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ransa - Rusya Müzakeresi Almanya'daki 21 Nisan; Alman 
Heyet Döndo. 

Bir Zorlukla Karşılaştı ·m.~::ı~11··.::./Ai.~! : •• ,!~ Havacıları .!.!.~yramıdır. 
esaelaunı mflzmkere etmek Gzere 
Dıt itleri Bakanhğı genel k4tlbl 
Naman Menemenlloğlu'aun bıı· 

kınllğı ahında Berlln' e giden 
heyetimiz danmilıtftr. 

Bay Litvinof Paris'e Gidecek iken 
Moskova Yolunu Tuttu .. 

ÇQako Fransa. Sovyet R~sya'ya Uluslar Kadrosu 
Nis'teki Bey 
oelmilel Yarışlar. 

Dahilinde Bir anlaşma Teklif Etmiştir. 
Süvari Zabitlerimiz 

Lokarno misakı tHhhGdlerile 

'r-ı •• ı. plllte • Streu'dan c~nevre'~e giderken bay 

~ 19 (A.A) - Bay u.. elde edllmlıtlr. Şimdi So-ret 
~gln Partı'e gelecek ft Roıya'nın tabrlk olmak11aa11 
~ Y.rdtm mlnkı mil••· maras bhnaeak bir tecaftls 
8-, e denm ohınacakı11. halinde ıflr'atle yardım edilmeıl 
)~tıl may11 baoları•da keyfiyetini alaılar koruma ta · 
~ "°-k. beledlJe aeçhnleda· rafından teca'tdz •okobolduğo 
~ ' 1 Moıkon'11 zly•et tanınma&kça Ren hadadoaa 
"-t ~· '1balun enı hlktm· riayet edilmesini tasammoa eden 

telif eden formöltl kabul etmeel iyi Neticeler Alıyorlar 
kalm111tır. 

Cenevre, 20 (A.A) - Bay 
Lhvinof arkadaşlarlle bir lıkte 
otomobille meçhul bir lallka· 
mdn doğru hareket etmiştir. 

Herlin, 20 (AA) - Bay 
Lit'Vioof 'un Cennre'den doğ 

ruca Moskova'ya gldl11i eiyaeal 
mabaf ilde Fransız . Sovyet mG· 
1:1keratının ıon dıkikada vahim 
gtıçlilklerle kartılattı~ına bir 
delil gibi ıayılmıktıdır. 

Parie, 20 (A.A) - Matbuat 
bay Lfnlaof'on Parlı'e gideceAi 
yerde Moıkon'yı dönmesinin 
Roe · Franııs muahedeıl met· 
al. in benO~ teablt edilmemle 
olm••- bir delil teıkil etdtlnl 
yazmaktadır. 

Franaıı btlk6metl ltll4fın 

anı hatlarını matebbll yar· 
dım otomatlsml eeuı herine 
değil, fakat aloılar koroma 

8qı 6 lnCI ylsde -

Nfa 19 (AA) - ArsıuluHI 

atlı manlah mQsabıkal1r 1 7 
nisandı bıtlamı,tır. İlk günkQ 
mChabakaya l l ulus 98 atla 
iştirak etmiştir. 

Bu m6sabakıya lştink edf'n 
bGtGn Tilrk sabitleri parkürft 
muvaffakıyetle bltlrmlılerdir. 

Mal&zlm Saim Karacabey 
huaııada yetfoea Kıemet lı · 

mlndekl atı ile beelacl olmaı· 

tar. Tark zabitlerinin batan 
mdsabıkll1r neticesinde çok 
iyi bir derece alacakları Gmld 
olan maktadır. 

Bay Bitler 
46 Yaşına Girdi .. 
Almanya, Bu MO.na
sebetle Şenlik Yaptı .. 

)eı lt kında Frmnsa ile Sor· 
"Jı •r.ıında ınlatmıl11 

Y•·Çekoslo· 
Bulgaristan 'ın Yeni Ka-1 

-~ . ~a. _:\ulaşıyor. hinesi Meşruti Olacak. 
~ica lles'io imza 
id &loskova'ya 
C.~~ Söyleniyor .. 

Eski ve l\levkuf Başvekilin De f ah- ı 
liyesini lstiyen Olc.lu. 1 

I~ •ıa,, :- 1~ {A.A) - So•yeı 
~ "- 11111~ Çekoslovakya araeın 

~ttllı~lı lı:ere edilmekte olaıı 
~"'lı: 1 Yırdım mlıakını par.Ce 

-._,, çtll Bay Benee'ln Moı· 
'-1 t gltllleıl mubtemeldfr. 

---- ~•lrıof ile Beneı1 çol 
,.._,,..;11 llltızakerelerde bu· 
--~ L clır. Mtııakere eıını· 
'" QQlı: lı: llıt ,.. ~ Q mOtul rlerl de 
~~-...elı: otlovak heyeti mo· 
teı ı lll b k "ita e dilinde mOHke· 
~ ,:k llltlııit olarak la 

il taarlb olonmaktad11. 

Sofyı, 20 (A.A) - Krtl 8 . 
To,eftı hodııdıoz ıe1Abl1etler 

bığıtlamıısa da yeni bı11bıkan 
kabineyi teıldl buıoıundı bazı 

gtlçltıklerle kuıalıtmıkıad1r. 

Eııki adliye bıkanı bıy Dlkof 
kendtılnln kıbtoeye iştirakine 

tart olarak eekl başbakan Can 
kof 'un derbıl ıerbeet bıukıl 

mısını lıtemektedlr. 

General Zlatef yeni kabineye 

glrmlyecektir. 
Harbiye bakanhğıoı general 

Radef tlserine ılacaktır. Kral 

tlkiirt Ihtikirı Yapan· 
'"C ezaya Çarptırılacak. 
~iYa.saya Ko.kÜrtÇıkarıldı. Yeni 

'-a. Sipariş te Y apıldi. 
~botı-a!~llllıaan kak.art lhdyaçları Gzertndeki endloe dığılmıııar. 
t ~ clt 

25
' 8 300 ton ktlktlrt piyasayı eevkedllmlttlr. SGmer 

~· 5 OO ton için mlaaıde almıt •e ılpırlete bolunmuttor. 
lıa.~ ~ı1ta plyuaya çıkacakbr. Keçiborlu klkaıt fabrlkuı, 
~b Jenl lmıltbna baılayaeak •e plyuada dalmt mal 
.~ t, 

l~lt, ~ hQlaala Ttlıkofia Aakara'dan tely111ı.ı ıılmlftlr. 
'P••lar hakkında derlaal takibat yapdeakbr. 

~baobaklnı eerbeltçe latlhabl 
.. eyledlğlnden bu defakl btlk6· 
... metin meıruti bir mahl1et ar· 

Bulgu Kralı Boriı 

zetmekte olduğa klydedllmek· 
tedlr. 

Sofya 19 (A.A) - Kr•l 
yeni kabiatınla tetklli için 
lıtlııreleı1ne deHm etmektedir. 
Kabine bobraaınıa yana ak· 
.. ma kadar nihayet bolma11 
bekleamektedlr. 

Sofya 19 (A.A) - BHu 
ajan1ının blldlrdlllne gare dCln 
aktım Uıraycla eıkl kabinenin 
yalnıs ukert erktıunıa bulun· 
maeı, yeni kablaeala mOabuı· 
ran aıkerlerden tetkll edlleeell 
HDDIDI nrmektMir. 

Bay Bitler 
Berlln, 20 (A.A) - Batan 

Almanya bugün Hltler'in 46 ıncı 
dotom yılını kotlolamaktadır. 

Hltler'ln mahtellf foto~raf fa 
nnı netreden matbuat Alman 
mllletl ıef inin meılyetlerinl bO 
yak ıltıyltlerle tahlil etmek· 
tedlr. 
80t6n binalar doaanmıot1r. Cif· 
olıoa kumandınları aıkerlere 

ıOylnler ıaylemleler n 16 Mırt 
kararının ehemmiyetinden bah· 
eetmlılerdlr. 

Devlet memorlırı birliği Al· 
mın mllletlnln bedeni terbi· 
yeılne ıarfedilmek flıere B•y 
Hltler'e bir milyon mark yol· 
lımıttar. 

Berlln 20 ( A. A) - Bay 
Hhler'ln 46 ancı yıldOntlml 

mGnaeebetlle h1rblye bıkıoı 

yanında deniz n hın konet· 
lerl baıkınları ile birlikte ttb 
rlkte bolunmoı n ordunun 
eadakat yeminini tekrarlamıttır. 

Eekl mobırlbler cemiyeti 
baekanı mlrılıy Relnhard be· 
diye olarak Bltler'e oadOrt 
bombardnaın tayyareıl ver· 
mltdr. • 

Almanya'da Askerler Sağlam, Sıh
hatli ve Boylu Olacaklar. 

Alman llindcnburg tııyyare~i nio isim konma merasimine aid intibalardan. 

Berlin 19 (A.A) - Harbiye 
bıkını; her ıenenln 21 nleanı · 

nı hna ordusu için kutlu fana . 
cak • bir bayram gilDQ olarak 
ilin etmiştir. 

21 niııan bOyük hava kıh· 
ramanı baron Von Rihtofen'in 
auımOadD ,ı1damGaGdtlr. Bu 
ıeoe 21 nlıan paıkalya yorta· 

larına raetgeldiğf aden merasim 
pek kulak olacaktır. 

Berlln 19 ( A.A ) - Yeni 
aıkeri kanona göre orduya 
bOnyeıl uğlım iyi yetl,mlı ve 
ııhhatl tam olaular ahnıcaktır. 
Orduya girecek kora efracbaıa 
boylan ugıri 15'4 ıaadm olt· 
caktır. 

Yunan Ana Yasasında Ya
pılacak Tadilat. 

Kahine, Bu Yoldaki Dnşoncelerini 
Alakadar Komisyona Bildirdi. 

Yunan Cümhurreiei Bay Zaimia makamı uda. 

Atlaı, 19 (A.A) - Ana ya· 5 - Sıyln mecllılnln iti· 
ıanın tadili n hClkumetln aelA· mad reyleri baıuıundald baklan 

hlyetlerlnia genltledlmeıl yo· 
tunda kabine yeni ına yısaya 
""e olacak omomt prenılblerl 
anı yua komleyoauna bildir· 

mittir: 
1 - Teırll 1ellblyet mlahı· 

ııran uylavlar mecllllne aid 

olacaktır. 

2 - M11nf l1arı lcab ettire· 
cek kanun teklif lerinl ancık 

hdkllmet yapabilir. 
3 - Relılctımhor bakt\me· 

tin teklif l dzerloe 11yln mec 
llılnl feahedebllir. 

4: - Relsictlmhor intihabı 

dogrudan dogroya oloı tara· 
fıaclan yıpılır • 

tı•dtd olunacaktır. 
6 - Cemiyetlerin htınlyed 

tam olacaktır. Ancak uyla• 
mecllıl icabında bu htlrrlyet· 
lerl tahdid edebilecektir. Mat· 
boıt hcınlyetl de ayol btlklm· 
lere tlbldlr. 

7 - Yunan'hların ııııama· 
ıını yınk eden kanan kalcb· 
11lacıktar. 

Kaputajda 
2 Aylık Biletler 

lıtanbul, 20 ( Huıuıt ) -
K.apotaj gemilerinde tenzllttla 
iki aylık btletlerln tatbikine 
bıılaamııtır. 
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M (T e O V ;;;;;; lrd> lY y lY m O a r u''ı rG-onan 
Başkaları Ne DftşOnOyor? 

Almanya Danzig ve 
mel'i Almak istiyor. 

e• ·- Knçnk DuyumlB'l 

Dısarı lşle;rİ Bakanımız ~ihl.or is Yeni Mn· 
' -• dftrft Dnn Işe BaşlaO• 

8 G • 8•1 D • Al ı b }'d {"> ki • A k ' G• Şehrimiz T6rkofl& dlrektl'· ay Örtog le, 8DZJg manya• stan U a .Je ıenıyor. fi ara ya J• lOğftne tayin edilml!J olan ~k 
nın Aynasıdır Demiş ~ sin direktörd bay Ziya OrgO 

---------'-- .. decek 10 M6tyı,.,ta Bu·· kreş'e Gı.dı·yor geloılı,ı ve ı,ıne b·•1•mıı,ıtır. 
• J. ' ' -' • • İltan bol Tftrkof lı dlrekt6r 

cL' Echo de Parla> yazıyor: meclis geçen Şubattı kendi ken· lftğOne tay in edilen bay ık• 
M Dantslg ıerbeıt oehrl ve dfılnl feıbetd. BalboJd dahı lıtınbul 10 (Boıoıi) - Cene,•re,.de uluslar aruında kurultayı baekınlık eden Dıoan l,lerl 1 Emı·ollıh dan vazifeyi; b• 

Memel toprakları Alman htl· lki yıl it bıı,ıındı kalm11ı icab Bık anı Bay Tedlk Rüodtl Arae, yı 1111 tehrlmlzde beklenmektedir. Bay TeYI fk RGşd4 Anı, ... 
· Zfya'ya ı levretml,tlr. Bogu0 

hadı faaliyetinin en hararetle edfyordo. Berlln'ln plAnı barı boradan Ankara'ya gidecek Bık.anlar · heyetinde Cenevre mtızıkerelerl hakkında izahat werecektlr. l'• 
çahttığı yerlerdir. Bonlırın her lırda parlAmentarlzml yıkmak, On mayısta Bakreı,ı'e giderek Balkan ı dışarı leler bıkınları konıeylne girecektir. Bandırma ekapresile lıtınbo 
ikisi de harita Gzerlnde ancık HltJer dlktatörlfiğftne benzer .. ... • • • t • • ... • gidecektir.. Bay Zfyı Orgoıı. 
ktıçük birer leke gibi göriln· bir diktıtörliik teale etmektir. f L h M ""fôb OJd s Ih Ôkonoml Bıkanhğıncı verildi 

L dl 1 M L ' en eriJ8 "e ı ıg u u bir emJr ilzerine dört ay ef,el meıde r er. emel ltvanyı nın Hava nazın Bay Göring'ln ° o:ı 
arazisinin yirmide birini teşkil 4: Nisanda ortaya attığı parola M ç 1., ç • ı • G • de oeh tlmlze gelmi,, G•' 
etmemektedir ve nüfusu ancak ondur: "Dıntzlg Almanya'nın 3P. o~ ır ~ı·n eçtı için Miting incir ll"JabsolOmftzGo letını:Jırl· 

~ zaıyon · ıı hakkında tetkikat r•P' 
150 bindir. Daotzig ıerbeıt ıynasıdu! .. 

·:::.::: ~: ~:~~: ~~.~!: ~~~~'.· ita;,,. ~.;..::d•::~.:.~::~ . .1°:~ Zah ı ta T a.hki kal yapıyor y ~.r.:~~~!~::.uıi ) ;:!d. :;:.,:.:~orunu Bakatbl' 
mındın Memel'den kilçiiktiir. Lttvanya hftkumetlni, nazllerln İstanbul, 20 (Bnensi) -- Feoerharoçe tıkımlle Viyana fodbol Arsıulusal kadınlar kongresine Bay Hitler'in 
Fakat bunların her lktıl de ekaerlyette bolondokları Memel tıkımı arasında yapılan m~ ,ç, Fenu .'in mağltiblyetlle neticelen· lttlnk eden bdtüo kadınlar De ınftm Y ıld6nQDl0• 
blrer tlmıııl teokll etmektedir. mlllt meclisini bir ıenedenberl mlı,ıtlr. Maç eenaaında çok ~irkin 'haller olmnı ve Vfyaoa'hlıra yatın ıolb lehinde bir miting otO 
Banlar Alman'lano nazırında lçtlmaa davet etmemekle itham Dün Alman Relılca.,b 

dayak atılmıotır. akdedeceklerdir. Bay Bltler'ln doa.um yıld604· 
Almaoya'dao koparılmıo top· eylemektedir. Bitler 1924: den Zabll•, Fener oyuncuları Ue 1>111 kimseler hakkında tıhkl· su•• m erbank. " rl 
raklaıdır. Son Sır plebletl beri Memel letıUlkoaonn temin mil idi. Bu mftoısebetl• eeb ' kata ba,lamı,tır. b•' 
bu memleketlerde kurtnloı ha· eden devletlere hJtıp eyle· _....._.,. • mizdekl Alman'lar, konaolot 

reketlnl uyandırdı. Almanya mektedlr. Demir Saıtayii ilerliyor 1,5 Milyon nede toplanarak, bogtln.G ıeı'fd 
slmımdarlırı bu hareketin ge· Memel hAdlseleri Dıntzig etmlı,ılerdlr. 

l 1 i 11 k dl l B hAdiıelerlnden çok dıhı kor· 10 M•ı L• s ı• L• K d 
D f emee n &leme le r er. O• 1 yon l ra ermaye 1 ıra azan J •• 
na movıf fak olmak için bu konçlar. ÇGnk.d bo h&dleeler 

lğdiç Edilen 
Hayvanlar·· gClniin birinde Almınya'yı ge· İatanbnl, 20 (Hususi) -

memleketlerde ozon zaman .. K ı 
enet yapılmıı olan Bitler te çen eyhllden bert birbirlerine Eıı· Ban ~z-a~ı uru u yor. 

kartı bığlanmıı olan Oç ballık .1.."- O 
ıekktıllerlnden· iıtlfade edilmek devleti aleyhine harekete getl· 
lııtenmektedll'. rebtllr. Maamıflh bu devletleri 

Dıntzlg serbest ıehrl, 1933 birbirine bağhyan muahede, 
yılı Mıyıemdao yapılan intiba· Letonya, Estonya, Almanya ve 
hıltan beri Volkstag (Halk Polonya tesirleri altındı bulun· 
meclisi) tarafındın idare olun. doklarından o kad11r metln° 
maktadır. Bitler taraftarlarının blrtey ıddolanımaz. 

yıptıklan tazyik tberlne bo Pertlnu 

Italyan'lar Meyer, Habeş· 
lere Acıyorlarmış •. 

Onlar Zavallı imişler, iptidai 
Hayat StırOyorlarmış. 

Bir 

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

Jı Popolo Ditalia'dan: 
Şarki Afrikı'dakl İtalyan 

mGstcmlekelerlnln genel ko· 
mındını general De Bono, 
Parlı Solr muhabirine, ltalyın, 
Bıbeo lbtllAfı hakkındı ıı,ıağı · 

dıkl beyanattı bolunmootnr: 

- Biz tımamlle eeaslınmı!J 

bulunan ve mes'ul bir idareye 

General De Bono 

heroeyl yapmağa hazır bulun· 
mak mecburiyetindedir. 

10, barıı demektir. Eğer bu 
rolü oynamamız mukadderse 
bo rollln mahiyetini lıtlkbıl 

tayin edecektir. . 
Acun, bu zavallı abılloio 

hakiki vaziyetini bilmiyor. Mil· 
yonlarcı nQfuı iptidai hayatta 
eftrilnmektedlrler. Çdnk6 Babeı 
idaresi, bo zavallı adamların 

bfttQo kazançlarını, ellerlndeo 
alıyor. Bunda da aııil bir insani 
vazife vardır. 

24 Nisanda lzmir'e 
Gazeteciler Gelecek .. 

İçeri itler bakanlığından vl· 
lAyete gelen bir bildirimde 24 
Nisandı birçok Fransız gazete· 
cileılo İzmlr'e gelecekleri haber 
verllml,tlr. Bu gızeteciler ıra· 
eıuda meı,ıbor moharrlrlerdeo 
Bayan Mollardot lle Bay Sao· 
vage da bolonmaktadır. 

Kime Kurban? 

lıtanbol 20 (Bosoat) - Ôkonoı:ni bakınlıiı, demir eanayll 
Qzerine mOhfm faaliyete glrloml,tlr. Tetkil edilecek demir eanıyll 
mftdftrlGğQne, mHdln mt.'dilrft bay Bekir Vehbi tayin edilecektir. 
Bo ciimledeo olmak «lıere bir demir aanayl bankası kurulacaktır. 
Bu bankanın sermayesi on m Uyon Ura olacaktır, Bankıaıo adı 

demir mınaaını ıeleo (Eti) ad:uu olıcı ktır. __ ........ '""'" .. ._,._ 

Harb 
ihtimali Azdır 
Varıova, 20 (A.A) - Kur· 

jer Poranny cazetesl, olu. lar· 
araaı vaziyeti tetkik ederek 
diyor ki: 

Gör6nftolere ra~men harh 
lhtlmıll pek azdır. Bazı mem· 
leketlerln milli emellere kavno· 
mak yolundaki gayretlerini gö· 
rtıyoroz. Ancak bono ıUAhı 
aanlmak aoretlle elde etmek 
istemiyorlar. Bu emeller meıro 
olıbllecek huıa11tı teslim et· 
mekle beraber iltihak tema· 
yiillerloe kıt'lyyen karı,ıı dornl· 
mamalıdır. Bonon içinde mil· 
eselr yeg&ne çare ask~rt kov· 
vet elde bulondurmıktır. 

Hudut ihti-
lafının Tetkiki .. 

ölüm 
Ceza·sı infaz Edildi 

Upk, 20 (A.A) - Slmavın 
Kırık ka·nk köyClndeo Ali oğla 
Baseyln .hakkındaki 6ldm ce· 
zııı boeabah ıaat 3 te infaz 
edllmlıtlr. l14seyln evll oldogo 
halde ba,kı .birisinin brm ile 
mftnasebatını engelslı yapabil· 
mek için ve ıooradın evlen· 
mek çarelerlnl aramak maksa
dUe kadının kocasını öldlr
mcıkten suçlu idi. 

Tuna 
Kon.feransı 

Tehiı· Edildi. 
Londra, 20 (A.A) - Deyll 

telgraf gaze test evvelce Roma'da 
20.5 tarlhfı 1de toplınmaeı ka· 
rarlı,mı, ola n Toua konferan· 

Tevfik ROşdü Aras,Baş- sının yıpılaca k lı,ıln •ftı'atl ıe· 
kan Tayinini Kabul etti beblle dabı so.urakl bir tarihe 

talik edU.,ceğlnl yazıyor. 
Cenevre, 19 (A.A) - Uluslar 

karomu konseyi baı,ıkaoı Tevfik 
Rtı,do Aras Birma ye ile Y unın 
arasındaki hododon cenah mın· 

tak.Hını tahdit için lnglltere· 
Blndlatın ve Çin tarafından 

tavsiye edilen muhtelit komill· 
yona bitaraf bir baı,ıkan tayinini 
kabul etmlıtir. 

Bay Ruzvelt 

Gazeteye göre, ıoretJ mah· 
ıuıada Roma'ya ~..,elmı, olan 
Avusturya baobakınl' muavini 
prens Starhemherg MouoJlnl 
ile görfıı,ımtloUlr. 

iki Şiddetli 

tAbl olan bf r memleket ile 
lı:om!Jo olmak isteriz. Biz barbar 
ountakalarla, oef lerl; iolerlnlo 
verdiği haktan istifade etmeleri 
gerek olan balkı zolmeden 
memleketlerle hemhudut olı· 

mayız. 

Zıgreb Oolveraheal hukuk 
fakültesi son smıf talebesinden 
Şar; ayni onlveraheden ıevı, . Ticaret işlerini 

Yer Sarsıntısı, 
Bunlar Iran 'ın Şimali 

Garbisinde Mi Geçti? 

V aktUe esarete kartı mtıca · 
dele olduğu gibi bandı d11 11il 

bir loeaof vı zf fe vardır. Eğer 

bn toıaııt eserin vftcod bolmuı 
mukadder ise ve İtalya buna 
yardım etmeğe ' namzet oluraı, 

mekte oldu!o Telenı namın· Tetkik Edecek. 
dakl kızı bir gece evine davet 
etmiştir. 

Sabahleyin odada bir ıUAb 
seıl duyulmu, ve yakan çıkı· 

hoca, gencin op ozon yattığı, 
kızan da ayıktı tellosız durdu· 
ğo g<Sr0lmüot6r. Kız, onu keo· 
disfoin öldürmediğini söyle· 
mlotlr. Fakat vaziyetinden oOp· 
he edllmlotlr. Gencin AşıklDa 
mı, mıı,ıokaeını mı kurban git· 

Vaolngton 20 (A.A) - Rel· 
ılcümhor B. Rozveh dıı,ıın ti· 
cıret mee'elelerlnl tetkik etmek 
Qzere ticaret, ziraat ve meeai 
bakanhğından mürekkep bir 
komisyon teoktl etml,dr. 

Avusturya Başbakanı 
Roma, 20 (A.A) - Avoı· 

torya bıobakan mu vinl prens 
Starhemberg bogdrı tayyare ile 

İııtanbul, 20 (A.A) -·•İıtın
bol raaıdhıneıl bogece 19 nl· 
aao 1111t 17 yl 26 dakika 49 
aanl1e geçe ve bu eabıh 20 Dl· 
&1n aaat 7 l 14 dakika 11 88· 

niye geçe İııtınbol'dan 1600 
kilometre meeafede iki ılddetll 
zelsele kaydetmiıtlr. İlki nlabe· 
ten dıhı tlddetll olan bu hA· 
dlıel,,rln ikisinin de ayni yerde 
ve lran'ın ılmall garbi mıota· 
tasında vokobnldogo tahmin 

merbank genel heyeti yırın 

toplanaeaktır. Bankının boıe. 

neld kArı bir milyon altıyQa 
bin liradır. 

Sin oh 
Petrolu 
Tahlil Ediliyor 

Ô 
fe 

demlı'te 2103 boğ• 

1213 ata 35 gün içinde tğdlÇ 
ameliyesi yapılmıotır. 

ltalya 
Husust Takas 
işleri Nasıl GörOiece~ 

hıly •'da hnsosl tıkaslıl'l0 

ldh.aAtçı ve ihracatçı ıaccır 
tbl 

tzraf ından ne suretle ye ne g k· 
oart:ar altındı yapılıcığı b• 
kınca ıehrlmlz Tortoflel0' 

mOHm mıhlmıt gelmlıtfr. 

AIDJanya Ve 

Gazeteciler Totllnlerimiz .• 
td· Tirklye'den Almınyı•yı cf 

lstanbul. 20 {Boıoıl) - Si· 
nob'dı bulunan Petrol, lıt 

ehemmiyet keebetmektedlr. Bu· 
radı bolunın petrol nCmone· 
lerl tabHl için getlrllmlıtlr. 

Almanya 'ya Gitti. hal edilen tOttln mlkdarı ık•0., 
kanında 6,605 kental, eob 

İııtınbnl, .20 (Bosuet) - Al· ayında 6.574 kentıldır. 
mao relalcilmboru Bay Bitler ~ 'te 
tarafından Almınyı'ya davet Polonya Sefiri E es 
edilen gızeıecller, hu akoam ş,brimlzde bolooın PofooY; 
hareket etmfıolerdlr. ıef H cenapları camı gOO 

11e· 

Alman'la rla Sehnk'a giderek Efeı hır• de 
lerml ziyaret etmlotlr. vno l 

vlldyete gelerek Vail Geoeı• 
KAum Dlrlğl ziyaret etoıletft: Yeni Mlu

kavele Daha 
Mosaadekardır. 

Belediye Encoıne0• 
1 dOJI 

Belediye daimi encilaıeD 
belediyede toplınmıotır. 

İstanbul, 20 (Bososi) _ Al· MOftfiler 
manya ile ticaret mukavelesini 

imza eden Dıı,ıarı işler Bakan· 
lığı genel .kltlbl Bay Numan 

bugOn ı,ıehrlmlze dönmO,t6r. 
Yeni mukavele, evvelki moıhe· 
deden daha mfiaaadekArdır. 

Venedik'e Gidenler 
Venedlk, 19 (A.A) - Lehte. 

tan dıtırı qlerl bakanı bay Bek 
ile Macar maliye bık.anı bay 
Fıbiny ve Macarletın'ın Berllo 
orta elçisi Fon Maalevtlz Ce. 
oevre'den boraya gelml,lerdir. 

Süngercilik 
Faaliyeti. 

İataobol, 20 ( Boıoııi) -
SOngerclllk tlrketl; bu mev. 
ılmde faaliyete geçecektir. 

Gençler Galip 
Bafra, 20 ( A. A) - Samsun 

Yaprakıpor'la Bafra Gençler 

birliği arasında dan oehrlmlzde 
yıpalan maçtı Gençlerblrllğl 

3·0 ıll elmlotlr. 

ve Tayyare •. 
Keı,ıan mtlftOıd, rnGftftl;ı;. 

aldıkları asli maaolırıD % 0 bert O 
nio Tayyare cemiyetine te feıl· 
teklifi, bertarafa bUdtrtlıP 

l)te 
Aldığımız bir mektuba g ô• 
Çeome milfıosa Bıy RıdP 11• . 3 tt:~ 
bono 11 görm6ı, 'o 1>rft; 
flnde bulunmuator.. 1'e 
ederiz. 

1935 
Kasım 
165 

Arabi 1354 
17 Muharrem 

Evkat 
Gdneo 
Öğle 
İkindi 
A.qam 
Yataı 

İ11181lk 

Eza.nf 
10,20 
5,18 
9,05 

12 
1,39 

8,30 



ıyet ve 1 t?:!!!!. a a a a ş e:dl q, .... o .... 
Bey ı . J ı · ~ ~ l\JI ifil y n a lf' \YI \UI . y lUI m a lr o Dtışftndtıklerim ... 

ne mı e ıyet.. · ~~-

M ah s ull erİIDİZİll Tetkiki Karşıyaka 
1

._M-ua-tl-im-le-ri-n ........ 
-7-

Konya Saylavı Bay Ali 
Rıza Tnrel'in Halkevin· 
de Verdiği Konferans. 

Milletler araeınde bugün hu· 
•nl bolın lkt11adt kaynaşma V•! 

lbCltekabll lktıeadi tabiiyet göz 
GnGne getlrllfnct, cemtyet he · 

~bade Yatamık ihtiyacının fertler 
•dar, devletler için de zaruri 

bir hale geldiği teslim olunur. 
Fenler devlet halinde birleşerek 
delletler de arılarında bir taaz · 
111' •Gcoda getirerek yaşamak 
lbecbortyetl karşısında kahnca; 
lbllUyeı ve beynelmflelf yet te· 
1111'YClller, artık zıd ve birbirine 
lllnbılU iki cereyan olmaktan 

~kar, in1anın tabii temıy\Uü 
L •Uoı ıhr. Demek oluyor ki 
UQ :L 

ql zıd görüoen cereyanın ,, ... _ 
--tlllıaı ve yınyana yOrümesl 

1GrQ111eal mümkün ve halli 
"rnrfdir, denebilir. 

tar Zıtea bıyıt denilen eey, bu 
batıda uzlaşmalarınlteakıbtnden 
d kı biqey midir? Bunun için 
~' fnaanın bugünkünden daha 
l fıtık bJr nizamın da mevcnd 

: •bllect-ğlnl idrak edebilmesi 
lfldlr. 

Şilbdlye kadar arzettiğimiz 
;"'lı hukuk ve ablak preneip 
'
1

1'1 Y•nında, bir şekil mcs'ele
ı ... 

•ıa hılll kalır. ü da müeyyede 
llatı' 1 e eıldir. Bu meı'ele, o yük· 

~k ~renslplerin tatbiki için 
t Ztıı:ı Ve zaruridir. 

lı Bir iddia vır. Bazılara, bil· 
l .... lnglliz'ler der ki, devlet· 
ttln 

d -- nıiloaeebatında müeyye· 
tyc ibuYIÇ- yÖkiôi.' - Ef kira 

""" i ldtd ID ye en kovveıll mQeyye· 
lr. Binaenaleyh emniyet te· ...... 

1 
•tı ılmağa lüzom olmadan 

: 
1lhları bırakmalıdır. Efkarı 

.... , l --------•il 111 Y~nln kuvveti en büyük 
lhtır. 

aı 80, kapılmaaı çok tehlikeli 
er~ bir hülyadır. lnglllz'ler 
gt ln umumiyeye bu kadar 
.._ 'e'tyorluea neden muazzam 
~ letıf lır yaparak dünyanın 
e~''etti ordu ve donanmasını 
Yo:~nde bolondarmağa çahşı· 
~ r? Bu da lsbat eder ki, 
.._1~'eloıllel teşekkillOn beynel 
hL ti bir zabıtası olmak, bu te· 

..:ıı, 
( 't 0 Y•eayıbllmesl için el-
,.,~dir. İoean bu llh:umu inal ·t 
~ bir oekilde anlamıı~tar. 

[t;f11tıdı ehemmiyetli bir ne>k· 

ıı tebarcız - ettirmek isterim: .. ~ 

fe, Ban, son bir aeır içinde 

'"t ••hasında aklı durgunluk 
llt~k terakkiler vücuda ge· 
ter ~ fıkıt, ahlAk eahaıındakl 
~o.' ~!.._fennin bu terakkiıile 
oı .. ~111 ·ghm;dt8ö'ii'u"i'" Öet1C:8f 
~k . 

Qeu beıertyette gayet vehlri 
.._,,~ler doğuran içtimai bir 

b •ıeneeizlik husule gelmiştir. 
Q•rb --

.. @~tittıe •asıtalarında vukua 
lafeıtat 11_ korkunç tekAmülün 
te,1 •na hergün okuyor, öğ· 

' Yora ~ .. e 
1 

. 1• Umumi harh le dört 
1 

Gl'btl f.f•nd; on - milyon -tns~;-
~t'e:• YGz milyar kıymetinde 
lata, tnıb,olmuotur. Fen adam· 
gı, ~ •ôylediklerlne göre, bu· 
bar.

1 
:r lıç ıy, belki de birkaç 

Glclcı çlnde yftz milyon insanı 
rtceJt 

1111 it •eıalt mevcuddur. 
dı dıı orkunç nzlyet karşısın· 
"hdld 1111 ınllletlerl, kendllerlol 
'-ı~ k eden feci akıbetten kaç· 
letıy~ 

1 
nrtulmak ve yaşamak 

1. t •ra L 
.. klL • •, •a.hn, mantıkın ve 

"•tın l b 1•111 i ca larına uymak, 
.Yett., htUar ları balllçln eitah 
._,lı: e (Qnkuk) a mtltacaat et· 

il-._ ı:ecbortyetlndedlrler, Bu· 

"--1t 11 
••dece (Sulhperver) 

...... S •lllha latemek kif i bir 
l)Qq 6 lllCI yih f c -

______________________ .. ____________________ __ 
••••• 

1,5 · 2 Ay Daha 
Bekliyecek! 

Heyet, Dün Türkofisi, Borsayı ve Ti
caret Odasını Ziyaret Etti .. Kareıyaka Yamanlar ıoyu te· 

eieatı Qzerlodekl tetkikler de· 
vam etmektedir. Buna memur 
heyet, teelaatta nokaınlıklır gör. 

müştftr. 

~-------------.. ---------------
Üzüm ve incir mahsoJQmfizün gent'l direktör muavini Bay gon ile gör6şm6ştilr. latanbul 

standardizasyonu için tetkikat SalAhtddinfn baokanlığındakt he· ofie direktörll Bay Akıl Emrul· 
yapmak iizere şehrimize gf'lmfş yet diln sabah Türkoflse gitmiş Jah da bulunmuş ve mıntakanm 

Aldığımız bir habere göre, 
bu nokeanların lkmalt için, 

blrhuçok aylık bir zaman lA· 
zamdır. Şu halde, K.aroıyaka'lı· 

lar, daha birboçok, azami iki 
ay bekllyeceklardir. 

olan ökonoml bakanlığı tlcsret ve of le dlrektörd Bay Ziya Or muhtelif mahsul durumu hak· 

Cuma Günü Yapılan 
Sürekavı iyi Geçti 

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

vali G. Kazımla B. Avni Doğan Da 
Avcılar Arasındaydılar. 

Av intibalanndan: Yukarıda avcılardan bir grub yemek yiyor, aşağıda 

avcılardan diğer bir grub. ( ) i~aretli C. B. P. vilayet idare heyeti baokanı 

Şehrimiz C. B. P. Halkevl lanmıştır . 
avcılar derneği tarafandan cuma İlk sürek Çıtırtepe'de yapıl · 
güoil için büyük sürek avları mış ve iki büyük, altı ufak 
ttrllp edllmloti. Sabah tıaat domuz öldürülmü~tür. 1tdncl 
beote 1zmir'den otobüs ve oto· sürek; Köpekçayı'nda yapılmış; 
moblllerle hareket eden yüze fokat birşey çıkmamıetır. Ce· 
yakın 1 ıvcı meyanında Vali vlzcloğlu çlf llğlnde yarım eaat 
General Dlrlk ve C. H. P. kadar istirahatden sonra Sakar· 

baekam Bay Avol Doğan ile alanı'nda üçüncü bir sürek 
daha blr°Çok. -ı;;.nm-;-ş T6rk- v; daha yapılmış ve birisi bOyük 
ecnebi avcJ81 bulunuyordu. olmak üzere altı domuz daha 

Bulgarca'ya varıldıktan eonra telef edilmiştir. Saat ikide avı 
yarım saat kadar dinlenilmiş, nihayet verilmiş, Yağcıpınarı'na 
Cumaovaeı, Çam ve Keler köy · gldilml~tlr. Borada bir kır zl· 
lerl ve Bulgurca'dan gelen yü:i yaf~ti verilmiştir. Avcılar ye· 
elliye yakın avcı ile bir irtibat meklerlol yldlk en sonra rakslar, 
temin edilerek tam saat yedide silah ateşlerlle eğlenmişlerdir. 

Jzmir'ln tanınmış eürekavları Bilahare Bulgurca yolu ile İz· 
kaptanı Bay Mustafa Burha· m' r'e dönülmüştür. Av, çok 
neddlo'ln idaresinde ava baş- eğlenceli , ,e neş'eli geçmiştir. 

TAYYARE SINEMASI 
---- - B -----3151 u gün Telefon: 

========= Bnynk Bir Sinema Harikası ======= 
Ale.xandre Damas Ffü'in Ölmez E:ıerl 

La Dam -o KameDya 

1 

Margueche Gautter rolünde Yovnne Priotemps 
Armand Duval " Plerre Fresnay 
Duval Pere " J,ugne Poe 
Prudence " Jeanne Marken 
~ ......... ....._~....,.......""O;y"' ~-........... ...-........... ~_.. .......... _....,_ 

Beynelmilel Şöhreti Haiz Olau Bu :Filim Bu&ene Yalnız TAYYARE 
Sinemasıncta ve Yalnız Bir~Hafta Gösterilecektir. 

AYRICA 

Foks Dnnya Havadisleri (Türkçe sözlfi) 
Son Yunan isyanına iotirak edt>n zabitlerin Ilarb divanı 

huzurunda . muhakemeleri . 

Seans Saatleri -----• 
Hergün : 14,30 - 16,50 - 18,50 - 21,15 Dikkat:Bergiln son 21,15 
Perıembe : 12- 14,30 · mek.tebliler seansı seansı (Uucz halk 
Cuma: 12 ilave seansı. seansı) Fi. 25-35-50.Jtr. 

kında heyete lzrahat vermiştir. 

Haber aldığımıza göre Öko· 
noml bakanlığı üzOm ve incir· 

lerlmlzio etandardlza8yonu bak· 
kında büyük kamutayı yakında 
bir kınun layihası verecektir. 
Her yıl memlekete mühim btr 
paranın girmesini temin eden 
bu ikt mühim mabaolümüz 
etandardize edildiği takdirde dış 
pf yaaalarda billealz ve karıoıkaız 
olarak &atılacak ve bu satışlar· 

dan daha çok verim elde edile· 
cektlr. 

Heyette iki ecnebi mütabuııııs 
da vardır. Heyet dün öğledro 
-:vel borsaya giderek üzüm ve 
incir eıttıoı hakkında tetkikat 

yapmış, muhtelif nümunelerl 

görmüştür. Bu arada satıcı ve 
alıcı tüccarlarla da görüşülmü)· 

tür. Heyet; ticaret odBBıalı da 
ziyaret etmiştir. BugOn de ih· 
racatçılarla görüşmelere devam 
edllcektlr. 

Ô~reodiğl mlze göre Oziim ve iocl· 
rin tek elden idaresi veya @atış 
i~Jeri için [teşkllı'it yapılması 

hakkında bakanlıkça hlı;btr ta· 
eavvur- yoktur. 

Bayram Nasıl 
Kutlulanacak?. 
Çocuk Haftası için 
Bilyük Hazırlık Var .. 

Çocuk haftası 23 Nlean Sah 
gOnfi bıolıyacaktır. Milli hlk.I· 
mi yet bayramımn yılılöoümü 

gilnü olan 2:1 Nisan tıaLıbı hll· 
tiln mekttpltlerln lotlrakile Cüm· 

horfyet meydanında bir toplantı 
ve bir geçit reeml yapılacaktır, 

Hafta içinde çocuklara bedava 
sinema gö:!terllecek, nakıl vasıta· 
ları çocukları parHız ıaşı,.cak· 

tır. Çocuk celrgerue kurumu; 
Çocuk bayramında çocukları 

ıevfndlrmek için hazırlıklar yap· 
maktadır. 

Kutuluk Ke
reste Mes'elesi .. 

Şehrimizdeki kereııte tacl rle. 

r 
Acıklı 

Bir ölüm .. 

"\ rhıden bazıları, kutuluk keres 
te lhtlyıcı temininde zorlukla 
karşıla,tıklarını ve bazen iete· 
ollen miktarda kutuluk ke· 

Silif k:e sabık valisi Bay 

Satd'ln oğ\o İzmir erkek lisesi 

talebeelnden Orhan Said, on 
beş gündeoberl basta yıtıyor· 

da. HenOz onseklz yışında olan 

Salt, tutulduğu menenjit has· 
talığındnn kurtolamıyarak don 
sabah, tedavi edilmekte olduğa 

Aleancak'takl Sıbhıt ninde 
ölmüotür. 

Orhao'ın cenazesi dan öğle 
den sonra Lfaell arkadaşlarlle 

muallimleri, akrabası ve ha· 
baeınrn dostları tarafından kal· 
dmlarak asri kabrletana gö· 
mülmO~tQr. Mektepli gençler, 
havanın yığmorlu olmasına 

rağmen arkadaşlarını kendi 
ellerlle gömmiloler, muarına 

çelenkler koymuşlar ve nutuk 

söylemişlerdir. 

reetentn yerli keresteler araeın · 
dan temin edilemediğini Ziraat 
Bakanlığına blldlrmişlerdl. 

Dila cevab gelmiştir. Bunda 
kotoluk kereıte için Ôkonoml 
Bakanlığı ile yapılan anlaşmada 

kutuluk k~reaıelerln yerli ke · 
reeteden ve ormanlarımızdan 

temini iç{n müracaat edecek.le· 
rln artırmaya çıkarılacak or
manların artırılmasına glrebfl· 
mek 6zere bakanlığa mOr..ca · 
atle tasdikli taahhütname ge· 
tlrmelerioln kararlaştmldığı bil· 
dlrilmiotlr. letediklerl ormanla· 
rın ketlf lerl yaptmlmak ftzenı 
bu gibiler taahhOtnımelerlnl 

Ziraat Bahnhğına göndere· 
ceklerdir. 

Çeşme'de 
Plaj ve Ilıca-
larda Sağlık Ted
birleri Alınacaktır. 

Orban'an genç yaota ölOmü 
herkesi müteessir etmio, a~lat· 

mışlır. Babası Bay Said ile 
anneııine tazlyetlerlmlzl bildi· 
rlr ve sabırlar dtleriz. Geçenlerde Çeşme plAj Ye 

\ _,J ılıcalarında eağlık bakımından 
'~·~~~--~----
A 

tedkikler yapılmıştır. Sıhhat ve 
lJŞ Ve İçtimai muavenet mOdOrlGlft; 

A tlıspor işleri.. ılıcalarda ve plajlarda yapılacak 
sağlık tedbirleri için al4kadar· 

Atış "Ve Athspor kulübü fdl 
komi tesl dün akoam Halkeviode 
Vali General K. Dlrlk ve C. 

H. Partisi Yozgad eaylavı Bay 
Avni Doğan'ıo lştiraldle top 
lanmış, kulübQn eeae nlzamna· 
mesl ile koogreel hakkında ko· 

nuımalar yapmışhr. 

Bugünkfl Töplantılar 
VllAyet genel kurulteyı bu· 

gün eaat ondörtte toplanacak 
ve maarif masraf bOdceslnl 

görfteecekdr. 
§ - Şehir mecllıl bugün 

toplanacak ve yeni yıl btıdce · 

el konuoulacaktır. 

lara tebligatta bulunolmoetur. 
Oteller; lstlab haddinden fazla 
müoterl almayacaktır. Heliler 
için; sızıntı yapmıyacak tckllde 
fenni çukurlar açtırılacak ve 
pis solar ve bel4 çukurlarmdakl 
pislikler denize akıtılmıyacaktır. 

Bir Evde Çöktınttl 
Çeşme'olo Alıçatı nahiye· 

alade bir dftğftn etinde kadın· 
ların fazla toplanmaaındal" nlo 
eofaeı çökmDş ve beş kadın 

evin ıh kıtına yuvarlanmıştır. 

Bunlardan Mtımln kızı Adile· 
nlo ayağı kırılmışllr. Diğerleri 

hatif yaralınmıolardır. 

Hakları .. 
İlk mekteb muallimleri, ıoo 

zamıolardı blr ıakıntı geçirdi· 
ler ve bu aıkıntt bili devam 

ediyor. 
Meı'ele eudor: 
İlk mekteb moalllmlert, ka· 

non mucibince ve vastrelerlade 
muvaffakıyet gö3terdlklerl tık· 

ditde Qç senede bir. kıdem 
sammı alırlar. Dondan bıtka 
idari •11ife gören batmoalllm· 
lere mıkım talıelıatı nrll· 
mektedlr. ÜçOncQaD de meıkea 
bedell olarak kanunen veril· 
meal lizım olan moalllm hık· 
ları, lımlr vlllyetlnde bir iki 
eeneden beri ödenmemiştir. 

Son zamanlarda ilk lklll 
Gzerlnde bazı dOşünceler orta· 
ya çıktı Ye deolldl ki: 

- Vlllyetlerlo huıust gelir· 
lerl azalmıştır. Kulem zammı 
ise ~hdkçe kabarıyor ve tediye 
lmktoı azalıyor. Bınaeaaleyh 

buna bir çare? .. 
Merkez bu işle oğraıırken 

ayni zamanda "Vil&yetlere bir 
emir verdi ve blldçelerdG ·~ı· 

dem zammı n makcm •ah!f · 
satı için pıra ayırmamımnı ' n. 
dirdl. Fakat muaUlmle:-1 dfr· 
bal tatmin eu .. cek bir ormnl 

bolunamamıo olcalı ki, gene 
egıılr geldi ve cskfıl gibi tah· 
abat nrilmeel blldlrlldl. 

Maılllmlcrlmlz, bu 1rıdıkl 

zaman zarfıoda epeyce tlı6l· 

diller. Cftmhurlyet ldareıfnfn, 

elbette bono kanun Ye ıdıle· 

tin icaplarına uydoraca~ıaı bil· 
mekle beraber bir telif ge
çirdiler. Nihayet emir geldi. 
Geldi aınma, etmdl de kartımısa 
bir b6dçe iti çıktı. Açıktan 

babaedtlmeğe batlandı. 

-.lmkAn» denll~n keyflyed 

lnklr edecek değlllz. Ancık, 

b111 lıler .. rd•r ki, kanan OD· 

ların mohakkık: ba .. rılrnauaı 
emreder. Gene buı itler var· 

dır ki, tercih ıoretlle koaafa· 
lur ve yapılabilir. MaalllmlerlD 
kıdem zamları ve tıhaiaatı met· 
eleef, işte bu birinci lelerden. 
yani moaamahı te talik kıbal 
etmlyen lelerdr.ndf,, Muallim 

bir deYlet memurudur. DHletlD 
lıe bir maaı plAn1, me1tl6 bı· 
remi .. rdır. Muallim de ba 
plAo içindedir. Yaaf, te~I ve 
tedibi dcıotıntllmtle, nılfeılode 
munf fık ol mık oartlle kıdem 
zammına ve makam tahıl11tıaa 
bak verilmiştir. Herhangi bir 
vllAyet meclisi bunu lhlAl etd· 
ğl gDn, kanun haricine çakank 
devletin maao .e dertce diye 

kurduğu adalet elıtemf ol bos· 
muı olur. Çank6 diğer dnlet 
memurları, haremden letlfıde 

ederlerken, muılllm gibi cemiyeti• 
en ileri Ye aktif bir unıarana• 
kanuni haklarının .erllmemeal 

ancak bana lfıde eder. Bldce 
Taziyeti kartııındı ıöyleaecek 

şey iııe, yakarıda yasdıgımıs 

gibi, ehemmi m6blmme tercih 
etmek, fakat her halde ve her 
halde mu•lllmf doyormıkbr. 

Muallim, cemiyetin birinci 
pllnında loıan demektir. 

Moalllm, lolulAbın 6a aaf a 

ecırdDAd bir kıymettir. 
Muılllm, hem yarınki, hem 

bog6okD neıll yetlttlrlyor • 
Muallim, köy ortılanod ı, 

uzak yord kö~lerlnde tek ba· 
şıoa çahoao mCloenerdlr. 

Muallim, meılek itibarile N· 

dece fullettlr, CUkldClr. 
Moılllm, bJrçok mClaenerle· 

- Sonu 7 lad ublfede -
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Cuma Gonko Cuma Gonko 

Yoksa Bunlar, Şeytan, Cin Dedikleri 
Mahlô.klardan Mıydı? 

açancfl hafta atkoıotarı cama 
gftnQ serince bir havada ya· 
pılmııtır. 

Saat oodörlte baılıyan hl· 
rlncl koşuya dört ve daha yu· 
karı yaıtakl yeril, yarım kan 
Arap ve halis kan Arab at ve 
kuıraldarından dört tane gir· 

Futbol heyetinin karar ve - ğından A takımı ilk golt si 
tensibi Qzerine cuma gftnil zandırdı, devre böylece bl 1 
öğleden sonra Alsancık spor lklnci devreye çıkıldll' f 
sahasında İıtanbol muhtelltlne man B takımından Necs~ 
kartı hazırlık olmak Qzere A rlne ( ı\ . O) dan Zlyı, ~I 

ve B. tıkımları arasında h11ır· yerine (1. S.) den Adotlh ' 
------------~-------------------Benim sözftm 

dOrdO: 
onları gül· 

- Ne gülüyoraonuz?· dedim· 
keltm mi görOnda! 

l~lerlnden biri; arkadaılarına; 
- Bu ·dedi· bir yabana ben· 

zlyor. Aldı da bozuk galiba! 
- Ulan şehir maymunları 

·dedim· erkek olaydınız, ben 
size gösterirdim. 

Onlar şimdi kahkahalarla gü· 
lüyorlardı : 

- Şu kıh/ta bak. Şu çizme· 
lerln plsllğlne, ıu lr.af tana bak. 

Diye diye beni çelr.lıtlrlyor· 
lırdı. 

- İyi amma ·dedim· bunun 
altında arslan geziyor. Vana 
ylğ•tlerlnlz bir görtınsiinler. 

Şimdi dördO de yavaı yavao 
yanıma sokuluyorlar, bana daha 
derin, daha dJkkatll batıyor· 

tardı. 

Sanki ben, hiç görmedikleri 
bir bafka çeşit mahhikom. Ya· 
bot ta, oeblrlerde dolaıtmlan 
lhıly1r bir ayıyım. Gene sah· 
rettim .. 

Tam yanıma gelmlolerdl kJ, 
içlerinden biri, parma~ı ile gök· 
ıftmQ dürttü : 

- Söyle ·dedi· ıöyle, senin 
borada ne işin var? 

Sen ol da çileden çıkma: 
Tanrının toprağında bir ağaç 

alhnda uzanmıoım. Birkaç mey· 
n ylmlılm. Klmıenln karısına, 

keçlıloe, atına, davarına bıktı ...... ~ ................ . 
ANADOLU 

Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyazg1U1J 
Haydar Rötdü ÔKTEM 

Umumi neıriyat ve yazı ifleri 
mddllıil: gemal Talıtt KARACA 

İdarehanesi: 
fzmiİ' İkinci Beyler aokağı 

C. Halk Fırkası binaeı içinde 
Telgraf: İ%mir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 - Posta kutusu 405 

ABONE ŞERA1T1: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Üç 

aylığı 500 kuruıtur. 
Yabancı memleketler için 1enelik 

abone ücreti 27 liradır. 

Berye.rde 5 Kuru,tur. 

4Dü geçmio nüshalar 25 kuruıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

ğı uı yok. Ne diye böyle sorar· kat kılığı ueak kılığına benzi· 
lardı, hem de bunlar neci idi, yor. E~er bir lele, bir ıarhan, 
kimin, neyin neıldl? bir yabgog olsaydı, iyi idi. 

Beni alaya aldılar! Dediler. İtte artık bu defa 
Diye dftşündilm. kanım iyice beynime sıçramııtı. 
- Badi kızlar, hadi; ben K~ndlml tutamadım, hemen kı· 

sizin bildiklerinizden değilim. lıcımın lr.abıaaından yakahyarak 
Siz gidin de ıu Buhara'aın da. bir nara attım : 

dok oğlanlarına eırnaıın. Ben uıak değil, Beyim, 
Öyle bir gtild6ler ki, fıkır Bey .. Dört bucağa ha, eğdiren 

fıkır. Sanki cil veleolyorlardı. Bilge Bakanın BeylerJndenl m. 
Gerdanlarını kıra kıra, kalçala· Kılıcım bir lniote bir kelle oçu· 
rını tuta tola, dlSrda de etra· rur, bir sftvarlyi at GetGnde 
fımı sard1lar. batından apış arasına kadar 

Gene o başta gelen kız, Çe· ikiye ayırır. Toğom, altın to· 
nemi tuttu. Bana iyice yaklaotı: pozlu, gôlr. bayraktır. Beeeey, 

Yilıftme, saçlarıma, gözlerime er olan karşıma çıkeın! 

kaolarıma baktı, baktı : Kendimden ceçmlıtlm. Tu· 
- Kızlar, kızlar bakın bu ğum, bayrağım aklıma gelmişti. 

oğlan ne gOzel oey? 
Sanki kavgada idim. Bu IAf lar 

Diye ba~ırdı, her ClçO de ay· 
gOcftme gltmiıti doğrusu. 

rı ayrı a. nl teyl yaptılar. BI· 
rfsl ne dese beğenirsin : Demek -dediler· ıen Bey· 

_ Çamura doomaş elmaı.. ıln ha! Şo halde darılma yiğit, 
Bir Alt giydirip kooatılırH, öyle bizde Beyler haıka tarla glyi· 
bir olacak ki.. nlrler de .. 

Şaşa kalmıştım. Yoksa bun- SôyledllderJ de IAf mıydı ya? 
lar, b1Zılırının "-:eytan,, "Cin,, Kepenek altında erler yatar 
dedikleri mahl4klardan mıydı? değil mi Yakar? 
Dayanamadım, ben de gtllmete - Daldırmıtım Yakar, ko· 
başladım : ıora bakma .. Çln'IUer kaç yl• 

- Ditlerl de 11rma gibi? yıl uğraştılar. Bizim milletimi• 
Diye bağırışhlar. Öyle bir onları hep pıçnraya çevirdi. 

derde çatmışız ki, diyecek yok. Fakat fitne ile, fesatla içimizi 
çare yok, ben de onlara ayık bozdular. ÇdnkCl bls hanlara 
uydurdum. Fakat bo :dtıller, 

geltmeylz. Blslm bo c;etlı et. 
öyle kokular stırdnmaşlerdl ki, 

lahlanmız yok. Biz her loi, er· 
insanın içi gıcıklanıyordo. Be· 
men ağacın dibine oturdum, kekçe, açıkla baeanp ayırt el· 
gene bağdat kordum. meğl biliriz. 

- İtte ·dedim· oturdum. HulA11; kıslarda tehirli ol· 
Söyleyin benden ne lstenlnlz? dokları için böyle dfltOnftyor· 

İpekli, dal dal lolemell eala· lardı. Fakat banlar, pek fena 
rllerloln eteklerini topladılar, lr.alpll deglllermlo. Af dilediler. 

etrafımda çömeldiler. Bunların Ben de sordum : 

ıırtlarında ioleme, yaldıslı ye· - Sis, kardeıe benziyorsa· 
tekler vardı. Bellerinde gClmtlo naz. Hepini• de ak, pakıınıı. 

kemerler, ayaklannda bir baıka Gazelllğlnlz biri birinden gtorl 
tarlft pabuçlar Hrdı. Saçlarını kalmıyor. Elblıelerlnls de bir 

da bir tuhaf biçimde toplamıı· biçimde.. Acep kardet mlıinlzP 
la-:dı. 

_ Ne mi lıterlı? ·dediler· - Bayır ·dediler· kardeı de· 
biç.. Fakat een buralarda ne ğlllı. Biz, eanyın kızlarıyız. 

- Sona ur -
arayorson? Adın ne? 

- Adım Aybey. 

Dedim. Bir çığlık attılar : 
- Aybey.. Aybey.. Gazel 

ad.. Kendlıine de yakışmıı. Fa· 

23 .Nisan 
~cuk haftasının ilk 

gftnftdftr. -- Nazım, yapma ... Bls 
böyle ayrılmıyahm .• 

'Ki 
'TE1 ).RASllVD~ 

Sonra birdenbire hıçkırdı. 

Bqımı geriye çerirdlm .. 
- Baımet! .. 
Diye inledim. K.ollanmın 

aruına dllftn: 

- 1efrika numaraaı:!30 

llhe ettim· Baımet.. Siz adayı 
terketmeylnlz. Rahatınıaa bakı· 
nıı.. İote ben gidiyorum. Kork . 
mayıu, aıalmeyln, b~nı -;ft."f" - ----------g3re m 1 yece ksl nl z. 

Birdenbire eendeledl. Ellerimi 
tatta: 

......... 

Yazan: Orhan!Rahmi Gökçe 

Ono ellerine aldın, kırdın, 

parçaladın .. 
Sen lee, her erkek gibi onu· 

tacakaın.. Şimdi derin bir 
lhtarae ve garor içinde haykı· 

rıyorıun .• Zaman öyle bhtey ki, 
erkek kalbinin lıUlnde bir 
alllndlr ,tbl, ileri geri, lıler, 
durur. 

Nasım! •. 
- Bent ınlyor maıan Haı· 

met?. 
- Ne var ki ıoracak bana? 

Fakat yeter, yapma, oh Nazım, 
Nazım, bayılacqımı sannedl· 
yoro111 ... Dok anma... Parçalama 
elbleelertfnl.. Naaım, eenl ınl· 
yorum, fakat bırak.... Bırak 

Nuım ... 

miıtl. 

Birinciliği bay Jemıil'ln (Zey· 
bek) 1, ikinciliği bay Mustafa'· 
nın (Kumru) su, Oçftncfllağft 

bay AH Rıza'01n (Ferruh) o 
kazanmıotır. Bu kotuda birinci 
gelen hay .. n 600 liraya satı. 

lıktı. İkramiyesi 170 lira, me· 
ıafesl 2000 metre idi. 

İkinci kotu; Oç yaoındakl 
yerli, yarım kan Arab ve ha· 
Ilı kaa Arab erkek ve dltl 
taylara mahıosto. Dört hayvan 
koştu. Bay Fehml'nln (Oktay) ı, 
birinciliği, bay Mnetafa'oın 

(Dilber) i ikinciliği, bay Hak· 
Ju'nın (Kader) t üçancillüğü 

almıştır. Bu koşunun tkraml· 
yesl 290 ltra, meBBfrel 1000 
metre idi. 

ÜçüncQ koşu; tay deneme 
koşuao idi. Üç yaşındaki yeril 
halia kın İngiliz erkek ve dişi 
taylara mabıustu. Dört tay 
lr.oıtu. Neticede bay Fikret 
AtJı'aın (Tömro) ıo birinciliği, 

(Erol) u lklnclllğl, Bay Şev· 

ket'fn (lstıranca) ıı ftçQocft . 
lftğa aldı. Koıonun lkraml· 
yeel 450 lira, meıafeıl 1600 
metre idi. 

Dördiloc6 koto çok beye· 
canlı oldu. Dört ve daha yu· 
karı yaıta ve ıenesl içinde ko· 
ıo kasanmamıt yerli yarım 

kan İngiliz at ve kıeralr.lara 
mahaoı olan bo koıuya ahı 

hayvan glrdJ. Bay Rftııem'fn 

(Sohaı) ı birinciliği, bay Flk· 
reı atlının (Kap) ı lldncfUğl, 

bay RClltem'ln (K.flçftk Nooa) 
ıı ftçClncOlftğCl aldı. Koounun 
ikramiyesi 285 Ura, meaaful 
2000 metre idi. 

Beolncl koou; dört •e daha 
yakan yışta ve 1935 ıenealn· 
de kaundığı ikramiye yekunu 
:JOO lirayı geçmlyen halle kan 
ln~liz at ve kısraklara mah· 
ıoıta. Altı hayvan kotta. Bay 
.. \ldf 'in (Markiz) i birinci, bay 
Ahmed'ln (Grande1:1a) sı ikinci 
•e bay Aklf'ln (Bekar) ı ftçüactı 
geldi. 

Bu koıonun lkramlyeıl 230 
lira, mesafesi 1600 mestre idi. 

• • • 
Bo kooulardan ıonra Ziraat 

Ce•ab veremiyorum. Bu 
eaadell hazme çalıoıyorum .. 
Raya mı idi blltCln bunlar?. 
Fakat hayır, lote Haşmet yor· 
gan ve harab blrhalde kalktı. 

Aynanın karıııına geçti. Saçla· 
nnı dClzelttl ve artık çok tabii 
bir 'taziyet içinde ağır ağır 

glylnmeğe bıoladı. 

Ben de salona çıktım. 
Beı dakika ıoora geldi, otur· 

do. Zile dokundu. Kahve ıe· 
tlrttl. Baıbata içtik. 

Manen çok yıkılmıo gibi 
görlnClyorda.. Konaımayordo. 

Hayatında herteylnl kaybeden 
bir insan kederinin en karan · 
lığına, en derlnlerlae dalmıt 

gibiydi. Aya~• kalktığım •akit: 

tık maçı yapıldı. zad yerine de (G. T.) cifi 
BOyük ve kGçClk ııporco kar· Hd alınuııttı. il 

deoler arasında yapılan bu maça Oyunun bo kıımıad• f , 
herkes tarafından ehemmiyet canlı bir oyun gö9terell f 
verilmekte idi. kımı son dakikaya kıdl' , 

Saat onyedlde A ve B takım· yapdırmıdığı gibi 40 •-" ,1 
Jarı beyaz ve mor fo_malar lr.lkada beraberlik ıeml• ·'°" 
glymlo oldukları halde sahaya bir gol yaptı. Mı~l'll~ 
çıktılar. kurtulan B takımı beri ,1 

Beyazları İzmlr'in A mubte oyunu bitirdiği halde b~ ,,-: 
lltlnl temeli eden gençler, mor himıyeklr bir tekilde 0 

j 

formayı da B muhtelitlnl teokll birkaç dair.ika uzaım..ı•• 
eden sporcular glymlılerdl. takımına Vahab'ın ayal'~ 

A tıkımı: Cemil (A), Ali bir gol kazandırdı n bO ' 
(A) Fethi (l. S.) Şftkr6 (A) le oyun bire karşı iki 111' ,1 
Hakkı (G. T.) Cemil (A. O.) A ıakımının galebeıile 
Hamdi (A. O.) Foıd (G. T.) erdi. / 
Vahab (A) Said (A. O.) Doğan (A) B takımımız daha ge•:A 

B. takımı: Mahmud (G. T.) manlardın mftteşekkil ol~ 
Rasim (K. S. K . ) Necdet (8) beraber birkaç oyunca ;J 
Feyzi (K. ~. K.) lsmıll (B.) edilirse ileriıl için biıe 
Mahmud (A) Şulı:et (K. S. K.) 
Basri (A) Fethi (B.) Nevzad 
(8.) Mahmud (K. S. K..) dau 
teeekkOl etmişti. 

Oyuna Gö:ı.tepe umumi kap· 
tanı bay Ahmed Özglrglo 'Jn 
ldareılnde baolaodı. 

Jık zamanlar A mohtelltl 
Vabab'ın idaresi yftzGnden sey· 
redenlere lam bir ıpor zevki 
veriyordu. Çiınka fzmlr'f n Oç 
kolübftne mensob aç yıldızının 

paslaomaları nihayet k1rtt tara · 
fa bir gol çıkarmak değil, spor· 
co kardeşlerine belki bir oyun 
göstermek için tatbik edilmiş 
oluyordu. 

Fakat ilk zamanlar böyle ge· 
çen oyna B takımının da ın · 

laımısı Ozerlne sonradan tek· 
llnl değlıtlrdl. 30 uncu dakf· 
kaya kadar golsOz geçen oyan 
bu daklkadı üç ortanın paelao· 
mHı yftzOnden •e Fuad'ın aya· 
~~~~~-----~-------

Bakanla ğının Karacabey hara· 
ıında yetlıtlrllmlt olan 9 tayJn 
açık artırma soretlle Htıoları 

krıu alanında yapılmıttır. Tay· 
lardan ıeklzl satılmıştır. En 
gazeli olan Banan Salihlili fab· 
rikatör bay Moıtafa Akış ta· 
rafJndan 1155 liraya satın alın· 
mattır. Eo az flatte 200 lira 
idi. Tayların bu f latlerle ta· 
liblere verllib verllmlyeceğl Ka· 
racabey harHı mftdarloğanden 
eorulmuştor. 

mıştım. Fakat ağlamıyor, şlki· 

yet etmiyordu. Mukadderata 
boyan l~mloe benziyordu. Ta· 
mamen kadınla,mıştı. 

- Böyle söyleme Haımeı, 

daha demin, ha .. ıtımızı bir 
cehennem yapmıyalım dememlt 
miydin? 

- Evet, evet ·dedi· hakkınız 
Yar •• 

Ellnl uzattı, öptftm. Göz· 
lerlnl lr.apımıştı. Kirpiklerinin 
ucunda birer inci dlziliydl. 
Merdhenleri ıClr'atle indim ve 
köokten, Adeta kasa boealtmıı 

bir hırsız heyecanlle kaetım. 

Beni ttklb eden bir gölge 
vardı: 

nrecek durumdadır. 

8 Takımları Maç• ' 
Alsancak ıtadyumonclt ~ 

bahtao itibaren B "~• J 
d• 

arasında ilk maçların• 
olundu. 

Altınordu seremoni 11 

soretll" Şarkepor'a gallb 
Altay takımı ikinciler 1 f 
gol rekoru tesisine 111ofl 

olmuı ve Tdrk•por'• 1 

14 gol atarak oyoao ~ 
mııtır. Ahay'dan Saim '~ 
oyunda dalma blrlblrl•• I 
maları for hattında g618 
bir aksaklık hoıolOne 
yeı veriyordu. Boca · 
B takımları maçındı ıkl ~ 
ta _açer gol yaparak bfıtl 
kaldıllr. ı.-! 

Son oyan K. S. K. · dl ~ 
spor 8 takımları arat10~J 
pıldı. Bu maçın ilk de~ 
4 gol atan K.. S. K. ıııar~ 
devtede kaçırılan iki 
hariç kaldığı taktirde 
beş gol yaparak maııtb ,~~ 
yetten galib yaalyeıe 

oldaler. 

Piyango Kaid• / 
c. e. partisi ikinci -~, 

diye ocağmın bazırl•11111 ~:,.,( 
plyanog, bazı sebebler lf~ 
sile 23 nisanda çekflelO ,_, 

lir. Keıldenln 23 ıelllt"'' 
yapılması kararlaotır11111 ...... 1 

- ·-

ti .,, 
lah ... Hangi rftzglr ti 
adaya ıelr.rar attı. ...,.~~ 

Utlf ve temlı geıo 1,,.....Jıı1 
birini dudakla?J .. 
Göılerlnln içi dcr'.o .e bl~ 
bir kannhğa dabD•f gl . 

- Ne yapalım• oaoııııl' fi•· 
fıtanbul'da da arkıd•f 
Sen naeıbın Naıı111?· 

- İyiyim Nevi•·· 
sun ya, çok iyiyim·· ıır 

- Haomet Banılll b 
Bana NClHJl'e CC''' ~ 

L • 1 Akfl111 
- Ço. ıy ... 1 bil 

olsaydın mClkemaıe Ô ıe 
ıeokll edecektik. k k{.. 
öyle gflzel egleD~ el• 

Netin saakl biO ~ 
-IYapma Nazım -diye ke·: 

keledi· Seni seviyorum. Fakat 
daha fazluını isteme.. Gel, 
salonda oturalım, konuıalım. 
Hayaumııı cehennem yapmıya · 
bm .• DtııCln ki Nazım ben bir 

Gel Nuım, mutedil ol.. 
Baoımı ıalladım ve ylrildlm. 

Yeılmln o karanlığında öl6me 
ıne ..,,., atılm~ • hazırdım. 

Bir eaat sonra batı gôğsOmde 
•Alıyordu: 

- itte · dr.dl· bondan ileri 
gldememege Ye bu kadar kalmıp 

Onun gölgesi. .. 
Akpm beı postaıında Ne•in 

çıkageldi. NO•eyre ile ben 

gibiydi. Fakal NO=~•• 
mu? Ablaaınıa eao

111
y 11 

Okflya bClltlD ta 

Nnln, btltOD ~·=· ; - Beni mabnttln Nııum, mahkdm bir ıônCll hAdlaeıl .• .... kaldık: 
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~~~;;.;..JTram:vayların Belediye- Türkiye • Almanya Ne Feci 

ye Devri Başlamak üzere. Arasında ökonomik işler Yaogn:d~·ıki 
llauu s.k;~·ı~dan 
lnrtarmak Lazım .. 

A h 1 R 1 - H 1 K Al 'd Alaka_Ç_k __ F k Kadın Yandı. ra a ar, ay ar ve ayvan ar ar- manya a o tur. 8 al Kemalpata bAtJnın Fetrek 

e.!:.hl•n 'ya itil yen otoba&ler, 
.._k •• latuyonuna kadar git· 
llaek te •e halkı orada indir· 

.ııyaka Tramvavlarında Kullanılacak Mosaade Goç Çıkıyor kôyGnde bir yangın olmuı ye 
Y • • Ahmed Ali oğlu T•bir'ln Hl 

tedfıter, Sclylendlğine gö 
le, Otobft• .. -.ı -..;ller Burnava'y• gl· 
._kerden almakta oldukları 
lldfe Qroıu H görmilıler ve 
" 11 •rtırmak lıtemfıler. Bar· 
.. ;• beledlyeıi de bunu kı· 
latkt et1Demf1 n otobGalerfn 
letitai•et GnQne kadar gitme· 
dotr.. 1 ... k etmJı. Eğer bu 
tGle lae, belediye ile oto~ Gı· 
....: ar.undıkl lbtllafın zararı 

dokunoyor. 
ltb "'-aa9a beledlyeılnln f fal 
llaade tllaaıı kabul etmemesi ye· 
letta Nr ittir. Fakat otobaa· 
lata l.taeyonaa yakarı çıkma· 
~1 

IDlnl olmak yerinde bir 
koy r laJılamaa. Bu işi yoluna 
k-::k •e balkı eıkıntıdan 
beledt IDak lbımdır. Barona 
"'-' Je relıl Bay Febml'nln 
JO/trj ele1ı halledece~inl oma· 

I, 

Oto Bu Ne iş? 

Kordon Tramny ldareetnia 
belediyeye devredildiğini yaz. 
aııştık: 

Dan ögleden evel belediye reisi 
Doktor Bay Behcet Salih Uz'la 
tramvay idaresine nezaret et· 
mekte bulunan Doktor Bay 
Hulusi, Alsancak lıkelul ile· 
rtslndekl tramvay deposuna gl · 
derek belediyeye devredilecek 
tram.ay arabal.rını, bayvaaltrı 
naalreyl görmflşlerdir. 

Tesellam muamelesi baıla · 

mık Uzeredlr. Hepsi de bele· 
dlyeye geçecektir. l may11tan 
itibaren athtrımny, İzmir ta· 
rihlne karışmış bulunacaktır. 

Hayvanlarla arabalar, Karşıya· 

ka'ya kaldmtarak orada kulla· 
DJlacıktu. Kordonda kaldırım 

tamiri devamdadır. Bu itibarla, 
tramvay rayları azar azar sö· 
kftlecek ve onlar da Karşıyı· 

ka'ya gölilr6le;ek Karşıy'ııka'nın 
esklmlı, bozulmuş ray kısımla · 

rının yerine döıenecektlr. 

Aybaşından itibaren kordon· 
da otobüs işlemesi daha sık ve 
daha muntazam bir şekle ko· 

Ji~ htısler Benzinsiz· 
!en Yolda Kalıyor .. 
~ nacaktır. 

11ka~Çera gGn, otobasle Karı•· • • • ~ .. 1• glt111ek mecboriretlade AtlıtramvaylarJD mayısın hl· 
il bit arkadaıımız anlatıyor: rlncl gGoilnden itibaren lşletll· 

~~k 431 numaralı otobGae memesi dolayıaUe ıçıkta kala· 
"-ata . Tam Gazelyer'e geldi· cak memur, vatman ve ıalrenln 
' la1Dan otobils durdu. mlkdarı 74 dar. Kanunen boa· 
' De var, ne oldu? Diye 
"- lrk9n anladık ki, otobft· 
~ini bltmfı. OtobGsça 
~ benslnt bhtlglnl bil· 
~' b11 itin aoau ne olur? 
~ dGftnmek )Azım. Bir 

' dolaıa halk, şofclrGn 
"'-a Jl&Claclen saatlerce yol 

411 acı. bekletilemez. 
4Dotu - Arkadııımaz 

lata ikramiye veya tazminat 
verllmeslne dair bir kıyıd yok· 
tor. Bununla beraber Uman 

haklıdır. Şofclr, otobGııilade 

bensin olub olmadıgını daha 
evelden dOtflnillmelldlr. Anlı· 

tılıyor ki bu lılere dikkat edil· 
mlyor. Belediyenin dikkat na 
zarını celbederiz. 

itleri genel dlrektôrlflğG bun· 
lara tazminat veya lkramlyrı 

verilmesi için bazı teıebbOıılerde 
bulunacaktır. 

Tramvay idaresine ald ahır. 
tarla diğer binaların areaaı sa· 
hlblJdlr. Belediyece bu arsalar 
btlmlik edilecek ve ahırlarla 

diğer binalar yıktmlarak bu. 
rada gazel bir park yapılacaktır. 

Belediyenin işleteceği otobcıa. 
ler ya kendi namına veyahud 
mukaveleye bağb bir ınlaşma 
ile otobftacüler namrna lşleti · 

lecektfr. 

48 Saatin 
Polis Vak'aları 
Son lurk sekiz saat zarfJDda za. 
bıtaya geçen ehemmlyetıiz vak'a 
lar şu suretle hulAsa edllebllir: 

8 adi cerh. 5 earboolok, 1 
aarhoılukla dövmek, 1 dolan. 
dmcılık, 2 dö•mek, 1 zabıtaya 
ve kanunlara hakaret, l harf. 
endazhk, 2 ölftmle vesafr şe . 
kilde tehdid, 1 eararcıhk, 3 
hırsızlık .. 

Aynca bazı şahı~lardan da 
y&1ak siliblar toplanmııtır. 

Zavallı Baba 
Pravda gazeteılnde okudu. 

ğumoza göre Leakof kosça'nın 
LıkatJnce kl\yaaftn Kıratf'pe 

mevkifnde bir insan kafası bu. 
lunmuo ve bunun ayol köy. 
den Nikola'ya aidiyeti tesblt 
edllmlıtir . 

Bu adam, kızı Roıka ve 
Roska'nın ıevlterek gayri meş 
ro yaşadığı erkek tarafından 

bahalarla öldftrGlmftş, cesedi 
gômCllmGı, kafuı dereye atıl· 

mıotır. Sebeb te, iki gencin 
gayri meşru yaşayııına mClda· 
halesi imiş, erkeği kınd1ran 

da, kadın olmuştur. 

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

Tarkof Is Der Un tobesi; lh· 
racat mahaollerlmlzln son hafta 
durumu hakkında ıehrtmlsdekl 
alAkadarlara bir rapor gönder· 
mlıtir. Bu raporda Ulccarları · 

mızı alAkalandıran ıu mablm 
malumat vardır: 

Berlfn'den ·dftn. 
dönmaı olan T6rk 

latanbul'a 
lktl8at he· 

yeti ile Alman makamiau ıra· 
sındıkl görilımeler dostcı bir 
havı içinde geçmiştir. Bu gö· 
raımelerln sonucu olmak azere 
Alman idhalAt kontrol= dalreıl 
TGrklye'den ldbal4ta karşı çok 
elverhlf davranmaktadır. Ge· 
çen haftalar içinde bu daire 
tarafından kabul edilmeylb 
geri verilen bazı istldalar bf z. 
zat bu alAkadarlardan iuenmiı, 
tekrar muamdeye konmuotur. 
rnğt'r mühim bir nokta da 
ldbalatcılar •e thraeatcılar ara· 
amda TOrkiye lle ticarete karşı 
bGyilk bir istek ve ılikının 

hükilm eilrmeeidtr. 
Almanya'da kuru azam pi· 

yaHsı gevşektir. Buna eebeb 
taleb azlığıle ellerinde mah3ol 
bulunduranların behemehal sa· 
tllJ yapmak iıtemelerldlr. Ta· 
leh ızbğı yilzftnden fsmir lh · 
racatcıları da ftatlerl haf Uce 
1 odlrmlılerdlr. 

Son hafta incir piyasası nor· 
mal geçmlıtlr. Böyftk taneli, 
iyi kalite ioclrlı-re taleb vır· 

dH. Tftrklye'deu Almanya'ya 
incir ldhal4tı geçen yılın iki 
mlılldlr. 

Son hafta içinde ptamokları · 
mıs Gzerine bazı muameleler 
olmuıtur. MOhlmce bir pamuk 
100 kilo bııını sif Bımburg 
veya Bremen 100 mark flatle 
alınmak isten mlpe de Alman 

kontrol dalreıl bu llatl JGk· 
ıek bolmoıtur. Bu itibarla be 
naz ldhal mGıaadeai •erllme· 
mlıttr. Alman sigara fabrika· 
tarı arasındaki zararlı rekabetin 
ônGne geçme" için Alman hCl · 
kdmetl mecburi bir kartel 
teala etmlıtlr. 

Florin Gene 
Doğruluyor .. 
Sebebleri ve Te· 
sirleri Neler imiş? 

Tarkoflıe gelen haberlere 
göre, son zamanlarda dütmü, 
olan f lorlo bugilnlerde tekrar 
doğrulmooıur. Esasen belgının 
dftımeel f lorlu Gzerlne oıuvak· 
katen olıun behemabal tesir 
edecekti. Ç<iokft Holaodaoıo 

f lorlni lııvlçre frangı ile bera· 
ber geoel ıavaotao evelkl parl· 
teılni muhafaza eden yegloe 
paradır· Holaada Belçlka'ya 
pek yıkın ve • Roterdam dı 

Anver@in en bil yük rakibi ol· . 
doğandan b!iyle bir sukutun 
Holandaya doğrudan doğruya 

tuir edeceği aıikArdı. Florinin 
saradmısı k.r1111nda Holanda 
makamları normal bir 1Jekllde 
hareket etmlılerdlr. Meı'ol ol · 
duklar1 parayı altın esaııı dahi 
llnde müdafaa etmloler ve et· 
mektedlrler. Muvaffak olacak 
ları gene de oaphe edilmemek· 
tedl r. Florin •azlyeıinln dıbı 

dGzelmesl de muhtemeldir. 

Balıkesir'de Spor işleri 
Habkealr - 8al'ada da mer

kez heyeti ile futbol heyetinin 
araıt bozuldu. Futbol heyeti 

) 
l!ttlfa etti. Ltk maçları bir ay 
ıonraya kıldı. 

tamamen yınmııtır. YuaaD ewla 
içinde balanın iki kadın da 
kurtanlamıyarak, cayır cayır 

yanmııtır. Yangın, Tabir'ln or· 
maada Mr kömlr oeaıındaa 

çıkarıb çanllarla ne getlrdlAI 
k6mClrlerla gece tutoımuıadan 
ÇJkmııtır. Tabir ile bıbuı Ah· 
med Ali n ao çocuğu kurtul· 
muı lıe de karııı Cennet H 

kalnvaldeel Zeyneb yanmıtl•rdır. 

Harmandalı'da Spor 
(;eçen sene Barmandab'da 

te1JCkk<U eden Harmandalı Genç· 
lerblrllğl köy tarafından yapı· 

lan futbol 11h11ıoda çalı orak 
iki bahadır civar köyl~rden 
gelen gençlerle hususi ıe ilde 
ınaçlar ppmak.tııdırlar. EnUtl 
goo Oedebaeı .Egeıpor birinci 
takımı kö)e gelmlıt ve gençler· 
le karşılıomııtır. Oyun baştan 
nihayete kadar zevkli Te eaml· 
mi geçmlt, neticede dıhı e•kl 
olan Dedebıolılar 1 3 gaUb 
gelmltlerdlr. 

Burnava'da Spor 
Bornava, (Huıuııi) - Bur· 

navHpor kolGbO koagreıl, Pard 
nahiye bıtkanı Bay f..emıl'ln 

baokanlığında toplandı, yıllık 

işler ve kulObCln federe teıkl· 

l&tı araııını glrmeıl iti koaa· 
ıoldo. Yeni heyete Bay BClantl 
Anıca, Bay Redif, Bay Bana 
Kemal, Bay Kbım, Bay S11dt. 
Bay EaTer Te Bay Bıha Saka 
ıec;lldller. Muvaffakıyet ılllerla. 

Maç: 
Comı gGa6 Buraua ıaba · 

ıında Hornan takımı, lsmlt 
Tarkf lkfr takımını 5 2 yeadl. 
Bornan kClçClklerlle Ziraat 
mektebi maçı berabere bitti. 

Osmanlıcadan Türk~eye Karşılıklar Kılavuzu No.21 
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'' uz Tftrkçe kôklerden gelen &ôzlerin karşısına (T. Kô.) beldeği (Al4meti) konmuştur. Bunl•rın her biri hakkında ıırası ile uzmanlanmızın (MltahaMu) 

2 
Ilı gazetelere vereceğiz. 

a .._ Yeni konan karşıbkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine g~re, Fransızcaları yazılmış, ayrıca ~rnekler de konulmuftur. 
I~ - K6kft Tftrkçe olan Kelimelerin bugtlnkil İlflenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır: Aslı ak olan hak, aslı ftgftm olan hftkftm, Tftrkçe ''Çek,, k6kftnden 
~~kil gibi. • 'k '41Dek - yoldan çı· 
'ta.' ••dırmık '1tat k: l - heaCla bGhiga 
~· bir genci ldlAI etmek, 
~ lr - henftz erginliğe 
~'' bir genci yoldan çı· 
a • ••etar. 

...... ' Bir takım mftfsltlerln 
'4.ııaı. eılDeaı Gzerlne kıyım 
'-., t .._ bit takım l bozotço. 

'~rlDııı aserine ayak· 14 r. 

ı ..... ' - idman (T. kö.) 
') - an, anlıma (bak: 

O...~ etınek oalomok 
1" 'ketarek febmetmek) 

~. "-ek -
1 

L 
~ l•tltlDek, yapma., ye· 

l' '-ek: l P tde - ohdeslne teret· 
............ ' ~l&lfeyt ifa etmek, 
'-•1ae d r •damın borcudur 
~k 1188 ödnl yerine ge· 
~Qr ''11111110 bir adımın 
~ . 
~-' a .... k 
~te ehi&· arıı yıpmığı 
~la. --·~ıafa iyiliği ifa et· 
liıl..~ Baıaa kaqı yapmağı 
~· al•1ta11 lylllll y•p· 

1ru"'-e1t - deyt111, anlabm. 
~ .;. pollı tl9 •unaaun 
#~ • Polis tlç ıanıba a llW.. 

.... ~lld 

na göre. Anlatımınızdan anla· 
ıddığına göre 

İfade etmek - demek, ın· 
latmak. 

örnek 1 - ba, şunu 1 fade 
eder. Bo, şu demektir. 

2 - İfade etmtık istediğiniz 
hakikati çoktan blllyorom. An. 
!atmak lııedlğlnls gerçeği çok· 
tan biliyorum. 

İfakat (Ştfr., afiyet) bulmak 
iyi bulma ... 

örnek: MObteli olduğa dat 
devanApezlrden lfıkatyab ola· 
madı. Uğradığı onulmaz basta· 
lıktan iyi olmadı. 

lhlyam bulmak - onulmak 
örnek: harpte aldığı ceriha 

lltlyam boldu. Savaşta aldığı 
yara onoldu. 

lfafe etmek - kaeırmık, ge· 
çlrmek, kaybetmek 

iffet - temizlik, sililik 
örnek: bir lnaanın iffeti en 

kıymetli varhğıdır, bir lnıanın 
te,.,lzlfğl (ııllllfgi) en değerli 

varlığıdır. 

lf hım etmek - anlatmık 

(bak: fehm) 
örnek: bana lf bam etmek 

fal desi 
letedl· 

istediğiniz mCltaleının 

nedir? , boa anlatmak 
ğlnls oyan fayduı nedir? 

lf lllh olmak - kartalmak, 

örnek: 1 - ebeveyninin il· 
netine ağrıyanlar lf IAb olmaz, 
anı baba ilenci alanlar onmaz. 

2 - bu perloanlıktan bir· 
tilrlil ff lah olamadı, bu darma· 
dağınıklıktan blrtftrlil korta· 
lamadı. 

lflAa - batkı 

örnek: lf 148 namuılo bir in· 
san için ölOmden. beterdir, batkı 
namuslu bir adam için ölClmdea 
daha fenadır. 

if lis etmek - batmak 
örnek: boıçlarınJD kesreti kar· 

ııs.nda lf lis etmekten bqb 
çare bulamadı, borçlarının çok· 
luğo karşısında batmaktan bqka 
çare bulamadı. 

ifna etmek - tGketmek, yok 
etmek 

clrnek: l - BGUln varını 
kumarda ifna etti, batan vannı 
kumarda tftkettl. 

2 - Kendi mncudiyetlnl 
bile ifna ederceılne çabıtı, kendi 
varlığını bile yok edereeılne 
çahıtı. 

ifrağ etmek - çevirmek 
örnek. bu evi yeni bir 1Jekle 

ifrağ etmek için hasırlanan pro 
jeyl beRenmedlm, ba evi yeni 
bir eekle çevirmek için buar 
lanan tuarı beğendim. 

ifrat - apn (bak: fan) 

- •lmak ter m 

ifraz etmek ayırmak, 

biilmek 
örnek: l - bu toprıgı dört 

oerlk arasında ifraz ederek 
her kısmına bir bina yıphra · 

cıklar. Bu toprağa dört ortak 
arasJDda bölerek her kısmına 

bir yapı yaptıracaklar. 

2 - Bunlar arasında ifras 
edeceğiniz bir taneıl. Bunlar 
arasJDdan ayıracağınız bir 
tınesl .. 

lfaad etmek (nifak anlamJDa) 
ara bozmak (hık: feaad) 

lrıaat - gizaçı (bak: faı) 
ifşa etmek - dile nrmek 

(bak: faıetmek) 
it tlhar etmek - kıvanmak 

(bak: fahr) 
İftira - karat; (bak: behtan) 
İhlrak - aynlmak (bak: 

firak) 
lf tlraı - yırtıcılık 

Grnek: onda bir kaplan lhl· 
rası var, onda bir kaplan yır· 

tıcıhğı var. 
Milfterls - yırtıcı 

6rnek: kan kokuıa almıı 

mafterlı bir kaplan gibi Gıeri· 

ne atıldı, kan kokaıa almıt 
yırtıcı bir kaplan gibi 6serine 
atıldı. 

iftltah - batlama, batlantı, 

örnek: BGylk Millet Mecll · 
atala ba1e11eld meeallbaba lf. 

titahında, Kamutayın ba yılki 
çalıımılar1nın baılutııındı. 

Nutku lftllıhf - açım ıöy · 
le•I 

örnek: Tark dili kornltayın· 
dı lrad ettiğiniz nutka lf tltahl, 
T6rk dili kurultayında yaptı · 

ğınıs açım ıGylnl 

lğdıb etmek (lğzab etmek) 
- kızdırmak 

örnık: klmaeyl lğsab etme· 
mek llumdır, klmeeyl kısdır· 
mamahdır. 

iğbirar - gacen, glcenme 
örnek: Bana kartı duyda· 

ğunoz lgb•ranı sebebi nedir, 
bana kup da7dopaaa gtlcenln 
(gacenmenln) aebebl nedir. 

Muğber - gGcenlk 
örnek: Yalnız lda degil, 

batın lneanlara magberlm, 
yalnız una degll, bCltOD lnlaD· 
tara gaceolgtm. 

Magber olmak - gtlcenmek 
Grnek: Mutber olmanııı biç 

lıtemedlğlm halde lğblrarınısı 

eelbettiiJme lztllGyoram, g4· 
cenmenlsl hiç lstemedltlm bal· 
de ılsl gClcendJrd~lme tlzllO · 
yorum. 

iAfal et111ek 
bndırmak 

alclatmak, 

6rnek: 1 - tirli yalımlarla 
lnualan l&fal edealerl affel· 
mek mlmkla del'ldlr, tlrlCl 

yalanlarla lauoları aldataalana 
ıoçunu b•A•ılamık olama. 

2 - bir gene; kısı nleae· 
ceglm diyerek tAfal etmek bir 
cGrGmdfir, bir genç kısı Hle· 
neceğlm dly.,rek kandırmak bir 
suçtur . 

3 - blılm hizmetçiyi 1-'al 
ile kaçırdılar, blslm hfımet· 

çiyi ayartarak kıçırdalar. 
iğlik etmek çaprattar· 

mık 

6rnek: m6tıleınızı birçok 
Ulsomıas teferruatla lgllk et· 
mek ma•afık deilldlr, oyaau• 
sa birçok gf'rebls aynablula 
çaprafbrmak aypn dellldlr. 

MoilAk - çapnpk 
Grnek: bir ılrl magltk ifa· 

deler an11nda ae demek llt•· 
dlglal anlıyamadam, bir llrl 
çapraıık •labmlar ....... 
ne demek lııedl .. alal anlıya· 

madım. 

fAması aya - g6sy1lma 
6mık: Clrlmlerlade 111aal· 

yet ealılbl olmıyaalar lgmuaay,. 
ile bqllamabdar, ıaçlanada 

k6tlcll olmayanları pyama 
ile kaqalamahdar. 

ttmua aynetmek - p · 
yummak 

örnekı S...n bir elrme kaqa 
l&mua .,Detmek mlcdml tek· 
rar cirme tefcl etmek olar, 
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Beynelmileliyet Armudlu'da 
Yeni Saha Yapılı yor ...... 

devamıdır? Şüphesiz 

iyi çare olamaz. 
bundan ve bu yolda mevcud arzuya 

Fakat, maalesef, vekaylin 
gidişinden, aylardan, hatta se· 
nelerdeoberl devam eden neti 
ceeiz konferans mOıakerelı.-rin · 

den anlıyoruz ki, yalnız başına 

ıulhu istemek kıif i gelmiyor. 
Her milletin buna ayni şlddetll 
ve samimi arzu ile f temedlğl 
görQlüyor. Dlişman tarafından 

kendine ealdırılmamasını, her 
hangi bir taarruza uğrama· 

masını temin etmeden silahıoı 

bırakmak, çok samimi bir 
salhperverltk nlşanezJİ oluyor, 
fakat bugünkü ~eralt içinde 
böyle bir solhpnverllk ayni 
zamanda fnBBnlığı barba en 
yakın yoldan götürecek çok 
v~bim bir tehlike teşkil tıder. 

ÇQnkü, lmperyallst bir mem· 
leketl komşularına hılca m et· 
~eğe sevketmek için, o kom· 

. eularımu zayıf bulunmasından 
daba mükemmel bfr hal taeav· 
nr olunamaz. Tahdidi teelibat 
konferansları münaeebetile c~ı. 

liibları bırakma) ve (Emniyet 
Teminatı) tabirlerinin dalma 
bir arada ve sık·sık kullanıl· 

masa bundandır. 

(Cemiyeti akvam) veya (Mil· 
letler cemiyeti) dediğimiz bu 
teeekkül kAfl derecede kuvvet· 
lenlnclye kadar (Ki bu belki 
bir asırda bile olamayacak) her 
mlllet kendini ve bn cemiyeti 
koruyabilecek derecede kuvvetli 
bulunmalı ve yalnız kendi kov· 
vetlne dayanmalıdır. Clhaoın 

bugtınkü vazfyetlnd,., bilhassa 
tehlikeli komşuları olan bir 
millet, sullı namına sll4hlarıoı 

atar ve bunun neticesi olarak 
bf r taarruz. uğrarsa, bu keyf İ· 
yet, milletler için, silahları bı· 

rakma tehlikeleri hakkında en 
kuvvetli bir delil teşkil eder 

kimi kere bir suça karşı göz
yummak ıoçloyu bir daha suç 
fşltmeye yOreklendirmek olur. 

Müeamaha - hoşgörQ 

örn ~ k: Müsamaha, alicenab 

ruhların bir haesaeıdır. hoşgörü 
akı yüreklerin bir özgüsüdür. 

Mtıl!Bmaba etmek - hoı,ıgör· 
mek 

örnek: Her cürme karşı mü
samaha etmek muvafık olmaz, 

her saça karşı hoşgörmek uy· 
gun olmaz. 

1 ğoa etmek - duynrmak 
fğra etmek - hırslandırmak, 

kışkırtmak 

örnek: ZengloUğe, para ka· 
• zanmıya lğra etmekle fenalığa 

lğra etmek bir değildir, zen· 
gloliğe, para kazanmaya hırs · 

landırmalda, fenalığa kışkırt· 

mık bir değildir. 
lğtişış - kargaşalık: 

örnek: zuhur eden lğtlşaş 

mOvacehesiode biran bile şaşa · 

Jamıyarak, çıkan karga~alık 

önilnde biran bile şa~ılamıya 

rak. 
lğva etmek: 

baotan çıkarmak 
azdırmak, 

örnek: 1 - gençleri tariki 
milstıklmden inhirafı l~va 
edenler. gençleri doğru yol· 
dan s.aptırmığa azdıranlar. 

2 - bir ~enç kızı lğva ede. 
rek sonra: izdivaçtan imtina 
etmek cfirftmdür, bir.genç kızı 
baştan çıkararak sonra evlenme· 
den . geri durmak suçtur. 

lhafe etmek - korkatmılı: 

örnek: beni lhafe etmek mi 
letlyoreuooz?. l>eol korkutmak 
un istiyorsunuz? 

kökOnden sHer, götOrftr. 
Bau4, kuvvetli bir Cemiyeti 

akvam teşekkül ettiği zıman 

bile, her devletin kendi dahili 
emniyeti muhafaza için bir kov· 
vet bulundurmaeına mAnl yok· 
tor. Tıbkı, devletin ferdlerl 
kendi hususi menfeatlerlnl ken· 
dl vBBıtalarlle mu~afaza ve mQ 
dafaadan men'etmedlğl glbl.. 

• • • 
H ulAsa ve netice: 

İnsao, bugün, aile gibi, dev· 
let gibi, devletler cemiyeti gibi 
bir takım taa:ızuvlar, tf'şekkOI· 

ler karşısında bulunuyorlar. Bn 
teeekküller tabii, zaruri şeyler 
dfr. Bunlar olmadan fnsanao 
yaşaması artık imkAneız bir ha 
le gelmiştir. Bugün mevcud 
milstakll (Devlet) le (Devletler 
ailesi) arasındaki mün1Bebetln· 
de manevi terki teelihat, maddi 
terki teslibattan evvel gelmelidir. 
Karşılıklı muhtelif meofeatler 
telif ve tensik edilmelidir. Bu da, 
ancak, mevzu ve müeyyedell hu· 
koku düvel kaidelerinin vücuda 
getlrllmesile mümkün olur. Bu· 
gfinkü Cemiyeti akvama zdfiyete 
düşüren keyfiyet, bir devletin 
haklaaından en ufak bir zerre· 
sini bile feda edemlyeceği yo 
!andaki ve eeki fikirlerin temadi 
etmesi ve vak~t vakıt şiddetlen· 

mesldir. Halbuki, bugOn millet· 
ler arasında artık vQcudu lnkir 
edilemlyen mütekabil bir lktı 
aadi tabUyet vardır. Ve bu hal, 
gayesi mevcud devletlerin kov· 
vetlnl zdfa dOşürmek değll, 

btlAkls bu kuvveti çoğaltmak 

lolan yenf bir içtimai teşekkulQo, 

bir otoritenin vftcad bulmasını 
zaruri kılmaktadır. Otorite, kov· 
-.etin artmHı demektir; ve bo 
kuvvetin artmaeı sayesindedir 
kf, büyük küçük her devlet, 

ihanet - bayıolık 

ihale - Osterme (bak: ema· 
net) 

ihale etmek 

(bak: emanet) 
ihale ten 

Qstermek 

flsterme (bak: 
emanet) 

İhata 
genbUI 

sarma, çevirme, 

örnek: l Bu adamın 

siyasi mee'elelerde ihatası var. 
Bu adamın sıyasal tıoromlarda 

genblllsl var. 
2 - Düşman ordusunu lhıtı 

çemberi içine dlişürdtı. Di11Jman 
ordoıunu sarma çeoberi içine 
düşürdü. 

3 - Orduı:uuzuo yaptığı 

büyük ihata hareketi. Ordnmo· 
zou yaptığı biiyiilı: çevirme 
hareketi 

İhata etmek - sarmak, çe· 
vlrmelı:, almak, kavramak (fr.) 
c :rner, encercler, conce~olr 

• örnek 1 - Ordumuz dftş 

mau kuvvetlerini ihata etti. 
Ordomoz düşman kuvvetlerini 
ııardı. 

2 - Bahçe davarlı ihata 
edllmlştlr. Bahçe dıvarla çev· 
rilmloıtr. 

3 - Gözün ihata edebildiği 
yerler. Göz6n alabildiği yerl"r 

4 - Aklım bunu ihata 
edemedi. Aklım bunu kavra· 
yamadı. 

lhatal nazar - gengörü 
örnek: Onan noktal nazarına 

ltlmıd edebillrhn. Onan gen~O· 
rüsüoe güvenirim. 

İhbar etmek - bildirmek, 
duyurmak, haber vermek (fr.) 
avertir, avlser 

Armadla, (Haıud) - Kö· 
yftmOz çok ı,ılrlndlr. Belediye 
tetkllAta 13 yıl evel yıp1lmıfhr, 
Nftfusu dörtbfoi geçer. C. H. 
partimiz, belediyemiz, gençlik 
teşkil4ıımız, kooperatif imiz ve 
halkımız çalışkandır. Yol, elek· 
tlrlk, ıu, spor lelerloe dalma 
ehemmiyet velltr. Halk arasıoda 
birlik vardır ve bu birlik, her 
tesirden uzaktır. Halkımız, 

mevcod teşkllltın faaliyetinde 
manen beraberdir. Ba eayede 
i yl adımlar atalmaktadır. 

Şimdi de 10 küsur metre 
murabbaı eaba Qzerfnde bir 
saba v6cnde getirilmektedir. 
Valimiz, 9 tonluk bir silindir 
de göndermiştir. Gençlik ve 
halk, minnet doymaktadır. Sa· 
hı, bQyük bir ihtiyacı k1rşıla· 

maklıldır. 

bugilnkO şerait içinde lnk.lşafıua 
mini olan imillerden kurtula· 
cak, kendi deh88ının, keodf 
kabiliyetinin bütün imkanların· 
dan istifade ederek lokleaf bu. 
lacaktır. 

Fakat, bu lmkAn filen ta· 
bak.kok: edioclye kadar her 
millet yalnız kendine yalnız 

kendi ku nedoe göveomek, 
kunetll bir mllllyetclll,:te da 
yanmak mecburiyetindedir. 

Maruzatımın bulAsaeı şudur 
ki: milliyetcllik v., beynelmlle· 
llyet, zahiren birbirine zıd ve 
dOşman iki cereyan gibi görü· 
n6r. Fakat, hakikatte bunlar, 
yekdlğerlnln mevcudl yeti için 
zaruri iki unsurdur. İzah etti 
ğf m manada hakikati ve fal· 
deli bir (Beynelmllellyet), an· 
cak, zaferi tahakkuk etmllJ bir 
cereyan olan (Mllllyetcilik) e 
dayanarak vQcud bulabilir. Bu· 
na makabil, zayıf milletlerin 
hıklarmın ve hattA varlıkları· 

oın koranmaeı için de teşkl· 

lAth bir beynelmilel sieteme 
IQzum ve zaruret vardır. 

- SON -

örnek: haetahğıoı ihbar et· 
medl. Hastalığını bildirmedi 
(haber vermedi) 

İhbariye - bildirge 
ihdas etmek - çıkarmak 

örnek: meaelA lhd111 etmek, 
meselıt çıkarmak. 

lhf a etmek - gizlemek 
örnek: duygularını lhfı et· 

mlye çalışıyordu, duygularını 

glzlemlye çalışıyordu. 

lhkık etmek - haktandır· 

mık, hakkını vermek 
lhlAl etmek - bozmak, H· 

katlamak. 
örnek: rahatımı 

rahatımı bozdu. 
ihmal - sava 

lhlAl etti, 

örnek: ikmalden doğan yan· 
htlıklar, eanduı doğan yaohf' 
laklar. 

ihmal etmek - aaveamak, 
boşlamık, bıkmamak 

örnek: l - nıifeslnl ihmal 
etti, ödevini eaveadı. 

2 - verilen işleri ihmal 
etti, verilen işleri boşladı, ve· 
rllen işlere bakmadı. 

ihmalci - ıavsacı 

örnek: o lhmalclnin blrtdlr, 
o eavaacının biridir. 

MOhmel - savak 
örnek: mühmel bir glylnl1J, 

eavak bir giyiniş 

lhmlrar - kızartı, kızıllık 

lhnak etmek - boğmak 

örnek: Osmanlı tarihinde pı· 
dlşahlarıo lhoak ettiği adamlar, 
Osmanlı tarihi ode padltablann 
boğduğa adamlar 

ibrak - yakım, yakma 
lhrak etmek - yakmak 

lhılrak - yanım 

Aydın, Atatüı·k'ün fleyke Denizli'de 
Yol Parası Gene 

tile Şereflendirilecektir. 5,5 Liradan Kesti~ 
Denizli (Hususi) GeJJel S 

Hilaliahmer Kongresi Toplandı, 

Bazı Kaçakçılar Yakalandı. 

llı 1935 yıh büdceelol (52 

Ura ve mütevazin obr•k / 
lamıf ve toplantılarıJJ• 

yet vererek dağılmıı,ıur. (ı 

Aydın, 18 (Busuei) - Şehir 

meclisi ezalarından Bay Ömer 
Aydrn, Bay Ahmed Şakir oğla 
ve Bay Refik SQvarl oğlu, Ay· 
dın'ın, Atatftrk'ün heykeli ile 
ıeref leodlrllmeıl için meclise 
takrir verdiler. Takrir ittifakla 
onaylandı, ruznameye alındı. 

Ayni celsede belediye relt!l · 
mfz de ı;ıebir elektlrlk işleri et 
rafaoda izahat verdi ve netlcf", 
teşekkOrle karşılandı. 

Aydın, (Hueu8i) - Burada 
kaçakçılık çok azalmıştır. Kar· 
tuluş mahalleelndeo muhacir 
~orazan o~lo Ahmed, Kenker 
köyOnde Sabri'nlo dftğüoOnde 

Barfedilecek rakıyı imal etmek için 
Sabri ile anlaşlmış ve ılletlerinl 
köye götürerek faaHyete geç 
mlştlr. Fakat Sabri ve arkadaş· 
ları, kazan başand.. yakayı f"I~ 

vermişlerdir.. 20 Kilo ralı, 2 
kilo ll'pfrto ile aletler müsadere 
edllmiştir. 

Aydın, (Husuııi) - Htlalfah· 
mer kongresi avukat bay Net· 
et'ln başkaolığmda toplandı. 

lklocl başkaohğ• doktor bay 
Nuri, kAtlbli~e muallim bay 
Refet seçildiler. Cemiyet bao· 
kana doktor bay Rüşdü geçen 
yılın raporunu ok ayarak f zab 
etti ve ittifakla onaylandı. 

Ueol moctb!nce idare bty· 
etinden beş azanıoan kur'a ile 

çıkarılarak yerlerlnt1 eeçlm yı· 

pılması IAzımdı. Fakat bunlar· 
dao üçd eea&en Aydın'dan git· 
dikleri için kor' ... ile yalnız iki 
kişi, doktor Necib ve eczacı 

Şevket eeçUdller. İntlbabda ge· 

ne ayol zatlarla bayan Tahire 
Etem, bayan Saime Yazgan, 
bayın Htımeyra Ekrem seçil· 
diler. Genel kongre mftme!!lsll· 
Uklerloe seçilenler de saylav· 
larımız hay Adnan Ertekfn He 
bay Mazhar Germen ve bay 
Nazmi Topcuoğludor. ....................... 

23 Nisan 
Çocuk haftasının 

başlangıcıdır. 
..................... 1 

Dikili Haberleri 
Dikili (Huensi) · - Dikili 

gençler birliği idare heyeti mu· 
alltm Bedi Erlm'in bae!Jğı al· 
tında başokutan Halil Zeyrek, 
BabJb Ali Giray, Riza Demir· 
~ili, Adem Kesldo, Basan Baha 
Akgün ve Sırrı Baysal taraf· 
farından teşekkül eımlşttr. Yeni 
seçilen bu 1 da re heyeti kültür 
cihetine daha ziyade ehemmiyet 
vuerek haftanın b eş akfamında 

birer saat için Fransızca, riya· 
zlye ve içtimai yat derslerine 
başlamıştır. 

Müsamere: 
Gençler bfrliğl müljamere 

kolu 23 olsan çocuk bayramı 

şerefine bf r mü@amere vermlı,ı 
ve çok alAka görmfiştür. 

Konya'da 
Athspor Kul~bn 

Konya 19 (A.A) - Şehri· 

mlzde bir atlıepor kulübü te· 
şekk~l etmiştir. Kolüb idare 
heyetini seçmif v~ faaliyete 
geçmiştir. Şehrimizdeki üç 
spor kuldbü federe edllmlttlr. 

Üyelere vlllyet ıer• 
harabelerin içine kad•f ... ~ '~•t 

(l'' ~ yapılan Heyeropolf s 1 ~h ıo, 
kale) de bir öğle zly•fel go 1 bt 
rllmfştlr. .J le 111Gt 

( paP lllll 
Mecllıı buyıl yo ~ bq d 

geçen yıl gibi beı. b&J'
0 a ~tJ.. 

olarak bergltmlştir. •• il 
• Ptı.ıu 

• • rl~ letı 
Evkaf idaresinin şeb 'tt• ltıl 

yaptıracağı modern ore11°~ ı~ b 
sı lzmlr fenni inşaat e~~- ııc~ b 
f hale edilmiştir. 23 pl ti dttı bit 
cuk bayramı günü teOI , ~ • 

''Pıt b raelml yapılacaktır. lt,ıı_' 
• '°'l tı • • rı '°"{ 

Vtllyetlmlz def ıerd• 
d (ıt ttı 

Halil Serim Maoh•. t ,1 ~1tfJ • lığma tayin edllmişut· 4c~ı 1 

timiz defterdarlığıo• ~ o11~dl 
milliye müdürü Bay &{il ti Q 

Balkan gelmiş ve tee ~,. llılt 
'ityt . ..... 

• • o 4') 111 
Uluılararasında 1101 ' Q 

miltahıssısı profesör 8•~ ·~ 
mao Yaoeen şebrtmtıe (ıtıe 1 

B yeropolls harabeleriııl 
111 

~11,tıı~ 
..ftlll • ~il 

ve iki gün kal11rak 6' '1ıı'dc 

Frausa-Rusy~ ~~ 
Müzakereler•'', ~tıe 

- Ba~ı 1 inci yozde '1' 
b'I e llb 

kadrosu dablUnde tee 1 ti lıılu 1 

arzosundadı.. Müşkotler 0 bı, l 
cikmeler bu yüzdeo do~~~ IQQJtc: 
logiltere cevab ,.erJJl 1 dtted 

Loodra, 19 (A.A) ..,...re I~~ 
tere'nln Streza ve CeJJtıf ~ tlt 

siyasetine karşı AIOJ'
0 

/. ldıfıl 
yaptığı 1Jlfabi proıeet01' ~ ~· 
verllmlyecekttr. Re90ltıo '~ 

ibraz etmek - kazınmak, örnek: düşüncelerimiz ara· protestonun yapıldığ• ı•'J. "1 ı 
almak smda lhtll&f var - dtı•iince· sefiri Fon Bülov ı00 ~ '• 

öroek:· anonıda ibrazı mevki 
edemedi, aranızda yer ılamıdı. 

Bu IJerefl canı pahasına lh· 
raz etti, ba ,eref i canı paha· 
sına k1ıındı. 

lhsa etmek - saymak 
örnek: adedini lhea etmek 

iktidarından hariçtir, sayıeını 

saymak erklmdcn dışarıdır 
lhsa etmek - burmak (terim) 
lheaf yat - istatistik 
öroek: ihsanlarının bolloğo 

sahasını r gösterir, kayralarının 

bolluğu römerdlfğlni gösterir. 
ihsas etmek - sezdirmek 
örnek: - doğru hareket et· 

medlğlol lheas etti, doğra hare· 
ket etmediğini sezdirdi. 

ihtar etmek - hatarlatmak 
(bak: batır) 

lhtlcaç etmek - belgelemek 
ihtida etmek - din değiştir· 

mek, dönmek (bık: hidayet) 

lhtifa etmek - gizlenmek 
örnek: yakalanacağını anla· 

yanca ibtlfa etti - yakalana· 
cağını anlayınca gizlendi. 

ihtifal - alay, tören (mera· 
sim anlamına) 

lhtlkAr - vorg••ocoluk 
örnek: hükumet lbtlkArın 

önftoe geçmek için çok çahşı· 
yor, hOktlmet vorgoncoloğao 

önüne geçmek için çok çıh· 

e•yor. 
Muhtekir - vurguncu 
örnek: muhtekfrlere göz aç 

tırmayız, vurgunculara göz aç· 
tırmayız. 

lhttllç çarpınma, eeylrme 
lbtllAf - uymazlık 

,, . ~o ıl. 
ancak hoeusi bır dit· ~ lerfmlz araeında aymazlık var. 

İhtllll - devrim (lnkılib 
anlamına), azı (isyan, anlamına) 

İhtilAlcl - .leyrlmcl (folu· 
14bçı), azıyan (Asi) 

İbtllAtı - aşırı, ıoarım 
örnek: lbtllaeının sebebini 

aolıyamadılar - ışırımının ee· 
beblnl anlayamadılar 

İhtilat etmek - karmaşmak, 
görfişmek, (fr.) se meure en 
relıtlon, se mettre en contact, 
se compllquer 

örnek: su ile şeker lhtlldt 
eder - sa ile şeker kırmaşır. 

Kötü adımlarla ihtilat etme· 
mell - kötü adamlarla görüş · 

meme il. 
İhtl mal - iktlmal 

ehemmiyeti verflOJektt > •ı~ 
Londrı, 20 ( A. A) ,.. el ~.,~ 

htıkumetl Londra'dakl 
11111 
~ 

vasıtaelle lugillz b4k 
0 

~ " 

Cenevre kararını prold
1 ~ ,,, 

bir nota gönderOJlet1~,1': ltıttıı 
olan bu nota Cene're e!10, ltıQ 
karı,ıı umumi bir prot 01d11 

hlyetlodedlr. i) ..... jl ~ 
lstınbol, 20 (Bosue ~'4 

yetlcrlo, Rus · FraP9'~ct flitı'~ 
hakkındaki ağır ıe"1 

.. , ~t 
til • it. 

ea'yı telıtşa diifürOJ09 V ~I 
rağmen dış bakaP• tJ•{,cı~ ~e 
Moıkova seyahati y•P' tl~ L ' 

Japonya ve M9ılc • !\h 
' JeBV Q' 

Petrol Mes e 1 't 
İhtimam - kayıt, özen Tokyo 20 (A.A) ~ıt"I ~ 
örnek: ihtimamsız bir çahf· hükumeti Mancoko' P 19ıf ~~ 

mı - kay,tsız bir çahşma. hisara mes'eleelue lı:•P'" ~I •ııg 
ihtimam etmek - kayıtlan· zarlle bakmaktadır. 8•1 bO') ~il 

mak, özenmek ·1cıo f, tt 
logllfz ve Ameı ı ~·' 1 

örnek: giyinmesine çok lhtf. 'ıaıO el 
mam eder. Giylomeeloe çok elçilerine Japonya .,,fel 
kayıtlanır. ele deki vazlyetlolo ıısilt 

İhtira (bak: fcad) rlleo c.,vablarda 
1 
t•:'0ıJOI 

,,-----------, rlh ve tayin edl Ol t 

Osmanlıca • . . . ke· söylemiştir. (~})A ~ 
llmeeine kılavuzda • . . . . . Vaşington 19 o~r ' 
karşılığını uygon (yahut : ye· Amerika hükuOJetl :•P ~I' ~9 
ter) görmüyorum. bir nota göndorere oııJ 

Sebt"bi : (kasıcı) . . . . . . ko'da petrol fobfesr• ~~ ~ 
. .... 

Önergem şudur : . . . . ( l) 
İmza 

· tir· t ~ sini protesto etOJU '1 ~ l 
hükumeti bo ıobi9•':, ~ 

bU'°' .. muahedeler a ki ~ ~ 
eder mahiyette telAlı: fi 

(1) Burada bir önerge gös ve lnblsarın uzalı: ,,-

ti 1 açık kapı Slyaea!ıo• ~o 
tar m yen yazılar Ozerlne bir d• 
1Jey yapılıauyacakhr. olduğn mfttılta9ıJJ 

'--------------.,,/ maktadır. 



n=uuı mô Ha ll"'p'lte Tü ll"'lk üye 
de OngüOü~ CasusOaıro. 
?aıan: Conl Bohan Tefrika oumaraaı. 117 

likbal için Hiç te ümitli Değildim .. 

t~t 
(Sandi) ye Gelince .. 

111 Erıorum ıehrfnln ke· 
\1 ::;-ueıertnden birinde ahır 

ferde geçirdiğim iki 
d lnttıır hına bu cflm· 

l 
0~0loğona daha bOyo.k 

''•eu h &, lo e laııettlrdl. 

111 hk, bu karınlık ahırda 
lllQ Gıert 

lı; aıe çekerek, dJt 
~~ be~ lrak 'tazf yetin alacağı 

hı lernekten baıka yapı· 
bl, lley Yoktu, Peter dell· 

l,ı.;::eerıya ıtılmııtı. İlk 
P•lttıuı, ben bu teeebbGıft 

11 gGrınootGm, fakat 
~llla.n geçince çok gaç, 

111 eli hulmağa bıola· 
~ 

~~~~----~~~~-
mıdım, çıkarak bıktım. Fıkıt 

etraf pek ıtıll olduğu cihetle 
fazla blrtey görmedim. Yılınız 

nakliyatın gene eskisi gibi ce
nuba, yani (Palındöğen) istika· 
mettne doğru yapılmakta oldu· 
ğunu ınlımıı oldum. 

Diğer taraf tın HlJAliahmer 
arabaları da ayni lstlkamdte 

gidip geliyordu. Da ırada bir 
ıey daha gôztıme Ulod : Damın· 
da bolaoduğom ev ile oehlr 
arasında ıtlı ve motosikletli 
emlrberler mGtemıdlyen gidip 
geliyorlardı. Buna bak1nca her 
nedense Bllda Fon Aynem 
geldi. 

- Sono ur -

1 1 111111 ' 1111"' 1111111il111111111111 fi 11111"'111 il il 111" fi 11111 

İZMIR 
Esnaf ve Ahali bankası 

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Muallimlerin 
Hakları .. -.. ·-- Batı 3 ncll aahlfede 

rJn, değtl' köylerf; oehirleri bile 
beğenmedikleri bu çığda, oahsi 
btıtan zevklerini, duygularını 

çiğneyerek, ailesinin ihtiyaçları· 
nı hatt4 kendi çocuğunun okut· 

ma n yetlıtlrmeslnl blle unuta· 
rık, köye gltmlotlr. 

Muallim, bir istikbal, bir 
cemiyet yaratın unııurdor. 

VUAyet meclisi, bir taraftan 
bııardığı mektebçlllk eserleri 
ile gökeOnG kabartırken diğer 
taraf tan bu sahada çılı,tırdığı 

kuvetJ naıııl ihmal edebilir? 
Buna çare IAzımdır. Mecllı 

GyelerJ, icabında icabında ken· 
dl yevmlyelerJni on Urıdın 

gene yedi liraya indirerek ve 
bıokı yerlerden t11arrof ederek, 
keelp kırparak kıoauun emir· 
lerlnl yerine getfrmelfdfrler. 

Orhan Rahmi Gôkçe 

23 Nisan 
Çocuk haftasının ilk 

gdnOdOr. llıı 1 
için hiç te ftmltll 

~lı;, (S.ııdt) ye gelince 
8e bir h.ber bile gel· 

111 ı.1111 için bu dı en· 

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

' -'-ldp oldu • 
~.. . 

) "• lı;, ' dedlıu, 1'9dın (San· 
•ld elldlıhıden ayrılmak 

~ıı.u hlaaettl de ar· 
" Glcltrdt ma? Bu çok 

""'-blrı,eydl. Aktım ol· 
'.ı -.. "'• bat Jeoıeglmlzl HOıe· 
"'-11a ? k. bir adam getirdi. 

'dtı hu lrkçe'den gayri biç 

4... --~IJor, makaadını Işı· 
~ llt.e lbağı çalıoıyordo. 
.._~·~ 1111 Dereye gitmişti? 

tte •t tedulklle meı· 
"- ı. ' •hırda her hıogl 

t lıe~lgoı olııaydım ftzGn· 
~~ bir dereceye kadar 

)o~lrıı, Fakat bana hiç 
,,, Atıl ve hareket· 

'~ IDeeburlyetJade 
ı e& lron blçarealne ge· 

,l!i't o .. 
ı..... vıllı bir deste 

'k-S•dı bulmaı olaaydı 
lt1, p L~'lldlılnl oyılıyıhl· 
.. • ... t al 
"' ..._ ••IDdl bu telfılll· 
9'ttet lıtuındo, Maamaf lh 

btt:.:ltıedl. Bir kenara e.._ '•ktlnl uyumakla 
~'-'• d Qyındıgı ıaman· 

e~ldl, Şimdi mide 

...... , ke ltQrtaldağu için 

.ı ~ tı. 1adlılnl belki de 

!la~' .ı:11•tn beklemekte 
.._,, llıa111ıyor gibiydi. 

L... 010P bitene gelince 
'~d tllQharebenln bize 

1, P-.: "11 gGrGltasanden 
t ~Gt~1ı;1 ' 1 

Peter'in hıreke
\tltıı111,: top seal kealldl, 

et ' t"l'tıı 01
da, Anlaoılın 

•e,._.1 
11 lııda 'teya ni· 

~" t tlerdı. Fakat bir 

'"• oQpçQ dGellosu tek· , e 
·· Se.ı 111 de ıon derece 

gt "-te ... ~llledlnı, geldiği 
l~"f le1a llak Rue'ların 
~'1 hGcom etmekte .. . .... 

•ı..""' lıa.._ lllıgı çalıttım. 
ti•, öyle geldi ki 

' ltç'Q Cepheye t1arroz· 
''b, : tlle1nı1terdlr. Kendi 

a-~lıa lliçlo 
"' 'l'GrJı: ? Dedim. Pe· 
~ h.tlarını geçe· 

•er111 A 
''- · 81 t k e e IDO•ıffak 

de •ti 
1 

dlrde lae (Sın· 
._ tllaetı ıra bolop gönder· 

·~. e BUenklron ile 
~ eı11111 
~ )ı biat lllahıttkıktı. 

a_ ''ti ID için. aotuk 
)ıa_t.Pıt. ceyı beklemekten 
~._., ~ hiçbir tey yok. 

'--.a bir arılık o ka· 
... L_ llkalda ki d 
~ıq'•k amın s.. eara1ı ... bakın 

= Telefonda Bir -
Alaşehir, Tire .. = ôlftmle Tehdit 

Hertflrlfl Banka MuamelAb Yapar .. 

Bir Nınellk mndoata ey. 6 
Alll ıyhk " ey. 4,1·2 
V adeslz hesabı carilere o/o 4 faiz nrlr. 

lsalslnln vergi borcundan öt6rCl tahıılll emval yasaaına göre 
bacsedllen meıudlye mıhılleslode birinci kordonda kAln 348 
aayılı hıne tarihi ll4ndan ltlbacen ylrmlblr gan maddede aatı · 

lığa çıkarıldığından pey sftrmek lstlyenlerln defterdarlık tahııllAt 
kalemine gelmeleri. 16 21 26 30 1107 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilAnları 

Ankara M. M. V. aa. la. ko. dan: 
Beher tanesinin tahmin edilen f lıtı 800 kuruı olan 2500 

tane battaniye kapılı zarf la ekelltmlye konulmuştur. İhaleli 
27 ·4· 935 cumartesi gtlntl ıaat 1 l dedir. Monkkıt teminat 
1500 liradır. Şartnamesini par11ıı almak, öraeğlnl görmek lıtl· 
yenler her gGn öğled•n ıonra komisyona oğrıyablllrler. Ekıllt· 

miye girecekler muvakkat bankı teminat mektup veya makbuı· 
lartle arttırma, ek.eiltme kınononon 2 inci •e 3 anca madde· 
lerlnde yazılı veaikaladle birlikte teklif mektuplarını ihale sa· 
atlnden enaz bir ıaat evel M. M, v. sat. al. ko. na "l'ermelerl. 

1076 12 15 21 25 

Ankara M. M. v. 81. al. ko. dan: 
15,275 lira f lıtle ihale edilen 5 adet kalıyton slıteml otak· 

lav tak11111 mlteıbblt taahh6ddnG. ifa etmediğinden bu kere 
nam ve heaabına açık eksiltme suretlle aatın ahaacaktır. İhalesi 
8.6.935 çuf8mbı gClntl ıaat 14 tedlr. İıteklfler enaıf "l'e oartna·: 
meslnt almak here bedelıılz olarak M. m. v. 81. ıl. ko. dınf 
nrllecektfr. Ekalltmlye gireceklerin belli gOn ve eaıtinde mali· 
yeye yatırılmıı 1145 Ura 63 kuruılok vezne makbuzu veyahut 
banka mektubu ve 2490 No. lı kanunda gösterilen veııalkle bir· 
ilkte aaun alma komlıyonuna gelmeleri. 21 25 30 5 11153 

Bornava satın alına komisyonunda iha
leleri yapılacak olan asker ilanlan 

Bornava askeri sı. al. ko. nundao: 
Gaıiemfrdekl kıt'anın lhllyıcı olan 150 ton un kapalı zarf 

uıollle ekelltmiye konulmoıtur. Eksiltme 22,ntean,935 pızarteal 

1antı ıaat 14 te Burnındıkl askeri aa. al. ko. nunda yapıla · 

caktır. Muvakkat teminatı 974 liradır. 1eteklllerln tayin edilen 
gGnde ve ihale saatinden bir aaat evvel zarf Jarı komisyon riya· 
setine vermeleri. Şartname beıgOn komisyonda görtUeblllr. 

7 11 16 21 997 

Akbiaar Asliye hu.kok hl· 
kimllginden: 

Karıbörkla köyGnde kazıık 

mebmet karıaı pembenin ayni 

köyden kazak mebmet oğla 

haııan aleyhine açtığı taksim 
dav111 ftzerlne davacı hıean'ın 

lkametglhının meçbullyetlne 
mebni ll4nen ttbllğat lfısmı 

kırar verilerek mahkeme 21,5 
93S tarihine mClııadlf Mlı gGnfl 
ıaat dokuza talik kılınmıı ol· 
doğundan ynmi meıkt\rde da· 
vacıaın bizzat mahkemey" gel· 
melİ nya bir vekil gönder· 
meli ihama tlAnen tebliğ olu· 

Akblıar Aıllye hukuk hA· 
kimliğinden: 

Camii kebir mahallesinden 
halli kızl h11blye ile kocası 

akeeklnln orta köyOnden ve 
ılcill nftfuıta 21,316 numaralı 
hanede mukayyet abdullab og. 
la mehmet ile aralarında açı· 
Jao ihtar davasından dolayı 
aranılan davalının lkımetg4bı 

meçhul kalmıı ve mtlddelnln 
tılebile UAnen tebllğıt icrasına 
karar verilerek 11,5,9:15 tart. 
bine maeadlf cumartesi ıaat 

dokuza tıllk kılındığından da· 
vıhnın ynml mezktırde bizzat 
mahkemeye gelmeal veya tara· 
fından bir •ekil göndermeıl 

Birinci Kordon'da ctımburi 

yet meydanındaki umomt te· 
lefon köşkftoe giren Baruhoğlo 
Bobur Mloon lle arkadaıları 

Jıko ve Pontremola,' telefonla 
Çeşme'll bıy Bıııan'a ağır ııöı · 
ler söyllyerek hakaret ve ölftm· 
le tehdid etmlılerdlr. 

Bohor Mlşon telefon köoka 
içinde yakalanmııtır. Arkadıı· 

lan aranıyor. 

Gftieşler 
Adana - Adanı'da bGyClk 

gGreoler tertlb edllmlıtlr.J Ço. 
bın Mehmed'le Balkın f8mıt1I · 

yonu .Moııtafa bu gClreıleıde 

birlblrlle karoılıııcaklardır. 

Bir Milstantik 
Mahkemede .. 

••••• 
Kendisine Isnad 
Edilen Suçlat" Çoktur. 

Kemalpıoı kazaıı eski mftı · 
taotlğl bay Nnrl'nln mevkuf 

olarak doruımasına diln Atır· 

cezada baolıomı,tır. Bay Nnrl 

hakkındı MıulH AğırceH mah· 
kemealnce tevkif kararı verilmiı 

ve Taze Bakanhgınca duruı· 

m11ıoın İzmir Agırceza mıh· 
kemeslode yapılması tenelb 
edllmlştlr. 

Bay Nurl'ye atfe~Uen suçlar 
Torbalı kazasının Dereköy 

muhtarları AU ve Osman hık· 
larında mahkemeye verilmeleri 

için k4fl delil urken men ,j 

muhakeme kararı vermeal, eski 

Pıraa kooperatifi idare heyeti 
bıokanı bıy Mebmed'den rGı· 

vet ılmıeı, vazifesini solisti· 
maiden ıuçlu bazı kimseler 

hakkındaki tahkikatı kıpılı 

geçmeıl, kız kıçırmıktın ıuçlu 

iki klılden rtııvet lıtemlı, zlm· 
metten ıuçlu kredi kooperatif 

mtıddrtl bay Ahmed'den lktyaı 

Ura raıvet ılmıı olmııı gibi 
iddialardır. 

EnelA kararname okunmuı 

ve bay N url'ye sôı verllmlotlr. 

Suçla; kendisine atfedilen rGı· 

vet iddialarının doğra olmadı· 

ğını, muMDDa buluoduğoau, 

hıldannda men 'I muhakeme 

karan nrmlı olduğa kimse· 
ler bakh1Dd1 delillere istinaden 

karar nrmlı oldoğono söyle· 

mlıtlr. 

Bası ııhldler de dlnlenmlotlr. 
Dıhı onblr phldln dinlenmesi 

için duruıma batka gdlle bırm · 
kalmıohr. 

"k.Oltor" 
KGltılr mecmoaeının (35) el 

saym da çok zengin y111ılarla 

çıktı. Bo sayıda köycüldk hak
kında Bay Yonuı Nadl'nln ma· 

kalesine cevaben General K4· 
zım Dlrlk'in çok değerli bir 

yazısı ile, Necati Klp'fn "Ôlii· 
ler ve Mezarlık,, N. lribozun 

.köycOlOk, Asım KOltOr'ıln 

"San'at ve bekçi Murad» En
gfnoJ'an s~n'atını dair, Ahmed 

Cevdet~ln "İ8lav Alemleri., ~e 
bir Amerf kın profesörfinden 
çevrllmiı' "Terbiyede serbestlik,, 

yazllar1 çok değerli n özliidar. 
Edebiyat kumanda da İrfan 
Hazar'ın c İzloslZ> ve Aytekin 
KOltllr'ün c Benli Zebra> adın· 

da çok nef la lkl hlkAyesl nr· 
dır. K.QltQr yardan en özlQ 

fikir mecmuasıdır. Btltdn oku· 
yuculırımıza tavsiye ederiz. 

Müzik 
(Mftzlk ve ean'at hareket· 

lerl) mecmuaııının sekizinci il· 

yıeı zengin bir ıektlde çıkmııtır. 

Okurlarımıza tavııiye ederlı. 

Muallimlerimi
zin Dilekleri. 

İzmir moılllmler birliği idare 
heyeti ile ıehdmlzdekl baomo· 
alllmler cuma goua balkevlnde 

toplanarak c. e. partlal kon· 
greılne gidecek morahba!larlı 

saylavlardın yapılacak dilekler 
etrafında konuomotlardır. 

Bulgaristan'ın 

Yeni Kabinesi. . 
lstınbnl, 20 ( 6osusl) 

Kabinenin teoklllnl derobte 
eden Tooef, bu teıldl itinde 
mGokGIU çekmektedir. 

Tt:J R K iYE· 

l1Rl\6T 
BAN~A51 

{ 



Sene erdenheri TECRÜBE edilip piyasamıza çıkdık

dan sonr~Griphastalığının memleketimizdeŞid~ 

Oksnrenler! Mut· 
laka (Okamentol) 
Öksnrnk Şekerle· 
rini Tecrnbe Edi· 
nlz .. a: 

cc __. detini.ıKaybettirenve vaktinde kullananları 
Gripe Yakalanmaktan Kurtaran 
Grröpe Kaırşo TecırlYlb>eOü 

>cc 
cc 
L.U 
> 

ve Çok. Mües~üır :z 
cc • 

NEOl{ALMINA >cc 
cc 
a: 

.Kaşelerini Emniyetle K11llanınız. 

• 
ve l'O.rjcn ~ahapın 

En Ostnn Bir Mils· 
hil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Ll.I 
c.::J 
Ll.I 

Salihli Malmüdürlüğünden: 
Muhammen kıymeti 

Mahallesi 
Mhot Paıa 

Mevkll 
istasyon 

Cinsi Metre M. L. K. Sahibi evveli 
arsa 127 50 00 Hacı Eltim 

,, .. 297 100 00 .. 
,, belediye C. ,., 169 27 50 Nlkola 
,, mühendis (.. ,, 63 17 50 Maoal oğla lıya 

Yakarıda miktarı ve kıymetleri yazılı dört parça arHoıo 

mülkiyeti 3.4.935 tarihinden 24.4.935 tarihine kadar 21 gOn 
mtıddetle mftzayedeye konulmuş olduğundan talip olanların ihale 
gdoil olan 24.4.935 çarşamba gftoil saat 16 da Sallhll emlAkl 
milliye satış komisyonuna milracaatları UAo olnoor. 

1078 12 15 18 21 

~mnmmmmımm.,, Dok tor ,.lmım1111111111111111' 

~ A. Kemal Tonay = = Bakteriyolog ve bulaşık ile salğm hastalıklar ;;; 
- birinci sınıf mntahassısı -
- Baıımahane istasyonu karomnda dibek aokak baoındaki Müved· ~ 

det salonu üstünde 30 sayılı ev Te muayenehanesinde sabah saat 9 = = dan akşam saat 9 a kadar hastalarını kabul eder. = = Müracaat eden hastalara yapılmHı lizımgelen eair tahlilat ve §§ = mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmaBlna cevaz gö· ~ 
:= rülen Pnomotoraks (hava vermek) muayenehanesinde muntazaman := 
51i1111 yapılır. mmmmımlmıımıınmnnnmnnmmmnnmnmnnnn'fffi 

lzmir Evkaf Müdürlüğünden: 
Me.ıarlık başında lkl çeşmelik caddesi dzerJnde bağbaaaolı vak· 

fındııo vakıf han edile bilinen ve eeoellk icarı 1000 lira tahmin 

olunan eebze ve meyve hanı ile yanı başında 600 lira tahmin 
edilen bOyOk kahTeolo birer senelik kiraları açık arttırmıya çı· 

karılmıştır. İhalesi 30.4..935 ealı gilnü saat 15 dedir. İstek.il olın· 
Jarıo evkaf mQdQrlüğtıoe m'llracaatları bildirilir. (1124) 

18. 21. 26. 30 

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

u~möır Şulb>e~ö 
ıklncl kordonda Boraa civarında kendi binasında 

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

Kumusyonculuğu .. 

Milsait şeraitle mevduat khul edilir 

izmir l\lemleket Hastanesi Rontken Mntahal!lsısı 

HERNEV• RONTKEN MUAYENELERi 
ve ELEKTfRİK TEDAVİLERi. 

Yürilmi1en Ye Bilhasaa RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Viofo 
Tatbik ve Uontken ile KEL Tedavileri YRpılır. 

• İkinci Beyler Sokak Fınn Karem No. 25 • Tele. !254!2 • 

Jzmir Evkaf Müdürlüğünden: 
Balcılar içinde Karaoııman oğlu hanının keıf t mucibince 499 

lira 30 kuro~luk tamir işi açık lndlrmlye koaulmuıınr. İn· 
dlrme 2490 aayıh yasa değreainde evkaf mildürlOğOode yapı· 

lacaktır. ihalesi 21·4 935 pazar günft ııaat 15 dedir. İstekli 
olanlann ihale gllnü komisyona keşfini görmek letlyenlerlo de 
her acıo varidat memurloıtunı mftracaatları bildirilir. 1027 

8 11 16 21 

Kitabınıza Güzel 
Bir Cilt Yaptır
mak isterseniz 

Yeni kavaflar çarşın 34 nomarada 

ALI RIZA 
Mncellithanesioe uğrayınız 

Kuvveti i MO.s bil 
fstiyenler Şahap 
Sıhhat Snrgnn 

Haplarını Maruf 
ecza depolarından 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 

• 

c -c..tı 
>
<C 
VJ 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAI~ KUMPANYASI 

"ULYSSES,. vapuru 13 nfeanda doğra Malta, Aoverıı, 
Roterdam, Amsterdam ve Bamburg limanları için ydk alacaktır. 

"HERMES., vapura 16 niaanda limanımıza gelip yOküoil bo· 
şalttıktan sonra Borgaz, Varna ve Kôstence limaolırı için yük 
alacakt1r. 

"STELLA,, v.puro 21 nisanda gelip 1 mayuıta Anvers, Ro 
Uerdam, Amsterdam ve Bamburg Umanları için yük alacaktır. 

"HERMES,, 4 mayısta gelfp 9 mayısta Anver8, Rotterdam, 
Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 11lacakttr 

SVENSKA ORlENT LlNIEN 
"SMALAND,, motörü 14 nisanda Roterdam, Hamburg, Co· 

penhagen, Dantzlg, Gdynıa,Göteburg, Oslo ve İskandinavya 
limanlarına hare.ket edecektir. 

•'ERLAND,. motGrft 2 mayısta Roterdam, Hamborg, Copen· 
hıge, Danızlg, Gdynla, Cöteburg, Oelo ve lakandlnuya liman· 
larıoı hareket edecektir. 

SJ.:R VİCE MARITIM ROUMAIN 
Garbt Akdeniz için ıyda bir Muntazam Sefer 

" ALBA JULYA,, vapuru 1 mayıeta gelip 2 mayısta Malta, 
Cenevo, Marellya ve Barselon'a hart>ket edecektir. 

11 PELEŞ,. vapuru 26 mayısta gellb 27 mayısta Malta, Marıllya 
vıı Barselona hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 

İzmir Nev· York arısında aylık muntazam sefer 
"RINOS., vapuru 30 nisanda ( Doğru ) lzmlr'den Nevyork 

lçtn yok alacaktır. 

Hamiş: lıtnlardakl hareket tarihlerindeki değltlkllklerden acente 
mes'uliyet kabul etmeı. 

Fazla tafsilat için İkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye tlrketl 
binası arkasında FratelU Sperco acentalığına mftracaat edilmesi 
rica olunur. Tt!lefon: 2004 . 2005 

r 
Tayyare Piyangosu 

19 uncu Tertip Bi· 

Jetleri Satılıyor •• 

Büyük ikramiye 

25000lira 
Mükafat • 

20000 lira 
Olivier ve şüreka· 
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendeli Han. Birinci Kordon 
Tel. 2443 

The Ellerman Llnes Ltd. 
"RUNU,, vapuru olsan so· 

nunda Loodra ve Anvers'ten 
gelip tahliyede bnlooacak ve 
ayni ztmaoda Londra ve Hali 
için yük alacaktır. 

"ALLGERlAN,, npuro mı· 
yıı baılaogıcında Ltverpool ve 
Senansea'dan beklenmektedir. 

Deotsache Levente Llnle 
"ANGORO., vapura 25 ol· 

eanda Hamburg, Bremeo Te 

Anvers'ten beklenmektedir. 
Not Vnrut tarihleri ve va · 

purlano laf mi eri Clzerlne deni· 
ıl.kllklerdeo mes'uliyet kabul 
edllme11. 

V.N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LlNIE 

" MOREBA ,, v.tporo halen 
limanımızda olup 18 nisana 
kadar Anverıı, Roterdam, Ham· 
bnrg ve Bremen için yılk 
alacaktır. 

"DELOS,, vapuru 30 nisan
da bekleniyor, 2 mayısa kadar 
Anverı, Roıerdam. Hamburg 
ve Bremen limanlarına yak 
alacaklar. 

ARMEMENT H. SCHUIDT • 
BAMBURG 

"NORBURG,, vapura 24 nl· 
eanda bekleniyor, Aovr.rı, Ro· 
terdam ve Hamburg llmanlauna 
yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHA VS. 
LINJE D S. AS 

SPANSKELlNJDNLO OSLO 
"BOSPHORUS,, vapuru 17 

nlBanda bekleniyor Hayfa, Dl· 
eppe ve Norveç llmaolarıoa 

yük alacaktır. 

Ayol zamanda Hayfa için 
mevki yolcuları kabol eder. 

SERViCE DlRECT DANUBlEN 
TUNA HATTI 

"ATID,, vapuru 16 ahanda 
bekleniyor. Bodapeşte, Bratıs· 

lav "Ve Viyana için doğru yak 
alacaktır. 

TBE EKSPORT STEAMSHıP 

Devlet Denıit 
yollarından: 

1,5,935 tarihinden iti 

ot, eaman, ağaç dal ve ylf 
rakları, hububat upları 1e~ 
gibi havaleli maddelere ıOli 
sos olım tarife değlşOJll" 
Kozalı ve çlğhll paınukltf' 
hayvan gıdası ularak ııe 

koro mısar dalları ve p•111 

ırı koZ111 kabuğa yeni ıır 

dahildir. Yeni tarifenin acıt1 • 
lerl en aşığı beı ton b•111 

olmak veya bee ton Qcred ' 
rllmek tartlle 

1-100 Km. ilk meeıfe ) 
mının beher kıJI· 
için S 

101-200 .. " .. j c 

200 dttn fazla .. .. .. J 
kuroetur. Fazla tafsUAt ııt; 
yonlardan verilecektir. 

28 
18 21 ~ 

CORPORATıON lı' 
" EKSMOUTH ,, npuro ~ 

len limanımızda olup Ntıff~~ 
Filadelf lya ve Baltlmot 
yük alacakhr. 

"EKSELSIOR ••Potd 
" ~ıf 

mayıH doğru bekleniyor, 
york limanına yok alıc•~ 

11EK:SMINSTER,, vaputlJ~ıf 
mayıaa doğru bekleofyor, 
york limanına yftk alıcık'ıf; 

N. B. - Gelfı ıarfble~ 
vapur tarihlerinde ıcent 6 
hiçbir mes'ullyet kabul el~ 

Tf!l~fon No. 2007 ıo 

Hamza Ilüstem 
1Fotoğırafhaıne!61 

l - Bayram gftnlerl ıçıktır. fi 
Muhterem mftşterllerlmlzden gördOğQmOz rağb~l ~ 
teveccühe oaclz! bir mukabele olmak Ozere baf1' t~ 
birinci gftntınden Mutan nihayetine kadar resio> ' r 

ft 
tlrecek &aygılı milıterllerlmfze birer zarif bedfye 
meğl dft!ftndftk. J· 

Mfteterllerlmlzln bu hediyemizi kabul etmekle blıl tt' 
lePdlreceklerlnt ftmlt ve temenni eyleriz. ıl 

2 - Mağ11amızda en yeni fotoğraf makineleri Ue eefl 111 
ve umum fotoğraf malzemesi bOyak tenzllAt Uo ".,~ 
maktadır. Muhterem mftıterUerlmizln bllhasaı 11' 

dikkatlerini celbederhı. 

Resne Fotoğraf hanesi Sahibiııİ~ 
Müşterilerinden Bir Ricası.. ~ 

İkinci Beyler sokağındaki fotoğraf hanemi kapattığım• ııff 
mftşterllerlme fl4n ederim. ,,ı 

Klltelerlml Emirler çarouında Bay Ham&a ROıteoı foıoS ~ 
hanesine naklettim. Sfparlo vermek latiyenler latfeo ot•1' 
raeınlar. 

Ben de ılmdllik ekser ıamımlar oradayım. ~~ 

BAHAEITiN • FOTO RE5 

lzmir Defterdarlığından: 
Eti 

İHlslnln vergi borcundan lStürü tahslll emval yasıı•0' ,l 
haczedilen donanmacı mahalleefnde dllA ver ııok•d.y'~ 
kAln 32 sayılı hane tarihi flAndan itibaren yirmi gOD JIJO~ ı~ 
satılığa çıkarıldığından pey sftrmek isti yenlerin defterdırlı 

6
0 

alllt kalemine müracaatlerf. 3 9 15 21 9 

Aylık elektirik 

Masrahnız 

içi gazli 

IAmhalarını kullanıoıı 

1 ·~·~· Hu marka az sarfiyat, bo 
ve uzun ömftrlfldO~ 

Mehmet Tevfi~ 
80.yftk · Elektirik, Telefon fe 

4 
Malzemeleri deposu. 3Si7 

Peştemalcılar N. 77. 79 Tel· 

r 

)} 


