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.\•rupa'dıld lıalzlerln eay111 -.u, l on arı ııtı ve aııyor. MU· 

~lalarla lnaan, sokaklardı, lealz 
1•ııyor. lıalıllği doğuran, 

:ll•yldekl buhrandır kl, bunu 
bllmlyen kalmanuıtır. 

d !•ropı'dan bııkı ftlkelerde 
Be lıdılfk var, iııılzler var. 

61
1111

Q da rıakhyın yok. Bu 

4 
kelerden biri de TOrldyc'dir. 

d Çık aöyllyeblllrlz kl, bizde 

1 e ll8iılik vır. Ancık, bizdeki 
...... k b., 1 ı Avropa'daklnc hiç 

4 lı&e11ıe1, lıalzlerlmlzio eayuıı, 
~rapa'dıkilerlle ~lçGlemiyecek 
•dır çok azdır. O kadar azdır ki 
•tıılııtırmıyı bile değmez. 

d Sunun bGyle oluıunun ıebebl 
la~ betUdlr: Blıde 11nıyl hayata 
b Ga canlanıyor. Bununla 
~ta he 

tıı, r, genel buhranın aıraın · 
bı tı, heryerde olduğa gibi, 
tı~ de lıslzlik dojtordo. 
oı_, O(q tot•n, çahımak g6cil 
l'at Jorddıılır lı ırıyorlar .. 
~lhn uhğına, ço.lduğunı 
._ •Jırak bir lı bulanlar da 
~ulınıyınlır da.. Balamı· 

lla • bulaalardın çoktur. 
hat J Yonuı Nadi de, eon 
(--~lldın birinde, bu eoruma 
"1 eleye) dokunmuı. (lı 
~o~'llları •e le~I arıymnlara 
"1ı Ylak) bıelığını tıııyan ya · 
)~ diyor kl: 0 T6rldyemlzde 
•tı~ lı ırıyınlar de~ll, işçi 

''ili ha,gl •r da zorluktadır. Her· 
•da bir lıl yıptırmık için 
4'y;:' ihtiyacı olanlar da ha 
'da._~ hu adımı veya bu 
t1ıdıı rı bulamazlar. Sebebi 
l)ldıı' ki, blıde iıln nerede 
'-ete:ll biUnmediğl gibi leçlnln 

"'Atı~ bulanacağı da belli 
)o~l r. Biıde bir kurum 
lı ,:' ki lıe adım ve adımı 

b lterıln ola .,, 
4~11 de böyle dOtOnüyoroz. 
btııQa:: CllkelerlPde, lıslzlere lı 
••td lçln çeıldll korumlır •t. t\ '"lıı •rnpı ve Amerika'da, 

ere d Y•t<t1 e•let bodceainden 
btıdeıa. hile ediliyor. Halbatf, 
~Clçcı~ 1Mlılere lı bulacak en 

fi,, ~ir kurum bile yoktur. 
f.t,llbQl'Utıtıı Nadi, Ankarı'da, 
~tı)•ııta d, ve İımlr'de (İt 
0t.11a1ı; '• •e loçl arı yanlara 

)'))tl.._ ) gôeterec'!k bir bfiro 
~lı; •:nı letlyor. 

toy, 
1 

°ğro... Böyle bir bfl· 
~ lıtty l '1iyeı· aç vardır. Hemen 
tllllr ~Ilı ki, Oç yal önce, 
~-•ttı eledlyeet böyle bir büro 
1~i · Gaıtıtemlz, lıslılere it 
oı_ •tıy, l ' 
1 il bıı 0 ıra leçl bulacak 
lltf (lıa baronun verdl~l bilit 
~ Qfara) le paraeız bHmağı 
to 'llllı b . 

'"• •e 11mı,tı. Bllmı 
'~ lledeo ge~ • arıdan beı altı 
~, •e llhee lıtn arkıaı bırakıl 
tıı Clro d ile._,,,,.. ı ortadan kaldı· 

~ lecıı1ede8lz öyle Banıyoruz ki, 
Cltae.. • açılın it ve lıçl 

~"'Y•ıaı' '••itlere lı \'e lıçl 
''"'•- ... , 1 l 
1 ,,.,, le; bolmoıtur. Eğer 
,._._ .. 

11 ,~u lyl lıln ardı kova· 
,, o ... ..I_ 

lltd11 11.11, dıbı çok yararb 
t, •e olacaktı da ., .... ,... .. 
~... Jarddıılar nereye 

e baı•oraeaklanaı bil•· 

Ergani istikrazı 
30 Bin Liralık ikramiye 15628 

Numaraya Çıktı. 
lzmir'de hergfln sabahları çıkar siyasal gazetedir. Telef on: 2776 

----------------------.. ----------------------
Bay Tevfik Rüşdü Aras, ltalya··H.abe-

şistan işi Etrafında Söz Söyledi. 
~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~ 

Anarşistler Cenevre' de 
Suikast Tertib Etmişler 

İstanbul, 16 (Boauei) - Ulaslır Kuruma Cene'Vre'de md· 
zakerelerloe devam etmektedir. Fransız muhtırasını tetkik et· 
mek ilzere Oç klellfk bir komisyon seçllmlo ve işe bıılamııtır. 

Nihai Kararda Mutabakat Var. Fakat 
Görülüyor. ki 1 ihtilafları 

Onda Da Şe-
İstanbul, 16 ( Buauıi) - Cenevre'de Anarşlıtlerln bir ıol· 

k11t hızırladıkları eıyi111 1 Uluslar Koroma fiyelerl araıında 

korku uyındırmııtır. Hnktlmet tertibat almııtır. 

Londra, 16 (A A) - Gazetelerin Cenevre'den lıtihbarını 
göre, Fransız muhtaraeı Lehlatıo'Ja Dılmarkı'nın ve cenubi 
Amerika!nın muhalefetine maraz kalacaklar . -Cenevre'de vaziyet: Parls, 15 (A.A) 

gazetesi Almanya'oın 

Jurnal cık tedbirlerle değil, ayni za. 

Parla 16 (A.A) - DO.okil 
gftn Cenevre'de cereyan eden 
mOzakeratı mevzuu babaeyllyen 
matbuat nihai kararan eaaııında 

tamamfle mutabakat hAnl olduğu 
halde, şeklinde bazı mdbayenıt· 
Jer görGldnğilnil kaydetmektedir 

uluslar manda moahedelerln muelfhaae 

Gazetelerin ekaerlai eabık 

dOtmanlırın muhtemel yeniden 
aUablaomaları mea'elealnln kG· 
çük ltllAf devletleri araeındı 

h4eıl ettiği ıks014melle bay La· 
ul'ın bunları teskin huauaon· 
dıkl gıynıtlerlal learet ediyorlar . 

Genevıe, 16 (A.A) - Alman 
btlhbarat bftroıundın: 

Fransız mt:hıfilloden alının 

malumata göre, konsey bir ko 
mlayon teıkll edecektir. Komla· 
yon bıy Madıriıga (lıpanya) 
fle bay Manh (Danimarka) ve 
bay Rlana Vlkuna (Şilt) dın 
milrekkeb olıcıktır. 

Koneey Batkanı B. Tevfik Büodii Araı 

kurumuna avdetinin Cenevre 
mea'elelerl tarafından yalnız 

mfttecavlze karı• tıtblk olanı· 

Bay Loid Corç Y aziyeti 
Nasıl Görüyor? 

tadllile de meıgul olmHı hu· 
soaandald azmine bağlı bulun· 
doğunu yazmıktad1r. 

Cenevre'de 1ogillz aamimiyetl 
mihenk lafına vorulıcıktı.r. 

ÇGnk.6 Frınaı uloalır korumu 
mlukı ıhkAmının mfttecavlze 
karıı tatbikinde İnRllterenln 
kendine terel Ulıb eden vazifeyi 
yıpımıyıcığına kanaat getirme· 
dlğl takdirde Almanyı'nın Ce· 
nevre'ye avdetlnl tecviz etml· 
yecektlr. 
Mo3kovı, 15 (A.A) - Taa 

•j•nıının Cenevre'den öğrendi· 

ğfne gGre, bıy lit•inof bogla 
bay Btınea Te Titdleeko ile 
uıon uzadıya gôrGımGıtilr. Y • · 
rın dı Strezı konferanaının 

neticelul bıkkındı bay Levıl'la 
konuıacıktır. 

Cenevre, 15 (A.A) - Uloalır 

Mısır'lı Bayanlar 
Atatürk'e Dua Ettiler. 

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

Türk lnkılahının1 Eserlerinden 
1 

De Hayranlıkla Bahsetdiler. 

kurumandı Fıanıız muhtırası Sağda Mısır Bayanlan ile Türk murahhaelan, ıolda Mmr 
hıkkındıld mGaakere bay La· murahbaalanndan Bayan Hava İdriı 

val'ın vereceği izahat ile baılı· .letıohul, 15 (A.A) - Bayan rlyet, Hana İdrla gibi Mııır'ın 
yacaktır. Öğleden aonra konaey Hodı Şarabi Pııanın riyasetin · miimtaz kadınlarından mClteıek· 
ıneealılnl tanzim edecek 'Ve Hı· de Bayan Emine Saltın, bayan kil Mı!!ır kadınlar heyeti bu 

- Sona 5 inci ydzde - Mebmed Alt, Seza Nebıra Hdr· - Sonu 5 inci 11hlfede -

Streza Konferansı Neticesinden 1:1· ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-•-•4•·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·········· 

•·GazetelereGöreAlmanya Yal ruz Sevinmiş, fakat 
Fransa'yı Haksız Bulmaktadır. 
Nevyork, 15 (A. A) - Eekt 

İngiliz bııbakanı bay Lold Corç 

Strt'Zı konferanaı ve uluslar 
kurumuna verilen Franaız muh· 
tıraaı hakkındı Nevyork Ame · 
~~~~~--~~~~~- · 

mlyorlar. Beledlyeyf! gidenler, 
oradan da bir cevab alamıyor · 
lar. Belediyedeki to bürosu 
kaldmlmamıe olaaydı, iı ve 
lıçl arıyanlar kolıylak görilrler 
ve böylelikld it at1yanları iş 

de bulunurdu. Bu sözlerimizle, 
belediyedP.kl le bOroaunon bfl· 
tün işsizlere iş bolmuı o1aca
ğanı söylediğimiz sanılmamalı 

dır. Bu kadarını yapmaaa bile, 
tş latiyenlerio ve işçi arayanla· 
rın beıloe, onuna yardımı do· 
kuour ve blçolmazea bu gibilere 
bııvoracakları bir yer gö~teril· 

mlo olurdu ki, bu dı başlı 
batına bir iotlr. 

Bize kahraa, beledlyr, iş ve 
l~çl bQroaunu yeniden canlan· 
dırmahdır. Buna ihtiyaç vardır. 
Ôoilmilz le zamanıdır. İşlerin 
açılmayı baıhyıcığı bir ıarıda, 
açılacak it ve lıçl bulma ko· 
romandın verimli lıler bekle· 
neblllr. Uç yıl Goce belediyede 
kuralın baronun 11 çok baıır 
dığı lıler, blıe bu yolda bir 
Grnek olabilfrler. 

rikın gazetesinde neırettiğl bir 
makalede konferına neticealn· 
den blr11 memnun oldoAonu 
ve fakat Avrupı'nın Herdeki 

Bay Loyd Corç 
inkişafını tanzim eden bir au· 
retl hal olarak telAkki edllml· 
yeceğlnl söylemektedir. Franea· 
nın uluslar kurumuna verdiği 
muhtıra hakkında da Almanya· 
nın Vereay muahedesini lhlü 
ettiği lddlaeının pek o kadmr 
yerinde olmaclı&ını yumaktaclır. 

nız Kalmaktan Korkuyor. 
----------------------.. ----------------------

Küçük itilaf Bulgar, Avusturya, Ma-
car Siliihl~nmasına itiraz Ediyor. 

Bay Makdonald'la~Bey MuHolini, (Yokanda) Bay Jon Simon (Köoede) ve Bey Laval (Altta) 

B. Laval'ın beyanata:) 
Cennre 16 (A.A) - ATDı · 

taryı, Maearletın ve Bulgarlı· 

tın bakkıadakl tebllgde geçen 

~ treza konferansını aid üç poı .. 

kHmın ne euretle izahı lbım 

geleceğini ıoran Franaız g11e· 
tecilerlne cnaben Bay Lnal 
demtttlr ki; 

Strezada garb devletlerlnla 
mGmeulllerl bu Qç memleketin 
ukert nılyetlnl tadil mtı'elo · 

- Sona 6 ••• 71141• = 
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KtıçOk Duyumla::!) 

Halkın Reyine l(oy4_ular Kadın c. u. P. 

M hh I Göztepe Ocağında 

Alman ...... 
Al M h " A k 1·k C ura as ar K ı K fı aos·· manya ec urı s er ı ve enev- G~liyorJar 0;.sa~:.:.~ .. G~:.p~roa1·· Sefiri 

Dün Geldi. 
İatanbnl, 16 ( Huaust ) -

İalnll olarak memleketinde 
bulunan Alman eeffrl bugdn 
ıehrlmize gelmfe ve Ankara'yı 
hareket etmlotlr. 

' D •• k 1 • • H Ik s İstanbul 16 ( Uuınei ) - nın yenl halk okuma karıl: re ye onme ŞlfiJ a a oruyor. Arsıulusal kadınlar kongresine Çırııımba gOnll eaat 2o,b30k•· 

latanhol, 16 (Hoeoıi) - Berllnden blldlrllfyor: Hilkdmet, mecburi aakerlfğln lıdeelnl ve Ce· 
nevreye oluelar koromunı dönmek itini Alman halkının reyine koymnıtur. Hakumetin buna 
U~zom görmulnln, Streza konferaneı milzakerelerlnden ileri geldiği anlaoılmaktıdır. 

-------·· ............ 1 
C. H. P. Bulgar Nazırı istifa Etti .. 

b d k d hh l pırıl vil4yet idare beyt-tf •f 
ugan • e a an mura ae ar uı Bay A vnl Doğan tarafıod•' 

gelmletır. açılacaktır. Bu arada hıtaJU•ıı: 

K il• fi fi osta Bay lb111n Çetin tarafındın a bir konferans veril~cekdr. 

Yeni isyan mı Var 
Kamutayda Ge
çen Mozakereler .. 
Tftrkiye • Suriye Em· 

lak Mukavelesi De 
Uzatıldı .. 

Dün Toplandı 
Ankara, 26 (Boeuei} - C. 

Silahlanmayı ilan Edecek 
latanbol, 16 (Hoetui) - Ka· 

llmnoe'ta yeofden feyanlar çık· 

mıetır. Hakt\met, tertibat al· 

General Vali 
Dün Köyleri Dolaştı 

V all General KbuD Diri~ 
'o•' don öğleden evel Boroav• rt 

Ankara lö (A.A) - Bugan 
Nuri Cöoger'Jn bıekaobğında 
toplanan Kamotayda reolt ka· 
dın tlcaretlnio men'i hakkında 
ki anıoluaal mukavele Ue Tür 
kine ile Sariye ıraa1Dda iki 
tarif tebaalarıDln eml41dne ılt 

moknelenln mer'iyet mildde 
tinin ozahlma111 için olan ka· 
non l4ylhalarının ikinci mftza· 
kerelerl yapılarak kabul edil· 
mlotlr. 

B.P. grobo bugdn toplanarak bazı 
işler iizerlnde mQzaketalta bo· 
lonmoıtur. 

Bir Hükô.met Bekliyorlar s:;· Edib 

Türkiye · Al
manya Anlaşması 
Mukavele imza-

lıtenbol, 16 (Hueuei) - Sofya'dan blldfrlldlğlne göre Bulgar 
Hariciye Nazırı letlfa etml,tlr. 

Bugdnlerde baohakan Zlıtef 'in de letlfa etmeef ve Bulgar'Jarın 
da ellAhlaomaaını U4n edecek bir hakt\metlo le baoıoa gelmeıl 

beklenmektedir. 

Maliyeye Geçti 
Ankara, 16 ( Buıuet ) 

içeri hıler Bakanhğı muhasebe 
çc•frmenl Bay Edib maliye 
muhasebe genel çevirmen vekl· 
Jetine tayin olunmuotur. 

Kamutay bundan eonra art· 
tırma ve eksiltme kanununun 
46 IDCI maddeılnin fıkrHIDJD 
pazarlakla ahnacak ve yapıla. 

cak lelerin lllnı ltbl totulmı· 
yacığıoa dair tefalr fıkrasını 

kabul ederek perıembe gtlna 
toplanmak Clzere dağılmıetır. 

Muğla'da 
Hapisane'de çeşitli 
San'atlar ilerlemekte •• 

Muğla, 16 (A.A) - Moğlı 
haplebaneılnde çeelt Hn'atlar 
gan geçtikçe ilerlemektedir. Ha· 
plehanede 12 dokuma tezgahı, 
4 kondura tezgtbı, 2 çorap ve 
1 fanilt makineal çılıemaktadır. 
Bu tezg4hların sermayesi mah· 
poalarındır. Yakındı oymacı· 

hkta baehyıcaktır. 

Bulgar Kabi-
nesindeki ihtilaf. 
Hariciye Nazrı Çekildi 

Sofya, 16 (A.A) - Kabine 
azaeı arasındaki anlaııımamaz . 

hk yakında bir buhran çık· 
mık lhtlmıltnl göeteılyor. Oda 
akl8m hulclye nazırı 8. Hata· 
lof 'an lıtUa etmfı olduğu ıııyl 
idi. Baı,ekll hu oayfayı tekzlh 
etmlf8e de 8. Batalof'on fil• 
haklka lıtlfa eylediği ve latt· 
fuını da geri almadığı anlıeı· 
lıyor. 

landı. Ticari M Q. 

nasehetimiz Artacak •. 
Uerlln, 16 (A.A) - Ana 

dolu Ajansının hoeuai muha· 
birinden: 

Tarklye · Almanya lderlog 
anlaemıları dan Tilrklye namı· 
na B. Numan Menemecltoğlu 

Almanya namına B. Von Bulov 
ve 8. V ucher taraf farından 
hariciye bakanhğında imza 
edildi. Mukavelelerin iki tara· 
fın tJcari mftoasebetlerlnl kov· 
vetlendlrecek ve genlııleıecek 

eeaeları lhtha ettiği çıkarılan 
maeıerek tebllgde blldlrll· 
mektedlr. 

letaobul, 16 (Buauei) - Ha. 
kumetlmfzle Almanya ar1&ın ia 
Klerlng mukaveleel dan akeam 
Berlln'de anlıeılmıotır. 

Fransız Muha-
ribleri Roma'da~ 

Parla, 15 ( A.A) - Baeların · 
da Mareııal Peten bulunan 1600 
eski mubarlpten m6rekkep bir 
heyet bugQn Roma'ya gitmlotlr. 
Heyet orada İtalyan hdkumetl· 
nln misafiri olacak, birçok 
eenllldere, meraelme letlrak ede· 
cektlr. 

Meriç 
Gene Yokseliyor. 

Edirne, 15 (A.A) - Son 
gQnlerde Bulgaristan'• yağan 
sftrekll ya~murlar yQzilnden ne· 
bir suları gene yGkaelmlye bae· 
lamıe ve benftz hiçbir zarar 
olmamakla beraber bannın 

kapalı ve yıgmorlo oloeo en· 
dioe uyandırmaktadır. 

TAYYARE SINEMASI 
~~~~ B ~~~~ 

3151 U gftn Telefon: 
===== Bftvftk Bir Sinema Harikası ======= 

Aleı:a~dre Dumae Ffü'ln Ôlmts Eteri 

La Dam 
-o KameDya 

Marguetlte Gautler 
Armıod Duval 
Duval Pere 
Prudence 

-rolünde 
" 
" 
il 

Yovnne Printem-pe 
PJerre Freenay 
Lugne Poe 
Jeanne Marken 

Beynelmilel Şöhreti Haiz Olao Bo Filim Basene Yalnız TAYYARE 
Sioemaınoda ve t alnız Bir Hafta Gösterilecektir. 

AYRICA 

Foks Dllnya Havadisleri (Türkçe sözlü) 
Son Yunan isyınma iotirak eden zabitlerin Harb divanı 

huzurunda muhakemeleri. 

----- Seans Saatleri ----
Hergün : 14,30 - 16,50 - 18,50 - 21,15 Dikkat:flergün son 21,15 
Pereembe: 12- 12,30 mektebliler aeanaı ean&ı (Uocz ballı: 

Ergani istikrazı Piyangosu Çekildi 

30 o· L. i k Ik . Ankara- lz-
ın ıra 1 ramıye mir Telefonu-

! 5628 Numaraya Çıktı. DUO Tecrübesi. 
Ankara, 16 (Hususi) - An· 

kara-İzmir telefonunun tec. 
rGbeelne May111n na beolnde 
bıolınmaııa muhtemeldir. 

Ankara, 16 (Huıoıi) - Er· 
gani letllı:r11 plyangoeu çekil 
mittir. Bu çekllfote ıtağıdakf 

numaralar ikramiye k azanmıttır. 

30,000 Lira 
15628 

15000 Lira 
1416 

3000Lira 
68,888 

Rus Artistleri
nin ilk Konseri. 
Çok Muvaffak Oldu. 

Rua artietlerinin İetaobul'a 
geliıleri intibalanudao 

Ankara, 15 (A.A) - Bu ak· 
şam Roe eefaretlnde Sovyet 
artlstlerl ilk koneerlerlnt ver· 
mlelerdlr. Oborlo, Nortaov, 
Mıteekova, Pirovog, Jadane, 
Choftaknltcb, Korıol'nln lotl· 
raklarlle vertlmlo olan bu kon· 
eerde Baebakan lımet 1nön0, 
büıGo bakanlar heyeti, bilyGk 
ve orta elçiler n bayanları, 

matbuat mGmesslllerl hazır bu· 
lonmotlardn. 

So•yet artletlerlnln bu ilk 
koneeri çok. alkıılaomıe •e tık· 
dlr edtlmletlr. 

Bulgarlar' la 
Bir Mübadele .. 

Edirne 15 (A.A) - Kadıô · 

ren köyil Tftrklerfle mahadele· 
lerl her iki bakdmetfn munfa· 
katile kırarlıetmlan Korfalh flol· 
gerları d6n gece Mat 24 de 
Kadıôren T4rklerl de bugan 
eaat 16 da kendilerine tabela 
edilen trenlerle Knkığıç lata&· 

120 şer Lira Ka
zananlar 
99897 7643 56663 
70377 27645 171234 
688n4 157951 

Otuzbin liralık ikrami· 
ye ile flçbin liralık ikra
miyeyi ziraat bankası ka
zanmıştır. 

Akalliyetlerin, 
Hakları Mes'elesi 
Bir Profesörün Dik· 
kate Şayan Beyanatı .. 

Berltn 15 (A.A) - Merkezi 
Lahay'e de bulunan beynelmf. 
lel ıkalllyetler hukuku tetkl· 
kat cemiyeti Berlln'de bir içti · 
mı akdetmle ve bu içtimada 
hllhaeea A vropa akalllyetlerl 
hakkındı ve devlet ile ıkalll · 
yetlerln menfeatleri arasında 

mukarenet v6cude getlrmeğe 

matuf bir mukavele ptojeel 
meı'eleel ile lıtig•I etmlttlr. 

Profeeör bay Falohely'mo 
Macarfetan akalllyetlflr boku· 
konun elyasi eabılardan çıka · 
rılm•eına dair ııyını dikkat 
bir eöylev eôylemlotlr. 

Hıtlb ılyael kuvvet onıuro· 
nu bertaraf eden ve m·~V· 

zou baheolan akalllyetfn fer· 
di mahiyetini nazarı dikkate 
alan bir hukuk t~ais edilmeelnl 
taleb etmlı Te mdetakll mah· 
kemeler eıaeına mClıtenid bey 
nelmllel kontrol teekll4tlım v6· 
cuda getlrllmeel ldzumundan 
baheetmlotir. 

Içeriişler Ve 
Adliye Tayinleri 

Ankara, 16 ( Bueuıi ) -
İçeri leler Bakanhğı ile Tftze 
bakanlığında yakındı yeni tı· 
ylnler olacaktn. 

Komlloistlerle 
Mflcadele 

Ameterdam, 16 (A.A) - Po 
1ia bandın böyle omnmi teza· 
harlerde kızıl bayrak taıınma· 
ıını menetmlotlr. Yasak ilk 
defa 1 mayıe tenllklerlnde me· 

Bay Sabri l\ln
şavir Oluyor. 

Ankara, 16 (Hosoaf) -1çed 
itleri Bakanhğı vlltyetler çe· 
Tlrmenl bay Sabrt'oi• Trakya 
mQfettlollği bıt m0f19vfrllğlne 

tayin edilmesi muhtemeldir. 

Ingiltere'de lktı
sadi Kalkınn1a ... 
B. N. Çemherlayn 
Neler Söyledi? 

· Londra 15 (A.A) - Yeı ıl yıl 

badceel avam kamaraeına tevdi 
eden bay Nevllle Çembe tlayn 
ou beyanatta bulunmoııtor. 

G•çen eene lktısadf kalkın· 

mıya doğra eeaelı bir il erleme 

eeneel olmoetur. Sınai randman· 
Jar ynzde 12 nlıbetlode artmıe· 

tır. lma14thaneler J&tlhaalAtı 
yeni bir rekor tesis etmletlr. 

Bıyat pahahhğı mahsus derece· 
de olmdlkl hükumetin iktidar 

mevkllne gelmesinden nelkl 
pahahhğın dununda kalmıı· 

tır. Perakende ticaret terakki 
etmfttir. 

Bay Çemberlayn şeker, tfttan 
bira fl4b ietlhl4kAhnın artmıe 

olduğunu kaydetmlıı ve bu le· 
zaydddnftn her sahada lkheadt 
sallh hoenl bulduğunun bir 
delili olduğunu eöylemlştlr. 

Amerika'nın ittihadı 
Vışiogtoo, 16 (A.A) - Ame

rlka'DID ittihadı g4nü mCloa&e· 
tile ittihadın reisi n bakan 
Jul radyo ile neoredllen not· 
kunda, Amerika cOmborlyeıle· 

rioln doıtlok ve teşriki mesai· 
sinden babsetmlotlr. 

Paraguay • Bo· 
livya Darbı 

Aaompslo, 16 (A.A) - Pa· 
ragoay relefoflmhoru bay Ayala 
Bolivya ile barıotan bahsetmek 
zamanının gelmle olduğunu ve 
iki mltletl harb1D ıefaletlerln· 

den kurtarmak lcabettlğlof eöy· 

dağ köylerini ve öğleden &OD 
o tltı Urla'nın Kızılbahçe köy 

60
. 

diğer köylerlnl dolaşarak d 
maotdr. 

Bay Kazım 
Ôdemtı . Dereköy okot•

111 

bay K4zım eıhht doruoıoodl' 
öUlrfl Ôde111ie . Zafer ok01"' 
okotmanhğına nıkledllmfedt· 

45 Gencin lmtibaO• 
..... ıı 

Adliye Bakanhğınca atbl 
mahkemelerinde zabıt U osb' 
olarak kullanılmak azere t.

11
,. 

adliye kadroıonda kırk lf 
dcretll Qç aGvarl mObıılr:ı~· 
ibdaı edllmfotl. Bu mübaefr 
lere talih 45 gencin 
tlhanları yapılmıet.r. 

dOD laO" 
Neti" 

bugiln anlaııılacaktır. 

Bay Nihad Geldi 
ıge 

Ziraat Bakaohğıoca 10,, 
mıntıkaeı ziraat mafetdollğ 

0 
tayin edilmle olan Glr~:,d 
mOcıdele mafettlol Bay N ,,... 
Oyeal gelmle ve nztreye 
lamıttır. 

BugOnkft Toplaotıl9t 
uııeıt 

Şehir ve vllAyet mec ..... 
bugün öğleden eonra top 
caklardır. 

B. Rifat Halil 
'1' Bir ay izinle AhnaD1:ıe 

gidecek olan oehrlmlz 111e fi 
ket haetahaneef hariciye ~tı 
operatör Bıy Feridun şe•,oı 
tin yerine vek4leten ope~r' 
bay Rlfat Halil vaslfe ' 
cektlr. 

B. Sflleyman Faik'e 
Hiçbir Tebliğ IY 0k·:1., 

Avukat Bıy Süleyman faik 11. 

İetanbul mtıddelumuoılllA10:ııl"' 
yln edileceği hakkındı g• d,-
lerde çıkan haber Qzertoe,,1,,~ 
kendielne mOracaat ve oıe& 
tahkik ettik. .dl 

L ke!" Bay Sdleymın Fıl•; 1,.,e 
sine resmen hiçbir eınlr fl 31• 
dlğlnl, haberi gazetelerde I 
doğana eöylemlttir. 

Mahktimiyet 00 
Seferiblear'ID Ulaoıı~ t 3f IJ'f 

de kahveci Mebmed oğ!:ıeti' 
İzzeti kah ve pıraeı oıe11 

1 
rJ' 

den aralarında çıkan tı•l1,,nunda tabanca kareuofle ~ 
so•''". hyan Oıman oğlu ı" 
oO 

A~.rceza'da dokuz •Y 
bapee mahkum otmot10'· 

Ev kat Ezani 
Gaııeı 10,32 

Ôğle 5,25 

İkindi 9,09 
Akpm 12 

Yattı 1,37 
lmaak 8,45 
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' AQkere Davet ~Seyyahlar lzmir'den Muallim- Gene Köyln 
Konya Saylavı Bay Ali 0 

, ( • H ki ' ) • 
Rıza Titrel'in Halkevin· İzmir Aıkerlik fU~eıinden: Memnu o Kaldılar erın -~ •.• arı.. Kılığı Mes e esı. 
~e Verdiği Konferans. 1 - Ôoce ilan edildiği gibi • Buna Çare Aranı yor.. Gerçe adamhk kılıklı değil· 
De~letler; yirminci aırın ha· askere çağmlacak olan erat'ın -----~----------- VllAyet Genel Kurultayı dir amma, gerek e1kideu, ge· 

tııaı L d b ·ı l d 21 Nlean 935 güoiinden iti· Bnyl"k Atlanıı· k Vapuru Don AkQam f rek yeniden, cemiyet yqıyı· -.a ar u re] m a tan a u y bddçe enciimeni dftn,. maarl 
1'1ldıl•·. B"'t"'o Jhtll ... f larıo haren terdb edildikleri yerlere tında kılık, eplyce rol oyna· 

- u u a büdceıl ile muhtelife maeraf 
)'e .& gOnderllmelerloe baolanacıktır. Lı· manımızdan Gı· tdı· - mıotır. Nuraddln hocanın kGrk g•ne çarel halll kuvvet idi. ~ büdceılnl haszırlamıtlJr. Eocdmen 811 O günde behemehal tnbeye hlktyeıi malumdur. 

yanı.,, bAkfmfyet prensibi, gelmeleri ve gelmly•mlerlo ce· her iki bildceufn mftvazenell 
lene batılı dlıter tel&kkllere Dün İngiliz baııdırah Atlan yatanı, müzeleri, HIHr camlfnl bir .,e'-llde bazırlanmaerna çah· Bogftnde, kelle kolağa, kı· "' za görecekleri. .. • ı ı d d 
:." ceryanlara da yol açtı. Bir· tik adlı 8eyyah vapurile 328 ve eehrio gt'zilecek diğer yer- mı•tır. hğa, göster te ayn erece e 
u rfıad ı '- 2 - Çı~ırılan erat'dan 88

' kl'-1 d v ehemmiyet nrllmektedir. Kea· en tamamlle ~ar.la ve kerllk hizmetlerine kar,ıhk eeyyab tehrlmlze gelmiştir. Sey. lerinl gezmltler, tel • er e Öğrendiğimize göre mual · 
birbt l ı D b 1 t d dlmden biltrim: ' De tamamlle zıd olan bedel vereceklerin nihayet 20 yablıudan yaloaz ikl8 ani· o unmoe ar ır. Umlerln kıdem zamları ile 
Lo cereyınlano biri (İftlrak) , Nleao 935 cumartesi günü marka'lıdır, dl~erleri fngtliz'dir Vapur; İoglltere'oln ( Su· tazminat teklinde nrilmeıl İyi giyindiğim gftnlerde et · 
cll~ıııri(emperyalizm) cereyanıdır. ak,amına kadar bedellerini ve yarıdan fazlası bayandır. tamplan) :limanında hareket gereğen paraları için varidat rafımda beni biç tanımayanlar, 

Devletin insan taazzll"fları vermeleri ve bogilnden ıonra Seyyablımn patııportlarının edert:k Pire'ye oradan da Uma· bddceılude, Gend Kurnhayın bans daha yakın oluyorlar. Va· 
'"

11
nda en mdtekAmll ve fer· bedel almmıyacı1ğı. k:ontrolu kısa bir zamanda ya · nımıza gelmiş, aktam üzeri toplantmnda bazı iıyelerln gö:ı · purdı, tramvaydı, şurada bura· 

dta hatan eııaslı lhtiyaçlerını 3 _ Geçen teorin 934 top· pılmış ve emniyet mıldürlilğü· saat on ıeklzde Kıbrıs'a hare· tereceklerl yeni varidat kar · da bana yer gôrteriyorlar. Fakat 
l•t11ıhıe kadir bir taazzu şekil lantısında bedel verenlerin ve nün aldığı t~dblrler neticesi ket etmiştir. Vapur Kıbns'tan •ıhk tutulmak auretlle tabıleat kılığımda bir aldırmamazlık, 
Old k Y 0~0 kabul edfllnce • ki hiç daha evelkl toplantılarda bedel olarak seyyahlara birer kart Tunoe'a Cebeliuarık'a giden• ayrılıbilecektlr. Bu taktirde bir dftzgftoıilzlQk oldu mu, he· 
=~hesiz bu fikir de bdyük: eraunın 2G Nlean 935 per· &verilmek suretile kolayca tebre) İogllt~re'ye dönecektir. varidat büdceıl kabarmış ola.· men h tenine dön6yor. 

ileti hakikat nrdır. • Bunun eembd günü talim kıt'alarına çıkıb gezmeleri ve vıpon dön. Atl•ntls vapuru onsekiz bin caktır. Bu fazlah~JD yol paraeı Don ıokakta lnglllz ıeyyab· 
~ıl olarak o devlet lc;:lnde ıevldne batlanacaktır. Bo era· meleri temin edllmi~tlr. tonluktur. içinde yolcuların her varidatındaki fazlalıktan llerl ları dolıtıyorlardı: 

'•turu lllye nazaran ekalliyet tın da 0 gfinde şubeye gelme· Seyyahlar zabıtaca kendile· türlü istirahatini temin ed,.cek. geleceği l!öylenmektedlr. Bizim bir köylü vatanda .. 1
'tlU eden ve zulme, gadre lerl ve ı Mayıı 935 günün· rioe göstntlen bu kolaylıkdan vasıtalar bulundu~u gibi yftz. 
:Al•dı~ııu iddia eden milletler • dtn ııonra geleceklerin lkl çok müteha!l818 olmuşlardır. me havuzlara, banyo daireleri, 
e kendi kendilerini idare he· mlıll yani 12 ay talim biz Bunlardan 190 bayan ve hay tenle kortları, güvertede kotu 
~ıl l'e blnnetlce IBtlklAl dalyeel metl yapacakları ilin olunur. körfez ldare81nlo bir vapuruna yerleri, golf eahaluı vardır. Blr 
d 1 

gôeterecektlr. Şayed, hılkim \. J binerek doğruca Alıancık va . kaza vukuooda bütün küçük 
"'de•,let bu arzuya muhalefet puı iekeleslne rıkmıt ve oradan mJtörleri ardına bağlayarak saat· .. ı Halkın Sesi " C.k rae b arada mOcadele başlıya· Aydın demlryolu kumpanyası· ta on mil hızla çekebilecek 

la 1' onun netfcceindfl ya o Gazetesi um Aleancak fstaeyonuna kadar kuvvetle bir de büyük motôrü 
~'k'k.taı hareketi muvaffuk ola· geçerek Efez'e gidecek olanlar vardır. Sinema salonu, letlrahat 

r.k:' Y•hud da akan ete u ıınyc· özür Diliyor.. için hazırlanmış olan hoBUi!t ea!onları çok mükemmeldir. tf. 
Ctk: •ıl millet daha fazla ezile· trene blnmi~lerdlr. Efez'e gl · man itleri umum müdftrlüğO; 

tir. Bu cereyanlar, 19 uncu fstanbul esnai ve ieçl teşek· den seyyahlar saat onbeoe ka · körfez vapurlarından ikisini 
~~d, l>tıyak bir gen!şUk iktl· kftlleriode vukuu _iddia edilen dar harabeleri gezmişler ve Beyyahların vapura gldib gel· 
, 1 etmiş ve luım1 azamı mu· bir ıul istimal haberini aynen Selçok'taki Selçuki eserlerini melerlne tıbsi8 eımlt n ba 
u' laıkıyetle, yınl lftlrakla De· süton1arıaa aeçlrdlğl halde, ziyaret etmlıtlerdlr. İhtiyaçları . iki vapur eaat batında bir va· 

Ctlen ô "' d lbltti. yle ki bu aeırda vak'anın İatınbnl'da olduğunu nın temini ic;:in her tftrlil ted pnra yolcularını tıt•mıttır. 
t•letıertn adedi 20 den 60 tı h ld 1 b111111 - işaret etmlyerı ve bu ıareke · bir daha eve en a ınmıttı. Vapur eaat onsekizde büUln 

,,.._ Uştur. Bugün cemiyeti ak· tile fikirleri bulaodırmıya se· s~yyahlar saat 16,:30 da Alean yolcularını alarak Kıbn~'a ha· 
9'a 1&11101 teokll eden 50 kO· bebiyet veren ( Halkın Sesi ) cak lstaeyonuna gelmlı olao reket etmiştir. Seyyahlar ara· 

'-tat de•letln yar111 bile 19 onca gazete81, dilnkft yazımıza cevab hususi trenden inerek gene Al· ~ sında ıeklz lord '8rdı. Methur 
~ldıyetlnde mncud değildi. veriyor. eaocak lıkeleılnde kendilerini lord Şerbürl ile Slr Davld 

'ltıa ita tamamlle mnbıllf zıd Cevabı okuduk. Şöyle diyor: hekliyen körfez vapuruna bin· Makovan, Lord Corc Kristal, 
ikinci d "E mi~ ve Atlaotlk vrparuna dOn· )llla cereyan a mper· "O haberi lıtanbul'da çıkan Voo Tamila Buton, Kontes 

"~ Ilı,, cereyaaıdır ve bu mü,Ierdir . 
....,,, ık,am ~azeteılnden aldık. Yan· hl d 1 Miıı Fatl de bunlar arasında 
'btJ'Gda ( Devletin mutlak htbklı, altına (Akşam) demegl Şehre çıkan eeyya ar ı; z idt. Daoimarka'h baronun adı 
.a.a •• 1111. 1

8
et1 ) prenılhln netice· mir ve havallsl Asarıatika mu· 

...... onotmotuz. İzmir esnaf cemi· b•bl 1 1 1 1 da Hanı Rozen Knyç idi. 
•t .... 

1
• llhuea yeni tetekkül L • er cem yet oce ayrı mıt 

" .... yetlerfoden özyürcı.ten nzar h h d 1 
ı~ . ._ 1 olan genç ve zinde mil· olan ve dil bilen okulalar Seyya in ıe rlmlz ek ge 
-...., dileriz. L 

l .. tele bu cereyanın daha ontmanlarının rehberllğile Ka zlntllf'rfoden çok memnun -.al· 
•tt U (Halkın Seıl), lıjl bu kadar· L 1 ı b f ı ı d ı._ ' 1 oldağoao gOrftyoruz. dife kaleıloi, eı-.i m r a r · mıt ar ır. 

"' taııll cıkla keeıeydl, biz de onun 
.._ letler, devlet halinde 
'oıce ta arzaıuno yerine getfsmtk için 
bt}t l&aav ettikten sonra, dilediğini yazar, geçerdik. 
1-r.a llllelt lbtlraııaa kapılmış· 

"'' 8 Fakat ne gftlQoçtftr ki, (Bal· bit • unun için d,., m~şru 
lebeb kın Seıi) gazeteıl, yaphğı ha 

tel..- bolam,yanco (Çoğalan 
.,..,,, reketln fen•hğını örtmlye çalı. 

..... fer bulmak, tabii ha· 
~ te ... ı tarak biıe de çatmak sevdasına '"1a - n etmek, mllli vahdet 

h.L_ de getirmek gibi) bin bir dftşmftş.. Herkeı gibi, bf z de, 
'lllae · d bu çırpınm•lara 11dece gdl· 

' ıca etmiılerdir. Böyle 
~-lteler namateoahl ıurelte mek.le Uulfa edeceğiz. Burada 
·~ ılıblllr bir noktaya temaı etmek isti· 

''ld . 
İllte( etllıt l'eya kQIUlrel . Col· yoruz: 

1111,, '' diye bir emperyalizmin (Halkın Seıl) gazetesi, batk• 
-.~ C1adtyellol de müşahede et· yerde olın vak'aları yer 

rı. lllQIDk.QndOr ve zaman göstermekeizln ıık 
OQ • 

!et~ t11ıperyaUsm ıekA, ıeclyı sık ıdtunlarına nakleder ve 

41~tt ltı l'e medeniyet itibarile böylelikle hüsnü niyetini ( 1 ) 
ra,, .~~lletlere faik oldokla· göıterlr. Bu, onun huyudur. 
~Qr ...... ı eden milletlerde gO· Bu eon hareketi gözümüzden 
lt "ti 'Dtnk.4 Almanya, bugdn· kaçeaydı, eminiz ki, boyundan 
-. .. 1

11'Y•'nıo vaziyetini buna vazgeçmlyecek ve daima tora· 

hıı llarık gôstereblUrlz. (Bu· dan boradan yazılar alarak Jz 
l\ı.._d 11tya, milletlere yeni bir mlr'e mal etmiye çahoıcaktı. 
bit, b k Yeııt bir abl4k ve yeni Arkıdaıımızın, bu vak'adan 
l)"lfaa: tık ıleteml getlrdf~I da· eonra, itiyadını değlttlrerek 

("-.:.:lr.) Hanya'dakl vak'ıyı Konya'da 
._.,,._ ~ btkfmlyet) mef hu. gOıtermlyeceğlnl umuyor ve 
h~ll • 'e mabınef yeni birer kendiılne bir ke:e daha dikkat 
ili letelltılnl letkil eden bu ve baelret tavılye etmeyi bir ee,,,., b 
~ b •kktnda ne da~d· · meılekdaşhk vazlfeıl biliyoruz. 
''- rlı?. BU4 tereddtıd hd· 
)'-lı olunabilir ki her lktıl de Beraat 
191, i Ptenıiplere ietinad ettiği Dedebıtı köydnde Bayan 
'tte1:adır, zararlıdır. Her iki Fatma'nın tlddetll korku yfizün· 

llıı'te,. da eaaada ayni gayeye den çocuğunu dGtfirmeılne ıebe· 
lltkeeclhdlr: blyet vermekle ıuçlu Ali kızı 

e'41e 11111Jet ve mutlaklyetl Bayan Hadlce'nin şehrimiz ağır 
ll,t e~lllek. Bir ferd, ıtbllye· ceza mıhkemeelnde azerlne gö 
"-•lt eAfttlıeblllr ve bundan ralen darutma netlcealnde ıuçu 

te hiçbir ıarar gelmem. eablt olmamıt ve beraatlne 
...... il.., __ 6 -

-ti ıncı yGzde karar verllmlotlr. 

Afyon Kaçakçılığı l\luha· 
kemesi Dün Başladı. 

---- ----... --~~~~-._.,..,_.. 

Jozef Bardo, Diğerleri Suçsuzdur, 
Onların Haberleri 

Yoktur, Ben Yaptım, Dedi. 
-~---~----~~~~~-

Derince vaporlle, Bamburg 
yollle Havana'y• badem eandık· 
ları içinde Afyon yollarken ya· 
kalanmış olan Jozef Bardo ile 
Leon Matalon, Antovan RegClze, 
Bohor Franko, Duld Abolafya, 
gftmrak komlıyoncoıu Osman 
Nuri ve gilmrük muayene me· 

1

' moru Aziz Bayların dProtma· 
larına dfi.n şehrimiz l.htlau 
mahkemesinde batlınmıttır. 

Suçlolardan bay Jozef Bardo; 
Şılom kardeşler tlcaretbaoeılnde 

altmış lira ftcretle çahomıkta 

idi. Mevkuf ve gayri mevkuf 
ıoçlular; bu kaçakçılık vak'a· 
sındı muhtelif derecede alAkab 
sayılmakta ve timdlye kadar 
birkaç defa bu tekilde af yon 
kaçıkçıhğı yapma~ ve Alet ol· 
makla maznundurlar. 

Jozef Bardo; hAklmln ıuıl· 
lerine cevab vererek demittlr ki: 

- Çahttığım mağazadan al · 
dağım ilcret azdı. Havana'da 
bir komueyoncudao afyon slpa· 
rltl aldım. YQzelll kilo afyona 
tftccır Duid'den bir kııım 

paraaıaı vermek ıuretUe satın 

aldım. Ayrıca 900 kiloda ha· 
dem eahn alarak bunları Ha· 
vana'ya göndermeğe teıebbdı 

ettim, vapur Hamburg yolıı ile 
gidecekti. Bundan evel ıırf aile 
mi geçindirebilmek lçto Hava· 
nada bulunan komisyon evin· 
den iki defa badem ve incir 
ılparftl almış ve gOodermlttf m. 
Bir defasında Türk pıruile 

l 05 lira, ikinci defasında da 
80 Ura kazandım. Son defa 
yaptığım afyon itinin kaçıkçı · 

lık sayılacağını bllmlyordam, 
çftnk.6 hona dair olan kanon· 
dan haberdar değildim. Tene· 
keci Fnokoya, Ulccar Davld 
Abalofya deltletlle mGracaat 
ederek dokoz kasa yıpt.TUım. 
Bo kaealann iç tarafı teneke 
levhalarla lehlmlenmlştl. 

İbtiıae bAklml; bu ıOıCl ilze. 
rlne suçlaya incir ve bademin 
tyfıloi naeıl farkeuiğlal ıormot, 

ıuçlo da ko\lamak soretlle taze 
ve bayatını, iyi ·ve kötftıana 

anladığını ıöylemlttlr. Suçlu 
çahıtığı mfte11eeenla ve diğer· 

lerlnlo bu bçak.cılık nk'a· 

Bu Haftaki Koşuya 

Hangi _Atlar Girecek 
Cuma gflnft Kızılçollu ala· 

nında yapılacak at yarıtlırına 
girecek hayvanlar teeblt edil· 
mi~tfr. 

Birinci kotada Zeybek, Fer· 
ruh, Alceylan, Kumru ve 
Meı'ud. İkiDcl kotuda Dilber, 
Kader, Oktay, Ümid ve Gftr· 
bClz. Üçftncii koşuda Atfret, 
Tomro, Erol, İıtlranca. 1'0r· 
dancü kotada Nanı, Soba, Kıp, 
Kliıa, Bozkord. Beti ncl koşoda 
Cook, Bekar, Markiz, Odıptıt, 
Grandezıa, Çelenk ve Ronf lon 
kotacakhr. 

ııında hiçbir alAkası bnluomı 

dığını, bir comı gana bay 

Dıntd'ia mağızaeındı afyon 
ve badem ıandıklarınan kap• · 
tıldığı, bunlarda hiçbir ayrı 

işaret bulunmadığıru, komnı· 

yoocu bay Osman Nurl'ye buo· 

ları vapura ytıklemek tavaseatu 
için ricada bulunduğunu, oonn 
da kabul ettiğini aolatmıotır. 

Dikim - tlazırlık tıh · 

kikatıo!la (Ben Osman Nuri ile 
600 liraya bu iş için anlat' 
hm d ..-mi5afn. Şu halde Oıtman 
Nuri de k11alarda afyon bu· 
londuğunu biliyordu. 

Suçlu; bay O&man Nad'nfn 
ıoçta bir alAkııı bulonmadığıuı 
bu ifadr.elnlu tazyik netlct!&J 
o ıJekllde teebit edilmiş oltln· 
ğuaa ıöylemlştlr. 

Bundan sonra tetlcnb edf · 

len bay Oıımao Nuri; Jozef 
8ardonon ticaret odasında mu· 
kayyed bir tftccar olmadığı ve 
gftmriiğe kendi namına beyan· 
name veremlyeceğl için beyan· 
nameyi kendi namına yazıb 

verdiğin~, buna makabil de 
yirmi lira aldığını, yalnız bir 
gün nelce gönderllmlt olan 
mahıullere mukabil Bav.nadan 
25 bin franklık bir çek gel· 

me8l lbımgellrken 200 bin frank· 
hk çek geldiğini, bu fazlı p•· 
ranıoda ileride gGnderec~ğl 

mallara ald olacağını tahmin 
etti ğinl, kendlılniak aaalar da 
af yon bulunduğun o bilmediğini 

anlatmıttar. 

Bundan eonra diğer ıuçlnla· 

rın da tfadel11rl ahnmıttır. Bun· 
lar kaealarda afyon bolundu· 
ğono bilmediklerini, bu lıte 
alAk:aları boluomadığıoı, yalnız 

olarak Jojef Bardo'non yaptı· 
ğını ve ıaçan da ona ald oldu· 
ğonu eOylemlolerdlr. Gayrlmn" 
kuf suçlularla phldlerln din· 
leomeel için durntmıaın devamı 
batka bir güne blrakılmıttır • 

uzun ozon baktılar. 

Ben bo bıkıtt• bir bıtkalık 
sezdim, gtıcame gitti doğroıa .. 

benim kanımdan, benim ıo 

yumdın, benim milletimden 
bir kimıeye yan bakıldı&ına 

bile dayanamıyorum. 

F•kıt ne çare, o vataadaıın 
dı kılığı, hani Oyle bir biçimde 
idi ki, ben de t•ttrdam: 

Kaeket yığlanmıt, ganeıllgl 

bir tarafa kaçmıt, kıea, dCldGk 

gibi bir caket, dizlerine kadar 
eski zeybek bozmaıı bir don, 

(Pantılon yerinde) onun ahın· 

da, diz k11mıodan •mtan be· 

yaz, pamuk dokumaaı bir iç 
don, daha •t•ğıda çengelli biı' 

tozluk.. Belde de kaha bir 

kuşak .. 

Çoğuma& fakiriz, yokluia 
taımıt laıaolarız. Fakat hiçbir 

ıoretle bu .. ılık derbederliğini• 
toplandı~ı kötü b:ıkıılar .,. ince 

tezyif l~r karomnda eoeamayıı. 

Bu, fakirlik iti dtğlldlr. : 'I· 
tıyıp, cemlyeıfn umumi re•· 

kine, medealyelln lc.blH,'la 
karşı dudak bOkmtk, omuz 

ıllkmektlr. Blnaenaleyb bir la· 

raftın onu ahttırmık, ona ucnı, 

muutızam giyinme Jm~AtHDI 

vermek, öblrtaraftan da onnn 

hu yanhş da,fhı6ı nı b6r-.!1ııı · 
tLıe mQdabale etmek gere' •lr. 

~ekrar ediyorum: Kır · - ' .: 

lneanlık (Ve~irllkle ro :la .. lık 
blkayeııln de o~,lo~u gih' ) t,. .... , 

mea rı~n ayrı · eylerdlr. Am01a, 
kıyıft.tiude ruh n kafa Cl&ti!rı· 

de te!l.i vardır. DGnkG koy11 
mt1taa11ıb, cClbbeyl, latayı, abtnl 
earığı, lapçını attıktan eoa.n, 

kaf11ının karanhğındao b6ylk 
bir · kıı,ıu da dığılmııtır. ÇGD· 

kG bu yeni kıyafet, onun ra· 
huna Tarulmaı bir ltae, bir 

atıdır. Yeni cemiyetin nfM· 
mında plıllk, ruhi doık6nlek 

ya•ktar. Ş.het ve cemil prur 
taııyacağız. Znk n berrt7etlnl 

eekl ve ibtldıi bir felaefeye 
•ermlı lnıan tipini 11lth n tM· 
f iye edece giz. 

Sınıylletmemlzln hedef lerln· 
den biri de 111 olea gerek: 

Hemen hemen ıy•I kallıe•e, 
gftneıe, ton, yt~mura daya· 

nanlar Ye ucuz komatlaıla btr 
koyla kılıtı kabul etmek, boaa 

yıtadığımıı gGn, eoyul alandı, 
terbiye Ye ruba dayanın, 3ko· 
nomlk durumu kartıhyaa, ala· 
ıal onoru koruyan bir it ytp
mıı olacag11. 

Orhan Rahmi G6kçe 
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Benden Nefret Erli JOrsunuzÇünkü Siz. 
Saraylısınız, Ben ise Göçebeyim .. 

- Beni fazla bilyftttftn Ay· 
bey! Demek fetedlğlm şu idi: 
. Sana iylltk ettiğim için ona· 
tolmıyacağım. Neyse, bo da bir 
babtiyarhk. Yoksa, ben de ko· 
royan bir damla so gibi uııu· 

tutacaktım. 

Bu sözler, Aybeylo yüreğine 
bir ok gibi saplandı. Yakar'ı 

ellerinden lotto. Sıcak bir ha· 
n, ılık, kokolc, tath bir rftz. 
gir içindeydi. 

Bilmiyordu. Ne yaptığ1nın 

farkında değildi. 

Yavaş ynaş dudaklarını Ya· 
kar'ın dudaklarına ya~laştudı. 

Fakat Yakar başını çekti : 
- Ola&naz Aybey! 
- Yakar! 

OlamH, diyorum. 
- Fakıt .. 
- Bayır, hayır! 

Dellhnhnın gerilmiş sinirleri 
kızarmış yüzft, dumanlanmış 

gözleri, sanki zehirli bir kamçı 
darbesi ile bll'denblrt!ı kopmuş, 

sararmılJ, alt Det olmuştu. 
- Demek benden nefret 

edJyoreuouz. Hakkınız var, hak· 
kınız var, şimdi anladmı. Siz 
bir eaıaylısınız, ben, ovaların, 

dağların bir genciyim. 
Yakar cevab verecek oldu, 

Aybey so&madı : 
- Dedim ya, göçebelik. Biz 

kendimize fa.ala gftvenlrfz. Ytı 

reğlmlz sağlım ve temizdir 
amma, kdamız loc'! elenlb sık 
dokunmak istemez. 

Do darbe, onun en can alıcı 
noktasına inmloıl. Gururu pPrça 
parça olmuştu. Bir kad1D ne 
demekti? 

Eti nefis olan bir mahltlk! 
Fakat aldığı terbiye kendlal· 

nl Hptedlyordu : 

Kadına hilrmet etmeli. Ya· 
kar, ayol zamanda hayatını kur· 
tarmıştı. Şuracıkta sağ doru· 
yoreı, hunu, ona borçlu idf. 

Gayri ihtiyari : 
- Fakat diye haykırdı· Ya 

kil', ıenln ı:ehlrll bezlrglnlarm 
benim gibi ancak kılıcını, hay· 
ragını n kabilesini tanıyanla · 
rın yanında bir hiçten ibarettir. 

Yakar, ağır ağ1r davrandı ve 
de rlnden f?elen. darıın bir &f"tıle: 

- Fakat ·dedi sen beni tah· 
kir ediyorsun dellkanb. 8t'nlm 
hayatım, ,ehlrli bir bezirglnıu 

ayaklar1nın ahından geçmedi. 
Ben de senin anan, senin kız· 
kardeşin kad!lr alnı açık, yilre· 
ğl ter temiz bir kızım. Da,do· 
melisin kl, karşında bir yaralı 
kad1nım. Yoksa hen btllrdlm. 

Aybey, gırtlığını parçalıyan 

hırıltılı bir sesle bığırdı : 
- Ne yıpard1n? 
- Ne mi yapardım; ydzdne 

bir tokat vururdum .. 
Aybey; elleri He yftaünü ör· 

ter gibi oldu : 
- Tokat hı!. Tokat ha! Ba 

nı tokat!. Ben ki Hakanın gtl· 
vendlği Beylerdenlm. 

Ve bunları ıöylerken doğrul· 
do, korkunç bir tekil aldı. 

Gözlerinin içi kana bClranmaıtG. 
- Bana tokat atacak insan, 

gök kubbenin altındı doğmadı. 
Yakar, onu lezzetle dtnlJyor 

glbldi. Bu heybetli, gururlu, 
h:r ın ve zorlu gene, şimdi ou 
halinde yelesi kabarmış bir 
arslana benziyordu. Gayri lh· 
tlyati, 

- Dilerim ·dedi hep öyle 
olsun! 

Aybey, o kadar hiddet için· 
de idi ki, bu sözler kolıııtında 

ince bir rflz&Ar fmltm Ue gtıllp 
geçti. 

Yıkar gene yerine oturmuo· 
tu. Gözlt'rl, ona hayran hayran 
bakıyordu. Eğer, delikanlı bir 
şehir oğlun.on başkalığını tıtı· 

saydı, bo bakışlarda, belki de 
bir baeka bte arayacaktı. 

Yakar, olmdl daha gtızelleş · 

ti. Ynzo pembeletmi11 gôılerlne 

başka gölgeler çôkmfttUl. 
- Aybey, seni kırdım, beni 

af et!. 

Aybey, hiç sea çıkarmadı. 

Dıhs dcm•n rabıt olan yara· 
ları, şimdi acı acı eaocıyordu. 

Bak Aybey 1 beni dinle .. 
Bana hakaret ettiğin halde se· 
nlnle konuşuyorum. Hatırına 

gelen ıeylerio hiçbiri, ipe sapa 
gelecek ~eyler değil : 

Dedlslm gibi; benim kalbi· 
mln kapısı düne .kadu açılma
mıştl. Benim ~önlüm, ilo~do~u 
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olan dlfımın yerinde tablt bir 
lnıao eevglıl baıhyacagını ıan· 

netmlıtim. Öyle bir san ki, 
onun ne kadar zavallıca oldu· 
ğonu timdi anlıyorum. Sldale 
tanıomığı ancak bunun için 
lıtemlttlm. 

Ne yazık? .. Hereey tamamen 
daşancelerimlo aksine çıktı. 

Yarından itibaren adıyı terke· 
diyorum. Bıoka tGrlfl olamaz. 

Ctgerlerlml yırtan bir ıstı· 

rabla ba~1rdım: 
-Kat'lyyen Hatmet .. Kat'ly· 

Yasan: Orhan Rahmi Gökçe 

yen ... 
Ayıl• bllltt, SPndeledl: 
- Maıtl"ııf't d,.di· bu, böyle 

olmalıdır. Çaok'ft siz benim 
için bir tehlikeılıau Nasım 

Bey.. Sizi sevmeseydim blroey 
lbım gelmeıdl. 

Blraı durdu. Gözlerimin 
lçlne bakı., devam etti: 

- Yalvar1rım Nazım .. Bana 
ıcıyınıı. Çocuğuma ıcıyınıı. 

Zevclme acıyınız. Bundan sonra 
onun yazane bakamıyıcağım. 

Onu nızarımda bGıbGUla öl· 

bahç,.fer beliniz bir çiçektir 
ki, onu, kimse koklamadı Ay· 
bey.. Ben sarayda bOyQddm. 
Doğru ıöyllyoreon. Fakat De 
saray, Dt' C1non terbiyesi, ne 
bana öğretilen şeylerin hiçbiri, 
hiçbiri, bt'1Jlm hnımı boza· 
madı : 

Ben, ııoyu sopu belirsiz, fa· 
·at kaDI Törk, bir kızım .. 

Aybey, dQştü~li kııg111lığm 

karanlığ1ndan yuaş yavaş geri· 
Y6 çekiliyordu. Yakar, bunları 
söylerkeo, Aybeyln çizmelerini 
okpyordo. Bunu, belki bller,.k, 
bel~I de bllmlyerek: yapıyordu. 

Gözleri, uzaklara dikllml11tl. 
Sanki yacunda .kimse yoktu da 
kendl kendine konuşuyordu. 

- Ben senin hakkındı, hiç 
btr kötft ,ey, dütünmedlm. Gö· 
çebellk ayıp mıdır, nokeanhk 
mıdır ki böyle söyledin! 

Doğuya, batıyı çiğneyen, Çin 
hakanlarının tıbtlarıuı başlarını 

geçirenler hep göçebe atlılar 

değil mil. Hep o, gözleri güneş 
ışıklı, bilekleri demir, kıhçları 

çelik bahadırlar değil mi? 
Şehirlilere gelince, sen ne 

bilirsin oola11! Bana sor, hanı 
eor. Ben, o şehirlerin Jçerl@ln. 

den gellycrum. Hele l•enim 
geldiğim yer, şehir değil, bir 
bataklıktı. Yıllarca lclnde yu· 
varlındığım bir bataklık. .. 

Bütftn bu sözler, Aybeyln 
kalbini, istediği gibi tatmin 
edemiyordu. Ona niçin reddet· 
mlştl. Neden: 

- Hayır, yapma, olamaz! 
Demişti!. Her halde bir le· 

bep olmak gerekti. O sebep te 
oı.., gene kısın g4'nlana baıka· 
ıına vermeal olablllrdl. 

- Sona nr -
~~~~~-... ~~~~~-
Dil enci Çocukları Ana 
Babaları Teşvik Etmiş 

Belediye zabıta memurları 
konak vapur lekelealode yolca· 
ları 11hatsıı eden 9 dilenci 
çocuğu yakalamıt ve dilenci 
evine göndermlıtlr. Bu yavru · 
lar1n çoğunun anı babaları ta· 
rafından dilenciliğe teıvlk ve 

sev~edlldfğl anlatılmıştır. 

Bo gibi ana n baba hakların· 
da takibat yapıl•cakhr. 

dftrdündz .. Vicdanım •ızlıyor. 

Vicdanım yGıOme Ulktlrayor, 
Nııım; yıpma1ın .. 

Onu gene yakaladım: 
Kendime hAklm değildim. 

O ae Sf'stl, o ne bakııtı, o ne 
gtlıelllktl? .. 

Gene mokHtmet edecek 
oldu. Fak.at yapamadı: 

- Nasım, Nasım ·diyordu· 
yeter, kAfl... NClnyre UJaDI· 

cak ... 
Ak.hm batıma gelmlıd: Öyle 

yı; NOveyre hA1' uyuyordu .. 
Bıımet oreya doırn kotta: 

- Ntheyre Hanım, NClYeyre 
Hanım!. 

Diyerek onu &1ratı, oyan· 
dırdı .. 

Ne kadar mes'uddom. Beni 
seviyordu. Fakat bo saadeti, 
birdenbire daba batlangıcında 
keılyorda. 

Mekteb tiler için 
~ 

Koca Okçu Samsama .. 
·-·-· Eski, çok eski Aydın Beyle· 

tinden Gökç,.ban, kendi toprak 
'fe yordlırına (Malikine) gtlntln 
birinde Doğanlar köyftnCl de 
katmııtı. 

Batın derebeylerl gibi Gök· 
çehan'ıo içinde yıeadığı kale 
ıontarlu (Mohteoem) ~bir kale 
ldt Bayak Aydın ovasını, Men· 
deres'e dökftlen Tabak çayını 

elü~ttlne alan biricik tepe aı 

tt'lmı kurulan bu kale (Gazel· 
hlear) kalesi diye anılırdı. 

Koca kalenin dıı ve iç zen· 
glnlllderl, sayılmakla anlatılır 

oey değildi. Buna kareıllk ta 
Gökçehan'ın topraklaıının etek· 
)erine dOşen, Doğınlal' köyft· 
nDn en balaban evi •erplçten 
yapılmış, kıranlık hayvan do 
mana benzer bir yerdi. 

Götçehan, bende dıy bak· 
tığı tebaasına karşı t ok: çört 
(B11şio) hir .-damdı. En ağı 

vergi l.ıorçlulle ezdlğl fakf ... 
köylüye r.mıın dedhtmer., 
Adetli rabıt bir nefeı bHe al· 
dırtmazdı. Bunun lçtn, hele 
yokeol köylü kendisini biç ama 
hiç eevmezdt. 

Gökçehao, iri yırı bir çam 
yarmasını andıran vftcudo ile 
boğalarla güreşecek güçte idi. 
Cün geçmezdi ki, köylO, her 
meVBlm için, yarı vücudunu. 
saran kurt postundan bir palto 
ile en yumuşak, en gfizel Ala· 
geyik derisinden yapılmıı çfz. 
melerle gezinen baylarının aya 
çıkhğıDI görmesin. 

B6t0n benllğfle ava sarılan 
Gökı;ehan, uçsuz bucaksız !op· 
raklarıoda yışıyan en ltftçftk 
bir kuşcağıta nt1nca,.a kadar 
lmkauır, kendinden bnoka biç 
ldmeeo!n onlara el sürmesine 
dayanamazdı. 

HattA bunun için de birçok 
defalar telllllır Ye trampet 
seslerlle bu topraklarda yaşıyan 
hiçbir ldmeenlo, kendisinin 
olan avlara lllştmlyeceğlnl, onu 
dinlemeyeni be en ağır ceza· 
larla lnletf"ceğlnl bildirmişti. 

Batan köyde can korkuslle 
genel olarak bu buyruk dln· 
lenlllrdl. 

Fak•t lote o korkulu tehll· 
keleri göıe alarak, Doğanlar· 

dın bir köyltl 'fll geçer, aldır· 

mas ar11ıra ıvlanmıyı çıkardı. 
Çokluk kalabalık barkının 

(Allealnln) 11luntılı kuronlar· 
dakl bakım zorlukları onu bu 
itten uzaklaetıramamııtı. 

Yay kurmakta, ok atmaktı 
dettlne geliri olmıyan bu adamı 
bauın köyUl okçu Samaama 
diye anardı. 

Okçu Samsama çok uıon 

boyu fakat hiçte kalın olmayan 
yapıaile ldeta sırf celikten bir 

Eve ~eldtğlm vakit, blr kut 
UlyO kadar hafifim. Göklere 
uçacak oluyorum. Havada onun 
kokusu var. Kollarımda onu 
tutuyor n onu daml• damla 
erltlb içime alıyorum. Kulak· 
tarımda hlll ODUD ıeıl, onun 
ya{varııı: 

- Oh, Nazım, yapma ·dl· 
yordu· yılnrmm, yapma .. 

Fakat hakikaten dedi Af nl 
yapıcık, adadan bırakıb kaça· 
cık mıydı? Bu takdirde ben 
ne yapıcak, bu yollarda serseri, 
hare, meczob bir 101111 gibi 
gözlerim dolu dolu dolaoıb 

duracak mıydım?. 

Ne oluyoruz? .. 
Kuarmığa başhyan ufuklar· 

dan sesler geliyor. Ba@ımı kal· 
dırdım, bıkıyorum: 

Karşıda lurmızı bazı parıltı· 

lar batladı.. Onu, top aeılerl 

toeandı. Ok atmakta, yayı ger· 
mektekl U!tahğı gibi ıorlu koY· 
vetlne de gelir yoktu. 

Temkinli, kot gibi baf lf 
yürGyftşlerl, onu zamanlar mey 
d6.na çıkarmadan ormanların 

değme kıyı bucaklarına. daldır· 

mıo, hayh güıel ularla dön· 
dftrm6şt6 ... 

Her sabah GilzethiHr kaleef 
bayıom, av için &1id1rttığı kö· 
pek sürftaOnüu sesleri ona, kor· 
kusnz gldebtlec~ğl veya kaç· 

'maeı IAzımg ldiğı tarafları göe· 
terlrdl. Fakaı io e Samaarna'nın 
böyle ele geçm••ıi· n evine ber· 
tftrlü av gettrcblldlğlol kom 
ıular görflrken içlerinden biri, 
kendHerh;e gfremlyeo birşeyln 
öte yanda bul bol sokulabtl· 
dlğlnl görmf'kten kıskanmış 

içinin fena tarafı d~tün çık11 · 

rak, gitmiş blrgftn Gökçehan'a 
zavallı Sameema'yı vlzlrlf yerek 
şlkAyct etmlştl. 

Ôl kesinden kordormu~ glb4 
bir hale gelen bay küplerf'l 
btnmfo: 

- Gir defa ele geçireyim de 
ben ona yspacağımı blllrlm de· 
mlo ve kendi kendine en bG· 
yilk bir cezayı eelrgememlye 
yemin etmişti. 

Okçu Samsama g"ne bir gün 
eabıh erkenden etrafında dö· 
nenlerdP-n gözft bığlı (Bihaber) 
avlanmıya çıktı. Zamanlardan
beri kendisini kolhyan Güzel· 
hisar beyi ise en olmıyacak. bir 
yerde yolunu kesti: 

- İşte yakaladım soysoı he· 
rif, diye üstüne atladı, benim 
en eıkı emirlerime bile kulak 
aamıyoreun ha! 

Samsama kaçmak için geç 
olduğunu gördG, aruk ele geç· 
ti ğlni de ınlaymca yerlere ka· 
dar lğUdl: 

- Bay, dedi o kadar fakirim 
ki, dokuz kloHlk b ırkımla ne 
yıpablllrlrot? 

Gökçehıtn sanki böyle oldu· 
ğona sevlumlş gibi kıyımla (Ga· 
zaplı) 

- Çok gftzel, diye atıldı, 
pis köylfl bugilu içinde adam· 
larım seni almığa gidecek. Gel· 
memezllk edeyim, kafa tutayım 
deme... Yok, kaçar da evinde 
bulunmaıaan k111Gbenf ateş ver· 
dlreceğlm bana da bil dedi. 
Ve oradan ınıotı. 
Sımeama yalnıs kabnca cNe 

yapayım> diye dOşftndtı. Ormı· 
na kaçaım 3yle blldiilm delik· 
ler var ki, beni dftnyıda bola· 
mazlar. Bulamazlar! İyi amma, 
evi yıkarlarsa... Bu gönfllııüs 

adamın heroeyl yaptırabileceği 

korkosuyle titredi çokluğunu 

çocuğunu korumak lı;ln bir ko· 
,oda c'lne dönda ve beklemeğe 
başladı. 

Moalllm 

Sabite A. tJıo.n 

taklb etti. Demek. ki, bureda 
geceleri de alet faaliyeti var .. 

Mitralyözler de iştirak ettllet. 
Toprak ftstfüıde bir nevi gd· 
ralta mahşeri yaratıldı. Etra· 
fımııda taneler uçuşuyorlar .. 
Uzakta, yakında patlamalar 
tıltlllyor .. Biz de mukabeledeylı. 
Defteri kapıyorum: 

Soau ne olacak bu itin? 
• • • 

BogCln kalkınca her nasılıa 
elim sol cebime ddtmtlt: 

Ayna.,. 
Birdenbire durdum; aynıya 

bakacak mıydım?. 
Ben, Irak cephesine geldi~lm 

g6ndenberi ayHya bıkmamış· 

hm.. Beni arkada,larım trae 
etmlşlerdf 1 saçlaumı da neferler 
aruındakl bir berber keımfşti. 
Yazama g6rmek lıtemlyordom. 
Y CllClme dGıman olmutlum. O 

GörOşler 
Seziş) et• 

Yuaıı: Eeucı K. ~ 
• 

Kız Resimler• 
Kitapçı dakkAnlarını do_.

haftahk rlealelerln kıpıkllfl" 
dikkat ediyor mu!IUDUZ: o ~ 
ondokuz yıelırıoda gOsel 
cazibeli kız reılınl"rlle ~ 
mek yarıı• yapıyorlar. ~ 

gazete her hafta kabını "61 
şirin kızlardan blrlle s4111~ 
Bu kadar kız resmini oeff"" 

buluyorlar? Dedim. Dftoft~ 
gtlzel kızı orijinal bir 111 
fotoğraf opjek.tlfl önGodeO ~ 
çlrmek, taıe taze resim bol B" 
zor blrtey mi? Pek kolaY·· -
bu resimlere merak sardırdı_ 
Her hafta aderA bekllyor'ııı' 
Güzel tipler buluyorlar; ~ 
haf ta bir başka gilıel çı~!aı 
Resim yapmak benden oJP~ 
Fakat güzel ve tabii rtıoıl ~ 
severim, bu rlaalelerlo k•İİ 
fırında bazın o kadar pb ~ 
lçtnde k.ızl"r görtlyorolll _, 
şöyle gazetenin kapaıın• 

narak cSenl fettan seni' ' 
reımln yanaklarına doko:, 
ğım geUyor. Herşeylo kO ~~ 
tazesi. ır;hell acvlllr. Tııel# 
körpelikle bayatın şllrJ '' Iİ 
Ondan ııevlllr galiba! Keod 
bir de felsefe yaptım. 

Accba k&kJmtyet k•dılı' 
olsaydı, gazeteci kadın, 'ti 
kadın, okuyucu kadın ,el V 
bogGokü erkeklik yertoe~ ~ 
d.nlık olsaydı, hu baf tı1' ~ 
ealelerln kapaklarını geDİf. 
kızlar mı doldururdu? / 
daoondum, hıyu! DedfıP 0ıtl 
klz, ondokoz yaşlarında kD,l'f 
ııvalı raketleri ellerinde re ~ 
Dellkenlılar.. Dlloyaoıo bll 
sımı bftyftktnr.. ,el 

23 Nisan 
Çocuk haftasının 

gOnftdO.r. 

Sorckavı 

Cuma Gftnft için ~ 
yftk Bir Av Tertib• 

Cuma gaoa Cumao ~ 

Bulgurca kôyft bnaıtalod• ~ 
yak stlreknı tertJb edil~1; 
Ctlmhurlyet Balk Parthl b 
yeslndekl a•cılar birliği 
)erinin tertlb edecf'ğl bd b 
ıGreğe civar k.ôylerd~o • 
rında köpcklerile tod 
için vUAyetten nahiye dl j 
ldğane emir verilmlotlr. 
lar birliği; sareğe Vali ti 
Khım Dlrlk. ile C.O.P. ti 
başkanı Y oıgad aayla'f• ~ 
A'nt Doğan'ı ve dıb• ~ 
ıevall davet dHel et ~f~ 
Sarekten sonra ÇIOI ~ 
çamhklar altında tıtJr ..... 
lecektlr. 

ıtmdi ktmblllr ne bıldtıf~· 
Elimle çehremi okea~ t 
Sakallarım ıiyah ye " 

tahta fırça11nı andırıyol·· ı 
Kararımı •erJI m: /. 

bıkacağım... Ve baktıOI: r 
Ba benim ~ehrem ..,ı~ 

esmer, yaamıt çehre, bO ~ 
ıakal •e bıyıklar beolOI ~ 
ml?. Göılerlm artık NI~ ~ 
bakıyor. Alnımda t~~ 
çlıgl.. Göılerlmln ke ~ 
da keza ince, tek·tClk çl~ 
Demek ki artık geoÇ ~·~ 
tarantı, rengim de çld;t. 
Aynayı kırdım •e 01 P 
yere oturdum.. Blrarıl•~ 
mal geldi: ./ 

- Ne oluyor Nası .. 
neyin 'fil kardeılm? 

- Hiç Kemal .. , 
baktım da .. 
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la Dam: A~t Came
lias Bir Şaheserdir .• 
"ı:ftn Tıyyue ılnemaeındı 
ll Dıme Aut Camelf11w isim· 

f Umtn provııunı gördok. İlk !"" tehrtmiz matbuat monte · 
b~lertne &öıterllen bu filim 

ç kcırkuıos dlyebllfrlz ki, 
~lnıı bu1ene de~ll, ıenelerden · 

rt gôrdGAamas flllmlerln en 
saıeı· b ı, en muv.ffıkı ve en 
~Yecanl111dır. Eeer hakktnda 

IGa l'ldı tek kelime yazmağa 
ed anı yoktur, 1anmz. Frınıız 

l' ebtyıtını bilenler kadar 
~k ' be Çe yahut dGnya dillerinin 
thıngt birisinde b11ılın ro· ....... 

•rı okuyınlar her halde 
4le:r11 d 
61 n re Damas FUa'fo bu 
lbeı r k t. omıoını o umutlardır. 

~ Dıme Au Camellaa» yıl· 
tıa~bert eeklmlyen tazeliğini 
ede:llo kıybetmlyen müstesna 
dl 1Yat nOmunelerinden biri . 

c:· Bacan herkes Margoerite 
Utler'yt le tanır, sever ve onun 

'tl~~•tl kırıısında hürmetle 
1\.. t. Bogan herkes Armand 
"1l•al' bil te ı lr, onun btıyük a~kı 
~ Oektfğl ıstıraplar karşısında 
~r L kalb ıızı11 duyar. BuaQn 

'~eı D -"•d QVal Pere'm kızının 

11.._~tJııı temin için bir a~lı.ı 
lll iÔDdGğQnQ, iki Aeıkı 08· 

•e GIGIQe silrükledlğlni bilir 
oııa1 btr P •cır. Bogftn hiç kimse 

olld rGdence olmak iııtemez ve 
a~ll ·~renlr. 

flJı 1 
eserden değil kısac11 

-.,;::eıı bahsedeceğiz. Fransız 
4of.._ •tının 1Gtunl11; aahJfeler 

'lt'd Q Judıkları medhlyelerl 
'-e.,.:ktan sonra, bu filmi 
._ F etmletlk. Dan gördiik 

IGte " 0•'b arkadııları yerden 
'kadar hakla buldok. "La 

~-l 411 Cameliıı,, ılnemı 
ldJ.e ilde bııh bııını bir hA. 

01•rak telAkld edilecek 

__ ............ __ _ 
- Bııı 1 inci nhlf ede 

aabıb saat 11 buçukta Taksim 
meydanına giderek cOmhurlyet 
Abldeılne bir çelenk koymuttur. 

Bir polis mftfrezealnln de 
hazır bulunduğu bu merasim 
esnasında Bayan Şarabi Paşa 

ıu söylevi aöylemlttfr: 
- MIBlr heyeti murabbısHı 

bugftnkil TOrklye'yi büUhı acu· 
non teveccfth ve hayranlığına 
mazhar kılan, hilrrlyet ve mil· 
uvat prensiplerinin galiblyetfnJ 
temsil eden bu abide önilnde 
Mısır kıdınJarı nAmını Türkiye 
cftmhurlyetlni aelıimlar. Vatının 
kurtuluşunda cine farkı gö?ıet · 

mekelzin genç cümhurlyettekl 

Tilrk kıdıohğına bahşr.ttlğl 
mevkiden dolayı hissettiği derin 
memnuniyeti Tilrklye'nln kur
tarıcısı Kam41 Ataıürk'e izhar 

lalıtlstlke aöre menim iptida· dı bir gen,. ldarebınemize kı· 
Ilı ,,. • • • • 'Y 

aındın elmdfye kıdar İzmir 11· _ Bı~ı ı inci sahifede_ dar gelerek hOlnlmet 6nftndekl 

mrnından muhtelif ecnebi mem· hetlstan tarafındın vaki mtıra · telefon köık•a .. ın bir yere 
leketler limanlarını 42,592 ton caatl tetkik eyliyecektlr. Bu telefon etmek için kutuya on 
azam, 27,744' ton incir, 5453 mes'elenln bu içtima devresinin kuruş ıthğı halde göra11mlye 
ton pımok, 8700 ton arpa, ruznımeılne konulmasını red· lmkAn bolımıdığını, honan 
1511 ton zeytinyağı, 5091 ton 

1 

delmesi mubtemt'ldlr. kôtktekl telefon meldoealnln 

bakla, 2 l ,229 ton palamut, Bundan brşkl konsey, Fran bozokloğandan ileri geldt~tal 
388:3 ton vıleke ihraç edllmittlr. @a'nıo mftracaatl mea'eleslnde ılktyet etmlı,tir. Bozuk bir mı· 

Gizli Doğum 
Ve ölüm .. 

Gizli doğum ve ölftm ve 
vık'alarlle evlr.nmelerin nQfue 
kütüklerinde ces11aız teselli 
için tayin edilen lı:anuoi müd 
det may19 sonunda bitecektir. 
Bütün kazalar nt1fos memur. 
luklarıoa gönderilen bir bUdl . 
rlmde bu müddet zarfında giz 
il vak'alarıo tamımlle tescil 
edilmPsf hlldirJlmitıir. 

mızboıa muharrirliğini yapacak kine yüzOnden bu suretle pa· 
zıtı intihap edecektir. Bu zalln raaını klybedenler epl ço~ah· 
bay Madarlaga olması muhte· yor. Telefon şirketi her gan 
meldir. bunları birer defa muayene 

Cenevre, 15 (A.A) - Ulu!· ettirmeli, bozolın kısımları 

lar kurumu konaeyloln bugiln onarmalıdır. 

saat üçe doğru batlamış olan Tdefon şlrkt.tl komiserliği 

gfzll müzakereleri umumi lnti- nln nazara dikkatini celbederlz. 
zar hilafına olarak Oahetistan'ıo 
müracaatı mea'eleel hakkında 

cereyan etmtştlr. 

inhisarlar F abri
kalarında Teftiş. 

için bu farsatdan istifade ednek 
cesaretle gfrlotiğl bo büyOk 18· Hileli Sot 
libatı tamımlamaaı için uzun 
bir ömre mazhar olmaaına Al· Satışına Karşı 
lah'dan dua eder. 

halyan murahhası Baron Atol· 
al, hülnimetioln mümkftn ol· 
doğu kadar aQr'atle iki hakem 
tayinine karar vermiş olduğunu 
söyl~mfştlr. 

Türkiye Dışan işleri Bakını 

ve uluslar kurumu konseyi oln 
şimdiki başkana bay Tevfik 
ROtdü. Aras her iki tarafın 
bugftu bir aulhperverlik zihni· 
yeti göstermf o ve İtalyan . e •. 
beş maıhedenameall'I harf iyen 
ve bütün ruhu ile tıtblk etmek 
arzusunu izhar eylemiş olduk. 

İnhisarlar umum mflddrlOğft 
miifettlşlerinden bay Tıl&t, 

Cevad ve Cevdet tehrlmlze 
gelmltlerdlr. Hu l'lç mQfettlş 

--------- BelediyeiTedbir Alacak 
23 Nisan Şebrf m'zde hllell süt satışına 

Çocuk haftasının son vermek için belediyece bir 

haşlarıgıcıdır. proje hazırlanmaktadır. Bu pro 

Pamuk Tohumu Geldi 
Amerlka'dan muhtelif cine 

pamuk tohumları gelmlt Nazilll 

pamuk istasyonuna gönderli· 
mfttlr. Gerek bu, gerekse baş · 
ka yerden geılrUeo tohumlar· 
dan muhtelif denemeler ya· 
pı iıcaktır. 

kadar gazel tertip edilmiş bir 

f illmdJr. Sahne :vazil mubarri· 
tin biitfin felsefesini, söylemek 

ve anlatmak istediği herşeyi, 

yani eserin ruhunu yatatmış 
ve bu ıoreıle dftnyaoın en mu· 
vıffak f flr.alnl ortayı atmıotır: 

Bizce bu gQıel f lllm bak· 

kında başka bir kelime yazmak 
f Clzomauıdur. 

jeye gı)re ailt aatı~ı kontrole alına 
cak ve bunun için belediye bazı 
tesisat yapacaktır. Sütler paetö 
rlze edilerek sataşa çıkarılıcık 

tır. Bonon temini için 25 hin 
liraya ihtiyaç vardır. Belediye 

varldahnın azlığı sebebile hu 
paranın bir yılda verilmesi 

imkansızdır, onun için her yıl 
büdçeslne beterbln lira konarak 

h,.ş yılda istenilen para temin 

edllecek~ir. 

Genel Nüfus Yazımı 
Genel nftfoa yazımı için ıeh· 

rlmlzde hazırlıklar bltlrllmlıtfr. 

TecrClbe numıralamaııı tamım 

lanm•§tır. Fakat bir dda dı tef· 
tltten geçlrltlcektir. 

larını beyan etmittlr. 
Mumaileyh Uheten demlt· 

tir ki: 
- Bu şerait ahında hu meı· 

eleyl şimdiki fevkılAde lçtf maın 
ruznamealne koymıya lüzum 

yoktur. 

Konseyin bugiln en mühim 

mea'elesfnin yani Frınea'nın mil· 
racaaıi me@'eleslnln tetkikine 

glrişmfo olmaaına, bu baptaki 

lbzıri görü~melerln llerlemlo 
olm1&1 ıebeb gösterilmektedir. 

Yarın ki gizil içtlmıın sabah· 

leyin saat 11 de yapılıcağı 

söylenmektedir. 

inhisarlar başmndftrlilğft He 
AIP.ancık'ıakl sigarı fabrlkaaı 

muamelelerini teftlte bııla · 

mıı,lardır. 

ANADOLU -Güıılilk Siyasal Guete 

Sahip ve Bqyuguu 
Haydar Ril,dil ÔKTEM 

Umumi neıriyat ve yazı itleri 
mildilrü: ltemal Talit KARACA 
idarehanesi: 

İzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Balk Fırkası binası içinde 
Telgraf: fzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poıta kutuıu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Alu aylığı 700, Üç 

aylığı 500 kuruıtur. 
Y abuacı memleketler içi.o aeoelik 

abone Gereli 27 liradır. 

Beryerde 5 Kuruotur. 

ünü geçmiı nilıbalar 25 kuruttur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIB 

••• 
Eırefpaoa'dı KAtiboğlundıkl 

kahvehanede el ile çlrkJa bir 
tıka yClıdnden çıkın kavgada 
garaon Neblo~lu lbrablm bı· 
çaklı İbrahim oğla Aziz'i yı· 
ralımıı n öldiirmftıta. lbn· 
hfm'fn şiddetli bir elem n~tl · 

cealnde claıyetl ltledlil ve ya· 
tının da kGçClk olduğa nasarı 

dikkate ıhnmıı, yedi yıl altı 

ay hapsine karar verilmlııir. 

Yamanlar Suyu 
Tedkikleri. 

Yamanlu'dıo Kırııyıkı'yı 

getlrtlmit olan kaynak ıoları 

için yapılan tesisatın muvakkat 
kabul ketf l için Yamanlar'• 
giden heyet bir gGnde oa Gç 
kaynaktaki tealaıh tedklk ede· 
bllmlotfr. Tedkl k bugan de de· 
vem edecektir, bitince mo•ık· 
kıt kabol heyeti toplanacak, 
son kararını •erecektir. 

Aile Kavgası 
Eşrefpatıdı kaptınzıde ıoka · 

ğında İbrahim oAI• Mimin; 
kalnblrıderl Mehmed'io ıileeine 
fena gözle baktığından anlı· 

rındı knga çıkmıı, bu ııradı 
Mdmln Mebmed ile kardeıl 

Ahmed'e bıçak çekmletlr. Zı · 

bıtacı yapılın tıhkikıuı MG · 
mln ile Mehmed'ln kollanndın 
haf lfçe yarılı oldukları gö· 
ralmftıtftr. 

Dolandırılmış 
Şehidler caddeılaıle Abdul· 

lab oğlu Durmuı,'ua ıeldı 11-
raeı; tınımıdı~ı ve kendtllne 
it bulacağını 11\yledl~l bir adım 

tarafındın ıtmlmıttır. 

Sarhothığoo Sonu 
r~pecikte garron H11aa 

o~lu Ömer 1arhot oiarek Ali 
oA-lu Mıcld'I yumrukla d6T· 

mGttar. • 

Türk~eye Karşılıklar Kılavuzu 
l._J\. ) 

No.19 
''- vz Tflrkçe köklerden gelen sözlerin karş1Sına (T. Kö.) beldeği (A14meti konmuştur. Bunl.rın her biri hakkında ınraeı ile ozmanlanmızın (MGtahaat9) 

2 
tını gazetelere vereceğiz. 

a ._ Yeni konan kaJ'\lılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca l'rnekler de konulmu,tur. 
g~le .- KôkCl TOrkçe olan Kelimelerin bugftnkO işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır: Asit ak olan hak, aslı Ognm olan hOkflm, Tflrkçe "Çek,, kôkChıC! a 

il tekil ın· 
' g •. 6rıa )'e etmek - korumak 

•et, Lek: beni himaye etmeet 
H 'll!Qd' 
.. ..., b •dae bir telgraf çek· 
lltae b;raı kor11ma11 Jçla kendi . 

bı._ r telyız191 çektim. 

"1 'Yect - koruyucu 

ba'::'"ellık - koroycolok 

"•b - korur, koruyan 
PrOlegellll - korunok (fr.) 

4rıaek. 
"'-Q~ cİ lnabml devletler, ko· 

"1 "'leUer 
~ "'•1e 'tQııa'-k •hında olan yer -'° lıkı ( • (tr.) protectorat 

l'Q1ııac-.'1k(ıyeden) - korur, 
lıl'laek. • 

1 
fr.) preveatlf 

fılre ııentlr 

2 - duygo (fr.) ıensatlon 
hl~r.tmek - hleaetmek, doy· 

mık, (fr.) sentlr 
ôrnek: Elinde bir acı hlHettl, 

ellndıı bir acı doydu. 

Gönldnde büyGk bir yeis 

hlHetti, gönlOnde büyak bir 
umutıuzluk duydu. 

hlai - 1 hfHlğ, 2 dnyal 
(fr.) eentfmectıl, aenaoricl 

örnek: Kulak azıyı hissiye· 

mlzden biridir Kalık duyal 
fty6lerlm' zden biridir. 

haHe - duyu (fr.) sene 
örnek: insanda bet hasse 

vardır, lnsındı bet duyu vardır. 
Hasna - hisli, duygula (fr.) 

aenılble 

örnek: Arkadatım 

"- be • ç Çek aıııı y6ıde dok· 

' do~ 'ikidir. Çiçek 11181 y6s· 

1 Ilı._:• beı korayoeudur. 

~ et (bok: cebd, gayret, 

- ııatır, ırkadıoım çok lltr,... •akh 

çok h11· 
duygulu· 

a.. - dur (hlılldir) 
~ta._,ı:; Balınıt hıaaaslyet - hislilik, duyar· 
taQı - .. ıuuh hk, duygınlık (fr.) eenslblllte 

lal .. , etQıek - ıılınmıL 
• a. örnek: hastalık ondaki h11· 

llıreı;' balınıklık, ·donukluk saıılyeıi artırmı•tır. h11tılık lat laQıek .., 
'ed - bulanmak ondaki duyıtlığı (duyganhğı, 

~'ed - •kıl hlsUUğl) ırtırmıttır. 
"1ta.e llıeıa - ık.ılı hissi yaıpereıtl - duygur.uluk 
bttıt ._ kedi hlaslkabhılvuko (bla kablel· L.t Cin _ 

~ .._ _ h can talıımı vuku) önseıl (fr.) preB1entl· 
'ıı-.,._ lı, .. na (T.kô.) (fr.) ment 
1ta...; t, •eııı örnek: bir hl881 kıblelnku 
~ .;. 1 duyurum (h188et· 

•aa.) - Actlon de 
ile orayı gitmek istemedim. 
Bir önıeal ile orayı gitmek 

latemedim. 
mCltehaasla olmak - doygu· 

laomak, hlSBlne dokunmak (fr.) 
"tre toucbe, etre ıf fecte 

örnek: yıllar geçtikten aonra 
beni hatırlamaeından çok mCl· 
tehaHİll oldum. Yıllar geçtikten 
ıonra beni batarlamııından pek 
duygulandım. 

Mahıniı auretle - doyulurea· 
eına, (fr.) eenalblement 

örnek: pahalılık mıhıt\I bir 
surette arttı, pahalılık duyulur· 
caeını arttı. 

Gayri mıhsue 

doyulmaz, belli 
lnaenalblement 

aabte biıalyat 

h11 vaaaı hamse 
(fr.) leı cinq sena 

(ıurette) -
belhelı (fr.) 

duymacık 

betduyo, 

uvzu his - dayak 
örnek: dimağda bfttQn his 

uzuvlara toplanır, dlmığdı bG· 
tftn dayaklar toplanır. 

intiba - doyuş, (fr.) lmprea· 
sloo 

K ıblllyeti 1 ntlbı sahibi -
doyotlu, lir.) lmpreHionnable 

hisar - baro (T. kö.) 

hiza - hiza (T. kö.) 
hod - kendi 
hodbin - bencil, (fr.) egö· 

lale 

örnek: hodbin laNn, gönll 

lıbrua oluıdaı - bencll imla, 

göndl yoksulu. olındır. 
hodbini - bencUU;, 

egoleme 
(fr.) 

örnek: lçtlmıi hıetılıkların 
1 

en korkuncu bodblndlr - soy· 
nl haetıhkların en korkunca 
benctllktir. 

bodbehod - kendi batını 
kendi kendine 

örnek: hodbehod bu ite te· 
şebbaso yanlıo oldu - kendi 
batını bu lı,e glriomesl yınlaı 
oldu. 

hotimedl - hoıgeldln 
örnek: hoıımedlye gittiler -

boşgeldlne gittiler. 

hububat - tahıl 
haccet - · kanıt (bık: delil, 

burhan) 

hucre - odıcık, göz, (fr.) 
cellule 

( Fen anlamı talim kolona 
bıkılmıthr. ) 

hoceyre -
hucrevi 

lulılre 

gkzz (fr.) cellule 
gözftl, (fr.) cel· 

huda - tanrı, kudıy 

hudAyl nablt - kendlbiten~ 

(fr.) qul pouue sına etre cul· 
tlve 

örnek: budayl nablt ığıçlar, 
kendi biten ağaçlar. 

hudud (bık: hadd), buç, ıınır 

hudus etmek - bet16ıter· 

mek, çıkmık, olmık, (fr.t ıarglr 

örnek: aralarında bir lhtll4f 

hu dua etti, anlırındı bir ın· 

lışmazhk bıtgöıterdl (çıktı). 

hufre - çukur 
örnek: yolda bir hufreye 

dClştft, yolda bir çukura dfttt6 

hulAaa - çıkarma, (fr.) tX · 

trıl 

örnek: kını kını hulbaıı, 

kını kını çıkarmııı. 

bul4ea (icmal), - lııet, (fr.) 
reaome 

örnek: bir yazın•n bolAsa&1, 
bir yazının özeti. 

hulAaa etmek - kıaalımık, 
öze imek 

örnek: bu yımyı yazarken 
çe• tlğlm mOtkflAta, hu1'8ı edf'r· 
ken çekmemlotlm, bu yıııp 
yaıarken çekti ğl m gnçlogı kı· 

salarken çekmemlttlm. 

hulhıten - lu•ca 
örnek: ılae bolhatea ıôyll· 

yeylm, ılıe lueaca Mıyliyeylm. 
holfetmek - dönmek 
örnek: ıöıılnOzde hulfettinlı, 

aözCtaClzdea döndGniiz. 
bulkom - boğ11 

bolül etmek - girmek, geç· 
mek, yıaıomık. 

örnek: mnılml ılt• hulul 
etml ttl, kıt glrmlı,tl. 

Zenginlere hahll etmealal bl· 
len bir ıdam. 

Dulda _, 1. y1n11-, 2. 

(bak: aamlmlyrt) 
örnek: ona arıı bul&ll etmek 

isledi, oa. yıraama glSattrmok 
fstemı .il. 

hulaekArhk - y•r•aı:nılı!: 
öroelr: buhlıUrlıktan hiç el. 

hoıl•nmu, yaranmılıktın hı~ 

de botlanmftı, 
humma - ııtmı, Döbet, atfş, 

(fr.) flevre 
huanık - boğaz 

hcinln - kınlı 
örnek: bunln bir cidal, kan · 

lı bir kngı 

hunriz - kandökilcft 
örnek: . . . huarla bir idam· 

dı, • . . . kmndökGcG bir adamdı 

hurafe - Nnıkı, ura11 
örnek: Tark çocaga hurafeye 

kulak umH, T6rk çocuğa 11· 

nıkıyı (urıeayı) kalak 11maı. 
hurde - lurıntı, kClçOıtık, 

ufık, ufarak 
örnek: hurde demir perça. 

ları, kmnh demir perçalan 
En hardı mını farkl1rını 

bile eeadl, f'D ufak anlam ayır · 
tJmlarını bile eesdl. 

hard11hAt olmak - param· 
parça olmak, kınbp döktllmek 

örnek: pencered,,n dlferek 
kafa tuı hurd~bat olda, pe•. 
cereden d6ferek kırı tua pa· 
ram.-. olda. 
~7•,.W. .............. 
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Beynelmileliyet. Kalmaktan K11rkmaktadır • . .•. ., 
Batı 1 inci ytızde -

IBılbukl araziden bir kHmının 
il tlralu o devlet için bir lnkı
ras veılleel olabilir. MUletlerin 
kendi mukadderatına hlkfm ve 
ıahlb olmalarında hakları oldo
ğu hakkındaki iddia ve bonon 
tevlld ettiği lf tfrak cereyanları, 
dftnya ıolho için devamla bir 
tehlike ve bir harb ıebebf tef 
kil etmlıtlr. 

Btıtln dlnyayı lıtilıl etmek 
ıorellle denmh bir aulh te· 
eHlı lmktnı bogln kalma· 
mıttır. Milletler, lstlklıtllerlne 

çok bağlıdır. Millet halinde ya· 
tam•k itiyadı o kadar derin 
kökler Nlmııtır ki hu lmktnı 
hıttt dt14ftnmek hile bo!'ftD 
hatadır. Daha bir asırdan fazla 
bir zaman enel bile Napol· 
yon'an bu gaye ile glrlttfğl 

teoebbftıtı akim kalmıftı. 

Bu aeırda nasıl mümklln olahl· 
llr. Do mtıtalea':ır, (Eoternaeyo
nallzm) hakkındaki fikirlerimizi 
lsaha yol açmııtır. 

il. f nternasyonalizm: 
c İntemaeyonıllım :rı nedir? 

Bana (Transtaeyonılf sm) de de· 
nlr. Borada da eeneh olan nokta, 
tlblrln ml'ıDHı tayin n ıahdld 

etmek ltızamada: 

"lnternasyonı.llzm» de "Nae 
yonallzm :rı gibi iki manada ah· 
nablllr: Bfrl, hudutların tama· 
mile ortadan kıldmlm111 ve 
bClUln dftnya mllletlerfnln tek 
bir mlllet haline gelmeıfdlr 
ki, bu tekilde anlatılan bir 
lnteroaeyonlizm vatana n haul 
lnHnlyete kareı f ılenmlt bflyftk 
bir cinayet teıkll eder. Eeaaen 
bu hem adalete hem eenlyetlere 
aykm gelecek olan bir fikirdir. 

Böyle bir enternaeyonalls· 
mln ne kadar hayali bir fikir 
olduğuna lnh için gayet mak · 
nl bir misal ele alıica~ım: 

eıya yolda kırılıp dökdlmfte 
hurdehAt etmek - kırıp 

dökmek 
Ornek: otomobil bir anbaya 

çarparak her tarafını horde
hlt etti, otomobil bir arabava 
çarparak her yanını kmp dôkta 

hordent - kırık dökilk, 
öteberi 

örnek: sokakta hordevat H · 

tın bir adam görda, ıokakta 

~rık dökO.k (öteberi) eatan 
bir adam görda. 

huruç - çıkma, çıkıt 

örnek: kaleden huruç zamanı 
gelmieıl, kaleden çıkma (çıkıı) 
samanı gelmlıtl. 

huruç etmek - çıkmak 

hordı•n - cotan, çağllyan 

örnek: kızdığı zaman horoıan 
bir aele benzerdi, kızdığı zaman 
cotan (çaghyan) bir ıele ben· 
serdi. 

honan - l·sarar, 2 (bak: 
mahrumiyet) 

husdf - aytutulma 
hoıoa (bab anlamına) - le, 

yol, konu, IOrum, teldi yön, 
bakunt için, ftserlne 

ba, -· akıl 

hutd (bak: tnaaa, arsı lhtl· 
ram) 

· h6tyar - ayak 
hasar - kat, kn 
Grnek: hasoronusda bolun· 

makla ıerefyabım. Katanaada 
balanmd~la onorlanmaktayım 

(oaorlanıyoram ). 
hasar - bulanma 
6raek: itsin, arımısda husu· 

ruaasa faydalı gôrClyoras. 
hn•n• ;:..~-~- •ııı --•Ja\ 

Rueya'da aoıyalb:m, naıyo· 

oallat oldu. 

Kafaları ; eni bir imanın 

ateıile tutuıınlar, to1yallıt 

prenılblerlol, naıyonaltıt ol· 
mak yolu-.~. feda etliler. Bu 
h4dlıe, l a·f•' " iz:mlo tahmin 
edllmiyn:rk İı:ıı 1a bftyftk bir 
saferldlr. V~ Dil f OT\altzm hare· 
ketinin n11ıl kar~ı konulmaz, 
ön6ne geçilemez bir ydr6y610 
olduğunu çok iyi göıterlr. 

Billratnlz ki, kom6nlıtler, 

Ruıya'da (Enterna1yonallzm) 
eNsına dayınan bir programla 
he bııladılar. Yani, hodudlan 
kaldırmak, ntan n mlllet 
ayıılıldarı y~rlae içtimai 11nıf 

ayrahklarını koymak lddlaıile 

ortaya atıldılar. Onlara göre, 
artık bir Tdrk, bir Roı, bir 
Funıız, bir Alman milleti yok 
tor; ayrılık yalnız içtimai ıı · 

nıf lır arasındadar; yani •arlık· 

lartle geçinen kapttallıtlerle, 

eayUMlle geçinen n ( Prole 
taryı) denilen sftmreler ara · 
sındadır. Bu Ud ıınıf ansında 
bir barb hali nrdır. 

Gaye, bu harb netlculode 
kapitalist aınıfını yok etmek, 
ortadan kaldırmaktı. Fakat, 
birçok ölilm, ıztarab, kin 'fe 
ihtiras bahasına elde edilen 

netice, onlara göre (N11yona· 
Ilım) e dayanan ayrılıkl1r1n 

nrdlği neticeden farklı olmadı. 
Ve nihayet (Komonizm), rCl· 
yıaını hakikat yapmak, mak· 
aadını elde etmek için (Naı· 
yonalism) e dayanmak zarure
tini gördft. 

- Devam Edecek -

23 Nisan 
Çoouk haftasının ilk 

gtlnOdOr. 

örnek: halk bunda basur 
içinde yaııyor - halk bara· 
dı gdvenllk içinde yatıyor. 

hasar (basur 'fe ıalu\n an· 
lamına) - bayNllık 

örnek: kafaıı ile çalıtan kim 
ıeler için hasar 'fe ıClkt\n en 
IAzı m blrıeydir - kaf111 ile 
çahoao klmıeler için bay1alhk 
en lbomlu blrıeydlr. 

basur (6 kalb anlamına) -
iç rahatı 

örnek: bir iti mu•affakıyete 
erdirmek kadar lnıana husuru 
kalb Teren bhtey yoktur -
bir iti batarmak kıdar laHaa 
iç rahatı Teren birıey yoktur. 

bClbt\b - ealn, esinti 
habub etmek - eamek 
ôrnek: rlsgir h6b6b eder, 

kom BB'fralar - yel e1er, kom 
aanalur. 

btlct\m - bClcdm (T. K6.) 
hClda - usy6n, (fr.) l•ipl· 

ration qul pooue dam da •ole 
da Ntat 

bClkGmdar - hClkGmder (T. 
Kö.) 

örnek: logiltere hClkClmdar· 
larından, İngiltere hClklmder· 
)erinden. 

blkc\md - bGkc\met (T.kO.) 
hlma - oroa 
hClaer - {T k6.) 

hClr - gilr, öagen, 6sg6r 
h6rrtyet - bGrlyeı, ôsgen-

llk, ösgClrlClk 
örnek: HClrrt1etlmlsl hiçbir 

teye değlımeyls, ösgenllllmW 
hiçbir oeye delltmeyls. 

hClrrlyetperver - &genel, 
GsıClrel 

- Baoı 1 inci yftzde -

ılnln eıuı hakkında herhangi 
bir mfttalea beyan etmtkten 
blltlhtly .. r imtina etmltlerdlr. 

İlhe tea B. Laval Streza 
konferanıının merkesl devletler 
tarafından lzhır edilen temeo 
nloln!ozun uzadıya tlzcrioe ve· 
ailecek karar hakkında ıerbeBL 
ce ve her tGrlG meı'ullyeti 

tekıbbCU ederek beyanı rey 
eylemeğe ea ziyade ealthiyettır 
bulunan bClkdmetlere . karıı mel· 
ıaleuını bildirmek lıtemlı ol· 
doğunu aöylemlıtlr. 

Ayni ıamanda Franıız bari· 
clye bakanı konferansın aıkeı:f 

nzlyetlerin tebdili ancak orta 
ATiopa anı:Jlıatm8'ı gibi wın 'n· 

kul andlaımaltr '1a1Nslnde bl 
lltlltf mftmktlo olabllecc~fcl 
'ıeyanla iktifa ettiğini lıaret 

eylemletir. 

İngilizler memnun: 
Londrı, 16 (A.A) - Stre· 

za'da İngUlz milrneeılllerlnin 

yeni hiçbir Avrupa taahhiidft 
altına girmemeleri parl•mento 
mahafillni memnun etmi;tir. 
Almanya'nın iki taraflı mQte· 
kabil yardım mleaklarına sarar 
verllmekaialn umumi bir ademi 
teca'fft• mlıakını mtlzakereye 
hazır bulunm111 bCyGk bir 
ıdım telılkki edilmektedir. Maa 
maflh Almınya'nın mOıbet n. 
slyetJnln muhtemel hayali ne· 
ticeleri hakkında tlmdlden bir 
f lklr ıahibl olmak mGmktıa 

delildir. İaglllz mahaflli makul 
bir haddin qılmamuı oartlle 
A vuııarya, Maculataa 'fe Bal· 
garlıtan'ın ıllihlanma mtl&anb 
lebindedJrler. 

Frama'nın tesiri yok: 
Loudra, 16 (A.A) - Cenev· 

re'de bulanan lngllls mıtboat 
mGme11Ulerlndea ekeerlıl 

örnflk: HClrmetlerlml takdim 
ederim, Hygılanau ıananm 

hlrmet etmek, ihtiram g6'· 
termek - Hymak 

örnek: Ben ken4lalne çok 
hflrmet ederim, ben kendiılnl 
çok Hyarım. 

h6rmetea - uyarak 
örnek: İbtiyarlıgına hGrme 

ten, lbtlyarhğrnı Nyarık. 
muhterem - Hyın 

örnek: Mahıerem 1amllerlm! 
aayın dinleyicilerim! 

hlrmetk•r - uyar 
örnek: hClrmetkirınız, HY•· 

rınıs 

hClrmele llyık (TaclbClllhtlram 
tayanı hClrmet) ıaygıdeğer 

helan - gtlzelllk 
bClıudin - glzelllk 
hClmCl bili hareket - as · 

gidim 
örnek: BllnCl balet hareket 

namaraaı, asgldlm namaruı. 
hllnCl hat - usyası (fr.) 

caUlgrıphle 

bClıntı idare - aayönetlm 
örne~: hClınCl ldarealle bClUln 

arkadawlarının M'fglılnl 

mııtı. Usy6aedmlle 
arkadaılarının te'fglılni 

mııtı. 

kasan· 
bCltClD 
kuın· 

bdınCl lmılsaç - iyi geçlamfl 
örnek: Ze'fc ile Sfl'fCA ara· 

ıında hllnCl lmtluç lhımdır. 

Karı ile koca araı•ada iyi 
geçinme gerektir. 

bOıuG kabul etmek - iyi 
karıılamak 

öraek: beni hCllDO kabul 
etti, beni iyi ka,..lad1. 

bCltaG muamele etmek -

1 

... .. . .. .. 
- loglltere ve İtalya'nın 

Lokarno misakının çlğueome · 

meıl için yekvClcud oluşlarında 

Franıız rnGdahaleılnln bir teelrl 

yoktur. 
Demektedirler. 

Alman'lar Korkuyorlar: 
Berlln, 16 ( A·A) - Haus 

Ajınıı muhabirinden: 
Matbuat, Strezadao ıonra A • · 

ropa polhlkaeının Almanya'yı 

tecrld etmetıi, yahud .. aleyhine 
dönmesinden endite etmektedir. 

Londra, 15 (A.A) - Makdo 
nald, ınm kamarHında yırın 

Strezı konferanH hakkmda he· 
yanana bulunmak niyetinde 
olduğu aöyleoılı ve bıı sözleri 
alkıtlanmııtır. 

Amerika'lılar ne fikirde? 
Nevyork, 15 (A.A) Mıt· 

bo:ıl Stre.:a konferaneııun AV· 
rupa r .!'elelerlni haiblmedlg· 1 
mtltaleasındıdır. AlmılDya'nm 

kovveu!zl" ğlne istinaf! eden 
Verıay ıletemlnl n yerine elmdl 
Almanya'yı mllıellAb ve müaad 
hukuka olan bGydk bir de•let 
olarak. tanıyın bir sisteme ge· 
çilmektedlr. 

ftalyan gazetesi ne diyor: · 
Mi!Aoo, 15 (A.A) - Kor

riere dela Serra gazetesi Streza 
kouf erıtnsında elde edllmtı olan 
neticeler hakkında yazmıı ol· 
dogo bir mıkalede'°bQ;~lı~ 
teri · pek

0

mftkem~I-- bulmakta 
'fe konferansın Atropa'yı bir 
ıolh deneal temin etmlı oldu· 
ğonu yasmaktadır. :l Do gazete 
diyor k.I: 

- Venay konferanaındaa 

aonra hiçbir konfer1nsı Streza 
konferanH kadar Avropa'nın 

mukadderatı lserlode teılr icra 
etme~lı oldugona ıöylemek 

mClbalAğab olmaz. Saib bllh8888 
ltalyı'nın alakadar olduto hn· 

örnek: kendlılne hllnl mu· 
amele edince ıımarmıya batla· 
dı, kendlaine iyi davnndıkça 
tımarmıya baıladı. 

hlaatl nasar ıahlbl - arı· 

bakıtlı 

örnek: h6m6 nazar Nhlbldlr 
klmaenia köttllGğClntı gOrmes, 
arıbakıılıdır, klmıenln kötClltı · 
gına görme•. 

hClıntl niyet - iyi niyet 
örnek: hlanCl niyetle bu lıe 

batladı. 

bClınG töhret uhlbl - iyi 
tanıamıı 

hftıaCl tabiat Hhlbl - ınkll 

Grnek: hClıntl tabiat ı ıhlbl 

bir adam olduğa gtyinlelnden 
belli, seTkU bir adam oldo~a 
glyinlıladen belll 

hft•eyda (bak: •tlkir, ayan) 
hCl~al - bitkinlik 
hG&Cln teeuClr - QzCln, (fr.) 

trllle11e 
örnek: gönlftntıs dalma hft · 

s6nle doludur. Gönl6nb her 
'faklt ClsCla doludur. Voua He• 
toojoan beaacoop de triıte11e 

elanı le coeur. 

, ' Oımanlıca . . . . . . . ke· 
llmeBine kılHosda . . . . . . 
karıılıtıaı uygun (yahut : ye· 
ter) görmtlyorom. 

SelHıbi : (kuaca) . . . . . . 

Önergem ıudur : . . . . ( 1) 
lmH 

(1) Borada blri_6nerge göa 
terllmlyen yasılar Gıerlne bir 
teJ yapdamıyacaktır. 

zaıundakl memleketler için te · 
mtn edllmlıtlr. ŞlmdJ her ea· 
hada bOkftmranlık haklarını 
kuvvetlendirerek devletlerin b~ 
alAkaıını takdir etmek A vuı 
turya'ya dGıer. Ancak ıulh 

f 1 krlne gChenerek lsllr1hıte 

dalmak doğru değildir. Zira 
ıulh dal mı kendisini kovalayın 
tebllk,.lere karıı mftdafaa edil· 
mek gerektir. 

Amerika Ne Fikirde? 
Stokbolm, ı ;, (A.A) - Strcza 

konferansı uf1 iK!•lerl burada 
umumi bir al4ka uyındırmııtır. 
Ve konferanııın Almın1a'nın 

yardımlle kurtıraldığıua htlkmo 
Jonm•ktadır. 

Gazctdere göre Al nanya'nm 
Şark misakını :ımzalımıya:mıi· 

temıyll olduğu haY.klndaki te• . 
llğl konfaransıt bJr esae ve hı r 

mına vet~lttlr. 

Parla, 16 (A.A) Parie 
matbuatı A vasturya ile dl~f'r 
sil4heız de•letlerln slllhlınma· 

81 meı'eleeindcbay .L8Viı-.r; 
-k llçftk-ani;;.;;-;;,--Balk-;;-;;:-

laem11ı ar11ında lhtlllf me'fcod 
olduğu-;..tekztb -edlyorlar:--

Bunaalı beraber mohıbfrler 
Kdçük anlaşma mahaf ilinde 
İioşnoiBüzlİık mc;cud olduğunu 
gizlemektedirler. 

Pertloalu bay Lnal'ı StreHda 
mfthf m bir batA ielemlo olmakla 
muaheze ediyor. 

Ekzelslor gazetesi bay Mık 

Donıld ile bay Massollnl Tana 
meı'eleılnde al•kadır devletlere 
mahrem bir tebliğde bulunmakla 
iktifa etmelt idiler, diyor ve ıo 
ıorctle devam ediyor: 

l;;erçl Streza beyaanameıln· 

de bu ıaı etle bir parti eksik 
bulunacaktı. Fakat Cenevre 
konseyinlo içtimaı daha ıaJda 
olacaktı. Tadil kellmelerl KCl· 
çClk anlaımıda endloeler h•ııl 
etmlıtlr. Bay Thole1ko'nan 
pek ıinlrlenmle olduğa ve bay 
Laval'ın konfennı mukarren
tına Clç de'flerln moahedeler
dekl toprak btık:Clmlerlne yapı· 
lacak her ttırla muhalefete 
kartı koyacaklarını ilin ıure· 

tile kendlılnl zorlukla teıkln 

edebildiği anlatılmakıadar. 

Üfle gueteainln Cenene mu· 
hablrl Fnaııs emniyet ılyue· 
tinin saferi huıoıunda çok nfk· 
bindir. Kaçak anlatma, Balkan 
anlıımaıı, İtalya 'fe Avuatarya 
aruında iki · taraf h yardım 
anlatmaları ılmdiden hazırdır 

n Roma'da lmsa edilecektir. 
Lanl, Lhvlnof, Potemkln 'fe 
Beneı aralarındaki görftımeler

de Franıız-So'fyet 'fe Çek -
Sovyet muknelelerlnln metnini 
çarıamba gClnClnden enel teı

bhe lmkln verecek tcklldedir. 
Franaa Sovyetler birliği ile iki 
taraflı bir mukavele akdini 
tercih eımlıtlr, fakat bay Lnal 
Lehlııaa "~Y• Almınya'ya kartı 
olarak tefalr edllemea. 

Muhabirin mfttaleuına göre 
Almanya'nın Cennre'ye dön· 
meıl 'fe Lehlılın ile Çekoılo· 
vakya araıında mGıtakbel bir 
teırlld meeal Clmldi nikbin ol· 
mak için bir ıebebdlr. 

POtl Parlzlen gazeteıi yasıyor: 
Lehletan dıt bakanı bay La· 

val'ın ilk doğa ml1akı projeıi 

yerine bir 11ra iki taraflı 

anbtmalar lkaml'ılne matuf olan 
teklifı dostane bir ıureue kar
ıılamamıthr. Gerçi ne net ve 
ne d., hayır cnabını nrmlttlr 

iki ba Lanl Vaqova· 

ya gittiği saman battı bar•~ 
tJnl değlttlreeektlr. 

Maten gazeteılnln baıaıf ,,.. 
hablri diyor ki: 

Hiçbir klmıeye ~isli de,ul' 
ki birçok meml~lı.etler Al.-W 
ya'ya kırıı takbibr" bola11..,1' 
pek taraftar değildirler. Le~ 
tan 'ın bllhAHa muhalefet toıt' 
anlaeılmıkta 'fe Daalmark•:~ 
da:muhıUf holondoğa sa--; 
mektedlr. Konaeyln 1td& tJ 
karar vermesi lhım oldal' 
göre Streza'dı basırlınaD t,ar' 
aoretl projeılnln baıı değlt*it 
lere ugramaıt muhtemel~ 

Pötl Parlslyenla m ,) 
Laval'ın Almanya ile aıal" ..... 
iıtemlyen bazı memlek• il'" 
1 kna için çok çalıımaıı ld ~ 
dtceğlnl yazıyor. Bu me111l• 
lerlo kanr ıuretlnde Alı:;: 
için hareketi tasammaa __ ,,,,. 
lecek her tClrlCl fıknyı P..

mak istedikleri anlaııl~: 
Pertloab Eko Dö Parl , 

tealode bitaraf iıtmiol .. ırlf' 
memleketlerin bllhaua qo..- , 

gen· danandıklaranı bildiri~ 

111111111111 Vukuat Ullllldl 

Sarhoşlukla 

Denize Dnşıo. 

'" Dllo saat oayedlde 11111lr *' 
Kartıyaka'ya gitmekte o1•0 ft 
fes idaresinin (C6mburlyet)

1
,J 

puro yolcularından Bay .&fo j 
rem; aarhoıluk yGaGadeO ..; 

nncalr.'la Karııyıka ~ 
vapurdan tlenlze dGıOIA 

Kaptan; npuru derhal d;.,f· 
mut 'fe dfttenl kurtar ;I 
Bay Mnharrern k6rf~• 'f 
larıada aıta bapdır. 

Hırsızlıklar 
Son lıaf ıa lçlnclo A~ 

mlryolu kumpanya11aa• 
Aid odalarmda Y atDf 

İbrahim ile Abdallab 
İbrahim ve Muımmer'lll 
'fe it elbl1elerl, Cemal-' 
Buaa'ın palto .e ee 
Hamid oıhı Şevket'la ~ 
çalınmııtı. IBunu Y11P'0 

ıabıkalı İamail oğlu eoror 
ile Aydın demlıyoluPda 
nenacı İbrahim oldok1'" 
latılmıt, lklal de ıuıolllJ 

11 2 - Göslepede Mıllf .,_ 
dellnde Mebmed kıSI il' 
Nimetin erine gire• 
tarafından bir yorg••• A 
palto, lıkarpln .,etal,.. 
mııtır. 1A 

3 - İkiçeımellk~e _...d 
girmeni ıokaıında A....-, 
bay Nlyasl'nln iki glll 
e'finden çalınan paU01° 
zarında ıauıgı aabflı: 

ıuıu Muıtafa ogla 
nbıtaca tutalmaıt•f· 

!& - Babkçı Arıı.•;. 
rantlaada irfan aokll' ot" 
nn enlıtell k61e blf 
~lleyman'ın eTtadeD 
birlik çeldıgı sabıt•11 

edllmletlr. Arıla• 

aranmaktadır. "' 

Eşek yozondell ~·1' 
Kırııyaka'dı Sol0 

bay İuetln kab'f .ı-f' 
oturan Ali ogla M•-' Jll 
etek meı'eleeiadeD "°" 1' 
gen •e yanbyaa ~-
rem ogla Abaled ,. of}' 
tulmaıtur. Meb111•d ,.,..._ 

1a11 ela kavgaya k.ıt -
med'I tokatlamııtar · il 
kıam da aabklb18 
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UmlUJmô Haırpte ırltlı 1rlkoye 
CastYJsOaıroa 

Senelerdenberl devam etmek· 
te olın mOesseıemlz bo defa 
fabrika •tine bir kat daha 
ehemmiyet vererek itlerini 
daha esaslı ve toplu bir hale 
getirerek eskisi gibi: 

______ ---.. Tramvaydan Diişmilş. 

19 uncu Tertip Bi· 
letleri Satılıyor .. 

Konakdao Gftzelyah'ya git· 
mekte olan 14 sayılı tramvay 
arabasına binen hamal Konya'lı 
Yakub oğlu Mebmed Emin; 
tramvay arabasının Karantina 
askeri ha&tanesl ônftoe vardığı 
eırada dormeaını beklemeden 
atlamış ve tlddelle yere dOoerek 
başından yaralanmııtır. 

__ de Dırngnon~ 
Yazın: Conl Boban Tefrika oomıraıı.114 Büyük ikramiye 

ll.işar, Söyle Bize Birkaç At Bulmak 
Kahil Değil Midir? Dedi .. 

Fabrikatör hacı Mustafa mıh· 

damları Qnvanı tlcarlılle ılrke· 

timiz zahire, on ve pamuk it· 
lerlle çılıtacaktır. Şirketin reı · 

mt lşlerfnde bilhassa QçQnctı 

şahıslara kartı mes'ollyetlerde 

25000 lira 
Mnkafat -

20000 lira 
Çanta Nereye Gitti 
Şehir gazinosu arka11nda 

oturan bay Ferruh apartıma· 

nında Vey&I kızı bayao Zekly• 
Yol bedesteninde bir tapkacı 

dOkkAoına gitmiş ve içinde 
850 kuruş bulunan çantaeını 

kaybetmlttlr. Şanlazıros oğla 

Yani veya matmazel Pola'dan 
şüphe edilmektedir. 

, ... ' 
ıe,k· r ın ınallı ar.kadaeı Bf. 
~ L •roıı lıkımbllle fal açmak 

'"lnd lllllk en mahrumdu. Buna 
l-. •bil mtde HDClllDdlD da 

rtot111 •-'-aıbot' 0 tto. Her nedense u· 
Çt~ 0 terkettlğl gdndenberl 
tnı ~l 1•hmete rağmen ııhhatl 
at 'trnlıtl. Fakat ne olursa 
., .. b 

1)1 d er ikisinin de vaziyeti 
lt.Qe '~idi. Bir taraf tan Bay 
dı~ teın'hı tahriki ile Tdrk'ler, 
ıııa._ er ltrıf taa da miralay Sto· 

letı 11 lthrtkı ile Alman'lar pet· 
ıoe odQ 

lllıı. tmGılerdl. Yakalan· 
lak;; lbtlmıll kuvvetli idi. Bu 
lett, de ise karıuna dizilecek· 
ı,hlıte lllohıkkak nazarlle bakı· 
buı,h~~ lllç olmasaa (Sandi) yl 
•et. lerdl, fakat aceba bu 

lrrı dı ile olmuıtu. 
~ll~Gfe bakınız. Riıar ıam 
'ç.\dt dlltGndagu ıırada kıpı 
1taı le lçdrlye eneli 8Qıe· 

'•rk .. dl, ltı andan da (Saodl) gir· 
g'l'fp llt'ıo caeuıluk dostu çok 
le Plıı bir kıyafette idi. Ceket 
-..._ bltloııuau çıkırmıe, arka· 
lıt, k lr entart glymlf, beline 
bit ~G '••k ıarmıı, batına da 
141. Jt·llb geçlrmlıtl. Hasta gibi 

'"' merakla sordu : 

: ~Odl! Ne oldu ıaaı? 
' iç, diye cevap verdi, 
bir., ;:1ıe bir kenara oturup 
'-. llleadlkten ıonra mace· 
-._ llllıtaıığa başladığı n· 
dıt. ~ladılar ki vaziyet fena· 
(l!u.ı_~dl) lıtanbol'da iken 
~~ deııUen kadının, ılhfrll 
cı._, '1o gClaelllglne tatulmot, 

' : olmaı, hatta belki 
"' 11, llınan için nılfeelnl 
't11~1

11t"aı, uk'adan vak'aya 
At1a, g~~llllıtl. Rlear'a anlattı· 

ltaıcı. e •ıalyet tu idi : 

'~llııa buldoğu din pro· 
4- llu~, 01muo, dört arkadaıı 
t..aı llın yeni teklifi ka· 
ille.. etrrıed'k; _..,.,tdı ı lerlnden katledfl· 

-._ le1acı~ llllda timdi (Sındl) 
~e ine olan &Aafından is· 
~e 0;derek Olen adamlD ye· 
dl, Q koymayı dCltGnmekte 

I' llı .. , b 
'te, Q blkAyeyl dinlerken 

dG t,,, d •e.adG 11 ın lnmletl. RI tar 
"''-' k.cı' l\rkıdaelarını bo me· 
~~' to•ııııı tesirinden kurtar· 
\ııkeıı '" da biran eni hu 

":!,~ la IDıaıtıkadan uzaklış
Ytıı -q111ld 

'''-
1
• (Sındi) ye vazi· 

' Ş ttıktan ıonra : 

"' 
1ıncıı p ~I 1 ıt._,la eter gidecek, bar· 

":! t cı.~lk rı nrecek, ıehrla 
•ta~ tdec~ elel ıokotonu te· 
~I '-t et tir. Fakat şehrin 
~ de bllledlğlnt de dftşdnerek 

~,., !••mızın çart>ıloe bak· 
~- ' Ye b 'tp ~lldt tırıdan kaçmılıyız. 

)cı ile )okte:~ddat ediyor, hiç 
tdll. " 8Uda'yı dfttdnd· 

'-ı,;· Sô1ıe bl 
~bil 1e birkaç at bol· 

1 ' t lllldir? 
''"- IQlaı d rrı. egtUm. Fakat ça· 
1 4.,,~ 
~ 11b L l>eter'I "'1ı.a ..._,,,1 tehlikeli yolcu· 

"'" •lllık it )oll d •ımauı gelmlıtl. '& • •ktı "~ ,t,111l n sonra bo iş· 
lı~ At•rt 

1~1 bıtlıdılır. İki 
'-tı1~"'ke~ konyakları vardı, 
"-.~ btrı 01~k Peter bun· 
' ' •

1111 
dikti So , b..,- llı1tr' . ora 

,.._ ın pıltoeuna gty. 
- .... d a aılnlay Sta· 

~~~~---~~~~ 

mon odasından . çalınan hartayr Jlkeyl Raı'ların kartwnda ge· 
cebine yerleotlrdl. Artık yola çlrdlğlml kaydedeyim. Tftrk tlrketln ünvan ve firmasını kul· 
koynlması için hiçbir mahzur hatlarını pek eık olmıyan bir lanmağa yalnız Mehmed Selim J • } k zmır tramvay ve e e · 
kalmamıttı. noktaeından geçmiştim. Ruıla. Akişln imza koymığa mezon 

Bandın ıonra kaydedilen ea· rın cebheslne doğru yaklaeıyor. ve aallhlyettar olduğunu arze· lirik şirketinden 
tırları; (Bergen) nehrinin :ka. dum. Üzerime birdenbire bir der ve mGeHeıemlz hakkında 20 nisan 1935 ten itibaren 
çftk bir otellode Rltar'la arka- yaylım ateel açıldı. Nıeıl yere mucibi itimat ve teveccfthlerlnl tramvay ıenlıl: 
daşlar1Uı götilrecek olan vıporu kapandığımı ben bUlrim. Me· zin keellmemeılnl diler bu mft· Gilndftz servisi 
bekledikleri sırada Peter anla· ğer hiç farketmeden Roı battı. naaebetle aaygılarımııı ıunarıı. Gilıelyalıdao 
tıyor : na adam akıllı yanaımıeım. Be· Fabrikatör Mustafa mıh· ilk ıefer saat 4,30 

E 'd d ı S Uhll ikinci ıefer ,, 5,30 
" rzurnm an gôrdnmlyerek reket veraln yaralanmamıetıro, om arı • 

k k L L l 11 4 935 Saat 5,30 dan 6126 ya kadar 
ı;ı mı pea. -.o ay olmadı. Va· Fakat timdi ne yapacaktım. Aya· 

2 L l L her 7 dakikada bir hareket 
kıl toprağın Arızalarına ıakla· a.uruş u... pul 
nuak yClrGyordum. ğa kalkmak mutlaka ölmek de· Selim Akit lmıaeı Mtıteaklp ıeferler ıaat 20 ye 

Fakat ıık sık yClrGyfte ha· mektl. Bu vaziyette de uzun Salihli'de fabrikatör Hacı kadar her 4 dakikada bir ya· 

linde bulunan kıt'alara te11dftf mdddet duramazdım. Avazım Mustafa mabdumlın pılacaktır. 
ettiğim cihetle bir kovuğun çıktığı kadar : Kemal namına velisi Konaktan 

içinde veya bir ağacın Gzerln· - logillz, lnglllz! Diye hı· Moıtafa imzası !~~o~~f::fer •:•t ~,56 
de ozon mOddet hareket· ğırmığa baelıdım. Eğer blras Mehmet Selim Aklı 
1 L ld 1 , R • bil dl t L ı ı lmıaıı Saat 5,56 dan 6,52 ye kad11r 
ı z a.a ığım iç D ıftr atle ller· uı ca ıey m. ' • 0 ay aeı· her 7 dakikada bir hareket 
lemeL kabil ol d B caktı. Fakat bu li11nı bilme· Mehmet Selim Akl• •o ıuretle ... mıyor u. u " " Mdteaklp ıeferler saat 20,26 
arada beni bazen eğlendiren, dlğim için ~bir papağın gibi imza edecektir ya kadar her 4 dakikada bir 
bazen de uzun birçok eergOzett m6temadlyen ayol kelimeyi tek· Umumi No. 295 Buıoıt No. 63 yapılacaktır. 
geçirdim. Bunları anlatacak nr etmekle iktifa ediyorum. Salihlide fabrikatör Bacı Muı· · Gece servisi: 
değilim. Sadece en baycık teh· - Sonu var - tafa mahdumları tlrketl ortak· GOzelyalıdan 

lanndan Mehmet Selim tarafın· ı 

,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllllllllll' dan ibraz olunan ve bir nüı ll~::e:~ıp seferler 
11

1

1

1t8 t :~.30 
- 8 ) .1 f p . p §§ haeı daire doıyaıında bıfıedllen kadar her 7 1 2 dakikada bir 
~ ey ne mi e 8fJS anayırJDJ §===· bu beş nOıbadan ibaret ılrküler yapılacaktır. = z· Ed. . mahfuz nGhaıının ayni olduğu Saat 23,30 dan aonra IOD 

~ . ıyaret IDIZ.. bilmukabele anlaşılmakla tasdik eefer saat 1 de 

~ 18 Mayıstan 3 Haziran 1935 e kadar § kalındı. Bin dokozytız otuzbet Konaktan 

5 Fazla Maltlmat Almak için Fransız Ge· ~ senesi Nleanın onbirlncl gnnn. ilk ıefer 11at 20,26 
;;; § 11.4.935 11.4.935 MOteaklp ıeferler 11at 24 de 
~ neral Konsolosluğuna veya lzmir Fran· ~ıs kurnıluk pul 20 kuruttuk pnı kadar her 1 ı . 2 dakikada bır 
~- sız Ticaret Odasına Mflracaat.. ~ Mmtafa imzası yapılacaktır. 

- Salihli noteri Saat 24 ten ıonn eon ıefer 
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2 Arkadaşın Yaptıkları 
Allrels mahallesinde Haean 

reis oğlu Ahmed ile Seyflddln 

oğlu Muharrem ıarhot oldukları 

halde Bergama'lı Bayan Hadi· 

ce'oln oda kapısını tekmelemlt· 

ler ve iddia edildiğine gôre 

bazı eşyaeını da almışlardır. Tah· 

klkata baelanmıştır. 

Ustura Taşı yormuş 
Bışdarakta Haıeyin oğlu 

Haean 'ın Gzerlnde 

bulunmuetor. 

bir ustura 

Üniversitede Döçent, 
(Muavin Profesör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Haııtalara hergıln öğleden 
ıoora bak.ar. 

lııtiklil r.addeti No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S TAN B U L 
Telefon : 49250 

• lzmir Vilayeti Baytar Modorlo . 
ğnnden: 

Tl:.:J OK iYE· 
Karacabey harasında doğmoı dokuz baş ıaf kan İuglllz tayı 

hu cuma Kızılçullu'da koeu alanında arttırma oıulG ile eatıla· 

cıktır. Arthrmıya girmek letlyenlerln her tay için ryaz lira 
depozito parasının peree111be akıamına kadar maliye nzneelne 
yatırılarak alınacık makbuzun arttırma komisyonuna lbraıından 
sonra arttırmıya lttlrakl ilin olunur. 16 17 1110 

1 

lzmir Defterdarlığından: 
İaelslnln vergi borcundan ötdrd tthslU emval ya .. ıına göre 

haczedilen ballıkuyu mahallesinde hacı ali caddeılade kAln 73 

sayılı hane tarihi ilandan lhibaren yirmi bir g6n müddetle ıatı· 

lığa çıkanldığından pey ıtırmek lıtlyeolerin defterdarlık labılllt 

kalemine müracaatlerı. 29 5. 12. 17. 907 

Türkiye Ziraat Bankası lzmir Şu
besinden: 

15,4,935 tarihinde açık arttırma ile ihaleleri yapılacağı 25,3, 

935 te Ege 30,3,935 te Milli Birlik 4,4,935 te Anadolu ve 9,4, 

935 te Yeni A11r gızetelerlnde ilAu edilen Yunanla emvalinin 

ihaleleri 24,4,935 tarihine temdld edilmiştir. Sıtıt gayri mObadll 

bonoeu veya peıln p~ra ile nıkten yapılır. Kıymeti mtıbamme· 
nesi lklbln lira veya daha ziyade olan emvalin lalhel katlyelerl lıtlza· 
na tabidir. Maim satıldığı ıeneye ah devlet vergi ve belediye resim 
veıair bfttCln masraflar milşterlye aittir. lıtlyenle in yOzde yedi 
buçuk temloatlerlle birlikte ihale gOaQ 11at 14,30 da Ziraat 
bınk111na mftracaaılerl. 1123 

Türkiye Ziraat Bankası lzmir Şu
besinden: 

10·4.935 tarihinde açık arttırma ile ihaleleri yapılaca~ı 23.3. 
935 te Milli Birlik 28.3.935 te Anadolu 3.4.935 Milli Birlik 

ve 7.4.935 te Yeni Asır gazetelerinde ilin edilen Yunanlı em· 

valinin ihaleleri 22.4.935 tarihine temdld edllmlttlr. s.ııe gayri 
mlbadll bonosu veya petln para ile nakten yapılır. Kıymeti 

mohammeneei lkibln Ura veya daha ziyade olan emvalin lhalel 
kat'lyelerl lıtlzana tabidir. Malın ıatıldığı ıeneye alt devlet vergi 
ve belediye resim vesalr batan masraflar mflıtedye aittir. İatl· 
yenletla yGzde yedi buçuk temlnatlarlle birlikte ihale gftnG 
... , 14,80 da Ziraat baakuını mtlracaatlerl. 1099 

l 1 R/.\,6T 
• 

BAN~A51 .. a 

-
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il ~ Olivier ve şüreka-

Senelerdenberi TECRUBE edilip piyasamıza çıkdık-

dan sonraGriphastalığmın memleketimizdeŞid· 
sı Limitet Vapur 
Acentası 

detini Kaybettirenve vaktinde kullananları 
Gripe Yakalanmaktan Kurtaran 
Grrüpe Kaırşo TecrlYlb>eDD 

Cendell Han. Birinci Kordon 
Tel. 2443 

The Ellerman Llnee Ltd. 
"RUNU,, vapuru nlean so· 

nunda I~ondra ve Anvere'ten 
gelip tahliyede bulunacak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

"ALLGERIAN,, vapura ma· 
yıs haolangıcında Ltverpool ve 
Sevvansea'dan beklenmektedir. 

ve Çolk MlYessöır 

NEOl{ALMİNA 
Deoteache Levante Llnle 

0 ANGOHO,, vapura 25 nl· 
eanda Hamburg, Bremen ve 
Anvera'ten beklenmektedir. 

Kaşelerini Emniyetle Kullanınız. 

• 
Not Vnrut tarihleri ve va · 

purların letmlerl dzerlne deni· 
şlkUklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

~lllllllllllllHlllllllll~ Dok tor -.111111111111111111111111, 

§ A. Kemal Tonay ;;; 
= Bakteriyolog ve bulaşık ile salğm hastalıklar _ 
_ birinci sınıf mfltahassısı = = Baı!mabane istasyonu karoısında dibek eokak başındaki Müved· = 
_ det salonu üetünde 30 eayılı ev ve muayenehanesinde eabah eaat 9 = 
:= dan akşam eaat 9 a kadar bastalannı kabul eder. = = .Müracaat eden ha talara yapılma@l laıımgelen eair tablilat ve ~ 

mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cevaz gö· = 
=: rülen Pnomotoraks (bava vermek) muayenehanesinde muntazaman = 
filiıın yapılır. 1111111111111111111mnnnmıııımınnmnmnnnnm11111111miiffi 

(Atatürk) Heykeline Ait 
M üsahaka ilanı 

denizli vilayeti daimi encümeninden 
l - Denizlide cdmhnrlyet meydanında dikilecek (Ataldrk) 

heyiLellnln . yapılmHı m6aabakaya konolmootor. 
2 - 'M\l abaka mClddetl 1·4·1935 tarlhiudeo 30·4·935 aah 

lgdnG saat 16 ya kadardır. 
3 - Heykel, tabii bOyOklOğe nlebetle blrboçak misli olacak 

ve bronzdan yapılacaktır. 
4 - Mtlsabakaya lotfrak edeceklerin lıtanbal veyahut yabancı 

memleketler g\lzel ean'atlardan ıkademllerlnden mezon ve hey· 
kel l,lnde mavaf fak olmuo Türk aan'atktrlarından bolonmaları 
ve yabancılırrn bu tartlardan başka on eene TOrkiyede ikamet 
eımlo ve ticaret sicilinde mukayyet olmaları l&zımdır. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

"ULYSSES,, vapot'u 13 nisanda doğra Malta, Anvers, 
Roterdam, Ameterdam ve Hamburg Umanları için y6k alacaklar. 

"HERMES,, vaporn 16 oieaoda limanımıza gelip yOkfiod bo· 
şah taktan sonra Borgaz, V arna ve Kôatence limanları için yük 
alıcaktır. 

"STELLA,, vapuru 21 nisanda gelfp 1 mıyıeta Anvere, Ro· 
tterdam, Amıterdam ve Bamburg Umanları için yük alacaktır. 

"HERMES,, 4 mayıstı gelip 9 mayısta Anvere, Rotterdam, 
Ameterdım ve Hamborg limanları için yfik atlacaktır 

SVENSKA ORIENT LlNlEN 
"SMALAND" motôrd 14 nlııanda Roterdam, Hamburg, Co· 

penhagen, Daotzlg, Gdynıa,Göteborg, Oelo ve lakandloavya 
limanlarına hareket edecektir. 

••ERLAND" mot"rO 2 mayısta Roterdam, Bamborg, Copen· 
hıge, Dantılg, Gdynla, Côteborg, Oalo ve lekaodloavya liman· 
larıoa hareket edecektir. 

S>:RVİCE MAR1T1M ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ıyda bir Munt11am Sefer 

" ALBA JUL YA ,, vapuru l mayısta gelip 2 mayıetı Maltı, 
Ceoevo, Marallya ve Barııelon'ı hareıket edecektir. 

11PELEŞ,, vapuru 26 mayısta gelib 27 mayısta Maltı, Marellya 
•" Barselona hareket tdecektlr. 

Yolcu ve ydk kabul eder. ~ 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 
İsmlr Nev-York arasında aylık munta&am aefer 

11RINOS,, vapura 30 nisandı ( Doğru ) İ&mlr'den Nevyork 
lçJn yok alacaktır. 

Hamit: ilanlardaki hareket tarihlerindeki deglolkUlderden acente 
mee'uUyet kabul etmez. 

Fazla tafaillt için İkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye olrkett 
binası arkasında Fratelll Sperco acentalığına mt\racaat edilmesi 
rica olunur. Tr.Jelon: 2004 . 2005 

DOKTOR 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi Rontken MQtahassıeı 

HERNEV1 RONTKEN MUAYENELERi 
ve ELEKTİRİK TEDAVİLERİ. 

Yılrümi,en ve Bilhassa RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Viole 
Tatbik ve Rontk.en ile KEL Tedavileri Y ıtpıhr. 

• lkinci Beyler Sokak Fınn Karom No. 25 • Tele. !26~ 

•Akşehir bankası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

u~mnır ŞlYlb><®~ü 
ikinci kordonda Borsa civarında kendi blnaeıod• 

TELEFON: !2363 ...... 
HerUlrln Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu •. 

Mnsait şeraitle mevduat kbul edilir 

Hububat, QzQm, incir, pamuk, zeytinyağı, afyon ve 
sair emtia kumusyonculuğu yapılır. Malların v~ı:"· 
dunda sahiplerine en mflsait şeraitle avans verilit• 

Türkiye Ziraat 
Sandığından: 
KazaH Cinai Mevkii 

Bankası Köyceğiı 

111eo 
Mlkt1rı Hektar Muhılll . 

metre murabbaı kıy111etı 
Köyceğlı Tırla Yalı pınarı 2975 2 150 

Hacıl1r yurda 6651 2 87 .. " 
237 _,ı· 

Köyceğiz Ziraat bınkaeına borçla Sofyalı maetafa oğla k9 •0~ 
in yukarıda mevki ve dönümleri yazılı Ziraat bankasını l>lf~ı 
derecede ipotekli bulanan gayri menkulleri 1697 nom•rıb Z~rlJO' 
bankası kanonuna t«'vf ikan 4,4,935 tarihinden ldbttreo J,ı 
çok ay maddede açık arttırmı sureılle 11ııhğa c4' 

1 - Birinci ihale 19 mayıa pazar gftoG aaıt 16 de 1(1)1 

Ziraat bankasında yapılacaktır. ~ 

2 - Mftzayede şarınameal l.mayıa.9:15 tarihinden fal ,,_. 
berkeeln gôrebllmeal lçln Köyceğiz Ziraat bınkuınd• açık 
londnrolıcaktır. 1ı'1 

3 - Arttırma bedeli Qç yeminli ehli V'ukuf tarafıadıa :Jııl 
edilen yakarıda yazılı 237 llr1 kıymetin yGzde yetmlo 0et· 
bulmazu, 11tıo 2280 numaralı kanunun birinci maddetl 

111 

hince geri bıraktlır. ~ 5 - Müsabakaya fotfrak edecek heykeltraolar mOeabaka mftd· 
detl içinde Denizliye kadar masrafı ve ambalaj ve ılgortası ken· 
dilerloe ald olmak üzere 1, 15 nlebetlnde alçıdan bir maketini 
yaparak vilayete g~odereceklerdir. 

V.N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

Talihlerin yftzde 7 ,5 teminat akçelerlle Kôyceğlıı Zlr••;2 

• o PERA TÔ R • koiUıiııHı~iıiüiıiiııni,nn:i,i:ıı::nnııiı:uunıiııııııııııııııııııııııııııııı n: '' 
or. Kamil Ahmed ;; 6 - Heykelin kaidesi vilAyetçe yaptırılacaktır. 

7 - Milsabaka neticesinde mahsus komlıyoou tarafından hl· 
rlncillğl kabul edilene 200 ikinci gelene 100 Ura mftkAfat ve· 
rllecekdr. 

8 - Heykel birinci gelen ean'atkAra pazarlıkla yaptırılacak, 
oyooolmadığı tuıdhde lldoclliğl kazanın aan'atk4rlı pazarb~ı 

glrieilecektlr. 
9 - Pazarlı~ şartları aytıca teeblt olunacaktır. Mfteabakaya 

htirak edenler pazarhğa es11 olmak Qzere heykelin bedeli hak· 
kanda teklif !erini de bildirmelidirler. 

10 - Tafsildt almak istiyenlerin vllAyet makamına mClracaat 
etmeleri ve bn müsabakaya alt oartname nftshaları lstanbul'da 
Küzel ean'atlar akademlal mildQrlilğilne Ankara ve İzmir moha· 
ıebci hususiye müdOrUlklerlne gönderildiğinden fazla malumatı 

oralardan da almaları ilin oluonr. 10o9 7 12 17 22 4 ......................................... 
Hamza Rüstem 

~otoğrraflh1aınesn 
1 - Bayram gOnleri açıktır. 

Muhterem müoterllerlmlzden gördftğftmftz rağbet ve 
teveccühe naclzl bir mukabele olmak Qzere bayramın 
birinci gününden Martın nihayetine kadar resim çek· 
tlrecek Hygıh müşterilerimize birer zarif hediye ver· 
mc-ğl d6~Qnd6k. 

Mtlşterilerimlzln bo hediyemizi kabul etmekle bizi oeref· 
lcndlreceklerfol ftmlt ve temenni eyleriz. 

2 - Mağazamızda en yeni fotoğraf makineleri ile eczaları 
ve umum fotoğraf malzemesi bdyftk tenzilAt ile satıl· 

maktadır. Muhterem mdoterllerlmlzln bilhassa nazarı 
dikkatlerini celbederlz. 

Resne Fotoğrafhanesi Sahibinin 
Müşterilerinden Bir Ricası .. 

ikinci Beyler sokağındaki fotoğraf hanemi kapattığımı )aygılı 
mi\ştnilerlme llto ederim. 

Klişelerlml Emirler çartl8lndı Bay Hamza ROetem fotoğraf· 
hanesine naklettim. Sipariş vermek lsriyenler lfttfen oraya oğ· 
rasınlar. 

Ben de şimdilik ekser zamanlar oradayım. 
BAHAETIJN • FOTO RESNE -

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE L1N1E 

Merkez askeri h11taoeel 
operatôril 

İkinci Beyler sokağı Beyler 
hamamı karıısı No. 41. Her 

gdn t\çten eonra haıtaların• 
kabul eder. 

Telefon 3686 

" MOREBA ,, v.pnru halen 
limanımızda olup 18 nisana 
kadar Anvera, Roterdam, Hım· 
hurg ve Bremen için yak • 
alacaktır. m

1

-a-yı_ea_d_oğ_r_n_b_e_k_le_n_ly_o_r ,-N-ev· 
11DELOS,, vapntu 30 nisan· york limanına yok alacaktır. 

da bekleniyor, 2 mayuıa kadar 11EKSMINSTER,, vapuru 19 
Anvera, Roterdam. Hamhorg mayısa doğru bekleniyor, Nev-
ve Bremeo limanlarına yak york limanına yük alacaklar. 
alacıktır. 

ARMEMENT H. SCBUIDT. N. B. - Gello tarihleri ve 
HAMBURG vapur tarihlerinde acentemiz 

hiçbir mes'uliyet kabul etmez. 
uNORBURG,, vapura 24 ol· Telf!fon No. 2007 . 200R 

1anda bekleniyor, Anven, Ro· 
terdam ve Hamborg limanlarına 
yok alacaklır. 

DEN NORSKE MIDDELBA VS· 
LlNJE D S. A·S 

SPANSKELINJDNLO OSLO 
11BOSPHORUS,, vapuru 17 

nfeanda bekleniyor Hayfa, Dl· 
eppe ve Norveç Umanların• 

yük alacaktır. 
Ayni zamanda Hayfa için 

mevki yolcuları kabul eder. 
SERViCE DlRECT DANUBIEN 

TUNA HATTI 
11ATID,, vapura 16 olsanda 

beklenf yor. Bodapeıte, Bratıe· 

in ve Viyana için doğru ydk 
alacaktır. 

THE EKSPORT STEAMSHıP 
CORPORAT.ON 

"EKSMOUTH,, vapura hı· 

len limanımızda olup Nevyork, 
Flladelfiya ve Baltlmor için 
ydk alacakttr. 

11 EKSELSIOR ,, vapuru 3 

• 
IZMIR 

-
~ Esnaf ve Ahali bankası 
---
---

Sermayesi: 1,000,000 T J;:; 

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

Alaşehir, Tire •. 

Hertftrlft Banka Muamelatı Yapar·· 

Bir senelik mevduatı 
Alu aylık ., 
V adeelz hesabı carilere 

Aylık elektirik 

Masrahnız 

içi gazli 

l\IETALLU~ 
• lambalarını kullanıoıı •. ~, 

Hu marka az sarfiyat, bol 
1 

ve uzun ömQrJodO~ 

Mehmet Te\7fiı. 
Dayak Elektirik, Telefon ft 

Malzemeleri deposu. 9S 
Peştemalcılar N. 77.79 Tel· 


