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Yunan Dış Bakanı Tarafından 
Açıldı. Ba~v Hasan (Trabzon) 

ikinci Reis Oldu. 

Başhalian iç, Dış Siyasanıızı Anlatacal{. 
B;y-ıav;r-ıJiiğftll'Roiii'ird~-. B:;::~-:--=--=---~~·-·u·ı:~~~;ı:r~ -----..---·M ~ 

· • Halkevinde Siyasal Fırkalar 
Fransa .. ltalya Anlaşmak üzeredir. Konferans Var.. Nasıl Doğarlar? 

ilk Konuşma, . Yarındır 
ve Buna Ehemmiyet Verilmektedir. 

Perla S (A.A) Hanı 

Ajansında o: 

- Bay Lanl 

A •usturya letiklllinin temi· 
naa ahına ahoD>la• llakluada 

Fran1a ile lcalya'ıun yeplll• 
•nlaıma bir protokol teklini 
•lacektır, Fraaııı lral1an çalıı· 
•ı beraberliAi tedricen gtalt · 

Bay Bitler Sef irİ=;r He:ye· 
tine Nele:r Söylüyor!-. 

Fnn11 ile İtalya ara ıüda g-,. 
mekt&Jlıo n ı,.... LuaJ'ıo 

bugb Roma~ya git~ b.iftt l'elİ· 
celenea mlbakerehri pek ya 
luadaa takip eyle•lt•''· } '...-.. 
ııa auartare bemeD' .mQ~aWben 
Loadtı'71 alyareı n&oıelen ft•f& 
e«IH•ltH 4e nktla 41arlıgı b~ 
aebUo ba alyareıia •lular ku· 
rumu koaaeylala 11· l tıribll 

ıoplıatıııadaa ıomı 11• ı. ... 
bir umanda -..ka• lantrlııtı· 

nlımfbr. 
--~~~~~~-.......... ------~--~~~ 

Almanya Barış ihtiyacındadır. Faltat LeiMln, S (A.A) - &1 
Lanrıa Roma eeyabatl h..._ ~ukuk Beraberliği istiyor .• 
derin bir mem11aalyet ayındır· 

Berata, 2 ( A.A. ) - Bay 
lf ltler 1ef irler heyetini kabul 

•tt11t ııradı ıunları ı6ylemtıtlr. 

Bay Bitler 

h .._ Bıtı~ luıkkınöa gerç"k 
lr gftv~n olmadıkça herhangi 

bir •abadı t.:drlct -.c fcylmli 
lnk' f •t• Gmldlnde bulanmak 
IDGmkaa de~lldfr. Bfçbir ftlke 
Almanya L d . ..a ar borııs derin 
hır ibtlyıç bl11eımemeluedir. 
Ben tımamilc •llıterlh hir 

• halde hOUln çıhımımı bıyıa · 
chrhk itlerin• h11retmekte •e 
diler tUkeltrdea Al•aaya'ya 
kırtı, kendlılala ealara ka?fl 

hhleımekte oldola riayet lılt

lerlal ıaleb etmekte1im. 
- Soaa 6 ıncı •hilede - r 

mıttır. Royter Ajutıaın ftlrea· 
• dl~ue g~re, A •aıtarya mea' elell 

\ - 50•• • • ...... .,.. -
Atina't•aki Son ~'IDnaka,a 

llestia'nın Saçm·aları Ga
zeteleri Sinirlen·dirdi. 
~~~~----------------·~~~~~~~ 

Vradini, lcabıntla Türkiye'n.in Yanı· 
başında Kanımızı Dökeriz, l)iyor, 

Yunan Fırka reialeri içt ima halinde, ~ ~ 
Atlna'dı çıkan Beıtia gaaeıeaı. ,farkı tar:oldolonu,jYuaınlataa'ın 

·ı ftrklye llıt iı!erl bakımı a. b6Ut D diğer doıtluldarını Tftr· 
Tnlik RlttCl Araı'ın YananJ 1• kiye 

0

JebiD• fedı edemlyece&lnl 
tan'dan geeerken Atlna'da •er· tiyle& nlf •• B. Anı'ın (T6rk.'ler 
dlil beyaaat Clsıriae Tlhl·i:' tın Jlsa• o ~•kdlrlnde Yo1tanlıtın 

doıtJoıu hakkında .. - nle r· ' ahitte kanlarını dôkeeek· 
yHarık TGrkly• ile Taur ~latu ).. ~~ ~ukahele ederlllE 
aruı•da laer aekeadalt f -1llalm - ~ !oaa ' ıacı MblfM• -

• 

HılkHiade nrllmeğe haİ · 
layan lnkıllb konferınelarından 

QçftncOeft bugftn Hat onbette 
Balk.evinde Bay muallim Milat 
tarafındın nrJlecektlr. 

BugOnkQ koaferaneJD mev· 

zuu "İokılAb tarihi" dlr. Bu 
çok mQblm konferanıı ~eğerli 
eöı«'n Bay muallim lrJitıt'tan 

dinlemek fıraatını kaçırma 

Bay Receh Peker'in Ankara Hukuk 
Fakültesinde Verdiği Yeni Ders., 

C. B. F. 

Liberal devlet tipinin sınıf ve znmre men· 
ft"atleri gftden dağınık fırkaları yerine ulusa 
dayanan, ulus isteklerini omuzhvan, ulusa 
gelecek Tehlikeleri gôğfLliyen te.k fırkalar 
de,·rindeyiz. 

..) Pc:ku, dün 
geoel kAtibl Bıy 

Hukuk fakültesin · 
de, büyük bir talebe ve dfn· 
leyicl kalıbılığı karoısında in· 
lulAb derelerinden blrlot 'daha 

Atatürk Iran Hariciyeci· 
Kabul ;Buyurdular .. 

8-. Elçiliği, Irak · lı11an Hudut 
ihtilafını tAnlatıyo ı· .. 

Tabrao•daa bir manzar•. 

dnlıtl n Ttlrkiytı ,.~camharl · 
- Sonu 6 ıneı 1ahlfede -

-· _,., 

-

Bay ReceblPekerj 

; verdi. Her temaı ettlgt aok· 
ftayı tam bir Tazub Tfl 11libi· 
lyetle aydınlatan n (Slyaıi fır-
kalar):me.ıcuna alaa ba deni;" 

bir hullıaııaı okuyuoalanm1ıa 
nrlyona: 

- Sona ' dne6 Nhifecle -
An\nt... 3 (A.A) - Atıtftrk 

dh akt•• .ç.akaya kGtkftnde 
1r1111 hariciye .naıırı K&almf 
IMnı kabul et ...... r H usun 

lm6ddet ~ya•larıada];.Iıkoyarık' 
gllfltmClılu«llr. B• pft1111ede 

Dsı tılerl Bakanı Bay Bfittft 
Aut 1tAı lraa b0y6k ~ili SMLk 

ıh• b baaır bnlu11111oflardtr. 
A\Dken. 3 (A.A) - fren 

dı .. ra itleri ~eıhi Kbtmf hın 
ıbogftd Gğle )'emf'~İnl Ankara 
pıleatı b~ıu'I olarak yeml~lir. 

Bo ıkoam İ.·•n bDytUr elçiliği 
larafnıdan oeret~.'oe btr!wzlyaf et 

Terll~4Mtk tir, 

Yunanistan Yeni Müda· 
faa Tedbirleri Alıyor 

iki Torpiıo~l\ıluhribi;Atınacak Bedeli 
~ Yunan Malı ile ödenecektir 

Ankara, 3 (A.A) - İrırı Rıl· 
Jfik r1çili!ioden ~üod.-rJlmiotir; 

Törkiyc ~Uf! derinden ha· 
111İtmnıo lrıu ile ) r11k hu~ad 

ibtiilfı haJ<l<ında hu~ünl ı::"tde 

nr,rcttlkleri hahu\erdco meı:~ 

ku' gez~ttıl .. tin lıu hnöutıaki 

malümatlımıım 11akaı olduğu 

Halaşıldısından bit ıuftef ehhü· 

m" m:sh•t kalruttmdı. üzerfl! •ı•· 
ğıdaki iz.batnı -.r.rJlmeılne 10· 
zum ı;örtlldO . Şöyle ki: 

lun dnleııUe lrak dnled 

arasında 11lmdlye k•dar bir 
11nır battı tayinl kerarnam~ıl 

aktedllmlttlr. \rak hGkamett 
1913 tarihli ptotokola •e 19 ı• 
tarihinde }apılın tahdidi bo· 
dodı llliD'lt ederek iki dnlet 
araıında bududun tayin edil· 

mit olcluAunn ld4la ecliyor. 
Halbuki İran dnloti meıkdr 
protokola. 111Nml m.,biyeıtA. ta· 

•ımıdıgı flbl •bık OımıDlı 

Bay Tnf ik Rilotü Arae ve Yunan Harbiye nazın General Kondiliı 

Yuaanlıtın' da tctkil edile· 
ceğl enlce haber nrilmlt olan 
ulo11l mtldafaa lı:on9eyl, ~arı· 
denim n ban nıurlarile erkADI 

harbiye daireleri batkanlarıD · 
dııı tetekkOl edecektir. 

Memleketin mtlddaaıı bakı · 
mından yıpılacak programın 

teeblt ve takibinde bir birlik 
•tleude getirmek mıkladile ko· 
nlm9ktı olan bıı dılml kon· 

. Hye fırkalar rGa1111 n ordu· 

nun ileri gelen ,.rk4nındaa 

general Otonceı, genorı;l Tılml· 
kaile, general Kımenoı n g•· 
neral Manetıı dahil olacaktır. 

Hellmkon Mılon gıaetealnln 
yaıdıtma gôrr, uloaal mtldafaa 

konseyine hııbıkan Bay Çıl · 

darh hatkanhk edecektir. it.on· 
ıey, bllh1e111, ıhı yıl Claerlne 

tertlb edllml• olan ıllthlanma 

plinını g&ıden geçirecektir. Bu 

- Sopu 6 nıcı 11blfede -



oyadlarını Kiitüğe Yaz· [T e oya z o o· ıuı'y IUI m ·o ·a ır o] Go.no.n 

d V dd J · . Koçak Haberleri 
ıran ı. ur aş arımız. H k k o· l T . . ·==::::;======--f! 

Soyadlınoı aftfoı UtftğOa:-oumorado Bedrl or, dlbekbııı ı u ta 1 p oma evzıı NazUl~::..u~~~!oau m8· 

yaadırmık için mOr1eaat eden· mabıllealnde 550 ıokağındı dara bay Celil tebrimlıden 

ler dan de pekAzdı. Bunun se· osmın birinci 16.leymanlye mı · B b k ı ,-, o ~ • ı h geçerek Aokar•'ya gltmlıtlr. 
bebl her halde bayramın 1ak· hallealnde kıvaklıpıoar cadde· aş a an, ç ~~e iŞ ~·Yasamızı za ~endiıint Bakanlık çagırmıttır. 
laşmıı olmıeıdır. KOtGğe eo· einde Şdkra ozgan, Buca bele· Ağırcezada 

}'adlarını yazdırmıt olan Bayan diyealnde memur lımıll Hakkı Eder Bir sö:vlev sövlivecektir Agırcezada geçen yıldan bıı 
ve Bayltrın soyadlannı yazma okkan, Karataıta Mecidiye ma· J ;/ J '"' yılı devredilecek dna lıleri 
ğa dnım edtyoruz: balleılade Ali Rızı ıokıgındı Ankara, 3 (Haeo!t) - ~hrJmlz Hukuk mektebi mezunlarına pertombe gilo6 merulmle dip· t11ftye oluowaktadır. Bu ıebeble 

"M 57 numarada Mazhar onun, lomaları daAıtılıcıktır. ağırcezada ayın l:l ftncft gO:· 
" erk.ek Ueeel muallimlerinden Meraılmde, Baıbakao General 1ımet laöufl de bulunıcık Ye iç, Dıt ılyaaımm lsıb eder bir nane kadar da' a görlllmiye· 

Polla 45 Ahmed Nuri merd B lll ı il b a onura p, •ı ye ceza m• · ıöylev ıöyltyece~tlr. ccktir. 
Tark, kordon tramnylaunda kemeıl kitiplerlnden Saat • • • • t t • • • • Yeni Konsolos 
Fetull4b morgul, gtımrOk baı ok.taybın, Bayrakh'Ja UıtdncCl ~ k F b • k J • J • • J k 2 M • J 
mQmeyylıl Mehmed mıaaoalu, oloaıaa Hıkkı oncık, Karanlf· t.;'e er a rı a arı Bır eştırı ece 1 yon 
mohafa1a motörG kaptınlırrn · nı'da 28 namarıdı Ali Rıaa B "'"ıl • ş • k H } • ŞehrJmlz Yunan 

~ana tayin edlltn 
lpreoı gelmlt ve 
baılamııtır. 

kooıoloelıı· 

Bay Dlmoı 
nslfealne dan Hakkı ve alleıf halkı me· ODuralp, 37 numaralı poJla Eı· ir anonım ır et a ın- Nof~ 

rey, Karşıyaka'dı meıratlyet ref on, koyumcalarda 7 nu· 

ıokağındı 37 namarada Vedad maradı t.m.u olucak, Reoadiye d Id JEd•ı k Kaydolundu 
mat, kuzuoğla çarıııında Mani de 75 Dumaradı Sabri oıbaı, e a re 1 ece .. 
ulı hanında kumoıyooco Ali B Ankara, 3 (Baıoıt) - Na.. 

Trahom Muayenesi 
Sağlık İılerl bak.anlığının 

nca btaıyon caddealnde 28 
Baydar morgll, Leıtane pa,.a· İıtaı:ıbol, 3 (Huıaıf) - Memleketteki ıeker fabri~ıları .mua· fuı Cenel mCldftrG, ılmdfye 

• "' numarada Oaman okuş, Fehmi 
rında &ahlrecl Fe•ınll"b muo· k L meleleri btrlettlrllerek bir ıuoalm tlrket halinde idare edl· kadar iki milyon yedi yft.z bin 

buyruğa dserloe ıehrimls mek· 
teblerlndcı Trahom muayeneıl 

yapılmaktadır. Kız llıulndekl 

talebeleri o do göı muayeneleri 
bhlrllmlttlr. 

ı • oı an, la.inci Abdullah mahalle· 
•ao, hllmıbıne maliye ıub'"'· 1 d f lecek.tlr. glsll nQfuı kaydedilmlt oldu· 
" u ı n e e•ercf eobğıocla 43 nu· 
ıiode Ali ma•tılmın, Larıtaıta S ı b ) • k Y kJ ı ıunu blldlrmittlr. 

I ... maradı Mahmud onak, ticaret e er er ı o am 881 
adalet ıokaa.ıı:ıda 4,.. numırada E d e .. bankaıı memurlarından Nuri m en 
Ahmed Nuri merccU, Karantina Naim orak, Karoıyakada zeytin B • y J d B y } K d TOrkiye -Jtalya 
tramvay caddeıinde 440 numa· zade ıob~ında 6 aomarada 1 r ı an eş ı a a ' r 1 b l' 
rada Oamao mlıcl, kıı llaeıinde Zekeriya oanlık, Kartıyaka Stan ll 8 

Ttırldye·İtalya klirlng oılaı· 
maeıoın mftddetl 20 ikinci Kt · 
nanda bitecektir. Uılaımanın 

111ıtılma11 da muhtemeldir. 
B111n o~lu Mf'rıiu, Merılnll'de maliye oabealnde memur Hilmi Hapis Cezası veril ece, k 
bakkal Kako Mehmed Mersinli, okur, belediye mtlsayede me . 
keçeciler caddeılode 29 numı · moru Saleyman Necmi oğlaby, 
rada Mahmud Cemal ve oğlu Al11ncak Baraua caddeıinde 
Ali Baydar murçak, Balkapı· 14 numarada Vehbi okey, bele· 
narda prlnı fahrlka11nda Meh· diye un fabrlka11nda All Salih 
med mlbtay, Boca belediye oymak, 272 numarala pollı 
caddeılnde SCl!eymao meyda, Adil okucu, lian'at mektebinde 
b11mahane eaudtye eaddealnde ıtajyer Saleyman oıkay Alay· 
Bııaa Bıarl mıdran, devlet beyinde Sıllb paıı raddulnde 
demlryollarıadı kına Bılll 207 numarada Muıtafa n Bed . 
İbrahim muray, duatepe mek· rl 'ogo.ztaş, İzmir ııbbıt memu· 
tebl muılllmlerlnden Hakkı ra Baydar, ogor, birinci noter· 
menkft, eınaf ıeyb maballealndo de kAmU olgı~, birinci ıGley· 
21 numarada Nhım ve çocuk· maniye MHırlı ıobğıuda 65 
ları mnl ırmak, Mıhmudiye numarada Cemil n aileli halkı 
maliye ıubeaJndt bina kAtibl oytonılp, akçeli meacldde rom· 
Muammer moıulluoğlu, batta· kuı eoltagındı 165 JJumarıdı 
rakta Salih hınıuda Balll Halil onp, Gftndo~du'dı Meb 
mazın, 

''N . 
" Zlıaat hankaeında Lutf I na1l 

mao, beletlfye ker0]8todı l 6 
nmnanda ~mil ve lbrabhb 
nfıll, Karantlna'da emel eok . 

ğında 8 namHada IR.uklye nas 
can, Karantlua'dı Mhat paoa 
caddMlnde 62 numarada Niyazi 
Bedri ve İbrahim nebol, Gft. 
zelyalı ıef kat ıok.ağında 8 nu· 
marada LOtf~ nayir, A.111111cıkta 
meı'adiye caddesinde 408 nu · 
merada Mo11tafa oğlu Mohar· 
rem nnglı, karataş tramYay 
caddesinde 771 numarada Sft 

leyman nallı oğlu, baemahanede 
doktor Galib nayan, mes'udl}e 
caddesinde Ahmed neyten 

"P,, 
h bınkatında bekçi Reaal 

ruluı, Etrefpaıa baatane!t am . 
haı: memura Raci ptıken, 27 4 
poliı Ztyı parJayıoı, peıtemal. 
cılarda mahif aturacı 011man 
posta tıtan, Aleancakta karakol 
tokığıudı 35 numarada ibad 
perim, .K.arataı tramvay cıdde · 

tinde 61 numarada Leon par· 
laa pıy, Aleancak belediye za. 
bıta Amid Muhlis parmau, Bıy · 

raklıdı al kon f abrtkaaı aza 
bekçisi Ali patburan, g_arııyı · 

kadı Şayeste ıobğındı 12 na· 
marada Salih Sıtkı Pazaa, gftm· 
rilk muhafaza alayı efradından 
Sakı perk, polla m~muro Bıfıı 
pınarbaıı, Güzelyahd• çakalde· 
re aobğında 44 numarada İı· 

mıfl oğlu Me•liit pazarcı, rıh 

tım traoıvaylannda biletçi BOıı · 

nil pelenk. 

"Ü ~ 
De@bm~ndere eok•f4•nda 29 

med Emin ozar, telefon ıtrke· 
dnde lktncl bıtlhendlı Edip 
oıur, itli.Ut gGmragoade de· 
pozlto -memuru All RıH Ye 

kardctl oyalır, ikinci kordonda 

265 numarada Mustafa Sıtkı 
onuroğlu, çayırhbahçede drğlr· 

men eokeğındı 13 numarada 

Bıy Mebmed Erzurum ıoyıd · 
larını almıflırdır. 

Iran ve Iranlı 

Kullanılacak .. ..... 
Bu Karar ilmi Bir 
Tedkikten Doğmuştur 

Ankara, 3 (A.A) - Avrupa 

llHnlarımn birçoklarında tim· 

diye kadar ( Berae, Bereen, 

Berele, Bereiaa, Bereer ), kell· 

meleri (Iran} "fe (Irınlı) keli· 
meleri yerine kullaaıhuıkta idi. 

Bu kere Iran dnletl tarihe, 
coğrafyaya ve etnografyayı alt 

bazı delillere istinaden &ekel· 
lamde (Iran) ve (lranlyan) de· 

nlldfğf glbl ecnebi Uıınlarda 

dahi ( Berae Berean ) yerine 

(Iran) ve (lranly5n) k.eUmeleıf· 

nio latimllllne karar vermiş ve 

ha kararını Irae'dıld ecnebi 
eefıretlerlne ve yabancı mem· 

leketlerde holonaa kendi me· 
murlarına tebliğ etmlo. Yo ge· 

lccek 21 mart 1935 tarihinden 
itibaren mQkAlemel~rde yazı· 

tardı n gazetelerde n Iran· 
dan bıbaeden bOUln kltıbler· 

da, rlealelerde n harhılarcla 

dalma (Iran) Ye (Iranh) yahut 

(haniyao) kellmeJerloln "allı · 

oılacıAıD• blldtrmJtdr. 

Ankara 3 (Haıaıt) - Seferberlik yoklamuında ıoı,ye mtı· 
racaat et111ly.enlerln bir seneden bet aeneye kadar h lı edile· 
celdeıinl ıubemhı blldlrmtıtir. 

-~---.... ~·----·--------
Balkan ökonomi Kon,~!i 

Yunan Dış Baka 'ı Bay 
Maksimos Açmıştır .. 
1ıtanbul, 3 (Buıaıi) - Atına 'dın bflditlllyor: 
Balkın 6konoml koaaeyl dıt bakın Bay M~klimoı tarafındın 

ıçılmııtır. Heyedmlıe bıtkanlık eden Bay Baaın ( Trabson ) 

ikinci batkan ıeçllmiıılr. 

-~~~.-.------~~~-

1.tanbul, 3 (Hmuı1) - Yunınletaa'dan ıehrimlıe gelen 
fımlade bir Roman lıtanbul ber~rlerlne altı aylık ,oadftjbyon 
yaptığı lddiaalle Httlğ' ıuyun seJı.9-:leyJcl .bir madde oldoto anlı· 

tılmııtır. VaııU Yunınlıtın'a ka(mııtır. 
Bu ıuya berberlerin almaıu için tımlm yapan berberler cemi! 

yeti ıleyhlnde, takibatı baJlaomıttır. 

Nevyork Civarında MüCl
hiş bir Vapur Kazası .. 

Bir Vapur ikiye Ayrıldı B~~ ölü, 
Yirmi Kişj De Yarala~/mıştır .. 
Nevyork 3 ( A.A) - Kaza· 

dan kurtolanltrın ifadesine gô · 
re çarpııma o kadar tlddetll 
olmoıtur ki Nnyork'tan Pro· 
•ldaooa gitmekte olan Lekelng· 
ton npuru hemen ikiye biçil 

mittir. Vapurda bftyllk bir te· 
IAı h4ııl olmoııa dı 111ftrette· 
bat çok iyi duranmıtlardır. 

HattA korkuya kapılan yolcular 

tahllılye yelek:lerl.oe ıarıhrk:en 

geminin orkoetrıeı çalmakta 
denm etmlttir. Kuadı derhal 
bir eıhht imdat mevkll teıiı 
oloomottu. Lebfıton vapuru 
batmııtır. 40 kadem derioll@lQ· 
de yatmaktı dır. Bacalan soyun 

yOıGnde gOıdkGyor. • 

Kazı general Slokon npa · • 
runon 190' hadranıada 1021 
yolcu ile bıth~ı noktadan biraz 
ötede Tukobulmuotur. Çarpıt· 

mıduı eonra batan JA:lalngton 

12'0 ıcnkık bir gemi ldi.J 

Sonrl kazının bazı yanlıt ita· 
retlerden ileri geldiğini zaone· 
diyor. 

iki/Vapur ~arpıştı -
Ne•york, 3 (A.A). - İsveç 

bandralı bir npur limandı 

Lekeiagton nporuna çarparak 
bu vapuru batırmııtır. Gemide 
bulunan 200 yolcu Ues tıyfı 

kortarılm11tır. Ancak liııee kiol / 
kaybolmot ve 'lO kiti de yara· 
lınmııtır. 

Bay llöklo.zi~er'e 
Ziyafet Ver.idi 
Aakarı S (Huıuıl) - Akçe 

Bakını Bıy Fuıd, ıelirfmbe 

gelmlı olan dtıyunu umumiye 
meclisi relıl Bay Dökfosiyer'e 
bogtın bir ılyafetl nrm1ttir. 
Bay DÖklo.tyer bqb•ktn lamet 
İnöoft tarafından da k'bul 
oluamuttur. 

Geliyor •. 
İltanbul, 3 (Buıaıf) - Al· 

maa'lann Emden kruHıftrCl 

nhanda lıtanbul'a &lyartt ede· 
cektll'. 

Buğday 
Mutavassıtlar-

dan mı Al~nıyordu? 
İ•tanbal, 8 (Boıuıf) - 8111 

yerlerde boAdayıa köylOlerden 
dtjll, araya giren mot1T811ıt· 
lardao alındı&ı bıkkındı bir 
iddia nrdır. Bu tddlı, tahkik 
olonıcaktır. 

Tiran. S (A.A) -- Arnuod· 
lok matbuat bftroıundan bildi· 
rlldlglne göre karıoıkhk tayfa· 
Jırı Baynk:tarl namında biri· 
ılnln pollıce arınılan bazı 
klme~lerl UJmlıte köy6nde 
eaklayıb htlkdmete teılfmden 

imtina etme ıladen lleıi gel· 
mittir. Bftkftmet ortaya çıkmı· 
yan Bayrak.tariye bttı tedbir 
ılmak mechoriyetJnde kalmııtır. 

Tiran, 3 (A.A) - Arnavod· 
lok matbuat büroıa, kralın 

aarayında bombılar pıtladığına 

Ye Arnnudlukta lhtllAl hare· 
keti çıktığına dair yabancı 

kaynakların verdikleri haber· 
lerl kat'f oları\ tekzlb et· 

\ 
mekte içeri nılyetin normal 
oJdogonu n krılan dı yeni yıl 

dolıy11lle yanında ~prenıeııler 

Yo maiyeti olduğu halde kendi 

lımlol taııyan baBtahaneye gl· 
derek orada blrkıç eaat kaldı· 
gıuı y111maktadır. \ 

I 
Parlı, 2 ( A.A ) - Bavaı 

Ajıneından: 

Tlran'daa gelen yarı reeml 
tebliglere ragmea g•aeteler, 
Korfadaı:ı gelen ve Arnavod· 

Adliyede Tayioler 
35 Ura ,111aı1h lıı:mlr Sulh 

hWmUBIDe lımlr Aıllye mıh· 
kemeal ua mQlblmlerlndtn 
Bay Ômer Ka7a1 30 lira ma· 
ıılı bmlr aza mGlblmllAlne 
Meraln azı mtıltalml Bayaa 
Fıbamet tayin edJlmltlerdlr. 

Memleketimizde 
Hava Durumu. 
En Soğuk Yer Afyon, 
En Sıcak ta Dfirtyoldur 

Ankara, 2 (A.A) - AgrıkCU· 
ttlr meteoroloji •nıtlUlıflndeo 

ıhoan maldmata gare ortı Ana· 
• 
dolu ile cenah! Anıdolu'da n 

K.aradeuhı kırılarıoda Rlıe, 

Gtreıoa'dı hnı Y•Aıılı Ye diğer 
yerlerde yağıt1111 n fakat kapılı 

geçmlttlr. 
::Yağıı orta Anadoloda kar Y..O 

eenub Anadoluda 7ağınor tek· 
liudedlr. Orta Anadoludı iki 

~Clndt'nherl devam etmekte olan 
kar yığııının topr.k flztrludeld 
kalınlığı, Çorum'da 22, Yozgatta 
13, An.karı çevreıinde Kırıehlr 
n Kaatımonl'de 7, Aryon'da 
6 Hntlmctreyl bulmoıtur. En 
dOollk aobunet K.Otabya Afyonda 
eıfırın altındı 51 Edlroe ve 

Kaetamoni'de ve Eekltehir'de 4, 
Ankara, Bey~ehir Yozgıt'ta 3 
ııandgrıttır. Yurdda en yOkeek 
11cakhk eafırın 6etünde olmak 
Ozere Dörtyol'da 19, Adana'da 

20 santlgrattır. 

Konya 3 (A.A) - Dün ık· 
tamdan beri çlf tçlnln yOzfloft 
glltdftren kar bilA yı~mıktı 

denm ediyor. 
Maraı 3 (A.A) - Yıgmur· 

lar denm ediyor. Bu yılıu 

dıha bereketli olacağını gôren 
çlf ı~Uer ıevtamektedirler. 

Piyango 
Davavekili Bay SOley· 
man 25 Bin Lira Aldı lu.k'ta karıııklıklar çakmıt ol· 

doğana dair haberler nrmek· 
tedJr. Buoı nazaran kralıa Denizli, (Boıu@l) - Tıyyaro 

piyıngoıuaon betyOz bin Uralık 
urayınıu clvırıoda bombalar 

bdytık lkramiyeıılnden Buldıo'da 
pıtlımıı 'fe mfthlm hasarları 

davaveklll Bay SOleym•n 25 
ıebeblyet nrmlıtJr. Kralı• ııllere 

1 
diAl tf fı L b 1 1 il bin Ura 1 mıttar. ver r; a.a o etm yen u er • d 

ıefıi Mahnrem Baraıhiak Tarlı Bir Boksör Nışanlao ı 
lıkodra yakınında ealr edtl· Londra 2 (A.A) - loglltere 
mfldr. Kral bu ıf fı aallerln ağır ııklet boka oımplyonu jak 
tUllilennı fürakmaları .. rtlle .Petenon 18 yııında Mf ı Beti 

nat1ds. Vtıyım ile nlt1nlınmııtır. 
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Elli Bijörstenin 
Cimnastik Metodu. 
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Elli Bij3rıteni Gimnastik 

Metodu 
Bljöratenln metoduna, Lug· 

den sonra clmautlk hayatında 
en mlhlm htdlee olarak kay· 
dedeblllrl•. O, kadın clmnu. 
ti~nde en gelltlkli yolları bol· 
mıya çehıırken gayedoe tahık· 
kuk ettirmekle kalmıdı, ayni 
aamındı erkeklerin clmnutlk 
•lıteml Clserlnde de de~lılkllk 
yıpılmıya itile muvaffak ol· 
muıtor. Bljfireteoi metodunu 
batın lueelllderile ktğıd ize· 
rinde g6atermek pek kolay bir 
lı delilcllr. Herhangi bir uıul 
hakkında •damalnllı aydınla· 
nabilmek için, o uıul tatbik 
edlUrken 1afba nfba görmek 
tlpheels en ke1tlrme yoldur. 

Okuyucul1rH11ızın clm1111tJk 
edebiyatı Gzerinde aıiuahkla· 

ruıa güvenerek ıöıil geçen me· 
todu kııaca •c;mıya çalıııhm. 

Ondokasaacu aenn lrapadığı 
dmnaetik bltnçoıa kadın ıer· 

.. yedle allkalanmaları aevln· 
Log, kadın alıt ve duyuıu 
....... öylece kalmalı clmnae· 
Ukle erkek gibi ıertleımeme 

1 dlr, decllll halde, aıultlnd 
kıatarla erkeklere ayal kılıkta 
.. tblke kalbıtığından yaolJı · 

ltktara dGflllektea kartulamı· 
10rlardı. 

Lfn•ın kadın elmn11tlğl hak· 
kındakl dtlftlncelerl Bljörlstenio 
la111nına kadar tamamlle tat· 
blht uhaı balamamıfb. Bl· 
jOraten 1889 • 1889 Prof. Aıp'e 
·8peu metoda· 1893 1895 te de 
Stoekholam'dald merkeat enı· 
tlltlye de•am etti. 

Bemtehrlel Vlktor Belkel 
gibi, yab111 hayatında tek aıule 
'-alamadı, gbb cimnaıtlk it 
lerdea en yeni metotlannı te · 
ler teker arııtırda, dednlettirdl, 
btttb IDcelllderlnl GAreodl. 
.. eelelfade derlnleımek için 

birc;ok yerler dolafta, clbuı • · 
'•tandan IODU, her yaz, poy· 
llallleıl cimnulik bocalanna 
tatil tanlan açmıı, açmaktadır. 

Blj&teal, metoda, Ung•tn 
tİmautill Gserlnde kormattur. 
Llag'tlea daha ziyade ebeniz· 
lerde g6setllen pyt1ler de ayrılır. 
aljGrateae göre clmnuılkte yal· 
•11 ttılyolojik ereıe bağlanmak 
~n deltlcllr, çftnka buna 
l•lltiglsel her hangi bir mlba · 
ldkt hareketle de temin ede· 
hninı. Omnatlk maalllml, 
laatıa ebenlslerde •icatla nı 
"- lalrllkte ltletmlye eon derece 
dikkat etmelidir. ÇlakD ocak 
laa tirli hareket etmekle be· 
4-ıe ruba desenli bir açıbe 
'te olpnlaıma temin edebilir. 

Bedenini• bbk ve hareket· 
l-ı rabQa ılmaıdır diyen 
BIJGnten enülerln dı .. rıdu 
IÖttbatlıleılae çok ehemmiyet 
~tir, Bitin kudretleri leleme· 
tine yarayan çe~kU~ de göz· 
4ea kaçarmadı,. gibi, OD11D 

Blj&nen hareketler yapılmadan 
lıace mutlaka blllnmelicllr. Dl· 
ler tülrle hareketi yıpacak 
olan •çla 'Te ne kılıkta yapa· 

-ta•• •1.ı..ı.tıa kauamıı ol· 
malıdır. 

Eeralalerde talebeye çok ge· 
llft bir 1erbeatl •erilir. Hare· 
ketleri, en ı~ Doktalanna 

-- IJlce aalatmaı, eblbi• 
Ptuımı ol1Mk için çok •· 

lalar tekrar ettirir. Böylelikle 
talebeyi hiç eıkmadaa, yorma· 
dan, cın tabii hareketler eana· 
11nda katılıımıt veya katılıt· 

mak here olan kuıurlaıı ya· 
kılmr, dftseltir, dbelttlrfr. Tam 
zamanında barcının az emekle 
gGsel, hoıa giden hareketler 
kazandırır. Hareketlerde mft· 
kemmellyetl bir programdan 
baıkasına Sl'!Zllmeden gec;Umek 
ıuretlle kazandırır. 

Takib edilen yol tedricidir. 
Metot bfUOn canhhğını ee'ol· 

yellerin vereceği gelltJlkH fır -

11t\ara dayanır. İyiden iyiye 
bellenllen hareketler yerine 
ağırca hareketler ahnır. lylr.e 
bellettllnceye kadar üzerhıtlade 
duraklanır Oaba sonraları 1e· 
nl yeol hareketlere geçilir. (1) 

Clmnaetlk hareketlerinin 
hepei eon derece kolay, hı· 

aittir. Anac;fzgileri aydanlıklı 

gfiıe çarpmakta, kolaycacık 

belletUmekte, bellenebllmekte· 
dir; sayıları pekbdır. Flzlyo 
lojfk pedogoJlk bakımından en 
çok yerlmti, ddzeltlcl ve ona· 
rıcı olanl1r ıeçilmtıtlr. 

Hareketler, erkeklerden zf. 
yıde hanımlar için tertip edil· 
mlı seçme rhmf k hareketli ifa· 
delerdir. Talebe, her ritmik 
hareketi iyice belleyiaclye ka· 
dar kendi kendini kontrol ede
rek düzelte dftıl!!lte tekrar 
eder. 

Onun programında kontrol· 
la lublaat hareketlerine de 
rutlarıı. 1 8. programındaa 

zamanına kadar kadınfarı yıl· 

dırao ağır 11ılma ve sıçrama 

hareketlednl çıkarmıotır. Er· 
kekledn fasla kuvvet, ceaarot 
ve atıbt lıtlyen clmnaıtlk ha· 

reketlerlne kal'flhk olarak ha· 
namlar için mClvasene hareket· 
lerlnl Heri ıOrmtlı, bu kıbk 
hareketlere clmnutlk edeblya· 
tJnda geoit ölçlde deger kı· 

sandarmııtır. 

Bljörateoln program tem•· 
ıını ap~ıya yısıyoras: 

1 - Haıırhk hareketleri: 
a - İntizam -dbea· hare· 

ketleri, 
b - kolay ayak hareket· 

led, 

c - Kolay kol hareketleri, 
d - Bat bareketled. 

1 - Ba hareketle hoıaılle 
bat n •lcod hareket ederken 
adelenln nerelerden ne kıbkta 
ltleditinl anlımak kontrol et· 

mek, herhangi bir ebenlsde, 
llıumaus yere fazla bbtll6b 
ıçılma aykırlaımalara meydu 
.ermemek manlandırlmak lıte· 
ollea ôlçalo .bıkedere en ay· 
gon bir sitil vermek, muayyen 
bir ekserelz yapılırken harca· 
DllD emek, yônelialerl kontrot 
etmek l~ln Jıptınlar. Bir pro· 
gramımda bdUln harckf'ltler 
eu ince aoktalarana kadar tar· 
tılmıt gösetlleo ereke gftzel an· 
lıyan bir el tarafıadan rötlt 
edUmlotlr. 

e - V Clcud hareketleri. 
f - Daha ılddetlice ayak 

hareketleri aerbett kolay ııçra· 

malar. 
- Sona Var -

(1) - Bu metot bugln b6Uln 
Daaimarb mekteblerlad• aynen 
tatbik edilmektedir. 

1 Günün Şar duyumları 
l~tler 

Telefon 
Şirketi ve 
Bir Zihniyet. __ ..... _.... __ _ 

lıtanbul'da çıkan (Karun) ar· 
kadaşımmn 31 inci kanun tarihli 
sayısında İzmir Telefon ıirketi 
hakkında bir haber okuduk. Bu 
haberde deniyor ki: 

(lzmir Telefon tirketi müdü· 
rü ilo idare mecliai reisi ve hu
kuk müpvirinden mürekkep he· 
yet boraya geldi. Yıırın Bayındır• 

lık Bakanlığında müeteoarın bao· 
kanlığıoda hir toplantı yapıla· 
cakt1r. Heyet, bu toplantıda şir• 

ketin noktai nazannı izah ede
cektir. Haber aldığımıza göre, Ba· 
yındırlık Bakanlığı, şirketin aba. 
nelerden fasla aldığı paralann ia· 
desini, Buca ve Bamava'da birer 
t4li merkez yapılmasını, reamt 
dairelerin abone ücretlerinin ten• 
zilitlı tarifeye tabi tutulmaeını tir• 
ketten iıtemiıtir. Şirket. Baym· 
dırlık Bakanlığının son isteğini 

kabul ettiğini, fakat abonelerden 
fazla abnaD paraların hükumetin 
muvafakatile abndığını iddia 
ederek bunun iadesini kabul el• 
miyeceğini bildirmiıtir.) 

Yukarıdaki haberi okuduğu• 
muz zaman biç ~atmadık. Çftnka., 
İzmir telefon firketinin daima ve 
her saman balkın zaranna hare
ket eltiğini ve bunu kendİIİlle 

bir prenıip addettiğini pekiyi 
biliyorduk. 

İzmir Telefon firketioin ıim• 
diye kadar yaphklannı, Anadolu 
okurlan pek yakından bilirler. 
Bunun içindir ki, biz, hallan za. 
ranna yapılan iıleri burada tek· 
rar sayacıık değim. Yalnız şunu 

bir kere daha canlandırmak U. 
tiyoruz: 

lzmir Telefon ıirketi, inad ve 
ıaran yfizihıden yapııgı maaraf'lan 
çıkarmak için mutlaka halkı aa· 
rara eokmak ister. Bu, iki ~ene 
ikinin dört ettiği kadar kat't ve 
açıktır. 

(Karun) arba.., .. -ı.n al-
dıjımıa ve yukarda ,....... telg• 
rafta ıörllmftf ~ gibi, t.adr 
telefon oirketi, halktan aldığı faala 
paraları vermiyecel'ni açıktan 
açıga ıö y lemiıtir. 

Bayındırlık Bakanhğııun oir· 
kete layık olduğu IOD deni vere
ceği mabakbktır. O, iıiediAi b· 
dar lftylemln ve diledigi kadar 
(Veremiyeceğim) delin. Bıymdır. 
hk Bakanı çok •yan Bay Ali Çe• 
linbya yapaeapu bilir. Bbim 
dileğimiıı, bu itin bir ayaköace 
kökdnden halledilmeli ve İzmir 
halkı~ın r:arardan kurtarılmaudu. 

•• •• uzum Memurlar için 
Yapılacak Evler ı 

1 •·•·• Ne Kadar 
Don General Valinin 
Başkanlığında ihracat Yaptık? ...... 
Toplanıldı Şimdiye kadar lsmlr bürea· 

İzmir ve hnallei Memurlar 
~ooperıtlf l ldmre heyeti dön 

Vıll General Kizım lJirlk'ln 
ba,kanhğında toplanmış, koope· 
ntif in heaaplarıoı görüşmüttür. 

Jlooperatifln kefaletinde An· 
kara bfiydk yapı kooperatifine 
memurlar için yangın yerinde 
yıptırılaeak evler hakkında 

daire mftdftrlerl tetkikle meogul 
olmakta ve bu etlerden yap· 
tırmak lstlyen memurlar teıblt 
edilmektedir. 

Memurlar bu evlerin tutarını 

on bee 1enede 'fe takıltlerle 
ödeyecektir. 

Oa bet ıene sonra bu eyle· 
rln kooperatif Ozeıfndekl ipo· 
Jelderl kaldırılacak ve memur· 
iare taurruf nılkaları 'ferile· 
cektir. Daire mldtlrlerlala ko· 
operatlfln mukaveleleri be· 

rinclekt tetkikleri bltlace 'flit· 
yett• bir toplantı yapılacak, 
kuıı. Ankara kooperatl llae 

blldldlecektlr. 

Avcılar 
pevlet ve Aydın De· 
miryollarında Himaye 

Görftyor .. 
Devlet Demlryolları 7 inci 

mıntaka mftfeutıliğf av tezke · 
reel bulunacak avcılardan ~ra· 
berierladekl iki kap .. ge kadar 
Qqret almıyacak ve (30) kiloya 
ldirar ncıhk teclılıatlle vura· 
caRl ia,ı Gcretıliı olarak tıtıya 
caktır. 

Aytlan Demlryolu kumpan· 
yaıı da cama glnlerl hareket 
eden ekıpretln aık111u ucı· 

lar lçbı bir hmnut vagda ta· 
kaeaktır. Bu ngona yalmz 
ncalar .,laecektir. 

ihracat 
işlerimiz .• 

11nda ıatılan ~68000 çuval 
lztlmden 5''2 çuval lohlur 
idaresi almııtır. 

lbrac edilen ilzilmler 25 bin 
tondur. lnbJaar ld1resi (4000) 
ton hnrda incir nhn almıı ve 
rekoltede horda IDclr kılma· 
mıotır. 

Zabıta Konfe
ransları Devamda 

Bagtln fiğledt"D enel bfllul· 
met konığında vHAyrt bekleme 
aalonanda emniyet mftdftrti bay 
Feyzi Akkor tarafından emol· 
yet mGdtlrllğtl kısam amirleri 
ile birinci ve ikinci komtıerlere 
pollı meıleğlaln incelikleri Yet 

mesleki terbiye hakkında btr 
konferans verilecektir. 

1936 4 19:i4 
.KUJm Gw. 
55 81 

CUMA 
Arabi 1353 Rumt 1350 
Ramınn 27 1 el Klnun 21 

Evkat Ezani Vasatt 
G(lne~ 2,S4 7,26 
Öğle 7,26 12,18 
İkbıdl 9,4( 14,39 
Aktanı 12 16,52 
Yetaı 1,38 18,29 
lmeak 12,47 5,39 

lzmir'de ölço 
işlerinde Vaziy • .. .... 
Tacirler Sıkıoh 

iddia Ediyorlar, 
Bakauhğa Bildirilecek. 

lzmft'de lr.aotarla11a; ııfarMıa 
baılamayıp 20 kilodan batla· 
maıı yaeek edilmlttil'. lkldiye 
kanlar daireılade buloDU ku. 
tarlar da yaaak P-dtlmlftlr. 

lbracatcı, mutna111t " klha· 
litcı tacirler bu yOzden zorla 
durumda kelmıtlardır. 

Çankü tacirlrr kıımen, be· 
ledlye kantarlarından htlfade 
etmekte idiler. Birçoğunca ile 
baeküll .. rl yoktur. 

Geçenlerde eebriml" ~le• 
ölçOler Ye ayar mldlrl Bay 
Bekir Sacl<hk; bu naiyed 161· 
mftş Ye yeni basarlaomakta ba· 
luoaa talimatnamede btleoD 
göz&nüoe ahnaca~ını llyleaalıtl. 
Berltarafta ise bo kantarlarta 
kullauılma11 yasak edilmektedir, 
Ticaret odaı'ı Oakanhğa baı•ar· 
mıya karar •ermittlr. 

Rtışvet Hadi· 
sesi Tahkikatı. 

Bay Sarac Rısa'daa rlt•et 
alırken yakalanan mllll emllk 
idaresi memurları tahkikatı de.
vamdadır. 

Adliye diin muhatebe pli 
Bay Fe9zl ile muamelll mem•· 
ru B•y Tcnıfik'i rGınt alırkea 
yakalayan zabıta mf'murlarıaıa 

ifadelerini almıştar . 

Y •pıJan tahkik.atra ıoçhtla-· 

dan mlUi emllk mild6rlctA6 
d08ya katibi Bay Siyamldclla, 
bidiu.de al&kuı ofmadtit•d.• 
eerbut bırakılmıştır. 

Tayyare Sineması 
fon: 3151 BaglD 

Yılbatı mtlnasebetile iki bayGk filim 

==-================== P R O G R A M 
1 ·· FOX Donya Havadisleri (En IOD bavadhlerJ 

2 .• A ş K T A N G o s u (AlmaacaJ 

İltanbnl'cla ılrekll alkıılarla kaqalanan Ye lr..-tndekl mull11 pat"çalaraaı pttklartla, nulyolent. 
ve orkeıtralarda ıe,·e '"•e dinlediğimiz b6yftk operet. 

3 ••KOCASIZ KA-D-INLAR (Fıan11za1) 
Dorothy Jordan'ın buaene gôre~ğlmlz ıenpa hlı •e heyecan dola biricik filimi .. 

Seanslar: Pertembe ,,e cuDUJ ıa - t6,30 - ıa,,5 •ık 1a11goa, ı4,"6 - ıs,15 
21,30 kocasız kadmlar. DJger gtıoler 14,4.5 te batbır. 

------- Fiatlerde Zam Yoktur. 
Bayramda 

Lübnan Me D ftkesı 
Plerre Beoolt'ola metbu romanından maktebee Sariye çaU~rlDde •e Llhnaa tllketlnde oe•· 

ıllmlı dtlnyaaın en blytlk filmi Tayyare elaem•nda göttedleeektir. 

Oynıyanlar : Spinelli, Jean Murat,, Charatoani 



Siyasal Fırkalar 
Nasıl Doğarlar? Altınordu-Altay Revanş l\laçı Tasav-

----- vuru Nihayet Bir Iskandille Ge-
- Beıtarafı 1 inci aahlfede - sarayın karnı ve göıö doyurul· 

. loıanlar, dagınık devirle· mu,, bir tıkım mubıfıaların H riye Kalmıştır. Ne Yazık ... 
rtnı geçirdikten ıoora, lptldıi eli kamçıla lnalbat kunetlerl· 
bir deYJet tipi meydanı çıkı· nlo elden geldlgt kadar çok ve 
yor; bu ilk devlet şekli, feo· ceberutlu haau bulundarulma 
deUzm, derebeylik teklidfr. 11adan ibaret kılmb. Maliye 
Feodal dcvletltrln blrlblrlne iti, para sıyHall lae, halktan 
hucumu, blrlblrlnl yemek hırs bııta bolııı ıır IQtediğl, aarfede· 
Jarı, istll4 hevesleri noticeainde ceğl kadar r ı .. ' ı verim kabl· 
bilyük deYletfo orraya çıkma · Jiyetl biç b . y:-ıı kahlmıdın 
sana ilk Amil oldu. Bu feodal zorla toplamak · e ... kaerlya ııde 
devletledn bir araya gellıl, şe· keyf lçfu harcamaktan öteye 
killerini dl'ğlvtlrlcl abııolfldzml geçmezdi. Fr.odellzm'den mo· 
ve monarşi Jdarelerl doğurdu, narıiye geçildikten eonra da: 
fakat feodal zihniyet, de~lt dnletlo Tazifelerl artmıf, timdi 
mi, değildi. Bu dnletlerJo olduAu gtbi dal budak aalmıı 
batlrmndı hanedanlar vardı değildi; yokarjda aaydııımız 
ve halkın devlet itlerine en vazifeler blrH daha ıumullen· 
küçQk bf r müdahalesi bil,, diril mit ve ıuarlandmlmııtı; 
Adet değildi, böyle bir hak uluılar biraz dıha maatazam 
tanınmıyordu bile. HGrriyet ve makuldil, o kadar .. Liberal 

lhtllAll, halkın dnlet ldıreaine devlet teklini aldıktan IODH 

ilk defa dar milı.yalta bıılayıp devletin vulfelerl ıraıında, 
gittlkce ölçfteü genlıliyen mtl· okuma, bayındırlık, aatlık:, Hi· 
d11h11le!inl getirdi. lamlık ve ıoytal yardım da yer 

Nfbayet bu mtidahale, ıon almıya baıladı, ökonomlk ve 
Meırutlyet veya cfimhurlyetle floyıal itler de dnld iti içine 
idare edilen mf'ıuleketlerde girdi. Devlet itleri, bGylelllı.le 

halk ve mlllet m0me81llltırlaln, genltleylp arttıkça onoola mn· 
deTlet adımlarının itlerini ma· vazl olarak: y6rGyen ve gellten 
rakabeye, kabineleri beğınme · ıılyaei fırk:ılaran fılerl de girift 
dikleri zaman düştırmeye kı· ve genlı bJr bal aldı. Bn ıu· 

dır ilerlemiş ve bu ıaretle retle, devlet ldareılndf', kanı 

halk devlet lılne bıt1Dı ve atler tarzlar, uıuller n hare· 
pıımağını sokmnı oluyordu. ket noktaları etrafında daha 
Bu ıoretlo parlimento bayatı fazla f Udr lbtllif ları baı göı· 

baoladı; parlamento hareketleri, terdi; elyıei fırkaların eayııı 
siyasal kanaatlerin değltlkllğl çoğaldı, programları yeniden 
yflzOnden siyasal f1rkaları do çizildi; fırkalar mttcıdeleıl hAd 

~urda; feoaal devreden ve mo · bir 11ekll aldı. 

narşlk f darC"den sonra, liberal Sf yaeal bir fırka, kuracaAı 

devlet tipi meydana çıktı. Biz, devlette aluul itlerin ıaı çtz. 
umumiyetle, aıyasal fırkaları, gllerl GaerJnde tatbikat teferru· 
liberal devlet tipinin ltaralub atları oda olmaM bile f lklr 
tolemeye bışlanmaeındaa ıonra bakımından birbirine lnaaan 
kurulmuş mOeueeeler diye ve dayananlına kurduga bir 
mfttılea edeceğlı. teelıtlr. Bir tlyual fırkayı ku· 

Liberal devletin zaman ve rın ve yGrltea aaıarlar, ba 

hAdlselerlo lcab ve zaruretle· progrımlarnı ftaerlae namai 
rloe gOre istihalesi netfceılnde, ıözG nrmlı nyıbrlar. 

parl&mentırlzmln karşılığı ve Teferruatlı çalaımılar be· 
l,ktu~adt liberalizmin lıtismar· rlnd~ bir tıkım f lkir baıkabk· 
cılığı yüzOnden, sıoıf kavga· ları cılaa da; banlar bir ayrılık 
larının da batgöıtermeafle ya doğurmaktan naak kahrlır: 
sınıf diktatörlflğQ devleti, ya· Karıılıklı feragatl.,r, blrhlrle· 
hot da reaksiyonları olan eto· rloi ~özetleme n ualıımalu 
rİte devletleri (Fatlıt ve Dil· batan bo lbtflafçıkl•n halle· 
yonal ıoayaliet de

0

vletler) mey- der. Gauan meı'eleel berinde 
dabİI çıkarken bir taraftan dı, ve ileride sirayet lmkAnı olan 
TOrklye'de bunlardan, her ha· bir ayrılık doğar ve devam 
lımdan, ileri ve yeni yaııyıp, edene fırkanın amacına varmı· 
kendi hayat ıartlarıoa tama· ıına imk:ln kalmaz. 

mile uygon bir baıka devlet Farkı programları, bir kiti 
ııekll: Uluaal devlet ıekll doğdu. tarafındın dGtftntUerek hlr ta· 

• llk zamanlarda, devlet lolerl, kım me19elelerln hılll yolanda 
dış eıya•aya, iç ve dıı koran· ııralanıvermlı maddeler yıAını 
mıya ve btr de maliyeye lnbl· demek deAildlr. İleri bir ılya· 
sar ediyordu; bunların dııında 111 fırka, onu koran imanlann 

kalan f ılcr, o zamanlar devle· içinde bolanduklın malaltla 
da vazifeleri araeında değlJdl. şeraitini n oluıan btek ve gt. 
BattA bu eaydıklarımııdan dış dişlerini göaGnGnde tutarak, 
11yası hile devletin işi olmak· birlikte geçlrllmtı tecrtlbelerden 
tın çıkıyor, baıtald hanedanın görgGlerden ve idareci bir ya· 
gftndellk kaprlııleılnln bir ileti, eayııtan ıonra hayıttan bulap 
bir iyrerl neticeıl halini ılı· çıkardıkları hayıU T& tatbiki 
yordu; onların bir fnffatl Teya kabiliyeti oldoguna blldikled 
bir hoınotlu~o, lzdhac teklind6 bir takım omdelerla "terklbltllr. 
iki hanedan mftoaııebetl, btıtftn Bir fırka programını, 1111 kıy· 

uluıal menfeat çarpıımalarını metl verdirecek budar; usun 
kolayca hfr kenara bıraka11 ve n içinden çı~ılmaa olmuı, 
andaki blitftn moğlAk meı'ele· edebi n muf ... l yuılm111, 
lırl ftıU!ıalı:örll hallediveren veye bayatt hiçbir kıymeti onı isale 
hlr Y"na atan ıiyaeet omdelerl ettiremez, 

olaYeriyordu. Aıkerllk mea'ele· Slyıaal bit fırkaya kanet 
ıfnjn devJet iti olmaaı da dıı ve kudretini verea ea bGyClk 
dDımanlır için zorla toplanan tmtl, .. ftlr. Şef, farkanıa lra· 

Te tooraJarı pırı ile kullanılan deılnl, teref ini •e hıyıtlyetlal 
ıdimların hanedan arıularıaa temıll eder. Şef, fırbuaı kendi 
göre ıuraya burayı ıevkedll· ruhundan betler Te ona verdiği 
me. I ıeklinde tecelll ederdi. heyecan n hararetle malıldal 

19 korunmada IMltlaca eDdl,e, •&ar " •1•111-., .a..k_ •• 

Şa spor lşt, ne bltmea, Ul· 

kenmez bir mevzudur? 
Geçtı• J,.rıie, bayram için, 

Gılata11ray •eya Etnlkoı takı· 

mınıa İzmir'• gelec~ği duyul· 
maıta. K.ulablerimlıdo mali 
v11iyetlerl mal6m; akim kıldı. 

ÇOnka kirdan earfınazar1 iste· 
nen para Din bile temin edile· 
mtyeceğt düodutılmClt... Acı 

feydir değil mi?. 
Tak.Jmlarımııa hariclr, bir 

tem11 yaphrtmık lıtertz. Bıy· 

ramda bir ıpor gClnü yı~at· 

manan çok gazel olacağını 

takdir ederle ve hu meyanda, 
bGdcelerl dılma harab ve peri· 
IJ8D bulunan kulOblerlmlıe h,., 
on kurut dı varidat trmln 
oloı>ablleceğfnl umartz. Fakat 

lmk:lnıızhk denilen oey kırt• · 
mıaa çıkınca ıoear, kahrız .. 
Bu da böyle oldu ... 

Bir aralık kolaAımıza şöyle 

bir habn çalındı: 

.. Altıy erklaındaa eelihlyet· 
tar bir zat, Altınordu kohlbüne 
gltmiı ve Ahınorda kuUibil er 
kAnı, bayramda bir Altıaordu· 
Altay revanı mıçı yapılmasını 

teklif etmfıler, o dı bunu mem· 
nunlyetle kırtdımıt ve uaulen 
idare heyetine mee'eleyl bildir· 
mit~ idare heyeti de mnvafa.' 
kat kararını nrmlt.. Yaoi, 
h11altt yarı yarıyı olmak (lzere 

eeu itibarile iki kuUlp aram· 
dı maııbakat hbıl olmaı .. 

Ben bunu duyunca lkl k.u,. 
Telli takımın karıılaımuını 

aeyredecellml, petfa peıla, ee· 
villdlm.. Bu veılle ile, ıporu 
eevealer ve ıporculır 11hadı 

bula .. caktık; bayramla11cak, 
ıHloecektlk.. Kollplere de bir· 
bç kurut kılac•ktı. 

Fakıt bana Gyle f9YaD• dik· 
kıt bir htdlae takıb etmlı ki, 
pf8, kaldım.. Alnnordu koHl· 
bGnden ıeltblyeuır bir sat, 

Altay kulClbdne gtdlyor ve 
Altıy erk Anından birine di. 
yor ki: 

- Da mıçı kabul edecektik, 
fakat bası mıbınrlan göa6o6ae 
aldık, tereddat ettik. qer 
bbe yQzde yeımlı verlnenbı 

movafakıt ederla. 
Alta yh sat 10royor: 
- Ne mGauebet, Dlçln bGy· 

le lcab ediyor? 
- Şey.... ÇftnkG Altay ta· 

kımı son zamanlarda çok kay· 
betti. Bhı ıereflmlal dCltClDmek 
mecburlyetlndeyla. M11maf lh, 

hlm Te geoit teockkQUeri delil 
11de, 6ç .klılllk bir ticari tetek· 
kilde bile bir baı, bir hakiki 
idareci olmazsa o ılrketten omu· 
lan faydaların hiçbiri meydana 
gelemea. Bu mleal; bir ılyael 

teeekklle, bir fırkıya gelene 
kadar hGyCltGIClr n ıenlıle· 

dline tef in e ... a ehemmiyeti 
derhal tebarlm eder. Bu itibar· 
la : Camburlyet Balk Farka11, 
d6ny11nn t:n muharlyetll fır. 

k,11 •e Tttrk ulaıu, dGayaaın 

en bahtli uluıudur. BGUla fır· 

kıtırın lmrendllf bir fırka, bG· 
ttt.n uluıların lmrendtgı bf r 
oloı : Ç6nktl Şefi, emıalıls bl? 
Şefi ur •. 

N11arl mah1matlın ziyade 
ICJinde yapdıgımıa gGnGn icap 
H ln•nlarmı telkin eder bir 
amacı giden ba derılerde fır· 

- tfı1t1ı•·· ..... , ...... 

ıiıe baıka blr teklif daha ya · 
pablllrlm .. 

- Ne gthl? 
- Hlıılatı yüzde elliye ka· 

bul edchtllrlz. Fakat bir '8rlla 
oyunu blçolmazsı 

bitirmek. 
beraber~ 

Ru leklirteld ,abeser garabet 
\'e fecaati, ıfz de bı>nimlt": b~· 

raber, bem Altay, bf'lm Ahınor 
do heflabına tabtatile takdir 

edereh>h:. Prnfe!lyon~lllt;ln lıile 

müsaınıha hududu, tıukadar 

la O halt bl r teklif 1 kabul r<le 
mez. Kıldaki omatörlüAfm yük· 
ıek rubuııo taşıması İcab edtıo 

ııpor teeekküll""rimfzi böyle gerf, 
köta ve 11aık1ncı zihniyetle lda 
r~alntı1 tahammQIOmüz yoktur. 

Ahıuordo ı11kımı 1 rastgele hlr 
takım olmadt~ı gihi, kulübün 
menuohıdıı lf)ref luio, hu şe · 

lı..ilde prof'eıyonelce bir pi yatıa 
oyununa fr:da edHmeııl lehhda· 
lin ta kf'odteidir. Profesyonel 
gftreoçt, bokeör ve futbolcular 

için firma ve nıetsfoat m61Aha· 

zaları He höyle daoı~ıkh marl · 
ferler olabilir. Berat-ere kalmak, 
bnna mukabil h1111itı e~yle ve 
böyle takeim etmek gibi oeyler 
yap1labllir. Fakat amatör, kov· 
•etleri az fuklı ağırca kıratta, 

hayıiyetll, ıeref il takımlar ara· 
eında bunu duymak blle l11teme· 
ylz .. 

Şuda nr ki; Altay tıkımı, 
eon maçlarda kaybetmlt olma · 
aına raımeo teknik itibarile 
lımlr'fo en yOksek bir takımı· 
dır. Yani futbol bakımından 
Altınordu'ya fukdlr, denllebl· 
lir. Danı mukabil Altıoorda 

takımnun e~erjt, ılr'at ve ka •· 
vetll ldaretl nrdır. Saniyen 
Altay eekl TP tarihi bir kulGb· 
tar. Firması tutulmuıtur, azeıı 
dı çoktur. Yani oyun h11ıli· 

tındı bile rolCl vardır. 

Bu aiholyetl iki koloban ve 
İımlr'ln amatGr ıporonun te· 
refl namına ıurada teırlh eder· 
ken ıynl lzımandı; bu maçın 
yıpılmuıaıa temin edece~l ıevk 
Te mlaavi faydaları da dtltGn· 
mekten kendimi ılımadım. 

Eski Bir Altay'b 

Açık Muhabere 
Altay'la Bay Vabıb'a! 
"Eekl bir Alaıfh" lmzaalle 

pıetemlıde çıkan yasılara gön· 
derdll'aiz enabı aldık. Yazı 

faalalıAından mektubuna bugaa 
koyımıdık. Paaar altbımıada 

neıre çalıpcağla. 

ettirmek gerekliyor ki : Tek 
tek adamlar, kıymetleri ne olar. 
11 olaon, ıoyaal bakımdın, yGce 

itleri ba11rmak bakımından ıı · 
fırdırlar. HagGakl bayılta 6e· 

ttln olmak n hatta tutunmak 
için, bir aluıon kafı11 T& yG· 
reğl lıllyen lnMnlarının bir anı 
lnaaııtı, bir ına yolda beraber 
olmılırı, bir olmıları e111h 
tarthr. En Qıtftn bir dnlet po· 

lltlk111 geden Terkiye rejimine 
yılnız inanmınıaı ve bağlanmı· 
nısı dilemek delil; yınn hı· 

yata karıttıgınıs umın yanı· 

nızdı, beraberini.de çabtınlara 
da ayul ıeyl telkin eylemenlzl 
dilerim. 

Y eryQzClnla içinde bulundu· 
Anmaz haline bir göa atalım: 
Bilgi 8ealolemekte, budanmak· 
tadır. Bir hektotonlar devrin· 
deyi• : bir dt1me7e bumakla 

Halkevi Liklerinde Demiryolu'nunı 
Şampiyonluğu Tasdik Edildi 

Bir &eneye yakın bir zam•n· 
dıaberl devam eden Hılkevl 

ilk miçları nlbıyet geçen hafta 
ıona erdi. 

12 tıkım araetnda yapılarak 
tam bir intizamla bı,arılao ha 
müıabakalann şımpiyonlaAunu 

Demiryolo takımı kasanmıo ve 
geçen hafta, eahadı şilt mOkA· 
fatı keodiefnP, v~rllml~tlr. Şam · 

piyon takım liklerto 11 oyunu· 
ouu lklelul hrrub"rlik Vtı do · 

kuzunu gnlihfyt:tlfl blticrrek 
Holkevinin ş mpiyonlıığunu ka· 

zırnmıe bulunuyor. Yeollmeılen 

birincHl~i kazanan Oemlryolu· 

nun ;awviyonluğu Halkevl Spor 
K.omit~since de taedik. edil 
mJettr. 

n~mlryolunu 4 puvan farklı 
BuroıAva takımı ikincilik ile 
takib etmektedir. Yirmi beşf'r 

Q ö 
.. 

::: ~ Qj) ~ : • .. 
Qİ .. ~ = ıı.ı .. 

Q.. ;ıı.. < CQ rn 
31 10 l3 2 o 
27 ı:i 17 2 o 
25 17 17 • ) .. n ., ~ _., 14 20 l l 
23 12 20 4 o 
:!!? ıo ıı 2 1 
22 11 14 l o 
21 23 16 o 2 
19 li 14 l J 
18 27 16 o 

8 24 6 o 5 
6 21 6 o 7 

Bugünkü Maçlar 
Bugfto her iki eabada muh· 

telif ilk ve hususi maçlan ya· 
pılacıktır, Bunların en mabiml 

Altınordo · lzmlrspor arasın· 
dakl maçtır. 

Program ıöylcdlr: 
Saat 9 da Şırkıpor · K.S.K. 

B. takımlan hakem bıy M. 
Şöhretli. 

Saat 11 de İzmlrepor · Al· 
tınorda B. takımları hakem 
bay Hakkı. 

ponnla Turan H Etrefpa .. 
takımları da ilkin lçdncOıl· 

dGrler. Soa maçlarda Etrelpaea 
genclerl iyi bir nrlık gGıtere · 

rek GoClnclllğe kadar çıkmıı· 

la:dır. Halbuki Etrefpa .. blar 
bir maçtı bOkmen mağlftb 

ıddedlhnemlı olsalardı pona · 
ları belki Burnnı lltı birle· 
tirdi · 

Y r.ol ltk için en kuYveıti 

namzetler ara11ıoda Bnrnave. 
Eırefpaea, Kıbramaolır, U.•rnir· 
miryohı He Bayraklı, Tt'peclk 
takı'Dları bulunmaktadırlar. Tu· 
ran'uı gene takımı da halen 
üçDocDIOğG muhafaza ediyor. 
Yeni liklerln bayramdan sonra 
baıhyacağı ve bayramda da hlr 
tarana yapılacağı ıGylenmek· 

tedlr. Gençlere muvaffakıyetler 
dileriz. Povantajı apğıdı ay· 
nen nefredtyoruz. 

..:: ... - Kulüb iımi 
• 
~ 

O 9 " Demiryola l 
2 7 •· Barana 2 

3 6 " Turan 3 
2 i " .Etrefpqa 3 
3 ·1 " Kahramanlar 4 
3 5 " Tepecik 5 
5 5 •• B. btlleyinler S 
3 6 .. Karaltay 6 
5 4 " Bayraklı 7 
7 3 .. 9. Eylftl 8 
5 1 " Ylbelme 9 
3 l " BiW 10 

Saat 13 te Şarkspor • K..S.lt.. 
A. takımları hakem bıy Zeki. 

Saat 15 te laaılrepor • Altı· 
nordo A. tıkımları hakem .bıy 
lama il. 

Halk sahasında: 
Saat 11 de Bllll • Parbpor 
Sut 12,80 da Tarbpor · G&s· 

tepe. 

Sut 14 te Banıa•a • Bacı· 
haaeyfnler 

S11t 15,30 da Demlryola, 
Kahramanlır. 

Bornava sabo alma komisyonunda iha
leleri yapılacak olan asker ilAnlan 

Burana Askeri ıa. al. ko. re. den: 

Fırka kıtıtı için 21000 yirmi blrbln kilo Mbunun Sl.12.91.t 
de yapılan açık ekailtmeelade eabunaıa "her kilosu i4 yirmi 
dörı karnı 50 eantim talibi tlzerlndedlr. O.hı ucozı vermek 
iıtlyenler 10.11.kAoun.935 ptırıembe gGDO eaat onbirde Bun•· 
vadakl aaua alma • omteyonuna mGracaadan. 16' 

BQrana Aıkerf ea. al. Ko. nundıa: 
1 - Burnıvadakl kıta için mdnıblada olan 100 ton Ualt 

maden kGmOrClnCla ihaleıl 9.k•nunuADl.935 çaqamba 
~tlnClne tıllk edilmittlr. 

2 - 11 liradan talibi tlzerlnde balanua meık6r k6mlre da· 
· ha ocoz flat Tereceklerln meaktl.r gftnde 1Ut 10,30 .. 
Baraavıdakl aatan alma komlayonana mtlncAtlan, g6 

yftzlerce tona harekete getiri· 
yorua; meııfelerl rametmekte· 
ylı: Yerytııtl eavaıındın evel 
Mını denizini tayyare Ue geQ· 

mek bir fevkalldeliktl. Bogan 
bıhrlmahltlerl ııın poıtalar te· 
ılel devrindeyiz. Batan bu ge· 
liten, geniıliyen hayat içinde 
devletin Gaerlae yClklendlgl it· 
lerl bıpnn11ı için tam bir lh· 

tlaae, kıymeı ve gftven ilzam. 
Her it aloılıtıyor. Profesyonel 
ukerllk, profeıyonel ticaret, 
ulaılaımııtır : lktHıdf vaılyet, 
oluaal bir ökoooml halinde en 
uygun 9ekHnl buluyor; kOlttir 

bile profeıyonel olmıkıın çık· 

tı: o da uloımıkta; onun da 
ulaılaımaaı, uluıa yararlı olma· 
11, yeni bayat gidielne uyma11 
için birinci tart. 

itte bu mınzara kaq111ncla 
H bo va•iyet içinde; bir takım 

aClmre n nnıf a.rın kendi ••· 
featlerlae aygaa olank a.. 
ılnnek ladyeceklerl bir takım 
tel•kkilerden dope11k, alalll 
polldb hayatında engeller 'fe 
ma .. ffakıyetala dog ur1e1tk, A· 
ğıaık, kınıık bir fırkalar hı· 

yabaın doAmaı, devletin lna 
kadar lhtl111, kıymet T& ga ... 
lpnl aorlıttarmıktaa, kanfbr• 
maktan tGgesdlrmekten INıtb 
oeye yınmaa. Liberal devlet 
tipinin daganık fırkalar yedae 
olman bitin lıteklerlae omus 
vermlı, b6t8n tehlikelerini g6-
ğClılemlt tek fn kah pdarelerlD 
muvıffık ol1C11ğı devlrlerdeyl•. 
Eo uygun devlet tekli, nual 
monarıl delllıe ötekiler de de· 
iildlr; ulaMI devlet tekli, bl· 
sim eeldlmlsdlr, tek 6rka tek· 
lldlr ki; ayakta danakbr, ma· 
uffer olmuttor n mau8'r 
olaeaktır. (UI•) 
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T~~kPosDtası.. . A d Dost Krallar Atatürk'ün Macaı· Saltanat Naibinin 
ur onenmesı can ay . y l T h .kE .1 y . 8 . N k 

D.kk 1 T k.h Ed·ı· enı ı ını e rı ttı er enı ır ut u .. 
ı at e a ı ı ıyor. 
-------· Atatürk Te Her iki Kralın TeJyazı· Zorluk Vaı·dır, Fakat ~iyasi lhtiı·r.s-

Türk Ka ınına Seçme Hakkı Veri- ]arına Karşılık Verdi. Sükôn Bulacaktır. 
liyor- Atatürk'ün Gözçeken Islahatı- Ankerat 2 (A.A) - Yılbaşı 

mO.oıtsebetile Romınya krala 

Karol ve Yugoslavya kral nılbl 
prf'D8 Pot hazretlerfnd~n Rebi· 

cümbur Atatürk'e gelen telgraf. 

larla Atatürk'ön verdiği cevab 
Jar aşağıdadır. 

bakkıodakl en iyi temennileri 
kabul buyurmanızı rica ederim. 

--·--Budapeşte, 2. (A.A) -lYenf 
seoe mtinasebetllc aef irler he· 
yetini kabul ~den aaltanat nal· 

bi Amiral Hortl, büUln acunun 

nihayet manevi ve ahlaki bir 

anlaşma devrine glr,.ceğl ve bn 
ııayede adam lığın üzerine çök· 

mekte ohın musiof-tlerfn ortadan 
kelkacıı~ı ve Hl)'il~ttl ihıira-=ların 

8Ü~ ı'ınf"f hulacııgı ümidini h~bar 

berkeııt müvterek mımCut na 

mıaa ra.u olacağı bir takı.uı 

fedaUrlıkJarı lhlı.am eylemek· 

tedlr. Bo i,i başarmak boausan· 

da Mıc•riııtıo cliodco ~lt-ai 

yapmı~tır. Ve ananclcrlJc bığiı 

oldoğo haldf! ulu8luın b1rHk 
çalıtmaııına yudım etmdttrn dtı 

gerj durmıyacııktır. 

E~ki Müzik Yerine Caz. 
Paul 

Tbe Obıerver. yazıyor: 
İııtanbul muhabirimiz l 7 ilk 

kanun tarihile bildiriyor: 

19iı4 yılınm son haftaları 
Tiirkiye'de birçok göz çekt-n 

df'ğl,lkllklere tıhlt olmaktadır. 
Bunlıtrdun en· mühtmmi Türk 

kadınlığını alakadar edenidir. 
Türk k11dınına saylavhk hakkı 
VPrllmlştir ve 19:J5 yıh ba~lan· 

cıcında seçilecek olan ulus ku· 

rultay flyelerl araaında Türk 

kadınları da bolunacukıır. Ata 

tdrk dalmıı Türk kadınını er· 

k"kle ayni seviyede görmek 

gerekliğlol doymuş ve osmanlı 
lmparnıorluğu kurumda rnhan 
lorın kadınlardan eslrgt'!df ~i sa 

yııuı f mtfyazları onlara vermiştir. 

Türk kadınına ha imtiyazı 

vermflk tçio kanonda değfıikJik 

yapmak lôzım geldi. Yeni ka

nun ~3 yattnı dolduran her 

kadına Hylu seçmek ve 30 
Y•oını dolduran her kadına 

Hyln ııeçilmek hakkını vermfo 

tir. (;elecek genel seçimde ke· 
nıalfst partlelnio liBtesfne 20 

kadar tanınmı9 Türk kadınının 
gireceği bekleniyor, ve Tarkiye 
yalnız bir parti olduğu için bo 

kadın namzetlerin seçileceğine 
muhakkak g()zlle bakılabUir. 

şikayet ederdi. l Son teorinde 

parlamentoyu açarken şnyle 

demlıtlr: .. Bizim mozlğimlz 

bize ~eref getirecek mahiyette 

değildir. Yeni Türklye'ye d11h11 
uygun düeect:k bir muziğfmiz 

olmalıdır.,, 

ltu sözlerin nPticesl olurak 
kahvf'lt:rden, lokental11rdan v~ 

bQtlia eğlence yc•rlerinden ~erk 
muzfğl k11ldırıldı. 1~tanbul rıtd 

yom bile şark muziğt ile nı·ş· 

rJyat yupmaktan menedildi, 

Maarif Bakanlığı Türk beste 

karlarına Cümhuriyf't duygula· 

Türkiy,. HeiKlcüınlıuru Kemal 

Atatörk'c 

(Ankara) 
Ha~nıetllı Krııl bezrr.ıleri na· 

nııoa zatı ıfın•lrılı•ılndrn yeul 

Ht'Dt' ınünai!t bPtile t'D llllOJIIDl 

lt:lırilderl \'e dot!t Türkiyl!'oin 

rd11lıı ıı~ onun re.i~irıin sanJ.-ti 

fa beyi değl~ıirdl. Arah harf lan 

yuine Laıin harf l~rirıi getirdi. 

lfonun ııeılceal olarak milyon· 

luca Tfuk oknma rım ifade edebi1.-ceke psrçalar ve yazma 
heııtelemelcr ini tebllg P-tti. öğr~odi. f<'ııkat harflr.rin dağlş 

llu ~~kilde muz!k hci!teı.... mceine reµrut>n binlerce Arah 
ntnc,.ye kadar Avrupa mcloıJi- ve Act>m kdfoıtılerl ve ibare 

lni çalrnacakttr. lerf Tiirk lu~11tfode kaldı. 
ViyanaJı lıest~kaı· "~ musi· Alulürk, bundan da bo9lıınmı 

kfşhıasrıu bu gibi işler fçlo yordu. Türk Dili tedkik cemi. 

angaje edilrnletir. yeti ile birlikte, bütün yabancı 
Bu kış Ankara'da klasik kelimelerden arıklırnmış bir öz 

opeular verilecektir. Şark Türk dlll çıkardı. 

müziğinin kaldmlmaeınıo her Şimdi Türk gazetelerinde 

sınıf halk tarafından memnu. başmakaleler öz Türkçe ile 

niyetle karoılandığıDI iddia fnt!şar ediyor ve yeni dili he-

etmek bittabi doğru olamaz. nü-ı tam hfr 11ekilde öğrenme . 
Yaşlı Türk'lerden birçoğu bu mlş olanl!lre Atatnrk'ün eöy· 

dl'ğlşlkUkten hoşlanmamışt1r. levlerl birer örnek oluyor. 

Fakat gr.nç Dt>eil ATATÜRK Yavaş yavaş Türk uluım öz 

ile ayni ze vkı duyuyor ve Türkç~yl öğrenecektir. Y y. 

haf lf opem:et muziğl lltı cazbandı kında yeni bir lô.gat kitabı 
kıvançla alkışlıyor. neşredllecektlr. Bu reform da 

ATATÜRK'do dikkat naza· ihtiyar nt-slin hoşuna gitmiyor, 

rını çeken işlerden biri de fakat g~çlcl hirş"y olmadığı 

Yugoslavya ıaltanat naibi 

fprene Paul hazretlerine 
(Bdgrıd) 

Zatıfehimanelericfn haşmetlu 

Romanya Krah Karo) Hazretleri 

Kral hazretleri namına yenl y•l 
münasebetile bano ~öudermek 
hitfnnda bulunmnş oldukları 
dl)stane tebriklerden fe'Ykalade 
mütehaıısiıı olduğum halde 81z 
deo en eamhrıi tebılkleriml ve 

haşmetlu kral bazretlerioio ve 
zatı fablroanelrı·inln ~ahsi 11011 

detle ile doet ,.ft asH Yııgo9ldv 1 

milletinin Hamet ve refahı 

b11kkındHki temennileriı.nl kabul 

buyurmanızı rica ederim. 

Kemal AtaUirk 

ıtıni~ \P ıfoıııt~ıir ki: 
M··\.·1·111 zorluklıırıt rağmen 

hn iiırıi•li h"t.lt'nıt•k ~t'ı<-ktlr. 

Ükcıııouıik kalkırıruımırı yor!ıl

mak hilmc-11. bir cntıııınllya lhti 

yısç g<>•terdİ/,?'İ hu~ün lıcr zıt 

manıfıın ziyıul~ 11nla~ılroıA, ıü 

r ünmektt>dir. l'alat ~n da ını>y 

rlıuıdadır ki, bu kalkınmak 

~~~~~---~~~-
mal Atı1türk'c 

(An kare) 

/. ıtıdevletlt'rltırlı>n l 93fJ yılı 

roilrııısf'b .. lilıı gen·k ıtBh'luıazr, 

~~rek rnemlekr.tlntz h,;lo hisst>t· 
mekte olduğum s11mimi lemen 

nU<!ri knbul buyurmauızı rlca 
ednlm. 

Karol 
Romanyıt kralı lıaomethi 

ikinci Karr 1 hazretlerine 
(Bttkr~ş) 

Yeni 8ene müo11Stıbettle zatı 

lın~metanelerlotn gönd-ermlı ol· 

duidarı tel yazısını çok büyük 

bir m~mnuniyeıle aldım. Ztth 

lıaşrn,.tanrlt:rioden t1n hurart>t li 

tt>şdı.kürl~rlmi n eab@i eoadet 

lerUe dost Romooyıa'nın saadeti ı 

hakkında ltmıenoilniı.nl kubnl 
buyurmanızı rica ederim. 

Kemal 

J)enizli'de 
l\iınsesiz; (..,:Ocuktar 
lçiıı Hir H:ıl~ V •!rilHi 

l)~nlı!ı, (llııAn.,i) - llli.Ulf'k· 
tr-hJı-r rm·rkı·z himaye hr.yrıi 

6lı.atız vtt , ,~t'IC.::ıui ~ocuklar nırn· 

f,.aıin ... yılha~ı ~ecı;si L"l~itf'Vİn· 

rlr. bir balo ,·crmi~tir. 

\'r.rimi (ilu!ıjz n yr.keul çıı 

culdtrın ~iydiıiJib ktııtaıılmallt, 

yiıUrili h içı ril uıeıooi ı;ilıı 'Ut;f! v., 

drğt?rlt bıt ıunıu·a baglı olen 

bu bıılo çok k11labahk n t-A" 
Jeı:ıceli olmuştur. 

Lbe rrıtm wualUmi Bay 
Sırrı urafrndao tertib olanan 

ve tam yan g .. cede eabnedfı 

~abor-<le görftlen eski Ye yeni 
yıl yıl canlı tabloları çok be· 
yenildi ve alkitlaodı. 

Bo uğord• çok çelıııan mı· 

arif mtiditrü Bay Ziya H ilk 

ledrl8al müftıUİiji Bay C..t"lil ile 

ptyaogc. m~ı:ıalarında, bolr:lerde, 

ldşdt'rdı! voııifo altıo mualJim 

Kadınlarr seçme hı1kkı vertl· 

nıest kararı pek ani olmuştur 
Ve her yönde hayret uyandır· 
nııştır. Kadır.ılara dört yıl 
önce belediye aeçfm hakkı ve· 
rUrntşti, fakat sayln eeçlm 

hakkını da elde etmek için 

göıterdiklerf gayrete movaf fak 
olaoıınıışlardı. 1935 Ukhaha· 
rında l11anbul'dı ıduslararası 
kadınlar kongresinin toplana· 
ca~ının kararlaştırılmış olmaeı, 
Ateuırk'ün bu kara.rı verme· 
ıinde bfr rol oynamış olabilir. 

Belki de Tftrk kadınlarının 
ôtekt yordlardan gelen kız kar· 

deşltrinhı karşılarına çıkarken, 
Cünıborlyet hilkftmetfnde kendi 
P•ylım da bulunduğunu duy· 

rnalarını istemiştir. Her halde 
TGrk kadınları Atatdrk'e mlo· 

'llettardırlar. Yordun her yö· 
Oüod~n binlerce tebrik telya· 
ıtları almıştır. 

Türk dllfdir. Altı yıl önce al· muhakkaktır. Türkiye Refeicümhuro Ke . 
................ ~ ....................................................... liiiiililliiiiiJlıi;a ... iiilıiıiiiiiiiiiiiiiiiıiiillİllıiiİlilli ...... lllil .. 

ikinci bir reform da muzlk 
ıneı'eleııiol alAkadar ediyor. 

Atattırk hiçbir zaman şark 
llltıılğlnden hotlanm11mıştır. Bu 

ınuziğio yeknesaklığından, ha· 
ıf nliğtnden ve hılk üzerindeki 
tıyuşturuco teılrhıden dalma - ____ ................ . 

ANADOLU 
' -~ Gthılttk Siyeeal Gazete 

ı-----~:::.==-:..:=.:.:._---1,~ 
Sahip ve Baoyazgant 

Haydar ÔKTEl\I 
linıuıni neoriynt ve yazı ieleri 
nıüdiirü: KEMAL KARACA 

İdıırelian si: ., __ _ 

.. İzmir İkinci Be) ler sokağı 
C. Balk 1',ırkaaı binası içinde 
Telgraf: 1zmir .• ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
YıllıAt 1200, Altı aylığı 100, Üç 

•ylıgı 500 luıru~tur. 
Yabanc:ı memlek tl . . lik • er ıçın ııene 

abone ücreti 2 7 liradır. 
lleryerdc 5 Kurnııtur. 

;üaü geçmiı nüshalar 25 kuraıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 
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------------------------------------------------------7, çığ, 8. çek, çtk, 9. ç•t, ıo. 

evre, 11. çit. (tarJanın etrafına 

çevrilen oey man.) 12. davaç, 
13. dilken, 14. dilay• 15. hınt, 

16. hınt, 17. keli, 18. kıdığ1 19. 

kıldık, 20. kıyırak, 21. klli1 22. 
mege, 2:1. öre, 24. seğir, 25. eeo· 

gir, 26. sınır, 27. son, 28. tBnç, 

29. taraoç, 30. tarman, 3 ı. tı~ıt, 

32. tol. 33. tonç, 34. torç, 35. 

ucU, 36. uç, 37. yakka, 38· yı· 
yığ. 

Hududu :ıecavilz etmek - 1. 

a11mak, 2. geçmr.k. 

Hufre - 1. buktür, 2. c1tr, 3. 
cobol, (. çar&ak, 5. ÇP.vtik, 6. 

çopu, 7. çukur, 8. dayaz, 9. emen, 

10. engeme, 11. engiz, 12. 
eksik, eaiik, 13 eslen, 14. gfilük. 
15. irmaY, imav, 16. ko 

bul, 17. koçu, 18. kokurdan, 19. 

olm, obru, 20 obruk, 21. oyun, 

2~. önbek, 23. öşük, 24 tıin, 25. 

ylrlm, 26. yhek. 
llufrc yapmak, hafretrntık -

l. b.ılğığmak, 2. eşemek, e~ele· 

mok, :t kazmak, 4. oymak. 

HuJılea - 1. duru (durulmuş. 

musaffa 01an.) 2. omay, 3. öründü. 

ilrfindU, (Müntehab, seçilmiş. ıcç. 

mP- man.) 4. öz (zühde nıın.) 5. 

eil:ıs, öğQ~ (çok söz m..n.) 
Ilul4.s11 etmek - 1. derloytp 

toplamak, (eözü, tşi) 2. kı1111ltwak, 

3. özünü almak, ·i. üyO.rtlemek. 

UulAsal keJim - 1, eözün kı· 

Heı, 2. iisbekee. 

Bulilııaten - l. az eözle, 2. 
dortop1 ;1, kısaca. 

Hulf - 1. kıyık (nakzııhtı 

sözünden dönme mau.) 2. sözün· 

de durmama, ıaözGnden dönme. 

Halleden - 1. dönek, döoen, 

2. fırtık. 3. güvenilmez~ 4. sö· 

zQnü tutmaz. 
Hulfet.mek - J. calkımak~ 2. 

cayraklamak, 3. dönmek !ııözOn· 

den dfüımek) 4. ıımak. 

Hullyat - 1. alınhk, 2. bezek, 

3. eşe, 4. heec. 5. hlşil, 6. ııüs. 

Holk - 1. kllgı, 2. kılık, (Hem 

kıyafet, hem de alılik n adet 

ınan.) 3. kılrnç. 

Hulkom - 1. boğaz, 2. gırt· 

lak, 3. imik, dmük, ummük, ~. gert· 
tepik, 5. ftmkd, 8. yolka. 

Hulul, - 1. galme, geJJp, çııt· 

ma, 2. içtoe girme, :3. konma, 4. 

sinim. 
HohU ermek, - 1. geHp çet· 

mak, 2. gfrmr-k, 3. içeri oyna· 

mak, 4. sinmek, 5. sokulmak, 6. 
uğurlanmak, 7. yolukmak, 8. yü· 

lünmek. 
Hol(ıs, - ı. arılık. 2. dogru· 

hık, 3. gerçeklik, 4. özlük, !>. 

yığışma. 

Huhls çakmak, - 1. çatmak, 

2. sokulmak, j, yaltaklanmak, 4. 

yarnlanmak, 
Hulya - 1. kuruntu, 2. ııagıç, 

Humma -~ 1. ateş, ~. lıezgek, 

:ı. bfzgek, .ı. göyndk, 5. ısıtma, 

6. kezik, 7. ~ızdırm11 1 ~. 11ırı11, 

9. sıtma 
Hummaya tutulmak - yıhtmek 

Bommayı mu.lırlka - yoıgaca 

Hommayı motbika - ulaetırı 

aıtma 

Hommayı nlfasi - y11t3hk 

Bon - kun (aşağıdaki terkip· 

lerin ilk cftzüdftr. 

salaua yüri'imek, 2. ealmmak, 

üğrftnmek, 4. ürihımek, 

His - 1. aolayı~. (idrak, fntl· 
kol man.) 2. aooak, 3. doy~u, 

4. duysu, :>. eıı, ftı, (zilin, hatıra 

men.) 6 eezek, 7. sezi, sezik, 8. 
seztı, se~me, 9. elzil11, 10. eüm (eevgl 
m1a.) 11. tavıt. 

Hfssettlrmek - 1. enl!şroa, 2. 
biirtmek, 3. duymak, 4.. eslemek, 
5. lahermck, 6. isl.-nmük~ 7. 
oguanmak, 8. ezloaıek. eizlnle· 

mek, g. sezmek. 1 O. EizlDmek:, 
11. şoşkumak, l?.. toymık, tuy· 
mak 

Hlsslkablelvnku - 1. aylanma 

2. içe dımma, 3. Ugeymt\
1 

4. ltü · 
rlm. 5. ezik, 6. sulnme, sezlu· 

leme, 7. eezüHk, 8, toygayma, 9. 
9 yg.reğine doğma 

Hisli - 1. dnygotu, 2. ıeıik 
Hf&si iptal etmek - ı. uyuş· 

tormak, 2. uyutmak 

fliıal~ - ı. badak, '2. doy· 
gns1ız, 3. eıunrama, 4. ylğ~ 

l!ilz kıılmak ·- ııogurmııık 

BiSBr - ark (fıtthk4m \it: ben 

d"k mao.) 2. baru, :L ftf n, 4. 
•·ğrek, 5. erk', 6. kerwen, 7. knr

ı;an (eski mezar bakaya@ı "tuıno 
lu,.,. mıo.) 9. eepll 

Bisıe - J. alo, ~. earına, :ı. 
CQlduk, 4 . çuv, ;,, dikit 6. dD· 

"elge, 7. dtı~ellk. 8. dü~r.rge, H. 
düş~rllk, l O. enek, 11. benek, 
12. ok, 13. ö~tto, övOn (yemek 

hakkında) l~. pac, 15. pay, 16. 
eıbağa, 17. tlğfo, 18. tut1rg•, 19. 

urdum. 20. tUeı, 21. ülft, 22. 
ülftk, 23. 6Ul11, 24. yargaa, 

BiHedar - ı. ortak, 2 . pay· 

d~f, 3. illOtçü, 4. fMt'ıjı. 

Hfs!Jedar f't~k - ı1eği~tlrmek. 

lliiıt<'t - ı. c•tlı.O.me. 2. y'1k· 
sdnwe. 

Hiram - l. bttm... bhlm, hl

tie. 2. bMi, 3. bhfit, 4. acer, lir, 
5. son, 6. ıavar, tanı~, 7. tftketı• . , 
me~ uıkenlş. 

Hftanıa erdfrmok - 1. a;fk. 

UJak, 2. bitirmel, :l. eırınnRıı ,.,... 
ılroıek, 4. lt ~mık, o. tO~elLJ&k. 

Hitam bulmak - l. alknımak, 
2. bitmek. 3. g'çm4'1, il. &an 
~ek, 5. sonuna Vll'nıak. 6. taq<:18• 

mak, 7. 1ıdılm&k, 8. tökeolD4'(, 
9. ttlkemek, l O. ucukmık. . 

Hltab - 1. Kde, 2. !Öz ı;öy· 

leme ( birine - ) :3. sôJl~ntt. 

(birinr.) 

Hltal>ı:tmek l. ayıtmak~ 

(aöylemek, tehlfğ etmek, bahad· 
roek. ~onuşmık man.) 2. aymak, 3. 

eyhmeka 4. eöyleruek 

Hltabrı - sah 
Bile - l. al. 2. ıldınmu, ;-J. 

aldang1ç, 4. aldatmacı, .5. •Jd1V1 

(). aldayış, 7. ahığ, 8. •1ıt"• !l. 
ayın, (ayın, oyun), l O. ay~ 11 
bezr.n, 12. çap, 13. Çtğız, l4. . 
çQmt', 1 S. dek, li. dolan1 18. 
dolan ık, l 9. düuo, 20. ~ntn. 

~ı. fh, 22. ga~ar. • 23. höz1hı, 

24.. lnçkcltk, 25. kah, 26. kayıt. 
27. kelek, 28 . .kotık, 29. kunk, 
30. meke, 31. .oyun, 32. <kOn.. 
83. Hpıalıç. 3~. 88'0Z, 35. tıloJE, 

ıolok, 36. tel, tep, tev. 37· teali, 
38. üngülilk, 39. yalln, 4-0. yap, 
yop, 4.1. yftmlö 

Hile etmek - ı. aldamak, 2. 
aldatmak, 3. armak, 4. s~rr et· 



Bay Laval Atına'daki Son Mnoakaşa Yunanistan Atatürk Iran 
:'Jngün Roma'~a .. ....... , . 

Hestia'nın Saçmaları Ga· Yeni Müdafaa Hariciyecisini 

ı . s· . l d• d. Tedbirleri Alıyor. Kabul Ettiler .. zete erı }fllr en lr } - Bıtı 1 inci sahifede - il- Bıtı l lnci ısblfcde -

- Bo~tıırefı 1 inci ufthedo -
hak ında da ya anlatmıtlır, 
yahutta ımlı:~mııları pek yakın· . 
dır. İki yAldı~ lngUtere'oln en 

kuvvetli arzusu Fraııea İtalya 
ar amda ııh bfr anlaıma olmaaı 

idi ki, bugfin işler bu yola gir· 
mf: bulunuyor. 

Parle, 3 (A.A) - Havas 
Ajanaından: 

. ---~~~~~~~-
- Batı 1 inci sahifede - de bu baylar neyi temsil edl· 

(Eğer B. Aru Yunan'lılaıuı yorlır ve kimin namına olusun 
TClrklye için kan dökeceklerlol lradealol n uluan temetl eden· 
zannedlyorH hata ediyor) de· ler aleyhind kalkıyorlar? Ulnıun 
mitti. lndeslot ..,,. olasa temsil edtn· 

BdtGn · Yunan 18ıtbuatıDda lerln düşüocen şudur: İcab 
bu tek ldrl" .. -va karşı hflttlo diğer ettiği takdirde, TOrk'leriıı yanı 

pl4nın tatbiki sekiz mUyu yeti huktlmetl d11hf o proto 
drahmiye lhtiyıc göıtermekte· kola reımlyet verememlılerdlr. 

dlr. HiUuimcte memJeketln ula· K4nunueaol 1932 tarihinde 
Hl mGdaf1a vaziyeti hakkında İran devleti ile Tflrltlye elim· 
her allı ayda bir rapor ve- horiyetf aratında aktedllmlş 
rllecektfr. Konseye iştirak ede· olan kararname ile iki mera· 
cek olan dört general, ordu Jeket ara11ında hudut tayin 
umum mQfettltl unnnını ta••· edilmiştir. Bey Lavel bu akşam Romı'ya 

gldectı-kt!r. Kabine arkadaşlarm· 
dan bu Eeyahntl mucip olıo 
müz kereleri neticelendtrmeıd 

gazeteler r .. 11h·ı"f bir cebbe almak· bapnda, mötterek menfeatleıl yacık ve m~mleket dabutnde Iran devleti, Irak ile lran 
tedklk: seyahatleri yaparak or· 

f çf n ıarn bir sal4hlyet almıştır. 
Hny Laval Roma'da Salı gd· 

nüoe kadar kalacak ve bay 
Mueeollnl IJe iki defa konu11a· 
cakllr. Cumartesi gilnü ely•sa 
halumıodan en ehemmiyetU gün 
oloc ktır. Çünkü Cumartesi gü· 

nO Laval Mussolini görı1~mele· 
rJne hasredilecek ve görQşmelere 

fcsb ederse Pazar gftnt'l de de· 
vam edilecektir. 

Roma 3 ( A.A) - 1etelanl 
Ajaneından: 

İtalya hültô.metlnln daveti 
üzerine Bay Lavıl perşembe 

akşamı Pads'ten Romaya hare· 
ket edecektir. Bay Laval Ud 
hflkdmet ıraeındr cereyan et· 
mekte olan görüşmtılerl neti· 
celendf rmek için iki memleketi 

a14kadar eden meı'elelerle gıı· 
nel ılyaea '1akkmda Bay Mos· 
ıolfot ile mühim müzakereleıde 
bulunacaktır. 

Parla 2 ( A. A ) - Royter 
Ajansından: 

Şimdi haber verildiğine göre 
M. Laval Roma'ya gidecektir. 

Parla 2 ( A. A ) - Royter 
Ajansı muhabirinden: 

Bııy Lavnl'ın bu akşam veya 
yarın Roma'ya gitmesi oldukça 
muhtemeldir. Bonun için dald
kadan dakikaya bir karar ılın· 
maaı heklenmektedlr. 

h 
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la ve Törk E eıı Jostloğnnun müdafaa yolanda kanımızı dö 
kıı'f'vetim 'e )l..t>ti.-klfğlnl teba· keceğlz .. 

rilz ettiren makaleltırle Hestlı'ya Katimerioi de Diyor ki: 
cevab nrmektedirler. Yunanistan, TdrUye ve diğer 

Vradini ıdiyor ki: Balkan de't'letleri ile tam bir 

- Heıtla bu beyanatıoı ki· ittifak muahedesi imzalamış bu· 
rufn namıoa yapıyor? Bo gazete lunmaktadır. Enelki gOn bo· 
kö~ük veya btlytık bıngl fır. rada bulanan Ttırklye dıo ltlnl 
kayı temıil ediyor? Blıdm bil· bakını, TOr.ldye•ntn dıhlli işle· 

dlglmhıe göre bu gaı:ete, doğ· rluden ve Ruhanilerin elbiıııesl 

maıı ile ölmes.I bfı olmuıı olan mee'eleeinden hariç olarak (TOrk 
faoleı fırkasını bile temsil et ler, bu muahedenlo tatbiki yo· 
meııı. Yaoayao hiçbir fırkayı Juoda, Yunanistan için babışle 
temıll etmemekte olan bo kanlarını dökeceklerdir.) Demft· 

gazete, acaba 6lmftt herhangi tir. Heıtlı gızeteeJ, (B. Tedtk 
bir ulo11l kumandanı mı, ulaHl RGştQ Ara& eğer Elen olu11onun 

bir oef l mi, ntana karşı ifa Tflrk olusu için kanını döke· 
etmiş olduğa ıel'ef 11 hlzmetlerenl ceğloi zannediyorsa hata eder) 
ietinad ederek motalea ıerdet· diye cevah •eriyor. 
mek bıkkını malik bulunan 
herhangi bir Yunan Gerlbaldl· 
l!llnl, bir Y onan Smolenıklılni 
mf temsil ediyor? Bonlaran 
hlQblrl değil. 

Biz, Bestla gazeteıl tabileri· 
nln harb eanaıundakl hattı ha· 
re ketleri hak.kında eöyl,,df klerl 

sözlere de inanmak latemiyo· 
roz. Fakat herhalde gueteleri
nt dost Türkiye aleybiue 11e· 
ferber etmlt oİaa bu baylar 

birer milli kahramın değildir· 

ler ve böyle bir unun tatı· 

mak hakkını taleb etmeğe ce· 
aaret edebileceklerini taıavvor 

Bestla, kendi müdürlerinin 
ne Türkiye f çln, ne de Yona· 
nlstan için kanlarını dökmlye· 
ceklerhıden B. Aras'ı haberdar 
etmekte m11zordor. Çünkü on· 
tar, vatanaeverUğln ticaretini 
yaparlar. Fakat şimdiye kadar 
bfr defa bile sllAh altına gel· 
memltlerdlr. Bütün olos naDJına 
aöz ıöylemeğe he hiç hakları 

yoktur. 

Kaoada'oın itirazı 
Ottova 3 (A.A) - Kınada 

hdkumetl lngiltere'nin Ruelır· 
dan kereıte ılmak hususundaki 

etmlyorus. Fakat bu takdirde kararını ltltaz etmiştir. 

.,' 

dunun vazlyetlnl gözden geçire- araeında yeni bir hudod karar· 
ceklerdlr. namesi akdine hazır bulondo· 

Tipos gazetesinin haber ver · ğono lrak hükunıetlue birçok 
df~lne göre donanma ali meoliııl defalnr bildirmiştir. Lakin tees · 
yak1Dda toplanarak her biri süf olunur ki, Iı:ak bftkumetl 
1.376 tonilltolok iki torpido Irak hük,im~ti bep kendi nok· 
muhrfblnlo Hhn alm muı ke . tai nazarında ısrar etmiş ve 
rarını taedtk edecektlt. Bu tor bu defa da bo hudod mee'e· 
pldo ve muh.rlplerlohı herblrin . lesinin hallf hueuf!unu Milletler 
d~ 12 tik dört top, iki torpil cemfyetina havale elmeğe lü 

cihazı ve üç tayyare topu bu. zum görmüttür. 
lonacıktır· Bu torpido mubrf p· İran dol eti de bıı huausa 
lerl on •~kiz ay zarfında satın muvafakat etml~ olmakla, Mil. 
alınacaktır. letler CepılyeUnio gelecek cel-

Vradini ~azeteel, ynkandaki aede bn lhti1Afa bir ntbayet 
maltJ.maatı kaydettikten sonra vereceği ümld olanur• 
ohıeal müdafaa ordolarana IA · Ankara, ~J (A.A) - Burada 
zımgelen teçhizatın ne suretle bulunmakta olan İran hariciye 
tedarik olunacağına dair aertğı· veziri K4zlmi hao yarın latan· 
daki mahlmatı vermektedir: bul'a hareket edecektir. 

Bu lbtiyaçların:Yunınfıtanda 
yapılması kabil olan, battaniye 
te~hlzat, sıhhtye leTBzımı gibi 
kısımları yerli ulusal unayl 
möeaseeelerlne ıemarlaDacak ve 
bo mfl~eseeeler bu elparlşlerl 

az bf r zamanda verebilecek bir 
bale konulacaktır. 

Bo suretle hem harice fazla 
döviz çıkmHıoıo önüne geçi· 
lecek hem de memleket ı,,çi · 
lerlne it verUmi!I olacaktır. 

Barice ısmarlanacak kısımlara 
gellnco, bu siparişlerin kıy· 

metlerinin Yunan malı ile 
ödenmesi üzerine tamamlanması 
için gayret edilecektir. 

Rusra'da .; 

Kartsız Ekmek.-
Moekova, 3 (A.A) - Kart· 

eız ekmek satışının ilk günii 
hadisesiz geçmişttr. Devlet tara· 
fıudan bllha88a açılm11t olan 
mağaza n dftkkı\nlarm lhtf · 
yacları normal bir surette te· 
mio olunmuştur. 

ispanya Vaziyeti 
Madrlı, 3 (A.A) - Hükft· 

met İspanya'da örfi idareufu 
kaldırılmaema dair parbmen 
tonun daimi murahhas heytıtloe 
bir teklifte boluoacık.tır. 
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TClrkçe karş1hklar 

~------------.................................... ..;. ..... ;... ..... .. 
mek, 5. dQzen kurmak, 6. fit 
vermek~, f hlemek, 7. kelek gel· 
mek, 8. karanmak, 9. Oyan et· 

mek_. 19. yuplam~k, yub1Jlmak 
Bil"kıtr - 1. aksam, 2. ılc!. 

3. Aldağoş, 4, aldak, 5. aldaucı, 
6. allak, 7. arkuk, 8. bızıkçı 
(mızıkçı, oyunda hile yapan adam 

man:) 9. çultur, 10 dağıl, 11. 
hıneık, 12. hooez, 13. kaçar, 14. 
kayışçı, 15. kıllıkçı, 16. kırba.,, 

17 . . ,,~orakçı, 18. kıırnaz, 19. 
özün~fi, 20. aaymantı, 21. saltak:, 
şıhal(,. Of tire, bahane ~an.) 22. 
ıına~! 23. ıiğece:q, •lngil, ~4. 
su en.~t>D.. 26. tardın, 27. tevük, 
2". tilki, 29. tülek:, 30. Qoğü 31. 

ür•fik, 3:!. yaodız, 33, yaıırtıo, 
34. yoy 

Hileli - ı. karışık (mağeoı 
men.) 2. ketıoka, katıokı (mağtuo 
man.) 

1 

HHeıı anlamak - tuysultmak 

Bi~ .- 1. çırpı (bit' çırpıda) 
2. dazlük, 3. karo~lık, 4. karıı 
karcııya olm , 5. keıemen 6 ' . 
pereeo, 7. ıura, 8. ıe~, 9. nğur. 

Hizasına getirmek - 1. dıhel· 
mck, 2. 11ralamalc1 3. ıeolemek, 
4. taolatmak, dftuJtmek 

Hizmet - 1. buyan, (hayrat 
ve haıen ta hl~uıet men.) 2. cu· 
mu,, 3. iş, 4. kulluk (beodelJk 

men.) 6. .hley (ben~ellm man.) 
6. ıoyg!lnlok, 7. tabak, -8· tataı, 
tapığ, 9. tapık, 10. tapu, 11. 
tapuğ, 12. yomuo (Hzlfe maa.) 
13, yorga 

Hizmetçi, hizmetkar - 1. ayak· 
çı, 2. beılek, 9. beeleme (bn. 
hıesa küçükten alhımıf# hizmetçi 

kıı mın.) 4. comotçu, 9. çeltek, 
6. çotamık, 7. çOoe, 8. dutma, 

9. elulağı, 10. gabıı, 11. galak, 
galuı, 12. gezlr, 13. hodak, ha· 
dak! 14. lnçft, ıs. fşçl, 16. ka· 

hııı, 17. kapı kızı. 18. karavaı 

(cariye man.) .19. kaıııanıt, 20. 
kolgur, 21. kullukçu, 22. kuluk, 
23. kulukçu, 24. kuonkçn, 25. 
mu lak, 26. odak, 27. odahk 
(bilbaeaa letifraş için ıhoan cıd· 
ye men.) 28. elhekçl, 29. tapao, 
30. tapıcı, 31. tapığcı, 32. ta· 
pılı, 38. tapJcı, 34. tapuğ&ak, 

35. tıpokço, 36. tutma, 37. ulak, 
gg. otak, 39. yalcı, 40. yamıntı, 

41. yaraşık, 4:2. yanııma, 43. yu· 
moıço, 4ı4 yüUlk. 

Hizmet etmek - 1. lt görmek, 
2. kulluk etmek, 3. kullok.mak, 
4. tapınmak, 5. tapı kılmak, 6. 
tapmak, 7. tapulamık. 

Hizmetten affetmek - Yumak. 
Boca - 1. bah11, bakn, pah,ı, 

2. hoca. S. lke, iye, '· kam 
(ıımınt din ulruu men.) 5. yan· 
rağı. 

Hoka - ı. kıbutoak, (kdçflk 
kıp mın.) 2. kap {içine bir tey 
konacak uesne ıımın.) a. kapıreık, 
4. ko'lu. 

Hokhbaıılık - l.e 1 oıbuldutu, 
2. gôz ba~cılık 

l1 or (g8rrn~k) 1. ııağılaınık, 

2. glızetmemek, 3. kınamak, '· 
saymamak, 5. yen1emek. 

Horo• - 1. abalık, 2. ete9, 

3. eteı. 

Rot - 1. etgft, ef kG, ltk6, 2. 
gökçek, 3. gtlz•l, (. lmılk, 5. 

lyl, 6. kızık, 7. koyak, 8. köre· 

gen, 9. k:Gıtllt, 10. oğlagu 11. 
ıevlp;liğ, 12. ae•lmH, 13. saçak, 
14. sdykflmliı, 15. tın, tın11k, 

(nef111, nefise, bedia mın.) 16 
yahşi, 17. yaramıkta. 

Bo,a gitmek - 1. beğenmek, 
2. okramak, 8. yakmak, 4. rap· 
sımak, 5. yetime gitmek. 

Boş görmek - İrlumek. 
Bot baht - l. kıvlığ, 2. kutlu, 

3. kutlug, kutlok, 4. mut.la 
Boş bd - 1. gQzel, kokulu, 

2. iyi kokan, 8. eıpar. 
Hoı meşreb - 1. glditl iyi, 

2. ıaylu, 3. tatlı dll&l. 

Boo ıohbet - 1. eke, 2. 
konotkan, 3. konuom1111 tatlı, 

4. oengll, 5. yanık. 
Booout - 1. beğenme, 2. 

~ğrDnç. 

Botnudi - 1. lr.ebenç, 2. 
öğrdoçla~. 

Hotnut etmek - tıblıtmak. 

Botnat olmak - 1. ayamak, 
2. hayırlamak, S. gönenmek, 
4. kanmak, 5. onmak, uumak, 

6. ıllemek, 7. tlrblmek. 

Boonuttuzluk gGıtermelr. - 1. 
bıtırganmak, 2. mıraldınmık, 3. 
yftzfl asmak. 

Bot - kendi (ııağıkl mGrek· 
keplerin ilk abGddr. 

Botb,.hot, kendi bııına kendi 
kendine. 

Hotbln. botbeseut, - ı. ben· 
nek, 2. kendini beğenmtı, 3. ke· 
ser, 4. koğur, 5. konur, 6. ko· 
eılık, 7. özün gören, 8. ôzftnO. 
beğenen, 9. tögemen, 10. yahay, 

11. yıvrık. 
Hotblnlik, botpeeentllk, - 1. 
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benlik, 2. doncukma, 3. kofalma. 
Hot endiş, - kendini dftııftnen 
BotgAm, - konur. 
Hotperest, - 1. kendini be · 

ğenmlş, 2. öğilncek, 

Hotrey, - bUdlğink giden. 
Hububat, - ı. ışhğ, 2. dft· 

ven, 3. tahıl, 4. tahıl. 

Buccet - 1 belge (alıtmet, 

işaret mın.) 2. çek, 3. dayık, 
4. dlldağ, dildak, 5. mflceleıı;e, 

6. tapu (mftlk hftccetl man.) 
7. tutanak, 8. tutu (rehin mın.) 

Boccet getirmek - (m6te· 
kıbilen) bCltrCltmek. 

Hücre - 1. göz (bir göı 

ev) 2. gözgere, 3. Kurman, 4. 

odacık, 5. ıayat. 

Hud'a - 1. al, 2. aldatma, 3. 
aluğ, 4. çap, 5. dek, 6. düzen, 
7. enin, 8. hôzOn, 9. kıh, 10. 
kayıfil, 11. oyun, 12. öngGIOk, 18. 
eavoıı:, 14:. sftme, 15. yap, yap. 

Hud'a etmek - 1. Pu11mak, 
(harpte) 2. 6ı:ftıımek. 3. yablamak, 
yubılamak. 

- Huda - 1. aya (Sabih man.) 
2. çalap, 3. idi, 4:. izi, 5. koday, 

6. tanrı. 

Hudaylnıblt - ı. erekme, 2. 
halaza, 4. kendinden biten. ken· 
dinden yetlten, 5. to~a, 6. yoz. 

Hudue - (etmek), 1. bat gôıı · 
termek, 2. çıkmak, 3. geçm6k, 
(cereyan man.) (. kılınmak, 5. 
kopmak, 6. olmak, olııvermek. 

Hudut - l. 110 (iki turla ara· 
sına konan lıaret mao.) 2 aniık, 

aonık, (hudut lıaretl mın.) 3. 
avunak, eyirnek, 4. urıçhk, (tef· 
rlk işareti man.) 5. beket 6. benge, 

Borsa 
Borsada dünkü üztim, incir 

ve zahire satışları aşağıdaki 

şekildedir. 

flzOm Satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

277 M. j . Tar. ı:J 1 Ü 

l27 K. A. Kılı. 13 50 14 25 
81 M. vn Ce. 12 ı:ı 50 
79 Ş. Rıza ha. 12 75 ıa :!5 
5l H. z. Ah. 12 75 4 
19 H. ŞeşbP.~ ı.ı 25 15 
13 1. Raeib 12 50 12 50 
11 H. Alyoti 12 25 12 25 

5 M. Salt 13 75 13 75 
663 

incir Satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 
13 R. Fraoko 3 50 :.s 50 

Zeytinyağı Satı~Jan 
Kilo 

278200 Muhte. ah.24. 2i 7.5 

Afyon Satışları 
Kilo gr. 

199 Uyuş M. lnht. 888 R88 

Zahire Satışları 
Ç. Ctoel K. S. K. S. 

l25 Buğday 4 4 10 
l85 Arpa 3 25 3 25 
12 Yola( 5 5 
39 .M.ıeırdırı 3 7 5 3 7 5 

ı so p. çekirdek 2 50 2 50 
972 palamut 205 425 

166 pamuk pres 50 50 51 
43 pamuk ka. 50 50 51 

Bay Bitler 
Sefirler Heyeti
ne Neler Söyliyor 

- Başı 1 inci sahifede -
Almanya'nın slyHaıı bo pren· 

alblere lettnad etmektedir. Ben, 

bugünkü gftçlüklerden doğan 

kaygulann mil1Jterek bir hüsnO... 
niyetle orladan Jraldırılauğı 

dtışftnceslndeylm. Ben ulııelar· 

arasında dostane bir surette 
haUedUemlyecek hiçbir meı'n· 
lenin mevcud olduğunu eanmı· 

yorum. 
Alman uluıu ve Alman hCi· 

kO.meti, hukuk beraberliği eea· 
sına dayanarak Hmlmt blr 
çalışma beraberliğine el vermek 
için çahşmaya amadPdJrler, 

Hindistan'da Hadiseler 
K&lküta, 3 (A.A) - Bir 

evin babçealnde bomba patla· 
ması ilzerlne bk zorba teşki· 
lıitı meydana çıkarmış ve evde 

yaptığı ara~tırma!arda iki kiti 
yakalamıştır. 

Vefat 
Denizli Mutasarrıf lığından 

mütekait Ballmağa çarşmnda 

çaval tfoıretile meşgul Bay 
Tevfik Çobanoğlo iki gonldk. 
bir bastahk neticesinde dOa 
akoam vefat etmlotlr. 

Bugfto cuma namazını mi· 
teakip Kemeraltı caml11lnde 
cenaze namazı kılınarak a1ri 
kabrlııtana defnedilecektir. 

~ 1936 
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Bayramlık 
Zengin ~ekerleme, 

çikolata ç~,ıtlcrini 

Memurlar 
Kooperatif inin 

Umuma açtığı Kemeraltın· 
dakl yeni meğazaınnda bulı· 

cabınız. lzmir~ia bu btlyftk 

bnkkallyeıl Urfa 

Sadeyağlarını 
95 ten 85 kuruşa indir· 

mlı,tfr. Teneke ile 80 ko· 
ruıtor. 
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Burası Her Tarafa Yollar ve Şimendi
ferlerle bağlı Medeni Bir Yer idi .. 

Cenevre, S (A.A) - Bc.Uvya 
Uluslar kurumuna ozon bir 
nota göndererek, •sHmhlenln 
tavsiyelerine kırıı Paragoay'ın 
Uerl eOrdag~ iddiaları reddet· 

mittir. Notıdı denlUyor ki: 
- Muhaıematın devamla ola· 

Bu kadar H•p yetmlyormuı 
gibi ayrıca takip te ediliyordu. 

Nıml bir hl11ln teılrl altında 
oldoAonu bilmiyordu. Fakat 
kendinde blr,..canhbk hJ11etme· 
ğe bıelıdı. Bu t.iaİ her halde 
bu gibi vaziyetlere bir çok de· 
fılar diltmOt olanlarda ıevkt 
tabiinin nrdlğl bir kunet ese· 
rt idi. U yoıuk hi11lyatı birden 
bire canlandı. Dhpagı mu11af 

bir kudretle çahım;ğa baelada. 

Şimdi ne yapacaktı! Kendi 
kendine otsylo bir •ual ıordo, 
hata. acııını duyduğoıaa ıftphe 
etmedlil çeneılnl çarpılı, çır· 

Pıtı intikam almak için bGtOa 
llle•cudlyetl ile uldıran Stomua 
Jeriude Rltar olıaydı ao ya· 
Pırdı : 

Şimdiye kadar - her halde 
•rıbıyı 11klıdığı Jflrl keıfetml,t 
•e kartı tarafında dı oaua laini 
b-.ımuı olmıhyda. 

Stom n adamlarının; l11lnl 
tılı:tp ederek Riıar•ı kolayca 
laıut bolıcakl.rını kendlıl de 
b1lllliyord11. Fakat arkaıından 
!tir köpek 11ldırılm11 oleaydı, 
biç ıdphe yok ki koklaya kok· 
lıyı ODU derhal bolabalrdl. 
Stom'aa lee bana ihtiyacı yokta. 

Buruı her tarafa yollar u 
tlnıeadiferle baglı medeni bir 
)'erdi. Si.om; Rlpr'uıı bir mdd· 
det ornıanda ilerledikten ıonn 
btr noktadan çıkmıt olıcagına 
hGkmedecektl. Hiç ıtıpheelz bil· 
ttlo yollar:ıarauut albua aha· 
lilıt 'fe kırk millik bir yarım 
kutur dahilindeki bGUln k111· 

.. ıh~ köylere telefoa edlltı.rek ya· 
kılanm~ıı Tçin;mir nrllmlftl:'°' 

Bundan baeka 6ıe.berJ 111ın 
•lnııı olduıo kôyden de izini 
tayin ederek ark111ndan adam· 
lir koıturulmuıta. 

llitar; haritaya baktı. Koyan 
)'erfol tıyln elif. Bora111 gril 
dentten bir köydil. Yani ihtiva 

ettiği mana ltibmrlle Rl11r'lı 
beraber yaşayacak olan leim. 
(Grlf; derd, keder, ıztırap ma· 

•Utııınadır. J Demek ki Rloar köy· 
deıı yalnız Öle·btri almakla kal· 
nııauı, k6ytln ıeımetlnl de aa· 
tın almı11tı. 

O ıırada ormandan dııırıya 
Yükselen kayalıklı bir tepeye 
tııtıadı. Keodlalnl lylco gizli· 

}'erek kayanın tepesine tuman· 
dı Ve büyök ihtiyatla etrafı 
gôıden geçirdi. Şark tarafında 
bir takım kilise kobbelerl ve 
iki tarafı tarlalarla çevrili bir 
dere gördil. Garp ve c.ıonba 
bıaktı~ı zaman aıraçlan karlarla 
ö l'!I 
ruulllfif nhıt ormındao ba~k· 

hiçbir fey göremedi. Hiçbir ta· 

rd ta ufak bir !hayat niııneel 
Yoktu, hıuA bJr kot bile uç 
IQıyordo. Buoı rağmen Riıır 
biliyordu kl ormanda izini ta· 
kip d c e ede yıvaı yavq Uerli· 
Yen adımlar eksik değildi. Bl· 
Daenaleyb orada duramazdı. Yü· 
rdydoe devam etmek.ten başka 
yapılacak birıey yoktu. Yür'ftye 
yürftye ya kurtulacak, yahut ta 
tutulacaktı. Haritaya bakarak 

takip edeceAI lıtilı:ameti tesblt 
euJ. Cenubu garbı fetikamethr· 
de yoluna dnam edecekti. 
Cnokü harhı<la:o bu latikametl 
'-kip eUIAI takdirde Tona'71 

daha evel Yaracağını ıalamıttı. 
Tuua'ya knuıtuktan ıonra 

ne yıpıcığını biç hatırın• ge. 
tlrmlyordu. Ş1mdlkl halde ora· 
ya yetftmek hedef inin ilk mer· 
hıleılnl tetkll ediyordu. Orayı 
geldikten ıoura ne yıpmık u. 
zımg~ldlğlnl ayrıcı dtltiluecek· 
ti. 'OıOmeel geçmlı ve blrıı 
ıııumııtı. VGcodonda ılık bir 

h~r1ret dolaımığı ve her da· 
ldb daha ı;lyıde fazlalafb. Bir 
ııtma nöbetine lnkılAp etmege 
baılamıştı. Bu her halde ya 
Afrlkı'aın, yahut ta Hampıı· 

yır'de taborlle beraberkea ge· 
çlrdl~l ııtmanın bıraktığı mlraı 

idi. 
Sıtmanın naııl geldlpoi te 

kendielnl naııl kıvrandığına Ri· 
oar biliyordu. Fabt yanında 

kinla roktu n timdi o ~A•r 

bir yük ılunda laılı Jlhi bunal· 
mağa batlımıttı. Sıtm•nın Ter· 
dlği humma ile yeli ve De1'· 
midi içinde tılJkıaa dôadfl •e 
1eoemlemlt bir halde keadta· 
den geçti. 

• • • 
Yeni bir yola çıkmıtb ve 

hiç etrafına bakmıyırak kör 
albl brııya geçiyordu. O anda 
blıtkletll bir adam hemen pek 

yaklnladen geçti. Bereket 1'er· 

ıln ki ufak afak LIA~a l•IJ· • 

kJl ettiği g6me1!J J~D~ bir 
bo11loktı bulanuyordq-. V "· gl· 
den ıdım da hemeD hemen 
iki metre yıklaladea geçtf gt 
hılde laine bıkmıyordu. Etrafı 

g611den geçirmek için Rltır ıCl · 

rOaerek ilerledi. Korktogonua 

baoına seld!ğlal derhal gördl. 
ÇClakd yelmlı, 1eklen metre 
uıaktı yol berinde dopea · 
ormana doğru tıkdbea lldyb 
metrelik bir eaba dahilinde her 
tanfı tarayarak Uerllyen blılk· 
letll bir çok adamlar Hrdı, 

hepsi de iioiformalı idi n blr 
devriye olduğu da ilk bakııta 
ınlıtıhyordu. 

Bu vaziyet Riıar'a; Stom'nn 
biitQn yolları arattırdığını ~e 

en nlhıyet ormanda olduğuna 
karar vererek kendtılnl orman
da bir köşede ııloııırmık için 

timdi de orm•nı arattardıRını 

ınlatmıı oldu. 

Görtınmeden tekrar kırtıya 
geçmenin lmkAoı yokta. Bu· 
lundoğu yerde hilyilk bir he· 
yecanla kalbi çarparak yatarken 

çok feci hirıey !ıaımnı geldi. 

Arkaaından gelenlerin ıdım adım 
izini takip edeceklerini ve bir 
mflddet ıonra 1 ki ateı araaında 
eli kolu bağlı bir vasiyette ka· 
lacağını dtııO.oerek bUtün ba . 

tOn ıaıırdı. 

Çeneıl kar içinde olduğu bal· 
de bir eaatten fazla mftddetle 
olduğu yerde kı.ldı. Bcrlıaagl 
bir kurtulaı lmkiıu göremiyor 
ve haıtıbğının dıha ziyade bir 
şiddet almış olmaeı haaeblle 
hiçbir f~ye de dikkat edecek 
vaziyette bulunmıyordu. İoi 
Allaha kalmııb. 

O arıhk rdıgAr çıktı ve t1r:k· 

tan garb• doğru bGyftk bir kar 
lırbn11ı ortalığı kasıp knur· 
mağa batlııd. Bet dakika lçiaıJ~ 
o kader b6yök btr ÖJddet ve 
keede& aneUI lıJ y'olun bemeD 

karı••ıoı bile göremlyeoek bir rak keıllmeıl ve banuo için 
hale geldi. . Gerçi bu vaziyette temin•l verilmesi hakkındaki 
ızlıraplarına zamlmeten yeni Pırıgoıy tezinin gayeıl mes'e· 
bir felAketle daha karıılaımıı leni• e11sh bir tekilde hallin! 
bulunuyordu. Fakat bununla untmaktan batka blrtey değil 
beraber gayet yava~ bir ~ekflde dir. Bolivya ulualar kurumuna 
kacpya ıreçmek için de en mft· kartı glrloml~ oldoğn laahhflt · 
aalt ~lr fır11t kazını0ıt oluyor· lere 1adık bulunuyor. Halbuki 
do. AtaAıya doğru kaydı ve Paraguay harp llADlle ve 11amb 
karııya geçmlye hH1rlandı. lenin tavsiyelerini reddetmekle 

- Sonu var - kurum andla11masını boımntUır. 

İsmlr Millt Emlik MCldarlOığdndeo: 
K.arııyaka N •ldökea 111evkfiude maylo grubunda toplanmıt 

tahminen 800 kilo ııeytln daneel 5.1.935 cumarteel gOnll saat 
10 da mıhılllnde pı11rlıkla 11tılıcaktır. Talfplerfo o 
helllnde hazır buluumalan. 

Izmir ithalat Gilmroğn Modttr· 
lttğünden: 

Kilo gr. 
86 000 

920 

00 560 
00 280 

00 14.0 

00 030 

00 000 

00 740 

Eıyunn cinai 
Adt demir çivi 
Rugan kadın ıyakkabı 
.,.· bir çift ,, 

Kıymeti 

15 Lira 

2 c: 

Örme yan fanlle gömlek 3 + 

İpek kadın çorabı 14 c: 

.ı. 6 çift,. 
Pamuk erkek çorabı 

·~ 4 çift .. 

İpek kravat 
•• bir adet ,, 
Agaç kaval 
" 6 adet ,, 

2 

1 

:3 

Vidala erkek ayakk.abı ;~ 
" bir çift " 

« 

00 120 İpek meneucat 4 « 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı e§ya açık arttırma suretilc 
aatılıcığından l&teklilerln 5.1.935 cumartesi gtlnü saat 13 de 
İzmir hbalat gtlmrftğQ ııahf komisyonuna müracaatlın ilA.n oıu . 
nur. 24 4 5!t69 

il 11111 111 1111111111 111111111111 1111 111 11111 
• 
IZMIR 

Esnaf ve Ahali bankası 
T.L. 

1sparta ukeri eatın al. ko· dan: 
Kıtat ihtiyacı için 236,5 ton onun kapalı zar( la eksiltmesi 

1!1·2 ci kôoun 935 cumartesi gtıoQ aaat 11 de j ... pııctada aekeri 
ıat. al. ko da yapılacaktır. 

Tahmin bedelt 20102. muvakkat teminatı 1507 liradır. :;;art· 
oamesi ankarı, lııtanhul lenzım amirlikleri sat. al. komiıyonundı 
va aotalyı, burdur, denizli, lzmlr fe ıaparta 1ekeri ealln alma. 

komlıyonlarınıla görülebilecek.tir. 
1steklilerlo şartnamedeki numunesine göre yazılmış teklif mek· 

toplannı ekslltmfye başlamazdan bir eaat evveline kadar lepar• 

tadı askeri sat. al. ko. nunı vermeleri ve taliplerin ekelhoı,· 

gönfl ve 11atlode lspartada eat. \ al. komieyonunda bolun· 

malerı 5590 31 4 8 11 

ilan 
Sümerbsnk Uşak Şeker 
Fabrikasından: 

Terakkli Z'. raat Tdrk anonim tlrketl bluelerl Sümerbaok na · 
mına şimdilik yalnıı Uoak:ta alınmaktadır. 

50 liraya kadar hlsıeye aahlp olanların btsaelerinln tamımı, 
faalı hiaııeıl olanların hiHelerlnin yarısı ödtınecek diğer yarası 

için hlese nhlplerlne birer vesika nrllecektir. 
Hlese bedellerini alıbllmek lçlu ya hisse aabJplerinfn kendi· 

dilerl nya vek4letnameli nkillert taraftndan fabrikamıza bizzat 
mftrıceat llıımdır. 
· B«ıdelin teeellO.mfl ve ibra muameleleri dolayıaUe yalnu: mek· 
tup ile tediye yıpılamamaktadır . 

letanbol, İzmir, Ankara gibi bOyilk 11ebitlerde Htın•lmı iti 
ileride Sfimerbank tarafından yapılacak, şekli ve tartları Somer· 
bank tarafından gazetelerle UAn edUecektlr. 

Bl11Belerlnln ôdenmnl için telimat harici müracaat edenler 
çoğalmıştır• 

Bundan sonra beyhude milr1caat zahmetine girilmemesi ve 
mfiracaıt edenlere cevap verllemiyeceğl UAn olunur. 

26 28 1 4 7 11 5526 

Bil' umum 
Az!llarına: 

cemiyetler 

Vali General Kazım Dirik imza .. 
sile 12 .. 12-934 tarihinde gazetelerle 
neşredilen beyannamede yazılı ol
duğu üzere bil' umum esnaf ve işçi
nin yeni seneye ait tertib edilen ye
ni hüviyet cüzdanları bayram ertesi 
Birliklerce verilmeğe başlanacak
tır. Cemiyetler efradının (Nüfus cüz
danı) en yakın polis karakolundan 
tasdikli (ikametgah ve mahalle il-Sermayesi: 1,000,000 

Merkezi : İ Z M i R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, Turğutlu 

Ala~ehir, Tire .. 
• • 

§ mohaberi), (Askerlik cüzdanı) ve 
~(Okuma şehadetnamesini) yanlarına 
~ alarak Birliklere müracaatları ilan 
~ olunur. 

HertOrlO Banka MuamelAıı Yapar .. 

Bir ıeoeltk mevCluat• o/o 6 
Allı aylık ,, % 4,1 ·2 
V ıideal:a beBtİbı · carUt,re % 4 lalz nrir. 

-----------= 

Birlikleri düzeltme komisyonu 
ve C. H. F. Esnaf ve işçi Birlik

leri bürosu Şefi Osman Şen 
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!~~mnn111rr~c~·~~;~ 
: Ali~ehir Bankası= Si Limitet Vapur a .. du ar iZ 
= ' . Acentası ,,· •• 

;;~;~'·ş~;~~n l~n::>~i:~:~:t:.::m.. SUMER BANi( 
Tabliye için beklenilen vapurlar 

--

------

ıklnci kordonda Hona civanoda kendi blnuıadı 
TELEFON:2363 --.... ··~·---

Hertllrlü Banka fUuameJitı, Emtca 
Kumusyonculuğu .. 

•·ECYPSİAN., 15 birinci kl· 
nunda Lherpool 
ıe'adan 

0 THURSO., 25 blrfnel U 
nanda Londra, Hull n An· , 
yerilen gelip tıhllyodo bolu· 

Mü ait şeraitle mevduat kabul edilir nacak n ayni zamandı Loo· := dra Te Holl için yok alacaktır. = Hububat, QzOm, incir, pamuk, yapak, zeytin· - .. ARTA,, Hamborg, Bremen 
- yağı, afyon vesair emtia kumusyonculoğu ya· = '° AnYenteu gelip tahliyede 

1 M 1 d d b. l · o. hulonmoştur. = pı ır. a larm vO.ru un a sa ıp erıne en m sa· = 
~ it şeraitle avans verilir. = Not Vurot tarihleri '° Ya· 

11111111111111ilılı111111111111111111111111111111111111111111111111111ilmıı11111111111111111111 ~~r~:~:d~!ml::,B ~;;:e k~e:~; 
Türkiye Cümhuriyet ~edı-lme•-· -------... 

Merkez Bankasından: Fotoğrafçılık 

z 
ODUN PAZARI 

nd __ 
N. 11 ·· 12 

A n z. 

r 
Sağlam, Gozel, Zarif, Ucuzdur. 

lF 
Ayaklar•nızı Vurmaz. 

Yüzde 7 faizli iki milyon liralık Makioe~ı~!:;!rınizi Y/ @ çlerine Su Geçmez. 
Sıvas · Erzurum demiryolu tahville- Camlannızı • .. .. • 

ri n in kayıt mu a m e 1 esine yakında ,., :~~::~::.~:~'.~d~:·:ı.: .. ~·~°!; ,fll11111111111111111111111111111HllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 111111111111111111111111111111111111111" 

başlanacaktır. !~i:,t:i:l!:~·;;~ .. k~b;!.:~~;.. it§ A ı B • . ii5 
Geliri tamamen SıTHErzurnmdem\ryolunun lDtHlına tahılı Atölyemizde § •. n z-ara ırası ~ 

olanan otuz milyon liralık SıY•! Erzurum iıtlkrazıoın iki milyon ;;; • ,1 e § 
llrıhk birinci kıBmıoı teşkil eden tab•lllcrln kayıt muamelcllne Müeueaemwn çekti&i foto&· § 5 
10 ikinci kAoon 1935 tarlbtode bıolaoacak Te 15 ikinci kloun raflar, kart poatallar Ye atrandU. = 1111 = 
1935 tarihinde nlhaytt verllecektfr. manian t niyedeıı mflıtapi gö• ~ u d d ç k 5 

Beherloln itibari kıymeti yirmi lira olan bu monkkat tah· rQyoruz. -=e m ugw um Uz an üstün ı tı. ~ 
vlller 19 lira ihraç flatf lhıerlnde.a bu mOddet Hrfında merkez, Ucuz, gftzel, sevkli, le- I §! 

~:~:::ı:;.~:.,~•nkılarm•o ı•belerl bolunaa her mahalde '""'" =~~!:~~~ .ı;- it ve ı:_~ · Ucuz • Temiz ve Sıhhi Bir Gıdadır. 1 
Umumi n mülhak htltçelerle idare oluoan daire n m6eH• · _ Si 

eelerce villyetler buıoıi dalrelerlle belediyelerce tomtnıt olarak Hamza Rnstem =-== Mı·ııt oı·r Fabrı·kanın Mahsulodor.. ;;: 
n hazinece Hhlmıı Ye ıalllacak mUIJ emlAk bedellerinin tedl· Emirler Çe11ıaı 

5 
! 

yHfode hibaıi kıymetleri üzerinden kabul olunur. \.. J - s;; 
Bahıolonan muamelelerde nakit gibi kabul edlltceil n ıerek ~------------!iV § izmirde 8Cf'.'Dlamız yoktur. Bet sandıktan yukarı her ticaretha- 551! 

bed•llerlnio ...,, gtrt".k.ıe fair;lerlnfn te<Siyoılade hiçbir ıoreUe nrgf v. N. 1 nenjo ıiparitini kabul ediyoruz. Ankara orman çiftliği mfldtır- ~ 
ve reıme tlbJ olmıyacıaı kanunla toylt edllmlt olan bu lttiknz v v. F. H. v aıı !! ltııll>ftoe mflracaat Fazla izahat izmir'de Ege palas ve Şebi .. gazi- ~ 
tahvillerinin faizi de % 7 olarak teıblt edildlAladen tıtlrak İi e • -
edenler •D faidelı .. ••Alam Ye •yol ...... d. memleket ,,,. Der Zee ... D08U mGıteciri TlrkmenoAlu Murat Beyden alınabilir. ,, 
verimli bt r ite paralarını yatı rınıı olacaklardır · 55 8' & Co. •HllfllUlllHlllllUlllllllllllllllllllllllHJIUlllllllllllllUIUlllllllUIUllllUlllllJWlllllfllfllllllllflllf llllllfllllllllllllllllllf llll 

Fratelli Sperco Vapur Acentaiı 

--------------------------------------------------------------o 

• -= = § -5 

~ -= 
~ --------= 3 ------------= -
~ -= ------

• 
Asgal'f 1500 Saat ömril Olan En Pa.-lak 
Ziyalı ME'"f ALLUM Lambalarını Ter-

cihen Her Bayiden Arayınız. 

MEHME1' TEVFiK 
Bnyok Elektirik, Telefon v~ Malzemeleri depoıu 

Peştemalcılar No. 77 .• 79 Tel. 3332 ...... l!ml~~~~~~--................ . 
= 111111111111111111!JJ.ll111111111111111111il111111il1111111111111111111111 llll!IJ !11111! !111111111 -

~ Doktor = 

Dahiliye Mutnhn8~ııı 
= lldocl Beyler ıokık No. 4-ö Boyler Bımımı kartıeıntlı.. E 
§ 0~1,.rlen sonra 3 - 6 yı kadar hHtılarıoı kabul eder. § 
- TELEFON : 3806 c: 

§ -

OEUTSCHE LKV A~E L~IB 
·•DELOS,. Hpur• 6 toa ki· 

nuoda b•klenlyer, 9 eoa ki· 

aaaa kadar AaHrı, Roterda•, 

Hımbarg n Bre••• itin yık 

,. 

ROYAL NEERLAND.ilS K..UllPANYASI 
"O ERCULIS,. npar• 1 ktauaunal4• IHıkleamelne •l•p 

ylklal IMMluaktaa •••ta Bar111, Vartaı Te I.lıteaeey• ll1rek•t 
edecektir. . 
'"ULISS~ •• .,.... 10 U.u1111al••• 11 ktaaa .. aiy• ka· 

4ar Aann. Koter4.. Amııerdı• .- B••barga unket 
ılıcakttr. e.lteekılr. 

0
NIEDRV ALO,, npura 21 "BERCULES,,nparu 2S 1..l••••taal.tea 28 ka.aaa ... lye kadar-'•· 

IOD klnanda bekleniyor, 23 nra, Rotercla•, A•tterda• Ye e ..... ,,. hareket edeoekdr. 
IOD klaaaı kadar AaHn, !V:lftSI..& ORlENT LiRiM 
Dlrkt, Roterdam, Hambarg H .. fEllNIBO " ••para 12 k .. ••aeaalcle Ba•barı, Cepealaa· 

gea, Dınt11l1, Gdyalı, Gote.,mrg, Oıle n lıkaadianya Uma•· 
Brcmen için yGk ılacaktu. larıaa hareket edeeektlr. 

0 MOREA,, npura ~O Bet. 0 BLALAND., •ot8rl 28 kt••••Mal4e Roterdam, &ambarı, 
kloonda gelip Aann, Bam· • Copeahag••, Dı•t11l1, Gdr-lı, Gotebarı, Oıle •• ltbadlanya 
burı n Bremeadeo yak çıkar· llmaalırı itfa yek ılıcaktır. 

mı ıtır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAUBURG 

"NORBURG0 npara 15 ıoa 
1'inunda belı.lenlyor, Bamburg 
're Aann'ten yak çıkarıp 

Roterdam n Bımborg içlu 
yftk alacaktır. 

E~SPORT STEAMSBlP 
CORPORATION 

"EltSMOUTH,, npuru t6 
10n klnondı bekleniyor, Nn· 
york için }'ftk ılacaktıl'. 

N. 8. - Gellı tarihleri H 

'fc por tarihlerinde teeııtemla 

Wçbir •tı1'uliyet kahul etmn. 
T,.lefou No. 2007 · 200~ 

Doktor 

Ziya Hamdi 
Kulak, Burun, Boğaz 

mütıha11111. Cumadan ba, 
kı hergün haııılarını 3 6 
ya kadar kabul eder. İkin· 
el Uıyl•r ıokağı, Beyler 
hamamı kar1111 No. 41 

Tılıfoa: ' 3616 ............. __________ _ 

11SMALAND,, npara 2 tabanı Reıera•, Ba•harg, C.pea· 
hıı••, Daaıaiı, t,;dyniı, Get•harı, Oıl• n lıkıatllauyı ll•a•· 
lerı•• laareket edecıektlr. 

SJ4;RVlCE lılAıtlTlM llOUMAfN 
Carlıt! Akdt1tiı l~a her ealt•ı ııade ltlr Mantın• S•fn 
11ALBA JULYA,, npura 21 kteanuıanide ~elip ~2 kia11•11-

Malde Mıhı, Bır1ele11, Uuıllya n CeneY1ya Jaareket edeeektlr. 
.. PELES,, nparo 15 tahattı ıellp 16 ıa&atta Malta, Bar· 

eelea, Manilya H Ceaon'ya laareket eieeektlr. 
Hamit: lltalariakl laareket tarllderlatlekt •-aıtUdiklertlea ateat• 

•e1'11Uyet kabul •t•n. 
Ful• tafıiltt iti• ll:iHİ ~erderıtla Tall•ll n Talally• ,ırketl 

hlaa11 arkaııatla Fratelll Sper.. •"•t•lıl111a •lracaat edllmeel 
rta eluaor. Telefon: zoo• · 2005 

lzmir Muhasebei Hususiye Mo
dorlOğOnden: 

t •24 Ura ft 1 karat kotlf il ldarel haıoılyel 'flltyete alt K.emeral· 
tında atl(Gc;Gk eal•~iotla,, baaı tamir edJlece~inden 20 gtln 
maddetle m6nıkaııya konolmattar. fıteklllerfa 20.1.985 pa1ar 
-GnG eaat 9 dan 12 ye kadar eneGmeal •fltyete gelmeleri. ısı 

lzmir Evkaf ModorlOğOnden: 
Mnkll No. Senelik geliri Nnl 
Tilkilik c:ı. 266 96 Dftkkto 
Etrdr ... c. -'98 126 « 

Bo iki dGkktnıa :J l.ö. 93a gtla6ne kadar elaa klr111 arttırmaya 
eıkınlmıttır. 10.1.955 pertembe ptl tnllm .dlleaktlr ...... 
yealerlD o gla eaıt 15 •e E•bf mldltlftAI•• mlraeaatları. 

. . ı M sş11 
.... . 

Salihli'de 

BU yük 
Deve Gttreşi .. 

e... oo 
Ortayı 35 
Aya~a 20 

Salihli Gençler blrllAi m4'D· 
; feıtine bayramın Jkinel gG· 
ntl de'fCI gDretl tertip edil· 

' mittir. Kasanıcak denltre 
yukarıda mtlklfatlan göıto· 
rllmit ıre maklfatlar timdi· 
'den tehtı temine ahnmaila 
ber~ber hariçten gelecek de· 
ftlerln hın tlc:ıreti HHlr 
muraflarJle hediyelerde Yeri· 
leeektlr. BGttln halk bu he· 
yecanlı gDreıe intlsar etmek· 
tedir. 23 25 27 30 1 4c 

• ÜoiYerlitedt'! Dl~~ent 
lfuanu Pror~~r 

Or. A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekimi 

But•lara hergiln ôlleden 
aonra bebr. 

İıtiklll r.addeei No. 99 
Ankara apartmanı % inci kat 

Telgraf • .t S T A N li U L 
Telefon : 49250 

• 

Utak aıllye hukuk mabke· 
meeinden: 

Utak.'ıa aybey mahalle1ln· 
den boyacı oAlo baaın kı11 H 

hldenln~koeatı ıaadıklı meh· 
m~d aleyhine ıc;tıAı ltopnma 
dınııadan dolayı İımlrde otDl'· 
makta olan mGddualeybin ltu· 
lanamamaeı baatblle duetlye· 
aln t~blili kabil olamıdıi•D· 
dan mtlddeaaleyh mehmedln 
tahkikatın moalltk oldato 18. 
2.985 tarihinde U91k 11lly• 
bakalı mahkemHlnde bazır 
ltaloamuı 116a •laıaur. '1 


