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Bay Laval ve Bay Mus- .. ___________________ KnçokHaberleri 
• 

solini'nin Söylevleri. Dışbakanımız Be grad' da •;::::::=Te=şe=kk==nr====-'~ 
----------------------- ANADOLU, bayramı kotlu· ~~~~~~-~~~~~~~-

Baetarafı 1 tncl eaflhede - çok dikkat ve itina ister. Ulus 
rlmf z araeındı.ld bu anlıımımın ltr dıbı ziyade beklemek iste· 
Fransız ve İtalya• menfeatlerlnl mfyorlar. Karıcıızlak ve çok 
en ince teferruatı vartncıya defalar da ıefalet içinde yaıa· 
kadar hem ahenk lulm111 ve yorlar. Berblrfmfsfn vazifesi ilk 
iki btıytık memleket arasında önce vatanını müdafaa etmek 
milftertık bir siyasa tesis et· ve onu dıbı kunetU H daha 
mest dileğlle ~ıdehlmi ctlm· gGıel görmektir. Ancak memle· 
harf yetin sağlığını ıtzln aağlı · keline uluelar arııı teaanat va· 
R•nıza ve Franıa'nın refahını zlfeıinl ydklemek, memleket 
kaldırıyorum. ıevglefne ihanet etmek değildir. 
Bay Laval'ın Nutku: Evet, biliyorum.! Bo vaılfe bı· 
Bıy Lnıl ııı~ıdıld nutukla san gaçtar. Fakat uluelır mu· 

cevab ver°'iatfr: kadderatındın mee'ul olanlara 
Franıı'da derin bir akiı cesaret terettüp eder. BGyük 

bırıkacak olan ıözlerlofze te · bir Amit uyınd1rdık. Ba dmidJ 
eekkür ederim. Slıe memleke· boea çıkermıyacağız. Sulh idame 
timin ıeltmını getiriyorum. n terıf o edilmelidir . Bfılm 

Size bu ziyareti yapabUm~me medeniyetimiz kaybolmaa. Me· 
hidlaelerln lmUa vermlı olma deniyeıler dafuıa harpte mth· 
sındao dolıyı bahtiyarım. Ba· volmuelardır. loııansn dehaeile 
tırlarıınız ki, beo bu ziyareti kurduğımu, ellerile yıkmağı dft 
dıba 1931 de taearlımıotım. şüodüğıl hfr tarihi anda mı 
Bugan mftmtu ıelef im Bartu· bulunuyoruz? &kt Roma'nıo 
nun ıeslnl duyacaktınız ve bizi eserleri karııııuda beıerlyetl 

bu aradı bir ıraya toplıyan birçok aeırlırıa görOp geçirdiği 
asfl davaya hizmet ederken karınltklır içinde tekrar yuvar· 
Olen Bertu'yu heyecanla anı· lınmaeına bırakmıyıcığımıza 
yorum. Glrfttlğlmls mftukere· ındlçlyoro•. Kadehimi kralın 
lerfn muvıffık olıcaAına ima· HAlığını kaldırıyor, ve ılsln 
nım bulunduğunu bundan bir tahef eaadetlnl•e ve İtılya'nın 
kaç gdn evel ayında bildir· refahına içiyorum. 

mlıtlm. Fransa ile İtalyı'nın Roma, 7 (A.A) - Royter 
uyuımıeı IAzım idJ. Bu uyuı· Ajın11 muhabirinden: 
mayı memleketlerlmfzln fyllJ. K11arJaıtırılın oılaıma met· 
ğlne ve dGnya ıolhunun men· nlode ıynl samanda Polonya 
featlne olarak teyld etmekle He Romanya'nın da ınlıımıya 
meogoUlz. Kendimize mahsus lıtlrake dınt edilmeleri tavsiye 
mee'elelerl halletmek lıtedlk. edilmektedir. 

Umum! siyasa meı'elelerlnin Anlaımıya imza koyan dn· 
bııhcaları hakkındaki, görOş · Jetler birbirlerinin iç lılerlne 
melerimfzde ahengi ıraıtırmık karıamamıya, her hangi bir te· 
lıtedlk. BGtiln dftoyı, gayrd· cavüıe re'ıen kılkıımımıya ve 
lerfmlzl bdyak bir alAka ile tethtı faaliyetlerine masaade 
taklb etti. Sulh ülküıft ile md· etmemiye and edeceklerdir. 
tebıufe olan herkesin gözleri Pırlı, 7. (A.A) - Laval Ue 
bugftn Roma'yı çevrllmlı bu· Mo11ollul anıında geçen ilk 
lunuyor. Filhakika azimle gl· maktlemelerin 11mimf 'fe mu· 
riomtı olduğumuz bn eeerln babbetktr mahiyeti, gHetelere 
hakikt mına11 bıkkındı hiç nazaran ilerisi için · Amit verici 
klmıe yanılamHdı. Hodbin hiç görOlmektedlr. 
bir makead tıkib etmfy~n Fran· Mıtbuat iki memleket arı. 
aa namını görftoüyorum. Frın· ıındıki doetluğun bariz bir ıo· 
ıa meıru olarak kendi emnl· rette teHhClr ettiğini kaydet· 
yeti kaygoeundıdır. Ancak mekte ve iki olusun faydalı le 
mllletlerln lftıuaılo olıo barıı· birliğinin bırıı lalerine hizmet 
ları eserlnt de lıtJrık etmek edeceğini söylemektedirler. 
ister. Siz otorlteaizle ona ulus· 
ler içinde haklı ol"n meıro 
mevkii verdiğiniz bir memle· 

ketin tefi bulunuyorsunuz. 
Yeni İtalya tarihinin en gazel 
sahifeleri of siz yazdınız. 

NO.fuzonuzu Anupa'nın htz. 
metine koymakla ıolhtın muha· 
fazuı için &aruri olan bir yar· 
dımda bulunmuş olıcakeınıı. 
Ftlvakl daha geçenlerde Cenev· 
re'de lbttlAf tehlikeleri berta· 
raf edildi. Ancak sulh hentlz 
emniyette değtldJr. Sulh bizden 

Doğum 
Gaaetemizin yaz.ı iolcri mQdfüQ 

Bay Kemal Talil Karaca'nın bay• 
ramın birinci günü bir kızı dünya• 
ya gclmiotir. Baba olan arkadaoı· 

mızı. ailesini kutlular, mini mini 
yavruya ıaadetler ve uzun ömürler 
dil em. 

TeşekkOr 
Çocuğumun çok zorlu geçen 

doğumunda ebe Bayan Hediye Sıl· 
lcyman'ın meıleld büyük hazakat 
ve ihtimamını gördüm. Bu eayede, 
doğum inıaeız •e tabii oldu. İz· 

mir'io bu değerli ve muhterem 
cbeaine, hayat arlı:adaoımla kendi· 
min ve aile efradımızın derin te· 
,ekkürlerimizi ıunmağı bir borç 
bilirim. ......._ 

Kemal Talit Karaca 

Roma Konuşma
ları Alman'ları 

Rahatsız Ettiu 
- Batı 1 lncl sahifede -

İ{oma'da konueulmıkta olan 
uı.laımınıo ileride herkeıln is · 
teği ile bir hane uzlıeması eek· 
llnde değlılkliklere uğramıeı 

ihtimali ortadan kalkmaktadır. 

Deyll Tc:lgraf gazetesi, nzt. 
yeti holtea ederek BüyGk Brl· 
tanya'nın konoıulmakta olan 
A uupa paktına karıı ancık 

tarlftar bir seyirci rolnna 
oynadığını ve çok mllhlm ıe · 

bebler lcıb ettJrmedlkçe başka 

tftrld harekette bulunmıyıcağı· 
nı y11maktadır. 

Deyll Meyi gtıet••l İngiltere 
hClkumetlnl D teşebbGJQodn Bft· 
yük Brltınya'ya yeni bir tıkım 
t11hbdtler yaklemeelnl tenkfd 
etmekte n İnglllı devlet ıdam· 
lırıoın Avueturya'nın karıoık 
lelerine karıom1&ıoın bftyOk bir 
bata olacağını y11maktıdır. 

Berltn, 8 (A.A) - Alman 
matbuatı, Franıa·İtılyın ınlıt· 
maeı baJdunda gelen hıberlerl 
bftytık bir memnuniyetsizlikle 
karşılamalı:tadırlır. 

Bay Tevfik Rüştü Aras, Belgrat'ta Yu
goslav başbakanı hay Y evtiçle görüştü 
Dışbakanımız Cenevre Dönüşünde Atina'ya Uğrıyacak 

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

Ankara, 7 (A.A} - Dıearı 1 Cevdet Tolgay, Saylavlır ve dı· Aras borada karı1Janmıotn. Bay 
İşleri Bakanı Bay Tevfik Rot · ıarı leler bakanlığı ileri gelen· T. R. Aras, burada yirmi dlirt 

B .. y Tevfik Riıttü Aras Bay Yevtiçle birlikte 

dft Araa bu alı:ıam Cenene'ye teri tarafından uğurlanmııtır. 
hareket etmfttl r. İstanbul, 8 (Huııust) - Bel· 

Durakta Adliye, içeri tılerl, grıddan blldlrlllyor. Cenevre'ye 

ılraat lolert bakanlırlle rlyaae· gitmekte olan Tarkfye D•ı İt· 
tlcftmhur yaverlerinden Bay lerl Bakanı, Bay Tevfik Rftıdft 

Aokare, 8 (Busuııl) - Reemi tatil gilnlerinl gösteril' bir ka· 
nun l&yihası hazlllanaca.ktır. Llylbanın e111ı IAylkliktlr. Buna göre, 
reım! daireler ancık kanunun gOeterdlğl gilnlerde tatil yapıcılı:tlr. 

Bir ölfim M finasehetile --·-· 
Büyük Harpte Kırklar 
Meclisi Nasıl Çalışırdı? 
Almanların Gizli Telgrafları Alınır 

Ve Manaları Bulunurmuş 
-~~~-~----~~~~~-

Londrı, 7 (A.A)- İngiltere· mftşt6r. Çok uıahtm lıler gör· 
nln b6yflk Alimlerinden mftben m'1t olan kırklar meclisini or· 
dit n manyatizmı eksperi Slr tayı çıkarın odur. 1914 İlk 
Alfred Evlng ölmOıtGr. M.Eving ktounundın sonra Almanya 
muharebe ean111nda dOıman açık deniz f llosunun bOtiln 
gizli telgtaf larını açmak busu· hareketleri bu mecHı teıldlA · 

8unda çok bayak maharet gös· tınca havadan ılınan daımın 

termit ve çok büyflk itler gör· telgraf lırıodan derhal malum 
------- olmoıtur. Mecllııln çılıtm11 tarzı 

Denizde 2 Fa. bugnn de cıddı hır surette sak· 

cia Oluyordu. 
vapurlar ve Denize 
DökOlenler Kurtuldu. 

Janıon'ffl, 7 (A.A) - Ka· 
zıya uğrıyan Bavın vapurunun 
51 yolcosuodan 48 1 ve 126 
tayfasından 43 (1 El Oceını ve 
Peten npurları tarafından kur· 
tarılmıthr. Tayfılardan geri 
kalanlarlı birlikte vapurdan 
ıyrılmıyan keptan telefm tel· 
graf la havının lyileımlo oldu· 
ğuno blldlrmletir. 

Seattle, 7 (A.A) - Dalgı· 
lıra tntularık idaresini kay· 
betmlı bir hılde denizde çal· 
kaumıkta olan ve içinde 37 
kiti bulunan Lınglee • Crag 
vapuru imdadına yetlıen Lan· 
glee · Brook vapuru tarafından 
İngiltere Kolombiyasındakl 
Vlkiorlya llmınını doğru çe 
kflmtge bıtlımııtar. 

lınan bir sırdır. Mecliete açı · 

lan telgraflar arHındı Almanya 
hariciye nazırı Von Ztmmermın 
tarafından olmıll Amerika'ya 

klrtı bazı ıartlar dıbtllode da· 
bilinde Mekelka'ya ittifak tek· 

Uf eden telgrafta vardır. Bu 
telgrafın Amerika efklrı umu· 

mi yeslnl ltllif detletlerlnln ya· 
nıbııında barba girmek için 
ikna huıuaunda en büyük rol 
oynadığında h erkes mOttef iktlr. 

ökonomi 
Bakanının 

Tedkikleri .. 
İstanbul, 8 ( Busul!f ) -

Ökonoml Bakanı Bay Celtl 
Bayar, yarın ıehrlmlzde bazı 

işler (lzerlnde tedldklerde bu· 
. londuk.tın 

gidecektir. 
sonra Ankarı'ya 

saat kalarak, hOktimct ricali ve 
bllh1&ea Bay Yntl~le kouuı · oık 

ve sonra uluıılararaeı komleyo 
nuna riyaset Jçio Ceoevre'ye 
gidecektir. 

Ahnoo haberlere göre, Ce· 
nevre toplalltıırnda Sar mea'e · 
lesi de koou~ulacaktır. Ôğre· 
nildiğincı göre, ifay Ara!, Ce· 
n~vre dönl\o\lnde Atioa'ya uğ· 

rayerak hfrkeç gün orada ka· 
lııcak: ve Yunan ricıll He mft· 

zaknr.lerde bulunacaktır. 

Denizaltı 
Gemimiz Geldi 
İıtanbul, 8 (Baıuıf) - İı · 

pınyı'd• yapılan yeni denizaltı 
gemimi• bugGn llmanımıaa 

gelmlı n kırşalınmıttır. 

Sar' da 

Italyan 
Setiri Geldi 

leıaobul 8 (Busoıl) - ltıl· 
ya'nın yeni Ankara sefiri Bıy 
beril ştbrlmlu gelmio ve Dıı· 

ltltrl Bakanı Bay Tevfik llOı· 
do Arae'la tanıttıktan ıonra 

bugftn Anka a'ya hareket et· 

mittir. 

Bay N. Davis 
• 

Deniz SHahları 
Hakkında Ne Diyor? 

·evyork 7 (A.A - Burayı 

gelen Bay Norman DnJs Lon· 
dradakl deniz k~nnşmılınuın 

yeni bir toplantı hazırladığı ve 
bu toplantıda bir uzlaşma ya· 
pılmlBının kabil olduğuna sGy· 

ledikten sonra demiştir ki: 
- Ümidim bundan ibarettir. 

Çftnkl geçen konferauı ne bf r 
monlfc1kıyetle ne de bir mu· 
uf fakıyetslzlikle netlcelenmla· 
tir. Y ılmz llklrlerln açıkça 

ortaya dGktllmeıioe bir m_,ydau 
teıkil etmiatlr. 

Yağmur Taşkını 
Sameon 1 (A. A) - Birkaç 

g"iındO.r durmaksızın yağan yağ· 

morlardan ötdrft Irmak cadde· 
sindeki bazı evleri ıu baedı. 

Belediyenin yardımı ile evlere 
giren su boaıltıldı. 

Von Loven,tayn 
Sarbrnk 8 (A.A) - Siyasal 

faaliyette bulunmak 'fe sadece 
mesleği olan gazetecilikle met· 
gol olmak ıarttle Von Lovenı· 

tayn'ın Sar havzaeında otur· 

mauna lıla verllmlıtlr. 

lamak bayaktagande bulunan 
HYlD okurlarına IODIDZ tetek. 
korlerinl ıunar. _____________________ ../ 

Bay Nami 
Ôkoaomi Bakınlı~ı mClfettft· 

lerioden Bay Nami evelki ık· 
ıam Afyon trenfle Ankara'dın 
oehrlmlae gelmlıttr. 

Bay Kemal 
İzmir Ziraat hı~kası kon· 

trol memura Bay Kemal Akul· 
daa terffın Ankua Merku 
Zfra1t 8ıakaııı kontrol memur· 
.lugunı tayin edilmfıtlr. 

Muhacir ve Çift
çilere Tohumluk. 
Maliyetine Verilecektir 

Muhacirlere ve muhtaç çift· 
çilere Gdllnç tohumluk ve ye· 
mcklilı.: dığıtılmı1t hakkında 

kanan aynen ıöyledlr: 
Madde l - 2056 Numaralı 

kanunla hO.ktlmet namına Ziraat 
Bınkuınca satın alınıp alım 

merlı.:ezlerfndekf depolarda ha· 
lunın buğdaylardan muhacir· 
lere n kuraklık gôren nya 
dolu, sel gibi afetlere u&rayın 
çiftçilere mıl oldo~u flıtle 

veya aynen tahell olunmak 
dzere Ve.killer heyeti kararlle 
bir milyon liralık kadar ıtncfr. 
leme borçlama yollle n iki yıl 
vade ile tohumluk n yemeklik 

olarak verilir. O yılın tlrdnG 
çiftçinin borcunu ôdemf yecek 
kadar az oluna Vekiller heyeti 

lı:ararlle bu borç geri bırakıla· 

blllr. 
Madde 2 - Geçen yıllardı 

bu yolda verilen tohumluklar 
da hu bir milyon Ura benba 
geçlrUlr n tabsflleırf bu kanana 

göre yıpıhr. 
Madde 3 - Birinci maddeye 

gOre nrtlen bngdaylırdın tahall 
edilenleri tekrar muhacire ka· 
raklık •e afet gôren çiftçilere 

dığıtılıblllr. 

Madde 4 - Çunl maerafı 
blrfacl maddedeki bir milyon 
liralık ödüne; para içinden ayrıl· 
mık dzerc bu buidaylar çuvalla 
verilir •e Ziraat bankaeınca 

kendi usallle dı~ltılır n tıhall 

edilir. Bankacı tahsil edllmlyen 

borçlar tahsili em vıl kanununa 
gOre mahılll malmemurları 
toplarlar. 

5 - Bu kanunun tatbikine 
ıld muamelelerdeki euak n 
Sf'nedlere pul yapıştırılmaz n 
here alınmaz. Noterler bu 
borclınma ıenedlerini bedna 

taedlk ederler. 

Sar'daki 
Alman Cehhesi. 
Bir NOmayit Yapıyor. 

Sarbrok, 7 (A.A) - Alman 
cebheelnla ıaat onda bir ntl· 

mıyle yapm111 mot11Hnrdlr. 
L4kln . daha saat 7 den itibaren 
ıokaklarda cebhe mensupları 

takım takım dolıımıya bıtl•· 
mıılardır. NümayllÇller, IO~ak 
ve kara ragmen, battA bHı de· 
it kanlılar yaloı• 1 ılek birer 
pamuk gömlekle geamekte n 
ıeınmık f çfn Ulrk6 çağırmakta· 
dırlar. Sallar arasında kadınlar 
da vardır. Üniformalar yaeak 
olundoğundın ndmıylıc;ller ıl&· 

metalı kasket ve çizme giymek· 
tedirler. lıalyan kımyool.rı la· 
labıhğa yol ıçmıga çıh9ıyorlır. 



Inkılab 

Tarihi .. 
LG~unün Ş©ıır <dllUlylYlmD~·ır~' 
~:c;:0!:~:. 

1

Zava Jı Bir lşc;iöld ....... 
Baştarafı 1 tuci eahffede 

kılAplardan sonra da kendi 

benUğloe kavuıan TOrk mille· 

tinin uyanıkları önderleri ona 

(AtatOrk) dediler. Atatilrk'tın 
gönHlndeld ateş, Mete'de, Göl· 

tekln'de, Alparelan'da, Timilr· 

de, demin saydığım kahraman· 

lırda vakıt vakıt gOrftnen, Tftrk 

ırkını gök tanrmın verdi ğl ezeli 

n ebedi vaziyet ve kudretti, 
o fnançll. 

Onun gönlO, onun damarları 
hu ateşle kaynayıp yandı. O 

Tfirk titrinin terennüm ettiği 
gibi dQşQnfiyor, seziyordu: 
Ey 1'iirk ırkı, ey demirin, ale§in 

evladı, 

Ey, yüzlerce taht kuran, ey binler· 
ce taç giyen, 

Ey dünyaya efendi olmak için ge· 
len een, 

Tanrı l!eııin alnına bir karabaht 
yazmadı. 

O, gene Mehmet Emln'in 

hayalinde gördDğü gibi haki· 

kati görüyordu : 
Bcıı doğacak dünyalan bir eert ka'a 

üstünden, 
Amerika ki§ifinin gözlerilc görü· 

rüm, 
Milletleri gömdük diyen asırların 

önünaen, 
Girdapları ı:ıhkir eden yıldız gibi 

yürürüm. 

O; Gökalp'le beraber nabız· 
lırını tnuuğn zaman diyordu 
ki : 
Nahıılanmda vuran duygulanna ta· 

rihin 

Birer derin aesiair, ben sahifelerde. 
değil, 

--•••+•SZ 
Çocuk esirgeme korumu 

[Hlmayeletfalf anneleı e çocok· 
larının bakılması usulle rint gôs· 

teren öğütler hazırlam ıotır. 
Bu öf;Otler, süt çt ığındakl 

Bebeklere 1 inci sydao baı,,layıp 
12 inci ayıı kadar no ııekllde 

bakılacağını bildirir. 
İetiyenlere her ay i~ in bir 

öğüt parasız olu.·ak gön derllfr. 

Ankara 'da çocuk esirge\ me ku· 

romu başkanlığ1Da bir ..ınektop 
ile çocuğun kaç aylık ol':d uğonu 
ve hastalıkları hakklDda soru· 
lacak ıuallere de parası21; ~e vap 

verilir. 

Hilaliahmer 

Kazanı Temizlerken Ce
reyana Kapıldı, 
Sonrada Can 

• 
ıraz 

eı·d· 
Dün eabııb Bulkopınar'da 

Şark hah kumpanyasına ııid 

fabrikada kendisini elekttrlk 

cereyanına kaptıran bir işçi feci 

bir şekilde can vermiştir. 

Kaza eöyle olmuetnr: 

Bayram mfinaschetlle fııbrlks 

kapah idi. Mnkina dııhesinl ve 

kozan kısmını temizletmek Jçln 

fabrika müdürlüğü bazı fşçiled 

Receb ile beş arkndnşı erkenden 

fabrikaya gelmiş, makine da 

h esile bfiyük kazanı temizle 

meğe baelamı~lardır. Ber i,çl 
makine dal resini o bir ycrind:> 

ça\ışnk n Bay R"ceb de büyük 

kazıııım içine g!rml~, (ıra mı 

temizlenıeğe bn~lamışt ır. Bir z 
so::ıra oradoki i~çflrr: 

Fahrik& işçilerine dün için (abrtkaya çağırmıştır. 
Ucuz Yemek VereCl~k { __ ıe_ç_n_er_d_en-.B·ü-se1_y_ın_o_ğl_u_B_ay_ 

- Yetfı:ln! beni kurtarın!. 

Diye bir ees doymuşlatdır. 

B<>ş işçi birbirine baktıktan 

HUallahmer cemiyeti ile sağ~ 
bk işleri müdürlüğünün elblr· 

liğl etmelerlle Şehtd'lerdcki ip 
lik ve bez fabrikalarrndoki iş 
çiler lçlo fabrika müdürlükleri 

tarafından büyük yemekhaneler 

yaptırılmaktadır. Bu yemekba· 
nelerin inşaatı bu ay sonunda 

bilecek ve şubat ayında ha 
fabrikalardaki işçiler~ Hilali· 
abmer cemiyeti tarafmdan açı· 

lacak aşevi tarafından tabe~ı 
beş kuruşa ekmekle beraber 

birer tabak sıcak yemek veril~ 

meye başlanaca\tır. 

Müntehibi-
sani Seçimi .. 

Silah Satan 
ve Taşıyanlar 
Hakkındaki Kanun .. 

Meclisten çıkım kanuna göre, 

taeıııması yasak olmıyan eUAh· 
lerı taşımak izin almağa tabi · 

dir. Hususi satışlarda rla bir 

izln aranacaktır. Sahcılar, sllAbı 

hime sanıklarını ve eilabların 

evsafını defterlerine ve müşte· 

rlye verilen kftğıda yazmakla 

beraber haftada bir kere cet· 

nlle r.abıtaya bildireceklerdir. 

Siltih taşımak izinini alanlar 

sildhlarını eutarlarsa zabıtaya 

sımra hıı sesin kozanın lçindf'n 

geldiğini ao lamışlnr ve oraya 

koşmuşlardır. İşçi Rcceh; o sı 
rade kazanın f çlnde baygın bir 
hnlde yatıyordu. KendUntn 
elektirik cerryıınma kapıldığı 

anla~ılmıştır. 

Arkadoş1on onu kazandan 

dışarı çıkarmı~lardır. Baygınlık 

de\·am ettlginden Bay Receb 

derhal Alsancak'takf Fransız 
hastnnes!oe kaldırılmış ve orada 

lTeneff üsü ınai) yapılmak su· 
retlle ölümden kurtnrılmneına 

çalıeılmış ise de kurtorılamomıo 
ve ez sonra ölmüştür. 

Cllzide, ıanb, necip ırkımın uzak: 
ve yakm, 

Bütün zaferlerini kalbimin teninde, 'abızlanmdıı okur, anlar, eylerim .Meb"uı lntihab1 kanununda 
tebcil!. yapılan değişikliğe göre, bir 

haber \ereceklerdir. Bunan hila 

fındn hareketin cezası 7 günden 

l ayn kadar hafif hapis ve 50 
liradan l 00 liraya kader hafif 

para cezasıdır. 

Kazanın nasıl olduğu hak· 

kında müddeiumumilik tara· 

{ındıın t hkf kat o başlsnmı~tar. 

Emniyet müdürlüğü ndli ku:nm 
reisi Bay Bulii:ıi Gümüş de 

derhal fabrikaya gitmiş ve tah· 

klkatla meşgul olmuştur. hçl 
Bay Receb'in kazan içinde iken 
kasdeo veya hataeo cereyan 
verilmek suretile mi öldüğü 
hakkında tahkikata devam olun· 

Moetafa Kemal'in ateşini, nahiye dahilinde kadın, erkek 
tınınını, Türk milliyetçiliği, nüfustan her 400 kt~i bir mün · C. H. F. Asansör 
Türk milliyet hissi doğurdu. teblblsanl seçecektir. Fazla ı Ocağı Kongresi .. 
Onun etrafına toplanan kitlede için (60) a kadar (1), 601 den ateşlenen bu cevherdir. bine kadar (2), 1001 den Asansör ocağı kongresi fırka maktadır. 

A 
1400 

e kadar (3), ve fazlası vilayet idare heyeti fiyeeinden 

rkadaşlar! B için bu gidişle müntehlblsanl ay Ahmed Enver ve nahiye S ' Şnrasını ötllnerek ıöyllye · idare heyeti üyesinden Bay Na· 80 at 
bili t sec;lllr. r z. Dtınyada yaşıyan Türk· ------------ rl 1'"'ettah'ID ônftode toplanmış, M k h d ıcrtn tnınmııı ve yenilmez biri e te in e Ta· .. sebeblerinden bahsedeyim: yeni idare heyeti seçimi yapıl· 
kadar otan bizlerde, dört Kavga: Bosna sarayda Avos· mıştır. Yeni eeçlmde idare he· lehe konserler Verdi 
asırlık inhitat tarihinin çfirüt· tnrya vellahdmın bir milliyetçi yeıine mütekaid kaymakam Bay San'at mektebi musiki kolu 
tO~n, kokuttuğo imanını, cQr· Yugoslav genci tarafından öl· Nuriddln, mQtekaid Bay Meh· tarafından bayramın birinci ve. 

etini, kudretini kaybettirdiği dQrilell vesilesile çıktı. Alsas med Emin, tüccardan Bay Na· ikinci akşamları ean'at mektebi 

ıultanlara yenilmiş ve köle Loren yüzünden Franea Alman· zlf, mahalle milmeBSUi Bay salonunda iki konıer verilmiş . 
01111llf çtır6k k111mları da bo ya hoeumeti çok gergin bir Şemi ve fırıncı Bay Süleyman tir. lill4liahmer cemiyeti men· 

heaabdın çıkarıreak; nlebetl vaıiyet ihdas etmişti. İttifakı ittifakla kazanmıştır. Kutlularız. faatine verilen bu konserlere 

daha azalan kfiçük Türk züm· müselles ve ltUAfı mOselles gelen ulus çoktu. Koneerlerl 
reelnde bu his, ne değerli, ne diye yapılan hllAf lorla devlet· Vapurlarda Sevkıyat dinliyenler unutnlmaz geceler 
önüne durulmaz knclretler <!o · ler ayrı gruplar halinde idi. Munıazam posta sef~rleri ya · ya~amışlardır. Sım'st mektebi 

ğortto. Cihan harbinde dört Harb mes'ullyetl kimdedir? pan vapurlarda toplu askı:r ve musiki kola dün de Kemalpaşa 
Bene boğuştuktan, milyondan Belll değil.. Bence hepslndcdlr. muhacir nekledtlecekıir. Bo kozasında bir konaer vermiştir. 
artık gencini kay bellik ten sonra Her iki taraf tadır. hususta Vekiller heyeti bir ka· Genclerlmizl muvaf fokıyetlcrln· 
bu mübarek hiaain mlllelimlzde - Sonu yarın - rarname çıkarmıetır. den dolayı kutlulorız. 
yarattığı kudret cihan harbinin ,,••••••••••••••0•••••m•••••••ııİllaE••'•E-:ıırw' 
galiblerlni; yurdumuzu terke, T ~ '-O ~n ©l ~ ta ce on r.==\\ e m ~ ta o 
kayıdsız, şartsız, şerefimizi, ~ Y/ Y/ U '6' i2J U U ~ c::!J 

Tel fon: 3151 
iıtlk.lilimlzt, varlı~ımızı tanı· 
mağı icbar etti. Milliyet hissi· 
nln Tdrk gönfillerinde tecellisi 
bo kadar sağlamdır B · ayret ve 
hayran ettiricidir. Türk inkılAb 
tarihine işte böylece b 1 catız. aş ıya· 

Milliyet f lkrl ve hissl 19 nco 

urın nihayetlcrlnde 20 ncl aerın 
başlarındı, Tnrk dünyae.ınıo .. 
Garb kolunda görQlmeye baı· 
lır. Bu •u ı 

'W ur anma ve genelleı· ;e Balkan harbından eonra· 
ır. Donda Türk yurdunun 

•e niha t T ' ye ilrk ocağının bü· 
yllk rolü vardır. 

~ Bu moeseeeelerl de saygı ve 
ıbevgt Ue hatırlamak bir vicdan 

orcodur Cib • an kavgası milli· 
ye f ikdnlo Türk x "il i d d gvnu er n· 

e aba köklü yerleşmesine 
ileler hazırlamıştır. Müsaade 

. '.: - ;.·'·. ··~ ' elefon: 3151 Bugün 

Senenin en büyilk iki f llml birden 

41 ... ÇoD<dloırt©ın Du<dl©ılkD©ıır 
LUlyan Harvey ve Jobn Boles gibi iki sevilen ve çok alkışlanan slnemn yıldıılımnın oyna· 

dıkları çok nefis bir f ilim .. .ı 

Moelktei başlı başına bir harika olan bu filimde LUlyan Harvey ean'at kudretinin kema· 
llnf göstermiştir. 

2 ... Lülb>na-n M~Dülk~~ü 
BE OIT'in "]~a Chatelaine ele Lübnan,, ietmll meşhur romanından iktibas 

bftyük filim .. 

edilen 
PİER 

Oynıyanlar : Spinelli, Jean ~lurat,, Cbaratouııi 
AYRICA 

3 ·· FOX Diinya Havadisleri.. (En Son) 
4 -- Böcek Muharebesi (Miki Mavz) 

Seanslar: Her gf.\n : ıs - 18,30 - 21,50 Çıldırtan Dudaklar, 16,40 _ 20 15 
Lübnan Mellkeet, PerıJl'mhe ve cuma günleri 13 - 16,40 - 20,15 Lftb· 

nan Melikesi, 15 - 18,:30 - 21,5 Çıldırtan Dudaklar .. 

Fiatlerde Zam Yoktur. 

Selani 'ten 
Muhacir Geldi. ---· .. ..., __ 

Seltinlk'ten limanımıza gelen 
bfr vapurla YugosfıJVya'daki 

Türk'lerden 100 muhacir şeb· 

rimfze ~f'lmfştf r. liu muhacir· 
lcr h6kuml!lce gôsterllec k yf>r· 
d e 1 kan ediUociye kadar Bf. 
lıiliabmer cemi1etl tarafından 
haliJlacaklardır. 

Yunanis-
tan' da Katolik 
Propag, odası. , . 
:~ Papaz 1,utuldu, Hü· 
kum "t 1'cdbir Alacak. 

Seltioik'de çıkan " Volente., 

gozetefinlo yazdığına göre Yuna 
nlston f ç işleri bokoolığı, ıon 
zamımlnrda Katolik misyonerleri 
tarafından mfihlm mikyasda din 

propagandası yapıldığına dair 

mahalli makamlardan raporltr 
almaktadır. Bu raporlara naza· 

re.n Katolik mf yoMrlcri genç 

lerin her ne suretle olurea ol 

sun din değiştirmelerini mfiın· 

kon kılma" için külliyetli pnra 

sı:rfetmekte ve bu propagandayı 
bil4bare mlroslıırıodan istifade 

etmek niyetile, bilhas a iyi aile 

çocukları aro&ındcı yapmakta 

dırlar. 

Bu hususta gazetelerin sual· 

terine mıuoz blan iç işleri 
bakanı, mı:s'eleyi ciddi bir su· 

rette tahkik ettikten wora bu 

gihl ecnebi propagandalarına 

mani olmak üzne lôzımgelen 

sıkı tedbirleri nlacoğını bildir· 

mlştlr. 

Diğer taraf ıan L" ,fes oger 

D'anthene gazetesi, YuoonİEtan 
Kültür hnkuolığının t·cnebi pro· 
pagandesı yapılmasını meneden 
Y onan kanunlarına itaat etme· 

diklerinden dolayı biri Selaoik· 

de, ikisi Korfo'da olmak. Ozere 

üç ecnebi mektebini kopa•mış 

olduğunu ve ayol sebebten do · 
layı dfger on beş mektebl de 

üçbin Ue on bin drahmi ara· 
sıoda muhtelif para cez !urına 

mahkum elliğini haber vermek· 
tedlr. 

Şam'da 

Atılan ayaklar 
Bir Gazete Issı ile Bir 
vezir Bellisiz Adamlar 
Tarafından Dövüldüler 

Şam - " Elkabs " gaze. 
tesloiu Bl!b!bi Bay Necib Reise 

birkaç gün önce Ilumada bf r 
tnnrruz olmuş ve ilıl ki~i tnrıı· 

frndım dövülmüştür. 

~dllye Vekilf Bay Ala Ey· 
yuhı ile btrlikde İtolyao basta 

nesine gitmekte olan Maarif 

\ czirlne de elindeki sopa Ue 

saldıran bir genç, Veziri başın· 

dan hafif yaraladıktan eoora ka 
labalık arasında kaybolmuştur. 

Bay Büsnü Brozi yarasını 
İtalyan hnsınnesiode sardırdıktan 
sonra evine gitmiş ve mea'ele· 

den hnberdar olan Vüzcm baş· 
kana bay Taceddin kendilerini 
evinde ziyaret ederek teeseüf 

l'e tessürleri 1 bildirmişler ve 

mütaarrızın şiddetle aranması 

için emir vermişlerdir. 
Maarif Veziri ile Elkabs sa· 

bibl araeında ötedenberl mevcud 

olen gerginliğin bu müessif hti · 
dlseye sebeb olduğu zannedil· 

mektedir. 

''T:iirksözO, 

DDşün tiklerinı 

r Cevab 
-Taymis Kıyılnrnıda tet· 
kikim müoaschetilc· 

"l~aHh Rıfkı Atay,,ID "Tay· 
mis kıyılarında,, sı için geçen· 
lerde çıkan yazımı, bir arka· 

-Oaşım okamoş. Bana aynen; 
- Y azdılr.ların ciddi ıutd~r? 

·Dedi· fikirlerinde samlmt1mlsio? • • 
Unutma ki, ıen o yazında bir 

tetkik yapmış değilsin. Eseri 

toplu bir güzelliğe almış, onu 

tanıtmak. istiyorsun .. 
Bir kere, tenkid ve tetkik 

hakkındaki t elAkklyi karşıma 

alıyorum: 

Servetlfüuun ve edebiyatı 

cedide \Ye Fccriıitioin tenktd 

esn'etı, en nihayet, (Kelime, 
uslüp, beyan ve abeok, parlak 

ve zencirli terklbler, cansız, 

tabii olmıyan taevJrler, san'atluir 

mubayyelesinfn garabeti.) çer· 
çlvesl içinde kalmıştır. Bu Adeta 

yalancı elmaslarla, değersiz tae· 
larla oynayan blr kuyumcu i@lnl 
aadmyor. Orada kültür, fikir, 
tez, ideal aranmaz ... Oadı.t ese· 

rirı, cr ruiyetlerin hayatıudan 

nlınmssı bir değl\r ifade etmez. 

Batta kaLal saba lıirşey sayılır. 

Oraıln hddlse, nizam, psikoloji, 
sosyoloji yoktur. Men.u çok 

.kerre eoysuzlaemış bir meslek, 
yobud hayvıınlaşmış, muvazene· 

sini kaybetmi~. botglim bf r ferd 

tipinin maekaralı !arından alın· 

mıştır. Orada closlyet, kaba et 

ve ihtirBf; bir avuc saçma ha 

yaHe kareıloştırılıh insanların en 

geri, f'll iptidai temayfillerine 

~e hasttilıklorrnQ bir«"r 8Şı gibi 

vurulmu,.tur. Fukat bu aşı, bir 

kokain, bir morfin iğoeliinden 

r~rks.ızdır. hte yeoi ıenkid ve 

iılkndda bQtün bu ölçüler atıl 

mıştır, lurılruışur .. 
Tubıidir ki, sun'otta dil de 

bir malzemedir. Fakat burada 

dil ve onu teşkil eden ke!ime· 

ler ve terkiplerle onun mey· 
dana getirdiği ıhenk ve oslup 

gaye değil, ileri bir vaeıtadır. 

Zaman oluyor ki, bu bakımdan 
geri olan birçok eserleri, kafa· 

mızı ve gönlilmüzn vererek oku· 

yoruz. Çünki\ buradcı kavvetll 

fikirler gvrüyoruz; çünkü bo· 

rsda bizim arannzdıın, Mzim 
bayotımızdau, bizim uıt>rapları· 
mızdım, yakın ve uz:ık illerJn 

ski !erinden, imıan ysrad:lı la· 
rından pnrçalor bulo)oroz. San· 
atkar bizi, kellmelerfn vtı dilin 
kendi ibtiş11mınllıı dt>gıl cıeno· 

un, f iklrl .... rta ve anlattıklarının 
nt;ır huşlılrgı lçı~dc sO ükltyor. 
Elbette l,unu en aü.ı:el en iyi, " ' en anl .. eıbn, en ahenkli bir 

dil 'e ıaavlr'e anlatmak, o e ere 
dsha fokııt bi inci pltinda ve 

bu6ünkü ölçOler bakı onnıl ~n 
artık ea t san'ııtı mııter) l ile 

fş gö.cm e)lz. Kaldı ki, Falih 
Rıflıa, ean'at cemiyet fçinclfr, 

dü~ünceslle yazdığı bu eserini 

kendi açı~, güzel dili ile, grnlş 
- Sonu 4 ıncı sahifede 

Kaı1unusani 
ltı35 9 1935 
Kasım GiiD 
63 31 

Çarşamba 
Arabt 185:3 Uumi 1350 
4 Şevval l ci KAnun 27 

Ev kat Ez ant Vasati 
Güne~ 2,27 7,26 
Ôğle 7,23 12,21 
ikindi 0,47 14,45 
Akşam 12 10,58 
Yatsı 1,38 18,35 
İmsak 12,42 6,39 
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Bay Vahab! r:. Ne Ali Spor! urnava 
..:'@.:ı! 

A 
a ise er, Karşısında Vaziyetin O 
Kadar Tuhaf Şekli Oldu Ki ... 

Bay Vahnb;. 

Bana verdiğin cenbı oko· 

dum~ nkhn sıra, (Htigo Mayzel) 
dl yerek benimle alay etmişsin. 
Eğer i~teseydim, ıenl çarmıha 

genr gibi, ıu eütunlıırda ken· 
dl yazıların, kendi f iklrlerlnle 
çlvll~r, sonra Hilgo Mayzel'fn 
bile yapamıyacsğ• şekflde bir 

lav destaoa yazardım. Ortada 
ciddi bir mevzu dnrurkeo, ge . 

vezeliği sevmem delikanlı. Çün· 
kü istihza gibi, tezyif n tah· 
kir gibi şeyler, Aciz olanların 

harcıdır. Mev~uun içinde kala · 
ları bucalayıb ve gaflarını ört· 
m,.k fstlyenler de böyle ya· 
parlar. 

Kısa kısa söylfyeylm de kur· 
duğun mildafaa ~lperlertnln ne 
cılız şeyler oldoğunn anlı ve 
futbola, yaloız kendini beğen· 

mfe kafanın derme.çatma bil· 
gfsile değil, bJraz da başkala· 

rının düşünceaile dinle: 

1 - Birtakım muvaffakıyet· 

lcrl • hlme gelmediği için· ka· 
palı geçmişim. Hangi munffa· 
kıyetler hangi fşlme gelmemiş?. 
Ben ne idareciyim ve ne de 
bunda gllzüm urd1r, ne de bil· 

f lH Altay aoğlç veya merkez 
muhacim mevkiinl işgal edebi· 
lecek bir insanım. K. S. K. ı 
yenebJlmek bir muvaffakıyet 

imiş de hıtberimlz yokmuş. Vah 

vah Ray kaptan .. Türkiye ikin· 
elsi içi• ne hazin bir kanaat· 
karlık, ne feci bir teveUftl ve 
iman bu?. K. S. ~. ki birçok 

elemanlarını kaybetmlı,ıtlr. Kar· 
gaşalıklar geçirmiştir ve ancak 
hakiki bünyeelntn 6zü Uı ya

nş yavaş yükeelmlye baılamııı· 
tsr. İzmirepor'a gelince, o da 

meydanda ve yep·yenl bir ta· 
kım.. Yani birkaç lstbnasile 
ikf ncl takımın birinciye aktar· 
maeı... ilahi Bay Vahab, bun· 

lar o kadıu basit şeyler ki, sa· 
hadn çocuklar bile bundan mil· 
tevellit iftihara ancak gn.lerler. 

2 - Fuad ve Sald'Jn mü· 
dafaa '\"ekAletlnl eana vermedi· 
ler sanırım. Ayııl zamonda bir 
futbolcu, tenkidlere cevap ve · 
rlrkeo biraz tevazü göatcrir. 
Sen 'ise; kendini fazla beğen· 
dlğln için; 

- Görüşürüz, yaparız, çata· 
rız, ben sıhhatteyim, bekle, 
kendimi sana alkışlatacağım. 

Şeklinde atmış, eavurmoşaon. 
Soo bnyram maçından eonra, 

p!.Jmanhk btr dağ gibi eırtına 

çökmedi ise, yerırım doğrneu. 

DJnle beni delikanlı : 

Futbol, pek öyle kendini be. 
ğenmekllğe ve yftlnekten atıp 
tatmağa gelmez. Bir futbolca, 

böyle gülünç jestlerle oğraoırıı 
aklbetl çok fect ııekilde idrak: 
eder. Pazar gftoO, o yağmur, o 
çamurda, o karlı havadı, bay· 
ramı, i!tirahatlml, Hlml b:ır· 

ımı bırakarak eadece Hnl ıl· 

kışlamak için 1ahaya gelmlıtfm. 

Seni, daha dikkatle tetkik et· 
tim ve senin hesabına ne ya· 
zık ki, avuçlarım, bir 11nlye 
için alkış fırsatı bulamadılar. 

Son dakikalardaki penaltıyı 

bilirsin. Ben duymadım amma, 

sen tribünlere doğru bakarak, 
alayb ve manldh- bir şekilde: 

- Kim atıın, kim atım! 
Diye bağırmıııın.. YalanH 

günahı eöyltyenlerlo boynuna .• 
Onu een attın Bay V abab, ıen .. 
Ve burunla vurarak kale di· 
reklerlnden on metre yukarı· 

dan geçi ' in . Ririncl devrede 

de kalecı ıı.- l<nr~ı karşıya kal· 
dığan hal~I" "a •ı l ~ bir vuruıla 
muhakkak. bır f'rtoah kaçırdın. 

İtte eıerfn. Bı n bundan evvel· 
ki yazılarımda, Bursa'd11Epenal· 
tayı 86D çekmediğin için ıeni 
tenkit etmiıtlm.. Galiba f lklr
lerlmln yanlışlığını yftzftme 
vurmak için penaltıyı kaçır· 

dın (!) öyle mi? Ve udece hu· 
nun için Altay'• yencllrdln ha! 
Yazık, yazık! Konduğun dallar 
o kadar çilrilk n özleri yfn· 

mlo ıeyler ki, lflenıeğe bile 
hacet yok. kendflfgfnden kırı· 

lıyor ve inHn sanı amyor. 
3 - Yıldızhğı kabul bu· 

yurmuyorının. Yazının bir ta· 
rafında medhederken diğer 

tarafında dı tevazu gtsstetlyor· 
ıun.. Zeka oyunu buna derler 
amma muhıtıbına göre.. Bir 
tenktd yazısında yıldızlığan aön· 
dfiğQ söylenince, derhal; 

.. - Hayır, ben yıldız değl· 

tim, biz yıldız değUfz, 

Diyorsun amma sorarım; 
şlmdly~ kadar spor yazllırında 
ve kıllşelerinln altında; (Alta· 
yın incisi, Altayın, İzmlı'in 
yıldızı vesaire) şekJladekl te· 

vecct\blerl neden keseye attın 
da cevabla karşılamadan?. Bu 
• Yerinde olan veya olmıyan • 
yıldızhklar neden ııon gftne 
kadar hoşuna gldJyordo ve 
bunları memnuniyetle tellkld 
ediyordun dı l!I tenkide dökd· 
lünce hemen itiraz ettin?. Çtln· 
kil sen de lne1nlık gömleğinin 
lçlndeıln ... 

4 - Sıhhatte olmakla ıper· 
da muvaffak olmak ırasında 
dağlar kadar fark v.rdır. Sen 

sıhhatte lml~ıln.. Çok iyi mem· 
nun oldum.. Karşındaki takım· 
lar, memleket hB&taneslnden 
kalkıb gelmediler yı?. Sıhhatte 

ldlnde ne oldo? Eserlerin mey· 
danda Bay Vahab!. 

4 - Ben, yalnız Altay lakı· 

manı de~ll, bflUin İZmlr n 
memleket takımlarını ve oyn· 
nonu zevkle seyrettiğim için 
biitün ecnebi eklblerlnl al· 
kıehyanlardanım. Kulöbcillılk 
f lklrledmio ve spor terbiye· 
mi n fevkine çıkmadığı gibi 

şıthei mülAhazalara da kıymet 
vermem. Altay hakkındaki ten· 
kid ve temennilerimle diğer 

tekımlarımaz hık:kındakJ ıami· 
mı dileklerim arasında dalma 
ve dalma f1rk yoktnr Te ol· 
mıyıcaktır, Her şeyden eni, 
bir gazeteci, bir mahurlrf m, 
ıenl de alkıılamıya buınm. El· 
'feri r ki, esldei gibi munf fak 
olmıyı çalıı n bunun için de 

inadı, kendini beyenmelı.:Uaı, 
jeeti terket, ıl'kadaelırınla an· 
tremanlar yıp, iyi bir oyuneu· 
lukbı beraber iyi bir idareci 
ol. Tenkldlerf dinle n göze 

al.. Şunu bilkl, HGgo Mayzel 
hile benim kadar doğru ınyle· 
mez. Çfinkd ben, ayni :ıııamın· 

da eamlmly11tteo doğan hislerle 
doluyum. Ve profesyonelce po· 

lltika yapmam •. Haydi göreyim 
seni Vahab!. 

Eeki Bir Altay'lı 

Bitmedi, Yarıda Kaldı! 
Göztepe Altay'ı 1- O, Altınordu Da 

K. S. K. ı 5- O Y endil~r. 
Bayrımı ~tinlerinde dört kov· 

•etli tıkım ara11nda yapılman 
kararlaştnıJıın bayram tornavıeı, 
flk iki m.ıçao yapılmasına rağ· 

men ldare•lzlik yfizftnden yarıda 
kaldı. 

Birinci gtln: 
Kur'aya göre bayramın hl 

rlncl giloa Altay - Göz.teee •e 
K. S. K. - Altın ordu takımları 
kıreılıtacııklardı. Bir gftn evci 

baelıyan yağmur bayramın ilk 
gdnd de devam etmietir. Böyle 
olmakla beraber eaat 13 de 
yıpılmaaı 14zımgelen Altay· Göz· 

tepe kar1ıla9m11ı az bir teıh· 
btlrden ıonra baılamıı ve ikinci 

devrede yağmurun ıtddetlen· 
meıine rağmen ıona kadar de · 

nm etmittir. Bu oyuna Altay 
ŞftkrG, Hilmi ve İımıU Hakkı· 
dan mahrum olarak çıkmııtır. 
Göztepe de merkez muhacim 
mevkliode yeni ve genç btr 
oyuncu oynatıyordu. Oyun baş 
lıdı, her iki tuaf oyuncnları 

eahanın fızl11 çamurlu olması 

ve su birikintileri ıeheblle to· 
po ietedllderl glbl idare ede· 
mlyorlardı. Oyun başhyah 4 
dakika olmuştu ki, Göztepe ye 
nl eanlreforo gazel bir gol 

yaptı. Hakem bono ofsayd &•· 
yarak kabul etmedi. Bir mftd. 
det sonra ayni oyunca ikinci 
bir golle takımını bh nyı ka· 
r:andırdı Ye ilk devre btiyfece 
geçti. İkinci deuede Altay ek· 
ıerlyetle htklm oyaadığı halde, 
gol çıkaramadı ve ıon dakika· 

dakl bir P"•altıyı Vahab ata 
madı. 

Göztepe ikinci kısımda da 
bazı tehlikeler yaratmaaını 

rağmen oyun vaılyetl değiemedt 
ve l ·O G~ztepe lehine bitti. 

K. S. K. · Altınoıdu kartı· 

lışm111 da tlddetleneo yağmur 
dBlayııdle fklncl gftne bırakıldı. 

ikinci gnn: 
Saat 13 de İzmir Ll._e lut· 

bol takımı ile şehrimizde bu· 

lonan Hıydarpaoa Ueeai izci
lerinden mO.rekk:ep fotbol ta· 
kuıu bir maç yaptılar. 

lzmlr Uııeei bu maçı 1-O 
kazandı. 

Saat 15 te K.S.K-Altınor· 

du takımları karşılaştılar. Al· 

tınordo bu maçta yeni bir eol 

haf oynatıyordu. K.S.K. m ta· 
kımına birkaç tane genç oyun· 
cu aldığı gôrülftyordu. Buna 

rağmen daha ziyade tazyik 
yapan Altınordu neticede maçı 

5 - O kazanarak GOztepe ile 
f lnale kaldı. 

İtin garabet .e fecaati bon· 
dın ıonra ba11lad1Aı için bu iti 
hazırlayanlar aruındıkl ınlıaa· 

mamulıktan bahsetmek lıterlz: 
Birinci ~b :Altıy'a kartı 

oynayan GOztepe 11nterfornnun 
Altınordu'da kayıdb oldula 
tlerl ıtlrft.lerek Altay bpdanı 
tarafından l~iraz edilmlttlr. 

Göztepe 'liler de • bu oyuncu 
hakkıod"kl lddial&mn yersiz ol· 
duguou n bn oyoncooun res· 
men hiçbir lmltıpte kayıtlı bu 

lunmadığanı iddia etmişlerdir. 
K.S. K· Ahınordu maçıodı.m ıon· 
ra Altay'dıo Bay Fehmi, Göz. 

tepe'deo Bay Şerif, Ahınordu · 

dan Bay Behcet, K.S.K. dan 

Eay E1ad'dan müteı,ekkil komite 
tribıln altındaki ıoyunma oda· 
sında toplanmışlardır. Uzun SÜ· 

ren müzakere fe müoakatalar· 
dan ıonra ancak Altay-Göztepe 
maçının tekrar yapılmasına ka· 
rıu verebilmişlerdir. 

Turnavaoın bayram içerisin 
de netlcrılenmeıt hakkındaki 

ilk karara uymıya• ve Turnll· 
\'aDID uzamHma ıebebfyet ve· 
recek olan bu karııra Gözte· 
pe itiraz ederek leh veya aleyhte 
bir karar nrllmeıloi' fatemiotir. . 
Yukarıda da baheettiğfmfz ba 
dört klilltk komite ku net mü· 
eyyedesl olmad•ğı halde nbım 
nziyette olan fudbol heyeti de 
her nt'd,..nse bu fşe karışmayı 

lazum görmemiı,tir. 
Nihayet k1t.t'i bir karar alın 

madan Altınordu murahhası 

ııahadan ayrılmııtır. Diğer üç 

arkadaş Aleancak kahvesinde 
toplanarak vaziyeti tekrar gö 
riişmftşlerdfr. Göztepe murah· 
hası eırf turnavanıu dftzbnlni 
kurtarmak için takımının gali· 
blyet hakkından feraııat göste· 

rerek Altay'ın Altınordo ile fiual 
maçı yapmasını kabuletmfştir. 

Ancak oyuncu O.zerindeki hak· 
' kını boşka cihetlerden arıyaca · 

ğını söylemiştir. 

Bo gazel 'fe yerinde fera· 
gatten sonra ilç klşllik komite 
Altınordu idarecilerine QçftncQ 

gdnü Altay'la final maçı yıpa· 

caklarını tebliğ etmişlerdir. Al· 
tınordo'lolar Jse bazı mfttalealar 

ıerdederek moçı Altayla değll, 
Göztepe ile oynıyacaklarım ileri 
s6.rdfller. Uzun eüreu bu ko· 

ouımalardan da hiçbir netice 
çıkmımııtır. ÇO.nkil Altınordo 

tstJrahat etmeden Altay'ın kar
şısına çıkmak letememlttlr. Ne· 

tice itibarile akim kalarak maç· 
IH anole ıdlldf. 

Biz şu veya bu kulftbten zf. 
yade memleket sporunu dOşQn. 
dCiğüm0.11 için yerinde olmıyan 
bu hareketlerden dolayı çok 
müteeesirlz. Evvel! ıı:naçlar reemt 

şeklide yapıldı ise oyuncuların 
lisanıiları neden aranmamıştar? 

Altınordn ikinci gdnd yeni 

bir oyuncuyu solhafta oynat . 

mıştı. Bu geac lstanbul'da oku
maktadır. Acaba orada hiçbir 

knlOble alakadar olmamıe mıdır? 
Bunlar araıtınlmıyacak ldfee 

Gözttıpe oyancuso neden itiraz 
ettirllmJşdr! Sonra fOtbol işle . 

rlnln nAıımı olan futbol heyeti 
bu itle neden alAkadar olma· 

mıetır. Bidayette bu fol ortaya 
atan futbol heyeti reisi Bay 
Muıtafa değtl mldlrP Ve bu 
maçlar heyetin mOrakabeıl 

ıltında yıpılıcaktır diye bir 
kıyıd da konulduğu halde 
futbol heyeti vaziyetin b11 
eekli alması karşısında neden 
m Gdabale etmemiştir?. 

Biz bu meı'ele hakkında ııon 
s6z6 umumt ef Ura bırakıyoruz. 

Ancak ounu ııöyUyellm ki apo· 
rumuza bir istikamet vermezsek 

bu gidişle ne maçlar tamamile 

başanlacak ve ne de aahada 

...... =-r-• -:llr,'!r:"'" r....,..,.;~"2--.--... .... 

Altay'h 
lzmirspor Kulöhü llakkındaki 

Fikirlerini Anlatıyor. 
Gazetemizde çıkan (Eski bir 

Altaylı) imzalı yazılar üzerine 
Altay'ın eekl kıymetli oyuncusu 
Bay Hamid Okcu, Balıkeelr'den 
gazetemize ~u mektubu gön· 
dermiştir: 

Eski Bir Altaylı 

Aziz arkadaş! 

ANADOLU'da llt> rl sürdüğü 
nüz f iklrlerl okudum. Önce 
derim kt, sfz{ o kadar eski 

rörmüyorum. 
Ben ise o kadar eski Altayh 

değiHm. Amma benim Alsancıık 
alanında futbol oynadığım gün · 

lerlrı bo son günleri birbirine 
karşı koyuyorum apaçık bir 
gerileme görerek üzftHlyorum. 
fstanbul'da futbol ilerlemiş 
midir? Buna evet denemez. 

Fakat düşününüz bir zamanlar 
1stnnbul'Ja İzmir aranndakf 
futbol farkı ne idi? Bugün 
nedir? Bugün clasee farkından 

konuşuluyor. Galatasaray, Fe· 
nerbehçe, Beşiktaş kırat yö· 
nünden ve blrbltine göre bu· 

gftn nt'I idllerae gene öyle idi· 
ler. O ise ki 925·926 eenele· 
rinde bo takımlar İzmfr'de ne 
yepabildUerdi? İıtanbul'da hep· 
sini yenen Temşu,ar ne yapa· 
bilmişti. Sözüm ona İzmfr'de 
futbol ileri idi, hızla ileri 
gidiyordu. Peki bugOnkıl geri · 
lemeye ne diyelim? 

O vakitler İzmlr'de antrenör 

var mı idi? İetsnbol'da yok mu 

tdl? Herblrl kendi takımlarında 
birer yıldız olan geneler nasıl 
olub da ilerlemişlerdi? 

Futbollln İzmlr'de gerileme 
ııebeblerl bence o kadar karışık 

ve korkunc değildir. Bir kere 
bu gerilemeyi acı acı dilşünftr· 

keo önce antrenör getirmeyi 
düşfinmenfn akıllıca oldu&unu 
kabul ederim. Amma bir ant· 
renör, gücCl her zoru devirir 

adam demek değildir. Zaten 

bunların birçok cinslerini gör· 
dük. "Bım~ den gayri bir işe 
yararı g6eterUemez. 

Mea'ele İzmlr'de futbola 

ileriye doğru bir yürüyüş ver· 
mek ise buna bir taraf tan 

kulGblerde, diğer taraf tan ça· 
hştmcı ile f!Je başlamak gerek· 
tir. lzmlr'de futbol iyice disfp 
Une alınmalıdır. Futbolıln di· 
ğer spor bölümleri arasında 

oldujtonu gözden kaçırmamalı. 

He.le atletizm ileri gitmiyorsa 
fotholü Heri yttrdtmenln kabil 

olmıyaceğıoı okla yerleştirmeli. 
İzmir'lt gençlerde atletik kabl· 
liyet vardır, futbolu da bo ka· 
blllyetl çoğaltarak ona letloat 

ettirmeli. 
tzmtr'Hlere aöyle derim: 
Gerçekten fotbolft eeven, on· 

pek mahdod olan ııeylrci ve 
yardımcılardan eser kılacaktır. 
Bo husuea ehemmiyetle ııazarı 
dikkati celbederiz. 

Cuma günü için hazırlanın 

program şudur: 
Saat 12,30 Kahramanlar -

Hacıhdseyinler. 

Saat 14 Bayraklı - Demir· 
yolu. 

Saat l:i,30 Burnava - Hilal. 
Öğleden evel de 9 Eyhil -

Parkspor arasında hueusi bir 
maç yapılacaktır. 

dan zevk alan onu ve eporun 
ne demek olduğunu iyi anlıyan 
bir eıkf futbolcu bu işi ia&ta· 
marn becerir. Tecrübe etmiş, 

eski denen futbolculardan biri· 
ylm, böyle dilşfinüyorum. 

Artık antrenörün bir 1ogflfz, 
bir Macar, bir Çek olması ina· 
dmdan vazgeçmetidfr. İyi çalış· 
llrıcı ve iyi çalışan futbolcalar 
azzamanda iyi şeyler yaparlar. 
Bu arada her kulübe düşen 

vazifeler varkl yazması hem 
uzuo, hem de baş ağrıtaculır. 

Hiç değilse her takımda pişkin 
birer kaptan olması oarttır de· 
rlm. Umarımkl İzmir futbolunu 
iyi bildiğim samlaeak:tır. lzmlr'll 
çocukları bilirim, onları çabucak 
öne geclrmek kolaydır. 

İyi idare, sıkı kontrol, yerli 
bir antrenör ·Cünkd dUden ve 
gönülden anlar· Akdeniz kıyı· 

sındakl ı?Üzel ıehrln futbolunu 
bir-iki eene içinde meydan oku· 
yucu bale getfrebHlr. 

Saygılı arkadaş, biraz daha 
açılmak fster. İstersen daha 
açık, daha geniş göıtişdrQz, eğer 
ANADOLU bize bir sığınacak 
yer verfree. 

Bir Altay'lı Okcu 
Bay Hamid Ok:cu. 
Gazetemizin siltunları bu mil· 

nıkaşaye açıktır. Kıymetli fi. 
kirlerinizden ve tecrübenizden 
ietlfade etmek leteriz. Bu yazı· 
farınızı memnuniyetle kar§ılıy11 · 
cağız,. 

Tahrir MOdOrlllğft 

Halkevi Turna
vası Devamda .. ...... 

Bayram günlerinde yapılacı· 
ğını yazdığımız Halkevl torna· 
vosının ilk meçmda Hacıhtlee· 
ylnler Kahramcınlarlı karşılaş· 

tılır. Yağmurun şiddetlenmesi 
üzerine oyun hakem tarafın· 
dan tehir edildi. 

İkinci gün Demiryolo . Bay· 
raklı maçı 2 · 2 beraberlikle 
bitti. Dün, birinci gün tebtr 

. edilen Parkepor ·Tepecik Türk 
yurdu maçı yapıldı. Tftrkyurdu 
2· O gallb gelerek rakibini tas· 
f1yeye uğrattı. Ôndmüzdekt 
cuma günü maçların berabere 
hltmlo olanları tekrarlanacak 
ve Burnava • HUU takımlara 
da karııılaşacaklardır. 

Bi g Cevab 
Başı 3 ncü sahifede 

kavrayış, özlft bilgisi ile yu. 
mıştır. Bu esere atfohıoabllecek 
yegane noksan şudur: 

Halka inememesi. 
Maamaflh, Falih Raf kı bunda 

mazur görülmelidir. Çünkd bu 
eeer medeniyetin, c,.mlyetlerln, 
nizamların, herb sonu ılllmle
rf nln muhtelif münakaşa n 
izahlarını tatımaktadır. Bunu 

ve bu glbıterlnl şu bizim da· 
ğarcıkları boş mftnevver ve yarı 

münevverlerimiz okusun, kav· 
rtuıın; kAf idlr. Muhakkak olan 

birşey varsa, bizde hu gibt ~Uerl 
geçlnlb te her hakkı benimse· 
mek lstlyen tiplerin, henüz 
Ttlrk inkılıtbı ve onun diğer 
nizamlar diğer medeniyetler, 
ihtilaller ve ııılreler hakkında 

müıhet bir k:ültdr ve dıvaya 
sahih olduklarıdır. Biz kelime· 
cllllde, terklb, ahenk: ve iialô.bla 
değil, f lklr ve tezlerle uğraşa· 
cak günlerdeyiz. 

Orhan Rahmi 
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Arefe Günü Akşamı ve gazino içinde tabak veHİıe 

kırılmıştır. Vieıf kaçmı,tır. DJ. 
ğerlerl ubıtaca tutulmuıtur. 

§ - Dikilhaş sokıığıod• Ay· 
dın'lı Mehmed oğlu Mehmed 

.Mt!bmed ile Jzmir'li Cellil ara. 

unda fenf'r alım satımı mes'ele· 
cıioden kavga çıkmıt, birbirini 
döğm\Jşlerdlr. Bunları ayırmak 

istlyen bek.el Bay Aeıma da 
hakeı et r.ttiklerlnden ikini de 
tutulmuştur. 

larm aıe~ almnsı yüzünden y nırın 
çıkmış he de Y"tleen itfaiye 

tarefıodın eöndürülmilştür. Za· 
rar çok azdır. 

FokE; ikametg hında bir 
başkasının ·bulunduğunu gör· 

memlı mi ydl? Banu halinden 
anlamak mQşklldi. Çtınkü bari· 

ci vaziyeti hiç değişmemişti. 
Fakat gözlerini kapayan mavi 

camlı göılDğüo arkasından bu 

mınt:arayı görmemiı olmasının 

lhllmeli yoktn. Maamaf lh ben, 

bunlardan ikinci ~ıkkı tercih 

ediyor, Foke'on yabancı bir 

adamı görmemesini temenni 
ediyordum. 

Yabancı adam da şimdi aya· 

ğa kalkmış bize bakıyordu. 
Foks'on hali de hakikaten 

ecaib idi. ÇQnkü karşısında 
hiçbir şey yokmuş gibi, bir 

nıakine halile ilerliyordu. Bun· 
dın da önüoQ görmemle oldu· 

ğona hakmedlyordum. Vazlye· 
tin alacağı ıekll ben böyle 

~ndlee lle tahmin etmeğe ça\ı· 
1•rlı:en lctlnabı gayri kabil 
olan hddiae Tukubulmnı, önü· 

llü e.6rmlyerek ilerliyen Foke: 
nihayet karşısında dikili duran 
adama çarpmıştı. 

Meçhul adam; musıdemedeo 
llltlteemr bile olmadı. Sanki 

kendfılne çarp.1n Foka değil de 

beoınlthn gibi gözlerini bana 
d~ d 
k~n Ordo. Biran için gene evel· 

1 gibi hareketsiz kaldıktun 
•onra elini cebine göU1rdft. 

Ben, tabanca aradığından kor· 

karak donmuı gibi duruyor· 

:unı. Hummalı bir surette 
•rııtırdığı cebinden çıkara 

çıkara bir dOdük çık rdı. Bir 
uan· 1J e sonra tiz bir ıslık eeei 
ortalığı k d n sQ litunu parçalıyor· 

0
· Etrıfıtnızı bir alay insan 

aldı, Ben ne olup bhtibfnl 
el' b 
F an nhyemamıştım. Bunlar; 
okı ile benim yakama yapışa· 

r~k ikimizi de kımıldayamıya· 
cak bir hıle getirdiler. Dildd· 

:o. çılan geınç adam; bizi ya· 
•lıyanlara kısa bir emir verdi 

Tk . 
ele rnr rıhtımın merdivenlerin· 

en çıkıneğa başladık. 
IIAdlae; Ani olmakla beraber 

etrafta 
dik mevcot eerserllerin 

kat nazarından .kaçmış de· 
ğildl, Bunlar da peolmlze takı· 
~ırak kaf llemlzl oldukça kala. 
alıklaştırmu~lardı. Ellerimize 

kelepç ı e er ~orulduğn zaman 
bagıauza gelenin ne oldoğunn 
anladık. Etrafımıza alan eerse· 
tilerln d 1• d e po ıs memurları ol· 
oğn tahakkuk etti. Anlatıfo:ı 

Polisin bu r,ibf yerlerde eık 
ıık yaptığı baskınlardan birin" 
Uğramıştık. 

• 
Köprn altın•d; bizimle bera· 

her yakalananların cümlesini 
bir otomobile doldurarak polis 

nıüdQrlfiğfine doğru yola çıkar· 
dalar. Yolda ın bir haf ta 
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içinde iki defa başıma gelen 

felAketl dfişünerek kendi hali· 
me kendim de acı acı gOIOyor· 

dnm. 
Yukarıda anlatmışhm. Hiçbir 

sebeh olmadığı halde, hüviyet 

ve mahiyetini tanımadığım 

Foke'on peşine takılarak Tay· 

mis 11ahfllerfne kadar gelişim, 

böyle bir bel4ya ı«"beblyet ver· 

mlşti. 

Tnmp ile görftımek isteyl· 

elmln sebebini karilerim unut· 

mamışlardır. Eğer meyhanede 

ıırab içerken Tramp'ın eline 
müııtakbel hattı hareketine dair 

bir pueula 11ıkıştırnıımış oleay· 

dım, fena halde canım sıkıla· 

caktı. Bereket versin, biz ay· 

rıldıktan sonra doğruc11 mfrılay 

Btok&'un evine gltmeelnl ve 

vaziyeti ona anlatmaeım bo 

kağıda kaydetmiştim. 

Tramp'ın bizimle beraber 

gelmek fıtemiyerek meyhanede 

kah.,ıoın 11ebcblnt .,lmdl sola· 

yorum. Tramp eline ııkııtırda · 

ğım kAğıdı okunıu~ •e talim•· 
tıma göre hareket ~tmek için 
bizimle dışarı çıkmamıştı. De· 

mek ki herşey yolunda gidiyor 
sayılabllirdi. 

Ben; başımı gelen felaketten 

er geç kurtulabilirdim. Fakat 
Tramp'ın miralay Brokl'uıı 

evine gitmeden zabıta tarafın· 

dan tevkif edllmlıt olmaaından 

korkuyordum. Maamaflh bu 

işte Fokı'un vaziyeti de hana 

biraz karanlık gibi görünüyor· 

da. Acaba o da benim gibi 

tollln bir aksUiğlne mi kurban 

olmuştu. Yoksa bir poliıı me· 

mnro mu idi. 

Olan Vak'alar: 
Umumi kadınlardan Şamlı 

Melek, yanında kız kardettnln 

kızı Nevin olduğu halde ara· 

bacı lbrahim'ln arabaslle ~e 
bitler caddesinden geçerken 

Kftrt Şakra. ile bir arkadaşı 

arabayı atlamak ııuretile teca 

vftzie bulunmoılarea da kudın· 

ların feryadı üzerine .kaçoııı 

lardtr. Vak'a failleri zabıtaca 

aranmaktadır. 

§ - Basmahane'de Kula'h 

H ilıeyln'ln inşaatında f ~cilik 
eden İbrahim oğlu Ali'nln bazı 
eşyası çalınmıştır. Bıreız zabı 

taca aranmaktadır. 
§ - Çorakkapı'da FetbQd 

eokağıoda Mehmcd çavuş kızı 

Bayan Fatma ve kardeşi Bay 

Moıtafa artaında bir çocuk nıe 
ıeleeinden kavga çıkmıı\ Moı 

tafa taşla Fatma'yı ayağından 

yaralamıştır. 

§ - Çorakkapı'da Taslıçcş · 
me ıoka~ında Ha1an oğla Bay 

Mubein He kayin biraded Mue. 

tafa oğlu Bay Muammer ara· 

eında kavga çıkmıı. Muammer 

bıçakla Muh~in'l ıol eUnfo par· 

maklarından yaralamıetır. 

§ - Meserret otelinde oto 
ran Kula'h 1am11il Hakkı ear· 

hoş olarak Ru~en oğlu Hak· 
kı'ya dil Ue tecuüzde bulun 

duğandan zabıtaca tutulmu~tur. 

§ - K.emeraltında Taf lar. 
gazino unda oturan seyyar ma· 

rangoz Hasım oğlu Hüseyin 

ile kahveci Cemil, Basan, tü 

tüncü Ferruh, Ali ve Vasıf 

arasında kavga çıkmıı ve bun 

lar bJriblrJne gtrmfşlerdlr. Ali 

§ - Karantina belediy., 

mıntakaeında bulunan bozuk 
bir itfaiye motörüuli mıntıka 

öofinden bir komyoua yükle· 

yen belediye temfzlik işleri 

1tmelesinden Ahmed oğlu Bay 

Şab11n't0 eol eJi motöre kısıl· 

wak euretile ilı.i parmağı tzfl. 

mittir. Yaralı memleket lıaata 

nesine kaldırılmış!1r. 

§ - Hahribaba 
önünde Ahmed (lğ)u 

kahveleri 

rında Aıum ile ııemerci Ali \'cı 

Enva arasında l.abl'e ıemar· 

lamak me 'dtsfnden kavgııı çık · 

mış, Enver bıçakla Asırn·a ka 
baııındın yaralamıştır. 

§ - Kar~ıyakı'da Tııran 

Menemrn caddesinde Şarkhnh 

.knmpanyaaı nıil,türü İnglltz te· 
baaıımdan Bay Htcin evinin 

baca8ı totuşmuo v~ yangın çık· 

mıe iıe de yctieen itfaiye tara 

fıodan ıöndörülmOttür. Zarar 

olmamıştır. 

EY 11hibi Annpa'da bulua· 
doğundan evin ıf gortılı olup 

olmadığı ınlaııl11ramı9tır. 

§ - Dolaplıkoyo caddeıind• 

Fara, oğla Arap lbıahlm kain· 

biraderi Salih oğlu Mehmcd'i 

evine dn t etmlt Yf' bir kara 
mea'elteioden aralarında kuga 

çıkmı9lır. fbrablm ekmek bıça 
ğile Mebmed'l tkl yerinden ha· 
flf eurette yaraladığından za· 

bıtaca tutulmuştur. 

§ - Pf'ıtemnlcılarbetı'odan 

geçmekte olan Bsyburd'lu Deniş 

oğlu Muzaf fer'e geçmişibozuk 

lardan Erzurnm'lu Mebmed 
oğlu Hüseyin bıçak çektiğinden 
zabılaco tutulwuetur. - Sonu nr - !kavgada başından yaralanmış ............................................................ ._. 

128 T6rkçe karşılıklar 

Hayranını Birinci 
Günü ()lan Vak'alar: 

Dt 118.lbaşı eokağ1Dda 14. nu· 
mnrolı oll~ e~inde oturan 70 

yıı ~ larrnıfa Bu) an Rahel adında 
lıir \1us .. , i kadın Keçeciler 

cıddeı;inden geçerken bayılmış 

~e ) ' rt' :!ü,müştür. Bayılan ka 

dıo sıbbi imdat otomobili He 

memleket hHtıneıılne kaldırıl 

mış ve oruda ölmüıtftr. Kadı 

nan ölümünüo ıcbebi hakkında 

zabıtaca tahkikat yapılmaktadır. 

§ - Salbane'de bir tram · 
.,.y ve otobih kazaıı olmct· 

tur. Şofc)r bay Şukrd o~lu 

Şektir'ün id&reelodr.kl 4J8 on 

maralı otobür; Karaııtlna'ya gi 
derken karşı tardıan Konak'a 

doğra gthnelı.re olın nımın 

bay Huıe}in'io dektlrikli tram 

uy ırahatıı otobllıe çarpmııhr. 
Otobeilün arka kapm ile iki 

camı ve tramvay arıbaıının ön 
ıehıolık camları kırılmıştır. 

Kaza tahkikatına denm edil 

mektedir. Tramvay bilct~hıl 

Bay Ferid bar H ıuretttt ıyıtğın . 

dan yaralanmıoıır. 

Bayramın ikinci 
GOnü Olun Vak'alar. 

Mezbaha muhşsebe memur· 

larından Bay Abdülkcrlm'iu 

Karııotlna'da Türkoğlu soka· 
ğmdald-el'iode bacadaki koram 

Türkçe karoıhklar 

§ - Erzurumlu Bıay Halil 
oofo Mehmed; Basmahane letııs· e 
yonuoda makiofıt Bay Mebme· 
din cebinden 1 O Ura para ile 

200 lira dt&erinde M111r tab· 
vilatına çalarken cOrmilmeşhud 

halinde zabıtaca tutulmuştur. 

§ - Oeğlrmendağında olu· 
ren Ziya ile arkada"1arı :ilamlı 

ve Celal'le ukı içerlerken gra· 
ınofon çalmak mes'eles\odan 
aralarında kavga çıkmıştır. 

Ztya 'tC Ramiz; Celdl'io odı· 
eına hücum t.derek camlarını 

kırmJtlardır. Vak'a falll~ıi ıa· 

bıtaca tntulmuılardır. 

§ - Karşıyakı'da Celal &O· 

k.ğmda 44 numaralı evde oln· 

ran Mu'at oğlu Emin ile Jar· 
kadaşı La nn ugtu Osman Hr· 

ho, olarak Karşıyıka'da gürül· 
tü yaptık.ların<lım polle memur· 

ları torafındtn karakola götü· 

rfilmfit1
H or da pcıli c tec vuz· 

de bulundukfarından adliyeye 

verilmek üz~re kaı akolda alık.o· 

uu1muelardır. 

§ - A!dıodemiryolu kum· 
panyaeında ba kıcılık edeu bay 
Söleyaıan Aziıiye mahallt'slnde 

Gerenlik c:ıdıier.inde 31 ouoıa· 

roda bayao 'azmiye'yi uatura 
lle yıualamı9tır. Ynralıyan za· 

hılac araomekta<lır. 

§ - S lvllime ciL'le Kan· 
tarcı Hueen oğlu Mo tafa Fatho, 
ôlurak car uıtmdan v rezıalet 

çıkardı~ınıian :ıabıtHca tutul· 
mu~tur. 

§ - Gaziler ınubnllc inde 

Ranu okağındll Ahmed Eıtrho~ 

- Lütfen çe\·idnfz -
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ldarel aktah etmek, - 1. to · 

kuşmak, 2. dne lçlşmek. 
İdareli, - 1. becerikli, 2. 

çevrinti, 3. elvedşU, 4. evcimen, 

5. tutumlu. 
Hüenti idare, - 1. gftzel kol · 

lanma. 
İddia, - 1. direniş, 2. dayatış. 

İddia etmek, - 1. atmak, 2. 
dem•k, 3. diremek. 

lddih.ır etmek, - 1. biriktir 

mek, 2. saklamak, 3. yığmak. 
İdeal, - ülkü. 
İthal (etmek), - 1. girdirmek, 

2. içeri koymak, :l. kanştırmak, 
4. sokmak, 5. tıkın k. 

hhal olunmak, 

kulmalr: 

içine eo 

İdilli (ızlal), - 1. Azdırma, 
2. batarmak, 3. başa çıkarmak, 

4. buyurmak, 5. çevirmek, 6. 
döndtırmek, 7. evirmek, 8. evirip 

çevirmek, 9. r,eçlndirmek, 10. 
kullanmak, ll. tutmak. 
2. bozma, 3. çQrfttme, 4.. iaşırt · 

mı, 5, yoldan çıkarma. 

ldlAletmek - 1. azdırmak, 2. 

bozmak, 3. çürOtmek, 4 . şaıırt· 

mıiı., 5. yoldan çıkarmak. 
ldlal eden - 1. azıtan, 2. 

kanuırao, 3. baştan çıkaran. 
İdman - ı. ahşllrma, 2. baş 

öğretme, 3. dürdtld. 
İdman:yıpmak - 1. bacanmak, 

2. havlamak, !l. itilmek, 4.. yo· 

ranmak. 
İdmanlı - 1. ah~kan, 2. bav· 

lı, 3. işlek. 

İdrak - 1. anlak, 2. anlama, 

!J. anlayış, 4. bilik, 5. biliş, 
6. bulum, 7. ça~ıoı bulmı, 8. 

doygu, 9. erit, erfı.ılı, 10. erleme 
lrl.,me, 1 l. erme, 12. kavoşmı, 
13. sezgi, eezme, eezfş, 14. U", 
(ıkıl man.) 15. varış, 16. yetişme 

İdrak etmek - ı. ınlımak, 2. 
bulmak, 3. doymak (Bit man.) 

4. ermek, lrmek, irlşmek, 5. 
kavraınak, 6. kavoımak, 7. sez· 

mek. 
İdrakli - ı. anlayı.,lı, 2. kav· 

rayışlı, 3. aezlşU. 
idrar - ı. çiş, 2. lşek, 3. el· 

ilik. 
İdrar etmek - 1. t;iielmtık, 2. 

liemek, ;J. slğmek, 4· su dökmek 
İfa - 1. bitirme, 2. etme, 3. 

kılma, 4. ödeme, 5. yapına, 6. 
yerine gttlrme 

İfa etmek - 1. bitirmek, 2. 
ctmrk, 3. görmek, 4. kılmak, 5. 
onarmak, 6. ödemek, 7. yapmak, 

8. yerine getirmek 
e ÔSDÜ Ha - ı . iyi, 2. gftzt:l 

yapmak 
ifade - 1. anladıı, anlatı~, 2. 

danıımak, a. söyleyltı 4. anlatış 
İfade etmek 1. anlatmak, 

2. bildirmek, 3. eöylemek, 4. 

eöylenmek 
İfakat bulmtlk - 1. armak, 2. 

ayılmak, 3. iyileşmek, 4. iyi ol · 

mık, 5. lualkmak, ü. knrtolmak, 
7. onalmak, unulmık, 8. onmak, 

9. aağalmak, 10. enuıtnrmak. 
İffet - 1. arıklık, 2. arlık, 3. 

takınma. 

İffetli - Arı, arık. 

İff~telz - 1. eteği kirli, 2. hu· 

la~ık, 3. yüzü kara. 

İflih olmak - ı. kurtulmak, 
2. onmak. 

2. kulak asmak, kulak vermek. 

Iskat, - 1. aşağı atma, dOt;jÜt· 

me, 2. aıağı almak, a~ağı atmniıc, 

3. düşGrmek, 4. ortadan kaldır . 

mak, 5. 11rtından atmak, 6. üze. 
rlnden atmak. 

Iskata cenin, - l. çocuk dfl. 
tOrmek, 2. kulun atmık (yalnız 
atlarda kullanılırmış). 

Ielih - 1. alıştırmol:, 2. çeki 
dnzen verme, 3 dnzehme, 4. düz 
gün ryleme, 5. düzme, 6. eyQ 

eyleme, 7. iyileetlrme, . onarma. 

lıllb etmek - 1. dölendirwek 
1 

2. düzeltmek, 3. eyile•melr, 4. 
iyileştirmek, 5. ocarmak, 6. onat· 

mak, 7. ondurmak, 8. sağlamak, 
9. yoluna getirmek. 

lslth olmak - l. düzeltmek, 
eyileşmek, 2. onmak. 3. onulmak, 
4. yoluna gitmek. 

lelabı beyn l. aolaıtırma, 
2. ara bulma, ;J, harıtlırma, 4. 
uzlathrma. 

lılabı hal etmek - 1. arınmak, 
2. c1iizclmek, S. uelanmak, 4. kc'5· 
tfilükten nzgcçip adam olmak, 
5. yola gelmek. 

lel6hatpener, düzeltmeyi ae en. 

1 rar - 1. ayak baema, 2. 
ayak direme, 3. direnme, 4. dur· 
ma, 5. Oetüoe füiEme. 

İ6rar etmek - 1. ayak dire 

mck, 2. dayanmak, 3. dayatmak, 
4. direnmek, 5. üstt.olemek, G. 

üıUlne ıtırmek, 7. üıUlne nrmak. 

letifa (etmek), itten el çekmek, 
itini gftcünü bırakmak, (öteki 

mlnada): hr!palnl almak. 

htırab - 1. ycı (elem 

2. acık, 3. acıma, 4. ağrı 

mao.) 

(veca 

man.) 5. ağrıma, o. eıkınu. 

htırap duymak, ıı;rak çekmek 

- l · boğuQmak, 2. bıınelmak, 

3. acı doymalc, ağrı çekmek, 4. 
yanmak, 5. yı.Jnılruak. 

Il!tırap vermek - 1. ac1, 2. &örı, 
3. @ızı, 4. eııktnfı vermel:, 5. ho· 

caltmak. 6. üzme!:. 

htınr -- 1. g6neaslz olmtt, 
2. sıkışma, 3. zorluk, zora ~eime, 
4. sıkılma. 

Iatıtla - 1. duyma, 2. aolıımı, 

3. öğrenme, 4. çakuıa. 
Itma - 1. k:ı~Jırma, :l. clo· 

yurma . 

Itnu p - 1. bıkhrmı, :;, t; knıc, 

çekip untma, 3. dırdır. 4. g.cvo· 

zellh:, 5. sör.fi uzııtma, 6. uııB.11· 

dırmıı., 7 . .,.işirme, 8. Lcnş, "g, 

uzat mu. 

ltr (ıtn) - 1. gül damlası, 2. 

suzel kok.o, 3. 1'oku. 4. koku u rr-{1. 

zel, 5. yeşil bir çiçek, 
Itriyat - 1. gOzel kokular, 2. 

gfizel kokan ne1neler. 

1 
lsde - 1. geri çe,frme, geri 

dönd6rm~, 2. gMI Terme, :3. kar· 
şılık: yapma, 4. aktarmak. 

iade etmek - J. aktarın ak. 
(geri döndürmek, ,;eri çevirmek 

men.) 2. geri döndürmel-, geri 

çevirmek, geri döndOrmck, :l. geri 
Uetmek, 4. geri vermek, 5. kar 
şılık yapmak. 

ladel af lyet - l onalma, 2. 
ünelme, a. iyi olma, 4. ııağlama, 

5. sağlamlaoma. 

İadi ıflyeı etmek - 1. dincel· 

mek, 2. iyileşmek, 3. onulmak. 
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olarak kainblraderl Mehmed'in 
evine taarruz ettiğinden zabıtac• 
yakalanmıştır. 

ilaıı 

UmlYlmô Harpte Ttürrköye 
de Olfi1gü0ö~ 'CasuısOaıroa 
Yazan: Coni Bohan Tefrika uumaraBı.52 

Kadın; Hay Hay! Dedi, Hoşgeldiniz, 
Evclemirde Size bir Kahve Pişireyim. 

Ormanı yavaş yavaş karanlık 

kaplamağa batlamıştı. Fakat 

Rlşar bunu o .kadar hlsaedemf · 

yordu. Aktam yaklaşmı~tı. Bir 

az sonra gece haşlayacak: •e 

her taraf derin bir karanlığa 

gômülecek n Rf şar için Eaba· 

bı olmıyan bir gece olacak.ta. 

llareketl artık dtmağınıo emir 
kumandasından çıkmıştı. 

Ayakları kendi kendine gidi· 

yordu. Çtıokü dimağını duman 

bplamış ve muhakeme imk&· 
nıoa~ sellıetmlştl. Rt~ar; timdi 

eğer dururaa hemen dOşeceğfnl 

zannederek müte0111dlycn koşan 

bfr earbo~ gf bi idi. Kendi ken· 
dine yatmayacağına dair hııhP.e 

girişti. Dişini sıkacak ve Her· 

liyecektl. Eğer yatarea başında 

Türkiye Ziraat bankası Izmir_şu
hesinden: 

26 · 12· 934 rarihiode açık arttırma He ibalf'lerl yapılacağı 

21 ·12· 934 de ANADOLU, 22 ·12· 934 de hık, 23 ·12· 934 de 

Yeni Asır ve 24 ·12· 934 de Ticaret gazetelerinde ilin edilP.o 

daha yatar yatmaz derin bir 

uğultu ba~hyacağıuı ve bOtftn 

ıztıraplarm tekrar caolanaca· 

ğını btliyordu. Vakttle bir defa 

daha böyle sıtmalı blf zamanda 

bet glln kadar devam eden bir 
seyahat yapmıştı. Gerçi o za· 
man da o kalın güvdı>Ji ağaç· 

lar bir hayal, bir serap gibi 
gözlerinin önünde titreşmi~ ve 

adctd gene dansetmiştl amma 

o vakit az çok bir idrake ma· 

Uktl. Halbuki şimdi deli gibi 

idi ve her dakika bu çılgınlık 

zlyadeleşiyordu. 

Bu sarada Rioar; açıklık ve 
düz bir sahaya geldi ve bu dd11· 

liikte yürilyfttOne devam etti. 
Yunın'lı emvalinin ihaleleri 30 · ı · 935 tarihine pazarhğa bın · Hava açıktı ve ileride ufak bir 

§ - Evelki akşam KeQecl· 
ler'de Lale sinemasından çıka· 
rak evine gitmekte olan mQbaşir 

Ali oğlu Bay Basan ve baca· 
neğı Ali'yl döven Süleyman 
oğlu Ahmed zabıtaca tutulmuş 
ve vak'a hakkında tahkikata 
ba~lanmıştır. .. 

§ - Çok aarboı olarak tram· 
vayda yolcuların rshatını kı· 

Manisa belediyesi inti
hap encümeni reisliğin
den: 

kılouotır. Satıt gayri wübadil bono11u veya peofo para ile nakden ziya parlıyordo. Bu değltlkllk 
yapılır. Kıymeti muhımmenefi lkibtn lira veya daha ziyade olan Rişar'a şuurunu iade etti ve 

emvalin ibalel kat'iyelt>rl lsttzana tAbldlr. Maim Htıldığı [Beneye birdenbire baoında, ktmlklerlo· 
ait dnlet vergi ve bdedlye reslm n aafr biıtüo mHraf ler müş· 

de olddetll bir ağrı ve biltdD 
teriye aıddir. İstiytnlerin yüzde yedi buçuk teminatlarlle bfrllkde 

azasında büyük bir zaaf lyet 
ihale günü saat 14,80 da Ziraat bankasına müracaatları. 2 

hissetti. Uyku gözlerinden akı· 
ll!llll!ll!!lllllllWJlllllil!ll!ll!llf!lllfll!l!llflll!Ulll!!!!l!lll!!l!!lll!l!lll!l!lllf l!ll!I _ yordu ve uyumak için bir yer 

_ bulmak ihtlyacile ziyanın par· 
Doktor _ ıad•ğ• ıeıikamete doğru yftro· 

çıran İki çeşmelik 'te Y6zbıtı 
beean soket;ında oturan Halid 
oğlu Mustafa zabıtaca tutolmnş, 
üzerinde btr de bıçak bulunda· 
ğundan alınmıştır. 

§ - Eşrefpaşa'da Muhtaremin 
sokağında Zillf ikar oğlu Vaha· 
hın üzt"rfnde bir koma, Bod· 
rum'ln Hosanoğln Bay Enver'ln 
fizerlnde bir bıçak bulunmuş 
ve zabıtcca alınmıştır. 

TOrkçe karşılıklar 

İane - 1. yardım, 2. yararlık. 
iane vermek - 1. yırdım et· 

melr., 2. yararlık etmek. 

İare - eğreti verme. 
İare etmek - 1. eğreti vermek 

2. oraocuklamak, 3. öd6nç ver· 

ml"k, 4. borç vermek. 

İaşe - l. bakım, bakma, 2. 
beslemek, S. geçindirme, 4. ya· 
şatma, 5. yedirip içirme. 

ine., etmek = 1. bakmak, 2. 
beslemek, 3. geçindirmek, 4. ya· 
şatınak, 5. yedirip içirmek. 

İaşe memuru - 1. aşlıkçı, 2. 
yedirme, içirme işlerine bakan. 

lba ("tmek) - ı. g~ri durmak, 
2. oııom mak, 3. yığhnma. 

İbadet - 1. knluk etme, 2. 
tapınmak. 

İbsdct etmek - 1. tapınmak, 
2. tapmak, 3. kulluk etmek. 

İhadeth ne - 1. borkat, bur· 
k '"lık (Putlara tapanların ibadet· 

bııneai) 2. tanrı evi, tapma yeri. 

İbaha - yasağı kaldırmak. 

İbare - yazı, tOm söz. 

İb'ae (etme) - 1. göndermek, 

göndertmek, 2. yollamak, çıkar· 

mak, diriltmek. 

İb'ut (etmek) - 1. ıraklışhr· 
m k, 2. uzaklaştırmak. 
· İbate - 1. kondurma, 2. yer· 
lectlrme, 3. eT bark verme. 

İbate r.tmek - l. çolğamak, 
2. kondurmak, 3. tilnetmek, 4. 
yerleştirmek. 

İbcal - l. Qnlemek, 2. yGk· 

seltmek. 

İbda, - 1. Belilrtme, 2. ttıret· 
me, 3. ~örOndftrme, 4. yoktan 

var etme. , 

= dü. En nihayet bir kar perde• 
elle örtftlmüş bir k6yQn esaslı 

Mınlea ıehrl yenl belediye azalarının ıeçllmealne 11 İkinci 

kanun 935 cuma ıabahından itibaren belediye salonunda 

başlanıp coma, cumartesi, pazar, pazartesi, ulı gtırılerl olmak 

6ıere beş gün devam edecektir. Altı aydaoberi ManiBB'da oturan 

erkek ve kadın büt6o yorddaşların bogilnlerde evlerine gönd"· 

rllen numara puılaları ve ntıfos cGıdanları ellerinde olduğu 

halde pıeık-Qr gGnlerde belediye ıalonona gelip reylerini kuHan· 

maları belediye kanonunun 35 inci maddeai mocıblnce llAn 
olunur. 

Zekai lbrahim = E: hatlarım gördü. Hiç korkma· 
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İbda etmek, - 1. belftrtmek, 

2 çıkarmak, 3. dftrtmek, taret· 

mek, 4. ilki Ulretmek, 5. yarat· 
mak, 6. yoktan var etmek. 

İblAğ, - 1. çıkarma, 2. de~r· 
me, 3. doldurma, 4. olama, 5. 
yetirme. 

İblAğ etmek, - 1. blİdlrmek, 
2. çıkarmak,.3. değirmek, 4. dol· 

durmak (bir eayıyı daha bftydk 

bir aayıya çıkarmak man) 5. er· 

d•rmek 5. Eriştirmek. 7. g6nder· 
mek, 8. tlgftrmek, 9. vardırmak, 

1 O. yetiştirmek. 

İbr~, - 1. borçtan kurtarma, 
2. Uişfğl kesme. 

İbra etmek, - 1 borçtan kor· 

tarmak, 2. llltlğl kesmek. 

İbram (etmek), - l. ayak dl· 
remek, 2. basmak, 8. sıkıştırmak, 
4. Oetftne varmak, 5. ilatftne dftt· 

mek, ilzerine dGomek, 6. •orla· 
mak. 

İbret,- örnek göıtermek. 
ibre, - iğne. 
İbrik, - ı. ıokab, 2. t~mcti. 
İbzal, - 1. bol vermek, 2. 

çok vermek, 3. çolaltmak, '· 
esirgememek. 

icabet, - 1. gelme (davete 
> 

icabet • çağrılıta gelme.) 2. uy· 

ma (kabul ve il'ıf man.) 8. uya· 
verme, 4. boyun eğme. 

İcabet etmek, - 1. gelmek, 

2. oymak, !l. aynnrmek. 

İcıp (lGzum man.) -· 1. tıkar, 
2. çıkar yol, 3. cerekllk, "· y•· 
tım, 5. yanrhk 

İcap etmek - ı. çıkmak, 2. 
gerekmek 

lcabıaca - 1. geregluce, 2. 

~ Dahiliye Mutahassısı = yordu. Yalnız yatmak için dı· 
- - yanılmaz bir iştiyak blsaedl· 
_ lkioct Beyler sokak No. 45 Beyler Hamamı karşmnda.. = = Öğleden sonra 3 - 6 ya kadar hastalarını kabul eder. - yordu. Yavaşça köye girdi ve 
- _ bir evin kapısını çaldı. Zaif Uğl 
Ei TELEFON : 3806 - o kadar fazla idi ki elinl zor· 
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uyarınca 

İcap (teklif man.) - 1. dileme, 

2. ileri ıftrme, 3. verme 

icap ve kabul - 1. alma ver· 

me, 2. kanışına (uzlaıma man.) 

3. oyuıma, 4. azlatma 

İcap (hayret verme man.) -

1. taealatma, 2. ıaıırtma, 3. afal· 

laıtırma 

icar - J. aylık, yıllık, 2. 
kira 

İcat - 1. bulgu, 2. bulut, 3. 
dGzme, 4. dGz6p koıma, 5. kılma, 
6. kurma, 7. oydurma yapıp, 8. 
yakıştırma, 9. yeni çıkarma. 

1cıdetmek - 1. bulma, 2. 
bulup çıkarma, 3. çıkarmak, (. 

dOımek, dazap kotmak, 5. kıl· 

mık, 6. koparmak, 7. tftretmek, 

8. yaratmak, 9. yoktan var 

etmek 

Fikri icat - 1. bulma dt'loOn· 
ceal, 2. yaratma:,dtııftncesi 

lcaa - kısa kesmek 

icaz - tafak 
İcbar - 1. zorla yapllrmı, 2. 

ıorlama, 3. zora koema 

İcbar etmek - 1. 11kılamak, 
2. 11kı1tırmak, S. zorlamak 

İelaı - oturtma 

İema - toplam• 

İcmal - · 1. kı11ltmı, 2. top· 
lama 

lcmalen - kı1aca 
İcra - 1. yapma, 2. _etme, 3. 

kılma, 4. iti yerine gçtfrme 

icra etmek - l. bııarmık 
( muvaf fııklyetle icra mın. ) 2. 

bflcermek, 3. kılmnk, 4. onar· 

mak, 5. yapmak, 6. yerine ge· 

tlrmek 

Türkçe Karşıhklır 

İcra ettirmek - 1. yaptırmak, 
2. kıldırmak 

İcra oloomık - 1. yerine gel· 

mek, 2. yerini bnlmak, 3. ya· 

pılmak 

İçtihat - 1. duraıma, 2. dd· 

tdncede çarpışma, 3.d6şQncede du· 

roıma, 4. yeni düşünceler çıkarma 

İçtima - ı. toplantı, 2. yığıl· 
mı, 3. bir araya gelme, 4. 
dernek 

İçtima etmek - 1. birikmek, 

2. birleımek, 3. bir araya gelmek, 

4. toplanmak, 5. nkoşmak, 6. 
Qşmek, 7. yığılmak 

İçtima mahalli mecma - 1. 
dernek, 2. eğlek, 3. toplak 

İçtinap etmek - 1. azırgan· 
mak, 2. korkmak, 3. çekinmek, 

4:. el çekmek, 5. geri durmak, 6. 
aakınmak, 7. Orkmek, 8. ırak 

kalmak, Y. irkilmek; 10 kaçın· 

mak 
İçtf11r etmek - 1. korkmak, 

2. kendi ne gQvenmek, 3. atılmak, 
(korkmadan atılma man.) 4. gö· 
ztıne almak, gözdne aldırmak 

İdam, - 1. asma, 2. ortadan 

kaldırma, 3. öldOrme, 4. yok et

me, 5. yokluğa g~nderme. 
İdam etmek, - 1. asmık, 2. 

boynunu varmak, 3. ortadan kal· 
dırmık, 4. Oldftrmek. 5. yok 

etmek. 

İdare, 1. çevirme, 2. dolat· 

tırmı, 3. d~ndftrme, 4. kullan· 

ma, 5. işletme, 6. becerme, 7. 
yapma, 8. dirlik (maişet man.) 

9. geçinme, 10 kullanma, 11. 
tutum, 12. türe, 13. yetme. 

İdare etmek, - I. becermek, 

lukla kaldırabUJyordu. 

Jçerfdf'n sesler işitiliyordu· 

Pençerenin köşcriodeo hafifçe 

bir perde kaldırıldı, sonra ıı· 

ytf ve gilzelce yazıcı bir kadıll 

kapıyı açtı. 

- Hayrola, ne lstiyoraunozf 

Dedi. Arkaarnda çocukları RI· 
ıar'a sOzdyorlardı. Rişar : 

- Bhldnlm, hastayım. Dedi 

ve kapıya dayandı. Bitkin bir 

halde kendisini yere bıraktı· 

Kadın onun bu halini görftnce: 

- Giriniz, dedi. Siz çok 

hastasınız. İ8llrahat ediniz, Df'· 

fea alınız. 

Rişıu; kadının ardından sen· 

dcliyerek yilrQdd ve küçük bir 

mutfağa girdi. Bu sırada Oç 

çocok hayretle Rlşar'ı tetkik 

ediyorlardı. Burası fakir bir 

evdi. Mefro~at, folAn yoktu. 

Fakat ocakta yanmış zengin 

bir 11tee vardı. Hararetin eid· 

deti Rlşar'a tam sıtma nöbeti· 

nln ortalarmda gelen humma· 

, oın verdiği ateşi yeniledi. Rloır : 

- Anneciğim, dedi. . Beo 
hastayım ve çoktanberl fırtına 

içinde yaya olarak yür6yot'nıo, 

yolumu kaybettim. Ben Afrl· 
kalıyım, biliyorsunuz ki orıdı 

hna ııcaktır. Sizin aoğok mem· 
Jekelinlz hına sıtma getirdi, 

bir iki gün l~lnde geçer. Danı 

bir yatak IOtfetmez mlıdnlz? 

Kadın: 

- Hay, hay? Dedi, hoşgel· 

diniz, evvel emirde size bir 

kahve pişireyim. 

Rfşar; ıuları damlayan kapu· 

tuou çıkardı ve tamamen oca· 

ğa yanaştı. Kadın kahveyi ge· 

tirdi. KöptUuQz ve solu bir 

klhve idi. Fakat epiyce sı· 

cıktı. 

- Sonu Var -

l 

l 
ı 
l 
ı 

l 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
ı 
ı 
ı 
l 
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Tiirkiye iş Bankasından: Lindherg'in 

. Çocuğunun Katili ' 1929 aeneet yaıde 8 fıızll lamlr belodlye!I latlkraı•nıll 31 
birinci kl11un 1934 tarlhiade fora edilen keıide muameleılude FJemingtou, 7 ( A.A ) -
kgr'a leabet edib plyaaadan nıf 'I lcab~den lıtlkrH tahvillerinin Gardiyan kendisine eabab ga· 

• 
Dam1raları111 airde gGıterlyorus. Gerek amorti l1abet eden tahvil ıeteeinl nrdlğl zaman dokuz 
lıedellerl Ye gertıkae 5 numaralı kupon fafalerl İamlr •e latan· 11bifeıloin koparılmış olduğunu 
bal ıabelerlmla gltelerlnde tediye edilmektedir. görllnce Hauımanın ROD derece 

İsmlr Belediye 1929 1eneıl ydade ~ falalt iıtlkrHın alt tah· canı ııkılmııtır. Filhakika Ba· 
"YIUerba 31 lı:banuenel 984 tarihinde çekilen kur'aında ımortl 

... bet edenlerin namaralın 
Yb Unhklardan 

7 1145 1937 
10 1155 1988 
33 1157 1950 
37 1192 1957 
88 1266 1964 
., 1208 2024 
79 1208 2029 
88 1229 20•9 

103 1249 2069 
110 12e3 2100 
l68 1274 2104 
ı70 1326 2111 
198 1338 il30 
211 1889 2133 
215 1866 2157 
~·l 1876 2166 
~53 1384 ~184 
262 1389 2203 
~77 1896 2232 292 1467 2250 298 1480 2266 
302 1•91 2278 
311 1493 2290 3
' 6 1605 2292 360 

'07 1506 231, 
tr,7 1612 235, 
, 87 1558 2362 
G2, 1565 237' 
529 1572 2891 
587 159() 2403 
s 1616 2404 s:! I67o 2418 
886 1695 2•29 
643 1712 2431 
648 1717 2•65 
671 1719 i461 
673 172( 2,62 
686 1739 248S 

865 1778 2532 

900 1792 2587 
906 1811 25'8 
9 ısı, 25'6 
9:~ ısss 2559 
98• 1838 2560 

1001 ıss. 2670 
1035 ı"' 2586 
ıoss 1881 2606 
1068 1885 2656 
1083 1896 2106 
1097 1910 i743 
1098 1918 2744 
1100 1922 2166 
1142 1926 2788 

1930 2794 

1000 Betraı llralıktardm 
loo2i 10144 10281 
10036 10145 10284 
loo,7 1oı&s 10285 
loo,~ 10110 ıosoo 
10058 loıso ıoao5 
10060 10188 10307 
10062 10194 ıosı2 
1006 10203 10322 
1007: 10208 10332 
10078 10210 10a•1 
1007 10213 10868 
10()9~ l02i8 10369 
1010 ıo2sa 10379 
lo11

1 10286 ıoa85 
10 l 10244 ıo392 
l 114 10255 10420 0138 10271 10428 

2802 
2808 
2830 
2838 
2854: 
2903 
2984 
2944 
2951 
2962 
2968 
2968 
4006 
40~9 
4039 
4095 
4130 
4207 
4213 
'268 
432S 
4357 
4875 
4878 
4880 
4515 
4522 
4531 
,559 
4568 
4.572 
4599 
4604 
4683 
4681 
4702 
4710 
4744 
4748 
4:752 
4758 
4771 
4774 
4908 
4:918 
5539 
5542 
5559 
5560 
6589 
5593 
5598 
5691 
5767 

5777 
5778 
5796 
5821 
5826 
5828 
5838 
5861 
5869 
5870 
5881 
6934 
5969 
5970 
5988 
6570 
6585 
6639 
6644 
6673 
6674 
6679 
6687 
6688 
6712 
6732 
6787 
1751 
6761 
6786 
6790 
6801 
6837 
68(3 
6871 
6887 
6901 
6926 
6928 
6941 
6953 
6968 
6966 
6978 
6977 
7008 
702Z 
7029 
7037 
7085 
7094 
7J17 
7121 
7184 

10443 
10456 
10465 
10466 
10467 
104:69 
10473 
10484 
10489 
10501 
10503 
10587 
10542 
10563 
10557 
10576 
10579 

7143 
7148 
7195 
7211 
7217 
7274 
7286 
7287 
7t 04 
7311 
7829 
7348 
7860 
7368 
7417 
7426 
7427 
7433 
7484 
7508 
7510 
7514: 
7519 
7520 
7521 
7545 
7587 
7610 
7617 
7618 
7639 
7665 
7667 
7695 
7718 
7735 
7751 
7776 
7780 
7713 
7837 
1846 
7858 
7868 
7879 
7914 
7921 
7941 
7956 
7968 
7994: 
8522 
8532 
8578 

10592 
10608 
10611 
10618 
10628 
10624 
106,S 
10644 
1064.S 
10651 
10668 
10684 
10696 
10724 
10725 
10742 
10781 

1000 llralaklardaa 
11074 11121 lll9j 11245 11823 
ııoos 11122 11195 112'1 11825 
11010 11128 ı1199 lt2•s ı1s'4 
lıoı, 111ss ı1201 
11041 11139 11206 11253 11345 
11048 11140 11207 11263 11346 

1044 11141 11209 11268 11351 
11049 11149 11211 11272 11852 

l050 11151 11218 !~~~: ~~:~; 
lOeo 11165 11226 11295 11S60 11067 11158 11280 11297 11365 11076 11159 11231 

llo92 11163 11232 ~~~:; ~!:;~ 1100 11166 11233 11313 11376 
~!~~2 11170 11286 11316 11377 
Jll 6 11174 11240 ~ 11318 11414 
-

07 
ll177 11242 113~1 11417 

8579 
8586 
8593 
8684 
8730 
8734 
8749 
8754 
8763 
8785 
8795 
8799 
8846 
8857 
8874 
9032 
~ 061 
9095 
9108 
9123 
9129 
9147 
9166 
9175 
9195 
9200 
9212 
9115 
9231 
9252 
9284 
9324 
9451 
9454 
9464 
94.69 
9470 
9504 
9529 
9628 
96S2 
9643 
9662 
9720 
9779 
9789 
9798 
9842 
9846 
9847 
9867 
9927 
9958. 
9965 

10785 
10791 
10809 
10815 
10830 
10841 
10857 
10870 
10880 
10~03 
10952 
10954 
10968 
10970 
10983 

114.32 
11438 
11439 
114:45 
114.46 
114.47 
11459 
11'61 
11473 
11482 
11488 
114.89 
114:93 
11497 
11500 

Bolivya'lılar • Mağhlb Bnlgaristan'da Af 
Alomptlyoa, 7 (A.A) Sofya, 7. (A.A) - Kral 

Mı•faa lleuntfaden ıehllA Borlı, 7Claleree •dl mahkdmon 
ı " ceAlarını kıamea, memleketi 0 anclapaı gGre, Pıragaıy mftdafaa kanununa tebaan 

~ ka••etlerl (Aptrendoyu 1ahtet· mıhkdm halun111 80 klılnin 
IDltlerdlr. BoHYyıh'lar gerha eeulanaı da tamamen ıff.,t· 
do&na rlc'ıı ediyorlar. mittir. 

utman g1ı&ete okomıyı meson 
lee de kendine ait haberler On· 
ceden keıllecektfr. 

ltalyao Kaybetti 
Parf ı, 7 ( A. A) - Eski el. 

han ••mplyonu boksör Yung 

Perez on devr~de aayı beıı· 

bile İtalyan K.naoyeli'yl yen . 

mittir. 

Ü nhereltede Doçent 
Munin Profeıör 

Or. A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Haıtalara h~rgiio öileden 
ıonra bakar. 

fıti.klÜ r.addeıi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telıraf • 1 S TAN BUL 
Telefon : 49250 

Aydın demlryolu umum mü· 
ddrlGAftnden 

1079 numırah odun kömfl· 
rG tarlfeıldlr. 

5.1.935 tarihinden l•'•rı ahi· 
re kadar ortaklardan 1smlr'e 

-------------a::::s: 
Satışta Boyok Kolaylık, Uzun 
Vide, 7 Numaralı Kataloğu

muzu isteyiniz 

*TELEFUNICEN 
nakledilecek odun kömftrdnGn 
tam ngon doluıu olarak ıev · 

kedllea partllerl11den ton baııaı 
819 kurao n afık partilerden 
de 1044 kuruı dcreti nakliye 
ıhaacaktır. 

BOURLA BİRADERLER vE.şsı 
IS TAN BUL AN KAılA 

. . 
1ZMIR 

Aydın demlryolu umum mfi· 1 ~•tlllllllllllllllllllUllllUllUlllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllW.. 
dftrlft*tinden: ~ ~ 

ta~:~.:.umarıh llnlt kGmtltd --= ı. A nl{_ara Bı· rası ·= 5.1.935 tarihinden lt'an ahi· -
re kadar lamlrden Tireye tam ;;;;; " • ., ~ - == 91gon doluıo olarak oaldedile· ;;;;; !! 
eek ilah kômtlrdnGn beher to· ;;; 1111 ili 
nundan 240 koroı ftcretl nık· 5 u d ""' d .. t" ç kt 1 
ll~e alınacmktır. • ~ m ugumuz an us un ı ı. 
Kitaplarınıza gllzelbır ~ • 
cilt~ hatıralarınıza şık ~ Ucuz - Temiz ve Sıhhi Bir Gıdadır. 1 
bir alhom vesair § M·ıı o· F b k M 
cilt işleri yaptır- ~ 1 i ır a ri anın ahsulOdil.r .• == 
mak isterseniz § izmirde acentamız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticaretha· §i 

Yeni Kavaflar çartısıoda ~-nenin siparişini kabul ed.iyoruz .. An. kara orman çiftliği mftdllr· I 
34 Numarada l F l b 'd == 
L 1 R 1 Z ~ OğOne mftracaaı. az a ıza at ızmır e Ege palas ve Şehit" gazi· 1 

• A A • ....._ nosu mftsteciri TOrkmenoğlu Murat Beyden alınabilir. -
MGcellithaneaine uğrayınız.. ~4f/Allllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrl 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilinları 

Manlu aekerl ıat. al. ko. dan: 
Kilo Clnei 
22500 Kuru fasulye 

K.ıtat ihtiyacı için yukarıda yazıla erzak açık ekeiltmlye ko. 
nulmuıtor. Şartuımeelnl bedelsiz olarak manlea aekeıt satanı... 

alma ko. dan alabilirler. İhalesi 16·1·935 çarşamba günü saat 
1( de açık ekelltme ile maniea sat. al. ko. da yapılacaktır. mu· 
nkkat teminatı 17'/ liradır. İsteklilerin belll gOn ve Hatte 
mesktl.r komisyona mftracaatlırı Uln oluunr. 5580 31 4 8 13 

Manisa aıkert 11. al. ko. dan: 
Miktarı Ctnıi 

Kilo 
4200 Zeytinyağı 

Kıtal lhtiyıcı Jçlo yukarıda yazılı erzak açık ekeihmiye ko · 
nulmuttur. Şarınameıi bedelebı olarak eat. 111. ko. dan alabilirler. 

İbaleei 16.1.935 çarşamba ~ftnii IHB 14 de açık eksiltme ile 
maalu ıekeri eat. al. ko. da yapılacaktır. muvakkat teminatı 

79 llndır. 
İateklllerln belll gftn ve ıaatte manlaada" askeri sat. al. komlı· 

yonun• mftracaatları U&o olunur. 5576 31 4 8 13 

lapaırtı askeri ıalln al. im· dao: • 
Kıtal ihtiyacı lçio 236,5 ton unun kapılı zarf la ekalltmeal 

12·2 ci klnon 935 cumartesi güntl 11at 11 de iepacıada askeri 
ıat. al. ko da yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 20102, muvakkat teminatı 150i liradır. Şart· 

aameel ınkarı, istanbol levazım amlrltklerl Hl. ıl. komiıyonondı 

u ıntalyı, burdur, denizli, tım\r •~ uıpırta aıkerl Htıu alma. 
komlıyonlarında g~rGlebilecekıir. 

lııeklllerln ,.rınamedckl Lumoneıiuf. @öre 111ılmıı teklif mek· 

toplıranı ekdltmlye bıılamııdan bir ıaat eneltne kadar llpar· 
tadı aekert eat. al. ko. nana vermeleri ve tıllpleria ekllltm~ 
gfinft ve 1aatlnde lepartada 11t. al. kornlıyonandı balon· 

mıları 6690 31 ' 8 11 



UfillfU, ... ~~~::,,;:; ... ?.,MlllWWllU .. , ..... ,,, .. ,, .............. , ...... ,,,ııııı.ınn. • .rınıısınıııınımn111111111111111mınıl;,f ,~ A-b 2,.E,2,J.,mmıımıımımmnmnmııı:111Um111111m111111n11111111111111mmu11md -.!:C:::.=1t 0• 
1 111 111 1 il n Olivier ve şüreka· Aydın demlryola umum mCldClrlCIAClndea: 

.= Doktor 10·1·1985 tarihinden 31·12·1935 tarihine kedar .,..4-kl 11 . 

Ak h • B k - Si Limitet Vapur tuyonlar beynlade {tapaacakr1 menale \'e men11de eıyaaıa tlbl 
~e Ir an aSI Ziya Hamdi 011c11ğ• tarifeler b,neçbt ztrdır. 
' Acentası Nereden Nereye Etyanın clnıl Yıs Kıı Şe,altl 

Sermayesi: 1,000,000 T .L. CendeU Han. Birinci Kordon mftta~:~:~:. ~:::cİ.~0~:: t~fe t!.rlfe 
v ar. ar. 

Ş b a Tel. 2j'3 kı hergiln h11talarına 3·6 İzınlr kayacak merıule .eıyı 900 1200 bil o Z m Ü r l\JI es o Tbe EUermın Ltneı Y• kadar kıbol eder. İtin· Kuyucak lımlr manlfaton amam aıklfyıa. ti· 
et Beyltır eokaAı, Beyler Kuwucak aydın manifatura 96~00 1820000 meadlferle yapmak 

ıldncı kordonda Boru clvannda kendi bloaaındı Tabliye için beklenilen npurlar bamıou kartııı No. 41 / bere tıahhtııaame 
TEL.EFON: !2363 •·ECYPSlAN,, 15 birinci kA· İzmir earayk~y mereule etJa 1550 1550 •erilmesi Jbımdır. 

---••• .. • ve Svvın· Telefon: 3686 lzınlr 1araykOy merıule eıya 1450 14.50 ıaabbGtnımell ve te· 
nonda Llverpool • Sarayköy lzmlr maolfatorı J450 1(60 mlnıth 

Herttırltı Banka Muamelitı, Emtea 
Kumuıyonculuğu .. 

ee'ıdan S k 
"TBURSO,, 25 bt•·tncl Ll v. N. Daraiy uay liımfr mınf(ıtura 1550 1550 Jalnıı aabhGtnemeU 

• • en ı zmlr manifatura 1450 1450 t•hhlt•amelJ Ye le· 
VV. F. H. ~aıı 111fn111ı, nanda Loudra, Hull ve An· 

yeraten gelip tahliyede bulu· 
nacak ve ayol zamanda Lon· 
dra ve Hull için yük ılacıktır. 

Mllsait şeraitle mevduat kabul edilir 

Hububat, azam, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
yağı, afyon veeair emtia knmueyonculuAu ya· 
pılır. Malların vdrndunda sahiplerine en mOsa· 

_ it teraitle avans verilir. 

ı n mm ı mm ı ilim ı11111 mı mm ıı ilim m h 111u milim ili ı 111ın11111111111111111 ııı 
Türkiye Cümhuriyet 

Merkez Bankasından: 
Yüzde 7 faizli iki milyon liralık 

Sıvas · Erzurum demiryolu tahville·! 
rinin kayıt muamelesine yakında 
başlanacaktır. 

11ARTA11 Bamburg, Bremcn 
ve Anversten gelip tahliyede 
hulunmuştor. 

Not Vurut tarihleri ve fi · 

purların isimleri Qzerlne deni· 
tlkllklerdeo mes'uliyet kabul 
edJlmez. 

,--------------------.... 
Fotoğrafçılık ----·---

Makinclerinızi 

Filimlerin izi 
Camlarınızı 

!<'otoğraf Uğıt, kart ve fotoğ· 

raf malzemenizi Lizden alınız. Her 
çeıit amatör iılcri kabul edili.r n 
en iyi ciuıten Uğıt lrnJlaoılır.~ 

Der Zee 
& Co. 

DElITSCHE LEV ANTE LlNIE 
•

1DELOS,, vapuru S eon ki · 
nuada bekleniyor, 9 ıon kA· 
nona kadar Anvers, Roterdam, 
Hımburg Tc Br~men lçio ylk 
alacak.tar. 

"NJEDRVALD., vapuru 21 
ıon kanunda bekleniyor, 23 
eon kiouna kadar Anvere. 
ıDirkt, Roterdam, Hımburg ve 
Bremen için ytUı: ılıcaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"N0R8URG., veporo 15 ıon 
kloundı bekleniyor, Hamburg 
ve Ao•en'ten yak çıkarıp 
Roterdım n Dımburg için 
1tık ılıcaktır. 

EKSPORT STEAMSBJP 
CORPORATlON Atölyemizde 

Geliri tımamea Sıvu Enıarum domlryolaooo :ıa111tını tahılı 
olanın otuz milyon liralık Sını ·Ersurum htikr11ının iki milyon , 

liralık blrlaci kıımını teıkll eden tıh•fllerfn kayll muımeleılne uEKSMOUTH,, npYru 16 
10 lkl•ci k&aan 1935 tarihinde batlan&cak n 15 ikinci kAouu Müeaeetemiziu çektigi fotof· ıon kioundı bekleniyor, Nn· 
1935 tarihinde albay~t verilecektir. :ıaf Lır, kart poıtallar ve •Araodiı· worL lçlu ,,4L alıcıLtır. 

LL h manları t niyeden milıtıtni gö· / • / • • Beherinin itibari kıymeti yirmi lira olan bu mUH•••t tı · 
'filler 19 Hrı ihraç flıtl Claerlnde.ıı bu mtlddet 11rfında merkez, rClyoruz. " EK.SELSIOH " npuru 3 
ziraat n iı baakabrının ıubelerl bulunaa her mahalde eatıt• Ucuz, gazel, zevkli, te· t'1batta be-klcnlyor, Nevyork, 
çıkınlacaktır. miz, çabuk, taze it ve Boıton, Ellıdelf lya n Norfolk 

Umumi n mCUhak b6tçelerle idare olanın daire n mOeaH· malzeme ile aj için ytlk alacaktır. 
aelerce Ytltyetler baıuai dalrelerUe belediyelerce teminat olarak N. B. - Gellı tarihleri Ye 

ve b11tnece utalmıt n •tılacık mUlt emltk bedellerlnia tedl· Hamza Rflstem npur tarJhlnlnd• •ceaıemJı 
yetlade ltlbart .kıymetleri Clsorladeo kabal olunur. Emirler Ça1111ı hiçbir meı'allyet kabul etmea. 

Baluolunan muamelelerde nakit gf bi kabul edlleceAI H gerek \, J Telefon No. 2007 · 200~ 
betlellerlnin n gerekee falılerlnln tedlyealnde hiçbir eurelle 'Yergi .:=::::::::;:=::;::;:;;;.~11!'1!'1!".;;;:;~;.:,;~;;.:.:_~~~ 
H reıme tAbl olmı7a~· kaaaala te11t edJlmlı ol•D ba lltlkraa Fratelli Sperco Vapur Acent&il 
tabdllerlala fala\ de ·~ 7 olarak teablt edildlAladen lttlrık ROYAL NEERL~NDAIS KUMPANYASI 
edenler en fatdell Ye 11tlım n ayni umanda memleket itin 
yerlmU bir ite paralarnu yatırmıı olacaklardır. 5584 

1 
• • 
IZMIR 

Esnaf ve Ahali ban~ası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Merkezi : 1 Z M 1 R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, Turğutlu 

Alaşehir, Tire .. 

HerUlrlft Banka MuamelAtı Yapar .. 

Bir aeaeltk mnda.I• 
Allı ıylık ,, 
Vadr.ıla beeabı carilere ..... ,--,. 

Bayındır Belediyesinden: 
l - Bayındır içinde bir mesbıhı Ye bir ~11ar1eri ıııtıdıkt 

t•rtlın göre kapalı url uıulile eblltmiye konolmuttur. 
1 - Meabaha keılf tutarı 16j~4 Urı 05 kuruıtur n pazar 

yeri keıtf tatarı 9183 lira 90 ~oruıtor. 
2 - Ba lılere ıh ıartname Ye teferruatını görmek için Bı· 

yındır belediyeal {en mcmurlo~una 1e lımtr belediye 
ılne mClracaat edilmelidir. 

S - Eknltme 24.1.935 ıGnü ıaat onbeıte Bayındır beledi· 
yeel dairesinde yapılacak.ur. 

4r - Muvakkat teminat inezbahı için 1281 lira 80 kurut 

5 

6 

paHr yeri için 6ŞS Ura 80 kuraıtur. 
Teklif mektuplarını Yeaaf r Ht1kı hni kapılı Hrf lar 
24.1.935 gflaG eaat 12 ye kadar Bayındır belediyeııine 

makbuz makablllade verilecektir. .tiu zarf 111: 2490 
11yıh kaaunaa 34 Gnctl mıddeel dalreıiode gOode· 
rlleblllr. 
Bu ekılltmede 2'90 •yıla kanan lalkClmlerl caridir. 
Daha fasla mıldmıt edinmek letlyenlerln Bayardır bele· 
diye fen memurlogona mftracaatl"rt. 

25 l 8 15 5511 

lzmir Defterdarlığından: 
İHlnnl.a nrgl borcondıo ôtClrG tabılll emval kanununa tn· 

f ikan haczedilen gtaelyurt maJ:\ılletlode aalaler ıouı•nda ktin 
8 11y~b )ı~ tarihi U&adan itibaren yhmlblr gOn mClddetle 
ıatılıla çıbrıldı~Ddan pey ıGrmek l1tl7enlorl• de(ıerdıtlak tıh· 

ıUAt kalemJ11e mlarıcaatları. ~6 ~ 9 6530 

"BERCULl!:S,. npuru 9 kADunu11nlde beklenmekte olup 
y0kln4 boaıluıktın eoora Barg11, Vırnı Ye KOıteaceye hareket 
edecektir. 

"UL YSSES,, v•paru 1 O kiaunuuaidea 17 kiaunuHnlye ka· 
dır Aavere. 1\oterdım Amtt«\fd1111 n Bımburgı hareket 
edecektir. 
•

1BERCULES,,npuru 25 Ktnu111ıa11fdea 28 ktnuaaeanlye kadır An 
Yere, Roterdım, Ameterdım Ye Bamborga hareket edecektir. 

SVENS&A ORİENT LlN1EN 
" FERNEBO ,, npura 12 ktnuna1aalde Bamburg, C,peahı · 

gen, Dantsiı, Gdynla, Gotebarg, Otle te lıka•dianya llmı•· 
lınaa barekeı edecektir. 

11BLALAND,. moUh1l 28 ktaunu11nlde Roterclım, Bım.,arg, 
Copenhagen, Dantılg, Gdyafı, Gotebarg, Ollo n ukaad.lanya 
Umınlan için yok alacaktır. 

0 SMALAND,, npara 2 tubıtta Roterdım, Bambarg, Copeo· 
hagen, Daatzlg, t;d~lı, Goıeborı1 Oalo .,. lıkaadlanya limıa · 
larıaa hareket edecektir. 

Sl•:RVICE MARlTI~ ROUMAIN 
Gırbi Akdeniı için her onbeı gllnde bir Muntazam Sefer 
11AL8A JULYA,. uporo 21 klnauu1aaide gelip 22 ktna••· 

11nlde Maltı, Bareelon, MuıUyı n Cenonyı laareket edecektir. 
"PELES,, npura 15 tabana gelip 16 ,ubıua Maltı, Bar 

ıclon, Mınllya n Cenon'ya hareket edecektir. 
Hımlt: lltnlardaki hareket tarlhlerJndekl drClılkliklerde• ıcente 

ıneı'ollyet kıbol etmez. 
Fazlı tafııiltt için İkinci Kordonda Tahmil n Tabliye ılrked 

Llnası arkaaındı Frıtelli Sperco acentıhgını mOracaat edllmeel 
rica olunur. Telefon: 200• · 2005 

lzmir Liman ve Körfez işleri şir
keti tasfiye memurlıığundan: 

İzmir'deki blrlncikordonun konak önünden pasaport vapur 
lskeleıioe doğru onbr t bin metre murabbalık yeri Bıodırioa 
parke tııı ile döeenme!i ve burada olrketln gôatucceğl kadar 
uıonlokta kenartaıları konması iti kapılı 11rf uıulG ile ekeilt· 
miye konalmuetur. 

Şartnameler İetanbul'da Ltmanbanındı lıtanbal Liman ılrktıtl 
Tıd iye memurluğundan n Jımlr'de Blriocikordonda ılrketlmlı 
fdareelnden iııtlyenlere par11ız verilir ve göııderlllr. 

Ekllltme kıran lkloclkAnun ayının onlklncl comarte-1 gftntl 
uıt onda tlrketln lımir'dekl idare merkeslnde keedlrlHr. 

Mftnıkaeaya ltllrak ed~lıllmek için msıvakkıt teminat akçesi 
dört bin Uradır. Bu paranın nakh veya her nklt tıhılllerl kabil 
bir banka mektabu olarak ılrket verllmeal ıartın. 

Do iıe lıtekll olanlar bir tlrk.ete nya mtlmeulll ileler idare 
merkezlerinin balundu~o yeri D mahkemeıinden •e a Ticaret 
oduındın ılrketln bugftn çalıımıkta bulunduğunu göıterlr bir 
vetlka ile ılrketln noterden tudlkll ılrkftlerlnl ve nkll olduk· 
ları takdirde noterden taıdlkll vektletnamelerlol de birlikte ter· 
aaelorl ı•rektlr. 19 26 2 9 (5,57) 

Deol•tl hımlr manifatura 1660 1550 yahuz tnhbtltna.,.ell 
Jımlr DenlıU mersule ••ya 1550 1550 yılnıı 'aabhDtnımeli 
İımlr Denizli mersole eşya 1460 1450 taıhbataameli ve le · 

mlnatla 
İımlr Söke JD•nlfatura,tuba 850 860 tMhbotr,amelf 

f iye, ıftccaclye 

knıflye, mo· 
bilye, mualecat 
ve maıklrat 

lımlr Söke dlger eıyı 760 750 taahhtltaameli 
İzmir ortaklar manifatura, tuba· 700 1300 tıahhGtaamelt 

f iye, &Clccacfye, 
knaf iye, mobil· 
yı, mualecıt ve 
m6skirat 

İımlr ortaklar diğer eıyı 550 850 t.abhntnemell 
İzmir ortaklar tuz, çimento 500 6SO teahbGtaımell 
fzmtr germencik mınifaturı, tu 700 1300 tıahhatoamell 

haff 1e, aQcca· 
clye, kanflye 
mobU1a maa· 

lecıt fe ıplaklnt 

lımlr germeo~lk Dlğer qya 550 
1ımlr germe•clk tuı ~imeato 550 
lımir Erbeyli maalfıtarı, tu 700 

hafiye, ıClccıcl · 
ye, mobil71 mu· 
alecat Je .maıkf · 
rat 

850 IHbbOtHmell 
850 t11bhGtaameU 

1300 ttıbhatnamell 

laralr Erbe1ll Diğer ~yı 560 850 a.ahbltaamell 
lamir Erbe7ll tuz: çiaa~to 500 850 taahhaıaameli 
İımlr karıpıoar manlfature, tu 700 1300 tuhbtltoımeU 

ı flye, •Gcc.cJye, 
\ kanflye, mobil 
' ya, maaleeat n 
111Gıklnt 

lımlr karapınar dl~er eua 565 850 ı..tıtııtna•ell 
Jımlr .kırapınar tas, çlmeaıo 500 650 ~ha-.u 
lzmlr Aydın manifalan tuhı · 700 1300 taaJabCltuiilelJ 

f iye, alocacly~, 
.knaflre, mo· 
t,Uye maalecat 
Ye ma.klrat 

lımlr Aydın 4llger lf)'a 150 850 tnhhcthlı•ell 
ÜmJr Aydın tlmeaıo 500 ' 700 ıubhGtumeU 
fsmtr Umarla maalfaıora, tu· 860 1400 .... lalaGt•••ell 

lnf iye, ıkcacl . 
ye, kanflye mo. 
bilye. mnalecat 
n mtlıklnt 

lımlr Uaııarla D/ter e11a 650 1000 r11hhoı .. meu 
lımlr Umurla Taa, çlmenlo 600 750 taalıh6taamell 
lımlr KOık manifatura 119 · 900 1500 ıaalabltaamell 

;.;;.,., har iye aGccaci· 
ye kanf iye mo· 
hllye moılecıt 
n mlekirat 

lımlr Köık Diler eıyı 675 1000 tıahhlt•mell 
İımir K6tk Tos, çimento 600 750 taahhGtaımell 
lzmlr ıulıaahl11reJ11aDlfalara, ta:.1.000 1600 taahbtlıaameli 

haf iye ıllccıcl · 
ye kuıf iye aıo· 
bilye, mualecat 
Ye mftaklrat 

İımh ıoltanhlı~r Diğer eıyı 675 1000 taallllll••mell 
İzmir ıuhaohisar Tuı, çimento 600 750 taahh6tnamell 
lımlr Atça .uıınJfıtura, ta· 1000 1500 taabbatnamell 

İzmir Atça 
lsmir Atça 
lzmlr Narım 

hafiye zOccacl· 
ye kavafiye mo 
bilye mualecat 
n mdıklrat 

Diter eıya 
Ta1. çimento 
mınlfıtora ta· 
hafiye zOccacl· 

675 1000 t11hbCUDameli 
600 7 50 ıaahhataıcnell 

1000 1600 ıaab!ıataımeli 

ye knıflye mo· 
bilye maalecat 
n mteklrat 

İımlr N11llll oııer eıy• 700 1000 taahbltaamell 
İzmir Nasllll Tm ~mento 600 7SO ıaahhOtaameU 

ı - Bu . ıarf felerden g11, beaıla, D1aaıal tltGD,I patllnoa 
maddeler, ve nakil huıaıt teralte ttbl e91a İltUade etmes. 

2 - K.ıı ıylırı .ktnannel lptlduıaclan mart toaaaı kMaı 
n yas ayları ni11n lptldaııadaa __letMiAnl 10aaaa bdar m•· 
teberdir. ') 

8 - Taahhlltname lmM et111ık lld7oaler .,. dala• fula tef· 
ıllJt almak Gsere ıtrkete oaDraceeı etmeleri mabterem balk• 
llta oluar. 


