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Iran Veziri 

Baş ve Dış Bakanlarımız Iran 
Verdiler. Dış Vezirine Ziyafet 
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Yüksel{ Müdafaa Mecli- Arab Gazetesi- Habeşista- Inkılah Konferansları 
n:n Uydurması.. nın İ(fdiası .. 

sinin Toplantısı. 
Bu Toplantıda Yurdun Yüksek 

yasa ve Korunması işleri 
üzerinde Konuşuldu. 

Atatnrk, Şam'a, Ora· Haksız isem ltal
S • dan Bağda'da, ve Talı· ya'ya Tarziye Ver-
i· ran'a Da Gidecekmiş .... meğe Hazırım Diyor .. 

N i.;in Ldikiz? 
Bay Refet Tok'un Uluseviode Ver

diği Konferansı Yazıyoruz .. 

fM-v·~...,~ 
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Adaoa'da çıkoo Tcırk ıöz6 

ırkadışımııda . şu yazıyı oku· 

duk: 
Soriyo'dekt ıuacımta bildi· 

riyor: 
Son gftnlerde Arab'ca ,;ne· 

telerde çok gıırlb bir ıayıı 

çıktJ. Tarldye Rehfcilınbura 

Atıtfirk Şını'a ~~llyor! .. . 
Bu duyumu 'ftırt"D guoteler 

ayni zaruıtıda bu ıcyılıalia pro· 
grff!.DI vr. auayolluıoı da yar,. 
mıktarhrlur. Harate lıenziyen 

bn anımın özürıü ıize anlatı· 

yıaı: 

1
. Ankara, 1 (A.A) - Matbllat genel m'ftdftrlftğftnden 
tebliA edilmittir: 

! icra Vekilleri heyeti. Bftyftk Eı-kAnı Ha1'biye Ba,. 
Jkanı Marepl da bulunduğu halde Yftksek Mndafaa 
İl1leeliıi adı ile 29-12·934 de mutad ıonbabar toplan· 

Ktmal Atatürk, bir terk 
mlaakı yapmıık üzerr., 'fahrao'a 
cldcc.elulr. Bunduı nnl Şam'• 

oğr1yarık Ud •:gcıa kıldık tın 

ıonra Batda'da ~ldecek u 

Bığdıd'dı merham I.rıl Fay· 
11t'1n Ankara ziyaretini, o~lo 
Gaıl'ye adeyecektfr. Bagdad'Ja 

- !eaa 6 1aeı Hhll.de -

fh••n• ba,1ıyarak, yurdun ytıkıek ,;,. ... ve korunm••• A 1 mao~ a . Fransa 
ltııerinde gftrtltmelerden ıonra şubaua toplanmak ftzere 
~-1.935 de d-tıldı. Anlaşacaktar.,.Ml? 
r,-T~iı-.-1-·k---K-o-··_y_l __ ü_s_iı ___ T_u=-•• --1-.. -k.:....:....----: M. ıı.!:n~17·ı~:, _ N:~~~-

ı•ndta bakaaı be.y Gôbel11 urt 

Devletinin Temelidir. rettigibJrheynDamededfyorki: 
Sar meı'elHi haUedlldlkten 

ali General Kazım Dirik'in Buy
ruğu Köylere Gönderildi. Köyln
non Yokselmesi için Çalışılıyor, 

ıonr• büyak Frauız ııaillotilc 

baklkf n duamla bir hnıı, ko· 
raeaıız. Herlkhaıaf iki komta 
•• ayni haklara •hlb iki olaı 
ııfatUe ,n noktada anlataeık 

lırdır U, bftUln A nupı'mn 
&konoml n ılyaei dflıselmeıl 

Franıız . Alm•u mOn111ebetle· 
rlnln doıt(a hılllne bağlıdır. 

Vnıyeue yeni teıkll edilen 

köy btlroınnan ite bıılıdıgını 

' Vali Gt>ııoral Ksımn Dirik. 

"Ç"o gön yazmıfı'c. K~y bü· 

oııu; köJlfimQzll yokıeltmôk Vfl 

ukıllbıı göre yrtiftirmck İ4=hl 
•alı K tacak Mr kurumdur. öy· 

er Je }epılm1111 Jbım gelen iş 
"r hakkınrle don Vail Gcornl 
hını Hiıik iwzanm tı,ryan 
"~·d• )azılı Lildhlo1 koy hu 
oıundın htitün Uiylae ç()a· 
ltrilrnt,tiı: 

f l 
l - Yeni yılın bfltüo köylü 

ç o k 
. Utlu olmıı•ını u~lık ge· 

tıraıeef 1 ' n , renlik ,e bollukla 
:"'Çı:ncııiat, köyleriruiıio yeni 
ıayıudarlıkları kHtıfQllllDl di· 
~rha. 

Tttrk k&yCl l'Y• k&yllıft TGrk 
dnletloto temeltıtt n kftltft· 

- Souu 6 111cı ıabl!ed• -

Uilaliahmer ve Yoksullar 

Cemiyet, Fakirlere Elbi
selik Kumaş Dağıtıyor., 

Hililiahmer ~ubesi önünde bekliyen fakirler .. 

Htlalilihmer cemiyeti İzmir Dün Hillllahmer eemiydi 

9obe11l9 havram mUoaııebetUe mer.keıt blnaıumn önü mahalle· 
fıkır ludrnlarlı kimaeılz to fa . terinden ıldıkları ...e fakir ol· 
kir çoeuklsra olblttllk kumaılar duldıranı gösteren ktiıtl1rla 

.dıtıtıHktıdır. - SODu 1 ı•o• tablted• -

Ceneue, 2 (A.A) - Baboılı· 

ran hflkO.mıti bu ıon bir ıy 

içinde don oluılar kurumuna 

i\çftacft notasını •ermlttlr. 811 
notada hndot hidfıeıl hakkın 

dald İtalya•: iddialarını reddet· 
mekte Te bu tecavnı mea'ollye· 

tinin Bıbeı'lere ait oldoğo ın·. 

lıtı ld~ı takdirde> Habeıiıtın 'uı 

tarziye nrceegl bUdirilmek· 

tedlr. 

Şebrlmt.ıı Hılkevlode veril · 

mekte olan iokılAp konferana · 
tarından lk.lnclıi enr.lki gece 
eıkek muallim mektebJ mtıdürü 

B•y Refet Tok tarafından ve 

rildi. Konf~ranım mevzuu, ~v 

nlr.e do yızdığnnız gibi (Lı'l 

ildik) idi. 
Havanın çok !Oğuk olma~ına 

ıoığml"n konfcraım dlnlc:·mek 

·-için gelenler pek çoklu. SaloD· 

lar baştan ha~a dolmuştu. Kon· 

Memleketimizde Soğuk 
Gittikçe .Artmal{tadır. 

Bazı Yerlere Kar ve Yağmur DüşB· 
yor. Eskişehir.de Soğuk Fazladır 

Bay ReCet Tok 

feranıı dlnlemrğe gelenler .r•· 
aında Vali Geneul Kta•m Dl· 
rlk •e Caımburiyet Balk Fır· 

la ı Tlltyet f da re heyeti h•t 
kanı Yozgat taylan Bay AYol 

Ooğın ile Fırka te~ekkftllerl 

aıaluı. kadınlar, doktorler, mu· 

allimler. mektl'ptiler Ye bılk 

•ardı . 

YO.keek dağlardan 

Ankara 1 ( A.A ) - Ziraat 
Vektlett meteoroloji enııtlUlldn· 

den alının malOmata gört'. 24 

Hat içinde yurdun Trakya "e 

Ege alanlarından maad• yerleri 

ya~ıtlı geçmtıtlr. Yağı~ ctıoub 

Anadolu He ~aradenlz kıyıla · 

rı11da n ortı Anadt'ln'non orta 
•e g61ler hus11ında y•Amur, 
dlier yerlerde kaı: eekllndedfr. 

Ankıra'da dftn ıktım baelı· 
yan kar arıhkh olarak bfttftn 

g~ee ~.,vam etmiştir. 80 1abıh 
Ankara yo çeue!lndekl toprak 
Oıerlodekl kar kahnhğı 4. 11au· 

Arnavud'Jukta 
Karışıklık Yok. 
Haberler 
Tekzib Ediliyor .. 

Tirıo, l (A.A) - Arnuud. 

lukla mıtboıt büroın atağıd11kl 

tebli~i ueşrcdiyor: 
500 umımlard111 ccneht mat

buaıında Arnanıd'lukta hı.n1 · 

,,ıdıklar olduğuna dair bahe.r· 
ler çıkmaktadır. Zıman z11mı.ın 

tt'kerrür edt'n bu gtlıl habnrler 

tamıımtn husu i kas!dle çıka· 

nlmaktı oluh nıanen Aronud 
luğa ıiyan vermekten baeka 
bir mekaad gözetmemektedir. 

Matbuat bflroııu memleketle tam 

•Ok.hun hflkftm ıtlrmekte el· 
du&oJona bir kH allı blldlrlf . 

. . 

karlı bir görünüt·· 

tlmetreyl bulmoıtur. Dua tas· 
- Sonu 6 ıncı aablfede -

Konferan~a ıaaı 20,30 da 
Halkni ba~kanı uylu Bay 

A.voi Doğan'an fU açım ıöylc•I 

ile bıolanmıthr : 

"Azla dlaleyicUer; 

HıJke,iode •erilmt~• bıtlı· 

nın bu k.onferanılndan •ak· 
eadımıaın ne oldogoau kınca 
ıôylemek lıterim. Balknl çok 
terimli olacaıını tahmin ettlil· 

miı bu konferınılırla iktidar 
- Sonu 4 ftocft aahifede 

Japon Şerefi 1,ehlikedeymiş 

Amerika, Deniz Yapıları· 
na 100 Milyon Ayırıyor. 
Baldvin De Genclere Hürriyet ve ls
htiklali Müdafaalarını Tavsiye Etti, 

Bay Ror.velt 

Londu, 1 (A . .A) - Bay gelecek neıUlMi uloııal ınan49lerl 

8 ıld•io İngtılı genclerlne bltı· muhafazayı dınt ederek diyor ki: 

bıa aıtrıttlli bir 1te7anname4le, - !oDa 6 acı 11blfıdc -





Belediyeler 
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Yeni Beyanname Usulü_ Polislere 
Konferans .. 

Buaene içinde Türklye'de ya· 
pılacak 1 f . gene nft us yazım lşt 

hakkında İçeri işleri Bakanlı· 
ğıodao Valfliğe Mr bildfrlm 

gelmiştir. Bunda genel nüfus 

yazımının dayanığr; e vlerln ve 
bdtün binallltıo ekııiksiz olarak 

numaralanmış balunmaeı oldoga 
halde bazı şehirlerde bu l@I 

yapmakla m6kellef olan beJ;. 
diyelerfQ aldmş etmediklerinin 

gö~~düğü hildlrllmlştir. 

Göriilen ikinci Konf~~:nsı Bay Dün Bir Toplantı Yapıldı ve 
Zorluklar Bakanlığa Bildirildi. 

Huhlsi Gümüş Verdi .. ~ 

---------------afılilm-------------~ 

ısan ayında yapılacak tef

tişte buruın bıışarılmadı&ı görille 
c k ~ 
be olııo yerlerdeki belediye 
aşkanlıırıvın nüfus sayım ka · 

rıunuoa gör6 cezelandırıfocağı 
Bakanlık'=a hHdirUmektedir. 

İthalat Vf' ihracat fç'n gfim · 1hrrır.atcılerm hu dil,.ği üznine 

rüklerde plba,ıtıdan itibaren lfürkofia Vf' Tfr:ır,.t odasından 
tatblka tıaş\man Y'"ni rıb:mna· Ökonomi Bakanlığına btr t~l· 
menin bazı ~ikayetlere selıep gref çeldlmi~. ihracatın y:Jpıla· 
olduğunu dünkü ııay1mızdı yaz · mao:ıakta oldu~u bildirilerek 
mıştık. flu ııizamnamPye gfire ni?.amııttmt'nin bir müddıo: t,.. 

gerek ih,.acs1çılar ye ı;rrrkEe lıirt istenmiş vn hu dllegi ica· 

itbalıilçılar ihraç ,-c ftbel Pde· brtriren ııebebleria ayrıcıı bil-

cr.Ueri mallar Jnkkmda mufos diril,.r<'~t httbcr verilmi~tir. 
sal birer Leyıınn:ıme bıı:ıırlıya· Dün hor!!ada ihracat mab -
rak giimrfik idaresine \'r.rrce.k· rnllerimlz Ü?erind~ maamf'le 

) C' rdir. Bu bf'yannamelerde ma· dcırmnş ırl hi idi. Hiçbir tüccat' 

Denizli' de Jın satın nhnrlığı flatle işleme dıı vapara mal yüklememekte· 
ücret(, ambalaj maerafı, vergi dir. Dünkü toplanlldan sonra 

C.ff.F. Merkez Kaza ve resimlt"rl, taşıma ücreti, si· Jcendi:ıirıi görcm bir muharriri· 

Kongresi Topl&ntısı.. gorta ve aniye ücretleri, kir nıize ticaret odası başkanı Bay 

D 
mlkdarı, hatta hangi memlekette Hakkı balcıoğlu: 

eafzlf, (Hueoei) - Cümhu· 
riyet B lk F k D hangi firmaya satılacağı göste· - Bu mühim 'Vaziyete her 

a ıt ası enlzli mer· 

ha\dr: hit 

Df'mİştir. 

ç~re hu1unacaktır. 

Öğr,."1 lii!:imi:>'! -:ih•: h·1 mü

him rne 't>l<! il . Vııli (;Pııual 

Kazım Dhik "h~m-n'yrı le meş 
ı:ol olmı,n, v:ızlyeti tt>lpzılarla 

Bak::mlıld ·mı bilılirıuiştlr. 

İbr:ıcat, idhalat i~-lodmiz l 
~üçJ.•ştiren bl1 meı:ı'eleye kısa 

hir zomnnda çare bulıınnenğ ı 

muhı1kbk telakki edilm ı•ktrc!ir. 

Niz11mn:ımrye göre beyanname 
haı:ırlam3dığı anlaşılııcok olan· 

lar hakkında Türk cezA ka · 
nunu mucibince ahı ay hııpis 

cezası verilecektir. Bu noktada 
ihracat tacirlerini f'ndişeye dü 

şürmektedir. 

Ba1 Hulusi Gümüş 

Emniyet müdürü Bay Feyzi 
Akkor, pollslerfn meslek bilgi 
ve terbiyelerini yükseltmek ül· 

~~z kaza kongresi 30 12 934 rflecek:tfr. İhracatçı; ihraç ede-
b •zar günü vUAyet idare heyeti cf!ğl malı hazırhyarak deposuna 
h aıkauı Boy Esat kaymakçının koyacak ve hangi iskeleden 

lstanbullu Sık Hıı~sızlar küsül~ polloler için konft:ranslar 

tertip r.ttbmlşti. Bu konferans 
lıırdun lkioclei dün öğleden ' ... 

•ıkıınlığıoda ve vilayet Fırka aevkedeceğioi bHdirec~k. satışa 
~bıaeında toplandı. Kaza idare ait muhabere evrakınm ımret-

eyetinio bir yıllık raporu 'fe lerioi ııııtın alan ! irmadan ge-
lzmir'd.e Tutuldular. sonra Balkevtndr verilmiştir 

Konferansı 52 poliı memuru 
dinlemlorfr. 

bl · ı O •nc;oau okunarak onaylandı. len tdı;ref lnrla birlikte beyan· s lan hu l'da 
cak ve nabiyelertn dilekleri nameye fliştirı~rrktir. Mahmodpışa 'da 

götQş(llerek 1'HAyet kongrc8ine bazı dükkan ve ın Ondan ımnre mallar yüklene-
lltıJnıaeı kestirildi. evlerden btrçok 
1> cek ve mavunadan, yahut eat· 
uurıd11n rnnra \"ilayet kon· eşya, kumaş, zi 

ır tan vapur ambarına yüklendik. 
et~eı fç1n mfıro~ı;sll l'tıçlmi yapı· net eşyaları, el· 
lıırı'- .J K 1_. ten ı;onra ~fımrük id11resince b ~ Bı;yen Sar.ı-ıcl eymer.ÇJ, ı~ iseler çalan üç 
Ba O mnemcltsi ,· apılacaklır. k. ı ı Y Hü~e) io ~.füe, Bay ~man ı ış o n tutuldu 
Daytaktar. Bay eczacı llüenü Gümrük muayene memura- ~onu . yazmıştık. 
kıııaodılar. nım bu beyannamelere itiraz Bunlar Aslan 

Kaza idare he·ntl aeçfminde hakkı da vordır. oğlu Kürt Şaban 

de Bayan Zebra Sakollo, Bay Bu mülılm mee'ele hakkında ile arkadaşları Asker oğlu Rıza 
.ll.aelru sürücü, Boy Salih Sü· d 1 ( •.J k ve A"'1z'dir. Evelce de zabıta· ün r.m r ue i Türk ve ec· "'1 

cüllo, Bav Q3man Hayraktar, 
Bay Nuri Ali KAhya, Bay Öıner nebi ilıracatcı ıacirlerin iştira- nın tanıdığı ho fiç kişi bundan 

K N 
kile Türkofls İzmir aubesinde kırk gün evel Eşrefpaşa'd11 otur· 

arcılı, Bay Nuri .J. avman ecen· v 
'td"I ehemmiyetli bir toplantı yapıl· dokları evlerinden kaybolmuş· 

tesl üyeliklere eeçı J er. mıştar. Toplantıda Türkofis lar, zabataca aranmışlarsa da 

KaçakçıJık müdürü Bay Akil ile Ticaret bulunamamışlardı. 
odası başkanı Bay Hakkı Balcı Bir hafta evel bu öç kişinin 

Bir Musevi ltalya· oğla bulunmuşlardır. gayet şık bir halde lzmlr'de 

dan Neler Getirmiş? ·Bu toplantıda vaziyet görü· dolaştıkları gördlünce zabıtaca 
Palesdo vapuru ile İtalya'dan şülmüş ve böyle beyanname araştırma eoruşturmıtlara beş· 

Uananımıza gelen Margonetf tanzim etmek ve gümrüğe ver. lanmış, biraz sonra bunların 
adrnda bir Mueevloio üzerinde mek eureıile ihracat yapma~ıı İstanbul 'dan mühim mikdarda 
dün yolcu saloouoda kaçak imkıln bulunmadığa neticesine eşya getirmiş oldukları anla· 

efya bulunmuştur. varılmıştır. Bütün tüccarlar şılmıştır. Bunun üz.,rine ken-

Musevlnln elbisesinde gizli mütalealarını bildirmişler ve diled tutulmuş ve ifadeleri 
ceblerl ve bavulunda gizli gözler nette.ede bu lmkAosızlık öko· alıomıştır. Neticede bu eşyayı 
bulunduğu anlaşılmış ve bu noml bakanlığına bildirilerek n Üzerlerindeki şık elbiseleri 
yerlerden 30 porça ticaret eşyaeı nizamnamenin tatbik edilmesi· lstanbul'da Mahmudpaşa'da bazı 
çıkarılmıştır. Buolat, yün ınen· , nin bir müddet geri hıra· mağua ve df1kkinlardan çal· 

socat, tuvalet eşyası, bronz kılması için acele telgraf la Is· dıkları anlaşılmıştır. 
diiğmeler nealredir. Kaçakçı tenmeslol Türkof Is İzmir şu· Geçen eeoe de gene bu üç 

ihtisas m
11

hkemt>sJoe verilmJ~tir. hesi müdftrilnden dilemt~lPrdir. ktşl ayni ş,.kilde ortadan kay· _ .... ~~--.... ------------------------.......... , 
Tayycaıre Sönema~u 

elefon: 3151 Bugün Telefon: 3151 

Yılbaşı mflnasehetile iki bilyilk filim birden 

- PROGRA.l\ıf 

1 -- FOX Dünya Havadisleri [En son havadi-ler) 

2--AŞK 1,ANGOSU (Alm11ncaJ 

İetanbul'da eQrekii allu~larla karşılanan v" içindeki musiki parçalarını plAklarda, radyolarda 

'fe orkeeıralarda seve seve dinlediğimiz bftyük operet. ------
3 •• ((OCASIZ l(ADINLAR Wransızcaj 
Dorothy Jordan'ıo basene göreceğimiz serapa his ve heyecan dolu biricik filimi.. 

Seanslar.
• p6r~embe ve cnma 1:3 - 16,30 - 16,45 aşk tangosu, 14,45 - 18,15 

21,30 kocasız kadınlar. Diğer günler 14,45 te başlar. 

Fiatlerde Zam Yoktur. 

Bayramda 

MeDükesü 
Plerre Bt:oolt'otn me~hur romaoandan muktebes Suriye çöllP.rinde n Ltlbnan illkeeinde çev· 

rllmit dfinyanan en bayük tilml Tayyare sinemasında gösterilecektir. 

Oynıyanlar : Spinelli, Jean Murat,, Charatouni 

bolmuş, o vakitte birçok hır· 

sızlık eşya ile İzmir'e dönmüş 
ve yakalanmışlardı. 

Yakında polis mnbafazaeıuda 

lstanbol'a gönderileceklerdir. 

Dünkü konferane; Adli kmm 

reisi Bay Buhisl gümüş tarafın 
dan (Ceza tatbıltah, ceza kano 

rıu, mf'slek terbiyeet ve parmak 
izi) mevzulan hakkında veril 
mlş, çok faydalı olmuftor. 

Konferanslara devam edile 
cektlr. 

Esrar Satarken 
Keçecileı'de İnkılalı eoka 

ğmda H aııan kızı bayan Naz 

miye Yaogınyerfode esrar sa 
tarken görülmüş ve tutulmuş 

tur. Üzerinde dört gram esrar 
• bulunmuştur. 

Hen üz Kütüğe Gec;memiş 
Gizli Nüfus Var. 

Bu Sebeple 6 Aylık Af için Bakan
lığa Başvurulacak. 

Gizil ofifu!larıu ve evl*'lnme 

muamelelerile muhtelif tebaa· 
Jara mensub olub memleketi· 
mizde oturmakta b ülooan 
Törk'lerlo Türk tebansrna geç 
mclı:ri •e kabul edHmelerl 
hakkınl:aki kanunun miiddeti 
1 ikinci kanun 935 ten itiba· 
ren bitmiştir. Bilbesea doğum 
ve ölüm vok'alarmın 11.üfus 

kütüklerine yazımını temine 
yarayan bu kıınııuun; daha altı 

ay uzatılması iı;.in Türkiye bü· 
yük l]lus koraitayıoa bir ldyi· 
ha verilmiştir. 

Fakat hu f iyfba Büyük Ulus 

Zavallı! 
Kardeşi Tara· 
fından Yaralandı .. 

EveJkl gün Urla'da Bay Sarı 
Ali'nfu evinde bir kua ol· 
muştur. 

Bay Sarı Ali'nln Halil ve 
Mebmed adında iki oğlu var
dır. Sarı Ali ve karısı zeytin 
toplamağa giderken ha iki ço. 
cogo evde yalnız bırakmışlar

dır. Evde kalan çoc~klar oynar· 

ken dıvarda asılı bir tüfeği 
indirmişler ve oynamağa başla· 
mışlardır. Mehmet ei14hı birden· 
bire patlatmış, Halil göğsünden 

ağır surette yaralanmıştır. Ya
ralı çocuk İzmir memleket has 
tanesine getlriı"mlştfr. • · 

Kıırnltayınca görüştilfl kabul 
edlJmedlğl için 1 ikinci k4nan 
985 tarihinden eonra nfifus 

müdürlüklerin wnracaat ed~n 
lerden esldal gibi ce1a ieten
meeine haş1anmışıır. Bu vaziyet 

karşHında bu gibi muameleler 
için nüfus 111iidürlü~üne yığın 

halinde yapılmakt3 01110 hae· 
vcrmalar kesilmiştir. 

Fakat henürı nufue kütükle· 

rln" yazılmamış daha bJrı;ok 
doğam ve ölüm uk'alarile n 
lenme muameteleri bulunduğa 
anlaşılmıştır. Bunları kötftJdertı 

yazdırmak için mllracaat etme· 

ğe karar verenler müddetin da· 

ha altı ay uzatılacağı hakkın· 
dald IAylha haberini ga1eteler· 
de görünce milracaatlerini geri 
bırakmışlardı. Demek oluyor 

ki nftfue kütüğüne yazılmımıı 
daha birçok gizli nftfue vardır. 

Miiddeti biten yaeanın Jdyi· 

hadakl glbi altı ay daha t!Mtıl· 
ması çok yerinde olacağı hnk· 
kında vUıtyet tarafından da 
İçeri İşler Bakanlığı nezdinde 
teşebbüste bnlonulacaktır. 

Büyük 
Zelzeleler .. 

Loeancelos, 1 (A.A) - Pa· 
sif 1 sahillerinde şiddetli zelze· 

leler olmuştur. İnsanca zayiat 

yoksa da haear oldukça md· 

J 
Ayı ı-\nn 

Geçenlerde bir gazetede oku 
dam: 

Bir babanın hayvanlık da 
marı, insanlık ve babahk da 

marına yenmit n bu adam 
kızının namusunu ktrletmiş .• 

Gözlerim, iki çocuk yamra 
ğu gibi dışarı fıjladı .. 

• • • 
Bir yHdemi Hlattılar, bir 

yerde nıf okudam, h!ltıı lamı 

yornm do~ruso: 

- Bfr habaom ~özünü luto 

biitü111üş ve eanuar herif, 
oğlanu öJdürmöş.. Bn badiıe 

kulaklar1mıt iki d,.mir çhi gibf 
çakıldJ, kaldı. 

• • • 
Diğer bir ıın11 da ne y11p111 

be~enireinf z: 

Aşıkı ile f'le!e vermiş, ıte•k· 
!erine engel olan kızını •t1Jdle 
birlikte boğmuş, kaidmp köy 

açıklarında bir çukura &ömmt1~. 
Bunu doyonc3, ioııaohğımın 

derisfndt>n 11ıyrı1acalr kadar ken

dimden bile 'ğrendim .. 
• •• 

Düu bir gazete ynıyordo: 
Bahkeılr'de köyltıler bir ayı 

ya•rueu tntmutlar n be1lemet• 
çalıtmışlar. Znallı mabhlkun 
anaııı day11namamıo. ~öyöa 

etrafında yanosunnn hııırellle 
haı:lamıf feryada... Ve bu ana 

hasreti gün ~~çtikçe artmıt. 
derln bir hiddet ~tı kin bılioe 

gelmiı.. Ayı, yuraıunun bu· 
lunduğn semtr.ı yaklaşır n 
orada erı uca bıığmrmış. Y n· 

ru da uzaktan gelen bu aoa 
sesini di:ıler, karştlık: urerek: 

ağlaroıış. Ana ayı, nihayet 
köylülere ealdırmağa başlayınca 

onu takibe çıkmışlar n gase · 

tenin yazdığına göre de ınal· 
lıyı öldürmüşler .• 

Bunu okuyunca; 

- Evlt\d uğrunda can •eren 
ayı!.. 

Diye mırıldandım. 
• 

• • 
Aradaki fark oe mlihfm •• 
İçimizde insan tipinde ae 

hayvanlar var kf1 bir ayı kıdar 
vicdan Te yavru sevglıi tliıımı· 
yorlar .. 

Böyleleri, lna~na <lv~1e•k ara· 

rnızda dolaşac&klarnıa, ne e 1ur· 
du, koc~man birer ayı doğırak 
Tanrının dağlarına da,seldroı?. 

Ne yazık ki, bir ay; kadar 
olamıyoriar •.. 

Orhan Rahmi -------------
Mahuıl Stavis· 
ki'nin Zevcesi .. 
ifşaatta Bulunacakmış 

Pt'rls, 2 (A.A) - eayan 
Stavfski, parlaimcrıto tabid~ııt 

komisyonuna bir mektob gôD· 

dererek çok mühim ifpatıa 

bulunacağından tekrar dlDlerı· 

meelnl istemiştir. 

Kanunusani 
1935 

Kasım 
55 

3 19SA 
Gla 
31 

Perşembe 
Araht 135:1 Rumt 1350 
Ramazan 27 1 el Kanun 21 

Evkat Ezant Vasati 
Gün et 2,34 7,26 
Öğle 7,26 12,18 
İkindi 9,47 1,,39 
Akşam 12 16.52 
Yatsı 1,38 18,29 
İmuk 12.47 5.39 
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- Baoı 1 Jncl sahifede -
mevkllnde bulunan lnkılAp fır· 
kasının, COm!ıuriyet Balk fır· 

kasıuın bayrağındaki altı oklu, 
altı umde&lnf ıyrı ayrı meuu 
edinerek konferanslar tertip 
etmiştir. Bunu b!t ihtiyaç ola· 
rak duydum. Hepimiz görtlyo· 
ruz •e btllyoruz ki dQnya htl· 
kdmet sistemleri, idare naul te 
metodları değlomektedir. Baycık 

clhad harbmdan sonra kl4ılk 

usul ve metodlar lf 18.ııt bıola· 

mıwtır. Demokrasiyi esaa olarak 
kabul ed~n b3zt hükumetler 
bunun Y"rlne başka sistemler 
koymak ve tatbik etmek mee· 
burfyetlnde kaldılar. lktıeadi, 

her milletin gidişine, ihtiyacına 
göre değltiyor. 

Türk inkılabı bu altı omde· 
yl niçin kabul etti? Fransa 
inkıllbında "Milliyet esastırw 
da milliyet umdeefnf bb de 
onun için mi aldık. (Halkçılık) 
gtlııGn mes'eleaf midir veya bir 
moda mıdır ki bfz de banan 
için mi kabul ettik? 

Ba mevzular üzerinde İz. 

mlr'i tenvir etmek istiyoruz. 
Bu vazifeyi d,.ğerll arkadaşlar 
6zerlerlne aldılar. Geçen gftn 
Bay Rahmi Bılaban (Halkçılık) 
menulu konferane verdi. 

Şimdi de Bay Refet kftçGk 
bir rahatsızlık geçirmekte ol· 
maeına rağmen boraya gel· 
mittir. Arkadatımızın rahatlı•· 

hiı belki konferans Termeılne 

mAnf oJablJf r dDtOnceslle QçGn· 
cQ konferansı (İnkıllb tarihi) 
meuuu ile verecek arkad•şımız . 
Bay Mltat'a gelmelerini rlcı 

etmiotf m. Beriki arkadaşım 

hazırlanarak gelmişlerdir. Her· 
ikisine teşekkür ederek yerimi 
konferans ver,,cek arlı:adatım 

Bay Refet Tok'a terlı:edlyorum. 

Bay A•nl Doğan'ın ha eO•· 
lerl sürekli bir tekilde allı:ıı· 
lanmıştır. 

Az sonra kGre6ye gelen Bay 
Refet Tok JAyıklf lı: hakkında 
aşağıda yazılı konferansı ver· 
miştlr: 

Sayın bayanlar, baylar; 

Sahanların ve hallfelerln 
Anadolu yaylaları ftzerinde asır· 
larca karanlık içinde, bakım· 
sızlık içinde, yoksulluk içinde, 

haetalılı: ve kıtlık lçtnde bırak· 
tığı Türk balkının, o bfttftn 
ırki .kudretl~rl çorak toprak 
tarafından err.ıilerelı: gerllf ğin, 
medenlsizliğiu öldm döşeğioe 

yatırılan Türk halkının korta· 
rıcı f1rkH1 olan fırkamız on· 
beo yıldırı Türk halkını elin· 
den tutup lıaldırarak hayata, 
kuvvete, sıhhate, nara ve me· 
dl'lulyete gôtftren ve kooturan 
At tftrk'ün fırka ı onan yarat· 
tığı ve kurdo~u lnkılAbı ve 
hayatı bekhyen Cftmhurlyet 
Halk Fırkası, bizim fırlı:amız . ' 
hepimizin fırkası onbln yıllık 

Tfırk bayrağının yanına astığı 
altı ok.in fokılAp bayrağlle bize 
hayat •e medeniyetin altı y0 • 

lunu g~aterdi. 

Bu yollar i!ltlkbal içinde fll· 
kO yıldıslarının parıl parıl yın· 
dtğı ufuklara doğru ebedlyyen 
gidecekıir. Tftrk olusu: Ba yol 
lar berinde dftnya uluslarını 
geçecek •e Tiirk: ulusu ukt 
hayatiyetlnlo n tarihi savletinin 
kendlılne mukadder kıldığı ön 
aaf milleti olmak hakkını n 
mevklial ılacaktır. 

Sayın yurddaşlar! 
Tftrk inkılabının yol göıte· 

ren altı okundan biri; Türk 
elmharl.Yet deyledıala Wk bir 

devlet olmaııdır. Birçok yerler
de yanlış tefıirlere uğrayan 

ıözfln anlamını (Mefhumunu) 
aydınlatmak ve bunun için de 
biraz ilmin dlllni dinlemek 
hepimiz tçf n tGpheıfski faldell 
olacaktır. 

insan cemiyetlerinin ve mil· 
letlerfn hayat •e faaliyetlerini 
tahlil eımekle lıtigal eden ıo· 

sfyelojl ilmi bise fUDları •la· 
byor: 

Dayak ıo-an cemiyetleri, ya· 
hud mlları lnto h•yatını yapan 
n bizim medrH, içlİmat siyasi 
itler dediğimiz hfı: takım mfl· 
eueıeler •ardır. Meseli: Birer 
Tftrk olarak cemiyet içinde 

birimiz abltkh olmıyı ~alıııyor 
ve ahi Aklı yatıyoruz .. 

Demek ki heplmlsln doygu· 
larını ayarlayan, ftltıyftlerlmizl 

d6senllyen, yani biat ahlaklı 

yapan bir takım kaideler, ln
ıar~lık dCleturlan nrdır· Kendi 
aramısda konuıurken deriz ki: 
[Şu tı iyidir, ba danınıı fena· 
dır) bls buna ıOylerken, bls 
değil lçlmlsde cemiyet konu· 
tuyorus... . 

Ablak gibi ceadyette hukuk 
•ar. Kanunlar nr!. Milletin 
genel hayatını çnfren •e yGrfl· 
ten nl•amlar nr. Ahlllun kal· 
deleri gibi bunları da yapan, 
yaratın n ferdllgimlse, tekli· 
ğimlse htkim kılan içtimai 
.tcdandır. 

Kunet · Fikir, yahut kıymet 
f f kir dlyebflece~imlı ve bir 
olusun genel ktUtGrftnQ teıkil 

eden bu ani genel hayat kal· 
deleri, Ndece 11hlllı: ve hukuk 
aahııuna mGnbuır de~lldir. Ula· 
ıan ökonoml lılerinde de ıiya· 
sa itlerlnde de, aile te yuva 
korama lılerinde de idare, ada· 
let ltlerfnde de, gG&el ıan'at 

n gbel e1er yuatma lflerlnde 
de, balAla blUln cemiyet ka· 
roma •e J8pYlfl ltlerlnde de 
hayat yapan, ylrlten bu kav· 
vet· f lldrler; ba kıymet • fikir· 
ler Ozdlr n ferdi, farkında 
olmaksızın dGrt tarafındın M• 

rarak lnıan yapar •e onu ay· 
gurlok (Medeniyet) 1olunda 
yftrGtGr. 

Uloıun genel hayatında boa· 
lardan baılı:a bir de "Dinw vu

dır. Dinde Allıb tuafındaa 

konulduğu kabul ve zannedilen 
bir takım kıymetlerden te19k 
k61 eder. Her din itikatlar de· 
dlğlmlı kunllarla, usullerle, 
ibadetler n ayinler dediğimiz 
bo hlkatlara tAbf bir tık.ım it 
lemelerden mürekkeptir. 

Din mOııtesna . olmak üzere 
yukarda nydığımız ôkonomf, 
eıyaea, ahlAk, hukuk ve gClzel 
aan'aı kuramlarının Gztı olan 

kıymet ·· f lklrler milletin ihtiyaç· 
larına, samanın icaplarına, Gllı:fl· 

niin ylrfty6t6ne gôre olgonlaıırlar, 
yenlleıirler, açılırlar, deAfılrler 

ve hlr milletin medeniyet tarl· 
hini yaparlar .. Fikir dini tetkll 
eden kıymet·· fikirler ydrlmez· 
ler, açılmaılar, deAltmesler .• 
Donmot ve dnrmut bir halde 
cemiyetin •e hayatın etellnden 
tutop yolandan alıkoymak la· 
terler .. 

Bir alnı için lae hayat yl· 
rlmek, Uerleıuk, anku fçlnden 
çıkıp ıttm• ktlr .• 

Arbdatlar; 
İtte LAyisizm df'nllen teyln 

tarif ine geldik. I..Alkllk deAioe~ 
yenileıen ve yftrdyen, umumi 
hayatla, değlımlyen H ylr6ml· 
yen dinin alAka Ye lrdbatluını 
katetmektir .. 

lılodera deYletler,: dlal fertle· 

rln Tlcdaaıaa terketmltdr .. Zı· 
ten ıoıyolojl Ye etnoğrafya ilim· 
leri bize göıterlyorkl yerylz4nde 
yaııyan •e devlet olmuş millet· 
lerden batbyaıak aıığıya lloğra 
blrUglni n bGtlnlCığGnQ bentlz 
bıtaramamıı yuım mllletlerde, 
ıtlretl~rde, kabilelerde n en 
iptidai bir cemiyet nflmuoesl 
olan tahı:ilrJ'de •e kalanluda 
hayat ve k ül&ür yoklandığı H• 

man a.-ııtıya doğru dini hlkl. 
mfyetln arttığım, genleledlğlnl 

ve o Jnean cemiyeti için· yerinde 
aaydıran bir tasyilı: halinde 
herıey olmıya ttmayGl ettiğini 

görClyoraz .• 
Bizim tarihimizde de böyle 

dnlrler olmoıtur. Yalnız bizim 
değil her ulusun orta kurunu: 
Bfras karıot.mhnca medeni bir 
insana alt bltfln haklaiı ve 
bftrrlyetlerf gaabeımfı bir din 
zihniyetinin ~e din müeHeıele· 
dala tarihin karanhğlaı yapan 
rolleri ıörGlib'. 

İnsanbtın uyanmaeı dediği· 
mis onaltıncı asır röneeanıına 

kadar A •rupa milletleri tam 
onbeı aur kfliae çanlannın in· 
ıan kulaklarını nAır eden Ye 
insan ydreklerinl GIOaı n asab 
nhlmeal içinde titreten uğul· 

tuaa altında uyudular. 
Çlııkd llymaet olarak hayata 

bakim olan din eekl medeni· 
yetin har, cenr •e ziyadar 
ilmini, lrfınını ve hamlesini 
kClfarle itham ederek ölame 
mahktim etmltti. 

İlim ve felaef~ tuihinde 
skolAatlk tarihi meıhurder. 

Ooaltıncı yaz yıla kadar siren 
klibe h4kf mi yeti; insanlığın 

eakl btır döttındtilntl yaıak et· 
tiğf için din kitablarının bat· 
bca eaulaılle telif 1 mlmktın 
addedilen Ariato felıefea tek 
ddtGnme •e anlama yola ola· 
nk bbol edllmlı n Arlıto 

tek Getad oldagandan dolayı 

btl.tiln ilim .,. irfan Alimi onan 
çırakları menmJealne lndltll· 
mit n mekıeb manasını halk 
.. Skol,, dan "SkolAıtlk11 tabiri 
çıkmııtır. 

Bizim tarlhlml•de de hertlr· 
il hayata dôamek te19bbGıle· 

rlne kutı ıerlat, olmu! •• Diye 
yol keımfotlr •• 

Temellerine kadar çökmeye 
baılıyan Oımanlı imparatorlu· 
gonun gittikçe daralan hodud
larını tutabilmek için Nizamı 
Cedid teıkilAtı yapıldığı n 
askere yeni bir kıyafet giydi· 
rlldfğl zaman bu kader alelAde 
baeit bir fıl bile şeriat namına 

hazmedemlyen ııarıklılar (Ka
bakçı Mustafa ıeyanı) diye anı· 

lan bir hoca ve medreee sal· 
dırımile ortalığı nasıl kana 
boyadılar; bunu berkeı bili:. 

Osmanlı tarihinde fetH en 
uğursuz bir kelimedir. Ttirk 
olaeuna tid bfltln hayat fıle· 

rint etrafı sarıkla çenllmlı 

kafalu d69QnQr; koakoca bir 
de•leti bir 19yblelAmın fet•uı 
darbk •e öllm o-nbed içinde 
11kardı. 

Halifeler cahil kalmuını, 

branhk içinde boplmuını 

din Damına fetedlkled Anadolu· 
aun snalb Tftrk halkını terlat 
bayrı~ ırkuında 111rlarca 
atete n öllme gGnderdiler .. 
ATATÜRK hayalı: nutkunda 
bakınız ne diyor: 

Yemen çöllerinde kavru· 
lop mahvolan Anadolu 
evlAdlannın mikdarını bi· 
liyor musunuz? 

Bayanlar, Baylar; 
Laik bir dnlet olan TGrld · 

ye cflmborlyeti bu itik doru· 
muno bundan on sene evel 3 
mart 192' de hllAf eti Ilga et· 
mekle bfttfln bir medeniyet 
dünyasına örnek olacak tarzda 
baoarmıttır. 

Arab saltanatı korulub da 
.. Eme•iye» hanedanı bu mev· 
kie geçtiği gtındt.nbeıi başlayan 
halifelik Tftrk kahramanı He· 
14günfln 1258 de Bağdıd'da 

son Abbasi halife Mutasam Bi· 
14hı öldftımdile zaten çok za . 

man öne" bltmiıti. Yavuzun 
Mısır'da bulduğu halife, Mıear 

hükumetine satılmış bir oyun· 
eaktan haoka birtey değildi.. 

Yavuzun halifeliği dlrilmesUe· 
dir ki uluaal nrlığımız büabü· 
Uln ıöndlrülmfiş, onun yerine 
dini nrlık konmuştuı. 

Arkadıtlar; yakın tarihi de 
hatırlarııınız. AtatGrk onbin 
yılanbeıi bir defa eearet görme· 
mlo, erkekcebioe bir döğüşten 

ve tarihimize Çanakkale sabi · 
felerlnl yazdıktan sonra d6ten 
Ye eaJr edilmek istenilen bir 
milleti Anadolu ortaeında kur· 
tarmıya çalııırken, yangınlar, 

atetler, Oltlmler içinde o göntıl 

verdiği Tar.it halkını kaldırmak 
ve ya11tmak için çırpınHken 

halifenin ve fetvacıların ona 
ne yapmak istediğini hatırlarsınız. 

Bir halife ve onun şeyhlslimı 
olan DQrri zade Abdullah l l 
nisan 920 tarihli bir fetva ile 
Atatftr.k'G H arkadaşlarını alam 
ce111ına mahkum etmek dena· 
etini gGeterebflmfılerdi. Bu mil· 
let, bukaıa gGnG onutmıya· 

eaktır. TDrldye Camborfyt!tl, 
dnled ilik bir dnlettlr. Bu 
de•letla dini oahılyetl yoktur. 
Dini, ferdin Yicdanına bırak· 

mıttır. Reıld olan her ferd 
kananlann çerçlnıl içinde di
le_.iAf gibi iman eder, ibadet 
eder ... 

Modem bir deYleıln içtimai 
•••Heleri n kadar çok ve geniş· 
tir ki eıaeen din lflerile meogul 
olmaıı mlmkfln •e doğru 

deAtldlr. 
Diğer taraf tan din de bundan 

memnun olmalıdır. Ola, dev· 
lete tAbi olmaktan kurtulmot· 
tur. İti bdlar aerbeettfr. Eeaaen 
umanımızda dinler ıiyui rol· 
lerlnl &aybetmlıler, objektif 
mdeHeeeler olmaktan uzaklat· 
mı!jlardır. Dinler ferdi vicdan· 
lar harfmlnde ml'mln mabo· 
dona bağhyan deruni ve htuf 
bir bağ haline gelmfılerdlr. 

Sosyoloji diyor ki: 
" Dinin ılyaaetten ayrılmuı 

bdtiln soyql tek4mlle hAlı:lm 
bulunan bir kanonun, kıymet • 
fikirlerin ayralmuı kanununun 
zaruri bir netlceeldlr . ., 

Birbirinden ayrılan bu kıy· 

met·· f lklrler birbirlerine zıd 

•• muhalifte olabilirler. Din· 
lerln ilk kartılıııp ınlaıamadığı 
ilim olmaıtor •e buglnkl mlı· 
beı •• tecrlbt ilim, o berıeyln 
içine b6tGn hAdfaelerln bağrına 
sekAnın ııığını aokan ilim, bir 
mOeueae olarak dini de baıtan 
aoağıya tetkik etmlt ve dlnf 
htıkGmlerln mecasf, aenbollk 
şeyler olduğunu orraya koy· 
mnttar. 

• 
"Banca asırlardı olduğu gibi 

bugftn dahi akvamın cehlinden 
n taauubundan istifade ederelı: 
binbir Ulrlft siyasi •e şıhsi mak· 
sat ve menfeat temini için dini 
alet ve vaeıta olarak kollanmak 
tetebbGeiinde bnlunanlırın dıhil 
ve hariçte mevcudiyeti bizi bu 
zeminde söylemekten maattees· 
sftf hendz mQıtağnf bulunda· 
ruyor. 

Beoeriyette din hakkındaki 

lhtuaeı vukuf hertürUl hurafe· 
lerden tecerrüd ederek hakiki 
ulOm n fünun nurlle musaffa 
ve mükemmel oluncıya kadar 
din oyunu aktörlerine heryerde 
tesadüf olnnaca!r.tır. 

Türk ın il ntı v veı i: Ümidini, 
heyecanını ve ıesellistot mille· 

tinin bağrından, uluıuna gönül 
bağhlığmd.ıo, Tıirk'lüğün ba· 
şardığı fnkılabla kurduğu yeni 
varlıgın yör6münden, ıçılmm· 
dan alır ... 

HattA diyebilirim ki biz eu 
bftyük ümld ve teeelllmizi; 
Qmtdsiz ve teııelllıfz btrakılmıı 

bir halk kitlesi halinde yaoadı· 
ğımıı ozon, acı yılların tahat· 
turundan, ıstırabıodan ahrızI.. 

SevglU yarddaşlarım; 

Biz, bize bll&fasıla Glümtın, 
ahretin, servinin, mezarın söy· 
lenmesini ve hatırlattırılmaeını 

istemiyoruz. Çankü: Her insen 
için ölftm tabii bir akıbettir. 

Ağaçtaki kuru yaprak naaıl dahn· 
dan .kopup yere dftterse insan 
da ömrftnil bitirir ve böylece 
ölür, gider... Cemiyet ölümle 
kaybettiğini bllAfaeıla doğumla 

kazanır... Asıl olan ulustur ... 
Ulusun bo ıtcun (lzerlnde dirimi, 
ydkseliml, açıhmı ve gönence· 
lfğidir. 

Biz, Tarlı: ahıııunun dünya· 
sını yapmak istiyoruz. Yarda· 
muzu oenlendlrmek istiyoruz. 
Ttlrk olarak ht!pimfzfn ftlkftm4z 
budur... Biz bflttln dileklerimizi 
On eafa eGrerek aavaı meyda· 
nına çıkaran bir milletiz ... Tftrk 
inkılAbı yarım, tek kanatlı, 

cesareti uylf bir JnkılAp değil· 
dlr. Ve btıtOn dünyada böyle 
bir lakılAp olmamııtır. 

İ!lte bunun için 14llı:fs. lote 
bunun için m'ilsbet lime lna· 
nıyoroz. İtte bunun için dört 
elle TGrk uloeonun lolerlne 
sınlıyoruz. LAik bir devlet de. 
mek: Milleti de, ferdi de ebe. 
diyete kadar yaoryıcakmış gibi 
gôren, anlıyan ye inanan bir 
devlettir. 

Yolu muzda ytlrt'lyoruz ve ba· 
şımızı çevirerek arkamızdaki 

enkua baktığımız yoktur •. 

İ!lte cümburfyet ve lokılAb 
fırkasının, lıte Atatftrk fırkası· 

nın bayrağındaki bir nur huı· 
mesfa., bensfyen altı oktan bi-

rinin, benim lisanımla ifadesi!. 
Al fınızı dilerim .. ,, 

Çok alkıtlanan konferanetan 
sonra Halkevl maafld ıubesl 

mandollnata kolu tarafından 

alafranga pel parçılu c;aaınmıı 

•e anutulmu bir gece ya11tal· 
mıfhr. 

Soyadlarını 

KütOğe Yazdı

ran Memtırlar .. 
••• 

Torbalı, (Hususi) Torbahd 
soyadlarını nüfus k.dtöğdne ya 
dıran Baylar .. 

Kaymakam Muzaffer gftve 
malmOdürü Hüenti gQnıy, ta 
rfrat katibi Rauf çetlnel, nftf 
memuru Yatar özer, nüfus k 
tlbi, Haydar erd ıkut. dahiliy 
den LGtf i giiçlıi, t hslldar m 
fettl!li Adil toptop, mohaee 
kitlbl Fazıl ynıcı, varidat b 
riuci lı:Atlbi Balll aµgun, v 
ridat ikinci kAtlbl Liitf i çab 
cak, mllli emlik m"mııru Me 

memuru Naci zengin, vezn~d 
Mnetafa oğuz, tabsfldaT A 
karagülle, tahsildar M. Ali 
lao, buğday korama mem 
Şf tin tuna, tahsildar LGtf i öze 
maliye odacısı Mehmet çevf 
ormau muame14t memura 
Receb ertürk, ziraat fen m 
moru Fuat falay, haeuıf h 
aaplar M. memoru ege, haıaı 
hesaplar tahııılldarı Haydar ta 
çer, hoeust heeaplar taballda 
Mehmed aklD, hususi hesapla 
k4tlbf eaTer ilnver, hAki 
Sdkrft gGner, C. M. umumi 
ZOhUl ömalp, başkAdp Hayred 
din tan, mftbaşir Şevket çnl 
mftbışlr Şerif yftkeel, gardiya 
Hasan mutlu, jandarma 
Sahri aksoy, jandarma onbat11 
Veysel yılmaz, jandarma onba 
ıısı Cemil Qoal, jandarma on 
haşısı M~hmed iiolıl, sıtma mft 
eadele hekimi Şadi klray, sıb 
hat memuru Bekir .Szer, ııhha 
memuru Zt-ıkl öser, 1.1ıhhat me 
moru Abdullah baturay, sıhha 
memura Abdurrahman gllraoy 
sıhhat memuru Halil gedlz. 
hükômet heklroi Salih kıvan 
eıhbat memuru Fehmi genç er,. 
General KAzım Dirlk okuluta 
bat okutueuıu Mt bmed atabek,. 
General KAzım Dirlk okolıığa 
okutoeoıo Şahın· ıonar, Gene· 
ral Kbım DJrllı: obuloğo okıı· 
tucuııu Baha ldikut, General 
KAzım Dlrlk okoluğu okotu· 
cusu Cemri yordakul, Torbalı 
okuluğo bat okotucosu Kemal 
yaşar, Torbalı okolnğu okuta· 
cuoJo Ali erdoğan, Torbalı oka· 
luğu okotucoso Mahmud kaya, 
belediye başkanı Refik coşkun, 
belediye muhasibi femaU yakar, 
belediye tahsildarı İemall peker, 
belediye ÇaYUŞU s~mi öz TGrk, 
belediye çavo şu Salih g1lçaa9, 

özbey muallimi Y. Kemal tuıı. 
çer, çengele ınoalliml S'illeyaıan 
ıGmer, çimenler okolnğu ok8 . 

tocu A. Rıza yordakoı, Poata 
çevirgeni, Fehmi ôıdemfr, depo 
baytarı Ekrem tersi oğhı, ııh· 
hJyef hayvani ye M. Muetafa aJ. 
tan, tapa memuru Osman uık.a 
Torbalı müfettiçl S. UulAd 
letak, m6tekalt binbatı "hoıed 
gftngör, Tepekôy General k.A· 
zım Dlrlk okuloğo okutucuıu 

-Bayan Ayte geglo. -···· • • • 
Üc;Gnctı konferanı cama gtl· 

na ıaat 15 te (lnkı1'b tarihi) 
met11ou hakkında llıe tarih 
muallimi Bay Mltat tarafıadan 
verilecektir. 

Çekoslovakya 
lzmir'den (200) 

Rus · ltalyak Ticareti 

Bin Kilo Tfi Uln Aldı •• 
Çekoslovak rtjieıl lzmb'de beş 

tütün f lrmaıındaıı 200,00() kilo 
Ulttln eaflD ılmıvtır. l'latler 

101·127 luruı arıeındad.r. 
"Milletimiz asırlarca bu 

vahi nokta nazanndan ha· 
reket ettirildi. Fakat ne 
oldu? Her gitti~i yerde 
milyonlarca ial&D bırakb. 

De•letJn lilkleıdıildlğl gOn· 
lerde şerfatçllelle mGcadele et. 
mek mecburiyetinde kılan Atı· 

tark bakım• ae di7or : 

Ramı, 2 (A.A) - Yeni bir 
ticaret aolaşmas' akdedilineeye 
kadar Sovyet · İtıılyın ticaret 
anlaımaları mfiddetlerlnlu uıa· 

tılacalı bUdirUmittlr. 

TOrkiye'oln dlter tfttGQ oıın· 
takalarındaD da alınacak tGtaa· 
terle mGbayaa mlkdan 1,269,000 
kiloya çıkınlmııtır · 
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N""'"""'"':" , {j":·"'a"'"'·ftll ...... ~j""" ....... Alli8kya' da Soysal Fransa. ltalya Arasıoda-
am ıs grun a Uyanıklıl~ Vardır. ki Son M~akerele~ .. 

v .... , Araod GJopeu - 101 - - 3 u ......... , 934 
• Bay Dö Şambron, Müzakerelerı Te-

Orıuo içlı, masum bir yar· leri taklb eden zabıta; nihayet Antakya Tü.rklerı, Yobaza, Şapka ı f" 1 p . ' s· ıd· . 
dıma gilvaımfkten ise daha Tramp namında bir eerserlyl G. ki c h v . J e on a . arı~ e 1 . ırıyor .. 
eAaeh birey herbolde daha yakalamağa muvaffak olmuştu. ) yme e eva erıyor ar. ·-• -• • 
oıuvafıktu Eger sözdmd har· Bu adamın hayret edilecek bir - Roma! 2 (A.A) - Frnr a11 nu~melımnı durdurmu4tur. Frım· 
flyeo diolyecek olureanız, sizi surette kaçmağa muvaffak ol· Se.yhan'da çıkan (Türk Sözü) yapmaktan başlarrn• kaışıyacak bftyük elçlei söyledfğl bir nu sa'oın Roma büyük elçisi Hay 
h b f il ti Dl k d a d L· b b ı kurun balam•dıkları ırörölmek· k F 1 ş • 1 ı f u zorlu vaziyetten kortarabi · ması za ıtanıo aa ye ne ye ar a aşımız aı,1101 a .. ı a er " tu ta ransa ile talya'oıo müş Dö ambron un ra ya c ı şarı 
lecek bir ffkJr verebilirim. yeni fsaliyet sahıııları huırla· veriyor: tedJr. terek sulh arzusuna kaydederek lılerl wüsteşan Bay Huviç'ln 

- Sö=leyJniz. Sizi temin mıştır. t;;eçenlerde kalası küflü bir Ş~pkacılar, yanlarındaki oap· Fransız İtalyan konuşmalarının yaptığı konuomalar bütüu güu 
ederim M, tnelyenlze harfiyen AJdığımız esaslı malumata yobaz Antakya'da bir camide kalar hlttiğindt'n ) eni ve çabnk nezabatine rağmt'D iyi hlr ne - devam etmiştir. 
riayet ereceğim. göre meşhur polis hafiyesi ağzma gele-n saçmayı ve ağıyı ısmarlamışlardır. tice elde edllf'Cf' ği ümidinde Bay Dö Şambıon bu kouu~· 

- ô le i~e iyi dinleyiniz. Alon Dlkson, Londra kibar yanana yüreelne saçtıktan son· Bu görünüş brşısında - bic bulunmuştur. mı&larıo neticelerint hemr-n tP-· 

Sôzleimi, mdmk6n olduğa mahfeJlerinde mühim akisler ra camideki bilgisiz ve nnlam- yamlmadan - diyebiliriz ki, bu- Paria, 1 (A.A) - Dışarı iışleri ldonla Paris'e hlldirmi~ v~ btz. 

karlar >ellğ bir şekle ifrağ doğuran bazı yeni esaslı keşif eız ulusa, ~rıpka giyen Türk güne kadar belki yüzde yirmiyi bakam 6ay Lava) İtalya ıefirlle zat bay Lnal He de konuş· 
f'dehllo:ek: için bir parça dur- lerde bulunmuştur. gençleri üzerine saldırtmış ve geçmiyen şapkahlar ıon Oçgün uzun uzadıya görüşmüştür. Bo mo~tur. Bay Ui) Şambron bo 

maga oecbur oldum. Bu eırada Fakat Mister Dlkson'dan birkaç gencin ağır yaralanma· içinde yüzde 50 yi bulmuş konuşma hakkında hiçbir hıtber sabah da yeni nokta! nazar ıea · 
kızıl et.kallı bir adam, yanımıza fazla malumat almak kabil ola· ııma yol verml(lti. )ardır. almmamışsa da Fransa ile İtalya tielnde balunmuştur. 

mamaktad•r. Biz de zabttanın d' l b ·· d 50 
gelmek ister gibi uzaktan sö · Bu yakıı;ııkeız ~österişten son· Bu f!i 1~ e, 0 yu~ e · arıısındo yapılmakta olao mü· 

fHliyetint zorleşbrmanıek için A ' · , d ö 60 70 •. bu 
kdb emlotl. Böyle bir zamanda ra, ntaaya nıo başlara Aydın bayram an oce - · zakerelere dair olduğu eüphe-

hususi surette doyduğumuz hı· herhaı~I bir klmeenlo bizi Türk'lerl, bu yobaz berlfio ve lecaktır. sizdir. 
Bozdoğan'da 

~ berlerl şimdilik yazmaktan vaz · 
rıhatsz etmesini iıtemed!ğlm· oouo özdne uyan birkaç ı.a · Antakya Türkleri için ııoysal Bay Lnal halya ııeflrlnden Kadınlar Çarşaf, Peçe 

Ve Peştemalları Atıyor 
geçiyoruz. 

den lu adamı baeımdan defet · valltntn beyioslzlik:lerine bir alanda bu ne mutlo bir ilt'r· sonra Sovye-t büyük. elçlAi Bay Yalmz enelce ele p.:eçlrilmlş 
mek letlyerdum. Yalnız, e~veli karşılık olmak üzere baştan leyiştir. •• Potemkirıi ve daha sonra da olan Tramp namındaki serseri· 
Trapn'taa gelen adamı tanıyıp nln Londra kibar mahf1ıllerine başa şapka geym,.ği onayla1t1ış-

8
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tınınadığma ıordom. Serseri lar ve şapka dükkinhmna yö · C. • • 
mensup bir haydat çetesi of n 

f ile:mf: nelmişlerdlr. 

Avusturya •rta dçieioi kabul 
ermiştir. 

Bozdogan (SC'!yyar muhabiri' 

mizdf!n) - lioı.Joğan'da kay 

- Taoıdı~ım bir arkadaı. 

[edf. Biraz ıonra bıı adıım 

yanımıza gelmiş, Tramp ile 

koıuşuyorda. Tramp ye:oi ge· 

lem hına da takdim etti. Adı 
Foks imiı. 

Tramp beni takdim ederken 
rıhtım amelesi ndeo Pil Şıırp 
diye tanıtmıştı. 

Bu vaziyet kar0ıaında Tramp 
He e-ıaeh bf r surette konuşmak 
ll\Üntk:ün o)mıyscak gibi görü 

.aüyordo. Esasen gevrze bir 
adanı olan yeni gelev; Trampın 
kulağına iğUmlş, yavaş acele 
birşeyler anlatıyordu. Tramp; 
arkadaşının bence nezakete 

mugayir addedHeceğlne bük· 
mettlği bn hareket tarz1D1 

mazur göstermek için Kardif 'Jn 
bir lağım infilAkı eenaeında 
kazaya uğradığını ve o yüzden 

seılnln kıeıldığını anlattı ve 

•rkıdaıının bonjor demek iste· 
dlğlnJ izah etti. 

Bu ıo.retle aramısa katılan 
Foke ile beraber rıhtım ftze· 

rinde beş aşağı on yuken do· 
laşmağa başladık. 
. Tramp; arkadaşı hakkında 
ızahat Veriyordu. Asıl adı başka 
olan bq •dama, ıereerl haya· 
tında L ı 

•ra.adaşlım Fob aaını 
tak11ıışlar. Bu ad o derr.ce 

unıumfleşrnfşttr ki Foks'un 
kendisi bil ' 

e •a•l adını unut· 
oıuş. 

Trapm' 
ın Verdi ğl bu iz11batı 

atJgaryıa olarak dinliyor, plAn· 
larunı alt -

• ·Ust eden bu adama 
içımden hl b' 

o ır kQfftr eavuro· 
yordum B 
bl d · 11 esnada Foks, ce· 

n en kirli bir gazete parçaH 
t;ıkarırık 1' , 
M ramp a uzattı. Bo 

OQfeld h4d' l 
yaıı idi uıea hakkında bir 

ve töyle idi· 
"Ş' d • 

o un-iye kadar muhtelif fz . 
a ·• AN A~~D~O-L ... U~--.ı 
c~-

S.yaııaı Cazete 
Sahip ve B 

lla d aoyazganı 
• y ar ÔK.TEM'. 

Umumı neotlyat •e . . 
müdürü: KEM yazı ı,Ierı 

ı ·--AL KARACA darehanesi: =-
İzmir İkinci Beyler 

C. Balk: Fırkası bina11t e~~ 
T 1 ı . ıçınde 

l' e graf: zmu .. ANADOLU 
elefon: 2776 ••Posta kutu 

8Q 405 
ABONE ŞERAiT!. 

Y1u • 1tı 1200, Aln aylığı 708, Üç 
y aylığı 500 kuruştur. 
•hancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuruştur. 

Gunh · · h __ u geçmıo nds alar 25 kuruotor. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

elinde bir vasıta bolond.oğonu 

beyana me-zuo bulunmaktayız.,, 
Menemen Kongresi Parfa, 2 (A.A) - Yalbaşı 

metıtslmi, Frırnsız İtalyan k o 

makam Bay K ı: mel Erten, C. 

B. Fırkaııı v~ hı:-lediye ba~ · 

Gazeteyi okuyan Tramp, 

Antakya'dakt uluPal ve soy · 

sal işlerin öoctlsü olen (Y t'Dİ 

gün) arkadaşımız, oradaki lürk 

kardeşlerimi zf o yenilik ve ileri

lik yolunda ne kadar hızlı 

yürüdüğünü şu sarırlada balu- ı 
nız ne gtıze\ anlallyor: 

C. H. F'. Menemen kezi\ kon· 
gresi evvelki gün toplanmıştır. 

Yapılan seçimde reisliğe avukat 

bay Kema,, azahklara bayan 
~Fikriye Tahir, bay Abalı Muı 

tafa, bay Fodul Mustafa, bay 

Muharrem Arda, dan nkili 
bay Mustafa Vehbi, manifatu· 

r11cı bey Kamil seçilmiştir. 

, ' 
Bayramlık 

kanı B11y JsmaU Elakkı'nm ön 
ayak o~malarile bir toplantı kuvvetli bir kahkaha kopardı. 

- Demek başkalarıoa tuzak 

kurmak için zabıta beni serbest 

huakıyormuş ha? Aıa... Beni 
ikaz ettfğh,den dolayı bir vak· 

tım ,olurea gidip şu gazeteciye 
teş .. kkür edeyim. 

Maamaflb ben, Tramp'ın 

memnuniyetine iştirak etmek

ten çc.k uzak bulunuyordum. 

Gazetenin fıkrueı çok vazih 

idi. Alakadarların şüpbeeloi 

uyandırmamak Jçin birçok fza . 

hat vermekten sarfedilmiş ol . 

masına rağmen Alon DJkson 'un 
gayesi aşikirdı. 

- Sonu Vor -

ffSoyda.şlarımız arasında öte. 

denberi haşlıyan ve şirudilerdt: 

birdenbire baş göstererek: hız 

alan soysal tler1eyişloln ycpye· 

ofüklerioıll'n biri de şapka gi· 
ylmidir. 

Göztepe Bayramda 
Uşak'ta 1\'Iaç Yapacak 

Son günlerde "e bayramın Göztrpe spor kulübü birinci 

yaklaşması üzerine şapka giyen fudboJ takımının bayramda 

soydaşların sayısı sayılmıyacak Uşak şampiyonu Ergen~lroo 

kadar artmıo bolonmaltadır. birinci takımı He bir maç yap · 

Zengin ~ekerleme, 

çikolata çeşitlerini 

Memurlar 
Kooperatifinin 

Umuma sçlığı Kt'meraltın
dek:l yeni mağaıa1ında buJa. 

cakernız. İzmir'io bu büyük 

bakkeliyeei Urf• 

Sadeyağlarını 

yapı lm1ışttr. T.ıpluotı ya kaza 

halkmdın birçoğu i~tlrak et 

mişt(r. Söyleo~n söylevlerden 

sonra peştemal, öl'\ü, çarşaf ve 

peçe .kollamlmamım kararlaştı· 

tılmıştır. Toplantıda bulunan· 

Jardın çoğu pe~temallım ~c pe· 
çeleri dcrhııl çıkarıp atmı,,larc\tr. 

Rus 
Boaçları .. 

Valjingtoo, 1 (A.A) - Sov

yet maslıı.botgOıan Bey Sivirki 

Rus borç ları haldunduki mü 
95 t en 85 kuruşa indir · 

mlştlr. Teneke ile 80 ku 
H ele üçgündenberl 11ııpka ııatı· mak üzere yakında Uşek'a gl · zakerelerio J 5 ikiocikAnana ... roştur, 

mlavuın alıcılarla alıe-verlş dece~ duyuJmopu~ ~~~~~~~~~~~~~~~d;o~~~r~u~b;~~şl;ry~a;c~a~~~ıı~ıı~s;a~y;t~;m~~~ti~~~ 
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Himaye - 1. apnlema, blkiye mao.,, 15. serçek, 16. { 
eürçek, 17. tcydik, 18. oranlama, 

ozaulama "nazmt-n hikaye eöyle· 

mek man.,, 19. soy, 20. nzalt. 

lama, ozunlama, 21. yomak, 22. 
öykme. öykdnme 

Hikiyeci - 1. kaycı, 2. ko
çancı, t· ozan, uzan (ıiir l'e 

muaikı ile menkabe Irat eden 
man.) 

HikAye etmek - 1. anlatmak, 

2. kotarmak, 3. kuçundormak, 4. 
ötkünme, 5. söylemek, 6. yomak· 

lam ak. 
Hikmet - 1. bilik, 2. bilim, 

bilimlik, bilüllik. ~ . böğiiş, (. 

sağlebi. 

Hilaf, - l. ikft (hakikate mu· 

hılif man.) 2. karşı, 3. savşorma 

şaşru, eaşora, 4:. tere, 5. yalan. 

Hil4.fgir, - yat, (aeıl yabancı 

man) 

Hilifmı, - 1. çuyre, 2. ter-

elne. 
HU4l, - 1. aydoğda, 2. genç 

ay, 3. iU. ay, 4. yalaz, 5. yıoç, 

6. yay, 7, yeni ay. 
Hil'at, ...... 1. kaftan 

bozması) 2. sarFay. 3. 
(ıteıl her Uirlü hediye 

mao.) 4. toğa. 

(haftan 

ıoyurgal 

ve ihean 

Hil'at giydirmek, - soyurga 

mak cihsan etmek man > 

Hilkat - 1. carato, 2. kılığ, 

3. korum, 4.. olu~, 5. töretme, 

törütme, 6. turulkı, 7. yaratma, 

yaradış, 8. yaradılış, 9. yayan 
Hilkatten, hUki - ı. caraJgao· 

dok, 2. yaradılışta, yaradılıotın 
Btlm - ı. usluluk, 2. yavao· 

hk, 3. yumuıakhk 

2. 
arka, 3. anagu, asrav, aera•u 

«bakıp hö.yöto:ae, terbiye etme 
man.,. 4. bakım, 5. börküv, 

6. daldı, 7. dulda, 8. dulgs, 9. 

erik, erk "hakimiyet man . ., l O. 

esirgeme, 11. eelrger.lik, e-slrgeı;lik 

12. g()lge, 13. hillk, 14. kayuma 

15. koruma, 16. koltuk, 17. 
uça. 18. yölek 

Himaye etmek - 1. a.rkalamak 

2. sınamak (terbiye etmek .uan.) 

$. ayamak, 4. barımak, batmak 

""haromak.. 5. banodırmak, 6. 
cebelemek, 'j. çoklamak, 8. esir· 

gemek, 9. eyemek, 10. İRramsk 
(doğrusu ft11Sramak .. ) 1 l. kaştar
mek, 12. kavaolımak, 13. kav· 
zamak, 14. kayırmak, 15. kolda· 

mak, 16. korumak, 17. kümek, 

18. önlemek, 19. bambaamak, 20 

yaııJgamak. 

Himmet, 1. bai!ım, 2. cete, 3. 

çalışma. 

Himmet etmek, - 1. çahomak 
2. kavırmak, :t uğraşmak. 

Bimmetelz, - 1. catlaklak, 2. 

geyşek, 3. mıkddak. 
Hindi, - 1. hordağan, 2. CU· 

lok, 3. gDlü, 4. gGlük, 5. ibt, 6. 

mısır, mHırga. 

Hinterlant - 1. çevre (etraf, 
muhit man.) 2. everek, lverek, 

öyrek .. 

HIHm - 1. iğranmı, 2. ma· 

nıı, 3. salıoıe, 4. sallanma, 5. 

ser kek, 6. srnpııs, 7. yüriiyüş. 

Hlramen - 1. halpan, 2. ma

oaz, 3. salına salına yürüyen, 4. 

salınan, 5. salıocı. 
Blramao ol mık - 1. sabnı 

lığlama, 6. ohrulama, 7, ııürçoıe, 

8. uçma, 9. umrıma, 10. yer 

göçmesi, l l. yer koymaııı, yer 

sürçmesi, yer ftrkm t'sl, 12. yı · 

Jnlgmn. 
Heyelana uğramak - ı . ı;Okük , 

2. kayrınfl, 3. sOrçm~k. 4. upmak, 
Heyelan nuıhalU - çökelke. 

(Heyet (şekil man.) - 1. bi· 
çim, 2. duruş, 3. görünüş, 4. lttk, 
5. kealm, n. kıl1k, 7. körg, körk, 
görk, (görünü~ ve gözle görüleı.ı 
gllzelllk man.) 8. kuruluş, 9. ku 

rum, 10. ı:ntuzek, ll. püdü~, 
12. sioçi, 13. tmı.{, 14, turak, 

15. turuş, lö. yarışı 
Heyeti müce@seme - bunut, 

buauk 

Heyet - ( umaat mao. ) l. 
ökür, 2. takırn 

Heyeti mecmuası - dilkelicllk· 
lerl, 2. hep~J, 3. t•kımı, (. topu. 

Heyetl ihtiyariye - ola, uslu 

Heyeti murahhaee - 1. döğil · 
ıft, 2. ealgun, 3. ııalgut 

Heyeti ruhaniye - bunaog 
Heyetlle - 1. hep birden, 2. 

olduğu gibi, 3. takımile, 4. 
tümden 

Heyt!ti Vekile - Bakanlar ku· 
rumu 

BeyetşİDH - yıldız biJglsi 

Heyhat - 1. ah, 2. hanlya1 
3. arak, vırak, 4. kan, kanlya. 
fl. nerede? nerede? 6 . vah! vahYab! 
7. yazık 

Heykel - abak (aanem mın.) 

2. ınnak (hatıra, yadiğıir mın. ) 

3. balkal, 4. barkı, 5. burçak, 

6. burkat (sanem mau.) 7. hoyuk, 
8. kıbk, 9. kortak, 10. knrçık, 

ll. oyuk, uyul, l~. öoge, 13. 
ılnsin. 

Hezafen - l. LPc~rikli , 'l. bıl · 
g!ç, 3. bı:ır telden çalu. 

Hezeyan - l. abuk esbuk. 2 

alakırı, 3. berhıl .. mto, 4 ihıl nk, 

5. k'Jkparına (bu roma h ı ' poı 
mon.) 6 . ıaçcna, j . ••a mor rnl!, sı&• 

mırdıınma, eamurderıc• • ı ı.sruırma, 

ıanıramıı, s;.a •nurt11lcn•, "J, ı;aodı· 

rak, 9 . ssndırroa, 1 O. eı.. ıu ranma, 
ll. aantt!tm~, J 2. eoraşu, };). Bil· 

yağ, eayı~, 14. Fapklanı9, 13 dl· 
mülg,.11, 16. tlyik. 17. yamraın11, 

( 8 . ydt!irgttme, J o . y(lUSOZ töz. 

ll"zeyan c-truek - 1. ç11y lu nı.ık, 

2. mur.mıık, :t sacıualam, k, 4:. 
eamarmak, 1amr<.mak, ü. eımdırak 
lam;ık, G. ennrıma.k, 7 . 1111orışmak, 

8. eayıkiıtmak, 9. sayramak, 10. 

eayrae~ak, 11. sentermt:k. 12. 
yamramak:. 

Hezimet - ı · bHgo, 2. basıl· 
ma, 3. buıınnma, 4. 
bozgunluk, 6 . kaçkı, 

8. ıundık, 9. eındırgı, 

11. tezgi. 

bozgnn, 5. 
7. kıran. 

10. eınma, 

Hızimete uğramak - 1. hasıl · 

mak, 2. baıugaomak, 3 . hozgıına 

uğramak, 4. bozgun •ermtık, 5. 
bozulmak. 

Hezimete uğratmak - 1. baeır· 
mık, haelamak, 2. baemak, 3. boz· 
mak, bozmak. 

Bezi, (bezil), - 1. şaka, 2. 
yanın. 

Hezelgu, - 1. köogeç, 2. o•· 
kacı. 

Hıfz (etmek), - l. aaramak, 

2. •yamak, (sıyanet etmek man.) 

:ı. bırumak, 4. beklemek, 5. ~a· 



ffHlflUHI 4 umnmmm 

T··r arhğı, Türk Dev
etınio Temelidir .. 

- 3aetsrefı 1 inci sahifede 

rCmQzun öz kaynağıdır. 

Her i<' kOyden çık cak, 
} tıkaellş köylftyü bağrıoıı 

eacaktır. 

her 

h•· 

2 - Yeni yıl ile · Uluş ya· 
zılarrnd;ı olduğu gibi . köy 

idareleri yazılarının besab def. 

tcrlerhıden başka bütün yazı 

ve def terlerinin eırıı ıayılara 

yeni baştan (l) den bıelıyaca

ğıı:dııo köy biiroıu buyruğunun 

üç maddesinde yazılı köy işle· 

riof göndermeye baelıyorum. 

3 - Bundan eo~:ıra köy it· 
lerl genel bildirimlerJ ve kö1· 

U1nün bitmesi uygun olan uluo 
bovrokları forma biçiminde 
böyle bııetırılmış bildirimlerle 

'e gündelik buyruk olart~k her 
köye gönderilecek, birer tanesi 

de bHgl olmak ve köylere 

glttlkleriode bo l~lerl araştı· 

rarak köy tehlş defterine 
olanı biteni ve gördilk ltırini 
yazmak üzere törü dmlr ve 

memurlarına rkası kesilmeden 

bir diizilye gönderilecektir. 

Yıl sonunda ha formalaT cilt

lenerek (Köy buyrukları) adile 
eaklenacaktır. 

4: - Bo bildlrJmler birinci 

bildirim gibi enyı sırım alacak, 
köyler ve uluş daireleri bu eayı 

eırasile bunları bu (Kay bildi· 

rimleri doııya!nnda baoka boy· 

roklara kanşttrmayarak sakla· 
yacaklardır. 

Arada atlamış, gelmemiş bfl. 
dirloılf>t olurea onları her köy 

ve uluş idaresinin bağlı olduğu 

idare 4mf r1ndeu hemen araması 

ve dosyayı eksiksiz tutm88ı ge· 
rektir. 

Köy idarell'rfne bu bildirim· 
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ler için köy bftroıu yözdelerin· 
de birer (Dosya kabı) da gön· 
derllmfştir. 

5 - Her köyün bu bildi· 
rimlerden başka bağlı oldnk· 
farı kaymal<am, nahiye müdOrfi 

ve öteki amirleri başka alac.-ğı 

buyruklar günlemeç eırasile 

özel buyroklım dosyıeı adını 

nrecekleri bir dosya kabında 

soklonacaktır. 

6- Bir do!ya kabında da bun· 

dan sonra köylere gönderile· 

cek "e glind-rHmlı basılı ka
nunlar rn,. !;Ünlemeç 11raatle 

üeUlne ( Y ~ "" 1 ıı tlo:ıy !!ı) adı ya· 
zılacak olan lı1rıo ıda eaklana· 

eaktır. 

'i - CumurJugumozon bao· 
langıcından ha yılbaşına k:sdar 

alıomıo ne kadar buyruk varaa 

bepıl eene günlemeç sırasile 

düzelerek ayrı bir dosya ka· 

hında (Eski yıllar buyrukları) 

adile eaklanacakbr. 
8 - Ba örneğe uygun doıya 

kahları almak, buyruk ve ka· 

nonları sır1tlamak, bunları te· 

mtz ve düzgün ıunmak muhtar 
ve k4tlblerin biricik yakamüdür. 

9 - Her buyruk kaymakam 

ve nahiye müdilrlerl taraf la· 
rından imzalanarak ilk poeta 

ile durdurulmadan köylere gön· 
derilecek ve muhtarlar köy 
kanununun 42 inci maddeıine 

göre yapmaya mecbur olduk· 
ları ilk yedi gün toplantııında 

bunu heyete okuyacak ve kes· 

tfrimlerlui mutlaka kestirim 

defterine yazdıracaktır. 

Eğer işin köylilye duyorol· 
ması gerekse kAtip örneklerini 

hemen çıkararak altına aslrna 

oygund~ır diye yazacak, yahut 
ta buyroAon ftstftne· köyGn 

Borsa 
Borsada dünkii Ozüm, incir 

ve zahire satışları aşıığıdakJ 

eeldldedlr. 

fizftm Satışları 
Ç. Ahcı K. S. K. S. 

677 Mas. lobi. 8 50 12 
ll9 M. Salt 13 50 15 
82 F. ~oları 3 25 16 
68 E. Krlspin 12 ıa 25 
59 jlro ve en. 13 25 13 25 
48 Ş. Rıza ha. 12 75 13 25 
42 H. ve Cev. 14 25 16 
41 Ş. Remzi 1!3 75 15 50 
(1 H. Alrotl 13 50 15 75 
18 Alyoti bfr. 13 25 13 25 
16 L Reciyo 15 25 15 25 

7 H. Ş. het 12 50 13 50 
l Basan o. S. 12 25 12 25 
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incir Satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

200 E. Krlspln 4. 25 4 25 

Zeytinyağı Satı~ları 

Kllo 

127000 Muh. alıcı 22 26 75 

Zahire Satışları 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 

4489 Buğday 3 80 4 30 
78 Arpa 8 50 3 75 
~ Kumdarı 5 5 

20 Susam 11 11 
300 p. çekir. 2 50 2 50 

8 p. kabı 48 51 
60 p. pres 48 51 

1875 pula. 190 430 

··---.,. «>l'M o • 
dediğini yazarak alhnı muh-
tara imzalatacak ve töyliinfio 

toplııındığı yere asacaktır. 

Lüznm varsa koruca ile köy 
içinde buyrukta yazılanları ha· 

~ırmolda beraber buyruğun 
hangi ganlemeçll topl11ntıda 

okunduğunu ve bonon Üzerine 

ne gibi kestlrlmler verildiğini, 

sayılaranı göstererek buyruğun 

alt1Da yazacaktır. 

Hilaliahmer 
Ve Yoksullar. 

- Başı 1 inci sahifede 

müracaat için gelen yüzlerce 

kadın, erkek ve çocukla dol· 

muetor. Batt4 ynkındııJd dOk· 

kanların camları tehlikeye gir· 

miş ve işe zabıta memurları da 

madahale ettikleri halde izdi· 

hamın önfi ahnamamıetır. 

HUAliahmer cemiyeti 1zmir 

meriı.ezinin 1934 seneeinde yap 
tığı yardım hakkında bfr ista · 

ıistik hazırlanmı,ttr. Buna göre 

geçen yıl memleketlerine gön· 

derilen yokeullıırla yiyecek le· 

dariki için 605 fakire 2653 
lira ııarfedilmlştir. Bayramlarda 

552 fakire ve çocuklara elhl· 
selik kumaş dal;ıtılmış ve bunun 

için de 5SO lira 81 kuruş har· 
cnnmıştır. Fakir I 80 mektebliye 

af akkabı, elbiee, kitab ve yiye 
cek parası olarak :l85 lira 81 

lurıı~ dağıtılmı~. 7 sııkuta 695 
liralık takma ayak, kol ve kor&a 

yaptırılmıetır. 

Arab Gazeteleri-
nin Uydurması .. 
- Ba~tarafı 1 inci saf ıbede -

üc; gün Kral Gazi'ulo konuğu 
olacak olan Atatürk, bu sırada 

Irak'ın da şark andfaşma ıou 
f:!İtmesi için Krul Gezı'yi kan 
dıraca.h: ÇP, bundan eonre Tuh 
ren'a glclen-k Uızc Şahın son 

Türkiy~ ziyaretine kıuşılık 

verecektir. Tobrım'da toplana 
cak: ol&n Roe· Afgan wfirr.es 
ııillerll" Irak mümessili tara · 
fından hıızırlansn aııdlaema 
imzalanacak ve bu suı·eıle Tür· 
kiye'nln ba~kenlJğında bir eark 
andlaşmaeı meydana gelecektir. 

Battan başa uydurma oldu· 

ğunda eübhe olmıyao bu sava 

(Haber) bir haftadanberi Suriye 

gazetelerinin dilindedir. 
Türll Sözü 

Japon Şefi 
Tehli edeymiş. 

- Başı l inci sahifede -
- Kuvvetin hürriyetleri ez· 

dlğt devletler eoayelistliğln ferd 

teşebbüslexini ortadan kaldır· 

dığı, mtlltaristU~in sulbü çiğ· 

nediğl memleketler nr. Bu 
misaller karşısında gençlik de· 

mokrathgı himaye etmeli ve 

hc!r tilrlü t11h11kkilme .kar<'ı fer· 

din hürriyetini \e istiklilint 

wulıafaza eylemelidir. 

Nevyork, 1, (A.A) - Japon 
ajenamm talebi üzerine jspon 

milletine bir beyanname ne, 
reden Kolimbiya Qnlversitesi 

rektörü ve uluslararası kıırnecl 

bnrıe cemiyeti bııokaoı hay 
Bulter diyor ki: 

- Amerika'ya Japon'ların 

muheceretinf meneden kanon 

haksızdır. Fakat diğer taraftan 

japon hükümetf ve militarJat 

farka · opon mHletlnln şeref ini 

tehlikeye dö9{jrmektedir. Her 
türlü mea'ele s.ımimi 'Ve mo11U· 
hane konııtmalc;-la balledllebillr. 

Vuşiogton, l (A.A) - İyi 
membadan alman haberlere göre 

bu .mali yıl içinde M. Ruzvelt 

deniz yapıları için cnaz 

100,000,000 dolarlık kredi 
Torllmeelne taraftardır. 

Nazilerin Kahvehanesi
ne 30 El Silah attılar. 

Sıubruk, 1 (A.A) - Dun 
gl'ce nazilerin her zam·an git· 
tikleri bfr kehveye dı~ardan 

otuz kadar tabanca atılmıştır. 

Zabıta ho gibi hıtdl11elerin le· 

kerrnr etmemesi için gece 

devriyesi gezilmesine karar 

vermiştir. 

Kar Yağıyor 
Amaeya, l (A.A) Gece 

yar111 bsşlıyan kar durmadın 

ya~mcktadır. 
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eırmıık, 6. esirgemek, 7. güdez. 
mel, 8. korumak, 9. korgamak, 

10. kiimek, U. kiltmek, 12. ea· 

kınmak, 13. saklanmak, 14. yom· 
eatmıık. 

Hmzır, - 1. çalak, 2. domuz, 
3. tonguz, 4. yiye. 

Bırka, - 1. arkalık, 2. beııı 
met, 3. h6z, 4. d3ldek, 5. hapak, 
6. k bnme, 7. kapoma, 8. ktırde, 
kürdt>k, dürdük, 9. kftstO, 10 
oturak. 

Hıra, - 1. eçap, 2. açgözlü· 
lük, 3. dümük, 4. istek, 5. hov, 6. 
kıçan, kıçanan, 7. kılcanık, 8. 
kıy nıık, 9. kızgınlık, 10. l!OğDD• 
euzluk, 11. euk, sukluk, 12. 
eftğüm. 

Hırslandırmak - clkltmek. 

Hırslanma~ - 1. clkinmek, 2. 
hoyurl.ımmnk, 3. kızmak, 4. suk· 
lımmak. 

Hırsla yf'mek - ı. aümilrmek, 
2. oratmak. 

Hırsız - 1. arçıyan, 2. çakacı, 
3. çakacı, 4. çalan, çalıcı, ,5, çul· 

gus, 6. eU uzan, 7. hırsız, 8. 
kadron, kadrençı, kapkıııı. kap· 
kışçı, 9. kerak, 10. karakçı, ka· 

rakıııı, 11. kıuwa~çı, 12. kögön, 

13. oğrı. oğrt!, 14. uğra, 15. 
yolga .• 

Hırsızca, hıreızcasıoa - 1. oğor· 
layan, 2. oğron1 3. oğrnn 'oğruo, 
4. oğrnl yın. 

Bıreıztık - 1. çakucıhk, 2. ka· 
nkl.ık, 3. oğrulok, 4. uğruluk. 

Hareızlak etmek, - 1. çalmak, 

2. kadranmak, 3. oğıırlamak 4. 
uğrulamak. ....... 

BıSJm, - 1. dllndr, 2. dft· 

ntlrfQ, 3. hısım, '· kadaı, 5. ka· 
yat, 6. koda, 7. em ar, 8. uroğ, 
toruğ, 9. orok derik, 10. yan 

yavuk. 

Bışm (hıeım), - 1. kakınç, 
2. kaluma, 3. kızgınlık, 4. öfke, 
5. öke, öyke, 6. ökke. 

Hışımlanmak, 1. kakmak, 

2. kızmak, 3. öfkelenmek, 4:. 
ealçımak. 

Bıttm, - 1. uıl, 2. ercin, 3. 
ölke, 4:. ülke, 5. yer. 

Hıyaban, - beki. 

Hıyanet, - 1. eğrilik, 2. ke· 
leçe, 3. ıl5ztlnde durmak, 4. taT• 

balo. 

Hızp - l. barana, 2. bölük, 
3. takım. 

Hibe - ı. bagıelık, 2. bığııo, 

3. emence. 

Hibe etmek - 1. bağıııılamak, 

2. pağışlamık, 3. vermek. 

Hicap - 1. buyuk, 2. çekin· 

me, 3. gerim, 4. lmanç, 5. kfl· 
şüm, 6. pfteüldeme, 7. ubot, 8. 
,ud, ot, 9. utan, 10. utaogac;lık, 

11. utanma. 12. u~ot, 13. uyat, 
14. yat. 

Hicap doymak, hlcıp etmek.-
1. çeifnmek, 2. çeUemek, 3. ele

klmek, 4:. ellkmek, 5. eymenmek, 

6. lğmenmek, 7. lmenmek:, 8. 
ı8lrganmak, 9. körlenmek, 10. 
utanma\, 11. otlanmak, 12. ya· 

canmak, 13. yacınmak. 
Hacahı haciz - 1. çöz, 2. gergin, 

3. karın zarı, 4. uykuluk. 

Hlcap11z ·- ı. kıuıımak, 2.otan· 

maz, 3. yırtlaz. 

Blcrau - ı. acı, 2. ayrdık, 3. 
ayrok, 4. dokonak, !l. yuıkhk. 

Hicran çekmek - yanmak. 

Hicret - 1. göç, 2. göçrilm 

(Clrkftnuı tle hicret mao.) 3. gö· 
çOm, 4:. kôçrOm, 5. 'ftrkülük (biz· 

metle hicret man.) 

Hicret etmek - 1. ağılmak. 
akılmak, 2. bosmak, 3. göçm~k, 
göç etmek, 4. kangımak. 

Hicv (hiciv), - 1. ta,lama, 2. 
yirme. 

Hicvetmek - 1. kargamak, 2. 
kınamak. 

Hfc•iyecl, heccn - 1. köogeç, 
2. lunmaaık. 

Bidayet - 1. boent, 2. doğruyu 
bulma, 3. 1&lık, 4. yol göstermek, 

5. yftreğe doğma. 

Hidayete ermek - l. ermek, 
2. gönmek, 3. onlanmak. 

Hidayet etmek - 1. bosotmak, 
2. buldamak, 3. d6zermek, 4. 
kand görmek, 5. onlawak. 

Hiddet - 1. ıcığ, 2. acıh, 3. 
acık, 4. aç, 5. açığ, 6. aço, 7. 
açuv, 8. azı, 9. bnor, 10. butı, 
boıu, 11. çızkırma, 12. çu\ol, 

13. derk, 14. dotlak, 15. gndı, 
16. but, 17. hOndar, 18. hona, 
19. horea, 20. ılgar, 21. kakım, 
22. kakıma, 23. kakınç, 24. ke· 
ıfnllk, 25. kıı:aklak, 26. kızgınlık, 
27. Jdç, 28. kirkit, 29. naza, 30. 
örke, 31. Opke, 32. Oyke, 33. 
eertlik. 

Hiddet etmek, hiddetlenmek 

- 1. acığt tutmak, 2. açıYlan· 

mak, 3. açulanmak, 4. acılamak, 
5. buelağlonmak, 6. batmak, bu· 

ıurganmok, 7. bnşmck, 8. cam· 

!anmak, 9. çelerme.k, 10. çokal· 

damak, n. darılmak, 12. kakı· 

mak, 13. kakmmak, :ı 4. kantk· 

mıık, 15. kanı!aamek, 16. kan· 
nanmıık, 17. kayakmok. 18, kır· 

çomak, 19. kızmak. 20. köpilr· 

mek. 21. öcllkmek, 22. ökilnmek, 

23. Mkelenmek:, 24. örlemek 25. 
öyk:elenmek, 26. paşmak, 27. 
ııarılmak, 28. serilmek, 29. BJda· 
lamak, 30. talpıomak, 3 l. tarın· 

mak, 32. tersinmek, 33. tomu· 
roktanmak, 3ıi. tozalamak, 35. 
vareımak. 

Hiddetli - 1. carga, 2. cıngıl 3. 
dargın, 4:. eelrlk, 5. höodii•lö, 

6. kadır, 7. kağan, 8. kakığan, 
9. keskin er, 10. kızgın, ıı· l>f· 
keli, l 'l. sert 

Bidddeti zail olmak - Yu· 

mooemak 
Bidd~tlendirmek - 1. kakıt· 

mak, 2. kazırlandırmak, 3. kız· 
dırmak, 4. öfkelendirmek, 5. 
örletmek 

Blffet 1. açıklık, .. çık, IB· 

çıklık (hif (eti me1ref, lf feteizllk: 

man.) 2, hoppalık (hlffetl mizaç, 

temkinsizlik mın.) 3. yeğolllk, 4:. 
yelikllk, 5. yhnilik 

Utffet göstermek - eauamak 

Biffet getirmek - (aklına ge· 

tlrmek) 1. çıldarmek, 2. delirmek 

Hlk&ye - ı. boy, 2. çflrçek, 

dinlemece, 4. erteği ceıki, kadim 
kadim! eöz, efHne, deıtao, tarihi 

menkabe man. > 5. höc;ek c.kıaaa 
mesel m•n > 6. irtekl, 7. :kuçun 

"'eeatlrw 8. ökiincük, 9. öoük, 
10. ötkünç, 11. ötOk. 12. nartpak: 

"kahramanlık ma1alı man. w 12. 
11naka "hurafe mın,, 11. su 

"ıös, ata eözfi, tarih ve tarihi 

Memleketimizde 
Soğuk Gittikçe 
Artmaktadır .. 

- Batı ! inci sahifede 
yiki Ankara'da son bir gün 

içinde bet milimetre dOomüotür. 
Düşüklftk: bAlıi devam etmek· 

tedir. 

Orta Anadoln'nun diğer 

yerlerinde kat1n kalınlığı l 116 
7 eııntlmetreyi bulmuştur. 

Antalya 13, Adına 9, Bey· 
ı:ıeblr'de7, Malatya, Konya 3. 
Diyarıbekir, Ieparta'de 2 mili· 
metre ynğmur euyı:ı <Jlçlllmtl~· 

tür. 

Orta Ansdolu'do yağışın te· 

slrlle hava suhuned düne na· 
zarao iki eantıgrat etrafında 

yfikeelmfştir. Yurdda en yük· 
sek snhuuet Eskişehir'do IS 
aantigrsttır. 

Ullllllllll V n kuat 111111111111 

Zavallı 

Çocuk Yandı .. 
Birinci Aziziye mahallesinde 

K1rımlı sokağında feci bir kHa 
olmuştur. .Mehmed karısı Bayan 

İkbal; dört küçfik çocoğonu 
evJnde bırakarak çarşıya git· 

mlştl. Çocuklar ftşüdüklerl lçlo 
bunlardan 9 yaş10da M6zeyyen 
mangala kömür koymuş ve 

yakmışır. Kömür yanarken 

mangalın yamaa eokolın Jlıd 

hoçuk ysşıoda Gftlşen'iu ~•· 
bise8i tutuşmuş ve yavrucak 

yanmıya başlamıştır. Çocuklar 

ateşi eöudürememfşler ve yav· 

runuo vücudunon yarısı yan· 
mıştır. Youık çocuk memleket 

haetancf:ine kaldmlmıştar. 

Tiirk'Jüğü Tahkir 
Eden Bir Musevi •• 

Namezgah'ta Azizler eoka 

ğında Kaaaba'lı terzi A vraııı 

oğlu Rafııel Az o bel ile m6skf · 
rat bayii Bay İsa arasında terzi 

parası mes'eleeinden kavga çık· 

mıo, Rafael Tark'lüğil tahkir 

edici sözler söylediğinden adil· 

yeye verilmiştir. 

Hırsızlıklar 
1 - Kahramanlarda leblebici 

sokağında Mud'lu Nadır o~ltJ 

Şükrü'niln evine ~iten bir hır· 

sız iki yatak çarşafı ile bir kal 

elblee çalmıo n buulan Kah· 

romanlarda bayan Hanife'ye 

satraıııtır. Bay Şükrü'oiln ııılk4· 

yeti 6zerlne zabıtaca tahkikat• 

başlanmıştır. 

2 - Keçecilerde kepekcllet 

çarol8lnda çorapçı Mehmrıd oğ· 

lo Bay Abdülkadir'~n rııoğaz11· 

ıından 11 çift çorap çalaO 

Trabzon'la Ahmed oğlu HHıııf 
yakalanmış, adliyeye verl!.ı!ıiştlr· 

3 - lsmetpaşn hedeetanıo· 
da elbise almakta olan Mene· 

menli .Murad oğlu Bay Ahml' 

din on beş llruını ve L Oeeyl' 

oğlu bay Ahmed'in dokuz lir•· 
sını çalın Şahım <'ğlu Keri,-

~e Ispartalı Haıan ıığlu İsm.ıı 
zabıtaca tutulmuş, adliyeye ye· 

rllmlotlr. 

( - Balcılar caddealnd1 

kunduracı bay Ahmed'ln dft~' 

.lı:Aoından pantolon çalın j~ 
oğlu İzzet ve k~pekçl Be~ 
totolmuelardır. 

5 - Balcılor caddesinde Jı· 
mir'll Akif kızı Bayın Sab'' 

bat'ın cebinden 465 ko~ 
çahnmıtur. Hırsız zabıt•; 
aranmaktadır. 

Lortluk Tevcihi 
Londrı, 1 (A.A) - Yeni f 

dolayıeile kral, I~ bakanı blf 
Bettertonu lord yapmıştır. 
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l(aryıg'-' ınları içinde ölümün zalimpen- Isti~Iali Mis~kı. 
Iogıltere Bu Mısaka 

Bay Bitler ve Bay Şuşnig 
Beyanname Neşrettiler. 

çesine düQeceg"' ini düşünerek titredi . ._ Girmiyecekıir. 
~ Londra, ~ (A.A) - lngtlte· Bay llitler, Alman Milleti için Neler 

Temenni Ediyor. Çocuk pek ihtiyar topal bir 

kadını göıterdl n kadın göı · 
lGklerJnf dOıelterek Riıar'a doğ · 
ru geldi. Dostane bir ıesle : 

- Ne ietfyoraunoz? Diye Rf· 
tar'a ıorda. Riear derhal ı•p· 
kaıını çıkardı. 

Camda hayalini görClnce ge . 
ceyl ormandı geçlrmiı olmuma 

rağmen az çok hdrmete ~ayan 
bir nıiyette olduguno görda. 

İhtiyara cenp olarak 11Gtlya 
lödenfeld'deld annesini görmek 

Gzere Şuvındroftan geldiğini 
Ye evleri tahminen beı mil me· 

aafede olmuına rağmen köylft· 
lerin yılın ymnho lıahatlle yo 

lonu t•tırmıı oldu~uno ve bu 
yftzden fazlı yol ydrftyerek 

beyhude nkh geçirdiğinden 
bekllyecek 11mını olmadığını 
ıöyledl. İhtiyat Rtıar'a kartı 
teveccfthkAr bulunuyor ve hiç 

tftphe etmiyordu. Bir kUo ço· 
kulAtı, bir kutu blıkihl, bft· 

!ak bir jambon, iki kutu ear· 
tialya Ye bunları taıımak için 
de bir tıne kötfl çuval satan 
aldı, Bundan bıoka 11bon, bir 
tarak, ucaz bir oıtura n ay· 

rıca Ltyepzlg'de tıbedUen ktl· 
çftk bir rehber almığı da unnt· 
madı. Dakk&nı terkederken 

dakkanın arkı tarafında aeılı 
elbiseye benzer blrteyler gözft• 

ne illotl. Ve bunların ne oldu. 
~una anlanaık için geri dôndCl. 
Bunlar yaaın Almın'Jar l1tıfın. 
dan oıun yarayaılerde koUanı. 
lan Lôden dedikler! yetil bir 
kamııtan yıpılmıo uzan ncı 
pelerinleri idi. Ondın dı bir 

tane aldı Ye kadını h•yırh ve 

meı'ut bir yortu temenni ede· 

rek en keatlrme bir yoldan 

köyfl terkettl. Köyde ıimdt bir 
iki klıl gôrftuayoraı da onlar 

dı kendlılnl görmemfıe benzi· 
yorlardı. 

Rltar; tekrar ormına girdi 
Ye kahYe ıhı etmek için da· 
runcıya kadat iki millik bir 

meaafe aldı, hiç açlık hJHetml· 

)'ordu. Fazlı blrş5y yiyemedi 
~e bir blekihl, bir de çukul&ta 
ile iktifa etti. Susuzluk hfttiın 
olddetHe k dl I . en n hıaseulrmeye 
baolamıttı, Bele ııcak. bir çay 

burnunda tfttflyordu. Buzlu bir 

ıu blrlkintielndea elini, yn:znno 

~~kadı ve buzlu eu ile 11onsua 
ır ııtır 'P içinde a.kalını lıraı 

etti. Uat k b ura, ço fena clneten 
lr oeture idi Ye tra• 1 k 

v o ur en 
verdiği acı, gözlerinden yao akı -
tacak dencede faıla idi S 

• Qhra 
JIO!tıcıoıo kapot ve • k 
t k d v&p ı11n1 

ı ar ı ve çalı yıg•nlarının fil. 

tını ıakladı. Şimdi arllk Yt>'Jll 

ea.pkıh •e ye,il kıpotlu, tırıo 
0 ınnı ve ne d · ı· . . h u emır ı garıp hır 

Htonu ıall 11 hl ıyı u •y• yOrQyen 
r Alman olmuştu. 

Kıy11fet1 yazın Almanya'dı 
Y•yı olarak 

L uzun aeyıbatlere 
çı&an adamı 'L 
bt ldl lf•n •ıyıfetlnln ay· 

IHmd~ ~:kat her halde in~ or. 

kıyafetle e~o lllfitıasebetelz bir 
ri k dırnını gôıteren gı · 

p ue yal11ız o idi. 

Köyden &atın aldığı (Turll!lt 
rehberi) loloe pt:k ,.0 L 

... • yuaı:nıt· 
tı. Cttnko hareketini tayine Y•· 
rayıeak idi Ve Bavyera'nın bo 
)'Gk bir hırhHını bul idi. 

Tuna nehri ile Rltar'ın bulan· n geçilmeei daha kolay 11hı· 
duğa yer eraıındı 30 40 mil lıra deglıtlrmege mechar kıldı. 

1

kadar mesafe nrdı. Bıraktığı Acunun bayak ve yeıU ve 
köytın ortaaındın geçen yol bir ôrtGye bdr\lndOğd ıamın 

kendJılnf Tuaa nehrine ulıttı· heyH bfr tirit gibi ufka doğ· 

racaktı. Yılnıı daima cenuba ru urayan yolları gAh gtıneıin 

doğru yftrClmek TC gecedea ev· tath zlyaılle 1ıkadığı Te g&h 
nl orayı •armık icap ediyor· coıarak knurduğu mni çıtm 
du. Haritaya biraz daha dikkat ve açık yeoil yapıeı ile pml 

edince ormandan da, fakat bir pırıl yının bir firuze tııı gibi 

az uzua meaafe yaramek ıar· ıeyrfne doyum olmıyan ~öz kı· 
tile nehre nrablleceğlnl anlıdı mııtırıcı tatlı manzaralarını 

ve ormını terketmlyerek or· ıeyrede ede geçirdiği o uzun 

mın içinden ydrQmrğe karar plolrlcl yaz gGnlerlnl dGoDndft. 
verdi. Fakat itin fen11ı yOrür· Fakat bOUlo bu daıandilklerl 

kea bfr ' rmın bekçt.lne r•U· ona timdi · pek uzak olın o 

lam•k lhtlmıll idi n raatlı· gtls~l ziyadan, o knoruca yas 

yınca onları kandıracak bir ma· hararetinden uyuıan dlmığıaı, 

aal uydurmıyı mecburdu. Yol donan kanını harekl!te getire· 
dı kaba ıorgulara marua kal· cek ufrk bir ıterre koparmak 

mak ihtimali vardı. için sadece kollarını açmak kı · 

Tekrar llerlemeğe bıılıyıncı bllinden blrıeydt. Ve bir ara 

fenı halde Otdmeğe bıtlıdı. hk bu tatlı hulyının verdiği 

gittikçe artıyordu. Bu vaıtiyet net'e ile keodlnden geçti. Ne 

onu t•tırttı. çare ki o tıtlı manıtaralır ça· 
ÇGnkft tlmdlye kadar ba hıl butak ılllndi. Gene keıılf karlı 

batını gelmemlıd. Tabfaten 11· ormanda, gene mağmum ıema 
Clk olmaaı lbım~eleu kını altındı, gene 11lık elbf ;e içinde 

bile hararetini kaybetmloti. Kı· korkone bir meYcodlyet olarak 

tın pek aert gecelerinde bir karanlık bir Atiye bıkan eski 
çok defalar A •ropı•yı dolıımıı haline döndG. 

olmaeına rağmen ılmdlye hdar Sefaleti bGtftn dehıetlle, bfi· 

bu kadar ıcı ıoAoğa raıtlamı· tan nhıetlle yeniden hlııeetme· 

re'nlo A voetorya leıiklAll mlea· 

kına iltihakı mGmkiio oldu~u 

hakkındaki tıyia maaa1ebctlle 

Royter Ajanıının siyasi moha· 
biri böyle bir ihtimal mevcut 

olmadığını bildirmektedir. Son 

karar Sir Con Saymen ile Bay 

Lavıl arasında göriltmelerc Te 
misakın alacalı nlbıi oekle bağla 
bulunmakla beraber lo~lhere· 
alo bu misaka iltihakı şimdilik 

varit olmadığı ıöyleomektedfr. 

Bursa'da 
Yılba~ıoda Faydalı 
Bir Toplantı Yapıldı. 

Boreı, 2 (A.A) - Yeni yıl. 

bııına uluıun lıtek n ihtiyaç 

larına f ıreat tutan vali, fırka 
kasalar heyetleri, belediye bao 

kınları, kaymakamlar, fırka 
ylfAyet kuruma merkealnde 

toplanarak dfttdnOı n gGrOı 
birliği lçln andiçtller n 1935 
yılının çıhımı programını çis· 

diler '" yenl yılı kutloladılır. 

Bilecik'te Mflsamere 
Bilecik, 1 (A.A) - Hılkevl 

temell ıubeel t1rıfından yılba 

tında .erilen mdaamerede Al· 
tıok çok cınh bir tablo halinde 

halka anlatılarak. gôeterllmlıtlr. 

Monih, 2 (A.A) - Bay bar•t Ye on ye Sır'ın dOome· 
Bitler Nasyonal ıoeyalllt fır· ılol dileyerek eOzlerini bitir· 

kasına neırettlğl yılbaşı beyan· miştir. 
nameılnde diyor ki: Viyana, 2 (A.A) - Avuı· 

bakanı bay Şoolng 

milletine hitaben 
- Bundan 12 ay evvel 93( turya bao 

ıeneel .lçlo yeni rayhın yakala· Avusturya 
cağı ıöyleniyordu. Halbuki Al· neorettlğl beyannamesinde di· 

yor ki: 
manya ve Almın milleti ulu· 

- Bizi eo ziyade dötftn· 
aal diriliğin bftt6n bOlilmle· ddren fllkenin ökoooml nok· 
rinde eıkfdrn fazla kuvvetlen · 

taıundan lylleomeeidlr. Bftlul· 
mlştlr. Geçen yu fırka içinde met lçel'lde eoyaal ve elyaeal 

temizlik yapı lcmttır. Hugftn barış istiyor. Aucek 933 den· 
her zamandın ziyade uluı irı · beri gtıttOğümOz açık elyae• · 

desi ııiyaııaıına ııadıkım. dın bir parmak bile ayralmı· 

Bıy Diller Alman mtlletlne yacağız. 

Bay Çaldaris'in Elen Ulu
suna Beyannamesi. 

1935 Yılının Kutlu Olpıasını ve öko
ııomik inkişafı Diledi .. 

Atlnı, 1 (A.A) - Yılbııı 

mana1ebetlle lııtbıkın Çıldarlı 

Elen uluıonı hitaben ıu be· 

yannımeyl nrı·rtmlıtlr. 

Yeni yıl memleket için iyi 

vaziyetlerde bııhyor. iki yıldan· 

beri Elen ulueunon bülı.tımetln 
yardımı ile memleketin ökono· 

mlk kalkınma111 için earfetti~I 

bayak gayretler olmdlye kadar 
lıtenllen neticeleri vermlıtlr. 

mııtı. Dlılerl birbirine çarpı· ğe bıtlıdı. Yolunu aydınlıtı· 
yor n adetl kemiklerindeki cak bir mncudlyettea artık 

Bayınlarımıı Ccımhorlyet 

Halk Fırkuıoa 11ye y11ılmak· Bir yolcuda Ka-

Elen oloıuoun birliği muha· 
faza etmek hakkmdakf 11reıl· 

maz azmi dahili ayrılıkları ıon 
izlerine kadar yok edecrktlr. 

lftğln donduğunu hfeeedlyordo. tamamen UHk kalmıftı. Ôlda. 

Hava açıktı. Fakat blr11 IOD• raca bir hııtılıga yakalanıca · 
tadırlat. E Ç k 
Amerika ve Ulus· çak ~şya 1 tı. 

ra baf lf bir bulut tabık111 gö· gını n bu karların içinde öltl· 
ga örtta n ıoguktan eeen raı. mdn zalim pençelerine datece 

g&rın oAoltuao ltltllmege hıt· ğlnl dnınndft, titredi, titredi. 

iki gan eni Roıya'daa ıeh· 

fararası Derneği.. rlmiıe gelen Bay ROttCl adh 
birlelnln Oserinde memlekete 

ıokulmıeı y1111k olan ( loek ko 
unları bulunmuıtur. Gamrak 
mobafaıı memurları kendisini 
yakalamıolar ve yapılan tıb)d. 

kattı bunları Ruaya'dın İt1tan· 
bol'ı gelirken beraberinde ge· 

tlrdfğlnl ve Gılıta gtımrOğilnde 

yapılın muayenede memurların 

görmedlAlnl aöylemlotir • Bu 

f i~eklerdeo botkı Bronz bazı 
kaçak eşya da bulunmuıtur. 

ladı. Rlıar'ın; karlı çıhlıklar Takriben öğle ıamını idi. 

arasından llerleylıl pek ılyade Korkunç bir 119rayıılı ayağa 

zorluğa maruz kaldığından hı· fırladı. 
rt-ket fıtlkamf'tidl daha ıçık - Sonu nr -

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılaca 
asker ilAnlan 

Ankara M. M. V. Hl. al. ko. dan: 
lS.2.clk&oun.935 puar gGnd ıaat 14,5 dı Ankara M. M. Y, 

sat. al. ko. nanda 1 kapılı ekelltme He aatın alınıcıgı Anadolu 

gazeteeioln 28.12.934 ve 2.2clk4nun.935 tarihli nfttbaları ile 

llAo edilen iki takım ameliyat ve 46 adet eeyyar baetane çadır· 

tarının muhammen bedeli 117 44 l lira 20 kurut deneceği ytrde 
gazete ld1rebaoeeioce ıehTen eadece 117441 Ura denildiğinden 

Cereyanı 

Kuvvetleniyor .. 
Votington, 2 (A.A) - Ayan· 

dan demokrat ld!'ho PopP. Ha· 

"" Ajıneı muhabirine beyı· 
nıttı bulunarak Amerika,nın 

oloalıtarHı derneglne girme· 
ılne milletin mnhılefct etme· 

dlğlnl n bonon için kongreye 

bir takl'tr nrmek letediğlni 

ıöylemi~tir. 

Hükumet mahafili Bay Ruz· 

\'elt'io böyle bir dtlcağe mün· 

baret edeceğini :ıannetmekte· tal!biben llAn olunur. 
111111111111111111 dirler. Çünkü Bay Ruzveh'i 
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Borsa idaresinden: • • 
Borsanı o l 935 aeoeıl f lal 

cetvellerUe evrak n defterle· 
rlnin basım itleri cın gdn 

mOddetle açık mOnıkanyı ko· 
nulmuıtur. Manıkaea müddeti 
11 l · 1935 perıeoıbe gftoft &aat 

on beıte bitecektir. 1ıtiyenlerJn 
müracaatları. 33 

İzmir ikinci icradan: 
Bir bor~tan dolayı bıtclzlt 

10 çuval OıOnı 9 1·935 tarj 
hine müeadif tarvambı gOoft 

eaat l l de ftzttm bonaeında 
eatılacaktır. Talip n llitl~i 
olanların mezkdr ~do Ye 111Ua 
borudı haaır bulunmaları IJAn 
oluaur. 84 H . lı. No. 834 

Ünlverıhede Döçent 
Mua'rio Profeaör 

Or. A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara bergfin ôgleden 
IODJ'I hakar. 

fıtik.U.I .-,addcıi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S TA N BU L 
Telefon : 40250 

Balo 
Denizli l (A.A) Gelhi 

ökeOı çocoklıra yardım lçln 

tlalkevlade bir belo \•eril · 
~t&ir. 

Londra, 1 (A.A) - Malt 
eenenlö 9 ayı içinde hazine 

letatlıtlklerl geçen ıene ayni 

umanın 98 UA 398 1ngllf ı 
llratıı açığına karı• 110,408,533 
fnglllı llraııı açık g611termekte· 

dlr. Varidat geçen ııene ayni 
zamanda 2,988,171 ekılkllk ile 

413,313,619 loglUz lirası; m11s· 

raf 9,297 ,278 İngiliz llraaıdır. 

Sar' da. 
6 Polis Tevkif Edildi. 

Sarhrok, 2 (A.A ) - Roter 
Ajınıı muhabirinden: 

Evelkl gaokü tevkifleri icra 

edilenlerden 6 polte memuru 

Sar poliı mftdtıril Bay Henoeıı· 

ıy'nln emrlle ııazlfeden uzak· 

lıotırılmıolardır. Bu muamelenin 

bu polfslerln mevkuf ları kareı 

fena dnrendıklarandan ileri 

gddlgl ueıııcu ıe•ılb edllmlıtlr. 

fstanbul'dakl gtımrfik moha· 
fHa memorlarınan muayene Ti• 

zlfelerlol iyi yepmadıklarını 

gösteren bn h&dlee mftoaeebe· 

tile gftnırftk mtifettlşllğlnce bu 

ooktadoo tahkikata baolanmışhr. 

Alaşehir' de 
Kıymetli Eski Eserler. 

Alaşehir'de Filldelf lyı zamı· 

nandan kalma 5000 senelik bir 

kUiae ankazı meydana çıkmış 

tır. Hu ankazın fizerlnde Yıl 

dırım Bayezit zamananda ya· 

pılmıı •e yangında batmıo bir 
cami var idi. 

Yangından sonra ırH halin· 
de eatılan bu yerin kıymeti 

Valimiz Bay Murad tarafından 
haber alınarak hemen tahrrlyata 

baolanmıı ve hırlstiyınlık ı\le· 

mlnde bftydk dP-~eri olan ese· 
rin bulunduğu binalar beledi· 

yece letiml4k edilmf tılr. 
Eski eeerlerl imha edenler 

hakkında takibat yapılma11 da 

ayrıca emrolunmuştur. 

Yeni gelen jandarm11 kuman· 

danı yOzhaoı Bay Avni Otak 
jandarma dalreılndo umumi bir 

derıhıtne ile bir de yemek ye· 

we yeri yaptırmıştır. Ztrat aea· 
yişe de bftyAk rbemmiyet nr 

mektedlr. 

1935 yılanın lmtlo olma1ın1 ve 
btiyOk yıl içinde dahili Te 

ökonomlk kalkınma lılnln ta· 
mımlaomaeıaı dilerim. Uloı ve 

hükumet ııkı surette blrleımlt 
olarak ınglll yordomozun ıaa· 

deti için btıtftn kunetlerlle 
çılıımıktadır. 

Kutup'ta. 
Yeni Macera Başlıyor. 

Donedin, 2 ( A.A ) - Bir 
Kutub k,.olf he.yeti yeni bir 

macerayı har.arlanıyor. Buzlırıa 
vaziyeti miisald olduğu takdirde 

Bear Of Eogland vapurc Kral 
Edvurd arazisinin şarkrnda bir 

keeU eeyahatlne geçecektir. Bu 
eeyıhıt Valpuezo'da bitecektir. 

Bir Kaza 
12 Çocuk Yaralandı 

Roma, 2 ( A. A) - Kagliyarl 
den blldlrlldlğloe göre, bir yarıı 

otomobili mektebten ç1kan 200 
çocuğun arasına sür'atle girmlo 
ve ekseri ağır olmak 6zere 12 
çocuğu yaralamı~tır. Otomobil · 
clye ve içindeki yolcuya blrşey 
olmamıştır. Osomobilcl çok bızh 

giderek bo kazayı yaptığı için 
tevkif edilmiştir. 

Danzig • Lehistan. 
Danzlg, 1 (A.A) - YeniyJl 

dolayıslle Senato baı:kanı Bay 
Grayzer neşrettiği beyannamede 
Danzig'Jn Lehlstan'la anla~ma 
yolunda dnım edeceğini bildir· 

mektedir. 

DOzeltme 
DOokO eayımızda tayyue 

piyangosunun f eabetlerl arasında 
muallim çi(tçl Bay Necati u,, 
arkadaalarından bahseden kııı· 

mında kimyager bay SelAhiddi . 

nln adı geçmlıtl. Bay Selahiddln 
dün ldarebanemlze telefon ede· 
rek mezkdr bilette kendlelntn 

bieeedar oluııdığım ve biletine 

uıbet te vuku bulmadığını söy· 

lemlıtlr. Dftzeltirlz. 
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- Akşe~ir Banliası - ~c~~7~~~· vapur it Anliara Birası. ~ 
Sermayesı: 1,000,000 T .L. Cendell Han. Birinci Kordon ;;; i 

= 1111 5!E 

Dzmörr Şulbesü T~ .. 244~ ~- ç i ıklocl kordonda Bor .. cimıoda kendi blna11nd• Tabll;::çl:~:~:~7ı.~1::~orlar ;:: umduğumuzdan üstün ıktı. i 
TELEFON: !2383 '·ECYPSIAN,, 15 birlocl ki· = • ::s 

ounda l.hcrpool ve Snan· ~ Ucuz . Temiz ve Sıhhi Bir Gıdadıı-. ~-__ ,. ................ __ 
HertDrln Banka l\luameUhı, Emtca 

Kumusyonculuğu .. 

Mosaiı şeraitte mevduat kabul edilir 

Hububat, OzOm, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
yağı, afyon vesair emtia kumusyonculuAu ya· 

5 pılır. Mallarıo vnrodunda 8ahiplerine en mflaa· 
it şeraitle avans verilir. --

1fi111111 11111111 il 1111111llJ1111111111111111111111111 111111111111IH111111111111111111111 

Maliye vekaletinden: 

-
---

Yüzde 7 faizli iki milyon liralık 
Sıvas - Erzurum demiryolu tahville-! 
rinin kayıt muamelesine yakında 

haşlanacaktıı-. 
Geliri tamamen Sıvaıı Erzurum dom i rrolıuıuıı lntntınıa tahıla 

olunan otuz mtlyoo liralık Savu Erzurum iatlkraıının iki milyon 

liralık birinci kıımıoı teşkil r.doo tab TJllerin kayıt muımeleıioe 
10 ikinci kAaua 193G tsrihlnde b'tlıuıtcak: ve 15 ikinci Unun 
1935 tarihinde nihayet verilecektir. 

Beherinin itibari kıymeti yirmi lira olan bu muvakkat talı· 

Tlller 19 lira ihraç fiati tl.lerlnde4 bu maddct zarfında merkez, 
slrHt Te iı bıahlsrının oubelerJ bulunan her mahalde 11tıt• 
çıkarılacaktır. 

Umumi ve mDlhık btltçelerle idare olunan dalre H mGene· 
ıelerce Yflt1etler huıuıi d•lrelerlle behdf yel erce ıemlnaı olarak 

in hazlnecfl 11talmış •e eatılaeak mtlli emlak bedellerinin tedl· 
yeılnde itibari kıymetlerl ftzerlnden kabul olunur. 

Bahıolunan muamelelerde nakit gibi kabul edlle~gl n gerek 
bedeıllerlnin ve gerekse falalerlnln tediyesinde hiçbir ıuretl• nr8İ 
n re1me ıtbl olmıyacağı kanunla teyit edllmft olan bu lılikraz 

tahTlllerlnln faizi de % 7 olarak teıblt edildlAioden lotlrak 
edenler en fafdelı Ye ••ilam Ye ayni samıoda memleket t~n 
verim il bir ioc paralarını yatm1Ut olacaklardır. 5584 

~ 
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Asgari 1500 Saat ömrn Olan En Parlak1 j 
Ziyah MET ALLUM Lambalarını Ter-

cihen Her Bayiden Arayınız. 

MEHMET TEVFiK 
Bftyftk Elektirik, Telefon vt: Malzemeleri depoıu 

Peştemalcılar No. 77 .• 79 Tel. 3332 
............................................. 

lzmir Defterdarlığından: Jt 

Jzmlr körfezi dahilinde geçmlı uneler bedeli 375 lira ve tim· 

diki muhammen bedeli 37 ö lira olan çilaamık voli mahallinde 

bir mart 935 tarihinden hibıreo dört ıene mGddetle balık n 

lımık h1kkı açık artırmıya çıkarıldı. Şutnıme ıureti litlyenlere 

nrldJt mftdftrla~ace bedel11lı olarak nrllecektir. Açık artırma 

936 eeoeıl 2 inci Unun ayınJD 12 inci cotnsrll!Iİ ıönö ıaat 

15 ele lımlr defterdarlatuıda toplanacık komlıyonda yapılacak· 

tır. Mavakkat teminat % 7,5 dur. BDkAmetçe tayin edilecek 

bankılarm tımleıt mektaplırı n dnletia maıyyın tıh•ll bono· 

lırı kıbol olunOi: iS.f.l 27 80 S 6 

ae'adan = 
"THURso,, 26 birınct kı ~ Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür.. ~ 

nunda Loudra, Hull •e An· - -

yenten gelip ıablly~de bulu· ~ izmirde acentamız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticaretha· ~ 
nacak ve ayol zamanda Lon· _s nenin siparişini kabul ediyoruz. Ankara orman çiftliği mOdOr· ~ 
dra ve Oull için yok alacaktır. 

"ARTA,. Hamhurg, Bremen = IOğftoe mftracaat. Fazla izahat izmir'de Ege palas ve Şehit" gazi· ~ 
Ye Anverı-teo gelip ıahuy~de ~ nosu mOsteciri TOrkmenoğlu Murat Beyden alınabilir. _i 
hu ı on mu otur. ~'1'/J.11il1111111ilti1111111l1111H11il111111111111Hlllll1111 lllllll il H IHllll 11111 il Hlllll l llllllllllllllllU 1111111111111111111l1 Hl IUUllllHIHIHI P 

Not .Vurul tarihleri TC VI· İzmir birinci icra memurlu· 1 FratelJi Sperco Vapur Acentası 
pudarın telmlerl berine deni· ğondao: 

tlkUklerdeo mea'ullyet kabul Oımaolı bınkt1ı l:ımlr tubo · ROYAL NEERLANDAIS K.UMPANYASJ 
edllm"w. ıl muamclilı resmiye mcıdartı "CERES., npuru 2 ktauauıanlde AaYcra, Reter~a•, A ... 

Asım beye yirmi bin lira borç· terdam •e Uambur~a hareket edecektir. 

Fotoğrafçılık la Seıll Gıodoo, Kenet Gındon "BERCULES,. vaparu 9 ktuuau11nlde beklea•ekte elop 
ve Madam Katerla Gandon ve yftkftnft bo•hhktan ıonra Burgaı, Varaı ve ~~atoaceyo tareket 

Makinelerioızi 

Filimlerioizi 

Fibi gün Katerln Raytın uhdel edecektir. 
t11arruf larıoda olup lzmlrde "ULYSSES,. vapuru 17 ktanaoıaaide Anrn. Roı.rdam ve 

Şehitler mıhılleılnio Yadiglr Haıubur~a hareket edtcektlr. 
Camlarmızı ıoka~anda kAln , 0 klouou1ani ••HERCULES.,npuru 23 lt.iouuuıanidt:a 25 kin\&nutaaiye kadar Aa) 

929 tarihli n 48 No. tu ıidl nrt, Rotndım, Amaterd•m ve llalllbur~ limıulara iti• yük alacaktır. Fotograf kftgıt, kart ve fotoğ• 

raf malzcwcııizi biıdea alıoııı. Her 
çeıit amatör itleri kabul edilir n 
ea iyi cio•tcn kağıt kullanılır.l 

Atölyemizde 
Müc11e1emiıio çektiği foto@· 

raflar, kart poıtallar Te ağraodi1o 
manian t niycdeo mCletapi gö· 
r1lyoruz. 

Ucuz, gftzel, zevkli, te· 
miz, çabuk, taze it ve 
malzeme ile aj 

Hamza Rll8tem 

kayJındı mukayyet .o 10 9 931 
tariblJ ve 18 N<>. Ju bir kıta 
ipotek ıencdl ile alacaklı 111· 

mana birinci 11rı n derecede 
ipotekli n nefyet •arak11ıoa 

DHUID bnagazı tirkett teslia·; 
tının baluoda~u ıahı lçlude 
Te y11ıhanelerla arkaııada klia 

Nğ •• eol Ye yan tarı{ tarı 

birer miktar ı•lu Ye cameklnh 
korldordın ıtrtldJkıı Avrupa 
klrı pllka ile dltell bir ıoh 

Emirler Çartıll Ye hane lçeriılae girlldlkte ge· 

~----------·.J ne bir ıola, 11Ada iki oda n 

V. N. 

V V. f~. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
OEUTSCHE LEV ANTE LIN1E 

"MOREA,. npuru :JO Bel. 
kiouoda geUp Ao•crı, Ham· 
bor~ ve Bremen limanlarında• 
hımule çıkarmııtu. 

•
1DELOS11 npura 6 IOD ki· 

nana kufar Ann", Rottrd•m, 
Bamburg n Bremen lçln )ftk 

alacıktır. 
0 TINOS 11 .. puro 21 ıon 

klnunda bekleniyor, 23 ıon 
kwdar Aonu, Roterdım, Ham· 
bnrg Ye Hremen için yak 
alaeıktsr. 

ARMEMENf O. SCBULOT 
HAMBURG 

11AUGUST LEONBARDT ., 
vapuru hıJen llmınımızda olup 

Uoterdım, Hamborg •~ Annrt 
lı;ln yok almRktadır. 

"NORBURG,, .. poro 15 aon 
kAounda bekleniyor, Bamburg 
ve Annn'ten yak çıkaup 

Roterdım n Hamborg içln 
yftk alac•ktır. 

EKSPORT STEAMSBI P 
CORPORATION 

"EKSMOUTB.. upuru 16 
ıon kAounda bekleniyor, Nn· 
york için )lk alae1ktat. 

N. B. - G~liı tarihleri •e 
"· pur tarihlerinde scentemlz 
hiçbir mes'uliyet bbal etmez . 

Telefon No. 2007 . 200x 

Doktor 

Ziya Hamdi 
~ulak, Burun, Boğeı 

mülıb111ııı. Cumadan bıı 
ka hergftn h11raluını 3 6 
ya kldar kabul edr.r. İkin· 
el Boyl.r ıokağı, Beylu 
hamamı kar11ıı No. 41 

Telefoa: 3886 

iklael edada• iç içe ılrlllr dl· 
A&r ufak bir yHıhaae karıı 

tın~a ıeae bit oda tolda dar 
yollukraa geçilerek helt •e eı 
ya od11ı mat bak n çe•qtrha · 
ne •e 111erdln11le Oıt kata çı 

kıldık.ta biri bOyAk biri kftçök 
iki oda Te bir ıofa n aofadı 

aablt dolap •• baayo yeri YO 

ıofaoıa ıol tarafında geae iki 
oda Ye bir btıJA n buradan 

dar •e uaua bir eohaın NI 
tarafındı iki H k1rtıdı gen• 

bir oda "' bu nla arkaıında 
genlı bir bahçeyi muhteyl kir· 
gtr Te bir bap hıne•la 5 2 935 . 
tarihine mlıadtf ıah gftntl 111t 
11 de birinci 1rtmnaıı yıpıl · 

mık ftaere blrlael len ma111ın· 

ea açık artırmaya konulmuıtor. 
Birinci 1rtırmad• tıllpleria 

Yereceklul bedeli mealL6r 26 
nomuatajh baaenla heyfttl 
umumlyesloe takdir edilen 
4000 dôrt bfa Uranın yChıde 

yetmitbeılni bulamadı~• t•k· 
dfrde bu bahtakl artırma J 5 
gftn daha u1atılmıı 11yılarak 

21·~ 935 tarihine mO.ıadlf per· 
tembe gftnft Hat 11 de ikinci 
arıırması yıpılıcaktır. Bo lklnel 
artırmada dahi muhammen kıy· 

metin yftıEd" J•lnıiıbeıiai bol· 
m11a dahl 2280 numaralı ka· 
ntın htıkftml~rfne tabi bolun· 
ruam111 haısabile ençok arura. 

nın dslClne kat'I Gıte barakllma 
mu•meleıi y•pılacakllr. Satıf 

bedeli petinen n defett.n 6de· 
necektlr. artırmıya lıtirak et· 
mek iıtlyenler muhemmea kıy· 

metin yazde yedibuçuk nlıbe 

tinde pey 11kçe1ini Hyahut bu 
nfıbette •illi banka itibar mek· 
tubur.ao icra HZOl'lfne levdie 
m"cburdurlar, ipotekli alacak· 
lalarla dlier bilumum altkadar· 
ların n irtifak hakin ıahlpl•· 
rlaln ltbo ı•yrl meakul tize 

rlndekl bakları H fılı n ••· 
ıarlf• mltNlllk lddlalaruu H· 

rakı atltbttel•rllı ltlrllkt• I~• 

SVENS~A ORlENT LINJEN 
.. fiERNEBO .. Y1puru 12 kiaunuıauide H11uburg, Copenha 

geo, D•utıiı, Gdynla, Gotebarg, o.ıo •e lıkı11dian1• u ... D 

larıaa banket edecektir. 
11 SLALAND., motörO 2:3 khuau .. uide Roterdım. Bamburg, 

Copeohagea, Ontzlı;, Gdyaiı, Goteburg, O;lo •e 11ka11dlaHya 

Umanların• hareket edecektir. 
"SMA.LAND., uparu 2 tubana Roterdam, Bamb11rg, Cope•· 

bagen, Dıntalg, ~dynia, Gotoburı, Otlo n lıkıadhaı"J• il•••· 
len tçta ylk alacaktır. 

SF.RVICE llARlTlll ROUllAIN 
Garbi Akılenb I~• her ••h•t gl.ad• bir llaatna• S.hr 
0 ALBA JULYA,. npnra 21 k••una•nlde gelip !12 ki••••· 

11nide Maltı, Barıelo11, lhrallya H CenoYaya hırekel edecektir. 
"PELES,, nparu 15 tahatta gelip 16 ıubatta Malta, Bar· 

ıelo•, Mar11lya .,. Con0Ya'7a hareket edeeekılr. 

Oamlt: llblar.takl hareket larllllerlaclıkl ••tlılkllklertlea H••I• 
•H•nttyet kabal eımec. 

Fula tafdltt içle lklacl ~orıleıı•a Talt•ll "° TalaUy• tlrked 

blnaı1 arkaııaaa Fratelll Spero• aeoatalıAtna •lncut edllmeat 
rica oluuor. Telefon: 2004 · 2005 

1 iti 111111111 
• 
IZMIR 

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

Merkezi : i Z M 1 R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, Tutıutlu 

Alaşehir, Tire .. 
--__.;··- - -

HerUlrlft Banka MuamelAtı Yapar .. 

Bir 1enellk •evda111 " 6 
Allı aylık ,. % 4,1·2 
Vad~ıb; hf'ıahı carilere '• 4. faiz vr.rlr. 

111111111111111111 il 1 1 
lzmir 1\1uha~ehei Hususiye 

d Orl Oğünden: 
ldarel huıoıiyel •llty~te ait narlıdere ~•ki 111t1arhk mnld· 

indeki tarla Gç tene mtlddetle icara nrilmek tlıere mftıayedeye 

konolmottur. Taliplerlo 20.1.935 pızar gftnfl ıaat 9 d•n 12 y• 
kadar enctlmeoe ~elmelerl. 5 

lzmjr Muhasebei 
eiOrlOğOnden: 

Husıısiye Mü· 

İdarel hoıuılyei villyete alt HAkimlyeıi milliye :mektebinde 
mncaı demir par~aları 1atılmak Ozere 20 gfta mftddetle mftu· 
y,-deye konolmottnr. lı1teklilerio 20. l. 935 pHar gGaft uıt H 
dan 12 ye kadar mektebte mfttetekkll ko:oieyona mftrıeaatları. 30 

illoın oeırl t1tlblndeo htbaren 

20 gfta lçiede yazı ile lz.nlr 

icratına blldhmelerl lbımdır. 

Akıl takdirde tıaklare tıpo ıtclli 

ile ıablt olmayanlar ntıt bede

llala pıylaıma11ndan barlo ka· 

laeaklardır. Artırma 1artnam11I 

11 1·016 ıullalad•n itibarı• 

•ht ...... kaur .. erk ... 

ıçık bıJlondurulıcıkur. 

Sahlın gayri meokulGa nrıi 

Hıılr k•aoot mtlkeUef lyetleri 
borçluya n yftıde lklbaçuk 

delltlly• reıml n tıpa ıeaeU 

mıınf ları alıeıya aittir. talip· 
terin 91,8717 lera tletya No. 

ılle memariyetl•IH •• alaıdl 
llela• .. aliye mUHUtlua llta 
eluu. il 


