Manlsı'ya doğra 

niden açılmıe, dOzeltllmtş u giden yolda geçld vermiyen 
diin Denizli vallei vil!yet oto yerlere köpriller yaptırılacak, 

moblltle boraya kader gelmiş· çakıllar dökftlecek ve Manisa 

tir. Valf kaza kaymakamını istikametinden yeniden yapıl· 

makamında görerek her ci· makta olan biiyük ManlH· 

betten değeri olan ve en teh· Eşme ıoseeinln hitamına kadar 

Ukeli kısmı Manisa vllAyetinde geliı gidişin g.ırl kıalmamaeı 

bulunan Buldan yolunun bo· temin edilecektir. 

gilokü hale sokulmasından ,do· Valimizin bu emri Alaşehlr'Ji. 

layı memnuniyetini anlatmış lerl pek ee•lndirmiştir. Köyla. 

vali Bay Murıd'a bundan ma ler yolun kendi kmmlarına 

TClrkçe kartıhklar 

mft.racaat etmfıtir. 

Adliye Faaliyeti 
Birinci sorgu blkimliği 934 

yılında 1001 dosyanın muame 
leıioi bhirmlt n yt'ni yıla 

45 dosyanın muımelteioi dev· 
retmi~tir. 

Üçüocil sorgu hakimliği d.:ı 
865 dosyanın muameleeioi bi 
tlrmlf ve yeni yıla 53 dosyayı 
de vı etmietir. 

______________________________ !il!"' ________________ __ 

Heaabı çekmek - 1. ıorgola· 
mık, 2. sorgu altına almak, 3. 
ıormak. 

Heaaba katmak - ıığıtlamık. 

Benb etmek - 1. çağlamak, 

2. bkermek, 3. ölçümlemek (md· 
IAhaza man.) 4:. oranlamak, (tah· 

mln man.) 5. aağanmık, 6. sa· 

ı•olamak, 7. aanmak, 8. aaylımak, 
9. eaymık, 10. ütemek, ütenmek. 

Hesabına gelmeli - 1. elver· 
mek, 2. oymak. 

Hesapçı - seğışçı. 

lleaap defderl - knnc1ak. 

Hesaplaşmak - l. sataşmak, 

2. aayıomak. 

Hesapla - 1. iliişftncdi, 2. sa· 

kı~hğ, 3. ıanağhğ, 4. aayılı, 5. 
tutumlu. 

Hesapsız - ı. çok. pekçok, 2. 
d6t6ocesiz, 3. ktırgebiz, 4. öl· 
çOeüz, 5. aneır., 6. sayılmaz, ııa · 

yıya gt:lmez, 7. su.mi ve 
J 

Heıtl - 1. bulgu, 2. varlık 
Betk (l ırz) - ı. bozmak, 2, 

yarmak, 3. yırtmak 

Hevam - 1. böcekler, 2. bö· 
cü, 3. böruı 

Bevenk (aveok) - 1. ııkı, 2. 
çom, 3. eallum 

Heves - 1. bağ, hak (rabıta 
man.) 2. beğ (rabıta man.) 3. 
gıcır, 4, istek (arza man.) 5. iyik 

(temayül), 6. kını, 7. kıımıt, 8. 

kızık (ihtirae man.) 9. kolgak, 

10 . .köAt'lf (şehvani bıre man.) 11. 
üzen: (itina mın.) 12. suk, 13. 
fergl 

Ilevese düşmek, heves etmek, 

heveslenmek - l. amtukmak, 2. 

çumak, 3. göpçümek, 4. llkmak, 

5. ikenmek, 6. lııtemek, iıtek et· 

mek, isteği olmak, 7. kımıomak, 
8. kı•anmak, 9. özenmek, 10. 
ılpsimek, 11. tulanmak, 12. yır· 
sınmak, 13. yellenmek. 

Heveslendirmek 

ylltemek. 

yllemek, 

Hevesini tatmin etmek - tl· 
loylsln almak. 

Hevesi soğumak - yoıumak. 

Heveeklr - 1. gıcıla, 2. kı· 

btcı, :l. tığrak. 

Hevl - 1. korku, 2. korkma, 

3. Ork, ürküliik, 4. d.rkme, 5. 
ürkO, 6. d.rkünUi. HavUoıak, 

korkuç. 

Heybet - l. aybar, 2. hoy·hos, 

3. hökelek, hökenek, 4.. hökerek, 

5. korkunçluk, korkotnrluk, 

Heybetli - 1. boylu boslu, 

2. kayır, 3. tıuntorlu 
Heyecan - 1. azbuy, 2. car· 

su, 3. coşkunluk, çoşma, ' · çır· 
pıntı, 5. esirme, 6. kumnma, 7. 
naza, 8. ömüt, 9. aadrama, 10. 
torloğ, 11. urunç, 12. yörek oy· 

namaeı, yiirek oruawa. 
Heyecana düımek, heyecana 

gelmek, heyecanlanmak - 1. al· 
dıumak, 2. beJioglemek, 3. carsı· 
mek, 5. eelrmek, esrimek, (earhot 

olmak man.) 6. kıııomak, 7. tıl· 
pınmak, 8. tlrbenmek, 9. yü~eği 
oynamak, 10. yiitkünmek. 

Heyecana getirmek, heyecan· · • 
dırmak - garsıtmalr. 2. ttlikmek 

Heyecana kapılmak - lkelmek 

Heyecanlı - 1. cookun, 2. 
çaykamdu, 3. kızık 

Heyelio - 1. dağ göçüma, ~. 
eıllme, 3. kayıak, 4. kopuı, 5. 

örenlemek. 

Hedef - 1. ımaç, 2. belgi 3. 
bota, 4. çaptuk, 5. ımeç, 6. erek, 

7. erleek, 8. gtU, 9. mıy, 10. 
ama(, 11. öodtU, 12. pula, 13. 
telde, 14.. uğrak, 15. umaç, 16. 
ülkü, 17. -.arak, l 8. yôoter. 

Hedef ittibH etmek emeç· 

leoıek. 

Hedef lodea şaemak 1. ke· 
lemek, 2. ~aıwak, 3. yay1nmak. 

Beder - 1ı1vsı. 

Heder etmek - yoywak. 

Heder olmak - ) . ıraya gi:· 
mek, 2. elden gitmek, 3. elde:> 

varmak, 4. kıcımıık. 5. yazık 
olmak, 6. yoyulmak. 

Hediye - l. açı, 2. andaç, 

andıç (yadigar, batıra ınan.) 4. 
angı, (yndigdr mıo.) 5. sratma, 

6. arça (geline verilen bedf yR 
man.) 7. ıamağae, 8. Artut, 9. 
haelık (geline verilen hediye man.) 
1 O. belek, 11. belen (geı;ue ve· 

rllen hediye man.) 12. beleyik 

(geline verilen hediye man.) ı:l. 

benek, 14. beıme, 15. bıraluntı, 

J 6. hlgil, 17. bilek, 18. boğ. 

19. bölek, btUck, 20. buşug, (bir 

dçinin huzuruna kabulünde veri · 

len hediye ve caize man) 21. ca· 
ba, ~2. cabba, 23. çaba, 24. çe· 

ki, çek~i (dilğüa hediyesi mın . ) 

25. çekim, 26. çölOk, 27. dakı, 

takı (geline verilen hediye man.) 
28. dftrft (geline nrileo hediye 
man.) 29. emence. 30. ertit, ertüt, 

j 1. gıılıD, kalın (geline verllcn 

mlhri mOeccel mın.) 32 gonce, 

konca, 33. görilıak ( dftğfto be· 
diyesi man. ) 34 haha, 85, ho· 

BudaP,~şte, 3 l (A.A) - Ma· 
car ticaret bımkSBının hir ııa· 

besi .ıe ı::Uıihla hfr tasrruz vu· 

kubulmuştur. Jkt !itıhıs şftbeye 
gtrer~k kasısdıırlardao biriPi 
öldürmü~ler, bunun üıcılne 

orada bulunan mOeterilerdrD 
biri de hl'men silaha 111nlarak 

ınütearrızlardın birini öldOr· 
müştür. Diğer mütearrız kaç· 

mış9a da birşey göıGrm,.ğ~ mu 
nffak olamemıettr. 

Budapl'şttı, l (A A) - Mı 
car ticaret bankası ıubetitıde 

yıpılmıt olrhığu bildirileıt ıaar 

ruz ıideta munf ezaın bir bidiee 

şeklinde olmoştur. 

Mütearrızların weılki cürüm 
ininden biri Lankanın öııün · 

deki bir otomobilin volanı h• · 
şında olduğu hı.ide iki tal. i 
han k•y• gir er~k bir kaudırı 
öldürmüt1erdir. Ancık bunlar 

kasayı alıb ~öti1r(lllye 

fak olamadan b,nka 
muvaf· 

müıııb· 

dı:mlcri v" mü~terilrri b...-ları 
yola gt>tirmiye ,,.,,, bbth t-tmlt· 

Jerdir. Bu eaoıda yirmi el h· 
dar ıllib attlmı15 •~ Df'lieede 
enelce bildirildi~i veçbile bıy· 

dutlardaıa biri dt!ğil bir mOı· 

teri ölmfie, banka mQıtahdem· 

ferinden iki kiıi de ağır ıortt'e 
yaralaoo.ııetır. 

Polis mOdılrlyetl glıli zabıta 

memorlanoı seferber etmlıtlr, 

Bnolar canileri aramıya lro· 

yulmoıtur. 

Bir 'fey~e Katili 
Dün Tutuldu 

19!12 yılıııdı Kırıehirde tf'y 
seııi bayan Elmaıı'ı öltlOreo 

Mustafa, düo ıehrlmlıde tutul· 

moı,tur. Jandarma mubafua· 

sındı Kırşf!bfrf! ~öod~rileu.kıir. 
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lat, 36. iye, 37. :.k.adak, 38. ka· 
rıo. 89 .• kıltvan, 40. kırt.ın ( ,e. 

lioe verilen hediye maa.) 'l. 
kieillk, 42. kolançı 43. klmer, 

44. kOJbet, 45. muttaluk, (iyi 
bir haber getirene verilen he· 

diye man.) 4.6. ökelge, Oke~e, 

47 ôtlg, 48. özdel, özden, 4:9. 
perü, 50. eaçı ( geline -verilen 

hediye ve dnğüude koltuk me· 

raetmiol ru\Ueaktb d•ğıtıl•D 

hediyeler men. ) 51. aRçık 

eaçhk, 52. sttğırdak !düğünde 

verilen hediye mau.) fi3. savan, 

54. uvgat, 55. surıo, 56. ııevlt 

(dilğüode ,·erilen hediye mıın.) 

5 7. ııy, 58. ıoğıt, sokaı, ô9. ao· 
yurgal, sıyurgal, GO, söğrıı, 61. 
söyünçi, 62. ıuoma, 63 cıenu, 6ıi 

auouk, 65. ıı~yiizgı.1, 66. taDfU, 

tau~uğ, 67. tarhğ, ıarhk, 68 te• 
lek, 69, leperlk, 70. tirkf, 7 J. 
tua, 72. tazga, ·13. udOl, 74. 616 
(geline •"ril~n hQdlye r:!'•n.) 75. 
yıınut (wüktfat, ücret Vi.'Z maa.) 
76. yarlığaş, 77. zın~. 

Hediye etmek, - bığ.ılamek, 

2. çekme!; (pişkc~ 0pe,keı., ~tk· 

melı:), 3. karınnamak, karıooe· 

damak, 4. kolontlaaıak, 5. uçu 
ıaaçmak, 6. tartmak, 7. tuguslan · 
mık,) mlıaf ire bir hediye ver· 

mek mao.) 

Hedm, (etınek) - l. bertmek, 
hirtmek, 2. yıkmak. 

Bekim __, 1. Atanğon, 2. ~" 
(ılhlrhazhk, Qfürt'lkçülOk, kökçtl· 

lak ve tabipliği nefılode cemeden 

man.) 3. kam, 4. kın arıyan, 5. 

otacı, G. otıçı, 7. otçu, 8. ı•ğbUe 

Odak - 1. bitme, 2, doıme, 



ürk Kadını Hakkıııda Bir Yazısı .. 
~~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~~ 

Baştnrafı 1 inci &afihede - Yaşayışın her alanında ka· yurddatlan daha kolay yftbe. 
Mecmuanın bu sayısında baı dınlar kendi emeklerini çıkar· teceklerdlr. Buyruk ieıl, kadın· 

Bu Kongre, Arab'lar Arasındaki Ih-. 
••••• 

- Başı 1 inci subl fede -
mesaili olarak iktidar mevklin 
gtlen doktor Şaht nul ökon 
misini sosyallıt nazarlyelerlude 
kurtarmıya çahştı ve ken 
efstemlnln aleyhinde bulunan 

yazı olarak Türk r kadınlarının mak için arı adlarını koruyarak tarın evlere, topluldara karşı tilaf ları Ortadan Kaldıracaktır. 
elynsa olanına gfri~i başlığı al· ve eza katlanarak it aramakta· öılerl erkeklerinden daha de· 
ııoöa 1 met lnönü~nün öz Türk· dırlar. Ben hem hergfln böyle ğerli ve · daha gerçekli olaca· Sortye yazıcıları ve edlblerl 

ıon zamanlarda bir Arap kon· 

greeinln toplanması hakkında 

ozan yasılar yazmaktadırlar. 

Bu yazıcılar dtyorltr ki: Arap 
memleketltri araeında çıkan 

ibtllif larıo izalesi ve bu mem 
l~ketlerln bJrlikte çahşabilme· 

ltrl için bir Arap kongre~lnin 

toplanmaeı lAzımgeHr. Mısırın 

bu kongreye i~tlraki dahi i~te · 

llstln kıtaeını düşanellm. Ya . 
hadiler, Fdletln kıtasında Arab 
vaziyetini güçleştiriyorlar. Arab 
ulusları hakiki ve lçtlmaf vazl . 
yeti anlasınlar. Yahudiler FUls· 

ç, şu y zıl .. rı vıudır. biiUin yürekli Tılrk kızları ile ğında durukeamıyoroz. Bu ya· 

Turk kadınları SB} lav seçil· karşılaşırım. Unutmamalıyız kl, t:ılarım ıevgllt ilmldlerlmdlr. 
mek üzeredirler. Bu erişmeden büliln bu görilımeler ıon Bunlara ıoo günlerde ftlk:enfn 
!evioç doydukl!\rıoı anlayoruz. onlkl yılın özUUderldlr. Kadın· her bucağından bana tel çeken 

Yordun her , anından bize gön. lar Comurluk kurumuna koyu Hyın kadınlar1mız kendi ıöz· tinde yatırdıkları paralarla 
derdik\ ri telyazılormdn ulusal karanlık bir tutsak çağından lerlne n duygularına karııhk Arablarao Fillıtlnde vtıcude 

kurultuyrn son ya~aeı dolayısile geçtiler. Bizim cumorlukta ka· tutarlaraa gönlam gönenç ile getirdikleri ~ayelerl 

kıldırabillrler. 

ortadan 

Co,.kun doyaola•.ını blldltmeL. d ı bl d b ı dolacaktır. ~· a. ın aıımıza ea" a ı"ımız ya n111 
t dirler. Kimse kadınlarımıza .karanlık anlayıılerıo aaldırma· Fransa. ltaJya 
görüşünü çok görmiyecckıir. larıoa yol ve yön bırakmamak· • 

Netice iılbarilf', bfz bu kon· 
greyi eevinç ile karşılarır:. Ba 
kongrede ıoühlm mes'elelerln 
görüşüleceği şüphesJzdJr. Bu 
kongr~den bOyük faideler çıkar 
ve ha kongreden ietffade etme· 
liylz. 

Türk kızıma en yüksek er; hr. Bukadar Ukçil Ye en az bir Müzakerelerı .. nilmektedir. 
Maldm olcJuğu gibi bfr Arap giallk bP.Jgeeiol ulusal kurul· 

t ydao almış olınası hepimiz 
için bayram yapılacak bir ya· 

rıştır. Türk kızı son yılda çok 
ölgünlük gösterdi. Kurtuluş 

ça.;ında doğrudan doğruya sa· 
vaşa değen çalışmalarında söz 
açacak de~illm. Çağ bize çok 
çetin yüz ile çatmıştı. Ben işte 
bu kurunda kadınlarımızda 

beliren engin uzluğu öğmek 
istfyöram. 

yardım kadıD1mızın yftkeek ur· 
lığını güne çıkarmak yeter ol· 
muştur. y,.rf Türk topluluğun· 
da yaşay•ı;ı ı. ~e t'k bilek, gerek 
U! ile baıı.rıbn hfitün fışleriode 
görgü k:ıznomı eei gar kadın· 
ları göadoQzOn öoüoe getirir 
misiniz? Bu kad1Dların çevir· 
dikleri ev barklardan dftzgiln 
ocak, yetiıtlrdlkleri çocuklardan 
sağlam ve erkli dôl bulu· 
uur mu? 

- Başt'11tf1 l inci eablfede 
kongteelnln toplanmaaını mer· 

AYuıturyıt'ııın fıtlklAlf ve orta 
hum kral Fayeal vefatından 

Avrupa'"• barııın kuruJmaıı 
hakkındadır . . Ve en mOhlm birkaç ay evvel dGıünmekte 
zorluklar da fıte bo iki fış tize· idi. 

Merhum Fayul, Suriye kıta· 
rinde toplanmaktadır. Son anda 

eıoın İrak'a ilhakı ve büyük 
iyi bir değlılklfk olmazsa ha 

bir Arap kralhğının teıkili f lk.' 
gftçltıkler yenllenmiyecek gibi 
göstıkmektedlr. Ve Bay Lava· rinde idi. Merhum Faysal bu 
lın'da ikinci k.Anunun ikisinde gayeyi kuvveden f IHe çıkar· 

Mahkôm Olan 
Kaçakçılar .. 

Kaçakçılık ıoçundan şehrimiz 

f htlsae hAklmliğlne verilerek 
mahkum olanların adlarını ya· 

mak için bir kon~renln akdini 
Roma'ya seyahati geıl kala. zıyoroz: 

k iıtemfı idi . Kral Fayeal'ın ve· 
ca tır. Baca'da ZAfer sokağında topal 

F A t 1 tlkl ... ll fatı He bu ' .. kongreden nzge· 
ranaa, vuı urya ı • · Bay Aztz şarab kaçakçıhğı SD· 

1 L 1 1 hl 1 çilmtıtfr. n o a.oronmaeı ç D r an aş· çundan altıay hapse, 37 ,5 lira 
LI'f ı · F L b Son günlerde bu eski f ikrio ma tea. 1 etm ıtır. aa.at il· para cezasına, 8ahkeelr'fn Ka· 

aL d ı 1 ı • · ı ı · yeniden ortaya çıkarllmaeı ileri yua. ey et er n garantHın ıtı· raca nahiyesinin kıyıe1lır kö· 
ki A sQrfilmektedir. 

yen Avuıturya es voıturya· yünden Btıeeyln oğlu Bay Meh· 
M l 1 l Şam'da çıkan Feteel Arab 

acar ıhın mparator oğunun met tütfin kaçakçılığından altıay 
Ll d L 1 d ı gazetesi yazıyor ki: Bu Jrnnere topraa. arın • a.oru an ev et· ~ hapee, 65 lira para cezaeına, 

l 1 i 1 l dd k birkaç mdhlm meı'eleyi halle · er n garaot ı n re etme ttı· Akhlsar'ın Beyoba .köyünden 
dl Ô f ı 1 decek "" Arab ulusları arasın· r. te tara tan ta ya'da Hasan oğlu bay Yuenf, Mehmet 
Fransız projesine karp y•ptığı _d_ı_k_ı_u_za_k_l_ığ_ı _!!_e_re_c_e_kt_ı_r._F_ı._ oğlu bay Mükerrem ile Süley· 

ıon tadil tekliflerinde, tadil· yan'Jar arasında yapılan mdza· man oğlu bay lbrıhfm'ln kaçak 
ellik f lklrlerlne hAlıt hağh bu· kereler araeında muahedelerin rakı imali ıuçundan mu hake· 
lunduğana göıtermlıtlr. tekrar gözden geçirilmesi mes'e· meleri netlceslndo Mükerrem 

Muahedeler mea'elesi: leel mevzuu bahsedilmiş, bllAkfs altıay kapse, 56 lira para ce· 

Parla, 31 (A.A) - SalAhl· allkadarların iıtlklAl namına zaeına, Htıeeyln ile İbrahim de 

lan bertaraf etti. 

Doktor Şaht, ziraat ve la 
tşlerlnl de dolayisile ele aldı 

ve söylendiğine göre, Almanya 
nın içeri ve diğer bütün ök 

nomt oubelerJni tek bir bakan 

lık halinde blrleştirmeği dtışüo 

mektedir. Ancak yerlerinde 
edilen eıki nazl erkAoı ne ya 
pacaklardır? Buna da hesab 
katmak lı\zımdır. 

Dışarı siyasaya gelince, hü 

kıimet acun ile trkrar tema 

gelmek zarurethıi tluymıya bıe 

lamışttr. Artık Ceoene'den öy· 
le eskisi gibi hiddetle bahse 
dllwlyor. Ve bilh11ea Fransa ile 

kesilen bağlarJD tekrar bağlan 
maeı isteniyor. 

Bitler hükumeti, ve onu il· 
ham eden kunetler Sar plebl· 

ıltloin lçerde temizlik işin 
devam ve dışarıda da yeni te 

şebbQelerde bulunmak için bt 
temel olabileceğini dilşünftyorla 

Viyana 1 (A. A) - Bir Vl· 
yana gazetesine nazaran A vuı· 

turalya nazllerlnln kırargtbı 

tam bir lnhllAl manzarası göı· 

termektedtr. Almanya'dakl ıoa 
hadiseler dolaylslle gerek Viya· 

na ve gerek taıradakt Cerman 
ittihadı taraf tarları araeında 

büyük bir intizamsızlık ıOr· 

mektedlr. 

Kadınlar yaşama didinmesine 
pek yürekle atıldılar. Yalnız 

evde ve tarlada kalmıyarak 

kentlerlo dolaşık geçim bacak· 
larma sokuldular. Okula n 
fokü.ltelerln göz yıldıran köşe· 

lerine girdiler. Yazıcı, avokat, 
bekim kadınlar, baytar fakft\. 
teaiofn bilgi salonunda bıçakla 
çahşao, yüce ıııüh11ndla okula· 
eında yetişen kızlarımız görüldü. 
Üniversitede kimya hocal•ğında 

kadınlarımız vardır. Hoca oku· 
lasında ve liııelerde kadın baş· 

kanlarımızm işlerini iyice ba
şardıklarını görmekle ôvilnfi· 

Bu kadınlar ana olarak yu · 
valarımızlD Ye eayln olarak 
btıydlı: yordun koruyucusu v~ 

bekçisi olacaklardtr. Yeni Türk 
derneğini bizim özlediğimi~ ve 

göz diktiğimiz kılıkta yetiştir· 

mek her ne!oedea aoce Türk 
kadınının tıl ve borcudur. Tftrk 
kadınının yordun her köşesin· 
de bu yilce saygı ile görülmesi 
için onun tarlada ve kendde 
biraz soluk alarak yaşamaeı 

için saylav seçilmesi gerek idi. 
Umarız ve bekleriz ki kadlD· 
larımız yeni çıktıkları yftce 
orondın el uzatarak eoyıal ya· 
şayııın UlrlG alanındaki coşkun 

yettar mehaf ilde açıkça ıôylen· riayet edilme. I mes'eleıl görü· ftçer ay hapse Ye 27ıer lira para Gü ok 
dlAine göre Franııı'larla ltal· ıillma,uır. cezasına mahkllm olmuşlardır. mr te yoruz. ----------------------·---------------·Yeni Usul .. 
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-------------------------------------------------------3. geberme, 4. ölme, 5. ölüm. 
Bellik ~tmek 1. yokatmak, 

2. yoketmek. 
HelAk olmak 1. çatılmak, 

2. dancukmak, 3. gebermek, 4. 
kaşkalmak, 5. kmlmak, 6. öçill· 
mek, 7. ölmek, 8. ü.kmek. 

Bel4l - 1. açukluğ. 2. arı. 
Helallaşmak - esenleşmek. 

Helecan, - YOrek oynaması .. 
Helva, - tatlı. 

Helezoni, - 1. burma, 2. çev· 
gen, 3. dolambaç, 4. ulunç (do· 
Jambııçlı yol v" her eğri biiğrıl 

Ş{'y man.) 5. yılankavi, (yabancı 

dildenmfş gibi yılankavi diye 

uzun okumağa eebep yoktur.) 
Heman (hemen), - l. andak, 

2. ara 1z (bllıiinkıta, bUAfasıla, 

gayri kabili tefrik muo.) 3. baya· 
ğı, 4. bayah, 5. bir dOzlye, 6. 
bir teriye, 7. çabucak, 8. çabo· 
cacık, 9. çarçabuk, 1 O. gf hl, l 1. . 
hinci, 12. osuoğ, 13. sanki, san· 
kim, 14, şimdi, olndl, 15. şolak, 
şuluk, 16. terk, 17. tergln, ter· 
klo, 18. tlmio, 19. uk. 

Hemen hemen, - 1. aoağı 
yukara 2. derman, 3. gibi, glblce, 
4. saokı, HQklm. 

Hem - dao - deş, (a~ığıdakt 
sözlerin başına gelerek beraberlik 
anla tar) 

Hem ayar - denk. 
Hem ayar olmak - mertebf' 

olmak - paye olmak, kurdaşmak 

Hemcins - 1. kökdeş, 2. sı· 

nar (bir kabileden olanJar man.) 

Hem el var - 1. arkadaş, 2. 
edeş, 3, ennk. 

Hem derd - taca ortağı. 

" 

Hem df'ıt - elele. 
Hemdfl - gönlG bir. 
llem ef ktr - f lklr - rey 

1. göaaldeı, 2. temeş. 
Hem hal - 1, benzer, 2. eı. 

Hem hiza - kota (mdvazi mın.) 

Hem hudud, - ıınırb•ı, 

Hem meılek, - yoldaı. 
Hem nam, 1. adaı, 2. adaıık. 

Hem pa, - 1, ayakdıt, 2. 
denteı, 3. ııvar. 

Hemrah, - 1. eş, 2. koldıı, 

3. yoldaş 
Bemeer, - ı. arkadaı, 2. ka· 

rıkoca 

Hemslo, - 1. baratı, 2. cığ· 
daş, 3. taydaş, 4. yaşdaı, 6. yaşıt 

Hemınnıf, - hocadat. 

Hemıehri, - 1. bir ellik, 2. 
lldet, 3. ıardaı. 

Hemşire, - 1. abı, ıbla (bClytlk 
hemılre man.) 2. bacı, 3. clce, (. 
clye 5.. ecl eçl, 6. f'ğeç, 7, eğeçl, 
8. ekece, ekeci 9. içe, 10. icl, 11 
lğeç, lğecl, 12. kele, 13. kız kar· 
deı, 14. megeçl, 15. öke, 
16. ıinl, 17. ılnll (bayftk hem· 
şlre man.) 18 ılnll, 19. tir, 20. 
tumga, 21. tuYduk. 22. dke, 23. 
ftyc, Ş.6'. yece. • 

Hemşire zade - yeğen (omu· 
mlyetlc kardeo çocuğu man.) 

Hemta - 1. denk, 2. benzer. 
Hemzebın - 1. ığıı bir, 2. 

dildeı. 

Hendek - 1. arık, 2. ırk, 

erk (fetlhkAm man.) 3. baz, '· 
clb (siper man.) 5. cubul, 6. es· 
ılk, 7. gömD.lgeç, 8. hark, 9. 
lnnlı (hayunları dftıtırmek C.ıere 

k11ıh'n hendek man.) 10. irim, 
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--------------------------------------------------------11. kanm, 12. kazımak, 13. ke· 
ılk, 14. kırım, 15. koçu, 16. 
oğluk, 17. or, ör (kale dıvırlın 

önGnde lıtlhktmı takviyeye yerı· 

yan hendek man.) 18 ordu, 19. 
orkerlm 20. fl.r. 

Hendek kazmak, kırılmak. 
Oengtm, - 1. adak, 2. çağ, 

3. oğor, 4. ora, 5. ucur, 6. uçur 
7. uğur. 

Henü.s, 1. ancak, 2. daha, 3. 
ıtmdl, 4. uı, 5. yeni, 6. yenile, 
yenlleyt. 

Her, - 1. bütftn (kendinden 
ıonrakl lılm cemilenlr: batan e•· 

ler her n) 2. d"ğme, 8. dOğeli 

(Kendladen ıonrakl leim ce•lle· 
nlr.) 4. hep (kendinden ıonraki 
ielm cemUenfr) 5 kamuğ, 6. olcr 
olmaz, 7. uy, 11yın, (lılmden 

ıoara gelir: 11kltl uyın= her· 
keı,,) 2. uyır (iılmden ıonra ge· 
Ur: "tftn ıayır = her gece,,). 9 
tft (tft tClrlft = her neti) 

Berçlbadabat - ı. kao ıene 

eerar, 2. ne olana olıuo. 

Herbem - 1. ulaıı, 2. engftcft, 
Clngaca, S. gu, 4:, gene•, 5. kayıı,I 
6. ne de olsa. 

Herkeı - 1. alga, 2. de~m•, 

3. kırk kıran, 4:. öteki beriki, 5. 
yeten. 

Ler ani - 1. arduk, uuk, 
2. öngl, 3. tftrltl tftrJO. 

Her• ukh - zaman tori. 
r~ Hercai - 1. ıoıaa, 2. yanar 

döner, 3, yanaz. 
Hercailtk göstf'rmek bel-

denmek. 

Berctlmerc - l. ~allak bol· 

lak, 2. alt Gıt, 3. alan t1ran, •· 

arak t•rak, 5. baı ayak, 6. buruı 
katış, 7. çalkı, 8. darmadağın, 9. 
kargaıa kargaıalık,10. karışıklık, 11. 
karıımuruş, 12. karmakarııık, 13. 
karmakudal, 14. karaambalık, 15. 
targalaY. 

Hercamerc olmak - ı. dağıl· 

mak, 2. karçışmak, 3. kargaşmak, 
4. karışmak, o. karmaşmak, ~· 

yirmlrmek. 

Berem - 1. çôktlı, 2. kağ· 

şama, kavıımı. S. kocalık ko · 
camışlık. 

Hergele - 1. cılgı, 2. paytal, 
3. öğrek, 4. ılkil, at ıftrüeft, sO· 
rtı atı (Blneğe gelmez) 5. ,ardk, 

6. yılgı, yılkı. 

Herze - 1. alakırı, 2. boş IA· 

kırdı, bot eöz, 3. l!açma, 11çma 

aapan, 4. ıaya~, 5. 1ü1Dftlgaa. 
Herif - bayağı 
Herzeg-0. - 1. Aygak (abeı ve 

abeılyatla meıgul man.) 2. boı· 
boğaz (ae1l ptırgıl. man.) 3. çıl· 

çenı, 4:. dansak, 5. gen, 6. hal· 
dır dak, 7. kolmaı, 8. kuloduk, 

9. eaçmacı, ıo. olplllk 
Herzegtiluk etmek - 1. at· 

mak, atıp tutmak, 2. bıljıldamık 

a. bôltremek, 4. kıhlmak, 5. 
eaçmalamak, 6. ıanrımak, 1and1r· 
mak (hezeyan man.) 7. eatulamak 
(çok genı;elik etmek mın.) 8. 
ıeatermek, 9. arılamak (tafrafo· 
rooluk etmek man.) 

Beeıp - J. alacak verec"k, 
kesmen, 3. ölçO.m (bir ıeyln h~r 
cihetini doşanme man.) 4. pöğOn, 
5. podolgon, 6. ıağıı, 7. aakıt, 
8. aan, 9. saoağ, 10. eay, 11. 
ıayı, 12. aayma, 13. tolom, 14. 
yltlt. 

- Baıı 1 inci sahifede 

f latl, ıatım f latl, iıleme Te 

lıletme maeraf ları ve limanı 

kadar nakliye ücreti ile bu· 
nacaklarmı tahmin ettlldorl 
miktar gösterllec1'ktfr. hhalAt 
tacirleri de malın geldiği llmın· 
dan lzmlr limanına kadar olan 

nakliye ve ılgorla masraf· 
ları ile ahı f la tini, melhuz 
bza •e zararlar için sigorta 
masrafını gösteren bir beyaona· 
me vermlye ınecbur tutulmak· 
tadırlar. Gtımrük muhafaza 
memurları lhrac edilecek mal· 
ların vapura yılklendlğinl gö· 
rüp tasdik edeceklerdir . 

Gnmrftk muayene memurları 
beyannamelerde gösterilen mal · 
Jarın veaalrenlo mlkdarlarını 

itiraz edebilmek hakkına mı· 

Ukdirler. 

Bakanhğın bu emrinin tat· 
hlklne dücden itibaren şehri· 

mlz gamrüklerinde başlanmıt 

ise de ihracat tacirleri böyle 
beyanname hazırlayıb vermenin 
imk4nsızlığıoı ileri E.Ürerek lh· 

racatımızı durduracak mahiyet· 
te saydıkları bu tekilde beyan· 
name tanzimi lılnden earfına· 

ıar edilmeel için hftkumet 
merkezi nezdinde teıebbtıete 

bol onmak üzere Tftrkof iı İzmir 
tubeai mftdGrldğQne bııvur· 

muşlardır. 

Tdrkof le mftdürlüğil, bu md· 
him mGracaati telyazıeile Ôko· 
moni Bakanlığına hlldlrmlı n 
IAzımgelea teşebbüslerde bulu· 
nulmasını rica ctmfıtlr. 

Ôğrendlglmlze göre ba ıekll· 
de beyanname tanziminden 
maklad tutulacak lıtatletlkler 

için esae teşkil e.tmektedlr. 
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mlUlmô Harpte Türküye 
<dl<® OınıgDDfiz Casu~Oarroa 
Yazan: Conl Bohan 

nu bir casus veya bir hain olarak 
itham edemezlerdi. 

Kendi kcııdlae ıu~unu dO.· 
oda. O bir Alman zabiti döT· 
ekle mthtehlmdt. Oou bir 

••ua Teyı bir hain olarak it· 
am edemeılerdl. Çö.nk.tı elle· 
ade hiçbir deUl yoktu. O 

uretl ılhlrede Alman'ların hiı· 
etine koşan basit bir FeJ,,. 

enk'ltdeıa başka birıey değil · 
1. Fakat bir mdllzlme gClldG· 
Q için orduyu tahkir ettl diye 
tr ıeyyar lltıcıyı kurouna diı· 
fren Alman'la: eablbt nO.fuı 
1 • 
r mlralıyın çeneainl dağıtın 

nun gibi bir adamı yakılar. 
arıa ıaılmık en hafif biroey 
lıcakta. 

Benfta kurıuluo tmkinını 
Orememealne rağmen işin fe· 
111 •uifeıinlu yılnıa bu ba
lredeo. kurtolmakıao ibaret 
lıııadı~ı idi. O mutlaka .letın · 
atı (ldeeekd. Halbuki daha 
•tanbula 1000 milden fazla 
eıaf., •ardı n onun ise yaya 
lırık oraya gllmeıloe lmklo 
oktu. Mo.tlıkı bir nakli Hıı · 
tuını ouıhtaçtı. Halbuki şimdi 
böyle bir teBadftften tamamen 
t>ııklıonıılJ boloouyordo. Eğer 
bir Katolik ol81 idi (Sent Zer · 
•ı) dan fıtlmdat edecekti. ÇOn· 

kQ l&brabını o azizden bıık111 
htaaedebllecek nıfyeUe değildi. 

Arıneıl ona kftçtıkken her 
••11110: 

- O~lom ne samın leler 
tere gltmlye bıolar ve bir feİt · 
ket ile karııl•tır11n mtnevlya· 
t11ıı ıarıma, Allaha tevekkel 
et, o bdyilk AlJabın gufranı 
fellkotlni isale ve ııtırıplarıuı 
bf lf için biricik: il&çtır. Derdi. 

itte timdi onan iti de Allaha 
kalmııtı. Boannla beraber bft 
Ytık Allah ~tıliinl bazı gtızel 
•eylerle ıöılememft deglldl. 
~eıelt enelemlrde Tonanan •o nıll kadar yakınında bulo . · 
110Yordu. Saniyen nıaal kolla 
lıılıcığıoı biliyorea da elinde 
Sto • -Ilı dan aldığı bir · pasaport 
·~~ d • ayni samanda parası a 
~lo\: d•ğlldl 1 cebinde 53 lnglltz 
raetıe, otelde iken değlttirdJgt 

~ç lirahk Alman parııeı vardı. 
lb eta AllahlD en bdydk lütfu da 

1 
tlyır Stom'la heııabını görnıdt 

o tn1tıydı. 

1 
Bir.parça uyumak, silktlnuno 

•de etmek için pek iyi ola· 
calttı, Bonon içi oyuk bir meıe 
kGtfiğQodo teı,kU ettiği boşluğa 
aoknldo. 

Kar bu ormanlarda yere iyi · 
ce nftfoz etmf ı ol doğundan h\ 

kernlklerlne kadar ıslanmıı ve 

tiride d6umtıııfı. 
Aneak bir iki ıaat kadar • 

uyuduktan eonra uyandı. So· 
AQktan daha !azla uyumanın 
hnkAııı yoktu. KRlktı ve kıt 
••hahları rGzgArın haf lf sallan· 
llaUe ağıçlarıo flzerlodekl kar· 
ları na~ıl dökerae o da onun 

&lbl kendfahıt earaarak, allldoe · 
tek Gzerlnd.,Jd karları dökUl. 
K.ab~alta ikinci derecede dfitü· 

~ftlecek ıeydl. Herıeydeo evf' l 
•eını ıokacak bir deltk bol· 

ttıılc l4aımdı. 
O llrada flmıle n cenuba 

Kiden biıyftk bir yol gördü. 
Ve kıoan bn acı Plbıbındaa 
kend' ı 11 nt kurtarmak ilı~re yola 
doAru olıneı hızlle koımık 

ve bo eayede blr11 ııınarak Halkın tatll gilDtl oldoğnnu 
t 

kendilfui oldokca f yl hfsaetmf ye hatırbyan Rfıar aaatln aeklıl 

haşladı. Pekb 11onra bir köy geçmesine rağmen bu eaatte 
kfllıesfnln kobbesf göadne m,tl. iri bf r köpekten bııka blrıey 

Stom hena.11 onun lıinl takip görmedi~i bil,ak bir köytln 
edemezdi. Fa.kıt ılmdlye kadar caddesinde ilerliyordu. Köye 
bfitO.O köylere telefon etmiş glrmeııl baycık ceıarettl. (;Gro· 
oldoğondın tehlike her zamıa bildiği ·çok m6tenz1 bir dük· 
için mevcut demekti. Her hal · kloa doğru ilerliyordu. Bir 
de bertarafta aranıyordu. Bu· kilçftk çocuk kepenkleri açı . 

nunla beraber tehlikeden uzak· yordu. Bo dGkkAo, omomtyetle 
laomak için bacaklarında olduk· her cim ıeyln utıldıla d6k:· 
cı kuvveti de nrdı. k4nlardao biıt idi. 

Yortudan bir gfln eneldl. · - Sonu Var 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilinları 

Ankara M. M. V. 11t. al. ko dan: 
Beherinin tahmini flatl 45 kurna 16 ıantim Ye monkkat le· 

minalı 4749 Ura 90 kurut olan 155000 adet panıumaq paketi 
kapalı sarf la ahoıcaktar. Şaruıameelni görmek lıtlyenlerln her 
gftn öğleden sonra n ekelhmlye gheceklerin 12·2 inci ktnun· 
935 cumartesi gtl.DI saat 14,5 dı 249 1ayılı artırma n ebUt· 
me kıooowıun 2 el ve S uncu mıddelerinde istenilen Ytıılka· 

larla ve banka teminat mektublırı Yeya maliye muhaalpllklerlne 
yatırılacak: temloatJarı mukabilinde alınacak llmtıhaberlerlle lba· 
le Halinden en H bir HRt en"l tekliflerinin Ankara M. M. 
V. satın ılma ko. nona nrilmeıi. 5560 28 2 6 10 

Ankara M. M. V. ıat· al. ko. dıo: 

Munkkat teminatı 7122 lira 6 lmroo ve çadırların mu.hammen 

bedeli 117441 Ura olan iki tılurn ımellyıt 'fe 46 .det A4'yyar 
baatane çadırları kapalı zırl la ahnıcıktır. Şırtnameılnl görmek 
ve almak istlyenlerJn hergOn OAleden ıonra Ankara'da M. M. V. 
sat. al. ko. nana uğramaları ve ekafltmlye glrecekluin 2i90 H· 

yılı artırma •e ekıılltme kınununun 2 el "" S co maddelerin· 
de yazılı vesikalarla 13 2 el kAnun-935 par:ar gQnü &Hl 14:,5 de 
en H ihaleden bir aaat enel teklif n banka mektublarının 
veya maliye mohaalpllklerine yatırılacak teminatlar mukabilinde 

alınacak makbuzlarının mezktır komtıy:ona verilmeli. 5568 
28 2 6 10 

Aukar1 M. M. V. eat. ıl. ko. dan: 

12.2.clkAaon.935 cumartesi gGnd ıaat 14,,5 da Ankarada M. 
' M. V. sat. al. ko. · nanda kıpah zarfla 11tın alınacağı Anadolu 

gueteeloln 28.12.934 tarihli nftshaıında 114n edilen 155.000 
ıdet panıımın paketinin mtinakuaaına gireceklerin 2.4.90 eayılı 

arttırma ve eksiltme kanonunun 2. el n 3 cd maddelerinde 
yazalı vealkılarla birlikte gelmeleri yaaılıceAı yerde ıehven 

2 el Te 10 en maddelerindeki nllkılırla denildiğinden tuhlben 
UAu olonor. 24. 

Ankara M. M. V. ıat. al. ko. dan: 
13.2 el kAnun.935 pazu günft saat 14,5 da An.karada M. M. 

V. 11at. ıl. ko. nunda kapalı zarf la ıatın ahnıcaRı Anıdolo ga· 
ıetesinln 28.12.934 tarihli nfishasında UAn edilen iki tıkım 
ameliyat ve 46 adet ıeyyar hastıae çadırının mflnakıeaeıoa letl · 
rak edeceklerin 2490 ıayılı arttırma ve ekeiltme kanununun 
2 el ve 3 cil maddelerine y11ılı - veslk.alarlarla birlikte ,elmeled 
yazılacığı yerde sehven 2 el ve 1 O co mıddelerindekf vesika · 
larlı denildiğinden tasblhen Uln olunur. 23 

Bornava satın alma komisyonunda iha- ı 
leleri yapılacak olan asker ilanları 

Burna va Askeri eat. al. k.o, re. den: 
l - Fırka merkez kıtaları ihtiyacı için münakasada bulunan 

2 

3 

360,000 ilçyQzaltmıt bin kilo arpayı talip çıkwadığm · 

dau pınrJıldı Aatau alınacaktır. · 

Pazarbğı 5.2 clUoun.935 cumartesi güoil •aat l l de 
yapılacaktır. 

lııteklllerln J 080 lira 
günde Burnavedakl 
mdracaatları. 

lemlnatlarlle blrlik.te tayin edllen 
askeri sauo alroa komieyonuoı 

5578 
Boroava aak-,ri ea. al. ko. re. deo: 

Mlkdarı Cinsi 

202,000 Arpa 

l - Kıtaat ihtiyacı için yok arıdaki yem kapalı zarf la ekıUt· 
mtye konolmnotnr. Şartnamesini bedelsiz olarak mınl· 

eada Aa. sa. al. ko. alınabilir. 

2 19.I.93ö çarşamba gönft ıaat 15 tedlr. Kıpılı zarfla 
Manlııadaki A.ıı. aa. al. ko. yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 606 liradır 

4 Teklif edilen mektoblarm 19. 1.935 çaroamba gdııtı 111t 

14 de komfeyooa verllmelidir. 

5 İeıekliltıdn belli gün •n saatti'! Mınlsada1d A~. Mı . el. 
ko. m6rac.ıtları llAn oJunoJ'. ~ 6 10 14 17 

Tork-Rus Bilgi 
Münasebetleri .. 
iki Devlet · Arasında 

Kitab Değişimi de Var 
U. R. R. S. in Ulmler akı· 

demlıl yauıodı koralın "Tör· 
kiye ile Uml mtloarebetlerl 

konetlendirme" komfıyonuoun 
nrmak l11tediğl gaye, U. R. R. 
S. ln bllginlerlle Tftrklye bilgin 
Aleminin temaeJuını canlandır· 
mık ve eağlamlatbrmaktacbr. 
Komlıyonun nzlfelerlndeo 

bld de bitik "Matbu,. •e el 
yazılarının meibıdeleeldlr. lCo· 
misyon, U. R. R. S. in bitik 
nlerinden muhtelif TGrk mi· 

eı!eıehırlol allkalandıracak bi · 
tikleri aeçlp Tilrkiye'ye gönder· 
dfğl gibi TOrklye'den istediği 

bitik elyazıların1n da Uıteatnl 
dftzenlemek Te tek kalmıt Dftl 

baları dı çoğaltmak gibi işler 

gGrdr. 

Ayol nçhlle bu komlıyon 

U. R. R. S. mftzelerlnden, bi· 

Jibue Tnrklye ile mGbadele 
ettiği reılmler, alçı dökmeleri 

ve bunlara benr.e r mftze kata 

loğlarıoda yeri olan oeylerl seç
mekle mdkellef oldu~o gibi, 
ayrıca da hem T6rklye, hem 
de U. R. R. S. Olkeleri top· 
rakluında arkeolojik ırathr· 

malarda bulunan · korumun fa 
aliyetlni ldar11 eder kt bo ku · 
rumda çalı,aulır Sovyet ve 
Türk bilgileri Ue Uf m ıkade· 

miat enıtltOleriade bulunan 
T&lrk bJlgllerf ve TarJdye 'ye 
ilmi kongrelere çıgrılm1111 olın 

Sovyet bllglolerldtr. 

Komisy.onııD ilk iyi verimi, 
Türkiye ile ilmi aıiloaaebetle · 
rfn kunetlendlrUOJesl yolanda 
olmottur. Seçme mfttterek ve 
yolu.ek Sovyet bilginleri o1an 

ilim akademJel ü.yelerloden 
pro(eelJr Marr, Somirlo1'otcb ve 

Mec'hanbıoT geçen Bene Tftr. 
klye dil .kurnltayı toplantılarına 
lıtlrak etml1Jlerdl. 

U. R. R. S. ile Törklye ıra 

undaki bitik değlt tokoto bao 
lamıohr. u. R. R. s. mm ak•· 
demlsl TftrlL ilim knroinlarına 
ııığıdıkf eeerlednl gandermfı· 
tir: Altay me,hur koleb!yonu 

ile ki bu koleksiyon Altay 
TClrkmenlerlnlo hayat, kftltOr 

•e Hn.'atıoı ıydmlalmaktadır. 

TClrkojlloye dair 600 e yakın 
bitik, bir de U. R. R. S. te 
uluYI akalliyetlerin diUerbıde 

yazılmıt olan ~l!erlerlnd,.n bfr . 

tolunu., 

lzmir Evkaf Modnrloğonden: 
Arap fırını caddesinde esnaf ıeyhl namlle btltnen camide ııH, 

boyı, badana, aktarma ve diğer ofık teftk yapı lşlerlnlo yapıl· 
m.aıı 100 lira keofedilmlellr. Açık ekıllımlye konan bu ltlerın 
fhıdeıl 17.1 .935 perşembe gaoa eaat 15 te Evkaf müdftrlöğl 
dılreslude yapılacaktn. lıtekll olanlar ydıde 7 ,5 lemlnıtlarlle 
birlikte komisyona g~Jmeleri UAo olunur. 2 6 l O 17 27 

lzmir Defterdarlığından: 
İaslainlo vergi borcundan 6tftr0 tahslH emval kanonuna tev· 

fikan haczedilen gQzelyurt mahallesinde azizler sokağında kain 
~ Hyıh hane lerihl flAodan itibaren yirmlblr gftn mftddetle 
aatıhğa çıkarı ldığından pey ıilrmek lıtlyenlerln defterdarhk tab· 
eflAt kolemln tı müerırcaatları. 26 2 9 6530 

·" ' . 
Kışlada Mns. Mev. sabn alına komisyo

nunda ihaleleri yapılacak ilAnlar 
Mftatabkem meYkl sat. al. ko. d111>: 
Kıtanın kapalı eksiltme ile mQnakasa.Ja bulunan 97 ,800 kilo 

ı · kuru fHolye ihtiyacına talip çıkmadığından pazarhlda aatan alı· 
nacakhr. TaHplerin3.2 inci kA.935 perı;embe gftnö aaat 10 da 
temfoıtlarUe birlikte kıtlada Me. mv. ıat. al. ko. nonı mdraea· 
atlır1. . 25 

Irak Miyankökft Tari· 
fesi de indirilmiş •. 

Hariciye Nazırı 
İstanbul, 1 (Hoıu~t) - Irak 

haricin uasm General Nuri, 
bugftn Ankıra'dan avdet el· 
mlştlr. 

Ankara, 21 (A.A) - Irak 
dııarı itleri veıtri Nuri P11ea 

oeref ine bugün Irak elçiliğinde 
bir Oğle yemeği verilmiştir. Ve 
yemekte dışarı ve içeri leleri ha · 
kanları bay Tevf lk Riiotd Aras 
ve bay Şilkriı Kaya dıoarı itleri 
bakalığı ileri gelenleri bulan 
muetur. 

N orl Pata öğleden ıonra 
sıhhat mfteeııeaelerloi gezmlı ve 
ak,am trenile ıehrimlzden ay· 
rılmıetır. 

Durakta dışarı işleri bakanı 

Bay Tevfik RiieHl Aras'Ja ha · 
kanlık ve lr11k elçiliği Heri 
gelenini bolunmoıtnr. 

ilim ak.ademialnln müeteori
Hk en11tllfisO. kolek.sfyonlarma 
alt olup 4 taae çok d~gerU n 
nadir elyazıları, Türk dili ka· 
rumunı gönderUmtıtir. Bo el· 
yazıları, TOrk bilgiulerlnfn, 
Türk dilini wQkemmelleşıirme 
uğrunda earfettiklerl emek ba· 
kımmdın, çok tı,ledne yarı · 

yacaktır. 
MOsteşriJdlk enstltilııO. bUgln· 

lerl, bogftn L"olngrad ve Moı· 
kova'nın btıyfik bhikevlerinde • 
bulunan ve Turkmen dilinde 
yazılmıı olan hfllftn bitflderin 
genel bir kataloğunun yapılma · 
eına koyulmuelardır. Buna mu· 
kabil de ilim akademlet pek 

nadir elyazıları almıthr. TOr· 
klye'de, bn enstltOyü alAkalan· 
dırao mes'elelere di lr yazılmJt 
bltiltlerln bir kol~lulyonu ya· 
pılmıktıchr. 

Miyankökft ihracatı ıene· 

ler geçtikçe azalmaktadır. 

Sebebi tren ıarlfelerlnln yi1k· 
eekliğldlr. De,let Demhyollın 

bunun dzerf ne tarifeyi indir· 

mletlr, As-gari bet ton 6cretl 
Vl'rllmek ıartlle yft• kilometre· 
ye kadar me11ıde için % 43, 
daha yularıaı için 200 kilo· 
metreye kader eski tarifeden 

% 48 tenztlAt y•pılmıttır. 

Kuru Soğan 
Attoa ve Pire Ttirkof ia on· 

beılnden şehrimizdeki a1Akalı · 

lara gelen haberlere göre Yo· 

nanlstan'da knru ıoğan kalma· 
mı,tJr . Sogan tacirlerinin na· 
zarı dikkati celbedllmektedir. 

Zeytincilik Kursu 
Buroava'da haıerat ve em· 

raz eostitilsft zeytiocilik korso 
dan açılmış ve derelere baş · 

lanmıetır. Kursa ziraat memur· 
farından altısı He geçen sene 

Buroava ziraat mektebinden 
mezon olan geneler devamı 

başlamı,lardır. Ulustan istlyen· 
ler de dereleri takib edebile · 

cektlr. 

lobtsarlır İzmir baş mtldGr· 

lftğ6oden: 

İzmir gftmrükleri blnuı 

yanındaki inhisarlar klmyıha· 

nesinde yaptm1acak 180 lira 
keoif li tamirat 3.1.935 per,em· 
be gtnü ıaat ondôrlle ihale 
edilmek üzere pazarlığa konul· 
muştur. lsteldllerln o gfta 

İımlr inhisarlar bı~ mftdOrlG· 

aane ~elmelerl 
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IUlllllll 11111 H il llll lllllllllllllllOllllll llll lllllllllllllllllllllllllllllll lllUI nl 
ir Liman ve Körfez işleri şir-
tasf iye memurluğundan: 

t..lr'.ı..t bl,ılPelkordoouo konak finandeo pıııporl npur 
lakeWJılne dogru onbet bin metre morabhılık yeri Budırmı 
park ta11 Ue dfiteameli Ye borada tlrketln göıterecegl kadar 
u ke•r•ıluı konmuı iti kapıla sarf oıulil ile ekailt 
miye o..amDttur. 
Ş-ameler İlhilbol'da Ltmanhanında letanbul l.tmaa tlrk,,tl 

TuflJe memorlataadan ve 1smlr'de Bfrincikordonda olrketlmls 
ldar 1 1 k iıdyealere paruıs •erilir n gôndertllr. 

Ebllt ... karan Udnctkaaua ayının onikincl comartell gani 
1Ut onda tlrketln lsmtr"dekl idare merkeslnde keedlrlllr. 

Manakllllya lftlr1k edeblJmek için munkkat teminat akçesi 
dlrt bla .. dır. Ba par1nın nakit veya her vakit tahlilleri bl>U 
bu bank• mektabtıı olank ılrket nrllmeel oartıır. 

Ba ite lllekfl -.ı. bir tlrkete veya mame•lll iıM.r W. e 
merkeslerillln lılalautlagu yerin mahkemetlndq veya Tlcarel 
od.ad• tfrketln bugan çahımıkta bulanduğoau !Ölterlr bfr 
nıtb ile tlrketln noterden t11dlklt ılrk6lerinl n .ekil olduk· 
ları tık~nle noterden t11dildl nktletnımelertal de birlikte ver· 
meleıt ıerektlr. 19 26 2 9 (5457) 

kşehir Bankas 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

lzrnDr Şubesi 
ikinci kordonda Bona dnnada kendi blnuıatla 

TELEFON:2383 ····-HertOrlft Banka Muamelfltı, Emtea 
Kumusyonculuğu .. 

Mlsait şeraitle mevduat kabul edilir 

Babobat, ilzam, ineir, pamuk, yapak, zeytin· 
7a&ı, afyon veeair emtia kumuıyoncuhılu ya· 
pdır. Malların vllrudunda sahiplerine en mllu· 

it f8l"Aİlle av .... verilir. 

il 11111111 Ul I 1111 

Türkiye Cümhuriyet 
Merkez Bankasından: 

Ynzd.e 7 faizli iki milyon liralık 
Sıves · Erzurum demiryolu tahville
rinin kayıt muamelesine yakında 
batlaoacaktır. 

Gelltl tıcaame D SıYU Ersurum demlryolaıuın loıaaıını tahılı 
o\aua otas milyon liralık SıHı-Ersarum iıtfkrasıDID iki milyon 
Unhk birinci kıımını tetkll eden t1hvlllerhı kayıt maamelelhıe 
10 ltlaci Unan 1935 tarihinde bıtlın•eak n 15 lklael kanan 
1915 tarlhlade nihayet nrllecektlr.• 
... rlala hlbarl k•ymetl yirmi Ura olın b• moY•kkat tah· 

Ylller 19 1111 lhnç flatl laerladen ba mlddet urfında merkez, 
m.a " it .. akalanma ıabelerl balanaa her mahalde ntıta 
~anı.um. 

Umamt •e mllbık betçelerle idare olanın daire •e mleue· 
...._ ftlayeller hDIDd dalrelerlle heledlyelerce teminat olarak 
w ....... •lllmıt n utılacak mtlll em ilk bedellerlnta ıe4li · 
ylillllde biberi kıymetleri laerlnden kabal olunur. 

•lııtolwa muamelelerde nakit gibi kabul edilece~I 'H gerek 
.... Hem.la Ye gerekae faislerlnln tediyeılnde hiçbir turetle •ergi 
•• ,....e IÜI olmıyacatı kanunla teyit edllmlt olın ba lıtlkns 
IUYIUerblla falsl de % 7 olank ıeıblt edildttfaden ltdHk 
.aealer en laldeU •e ıaııam ve ayni Hmande memleket loln 
MtlmU bir ite paralanaı 1ahrmıt olacaldardar. 6584 

Doktor 
• 

Zekai Ibr.ahim 
Dahiliye Mutahıuısısı 

.a.taol S.Jler 10kak No. <&5 Beyler Hımımı kar9111nu .. 
OiJedeil 10nn S - 6 ya bdır hutalarıaı kıbal eder. 

TELEFON : aeoe 

The Ellerman Lfneı 
Tahliye için beklenilen Hpmlu 

•·ECYPSIAN., 15 blrlntl ki· 
nunda Lf •erpool ve S. ın-
1e 'adan 

"TBURSO,, 25 btrt..,t ki 
anada Londıa, Hail .,- An
ycnten gelip tahliyede ... Jq. 
nacak n aJDI samilııda l.on· 
dn •• 81111 için y ala tır. 

"ARTA,, Bambu• BiMlnen 
ve AnYentea gelip ta~ede 

hulanmattaı. 

Not Vural tarihle,. " H• 

parlarm ilimleri ClMllDe tlent· 
tlkllklerdea mee'aU,.ı •bul 
edllmn. 

••• 
MakMlelerinızi 

Filimlerinia 
Camlannızı 

Focotnr kqtt, kart ve lolcJI· 
raf malıemeQ.İaİ bisden abnıs. Her 
çeıi~ amıt6r itleri kab.l e4Utr Ye 

en iyi cimteo ka,.t .kullaıulu.J 

Atô)yemiıd~ 
Mfleue1emiaiD çektigi fot~· 

raflar, kart poatallar •e •traadi• 
mHlan t nlyecle• mletat-i p 
rDJorn. 

Ucu, gGze1, ••idi, te
mis, pbak, tae 6' Ye 

malr.eme He aJ 

Hamza Rlstem 
Emirler ç.ı,uı 

V. N. 
VV. F. ·H. 
Der Zee 

& fA>. 
DIUTSCBE LIV •NTB Lll'Ua 

01ıt0REA,, •pu• SO M. 
klaanda gelip Aa"n. a... 
burg H BremeD Umaolar..._ 
hamule ç.brmııtar. 

••DELOS.. ~ .... ,. 6 IOD kar 
aana kadar Annn, Roaerdta•, 
Bamburı ve Bre111e11 içi• yak 
al1Cakbr. 

" TINOS " •ıp!'ra 21 IOD 

klaanda beklealyor, ~3 ton 
ltwdar An'lert, Koterd.ım, Bam· 
barg H ISremea lçla ylk 
ılıeaktır. 

ARMEAIENJ B. SCBULDT 
B:A.llBURG 

0 AUGUST LEONBARDT., 
Hpora halen llmammısda olap 
Roterdam, Bambarg Ye Anen 
için ya• almaktadtr. 

"NORBURG,, ftpnD 16 IOD 

kanunda bekleniyor, Bambtırg 
•e Aavera'ten ytlk çıkanp 

Roterdam Ye Ba•barg l~a 
ylk alacaktır. 

EKSPORT STEAMSBIP 
CORPORATION 

.. EKSMOUTH,, Yapara 16 

10n kloanda beldnlror, Ne•· 
york için )tik alac.ktH. 

N. 8. - Gellt tulhlerl " 
•ıpar tarlblerlad• Heate .... 
hiçbir mea'allyet UIMal et••· 

T elefoa No. 2007 · 2008 

. Doktor 

Ziya Hmadi 
Kulak, BuroP. Boga 

mütebut•11. Camada.a baı 
ka hergQa haıtalınoı 3 6 
ya kadar kabal eder. ikin· 
el S.yler 10ka~, Beylft 
hamamı Urflll No. •ı 

Teleloa: 3886 

a .. ramlıl ın ları 

SÜMER BANi( 
Y eı·lı ali az 

ODUN PAZARI 
ı· il( 

N.. 11 ·· 
tınız 

12 

Beykoz u dur D ro 
Sağlam, Gazel, Zarif, Ucuzdur. 

Beyko~ Ku Yr 
Rahattır, AyakJarJoızı 

Beykoz Kun<dlYr Daro 
Sıhhidir, içlerine Su Geçmez. .. -lllllUllllllllHllUlllllllllllUllHHllUllllUIHUllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllHlllllllHHllHHtlHI 

Ankara Birası. _______ ,,, _______ . 
Umduğumuzdan üstün Çıktı. -Ucuz - Temiz ve Sıhhi Bir Gıdadır. 

Milli Bir Fabrikanın Mahsulodor .. 
imıirde aeeata1D1z yoktur. Be, uodıktao yukarı her ticareaha· 
nenin stparftini kabul ediyoruz. Ankara orman çifdiii mldk.: 
IMGne mlracaaı. Fazla izahat izmir'de Ege palas ve Şehiı- gazi. 
ııoea mlateciri TDrkmenoAlu Murat Beyden alınabilir. 

t•IHlllHUllUllllllllHllllllllllUllUUUUllUIUIDIUlllUlllUNllllJDllUllllllUUIHll•llll•lll 
Fratelli Spereo Vapur Acentası 

ROY AL NEEft.JjAND•IS l..UMPANYASI 
"CERES., Y1para 2 kAaaaaaaalde Aanrt, Roterda•, Amı· 

terdem •e Bamb!l'P laarekeı e4ecekılr. 

"BERCULIS., •apan 9 klaaa ... alcle bekleamekte elap 
ytlkl•I bolalnıktaa 10an Barpt, Varn• •• ~e11neeye Luekeı 
edeeektlr. 

11UL YSSES., .. ,...,. 17 kl•nv .. We Aaftn. Roıer.._ .,. 
Bamharp •reket etleeektlr. 
••BERCULES,,npan IS K.banaual•e• 25 klaeaa .. atye keder An: 

•en, Roterdam, Amıterdam •e Hambarg limanları için yık alaeaktw. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
" PERN.lllO"' ..,.,. 11 kAaaa•MDW. Bamburg, Copeaha 

g•, o....la, G4Ja1a. Goteltarı, Oalo ff ı..adla••J• u ... 
.... ı..eket .. ecelldr. 

"BLA.LAND,. •otld 28 k .......... Roeerdeln. e ..... ,.. 
Cope....... Duamg, Gdyale', GoteMrı, Otlo n lıa. ... .,,. 
........... banketetleeektlr. 

"811.\LAND,, ..,.... 2 IUMtta Botermm, BUlharg, C.,.•· 
hapa, Daatstg, t,;dynia, Gotebars, Otle n t.ku.U..•,. u .... 
hn IÇla yek alacakbr. 

SJIJlVICE,. llARITIM ROUMAIN 
Garbi Akde& itin ber ollbet gbU Wr ll•ta•• Sefer 
"ALBA JULfA,, Yapara 21 llaaaaualde gelip 22 klaaaa. 

1Ulde Malta, Banelon, lbrellya •e Ceao•aya hareket edecektir . 
0 PELES,. Hpara 15 ıabatta ıeUp 16 tuhatta Malta, Bar 

eeloD, Kanllya •e C.no.,.'7a barekeı ecleeekdr. 

ilamlı: banlar•ld laareket tarilllerladakl detlflklWerd•• acente 
me1'aUyeı k•bal etlllff. 

F•la laldlll ı• lkiad Kordonda T.a..11 " Tabliye tlrketl 
blaua arbaada FnteW Sperco acealabpaa mlraeut edllmetl 
rica olQaar. Telefoa: 200' · 2005 

Muğla Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Madorloğanden: 

Mujla ••mleket la•taaeıl ile •i•lyet 11hbat ve ietilD81 muı· 

veaet mldGrllll lhdyaa lçfa •ha alanmuraa iham girilen 
1800 lira bedeli mulaammiaeli 186 kalem ecHyı tıbbiye a~k 

ekılltm•I• konulmaıtar. Meaktr eaa 6·1 · 111~ ıarlhiae mı ... 
dlf paur ıena ıaat 18 da .Uly•I daimi eecGmenladı lhalul 
icra kılıaaeajı elbatle talip ola•larıa matltp tudatı ıalamaları 

fçta Ylllyet 1tblaa1 .. ltdmat maa .... t mldarlqlne .. pey 
ılrael lltl7e•lerla de ttmiaat alrtMil• hlrllkte dal•t •aeGmeae 
mlracut •,.,..)eri Hall oluu. 018' 2'l 80 ~ 6 

Om••lltede Dlçent 
ll•ria PftfuG• 

Dr. A. Saf eddiu 

lıtiklll wNe1i No.: 99 
~abra ~ .... 2 iael kat 

Telgnt • ıSTANBUL 
Telefon : 49250 

KitaplarınımgOzel 

cilt batıralannJM 

bir albam ~eeair 

eilt İfleri yapbr

mak iateneniz 

Yeni fCayaflar ça11191n 

34. Numarada 

•ALI RIZA• 
Mtlcellltbantlliae ... ,... 

Bayramlık 
7'Ml'n fekerleaae, 

~ikolata tefld.W 
Memurlar 

Kooperatifinin 
Umama •ot•I• Kemeraltaa· 

dakl ytai mıı ... ıında itala· 
eakeınıs. lsmlr'ia ba blylk 
bakkallyeıl Urfa 

Sadeyağlarım 
96 len 85 ilan.- hMllr· 

mlfdr. Tea•k• il• 80 b · ,.....,. 


