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~y;·;ğl~Tahsiliitı iyidir.. Tr:?;.0~:~;. Ve Zelzs~;:i::a;::~:öy:;;;me· 
] ki Y • B .. t ) • • Valiler Neler Ko· 

Bütün Bakanı ar, enı u çe erını nu,ıuıar? di, Fakat Hafifledi •. 
H 1 O Et01ektedirler ç.aıkkaıe, 29(A.A)-Trak· 

azır amaya evam ~ •• 1a umum• mafeuiıu11 y•a•nd• Yeni Evler Yaptırılıyor -- Hastalık 
..:......------- mıntakı nllleriDID bu hafta 

Buseııe Botıaesi Geçen Sene Botçesinden Fazla Olacak. yıpııı• ıoplaaby• ıtt••• oıaa Yoktur. Devlet Her Tedbiri•' Almıştır 
~ • Yallmtz, dCla dônmlttlr. Top· 

y 1 b6tçe 934 aeaeıl bClt· tecllere beyanatla balunarnk; lanuda m•ntaka dıblllnde bu 
Ankar•, 29 (Roeuıf) - 84· 

tQn Bakaalaklar, yeni 935 
bGıçelerlnl b .. ırlamıya dnam 
etmektedirler. 

çeıı::en daha fısla olacaktar. nrgl tahıllAt lılnlnia:munffa·: . ıene yerltıtlrilen ve öoClmflz 

Ankara, 29 (Haıuıl) - Ma· deki ilkbahardan itibaren gele· 
Hye Bakaahğı 1116ıte .. rı, gase· 

Meric ve Tunca Taştı 

Edirne'yi Su Bastı Bazı 
Evler De Yıkıldı. 

Halk Sandallarla Kurtarıldı. Bir 
Kaiıncağız Enkaz Altında öldo. 

F4Clime'niD genel g6rilnflfft. 

letaabal 29 (Buıuıt) -
Edlrne'de oa k.67 ınlar altında 
kalmııtar. Zarar çok mClhlmdlr. 
Sa altında kalan köylerin yar· 
dımıaa kotalmaıtar. Amıpa 
treal bn yasden ltllyememek· 

ı.dlr. 
Edirne i9 (A.A) - Solar 

~ktlmeıe bqlamıflır. Polh, 
jandarma •• itfaiye teıkilttı 
ıa bulunıH atnyan mahal· 
lelere dalalarak nlerl mahıor 
kalan balkı aadallar n ır•· 

balarla kurttrmıja munf fak 

ol111aolaıdar. 
Bu hareketin batında Tıll 

Öngörenle nll Ôıdemlr blıı•t 
bnluamut n laHnca sayıat• 

IDeydaa nrllmemeıl için icab 
eden tedbirleri almıılardır. 
EtHrae'alo Gaslmlhıl, Ktrlt · 
laa11e, Tabakhane H Turgutlu 
Qaıbıllelerl k11men ıu altın · 
'9adtrlar. Gasimlbal mıhılle· 
elade aeklı nden biri tam•· 
-.ea, diğerleri kıımeo yıkıl 
llaıttar. Sanlardan bıtk• bu 
labab uat 8 de yagıa ılddetll 
Y•lmor yGsladen ın baılunıaa 
Ult'ıyan mıataka haricinde bir 
ey çGkmGt "' otuz yıtlarındı 
bir kadı• llmGttlr. 

Fırkı, belediye "' BUtllalı 
rıaer •Gttereken çabprak felt · 
ketaedelere ekmek, yiyecek ye 
Y•tacak da1ttmaktadırlar. Sa· 
1• ba dakikaya kadar bir bu· 
C:iak metre dCltmltt6r. K.ua 
v., •alliyılerde blrıey yoktur. 
'( lllbs jWek6y onılle Roın•· 
köyı OYUanı ıa bumıttır. 

Anan 29 (A.A) - Zlnat 
Vokaletı meteoroloji emdtl· 

ıanden alınan maldmatı gftre 
ıon 24: ıaat ıarftnda yurdda 
ban tımamlle yı&ıılı geçmlttlr. 
En çok yağıt gGrea yerler 
Trakya, Ege "' Orta Anadolu 
nan batı kıimıdar. DClDkl 
yıgıılardan Meriç •e Tonca 
nehirleri taımıotar. Alaçıtı •e 
Mıalla'da kanetli fırtın• ol 
muı faslı sırar yıpmamıotır. 

MoAla'da fazla y•l•tlırdaa bir 
kllım tarlalar ıu altında kal · 

mııtır. 

------------------------yıkılan Bağ Kuleleri 
Geçen gön tlddetll fırllD• 

ye yagmar ııraıında Meaemt!D 
ka1aııadakl ballarda iç barah 
bal kaleli yıkılmııtır. 

Ualkevinde .... 
Cuma GftnO 
Konferans ve 
Konser Verilecektir. 

lsmlr Balknlnde yerilmek· 
le olan dnrlm konferamla· 
nDID altıDClll da 6a6mlıdeld 
eum• glnl .erllecekıir. Maarif 
mtld6r0 Bay Hikmet tarafın· 
dan yerilecek olan konferan· 
ııa meHOO (MUllyetclllk) dlr. 

8n çok deAerll konfenD•ı 
dlnlemelednl ballumısa tH• 

llye ederi•. , 
Cama glntl Halknlade 

k.onferaaıla birlikte bir de 
koneer .etllecektlr. &oneerln 
gbel olmaıı lçla çalaıf•IDlak· 

tadır. 

Maliye Babnı Bay Fuad 

luyedl oldulqno •e geçen H• 

neye naaran btltCla Yergilerde 
bu aene daha faıla talulltt ya· 
pılmıı balandupna eGylemlıtlr. 

Koltftr Bakanı 
Ankara' da 
Yolda Adapazar'ı 
Mekteb lelerini 
Tetkik Etti .. 

Kflltflr Bakanı Bay Abidin O.m•: 

Adap11ar'ı 29 (A.A)- K61· 
Ulr bakanı 8. Abidin Ösmen 
benberlerlade kalemi malala• 
mGdtlrl n orta tedrllat m•· 
dlrlerl olda&a halde tehrlmlse 
geldi. lıtaıyonda kaymakam, 
belediye batkıaı n C. B. F. 
baıkanı, mualllmler •e halk .. 
tarafandan karplaadı. 

Bakan, gece maalllmlerln 
toplandıAı belediye nloaanda 
muallimlerle haıbıhalde baluD· 
da. ilk mekteblerl gndl n 
tayyare tebltlerl ihtifalinde 
balaacla. 1.aymakımbk, beledi· 

- !oDa 6 IDCI •blfetlt -

cek ollD ytai muhıcir ltterl 
ye buna alt ahnacak ıedblrler 

görlttlldOiUl Ye mıntakauıa na 
fıa tılerlle ldarel buıoıiy., ve 
beledlyelerln 935 ıeaeei btUç11 
projelerinin gösdea geçlrlldt~t 
ınlqılmıktıdır. 

Hava 
Postaları 

işliyemiyor .. 
Jıtanbul, .29 (Hoıuıf) - Ha· Felaketzede kardtoler çadarlarda. 

nlaııa fena gltmetl ytlıtladen, Ankara, 28 (A.A) - - Zel· fik Sayda111 Erdek n Marmara 
lııanbol . Anbra, Eıkiıebir·DI· zele mınıakaıında yaptığı tetkik adalarındald zelzele hakkında 

yarıbeklr bava poıtaları muYık· Ye ıefıiıten dönen 11ğhk ve Anadolu Ajaaeaaa beyanına 
kat~D yapılamıyıet1kllr. ıoyıal bakaDI dok.lor Bay Re· - Sonu 6 ıncı yiıde -

Fransu··oa·k·anıar·ı-conaraaa 
Neler KonuşacakJar? • -Fransa, Milli Mevcudiyetinden Feda· 

k8rlık Y apmıyacakmış. Fakat lugil· 
tere ile Mesai Teşriki De özleniyor! .. 

LoaU.. 28 
(A. A) - Bay 
Flandea ile Bay 
Latal perpmbe 
gilaCl Loadra'y• 
gelecekler, ca · 
ma Ye camarte· 
ıl glnlerl lagl· 
Jls Dazarlan ile 
g6rtlfflceklerdir. 
lagiltere btlk6· 
mett CDID• gG· 
a6 bırlelye ne
uretlnde Fl'an· 
,,·. nasırlara te· 
reflae bir ziya· 
fet nrecekllr. 

Ziyafete Bay 
Mak dona ld rl· 
711et edecektir. 
Cumarteıl gtlatl Fran111 Baıbakanı Bay Flanden 

Loadn'dıkl Fnaııı bClyOk el · bumunda lngtlıere Ue mata· 
çllillade bir ille ılyafetl n · bıktar. Fakat Fraua bu dönClıG 
dlecektlr. mllll mncadlyetl menuubalue. 

Parlı, 28 (A.A) - Londra'· decek kadar fedaktrhkl1r ya· 
da Fnn11s 'fi lng'llı dnlet pılma11 prbna talik edllmlye· 
adamlan ara11ada yapılacak g6 · cegt kanaatindedir. 
rllımeler hakkında Eatraalljaa Parlı, 28 (A.A) _ Bay La· 
gaseted diyor ki: ••I ile Fraaden 'in Londra eeya· 

- Eler laglltere bugtm ana· batleri mftnıeebeıile Taymlı g•· 
ant tecenlt politlkuıadu zeteel bu ıeyabat eenuında biç 
nıg999rek bir Fran11s·lngllls ttlpbeels mftAkere edilecek olan 
tep-iki meealıl poUtlk .. aıa in· mali mea'eleleti tetkik ediyor 
klıaf •e terakldılaı taraftar •e nakit lılerlal menababHde-
RlrClnlyona, Frın• da Alman· rek Bay Flındea'ia muhatap· 
ya'aın alaılar deraelf ne dGa· lar1aa PraD111 frugı saten bun· 
meılal .. yıaı temınal oldata dan 7 Ha• enet yaıde 80 

dereceılade kıy111et kaybeullfn· 
den onan dG1111eıladen ne kork· 
malarına, ne de G111ltnr olma· 
larıaa mıbal buluamadıgtaı ve 

Franııs ef klrı umumlyellnln 
ikinci bir tenzil kabul etmlye· 
ceğlnl anlat111ası temeaalıinde 
bulunmaktadır. 

Taymle gazeıeıl ger~k mali 
ve gerek 6konomlk hiçbir il· 

ruretla Fran .. 'yı altın euııadan 
ayırmıya mecbur edemlyeCf!Aiai 
ilin etmektedir. 
~~~~~~~~~----

Dış bakan 
Ankara'da 
Kar,ılandı .. 

Ankara, 29 (A.A) - D•t it· 
lerl Bakanı Bay Tnflk Rlfdtı 
Arae bn ubah pbrlmlse gelmlt 
ve durakta İçed itler Bakanı 
Bay Şakra Kay• ile C. B. F. 
genel ktdbl Bay Recep Peker, 
bakaabk boıuıl kalem mtldtl· 
rtl Bay Vedid, Bakanbklar ileri 
gelealerl, merkeı kumındaaı 
•e emniyet mtldQrft tarafından 
karoılaamı111r. 

Bay Sedad. 
Yeni Vail mu11lnlmlı Ber· 

oııa kıymıkamı Bay Sedad 
bugtla deals yollle ıelecektlr. 



Niçin 

c·::mKo~ansın:• t N d. (T e Oya Z o IO>luı y lUI m O a ır 
um urıye e ır, . , 

Beynelmilel Devlet 1iyatrosu Kurulacak 
C.. h . . . ? 

um urıyetcıyız. Kadınlı.:;·· Bu Kuruma Raşid Rıza 
Avukat Bay Mustafa Mftnir'in • • • B h d d G• k 

Ulusevindeki Konferansı. Reısı Geldı.. ve e za a ırece 
-4- lıtanbul, 29 (Husuııt)- Bey· 

nelmtlel kadınlar birllğt reisi 

bogOu şehdmlze gelmiştir. 

Bay Avni Doğan 
Eşrefpaşa Ocağında 

C. B. F. vllAyet idare he· 

yetl baıkanı ve Y ozgad eaylavı 
bay Avni Doğan dün akşam 
fırkanın Eşrefpaşa nııbiye ocı 

ğına gitmiştir. Orada fırkalılarla 

geç vakte kadar baebthallerde 

bulunmuşlardır. 

Umumi harbın cemiyet hı· 

yatı ve ferdlerlo telakkilerin· 
den vQcude getirdiği iokılAbı 

da idrak eden prof eelir ( Dü 
küvt ) oln bu nazariyesi hukuk 

m6tefekklrlerlnln ekeerlyetlnlo 
kabulQne mazhar olmuş, ddeta 

bugQnQo telllkkllerlne bAklm 

denebilecek bir nazariyedir. 

da yaptığı büyük tabnvftller 

eayeslnde cQmhorlyete demok· 
raslye karşı bQyük ve gittikçe 

mOtezaylt bir silr'atle artan b1r 

temayül ve lnkıl4p kaydet· 

mektedlr. 

Müstakil "Kahrolsun Kıtlık HOktlmeti!,- Iran Konsolosu Dün 

Aocak f iklr ve hayat Hha

eında seri ve büyük tek4mtıl 

adımlara atan eon zamanların 

ortaya koyduğu hAdlse ve 
mes'elelerJn lzahmda ba naza· 

riyenln kAfl olmadığı ve hu· 
kuk mefhumunu ve esasını 

daha başka eeaslarda aramak 
lcabedeceğl ortaya atılmaya bış· 
lanmıştır. 

Bu noktada bagftnün birçok 

Alim ve miltefekldrlerl araeın· 

da Rus profesörlerinden elyevm 

Pırla hukuk f•külteslnde bir 
kOrsü sahibi profesör ( Jorj 
Gurvlç ) in ( İçtimai hukuk ) 

nazariyesi, en kayda şayan bir 
tez görOlmektedlr. 

Bu, teşriki mesainin, topla· 
luğun bir hukukudur. Bo na· 

zariye ile bogtınün yeni mft· 
eııseselerl, ezcOmle Amme hu· 
kuku sahasında; 

I - Cemiyeti akvam 

11 - Beynelmilel mesai tr.ş· 
kUAtı 

IH - Beyoelmllel daimi ada· 
let divanı, mümeesllleri n; 

Hukuku hususiye auhaeında 

da, amel birliği 11Corporatlon11 

mesai blrUği, ( Collaboratlon ) 
cemiyetleri gibi müesseseler 

izah olunmaktadır. 
Bu baheı kapatırken hokok 

mefhumunun telAkklst babamda 

hugiloe kadar dQşünülen ve 

Eöylenmle olan nazarlytJerln 

arzettlklerlmden ibaret olma· 
dığını tekrar kayt ve işaret 
etmek isterim. Maruzatım bu 

mebhaeta fulıca şayi Te tının. 
mış olııoların bir lusmının üze 

rinde ufak bir tevekku(tan baş· 
ka blrşty değildir. 

BugQae kadar muhtelif mı· 
htyetler arzeden ve şeklinin, 
zamanın icabına göre muhtelif 
teltkldlere istinat eden bAkt· 

mlyet ve hükümranlık şekille· 
rl de; flzerlnde sadece tevekkufa 

eayan bir bahistir. 

iktidar, hürriyet ve kanunun 

mukayesesinde büyük feylesof 
(Kant) ın eu neticeleri fetibraç 
ettiği söylenir. 

Hürriyetsiz ve kanunsuz lk· 
tldar, barbarlığı ve vahşeti lfllde 
eder. 

İktidarsız kanun ve hOrrlyet 
anarşiyi ifade eder. 

HOrrlyetslz kanun ve iktidar 
fetfhdadı ifade eder. 

HOrrfyet ve kanun He lktl· 

dar birleşirse COmhurlyet mey

danı ge-llr. 

Beşeriyet sırasile bu devirleri 

yaşamıştır. Hiçbir hürriyet ve 

kınoo tanımayan ve mfltema· 

diyen akın ve savlet yapao kod· 
retler, yani vahşet, her zaman 

beşerin mnkadderatma hakim 

olmuş bo kudretin ortadan 

kıı lkmaelle, yer yer bir anarşi 

haşlamış ve bu anarşiyi de Is · 

tJbdıt ve saltanat takip etmit· 

tir. Beşeriyet tarihi, nihayet 
iki asırdanbrrl bilhasaa maarif 

nurunun f lldrlerde ve ruhlar-

İki aeır evveline kadar bü· 

tün Avrupa ve Aııya'yı ellerin· 

de tutan bilkflmdarhklır dev· 

rinde hürriyeti en vasi !Jeldlde 
terennftm ve ifadeye çalışan 

ilimler hürriyetin bo ıJeldlde 

temin edUeblleceğlnl dOşÜDe· 

memltlerdlr. BOyOk Fransız la· 

kıl4bından sonra ealtanatın cOm· 
hurlyete mevkHnl terketmesl 

lnkılAbın bir hedef ini elde et· 
meal teklinde olmamıştır. İn· 

kılAptan ıonra da h6k0mdaılık 
mevki almış, lnkıl4bın kurduğu 

eııaııa ve ruha hnkamdırıo mec 

hurt ihanetinin bir neticesi ola

rak blzzarur cftmhurlyet kabul 

edilmiştir. 

KdltGr ~umumlleştlkce, h6rrl· 

yet ve mfteavat iştiyakı ruhları 

yaktıka; tıblf mahiyeti tabak· 

kftme ve zulme istinat eden 

ıref hftkftmdırlıklar birer birer 

yıkılmıya bıılıdı. Millet hAkl· 
mi yetinin cemi yet hayatındaki 

muvaf fıkıyetH tecellileri; hiçbir 

propagandaya ihtiyaç bırakma· 

dan Camhurlyetl bdtQo dün· 

yaya yaydı. Umumi harb nılfus 
ve mesahaııı itibarile A vropaoıo 

ftçte ikisini ellerinde tutan hd· 

kOmdarhldarı da yere serdi. 

Ötedenberl mQtehakklm ve mds· 
teblt kudretlerln yuvaııı teltkkl 
edilen Aııyada dahi btıyQk an· 

anaya malik Çin lmparıtorlolo 
bile yıkıldı; yerine Cflmhurlyet 

kaim oldo. Medeoi Alemde bu· 
gön mevcut olan hökOnıdarhk. 

lar, demokrasinin kudretine 

iltica etmlt, ıu veya bu Ealkle 
muhafazal mevcudiyet .edebilen, 

kudretini kaybetmiş, hatta hl· 

bardın düomGo, tere( l kalma· 

mı9, kôtQrilm bir bale gelmlıı, 

mevcudlyetlerden ibarettir de· 
nlleblllr. 

Bir millet için en büydk 
feliket addedilecek tehUke de 

vlrlerlnl ve ıcılırını, Rncak mu· 
clze diye ifade edilebilen Hr 

kudretin rehberllğlle ellen Tılrk 

milletinin; medeni Alem içinde, 

ruhi ve tarihi aealetlnin llyık 

olduğu mevkii almak yolunda 

yürOrken, dtınyının geçirdiği 

demokrasi lnkıllbına karşı his· 

siz ve bareketelz kılmasına im· 
kAn var mıydı? Hiç şapheslz 

hayır. 

Milletin ruhundaki temıyOIG, 
herkesten evel n herkesten 

ziyade eezen, yurdun hayati 

menfeatlerlnln hedef ve gaye· 
lerlnl isabetle çizen büyOk reh· 

berin kudretli learetlne memle· 

ket, içinden gelen candan eaml· 

mi doygu ile cevap verdi; COm· 

hurlyetl çoktınberl beklediği, 

çoktan beri icaplarını yıpmağ ı 

hazırlandığı en munis, ruhuna 
en yıkın öz bir rejim olarak 
kabul etti. 

Türk'Qn ruhunda, cümhurlyet 
rejimfne karşı meydanda olan 

tevafuku ve tıtıbuku görml· 

yenler, ancak bu milletin ta· 
rlblnl ve robunu bilmlyen ve 

tanımıyınlardır. 

Bu bahiste de hlraz tevak· 

kuf btztm için zarorldlr. 

Saylav Olacak. 
İstanbul, 29 (Hueoei) - Ah· 

nan malumata göre, Bay Halil 

gene İzmlrden mtııtıkll eaylav 

göeterilecektlr. 

, } D •• Ziyaretlerde Bulundu. Makdonald ı Kırbaç a o Adana'dan lzmir'e nakledl · 
leu lran koneoloeluğu şehri · 

g.; erek Koğmalı imiş! :~:~:ı::=ır.~::·:::;:·"~~::;. 

Yasak lngiliz Avam Kamarasında Goroltü

Operetler ler Koptu. Hindistan ve işsizler Edilen 
işi, Çok Alevlendi. 

Ban diln Vali General Kıizım 

Dlrlk'J, C. H. F. reisi Bay 

Avni Doğan'ı ve vall muavtnl 

vekllf Bay Fuat Yurddaşı ziya· 

ret elmlştlr. 

İstanbul, 29 (Bosuıi) -

Matbuat genel m6dftrl0ğ6, Da· 
rftlbedayl'fn (Ltıka hayat) ve 

(Üç ıaat) lslmll iki operetinin 

oynanmaııını yatak etmlttlr. 

Ceza 
Gören Oyuncular 

1etınbul 29 (Husuei) - Fut· 
bol heyeti, cuma gOnkft Gala· 

taearay maçı hidlseslnden Vefa 

takımı kaleclılle kaptıuına tıçer 

ay boykot cezası Yermiştir. 

Trabzon Şehir işleri. 
Trabzon, 29 (A.A) - Bele· 

diye meclisi Şubat toplıntllllna 

çağrıldı. Belediye mecllııl bu 

toplantuıında şehir leleri hık· 
kında mftblm kararlar vere · 

çektir. Bir Verem dispanseri 
açılacak, yer ve dlııpınserln 

kadrosu hızırlanmıotır. 

Trabzon, 28 ( A.A) - BogOn 
şehrimizde bava yazı andıracak 

kadar gftzel ve ılıktır. Herkes 

paltolarını çıkararak gezdi. 

Oıımanlı TOrk'leılnln Ana· 
dolu'da yerleşerek kurdukları 

devletin kurulot ve yükaeltş 
dnlrlerlnde g~sterdlklerl hayat 

ve medeniyet kablllyetlerl o 

devirde Avrupa, Asya ve hatti 

Afrlkı'da yışıyan ve hGkOmran 

olan mlllet ve devletlerin hepi· 

ılnln, bilgi ve bayat kudretin· 
den, hiç eüpheılz ki flıtGn bir 

dereceye gelmft ldt. Bu yftk· 

eelit devrini, nihayet 11hanat 

rejiminin en zaruri lcablarına 

uygun bir şekilde bir durgun· 
lak devresi tıklb etti. Bu dev· 

reyi istibdat ve zulüm fecı· 

atletinin tOyler ılrpertecek şe· 

klldekl tecellileri devleti lnkı · 

rıza ve memleketi ölOm ve 

esaret kapıaının etiğine kad.ı 

getirdi. 

Saltanat elde etmek ve mu· 
hafıza eylemek hırsı, sultan· 

larda kardeş öldflrmeğe kadar 

ileri vardı, ön6ne gelen ln!!Bn· 

ları ve memleket mukadderat1Dı 

idare mevkilne getirdikleri ve· 
zlrleri ölddrmek, mal ve servet 

mQeadere etmek için hanftmın· 

lır ıöndOrmek en maddi be· 

btmi zevkleri tatmin için iffet 

ve nımueları paylmal etmek 

hergün görillen itler meyanına 

girmişti. Devletin batındaki 

kudretin yaptığı ~bu işleri etra· 
fındakl beyleri de aJedderecat 

kendinden zayıflara karşı reva 

görflyordo. Para, kadın ve mal 
bernevl rGşvetler ile elde edl· 

len memuriyetler verilen kıy· 

metin birçok mlelfnl halktan 

çıkarmak için bir kudret mem· 
baı oluyordu. Kafaları ve lra· 

delr.rl cebılet kannlı~ı içinde 

Londra, 29 (A.A) - İngiliz 
parllmentoso faaliyetine eeçlm 

arefesinde lmlt gibi bir hava 

içinde ve çok yüklO bir prog· 

ramla baelamıetır. Meclise Vf'l· 

rllen yeni 147ihalırdan Bin· 
dlıtın kanunu ile leslzlue yar· 

dım kanunu en mfthlmlerldlr. 

Kabine ltçllerln hücumunu boşa 
çıkarm•k için yeni bir refah 

b«itçeel üzerine ietinadetmekte· 

dlr. Eğer bu devre bu nokta 

üzerinde oldu~o gibi fakir lll· 

nıf lar ve barakalar meı'elelerl 

ftzerlnde de memnlyet verici 

bir tekilde biterse hükumet ilk 

teşrinde memleketin huzarona 

çıkacaktır. Akel takdirde halka 
mOracaat için ı.;. 36 Şubatına 

kadar kendin" tekrar bir müh · 

Jet vereeektlr. 
ParlAmentoda batkı meıı'ele· 

ler de görtltülecektlr. Bo arada 

elllhlanma lelne kartı lngllte· 

re'nln dıt politikasındaki tekl· 

mili ile ef 1 Arı umuınlyeyl eld· 

bırakılan halk, bu vaziyet kar· 
91BJnda ıel4metl, mOmkftn ol· 

doğu kadar kendi kabuğu lçlo· 
de saklı kalmaktı bulunuyordu. 

Bir gün hunların bir akeQIA 

meli, ufukta bir nur, bir flmld 

ılyHı belirtti. Tanzlmatı Bay· 

riye o zaman göre memlekete 

birçok iyi işler vadetmltti. Bu 

nldlerln ufak ve kısa tatbikatı 

ealtınıt hırelle yanın hOkOm· 

ranlığı ancak ( Nefelnef iııt htı· 

mayunlaranın ) zevk ve lttlha· 
tarını tatmine bir v11ıta adde· 
den sultanların kalbinde derhal 

ak!!GlAmeller yaptı. 18~16 kanu· 

no eaaslsiolo lllnına rağmen, 

saltanat istibdadı gene ortalığa 

hlldm oldu. 

Osmanlı devletinin kuroluı, 

ve yOkselh devrinde, papılı~ın 
dlnt nftfuzu altında lekolAstlk 

devlrlerlodeo henflz tamamen 

kurtulmue olmayın ve (Röne· 
eans) devrine yeni girmiş olan 

Avropa'oın, f lkrlyat ve milsbet 

ilimler eabaeında vilcude getir· 

dlğl lnkıl4blara ve bıreketlere 

karşı eultanlar arkalarını çevl· 

rlb, rOyet ubasını harem dai· 
resinden harice çıkarmadı, 

memleketin ve nıllletin de diln· 
yada oluh bitenlerden haber· 

dır olmaeıııa lmk4n ve mey· 
dan vermedi. 

Belki bize en yakın bir de· 

vlr olduğu için Abdülhamid 

ealtanatının otuz Qç sene stıren 

met'um ldıreslode, bu milleti 

maarif ve bllgi eahaeında cebir 

ve kabr ile bıraktığı mahruml· 

yellerin acı ve ıstırabını hepi· 

mlı çok yıkından hlHederlz. 

(Arkaeı var) 

detle alAkalandıran anlıemalar 

mes'elelerl vardır. 

Bay Laval ile bay Flanden'io 

zlyart:tlerf oden evel bay Con 

Slmon roznamede yazılı birçok 
suallere cevab verecektir. Ntha· 

yet dizginli ökonoml lehine 

çalışan bay U. corcun tekrar 

eabıya çıkıtı ulueal hükumetin 

mevcudiyetini ve halktan gör· 
dftğd teveccfthOn tehlikeye koy· 

masa bile hOkCimete elddetll 
bir mOoebblh olarak kalmak· 

tadır. 

Londra 29 (A.A) - Avam 

kamarası don akeam toıılzllk 

tazminatına iııtlhkakı olmayıp 

evvelce içtimai muavenet daire· 

sinden yardım gören işsizlere 

sahabet edecek olan yeni yar· 
dım mecltııl için lıtenllen beş 

milyon lngiliz liralık munzam 

taheleatı müzakere etmiştir. 

Müzakere eıınuında sol er.nah 
meeat fırkasına mensub meb'us 

Bukınao tHavvur edilen yar· 

dımın yerinde olmadığını sôy· 

lemlttlr. 

Bukınan b111bakanı a~ır tabir· 

lerle tenkid ederek, onun kır· 

baçla dôvülOb te umumi hayat· 

tan öyle kovulması iktiza ettl· 

ğinl beyan etmiştir. 

Gene mesai fırkaeıodan bir 

bışka meb'ua, hük1lmetl tenkld 

ederken, dinleyicilerin araııın · 

dan yilkselen kadın ve erkek 

s elerl. 

Kahrolsun kıtlık bftkumeti! 

Diye bağırmıtlırdır. Birçok 
klmııeler dışarıya çıkarılmışlar· 

dır. İçlerinde bazılarının pro 

testolarına rağmen halka mah· 
eue trlbQn lerl işgal edenlerin 

hepsi yerlerini terke mecbur 

edllmlşlerdlr. Müzakere tatil 

edil mi otlr. 

Londra, 29 (A.A) - Domln· 
yontar nazırı bay Tomae avam 

kamarasında yaptığı bir beya· 

nalla ticari mes'elelerden sonra 

İngiltere ile lrlanda arasındaki 
lhtllAf h polltlka mes'elelerlnl de 

müzakere etmek üzere görüş· 

meleı-ln genfşletllmesl için ya · 

pılan tahminleri teyld eder gibi 

görünmOttür. Yapılan anlaem•· 

nın yarı resmi bir mahiyet al· 

mış olduğunu söyledikten sonra 

hay Tomae demiştir ki: 

Eğer ınlışmalar genişletlle· 

bilecek olurııa hükumet bandın 

çok memnun olabilir. Kapının 

her zaman açık olduğunu teyld 

ettik. 

Kabul Etti 
Pırls 29 (A.A) Ayan 

hazine bonoları ihracı haddini 

belJ milyara lblA~ rden kanunu 

taavlb etmiştir. 

Fuhuşla Mücadele. 
Fuhuşla milcadele komisyonu 

toplanmış, birik.en işleri gör6o· 

mtıotGr. 

Ticaret Odasında 
Tlcaaet Odaaı idare 

dOn toplanarak odaya 

lerl görOımüıtftr. 

Bay ilmi 

heyeti 

ald it· 

Aydın demlryollarının Anka· 

ra'da Bayındırlık Bakınhğıoda 
hük.limetçe satın alınması için 

geçen milzakere saf halarıni ta· 

klbeden hat başk.omleerl Bay 
lımi'nln öoflmilzdekl cumartesi 

günü şehrimize döneceği haber 

alınmıştır. 

Zirai Konferans. 
Burnava Bışerat ve Emraz 

enetltfteil Emraz nebatat lD il· 

tahaseısı Bay Kadri Ahmed; 
dünkü gün Burnava Ziraat 

mektebinde bir konferans ver· 

mlştfr. Konferansın mevPıun 

nebatlara Arız olan marazlar 
ve bunlardan korunma çareleri 

hakkında idi. 
Zlreal mektebi talebesinden 

başka birçok köylüler de bu 

faydalı konferansı dlnlemlt· 

lerdlr. 
ÖnOmOzdekl pazartesi günü· 

de konferanslara devam edile· 

cektlr. __ ,. ........... ___ _ 
Şübheli 

ölüm iddiası. 
Tahkikat De· 
rinleştiriliyor. 

Geçen gün Karı,ıyaka'da Boe· 

tanh'da öleo saraç ~abrl'otn 

varisleri tarafından ölümilnde 
ı:Obb eli hızı ali metler görfll· 

düğü iddia edilmiştir. Şlmdtye 

kadar yıtpılan tahkikat; henüz 

saraç ::Sabri'nln ölüeünfin me· 

zardan çıkarılarak otopsi yapıl· 
maeını tcabettlrecek dereceyi 

bulmamıştır .MaamaClh tahkikat 

devamdadır. 

Metruk Mallar-
dan Borclular., . 

o 

Yüzde 30· 50 
Nisbetinde Ten· 
zilat istiyorlar •.. 

lzmir'de senelerce evel met· 

ruk mallardan mQzayede sure· 

tile mal almış olanlar ma~dor 
vaziyette bulunduklarını yOk· 

ııek makamlara bildirerek le· 

kAnlarına ald olan evlerin kıy· 
metlerinden yüzde 30-50 nlı· 
betinde tenzilAt yapılmasını h· 
temlşler ve gayri menkul de· 

ğerlerhıln lmgnnkfi enk:utnPll 

oolatmıılardır . 
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Bir Sivrisine 
Acaba KilÇ 
Para Eder? ___ ....... ---

Bir gazetede §öyle 

her okudom: 

bir ha· 

"Aydm'ın Yenfpnzar nahl· 

yesinde okreb çoktur. Nabiye 

belediyesi, akreblerln kökünü 

kazıma için bir akrebi (10) 
paraya satın almaktadır. Balk, 

öldQrdOğü akrehlerl br.ledlyeye 

götürerek tanesini on paraya 

satıyor. " 

(;;üzel bir iş... Yenipazar na · 

hiyeel belediyesinin bulnşuna 

bayıldım doğrusu. Bu gidfşle, 

Yeolpazar'daki akreblerin kö 

küoe kibrit suyu dököleceglnl 

umabiliriz. 

Ziraat daireleri de vaktlle, 

bir domuz kula •ı getirene hah· 

~iş veriyordu. Bu usulün halli 
devam edih etmediğini bllml· 

yorum. 

Y enlpazııl' belediyesinin bu· 

lu~u, bnna İzmir ve Korşıyako· 
daki sivrieloekl~rl batırlaltl . 

Çok f yi biliriz kf, tzmlr'de TC 

bel~ Karşıyaka'dn slvrtsfnek 

pekço tur. Kerş1yaka'lılar, eiv· 
rl inel holluğmıdıuı dalma şl· 

kdyet ederler. 

Kendi kendime düşünüyorum: 

- Yenipazar belediyesinin 

yapt,ğı gibi f zmfr ve Karşıya· 
ka'da da bir sivrisinek: müca· 

dclesl yopılomaz mı? 

Siz diyecek iniz kf: 

- Bataklıklar lmrutalmıyıı 

c;oh~ılıyor. Bazılara kurutuldu. 
Yapılan bu işler m ücadtıle de 

gtl mi ·I ikinci bir mficndeleye 

lOzum görüyorsun? 

Ceveb olara deılın ki: 

- Ben, bataklıklar kuru · 

tulmuyor, demedim. Dik at 

ederseniz, eivrietne ·lerln kuru· 

tulmamış olduğunu söylediğimi 

anlarsınız. 

Şimdi anlaştık değll mi ? O 
halde, etvrlafnek mficsdeleslnln 

naeıl yapılması 

konuşabiliriz. 

üzerinde de 

Yenipazar belediyesi bir ak· 

rebi on paraya satın alıyor. 

Acaba, İzmir belediyesi de bir 

slvrlefneğl on paraya eatın ala· 

blllr mi? Bnna kalırsa, alnnıez. 

ÇOnkO: Akreb başka, elvrlslnek 

baekadar. 

Bir adam bir günde tutsa 

tutsa nihayet t50) akreb tutar. 

Fakat sinek avlamakta usta 

olan bir odam, isterse, gnnde 
beşbln !inek tutar. Bir sinek 
on paraya olursa, beşbin sinek 

onlki buçuk llrn yEpar ti, bn 
kadarı zor verilir. 

O halde ne yapmalı? Gene 

bana kılırea; bu iş için her 

şeyden evel bir mfıeabaka aç · 

malı ve en pratik osulii bula· 

na, Kareıyaka'ya akması dört 

gözle beklenen Yamanlar su· 

Yondan bir bardak hediye et· 

nıell. Eğer, o znmana kadar 

Kareıyoka'ya en gelmezse, bir 

bardak eu içme hakkının, mü· 

eabakeyı kazananın torononun 

toronuna intikal edeceğine dair 

noterden mueııddak bir eened 

vertlmeli ... 

Sözün kısası: Yeni pazar na· 
hlyeel bt'ledlyeslnin tıkreblerl 

Yok etmek için buldu~u ui!ulil, bee 
llşağı, be~ yukarı lzmlr'dekl 

l!ivrlslnekler üzeriode de tatbik 

edersek çok iyi netice alınacağı 

rnuhakkaktır. Son eöz, bu i§ten 

aohyınlarındır. 

Şakacı 

{ 
işaretler ~ rüli B annameleri 
Belediye 
ve Planlı 

Çalışma .. 

~-----~~~--~ .. ı~------~--~~ 
Tacirler·n De F.kirleri Soruldu ve 
Dün ··mrükte ir Toplantı Yapıldı. 

İzmir belediyesi, beş yıllık 
bir çnhşmn plfim hazırlıyor. Jzmir 

şehri için yapılması gereken bil· 
tün işlere, bu pHinda yer verile· 

cektir. 
l'Uinlı çalışma yolu, mutlaka 

muvaffakıyete gider. Boııun ak· 
sini söylemek, lıes:ıbsız iş yapmayı 
do"ru hulruıık ılcmektir. Planlı 

t:ı 

çalı~ınanın 'erimlcrine en güzel 
örnek, gene Cümhuriyct idare· 
miı.in onbir ) ıl içinde başaıdı~ı 
bii) ük işlerdir. 

Şehrimiz ihracat tacirlerinin 

ihracat eşyası iç'n gümrüğe 

vermek mecburiyetinde hulun 

dukları lıeyannamPlı-r yüzünden 

şikAyet ettiklerini evvelce ynz 

mışllk. Bu nıee'ele münac:ebetlle 

ihracat tı:ıcirlerimfze kolaylık 

olmak üznc yeni hir şekil tee 

biti için Gümr k ve inhlsarfar 

Bakonlığında teı:kil edilecek 

l ı ir komisyon çalışmaktadır. 

Gümrük ve lnbfsı;rlar Bnkno 

l ığı; lzmfr ihracat racirlerlnf 

ehem miyetle meş~ul eden hu 

-mee'ele hakkında ne ~ekllde 

beyanname verebileceklerini öğ 

renmek istemiş ve bunun için 

lzmir'dekl ihracat taclrlerioto 

de iştirak.ile gümrük lıo~müdür· 

Jüğünde toplantı yaparak mü· 

tal<'nlarının trsbitinl bildirmiş 

tfr. Bnnun Ozerlne düo güm 

rük boşmüdurlüğündc bir top 

lımtt yapılmıştır. Gümrük baş 

müdürü bny Sami Pon~ın bsşkın 

lığında yapılan hu toplantıda 
Türk of is müdürü bııy Akil 

Emrullah ile bazı ihracatçılar 

hazır buhınmu~tur. İbrar.atçıln 
rın gümrüğe oe şekilde b eyan· 

name verecelrlerl mes't:lesl gö 
rü~ülmüş ve ihracatçılar nazar 

noktalarını bHdlrmişlerdir. 

Ö~reodlğimlze göre bir top 

I.ıulı daha yapılacak ve alıoa 

cak nPtlc~ gümrOk ve inhisar 

lal' Bokıın lığına bllrlirllecek.tir 

Ondon eonra ihrac&t bryao 

oamelninin ~ümrüge ne eekllde 

verileceğim• dair talimatnamede 

bazı değişiklikler yapılacaktır. 

Kendi işlerimizi gene kendi· 
ruiz tcnkid eclecl'ğiz: Eğer, bele· 
diyeler, yıırnrlı işler b::ışaraınıJ or· 
lar n ve başaraınamışlarse, lııınun 

scbclıini plan ıılıkıa aramak la· 
ıımdır. Bunun dn en güzd örnc~ 
lzıııir'dir. Şehir işlerinde p!ıirılı 
c;alışına )"lu tutıılınuş ol<:nyılı, 
lzmir, ~imdiye kaclar c;ok drjli~ir, 

dahn hnşku olurdu. 

--------cı:d&!~......... • +. 

e Yara ı Var! • o •• 

' 
Olan ulnıu~, ynpılun ynpıl· 

nıı~tır. Geçmiş ilzcrinde durıııak 
bir fayda vermez. ı\ rtık gdr.c,.ğe 

lınkalım. İıınir h(•lediyesi, hl'~ yıl· 
lık hir ç.ılışmo planı lın:ı:ırlaruakla, 
hiriııci vnzifesini yapmış oluyor. 
Yapılacak i~lcrin çoğu ve belki ele 
hepsi, para istiyen iflerdir. 

' 
Tepeci i'te 7 

adın üziinden 
, 3 insan Yaraladı. 

Şehir mecli i şubntm lıirinclc 
toplanıyor. l\Jccliııin bu ıoplantıda 

u~rnşacağı işlerden en mühimi, 
biitcedir. lJozırlanmııkıa olan br.~ 
yıllık iş pllinmda, 935 · 936 yılı 
içinde yııpılması düşünülen hangi 
işler oldugııou şinıclilik bilıııİ) o· 
ruz. llildi~imiı. vı~ bilinen şııdur 
ki, Şehir mecli'3inin icrn vneıtoııı 

olan belediyeyi, ~ehir işlerini )ap· 
nnya muktr.dir kılmnk, M. clisia 
boşta gelen hir v:ızifesi ulneaktır. 
1\leclisi teşkil eden üyelerin de, 
biıinı gibi dilşündüklerinde lıiç 

~übheıniz yoktur. 

** '-------------~J 
Eşref Vapu-
ruııdaki ölüm. 
Kaptan Asliyeceza 
Mahkemesine Verildi •. 

Bundan e-vel limanda bir 
kaza olmuş (Eşref) vapurunun 

kazanı patlamış, çıkan kaynar 
sulardan teşcibaşı Bay Ahmed 

yanantk ölınOştü. 
Fennen kuHanılınıyacak hale 

gelen vapar kazanını kollan· 

~mğa devam ederek Bay Ah· 

med'io yanmasına ve ölmesine 

sebebiyet verruek euçund n kep· 

dan Bay Hakkı bekkındıı sorf?u 

hlikimllğlnce yapılmakta olan 

tahkikat bitmiş ve kapdenın 
Asllyecezu mahkemesine sevkine 

Evelkl grce sant 22,15 te 

Tepecik'te tı>nekcU mahallede 

bir kişinin ölüma Vf} üç ktşlnin 

yaraluomo He ııctlcrle rıen kanlı 

bir vak'a olmuştur. Ilıidlsenio 

eebebi Jlııyan Fatma adında 

genç ve dul bir kadındır. Vak'a 

hakkmda i>ğrcodiğimiz tafsilatı 

aşnğ.ya ynzıyoruı: 

Katil Pehlivan Hn!aD 

Tepeclk'te Yeni muhalle na· 

mil"' anılan tenekeli mahallede 

Çorum'lu marangoz pehlivan 

Onsan ustu; evinin bir odasını 

Çal'h Abdullah oğlu Mustafa He 

gayrimeşru yaşadığı dul Fatma'ya 

kiralamıştır. 

Dul kadın; Muetofı.'nm met· 

resi durumunda imiş . Bir müd· 
det sonra Muetafo ile kadının 

arn~ı açılmış ve kadırı: Mustafo'yı 

Buna mukabil ev sahtbl Ha· 

seo mta ile iyileşmiştir. Mua 

tafn; bundan sonra müıenddlt 
defalar hadına müracaat etmiş, 

red cevabı almı§hr. Nihayet 

Mustsfıı'yı; ·ardeşi Necib ile 
Denkll'nf n Der~köy'öodf'n ve 

kendi lıeıllŞt'hrllerinden Yu'luf 

oğla Ali yunına nlmış, pehlivan 

jandarmalar arasındn. 

lleenn'ın evinde başka bir oda 

kiralamışbr. 

Orada dört hemşehri oturur 

ken prhllvan Hasan ve Çallı 

Mustafa; dul Fatma'yı kıskan · 

roağa haşlamışlnrdır. Bu sırada 

pehlivan Hosan'm kadına olan 
alılkaeı artmış, ona lıaeka bir 

ev tutmak ve kendisini oraya 
nakletmek lsteınletir. Fakat 

Çallı Mustafa He arkednşlım 

buna müsaade etmemişlerdir. 
karar verilmiştir. 

kap1dışarı etmiştir. 
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SOO güzel kızıo iştirak ettiği büyük 
reviller, mobt,.şem varyete numa· 

ralan ve en son moda tu\•aletler 
AYRICA 
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Pehlivan Ueean; k0Jan1 baeka 

eve oakleıınek mr.e'cleeloden 

aralırıoda kavg çıkaca~ını an . 

layınca b.ıeka tanıdıklarına 

müracaat ederek. kadını başka 

bir en naldctmek için yor· 

dım istemiştir. 

:Evt>lkl akşam pt•blivan Ha· 

tıan; evlıın glderc·k Fıatnıu'nın 

odasmın önüııde dormuş: 

- Bu t-Vd~n çık:aealı.s.n . 

Dr.ml~tlr. .Fatma: 

- Dabo parn alm~dım ki 

sana vereyim, çalışıb kazana· 

cağım, vert'ceğim . lçeı i gel de 

otorıtlım. 

Demiştir. Tam bu sırada 

Çallı Muatafı birdenbire oraya 

gelmiş: 

- Bu kadından ne letiyor· 

sun? Demiştir. 

Kavga işti! bu yüzden patla· 

mış, Hasan ve Mustafa birbirine 

küf Or ederken Hasan ansızın 

dışarı çıkmış ve az onra ıekrar 

g,.lerek orada, Fatma'mn kapısı 

önünde duran Çal'h Musrafa'yı 

karnından ağır surette yurnla· 

mııtır. Mustafa'nın baresl:hm 

karnından dıean dökillmO~ıilr. 

Pehlivan He~an; Çal'lı Ml!s · 

tafa'yı oradc serdikten l!onra 

hemş~hrllerl olan üç ki~fnin 

bulundukları odaya hilcum et 

mlş ve bulunaularıı bıçakla sal

dırmı:ığa başlamıştır. Bu sırada 
Çal'lı Mni!tafa'oın kardeşi Necib 

kolundan ve ayağından haf lf, 

Yusuf oğlu Mustafa karnındun 
' kardbel Ati de karnından ve 

kolundan ağır surette yaralan · 

mışlardır. Pehlivan Hasan; ev 

dekllerden yaralamadık yılnız 

Fatma'yı bırakmış, f:Jlnde kanlı 

bıçak bnlunduğu halde çıkıp 

kaçmıştır. 

Vak'a tahkikatına zab1ta ve 

adliyece başlanmış ve yaralılar 

Memleket hastanesine kaldırıl · 
mıotır. Fatma'nın tık dostu 

Çal'lı Mustafa; dün memleket 

haetaneelnde ölmüellir, Dımiz· 
ll'li Mustafa ile kardeşi AU'nln 

yaraları ttblikelldir. Katili ya 

kalamak için de zabıtaca tedbir 

F ox Dün ya Havadisleri alınmıştır. 
(Türkçe sözlü) Diln öğleden sonra katil 

DiKKAT: Bu büyük program için flatlere hiçbir zam yapılmamıştır. pehlivan Baean; kınlı hlça~ıle 

1 
mftddelumumi bay Asım'a tes· 

111 Seanslar.
• Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15, Perşembeoııl3 - 15 - 17 

talebe seansı, Cuma 13 llıive seansı. lim olmuştur. 
11.m:mm••••••••••••••••••••••••••••••••••• Suçlu hazırlık tabklkatile 

Bal k Siyasası 
Büyük balık, kOçük bo!ığ1 

yutar, derler. Bu aıa eöztl er· 

tık bu zamana aymaz oldn 

Dün haritaya bakıyordum, gö 

züm Japonya ile Çin'e iUşti: 

Jıponya, denize serpilen bir 

yığın ada He hl r yarım ada 

birkaç mGstemlekenin Ostüne 

kurulmuş .. Çin i e, nlnt'mizlo 

maaallarına karışan uçsuz, bu 

caksız Çin Macfo, Tibet, Moğo 

ltston gibi yerler~ yayılan, de 

nlzler k"dar büyük ve toplu 

bir toprak parçası.. Oradok 

adam eayısı bile Jııpon'lnıu 
birkaç katıdır. .. Fakat htııı bıı 
küçük balık, kendi boyundan 

daha geniş ağzını ııçmış, Çin 
eedd!nlo dibindo her adı mdıı 

y~zl~rce Jdlomctrelf k toprak 

yıyor. Japon midesi eankt bü· 

yük bir toprak d~ğlrrnenldir. 
Dernek oluyor ki, küçOk, fakat 

güçlü \•e zorlu olan balıklar da, 

afyonlu uykuya dalmış gibi hiç 

kımıldımndım, oldu~u yerdı> 

tl~en balıkları yuva,, ya\·aş yiye· 
hlliyorlarmı~ .. 

Bu durumu lıarhaya bakarak, 

daha ~P.nişlt: tebiltrslniz: 

Ne uluslor, ne türülu vnrdır: 

Açlıktan gözleri dönmO~tftr .. 

Ağızları durmadan yem aramakta 

kuyroklııra bir sağa, bir "Ola 

çırpınmaktadır. Küçük eanılıın 

balıklar ise onların lSnOnde alay 

edetek, kahkaha atarak gellb 

geçmektedirler. Büyt1k balıklar 

buna ru~men sadece bulunduk· 

ları suyu lıöpürtrn,.kt" vı• boca· 

lame.ktau başka htr~py ynpıma· 

mekıudırlar. 

\:ünkü biliyorlar ki, hı>r ha · 

lığın eti ylnmr?.. Bu kfiçOk bıı· 

lıklardıın bazılarının kılçıkları 

hançereyi parçalamalı:: lçln bire 
birdir .. 

Demek istediğim şudur: 

Bo ata eözn her yude kul· 

lanılamaz. Balık var. Balıkçık 

var .• Nitekim g~ne dlllmizde 
(Sn balık baoka balık) derin. 

Orhan Rahmi Gôkçe 

Şehir Bütçesi 
Ha~ırlanıyor. 

Bıı:ledlye daimi encftmeol 

dün yeni yıl hftttei!i hazırlığlle 
meşgul olmuştur. Eo<1füneo 

bugfio ve yarın da roplaoacak, 

bütçeyi kat'i olarak huırlıya· 
caktır. 

lıirJocl sorgu haklmllğıne veril· 

mlş VP. tc~kif edilmişti::-. Dul 

kadın F'atma, ifııdeehd,.: 

- Ben hlrşey ı::örmtıdim, 
bilmiyorum. 

Demişse de ikinci lfadt-.!!;nde 

vak'anın kı kançhk yüzüoden 

ı • asıl çıktığım ve ne gibi sal· 
balar geçirdiğini tafıil!itile an· 

!atmıştır. Tahkikata devam edi · 

lecektir. . 
+w 

Kanunusani 
1935 30 

1935 
Kasım Güıı 
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Ev kat -Ezani Vasati 
Günee 1,53 7.14 
Öğle 7,05 12,27 
İkindi 9,43 15,05 
~am 12 17,22 
Yateı 1,34 18,55 
imsak. 12,10 5,32 



Reisi 
ı bir l(anun .. 

e ce Gençkız, Onun Kolları 
Geçmiye l\'.lechurdu. a n an 

--------------------~ .. -----------------------
Çok yıllar ev

Vt: 1, cahiliyet dev 
ı f, yıml l'!lam dl 
nlniu in tişa rııı· 

dııu önce idi. 
Medine civarın 

da ·l Yahudi ka· 
lr-lnloden birin

de F tyun, kıv

rak bir Yahudi 

dlllınl ile oda 

ındn bulunuyor, 

sukollarmı yo~lı 

Hint kokusu He 
ogduruyor, f Udi 

ı:I b!r tarakla da 
toratıyordu. Sır 

tında lp6k bir 

en tar 1, belinde 

altın Lir kewer 

\' rdı ve hu ke· 

merio ucun da 

gümüş eaplı bir 

Arap han•;erl sar

kıyordu. 

Gözlerini yarı kapomış, f çer· 

den gelen bir rebabı ve onunla 
beraber eöyJenllen bir şarkıyı 

dlnlliyordu. Bu oralık kadına: 

- Y n Ahu b -dedi· ne oldu, 
l\1alik'io kız karde~I evle· 
nfyor mu? 

Genç Yahudi ~adını, gizil 

bir kıskançlıkla Gthıer gibi ol· 
du.. Fakat belli etmedi: 

- E vlenecek ya Fstyuo!. 

- Güzel mi, çok güzel mi? 
Kadın omuzlarını ellker gibi 

oldu ve sustu .. Faıyun doğruldu. 
Bu Yesrlp (Medine) civarında 
oturan Yahudi kabUelerlnln 
r eisi idi. 

İri yorı , siyah gözlO, kuv\ellf 

odelell, saçları ortadan iki tarafa 

ayrılmış ve yeni veğlaomıştı. 

Uzan saçları, o zaman Adeti 

icabı, omuzlarına kadar ııarkı· 
yordu .. Bir hamlede genç kadını 

belinden yakalıyarnk dodalda· 
rmdan şiddetle öptü; 

- Niye sustun, kıskanıyor 
musun yoksa? 

Kııdın ıideta kurtulmak ister· 

mle gibi bir hareket yaptı . Fa· 

kat bu çelik kollar arasında 
doyu lmaz bir haz hissettiğini 
gizleyemedi. 

- SöyltıseoP. canım, söyle· 

"ene!. Sen benim ebedi maşu· 
kameıo.. O, şayed güzelse, çok 
df"ğll, bir gece benim olacak .. 

Hem ne yapalım, bu bir Adet 
kabı?. 

Yazan: ORHAN RAHMi GÖKÇE 

yahudl bakiresi, bu suretle 

Fatyunon kollarından geçerek 
gelin olmuşlardı. Buradaki mu
eevi kahtlelerl bundan şiddetle 

azab duyuyor, fakat cesaret 

edibte ona birşey yapamıyor· 

lnrdı . Fatyonun kele kapunn· 

dan her akşam bir bakire gl· 

rer ve ertesi gün zedelenmiş, 

hitmJş bir vaziyette Alleılnln 

ocağına dönerdi! 

Akel takdirde izdivaca müea· 

ade olunmozdı. Dahası da var: 

Fatyun zengl ndl .. Faizle para 

verirdi. Reisin giyim, kaşımı· 

na da diyecek yoktu .. O tarih· 

ferde saçları güzel kokulu yağ· 

larla yağlamak, altın bilezikler 

takmak, en iyi ipeklilerle gi· 

ylomek te reisler arasında bir 

moda halinde hnknm sürft· 
yordu. 

.... 

nana girerek, yani köprüden 
geçerek evlenmeleri Adeti niha· 
yet bu Arab'lara da teşmil edil· 

mlştl .. 

Her yıl MısJ?'da, 
- Tanrı suları bol versin 

dP. 'Nil nehri taşsın, mahsul çok 
ol11un! 

Diye genç bir kızı teller, 

pullar, neblre atarak kurban 
ederlel'dl. Fakat Fatyun nihayet 

bir insandı, tanrı değildi. Ba 

itibarla Arap'lar, Yahudtfrelsln bu 

emri üzeri ne, dehşetli bir hiddet 
fırtınası içinde çalkandılar. Fa· 
zayıftılar. Yahudi kaleleri zor

luydu.. SUAb, iaşe ve her cihet· 

ten Yahudt'let faikti. 

O gönlerde de Arapların re· 
isi Mallk'ln hemşiresi evlene· 

cektl. Bo kız En kabileılnlo 

en güzel biriydi! Yahudiler 

araemda bile şöhreti göklere 
çıkmıştı. Demek ki, Fatyonoo azı 

dişlerine geçirilecek taze bir 

keklik daha hazırlamyordu. 

Malik de bl r reis olduğa için 
kendi hemşiresinin ha kaideden 

lstlsnaaını lıtlyordu. 

Fakat Fatyun, etinin lezzetini 

uzaktan dinlediği bu gftzel 

mahluku kaçırmak istemedi. 

Malik genç, kahraman bir 

Araptı. Buna duyduğu vakit 
çileden çıkarak bağırdı ve uzak· 

ta gör6ntn F'atyun'un kalesine 

doğru yumruklarını sıkarak: 

- -------;-------
Bayan ve Baylardan son yfr· 

mi dört Hat f çlnde nüfus kü· 
tüğQoe soyadlarını yazdırmış 

olanları aşağ. ya yazıyoruz: 

Karantlna'da Dere sokağında 

1 7 numarada Said Caşmuş, 

Adliye mübaşiri İsmail Cerlet, 

Değlrmendağı caddesinde 37 
numarada Rlfat Cengiz, Mes'u· 
diye caddesinde 65 numarada 

Mustafa Cağmdı, Şehhfadıl 

mektebi muallimlerinden Havva 

Cüneyt, Orhanlye ınahalleslnde 

Murahhas sokağlDda 40 numa. 

roda Hüs~yln ve karısı Fatma 
Ç1tık, Galib Ahmed Çıpkan, 

Katibçelebi sokağında :l2 nu 

mıırada M uetafa çlngü, Süreyya 
çırpıalı, 0Hlet demhyollormda 

.Nuri çil . Sultaniye ınahallesfn · 

de 3 L numarada Ali çellktuğ, 

Çayırlıhahçe'de Arif oğlu .Mus· 
lafa çhl, Adliye mübaşirlerlo · 

den İbrahim çabuz, Adliye mü· 

başfri Nueret ı;egrak, Tekke so· 

kağanda 6 numarada Saim 

çalang, Damlacık'ta Abbasağa 

ııokağıoda 36 numarada Ahmed 
çlzmecfoğlu, Karşıyaka'da Nuh· 
bey sokağında 16 numarada 
Şükrü oğlu Abdülkadir çltel, 

Jzmtr milf tüsü füılımetullab 
çelebloğlu, Güulyah'da Halim 

ağı tarlıteındG 58 numaradıt 

.Mehmed ç11lpan, belediye te· 

mizlJk memuru Reşad çokuyeal, 

Akl f çalpan, Alsancak 'ta Cevad 
çer, Bayraklı'da Nazif Hldi 

DlrJkten, Torna sokağında 33 

numarada İffet Diler, Yüzbaşı 
Hikmet Dlncdoğan, Ruşen Dev· 

rent, Karataş tramvay caddesin· 

de 383 numarada Nesim Do 

ğanöz, Aydm demlryollarında 

muhasebeci 11 üeameddln Dun· 

sok, Kızılçulla'da 33 numara 

da N'ahlde, Saide Dikmen yıl· 

dızı, İklnclbeyler sokağında 8 

numarada Aeaf Durukal, Adliye 

mübaşiri Mehmed Fevzi Daldal, 

Komiser .Mahmndağa sokağında 

Ali Dozyol, gümrük muhafaza 

memurlarından 211 l Mebmed 

Durgun, Halllrifatpaşa caddesin· 

de 92 numarada Haean Dil· 
men, Karşıyaka'da Fahreddin· 

paşa caddesinde 52 numarada 

Ragıb Dorsan, KfreçUkaya'da 

9 numarada Arif Dlncbllge, 

Bısanboca mahallesinde 2 no· 

manda Cemıl Demlrcibaşıoglu, 

Kadlrlye mahallesi imamı Ce· 

mal Doğuogar, Mataf lar cadde· 
sinde 73 numarada M. Nuri 

Dlvrlk, İnkıllib sokağında 10 
numarada İbrahim Hayreddin 

Ersarıoğlo, İsmetpaşa mahalle· 

slnd~ 23 num11rada Said Fener, 

Bacımahmud mahallesinde 1450 
numarada Reşad Fekelloğlu, 

Defterdarhk muhasebe katib· 

terinden Cevdet Flarat, Karan· 

tJna'da lekele caddesinde 32 

numarada .M. Nazmi Göktan, 

Barnava'da fı'ldao sokağında 
Halim Gezmez, 9 Eyhll soka· 

ğında 38 numarada Kudret 
Gökdemlr, Settar ve Kerim 

Günçlner, Eek.i komiser Mitat 

GOzel, E,refpaşa'da 24 numa 

rada Ayşe G6rdll. 
Karataş Ortımekteb mualllm 

!erinden Kemal K uşcuoğlu, 
Burnava'da imam AH Kemal 
kancar, Esnafşeyh mahallesinde 

23 numarada Salim Kolat, Sa· 
raçıh sokağında :30 numarada 

Ramazan Karaçobı rı , Peşt~mal 

cılar'da 52 non.ııırada füad 
Kedatfcloğlu, Mirali ınaballeslo · 

de Halid Kafınayla, Çiçek so 
kağında 64 numarada Fikri 

Kokkılıoç, Haaan oğlu l mali, 

Keloğlu, Avukat Alf Tevf lk 
Kayman, Devlet demiryollarıo · 

da şeltren Koçko, Eskikuyu 

sokağında 8 numarada Nazif 
Karan, AIHncak'ta Doktor Bay 
Mustafa caddesind .. 1I numa· 
rada Cemil Krmar, Elektlrik 

şfrk~tf posta memurn Faruk 

KırJOıkan, Kılcımel!cid mahal· 
lesinde l ll nnrnaıada Mohar· 
rem Kırdı, ÜçQocü ıoltanlye 
mnhalleelode 4.3"i numarada 
fbrahlm Kavço, belediye le· 
mlzlik başmuakkibl KAmll 

Kaygun, İklçeşmelik'te Rifat 
Kırlangıç, İthalit gümrüğünde 
M. Rifat Keotman, Sel&tinoı?la 
mahallesinde 19 numarada Ah· 

med Kalenderoğlu, Karataş 9 

Eyhll sokağında 75 numarada 

Cemal Kapçal, Sancakhkuyu 

muallimi Abdurrahman Kara· 
hatay, Haııao Hflsnd Köşk, 

Hacılmamlar sokağında 5 nu

marada Murad ve Hasan Ke

sici, Kebabcı Haııao Kesler, 

Posta tevzi memurlarmdan 

Şevket Kanık, Devlet demir· 
yollarında odacı Adil Kortmn, 

Balflrlfıtpaşa caddesinde 149 
numarada Kerim Kuaklu, 

Salusokak 6 numa:ada Ali oğlu 

Süreyya Kelecek, Derebaşı SO· 

kağında 16 numarada Mehmed 

Kavakcu, Devlet demlryollı· 

randa geçld bekclel İbrahim 
Kocabıyık, Kızbasan sokağında 

1 numarada Zebra Kökel, Bur· 

nava'da Hamam sokağındı 23 
numarada Mustafa ve Ziya Ka. 

ratopoz, Göztepe'de Nevzıdbey 
sokağında 5 numarada Saliha 

Kııllbayrak, Mollaabmed soka· 

~ında 24: numarada İsmail Kı· 
rımhoğlo, Karantloa'da Manastır 
sokağındıı 2 numarada Fatma 
Küskiln, lnhlearlarda bekcl 

Tahsin Kazbok, Fıtfh mıbal
leelnde 82 numarada oturanlar 

Yedigün 
Haf ta, öz Türkçe olmadığı 

için, onun yerine (Yedlgiln) 

diyoruz. Yedlgün bir felm de· 

ğll ki.. Y edl taoe ~ün diyenler

den birisine !yerinde şöyle bir 
cevab verdim: 

- Fransızlar (Seksen) sözü· 
nıi bir kelime ile ıöyleyemi · 

yorlar da (Dött ylrml) diyorlar, 
buna ne dersiniz? 

Dedim. Yilzöme baka kıld ı. 

Bu kuvvetli cevabı bulamam ış 

ol!!aydım , karşımdaki: 

- Aerada (Yüzeene) tle nır k 

olur mu? 

Diyecekti, yedlgüo oleun, 
(Yüz!ene) olsun bir kelime ile 

eöylenm~dlğl için yedigüo, ııe · 

klzgüo , dokuzgiln gibi gün 11a· 
yısı içinden hlr 14( gibi g.,11. 
yor. Halbuki bJz ho Hyıdao 

(7) günü bağhyarak bir tutam 
yapıyoruz ki, haf ta oluyor. Bir 

yedigllo, iki yedigün, ilç yedl

gün diyoruz. Oört yedigDn de 

bir ay oluyor. Ydz eene de 

böyle bir asır oluyor. Mesela 

ondokuzuocu yüz ıeoe de şöyf., 

oldu bôylo oldu diyoruz. Tıpk.ı 

(Katrhen) gibi. 

Y cdlgtın tutamı ile yftz ııeoe 

tutamı araaındı duyulan bir 
kalınlık farkı vardır. YedJgün 
kftçük bir demet gibidir de 

(Y ftzsene) kalın yağh bir yok 

gibidir. Doyuş farkı bul Alı· 

şıncı meı'ele kalmaz. 

Germencik'te 
Deve Güreşleri .. 

Aydm, (Germenclk·Bosuıi) -

Mevsimin en iyi deve göreıl 

d6n Germencik'te yapılmuıtır. 

Bundan önceki mektubamda 

da yazdı~ım gibi, hakemlerin 

dalma bitaraf davranmaları Ger· 

menclk111erln umumiyetle deve· 

ellere ve develere karıı çok 

alAka göstererek her en iyi deve 

gflreşlnln Germencik'te olması· 

na f'D bftyök bir Amil olar. 

Dün güreşlere 48 tflld gir· 

mlştlr. Bu tdlOlerln yarm İzmir 

vllAyetl kazalarından gelmiştir. 

Ayağı Osmanbükltı Kedlall uı-

lüsil1 ortayı İzmlr'll Der'riıaAa 
tültısıl, başı K1'şklil Mehmed Ağı· 

nın Kurdoğlo ttUü&fl kazanmıo· 
)ardır. 

Yenlpazar'lı Allm'ln, Tfre'H 

meşhur C.mknan, Tfre'll gene 

Ünlüarap Uilüsü, Söke'll kasap· 

ların Halll tülüıfl, Bayındır'lı 

BasköyUl Hdseyln'in tülüsü, 

Kuşada'lı yörilk kızının Qnlfl 

tülOsfl yenlhnlılerdir. 

.Kadım, penceıeye doğru çekti. 

Mcdine'de oturanlar. büyük 

Yemen setinden sonra boraya 
göçmQş Arap'Jerdı. Tarihe ba

kılırsa, bunlar, Kahtani'lerden· 

dlr . . Eve ve Hazrec namında iki 

kardeşi, Yemen felAketinden 
sonra ailelerfle birlikte buraya 

gelmişlerdi.. Yahudi'Jerle Arap· 

Jar arasmda mücadele yoktu .. 

Ha mılcedele, l elAmiyetln lntl· 

eerından sonra başlamıştır. Arap· 

lar araeındo muhtelif din ve 

akideler hü!nim eürfiyordu. Bir 
kıemı dl nslzdf. Bir kısmı, geniş 

Areb çöllerinde başlarındaki 

şeyhlerin u~akları idiler.. Dev· 
r ln şalrJerf bu kabileler üzerinde 

çok rol oyner, kaeldelerle onları 

yağmaya, hırsızlığa, haydutluğa 

eevkederlerdf. 

- Fatyan, Fatyon! ·diye 
haykırdı · Malik lbnl Acl&n, 

her kuşun etinin yenllemlyece· 

ğlnl sana gö'!!terecektlr. 

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

Kuzukulak, İnhlıarlarda Mur

taza Koşkor, Sabık Burdur 

mektubcusa Atıf Keeldnoğlo, 

İnblııarlarda kolcu Halil Ku· 
taca, Kardlçalı sokağında 2 

numarada Hüseyin Kadıoğlu 

soyadlarını almışlardır. 

Başı alan Kardoğlu tı1U1B&ı, 

beş UUüyü yenml~, bu arlfla 

geçen sene Kordoğhı tülüsQoa. 

yenen Allm'lo tülfts6o6 bu kez 

Karşı kaleleri ve berbad, hıırab 

bir köye benzlyen Mcdlne'yi 

gösterdi: 

- Buralarda ne kadar çok 

kadın lar var? Ben b ngfslnl 

sana tercih ettim .. B t psf, hepsi 
benim si nemden geçmedi? Niçin 

böyle üzQlOyorsun? Olur ki, 

canım istemez, salı veririm .. 

Fatyun, soysuz, ahlıikeız bir 

herifti. Ayni zamanda kanlı, 

haris bir adamdı. Elinde büyük 

bir serveti vardı. Bu sayede 

nilfoz tesis etmişti. Kendisi 
reis olunca bir kaide vazetti: 

Her evlenecek bakire, evvela 

rel in balvetlne girer! 

Bu kaide, adeta dini bir ma· 

ht vete sokulmuştu. Yüzlerce 

l!"'atyan zamanına kadar ba 
iki kabile de l\tedıne'de yerleş· 

mlşlerdi. Y ahudi'ler ticaretle 
uğraşıyorlardı. Arab'lar da .Me· 

dine ovaeında çlftcllf kle meşgul. 
diller ve Yahudi'ledn zengin· 
lerl, onlara faizJe ~lft çabuk, 

para, eşya vesaire) verirlerdi .. 
Bu şerait altmda Yemen mo· 
baclrleri de artık onların nüfuz 

ve hAklmlyetlerl altına girmişler 

gibiydi. Arab'larıo refet AclAnın 

oğlu Malik namında bir gençti. 

Fatyun işte tam bu tarihte Ya

hudi'lerf n refet bulunuyordu ve 

genç kızların, Yahudi reisin koy· 

Genç reis biraz sonra iki 

kölesini çağırmış, onlara gizli 

bir emir vermişti. Köleler öğle 

sıcağında kalelere doğru yürO.· 

dOler .. Sıcaktı. Ortalık tenha· 

laşmışll. Y ahudl reisin kalesinin 

olduğu yere kadar geldiler. Et· 

raftı kimse yoktu. Davarları 

gözden geçiriyorlardı.. Bir tı · 

rafta durdular. Burada davarlar 

alçaktı .. Ayni zamanda tnprısk 

yumuşaktı. Biuz ileride de 

ağaçlık baelıyordu. KöleJ.-r da · 

ha bir müddet dolaştılar ve 

yava~ yavaş konuştular .. 

İkin di üzeriydi. Kölelerle 

genç reis başbaşa kalmışlardı. 

- Gezdiniz mi? 

- Evet, dağ cihetinde davar 
çok müsal ı . . Altı adam boyu 

kadar birşey .. Altındaki toprak· 

ta yumuşak .. İnsan doğra dil · 

rüst atlayamaea bile tehliktalz 

kurtolor.· Sen bize ıslık çalar

sın ya reis! Biz dıvardan içeri· 

ye bir ip fırlatırız. İpe yapışır 
çıkarsınız. Sonra o duvardan 

atlarımız .. 

Malik biraz dılşündil: 
- Tamam!. 
o~dl ve dudaklarında kot · 

lmnç, mAnldar bir galoş top· 
landı. Bu h4dlse, Fatyan'un 

kendi kalesinde cariyeai ile ko 

nuıtuğonnn erte@i günü ol· 

muştu. 

- Sonu vır 

• • • 
Aydın demiryollan veznedar 

Yenlbürh11nlyell t:3 1ılye de pes 

ettirmlttlr. 

muavini Bay İbrahim Fevzi Kemalpaşa'dan 
Uya soyadıoı ılmıthr. r---------, Bir Tahkikat 

\. 

Ticarethane lzmir'e Nakledildi. 

Nakli 
Birinci kordonda 96 nu· 

maradı lcrıyı ticaret etmekte 

boluoduğamuz halı mağaza. 

mızı Y t>nl manifaturacılar rad 
deılnde 5 numaralı binaya 

naldettlgiaılzl muhteıem mOo 
terllulmize bildiririz. 

Yılancı Zadeler 
Kumpanyası 

Kemılpaoı kazası icra me· 

muru bay Sami; vazifeılol 

ihmal etmek ve zimmetine para 

geçirmek suçundan Kemılpışı 

sorgu hAkl mllğfoe verilmiş ve 

bak.kında tahkikata başlan · 

mııtı. Sorgu sırasında eorgo 

hAkiml ile ııuçlu arasında lhtf · 

laf çıkmıo ve tahkikatın deHmı 

için evrık şehrimiz Oç6ncü 

sorgu hAklmllğlne gönderil · 

mlştlr. 



Yazan: Arnold Galopen ~ 116 _,- - :w Kllnunuııaai 935 Bugün Izmir'de l~ini 

Görfth Atinaya gidecc~ 
Yürüye yürüye, sahilin bir· 

denhlre oyo.ldaşan bir noktasına 

geldim. Buradan sonra yolun 

olmamakla beraber piponun 

üzerinde yerde yatan adı be· 

lirsiz adamın ilk isim lıınf ları --.-.···----
kenarı dik bir yokuş haUnde mevcud olmHından doloyı ce· Türk · Yunan hakem mah· 

kewesl bu aabah Oenizyollan 

işletme fdareeJofo vupurile şeh· 

rlmlze gelecek ve Ağırctza 

iniyor ve tekrar sarp bir bime attım. Ceketin cebinde 

yamaca tırmanıyordu. Dalgalar 

tatlı bir hıoıltı ile sahllin 

kireçli kenarlarını yalıyordu. 
Bu koyuk benim için muvak· 

kıt bir melce olabilirdi. Hem 

ıoğuktan korunur, hem de 

ötekinin, berikinin nazarından 

kurtulmuo olurdum. Biraz daha 

yürüdükten sonra kumların 

üzerine çömeleceğlm bir sırada 

dtrhal geriye sıçradım. İleride 

birkaç adım ötede birisi yatı · 

yordu. Kendi kendime: 

- Bogulmu~ bir adamın 
cesedi .. 

Dedim. İlk korku zamanı 
g~c;er ı;eçmez cesede doğru 

llı-rledlm ve muayene etmeğe 

ba~ladım. Hu; genç ve çok 

eık giyinmiş bf r erkekti. Sağ 

elinde bilyQk çapta bir tabanca 

vardı. Şakağıma bir tarafı ya· 

kından atlığı kurşunla parça 

parça olmuştu. BOtün yüzQ kenlı 

pıhta halini al 'llışll. Hayatın 
hertOrlü aaf balarından geçmlo 

olduğunu tahmin ettiğim bu 

adamın Akıbeti ôdeta beni 
imrendirdi: 

- Keokl hu adımın yerinde 
olsaydım. 

Dedim. Bu sırada şfmeek 
gf hl gden bir fikirle tftrP-dlm. 

Ak.hmdan geçen "Keşkl onan 

yerinde olsaydım" düoilocesl: 

- Şimdi de niçin olamasın? 

Şekline 1 nkıltlb etti. İlk kez 

hem gftltlnç, hem de tatbf ki 
gayri kabil gibi görfinen bu 

f Jkri reddetmek istedim. Fakat 

karoımda duran cesedin esrarlı 

:mahiyeti, müt11madlyen fikrimi 

kurcalayıb dornyordo, Kendi 
kendime: 

Eğer bu adımın hüviyetini 

alac:1k olursam mutlaka kor· 
tulorum. 

Diyordum. Bu takdirde Edgar 

Pil; ebediyen rahmeti rahmana 

kavuomnt olacak ve bonon 

yerine zahmetsizce diğer bir 

oahalyet kaim olacaktı. Bo 
güzel bir rllya gibi g~Uyordu. 

Ayni zamanda htlvlyetlmfn 

tebdlll için glrlşmeğe mecbur 

olduğum ımeliye midemi de 

bolandarmıyor değlldt. Bonon 

için cesedin ilsUlnft başını ka· 

rıştırmak, ceblerlndeki lftzumlu 

evrakı almak tcab ediyordu. 

Cesed, arkaeı ilstil yatıyordu. 
Çarnaçar yere lğllerdt bence 

tneçbol olan bu edamın ön 

dUğmelerlnl çör.düm. Pardesü· 

eQnün cebinde güzel bir pipo 

bir de Ulttln tabakası vardı. 
ilanların bana Wç lüzumu 

ANADOLU -, __ Günlük Siyasal Gazete 

Sahl p ve Baoyazganı 
Baydar Rüodü ÔKTEM 

Umumi neeriyal ve yau ioleri 
11lüdürü: Kemal Tnliit KAUACA 
f darebnııcsi: • 

f ımir İkinci Beyler sokağı 
C, Balk }<'arka ı binası içinde 

1' Telgraf: fzruir .. ANADOLU 
elefon: 2776 .. Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
\'ılLğı 1200, Altı aylığı 700, Üç 
y h aylığı 500 kuru~tur. 

a •ncı memleketler için senelik 
•bone ücreti 27 liradır. 

C ~ lleryerde 5 Kuruştur, 
......_U.u geçmio nüshalar 25 kuroator. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIU 

ayni l~aretlerl havi kırmızı 

deriden mamul bir (Portföy) 

vardı. İçinde birçok ticarete 
mOtealJik evrak, makbuzlar, 

faturalar vardı. Portföyün bir 
göztlnde de bir deste banknot 

diğer birinde de şöyle bir 
kart\lzit vardı. 

Ceymis Skol 
222, Oksford ~treyt Lon<loa 

Ayni zamandı cüzdanın için· 
de bir de kadın reamt vardı. 

Bütün dflı.;katlmi yerde yaran 
cetıede tevcih ettiğimden bu 

Ligler Devam Edecek, Kongre Di
leği Ankara'ya Y azılacak. 

~~~~~~---~~~~~~-
Uzun dedi kodular, itirazlar, muhtelif mülahazalarla talik 

Jlklerden çekilmeler neşriyat etmek değil, hilıiktı derhal kon 

V<"salreden sonra merkez heyeti greyi toplamak IAzımgellrdf. 

dün futbol heyetinin de huzuru AolılşıJan işi uzatıp s4kln 

ile hlr içtima akdetmiştir. Bu banda lik.leri de bhirmtk nr· 

içıimadıı verilen kararJar, şim 

diki bozuk vazly~·ti muhafaza 

etmek mahlyeıiodedlr. Kararlar 

~öyledir: l)edehaşında 

mahkcmtsl salonunda bazı da· 

valarıo şahldlerlol dinllyecek.tlr. 

Öğleden Eoora d• 
purJa Pire'ye gidecek 

ayni n· 
Vfl Ati. 

kadın fotoğraf isini fazlaca tel· 

.kike valut bulamadım. Ölü 
adam, benim gibi tamamen 

l - Likler etrafındaki ftf . 
razlano bir kısmı eeassızdır. 

Bu itirazlar vaktinde yapılma· 

mıştır. lilvaenaleyh oynanmıyan 

oyounlorın tekrarı doğru de· 

ğlldlr. 

zusu hakimdir ve fudbol hevr.tl, 

merkez heyetine vaziyeti tama· 

men kendi zaviyesinden göste 
nrek arzusun!\ muvııf fak ol 

muştur. Maanıaf lh biz de umu

mi mtırkezP. ve lcabeden alaka· 

d.ır ınokaınlara başvuracağız!. 

Deve Güreşi 

egfo bafkaıılığıoda Tüı k lın 

kem Bay M~hmt-d Alt, Yu 

nan'lı hakem Bay Klryakopu 

los, Türk Uıib Tevf lk ibra 

hlm Sencr:l, Yunao'lı kaılb l'a· 
padopulos'ran mürr.kkebtlr. IJ.,. 

traşlı idi. Çebresf ofn şekli bir 
parça lıenl aodıııyordu. Yalnız 

• 
Hasılatı, Kareıyakada Dede· 

başındaki Hknıektebe devam 
• • 

Habtr aldıgımızo gör~, ilk- eden fakir ve kiwse•iz yavru. 

lerdl'D çekilen dört kuJüb, dün larıo ylyecekltrine, ihtiyaçlarına 
yetle bir de Ajan ~ehuektt:dlr. 
Nisan eoouna knd11r davalar en fazla hoşuma giden eey, 

ben boy ve vücudda olıua~ıydı. 

Şnkağındakl müıhiş yara yıl· 

züodekl çlzgllerio ket'i surt!lle 

teşhisini de imkansız bir hale 

getiriyordu. Bu itibarla Alon 

2 - Futbol heyetinin ver· 

uıiş olduğu karar mucibince 

ilk maçları devam etmelidir. 

verilen karım hayretle kar~ı la- sarfedflmek üz~re bir deve 

mı~lardır. Hu kalübler arasın· güre~i baınlaomıotır. Güreş bu 
da, heyetlerdeki azalarını da cuma ~tınii J) dflba,ı köyünde 

yapılscaktır. 

bltlrlldl~i taktirde Mayıs ayı 
lçlnrle de ruahkemenln tdaıi ft · 

lerl görülcc11k ve tıısfiyesl ya· 
pl11cıtktır. nak.(lm malıkemr.sl; :~ - Mıntaka kongresinin geri almak gibi bir temayül 

başlamıştır ve netice şudnr: l\lahkOnıiyct 
Dlkson 'un oynanan oyunu 

farketmeıi mümkün değildi. 

içtimaı lıakkıodakl dört kulü · 

bün talebi, umumi ruer.kf'zden 

8'>rulmalı ve bu lrnlüplerln de 
vaziyetleri blldirllmelidlr. Gö . 

rülüyor ki tbıflaf ın ha iline doa. 

- Hiç, eski hamam, esk.l Bergama tıpu oıemuru Hay 
ı Şııhab'ıu nakz üzerine •ehr'mı· •, 

15 Şuhat'ın l~tanhnl'a dcinmG~ 
bulunacaktır. 

Bunu olsa, olııa iyi bir nntre· 

o 

tal!..... ,, • " 
Fudbol Heyeti: Ağırceu mahkt!meelnde cereyan 

Dan öğleden ıoora toplanan elmtkte olan dorıışması neti 

O~rendl~lmlze söre Türk . 

Yunan hakem mıbkt:mealnin 
polojf mütııbaasıeı farkedebilf rdf. 

Ba takdirde bay Skot'un zabı · 

tada lam bir e~k41 cedveU bu. 

Jonwası lazım gelirdi. Halbnkl 

benim de evvelce eAbıkam ol· 
madığı cihetle aradaki eşkal 

farkını bu noktadan da tesbit 

etmek mümkün değildi. O JUD 

içindir kt hiç endioe hisset· 

meksizln kendi cüzdanımı, 

Skot'un cebine, onunkini de 

kendi cebime yerleştirdim. 

ru müsbtt bir adım atılma. {udbol heyeti; gf'çeıı cuma gü· celenm şiir, fbtilie ve 2immct 
fzwir'de görf'Ctğl dnalardıİo 
birincisi ecotbi baokalardatı.. l 

mıştır. Üzerinde titizlik göate

rllen dlstpllo, df ğer tarafta 

bozulup gltmf'ktc berdevamdır. 

nü sahaya çıkmıyan TOrkspor suçlarından mabkemC\ye ıcvke 
dilen B ş h b' d mevcut para k1&elarıoın içinde takımına sıfır puvan vermiş ve 1 Y a a ırı urutma 

Göztepe takımını gallb saymıştu. esnaeında yalnız dmmr.tl sabit bulunduğu ve bükümelce tas· 

Alakadar kulıiplerden bir Bu cuma günQ yapıla~ak olmuş ve netice hfbarile Oç flye edildiği iddia olunan Y ll· 
salAhiyettar bl:te bu hususta 
dedi ki: 

maçları da eöylcce kararlaetJr· ay hapsine karar verilmiştir. nanlı bazı kim3elere ıld 
-------

- Verfltın karar gayritabii· 

dir. Kongrenin içtimaa daveti, 
nizamnamenin kulüplere verdiği 
bir haktır. Dört kulüp bl!yle 

bir dilekte bolonu•ca, bunu, 

mışhr: A takımları: Saat 13 do Al- muawelt!ler.dir. Ayrıca Yunan· 

- Sonu var -

B takımları: Saut 9 da Al· tay- Şarkspor takımları Göz· lıların v.ırgl nıes'elesi lıılduırda 
tıy-Şarkspor takımları hakem tepe'den Bay Ferid, eaat ıs de ülr de dava vardır. Atloı.'da 
Bay Hikmet, saat 1 l de Boca Buca- fzmirepor rakımları Al· görülecek d.avalıı dan en mfi. 
-Jzmlrepor takımları Bay Baha hoordo'dau Hay Hüseyin lda h. Abd h d 

ım ili aml nreıf'sf oln 
Konuralp. reılnde karşıla•acaklardır. ld 

•••••••••••••••••••••••••••••••İıll••••••- .. açmış o u~u da'fadır • . .............. -.ı ..... -... .. ;,.;..~~----

188 Tarkçe karoılıklır 

....... ------------------------------------------------------
Türkçe karoıhklar 

185 
Manent - 1. beğdeo, beklet, 

2. bendee, 3. benzer, 

5. eş, 6. uyar. 

4. davr1, 

Manendi yok - 1. 
benzeri yok, 2. eşsiz, 

kerlnçefz. 

benzersiz 

eşi yok, 3. 

M4nevi - 1. lçlek, 2. tinllk. 

MAnevi kuvvet - 1. örftk, 

üriik, . 
MAoevlyatı bozulmak - l. 

adak kamaomak. 
Maogıd - 1. dağar, 2. korluk, 

3. otla, otlağ, 
Mani - ı. ayrım, 2. bozlak, 

;1. engel, 4. erer, 5 . yığan, 6. 

yığıcı. 

Mani olmak - l. abamak, 2. 
engel, ;l, ket çalmak, ket vurmak 

5. i}oünü kesmek, 6. terkilmek, 

7 yığmak, 8. yoğurmak. 

Mania, - l. an, ~. argadal 

(yola mani olan şeyler.) 3. BV• 

lağı, 4, paçarız, 5. büğet, 6. do· 

laz, 7. gerelti, 8. tlrek, 9. tutuk, 

10. tünek, ll. yığan, 12. yığın. 

Manivela, - i. basana, 2. ba 

sarma, ;J. eleket, 4. götürge, kö 

türge, G. kanırtmaç, 6. küskü, 

7. küsük. 8. pelek, 9. sıydam. 

.\lanaıp (makam man.) - 1. 
bağa (bir rütbe ve mansıp adı) 

2. müçe, 3. orun, örfin, 4. urun, 

ılrün, 5. yalamı ralım. 
Mansıp (nehrin fnslbab yeri 

man.) - 1. açız, 2. çağlao, :t 
çatan, 4. kavşak, 5. kav§ıd, kav· 

şut. 

Mantar, - 1. bükü, 

man.) 2. gübele.k (yerde 

mantar ınan.) 8. yeryeren 

biten mantar man.) 

(tıkaç, 

biten. 

(yerde 

Manto - üslük, pardeHOe man.) 

Mantuk - 1. cfiyrftk, 2. de. 

Dilmiş, 3, söylenmiş, 4. eöz. 

1\fanyıtfzma (etmek) - bay· 

mak, bağlamak (izlll etmek, bü· 
yülemek) 

Manzar, manzara - 1. baka· 

cak, 2. bakıma, 3. bakanak, 4. 
df'ğet, denet, 5. görek, 6. görken, 

görftken 7. görilnüş, 8. meniz. 

Manzaralı - görekl i. 

Man:aur - bakılan, görfileo, 

Manzum - tisfk. 

Manzume - koşuk (bir nevi 

nazm vezni, bahrı; halk tiirkftsü) 

Muamma, - comak. 

Mar, - 1. emlcen (bir nevi 

yılan adı.) 2. ılın, 3. yılan. 

Maraz, - ı. ağrığ, 2. ar, 3. 
çir, 4. çor, 5. çör, 6. ığım, 7. 

ığır, 8. ığ, 9. 11~. (vahim hasta· 

hk man.) 10. sayrıl,k, 11. eay· 

ruluk, 12. sızJav. 

Maraza düçar olmak, 

mak. 

Marazı müzmin, - ltflt. 

Marazı mühlik, - ölet. 

ağrı · 

Marazı müstevli, - yut, (bay· 

van epidemisi mın)· 

Marut efrencl, - ateştk. 

Marazı sari, l. ölet, 2. 
ület, 3. ülez, J. yanı hara. 

Mareke, - l. savaş yeri, ~. 

sındırgı, 3. tokuş, 4. tokuo yeri, 

Marifet - 1. anlayıo, 2. blllm, 

3. blliğ, 4. bilim, 5. bllJ0, 6. 

bilme, 7. bilfi, 8. erdem (hfiner 

ve ean'at man.) 9. okuş, 10. usta· 

hk, 11. söl. 

Marifetli - I. eli eğimli, 2. eli 
nz, 3. usta, 

Mahvolmak - 1. alıkmak, 2. 
alkınmak, 3. bHılmak, 4. batmak, 

5. kmlmak, 6. ortadın kalkmak 
1 

ortadan kaldırmek', 7. öçmek, 

8. öçfilmek, 9. tftnillmtk, 10. 
yitmek, 11. yokamak, 12. yok 
olmak 

Mahviyet - alçak gönüilDlük 

Mahviyetklr - ı. baeık, 2. 
hasıocak, 3. baeıokı 

Mahz - salt (yalnız, ancık 
man.) 

Mahaza - 1. ancak. 2. tek, 
3. yalnız 

Mahzen - l. ambar, 2. n 

altı, 3. gireUk, glrenUk, 4. kertek 
5. kurlak, 6. yer altı 

Mahzuf - l. slltnmlş, 2. ye. 
rfnden kaldırılmış 

Mahzun - beyret, 2. bemez, 
3· boeuşluğ, J. dorgun, s. kıygulu 
6. kaHak, i. eağun, 8. sıkılmıı, 
9. eanıkın, 10. taHlı, 11. Qzgün, 
12. yerkin 

Mahzun etmek - ı. dağlamak, 
2. kayurtmık 

Mabznn olmak - ı. darhğan· 
mak, 2. •ıkınmak, 3. ıunukmak 
.J. üşenmek, 5. yerenmek, 6: 
yirinmek 

Mahzur - l. engel, 2. gtlçlük 
2. k k or acak, 4. sakınacak, 5. 
&alkı, 6. yığık 

Mahzuz olmak - l . .kınamak, 
kuvanmak, 2. ögirmek, 3. sevin· 
mek 

Mahzuzlyet 

Mail - 1 . 

t'ğrilmlt, 9. eyber, l Oı letekll 

(heveak4r man.) il. kıyık, 12. 
söykeme, 13. Vf'rev (çapraz maa.) 

14. yatık, 15. yatkıo, 16. yllık 
Mail olmak - lğllmek 
Mail satıh _ ı. argaç, 2. t'D· 

geme {4nzalı man.) 3. yamak, 4. 
yall 

Maişet - - 1. azıldooma (yl!mek 

erzak tedar'k etmek man.) 2. 
dirlik, 3. doyumluk, 4. geclm, 
5. gt'çlnme, 6. df rik Uk, 7. yae-ayıe 
ya~ama 

..Mafşf'l medarı - Geçh.ecek 
(t1111yyü,, , nıaaş idare) 

Maiyet - 1. bile (yahı:~ "İle. 
beraber,~ wıo,) 2. bHe'ik, ;J, boy, 

4. girinti, 5. elgürı, ilkft::ı (oaiyet 
balkı mao.) fi. tabanlık (tebaa, 
riayet man.) 7. yan 

Malyete glrmok - rağılmak 
Maiyetinde - ı. blleıtncr., 2. 

yımnda 

Maiyet. memnro - beydeo 
Makal - ıOz ıöyleyfş 
Makam (yer maD.) - l. bölQk 

(daire mao.) 2. durak (m~kAu 
man.) 3. e.rdik (derece, içtimaf 
mevki mau.) 4. orplr, (;, o. 

roo, örün. 6. tapu (blzzmct fonc· 

tlon nıan.) 7, duracak (mekan,. 
wevkl, mevkfC man.) 8. durak, 
9. yer 

Makam1D1 kaf m olmak 
rlni tutmak 

Makamı ali - ı. tapçın, 2. 
tör 

Makam (musiki ıstılahı) - ı. 
ezgi, 2. ezgü, 3. köğ, kOğ, 4. 
köy, kn, 5. tıng 



akanının Söylev· ((ültür Bakan Türk of isin Pi· 
yasa Haberleri 

Isveç Demokr t 
Fırkası Dağıtılclı. 

' 
a a 

- Başı 1 inci sahlf de -
bt ~ıınmuştur. Bay Ref lk S V· 

dam hu beyanattnda Erdek ve 

l\l rmaro adalarındaki zelzele 

<len müteesıılr olan votıındoela. 

rımız hakkmda :hü umetçe olı 

nım tedbtrlertn ve Hllallahmer· 

ce bu hu ust tahsis olunan 

nıuavenetlerln tatbik suretlerini 

w h ilinde görmek ve bundan 

sonrn yapılma ı lazımgelen işleri 

k rarlaştırmak üzere hükumetçe 

verilen karar ve başba anlıktan 

aldıgı emf r üzerine teflişc baş 

1 dağını söyledikten sonra de 
mlştlr ki: 

- Zelzt>le henüz bitmiş de 
glldlr. Fakat şlddt"tlni tohf lf 
etmiştir ve elmdlki halde 24 
nııtte birkaç defaya münha ır 

zarsrsız sarsıntılar halinde te 

errür etmektedir. Zelzelenin 

olduğu tarihtenberl alınan seri 

sistematik tedbirler cfv r ka· 
sabalar vo köyler balkının do 
kıymetli yardı mile felılketf n 

acısını azaltmak hususunda çok 

fayd lı olmuş aç1kta kalan ve· 

tandaijlaun acılarını dindirmek 
lmkı1nı husule gelmf ştlr. 

Zaylıtt yek<ınu şöyle lıul4aa 
edfü•bilfr. 

Ew:dek merkez kazası da da· 

bil ollltığn halde Marmara na . 

htyeal WP.tkezllt' civar bir köy· 

· de 9083 niifu11uo eskin olduğu 
2092 haneden 180 ol tamiri 

kabil olmn ftzere 460 ev yı · 
kılmış, 4 kfşf ölmfi~, 27 kişi 

yaralanmıştır. 

Yapılan ve yapılacak işlere 

ge.lf nce, afleler tamamen çadır 

altına alınmıştır. Ve bazıları 

1, 6 

. 
•• z .

1 
Aııkara'da . 

J m e• - Başı l inci sohifcdc 

afıf dJe 
şf mdiden yeni meskenlerjne 

girmişlerdir. Bllomnm ailelerJn 

birer aylık iaşesi kendilerine 

verilmiştir. Kne@tc kısmen gel· 

miş ve inşaat başlamıştır. Her 

gün de gelmektedir. Kolordu· 

dan btı: inşaat müfrezesi ve 

Bahk,.slr'den ve civar vilayet· 

terde bulunan taşçı ve diilger 

uatelan mahalline gelmiş ve işe 

başlamışlardır. Daha da gönde· 

rilecektir. 

Marmara adasında açılan re· 

vir, hastn olmamakla beraber 

dalma emre amadedir. Ba!!talık 

yoktur. İki doktor her gllu 
adal rı doln~mnktadıt'. Çocuklar 

ve büyükt r arııRmdn gıdasız· 

lıktno ve suitf'11addlden müte· 

vellil bir rehttt ızlık yoktur. 

Balk için hfrer katlı ve lüzum

lu ıniietcmlldtlı bıırııknların in 

şaeı on lıeş gün lçindt tumsmcn 

bitecek şekilde tertibat ohn 

mıştır. 

Halk yıkılan cvl .. rfn alımda 

kalan cşyolurı01 ve gıda mad· 
delerini çıkarmaya başlaını~tır. 

Bundan sonra Ilila1iahmer fa . 

kir çocuklara, kimsesizlere yeni 

çocuklu ve ç k ı;ocuklulara 

iaşe yardımı yapacaktır. Halk 

... muavenet heyetlerine ve bil· 

bassa loşaata yardıma davet 

edilmiş ve işe başlamışlrırdır. 

inzibat bozulmamıştır. Ve her 

ada ve köy nezaret altmdadır. 

Erdek'le muvaeala bergün için 

temin edJlmlştir. Lilallahmerce 

verilen inşaat muaveneti Urt 
gelmediği takdirde tekrar yar· 

dım edilecektir. Vaziyet nor· 

mele girmek üzeredir. Teftiş 

ye alay kumandanlığını ziyaret 

ettf. 

Alayı ziyaretinde bir bölük 

aııker tarafından merasimle kar

şılandı ve uğurlandı. 

Hükumet karşısındald spor 

eahaeı olım araziyi mektebe 

elverişli buldu. Yeni mekteb 

blnasıoan yapılmasında bakan· 

lığın yardım edeceğini ve ma· 

arif sahasında büyük canlılık 

gösteren Adapazar'ın orta mek· 

tebden mahrum bırakılmıyaca· 

ğım eöyledi. 

Bu haberi alan halkımız çok 

sevindi. Bay Abidin Ôzmen 

gece saat oltıda Ankara'ya ha· 

raket etti ve kaza erkdaı tara· 

fından uğurlandı. 

heyetleri vazifelerine avdet~ 

mezun kıhnmışlerdır. 

Boy Refik Saydam Türk vn· 

tanının böyle acılardan dolma 

uzak lrnlmnsını dllcmle \'C her 

köştden buradnkj vatandaşlara 

yapılan ve halen yapılmakta 

olan yardımları eükreola vo SO· 

\'inçle onmıetır. 

• • • 
Hravo Küçnklerc! 
Uşak, 29 (A.A) - Ortewek 

teb IlHaliabmer kolu Erdek ve 

.Marmara adası civarındaki yer 

earsıotıeından açıkta kalan yurd· 

daşlara yardım olmak üzere 

aralarında yüz liradan fazla 

para toplıyarak umumi mer. 

keıe göndermiştir. Şehrimiz 

Hilallahmer cemiyeti de Zl'!lzelf! 

felı\ketzedelerlne yardım temini 

için hl r m088uıerf! hazırla · 

mıştır. 

---· ..... ·····---Pomuk Liverpol borsasında 

Amerikan pamuğu mart tesliml 

6.81 mayıe 6.81 temmuz 6.82 
llkteşrln 6.80 ayol borsada 

mısır tıakaloridla cinsi mart 

teslimi 8.66 mayıa 8.65 tem· 

muz 8.65 ilkteşrln 8.65 upper 

cinsleri mart teelfml 7. 70 ma· 

yıs 7.64 temmuz 7.62 ilkteşrln 

7.51 penstlr flatler libre başı · 

nadır. lskenderlye borsasında 
f g f sakalarldle cinsi mart 

teslimi 15.9~l mayıs 16.06 
temmuz 16.15 eyhil 16 27 

f g f ashmoni cinsleri şubat 

teslimi 13.66 nisan 13.70 

temmuz l::i.71 eyhil 13.58 
tallarfstlr. Ffatler 99.05 libre 

içindir. Buğday Şlkago boraa 

sıoda mart teslimi !):J mayıs 

92 3 8 temmuz 87 3 8 Vlonl· 

pFğ horeasmda mart teslimi 

111·111 3 8 mnyıe 112 7 8 
112 5 8 temmuz 11 5 eentıir 

fiatler bueel başmndır. Yulaf 
Livcrpol borsasında mart tcs· 

ilmi 51 3 8 mayıs 54 3 8 
tcmmcz 52 eiliudlr ffatler 32 

llhre içindir. Çavdar Şikogo 

lıoreaeırıda mart tr.slJml 88 1·4 

mayıs 87 3 4 temmuz , 6 5 8 

tıcntllr f iatlt•r 56 libre içindir. 

Arpa mart teslimi 80 :3 8 
senttlr f latlr.r i8 libre içindir. 

Londra borsasında üzüm flat· 

terinde değl~ildik yoktur. Ham· 

burg boreHında Türkiye nıal 

lıırı 7 numara 20 1·2,S ıau 

mara 21 1 ~' 9 numara 22, 1 O 
numara 25, on bir numara 28 

f lorfne düşmüştür. Diğer mem . 

leket mallarında bir değişiklik 

yoktur. 

Tnrkofiı 

Türkçe Karşılıklar Türkçe karşılıklar 

Prensi 
Memleketinde .. 

Stokholm, 29 (A.A) - Şarkta 

dört ay süren ve sekiz muhtelif 

memleketten tam lılr muvaffa. 

kıyetle geçen bir seyahatten 

sonra ineç veliahdı karıeı ve 

prenses Iogrld ile prens Dertti 

Trelleborg'a gelmişlerdir. Prens 

ler Tellehorg'da olsun, Melme· 

de olsun pek ziyade alkışlan· 

mışlardır. Oradan yıtrın için 

mukarrer bulunan resmi kabul· 

de hazır bulunmak üzere Stok· 

bolma hareket etmişlerdir. 

Alkolden 
Zehirlenerek 
öldüler 

Nevyork, 29 (A.A) - Pn
şembe günündenheri on altı 

kişi gfzll ve kaçak olarak e11tı· 

lan alkolden zehirlenerek öl· 

milşlcrdlr. Üç kfşl de can çekle· 
mektedir. 

Poliı:ı gfzll içki fabrikalarını 

basmış ve tcvkifat yapmıştıc. 

Amerika· Brezilya 
'l'icarct Muahedesi 
Vaşington 29 (A.A) - Bay 

Ruzvelt haf ta eonundao evvel 

Brezilya Ue bir ticaret anlaş · 

ması imzahyar.ağım blldirmietlr. 
Relslcümhur bu anlaşmayı çok 

ehemmiyetli saydığından ken· 
diel de imzada hazır buluna· 

caktır. 

Bir Re;isör Kovuldu 
Berlln ~9 (A.A) - Ernest 

Lübiç, Vaymar kanunu eeaalsl 

moclbloc~ almış olduğu tahlt

yetten mahrum edilmiştir. Bu 

tanınmış rejfsar Londra'ya ve· 

yabud Amerlka'ya gidecektir. 
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Bertin, 29 (A.A) - Alman 

Jetlhbarat bürosundan: 

Sar sosyal demokrat fırkası 

idarecileri Sar'dakl bu fırka 

üyelerine gönderdiği bir ta· 

mimde sorak neticesi alınrlık· 

tan eonra mücadelenin blttlğhıl 

ve bıınun için fırkanın dağıl · 

mış eayılm11sı lı'izımgeldlğlnl bil · 

dlrmlştlr. Bu fırka idarecileri 

üyelerinden Sar'da kalmış olan· 

)ara vakarlarını ve disiplini mu· 
hafozayı, bitaraf ve dürfiet bl r 

vaziyet almalaranı tavstye et· 

mektedir. 

Avam 
Kamarasında 

Biı· Hadise 
Londro, :l9 (A.A) - Mtıb'us 

Bukunan 'ıo A vem kamarasında 

~ıkmaeına sebeb olduğa hadise 

eenasıoda meclls hademesi trl 

bünleri boşaltmak letemlşleree 

de hanların nizam dıtblUnde 

hareket eden 60 .kadar nüma· 

ylşçl tarafıodan müdafaa edil· 
dlğlol c;örmüşlerdfr. 

lleş dııklka kadar ortalık ka· 

rışmış eonra nümayişçiler dışarı· 

ya çıkarılmışlardır. Bu hı\diee · 

nin önceden mürettep oJduğu 

anlaşılmaktadır. Nümayleçllerlu 

hepsi de gençtir. Parlamento 

zabıtası ıükuneti yalnız başına 

ldartıye muktedir olamadığından 

en yakın merkezden yardımcı 

polle getirtmiştir. NOmayleçl· 

Jerden üç erkekle bir kadın 

blr müddet mevkuf bulundu· 

rulmu1Jlardır. 

Rusya'da Yeni 
Bir Z~lzele Oldu. 
926 Da Da Ayni Mınta
ka Zelzeleden Yıkıldı .• 

_____________________ ...., _______________________________ __ 

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

Moakova, 29 (A.A) - Ma· 

verayı Kaf kas'ın cenob kısmın· 
da ayın 25 inci gtıntı yeniden 

bir zelzele olmuştur. Orta şld· 

detttı olan bu zelzelenin mer· 

kezi Leninganda ve Gilıclstan· 

da Asal·Kalldedir. Zelzele Tif. 
Hs'te de hlesedllmlştlr. Beuüz 

malumat alnmamış ise de za. 

rar ve ziyan vermediği tahmia 
edtlfyor. 

lan yer, 3. eğrek, 4. oturnlan 

yer, 5. oron (mevki, makom man.) 

.Makarrı hükumet - 1. lltut· 

ııık ylr, il tuteuk ylr, 2. ordu 

MnkGra - 1. ağşak, 2. dolak, 
3. sarmağal 4. sazkap, 5. tagalak 

Makas - 1. gaçı, gaycı, 2. 
kaçı, kayçı, 3. kaptır, 4. karcı, 

5. kayaeı, 6 kırgı, kırkı, 7. kırk· 
lık, 8. kıvın 

M kastar - Blçklct. 

.Makasla kesmek kueaç· 
lam ak. 

Makat - 1. büzük, 2. dız· 
zık, 3. g rl, 4.. göt, 5. kıç, 6. 

köpçfık (minder man.) 7. otora· 
mık, oturak yeri, 9. puç. 

Makber, mnkbare - 1. öbüt· 

lük, 2. slnleylk, 3. sinlik. 

Mnftbul ~ 1. alman, 2. beğe· 
nllen beğe.nlllr, 3. geçek, 4.. ge· 

çer, 5. geçgtl, 6. fü:, 7. özden, 

8. eevlğliğ, 9. yeğrek, yekrek, 

yeyrek. 

.M bule geçmek - .ı. eme· 

lcnmek, 2. geçmek, 3. bora 

geçmek. 

Makbul olmıyan - beğen iz. 

Mckbuz - 1. alınan, alınmış 

(kııbzedllmlş akça veya mal 

men.) 2. bargak (\'ergi ödeye. 

nin eline verilen kağıd) 3. f ilik, 

4. f lrtlk, 5. koçan, 6. kopça, 7. 

kulak. 

Makta - 1. benzer, 2. benze· 

tllen, benzetilebilir, 3. eş, 4.uyar. 

uyar. 

Maklup - ı. çevrilmiş, ters 
çevrilmiş, 2. değiştirilmiş. 

Makrun - ı. bitişik, bitişmiş, 

2. illımlıı, 3. kavşı, 4. kıvuımuı, 

5. ulı:tşmış, 6. yakm. 

Makeat - 1. dilek, 2. ilgi, il· 
gfi, 3. kabu, 4. oruz, uruz. 

Maktıadlyle - için, Qzere. 

Maksat9ız 1. albaetak, 2. teğlo. 
Makıılm - 1. kever, gever (sa 

hakkmda) 2. köverte, 3. maslak, 
4. savak (su hakkında) 

.Makeum - 1. ayrılmış, 2. bö· 

lfinmüş, 3. OleştürölmOe. 

Makta - ı. baştek (kesilen bir 

ağacın bundan hasıl olan yOzQ). 

2. çökOr, 3. oylum (hacım, cisim 

man dıı) 4. yanbeğl, yanbekl (Uf. 
ki makta fatfkametlnde man.) 

Maktu - 1. götürO, 2. kesik, 
3. kesilmiş, 4. keeim (.Mukataa 

men.) 5. keefmli, 6. kesme pazar· 

lık, 7. pazarlıksız. 

Maktuan - 1. götürO, 2. top· 

tan. 

.Maktul 1. depelencn, 2. 

öldilrftlen, öldfirülmüş. 3. vurul· 

muş. 

.Makul - 1. ağııyu, 2. günlü, 

3. onay, 4. uğuluğ. 

Gayri mefi ul - ciinsilz. 

Makule - 1. cuaun, 2 . çeşit, 

3. tilrlil. 

Makus - ı. arkılı, 2. arkırı, 

arkuro (Yandım çapraz man. ) 

3. baı aşağı, 4. devre, dlğre, 5. 

Juşık, 6. ters, 7. tersine dônrufiş, 

8. tersenbe. 

Mal - 1. akça (nukut man) 2. 

barım, 3. bul, 4. buyum, bQyüm 

(eşya ve emtia man.) 5. ed, 6. 

neng, 7. para (nQkut man.) 8. 

pul, 9. tavar, (asıl koyun, sığır 

glbl hayvanlar man.) 10 var, 11. 
varlık, 12. yôş (menkul mal man.) 

Maldar - 1. varlıklı, 2. zengin 

Maldarlık - zenginlik. 

Malolmak - 1. çıkmak, 2. et· 

mek, 3. kesmek. 

Mali ganimet - doyumluk. 

Mald menal - var yok. 

Mala - 1. sıoagaç, 2. eıvagıç, 
3. sftrgü, 4. usko. 

MalAmal - 1. dıkız, tıkız, 2. 
dolu, dopdolu, 3. tıka basa, 4. 
4. taruklu. 

Malarya, 1. ıeıtma, 2. kezlk, 3. 
sıtma. 

MalAyani, ı. boş, 2. matlık, 8. 

eandırak. 4. saçma sapan. 

Malik - ı. erkli (zlkodret 

man.) 2. idi, (sehib man.) :3. fğe, 
4. il!e, 5. iye, 6. ıs, ıss, 7. ısı. 

Malik olmak - 1. edinmek, 

2. elde etmek, ele geçirmek, 3. 

ellktlrmek, 4. lyelemek, 5. kı· 

zanmak . 

Maliklyet - 1. el, 2. erk (lk· 
tidar, h4klmlyet man.) 

Mallkıinc - 1. yetül (domaine 

men.) 2. yurtluk 

Maliye memuru - ağıcı 

Malul - l. becel, beçel, 2. 

codar, cudar, 3. çırlı, 4, ığınık, 

5. iğdir, 6; keoegeo, 7. kötrüm, 

8. kökdm, 9. mııık, 10. peçel, 

11. sökel 

Malul olmak - ı. cırlanmak, 

2. mışraymak 

MHllım - 1. belgfilük, 2. bellt, 

3 . bilinen, 4. bilüvlü, 5. bellüğ, 

6. öğrenilmiş, 7. öyle, (nida gibi 

kullanılan malum! karşılığı) 

Malum olmak - l. a.nloşıl · 

mak, 2 . bilinmek, 3. öğrenilmek, 

4. tıoılmak, tanınmak 

l\laltlmat - l. bellenti, 2. bel· 

get, 3. bilgi, 4. billf, 5. biliş, 6. 
btlüv, 7. bilik, 8. sahk (haber 

mau.) 9. serağ, sorak (mes'ele 

man.) 10. ncar (haber mao,) 

Malumatlı - ı. bilge, 2. bil· 

glli, 3. billll, 4. bfllğlfğ, o. hl· 
llmU, 6. görgülü (tecrQbesi çok 

maa.) 7. kanık . 
Mahlmat f uroş - 1. bilgiç, 2. 

eke, 3. böke. 

Malumat vermek - 1. bildir· 

mek, 2. bllgürmek. 

Malzeme - 1. aygıt, 2. kayıt, 

3. kereç. 

Mamelek - 1. nesi varsa, 2. 

var yok. 

Mamul - 1. işlenmiş, 2. ör

güt, 3. yapılmış. 

.Mamulünblh - buldok, (ko· 

lay bulunan, bayağı, mutat, or· 

dinalre, usel, hazır, mevcud, kul· 

tanılan man.) 

Mamur - 1. angın, an~nn, 2. 

bayındır, 3. düzgün, 4. ıslı, 5. 

işlenmiş, 6. ongun (feyizli, feyiz. 

lenmiş mın.) 7. şen. 

Mamure - 1. ellik, 2. şenlik. 

Mana - 1. anlam, 2. cura, 3. 

iç, (batın, lüp, mağz mao.) 4. 

dllek 5. türelll,, törellk, 6. yo · 

ram, 7. yoru. 

Manasız - 1. boş, 2. kol, 3. 

saçma, eıçma·Hpao. 

Maua vermek - yorwak. 

Mancrnık - 1. basarıa, :?. bur · 

ma, ;3. çıkrık. 

Mandal - 1. pırlangıç, 2. şak · 

şak. 

Mandıra, - 1. ağal, 2. arkac, 

3. öyeç. 

Batırlard•dır ki, Lenlngan 

GOrcQ şehri 1926 da tamamen 

zelzeleden harab olmuş ve bil. 
Abare yeniden yapılmıştır . 

Yavrulara Yardım. 
Trabzon, 29 (A.A) - Fakir 

mekteb çocuklımnın yldlrme 

ve giydirme cemiyeti llalke•in· 

de toplanarak yeni idare hey· 

etini seçmletlr. Yeni heyet ite 

başlamış ve üç yüıden fnzlı 

çocuğu yldlrlb glydlrmtğe ka· 

rar vermiştir. 

Otomobiller 
Radyo 
Bnludurmıyacaklar 

Şehrimizdeki taksi otonıo· 
billetlnden ba.ıılarına radyo 

konulmaktadır. Fakat lzmlr'de· 

ki yolların ekseriyetle darlığı ve 

ndyo dinlerken şoförlerin kı· 
zıya sebebiyet vermeleri ihti· 

mali belediyece nazarı dikkate 
alınmış, radyoların tabi oto· 

mobillerinden çıkartılmasına baş· 

lanmıştır. 

Kahve Çalmış. 
İklçtşmellkte Turna soka · 

ğanda oturan bakkal Zekeriya 

oğlu Basrl'nln dükk4nı öol'lnde 

btş kilo miktarındaki kah•esl 

çalınmıştır. 
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# ' UmU1mô Harpte TlUıtrköye 
ede OlfilgöOö~ CasusOarroa 
Yazan: ConJ Boban Tefrika oumaraaı.68 

ihtiyar Adam (Komünist Süleyman) 
Adını Duyunca Şaşırıverdi . 

- Amma yaptınız he! Bo

rada evvelce de birkaç güzel 

gece yaşamıştım. Ah nBBıl dl· 

yorlardı, evet hatırlıyorum. O 

vakit burası (Komünist Sült1y· 
mıın'ın bahçeli evi) adını ta · 
şırdı. 

İhtiyar Rum parmağma duda· 

ğına götürdft ve taşkın şaıkıo 

bekmağa baıladı : 
- Fakat efendim, dedi, ha· 

tırlayınız ki o günler geçti, 

halk fakirleşti, gQnden güne 

işler kötüleşti. Şimdi artık ne 
dans eden var, ne de kumar 

oynayan. 
- Bele yok. Ben başka şey 

yapmak istiyorum. 
lllıar bunu eöyllyerek cebin· 

den bir İngiliz lirası çıkardı 
ve ona verdi. İhtiyarın hayret 

eden bakışlarlle parayı s6zdök· 

ten sonra vaziyeti derhal de· 
ğlştl : 

- St:t bir preneetnlz. Efen· 

dimin arzularını derhal ifayı 

amadeyim. 

Diye bağırdı. Öteki : 

- Gelecekelnlz değil mi? 
Diye sordu. Beı- lldsl de : 

- Elbette! Diye acele ile 

c-ıvap vererek biz eğlenceyi pek 
severiz dediler. 

- Öğleden dlSrt saat sonra 
kahveye geliniz, orada aizl bir 

adem bekllyecek ve buraya ge · 

tfrecektlr, sonra bir dost nasl· 

bati gibi ilıive etti : 

- İstanbul'• yeni geldiğini 
zi görüyorum. Size blr tavsiye. 

Akşamdan sonra kat'fyyen so· 
kaklarda dolaşmayınız. Zira 
şimdiki halde İstanbul tekin 
bir yer rle~tldir! 

Rlşar; kendilerine bir otel 

tavsiye edflmeslnl rica ettiler, 

Rum tacir cebinden bir llste 
çıkardı, haktı Vf' oplara bir 

otel lemi verdi ve yolunu tarif 

etti. Tarif ettiği otel uzak de· 
ğlldl. Daha yukarıda, sağ ta· 
raf ta bir yerdi. 

Kapıdan çıktıkları zaman ya· 
vaş yavaş karanlık baetırıyordo. 

Şöyle ancak yirmi m~tre kadar 

yilrümüşlerdf ki Peter Rlşar'ın 
yanına sokuldu. 

- takip ediliyoruz, hem de 

pek yakından. 

Oedl. 

Yolun korıı tarafına geçtiler. 
Karşılarında harRp bir cami 
vardı, sön1lk ziya altında on· 

lara doğru gelen bir kalabalık 

gördüler. Heyecanla heyecanlı 

heyecanlı söylenen enhşılmaz, 

gürültülü bir see işittiler \'e bu 
ses Rişar'a pek te yabancı bir 

ses değildi. 

Eğlence arkadaşları 

Sokağın dönemecini kıvrıl 

dılar. Oradaki çıkınta onları 

gözden saklıyahUmeaf itibarile 
i~lerlne çok yaradı. Bit müddet 

karanlıkta yoUarını araştırdılar. 

Gör6nmekten korkuyorlardı . 

Fakat biraz sonra etraf )arını 

çnlren bir takım ayak takımı 

kat lleslle karşılaştılar. Bir iki 

eanfye içinde bir hücuma oğ· 
radıklarını anladılar. 

- Sonu var -

Kışlada Mns. Mev. satın alma komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

Mst. Mv. sa. al. ko. nandan: 

35 kilometre tek batlı kurşun eOplookablo: Beher metresinin 
tahmin edUen flaıl: Kr. 

10 
800 : adet irtibat kutusu: BehP-r adedinin tahmin edilen flatl Kr. 

30 
Muhammen bedeli 

JJr. Kr. 

Teminatı muvakkate akçesi 

Lr. 

111111111111 Vukuat 111111111111 
Tesbih Çalınmış 
Kemereltı caddesinde bir sey· 

yar çlkulatacıdan çlkulaıa al· 

makta olan lzmlr'U kasap Emin 

oğlu Bay Ali Kemal'in -değerli 

bir teehihl çalınmıştır. 

Kömür Hırsızlığı 
Ve ellerini çırparak hizmet· 

çtyl çağırdı, zenci geldi n ih •======================= 3740 281 
Mst. Mv. jbtfyacı için yukarıda cins ve miktarları yazılı iki 

kalem telefon malzemesi açık eksiltme snretile satın alınacaktır. 

Aydın Demlı·yolu umuru Cf'r· 

rlye dairesinde SelAnlk'Ji Mua· 

tafa oğlu Yaşar; on kilo kömür 

çalarken kavas Bay Ömer Lütf il 

tarafından görülerek yakalan· 

mtş, adliyeye verilmiştir. 

tlyarın nrdlğl bir işaretle der· 
hal arka taraf ta bir yere geçti 
ve onlara takf p etmelerini lh · 
tar etti. Fena kokan, uzun, 

yamrı yumru zemlnlJ, karınhk 

bir dehlize girdiler. Zenci bo· 

rada bir kapı açarak: 

- Buyurunuz, dedi. 

Bulundukları yer bir tara· 

landan inhina peyda etmiş ve 

etrafı çalılarla örtdlmflş yflksek 

dıvarlı bir meydana bakıyordu. 

Meydandı korumu~ bir ağaç 

vardı ve köşelerinde ısırganlar 

yetlşmlotl. Meydanın ötesinde 

kftçftk bir kllleeye benzlyen bo· 

yaeı ellfnmfı bir bina garılnd

yordu. Pençerelerl pislikten sim 

siyah bir manzara almış, kapısı 

haf lf bir rftzgtrda ~opacık ka· 

dar ince bir iple bağlanmıştı. 

- 1ıte ev; dedJ, daha do~· 
rueu ev dedi~lnlz yer. 

Rtoır eöyle bir baktıktan 
eonra : 

- Buraya ıimdlye kadar kaç 

defa geldiniz? Diye sordu. RI· 
ıar cevsp verdi : 

- Buraya gelirim, fakat her 
zama'1 değfl, dedi. İhtiyar : 

- Muharebe, her ne olurea 

olsun lo&1nlırı eğlencelerinden 

ayıramıyor. Arı sıra buraya 

bazı Alman zabitleri gelir, eğ· 
len ti yaparlar. Geçen haf ta 

toadmazel (Zls) burada bir ba· 
let vermişti. Bazan polisler de 
gelir, amma sak sık değll. Ma· 

litm ya pek eğlenmeğe vakit 

bulamazlar. Size gizli birşey 
söyllyeceğtm. Yarın ikindi vııktl 
burada (Kızıl saatler) denilen 

çok eararengf z bir oyun oyna · 

bacak, davetliler yalnız benim 

olan kimselerdir. Birkaç bil

diktir. Fakat ıdz de gelebilir· 
Eiolz. 

Sonra bııını bükerek ve Rl · 
ıtar'a yakıa,arak sanki pek mü· 

hhn blrıey e6yllyecekmlı gibi 
gayet yavat : 

- Boş birkaç saat yafaya· 
cağız, dedi, Rttar; onun ne de· 

rnek letedl~lnl pek anlamamak· 

la bnabC'r : 

Yerli Bıçak Ve Hassas Terazi 
imalathanesi 

Hüseyin Usta 
•• 

HerneYi bıçak ve el terazileri toptan ve perakcıı· 
de sipariş kabul olunur. Terzi makasları, ziraate 
ait hernevi allt imal olunur .. 

1ZM1R Kantarcılar çarşıeJ No. 39 

Alameti Farika Horozdur .. 

Bankası lzmir 

İhalesi ll.şubst935 pazartesi günü saat 15 de Kışlada Met . .Mv. 

sa. al' ko. da yapılacaktır. Şartoameslnl her gün komisyonda 
görebilirler. Münakasaya iştirak edecekler 2490 sayıh artarma 

ve eksiltme kanununun ikinci ve üçüncü maddesine göre veill· 
kalarHe birlikte ihale eaatlnden evel Kışlada Met. Mv. 88. al. 
k:o. na müracaatları. 25 30 4 8 

Müstahkem mv. 88. al. ko. nundan: 
Müstahkem mv. in göstereceği yerlerde kapalı eksiltme sure· 

tile foşaat yaptırılacaktır. Muvakkat teminat akçesi sa. al. komfs· 
yon unca (eteklilere bildirilecektir. İhalesi 16 .şubıt. 935 cumartesi 
giinQ &1at 15 tedir. Münakaııasını iştirak edeceklerin Türk n 
Türk tablfyetlnl haf'li olmakta beraber ayrıca ıartnamede yazılı 

vesikaları da göstermek mecburiyetindedirler. Bu ve&lkaları ha· 
mil fetekUlere proje kıılada Balın alma ~komisyonunda gösterile· 
cektir. istekliler kapalı zarf lımm ihale saatinden bir saat evvel 

İzmlrde kışlad• Met. mv. eat. al. ko. nuna vermeleri ve ihale 
eıaatlnde komisyonda hazır bulunmaları llA.n olunur. 

30 4 8 12 318 

Sarhoşluk 
Kartıyaka'da Kemalpa,a cad· 

deslnden geçmekte olan Kaııta· 

monilt Aptullah oğlu Mehmedln 

çok sarhoş olduğu görftlmüş ve 

kendisi karakola gölftr6lmütt0r. 

Tabanca Taşıyormuş .• 
Karşıyaka'da vapur iskelesi 

önünde İzmir'll celeb Mustafa 

oğlu Asım'ın üzerinde bir ta· 

hanca bulunmuştur. 
Torkiye Ziraat 

Şubesinden: Milstahlı..em mv. sa. al. ko. dan: § İklçetmellk.'ıe Kapıni zade 
Mftstıhkem mv. kıtaatının 20750 kilo sabun ihtiyacı açık sokağında Bekir rğlu Ahmed 

ekalltme soretile satın ahnacaktır. Muhammen bedeli 4980 lfra· Hamld'de bir tabanca bolun· 
Mevkii Sokağı Ctnal No. Muhammen 

dır. Beher kilosunun tahmin edilen f tatt 24 kuruştur. Teminatı 
J)ırığaç Demir mehmetçlk 

" Makara 

DftkkAo 2 
12 
79 
11 

kıymeti 

1200 
1200 
1800 
4800 
4800 
2700 
1800 
2000 

muvakkıte akçesi 374 liradır. İhalesi 16 . şubat.935 cıımartesf mu9tur. 

" Tramvay cıddeel 

" . Şark 

Tramvay caddesi 

Ahır 

Hane 129 
4. 

7R.58 
84.1~8 

günü saat 10 dır. İstekliler şartname aoretiol her gün kıelada R&ndevn Evi İşleten 
Mst. mv. sa. al. ko. nunda görebilirler. Müoakaeasına iştirak Kadının Muhakeme~i. 
edecekler 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun 2. el ve " 

" Demir .Mehmetçik 
u Tramvay caddesi 

" " " 
" " " 

Dükkıln 

3 cü ve tartoamede yazılı Tesikalarla birlikte ihale günü Baa· 
tinden evvel komisyona müracaatları. 

30 1 4 8 12 316 

Tepecikte evini randevu yeri 
olarak kullanan ve menfaat mu· 

kabtltnde bazı genç kız ve ka· 

dınları Cuhıe teşvf k eden Du· " 1 1 . 4 s 2 ı o o "11111111 111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Hl1~ 
" Tramvay caddesi Atsa 116.118 1400 - y M - du'oun duruşmasına dün asliye· 

Aleancak İzmir bahçeleri Hane 7.1.9 4200 ~lzmir ÜD ensucatı ;; cezada devam edtlmlştir. İddia 
" Küpecl oğlu " 10.t 2500 S = maka'!u kadının cezalandırıl · 

Tep~~lk :~::::: ı.~h~: ... hane :~: ~~~~ i Türk Anonim Şirketi~ m•:_•·N~~.;~~~~. ~~ç!~ye~::ı~ 
Yukarıda eveafı yazılı Yunanla emvali gayri mübadil bonosu 5 _ =: yok. Beraetlme karar verin 

'"'eya peıııln para ile 30.19.35 tarihinden itibaren kıpalı zarf Ja = 8 ft •k· 'l 'k' 1 = d 1 ti K b .... il ... • " := u m essese ı ı mı yon ı ı ynz )İn lira @el'· =: em i r. arar ugun ver ... . 
satışı çıkarılmıştır. Malın satıldığı seneye ait Devlet ve belediye = l kk l . = cektlr. 
vergi ve reslmlerile eatr masraflar mdfteriye aittir. Muhammen ~ maye i e leşe n etmış ve Oj Oryental Kar- §§. 
kı,metl lklbin lira ve daha ziyade olan emvalin lhalel ket'iye - -
lerl latlzaoa tabidir. Tallpler te~llf mektuplarını bir zarfa koyup ~ pet Manufakçöres Linıited (Şark Halı) şir- § , 
zarfı mühürltyecekler ve üetflne adceelerlol yazacaklardır. Bu s = Kıtah, Mecmua ve Al-
zarfı teminata ait makbuz Ue birlikte fkloci bir zarfa koyup ~ ketioe Ait lzmir'de Halkapınardaki kuma~ fahri- S 
zarfın üstüne hangi işe alt oldoğonu yazacaklar ve bu zarfı ~ kasını &atın almı~tır. .Fabrika hfttftn teşkilat ve ~ 
ihale g6nfl bir makbuz mukabilinde meclis riyas~tlne verecek· §§ tesisat· ve ınftstahdimiııi ile eskisi gibi 1 Kanunu § 
Jerdlr. İhale 20.2.935 çarşamba günüdür. Tallpl~rlo ihale günü - h d = 

§== sani 1935 tari in en itibaren yeni şirket tarafın· ES 
saat 14,30 da bankaya mdracaatlerı. 272 . 
_::;_~~--~~.;...-"'!'"".-":-~~-::~-------- = dan işletilmektetıil'. Hernevi yftn iplikleri, kuma~. ;; 

biimlerinize, Sağ-

lam Cild Yaptır-

mak f sterseniz. 

Yeni Kavaflar çarşısında 

34 Numarada 

lzmir defterdarlığından: E§ battaniye "e çorap imal edilecektir. MamulAtınm §E 

İzmir köıfezlode üç eenellk muhammen bedeli 600 lira olan ~ emsaline faikiyeti her tarafta takdfr \'e kabul edil· SS 
kır deniz vollsinde 1 mart 9:35 tarihinden itibaren 3 sene mild· ~ miştir. Bu mamulat Peştemalcılar başında eski § 
detle balık avlamak hakkı açık artırmıya çıkarıldı. Şartname le · ~ Orozdibak İUİsalindeki sergide teşhir edilmekte ve s= - AL ı R 1 z A -
tlyene bedelels verilir. Açık artırma 935 ııeneBI şubatın 6 ıncı fı b 'k . • d l k 
çarşamba gftoQ saat 15 te Defterdarlıkta toplanacak arttırma ko· ~ satı~ a rı 8 ıçın e yapı ma tadır. =: 

7 - d H "kft 5E (Poeta kutusu 127) (Telgraf a<lre.ei : lzmir ~ Mftcellithanesine u~rav. ınız .. 
misyonunda yapılacaktır. .Muvakkat temluat % ,:.> ur. u = Sancak), (l'e ı efon numarası 2432 ve 35M =: ' El 

metce tayin ı•dile~ek bankaların teminat mt-ktupları ve devleı•n = =: 
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Ali.şehir bankası 
- Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

== -

-

u~mü1r ŞYlb>~~ü 
ikinci kordonda Uorea civarında keneli LlnaAmda 

TELEFON: 2363 ---···-
Herliir ü Banka iUuameJatı, Ern tca 

Kumusyoııculuğu .. 

lUilsait şeraitle mevduat kabul edilir 

- Hububat, nznm, incir, pamuk, yapak, zeytin· = 
- yağı, afyon vesair emtia kumusyorıculuğu ya· _ 

...... 
V. N. 

VV. f,. H. 
Der Zee 

& Co. 

Vaıı 

DEUTSCllE LEVANTE LlNIE 
•·DEHı:NDJJ~,, vapuru ~ şu 

batta bekleniyor Ü ~obata ka 

dar Anvers, Hoterd11m, Ham 

burg ve Brr.men için yük 

alacıaktır. 

"AQUILA., vapuru Anvers 

ve Bamburgtan yftk ~ıkarmak 

üzere 16 şubatta bekleniyor. 

-!· .. --·-----1~ Oksfirenler! Mut- : 
laka (Okamentol) ~ 

ÔksO.rilk Şekerle- ~ 
rini Tecrübe Edi- ----c . 
nız ... ~ 

~ 

= 

• • 
~artnameel veçhll6 açık 

tırma ile 9 2-935 cumartesi gO· 
nü saat lô da belediye daimi 
encümeninde ihale edilecektir. 

Bu satııa iştirak için 139 lira 

muvakkat teminatla söylenen 

gün ve saate kadar belediye 

encümenine müracaat olonnr. 
5 - 192 Ura bedeli mu· 

hammenli Çayırlıbabçe kapılar 

civarında 83 numaralı adanın 

l 4!8 metre murabbaında 20 sa· 

ytlı arsa mıllkiyetl bdediye 

encümen kaleminde me,cud 

şartnameııt veçhfle ve açık ar· 

tarma ile 9.2.935 cumarteosl 

günü saat 16 de belediye dal · 

nıi encümeninde ihale edile 

cektlr. Bu satışa lştirAk için 

16 lira muvakkat teminatla 

söylenen gün ve saate kadar 

belediye encümenine mQracaet 

olunur. 

3 - 474.,51 Lira bedeli nıu · 

hammenU İsmet kaptın mahal· 

lesinin yeni keresteciler clva· 
rında 28 N.lı adanın 158, 17 

metre murabbaındakl 43 numa· 

ralı areanın mülkiyet! beledi ye 

encümen kalemindeki şartnıı· 

mesl veçbtle ve açık arttırma 

ile 19.2.935 Salı ~ünü ııaat 

ltl da belediye daimi encüme· 

ninde ihale edilecektir. Satışa 

fı;;tlrak için 36 Ura muvakkat 

teminatla söylenen gflo ve saate 

kadar belediye encümenine wfi· 

recaat olunur. 

4 - 8~2,5-i lira bedeli mu· 
- pıhr. l\talların vfirudunda sahiplerine en mnsa- = = it şeraitle avans ,·erilir. = 
iii" ..... ~l!l!l!l!l!l!l!I~· 

"UL\-1,, vapuru 15 şubatta 
bekleniyor, 20 şubata krtdar 

Aovere, Roterdam, Bamburg 

ve Br,.men için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCBULOT 

HAMBURG 

ve Porjen Şulıapm 
En Üstfin Bir ~lns
hil Şekeri Olduğu· 

r. 
~ 

sliylenen gün ve saat" kadar haromeolt ismet kaptan mahal· 

b~lediye encümenine miiracsat · lesinin yeni keresteciler clva· 

oluunur. rıoda 28 N.lı adanın 2i2, 18 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAl55 KUMPANYASI 

"EiERCULES,, vapuru 29 ikinci kanundan 31 ikinci kanona 
kndar Anvers, Ueterdam, Amsterdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

"HERMES,, vapuru 9 şubattan 14 oubata kadar Anvere, Ro· 

tcrdam. Amsterdnm ve Hambarg lim11nları için yük alacntır. 

'
1GANYMEDES,, vapuru 23 şuh Uan 2' şubata kadar Anvere, 

Roıerdem, Ami'te.rdenı ve Hamburg için yfik alacoktır. 

SVENSK.A OHIENT LINlEN 
"BLALANO,, nıotörü llmanımızda olup yükünü boşalttıktan 

sonra 29 iklnclkılnunda Roterdııru, Hamhurg, Copenhegen, Dant· 

zıg, Gdynle1 Goteburg, Oal? ve lskandlnavya limanları için yük 
alacaktır. 

"SMALANO,, vapuru 8 şubatta Uoterdam, Hamhurg, Copen· 

hıgen, Oantzlg, L:dynio, Goteburg, ve uıkaodinavya liman· 
ları için yük olacaktır. 

SERVICJı~ MAHITlM HOUMAIN 

Garbt Akdeniz için her oobeş gönde bir Muntazam Sefer 
11PELES,, vapuru 15 şobatta gelip 16 şııbatta Malta, Bar 

selon, Mareflyn ve Cenova'ya hareket edecektir. 
11ALBA JULYA,, vapuru 12 monta gelip l!l martta Malta, 

8arseloo. l\lar llyo ve Cenova'ya hareket edecektir. 

Hamiş: İl4nlardakl hareket tarihlerindeki değişikliklerden acente 

mee'ullyel kobnl etmez. 

Fazla tafsildt için İkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye ıfr.ketl 
binası arkasında Fratelll Sperco aceotalığına müracaat edilmesi 

rica olunur. T~lefon: 2004 · 2005 

111111111111111 ili 1111 il 111 111 ili 1111111 11111111111111111111 11111 il 1111 111 111111111 111 il 
., . 
IZMIR 

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

Merkezi : İ Z M İ R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, 1,urğutlu 

Alaşehir, Tire .. 
---···- - -

HertUrlfi Banka i\1uaınelatı Yapar .. 

Bir senelik mevduata 
Allı aylık ,, 
Vadesiz hesn.hı carilere 

Üniversitede Döçent 
Muavin Profeslir 

Oı·. A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekimi 

lla!talarn h<?rgün ögleden 
sonra bakar. 

f tikliil r.adde i No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci knt 

Telgraf • ı S TAN ll U L 
Telefon : 49250 

% 6 
% 

Doktor 

Ziya Hamdi 
Kulak, Burun, Boğaz 

mütahasaısı. Cumadan baş· 
ka hergün hastalumı 3·6 
ya kadar kabul eder. İkin· 
el Beyler sokağı, Beyler 
hamamı karşıeı No. 41 

Telefon: 3686 

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

" llA~SBURG,, vapuru 23 
şubatta bekleniyor Anvers ve 

Hamburgtan yük çtkarıp J{o. 
ft!rdam ve Hamburg için yük 

alacaktır. 

JOBNSTON LlNE LTD. 

" KENMOUE ,, vapuru ~9 
şubatta beJ.:leulyor, Livr.rpul 
ve Anversten yük çıkar1p 

Butgae, Varoa ve Kösıence 

içfn yük alacaktır. 

'LHE EKSPORT STEAMSHİP 
CORPORAT,ON 

" EKSELSIOH ,, vapuru 10 
ıuhata doğru bekleniyor, Nev· 

york için yok alacak.tar. 

"EKSMlNSTER., vapuru 18 
ıubata doğru bekleniyor, Nev· 

york için yilk alacaktır. 

N. B. - Gelfı tarihleri ve 

v pur tarlhlerlntle acentemiz 

hiçbir meı·ullyet kabul etmez. 

Tdefon No. 21107 . 200~ 

Olivier ve şUı-ekfi
sı Limitet Vapur 
Aceııtası 

Cendelt ilan. Btriacl Kordon 
Tel. 214:~ 

Tbe Ellermao Ltnee Ltd. 

•
1 TRENTINO ,. vapuru 29 

1 kinci kı'lnunda Londra, Hull 
ve Anvers'ten ~elip tahliyede 

bulunacak ve ayni zamanda 

Londra ve Hull için yQk 
alacaktır. 

"ALGERlAN,. vapuru 6 ıo · 
batta Ll verpool ve Svvantıea'dzn 

gelip tahllyedr. bulunacaktır. 

0 MARONlAN,, vapuru şubat 
souunda J.ondra, B ull ve An· 

vera'ten gelip tahliyede bulu· 

nacak ve ayol zamanda Lon· 

dra ve Bull için yük alacaktır. 

The General Steam Navf. 

gatlon Co. Ltd. 

"ADJUTANT,, vapuru 5 şa 
batta beklenmekte olup Londra 

için yok alacaktır. 

Deutscbe Levante !.inle 

"ANGORA,, vapuru :lO ikinci 

kAnunda Ramburg, Bremen ve 

Anvere'ten gelip tahliyede hu· 

lunacaktır. 

Not Vurut tarihleri ve va 

purların isimleri dzerlne deni· 

otkllklerden mes'uliyet k11bul 

erlllmer.. 

ou unulmuyımz. >~ 

~ 
Ku 'vetl i Müs bil ~ 

l~ 22 25 30 52 
77fJ Lira bedeli keşif ll o~. 

ğtrmenda~ı Tire kapıeı cadde· 

sinden Gözkpe tramvay cadde· 

eioe kadar 205 metre uzunlu İtStiyenlcr Sıhhat flllı4 

SO.rgO.n Haplnrmı ~ ğundakl lağım fooım belediye 

Arasmlar. ~ encümeni kal~mlodekl şartnam6 

ve keşlfname ve proje veçhll~ 

Maruf Eczaneler· = pazarlıkla 2·~·9:l5 Cumartesi 

tlt~n Arayınız. [f'J günü saat 16 da belediye daimi 

~·-----•ı•---•" encfimenlnde ihale edflecektir. 
f zmfr beledlyeoelnden: Bıı işe iştirak için 59 lira 

1 - 3300 Ura bedeli mu· 

hamminelf yeni açılan general 

ismet bulvarı üzerinde 165 
metre murabbarndakl arsanto 

mülkiyeti belediye encümen 

kaleminde mevcut şartoameei. 

~eçblle ve nçık artırma ile 9. 
2 935 cumartesi ~Onö SHt 16 
belediye daimi eocftruenlnde 

ihale edlltc~ktlr. Bu satışa fo· 
tirak için 248 lira munkkat 

teo1inatla eöylenen gftn ve H· 

ate kadar belediye encümenine 

mOracaat olunnr. 

2 . 151,25 Ura Ledell muham· 

menli mühendis Ferruh apart· 

manı arkasında 53 numaralı 
adanın 16 sayılı arsasına Uh~ 

olunan l2l metre murabbaıo· 

deki kıımın satışı belediye en· 

cümen kaleminde mevcot şart· 

nameei veçblle ve açık artırma 

ile 9·2·935 cumartesi gilnQ H · 

at 16 da beledtyr. daimi enet\· 

meninde ihale edllecektl r. Bo 

eatışıı iştirak için 12 lira mu· 

vakkat teminatla söylenen gfln 

ve eaate kadar belediye encü 

menine müracaat olunur. 

:l -- 784. Hra bedeli mubam· 

menli Y"Dl açılan general lemet 

bulvarı üzerinde 38,20 metre 

murabbaındaki köşe arpanın 

mülkiyeti beledi ye rncümen 

keleminde mevcut şartnamesi 

veçblle ve açık artırma ile 9 · 
:l·9:l5 cumarteııi g<ıoQ ııaal 16 
da lıeledlyr. daimi encilmPnlnde 

l hale edllece k tir. Bu satışa i,. 

tlrak için 59 lira muvakkat 

teminatla eöylenen gün ve H• 

ate kadar belediye encfimeolne 

müracaat olunur. 

4ı - 1847,10 lira bedtıll 

mubammenll Gezi bulvarı üze· 

rinde 12 numaralı adanın 184· 
7 l metre murabbaındakl 11 
sayılı artla mülkiyeti belediye 

encümen kaleminde mevcud 

mu vak.kat temin al 14ıımdır. 

Şartname ve ke1lfn11me belediye 

baemühendlellğlnden ahnır. 

(99) 13 19 25 :w 
4 04 Lira bede il keotf li Ulu 

mezarlığın kantarcı sokağı ağ· 

zındakl 271 sayılı evde o 479 
88yılı dükkana .kadar J t>OO 
m~tre uzunluğundaki yerin top 

raklarının temizlenme ve teni· 

yesile caddenin gentşlcmesl ı,t 

ut:lediye eııcüm~n kalemindeki 

şartname ve kt~ifo11mc ve proje 

vı-tbilo \C pazarlıkla 2·2·B3fj 

Cumarreei günü saeat 16 da 

belediye daimi encilmenlode 

ihale edilecektir. Bu işe iştirak 

için 31 lira mu\'akkat teminat 

14zımdır • 

ŞartneııH• n keı,ifnıme be· 

lediye bıımOheodiıliğlnden alı· 

nır. (101) 13 Hl 25 30 
124,4.4 Lira bedeli keşif 11 

tkincl Sakarya çıkmazıuda 30 

metre uzunluğuodakl mecra in· 

ıaeı belediye encümen kalemin· 

deki ı,artoame ve keşif name ve 

proje veçhlle ve pazarhkla 2,2,935 
Cumartesi gtlnü eaat 16 da 

belediye daimi encümeninde 

ihale edilecektir. Bu işe iştirak 

için 10 lira muvakkat teminat 14· 

ztmdır. 

Şartname ve keşlfoame be· 

tediye ba~müben<lieliğioden alı· 

nır. (100) ı:ı 19 25 !10 

Birası. 

l - 89i,87 lira bedeli mu· 

hammeoli İsmet keptan mahal

lesinin yeni keresteciler clva 

rında 28 numaralı adanın 299, 
2{) metre murabbaınd11kl 45, 
46 N.lı anaların mülkiyeti be 

lediye encümen kalemiodekt 

oartnamesl veı;hile ve açık art· 

tırma ile 19.2.935 Salı gOoQ 
Eıaat 16 da belediye daimi en· 

cüruenlnde ihale edilecektir. 

Satıoa lotlrak için 68 lira mu· 

vakkal teminatla söylenen gfto 

ve saata kadar belediye eocü 

menine müracaat olunur. 

2 - 483,60 lira bedeli mu· 

hammenll İsmet kaptan mahal· 

leıılnln yeni keresteciler civarın· 

dtt 28 N.lı adanın 281,20 mel· 

re murabbaındakl 28,29 N.h 

arsaların mülkiyeti belediye en· 

cümen kalemindeki oartnamesl 

veçhlle ve açık arttırma ile 

19.2.985 Salı güoü saat 16 da 

belediye daimi encümeninde 

ihale edilecektir. Satışa 1 ıttuk 

için 37 Ura mu vak kat tcmluıtlı 

U m <dl lY1 <ğJ lYI m l\JI ~<dl ©l IFD çolkto 
----ııı:ml~----... ·--------------U c uz, 'f emiz, Sıhhi Bir Gıdadır l\lilli Bir Fabrikanın Mahsulüdür 

acentnmız yoktur. Beş ean<lıktan yukarı her ticaı·ethanenin eiparişini kehul ediyoruz. Ankara 
Orman Çiftliği m(hlfirlüğftne mO.racnat. Fazla izahat lzmir'dc Ege Palas ve Şehir 

Gazinosu müsteciri TOrkmenoğlu Bny l\lurad'dan alınabilir. 

metre murabbaındald 34, !l5 
.N.JJ arsaların mülkiyeti beJ~. 

diye encümen kalemindeki 

şartname veçbile ve açık artır· 

ma ile 19.2.935 salı günü saat 

16 da belediye daimi eocüme· 

nlnde ihale edilecektir. Satı~a 

iştirak için 62 lira muvakkat 

teminatla söylenen gün ve saa · 

te kadar belediye encilmenioe 

müracaat olunur. 

5 - 841,68 lira bedeli mu· 

hammtoU ismet kaptan mahal· 

ı,.slnln yP.nf kereetectler cha· 

rında 28 .N.lı adanın 280,u6 
metre murabbaındık.I 36, :n 
N.lı arealarm mülkiyeti bele· 

diye encümen kalemindeki 

şartnanıet!I vetblle \'e açık ar· 

tırn.ıı ile 19,2,93G salı günü sa. 

at 16 da bf'lediye daimi eocü· 

meninde ihale edllec,.ktfr. 

tışa !~tlrak: içio fi:l liru mu· 

vakkat teminatla söylenen gün 

ve saate kadar belediytı eııcü 

menine möracaat olunur. 

6 - 346,12 İira bedeli oıu· 
bammenli hmet kaptan mahal 

lesinin yeni kereetecller clva· 

rında 28 N.lı adanın 282,04 
m~tre murabbıındakl 40, .J.1 
N. h anaların mülki yeti bole· 

diye encQmcn kalemindeki 

ouıname veçhUe n açık artır· 

ma ile 19.2,935 salı günfi saat 

16 da belediye daimi oncüme· 

nlodcı ihalfl edilecektir. Satışa 

iştirak için 64 lira muvakkat 

ıemioatla söylenen gün ve ıa· 

ate kadar belediye encümenine 

müracaat olunur. 

10 lG 
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f.,otoğraf çılık 
---.-··---

Makinclerinızi 

Fil imlerinizi 
Camlarınızı 

FotoAraf kağıt, kart \'e fotoğ• 
raf mal:r.emenizi bir.den alınır.. Her 
çeoit amatör ioleri kabul etlilir •e 
en iyi cinsten kı1ğ1t kullanıhr. 

Atölyemizde 
Müeeeeaemizin çektigi fotoğ· 

raflar, kart postallar ve •Araodis
manları t veiyeden müetagoi gö· 
rilyoruı. 

Ucuz, gO.zel, zevkli, te· 
miz, çabuk, taze i~ ve 
malzeme ile aj 

Hamza Rllstem 
Emirler Çarşısı 

1 

'----------~ 
Taze, Temiz 

ve Ucuz ilaç 
BAŞDURAK'ta 

Hamdi Nüzhet 

S1hhat Eczanesinde 
Bulunur. 


