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Polonya Hükômeti 

NiSAN 1935 
lzmir'de bergft.n sabahlan çıkar siyasal gazetedir. 

Varşova Seyahatinde Bulunan 
Bay Eden'i 

Polonya'ya Davet Etmiştir. 
Telefon: 2776 J 

~Atina'da Halli Galeyan içindedir .• 
:bı....._ • 
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erlin' de Askeri Nümayiş Yapıldı. Le- Yeni Dem~yollarımız • 

h• Al ' y .. Ç · • 43 Kilometrelik Demır
ıstan man!~l~ "uz . e.v,.ırıy~r.. yolu Daha'. Yaptırılacak •. 

lfarh Çıkarsa Amerıka Hukumetı Sılah, Muhım- Ereğli Kömür u-;.vzasından Geçe-

mat Ticaretine Ambargo Koyacak. cek Kısım Elektirikle işletilecektir. 
~~~~~--~---~~·~·~ .. --~~~~~ 

8 Veya 10 Devlet Toplanacak. WUJuslar Kurumu ~Ateş Devresindedir. 

Sa~ tarafta Bay Bitler, Jo.ı Simon'Ja Bay Eden ara sında (Berlio müzakeresi iotibalarından) Sağda Bay 
l.itvinof'la Bay Eden (Moekova miizakereleri intibalanndan) 

~keri!nilmayiş yapıldı: danında bir askeri nümayiş yı · Harb çıkarsa 

lcabeylediğl Litvanya hftkume 
tine bildlrilml~tfr. 

Lehistan Almanya 'ya )'·üz 
çeviri) or: 

Var~ovı, 2 {A A) - llal'u 
Ajaneı n.ubablrinden: 

Son b4di~elerio tesiri altında 
Polonya hülulmednio tavır ve. 
hareketini değiştlrmiye df'ğilse 

bJle yeniden teıkfk etmlye ama 
de bulunduğu anlaşılıyor. Alman 

.. hükumet rel!fnln artık ~izle 

mlye dahi lüzum görmediği 

Şarka doğru yay•lmak tıt11 nur· 
!arının ef kAfl umumiye ftzerfn· 
de bisıl ettiği derin tesblerl 

8erun, 2 (A.A) - General pılmıştır. Amerika ne yapacak: 
~ring ddnden itibaren tıy· Fransa hava filosu: Va,ington, 2 (A.A) - Ya· 

Polonya eaklamıyor. Haberdar 
mabaf ilde dolaşan ve hen6z te· 
eyyOd etmlyen bir rivayete gö· 

re, Polonya hilkumeti, karşı· 

lıklı milzabaret kaycbnın yeri· 
nr. dıha m61Aylm bfr form61 
ikame edildiği nyıhnt ki İn· 
glltere, A vnsturya için de yap· 
tığı gibi, Polonya toprakları· 

nın tamamiyf'tl m'lllklyesinl ko· 

rumıya mfttealllk bir letişıreye 
iştirak eylemeyi taahhad ettiği 

Baobakaoımız G. 1ımet İnönü Nafıa Bakanı Bay Ali Çetinkaya ile birlikte. 

~ 111cıdalaa111 topçu kıtalan· Parlı, 2 (A.A) - Meb'osan hıncı devletler araaında bir 

"- knmandanlığını eUne al- meclisi çok az süren bir mü· barb zuhur etdğl takdirde 
""lbr. Bu mClnaeebetle d6n zakereden sonra han filosu ııllah ticaretini tahkik komite· 
~ civarındı Doeberhı mey· statO.sftn~ kabul etmiştir. elne yapılan bir tanlyeye na· 

ltını·r'de Atış ve A tlıspor =~~m,:.7·1~!:~:::. '~!~ .. ;: 
koyması ve ııanayl mdell8eıeleri 

ı 
mtıdürlerlnl hıarbiye nezareti· Kulübü A~ı mıQtır. nln muntazam kontrolfl altın· 

~ ~ da bulundurması lbımdır. Bu 

'Yel erin 
~ltıir'de 

Kaydı Başlamıştır. Kulüb 
Çok Alaka Uyandıracaktır. 

tavsiye ayan meclisine gönde· 
rUen raporda münderlçtir. 

Yeni Bir Muahede 
Brüksel, 2 (A.A) - Resmi 

gazete Belçlk Lük:ıembnrg Ame· 
rlka aratııoda akdedilen ticaret 
maabedesiuln metnini neşret· 

mekıedlr. Bu muahede l 5 9 :35 
tarihinde meriyete girecektir. 

:Meme) İhtilafı: 
Londra, 2 ( \ .A) - Avam 

kamarsmda lngiltere'oln ve dl· 
~t'r devl f! tlnln l\f em,.I meı'de 
ılnde mudabalderioio nev'ine 
dair eornlan s ·ıale karşılık Sir 
Coo Saymo:ı demfet1r ki: 

Ankara'da atllApor gezintilerinden iki intiba .. 

- Jogiltne, Fransa "e 1 ıal 
ya tıırafından vııkubulan ııon · ı teşı· bhüslı·r esnasında Memel 
deki vaziyeti haziranın bo 
mıntakaya bah~edllmlş olan 
muhtariyet prenıiblle kabili 

._,~lee ıamandınberl; Anka· mışlardır. Şehrlmtzd(açılan bu 
,•iti athıpor hareketlerine kolObiln adı « Atış ve athepor 
lletleııe1ı lımlr halkı, nihayet kolübth dO.r. Toplantıda, ku· 
"h..::len zentın çok yerinde romun özeni ve ana çizgileri 
~11 ılerUe d6nden itibaren desteklenmekle btraber atış ve 
-.-.ıe blr mfte11eııeye ııahlb ol· athıpora Ald bfltftn gerekler de 
llftiıt~:· Vali Gener1l KAzım temin edilmiştir. Atlar yakında 
htt ~ fırka '9lliyet idare he· ııiparlş edilecek ve kua bir zı· 
~ kanı bay Avni Doğan, manda getlrtllecektlr. O vakte 
~ •a ılraat mektebi müd6r6 kadar manej talimleri ve acazi 
~) :ll1111 Onay, Evllyazade blni!)lerl yapabilmek için aııkeri 
' ef tk, ziraat mektebi mft· te!)ekkiUl~rin atlarından istifade 
\ lbQa•lnl bay Reşid Ak.bay ciheti muvafllt görOlmiiştür. 
~'-i~Ootelı:nı grubu okutanı bay VRli General KAzım'ın ve 

\t~ Eıian don ııaat onbnçnkta fırka reisimiz bay A vnl Doğa· 
~ lberkeılnde toplınmıılar, nın değerli yardımları ile İz · 
--~I, yararbklı Ye eAlenceU mlr'de yftkeek ıpor ıevklnl tat· 

•enla .... tarını buırlı· - Sonu 4 nc6 y6ıd• -

telif olmadığı ve bu vazlyett" 
bilAtnbbür bir nlhıyet vermek 

' Halkevinde 
Konferans Var .. 

Ôo6m0ıdeki cuma gftnfl 
seat onbeşte muallim Bay 
Milat tarafından Balkevlnde 
bir konferanıı verilecektir. 
Konferansın mevzuu "1olullb 
tarlhf,,dlr. Bay muallim Milat 
önce ayni mevzu üzerinde 
verdiği konferans ııerlslne de· 

vam edecektir. Bu çok değerli 
konferansı dinlemelerini bd· 
tOn okurlarımıza öğüdleriz. \.. ________________ _ 

Sonu 5 inci yüzde -

Ankara 1 (A.A) - Aldığı· 
mız malumata göre, Nafıa iş · 

lerf bakanlıgı yıpt.rdmakta 

olan d~mlryollatı (izerlode 4'7 
:kilometre uzunluğunda Qç kııı· 

mın inşaatını münakasaya koy· 
muştur. hu ay içinde ihalesi 

yapılacak olan hu kısımlar 

şunlardır: 

Fllyoıı · Ereğli hattı ftzerlode 

lngiltere'nin Avrupa Siyasası 

ikinci kııımın lntaah. Aydın 

hattının lkl noktuında, Bar· 
dur Ye Isparta kısımları. 

Hunlaraan FUyoıı • Ereill 
hattı ftıerlnde, Çatalapı • Zon· 

gnldak arasındaki 10 kUomet· 
relik ikinci kııımın lneaab tak· 
rlben 2,400,000 Hnya malola· 
ca~, 937 ııeneıl mıyııı ııontın· 

dı ikmal edllmle bulunacaktır. 
Bnndıo önce ihalesi yapı· 

Bunda Dominyonlar Bü
yük Tesir Yapıyorlar. 

lan ve Fllyoıı'tan ba,tıyarak 

Çatılığzı'na kadır olan 16 
kilometrelik kııımın lnıaatı 

1936 martı içinde ikmal edil· 
m,t balnnacağına göre mayııı 

sonuna doğru Filyoıı · Ereğli 
hattı Gzerlnde 26 kllometrellk 
bir kteım in!)• edllmf ı boluna· 
caktır. Ba hat Qzerlade geri 
kılın 48 kilometrelik kıımın 

inşaatı lee btlahare yapılacaktır. 

-·--
A vusturalya, Bir Japon Taarruzu 
Karşısındaki Vaziyetini Düşünüyor 

İngiltere'nin Akdeniz f iloeu l!IOn maoevralırdan dönerken .. 

Lon.ırı, 2 (A.A) - Dlplo· 
matlk mıhaf il, İnglltere'nln 
Avrupa ıııyaaaııının domlnyonlar 
tarafından geni!) ıınrette teıılr 

ahında bnlundnrnldoğunu aöy· 
Hyorlar. Filhakika domlnyonlar 
muhtemel lhtllAflara karışmak 

hoıınıınnda f lklr beyanından ka· 
çınmak için dalmı teallOI gös· 
termektedlr. 

Bu hnııuıta en ılyade endişe 

göıtereo Jıponya'nıa hanml1rı 

sırasında bnlnnabllecek olan 
Avostorılyadar. Askeri noktal 
nazardan ve Slngapnr 6Hilbah· 
rlslnln ehemmiyetine rağmen 
Avoıtoralya Japon f llolarının 
alunlırından vahim ıurette 

mutazarrır olmak vaıiyetlnde· 
dlr. Diğer taraftan Avuııtnral· 
ya'nın mfleellAh bir lhtll&fa 
karıoması hallhazardı en milhim 
ihracat ply~easını teşkil eden 
Japooya'nın mftıterlllğlol ken· 
dlılne ka7bettlreblllr. 

Bo mtınaeebetle şunu da llA· 
ve edellm ld, Fılyoı · Ereğli 
hanının Çatılağzı 'odan Ereğ. 

liye kıdır olan ve kômilr hu· 
za,ıodao geçen kıamı evvelce 
karar verildiği gibi, elektlrlkle 
lşliyecektlr. Burdur ve Isparta 
ktsımlarıoın inşaatına gelince, 
bunlardan Aydın hattı üzerinde 
Baladız istasyonundan başlı· 

yarık ve Burdur'a kadar uza. 
nacak olan Afyon . Antalya 

1 hattının bir kısmını teşkil eden 
24 kilometrelik kJBım iııe 1936 
blrloclteerln ııononda ikmal 
edllmlş bulunacaktır. Gene 
AyCtın hattı üzerinde Tnıöntl 
mevldinden ayrılarak Ieparta'1a 

kadar olan 13 kilometrelik 
şube hattı ise ayni ınretle 
1936 blrlnche!)rln ıonnnda 

bitirilmiş olacaktır. 

Fırka 
Grubu Toplandı 

Ankara, 2 (Bnsuııt) - Fırka 

grubu bngtın mutad toplantııım 
yapmıttır. 
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nrntle~i .• (I) Atina' da Galeyan Var Kayseri Amerika'ıı Gazeteci 
- ı - F b k Mis BugO.n Gidiyor·· 

T a ri ası Şehrlmfzde bulunmaLta oJJ! 
Grk dili kurnmuuon basıp A } H kk d M } K v .. yaydığı dergiden ıonra TOrkçe si er a ın a Ü ayim arar C· Çalışıyor. Amerlka'lı gazeteci Mis Be2 

ıözlflk klıwzonun da gündelik Ros dan Vıll Generıl KAııo> 

guetelerle yayılmığa bıelındı· D • h b H • D '-' • • • ld • İetanbul, 2 (Hususi) - Kay· rlkle birlikte Alıaocak'ta G 
ğını ıevlnçle gördftm. Klnozdı ren } V80J ar eyetı egıştırJ lee seri fabrikası kısmen loe baola· Uk mektebi ile kız Hıesloi ~ 
tutulan yolun pek temelli n mıotır. Temmuzda bGUln ma- y1ret etmfttlr. Mlı Betti fl 
hn ıuı.IJ l~n do"'ruca baıarıl· klnelerl faaliyete geçecektir. bugftn denlzyolları lıletme tdt 

" " İıtanbol, 2 (Hususi) - Atlna'dan bildiriliyor: Yunan asllerl hakkınde, divanı harbça verilen _tt 
maıına yarıyan bir yol olduğu· Kastamonı· resinin nporlle Plre'ye b:~ kararlar yftzünden balkın galeyanı artmıetır. Yeniden mitingler aktedllmie ve dlvanıharb kararları J' 
no görmekle de ıevlncfm arttı. ket edecek ve bir mftddet .. -ı 

protesto edllmfıtlr. y l F } • • rıPı 
Şuna inanıyorum ki, dlllmlı o aa ıyetı. nanlstan'da kıldıktan •0 

Hftkumet, maznunlar hakkında mdllylm k1rar verdiğinden dolayı dlvanıharb heyetini değiştir· 
az v•klt içinde en olgan ve İtılya'ya geçecek.tir. 

mlştir. Asi zabitlerin kıhçları kırılmış ve apoletleri ıökülmüştilr. 1500 K"lometrel"k 
en gG.zgan tflrtlln dillerden da· 1 1 Evlenen Çiftler ............. ·--------ha ftstfta bir öz varlak alıhlle· 15 Yolda işe Başlandı ı~ 

M b A d D • IJ M k J • Mart ayında belediye ef J 
cektfr· Bu sonuncu umulduğun· ec uri y 10 emıryo arı üza ere eri Kastamonl 1 (A.A) - vua. me dalreılne 76 çift evlendi 
dan daha fazla olarak elde edl· l'L ı~ 

S l\/f k ı •Ik• G yetin 1500 kilometre ıa. 15 için mftracaat etmh, 63 ç 
lebllmeel için dilimizin az IU· Askerlik atış ıu ave esı 1 üne yola ilzerlndellkbaharfaaliyeyl akıdlerl yapılmıı, 5çlftferlı' 
tumlarile (Eeas kaideleri) öz bugfln başlamış ve amele lnosat etmlı, bir kişi de evll oldoğıı' 
blllmlnJn (Tekniğinin) derli top· Af e,· hin deler.. Kadar imza Edı· lecekıı· r.. yerlerine çığmlmıotır. İki ay dan mOracaatl reddedilmladt· 
lu olarak taaarlanıb uloııa bil· J içinde 17 bin amele çalışacak· EGE Gazetesi 
dirilmesi ve öğretilmesi gerektir. tatanbul, 2 (Hoıoai) - Fr1n· tır. Boeene yapılacak yollar İ ı;G 

Kamu, bunları yakından bilir eız sosyıllstlerl, mecburi asker· Ankara, 2 (Hususi) - Aydın Demlryolu murahhaelarlle Bayın· zmir'de çıkmak.ta olan 
dı 1-L b L l d LI L l b d arasında Kastamoniyl Zoogul· gazetesi dO.nden ltlbar'"'n ~e •e anları T• L dili L U&ln uzablmaaı aleyb1-de 0 a r u. aa.an ıiiı arasın a.. sab• milzaa.eres ne uglln e devam ., • a ura.. a.orumu· e ı.u u· 0 v dağa bağhyacak Daday Ef lanl b•' 

nan çı'- d .ıı. Lla d Lf Jt ı mayi• yapmı•lardır edllmiotlr. Amortfıman lhtlltfı iofnfn halledfldlği zannedilmektedir. dlllğlnden çıkmamaya a.ar 1r;1 • vuz aa. ııuz er .. . v • Soğuteuz kömür madeni İoebo· 
içi t L d .11o L M h J İki gilne kadar aatıı mukaveleelnin lmzaea kuvvetle muhtemeldir. mııtır n oraya a.oy UeU ve .. arıı· ün a lu yolunda ayrılacak Ecevld· . r 
lılc beklediği sorulırı onayla K d J İ{ 1 

• • • I Azdevay zahlldekl Evrenyeyl Dikili Suiistima 1 
nya abamla karıılıyabllir. Saylavlıklar a ın ar ongresı çin Kaetamonlye birleştirecek olan Dlklll ve Bergama mobil. 

Ben, bu bayak 'Ye ulusal B k v k • ı • F ı k Oevregaol·Evrenya, KaatamoDI· bel hususiye sullatlmallerl ı•{; 
dlle~ln olunlanmaaı uğrunda için intihabat aş an e ) l e emen • yi Safranboluya bağhyacak olan kikatına dün de dçünc4 sol 

yardımı dokunacak az tutam · Ankara, 2 (Hususi) _ Mdn· Araç.Safranbolu yollara vardır. hAklmltğlnce devam edUaıl~ 
lardan birkaçını ortaya koyarak hal iki meb'osluk için yakında ı • B 1 İ b l' G ld • Merkez ve kazalardaki kuduz İzmir muhasebei hususiye 
anlatacağım. Bunlar dilimizde lndbab yıpılacaktar· } ay an s an u a e } • hastalığı sBnmOIJ ve vllA}et morlarından bazılarının jfs 
söı Gretmeye yarıyan ilk açak· ta içinde ba•kaca salgın hayvan lerl ılanmııbr. Tahkikat y•~ 
1 d (A h C h S h tanbul, 2 (Huıuaf) - Onıekiz nleanda oehrlmfzde töplanacak v 
ar ır. Da tar, miyar, mua. ey an, ey an hastalığı kalmamıştır. da ikmal edilecek.tir. j 

dele) bunlan iyice belllyen bir olosl11rarası kadınlar kongresi hazırhğı için birinci başkan vekili Ş ( k "' V 
Tdrk bugQn bir tılsım altındı Gene Yokselmiye _F_e_le_m_en_k_'ll ___ B_ay-=an=S=ıs=ay=la=b=ug=ü=n='=ah=r=lm=iz=e=g=e=lm_ı,_tı_r. ____ lspanya'da aşa aynagııı 
gibi duran kendi korulunun c H F H b K h. B h z· ~ 
1•b•nc111 olmaktan kurtulur. Başladı.. • • • a eşistan a ıne u ranı. ıyaıet .. 
İmdi bu açıklardan bir kaçını Adanı, 2 (A.A) Şehri· Yeni Kabineyi Suyun imtiyazını O 
ıur1yı yı:ııyorum: mJzde ve dağ kısımlannda flç Birlikleri yıllık Yeni Nota Verdi Kı·m Teşkı"l Edecek?. Kooperatif istiyor 

Tnrk dili eklemli (T "blLaJı) ua .. gündftr gece gilndaz yığın yağ· l pl•j 
bir dil olduğu için kök söz morlardan Seyhan Ye Ceyhan Toplantıları stanbul, 2 (Hususi) - Ha- Madrld, 1 (A.A) - Eski v;11 d General Kş Azıf1k 1of 
her vakit bir ıealldlr. Bu bir ki ld k 1 ı heıistan İtalya'ya verdiği ıon başbakan bay Lerroux kabineyi tara ın an bugftn aıa 1 J. 

ırmı arı yen en yü sem ye DDn Ü"'- Bı"rlı"k Yıllık d 1 1 ba•ında vilAyet venel korol ıeıll söılerde ya iki ya llç b 1 t ı ki ti~ ~ notaaın a, tayım iddialarını teşkil edememlı ve boou reiel· v "' 
a1J amıe ır. rma ann geç c• reddetmektedir. ilyeleri ile bazı doktorlar, J 

harflidir. Bu kök ıözler tlnel yerlerde herhangı' bir zarar ol· Toplantısını Yaptı. cftmhura bildirmiştir. Bu mu- 1 1 kot'l ı 
(E f .) ( Romı, 2 (A.A) - İtalya fl k . il l b hl L zetecl ere ve memur n o;:; 0 flıı 'fe oeyel Afaki) bir maması için tertibat ahnmıotır. Dün kordondaki C. B. F. va l.i ıyetaız ğ n se e 'en a.OV· ratlf 1 idare meclisi üyelerı'. 

1 " b &l L b hükO.metl Babeolatan ile milna· tll ti J fi 1 b Gll ı..11 
var •e• 8

" ınmaa. üzere fr A k 'd K birlikler merkezinde binek ara· ve par n n şe 0 an ay ve mdrakıplerlne bir plıvfı 
rakım salımlara (AL J ) l n ara a ar kit muahedenln derplı ettfiif Roblesln liberal demokratlar ve (L f) il L i 8• a.s yon g rer. bacıları sahlhlflrlle sDrücülerinln ° .. ır yeme~ ver ecea.t · 
B 1 hl Ll L 1 bil' umum vesait henQz kulla · lft il 1 hl llkt 1 k hl I~ er ıa ım r e .. em a.ata ma· Ankara, 2 (Huauac) - Şeh· b b ç ç ere r e yen a De· lann yabı•lı gitmesinden P il 1 ve oto Gacftler irUğl ile salon l ld o v ı· 
aile olur, her katılan eklem L k d n• mamıı 0 oğondao uluslar nln sola doğru teveccftb etme· anGmüzdekl haftanın "aze 

rlmlze a.ar yığma ta ır. eandalcıları birliğinin yıllık L d h " 
ona yeni bir ınlam nrlr. a.orumonun mü a aleslne m•· sini btememel,,rldlr. gOollne bıralulmı~tır. 

Ik. c· 1 ö (l umumi toplantıları fırka b\lro b 1 1 d d k ... 1 - İm, ın, an, üm ek· 1 ll 1 ll 0 a 0 ma ığı tarzın a 1 noktal Bu vaziyette bay Lerrou.x: ızmlr Memurları lstlblA• 
şef 1 bay Osman Şen 'in huzuru d 

lemlerinln kıtılmaelle olan 88• ( nazarın • ısrar etmektedir. relslcümhorun arzusu mucibince operatlfi idare meclisi; 
Konya, 2 A.A) - Balke· ile yapılmıetır. ~, 

lam: Bunı bflel (Tavi) şekil vlnde ikinci İnönü za'erfnlo BeJçı·ka'da genlı esaslar üzerine otortul- soyunun eatıı lohlearınııı -,,; 11 Hararetli, fak•t çok samimi l' il t ı 1 tl4L denir. Y11pılau loln bilerek ya· 1 muo yani Teşrinievvel isyanını perat ıe ver mea ç 0 v t 
yıldöoftmO çok parlak bir BU· olan bu toplantılarda yeni sene F • y o · llAyet 

pıldığını gôııterlr. k 1 1 b ıat .n.ksekJı•g"' ı• yapanlarla azçok sempati ha· m racaat etmış ve "' ıJ: 
Ô 

rette ot u anmış ve ilyilk bir bOtçelerl tasdik edllml• ve yeni U • • teklif 1 gen•l Lorultaya "öO 
rnek: Bak h•kın, Hç aaçın, " llnde bulunan partiler de dahli "' .. " 1 

kalabalık önünde zaferin büyük· idare heyetleri aeçUmiştlr. Hü.ktimet :f edbir Aldı. mlştlr. Bugftnktı toplantıd• 
aç açın, gör gôrftn, bil bilin, lOğft ınlıtılmııtır. Otobüsçüler birliğinin top· olmak ilzere kurolmoe bir ka· mes'ele de gör••Qlecektlr. 
gibi bilin öksözil de böylece 1 Brüksel, 1 (A.A) - Balkan· bine vücada getirmemiştir. "'v Adana, 2 (A.A) - nönü lantıııında başkan doktor bay r D il 
(Şaar) anlamını nrlr. zaferimizin yıldönfimü don Hal· B u L lar heyeti huıoei surette fiat Relalctımhur çif tçller partisi o.uyuya Dşt dı 

erraa. ın tea.llf 1 veçhile farka , 
2 - lm, ım, Gm, om ek· L ı d • hl yüksellılerlne karşı şlddetU bir başkanı B. Martlhez Dö Vales· M ı ll'd B cıı a.ev n e zeogın r programla baekanımız bay Avni Doğan'a eren e ornava 1 lemlerlnln kıtılmaelle yapılan kutlolanmı•tır. Bo zaferin hü· L mOcadele açmıya kırar vermlı· coyu yeni kabineyi teşklle me· sinde 7 numarala evde b~ 

v .. urultıyın minnet ve tükr1nla· Ô " 
tekti: Buna açık ve özel salım ytik anlamı hakkında hatibler ""' tir. konomi bakanı hu sabah mor etmiştir. Veli kızı yirmi sekiz yışlst' 

rının arzına lttl&kla karar ff 
denir. Tıyln ve tahsis eeklldir değerli söylevler söylemişlerdir. verildi. bOydk mağazaların, kooperatif. Cenubi Amerİ- Ane kaybettiği koyoPl•d 
ki, yapılın letekl özenllğl gös· ------------ lerln, hububat ve diğer madde· ararken bir so koynsuo• 

Salon ıandalcılan idare he· _,, 
terlr. Bak bakım, saç ' aaçım, ıalımdır. Yapılan işin bir bae· ler satıcılarının mfimeB11illerlnl ka'dakı• ff arb. maı iııe de yetlıllerek kOJ" 

yetine Ktmll Ahmed, Emrullah, e~ 
gör görflm. bil bilim gibt. kasına dokandığını gösterir. kabul etmfotlr. Fiat yOkaelllJI mıe ve yaralandığından IJJ 

Şaban, Fenerci Ali, Hacı Meh· R .. Ü h N o· ? I""'' Böyleçe bilim ök ıözft bilginin Bak bıkıt, ak akıt, saç ıçıt, hakkında tahkikat yapmıya me· eısıc m ur e ıyor. ket haataneı!llne kıldır• ...... 
med, Ziya, Boınak Ahmed ve ( 

muayyen ve tatbiki ıekll olan gör görflt, bil bilh gibi. Böy· Mustafa. mor edilen memurlar yakında Aeeompsloa, 2 (A.A) - Par· ispanya KabİJJ ( 
(Teknik) anlamını nrlr. lece blllt ök sözd (Tarif ve Binek arabacıları mal ıahlb · bir rapor vereceklerdir. 14mentonun lçtlmaını ıçarken 

S - tı, ıl, dl, ol eklemleri· talim) anlamını verir. Kamtıtay Relsicümhur Ayal'a demiştir ki: Madrld 2 ( A.A) - JJ. J. Jerl blrllğlnh.ı idare heyetine f' 
nlıı katılmasUe olan şekli: Bu 6 - lr, lr, ft.r ur eklemle· Muııtafa Mora, BlllAll, Arif, Bollvya'nın Sakoyo fethede· lasko kabineyi teekUdeO 1f 
şekil gayri muayyen meçhul ve rlnlu kıtılmaslle olan eıhm: Mustafa Kavala, Rtfat, Osman M Qzakerelerİ mfyecf'ğfne kanllz. Her1Jeyden gec;mlştlr. RelslcOmhur B· ~ 
matlık. belirsiz ve hepel 88 . Bana merbut, mensup ve malr· ve sürilcfllerln idare heyetine önce gereken mohasamanın tı· · roux'yo tekrar çağm:ı:nO• 
lımdır. Yapılan işteki hepelllğl ear denli, kısık n bıglı şekil de SelAnlkll Nuri, Mehmed, Ankara, 1 (A.A) - Kamu· tilldlr. Huzur ve emniyeti te· neyi teeklle ouu meJJJ0' 

gBaterlr. Bak bakıl, · saç eaçıl, diyebiliriz. TOrkçemfzde pekAz Mebmed, Sadeddin, Kaetamonlll tay bogftn Nuri Göoger'ln hao· mln edecek olan baollca it or· ml~tlr. .1 
ka 1 a d & 1 d dularıo derhal terhisi ve ordu ...-

aç açıl, gör görfll, bil blUI kullanılın örnekleri vardır. Mehmed eeçllmlıtlr. n 1010 a yaptıeı top antı a N IS A N 
J. and k d l mevcudu ile teallhatın tahdldfdfr. gibi. Böylece hllil ök ~ztı Bunların dfrlltilfp çoğahılmaeı Yeni heyetlere yftrtıdGklerl arma umum oman an ığı· 

(Mfttearlfe · mıh1me) anlam~nı gere.kdr. Yapılan tein blr sınırı yolda muvaf faluyetler dileriz. nın 1934: yıh bütçesinde bir Paraguayın askeri vaziyete ha· 1----------:-193~ hlh kim olmakla beraber Sakoda 1935 3 
nrfr. olduğunu gösterir. Kıı kısır, R ' tas e Ald olan kanona kabul ooP usya ya lk eolhun ladeııinl temenni eden Kasım y 4: - lı. ıe, üı, oı eklemle· es esir, as asır, bil bilir gibi. ett ten sonra gGndellğlnde gö · . 1 h 1 i 14 7 S 

reıs cüm ur söz er ni ıöyle hl· 
rlnln katılmuUe olan ıahm: Böylece bilir ök eözil (Alim) Gönderileeek rüıülecek başka blrşey olmadı· tlrmlşdr: ~ 
Bu ealım mtıeareket • buluıma anlamını verir. ğından perıembe güna toplan· Çarşamba ~ - Eğer biz uluslar korumu· 
şeklidir. İki canlı nya bir can· GörOlftyor ki bo kök ve ak G Je mak üzere dağılmıştır. non tavsiyelerine karoı ltlrasda ı 
b ile bir cansız arasında bolu· sözler Tütkçemlzln binasına enç r .• Alman AdJı"yesı"nde b l d L b Arabi 1353 Ruıııf .... ~ 

ta H 
o on ueaa. u o tavslyP-lerln 28 Zilhicce 21 .ıv 

ıulob yardımlaıılırak yapılan (Yapısına) 1Jekll vermektedir. tanbul, 2 ( uaost) - Elli Berlln, ı (A.A) _ Adliye ihtllAf biter bitmez iki tarafın f, 
lel gösterir. Bak bakış, saç sa· Bu yapın1D Aletleri salımlı ıöz· genç, aan'at tabım için hOk6· bakanı 8. Guertner Volkfşer ııllAhtao tecridini mevzuubah· Evkat Ezanf 6,1 
c;ıı, aç ıçıı, gör görfle, bil biliş ferin aslı olan ök sözlerdir. metçe Rosya'yı gönderilecektir. Beobahter gazetesine. Adliye aetmediğl içindi. Gdnee 11,07 Jı,l 
gibi. Böylece, blllı akeözfl Bu öklerle dilimize ııoneoz bir Almanya··ltalya Jolerlerinln ve ı Nisandan iti· Balonla uçuş Ôğle 5,42 J6•~ 
(İrfan) anlamını verir. zenginlik verebiliriz ve vere· Roma, 2 (A.A) _ Almanya haren adliye idarelerinde çalı1Jan İkindi 9,18 14 Vat!Jova, 2 (A.A) - Yüzbaşı ,v 

5 - İt, ıt, ot, ilt eklemle· ceğlz. ile İtalya arasında Asya ldhı· memur ve müstahdemlerin Al· Zurzlnskl eerbest bir balonla A.qam 12 ~O· 
rlaln kablm11Ue olan şekil; 1·4 935 lltını tanzim eden mukavele man adliyesi servisine geçecek· bogOn yaptığı bir oçuıta 9,625 Yatlı 1•33 4• 
Bu tekli buldl ve tereddf·değlm Avni Ulusay Nlean sonuna kadar ozatılmıetır. terini söylemiştir. metreye kadar çıkmıetır. İmeak 9,27 
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İZnıi;'in u 1 G lY f'D lY f'D ş a ır ©! QJI v QJI m o a ır o =ı· Dllşllndflklerim ... -, 

Iınarı T } ~ S • k • • B } M . ı 
Ve Program.. e etOll 'ır etının ~rç arı ualhmler Köylü Borçları· 

Birliği Kongresi. 010 Tak--Şehir mecllst, Nisan devresi 
topJıotllırına baoladı. Bn devrede 
konutolıcak 1 ılerden en mühl· 
nıf, yeni büdcedlr. Bundan 
başka beş yıllık bir bayındırlık 

Istokholm'e Giden Heyet, Borçların 
Faizini Yüzde üçe Indirtmiştir. 

- - .... +----
İmlr Mualllmler BlrlfA"I kon· 

gresi evelki glln Bılke vhıdf' 

yapılmıotır. Kongrede bütil:: 
İzmir moalllmlerl hazır bu:u. 
nuyordo. Toplantıda, meelekle· 

progr.mı da vardır. • 
______________________ .. _____________________ __ 

rint allkıdar eden işler etra· 
fmda mOıakereler geçti Ye md· Meclis, programın özel bir 

koınfsyon ıırıfıodan gözden ge· 
c;lrllmeslnl uygun buldu: Komis· 

Y0nı seçilen üyeler, yer yer 
dolıoırak beş yıl içinde yapılı· 
calc leleri gözden geçirecekler 
•e neticeyi bir raporla meclise 

Belediye Başkanı Yapılan işlerle Layipzig Sergisiude 
Gördüklerini ve lzmir Panayırı Vaziyetini Anlattı. 

nıkaşılar yapıldı. 

Bundan sonra yeni idare 
heyeti seçimi yapıldı fe ilk 
tedrisat mftfettlşl Bay Ferid 

blldireceklerdlr. 

Komisyonun ils~üne aldığı iş, 
gerçektfln mühimdir. lzmlr'ln 
bayındırlığı düşünülürken, ehem· 
tnl tn<ihlme tercih etmek zaru· 
l'etl .. ardır. Programda bu cJhe· 
tin 15 ed g zônilne alınmadığı iddia 

Udi. Biz, bu nokta üzrırlnde 
duroıık istemiyoruz. Madamkl 
Programı komisyon yenl baştan 
tetkik edecektir, ehemmi mübt . 
lbe tt-rcih lşlnt başarmayı da 
ondan bekliyeceğiz. 

İzmtr'ln imarı bahta mevzou 
olurken, her yr.rden öoce yukarı 
IDabıUelerl düşünmeolo de en 

'••ela bir borç olduğunu söyle· 
lbfye hacet yoktur. Programı 
~'P•n belediye fen heyeti de 

unu takdir etmiş ve programı 
ona " h gvre azırlımıştır. Beş yıldı 

Y•pılıcak iolerin yüzde elllsi 
Ytdcarı mahallelere alddlr. 

lı . ' b lbır l, yukarı ve aşağı ma· 
d •ileler dl ye ikiye ayırmanın 
l 0ğru olmadı~ını biz de biliriz. 
ınıtr'ln her eemti imara muh· 

~Çtır. Fakat insaf la dOeilnelfm: 
t tıkırı mahalleler, lzmlr'ln df. 
er semtleri veya mııhaUelerl ile 

"'• L mu-.ayese edHemlyecek do· 
;tltodıdırlar. Yolları yoktur. Lıi 
'tnları yoktur. Elektlrlk, hava 

gazı " f . 
1 eyı ener görmemış sokak· 
•rı 

lok .. ardır. Çöpçd geçmlyen 
ili •klar da bulunduğu söyle 

rıe · • ın111mımazhk edllmeslc ... 

l'ırtıl Mflcadelesi 
, Cumıovası nıhfyeslnln Oğlan· 
ll•ııı lf 

0 
ç tllğl civarındaki çam 

'toı d 'tıQ nın a tftreyen tırtıllarla 

Erlkson şf rketinlo; İzmir 
otomatik ttlefon şlrk.,tlnden 

istediği 605,000 lira tutarmda· 
ki alacak mea'eleelnden çıkan 

ibtlllfı halletmek lçlo belediye 
başkam doktor Bay Behçet 
Uzun başkanlığında tdefon şfr· 

keti idare meclisi reisi Bay 
lımall Hakkı ile şirket müdftrü 
Bay · Rap'tan müteşekkil bir 
heyetin letokholme gittiğini ve 
orada şirketin tdare mecllet u~ 
görüştükten sonra döndüğünü 
yazmıştık. Belediye başkanı 

doktor Bay Behçet Uz, lhtilıi 

fın ne oekilde halledildiği ve 
bundan edilen istifade il~ Lilyp 
zig ve Bari uluslararasl pana· 
yırlarındakl tetkikleri hakkında 
gazetemize aşağıdaki izahatı 

vermiştir: 

- İzmir otomıttlk telefon 
Türk Anonim şirketi için vak 
tile konmuş olan eermayt; ya · 

pılmak lsteııilen işlere kafi gel · 
medlğtnden 9~7 yılından ltlba · 
ren L.M. Erikeon şirketine 

yQzde sekiz faizle ve 934 yı · 

hnda ödenmek oaıtile 2,481,722 
kron borclıoılmıştır. 

Sermayeden fazlı yilzde se 
klz faizle borcun çokluğu; şfr· 

ketin gelecekte fcab eden te · 
kAmüllerlnlo temini şöyle dur· 
eun, mevcudiyetlnın ldameelol 
bile heran sarsmakta bulunu· 

yordu. 
Şirkette hissedar olan bele· 

dl yemiz bu vazf yeti dört sene 
denberl ha11aaal yetlı:ı taklb ede· 
rek her yılkı heyeti umumiye 
lçtimıında şirketin kortorılmal!ı 

için lcab eden eeaelı tedbirlerin 

lttlh.azı yanında bilhassa ba 
faizin indirilmesi ve borc sene· llıe~dcle edilecektir. Vfliyet 

il upçuso Bay Baha K.oldae 
e or lerlnln uzatılması f ikrfnl Heri 

\' b Olan müd<iril Bay Sami 
e 1 

Ot r orman fen memuru dün 

te::0 hllle bu ormana giderek 
Pıl lkterde bulunmuşlardır. Ya 

•cık 'cilt oıOcadele şekli teebit 
lly erek civar köyler balkı faa· 

ete getirilecektir. 

1\. köy Bndceleri 
lalba~ lbtf yar meclisleri hazar. 
bcıd 11 oldukları yeni yıl 

cefert l il 'be~ n " Ayete gönderil· 
"il• e bıelamıolardır. BOdceler 

•Yet kö edtı Y bürosunca tetkf k 
ecektir. 

sdrmüştü. O zamandanberi ha· 
zan şirketin müdilril lstokbolma 
gönderilmek, hazan L. 1\1. Erik· 
sonun müfettişlerinin buraya 
gelmesi ve icab eden uzun ma· 
haherelerl6 fşlo bttlrllmeıl ie 
tenmiş ise de şirket; İzmir te· 
lefon şirketi uam n heaabma 
başka bir bankadan yilzde ıe · 

kiz faizle ve mukavele ile al· 
dığı bu paranın zamanında 

ödenmesi hususunda ıarar edl · 

yordu. 
Bu 'fazlyet karşısında 

~AYYARE SINEMASI 
· 315 J Bu gün T-e-le-~-on-:-31_5_1 

~ec~n •ene (llARB) filiminde alkııladığınız Charles Boyer 
e nna Bella gibi iki yüksek san'atkarın yarattığı ıaheser 

ÇILGIN KAN 
( CARAVAN~) 

Ba~tan ba~a a~k, heyecan ve musiki filmi 

~· • A Y R 1 C A 

F 1~1 Aşık (Gftlllnçlü karikatür komik) 
0 s Dtınya Havadisleri (Türkçe sözlü) 

İ"' Seans Saatleri 
lıırgtın· ıs •1111ıı..r·~--------l>eroenıbe: 1~~519-21,30 l DİKKAT: Hnrgün son 21,15 

••••• seansı ucuz halk 
Ctını . 1 Mektepli seansı seantıdır. 

•. 3 te Fiatler: 
ilhe seaneı vardır. 25- 30-50 kuruıtur. 

seneki heyeti umumiye, benlm 
Srokbolm'e gittiğim takdirde 
bu lşio hallolmak ihtimali n 
934: senesi içinde de borcun 
hepsinin tediye edilmek zarureti 
oldoğuodan gidip telefon olrke· 
tinin akibeti üzerinde müessir 
olan bu işin neticelendfrllme· 
sini kararlaştırmıştı. 

İşte bu maksatla yapılan bu 

seyahatin omdu~umuz iyi neti · 
ceyi vermiş olduğunu görmekle 
memnunum. Elde edilen neti · 
ceyi ou suretle hullaa etmek 
mflmkündür: 

1 - fsv,.ç kronu üzerine 
müesaes olan telt-fon şirketinin 

borçları 19~34 searsi nf ha yetine 
kadar şirket lehine 250 bin 

lira raddesinde bir kıtr temin 
ettfğloden borcun gtne İsveç 

kronu üzerine kalmasını şirke· 

tin menfeatlne daha uygun 
bnlduk. Nitekim leveç kronu· 
nun kıymetinin son sukutu da 
bizi teyit etti. 

2 - Senevi yftzde eekiz fa . 
ize tıibl olan borcu yüzde üçe 
indlrmeğe 111uvaHak oldnk ki 
bu arayerdekl çok büyük faiz 
farkı da ~irketin kuvvetlenmesi 
içlu çok esaelı ve yerinde bir· 
şey olmuştlr. 

3 - Borçların hemen b,.pel 
934 ıu•nl'el nln bltmeel ile mu
acceliyet ktebetmişti. Biz; borç· 

tarı tevhld ederek 935 senesine 
kadar tecil ettirdik ki bunun 
da bir şirket hıyahndakl kıy· 

meli indirilen faizden daha 
mühimdir. 

4 - L. M. Eriluob şirketi; 

eski mukavelenameal mucibince 

telefon ofrketloden her sene 
tef tlş masrafı olarak 3000 lira 

bir para istemekte idi. Bu yüz 
den de binlerce kron münı:n· 
alı hesap ve faiz farkları vardı. 

Biz; yeni mukavelede bunu da 
kaldırmakla olrkete 30,000 Tiirk 
lirası kazandırmış olduk. 

Falzlerin yüzde sekizden 
yüzde Oçe indirilmesi ile ve 
her sene L. M. Erlkeon şirke· 

tinin mukavelenamesi mucl · 
bf nce istediği il çer bin Ura 
teftiş masrafının kalaırılmaeı 
şirket lehine açıktan 140 bin 
liralık bir kAr elde edildiği 

gibi borcun da on seneye uıa· 
hlmaeı şirketin mali vaziyetini 

düzeltmie olduğundan !Jfrketio 
tekAmülQ ve lcab eden ve çok· 
tan bekllyen zaruri masraf la· 

rının yapılabilmeıl ve yakında 
bışlıyacak olan İzmir-Ankara· 
İstanbul ve A nupa telefon 
servisleri için hazırlıkta bulu· 
nablltcek vaziyete girmiş bu· 
lunmaeı üıold ederim ki benim 

gtbi her lzmlr'llyl çok sevin· 
dlrecekdr. 

Bu ozlaşmadı L M. Erlkson 
!Jlrketinln muhterem müdürü 
dostum Bay Hane Holmun ı=öe· 

terdlğl kolaylık ve nezaketi 
bilhassa kaydetmek iııterlm. 

LAypztg panayırını ziyaret 
ettiniz mi? 

- Bu seyahatten htffade 
ederek LAypzlg uluslararası 

ve Bari panayırlarını ziyaret 

ettim. l..Aypzig panayırı ulnıılar 

araın nümune panayırı olarak 

gösterHfr. İki glln Laypzfgte 
kalarak panayırın idare tarzla· 
rını ve şeklllerlni, teekll4tlatı 

ile alakadar eden işlerle meş· 

gol oldum. İki sene evelce 
g<;rdügüm Bari panayırını da 
dönüşümde kapalı olmasına 

rağmen g"zdlm. Her f ki pana 
yarında bizim uluslararası pa· 
oaymnıo hali hazır ve gele· 
cektekl vaz\yetl hakkındaki 

ümidleriml tahmfofmio çok Ü•· 

tünde kuvvetlendirdi. 

lzmtr uluslararıteı panayırının 
müstesna mevkii, nzlyetl bizim 
beynelmilel lktısad Aleminde 
yapmıtk istediğimiz fşltrfn en 
iyisi olacaktır. Eğenin en iyi 
ve en mühim bir ihracat teke · 
lesi olan bu güzd lzmir~ln 

ehemmiyet ve IJınile mütenuf p 
bir panayır hazırlamak hepimize 
ayrı ayrı vazlf ler tahmil etmek· 
tedfr. 

• • • 
Haber aldığımıza ı:öre lsveç 

Kronu düşmekte devam etmek· 

tedlr. Stokhol.n'a giden heyetin 
yaptığı tetkikatı göre Mart 

zarfında Krou'oo temevvücün
deo lzmlr otomatik telefon 

şirketi borr.ondan daha 9500 
liralık bir tenezzül ve istifade 
tesbit edilmiştir. 

Vilayet Meclisi 
VUAyet genel meclfslnln Maa 

·rtf ve nafıa encftmenlerl dün 
ôğleden sonra vllAyet salonunda 

toplanarak kendi enc<imenlerine 
gönderllen evrakı tf'tklk etmle· 
ler ve mazbatalarını hazırlamış 

lardır. Umumi meclis bugiln 

öğleden sonra vll4yet salonunda 
toplanarak zlrtat, idare ve bay· 
tar bildcelerlnl müaakere ede
cektir. 

Bayer ile Hay Rauf, muıllim 
bay Rt1Jf d, bay Şeref ve bay 
İbrahim yeni idare heyetine 
seçildiler. 

Büyüklerimize saygı telgraf· 
Jarı çekilmesi hakkındaki tekUf 
alkışlarla kabul edildi n lımir 
büyüklerine de kongrenin bar. 
metlerinin aunulmal!l kararlıo · 
tırılarak toplantıya nihayet •e· 
rlldi. 

A iyarışları 
Cuma Gnnn Han· 
gi Atlar Koşacak? 

Coma gOnil öğleden [ıonra 

Kızılçullu koşu alanında bıt· 

lıyacak otan yarıt ve ıetAh en· 
cümenfoin Hkhabar atyarıolı · 

rına 39 cine at ve k11rak 
kaydettirtlmfştlr. İlle kooo ftç 

yaşında yeril yarım kan lngflfz 
( Türkiye'de doğub bOyftmfio ) 
at ve kı•rıkları mabıoetur. 

Bu kotnya ( 12) hayvan gire · 
cekttr. Bunlar can, Troklna, 
Yıldır , Semiramis, Yıldırım. 
Erol, Yükeel. Arslan, Olga, 
Ayhan, Alemdar, Boradır. 

Yerli halle kan İnglliz at ve 
kıeraklarına ald olan ikinci 

koşuda Çelenk. Ece, Özge, 
Conk, Tomru kooacaktır. Üçfln· 
cü koşu yerli yarım kın İngiliz 
hayvanlarını mahsustur. 

Seher, Bozkurt, koçak Klae, 

Ceyl4o, kftçilk Nona, Silha, 
Yıldırım n Kap olmaktı.ere 

8 hayvan koşacaktır. 

Ballı kan İnglltz atlarına · 

mahsus oJan dordünca koeoda 
Ronflan, Coeeer, Odftpeşt, 
Graodezza ve Kaıbadalya, yerli 
yarım ve halle kın arab at n 
kısraklarına mahıus olan son 
koşuda da Zeybek, Alceylln, 
Hakan, Kumru, Aldenio, Mee'· 
ud, Sada, Ferah ve Konya'h 
Derviş kooacaklardır. 

r ' lzmir'lilerin Hayır Ce-
miyetlerine Yardımları. 

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

Cümhurlyet Halk Fırkası Hayır cemiyetleri merkez yardu:a 
komiteai, halkın yardımlarını toplamakta devam ediyor. Geçen 
mart ayının 2 5 inci g6n6oe kadar yapılan tahsllAt lle Bayır 

cemiyetlerine verilen para miktarını gösteren cedveU apğıyı 
yazıyoruz: 

İzmir Bayır Cemiyetleri Merkez Yardım Komlteal 

TahellAt 
25 3 935 tarihine kadar mali vaziyet 

T. L. 
Teberrü ve lınedeo 
Eski seneden 

Defterdarlıktan 

Balo hAsılatındın 

Tediyıt 

Öksüzlere yardım cemiyeti 
Ortamekteblule J,lselerde ve bazı) 
ilkmekteblerdeki talebenin laşeal] 
için Halke•i yırdım komheein~J 

Bilı\llabmere 

Verem Mücadele cemiyetine 
Hlmayeletfale 
TOrk Maarif cemiyetine 
Klz Talebe yurduna 
Umumi .Masarif 

Kasada mevcut T. L. 

19.888.10 
550 
700 
:174 

21.512.10 
T. L. 

3.879.17 

7.505.38 

i .650 
J .500 
1.500 
1.100 

500 
354.76 

20.989.31 
522.79 

sitlendirilmesi ____ ....... __ _ 
DG11 Anadola'dı bir telgraf 

vardı. Bunda, çiftçilerin ban · 

kıyı olan borçlınnın 15 yıll•k 
taksite bığlınm11ının yakında 

Zfraaı baokaeı koagrelfnde ko· 
nuşalıcağı haber Yeriliyordu. 
Anadolu, ötedeaberl, çlfrçl borç· 
ları lle yıkından allkadar ol· 
mut, kôyltıdekl kazanç, krt:dl, 

borç ve yaoıyıo ıartlırını ıık 
sık izah etmlt bir gaıetedir. 
Hu hlb1rla, gelen haberi •lika 
ile kırıılamıetır. 

Geçenlerde fırka relılmlı bay 
Avni Dogan da bir Ankara 

dönGoGade ayni mtljd~yi ı-er· 

mlştl. Köylaye lıtlnıt eden ve 
zaten bir çiftçi mtleı!eteıl olınt 

doğup ydklelen banka. nlb•yet 
borçlar (itinin tetkiki lbamaaa 
kanHt ermlc bulunuyor de· 
mektlr. Bankının ~r çiftçi 
mOeeseeeal olml!lından bıtka, 

bugftak6 dnlet kadretlnla, 
tım•men çffıçi ve kOylcı bfta· 
yeslne dıyandıgını aantmamı· 

hdır .. 

Tdrkiye'de nDfaıun ek1erl• 
1 

yetini, çlfrçller, kaaabalırıa ÇO· 

ğuno da köyler teıkll eder. Bla, 
birinci derecede, ılnatçl bir 
memlekedı. Gellr kaynakları· 
mıı, toprak yGzDrıde n için· 
dedir. Aradığımız relıb Ye ba· 
şırmak fatedlğf mlı her yeni le. 
ancak toprak mıhıulGnDa .. . 

tılmasıaa, değer bulma11aa Ye 
dolıyutle TOrk mGetabıllhala 

belinin dotrulmıııaa batluLr. 
Köylil, inlet gelirini kart1· 

lımaktaa baıka, kendi muhiti 
içinde birçok yenilikleri batar· 
mak saroretl kırı111ndaclır. Oa· 
dan yol lstlyoruı, mektep itil· 
yoruz, kôy kanonu ile yeni 
eeerler lıtiyoraı. Boalın• mey• 
Yelerlni gene çiftçi tophyecak· 
br. fakat oaoa bu ip b19ar· 
mııı, •DCQk Yerlmlul, dirimini 
arttırmakla ·mClmkl11d6r. 

Balhakl, Tlrk mGllahıtUI, 

bngftn geçmlt ıeQelerla bir k.r 
topa gibi ghUkçe bOyGy.:., 
ağır borçlan .. e değf~iyen eart· 
ları altındı bulanmıktıdıt'. 

Bandın yedi aekla 1e11e ey. 
vel. mabeolftn bir kıymeti nrdı. 
Piyasada pıra boldu. S.tıtlar 
hararetliydi. 'fOrk kôyltlıft, 

dahı r;enlt mlkyaıtı n daba 
çok ft yapma lmkAnlarına bat 
\'urdu, kendi bınkuını bo~ 
landı. Fakat her eeoe nsiye& 
değişti. Mahllnl, maliyet f b t!o· 
den aşeğıya dftttil. 1.Gyla ban· 
kaya borcunu ôdeyebUm .. k l';h 
hu defa mor•bah•C1aıa, fafsc.J. 
nln koe1Aını ıtıldı. Erteal IK. 

bu borç için gene bankı kıpı· 
ıın• el uzattı. 

Bir k11ırn toprak parçaları, 
köyliln4o elinden çıktı, malı· 

dut phıılınn eline dlftl. Ba,ı 
bağlar, lncirlllder 16klld6, d6· 
pedftz tarlı oldu.. Borç d~adll, 
yanrl•ndı, bftyftdQ Ye blyldG .. 
O hale geldi ki, mlıtabail, bor· 
con fılıJnl bile .. eremes olda. 

İhracat ılıtemlndeld bonk· 
lak, ... ılyetl bir kıt dalı• ağır· 
lııtırdı. İhne1tçı, yalnız kendi 
heaabına çalıştı Ye yalnıs ken· 
dislnl dlşGadO. Pırı orı•daa 

çekildi ve mGıtahafl, borç al· 
tınd•, eli böğrlnde kaldı. Her 
yıl, gerek plyaeanın ıçık ha· 
landuğo •ylarda, gerek dlger 

umanlardı y•pılan mGaakap· 
lır, dilekler Ye te,ehblaler ba 
gerçekllgta bir delilidir. 

- Sona 5 had flsd• -

. 



Bl. ••• ~.~f .. ,,.ı•••~ •• IJJJJJJJl!UJUL .. ,,,,,,, .. , .. ,,,,,, ........ "'"""'''""111.ınmn.111•••11111111111111111n111m111mıl.! .. !, 1 6 ~"l..E.E.1 ..... ,,,,,,,,, ...... , .. ,, .... , .. ,,,, .. ,,,,, ........ , .... ,,,,, .... ,, .. , .... , ... , .. ,,"'''""''"JlQl\UWl .. ~ ... ~~~.t.~ ... mJd 
, :ı: - ~ Başdurak Yan· 

r~~: ıı: • Ji ;; gını M~~~~~esi. 
Helveçya Sıgorta 

1 • Ş • } .., Kumpanyası Ne Diyor? ZfilJr ampıyon ugunu Baodorakta bay Abdorrab· 

K k? mın Naci'ye ald n Hel"eçf' Hangi Takım azanaca . komp•nyaeın• (12000) ur• af· 

A adolu'nun Tarihi Tefrikası 
. 

~ATUI( RAKAtl 

Tefrika No. 16 M. AYHAN 

Burası Sıcak 

Kokusu, 

gortalı mığazının yınmıııııd•• •••••••••••••••••••••••••••-! --------------- . bir k11ım eşya yınmıo, bir k•9
• 

Bir Odaya Benziyordu. Gene Kızın Sporcularımızın Anketimize Ver- mı kurıarılmıotı. 
Yangın gCoü zabıtıcı b•'1 

S nirlerini Bozuyordu. Yapamam, dikleri Cevabları Yazıyoruz. sıgortacııara y•ptmı•n eksper· 

------------- tlzde dükkAodakl eoya 9000• 
Yapamam, Diye Bağırdı.. Hangi tıkımın oamplyonluğo Spor muharrirlerinden bay fakat milli Reaıısdraoıı ekspertle 

kazanacağı n şampiyonda ara· Mehmed Ali (İzmlrspor): teokil edilen vukuf ehlince •1' 
Aybey, ses çıkarmadan ono 

tak.ip etti. Kırk, elll metre ile· 
rf de bir mağara ağzına gelmio 
lerdl. İçeride, haf lf, titrek, eo· 
lok bir ışık görtUüyordo. 

Yakar içeriye girdi. Ueş met· 

re kadar gitti ve sonra eağa 

döndü. Aybey de arkasındın 

yürüyordu. O da köşeyi kıvrı· 

hoca hayretle durdu : 

Borası, kcıı;ük bir odayı an· 
dmyordo. 

Tavanda keskin kayalar t sapa 
eağlam doroyordo. Ortada sade 
kor heline gelmlo bir ateş yı · 
ğıoı vardı. 

· Köeeye bl rl biri üstüne iki 

ke(e serilmiş, onun üettıoe de 
iri, bem·beyaz dörr, beo koyun 
postu atılmıştı. 

Fakat kareı kö~ede toprak 
oyulmuş gibldl. Ve oradan bir 
koku geliyordu : 

Koıd gübresi kokusu .. 

- Galiba bir kord ini Yak.ar? 
- Öyle olacak! HattA ke· 

mikler de vardı, topladım9 attım. 
l\lağara, bir parça ısınmı~tı. 

Yakar, parmağı ile köşeyi göe· 
terdi : 

- Siz uznnıo Aybey, ben 
yaralarınızı bakayım! 

Aybey şaşaladı : 

- Yaralarımı mı bakacak· 
eınız?. 

Ve sonra kendini topladı, llA· 
ve etti : 

- Fak t neyle? 

- Şurada Ullçlar var. Zaten 
ben yaranızı onlarla bakıyordum. 

Yakarın gösterdiği köoede de 
bf r yığan eşya vardı. Banlar 

. değerli oeyler olacaktı. Gümüolfı 
alhnlı kaplar9 kacaklar, içi yıl· 

dızh, işlemeli şişeler, halılar, 

ipekliler, kumaşlar, kılıçlar, iki 
fiç lnlkan, dört beş çeşit zarh 
ve eaire .. 

Aybey, bu kadar şeyler gör
. memlştl: 

Onun bir kılıcı vardı. Hint 

çeliğinden yapılmıetı. Yoza ge· 
nl~tl. Fakat çok. hafif ve kol· 
lanıolı idi. Bir çalışta bir ko· 

yona göbe~lnden ikiye aym· 
yordu. Bir zırhı vardı ki in· 
cey,dl. Ve gene hıce telle örül· 
müştü. Tolrraeı kaşlarının üstü· 

------
ne kadar iniyordu. Çene ahın· 
dan bağı yoktu. Ne kılıcında, 

ne kamaeıoda, ne zırhında al· 
tın, elma namına en küçftk 
bir kakma yoktu. Yalnız kıh· 

cmın kabzasında bir yuvarlak 

gOmö, diiğme gözökilyordu. 
Elbiseleri de ôyJe .. 
Kalın, eade dokuma şeylerdi. 

Kısa bir de kadife kaftanı nr· 

dı ki, üstü yeoll kaytan işleme · 
Udi. Çizmeleri dizden yukarı 

idi. Yumueak, kullanışlı, ol· 
dokça kahır çekmle şeylerdi. 

Halbuki köşede gördOğO eıyı, 

ağ'r pırhıda oeyler olacaktı. 
Fakat biç ses elmedl. Gör· 

memlşlik, belki ayıp olurdu. 
Keçelerin üıtfioe bağdao ku· 

rup oturdu. Yakarı seyredl· 
yordu: 

Gene kız bu eşyanın arasın
dan bir taıı almış ve g6mftş bir 
ibrikten boraya biraz eu boşalt· 

mışh. Soyun rengi yeolle çalı· 

yordu. Tası ateşin yıkfnlne 

koydu. Sünra yuvarlak ve ka· 
paktı bir çini kutuyu açtı, 

getirdi. 

Daha sonra da, bir paket aç· 
tı. Bu cok ince, adetA rftzg4r 

gibi uçuverecek bir kumaştı. 

Ondan büyilk bir parça kesti. 

Aybey, dalgın dalgan bakı· 
yordu .. 

- Başınızdaki sargıyı çözse· 
nlz daha iyi olur! 

Uykudan uyanır gibi oldu. 

Ko!o ağrıyordu ve ağrılann git· 
tikçe arttığını doyoyordo. Sar
gıyı ağır ağar çözdtı. 

Tastaki su ısınmııtı. Yakar, 

kopardığı kumaşı dört beş pır· 
çaya ayudı. Boo)ardın birini 
sıcak ve yeşil ııuyı batırdı, yak· 
laştı . 

- Başınızı dizime yaıılasanız! 
Aybey, gene kızı baktı. İçi 

baokalaşıyordo. Gene kızın ko· 
kuaono duyuyordu. Koyu, ılm 
siyah gözlerinin içine dalıp gl· 
diyor glbldl. 

Başını onun dizlerine daya· 
dığt vakit, damarları totaoor 
gibi oldu ve birdenbire yerin· 
den l!ıçradı : 

- Yapamam! Hayır yapamam! 
Ynkar, kıp·kırmızı olmuştu. 

'#<I 
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1efrika numarası: 16 

f. halde titriyordu. Koptuğu yer· 
den de dehşetli kan geliyordu. 

Dan~Jer, bulunduğumuz sa

hayı adet! bir çukurluğa çevi
riyordu. Toprak yanbyor, ka. 
barıyor, sütunlar halfnde, kdl· 
çeler halinde kalkıp tekrar dü· 
oilyor. Bizim topçular da mu· 
kabelecİe.. Fakat düşman topçu· 
eu bize çok faik .. 

İkindi vakti idi. Dilşman, 
olanca kovvetfle taarruza geçti. 
İyice acıkmıştım. Bir parça bir 

eevler Ybecek oldum. Artık 

Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

ölOye, yaralıya ılışmıotım. Fa· 

kat ağzıma blreey koymığa im· 
k4n bulamadım. 

Düşman, cenahlardan ailv.rl 
alaylarlle, cepheden piyade ile 
taarruza geçmişti. 

Y avao yuıo kafamda ikinci 
bir harp ouoronon teşekkül et· 
tlğinl seziyorum. Düşman kov· 
vetlerlnlo önde bulunan aaf lırı, 

bu ateş karşısında mQtemadlyen 
kırılıyorlar, fakat yenileri yeti· 

elyor. KmlanJar ekseriyetle AB· 
ya'nın esir kaf llelerldlr. 

Çtınkü dellkanltnıo geçirdiği 

buhranı aolamıe, onun da el· 
leri tltr~mloti. 

- Öyle rahat&ız oluyoreanız. 
eol tarafınızı ateşe doğru çevl· 

rin.. ki, ışıktan yarayı daha iyi 
göreyim .. 

Aybey homurdanıyordu : 

- Elleriniz bana dokunma· 
sın.. Biraz uzak.ta durunuz! 

- P~kl Aybey, şöyle biraz 
daha, biraz daha dönün! 

Aybeyin ozon saçlarından 

bayük bir demet, kanla bulao· 
mıo ve yapışmıotı : 

- Evveli şu oları temfzleyf p 
yumuşatahm Aybey .. 

Gene ayni homurtu ile ceHp 
verdi : 

- Peki, fakat çabuk olaun. 
Çarçabuk: .. 

Kalbi olddetle çırpıyordu. 

- Sonu var 

Izmir'de Atış 
Ve Atlı Spor Ku
lttbtt Açılmışt1r .. ...... 

- Başı 1 1 ocl yüzde -

mln edemlyen bayan ve bay· 
ları bir çatı altında toplana· 

caktır. Atıo ve atlıepor zevki, 
doyulmaz, denecek kadar tıtlı· 

dır. KuJQb kısa bir zaman için· 

de yararlı bir eğlence ve spor 
mfleesesesl olacaktır. 

Kayd moımeleel baolamııtır. 
Biri Balk fırkıeı merkez bina· 

eında, biri Balkevf nde, diğeri 

de Bnrnnı ziraat mektebinde 

olmak tızere aç yerde yazılma 

defterleri açılmıotır. Kuldbde 

aza olmak lstlyen her ntandıt 

8 nisan pazartesi akıamına ka· 

dar mtıracaatle adlarını yazdır

mahnırlar. 

İzmir halkı ahı• ve atlıııpora 

karşı ötedenberl büyük bir he· ' 

ves ve zevk taşımaktadır. Bu 
itibarla teşebbaıı çok yerindedir. 

Bu yararlı ve eğlenceli spor 
mfte88esesloln korocolarıoı teb· 
rik ed~riz. 

Akşama dogru düşmanı püa· 
kfitttük. Fakat bize de eplyce 
telefata mal olmuştu. 

Ertesi günü, ayol tlddetll 
taarruz. Gene mukavemet enik. 
Üçdocil gfio de keza ve biz 
gene mukavmetteyfz. 

Fakat t~knlk fatklyetf, kov· 
vet fazlalığı karşmnda nihayet 
rlc'ate mecbur kaldık. Çarpıta 

çarpıea boraya kadar çekildik. 
Boradan Nevln'e ve anneme 

tekrar mektup yazdım. Eplyce 
zaman var ki, ancak bir mek· 
toplarını alabildim. Harp yok. 
Yeni f!rkalar gelmeğe bıoladı· 

lar. Görünüı~e nazaran, bf z bu 
cephedeu ayrılacağız, yerimizi 

taze kuvvetlere vereceğiz. 

• • • 
İyi t•hmlo etmlolm : 
Hemen Fiil. tin cephesine ha· 

reket emrini aldık. Irak'tan Fi· 

nan neıf Jar hakkındaki ınke· - Altay takımı, Altınordu· rıca 2008 lira değerlod«' t•b· 
tlmfze gelen cevablau yazıyoruz: dan Qç puvan geri idi. Bal· 1 dJI 1 ı 

• • • 
K .S.K . tın komisyoncu Bay 

Muhlis diyor ki: 
- Şampiyonluğa t>D çok 

namzed olan, Altay'dır. Eğer 

Ahıy'Jılar geçen hafta Altıo· 

Bay 1''crid (Göztepe) 

ordu'ya karşı verdikleri oyu· 
nun blrlucl devresindeki mu-

vaf fakıyeti bundan sonraki 
oyunlarda göeterlrlerse, hiç 

m n e m ot. 
1 buki timdi ileridedir. Ayni za. Dün HelYeçya sigorta oirkel 

manda düoflnmelldlr ki, Aha· İzmir acantellğioden oo JIJe~· 
yın bundan eoora yapacağı maç· L ld k to11u a ı : ,.

6 lar, Altmordo 'ya nazaran daha 2 olsan 1935 tarih ve 61' 
haf tftlr. Gerek hanlara baka· &ayı 1ı ntıehamzın ;~ anca ı•bi· 
rak, gerekse ta~ım kunetlnln fesi 4 QncQ ıütonuodı B•ıdlJ' 
falkıyetint düşünerek; İzmir rakta bay Abdurrahman Nec•tf· 
eamplyonloğonuu Altay takımı ye ald ınağazada yanan ve koı· 
tarafından kazanılacağına hOk· tulın enayı kumpaayıoııı~ 
mediyorom. Bu cuma yapılacak 9000 lira kıymet takdir edl . 
Altay. Göztepe maçı hakkındaki dJğf ytzılıdır. 

fikrim şudur: Kampanyamız tarafından bl~ 
Gerek ferd, gerebe oyun takdir ve tahmin muaıııele• 

itibarile Altay daha yükeektir, henaz yapılmadığını n oeere· 
binaenaleyh Altay'10 kızanmuı dilen havadisin doğra oldJ•dı· 
f iktl gılihdlr. ğıoı arzeder ve bo lzabatı1D10 

• • • saygılı g•zetenfzde neoriol tici 
Alt10ordu'dao bay Mehmed ederim. 

(Boca) diyor ki: 
- Ben falcı değilim. Bf ttabJ 

şampiyon olacak takımı kes· 
diremem. 

Cuma gönü yapılacak: maça 
geline,., iki takım arasında fark 

yok gibidir. Hangisi güzel oy-

HayrehoJu'da 
Panayı.r .. 

1.ı 
Tekirdağ, 2 (A.A) - fler d• 

oldugu gibi bu yıl da 8 ule•0 
fe 

Hayrebolu'da bir hayvan 

1 Lurolac•~'1t· emt a panayırı A 

eübheelzkl şampiyonluğu kaza
nacaklardır. Eğer ikinci devre. 
deki oyunu oynarlarsa, şampl· 
yoolu.kları tehlikeye daşecektlr. 
Altay müdafHeı, 11on maçan 
her iki devresinde movavaffa
klyetll bir oyun oynamıştır. , 
Müdafaanın lklncl devrede sı· 

kıoma81, Altay muhacim hattı· 

nın mdeeeir olamamasından 

doğmuştur. Bu aebeble moha· 

clm hittının biraz daha fazla 
çalıımaeı ve aoliemaıu JAzımdır. 

dd' 
Panayır üç gftn devam e 

cektlr. 
~-~---------------;( 

line ve ıteablyete hAkim olıt 
dıf· 

oynu11, avantaj, o takıDJIP f)e' 

Eğer bu maç, tkl takııDID , 
raberlf ğl ile netlcelenlrae ort•1 

çıkacak vazl yet şodor: 
Povın itibarile btıtOn takıoJ' 

lar berabere... ~ 

O tak dl rde bfroey ııôyle~I~• 
lmkAnı yok de~lldlr. Mıaaı• 1 
Altay takımı ferdi tabf!

1
{:, 

noktaeındın faik oldoğO 1~1,. 
cama maçı yfizde 60 lebfoe );•' 
Ve dolıyıslle hangi takıdJ gO 
zanırsa oamplyonloğu y6zde 

kazanmış olacaktır. 

Şampiyonlukta aradığı evsafa 

ıeUnce, ılmdlkl lzmlr takım· 
larındald kabiliyetlere nazaran, 
en iyi gôreblldlğlm, Altay ta· 
kımıdır. Bo takımın kale, mü· 
dafaa ve haf hattı çok iyi an· 
taşmaktadır. Yalnız muhacim 
hattı aksamaktadır. Bono da 
dOzeltlrleree takıman evsafı çok 
zenglnleımlo olacaktır. 

Bu haftaki maçı Altay takı· 

mının kazınması lhtlmalf kov· 

vetlidlr. Çtınkd Altay ve Göz· 
tepe ferdi kabiliyet nokta1Jındın 
mukayese edlltrleree, Altay'm 

daha ağır baatı~ı görilltır. 

Ustln'e .. Az mesafe değil .. Ma· 
maffh bütün arkadaolar mem · 
nonuz. Cephe değlotlrmek, 88· 

kerllkte iyi blrşeydir. Bilhassa 
harp mmtakasına uzak ve tabii 
bayata malik şehirlerden geçl· 
lirse .. 

• • • 
Gene Halep'teyiz. Bo aatır· 

ları, sabahın 11at altıeıoda bir 
otelde yazıyorum. Demin gene 
bir ermeni kadını odama girdi. 

- Elbl seniz nr mı fttüle· 
necek? 

Dedi. üuı, elblae Qtdsü. 
Unotmuooz arhk bu kellnıeyf. 

ilk defa eaıırır gibi oldum, 
fakat sonra aklım başıma geldi. 

Ermeni kadanı 1 gftzel blreeydl. 
Siyah gözleri 1 kendi milletine 
hae ve manalı bir parıltı içinde 
idi. Anlamıştım. Bir arılık Ke
mal girdi. Kadını görilnce dor· 

Bay Mehmed Ali (İzmirspor) 

nar ve fırsatlardan 

ederse o kazanacaktır. 
• • • 

istifade 

Fntbol heyeti reisi bay Moe-

tda (Altın ordu) 
- Aman bana sormayan. 

Yok, yok, söylemem, benden 

pHo! .. 
•• • 

Bay Ferid (Göztepe) 
- iki ıuale birden cevab 

vereyim: 
Bu hafta, hangi takım 1 tld11· 

du. Bana baktı : 
- Blrşey ml letiyor? 

Dedi. 
- Evet ·dedim· ütülenecek 

elbise, çamaoır .. 
Bir kahkaha attı : 

- Güzel madam ·dodl· bizi 
fttcılemek 14zım, birşey.. Sonra 
clddlleetl. Gülerek bakan kadı· 
nın kolondan tuttu. 

- Gel ·dedi- gel.. Benim 
auUenecek çamaşırlarım var .. 

Bono mftteaklp beraberce 
çıktılu. Kadın kapıyı kıparken 
geri ye dönOp, bana bir tuhaf 
tuhaf baktı. 

Halebe girdiğimiz vakit baki· 
katen garip bir heyecan geçir· 

-dik. Çünkü biz elperlerln, ate
şin içinden çıkıp geliyorduk. 
Ganlerce verdiğimiz muharebe

ler ve yışadı~ımız vak'alar, bil· 
tiln haeealarımızı de~lştlrmlştl. 

• • • 
Bay Niyazi (Buca): ge· 
- Bende, Altay'ın gılll> ııt· 

leceğl kanaati daha fazl• I•' 
kimdir. Bu cuma mu.eflak ~es· 
bilmek için, geçen haftaki ;,ıı• 
nu ile bizim Bura tak• oJI' 

karşı verdiği oyııou oyo• 
lıdır. O takdirde kıybed"'~·~· 

Kanaatimi şo şartları 

lıyorom: tfıtl 
1111.ıre Kafa ve teknik ı' .. 

temin eden kazanacaktır. 

ııe blt 
Böyle bir haleti ruhiye ııtr' 
şehlre dönen asker, blrdeJJ IJO 
heyecana kapılıyor. oaıepı çr> 
ikinci geliılmlzde bizi dab• 110t· 
sardı. Buraaını daha goıel 1110' 

dok. Sanki boraeı blt:l~111dı1 
vatanımızdı. İçimizde 0 ı,eııı•1 

yakınlık: doyoyordok. 1.~e 
var mı, yok mo, bittabi 1.,_ıs· eğlenmek başlamıotı. gep 11 .,ı· 
de az, çok para var. fet•~,.,lı 
dan a1rılılı beri, sarfe~d!,16'' 
para pek fazla değUd. S P .c1~ 
de de zaten sarfiyat y•P 
yer yoktu. d b" 

Kemal (Konya) berıD01: t'~· 
B de•• eğlencelerin eef 1.. u .,-Of 

döJJ ~· mal, büııbatcın çılgını " rı 
uı. Bir çocuk gibi, gefeP ·~· 
çene ealdmyorrlo. sarf 1" jı91f· 
besinde harp daha çedll 

Kemal; _.t / 

- SoDD vr 
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_-Tnuku~İı: ;:eıcı•i;011k' Berlin'de Aslieri Nümayis Yapıld1. 
arı J Jr Ü ayese. . _ Başı ı inci yüzde - yoklamak iızere Cenevre'ye gl· dlrde logiltere tarkt• bir t:ca 

Asya'nın Semavi Kanunları, Tilrk'ler Kadar, takdirde Şark anlaşmaeını im· deceğini blldirmlıtlr. vüz vukuunda devletlerin bu 
zaya Amade imi~. Leh'Jiler ne diyor? lıtieareılne fttlrak etmeyi kabul 

Amme Hukuku Esasların\ Kuramadılar k d B. Henderson dedi i: Vırıova, 2 (A.A) ·- Resmi e ecektlr. B. Eden'tn B. Sta· 

~hsır'lılar da 

Anııne hukuku:· 

lltblar tarafından g~nderllen 
k•ınınlula idare edilen Asyıi 
devletler ve medeniyetler man· 

•orııeal yaomda sarılanabllen 
&lııır'hlır da, amme hokulrn· 
llQn ınlaşılımadığını görüyoruz. 

Mııır'hlar da Hlntli'ler gibi, 
balkı rdmrelere (K.aııt) ayırmış· 
ta, Her zümreye aid ışahsi htlr

ttyet, dfttGnme, kon utma, ko · 
nneoıa barriyetlerl ayrı ayrı idi, 

Mısır'lılarda amme hukuku 

btkıoıından göze batın ~enle 
bir halk tabakası nrdı. Bun· 
1•r cairlerdl. Bo esir inııanla· 
l'ın amme (Slyaei) hokqku na· 

lllına birşeyler yoktu. Bunlar 
beteriyetln mazlum ve mağ· 
dor inHnları; Mısır faravlnleri 

~n, bogGn akıllara hayret ve· 
ten chr•mları, iıfenk&lerl yap· 
lllar. 

&tedeniy~t şahikası gibi yiik
llıllcıı bu Abideleri vOcoda getl· 

~e11 yalnız ealrJerln gOcQ idi. 
bil eılrler, buralarda zincirlerle 
ltblrtne bağlı olarak dayak 

:hnda çıhprlardı. Mmr me· 
'niyetinin tftrlQ bakımlardan 

-ôı kımaıtnın, takdir ve say· r Çeken yönleri olmakla bera· 
er •mme hukuku bakımın · 

d, .. l tenkid ve muaahaze edt-
'11 tarafı da pekçoktor. 

80 dik.ede esir ineanlara ya 
Pılın haksızlığı ve zulmü, bu· 

gall beeerlyeı; f lravonu zulmün 

~ ••yoııkla lf•de eder. İIAbi 
'1 11onlarao tatbik ve tefsiri, 
ti ••ır'da da ruhani eınıfın im· 

l 11&ı idi, Bu eım f o kadar 
llerı gitmişti ki bazı f lravon

''•tı Zdfınd.a istifade ettiği 
'-llltn ıılyari nftfuzu ellerine ,,_ 
~tlardı. Bunlar, f lravonları 

4: - J,ondra, 2 (A.A) - 8. Ar· gazete Polıka, 8. Eden'ln !iyı· lln'e vermit olduğu teminata 

öldiikten sonra muhakeme et· tor Henderson demittir kh reti mflnasebetlle (oloılır ku· nezıran Almanya 1Jarktald dev· 
mek hakkını mıltktl. Firavun - Almanya Cenevre'ye dön· romu ıfııtemi atet denemesin· Jetlerden herhangi birine taıır· 

melidir. den geçiyor) diyor. ruz ettiği ve Fr•nsa earktakl kendi görQelerlne göre kanona 

tl•yet etmlı ise merasf mle gö· 
mftlftrdü. Riayet P.tmemle iıe, 

firavunun ölftsii kaldmlmazdı. 

Ve B. Eden'in ıeyabad hak· 1ngfllz nazmnın Vartova'da mftttef lklerl VHıtmelle nıOdaba· 
kında şunları llAve etmlttir: nasıl bir ıevgi ile kartılandı· lede bolunduğo talrdtrde lngil· 

- Bugün yapılmakta olao . ğına ve halihazırdaki vaziyetin tere bu mBdahaleyl Lokarnoya 

Bu cesed, kuşlara ziyafet olurdu. İngilfz.Sovyet . görQşmeleri bu ı ehemmiyetini kaydeden bu g•· karşı bir tecnOz addetmlye· 

Ölülerin muhakemesi: iki devlet ırasında daha sıkı zete eözünf' devam ediyor: cekıir. 

Mıeır'da ölülerin mubake· 

meel; rahibler sınıfının insan 

dlrhl ve ölıleü hakkındaki ta· 
hakküm f lkrinl ifade eder. 

Mısırlılar, lneanın · Öldiik· 

ten sonra da · rohuuon yaşadı· 

ğma lnamrlerdı. Bu ıebeble 

ebediyet aleminde hüyılk bfr 

huzurla yaşamak isterlerdi. 

Ölıl cesedlerinln mumyalanm88ı 
oldtığu gibi durması ve buolarıD 
karnak gibi büyük ve muhte

şem Hraylar içine konIDaeı 

hep ruhun ebediyeti, yatamaeı 

inancından ll~rl gelJyordu. 

Rahib ııınıfı roba da hakim · 

dl. Birisi ölünce hemen bu 
aınıf toplanır, rubu muhakeme 

ederdi. Ölünün yanına guya 

mildafaaeıoı temin için bir 

(ölüler kitabı) konurdu. Ölü 
hu kitapta yazılı ola o «Ben 

tlahlarıma hürmet ettim. Onla· 

rın dediAlnden dıtarı çıkmadım. 
Fenalık etm~dtm. Adam öldür· 

medlm. Kimsenin lılnl bozma· 

dam ... > glbt dini ve ahtak.i 

mefhumları ihtiva eden hil· 
kümlerl ifade edemezse bunun 

cesP.di, yılanlara, çiyanlara atı· 

lırdı . 

Görülüyor ki: Borada düşün

me, •lcdao, yıeem11 hürriyeti 

gibi amme haklarının en ipti· 
dai eeaeları bile yoktu. 

KöylO. sınıfı: 
Esirlemeden daha iyi olduğu 

kabul edilen köylıl ernıfı da 

pek acıklı bir halde idi. O zaman 

bir münaeebatlD temellertnl _ Kartımızda , iki bal sureti Malin gazetesi Almaoya'mn 

atarsa bundan çok memnun vardır. Ya hakikatleri beeaba ellihlanm• tehlikesinin Polon · 

olacağım. Sovyet Rueya'mn katan ıelAhıt ile bugünkfi sis· yanm vaziyetini değlştfreblle · 
uluıılar kurumu aza&ı olarak temi tekemmül ettirmek veya· ceğl ve kendialol Sovyetlerln 

çok faı1l iştirakini görmekle bud ki yeni bir sistem yap · dahil olacakları bir eark and· 

kendi kendimi tebrik edl yorum. mak ki, bu daha güç olacaktır. laşma&ına iştirake sevk edeceği 

B. Beoderııon yakında etrafı Polonya'nın slyasııu her t6rlü kaoııatlodedlr. -mühim sıfat l!alıiblyetlerl nefsin · ıl!abiyetten Ari olmakla berab~r Petlt Joroal Vartova hilku 
de cemeden en bilyük memur hOkumet vaziyetin ciddiyetini wdfnin böyle bic bal euretiol 

sayılan (KAdb) köylüyü şöyle ihmal etmemektedir. Gerek fo. temenni edece~I fikrindedir. 
gillere'nfn ger~k Polonya'nıo Bu defa BerJln'e muv&1al6t anlatıyor: " Firavun, sarayının 

ziynet ve ihthamım köyltl geli· 

rll" tf:mine mecburdur. Bonon 

slyaealanndıkl müşterek nokta · eden Almanya'nın Londra ee· 
lar gerek metodlar ve gerek f iri B. Von Hes'ln Londradan 

için lcab ederse bütün mahsu· gayelt:r hususundaki sükun ve alelacele ayrılmHını Eko Dö 
t~eonMf r. loglliz nazırlarını Parl gazeteııl elçinin nzlfeıin· litı ahmr kifayet P.tmezse, tah· 

stldarlar tarafından yere yatırı · 

tarak ölüncüye kadar değnek 
ile dövülebilir.,. 

fran'da: 

Eski İran'ın kanun vazn 

Zerdü~t'iln kitabı olan Zlndde 

de amme hukukuna kıymet 

'eritmem iştir. Mlhlttan alu asır 

evel yazılan bu kitabın esasları 

da ülubiyete dayanır. lran'hlar 

amme hukuknnuo, idare kıs 

mında muvaf fıkı yet göstermiş 
tir. Memleketlerinin idari tak 

ıtfmall postalar teessüsü, yollar 

yapılması, buralarda asıyl~in 

temini suretinde tezahür eden 

idare hukukunun lnktşafınd11 

zaman zaman İr•n'• akın ede · 
rek orayı yerleşen Tilrk'dn 
devletçilik kabiliyetinin netice· 

si idi. 

Vilayet gnel kurultayı 

ılyeel avukat 

Fehmi Koral 

Paris Berltn ve Moskova'dan den affedılmek talebinde bu· 
geçlrerdt Varşova'ya aevkeden lundoğona dair ıılao şayiaların 

yol, sulhun ınibverf olacaktır. ıe~yyftdü gibi kabul etmektedir. 

Fransız'ların Fikri: Malumdur kt B. Non Oos Bit· 

Paris, 2 ( A A ) - Frosız 

matboıh Moskova mükaleme· 

lerlnl meJOnonlyetle gözden 
geçirip Polonya hükumetinin 

Şark •ndlaşmasma kar~ı vazf. 
yet!nl değlttireceğl ümidini iz · 

bar eylemektedir. 
O vr gazetesi So"fyetlt'rln bun· 

dan böyle garbın üç büyOk 

devletile bfr arada Almanya ile 

netlcelendirfümtyen dörtlu and· 

laşmaeını temin cdebll.-ce klerlnl 

ve B. Laval'ın Moskon'ya &e 

yahatlnden önce Sf r Con Say· 
uıoo'ın Almanyanm da iştirak 

edeceği 8 veya 10 dulet kon· 

ferıns1Dı lçtlmaa çağıracağ•DI 

zannediyor. 

Eko Dö Parl gazetesi Şark 

mlHkı nettcelendirlldiğl tak· 

ler Slr Con Saymon millUırını 
hazırladığı halde lnglllz nazır· 

lan ile birlikte Berlln'e davet 

edilmemiştir. 

B. Eden'in Beyanata: 

Varşova, 1 (A.A) - Bay 
Eden'ln ziyaret prcgramı ıudor: 

Sah gOoü: Başbakan ile gö 
rOşme, retslcömhur tarafından 

kabul ve dıı bakını Dt'zdinde 

akşam yemt'ğİ . Çarşamba: ln"t 

Jiz büyük elçlliğlnde öğle yr· 

mf'ğl ve Avrupa durumu bık· 

kında görüımeler. 

Bay Eden fU beyanatta bu
lunmuştur: 

- Şahsi temas ve intibaların 

ehemmiyeti az göriUmemeUdlr. 

Bu görüşmelerin tıklb edilen 

amaca en iyi yardımcı olacak· 

larına kaollm. SıJu bir it bera· 

berllğl ve doğrudan doğraya 

t emHlar oloılar derneği siıle· 

minin eeHh un111rlarıdır. İogll · 

tere ile Lehlat•n ıiyaaaları IH 
bu eiıteme dayanmaktadır. Le· 
hlıtan hftkumetl mGmeulllerlle 

görOımelerim bu eıerlo tabak· 
kokunda mablm bir rol oynı· 

y•caktır. Bftyiik memleketinfzl 

ziyaretimi ve Mareıal Pllııudeaki 
ile şahsen görtlşmek fırsatını 

memnuniyetle telAkkl ediyorum. 

B. Eden'in Teşekkftrll: 

Moııkova, 1 (A.A) - Bey 
Edtn Sovyet Rusya ve Lehlıtan 
SIDtrlarım geçerken bay Llhi 

nof '• bir telgraf göndermlt n 

Sovyet Rosya'da ıreçlrdlğl m6d· 

det zarfında bak.kında gerek 

bay Lh•inof ve gerek diğer 

Sovyet ricali tardından göıte · 

rllen st mimi htlınQ kabulden 

dolayı leşekkOrlerlnl bildir· 

miştlr. 

l'arfs, 2 (A.A) - Polonya 
hlikô.meti Moıılrnva ~eyabah 

mQnaeebetlle B. Lnal'ı Varıo· 

n'ya davet etmlttlr. Bu teklifi 
8. Laval kabul etmfotlr. 

Köylii Borçlarının 
Taksitlendirilmesi 

- Bıtışı 3 neft yiizde -

Şimdi mts'ele, banka kana· 
ima akaetmlştlr. Ziraat bank111, 

gerek kurulnıonun ~ekli, ge· 

rekee çıhıma tabası ltlbarile 
bu vaztytti tıef iyeye mtcbar 

bulunmaktadır. Taksitlendirme 

işi, tıkınmış bir kaynağın mec· 

rasını temizlemek demek ola· 

caktır. Hayatı kımıldatmak, 

zirai kudreti erttırmak, köyll· 

ndn yükOod baftrletmek ve 

nihayet devletin de bışını din· 

leodfrmek l<;ln bizzat bmnkanın 
hı:ekete geçmesi kadar tabii 

bl le yoktur. Eıasen bu, b.n· 

kanın kendl menfeatlerlnln 

icabıdır. 

Orhan Rahmi Glkçe 

OsmanJıcadan Türkçeye Karsılıl~Jar Kılavuzu No. 7 
' )' l - Öz Tftrkçe köklerden gelen sözlerin 

iltdarını gazetelere vereceğiz. 
karşısına (T. Kö.) beldeği (AlAmeti) konmuştur. Bunlann her biri hakkında sırası ile uzmanlanmızın (~IGtahassıs) 

2 - Yeni konan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları yazılmı~, ayrıca örnekler de konulmuştur. 
3 - KôkO. Tllrkçe olan Kelimelerin hugilnkil işlenmiş ve kullanılan şekilleri alın:nı~tır: Aslı ak olan hak, ash tıgOm olan hOkQm, 

@elen ~kil gibi. 
lo ~lbl (cemeden anlamına)

Pc?•b; kıpsnyan 
hı tllek: 1 - camii mebasln 

r •d d de •rıı ır, iyilikleri kendin· 

2t0Plıyın bir adamdır. 
Gıe - Bu esu, o mee'ele 
ct rlbdekt bütftn malumatı 

ltlidJ, b • 
l'it1d ' o ızer, o sorum üze· 
~11_ ek:ı bGtftn bilgileri kapsa· 

~1-dır Ca . 
(fr.) lllh - donmuş, caotıız, 

111•nloıe 
C,n 
C. - can (t.) 

fb.1t."b•rat - göniil koparan 
· dJtbfraı) 

C.ı;, 
1l - ıevgill 

Canı 
() - kıyan, (Cr.) crfmlnel 

~•-l'lıl el:: caniler, beşeriyetin 
.... •l'l 

),111 s11yıle1 becadır, kı· 

ttı.:'• 10 .. nlığlD çıbanları A · 
Yeridir 

tı . 
Ô 

11'Ytıt - kıya (Cr.) erime 
rnck:· B 

•Qç de ·İ o öyle rasgele bir 
a.._ a ~· ' adeti bir c : naytıttlr "'Qı uyl • 
h.1ıtı ehi rısıgele bir suç değil, 

Cin r kayadır. 
ô •f - kıyal 

I> l'lıek . el • Qlnna · naı bir harekett~ 
le h 

1 
tlbuz, kıyıl bir hareket· 

Q tındll!luz c.n . 
CA..!p - yın, taraf (T.Kö.) 
i\_ Ptlır - yabancı 
Vflle\. d 

ol1ıa L · or unun canfpdarı 
"e., ita, ordunun yancısı olan 

Cer - hilrgü, pftrgü, çarşaf 
CAri - akar, yiirüyen, yü· 

rftr, geçer (fr) courant 

Örnek : Akar sular, mfyıhı 
cArJy,,, eaux courantes 

Yürüyen itler - umuru cA 

rlye, affalres coorantes 

Yorar (geçer) koral - kal · 
del cArlye, regles courantes 

Kanunun biikftmlerl bu lete 

de caridir, kanunun bükümleri 

bu işte de yftrür (geçer) Mebi 

cari - bu ay 

Cereyan - akım, yüriim, 
11kıntı, gldft, hareket, (fr.) co· 
urant, marche 

Örnek: ökonoml akımları, 
lktısad cereyanları, courauts 
economlques 

İşlerin gidişini (cereyanını) 
beğenmiyorum, le marche deı 
affalres ne me plalt pH 

Gazetelerde bu oya karşı bir 

hareket var, dans les journaux 

ll ya un courant contre cette 
~plnlon 

Cereyan etmek - akmak, 
geçmek, geçmekte olmak 

Örnek: Cereyan eden (et· 

mekte olan) mfizakereler, ara· 

mızda geçen (geçmekte olan) 
ıöyleşmeler 

Clrih yaralayan, (fr.) 
bleueur 

Cerhetmek - yaralamak (fr) 
bleııser 

Ceriha - yara, (Cr.) 
Mecruh - yaralı, 

mıf, ( fr.) blesse 

Cisus - çaeı t 

blessore 
yaralan 

Cisosluk - çaşıtlık, (fr.) 

eıploonage 

CHosluk etmek - çatışla· 

mak, (fr.) espionner 

Cavid - bengll 

Chldani - bengil 

Örnek: Mtllete nafi işler 
görenler tarihte cavldani bir 

nam ihraz etmiş olarlar, Ulusa 
faideli l;ler görenler tarihte 

bengll bir ad kazanmış olurlar 

CAyglr - tutan, yerleşen 
Cıazibe - &evim, ıevlmllllk, 

alım almılılık, gözenllk, (fr.) 
eympathle, charme 

CAzlbe kuvveti çekim, 
(fr.) force d'attractlon 

CAzlbell, cazib - sevimli, 

ahmh, gözen, (fr.) sympathl· 
qoe, charmant, attaray•nt 

Örnek: ne cazlb bir yüıft 
nr, ne gözen bir yüzü var 

Cazlbeılz - sevimsiz, alım· 

sız, yadgözen, {fr.)andpathiqoe 

Cazibesizlik, ııevlmslzllk, alım· 

eızlık, yadgözenllk (fr.) antl· 
pathle 

Örnek: 1 - Bilmem nHıl 
bir caslbeslıllğl var ki, biç 

yüzüne bakmak istemiyorum, 
bilmem nasıl bir sevimsizll~I 

(alımt1ızlığı) vır ki hiç yüzüne 

bakmak fstemlyorıım. 

2 - Cazibesizlik fıtri bir 

şeydir, yadgözenUk yaradılıştan 
gelen blrşeydfr. 

Cebanet, korkaklık. ödleklfk, 
(fr.) poltronnerie, peur 

Cebbar, zorba 

Cebin, korkak, ödlek (fr.) 

pohron. peureux 
Cebin, ahn 

Celır, zor, zorlıma (fr.) force, 
contralnte 

Örnek: demokraside zorlam• 

(cehr) yoktur. Dans la democ· 
retle il n'y a pH de contralnte. ' 

Zor ve baskı (cebrO. tazyik) 

altında jş görmek, Travalller 

soue la contrafnte. 

Cebren - zorla 

Örnek: onu zorla (cebren) 
getirdim, Je l'al arnene par 
force. 

Mecbur olmak - zorunda 
kalmak, zorunu duymak, zoru 

ah1nda kalmak 
Örnek: bu l~I yapmak zoru· 

no neden doydunuz? (neden 

mecbor oldonaz), dün akı•m 
Ankara'd•n yola çıkmak zorun· 

da kaldım (mecbur oldum) 

Mecburen - ıoron, zor al· 

tıada 

Örnek: bu lşl zorun ( aıec 
buren) yaptım 

Mecburi - yiıkOmsel, yö· 

kümü altında, (fr.) obltgatoire 
Örnek: kanuna riayet etmek 

bütün vatand•elar için mecbo· 
ridlr, bOtiin yorddaşlar kanonu 

aaymak yflkOmd altındadır, ka· 

nunu saymak bdUln yordd•elar 
için yükümseldlr. (dllekeel, ih· 

ti yari) 

Mecburiyet - zor, yilkQm 

Örnek: bu işi yapmıya ne 

zorum (mecburiyetim) var? 

Ne zorun vardı ki dün öyle 

davrandın? 

Vergi vermtık yurttaşlık y6· 
kiimlerindendlr. 

Cebretmek, icbar etmek -
zorlamak. (fr.) forcer. 

Örnek: kendini zorlamak, 
cebri nefıetmek. s'efforcer. 

Beni bono y•pmıya zorladı 

(icbar etti) 11 mı, force. 

Cehri - zorlama, zor alt1nda 

(fr.) d'une mıniere, force ıoua 

la contr.inte. 

Örnek: zorlama (cebri) yllrft· 
yilş, marche forcee. 

Zor altında (cebri) yapılan 
işlerde aorav yoktur, on n'est 

pas responsable deı actea 110· 

compllıı ıooe la contralnte. 

Ced - bayık baba, dede, 

(fr.) grand pere. 

TOrkçe HÇ.ek,, klkflndea 

Ccddınf - ıtaylk, (lr) at•· 
vlque 

Ceddanlyet - at•ylldtk. (fr.) 
ıtavlame 

Cedde - btly6k ana, afne, 

(Cr) graııd'mere 
Ceddi Al! - ıoyk6k6, (fr) 

eouche 

Cedit - Yent 
Cefa (esa) - -Osgl 
Örnek: b•na ettl~lniı bu f.e· 

fanm eebebJ nedir - bıı.ıa 

•erdfğfrıiz bu Gııgün\ln •~beht 
nedlrr 

Ct~ . - dürüş, cete ( l ), (f:) 
tiche, cf fort (bak: gayret, say) 

Cehdetmek dtlrtlfmek, 

çalıımak, uğratmak, çabalamak, 
(fr) ı'ef forcer, tAcber 

Cebren - yüksek eeıle. 
CelAdet - hıhıdarhk. 

Cclbetmek - getirtmek (fr.) 
mander, f•lre venir. 

Örnek: onu haraya getirttik 
( celbettlk ), nouı l'HODI falı 

venlr lcl. 
Celbetmek - çekmek (fr.) 

attlrer, falre comparaitre. 

Celi (bak: •tlkAr) - açık, 

ap•ç•k (fr.) clalr, ouYert, nl· 

dent. 

Celpname - geldlrl. 

Örnek: bir celpname ile ça~· 
nlın her utandapn çağnldıgı 

makama gitmeli •ulfedlr, Bir 
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Umumi Harpte Tlü11rlköye 
C©ıSlYJ$0c§lfrOa <dle OngöOö~ 

Yazan: Conl Bohan Tefrika numarası. 107 

Ban öyle geliyor ki, hu iş yakında ve 
vakitsiz bir sona kavuşacak .. 

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

Yol un Ozerlnde ise tamamen eayanı hayret olarak yolun halle eriştlrmeğe çalsııacıgtm. 

boş, adamsız, eolörsüz, yepyeni üzerinde Bay Rdstem'I gör· Siz de taltıi!r edersiniz ki, hl· 
bir otomobil duruyordu. Ge· mftşUl. zlm için en salim çare blnn 

rek yolda, gerek civarda ıil · Bahit suları evvel Erzurum'a kapağı ıt· 
varı miifrezesJnden daha ya· o d b R ' mıkt1r. an en hl ar en f var ın 
kında kimse gözOkmlyordu. delilikleri başladı. Birdenbire Blenluron yavışca: 
Sahfbıel'I aıotlaLa kervansarayı b 11 1 k - Hiç zannetmiyorum, dedi, • a ve ı:ıtl hali unutarak deli· 
girmişlerdi. kalıbımı basarım ıılmdl Erza. 

ceslne bit sevince dOştft. ÇOn· rom'da ellerinde kelepçe bizi 
Bulundukları üzftcil vaziyet kü bOyiik bir harh sahnesine 

Rişar'ı ümldslz hareketler il· bekliyorlar. Bana kalırsa biraz 
doğru gidiyorlardı. Bu arada kuruntuya düşüyorsonoz, Ya · 

~m ediyordu. İete önlerine lstanhul'da herblrl onlara bao· hod en masumane askeri mü · 
• bir lıreat çıkmıştı. Şimdi ön· ka bir belA getiren haftaları talealardan birine teb'lyyet 

terinde daran arabaya malik hatırlıyordu, eimdi bdtOn bun· 
olmayı şiddetli bir arza ile )ardan kurtulmuşlardı. Ve yal· 

istiyorlardı. Rlşar'ın o ande nız yekdlğerlle çarpışmış iki 
büttın düşünceleri btr nokta ordunun hareketlerlue bağla 
üzerinde temerkftz ediyordu. idiler. Muharebe hattının ha· 

Biran evvel muharebe meyda· sım tarafında bulunmaları Rf · 
nıııa gidebilmek suretlle yeştl şar'ı endişeye dOşürmüyordu. 
cilbheyl Erzorum'da bulmak Bir sevki ıabii ile en karanlık 
n orada (Htlda Von Aynem) ve en umolmıyan yerde en 

in himayesine iltica dmek. kuvvetli şansı yakalıyacakla · 
Velhasıl pl4nı; üzerinde ozon rıoı Omld ediyordu. 

uzadıya izahata lftzum göster· fileokıron; Rlşar'a doğru 
mlyecek derecede basitti. eğilerek: 

Rlıar karar verdi ve arka· - Bana öyle geliyor ki. 
daşlarına derhal atlardan ine· dedi, bu fıı yakında ve vakitsiz 

rek otomobile binmelerini, söz. bir sonuna kavuıacak. Pelerin 
Jerfne hiç itiraz etmemelerini hakkı var. Arkamızdan mut· 

emretti. Az eonra altı silin· laka bir telgraf çekilmiştir. 

dlrll, yepyeni ve arkasında İlk kasabada tevkif olunacağız. 
fazla benzin bulunan otomo· Rloar; 

bilde yol alıyorlardı. Fakat ar· - Evvel emirde bir telgraf 

kadan tiz bir ees duydular, merkezi bulmak mecburiyetin · 
ardından bir tabanca patladı, dedirler, dedi, halbuki bizim 

bir mermi; Rlşar'ın şapkasını onları yaya bırak.tığım>z yerden 

deJdf, geçti, otomobile son hızı dilşürdftğlımfiz vidaları toplaya 

verdiler. Ettaf larına kurşun tophya feşlmize diişseler, ak· 
yağıyordu. Fakat bir zarata eamdan evvel bir merkez bula· 

.. uğramadılar. Bir aralık Rlııar mazlar, bulurlarsa arab ola· 

kulap-ınm dibinde bir sUah yım. Herne bahasına olursa 

sesi duydu. Bo (Pe:er) dl ve olsan ha arebay• maksod ma· 

geldlri ile çağnlan her yurd· 

dışın çağrıldığı orana gitmesi 
borçtur. 

Celse - oturum (fr.) seance 

Örnek: bogdo Bdyftk Millet 

· meclfsi iki celse yaptı, boıün 
kamutay iki oturanı yaptı. 

Cemadat - cansızlar (fr.) 
corps inanlmes. 

Cemaat (wAıer) - ömek (fr.) 
multltude sommunıote, foule. 

Örnek: 1 - Beyruttıkt Er· 
meni ömeğl. 

2 - Köylüler ömek halinde 
geldiler. 

3 - Btıynk ömekler korııı· 
tunda söylev vermek 

4 - Maşeri hareketler 
Öme sel hareketler 

Cemi - Çoğal, (fr) ploriel 
Örnek: Türkçe bir söz arap 

kuralıyla çoğullanmaz. 

Cemetmek camlamak, 
toplamak, (fr) addltlonner 

Örnek: birbirine beiııemiyen 
şeyler comlınmaz. 

Ceman - cumlayıo, cümle 
yln, (fr) en toot 

Cemiyet - l!osyete (1'. Kö.) 
(2), (fr) soclete 

Örnek: insan sosyetesi 
cemiyeti beşeriye 

Cemiyet - blrleıit, (fr) aı · 
soclatlon 

Örnek: avrupadakl fşçl bir· 
)eşitleri - avropadakl emele 
cemiyetleri 

İçtimai, sosyal ( lr.) socfol 

Örnek: içtimai lolerde iki 
gldlo~. vardır; bunların birine .-
lnkıJ4b,!dlğerioe tekAmftl derler 

sosyal lflerde iki gidlo vardır, 
bunların birine devrim, ötekine 

evrim derler. 

Cemile, hatır hoııluğo 

Cenah, kanıt 

Cenini eAkıt, düşD.t 

Cenk, cenk (T. kö.) 

Cengaver, vuruşkan 

Örnek: büyük cenglverlerln 

adları tarihe geçer, bftyük VO· 

ruşkanların adları tarihe geçer. 

Cenup, gGney 

örnek: Avropa'nın cenubun· 

dakl olphl cezlreler, Avropa'nın 

gilneylndekl yarımadalar. 

Cephane, cebe 
Cephanelik, cebellk 

Cephe, alın, yılz, yftzel (lr.) 
fronı, façade 

Örnek: evin yüzıl denize 
karşıdır. 

Y Ozel fotoğraf, yanal fotoğraf 

Cephe, yöney ((fr.) front 
Örnek: 1 - Ordularımızın 

şark cephesinde bir tebeddül 

yoktur, ordularımızın doğu yö 

neyinde bir değişiklik yoktur. 

2 - Muharebe ct:pheel, sa· 

va~boyu 

3 - Ateş cephesi, ateşboyu 

Cerahat - irin 

Cerbeze - çeçenUk 

Örnek: onan CP.rbezeei önlln· 
de birdenbire şaşaladım 

Cerbezeli - çeçen 
Öroek: cerbezeli adamlar, 

kendilerini olduklarından daha 

parlak gösteı:eblllrler, çeçen 

adamlar, kendilerini oldukla· 
rından deha parlak göstere· 

bilirler. 

Cereı - çan, çıngırak 

Cerretmek - çekmek 

Cesamet - bilyük.IOk, irilik 

Cesaret - (3) yiğitlik, yd· 

ediyorsunuz. 

- Latırhyor mısınız? Al. 
man'Jara ne dereceye kadar 

blöf yapılaca4ından bahsetmiş · 

tiniz? İşte ben o blöf lerlo da. 
nlskasını vaz'ı Hhne etmek 

iizereylm. Ben de bUiyorum ki 
bizi tevkif edecekler. (Rllstem) 

elinden geleni ardına koymaya· 
cak. Fakat unutmayınız ki, 
(Rüstem) ve hempalarının Al· 
manlarla arası pek iyi değil. 

Halbuki Madam (Von Aynem) 
Akan ıoları durdurur. Biz ise 

onan mohammllerlylı. Bir 
defa Alman mıntakHına gir

dik ml hf zl tevkif edecek ka· 
badayı güç bulunur. Binaen· 

aleyh cenabıhak:k:ın mftsaade 
ettiği kadar hızlı gideceğiz. 

Arabaları methedUecek ka· 
dar mOkemmeldl. Elli kilo· 

metre silr'atle az çok zararsız 
bir yolda koşuyor. Bazan de 

yftrilyOıı kollarının yanından 
geçiyorlardı. Bir defasında bir 

nakliye araba&lle çarpıştılar, 
otomobillerinin ön teklrleklerl 

bir hendeğe daldı. En nihayet 

Sıva&'ın dar sokaklarına gir· 

diler. 

- Sona var -

reklUik: (çekinmezlik. yilrek, 

kOstahlık 

(3) cesaret iyi anlamlarında 
(şecaat) a, kötd anlamlarında, 

cüretin küstahlık anlamını doğ· 

ro kayar. 

Örnek: Onan yiğitliğine söz 
yoktur, lln'yı pas a dire pour 

son courage 

Bono yapmağa ytlrek (ceıa· 

ret) ister. 

Ne cesaret (cD.ret anfamına), 

bo ne kilstahlık!J 

Muharebede bOyllk bir ceaa· 

ret gösterdi, ııavaotı htlyOk bir 

yOrekllllk gösterdi. 
Onan bu kadar kabalık et· 

tikten ıonra gene nezdlolze 

gelmesi doğroau bQyük cesa· 

rettir, onan bo kadar kıbıbk 

ettikten sonra gene yanımıza 

gelmesi doğrusu büytık bir çe· 
klnmezllktlr. 

Cesaret etmek - göze almak 

korkmamak, (fr.) avolr le co· 

urage, oser 

Örnek: Söylemeyi göze ala· 

madı (cesaret edemedi), il n'a 

pas eu le coorage de pırler 

Geceleri ıokağa:çıkmağı kor· 

ker (ceearet edemez), il n'a pas 

le coorage de sorttr pendant 

la nail 

Cesıretleodlrmek - yftrek· 

Jendlrmek 

CeHretlenmek - yQreklen· 

mek, göze aldırmak, (fr.) s'en · 

coorager 

Ceset - ceset (T. Kö.), (fr.) 

corpe, (cadavre) 
Cesur - yiğit, yürekli, (lr.) 

cooragl!oX 

cesurane - ylğltce, yltltce· 

ğundan: 

Alacaklı Akseki Bankası, 

borçlu Söke'de Eğinli zade 

Behçet veresesi karısı Kamile 

ve kü~ilk kızları Fahire ve 

Rukiye ve biiyük oğulları Nuri 

Behçet ve Ahmed Beliğ ve 

Muammeırin zimmetinde alacı~ı 

yısta Yapılacak~ır. 

Kabine Tedbirler Almıştır .. ~y~ 
Meclisi De Feshedilecektir. 

olan ;3000 lirayı teminen haciz - ·-... ·- - _ ~ 

altına ılınan murisleri Behçet Atlna, 2 (A.A) - Kamutay alındı~ını bildirmiştir. Bo tJ' 
uhdesine yazılı 1315 tarih ve seçimi tarihi mayısın 19 u eam B. Çaldarls teşkilattı ıJJ' 
45 numaralı tapuyla taearruf olarak tesblt edilmiştir. Baş· siye kanonuna ald euılro•lllP 
olanın Söke'nfn Kavakahı soka· bakan Çaldarlı demiştir ki: lerle memorlann lAyeuar:i ııtl 

- Höktimelin kalkınma pro kaldırılacak ve ayan DJeC § 
ğında sağı han, solo Arestl feııholunacaktır. ~ 
d1lkk4oı arkası han, önü tırl· gramının tahakkukuna devam ____________ _....;-ı ~ 

§ 
klam ile mahdut 325 arşından edebilmek üzere halkın vek4· OPERA1'ÖR ~ 
ibaret ve 480 lira kıymeti mo· letlni yenilemesi için intihabatı d ~ 

·ı L dik E 1 1 ki or. Ka"mı·ı Ah9Tle § hammenell bir bap dilkkAn ve tecı e .arar ver · m n m , iP § 
§ 

gene 1315 tarih ve 46 numaralı Venizellzmln dikeyi sürüklemiş Merkez askeri hastaııeel ~ 
tapuyla taııarrof olunan ayni olduğu dfıınomal vaziyetten çı· operatörd ~ 
mahalde eağı tarik solo ııablbl kabllmekllğlmlz için ulusumuz İkinci Beyler sokağı BeyJlf § 

eened IJebçet dOkk4nı ve İster· bu •ek81etfnl yenlllyecektlr. hamamı kareısı No. 4J. get 
noz fırını arkası dellAl oğlu Atina, 1 ( A A) - Ba,bakan gtın Qçten sonra hastaJırıO' 
Sftleyman :ve helvacı Hilseyln B. Çıldarfs isyan hareketleri· kabul eder. 

ağa haneleri önü tartklam ile nln tekerrftr etmemesi için Telefon 3686 
mahdut 540 arşın ve tapuca lAzım gelen hftt(ln tedbirlerin /. 

fevkani 12 •• hallhızır 5 •• -~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 llllllllDll, 
tahtanl 2 oda, 3 mağaza bir ~ ~ 
kahvehane bir saman damı maa :: Beynelmilel Paris Panayırı'oı ! 
ahır ve mtıştemllAtı salrell _ ~ 

11,000 Ura muhammen 1uymetli - Ziyaret Ediniz.. ~ 
~ 

bir bap han 8 4.9;15 tarihinden = 18 Mayıstan 3 Haziran 1935 e kadar ~ 
itibaren satışa çıkarılmıştır. Ba _ ~ 
tarihten 1ttbaun eartname her· Fazla Malumat Almak için Fransız Ge .. ~ 
kesin görebilmesi için !'iöke ic ~ neral Konsolosluğuna veya lzmir Fran· ~ 
ra11oda açık buıuodoroımakta- - sız Ticaret Odasına Müracaat.. ~ 
dır. Muhammen kıymetlnlnln ~ 

% 7 5 f of buldo~u surette 9 5 · -llllllllllJlllllJllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllJ l llllllllllllllllllllllllllHlllllll 
935 tarihinde Perşembe gnntı İzmir belediyesinden: 96( ·-----------~ 
saat 17 de mezkur icra daire· Tenbibata muhalif hareketle · 
sinde ençok arttıran ftzerlnde 

ihalesi yapılacaktır. Akıl snl'ette 
en son arttıranın taahhftdil baki 

kalmak şartlle onbeş gün daha 
tf mdlt edilmiş sayılacağından 

her neye baliğ olarsa olsan 

onbeşlncl giln 25-5 9:i5 tarl· 

hinde Cumartesi gOn ayni eaatte 
ihale yapılacaktır. Sair ipotek 

sahlblerl alacaklılarla diğer al4 · 

kadarlar ve irtifak sahibi gayri 

menkul hat.tarını ve husoelle 
lalz ve masrafa dair iddialarını 

evrakı müsbltelerlle yirmi gün 

içinde icra dairesine bildirme· 

sine, (fr.) courageusement 

cetvel (kanal anla.) - ark, 

(fr.) canal 
cedvel (liste anla.) - çlzel· 

ge, (fr.) table, tabloao 
cedvel tahtası - çlzgeç, (fr.) 

regle 

cev - kn 
Örnek: cevvi havada, havı 

kavında 

cevap - cavap 
cevas -izin (T. kö.) 
Örnek: kanonda buna izin 

yoktur, eevaz yoktur. 

cevazı istihdam kararı 

atanabilmek kararı 

Örnek: açığa çıkarılan o 

memur hakkında cevazı ietih· 

dam kararı verildi, açığı çıkı· 

rılan o lşmen hakkındı atını · 

bilmek kararı verildi 

cevelln - dolaşma 

cevf - iç, kof, oyuk 

cevher - evin ( kimya ve 
felsefi! terimi olarak) maya, öz 

( fr.) sobstance 

Örnek: Mayası (cevheri) ho· 
zuk bir adam. on homme de 

mıovalse substance 

Özlft (ccvherll) bir adam, 

on homme dö bonne (forte) 
ıobstance 

cevr (bak: cefa) - tızgü 

Örnek: Bu kadar cevre ta· 

hammOl mümkOn olmıyor, 

bo kadar ftzgftye dayanmak 
elden gelmiyor 

ceyş asker (T. kö.) 

ceza - ceza (T. kö.) (fr.) 

pelne 
cezai - cezel (lr.) penal 

ceıaen - ceza olarak 

cezai nakli - para ceza11 

rinden ve sahipsiz olduğundan 
dolayı mnhıılaza için tanzifat 

b:ınına teslim edlleo 9 tek yük 
a ·abaaı ile 3 merkeb ve 1 kö · 

peğin sahipleri kim ise 8 giin 
içinde belediye zabıta baş Amir· 
llğlne mQracaatları ilan olunur. 

lerl aksi halde hakları tapu 
slclllerlle Bahit olmadıkça ıatıı 

bedelinin paylaıımasından hariç 
kalacakluı ve muhammen kıy· 
metinin % 7 ,5 nisbetinde pey 

akçesinin veya Milli bir banka· 

nın teminat mektubunun icraya 

tevdilnl mecburi bolundo~o ve 

cezbetm<!k - l göz almak, 

2 çekmek (fr.) aulrer 

Örnek: 1 - yiizilnün par· 
taklığı lnıanı cezbediyor, yOzft· 

nfin parlak.lığ• insanın gözQnQ 

ılıyor. 

2 - Bilmem nasıl bir his 
beni yanınıza ceıbettt, bilmem 

naıııl bir doygu beni yanınıza 

çekti 

ceılre - ada ( fr.) ile 

Şlphl cezire - yarımada (fr,) 

preeqo'ile 
Cezm (azm ani.) dölen (fr.) 

actlon de et determlner 

( 1) RadoU. y akotca, kırgızcı 

Mcete" sözCinft ccehd" anlımına 
diye göstermektedir. Gene Uıd· 

lof 'da "tam olgonlok, kuvve do 

en iyi çığı, insanın erişkinlik 

hali" anlamına al1nan «Cet" 
sözil de varclır. Bo "cet" ve 

"cete" sözleri Arapçada aslı 

cehd anlamına gelen "ciddiyet" 

in de kökleridir. 

(2) Aslı en eski Türk kök 

Jerlne dayanan bu kelime bak· 

kında ayrıca yazılacaktır. 

Poyracık Haberleri 
Poyracık'tan {Bergama) ya · 

zılıyor: 

Poyracık'ta ldmseslz çocuk· 

lan korumak için çocuk esir· 

geme kuruma ( Hlmayeletfal ) 

yapılmak Ozeredir. Bu bayırlı 

koroma Poyracık'• yakın köy· 

ler de katılacaklardır. 

§ - Poyracık mektebi 23 
Nlıan çocuk bayramında bir 

mfteamere vermek için hazır· 

lınmaktıdır. 

Üniversitede Döçent, 
(Muavin Profesör) 

Dr. A. SafittitJ 
Ağız ve Diş HekiıJJ 

Hastalara hergü.n öğledeD 
sonra bakar. 

lstiklil "..addeai No. 9~ 
Ankara apartmam 2 inci ljı 

Telgraf. ıSTANIJ~o 
Telefon : 492 

, 

% 2,5 dellAllyenin mtıttetl{ 
ald oldoğo ll4n olunur. 9S 

ÖNERGELER ~~ 
Kılavuz sözleri ilzerloe, 

41
, 

listenin (ULU-') ta çıktığıO ~eı 
başlamak üzere bir ay JçlSS ~ 
istek edenler yeni bir 60et~ 
ileri ıtıreblllrler. Bunlar 'f. ~I 
T. C. genel kAtlpllğine fil et 
altında gönderilecektir : _./' 

~t 
Osmaobca .•.••. • 

' 
llmeslne kılavuzda . . · · 'e 
karşılığını uygun (yahut : f 
ter) görmftyorum. 

Sebebi : (kısaca) . • 

. • . • • • . • • • • . (JI 
Önergem şudur : . . · 

İDJ•' 
61 

(1) Borada bir önerge '~11 
terllmiyen yazılar Qzerıoe 

şey yapılıauyacaktır. _A, 
\.. 4ı 

ANADOLU -Günlük Siyasal 

Sahip ve Ba§yazg&Jll 

Baydar Rilıdü ôK1'~ etİ 
Umumt neşriyat ve yar,ı ~c> 

müdürü: Kemal Talit IU 
İdarehanesi: P. 

İzmir İkinci Beyler ·~~od' 
C. Halk Fırkası binası ıçllı(l 
Telgraf: İzmir - ANAOO 4@ 

Telefon: 2776 - Posta kotueıı 

ABONE ŞERA11'İ: 'Di 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700ı 

aylığı 500 karuıtnr• # 
Yabancı memleketler içiJI ee" 

abone ücreti 27 litadıt• 
Heryerde 5 KoruıtoJ'~ 

Günü geçmiı nilabalal' 25 l. 
~o> 

ANADOLU MATBAAS 
BASIUUŞTIR 
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- I= asker ilaruan 
Sağlam kumaşlardan şık ve ucuz 

giyinmek istermisiniz?. 

- Ankara M. m. v: sa. al. ko nundan: 

Sümer 
Bani{ 

Yerli fabdk:alar mımulAtından 4.0000 metre kaputluk kumaş 
:= kapalı zarf usulll" satın alınacaktır. İhalesi ll,4,93i> perşembe 
~ güntl saat 11 dedir. Bther metresinin muhammen bedeli 297 = kurut 50 eantfmdlr. Teminalı muvakkatesi 7200 liradır. letek· 

--

-----
Uler evBBf ve şartnamesini almak ve görmek fstlyenler 595 ko· 
ruş mukabilinde ' M. m. v. sa. al. ko. dan verilecektir. eksilt· = mlye gireceklerin 2490 oo. h kanonda göaterilen vesallde hen· 

_ her belli gün ve ııaatlnden enaz bir ııaat evvel teklif ve banka 
mektublarlle blrllkte komisyona tevdi etmeleri. 

25 29 3 8 8i2 
- ~----------------~-----------------------------§ y ~ 

i§ erli MaUu Pazarında bulacağınız 
Ankara M. m. v. sa. al. ko. nundan: 

§ ' 

~DEREKE ve FESAN!E 
Yerli fabrikalar mamulatından 45000 metre elbiselik kumaş 

_ kapalı zarf osullle satın alınacaktır. İhalesi 13,4,935 cum&rtesl 

~---;;;;:;=:;;;;;;;;;;;;;;;-
~ Fabrikalarının mevsimlik. son 

moda kumatlarını tercih ediniz. 

günQ saat 11 dedir. Beher metresinin muhammen bedeli 265 
- kuruştur. Teminatı muvakkatesl 7212 Ura 50 kuruştur. İstek· 

8 - lller evsaf ve şartnamesini almak ve görmek letlyenler 597 ku· 

Ayrıca 

= ruş mukabilinde M. m. v. sa. al. komisyonundan verilecektir. = Ekslltmlye gireceklerin 2490 no. lı kanunda gösterilen veaalkle 
_ beraber belli gün ve saatinden enız bir saat evvel teklif ve 

banka mektublarlle birlikte komisyona ;tevdi etmeleri. 
25 29 3 8 873 

Ismarlama 
Kostüm: 

111lilil11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111 
- - • 

IZMIR --
- = Esnaf ve Ahali han kası = -

Yftzlerce top arasından seçeceğiniz 
kumaı p11arımız terzisi tarafından en 
lb\lkemmel bir tekilde dikilecektir. 

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Merk~zi : i Z M i R 
Şubeleri : ödemiş, Salihli, Turğutlu 

Alaşehir, Tire .. 
Dikkat: Yalnız 

HerUlrlü Banka Muamelatı Yapar .. 

27,5 30,5 ~ :,1.2 1-
% 4 f atz verir. 

Bir senelik mevdoıta 

Allı aylık ,, 
V adeslz hesabı carilere 

- 111il11111111111111111111111111111il11111111111111111111111111111111 il 1111 ili 111111111111111IJ1 = lzmir 1 inci icra· lzmir 1 nci icra 
" Liraya 

:: memurluğuııdan: memurluğundan : 

Bilumum lzmir ve Civarı Vilayet ve Kazaları OevJet ve Hususi 
MOessesat Memurioine Uzun Taksitlerle Mal Verilir. 

- Bayan Ratlbenlo emlak ve 
_ eytam bankasından Odftnç al· 

dığı paraya mukabil bankaya 

~-----------------··-------------------- ipotek eylediği lzmtrde arastada 291 rakkamlı 299 taj numaralı 

111111111111111111111 _ 12 metre murabbarnda ve ftstte iSTEYiNiZ ım ııı 111 m ıı ın ııı ıı1 NUMUNE -~ bir odalı olan 4000 lira kıy· 

1 11111111111111111111111111111111111111 1111 llllflllflllUllllllllllllllllllflllllllllllllllUllllJlllllJlllllllllllJlllİİİİİİ~~ metli ma müştemllAt bu dükkAnlD 
~-:-m:~~~;,;.:.:.:~~=:ı:..:ı:.:~bn:.:.:;:.:.::,:~J:.:;m:.:.::,:::,:;k:.:,:::.:.:;:.:,:• ::.;;,;;,:.:;; Müstahkem mevki sa. al. ko. nundan: MOlklyetl açık: artırma sure· 

88 a a omısyo- Muhammen Temltatı muvakkate 
nunda ihaleleri yapıJacak ilaruar Miktarı Cinsi bedeU tile ve 

844 numaralı emlAk: ve 
.. akçesi eytam bankaaı kanunu mucJ. 

Getahk.em mevki 11. al. ko. nandan: Lr. kr. Lr. kr. hince bh defaya mahsus olmak 
Muhammen Teminatı muvakkate l050 lllpanak 1098 82 35 l 9 ı. 2600 Bakla ıartl e artırması 12·5· 35 

~lktarı Clnıl b d il L ı " d lt, e e ıa.çee 3200 Kabak pazar günfl saat 1!1; e 
Uo Lr. kr. Lr. kr. 6400 Taze faıulye lzmlr'de hakumet konağındald 

l 5200 Iepınık 4:479 3!16 7100 patlıcan 1 inci icra dairesinde yapılmak 

l
ll2o Taze bakla 840 Taze büber tızere 30 gön müddetle aatı· 
1960 

23900 
Kabak 2080 Tomateı bğa konuldu. 

29900 
Taze fasulye M3t. m'f. kıtaatınm yukarıda cinai ve miktarları yaz•lı yedi Bu artırma neticesinde satıı 

8280 
Patlıcan kılt:m sebze ihtiyacı açık eksiltme ımretlle sahn alınacaktır. bedeli her ne olurea · olaon 
Tomateı İhalesi 10.nlsan.935 çarşamba g\lnfl saat 15 te kıılada Met. mv. borcun ödenmesi tarihi 2280 

... ~148 T11e bdber ea. al. ko. da yapılacakhr. İıtekliler şartnamesini hergi1n komla· numaralı kanunun merlyete 
''le · oıv. kıtaatının yobrıdı cinai ve mlktarluı yazılı yedi yonda göreblllrler. Münak11Basına lotlrak edecekler şartnamede girdiği tarihten sonraya müsa. 
t"-1~1 sebze ihtiyacı açık eksiltme ıuretfle ııatan •hnıcaktır. yazılı vesikalarla birlikte ihale saatinden evvel komisyona mü· dlf olması haeablle kıymetine 

1 10 1 racaatlerl. 24 29 3 8 848 
'-· •I .n ıan . 935 çarşamba gftnft saat 15 te kııladı Met. mv. bakılmıyarak ençok artıranın 
~ · ko da l L İ Llll h L · M üatahkem mevki sı. ıl. ko. nuodan: ıoııct. · yapı aca .. tır. etea. er şartaameılot ergin .om11· ftzerfne ihalesi yapılacaktır. 
)•tılı görebilirler. Mdnakasuını lıtlrak edecekler şartnamede Muhammen temlnah muvakkate Satış 84!: numaralı emlilk ve 

t'ct•tl•eeıtalırfle birlikte ihale eaatinden evvel komisyona md· Cioıl Miktarı bedeli akçesi eytam bankaeı kanunu hükQm. 
~ 24 29 3 8 849 ktlo Lr. kr. Lr. kr. lerlne göre yapılacağından ikinci 

G1ta:Lb:;:k-e _______ l _L ______________ _,;;;:.__ Ispanak 780 983 74 atırması yoktur. 

&!ıt Dl mv. 88• a · • 0 • Dundan: Taze bakla 2160 
lttt ~ oıv. kıtaat hayvanahoın 134400 kilo arpa ihtiyacı kapah J{.abak 2760 Satış peşin para ile olup 
'-G •· Qllle Blho alınacaktır. İhalesi 11,nlaan,935 peraembe gfl· ~ l 5520 müşteriden yalmz yf\ade iki 
" .,.at 15 30 " Taz~ .~~u ye buçuk dellAllye ma@rafı alı· 

~-._IJı ' da kışlada Met. mv. 88. al. ko. dı yıpılacakur. Pathcan 6900 ı 
~, ot lben bedeli 5762 liradır. Beher kilo arpa için dört ko· Tomatee l84lJ nır. şbu gayri menkul Gıe· 
~ A3Q31 santim ffat tahmin edUmlıtlr. Teminatı movakkate ak· Taze büber SOO rinde herhangi bir şekilde hak 
' .. U d ı k talebinde bulunanlar ellerindeki 0Qaı.., ra ır. etekliler şartnamesini hergfln ögleden evvel Müstahkem mv. kıtaahnıo yukanda cfos \16 mi tarları yazılı 
tt .10lldı Jt b dl k ı .. 8 t ı k resmi vesaik ile blrUkte yirmi tfı,.. gvre llirler. MGnakasaeana iştirak edecekler kapalı ye a em sebze ihtiyacı açık ekılltme ıuretili" 8 

JD a ınaca · 
~il ~•Ilı lb l ' İh l 5 t k l d M gün zarf•nda lzmlr tcramıa ı,d L a e saatinden lAakal bir saat evvel makbuz moka· ırt. a esi 10.niean.935 çarşamba gflnft aaat 1 e ış 8 

• ııt. 
, e •ooıı ı ı ı h mflracaatlan lbımdır. 
ttt.ı,... eyona vermiş bulonıcaklardır. İstekliler 2490 sayılı mv. ea. al. ko. da yapılacaktır. İstekliler ,ar nameı n er 
~ """a •e L il ü komi d ö bil' ı a,ı k ştfrak edecekler Akel halde hakları tapu Sİ· e ••ttıı e&a tme kanununun 2. inci ve 3 ancü maddesinde g D syon a g re ır er. ı• üna asaııına l d 
~ti. :eılnde yozıh veılkolorla birlikte komlıyona müraca- ıarınamede yazılı •eelkalarllo birlikte ihale eaaıı•den onel ko clllnco malı1m olma ıkça P•Y· 
~ misyona müracaatlerl. 24 29 3 8 850 laşmadan hariç kalırlar. 30·4· 
~ft ~-~---2_5 ___ 2~9_3 ___ 7 ________ :87~1~-~~~~~~~~-~-~~~~~~~------ıl935~rlWn~n WbumQ~. 

... •••hke DnzeJtme .. 
.ı 'tıı. a.v lb Me•ki ıa. al. ko. nondın: 935 name herkese açıktır. Talip 
'4Q) 'Wl 1 1 Gazetemizin 22 Şahat ve 3 Mart ve 2 NIBaıı tarihli DÜ!I· 
1 

•b llt · ç n pazulık suretfle bet ıdet muhtelif eb'ıtta camh [ it k IJA l J olanlarm yüzde yedi boçok te· •S uı l halarrnda Muhtelif mevkllerde ihaleleri yapıla<:a 18 er ıan arı 
ı. ı5 t• L 

1 ınacakt1r. İhalesi 6 nlean 935 cumartesi gQnQ eaat ı A k mlnat akçası veya milli bir 
"'d ~ ••ılıdı M t serlevhalı baılık ahında neşrolunan (530) numara 1 n ara b k 
,. elJ !)

96 1 
8 • m'f. 88. ıl. ko. da yapılacakhr· Muhammen V S t tlf d an a itibar mektubu ve 934. 

•'- 0 1 d M. M. · a. Al. komisyonunun yüz bin tu,'e por a ça il 
~ tt-.,, T il ra ır. Teminata nıuvakkate akçeııi 29 lira 70 ku· kapah zarf la eksiltme UAnmm altıncı satırında ~Şartnamesini otuz 6833 dosya numaraslle lzmlr 
lira~ 1 

pler tartnameefnl görqmek için herırftn ve pazarh"a b ı· k bili d aek letfyenler) d l inci icra memurJobuna müra· '-L. etoıek için d lb 
1 

" e eı ıra mu a n e almak ve örneğini görrı e· e 
"aı.tu e • e aaatlnden evvel ıartnamede yazıh neceğl yerde şartnamesini görmek lstlyenler denmiştir. Tashih caetlan H4n olunur. 

e birlikte komla onı m\lrıcaatlerl. 962 ederlı. H. İf. No. 549 

Bayan esma Ye nuşln'ln emlAk 
ve eytam bankasından ödOnç 
aldığı paraya makabli bankaya 
ipotek eylediği fzmf rde karçı· 

yakada bahariye mahalluinde 
soğu.kkuyo caddesinde 16 eski 
22 yeni numarah 132 metre 
murabbaındakl haneye kapıdan 
içeriye girilince bir mermer 
eofa üzerinde sağda iki karııda 
bir ki cem'an iiç oda ve bo· 
radan bir kapı ile aşağıya ve 
arkaya doğru lnlldlkte bir mut· 
bak bir mlkdar avla ve avluda 
bir hellBı olan 900 lira kıy· 

metli maa mftştemllat bu evin 
Mülkiyeti açık artırma sure· 

tile ve 8~4 numaralı emlAk 
ve eytam bankası kanonu mu· 
ctbln~e bir defaya mahsua ol· 
mak ve kati artırması 13.5.935 
pazartesi günü saat 14 de lzmlrde 
hükumet konağındaki 1 inci icra 
dairesinde yapılmak Qzere 30 
gOn müddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli tahmin olunan kıymetin 
yib:de yetmlı beşini bulursa en 
çok artırana ihalesi yapdacaktır. 
Akel takdirde 2280 numarala 
kanuna göre satış geri hıra· 
kılacaktır. 

Satıo peşin para ile olup 
miiıterlden yalnız ydzde iki 
buçuk dellftllye masrafı ah· 
nır. işbu gayri menkul 
üzerinde herhangi bir şekilde 
hak talebinde bulunanlar elle· 
rindekl resmi vesaik ile blrllktft 
yirmi gQo zarfında lzmlr 
icrasına müracaatları lAzımdar. 

Aksi halde hakları tapu si· 
ciUnce malum olmadıkça pay· 
!aşmadan hariç kalırlar. 1.5· 
1935 tarihinden itibaren şart. 

name herkese açıktır. Tnlip 
olanların yüzde yedi buçuk te · 
minat akçesi veya mllli bir han. 

ka itibar mektubu ve 34 68ö9 
tlosya numaraslle 1 inci tcra 
memurluğuna mQracaatları llAn 
olunur. H.10. No. 607 



Hamza Rüstem •Akşehir bankası 
Fotoğ1raffhanesô sermayesi: 1,000,000 T.L. 

l - Bayram ganlerl aç•kt~r. 1 u~mnır Şl\Jllbesn 
Muhterem müşterilerimizden gördDğftmüz rağbet ve 
teveccühe naclz bir mukabele olmak üzere bayramın 
birinci gO.nünden M4rtın nihayetine kadar resim çek· 
tfrecek Hygılı müşterilerimize birer zarif bedi ye ver· 
mf'ğl diisündük. 

.Mılşterilerimlzln bo hediyemizi kabul etmekle bizi şeref· 
lendlreceklerfnl ümit ve temenni eyleriz. 

2 - Mağazamızda en yeni fotoğraf makineleri ile- eczaları 
ve umum fotoğraf malzemesi büyük: tenztl4t ile ııatıl· 

maktadır. Muhterem maşterllerfmizln bilhassa nazarı 
dikkatlerini celbederlz. 

Resne Fotoğrafhanesi Sahibinin 
Müşterilerinden Bir Ricası .. 

İJdncl Beyler sokağındaki fotoğraf hanemi kapattığımı saygılı 
müşterilerime filo ederim. 

Klfşeleriml Emirler çarşısında Bay Hamza Rilstem fotoğraf· 
hanesine naklettim. Slparle vermek lstiyenler Ultfen oraya uğ· 
rasıolar. 

Ben de şimdilik ekser zamanlar oradayım. 

, . 
Öksnrenler! ~lut· 
laka (Okamentol) 
Öksnrnk Şekerle· 
rini Tecrübe Edi· 
niz ... 

ve l'nrjen Şabapın 
En Ostno Bir ~10.s· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

o:: 
<C ...... 

BAHAETIİN ·FOTO RESNE 

>< cc 
LLI 
> 
z: 
<C 
>
<C 
ca 
a: 
LU 
C.::J 
LL.I 
c -

ikinci kordonda Borsa clvannda kendi blnaeındı 
TELEFON:2363 ..... ~--

Hertnrlü Banka Muamelatı, Emtea 
Kumusyonculuğu .. 

Mnsait şeraitle mevduat kbuJ edilir 

Hububat, QzO.m, incir, pamuk, zeytinyağı, afyon ve 
sair emtia komosyonculuğo yapılır. Malların vO.ru· 
duoda sahiplerine en mOsait şeraitte avans verilir. -Aydın Nafia haşmilhendisJiğinden 
4028.80 lira keşif 11 Aydın -Tire yolunun 12+500 deki ikiz· 

dere köprilsüne bir göz Uıivesl münakasaeına istekli çıkmadığın· 
dan ylrıol giin müddetle ve pazarlıkla elulltmlye konulmuştur. 
isteklilerin yilzde 7 ,5 teminat ıkçeslle 11 ·4· 935 perşembe 
giioü saat on beşte vUAyet encümenine gelmeleri. 

902 :ll 3 7 10 

Aylık elektirik 

Masratınız yüksek mi? 

içi gazli 

lambalarını kullanınız 

Bu marka az sarfiyat, bol ışık, 

ve uznn ömilrltıdnr. 

Mehmet Tevfik 
80.yftk Elektirik, Telefon ve 

Malzemeleri deposu. 
Peştemalcılar N. 77-79 Tel. 3332 

Kuvvetli Mnshil c.::J Atyarışları -~\\lllllllllllllllllllllllll9" D kt ... 1 1 
lstiyenler Şahap >- ~ o or 1111111111111111111111, 
Sıhhat So..rgno <C İzmir İlkbahar atyarışları bu ::! A K 

1 
T = 

(J) cum başlıyor. Yarışlar 5, 12, = ema onay = 
Haplarını Maruf 19, 26 Nisan ve 3 Mayıs cama = • ~ 
ecza depolarından günleri olmak dzere beş hlfta - --

ve Eczanelerd~n d k K 
1 8 

_ Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar ~--
,., evam edece tir. oşu ar uca 

Arasınlar. yarış ılanındı öğleden sonra - birinci 81Dlf mntaha88181 ~ 
' # saat on dörtte başlar. (930) 1, 2 = Basmahıne istasyonu kar1111nda dibek eokak bııında.k.i MtlYed· ~ 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.~=_:~~~~::~~~~ §i det salonu üstünde 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah salt 9 ~ 
Denizyolları lzmir acentelig"' inden - dan akıam Hat 9 a kadar hastalannı kabul eder. ~ 

E§ Müracaat eden hastalara yapılması lôzımgelen aair tahlilit ve ~ 
- mikroskopik muayeneleri ile veremli ha11talara yapılmasına cevaz gö· ~ = rülen Pnomotoraks (bava vermek) muayenede muntazaman yapılır. § 

Denlzyolları ı,letmesl vapurlarına f zmlr limanından tahmil 
veya bu vapurlardan tahliye olunacak eşyayı Ulccariyeoln tahmil 
ve tahltlye ilcreti bir sene müddetle talibine ihale olun mık tbere 
21 .Mart 935 perşembe gOoüoden itibaren 20 gfto maddetle 
münakasaya konuldoğundao talihlerin 10 Niean 935 carşamba 
günü saat 15 de İzmir acentelik binasında yapılacak açık indir· 
meye iştirakleri ve bu behdakl şeraiti anlamak isti,, enlerin şlm· 
diden ac~ntellğlmlze müracaatları ll4n olunur. 

21 24 27 ~l 3 7 

Tayyare Piyangosu 
6 inci keşide 11 Nisan 1935 
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DOKTOR 

Fahri Işık 
izmir Memleket Hastanesi Rontken Mfilahassısı 

HERNEVı RONTKEN MUAYENELEHI 
ve ELEKTİRİK TEDAVfLEHf. 

YOrümiyen ve Bilhassa RAŞIT1K Çocuklara Ultra-Violt: 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri Yııpılır. 

fkinci Beyler Sokak Fınn .Karım No. 25 Tele. 2542 

Türkiye Ziraat Bankası lzmir Şu· 
hesinden: 

Mevktl Sobğı Cinsi No. 
Yol bedeetenl dftkkln 18 
Bur.a lıtaeyon caddeei hane 21,57 

.. kc'5priUG dftkkAn 10 
Bayraklı kanarya hı ne 8 
Mlrfkellm hanında iki dGkk&n 12.16 
Karantina balbal hane 54 
Tepecik bahçe ıokak dilkk&o 20, 18 

Yuarıdakl emvalin icarı 29,3,935 tarihinden itibaren mftza. 
yedeye çıkarıldı. ihalesi 18 nisan 935 peroembe gGnftdGr. Kira· 
lamak lstiyenlerln yftzde yedi buçuk pey akçeılle birlikte ihale 
ıı;ftnii saat 14,30 da bankamıza milracaatlerl. 909 

lzmir ~efterdarlığından: 
luislnln vergi borcundan öUlrft tahsili emval yaıaeına göre 

haczedilen dooanmıcı mahallesinde dllher ıokağın• 

ktln 32 ıayıh hane tarihi lltndan itibaren yirmi gGn mftddetle 
eatıhğa çıkarıldığından pey ıGrmek: fltlyenlerln defterdarlık ıah· 
ılltt kalemine mQrıcaıtlerl. 3 9 15 21 960 

• 

Fratelli Spereo Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"TELAMON,, :vapuru elyevm limanımızda olup l nl ..... 
Anvers, Roterdam, Amsterdam ve Hamburg için yak alacakO'• 

0 STELLA,, vapuru 6 nisanda beklenmekte olup yakanı lı" 

şalttıktan sonra Burgae, Varna ve Köstence limanları için 1' 
alacaktır. 

"ULYSSES,. vaputu 8 nisanda gelip 11 olsana kadar A~ 
.. -Roterdam, Amsterdam ve Bamborg limanlırı için yak alıCl

SVENSKA OR1ENT LİNIEN 

"VİK.INGLAND,;-motôrü 2 nisanda Roterdam, Bamborg, O' 
penhıgen, Dantzlg, Gdynla, Goteburg, Oılo ve f skandtnt'1' 
limanlarına hareket edecektir, 

"SMALAND,. motörO. 14 nisanda Roterdam, Hamborg, (',# 

penhagen, t;dyole, Dıntzig, Goteborg, Oelo ve lebodt11"1' 

limanlarına hareket edecektir. 

"ROLAND,, motörft 2 mayıeta Roterdam, Hamborg, Co;' 
bageo, Dantzlg. Gdyniı, Goteburg, Oslo ve lskaudlnavyı il_,. 
farına hareket edecektir. 

SJ4JtVlCE MARlTlM ROUMAlN 
Garbi Akdeniı için ayda bir Muntazam Sefer 

"PELES,, vaponı 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, Cen,.. 

Marsllya ve Barselona hareket f'decektfr. 

" ALDA JUL YA ,, vapuru 1 mayıeta gelip 2 mayısta ....... 

Cenevo, Marsllya ve Barselon "ı hartket edecektir. 

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

İzmir Nev· York arasmda aylık muntazam sefer 

"lUNOS., vıpuru 25 nisanda ( Doğru ) İzmlr'den Ne'1~ 
lçio yük alacaktır. 

Hamto: llAolardakl harekt:t tarf blerlodekl d .. ğlotk lflderden ıctfl1' 
mt:ı'ullyet kabul etmez . 

Fazla tafsilat lçto İkinci Kordonda TahmJI ve Tahliye ,ırıed 
binası arkasında Fratelll Sperco ıcf'ntalığına milr1c11t edil.-J 

rica olunur. Telefon: 2004 . 20<!Y 

V. N. 
IJ. 

VV .• ,. H. 
Der Zee 

& Co. 

Olivier ve şüre1'' 
Vaıı sı Limitet VaptJt 

DEUTSCHE LEV ANTE LlNlE 
"ALAYA,, vapuru 21 marttı 

A.nvers, Roterdım, Hamborg 
ve Bremen limanlarına hareket 
edecektir. 

0 AKK.A .. npara 31 martta 
bekleniyor. 4 nleena kadar 
Anvers, :Roterdam •e Bamburg 
n Bremen llmanlanna ylk 
alacaktır. 

"MOREBA., v.pura 15 nl· 
sanda bekleniyor. 20 nisana ka· 
dar Anven, Roterdam, Bam· 
bnrg •e Bremen için yGk 
ılıcaktır. 

" DERINJE ,, vapura 5 al· 
sanda bekleniyor, Anvera, Hım· 
burg ve Bremenden yilk çık11 · 

Acentası 
f.endeU Ban. Birinci &o~ 

Tel. 24:43 
The Ellerman Llnes Lt• 
0 GITY OF OKSFORD,, ti 

puro nisan başlangıcında ~ 
dl'& •e Annn'ten geJip 111' 

yede bulanacak •e ayni ıa~ 
da Londn •e Bali tçlD fF' 
aı.eaktır. JI 

"ROUMELIAN,, vaporO -IJI 
nleandı Unrpool Sevea..
ıellp boışaltacaktır. 

11RUNO,, ••para ..... ; 
nUDda Londra, Hail 'ff 

ver1'ten gelip tahliyede ~ 
nacak •e ayni zamandı 

dra ve Hull için ytlk ıl•'' 
Deatsache Levanıe Ltol' 

"DELOS .. vaporo HılDbO~ 
Bremen ve Anvere'teD f! 

rıcıktır. 
ARMEMENT B. SCBULDT yftkiioil boşaltmıotır. fi' 

Not Vurul tarihleri fe ~ 
BAMBURG 

" NORBURG " va!>uru 31 
martta bekleniyor. Uamburg ve 

Aovers'teo yük çıkaracaktır. 

0 NEPTUN,. SEA NAVlGATl· 
ON COMPANY Ltd. 

. BUDAPEŞTE 

porlann lıfmlerl herine ~ 
şlkllklcırden mee'ollyet 
f'dllme&. ~ 

york, FUAdelf iya ve Btlll,.,,, 
limanlarına yük alıe1k1Jf· j 

" EKSELSIOR ., upotıı t 
·~' mayısa doğru bekleniyor, • 

"DUNA,, vıpuro 5 nlsıoda york limanma yftk alıC11'&.1~9 
bekleaiyor, doğru oluak Brallı, "EK.SMINSTER vıporO "' " rı·· Budapeşte, Brali&laV1 ve Viyana mayıH doğru bekleniyor, 
için yak alacakttr. york llmanma yak alıcak"''ff 
TBE EKSPORT STEAMSHıP N. 8. - Geliş tlllbl'~ 

CORPORATıON •apar tarihlerinde •ceO~~ 
" EKSMOUTB ,, nporu 9 hiçbir ~es'ollyet kabal ,...~ 

nf81Dll do~ru bekleniyor, Nev· T~J11fnn Nn. 2007 • ,.,O 

lthaliit Gnmrnğn MndnrlnğnnCl~· 
Çekoslovak ltUlfıaı bağlı kontenjan ll1telerlae giren D_. 9f. 

ıh beyannamelerden ıahlplerl ellerinde olanlannın ' •~ 
akşamına kadar mutlaka gGmrQk: ldırealae getirip teıllm e .~· 
aksi halde kontenjan sıralannın geclkmeılnden doğacak _.. 
yetin sahiplerine alt olacığı Uta olunur. 9SS 

İamir birinci tera ~ 1935 Yılı Telefon 
Rehberi Çıktı 
Yeni b11ılan telefon rehberi 

1 Nlıan pazartesi gftnGnden iti 

buen Telefon şirketi vesneeln· 
de satılmığa başlamıobr. 

Flıtl doğrudın doğraya 40 
kuraıtur. Eekl rehberler ile de· 
lf ıtlrllmez. " 

lağonduı: ~ 
Bir borcun temini fi ,. 

ıımnında lcraen mabcol ~ 
tıtına karar •eriten 14~~ 
cliol koyun 7 ·4· 935 15 ,ı' 
mClaadif puar glnQ ••• .,t' 
lllbaren Kemer eadde .. •dl ~ 
van puannda bllmld1ed'~-" 
edileceğinden tallplerl8 ı il' 
Ye ıaaue mahallinde ..... flj 
lanmalan ilin olaaor. 

~· 


