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Dil Değişimi 
Karşısında 
Yeni Adımlar. 

(Ttlrk Dili ara~tırma 

kurumu flyesinden Bay 
lbrabim Necmi Dilmen'in 
dil df'jişimi hakkındaki 
ıon bir yazısını biz de 

alıyoruz) 
Turk dilinin geçirmekte oldo~u 

h6yiik dt-ğişim akışı. ikinci kurul· 
• h" vüz almı~ taydan sonra yenı ır , . . . 

b T Dcrgıl!ı. nın ulunuyor. " nramn ' 
hatındn Df'rginin orıaya konulma~, 

b. b"t" . d~i'til. hır <;alıımaların ır ' ımı ., 
d b k lıir ralı•mrı \'nlııma yolun an aı a .. • 

• • 1 oldu~u ya· yoluna hır geçıt ıçım P> 

d ·· }f! oldu zılmıııı: gerçekten e t:'. . · 
"Tarama der~iııi,, dılımızdc a,.. 

~ok kullanılan yedi hinden çok 
vabaneı if)ze karıılık olabilecek 
' - k - - ortaya -0tuı bine yakuı Tur ça tozu . . . 
koydu· bununla da Türk dıhom 

' • L1 bulundu<>o ne zengm kayna&ıan " 
anlıatılmıı oldu. Bur&11 ortaya çık· 
tıktau aonra, nra bu kartıbklann 
en uygunlannı, dile en yakınlanDJ 
bulub eeçmiye, gerekli olan y.erlude 
Türk k6kleriıae Türk ekleri katarak 
yeni eösler yaratmıya gelmifti. 

"Tarama Dergiai.,ni bir tödük 
Jeriııe koyuak, bDDd• yazıb ber 
IÖaii geliti gbcl tallanmak yiizb• 
elen bir arabk bir dil Jtargapn 
kendilli KÖllerir gibi olm0 t10• Der· 
giden karplık alıb ecçmek. iti, ko
ı., yapıh bir it deAildir. BaDlan 
leçebilmek için iyinni k6tft.ande_n 
•yırd edebilecek aanılmas bir eeçıf 
lftefi gerektir. Böyle bir aeçif y .. .,.. 
bilenler DergiJ• bakarak pek güzel 
öz Tdrkçe yazılar yazabilirler ye 
1•z1DJ1lardır. Ancak bu eeçiıi yapa· 

klan t6tfl Dııyınlann ortaya ath 
kırpbklar da okuyanlan f8t7~1~· 

Buna karıı gelmek Ye dil elifi• 
ininin akııını aanabilecek en küçOk 
bir tarıınbyı bile daha ~ılarten 
Ottadan kaldırmak için, yenı ye 11.: 

bir çalıımıya girifilmittir. Ba ça 
lbQuı yol ge>ıterieiai de, y~lmı y•P 
•e dil deAiıimleriııio detil• Tirk 
"-rlıhndaki bitl.D denimlerin, be· 

e• ·ı · b tflaı yenileemelerin, bfltdıı 1 en. •. • 
bılann bap olan UluA ôodenmı• 
.\'l'ATÜBK'tür. 

Yeni çalıımalann tutumu kıaaca 
tö7le anlablabilir: 

l - Dilimiade kullanılan yabaııCJ 
d"I yabancı ı den gelme e6der, gene •e ileri bir dilin .aalerile kaqılal" 

d ~' an• taratarak, koru lakırdıya e6u• 
laına karplık annmııktadır. 

011Duılı dilinin yüz yıllarca ıfi· 
reaı kullanıfları Arab Ye Fare dilin· 
den gelme ıöılerr. tirli anlamlar 
Yllkleamiftİr. Bunlar o ıözlerin 
lı:endi öa: di1lerindt-ki ıl\zlflk)erde 
•ra.,.. bulanamaz. 

Bir ömek: ufıtiklll,, ıörinft 
Arab kamuıa 1ö1le anlatıyor: 

••J.:ı iıtikltl., bir aeıneyi kaldınb 
Yiildeamek manasıoaıhr. Ve nebat 
ll~yıh boylanmak manHınadır. Ve 
hır yerden g~çib giım~k minaıına· 
rlır. Ve hir neınr.yi aıı:ın111mak min•· 
lınadır. \ e danlmak ve öykelrnmt>k 
lrıauaııınadır. 'Ve Lir adamı titremt> 
tutlbak ınanaeınadır. 

T6rlt'lerin "letiklil,. ıözünden 
•nladıkl.n bu mudar7 Arablar bu 
•1llanıa kallandıklarına göre, "İıtik· 
ll),, • kendi bapna baynaklak, 
lteodi öı nrhgına kendi kftdl ile 
Yol 8Çlba lnaaca erkinlik anlamını ... ' eten gene biz Türkleriz, demek 
01_.. 

Şilndi bu ıöze Arabçadaki •ola• 
1•11ıı111 göre "YDklumek, yftbel· 
~. boylanmak. göçlp gitmek, 
;1ı1a11aa9k, Iuımık ..... gibi karpbk· 
~ ~l'eeek 01-k Tlrlıçe'de kalla•_ 

lsmlr'de hergb tabahlan çıkar aiy-1 ıazetedir. Telef on: 2776 

lngiltere-Fransa 
Londra GörQşmeleri iyi Bir Şe

kilde Değildir. lngiliz'ler Al
man 'ları Modafaa Ediyor .• 

cllerı 'I hıt Edıli 
Halkevinde CanJı Davranmalar. 

a 111 z dl er 1 11 Yakında Kurslar Açıla
e _ R a ş 1 a d ı.. cak, Derslere Başlanacak 

AtatOrk'on Başkanlığınd~ ~opl~nan Comhuriyet Halk fzmir'lilerin, Kültür Kaynağına Gös· 
l<'ırkası Genel Reıslık Oıvanı Namzed- terdikleri Bağlılık Sevine Vericidir .. 

teri Teshil Ediyor. Fırka Divanı Toplantıya Çağırıldı.. lımır eaıke•ı 

lıtanbul, 1 (A.A) - Tebliğ: 

ı - Umumi reiılik dl•ını 

ı 2.935 ıaat 11 de Önder Ata· 
tlrk'ln bıtkanb~ındı Dolma· 
bıbçe'de Camburlyeı Hılk Fır 
kuıaın yeni .. yın namsed· 
leriol teıblt uslleılee bıtl•· 

auttır. 

2 - Umumi relıllk diHnı 

ba it bıklnadı flrkı nlnm· 
......... mallnı mı•6ı11Be 

uyank ftrka dl.anlle lılfpre 

etmeye kanr •ermit •e dbanı 

davet etmletlr. Fırka nlzamna
meılnln emri veçblle icra Ve-~ 
ldllerl fuka dlYınmın •yln 
namzedi teebltl m6sakereatnde 
balaamıyaeakl1rdır. Anmk. 

3 - Fırkamısın icra Vekil. 
lerl ıeçlm mln11ebetlle ala• 
aneclilecek beyanname malıte· 
't'lyatı tlzerlnde k.onotmak here 
danı olonmotlardır. 

4 - Farka dhuı Ye icra 
V eldllerl 2 tUal camuıeu 
wt 11 de Dol ........ de lop· 
lanacaklanbr. 

yeul idare heye· 

Sayla V ti t15e başladığı 
gftndeo beri, bO 

Se"İmİ Uazıı·lığı yük devrim fır· 
0 kam1Z1n külıür ---.··---

Fırka Divanı Dnn 
lstaobul'da Toplandı 

-------
lsranbul l (A.A) - C.B.F. 

umumi reiıllk dl.anı yeni 
•yln nımıetlerl hakkıada 

ildıare lçia Fırka cll•ınının 

2 ıubaı 1935 cumarteal gtlnt 
,.., ollbtıde Dolmabelacede 
topltam-- bnr nrmlttlr. 
FttbalD meclll gruba idare 

k a y n ağı ola n 

· Halkcviode canlı 
tlavraıunıln kro 
dini göeterdi. Ve· 
rtlen konferans· 
iuı dlnlemeJe 
gelen Jsmlr'Jlle. 
rin göılerdlkleri 
derin •IAka, 16•· 
\erlmiaia d0Ar11· 
lupna lıbata 

yeter. 
laeyed•l 2 tabaata Dolmabah· Bundan 6nce 
çedo ıopı....aya danı ede· de yudtAımız 
rim. 1·2·985 gibi, lsmir Balk 

lamel lnGnft nlade bıtbyan 
letanbtll 1 (A.At - C.H.F. killUlr hareket· 

amami relıllk dlHnı yeni lerl hrırgtln ar· 

uyla• uımsetlerl hakkında tın bir hqla C. H. F. Bqkam Bey Anai J>oin 
lllltne tela fırka dlHnınıa dalma YlflllWaktır. E't'ia yeal liblednl ltuet eden altı ok-
2 tailet a ...... ..ı 11 tle ••re heyed iyeleri, Balke'ri m .... m ulatıa k011fel'Ullana 
Dolmabalaçede ropla-•• bat•ınblt ...tfellal de g8nn 1011••ca1a olan (MllllyetçlHk) t• 
kanr nrmittlr. Fırlwua ldlre Farkı b11baı Bey Ani Do. cuma glnfl maarif mtldGrl 

Ş h laeJed-1 ...Ueye çatarınm. pn'la birlikte maataum top Bay Hikmet t.anfanclaa •erildi Kend Kurultayı u at c. e. i'. Umaml JUtibi lutıl1r yaparak yapalma11 ge· •• bu dı, dtgerlerl gibi, bıyak 
Reeeb Peker reken itleri konoıuyorlar. bir dikkat •e alU:a ile dlaleadl. 

1 B 1 d Bayık Fırkuua na prea· -· Sona 3 tlacl ublfede -Toplantı arına aş a ı. - ......................... ·---··-·---............. ________________ _ 
onnkıı Toplantıda, Karşıyaka Londra Konuşmaları Da Su. 

Halkının Ne Zaman Suya ya Düşmek üzere Midir? 
Kavuşacağı ozerinde Konuşuldu. 
Kend karaltıyı; Şahat aoplan 

tuıını yapmak ftmere din 611• 
den eonrı •al 16 dı doktor 
Bıy Bebçel S.llb Uı'on bqkan· 
Jıgındı toplandı. Geçmlt sabıt, 
azıdan kttip Bıyaa Benal Ne•· 
sıd tınfından okunda -.e aynen 

kabul olaadoktıa ıoara konut· 
mılar• bıtleadı. Belediye bat 
kınhğındın knrolıaya bnale 

1 a1oa bunlar aymas, Yereceğimis 
Dl ır d ı.;l • de-
kal'fllık fD töze, bu .aze te· ' ın 
pendance anlamına karphk olmak 

gerektir. 
1 ı b dü•Once ile kılaTuz ça ıı· 

ıte a .. . d L" 

d Oımınh Tilrkçeııo e .. ı 
malına a _ Tü k 

b Fança ıözlere oz r çe 
Ara ça, 1 · F an 
ka11ılık koyarken, o ıfü: enn r • 

Alman dilltrinde anlauıklan 
aız Ye ı ak 
anlamlar da göı~ntlnde tutu m • 

tadır. . d"l 
l - Böylelikle belh e ı en a~· 

J mların her birine, TaHma Dergı• 
~ de bulunan, yahut aynca dtltfi· 
ıınl tflrlft karplıklar içinden en nft en 
0 an llCÇilmektedir. . 
1 cı--ııen karplılın yerınde 

3 - ~· k . . b 
oldolu iyice anla11lma ıçın, o 
k rpbııa anlataca~ anla1Ua yakın 

a 1 1 tenleri de gilzönflne 
dDıOnce er e 
alınmaktadır. 

t b •ilnki dil çalıımalan bu fte D" • • 
ilzeriud• ylrılyor: Bonon venmı 

yol . • . baya.k bir adamı ol•· dil yenmıuın 

cakbr. 1 MEN J. Necmi DL 

r.dtımi• b••ı ••krtrıer okun., Fransız'lar, 
mabıelif eactlmealere ıe.kedll· 

Almanya'oıo Silahlandığını 
Iogiliz'ler De Almanya'yı 

Ediyorlar .• Vaziyet Umudsuz 

Söyliyorlar. 

Belediye Beıkanı Bay Behçet U • 

dl. Ba tıkrlrler ar11ında, lımir 
ltfılyealnla, yakın kıularda 

~kacak yangınlara ınkedllebll· 

meıl için bu kazal•rcUD bensin 
nıaire inaarafı ıbnmuı lbım· 

geltceğl bıklnnda batbnbğın 

vermlt olduia takrir de 't'ardı. 

A•dan ecucı Blıy Fıik, ba 
- S.a11 3 iDii •hlftde -

Modafaa 

lıtanbal, 3 (Saeaıf) -
riı'rea bildiriliyor: 

p,. 

J,ondra.,. sftmlt oln Fran• 
llafbabnı Bay Fla•den ile 
laarlclye bakanı Lnıl; LtJadra 
hflk6met erktaı ile g6rleme· 
lertne deHm etmekt~dirler. 

Şimdiye kadar yapılan mlnktt· 
rel~rden bir aeıice beklenme· 
mek )Asım gelecl"ğlnl, lı'ranıız 

g11etelert yasmaktadarler. 

B. Makdooal· 
d'ın Sulh Hakkın· 
daki on,ınceleri .. 

I~ondn, 2. (A.A) - Hn11 
Ajıa•nd•n: 

Amrrlbn Llttery Dlgeıt mec· 
mDUIDa bir mtlllkat Hren bıt· 
&bıkan B. Madoaald demittir ki: 

- Hiçbir tecnGs fikri beı· 
lemedlklerl meydandı olan mil· 
letlerln dllhlarına nauran deha 
çok aaltd11an ltsımıelecell 
mtltaleuıadı clelllim. 

GörftnQyor •• 
Ingiliz Ba,hakanı Bay Makdonald'ın Sözleri .• 
,....,.._""" --... ~ ,,,,,,, .,., #'"t •r: ,..,..._.. ...,..._ •"tısıı" ..,...__., u ...... ~..- ..................... ~ 

--.. Bay Bitler, ihtiy1r bir Alman generalinin 85 inci dolum 
yıld6ntlmfi meruiminde .. 

BGytlk Brltanya ile AmerJka 1aretle yardım edileceğini anı.. 
Birleolk bftkdmetlerlnla de ıl· yamıyorum, SllAhlızlanma mea'e· 
IAblarını uahmaluı tbdmılia,, leıl ancak uloılar araıı bir and-
dalr olan ıaale 8. Makdoaald lııma ile elde edilebilir. 
fQ ca~ıbı ••rmltllr: Bay Makdonalt ıulh hakkıa· 

- Beylı yıpmıkla ıatha •• - !oDa ' acı 7Gsdedlr 
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Diyordu. 
Yanlarını vardım. Konnı· 

mığa başladık. Biri, köyftn 
muallimi imiş. Öteki iklııl de, 
eski tılebelerl, şimdi köytın 

en çalıı~kan çiftçisi . 

Kırk yaşlarında olan mual· 
lim, onııekiz eenedfr bu köyde 
imiş. Köy6n insanlarının hepıl 
eski talebe f mfı . 

Bo moallf m, yalnız mekte· 
hin dört davarı içi ode çocuk 
okutan bir varlık değil. Sonra 
anladım ki, köyün ökonomlııl, 

sağlığı, alraatl, zeytinleri, sığır· 
lan, beygirleri, tavukları, ha· 
ııılı nebat, hayvan, insan ne · 

varell hepııl bu muallim ııaye· 

ılnde bam·hışka olmaf. Kat 
kat ıetıfaya uğramış uğramış. 

Moallf mln konuımısı öyle 
candan idi. Her mevzu onun 
ağzında hım.başka olayordo. 
Mualllme karşı, içimde derin 
bir btırrlyet duydum. Şair Vik· 
tor Bügo'nun: " Muallimin 

önilne Yarınca l~lllrlml" Dediği 

mualUmlerden biri, olsa 0Jıı1, 
bu idi. 

Yolum uzakh. Geceyi bu 
köyde geçtrmekUğlm lhımdı. 

Hele böyle bir mualllm bol· 
duktaa ııoora bllhaesa kılmak, 

benim için pek faydalı olacaktı. 
Muallime dedim ki: 

- Arkadaş, ben de eski bir 
mnılllmlm. Ben de kırk sene 
çıhştım. Sizinle daha çok gö· 
rGşmek itızere bu akşam köyü· 
nftzde misafir olmak isterim. 

- Başımız fistfiode yeriniz 
ur. Buyurun. Dem bu ak~m 
köyftmOıde köylfUer tle haftalık 
konuşmam ur; onu da görtlr· 
ııftnQı. 

• • • 
Zeytinlikten çıktıktan ıonra 

dört kht yola koyulduk. Köy· 
lftlerden biri, muallime: 

- Hocam, kara çoban sizi 
Gölcakbaeı'ndı koyonlarfle bek· 
llyecek. Size koyun ııOrftsOnft 

bolduracığımı ben ona ııöı ver· 
dlm. 

Dedi. Bına dı; yorulmızea· 
nız beraberce gideriz, dediler. 

Hep beraber GOlcilkba~ı'na 
T•rdık. Karaçoban, eski btr ke· 
peneğln araeında lrnyuolarının 

başında idi. Köpeklerden zor 
sokulduk. Muallim, kıraçobana 
sordu: 

- Ne var ne yok karaçoban? 
- KeedJm iyiyim amma ko · 

yunlarda hastalık var. Yirmi 
kadar Oldft. 

- Ne acaba? 
- Kelebek! 

- Ben eaoa kelebeğin ili· 
canı, mektebde daha yumruk 
kadar çocuk iken öğretmedim 
mi? Battı llicın tıtblkıtını, ço· 

. ban Efenin koyonlarıoda yap· 
mıdık mıydı? 

- Unuttum ... 

- Öyle be yeniden öğren; 
TOrkfye cftmhurlyet hGkume· 
ti nln Ankara 1Ahoratuvarlarında 
yapılın kelebek ll&çlırı var, 
birer kapsol içindedir. Yarın 
gider, eehlrden; baytar mftdnr. 
IOğftnden alJreın, Koyunların 

ağzını açıp bunlardan yutturur
sun, blrşey kalmaz. Eğer Son· 
baharda çobanlarla yaptığım 

konuşmaya gelmlı olaydın bono 
öğrenmiş olacaktın ve telt'f olın 
Koyunluın da telef olmudı. 

Rftıubetlf meralardan alnıan bu 
hıatahk için köyOn çohınlannı 

\oplıyıp, üç ıy evet bir konnv· 

· · · S~yl~v . Namzedi Açılacak .. 

Dolmahahçe'de Toplantı Yapıldı. Na- ı..~~:.:· :.~~!;0:i~.0 -ko!~~ ı..!:.~~ .. ~~·t~~:~: .. s~~ •• ~!~~ 
mzedler ve Beyanname işi ~onuşuldu. ::1~·.:~ı:n::::

0

d~~~:;::~.:·;:: : :;~c.:··:. ::;~ııı~b:ı~. ';:::: 
tik köyQ muhtarı Şakir kadın yavıı açılacaktır. Bu suretle İzmir 

lstıobul, 2 (Hasosi) - BugCln öğleden ııonra Dolmabahçe earayında AtatOrk'do başkanlığı al· 
tındı Cftm!ıurlyet Halk fırka1ı umumi Baıkanhlı: clfvanı, Kurultay grubu ve İcra Vekilleri heyeti 
toplanmıetır. Bu toplantıda Sayln oamzedlerlle bu huıulta ne~rolonıcak beyanname hakkında 

konuıolduğu zannolunuyor. 

da vardır. vUlyetlodekl Balkevlerlnto ta• 

Toplantı, hal& devam ediyor. Saylav namzedlerlnln noırolunacığı ıöyleniyor. 
fıtanbul, 2 (Huııosi) - icra Vekilleri heyetinin, borada yapacağı toplantılarda hazır bulunmak 

6sere Sıhhat ve İçtimai Munenet Bıkana Bay Refik ile Ziraat Bakanı Bıy Muhite bogün An· 
kara'dın geldiler. -------· ............ ·----------

Çevirmen 
Modor Olarak 
Kabul Edildi .. 

Ankara, 2 (Hueost) - Yeni 
Tdrk lt1gatl, müddr kelimesini 
Çnlrmen olarak kabul etmiştir. 

Aydın Yunanistanla A~eri Anlaşma Mı? Ayasofy3 

Hattının Satın AI- Elen Gazeteleri Müzake- Mttzesi Ottu 

ma işi Durdu Mu? reler Bitmek üzere Diyor Açılmıştır. . 
Ankara 2 (Hususi) - Ay· letınbul, 2 (Hueusı) - Aya· 

dın ılmeudlfer hattının eatın lstıobul, 2 (Huııo&i) - Elen gazetelerJ, hftkt1metlmlzle Yanı· sofya mftzesl bagiln meraelmle 
alma iet, kompaoya mtlmeHll• nletan aratnndı aakerf bir anlaşma hakkında cereyan eden ko açılmıştır. Pekçok ktmae mü· 
lerlnln lıtediklerl paranın çok· nuımıl,.rın bitmek 6zere olduğunu yazıyorlar. zeyl gezml~tlr. 
luğundan ılmdtllk durmuı Ankara lnkılAb müzesi hazır· 

T k d Ed •} k M lıklırı da bitmektedir. Nisanda 
gibidir. e a Ü 1 ece em ur- çok zengin olarak ıçılıcaktır. 
Avusturya Aıauırk 

Tebaası Al- ların Alacağı Maaşlar .. Tarihi Gecesi. 
!nkarı, 2 (Husuel) - Mayııı ayından sonra tekaüd edilecek 

memurlara verilecek. tekaüd maaıı b11kkında yeni bir niılıet 

ıbul edilmektedir. Memurl1r haremdeki derecelerine göre atağı· 
manya Lehine 
Tezahürat Yaptı. 

İstanbul, 2 (Hoaosf) - İı· 
tanbul'dakl Avusturya kolonisi 
tarafındın Tokatlıyın otelinde 
verilen mftkellef bir ziyafette 
Alman kolonisinin de hazır bu· 
lunma!lndan ATuaturyalılar Al· 

manya lehine tuıhftrat yıpmı,. 

lardır. 

Ankara 
Otobüs 
Getirtiyor 

Ankara, 2 (Hususi) - Anka· 
ra belediyesi, Rusya'dan 100 
otobQı getlrmlye karar vermlı 

ve elparle nrmhtir. Bu otobOs· 
ler, Ankıra'da kullanılacaktır. 

Dosyalar 
Mahkemeden 
Çalınmtş .• 

lstaobul 2 (Huıuai) - Eııkl 
Elen Başbakanı Bay Venlzeloa 

aleyhine yapılan ıulkaad dava
sına dair dosyaların mahkeme· 
den çalındığı Atina'dan haber 
verllfyor. 

mı yıpmıştım. Seni sordum 
gelmedi dediler, bOyle olurmu 
ya?. 

Kara c;oban, utandı, önDne 
baktı. Blçblroey demedi. Sadece 
aağol hocam, dedi. 

• • • 
Gölçiik başından döndtık. 

Köye girerken ıısğırlar dı yay· 
lımdan döndyorlardı. Sığırlara 

şöyle bir baktım; bepel earı 

montafoo clnıi, boylu poslu 
hayvanlar.. Muallim, o kadar 
keyf il idi ki, bu sığırların he· 
men hepsini de, okuttuğu ta . 
lebelcr gibi, birer birer bili· 
yordu. KöylOntln biri bana: 

- Bu bizim mnılUm gel· 
mezden nel köyde cins sığır 
yoktu. Şimdi yoz sığır kalmadı, 

dedi. 
Mektebin önüoe vardık. On 

dönftm kadar bftyfik bir bahçe 
içinde idi. Öteden kabeylan 

daki nlıbetlerde tekadd maaşı alacaklardır. 
12, ıs, ıs. ı8, 22, 26, 21-J, 33, 36, 38, 40, .f.4, 51, 55, 

61, 74, 89, 98, 113, 133, 161, 18!i lira. 

Lehistan, Şark Misakını 
iyi Bulmuyor .. 

İ$lanbul, 2 (Huııoııi) - Varşova'dan haber veriliyor: Şark 
mlıakı ile Roma andlı~maaı hakkında muhtelif mfttılealar ortaya 
atılmıktıdır. Lehistan Hıtrlclye Nazm bir nutkunda şark mlsa· 
kını iyi bulmadığını ıöylemlotlr. 

Sovyet Rusya Amerika
dan ödünç Para Alacak .. 

Amerika Hükumeti Para Vermek 
için Ne Şartlaı· Koşuyor·? 

Vaşington, 2 (A.A) - İyi 
mıltlmat ılın mıhafllde söylen· 
dlğlne göre, Sovyetlerle blrleelk 
Amerika hüktlmetlerl arasın· 
dakl mtlzakeratın taliki Hgırt 
yirmi senelik uzun ndell bir 
kredi veya lstlkr1Z elde etmek 
letiyen Sovyetlerln bu taleble· 
rlndekl uyueamamazlıktan ileri 
gelmiştir. 

Amerika b6kumetlnin muza· 

bir at netdode blr delikanlı 

geldi. A ttıo indi. Moılllmtn 
elini öpttl: 

- Akoamkl konoşmınıa için 
geldim. 

Dedi. Bu, komeu köyle:de 
bir delikanlı lmtı. Muallimin 
eıkl talebeıl lmlf .. 

• • • 
Akpm, yemekten sonra, köy· 

UUer, mektebin temiz etlonnnda 
toplandılar. Mektebin ıoo ııınıf 
çocukları da vardı . Bu çocuk· 
lar, aalona, ellerinde birer 
demet çiçek ile geliyor ve 

bunları kOretlndn ftstOne bıra · 
kıyorlardı. Kftrsl, çiçeklerle 
doldu. Muallim, k6rslye çıkıı. 

Karoısıodaldlerlo çoğu, eııki 

talebesi olduğu için eekl c;o· 
cokluk hallerini hıhrhyorlar 

ve ders rahlelerlnde oturur 
gibi oturuyorlardı. 

Muallim, en yGkı~k bir be· 

kerat baoladığı zaman bir ldha· 
ltit ve iLracat bankası vaeıt881le 
he,, senelik bir ticari krtdl 
açmak bosueundaki noktal na 
zarından vazgeçtlgl malumdur. 
Ftktrlerdekl lhtililfıı rağmen mu · 

tabakat husulü muhtemeldir. 
Fakat Sovyet eef irinin ısrar 

etmemek hususunda Moskova· 
dan talimat aldığa söylenmek· 
tedlr. 

yecan ile, bir ııaat ııöz söyledi. 
Mevzu (lo sevgisi) idi. lee, 
muasır bilgi ve teknik ile sa· 
rılmanın IOzuLllnndın, bildik· 
lerlmlzl blrbirlmlıe öğretmeden, 
maddf ve manelf kudretleri· 
mlzt blrleettrmeden öyle ken· 
dinden geçerek bıheetti ki bu 
mukıddeıı ateşli ıdamıo 110zle · 
rlni dinleyip te tesiri altında 

kalmamak lmkAnsızdı . Bir 
saatın oaıııl geçtiğini bilmedim. 
Konferansı milteakıb, çocuklar 
eıkl köy tOrkCUerlni çağ•rdılar. 

Nihayet herkes dağıldı. Mual· 
llm ile iki ldoi kaldık. Sordum: 

- Arkadaş nereden me· 
zonııon? 

- Cümhurlyet köy mual· 
Hm mektebinin ilk meıunla· 

rındanım. Bizim mualllm mek· 
tehi, bir ziraat mektebinin 
lçlndtıdir. Hocalarımu:, 

yccller ile ılraıt4;ılardar. 

trrhl· 
Blal 

Zonguldak'ta Çok Gü
zel Bir Gece Yaşandı .. 

Zonguldak, 1 (A.A) - Ata· 
ttırk'tın TOrk tarihinin ana yol· 
ları hııkkındakl araştnmalarınıo 
Bolu t11ylıvı Bay CeYad Abbas 
tarafından ilk Gnce Zooguldıkta 
konferanı verllmlo olduğunun 

yaldôndmtl olan bu gece Balk 
evinde Atatftrk tarihi gecesi 
yapılmış ve bdtOn memleket 
mdnenerlerl ve kalabalık bir 
halk kltleel hazır bulunmuştur. 
Verilen heyecanlı konferanslar· 
da Atıtftrk'fin tarih tedklklerl 
aolatılmıe ve halkevl gtızel san· 
atl.r ıubeel tırafıodan konıer· 
ler verilmiştir. 

Gftndftz bfttftn mekteblerdeo 
talebeye AtatQrk't1o Türk tarl· 
hl Ozerindeld ar•ıtırmalar bık· 
kıodı konuımalar yapılmıştır. 

Romanya'nın Mali 
Politikası Nedir? 

BtıkrelJ, 2 (A.A) - Hükumet 
mebaf Hl Romen mali politika· 
sının para letlkrarıoıo mubafa· 
zaeı eeaeına dayanmakta devam 
edeceğini temin etmektedir. Ge· 
ne bu mebaflle göre, hükumet 
ecnebi memleketlerle eşya mil· 

badeleslnde cari usulleri daha 
mftlatyim bir eekl., koymayı der· 
ple etmektedir. Bay Slevesko 
bu mes'elede tamamen mu· 

sırdır. 

yarı muallim, yarı çif tçf yetllJ · 
tlrlrler. Her eene mekteblmtzde 
kura yaparlar. Bizleri eağhk, 

baytarlık n ziraat işlerinde 

köye yetecek kadar pratik ma· 
baret eahlbl yapmağa özenirler. 

Tr.rblyecl hocalarımızlda meı· 
lek cebbemlz ile oğraeırlar. 

Mekteblmlıln neşrettiği haftalık 

(Yeni K~y) mecmuamız, oldu· 
ğumoz yere muntazamın gelir. 
KöycOIQk Qzerlne her sene iki· 
eer ftçer cild de kltab gönde· 
rlrler. Hocalarımızdan biri, md 
temadiyen bu köyleri dolaşır; 
bizim noiuınlarımızı tamamlar. 
Bizi irşat eder. 

Muallim, ban• bunlar1 tatlı 

tatlı anlatıyordu, ben de derin 
bir ıevlnç içinde dluleyordum. 
Zorla, pentere kanadmın vur· 
m111le uyandım; meğer hepsi 

rftya imi,. 

Rahmi Balaban 

yısı beş olacaktır. 

Polis Komiserle· 
rinin Tert i imtihanı .. 

Birinci ve lktoci komiserlik 
terf 1 imtihanı 16 ıubat 9:35 
cumartesi gilnü saat ondörtto 
yapılacaktır. imtihan üç saat 

siirecek ve ilç eaat eonooda 
imtihan euıllerlne yapılın ce· 
vahlar tamamlanmış olsa bile 
luıtlhan kA~ıdları toplanacak, 
mfthürlenecektlr. Polia mektebi 
mezunu olmıyanlar imtihanı 

glremlyeceklerdlr. 

Maaş Verildi 
Resmi daireler memurlarına 

dan defterdarlıkça şubat peıin 
maaşları dığıtılmıotır. İstaobol· 
dan milli darhhıneden gönde· 
rileceğinl evelce yazdığımız 250 
bin liralık gftmOe pıra gelme· 
mit olduğu tçln ba ay memur· 
lara gftmilş para verilememiıtlr. 
Bunonla beraber bogClnlerde 
gümüe para geldiği takdirde 
bankalara verilerek piyasaya 
ıQrOlecektfr. 

Balo Hazırlığı 
Hilillahmer cemtyetloln 7 

Şubat Perşembe akeamı hOku· 
met kooağı salonlarında verile· 
cek büyftk balosu için bazırhk· 
lar yapılmaktadır. 

Balo geceel fevkallde tenvirat 
yapılacağı için hükdmet konağı 
Hlonlarında yeniden enetlll4a· 
yon yaptırılmıştır. Yakındı ea· 

loolarıo ıüslenmcslne baelına· 

caktır. 

TOrkof is Raportörü 
Şehrimiz Türk of is raportôril 

Bay Baha Ankara TOrkof h 
umumt müdürlüğünde bir vazl· 
feye tayin edilmiştir. Rapor· 
törlOğe; umum müdürlftk mey· 

ve raportörü Bıy Nejad tayin 
edilmlotlr. Bay Nejad birkaç 
gün içinde oehrlmize gelerek 
yeni nzlfealne başhyıcıktır. 

Bay Ahmed Enver 
Bir hastasını tedavi ettirmek: 

Qzere geçenl~rde İstsnbul'a git· 
mi" olan avukatlarımızdan Bay 
Ahmed Enver şehrimize gel· 

mittir. 

Tevkif Edildiler 
Dr.ğlrmendere nahlyeslode 

vazife gören jqodarıoayı dô\' • 

mekle suçlu HAmld, Hüsnü, 
Fehmi ve Şahan şehrimiz üçünct1 
sorgu h4klmllğlnn nrllmlşler· 

dlr. Düa istlcvab edilen ıuçlu· 

lırdın Fehmi ile IHıı.ınü te•ktf 
edilmiştir. 

ŞUBAT 
1935 
Kaeım 

88 
3 1985 

Gün 
2 

PAZAR 
Arabi 1353 Rumi 1350 
29 Şevval 2 el Kanon 21 

Ev kat Ezan! Vasatf 

Gilnew 1 •. ı :J 7,10 
Ôğle 7,00 12,28 

İklndl 9,43 15,10 

Akeam 12 17,27 

Yatsı 1,33 18,59 
İmsak 12,02 5,19 



Günün 1 
tılarına Başladı .. 

r 
işaretler 

Halkevinde Canlı Davranmalar 

••••• 
- Baıı linci sahifede - Izmir'de 

takrlrla mlzıkereye değer olduğu ' 
nu eöyledl. Banan azerloe BGtçe Hastalık Var. 

encilmenl batkanı Bıy Hamdi .. • • • _ 
de l6z alarak, lzmlr itfaiyesinin, 1zmir'de grib ha•talığı vardır. 
İlımlr'e tahılı edildiğini ve ka · Hasta11 olmıyan ev yok gibidir. 

Hasta11 birden (azla olan e-rler de, 
zılara gltmeıl için kurultayca 

belki, eksik drgildir. 
bir karar Yerilmesi lcab edece· Geçen gün toplanan sıhhat 
ğlnl Mlyledl. Azadan avukat komisyonu da, Jzmir'de grib has-

Yakında Kurslar Açıla· 
cak, Derslere Başlanacak 
lzmir'lilerin, Koltor Kaynağına Gös· 
ıerdikleri Bağlılık Sevine Vericidir~ 

Bay Manlr, Bay Hamdi'nln ıalığı olduğa neticesine vaıdı, fa· 
m6tıleı11 aıerlne BÔZ aldı ve kat ealgm yoktur, dedi. Hekim 
ounları sayledi: olmadığımız için ealgının tıbbi mi· 

_ bmlr hfılyeel, f llhıkika nası üzerinde duramayız. Ancak 
bmlr içindir. Fak.al chır ka· bildiğimiz 'e bilinen şudur ki, 

İzmir'de grib hastahğa vardır. 
zalarda çıkacak olan tehlikeli Hem de, her e-rde denebilecek 
btr yangında bizim ııeylrcl ıekilde .. Yalnız ANADOLU gaze· 
kalmamız, aılA muvafık değil teei mensubları arasında diırt·beş 
dir. BGyle bir hal, memleketin arkadaşm basta olduğunu &öyler· 
tesanüddne de uygun kaçmaz. sek iıin iç yüzü daha iyi anla~ılır. 
Ba aebeble takririn mBzakereıl Havalar bozuk gidiyor. Ve 

deh•etli rutubet var. Bu şartlar 
bile Uizumıuzdur. Bence, ltfai · .. altmda elbette hastalık olur. Has· 
ye Tlliyet dahilindeki herhangi talık, sıhhat komiıyonuıaun da de· 
bir kauaın ihtiyacına yetlıe · diği gibi, zorlu değildir. Fakat her 
bilmelidir. halde bir hastahk vardır. Hasıah· 

Bıy M6nlr'lo miitale111 Gze· ğın bu tekilde kahcağı temin 
rlae bııkıabğın takriri bOtçe edilse1di, o zaman hiçbirtey yap-

mıva lüzum kalmazdı. Böyle birıey 
r.nelmenlae .vale edildi. Bun· ki.;. ve nasıl söyliyebilir? 
d•a aoan Yamanlar ıuyuoun Biz, gôrilnen vaziyete göre, 
ne zaman hılb lçlrlleceğl ıo· derhal tedbir almak ~lizımgeldiği 
raldu. Belediye ba,kanı bu ıu· kanaatinde, iz. Mekteb çocuklan 
yun heniz lçllemlyeceğinl Te arasında da grib baetahğı vardar. 
ber iki iç gOnde muhtelif ' Bunun içindir ki, alaoacak sıhhi 
membalardan alınan n6mune· tedbirlerin baımda, mekteblerin 
lerln tıhHI edildiğini, klmyage· beı·oD giin tatil edilmesini de dü· 

ıünmek gerektir. BonJan haıka, 
rla, ıuyun temlıllğl hakkında halka hastalıktan korunmanın ça· 
heniz rapor nrmemekte oldu· relerini de göıtermek llzımdar. 
tana e6yledl. A.ıadıo doktor Birçok b~kimJ arkadqlarımız 
Bayan Sada, bu ıoyun köylü da bizim gibi düıünüyorlır ve iz. 

- Başı ) inci sahlfede -
Halke~i ealonlaranda oturacok 
bir telr boş eaodalya yoktu. 
Birçok kimseler konferamn 
ayakta dinlcmlşlt'rdlr. 

Öğrendiğimize göre, Halke\' i 
idare heyeti, bundan eoora 
verilecek koufr.ranelur için La 
Zltlıklar yapmaktadır. l'ek ya 
kında yeni konferansların ve 
rilm,.elne baıılanacaktır. 

Bizim bugOo bahsetmek. le · 
tediğlıniz iş, Halkevlnde açıla 

cak olıo kurslardır. Geçenlerde 
de yazmıştık: İzmir Halkevl 
idare heyeti, yarınm gençlerini, 
yartDID istediği rkllde tyi 

d6şüuen, iyi bilen birer inkı 
Jab çocuğu olarak yetlıtirmek 

için kurslar açma~ı dütOnmüttft. 
Diyebilir z ki, bu kurslar, birer 
enstitü mahiyetini haiz olacak 
ve bütün mektrbli gençler bu 
kuralara d.,nm edeceklerdir. 

Hayvan 
Neslini Islah .. 

ler tarafından altı aydanberi mir'de grib hastahğının salgın bir • .... ••---
kullanıldığını ıöyledl ve bo tekil almak üzere olduğunu söyli· Vilayet ({öy BOrosu 
zukluğun ne olduğunu eordo. yorlar. Bu itibarla vilayet ubhat 

komisyonunun vaziyeti tekrar bir Albftmler Hazırhyor .• 
Bayın S.da'nın mltaleasıaa 

k gözden geçirmes ni ve yapılma&1 Vilayet köy bürosu tarafın 
diğer bazı anlar dı ittin el · gereken ioleri kestirmesini dileriz. 
tiler Ye ıuyaa içllmeıioe mini •• dao muhtelif haynn neıllnla 

olan aebeblerl aordulır. Bıy Azlı \. _./ ıılfAbı için yapılmakta olan lı· 
de a6maaelerta ae ıuretle ve ...____________ lerl göıteren albGmler hazır · 

kimler tarafından abndığını K öprftden lanmakıadır. Bu alblmlerde da· 

d Bel dl b L b"tdn mızlık boğa, ayğ1r, eıek ve 
aor •· e ye ., ... n., u Do"enler ve 
bu ıorgulara cenb olmak Qıe· v tavuk ktımeılerl faaliyetine alt 

re dedi ki: y ara)ananJar •• resimler balanmıktıdır. Alblm· 
_ Yamanlar ıaya, ~g kıy· ler her kazaya gönderilecek .e 

aakı.n gellyor. Telleatın fenni Devlet Demlryollıran•n BllAl bu ıuretle diğer kazalardaki 
yapddılJna taınımıa yardır. kGprdıtlnden gece 111t yirmi damızlık lılerlnla derectııl lll 
Fakat ba•• ragmen ıa, bulanık raddelerinde geçmeğe çalıf8n renllmiı olacak, geri kahnma 
geliyor. Halbuki temi• gelmeıi ttlttln lnhlearı Alsancak fabrika· maıına c;alııdacaktır. 
lbımdır. Onan için ılphelen· ıında kıbnel Denlt oğla Muı· Köy bGroıu tarafından kGy 
dtğlmlı aç kıynığı kettik Ye talı mtlnzeneslni kaybederek kahveleri hakkındı da bir bil· 
bu kaynaklıno suyunu muıye· dfttmGı ve ağır ıorette yaralan· dirim beztrlanmaktadır. Bunda 
De edlyoras. y 

1 
h L ld köy kahvelerinin köylaya it 

mııtır. ara ı 11taneye .. a ı 
Yımınlar ıuyanua, binn ılzliğe ınketmemeıl için köy· 

eli rılmııtır. 
eyel halka Terllmeel, bele ye· l6müzöa köy odalarında top 

dl Ayni •ıtte Menemen'll Bay h 1 ı i ala de çok lıtedtA'f bir teY r. lanmağa e emm yet nrme er , 
Çlnkl bandan blılm do men· Demir oğlu Murad adında bir orada köy için faydalı olan it 
faadmls Tardır. Fakat ne ya· aıket de haynn hastanesine lerl görltmtlerl ıonra da tat· 
palım ki, fen blıe maeaade giderken Demir kôprGden daı blkatı Rirtımelerl hakkındı 

ld mftf, 11ağ kolu ile batından ağlr b b etmiyor. Yapmakta o uğumuz köyldm6ze azı öA6tlerde a· 
tahliller mGlbet netice •erme· surette yaralandığından A•bri lunolacaktır. 
dlkee ıayo bırıkımıyıı. Bunun haıtanealae kaldarılmııtır. 
için de samın tayla edemem. 

Bandın eonra yolların çs· 
IDarla Te boıak olduğnadan 

babaedlldl •e ıudao Bay Ha· 
lan; ba .. Ha, bilhula Tepe· 
elkte çok feci olduğuna ileri 
llrerek elkAyette bulapda. 

Bir Ayda 
Ağırceza MahkemeP1ine 

Geleo işler 

Zorla Tecavflz. 
Tepecik'te mt:ydan sokağında 

oturduğu evin Nıblblnln kısı 

Bayın Seher'l zorla kirletmek 
lstlyen Ahmed oğlu Sabri; kızın 
feryadı berine kac;mıı ise de 
taklb edilerek tutulmuştur. 

BöyOk herb sonu gençll~I, 

dlier memlektıtlerde olduğu 'ibi 
çok zorluklar çekmiııtlr. Buouo 
oeticeei olarak, k6ltürünü ya 
pamıyan g,.nçler, her memle· 
kette olduğu gibi, bizde de, 
lzmlr'de de vardır. lı,ıe, İzmir 
Halkevl idarr. hPyr.tl, bu kısım 
geoçlt·rio de kültürlerini yap 
malarına Jmkin vermek, onları 
Qoi verelte tahsili dereceıinde 

umumi malumatla tecbls etmek 
Halkevlnde açılacak kurslardan 
lstifadelerlni kararlathrmıthr. 

Y•pılacık bOUio bıı güzel 
iıılt>rln tafsilAtı, hfç etlpbe yok, 
eelablyr.ttarları tarafından daha 
uaslı surette izah edilecektir. 
Bugiın göz ôntınde duran ha· 
klkıt ııudur ki, Jzmlr Halke 

vlnde bıııhyao k6lt6r hareketleri, 
lzmlr'de bBylk bir sevinç n 
alılka ile karııılaumııt1r. Bu 
neticeden, pek haklı olarak 
sonıuz kı vaoç doyuyoruz. 

-
lzmir 
Polisleri -----·····--Tayyare Almak 
için Para Verdiler 

Pollelerlmizlo memleket mü· 
ddaaıunı bir yardım olmak 
Glere lalan almıya kanr.ver 
dildrrl tayyare için lamlr po 
liılerl ba ay d• maaılarından 

ya.de bir hlue ıymb Termit· 
lerdlr. Polialerimt.I, ba ytlkeek 
yurdae•erlik hareketlerinden 
GtGrG takdir Te tebrik ederi•. 

Armutlu Koopera· 
tifi KAtihinin Davası .• 

Armutlu köya kredi koope 
ratlf 1 eekl katibi Bay BCiıeyla 

Zekl'uio darotmuına dan .gır 
ceza'da dev11m edllmlttir. Sac; 
koop,,ratife aid bir mlkdar pı· 
rayı zimmetine geçirmektir. 

Geçen duruşma eıraıında ıuç 
lu; bu paradan 25 llraı11nı Ziraat 
Bankatıına nrdl~lal ıöylemlttl. 

DtlnkG ~elıede Zlr11t Bankaıı 
madarlOğClDden ba meı'eleye 

dair gelen mektup okunmaıror. 
Bunda paranın bankaya verildi· 
ğlne dair hiçbir kayıt balon 
madığı bildirilmekle idi. 

Bazı ortakların mahkemeye 
ç•ğrılmaeını karar verllmft n 
duruıma batka gine bırakll · 

mıııtır. 

Karııyaka uaıı Şeyh oğlu 
a.1 Be.acı de blrhacl Kordon· 
daa çamardıa geçllemedlgial 
aôyledl. Bonon ilzeıioe avukat 
Bay Ahmet ŞClkrG, Liman lda · 
hllnln, birinci kordonun ha· 
Y••dırlıAı için 100 bio lir• 
tahalı etliğini •e müteahbldtae 
ihale olunduğunu ıöyledl. 

İkinci kAnuu ayı içinde şeb 
rimiz Ağırceza mabkemeaine 
(2-:&) dava dosyası gelmfttlr. 
Bunlardan Gçtl katil, biri yara· 
lamak, ıltm zorla luı kaçar· 
mak n kirletmek, blriıl ÇO· 

cuk dOttlrmek, dördtı lhtUiı, 
alt111 ırza '-eçmek. biri nfatı 
eebeblyet vermek, biri yalan 
yere ıahhllk etmek, biri yığ · 

madır. 

~ -------------------•IUI•--------------------...~ r o ~ 

Buna mftteıklp ıudaa Bay 
8'dlnin bQtçe eacamenl asalı· 
A••clan lettlaıı okuodu ve kı · 
hal edildi. Mumıileyhln yerine 

reyi leart ile Bay Ahmet ŞGkrft 
le~ldl. Artık mGııkere edile· 
eek hqka le kalmadığı lçfa 
karattay; ou .. mbı gana öğle· 
dea IOUll .. a 16 da tekru 
toplanmak bere clağılcb. 

Temyizden Uoonueanl ayın 
da 10 dava dosyası geri gel· 
mittir, 19 dava oeticelendlrll· 
mit, 6 dava temylı edUmlf, 
17 dna temyiz edilmlyerek 
kat'iyet keıbetmlf, 6 dın ka
rarı temyiı mabkemeılnce taı · 
dik edilerek gelmlı, !l karu 
temyiıce nabedllmlf, gelmlı, 2 
intiba kırırı •erllmlıtir. 

1 

1 

1 

... 

Yeni Tefrikamız. 
---------------•• 

Oliim Kanunları .. -Yeni romanımızı çok sevecek ve çok beğe· 
necekıiniz. (Ulftm Kanunları), ba,tan ba'a he· 
yecandır. Pek yakında (ANADOLU) sfttunlarm· 
da okuyacaksınız. 

Yeni tefrikamız tarihidir ve değerli bir mu· 
harririn en yeni eseridir. 

(filtım Kanunları) oı Bekleyiniz .. 
l 

11 1 
J 

Cinayet ---..... ·~--
Kahvenin için
de Bir Adam 
öldoroldo. 

--- .. ···--
Evelkf ıkııam ıaat oa erkizde 

Çukurçeıme'de KAtiboğlu cad 
d•ıinde Bay Reeeb'bı kahve 
ılnde bir cinayet olmaıtur. 

Glrlt'll amele Bay aziz; kab 
veye gelmiv ve kahYede garıoa 
ol11rak çahşao ehi oglu Bey 
lhrabfm'den bir kahve yaptır
mıtsını lsteml11tlr. Kahveyi ge· 
tlrdii?l eırada, Aziz, garson lb. 
nhlmlo arkasına ellle dokon 
mııı, bunun ftzerf ne aralarında 
bir arııma olmuıtur. Garson 
lbrahim; kahvf'df! bulunan müı 
terllerdeo fena halde ııkılmıt 

ve Girit'li Aziz'ln bu çirkin 
şakaeıoa l ıçakl• mukabele el· 

mittir. 
Aziz ıol kaburgaeı üzerinden 

kalbine giren bıçağın açtığı 

büyük yara yilziloden derhal 
yere dOomGı ve ölmOotOr. 

Vak'a zabıtac11 duyulmoıı, 

katil derbıal ıuıulmuftur. Tab 
kikata MOddeiumumi muavini 
Bay Ali el atmııtır. Tahkikata 
denm edilmektedir. 

Azgın Deve 
Sahibini ve Bir 
Köylfl}'fl Yaraladı .. 

ÖıJ,.mit kazaaının Seki lö 
yiiode azgın t ir deve iki köy 
lüyü ağır ıurette yaralımıııtır. 

c~mal oğl11 elli yaşların••• Sü 
leyman; dne@lnl dama götörör 
kea de~ kısmıı •e ublblol 
•yakları ahına alarak çlğnemi, 
tir. O 11rada Saloymanı kurtar 
mağa giden Keçiler köylnden 
Ba11n oğla kırk yıtlaranda 

Mehmed de detenin hGcomunı 
uğramıı •e o da ağır ıarette 
yınlınmıthr. 

Macaristan' da 
Köylüler 
ve Toprak işi •• 

Peıte, 2 (A.A) -- Macarll 
tan'ıu Cenevre•deki eıkl mGmet· 

ıili B. T•bor Eckhud'ın d08t 
lan tırafındıın idare edilen To· 
ral cemiyetinin relıl ıu beyı· 
aatl• baluamuıtur: 

- K.tıçük ltllAf kôyUUeri 
tarafındın yedi milyon dôoQm· 
lik ınsl legali ancak Macarlı· 
tın'da bayat arazi nhlblerinl 
yıııatan ılıtem ıayeıfode kıbll 

otı:aoıtur. Btıyak: muhınbeden 
enet Mıcarlıtan•ı idare eden 
deYlet adamları yıbuz bu yoz 

den takbih edllmlye llylktlrl ... r. 
Macar batbakanı bay Gfımbôt 

ha beyınah aykırı bulank Ma· 
car telgraf ajana •a11tulle btr 
tebliğde nlh Ye mantık taleb 
etmektedir. 

lneholu ithalat 
Ve ihracatı 

İnebolu, 1 (A.A) İnebo 
lu'dan 935 yılının ilk ıyı lçla· 
de Hambarg'a 2 l bin Ura de · 
ğerlnde 110 tou, ltıkenderlye'· 
ye 4 bin liralık 95 ton, Tlrk 
limanlarını 35 bin C)00 liralık 
653 ton eıya ile 6100 lira de· 
ğerll 406 metre mlkAp kereate 
lbfıç edlltnl• n bunı kuıı 

Tlrk tlmularındıa 68,400 11· 
ra deıertnde 34 7 ton muhtelif 
eıyı gelmlttlr. 

lnkılab Ders
leri Karşısında ____ .._ ........ _. __ 

Bundan iki yıl evet mi, dıba 
ıonra mı, lı•tırlayımıyorum. U.n 
lokallbın ideolojlıinla geoçlfğe 

ve halka anlatalm111 etrafında, 

bazı yHılar yazdım. O tarihte 
dediklnim ıöyleydi: 

" lnkıllb, nullden neıile 
geçecektir. Oou, yalnız o lakı · 

14b deninln içinde bulunan· 
larm bilmul yetlımu. Kaldıkl, 

bu detir foııanlarınan yüzde 
doksan dukuz.ı bil~ bu ldeolo· 
jJnlo özünü bilmiyorlar. Bina 
enal~yh ünhershed,,, muallim 
mekteblerinde ba~la batına lnlu· 
lib dt" ral lbımdır. Muallim ve 
lfCDÇ müoenerlerdlrki bu iokı· 
labı, ana yurdun ea uz.k k& 
oel .. rine kadar yayabllt'Cf'k• 
lerdlr.,, 

lkn bunlara yazaı lu·n, m•*el' 
bu memlekell idare eden hl· 
yükler onu programlarına ah· 
y rlarnaııı Nitekim biraz eoara 
ünlver8itr-de iı.kıl4b kOraileri 
kuruldu ve muallim mekt"b· 
lerlne de dert konuldu. 

Şimdi Ralkevl d•, konferaae 
ıerilerl halinde derelere beti• 
m•t bulunuyor. Bu konferana 
lar, fikir muhitinde te1lıler 

bırakmı1 olacak ki, glnleria 
lr.ısalığına, b .. aların bosuklu
~una rağmen, uyandmLjı alilı• 

ginikçe artıyor. 

Hakikatini ıçık bir dılle 

konoıımak, her zaman iyi ol· 
dnğu İc;İra rliytcr1eim Li: 

Biz lzmir'de binlerce fırkata 
varız: 4.0 bin kOeur!. Fakat 
töyle, kalbur detande duraa 
mao~vvrrl~rlmlslu blrçoga•• 
ıorNk. ıcabı; bize Tlrk lakı· 
IAb·nıo gayeıl, mentel, içtimai 
ıektmaıı, diger lnkıl&blua gan 
durumu, ıoıyolojlk ıre blyolo 
jlk vuıf la.-. Ye hanlara intibak 
dereceleri haklmula, mltbel 
olarak, bilgiye dayumıı olarak 
blrıey llJyllyeblllrler mlP 

Bayır, hayır, ıGyliyemesler •• 
ÇünkG bllmfyor!ar, okama 

mıılardı~. Mlnenerlerlmlzln çe>• 

ğu, dlplomalannı aldaklara ııne 
kadar aucak meılekf bir kOr· 
sflde kıfı yorma~lar Ye oadaa 
ıonrı1, hRyatan geliıl glsel cere. 
yanına atılmatlardır. Mektebtea 
ıonra içtimai, milli Ye bryael· 
milel lllaı Ye hayat ldtab1ttınıa 
açılması üzımgeldlilni clltıGa
m6olerdir. 

Devlcıçlyfı, diyoruz. Nlçla 
d Jvletçlylz Devletofll' ae de
mektir, iktıaadl •nı ~olslUla
dao bu devletçlllk ne yapıbillr. 
ba mezheb Ye mektebla, feı4i 
yetefllkle carpıetağı aoktalar 
nerelerdedir, bukuU •ızlyed 

naııl lzıb olunur. 
Keza, Cftaıhurlyetçlyls .... 

Cümhuriyet ne demektir, Cim· 
hurlyette teıkll&t, kıaaa Ye 

idare neye lltin•t eder, blı 
nuıl bir demokratik cemlj etlı, 
bizim CGmbariyetlmia milli lat 
kimiyetl ta11I telAkki ediyor, 
diğer Clmburlyetlerlo blıhu 

farkımıı nedir, itiraf edelim, 
münenerlertmlslo ylzde dok 
Nnı, ba hmaeta u bile olea 
6all blreey bilmemektedir. 

Bu lee, ileri bir cemiyet ada 
mı için .. Affedilmez, milsamaba 
kabul etmez bir kosur, bir 
aokundır. 

lnkılAp, mCltemıdi bir teki· 
m61 oldotana gôre, kltleale de 
durmadan ayal 1eyrl takip et· 
meai lazımdır. Fakat ba takip 

- Sona 6 IDCI Rhlfede -



Soyadları_nı Kütüğe Yaz
ıran Y urddaşlarımız. 

--------------
Dfin de nilfoe mftdürlOğöne 

giderek eoyadlarmı kOtüğe . yaz 
dırao yarddaşlarımızın adlorını 

aşağıya yazıyoruz: 

Yueufdede caddesinde 65 na 
merada Emin Taşkan, Ballıku · 

yu'da Servilitepe'de 465 onm•· 
rada Ali oğlu z,.,ynel Coşkun· 

ışık, Karantina Cfineydbey eo· 
kağında 14 numarada Sabri 
Delge, Karşıyaka Yalı sokak 
194 numarada Cemal Demlrsoy, 
M. M. B. A. Hamdi Dolam, 
Eenafşeyb mahallesi 130 onma· 
rada Ali Darlp1 Bayraklı Vleoe 
sokak 21 numarada Ali Dik, 
Devlet demlryollarında lbrahlm 
Düzyamao, Sloekll'de 132 DU· 

marada Y apr Gepsen, Devlet 
d~mlryolları cer dairesinde Meh. 
med Azmi gOrbOz, Pazaryeri 
15 ouruarada Hnlılsl Halıcıoğlo, 
Alsancak Gök Alp sokağında 

18 numarada Bfteeyln ve bira· 
derlerl ailesi BOner, Mes'odlye 
mehallesl 27 -32 numarada 
Mehmed Harman, ikinci Sdley· 
maniye lbtşağa ıokağanda 25 
numarada Arif Mlanalp, İkinci 

Aziziye mahallesi 1 numarada 
Şakir oğlu Rıgıb Maroan, Kar· 
şıyaka Alayhey 14 numarada 
Rahmi Meres, Meret, Mecidiye 
mahallesi 1 O numarada Mehmed 
Mlnanoğlu, Karşıyaka Yeni so· 
kale 24 numarada Ahmed Mat· 
ben, Seydlköy İnhisarlar kan· 
tarcısı Ahmed Malaz, Şeyh ma· 
hailesi Bahçe sokak 8 numa
rada Ahmed Mavlçiçek, Körfez 
şirketinde Bileeyin Mıeırlıoğlo, 
Hafız Sftleyman sokağı 4 no· 
marada A. Buhlsi Macan, Ba· 
barlye'de 25 numarada Yekta 
MeHa, Aliağa mahallesi (.aml 
sokak 35 numarada Osman 
Makinacı, Kıhramanlar'da 12 
numarada Halid Marav, Def. 
terdarlık mubaaefie k4tlbl Maz· 
har Meray, Karftkapıda 53 no. 
marada Mustafa oğla AH Mor· 
doğan, Kalafat mahallesi ftçt1n· 
cd KOçQk Camgöz sokak 25 
numarada Ahmed Münettlr, 
İklçeşmellk Camgöz sokak 11 
numarada Salih Menet, Yüz· 
başı İsmail Met, İkinci Sdley· 
maniye YOzbaşı Hasaoığa so 
kağı 101 numarada Arif Olgay, 
İldocl Memduhlye mahallesi 

328 numarada Kbım Otaç, 
Aleancak Mes'udlye mahallesi 
lGl numarada Nihad Olac, 
Ceza hAklml Halim si dar, Mllli 
emlak kAtfbi Avni ve kardeşi 

Hilmi saraç, İnhisarlar ziraat 

memurlarından MelAhat Vfl kar· 
deşl Belkls sermen, Emrazıea· 

rlye hastanesi memurlarından 

V ehbl eerinova, Tınaztepe mu· 
alllmlerlnden Emin sağtürk, 

Üçüncii Kahramanlar Meydan 
sokak 15 numarada Osman 
elreç, Eerefpaşa Muradalt sokak 
4 numarada Mustafa serim, 
Karşıyaka'da 68 numaralı polis 
memuru Mustafa sesglr, Nuri· 
bey sokak 6 numarada Yusuf 
süren. Yiizbaşı Hamdi sağman, 
Uzunyolda Cemil sayaşçı, Kız 

lisesinde Abdullah ıeçen, Sey
dlköy tahsildarı SelAhlddln sa· 
kınmaz, Doktor Hasan Tahsin 
Baydım, 20 numaralı itfaiye 

memuru SOleyman samyell, 
Belediyede 59 numarada Hü· 
seyin eiinç İş bankası memur· 
)arından Reıad Şakir saltıkln, 

Baruthane caddesi 30 numarada 
Kudret eü vehan, Belediye md· 
fettlşl A vnl sak, İnhisarlar Dar· 
ağaç depo memuru Tevf lk 
ıuner, Tilkilik Maliye tubeel 

haşmemuru Haean sözer, Maliye 
kırtasiye depo memuru Etem 
senlldUek, Dôrdüncft mınta.ka 

belediye memuru Hakkı ıargor, 
Mimar Kemaleddin mahallesi 
47 numarada Ahmed eağıroğlu, 
Ziraat bank11&ında kavas İsmail 
stdar, ikinci komiser İhsan 
savgat, MülAzlm Adil savsan, 
Topallı Klreçllkaya'da Sabri 
serman, .Mobtarzade Bohlei 
ıeçkinıy, İhracat gümrüğOnde 
Ali. Muhsin eekl, ikinci Sakar· 
ya'da 25 numarada Nazif ealak, 
Fotoğrafçı Bafız Ha&1n eert · 
kıya, Karoıyaka'da Barbaros 
sokağında 28 nomırada Con 
ııar, Keçecller'de Servetbey ha
nında Zennure selik, Emrazı· 
aariye haıtaneefnde Fikret eön· 
mezateş, Tınaztepe mektebi mu
alllmlerlnden Muea Kazım ıil

kil, Aıkeri haataneıl ikinci he· 
kimi Hakkı sayar, Komiser 
Hüsnü 11lay, M6lkiye mftfettlşl 
Hikmet söyman, Karşıyaka le· 
tuyon caddeıi 11 numarada 
Ali Baydar söne, Karoıyaka 

Yıldırım ıokak 12 numarada 
Arif, Remzi, Sawt eirel, 246 
numaralı polis memuru Sırrı 

ıırlay, 13 numaralı polis me· 
moru Remzi soysal, Kantar 
idaresinde kantarcı Ahmed sol· 
entay, itfaiye ışçm Mehdi sal· 
ger, Çukurçeıme bekcfııi Yoıof 

eağyol, Toton fabrikasında si
gara amiri MuH Kıtzım siyasal, 
Buca'da Bortld ıfile, Nalıncı 

oğlu Ahmed Ref tk Nalıncıoğlu 
ıoyadlarını almıtlardır. 
-------1------
Nazilli'den 
Bir Mektuh .. 

Nazlllt'de İHefe adında biri· 
nln öldftrGldGğCl hakkında ga· 

zetemlzde bir haber çıkmııtı. 

M uhablrimlıln verdiği bu ha· 

herde, yapalan tahkikatta lıa· 
efe'nln ırz dGtmanlığı yaptığı 

bildiriliyor ve cinayetin bu ae· 
bebden ileri gelmiş olmaıı fh· 
tlmall ileri aflrilliiyordo. 

Dan, NazUll'de Madran rakı 
fabrlkaa1 sahlbt Lütffl imzastle 

aldığımız bir mektubta, İ8aefe· 
ola milli milcadelede hizmet· 

teri görfildflğO, ırz doımanhgı 

yapan bir adam olmadı~ı, bil· 
Akla iyilik yapmayı sever bir 
loean o~duğu bildirilmektedir. 

Dikili'de 
ı Zelzele Felaketzede· 
leri için Mnsamere •• 

Dikili, ( Boıoef) - Marman 
adalarında n Erdek kaz11ındak.I 
Y ernraıntıaından zarar gören 
yurddaşlarımıza yardım için 
Diktll Gençler Birliği önayak 
olmot n gelirini evsiz, barksu 
kalan kardetlerimlze yollanmak 
ftzere Birlik salonunda bir mft· 
eamere yermişlerdir, Müsamere 
netlceelode 50 lira bu acıklı 

kardeolerimlzln yardımına koşan 
Balıkesir HllAllahmer cemlye· 
tine gOnderllmlştir. 

Gençler, "Meteu plye81ol 
temsil etmhler ve çok mnnffak 
olmotlardır. Bu hayırlı ltde 
önayak olan Olktll Gençler 
Birliği ile C. H. F. kaza idare 
heyetinin mesalelnl memleket 
hılkı tftkraala karşılamıştır. 

(Varlık) 
(Varlık) mecmuasının 38 inci 

aayııı da gOzel ve değerli yazı· 

larla çıkmıttır. Okurl1rımı11 

6itltlerls. 

111111111111 Vukuat 111111111111 ı Londra 
Hırsız1ıklar 

1 - Alsancakta Aydın de· 
mlryolu kumpanyaaının odala· 
nada bulunın ameleden Cemal 
o~hı Kenan 'ın bir kat ioçl el· 
btsesl çalınmıollr. Hırsız zabı. 

taca aranmaktadır. 
2 - Bayraklı'da Mereinll 

caddesinde Ahmed oğlu bay 
Mostafa'nıo hayvan damında 

bulunan koyunlardan iki taneı!f 
çalınmıetır. 

aranmak tadır. 

Hırsız zabıtaca 

Sarhoşluklar 
1 - Sarhoo olarak Çorak· 

kapı'da it.emer caddesinde Hü
seyin Avni oğlu Sıtlu ve Na 
ıım oğlu ~'ethiye hücum ve 
hakaret eden Mebmed oğlu 

Aziz, Baean oğlu Abdullah, 
Rlfat oglo Klzım ve Mustafa 

oğln Rıza zabıtaca yakalan 
mıtlardır. 

~ - Sarhot olarak Karanti· 
oa'da Halil Rtfatpaea cadde&ln· 
den geç~n Mınastır'h kehıbcı 

Bekir oğlu Hacı; earboşJuk yü· 
zünden taı, atarak. Bay Hllı;:· 

met'io ldueeiad1:ki .kahvehane· 
nin iki camrnı kırmış, zabıtaca 
tut olmuştur. 

3 - Peştemalcılar'da sarhoş 

olan terzi mühtedi 1 van oğlu 
Llben, diğer adı Faik polis 
nokta memurunun bulunduğu 
barakaya tekme ile vurmuş ve 
polise hakaret etmiş olduğun· 

dın yakalanmıttır. 

4 - Kemeraltı caddeelnde 
sarhot olarak nara atan Bay· 
rettin oğlu Raşlt zabıtaca ya 
kalanmıttır. 

5 - Sarhot olarak İkinci 
Beyler ıokağında blrblrUe kav· 
ga ettlkleri görlllen Beılm oğ· 

lu Aıım ve Bekir oğla Cemal 
zabıtaca tutolmot ve hakla· -rında tahktkıta baılanmıttır. 

Kadın Kavgası 
1emetpaıa bulnnnda De· 

mir kızı Sabıhıt ile Ali 
kızı Mdnlre cadde berinde 
birbirini dö•dtıklerinden zabı· 

taca tutulmoolardır. 

§ - Tepeclk'te Kızılırmak 

sokağında BOıeyln karm Bah· 
rlye; ıynl evde oturan Ahmed 
kızı Adile ile knga etmit, 
kahve değirmeni ile Adlle'yl 
başından yaralamıotır. Zabıtaca 

nk'a hakkında tahkikata de· 
vam edilmektedir. 

Kız Kaçıranlar 
Karakapı caddeıinde oturan 

Ahmed kızı bayan Seher, kara · 
kola mflracaatle onaltı yaıında 

kızı bayan Sabaha do Gaf far 
sade oteli odacıaı Giritli 
Mebmed ve Nazif tarafından 

iğfal edilerek ,, kaçırıldığını ld· 
dla etmlıtlr. Zabıtaca Oçil de 
tutulmuş, tahkikata baelan· 
mıetır. 

Zorları Ne imiş?. 
Balcılar caddesinden bloet 

arabaalle geçmekte olan Behçet 
kızı Bayan Behicenin önt1ne 
geçen seyyar fıilıkçı Nail ve 
arkadaeı Karakaş Mehmed; ıra· 
bayı durdurmuşlar ve içine hl· 
nerek Bayan Behiceyi tokatla 
dövmGtlerdir. Nail tutulmuf18 da 
arkadıtı Mehmed kaçmııtır. 

Zabıtaca arannıaktadır. 

Yaralananlar 
Pazaryerlnde aeyyar mendilci 

Konyalı Mehmed oğlu Hdseyln 
ve aıkadaşı Mustafa oğla AJI 
ile Sf'yyar bordavatçı Konyalı 

Baki oğlu Ahmed areaında 

yQztılc oyunu mea'eleeioden 
kavgı çıkmıı, Ahmed biçakla 
All'yi elinden ve Biaeyial de 

bffa~• ,..nlellHfllJ', 

- Başı 1 inci sahifede -
daki mütaleatın bütün Brltıoya 
hükumetinin 1 ştirak etmekte 
oldoguna işaret ettlkttıu sonra 
Birleşik Amerikanın kuvvettle 
bu umumi barış hareketini te· 
yld edecek olursa bunun ne 
kadar kat'i bir netice verebi
leceğini kaydey lem iştir. 

Bay .Makdonal i'ın bu müta · 
leatını mllli amele fırkasının 

organı olan Nev!! Letter gaze· 
lesi neşrettiği bir makale ile 
daha ziyade tavzih etmektedir. 
Bu gazeteye göre, İngiliz ef · 
karı umumiyeıi Almanya'dıld 

eon hıldlselere ve general Gö· 
ring gibi Alman bakanlarının 

nutuklarına bakarak emniyet 
hakkındaki Fransız taleblerln 
deki kuned tamımlle takdir 
~tmekte ve bunlara memnuni· 
yeti moclb bir neılce verilme· 
ılnl auu eylemektedir. 

L~>0dra, ~ (A.A) - Royter 
Ajansı, bu sabahki Fran11ız İn · 
glHz hususi m6ktlemderlnln 
btrl Devnlng Strette harici 
başkanın evinde •e dfğ~ri 

hariciye nezaretinde cer"yan 
cdecf'ğlnf haber almaktadır. Bu 
muhaverelerden sonra Fransız 
sefaretinde bir öğle yemeği 

verilecek ve nlbai içtima öğle 

den sonra yapılacaktır. 

Bay Laval9ın Paris'e ancık 
pazar gilnü dönmesi ihtimali 
vardır. Dün akışım Brttanya 
hilktımetl Fransız nazırlarının 

ıeref ine olarak hariciye neza· 
retlnde bir ziyafet vermlt ve 
bana Bay Makdonald riyaset 
etmlttlr. 

Londra 2 (A.A) - Royter 
Ajan11ndan: 

Fransız •e İngiliz mohne· 
relerinde elde edilecek netice· 
lerln herhangi bir aur~tle olar· 
H olıon Almanya aleyhine 
mOtevecclh olduklarını zannet· 
tfrecek bir şekil •lmamasına 

Sarkıntılık 
Baıdorak caddesinden sarhoş 

olarak geçmekte olan Ahmed 
oğlu Ali rastladığı Ali kızı Ba· 
yan Rabia ve İemet'e l!lrkınh· 

lıkta bulunduğundan zabıtaca 

tutulmuş ve Adliyeye veril
mietlr. 

Yen kesicilik 
İsmetpaıa bulvarında Meh· 

med'in yoz kuruş parasını 

yankeelcllik soretlle çalan GO· 
mtılclne'lt Emin zabıtaca tutul· 
mnttur. 

Taşla Dövmnşler 
Evvelki gece İemetpaoa bul· 

va.rından geçen HOıeyln oğlu 

Said; birkaç kişinin hOcumuna 
maruz kaldığını ve taola dövdl· 
düğilnG . 1abıtaya tik Ayet et · 
mlştlr. 

Esrar Satarken 
Çorakkapu'da Basmahane is · 

tasyonu önOnde earar sattığı 

görtılen Afyonlu Mehmed oğlu 
Süleyman zabıtaca yakalanmıı 

adliyeye verllmfetlr. 
§ Sabıkahlardın Giritli İbn· 

hlm oğlu Mf'hmed; Kllrd Meh· 
med adında birine 25 kuraolnk 
esrar aatarken arattırma me
murları tarafından tutulmuş 

ve Gzerlnde yarım dirhem es· 
rar bolunmottur. 

Kamalı 
Seydloe birli M uetıfa oğlu 

Mehmed Alt Karataı, caddesin· 
de tutulmuı n Ozerlnde bir 
kama bulu11arak zabıtaca alın· 

Dfffbr. 

bilyük Britanya hükumetince 
pek ziyade ehemmiyet verildiği 
gündeo güne meydana çıkmak· 
tadır. 

Bilhaaaa son günlerd~ 1ngll· 
tere tarafından Almanya'oın 

vaziyeti tam bir aorette nazarı 
dikkate alınarak Relch hüku· 
metinin haysiyetinden n mev· 
klinden hiçbir oey kaybetmek· 
efıln imza edebileceği bir an· 
laşmaya vücud verilmek iete· 
nlldiğl görülmektedf r. 

l.ı<>ndra, 2 (A.A) - J{oyter 
Ajaos1Ddan: 

Dün 11babkt Franaa İngiltere 
konuomalarnıdan pek büyftk 
bir kıam1Dı Fransız büyük er· 
kinı harbiyesinin Almanya'nrn 
askeri vaziyeti hakkmdaki mü· 
taleatını lzın eden Bay Laval· 
ın nutkuna tahsis olunmuttur. 
Fransa erktnı barbtyeıloln md· 
taleaeına göre, Almanya bGkıi· 
meli muntazam aurette vey& 
kısmen talim f!dllmft efradı 

maliktir ki, bunlar adet itiba· 
rlle Fransız askerine faik de· 
ğilseler bile hald11 müanldtrler. 
Yalnız harp levazımt itibarile 
Almanya aş,ğı vaziyettedir. 

Londra, 2 (A.A) - İc;lolut 
bakanı Sir John Gllmour Kln~e 
Byande eöyledfğl bir nutukta, 
Londra görü~melerlnin muvaffa· 
kıyetf Avrupa'dakt emniyeti ar· 
tıracağana emin oldoğuno söyle· 
mittir. 

İstanbul, 2 (Hususi) - Lon· 
drı mdzakerelerloio baıladığJ 

haber verlllyor. Gelen malti· 
mata göre, Franııa'nın, tayya· 
releri ile İaglltere'yi mGdafaa 
etmek ve İogtltere'nin de Al
man'lara karşı Fransa'yı .. oru· 
mak Ozere askeri bir anlatma 
yapacaklardır. 

Loudra 2 (A. A) - B6Uln 
Londra gazeteleri ansında yıl· 
nıı Dıll Mail netrettlği makı· 
lede dOnkd mftk4lemelerl mev
zuu bahsetmekte ve evvelden· 
beri mddafaa etmekte olub 
ltalya'nın da iltihak edebileceği 
bir lnglliz Franeıı tedaftH itti· 
fakı lehindeki mutaleuını ileri 
sftrmektedlr. Bu suretle Al· 
manya Avropa'nın farkında 

serbest kalacacaktır. 

Gazeteler son derece ketOm 
bir tekilde cereyan etmekte 
olan dGnkil mOlikatlar hakkın· 
da değltik mahlmat vermekte· 
dlrler• Tlmee gazetesi bogftn 
ôğledeo sonraki mOkAlemelerde 
umumi mahiyette fakat mem· 
nunlyet verici netlceleı elde 
edileceğini Omid etmektedir. 

Daily Mali vaziyeti bedbin· 
ilkle mtltalea ve bir çıkmaza yık· 
laşıldığını yazmaktadır. 

Dafly telgraf tasavvur edilen 
itillfın bftyOk kıımının lfta 
edileceğini zannetmektedir. Dail 
Daıkec, elde edUecek hlllfın 

İngiltere tarafından yeni teah· 
hftd teminatları ihtiva etmiye· 
ceğlnl ıöylemektedJr. 

Loodra, 2 (A.A) - Bava11 
Ajansına bildiriliyor: 

Evening Neva gazetesi dün 
akşamki nftıhasında Franea 

0

nın 

bir hocama maruz kaldığı 

halde fngiltere'nin ukeri ve 
bahri kuvvetlerin yardımın gd· 
veneblleceği bakkındıı verile· 
bilecek bir temln•ta mulı.abll 

bütdn hava kuvvetlerlle logll· 
tere'ain yardımına gitmeyi ka 
bul edeceğini zannettirecek 
birçok esbab vardır. Bu tekilde 
lnglltere için hava cihetinden 
hiçbir tehlike kılm171caktır. 

Buyıır! 
Adile çağırılao b6rkeı tlmdiye 

kadar: 
- Efendim! Beyim! 

Diye cevap verirdi. Mek.teb· 
lerdekl yoklamalarda mevcud, 
namevcud, efendim, sözleri de 
kalktı. Talebe yoklamada: 

-Geldim, buradayım, varını! 
Diyor. Gelgelellm bizlere ... 

Beni blrlel: 

- Kemal Kamil Aktaş! 

Diye çağırsa, a~2ım bAli efen· 
dlme kaçıyor. Lalbukf: 

- Buyur! 

Demek gerek. 

(Buyur), çok gt>nlş bir llfdır 
emret, diyor. Herhalde tıfendinı· 
den çok iyi. Çocukluğumda ta· 

luat tiyatrolarında bir efendi 
atığını çagırdımı, kollı arasın· 

dan gaz tenekeal tangırtısı ile 

karıtık (8oyurrrrr ... ) Diye bir 
ıeı aklıma geliyor. (Buyur), 
efendim, beytm, patam Ue baş· 
ha•• gltmlo bir l4fdır. Veleepld 

hocayı tanıyanlar, (Buyor) o 
hatırlıyacaklard.r. Ben kendi 
hesabıma bnyurcuyum, apımı 
ılıotırıyonım. 

Dayak devrjmimlzia her yo· 

lana doğru durmadan gitmek 
gerckdr. Öz TOr.kçe'yt bir yıla 

kalmaz, yurdumuzda genel bir 
dfl yapaca8ı•. Bu aa7ede Tark, 
Tdrkçe konotacak, TGrkçe dG· 
şünecek ve Tarkçe sôyllyecektlr. 

Doktor 
Ziya Hamdi 

1 

Kulak, Boran, Boğu 
mOtahu1.tsı. Cumadan bat· 
ka hergfln hutalmm 3·6 
ya kadar kabul eder. İkin· 
el Beyler ıokağı, Beyler 
hamamı karıı11 No. 41 

Telefon: 3686 _, ____________________ _ 

Çal hukuk hakimliğinden: 

Çal kaıuı haz'ael maliyenin 
m6ddelaleyh çal hayvanatı rpı· 

zırra heyeti relıl haaan fehml 
ve aza tevflk ve zlnat me· 
moru pkir beyler aleyhine 

ikame eylediği f işenk bede· 
tinden 209476 kurnt alacık 

davasının çal hukuk mahke· 
meslnde bakılmakta olan mu· 
hakemeslnde madaeı aleyhler· 

den fakir beyin lkametglhı 

meçhul oldoğondau mumaileyh 
ziraat memunı t:ıklr beye teb· 
llğat yapılamadığından tebliğ•· 

tın yalnız onun hakkında ga· 
zete ile llA111na ve bu Uioıa 

limlre gueteal nntulle lcruını 
karar •erllmlt ve muhakeme· 
de 26 2· 1935 Hlı gftntlne ıaat 

ona tayin kılınmıt olduğundan 
yevmi meskurda çol hakok. 
mahkemesinde mumaileyh oaklr 

beyin hazır bulunmaıı akıl 

takdirde muhakemenin gıya· 

bında icra kılınacağı ilin 
olunur. 344 

Üniversitede Döc;ent 
Munin Profeaör 

Dr. A. Saf eddin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Baıtalıra bergftıı öğleden 
eonrı bak.ar. 

İ8tiklil cadden No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci bt 

Telgraf • ı S TAN BUL 
Telefon : 49250 
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- - --·-FÜibol Maçl-a-rı-.. Bid_en-~~----~h-iy-esi dedir. 

Odadan çakarken polis me· 

muro:I 
- Cüzdanınızı alıkoyuyo 

rum. İçlndeld para ve evrak 

için bir zabıt tanzim edile· 

cektlr. Arza ettiğiniz takdirde 

yemeğfnlzi dışarıdan getirtebl· 

llrılnlz. 

Birçok defalar hapishaneye 

girmek tehlikesi geçirmemiş 

değildim. Fakat başkasının 

lrtlklb ettiği bir suçun cezasıuı 

çekmek üzere hapl!e atJlmak 

ta bir hayli garlb idi. 
İşte böyle nlhayeısiz lılr 

düşilnce silelleshıe dalmu~ du· 

rurken tevkif hanenin kapısı 

açtlarak bir gardiyan içeri 

gl~dl ve birlikte çıktık . 
Her ayak sesinin kabararak 

büyük bir gürültü haline gel · 

dlğl geniı koridorlardan geçe· 

;rek biraz evvel beni tevkif 

etmlo olan polfı memurunun 

yanına ithal edildim. 

Önlerindeki wa~anıo üzerin 

de duran birçok evrakı tetkik 

ile meşgul olan memurlar, içeri 
girdiğim zaman başlarım bile 

kaldırmadılar. O vak:ıte kadar 

cür'etUrhğtn temin ettiği mu· 

varfaluyete güvenerek lstlcva 

bım esnasında da ayni suretle 

hareket etmeğe kıırar verdlm. 

On dakika kadar bulunduğum 
köııede hiçbir suale maruz 

kılmadan bekledim. Zannedi· 

yordum ki memurlar, beni 

ııııretl mahsusada ihmal etmiş 
görilnmek istiyorlardı . Bu su· 

retle on dakika gelih geçti. 

Nihayet, amir nzlyetinde hu· 

lonan memur başım kaldırarak: 
- Sf z Ceymls Skol de· 

ğlleinlz. 

- Nasıl olur, ben O)'om. 

Bunu IBpat edecek vesaik te 

elz de bulonnyor. 

- CeYaplarınızı verirken 
mOtalea UA ve etmeyiniz. 

Ve birdenbire sordu: 

- Edgar PJI namında bir 

polis mnrettloi tamyor musunuz? 

Bu suale o kadar intizar 

etmiyordum ki galiba birden· 

bire ağzımdan "Evet,, kelimesi 

t;ık.tı. Fakat derhal kendimi 

toplayarak inkar ettim, amma 

nıemnrlara da müthiş bir şilp· 

he lika etmiş oldum. Bunuflls 

beraber beriki tokdlrde de 
onbeş eeneyl boylamak mu· 

hakkak gibi görünüyordu. Uzan 
lndddet sakit kalmamdan sinir· 

lenen polis memuru asabi bir 

halde: 
- Rica ederim. Ya evet, 

ya hayır deyiniz, dedi. (Edgar 

Pil) ı&iıml siniz? Değilseniz bu 

adımlı münasebette bulundu· 
nuz mu? Bu noktaları tasrih 

tdinlz. 

-Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyazgam 
Haydar Rü{'dü ÖK1~t . 

Umumi ne~riyat \'e yazı ışlerı 
tnildürii: Kemal Tıılit KARACA 

idarehanesi: • 
İzmir ikinci Beyler sokağı 

C. llalk. .Fırka ı bina6l içinde 
Telgraf· itmir .. ANADOLU 

l'elefon: i.776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ : _ 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Uç 

aylığı 500 kuro{'tur. 
Y •hancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuruştur. 

~Ü geçmiş nüshalar 25 kuruştur 

ANADOLU MATBAASJNDA 
BASlL.'11 TIU 

- Bayır. Bu adamla hiçbir 

münasebetim olmamıştır. Yal· 

nız adına gazetelerde tesadüf 

ettim. 

- Yalan söylemtğe kalkış · 

mayımz, Bütün deUller aleyhi 

olzdedlr. hlraf ediniz ki, Ed· 

gar Pli; bazı hususi teşebbfis 

lerlnizde elze tavaeentta bu· 

lundu. 

- .Fakat Müayü ... 

- Bundan ötesini müstao· 

tik: tenvir edecektir. Biz; Ed· 

gar Pil ile hiçbir müoseehetl · 

niz olmadığını ısrar t:ttiğlnlzl 

kaydedeceğiz. 

Yeloız, hıma yazmış ol· 

duğunuz mektubla kağıda altı · 

gınız imza arasındaki farkı 

adliyenin nazarı dik.katini cel· 

bedeceğiz. 

- Bu elbet doğru deglldir. 

- Orası hilahora anlaşılır. 

Bıına ytızdığınız mektubun meali 

sarihtir: Bunda intihar edece· 

ğinf zi blldlriyoreon. Bununla 
da izinizi kaybetmek istediği· 

ntz 11nlaeılıyor. Buna itiraz 

edt:cek bir sözünüz •ar mı? 

.Mrmur; bana tfaba bir sürll 
sualler soruyor, beni şaşırt 

mağa çalışıyordu. 

Fakat ona mağlüb olmamak 

tararıoı vermiştim. Suallerine 

lzmirsporlular Sahaya Gelmedikleri 
Içiı1 Maç OJmadı .. 

Sporculara Don 
Bir Filim Gösterildi ____ ._.. ..... ..., __ 

Türkf ye atletizm antr .. nör6 

Her Abraham'ın Almanya'dan 
Cuma günü bava çok güzel· Cemil gibi iki değerli oyuncu· tebrlmlıe getlrdirğl (Spor \'e 

di. Lik müsahak:alarından çe· sundan mahrumdo. lzmirapor beden terblyui) f llml dün 

kllmlş olan spor kulüblerloln talumında lee ı;olaçık Sabri bek öğle vakti T.yyare sinemasında 
vaziyetlerine spor merku he· yerint', ikinci takımdan Adnan sporculara ve halk.tan fatlyen· 

yeti hıila bir ~are bulamadığ1D. orta hafa alınmış ve takımda lere parasız gösterilmiştir. 

dan bu güzel havada Altıancak geçen haftaki oyana naz•ran Pt'kçok mektepU He sporcu 

stadına ~elmhen takımların epi de~işlkltk yapılmıştı. ııpor mekez heyeti ve futbol 

maçları, hakemlerin sadece tek f zmifspor'luların zııman za. heyeti azaları bu epor filmini 
başlarına veya gelen bir takım· man yaratlığı tehllkı• lt·r netice· seyrt:tmlelerdlr. 

la düdfık ı.·alarak seremoni ııfz kaldı. Bilhassa ikinci dev· lı'Himde ı:por "" Leden hare· 
yapmalartle geçti. renin euolarındıı Alıay kcıl.,;:;t ketinin lıenQz fiç aylık bir ço 

~aat onheşte Bucaepor'Julat; boştu. Bununla beraber Altay· cuk.tao baolıyarak 7"2 yaşında 
sahaya gelmemlıı oları f znılr · lıların daha çok gol yııpmala· b' d ı. d d .. ır a ama •• ar gı· t;ir iğl eaf. 
sporluların kalesine dog- ru in · rına da lzmlrepor kalecisi lbra b 1 k a ar ayrı ayrı görülme tedlr. 
diler ve hakem tarafından ga· hiwln fczla gayret ve fedakar · 

Atlarua, koema, yüzm~, rop 
llb sayıldılar. Bundan sonra lığı mani c.ldu. 

oyunları, dağcılık, kayak, de · 
Baca11porla Göztf pe takımı ara· Bu maçlardan evt·I Parkspor· 

llll l k l Ü Ü ·ık nizcillk (yüzme ve kürek çek· sında bir ekzereiz yapıldı. B. ıi la ım arı g n n ı oyu· 
H ık h d ı r.ne ), beden terbiyesinin her 

takımları da sabahleyin ekıer · nunu ı sa asın a yaptı ar. 
'1' k b ·3 O L d türlü9ü f tllmde varda. Alman · siz mahiyette kar~ıla,tılr. a ıru u maçı • - aazan ı. 

S ı 2 ''O d E f B ya 'da çckilmlv olan bu f :ilimde Halk ıııahasm<la: aat ,:, a şre paşa· •Y· 
raklı takımları karoı laştı. Ha· birçok dQoya rekordmenlcrl de 

Alsancak Hhaerndakt bu ha 
kem Bay Muharrem idi. E,rd· spor yaparken görülmektedir. 

rekeıslzliğ" ve seremoni vazı . 
paşa'Jılar 2-1 galib geldiler. Kamplardı talebenin, hilhaeY 

ycılerioe mukabil Halk eaha· 
M kt bl ·ı ı·ı . · kız talebenin faaliyeti, dag" lara sıuda hararetli maçlar yapıldı. e C ı er l&I: 

Bunlar Şarkepor Türktıpor ta· Mektebler arasındaki ilk çıkıoları, atlamılar, daoılar, 
kımları ile Altay ve lzmlrepor maçlarına perşembe gtinü Balk gCUlc atmalar, beden terbiyesi 

tal"nıları arasında yapılan in · ve AIHncak eahalarında denm hareketleri bilyök bir ze-.lde ve 

tikim maçıdır. edilmiştir. Ticaret . Karoıyaka ietlra<le ile takip edilmiştir. 
Birinci müsabaka ııaat U, 10da ortamekteblerl takımları ma· Sporcular; bu f illmlerden ha 

OzDm Satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. s. 

204 Vltel Ye şüre. 14 25 li 75 
141 Müııkl. lobi. ıo ~5 ıı 50 

:12 l,en R,.clyo 14 fıO 14 50 
3i7 

Zahire Satışları 
Ç. Cinsi K. S. K. S 
:J56 Buğdıy ·1 25 5 25 

5 Kumdprı •l 75 ıt. 75 
1000 ken. pala. 300 ;lOO 

50 balya pamuk 5~ 51! 

Köıııür Sana-
yii ve işçi lcr .. 
Uluslararası ~lesai 

Bnrosu Neler Yapıyor? 
Ce11evrl': :l (A.A) - Wmılar 

arası mesai hürosunun idar" 

meclisi Sovyı·t murahlıuı Hay 
Horiı Arguea, ho~geldlolz de· 

dlktl':D sonra .kömür saua1jlnln 

uluılararaeı baro ıaeui!il hık · 

kıodaki raporunu tetkik el 

mf~tir. 

Buııd•n sonra kömür sana· 

yfinin ufuslararHı weeaf kon· 

f eransı toplanmadan evel uluı· 

lararaıı nizamlara baolaonıa · 

ııoa temenni eden amele f'io· 
dlkaları kararını kabul ryle 
mlştlr. 

uı uslan rası meı;al büroıu· 

bun toplanacak konferanea 

biçblt cevap vermedim. Düştü · 

ğilm badireyi şimdi biCRz anlar 

başladı . Şarkspor takım, bu çında 2-3 Karijıyaka ort11 klkaten ietlfade etmi~lerdir. aldumum mrsa(njn alııılırara~ı 
ma~ı 0 - 2 kazandı. Daha mü mektf'b takımı gallb geldi. Bu Her Ahraham; bugün Mani · oh:otnahnu 111pıı pı ojdl'riudrn 

gibi olmuştum. Fakat nr. ola· 

caktt, beni ne yapacaklardı? 

Bunlar henüz meçhuldu. Bll 

lıim olen diğer maçı da Al· ca ortawektebi · San'atlar ta· ııa'ya gidecek ve filmi orada hariç olarak bu lı urooı,rn kol . 

tay'lılor: lzmfrapor'lolara naza kımları maçında iki takım da da gençlere gösterdikten sonra 1ektlf i.:o.utoratlarla muh11clr 

ran daha gflıel ve bakim oy· üçer golle beraber• kaldı. Uilak'a ırçecr:.lc, oradan Anka i1Jçllerl1Jin lşP- eılıomaeı meı'e· 
sırada memur: nıyarak O -1 ile kazandılar. Ônflmilzdeld hafta lise San'· ra'yı döndakten sonra, f ilml ı,.ıerluc da1r bir rapor -.erml'el 

Altay takımı; Baeri ve kalei atlar takı mlerı maçı vardır. Almanya'ya götilrecektlr. muYafık görfllmOotik .. ......................... _. ........................ .-.1 ..................................... . - Sonu var -
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14. işme, 16. kaynaca, 16. kay· 
nak, 17. kaynarca °{sıcak memba 

man.) 18. ö~me, 19. patlalr, 20. 

pınar, 21. pıyar, 22. pulak, 23. 
e:ığrak; 24. sızak (en sızan yer 

mın.} 25. tüp, 26. yol 2i. yoluk 

Memduh - 1. öğet, 2. öğül· 

müş, öyülmüş 

Memdut - ı. o.atılan, uzatıl · 

mış, 2. siirekll 
Memen - sığnak 
Memcr - 1. aşıl, 2. aşut, 3. 

ge.rçe\:, 4. geçit 

Memleha - tozla 
Memleha - 1. bulgasuo, 2. 

cerşll, 3. el, il, 4 ölke, ülke, 5. 
yer, 6. yir, 7. yurt 

Meınh'i - J. dolu, dolmuş, 

2. örüklü 
Memluk - 1. incü, 2. kara· 

baş, 3. köle, 4. kul 
Memnu - ı. yasak, 2. yığak, 

3. yığuk 
Memnun - 1. güvenç, 2. 

öğrücç, 3. ee~ln çli, eevlo mlş 
Memnun etmek - 1. .Lavan· 

dırmak, 2. sevindirmek 
Memnun olmak - 1. gönen· 

ınek, 2. güvenmf'k, 3. kuvanmak 

1. onamak, 5. sevinmek 

:Memnuniyet - 1 . mengl, 2. 

sevinç, 3. sevintl 
Memul - l. beklenen (muntazır 

ruan.) 2. dilenç, dilek (arzu ve 

temenni edilen man.) 3. lııteneo 

(taleb ve arzu edilen man.) 4. 

umulmu~ umulan 5. umunca 

Memnun edllmlyen - 1. bek· 

ienmedik, 2. ummadık, 3. umul· 

madık. 
.Memul edilmezken - um az· 

çadan 

.Memul etmek - 1. beklemek, 

2. ummak 

Memur - 1. aylıkçı, 2. buy· 
rak, :t bayrak, 4. ellğçf, 5. kul· 
lukçu, gnllukçu 

Memur olmıyan - teğio (bil· 
k ümete mensub olmıyan hMkee 

Memuriyet - 1. fe, 2. kolluk, 
gulluk, 3. m6çe, 4. yer (Memurl· 

yet makamı ınao.) 5. yumuş (va· 

ztrel memuriyet man,) 
Men - ı. kadağan, 2. katağan 

3. tıyığ, 4. tiylt, 5. yasak. 

Meneden - yığku. 

Menetmek - 1. abamak, ~. a· 
yamak', 3. bırakmamak, 4 . caydır 
oıak, 5. çekmek, 6. durdurmak, 

7. indelemek, 8. kısmak, 9. sav· 
msk, 10 terkUmek, l 1. tttmak, 

12. tızmak, J 3. dordormak, 14. 
yaaak etmek. • 

Menalunmak - 1. tıdınmak, 

tılllmak, 2. yığlaodırılmak. 
Menoluomuş - l. eığılmış, :.!. 

tutkun. 

Meoaat-1. çetinlik, 2. earplık. 
Menam l. dal~ (rOya mın. ) 

2. uyku. 
Mendil J. Ç6vre. 2. elbczl, 

~t el çiti, 4. esllgl, 5. soluk ô. 

yağhg, 7. yağlık, yaylık, " yaz. 
lök. 

Menfa - sürgOn, sürgün yeri, 

Menfaat - J. ae, 2. Hı, 3. 

aeığ, asık, 4. a88ı, 5. boluş, 6 . 

çıkın, 7. çıkış, ... . es, 9. kaetık, 

10. tuso, 11. umu. 

.Menfaatli olmak - tusulmak. 
Menfez - l. ağız, 2. delik, 3. 

düden (suların yer altı ml'crasının 

karttlıldar 

Medar olmak kabaıımak 
(yarmı dokunmak man.) 

Meddah - 1. d•lkavuk, 2 . kol· 
maş, 3. mık.tavcı, 4. şavak (müda· 

hin man.) 5. fitOkçü (maeal 
blkAye aoıltan kimse). 

Medeni - 1. eoys:ıl, 2. uygar 
(birinin ardmdın gl~eo, muti, 
tibl mftttd lk man.) 

Medet - 1. kömek, 2. yar· 
dım. 

Medetk6r - yardımrı. 

Medetkdr olmıık - koldamak, 
kollamak. 

Medb (medih, metb) - ) . al · 
kış (methft sena mau.) 2. iyilik 

söyleme, iyUlğlnl ıöyleme, 3. öğ· 
dü (hamdü sena man.) 4. öğme, 
5. öğaş, 6. ökıa. 

l\ferhe 16yık - öğüşl6. 

Methetmek - 1. alkamak (ha. 
yır dua, taheln, olp18, sena etme 

mao.) 2. çaksılmak, 3. lylUk eöy· 

• lemek, iyiliğini ııöyleroek, 4. kes· 

mek, kezmek, 5. öğermek, 6. öğ· 
mek, 7. <>itmek, 8. yıvmak, 9. 
yilkeeltmek. 

Methiye, - Tolgay (nıaDzom 
methiye, kaeide man.) 

Medbar (methar) yığanak. 

.Med(nı-, - 1. bılığ, halık (şe· 
hlr tnın.) 2. bfiyilkşar, :t kent 

(~ehlr man.) 4. klrman, 5, pılak 
(ştıhir mın ) 6. ,ar. 

Medlt, - l. çok .ıüren, t . ıü · 
reklf, 3. uzun. 

Medlul, - 1. ınlaşılın anlatı· 
lan, 2. çem, 3. çıkan, çıkarılın, 

'ı. deme, 5· göıterllen. 

Medrese, okulağ, okul. 

Mcdu•, - l. çağrılmış, çığrıl· ] 

mış, 2. okunmu~, 3. o.kontu, 4. 
okuyla, 5. ~ymen. 

Medyun, l. berlmçl, birimci. 2. 
borçlu, :l. borçlanmış, 4. öt~kçl, 
5. •euceklt, 6. vuglli. 

Mt'dyun olmıık - I. hor~ 
ı;irmek, 2. borçl•nmak, borçlu 

olmak, 3 . ti)'l&mt.}f (ait olm. mın. 
da.) 

Meft.r - l. kaçacak yer, :?. 
kaçamak. 

Mel baret - ~ğ6nme, öyüume. 

J\lcfhuw - 1. aulaşı.av, 2, 

ınle~ılmış, 3. anlı, 4. gürük, cüy· 
rük. 

Mefkure - ülkü 
maksat man.) 

Mef kut 
2. yok. 

ı . yavu 

( ~D onk 

k.ıhu ış, 

Mef hi~ - 1. talgao, 2. çalık. 
3. <;.alJun, 4. engili engl = oüzöl) 
5. inmeli, 6 tutak, 7. tutak . 

Mefeadet - 1. aıdırm•, 2. ayı~ 
!-\. bozukluk, 4. karııtırma, 5. 
koğo. 

Mdııedete düçar olmak - tan· 
jıkmak. 

Meftuh - l. açık, açılma(!, 2 . 

elde edllrule, ~le geçlrflmlı. 

Meftun - l. bftyüleumlş, 2. 

ıışakalmıı, 2. tutkun, 3 tutulmuş, 
:; , vurgun, 6. \lorolmuş. 

Mdtuoiyet - l. beğenme, he · 

ğenme, beğeni~, 2. tutkunluk, :t 
vurgunluk, 4 . yapsık. 

Meftun olmak - ı. algaşmak, 
(tutulmak, münce~lp olmak ınan . ) 
2. beğenmek, çok beğenmek, 3. 

kerkemek, keuemek, 4. aoklon· 

mık, 5. ıatakılmak, 6. ıutuhnak 
1 

7. vurulmak. 8. yapsıaaık. 
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e gra d 'da I{ om Ü n i st Ta- ~ıııııııııııııııı!ııııııııııııııı~~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı' Bi 1 ~mum Tir~ Çif tcil eri K oo.Pe . 
~lzmır yun Mensucatı ;;;; ratif Şirketi Ortaklarına: 

ehe A a ise Çıkard - -
;; Türk Anonim Şirketi~ 

Poı·se Karşı Gelenler Yaralandılar - - = 
Jstanbol, 2 (Hususi) - Belgrad'dan gelen haberlere göre Bel· = Bu mnessese iki milyon iki yDz hin lira ser· = 

:?rad'da milliyetperver tnlebe ile komünist telebe arasmda bir =: maye ile teşekknJ elmiş ve Di Oryental Kar· § 
hadise olmuş ve büyfiyen bir hadiseye pollsler müd11hale etmiş· := 
ludir. Talebe; polise de karşı gelmek iatemtı,ı ve bu yüzden § pet Manufakçöres Limited (Şark Halı) şir- = 
pıı kçok talebe yaralanmıştır. = keline dit İzmir'de Halkapınardaki kumaş fahri· ~ 

Aşağıda yazılı ruznamento müzakeresi için heyeti umumlye
oin fevka14de olarak 4:.3.935 pazartesi günü &aat 9 da Tire 
belediye salonunda içtima• murakabe heyetincfl karar altına alıo · 

dığıodao o gün zamanıoda bflamum alıikadaraom gelmelerini 
rlca ederim. 

l 

2 

Tire çlftcllert kooperatifi ,ırkeıl 
murakabe heyeti reisi. 

A. Edip 
9:~:~ senesi heyeti umumlyece tasdik edilmeyip yenldrn 
tıozlm edilen bl3oçooun müzakere ve t111dikl. 
9:33 ve daha evelkl senelere ah muamelat hakkında G •• G d Ü d = kasını satın almı~tır. Fabrika hntan teşkilat ve = 

U pe • Ü fi Üz rta 30 =~ te8isat ve mO.stahdimini ile eskisi gibi 1 Kanunu = 
sani 1935 tarihinden itibartn )'eni Airket tarafm- =- idare heyetinin raporlacının tetkik ve lcablarının kararı 

aybo lan Adam·'.. ==-= dan işletilmekteair. Herncvi yiin iplikleri, kuma~. = •111111111İ;İ"ıttttİİi111111111111 11 1 ınııııııı ıııfı~f l 
battaniye ve çorap imal edilecektir. Mamulatının ;;; piiiil 

- = emsahne faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edil. - - M F 0 d J 
Yunan Gazeteleri Bu işin Nasıl Ol-~ miştir. Bu mamulat Peştemalcılar başında eski ;;; = eyva 1 an arı 

d "' S J = Orozdibak ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve :;: = = 
uguna aşıyor ar.. ~ satış fabrika içinde }'apılmakladır. :: = Türkiye ve Avrupaom en iyi cine damızlıklarındım ~ 

A 1 2 ( 
- = (Posta kutusu 127) (Telgraf adrcı.i: İzuıir ~ - ı:şılı hastalıksız ve fenni eurette yetİıjtlrilmlş meyva fl. _ 

l na A.A) - Yunan mutboatı Sofyıda sakin olan Yu· - s k) (l' 1 ,. JAJ • - - danloril .. ·. --=: auca , e eıon rıumaruı :.~ · !.. ve 3564 = ., 
=~: ::c:~:~::!a:1ı~:::~81:,=~~~u~:;!:::~~::1raf~a~k~o~~p~ı~:~~ ffiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll UllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllfITT = me~!~':r. fai:baz:larut~:m~~~;~ra~.8rşıtu~:~:~ın~:: 1:a:ı~.:~~~:1 ~ 
havadis alamadığından dolayı hayret etmektedir. T • • T Al - dır. Fazla ıafsi14t almak islfyenlerfn kooperatifimize mü· = 

Yunan elçllfğlnin teşebbüslerine ve Bnlgar hükumetinin vah· es VJ ) 7 ecı Ve 0 l .. fia CJ l • = racaatleri. = 
lerlne rağmen llyadls'in nerede olduğuna dair hiçbir haber alına· 

nacaktır. mamıştır. 
Aydın aelf ye hukuk mabke· 

Taşan Tunca Nehri Yata
ğına Çekilmiye başladı 

AsKeri ~"'ahrikalar ·umuru l\'lüdiir
lüğünclen: 

Kırıkkale fabrikaları ic;in ll!SVİJPcl ve tornacı alınacaktır. 

İsteklilerin imtihan lc;to istldıı ile An karada J• iş,.k fabrikasına 

İataobulda Bakırköy barut fabrik88ına, İımirdddl~r Halkapınat 
allAh tamirhanesine müracaatları. 

meslnden: 

Koçarlı yeni köyde abdullah 
oğlu basan. 

Baha köyden m~bnıet kızı 

fatma terafındım aleyhinize 

açılan feshi nikah davaıııında 

oturduğunuz yerin belll olma· 

masından dolayı ilanen tebliğat 

yapılmas11ıa mahkemece karar 

verilmiş ve bu lee ah dava 
arzuhali ile davetiye mabkema 

divanhao~sloe asılmış olmakla 

muhakeme gftnü olan 27·2 935 

çarşamba günü aaat 14 de ay
dın asliye hukuk mahkeme· 

Edirne' de Bir Tehlike Kalmadı. Ka
radenizde Şiddetli Fırtına Var!. 

3 4 6 8 10 12 14 15 18 20 22 24 ~6 Z8 2 3 346 

çeldlmeğe baı,ılamıetır. saat 14 de subuoet tuhrrn ü~ 

tünde bir dereceye yükeel · 
miştir. Ankara, l (A.A) - Ziraat 

Vekıileti meteoroloji enstitü· 
süoden aldığımız malumata gö· 
re, son 24: saatte yurdon ka· 
deniz, kıyılarile Ege mınta· 

takasında Maolsa, İzmir ve çev· 
releri fağmurla, diğer yerler 
kar ve karla karışlk yağmurlu 
geçmiştir. 

Karadeniz kıyılarında yağış, 

bazı yerlerde fırtına ile karışık 

194: 

cılmuetur. Ölçülen en çok ya· 
ğıe miktarı Rtze, Glreaon ve 
Orduda 46, Dörtyolda 21, Ed· 
remit ve ~llrt'te 23 mlllmet· 
redir. 

Toprak üatünde karın en 
fazla .kalınlığı Kars'ta 59, Sarı 
kamış'ta 53, Bayburt'ta 35, Sı· 
vaeta 30 milimetredir. 

Dün Edlroe'de tekrar taşan 
Tunca nehri bugün yatağına 

Tdrkçe Karı.ıılıklar 

Ddne nazaran ıubonet dere· 

celerl 4 lll 6 derece etrafında 
bftyftk bir farkla düemüştür. 

En düşilk suhunet derecelerl 
sıfırın altında olmak üzere 
11, Erzurum'da 8, Afyon, Sı· 

vas ve Ankara'da 4 dür. 

En yölnek suhunet derece· 
lerl; Adana'da 18, Antalya ve 
Dörtyol'da 16 derecedir. Bu· 
gün Ankara'da öğleden eonra 

Rüzgar garb ve şimali gar 
biden devamlı olarak 11niyede 
bir metre sür'atle t"smlştlr. Ha· 
va eabableylo tamamen kapalı 
idi. Bna derece derece açıl· 
mağa baı,ılamış ve eaat on dört· 
ten sonra açakhk. zlyadeleşmiştir. 

Edirne, 1 (A.A) - Solar 
çekilmektedir. Hl çblr tehlike 
kalmamıştır. 

Türkçe karı.ııhklar 

&inde bizzat gelmeniz veya bir 
vekili kanuni ~öndermeolz 

lüzuma tebliğ yerine tutmak 

Ozere Ulu olunur. 34 2 
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Meftur ("'fıtrat" tan), - yara
tılmış. 

Meftnr ("'lütur,, dan), - 1. 
bıkmış, 2. gevşemiş, 3. usanmış. 

.Mefol, - 1. eylenmle, 2. iş· 

· lenmiş, 3. kıngulok, 4. kılınmış, 
5. yapılmış. 

Meğer, - ancak. 
Mehaz, - ı. bolec, 2. bulak, 

3. keynak-
Mehcur, - 1. atılmış, 2. ayrı 

ayrı düşmüş, 3. bırakılmıe, 4. 
unutulmuş, 5. uzaklaşmış, 6. 
uzakta kalmış. 

Mehib, - 1. kavort, (kaba, 
kocaman man.) 2. korkulu, kor· 

knnc (mahuf mnn.) 3. Orlüklük 
(mabnf mao.) 

Meh, - ay. 
Mehlika, - ay yfizlfi. 
Mehpare - ey parçası. 

Mehmaemken - 1. olabildi· 
ğlnce, 2. ohıronca. 

Mebt - 1. beşik, 2. coca. 

Mehtap - 1. ay aydını, 2. ay 
aydınlığı, 3. ayaz, ayae, 4. ay 
ayazı, 5. aydın, 6. ay ıı.ıığı, 7. 
tolun ay (bedr, bedri tam man.) 

Mek4o - 1. dorRk, 2. inik, 
(Menzilf inilen yer ıoan.) 3. orun 
örün, 4. oturak, oturgak, 5. otu· 
rulao yer, 6. tirilmiş (mesken, 
lkametgAh man.) 7. toktaz, 8. tu· 
rağ, 9. torak, 10. uruk, 11. urun, 
12. yer, 13. ylr, 14. yurt. 

.Mekin tatmak, 1. oturmak, 2. 
örüolemek, 3. yerleımek:, 4. yer· 
lftlenmek. 

Mekk4r 1. alcı, 2. aldaı, 
3. aldatıcı. 

Mek.klre. - 1. gölü, 2. kö· 

ltık, (ytık hayvanı men.) 3. 
ulaçlı. 

Mekkıırecl, - 1. gölftkçü, 2. 
katırcı. 

Mekmen, 1. enim (avcı 

poaoso ıtıan.) 2. gGme1 gflmele, 

3. öğez, 4. posu. 
Meknuz, - 1. gizil, 2. gö· 

milllQ, 3. peklik, 4. saklı. 

Mekr, - 1. al, 2. aldamı, 3. 
aldııngoç, 4. aldatma. 

Metretmek, - l. aldamak, 2. 
aldatmak, 3. ıl etmek, 4. yubla· 
mak. 

Mekruh, - 1. iğrene, 2. &Hı, 

3. tiksindirici, 
slndlrlc .. 

tiksinilen, 4. tit· 

Meke, - l. dingi, 2. dölekllk, 3. 
durma, 4. eğlenme, 5. dayangu. 

Meksop, kazanılmış. 
Meksur, l· bozuk, 2. karık 

:ı. &mık. 

Mekeuf, 1. açık, 2. açılmış, . 
3. bulnnmuı.ı. 

Mekteb 1. okulağ, 2. okunak. 
Mektum, - 1. bulağ, 2. giz· 

lenen, glzlenmle, 3. glızll, 4. ka· 
çırılan, 5. orgun, 6. &aklanan 7. 
7. &aklı. 

Meklop, - 1. beti, 2. blçlk, 

3. bltğl, 4. biti, 5, bltiğ, 6. bitik 
7, bfttlgen, 8. bit O, 9. okuntu 
(davet tezkeresi man.) 10. yazı, 

11. yazılı, 12. yazılmıı, 13. yazış 
Mektubçu 1. bitici, 2. bltikçi. 

Melttublaomak, yazıemak 
Mekul, mekul4t, - ı. aşav, 

ıımalık, 2. aşlığ (erzak, zahaylr 
man.) 3. aşlık (hububat, arpa, 

buğday man.) 4. azık, 5. lğtü, 

lktü, 6. tatığ, 7. tlrlklük, 8. tö· 

liik, (maişet, taayyftş vaıutaları, 

atyemi, tediye man.) 9. ytnecek, 

ylnecek, 10. yeyi, 13. ylAI, 14. 
yiğsi, ylyesl, l 5. ylyçin, 16. yl· 

yecek, 17. yiygl. 
Mel'abe - oyun, oyuncak. 
MelAhat ·- 1. görk, 2. gilzel

llk, 3. yaratık. 
Melll ..._ 1. bezginlik, 2. hı · 

kıntı, bıkkınlık, 3. osunloğ, usun· 
loğ, oııonloğ, 4. osanç, 5. sıkıntı. 

MelAl getirmek - 1. bezmek, 
2. bakmak, 3. darlığanmak, 4. 
erinmek, 5. osanmak, 6. eıkılmak, 
7. ueanmık. 

Metil getirmlı;ı - 1. bezmle, 2. 
bıkmış, 3. osanç getlrmlt, osanık, 

oeanmıe, 4. usanç getlrmle, 5. 
nean1k, 6· usanmış. 

Me14met - 1. çıkışma, 2. kı· 

nıyıı.ı. 

Melıimet etınek - l. ç.kışmak, 
2. darılmak, 3. ilenmek, 4. kakı· 
mak, 5. kınamak, 6. pay!amak. 

Mel'anet - 1. alçaklık, 2. aşa· 
ğılık, 3. 1 yQtlük, 4. kötiiltık. 

Mellz - 1. barı, 2. ealdantı, 

3. sığınca, sığınacak, 4. eığıntı 

(İıtanbul'da mdltecl man.) 
Melbueat - 1. geygl, 2. giye· 

CP.k, !3. glye1i, 4.. glylntl, 5. giyit, 

6, klyit, 7. ki yıl. 
Melce - 1. barı, 2. harlak, 3. 

barnık, 4. baro, 5. bel altı, 6. 
dalde; daldalık, 'i. dlleç, 8. dorak, 

H. kurtulgrı, 10. örftm, 11. sak· 
laotı, 12. sapmak, 13. sığanacak, 

yer, U. sığnak, 15. sığınca, 16. 
eığıncak, 17. tıığınç, 18. aöyke 

(lstloatgAb man.) 
Meleke - 1. alııkanlık, 2. 

becerik, 3. el uzluğZJ, 4. !nem 
5. yoldam, 6. yordam, 7. urum, 
8. ozluk. 

Melekell - 1. alıeık, alışkan 

alıekın, 2. becerikli, 3. eli uz, 
4. uz. 

Melekeelz - çolpa, çolpı. 

Melfuf - 1. devşlrllmle, 2. dft· 
rOk, dürCU6, 3. dOrtUm'fte, 4. 
içindeki, içine konulmoe, o. sa· 
rılmış. 

Melfuz - l. okunan, okonur, 
2. aöz, 3. eöylenmlş, söylenilen. 

Melhame - 1. eavaı.ı, 2. san· 
dırğı. 

Melih - 1. blnzet, 2. gökçek, 
kökçek, 3. güzel, 4. kelee, 5. 
özden, 6. sılığ, 7. yak1oıklı, 8. 
yıkeı, 9. yaratıklı 

Melik - 1. hakan, han, 2. 
kaan, 3. lağan, 4. kın. 

Melike l. ığaçe, 2. biçe, 3. 

kat un 
Mellıib 1. denizci, 2. ge· 

mJcf 
Melodi 1. kü, 2. küleğec;, 

3. küy 
Mellıf - ı. alışık, ah~mıe, 2. 

alışkın, alışkın, 3. düşkün (mOp· 
teli mau.) 4. öğür (ehli man.) 

Mel'un - l. alçdk, 2. aşağı, 

aşağılık, 3. kargışlı, 4. söğüşlfi~, 

eökOşHik, 5. ıüğeükmüş, 6. sürnı. 
milf 

Mel'un olmak - kıirgalmsk 

Memat - 1. itim, ~. ölüm 

Memba - 1. akar pınar, ~. , 
akar yol, 3. bao, 4. baeot, 5. 
bulak, 6. büğleyen, 7. çaygara, 
8. çayrak, 9. çıkak, 10. eıme, 

11. göz, 12. göze, 13. gözek, 

Mes'elesi 
Ne Oluyor~ 
Meçhul Şahıslar 
imzaları Karaladılar. 

Atloa 2 (A.A) - Gece bazı 
meçhul şahıslar Venfzeloıt mes· 

leainl tenvire memur fıttlotık 
hakiminin odaeına girerek da. 
vanın birinci defa naklini mu· 

cib olan guya sahte şehadeıler· 
le imzaları mftrekkeple karalı1· 

mışlardır. 

Otomobil Kazası 
Bahrlbaba parkından ıeçcırek 

evine gitmekte •Olan Antalyalı 

İsmail kızı 12 yaeanda bayan 

MeJihat'a idaresindeki otomo· 
bilin arka çamur luğono çarp· 

tırarak yarılanmaıını eebeblyet 
veren 15 nomıralı otomobil eo· 

förtl Ziya oğlu Osman tutul· 
muştur . 

ln~ılap Dersleri 
Karşısında .. 

- Baeı 3 üncfl ydzde 

keyfiyetinde artan cihet, kılı· 
balık, mAnasız, boş bir akıntı 

değil, anlamış, ınlaşmıe, doy· 
mue ve tatmıe bir kafa ve 
iman oyganluğudor. 

lnkıllb derelerini, mdcerreı 
bir şey, bir hareket olarak Hn· 

mamalayız. Oodakl maksat, ta· 
rfhi fırkanın yürütmekte oldoğlJ 

lnkılAb ideolojisi etrafındı, 

fırkalı ve fırkaeız bütün kafı· 

ları organize etmek, herkese, 
hu inkıllbın ana hatlarını öğ· 

reterek eoura mdstenlt, toplu, 
benlmsenmle bir lnkılib hayatı 
yaratmaktır. 

Fikri olgunluk, bir cemlyec 
eaadetJ için ne büyuk nimettir?' 

Orhan Rahmi Gôkçe 

Kitah, Mecmua 

hümlerinize, Sağ· 

lam Cild Yaptır· 

ınak isterseniz. 

Yeni Kavaflar çarşısınd' 

34 Numarada 
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Umlbnmô Harrpte TlÜJ rrlküy~ 
CasusOaııroa <dJe DngöOö~ 

Yazan: Conl Boban Tefrika uumaraeı.7} 

Alman Düşmanlarının Ruscuka Gele
rek Dalavere Çevirdikleri Belli idi. 
Mftcadele esnasında Peter'ln 

l'Qcodu hereleamiıtl. Btr aralık, 

- Korr.ıelle, dedi, bunıı pek 

garip bir şehir. Pek .kııa bir 

zamandı birçok ıeyler oldu, 

aı kaldı, öltıyordum. 

Cadde; tepeye doğru uzaoı · 

yordu. Lambaların zlyaaı cad· 

deyf aydınlatıyor ve tamamen 

nı edent bir manzara götateren 

hayat mağazalar göze çarpı· 

yordu. KörpaBto'oon onlara ta· 

rif ettfğl oteU buldular, bir 

meydanın ortaaında haup ve 

bGyftk: bir bina idi ve m61te· 

rllerlnfn daha çoğunu Alman 

zabitleri teekll ediyordu. Rl· 

ıar; otel sahibi Rum ile gaç 

hal görGıeblldl. Körpaeeo tarı· 
tından gönderil diklerini anlını, 

otelci htç ıldırıı etmedi Vtı iZ 

kaldı kapı dışarı edllecelderdt. 

Kendisine Almanya'dan Türkf· 

ye'ye milhimmat getirdiklerini 

ve bir gece kalırık: derhal gf · 

deceklerlnl, binaenaleyh yalnız 
bir akoamlİk oda istediklerini 

ıOyledffer, otelci yomuşamağa 

baıladı ve en nihayet : 

- btlrıbıtlnlz için elimden 
geleni yapacağım. Dedi. 1etlra· 

hıtlerlnl teruin için hıklbten 
elinden geleni yapmıştı, Pekri 

•e Rişar'ı iki karyolalı, pençe· 

releri kırık, razgArın vahıi bir 

hayvan gibi homurdana, homur· 
dına tA kemiklerine kadar f §• 

ledfğt bir odayı tıkmııtı. 
Etlerinin elyafı çıkmıı bir 

Bebze ve biraz beyaz peynirle 

ôlmfyecek kadar kerıolarını do · 

Yurdular. Rfıır; otelciye bir il· 
ra l'ererek yfıld aldırdı, odala· 

rındak:I sobayı dı yıktırdı, ka· 

PIJı kapadılar, pençerelere bir 

ıe1Ier tıkadılar. Viskiyi de çek· 

tikten sonra biraz ııındılar, aon

rı yatağı girdiler, Rusçok'tau 

beri hemen hiç ·uyumamış ve 

Çok tı sıkıntı çekmle oldokla· 
rıııdan hepsinin birden acısını 

çıkarmak üzere gözlerini yum· 
dular. 

Sabahleyin uyandılar. Rfşar 
~ırık pençereden dııarı bıktı, 
bava karlı idi. Eplyce uğraştık· 
tau sonra bir hizmetçi çağıra 
bildi ve alaturka bir ıtryakl 
kıh,eel getirmesini söyledi. 

. Gerek Peter, gerekse Rfşar 
~101dt rahata kavuımoe gibi idi· 
ler. Bu ııradı Petcr a.tıldı : 

- Kornelis, dedi, Avrupa 
Cidden Boğak bl r bira psylışıl 
;•sı lctn mQcadeleye değmez. 

kurtarmış olan garip Juyafetll 

ıdamfar vardı. Bunlar her halde 

birbirlerine dftşman birer Tftrk 

kabadayısı idi. Fakat banlar da 

Rlıar ve Peter'e düıman ol· 

moelardı. İkinci bir teeadaf lerl 

her halde çok fena netlcelene· 

bfllrdl. ~onra Stom ve Alman· 

ya hüktlmetl en mOthlş dfto· 
manları idi. Rusçuk'a geldikleri 

ve Rosçuk'ta birçok dalhere 

çevirdikleri tamamen belli idi. 

izleri kolayca takip edllebllirdl. 

HolAea aleyhlerindeki dosya 

o kadar kabarmıştı ki oe:tarafa 

baksalar her yeri '1erfn bir zul· 

met içinde görüyorlardı. 

Bir iltlcagalı bulmadıktan ve 

kendHerlnl takip edenleri tepe· 

lemedlkten sonra kurtuluş fm· 

kAnı olmadığı meydanda idi. 

Fakat b6y le bir lltlcagAbı Rlşar 

nerede holıcak:tı? Ne bir tek 

Türkçe kelime hlliyor, ne de 

.kimseyi tanıyordu. Kendilerine 

yardım edecek dostlara muhtaç

tılar. Bu ihtiyacın ise tatmini 

çaresi yCJkto. Eveı; Bllenkfron 

vardı, amma kim bilir şhı..dl 

nerede idi ve onunla nasıl te· 

masa geleceklerdi! 

Sandl1e gdfnce : Rfıar onu 
baıka yerlere göndermişti. Y ı 

pıcsğı teşebbüsleri ise en çılgın 

ve akamete meM um sayıyordu. 

Belki de şimdi Asya'nın bir 

tarafında bulunuyordu, latan· 

bol'a ise ancak bir iki ay ıon· 

ra gelecek ve geldiği zamanda 

kayıplara karışmış bu iki Fe· 

lemenk: senerlefoin hikayelerin · 

den başka blrşey lşhemlyecekti. 

Randevu yeri olarak tayin edl. 

len yer de iyi değildi. Eğer 

ınpbell birer kiti olarak bura· 

yı gelmemiş olsalardı Bllenkl· 

roo gellnclye kadar orıya sık~ 

&;k-gldehlllrlerdl. t Fakat timdi 

bo mOmkan değildi. 

- Sonu var -

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilinlan 

Ankara M. M. \'. sa. 11l. ko. nandan: 

Yerlf fabrikalar mamo14tından . beher metreeioio tahmin edi· 

len bl!deli otuzblr kuruş olan onlkl bin metre teli ile bir mel· 

reılnln tahmini f iatl otuzbeı korno olan lurkbeo bin metre hAld 

Htarlık bez kapalı zarf la ekelltmiye konolmnştur. ihalesi 20.2. 
935 çaroamba güoQ &Ht 15 tl!dlr. İstekliler şarlD1me ve örnek· 
lerl parasız olarak M. M. v. ea. al. ko. dan alabilirler. Eksilt· 

mlye girecekler bin beoyftzbet lira yirmlbtıo kurueluk muvakkat 
teminat mektubu veya makbuzları Ye kanunun 2 inci ve 3. neft 
maddelerindeki vesikalarla birlikte teklif mektublırını ihale saa· 
tinden enaz bir saat nel M. M. v. sa. al. ko. nana nrmiı bu 

lonmaları. 4. 8 11 13 U48 

Ankara M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 

Beher taneelnlo tabmfn ffatl yedlyftz kuruı olan ytızbiu tıne 

portatif çadır kapalı zarf la alınacaktır. Çadırlar A nupa malı 

olacaktır. Şartnameafol 35 lira karıılığından almak ve 6rneıtlol 

görmek letlyenlcrln her gftn Oğledeo sonra ve eksilmfye girecek· 

terin de 7.3.935 perşembe gftnO eaat 15 le kanunun tarlfotı; 

dairesinde 31750 liralık muvakkat temtnatlarllo arUırma n 
ekelltme kanununun ikinci maddesinin ikinci fıkraeı ile Qçiincfin .. 
maddesinde gösterilen vesikalarla birlikte teklif mektuplarım; 

ihale saatinden bir eeat evvel M. M. V. satın alaıa ko. na ver· 

mfı, bulunmaları. 20 3 17 3 183 

Manisa askeri satın alma komisyonundan: 

Cinai kilosu 

Sabon 9500 
ı - Merkez kıtaatı ihtiyacı için yukarıdaki sabun açık ek· 

ıılllmlye konulmuştur. Şartoame!lnl hedelalı olarak Manisa as. 

ea. al. ko. dan alırlar. 

2 - ihalesi 6·2·935 çarşamba güofi fiaat 15 de açık eksiltme: 

tıe l\faolaa as. sa. al. ko. nuoda yapılacaktır. 

3 _ Muvakkat teminatı 20 liradır. leteklllerlo belli güo ve 

saatte me:ıkt\r komisyona mOracaatları ilAo olunur. 

176 18 23 2P :ı 

Kışlada l\f fls. Mev. satın alma komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

Müstahkem mevki ea. el. ko. nunden: 

Miktarı Cinsi Mubarn. bedeli Bcher.kifoqn. Tcoıinatı.nıu~·ak"' 

ouo tahmin ~kate akçf'sr-:;:-
~ t>dilen f la ti 

eredeeln g6zünfi sevdiğim ce· 

tıubf Afrika! Ne eoğuk var, ne 

de hfrşey. İneanıo tltremeslol 

de bilmezse meğer çok f rna 
ofuyormuı. Kilosu Lr. Kr. Lt·. Kr. .. Lr. Kr. 

Riıır gülda : 

- Çok doğru Peter. Dedi. 
llfşır yatağının kenarında 

<ıturıırkeo vaziyetlerini dOşiln· 
~ege bıılıdı. Vaziyetleri pek 
yl de~fldl. Her adımda bir 

:aelXlın kaıanmı~tılar. Herıey· 
eıı ev,e) Bay Rthİem tehlikesi 

'•rd R kı 1
' l~ar onu oldukça tab· 

" etmişti. Bu tıhklrlerl unut· 
ltııyıcağı ve intikam ılmak le· 

~ltece~f tabii idi. Bay ROeteıo 
rçok kopukları toplımıotı, er· 

~1"ç .baılarına bir <:orap örecek· 

' Sont11 zıahlrf ııurrtrc ooluı 

ıooo Yerli cıva 3000 :lOO ~25 ~ 
Asker ihtiyacı fçlo yukarıda cins ve miktarı y1tzılı bin kilo. 

Yerli cıva açık ekelltme suretlle satan alınacaktır. İhalesi 14.şu E 
f:. Ol. 1 d -bat.935 perşembe glloil saat lo tl! 4~-.1~ a a Me. mv. sa. el. ko. 

nanda yapılacaktır. 1ateklller şartnamesiol her gürı kışlıda~ 
mv. 88• al. ko. nuoda görebilir. Ekslhmlye iştirak 1ed~c!kler: 
ihale gQaü 24.90 eııyıh arttırma ve ekeiltme kanununun 2. el 

ve !J. ca maddelerinde yazılı :'·ns1k11larla birlikte komisyonda . 

hazır buluoma1arı. 29 3 8 ' H3 310 -

Jzmir defterdarlığından: 
lssisioln v~rgl borcundan ötürü tahıılll emval yeeasına göret 

haczedilen kemeraltı caddesinde kain 112 eayılı dilkkan tarihi 
ııaodan ltlbar~n 21 gnn mOddetle satılığı çıkarıldığından almak 
ve mfizayedeye iştirak etmek letlyeolerln defterdarlık tahsllAt 

kal,,mfoemancaallırı. 174 18 23 28 ·3 

KoşadHı AeJfye Hukuk H4· •======================• - - -· kimliğinden: 

Kuşadasının camii oılk ma 

hali esinde oturan Şekf p k ızı 
Ayşe tarııfındıın kocası lzmlrll 

Rlza oğlu Hasan aleyhine açı. 

lan boşanma davasının yapıl· 

makta olan duruşmasında me. 

deni kanunun 132 inci madde· 

sine göre dava olunan llılo ta· 
rihtnden htbaren bir ay içinde 

evine dlSnmesl Jçfn ihtar yapıl· 

masına karar verllmfş olduğu 
halen otorduğo yerin belli ol · 

maması itibarile uauUln 141 ve 

142 inci maddelerine tutunarak 

ilan olunur. D.3 323 

Jzmlr Beledi yeeioden : 
700 Ura bedeli mohawmloell 

Kar~ıyaka yamanlar suya branş 

mımları fcln eatıo almacak olan 
2500 kilogram kurşun boru 

belediye encümen kalemlndekl 
şartnamesi veçhfle ve açık ek· 
slhme ile 12·2·9J5 salı gOoü 

saat 16 da belediye dafmf en
cümeninde ihale edilecektir. 

Bu eksiltmeye iştfrak edecek 
talipler 53 lira muvakkat te· 

mlnatla söylenen gOn ve saate 
kadar belediye encümenine mft 
racaat edebilir. 

Şartname ve keşffnarne bele · 
diye başmdhcndlellğlnden ah· 

oır. 266 
10ö15 Hn bedeli keşif il yan· 
gın yerinde yapılacak park için 

40. 71. 75. 82. 86. 89. 92. 97 
100. 77. 73. 67. 41. 72. 76. 
nomauh adalardı Ozerlndeki 
molozların nıklJye temizlenme 

işi belediye encQmen kılemfo· 
deki şartname ve keşlCoeme 
veçbtle kapalı zarf la ] 2·2·935 
ealı giloft saat 16 da belediye 
daimi encfimenlnde ihale edl 
lecektlr. Bu lıe letfrak edecek 

talfbler 780 lira muvakkat te· 
mioatla tekllfnımelerlol ihale 
gnon nihayet saat 15 e kadar 

belediye rlyaeetlne tevdi ede· 
bilirler. 

Şartname, proje ve keeilna · 
meler beledlytı bıemlbendfall 

ğlnden ılınır. 265 25 29 3 8 

Yeı~li f1ıçak Ve Hassas Terazi 
Irnalathanesi 

Ilü§eyin Usta 
---··---

Her~eyi. bıçak ve el terazileri toplan ve pcrakt·n· 
de aıpıırı~ kahuJ olunur. Terzi makasları ziraale 
ait lıernevi alAt imal olunur.. ' 

İZMJR Kantarcılar ClrfJ18J No. 39 

Alameti Farika Horozdur .. 

~'11!1'''''' ıııııııııııııııııııııııımuı ıı ı rrırıı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

= Doktor ~ - ------- Zekiiı Tarakçı 
----------- Dahiliye Mütehassısı -----

---
= İkinci Beyler sokak No. 45 Beyler Hamamı karşııında .. 

Öğleden sonra 3 - 6 ya kadar haetalarını kabul eder. = TELEFON : 3808 

~ 111111 111 111111 111 111 il 1 il 111 111 1 1111111 11111111111111111111111 il 1 il il 1 11111 1 

lzmir Muhasehei Hususiye Müdür-
lüğilndeıı: 
No. Cinai Mevkii Bedeli aahıkı 

Lira 
33 DakUn Çar•ı haa C'SnCl 606 17 2 9 

y ' t 85 1 i ,2,58 
33,36 " il " " 780 17,2,985 12,2,38 
Kemalpaşa kazasında idarel hosusfyel llAyete alt yukarıda 

yerleri yazıh iki dftkkAn Oç sene mftddetle 20 gfin tçlo mthıa· 
yedeye konulmuştur. 1steklJledn 13,2,35 çarşamba gilnft eaıt 
2 de kazada toplanan komisyona gitmeleri. 350 

lzmir defterdarlığından: 
İzmir körfezinde üç eeneltk muhammen bedeli 600 lira olan 

kır deniz volisiode 1 mart 935 tarihinden itibaren 3 ıene mCld· 

detle balık avlamak hakkı açık artırmıya çıkarJldı. Şartoıme Js. 

tlyene bedelsiz verilir. Açık artırma 935 ıeneıf oubıtın 6 ıncı 
çarıamba günü saat 15 te Defterdarlıkta toplanacak arttırma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminat % 7,5 dur. Bak'd· 
metce tayin edilecek bankaların teminat mektupları l'e devletf n 
muayyen tahvil ve bonoları da kebnl olunur. 124·27·80·8 243 

Tl::J R K iYE 

l 1 RAAT 
BANKA51 

{ 

-DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T--~D~Q 

.. 
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VV. F. H. Van laka (Okamentol) S.. lüğOnden: 
l)er Zee Öksnrnk Şekerle- ~ Dlrlocl kordonun konak önünden p1&aport vapur lıkelealne ; 

KASE 

N.E.DKALMiNA 
u 111111111111111111111111111 ili il 1111111 ili 111 111 il 1111111111 il 1111111111 w il 1 1 1 1 

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

& Co. 
DEUTSCHE LEVANT~ LINtE 

"DEllıNDJE,, vapuru 2 şu 
l>atta bekleniyor 6 şubata kn 
dar Anv~rfl, Hoterdnm, Ilam 

burg ve Bremen için yük 
alac•ktır. 

11AcıUILA,, vapuru Anvers 
vr Bamburgtan yük çıkarmak 

üzere ı 6 eu balla bekleniyor. 

"UL~,, vapuru 15 şuhatta 
bekleniyor, 20 şubata kıtdar 

Auvers, Roterdam, l:Jaıııburg 
ve Br,.men için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
"HA~SBURG,, vapuru 23 

şub11tta bekleniyor Auvtın ve 

Humbargtan yfik çıkarıp Ro· 
lerdım ve Hambnrg için yok 

rioi Tecrfibe Edi- ,...ı doğru oo beşbln metro murabbaalık yerlofo Bandırma parke 
niz... ~ taşı ile dö~enmesl işinin kapalı zarf ile eksllm"esfne biç klmee := filtekli çıkmamış ve ikinci kannoun on ikinci gQnflnde biten 

,,,,.,,..,_ eksiltme mtıddetl şubatın on ikinci salı günflne ; de~lu bir ay 
i.-..ı mftddetle uzatılmıştır. 

ve Poıjcn Şahapm 
En Üstün Bir l\IOs· Sı. 
bil Şekeri Olduğu- ~ 
un unutmaymız. >QJ) 

Şartoımeler Jstanbulda liman loleri umum müdürUlğünden ve 

lzmfrde idaremizden lstlyenlere parHız verilir veya bildlrdlklerl 
adreslerine gönderilir. 

Eksiltme kararı şubahn on ikinci ' günü "'saat on altıda birinci 
kordondaki idare merkt'zlınizde k~stlrile ceğinden istekli olanların 

kapalı zarfları bundan bir saat önce umum müdürlük eocüme· 
nloe vermiş bulunmaları gerektir. 

Hu .-kslltoıeye glrebllmek için muvakkat teminat akçesi dört 

bin liradır. Bu paranın nakit veya her va~h tahsili milmkün 
bir banka mektubu olarak idaremize verilir. 

Bu i,e glriı,ecekler bir ~irkd veya mümessil iseler idare mer· 

kezlerinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya ticaret odasın· 
dan şirketin bugüu • calışmakta olduğunu gösterir bir vetılka ile 
şirketin noterden tasdikli sirkülerini de tekli( mektubuna lllştk 

173 18. 25 8 o~müır ŞlYlbesö alacaktır. 1•·------- ~ 
ikinci kordonda Borsa civarında kendi hlnaeınde 

TELEFON: 2363 --···------
Hertürlfi Banka Muanıelatı, Emtca 

Kumusyonculuğu .. 

JOHNSTON LINE LTD. 
" KENMOHE ,. vapuru 29 

şubatta bekleniyor, Ltverpul 
\'C A over11ten yük çıkarıp 
Bur0'88 Varoa ve K'isteuce o t 

için yük alacaktır. 

TBE EKSPORT STEAMSHlP 

Ku,·v<·tli Müshil~ 
lsti}enlcr Sıhhat ~ 
Snrgnn Haplarını QJ) 
Arasınlar. ~ 

Maruf Eczaneler· ~ Sermayesi:.1,000,000 

--------
. 

T.L. 
Mftsuit şeraitle mevduat kabul edilir CORPORAT,ON dı!n Arayınız. rfl 

i\1erkezi: i Z M i R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, Turğutlu 

" EKSELSIOH. ,. vapuru 10 \e • 

Hububat, OzQm, incir, pamuk, yapak, zeyıin· 

yağı, afyon vesair emtia kumu&yonculuğu ya· 
pıhr. Malların vOrudunda sahiplerine en m08a· 

şubata doğru bekleniyor, Nev· Olivier ve şilrekii
york için yök alacaktır. 

"EKSMINSTER,, vapuru 18 Si Limitet \ 7 apur 
şubata doğru bekleniyor, Ne•· 

Alaşehir, Tire .. 
it şeraitte avans verilir. york için yük alacaktır. 

N. 8. - GeU~ tıırJhlerl ve 

v&pur tarihlerinde acentemiı 

hiçbir meı'ullyet kabul etmez. 
Telefon No. 2007 · 200~ 

11BERMES,, .-ıpuru 9 oubattın 14 oubata kadar doğru An· r ' nre, Roterdım, Amsterdarn •e Bamburg llmıoları için yak Fotoğrafçılık 
alacatır. 

•·GANTMEDES,, Hparu 8 tubıtta beklenmekte olup Barg111, 

Varna n ~Gstence için yak alacaktır. 

"GANYMEDES,, Hpuru 23 ıubattan 28 tnbata kadar AnHn, 

lloterdım, Amıterdım ve Hamburg için yftk alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINJEN 

"FROST,, npnru 1 ~ tubattı Roterdam, Bımburg, Copenha· 
ıen, Dantslg, Gdyala, Gotebarı, OılR H lekaadlanyı limanlırı 
ltla yftk alacaktır. 

11BEDRUN11 28 tubaua lloterdım, Hımburg, Copenhıgen, 

Dantalg, Gdynla, Goteburg, Oılo n lıkındinnyı limanları için 

ylk alacaktır. 

NATION AL STEAM NAVTGATION CO. OF GRECCE 

bmlr Nn· Y ork araınnda ayda bir muntaaam sefer 
0 RINOS11 Hpuru 10 ıobıtta İı1mlr'den dogra Nevyork için 

ytlk alacaktır. 
11TAMESIS1, npuru 1~ marttı lamlr'den do&ru Nnyork lçfn 

yık alacaktır. 

SJ<:RVICE MARJTIM ROUMAIN 

Garbi Akdeniz için her onbeş günde bir Muntazam Sefer 

"PELES., vapuru 15 şubatta gelip 16 oubatta Malta, Ceoon, 

Mınllya, Bareelon ve Cezalre hareket edecektir. 
11ALBA JULYA,, vapuru 12 martta gelip 13 martta Mıha, 

Beoova, Marsllya, Barseloo ve Cezai re hareket edec~ktlr. 

Makinelerinızi 

Filimlerinizi 
Camlarınızı 

1''otojraf Uğıt, kart ve fotoğ• 
raf malzemenizi bizden abou:. Her 
~tit amatör itleri kabul edilir 'te 

en iyi cinsten Uğıt kullandır. 

Atölyemizde 
Mdeıeeeemizio çektiği fotoğ· 

raflar, kart postallar ve •Araodi .. 
maolan t vıiyedeo mfiıtağui gö· 
rilyoruz. 

Ucuz, gOzel, zevkli, le· 

miz, çabuk, taze i' ve 
malzeme ile aj 

Hamza ROstem 
Emirler Ça11111 

Taze, Temiz 

ve Ucuz Ilftç 
BAŞDURAK'ta 

1 

Hamlo: İIAnlardald hareket tarlhlerlodekl değişikliklerden acente 

mes'uliyet kabul etmez. Hamcli Nüzhet 
Fazla tıfsUAt için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabilye elrketi 

blnaıı arkuında Fratelll Sperco acımtılığına mQracaıt edilmesi 
rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

Sıhhat Eczanesinde 
Bulunur. 

Ayhk elektirik 

l\'Jasrahoız yilksek mi? 

içi gazli 

IAmbalarıuı kullanınız 

Bu marka az sarfiyat, hol ışık, 
ve uzun ömDrlHdOr. 

l\'lehmet Tevfik 
Hoyok Elektirik, Telefon ve 

Malzemeleri deposu. 

Peştemalcılar N. 77 · 79 Tel. 3332 

Aceııtası 
vndell Han. Hfrlocl 

Tel. 24t:i 
Tbe Ellermıo Llneı Ltd. 
• 1 TRENTlNO ,. vapuru 29 

ikinci kAnonda Londra, HuU 
ye Anvers'ten gelip tablfytde. 

bulanacak ve ayni zamanda 
Londra ve Bull için yat 

alacaktır. 

"ALGERlAN,. vapuru 6 oo· 
batta Lherpool ve Snanıea'dzn 

gelip tahliyede bulonıcaktır. 
••MARONIAN,, vapuru oubat 

sonunda Londra, Hull ve An· 
vers'ten gelip tahliyede bulu· 

nacak ve ayni zamanda Lon· 
dra ve Hull için yak alacaktır. 

Tbe General Steam Nul· 
gatlon Co. Ltd. 

0 ADJUTANT,, npuru 5 şa· 

battı beklenmekte olup Loodra 
için yak alacaktır. 

Deutscbe Le.,.nte Linhı 

"ANGORA,. vapuru 30 lldocl 
Ununda Bamburg, Bremen ve 

Anvere'ten gelip tahliyede bu· 
lanacaktar. 

Not Vurul tarihleri n .,.. 
purların letmlerl ftıerlne deni· 
flkllklerden meıı'ullyet kabul 

edilmeı. 

Aydın demiryolu umum mft· 
dürlilğOnden 

l 091 numaralı huıuei kepek 
tarifesidir. 

30·1'1035 tarlbioden 30 6 
1935 tarihine kadar muteber 
olmak fiıere ynklendlAi vagon 
hacmi lstiablsinin 7 ö % el 

doldurmak farllle Eğlrdirden 

lzmlre taoınıcık ktpeğtn beher 
ton ondan 1085 kurut Gereli 
nakliye alınacaktır. 

Aydın demfryolu umum •fl· 

dftrlOğünden: • 
Çivril, Sundurlu ve SütlAçtao 

lımir'e tatrnacık yerli m•hıulö 
buğdaylara alt olup mftddetl 

!l L • l 2 19~4. tarihtode hitam bu· 

lan % 10 reddiyath a1gari 600 
tonluk oakllyatı ıh 915 nu· 
marah bağdıy tarl(eal ıynl 

ferah dabillnde 3·2·935 tart. 

hinden 31·12·935 tarihine ka · 

---··· ----
Hertilrln Banka Muaınelatı Yapar .. 

Bir senelik mevduata o/o 6 
Altı aylık ., % ıi,1·2 
V adeılz heeabı carilere % 4 fılz verir. 

lzmir Maarif Modorlnğonden: 
Karabomn merkez olrnlasının 915 lira 74 kuruıluk ıu iti 

29. 1.935 günftnden baılımıık Qz~re 15 gftn için açık elulltmlye 

konulmuotur. 

Bu ite htekli olanlar keolf ve tartoam,,eioi görmek üzere bet 

ıınn Maarif müdOrlilğüoe ekeihmlye girmek lstlyenler de 13.2.986 

çarıımb11 gilaQ aaat 9 dan 12 ye kıdar 60 liralık teminatı mu· 

nkkate ile birlikte vil4yet ~ncGmeuine mQracaatiarı iliO 
ohmur. 29 ~ 7 11 :rns 

~ lll l il l l l l l l l l l il lll l l l l il l il il l l l il l l il lllll il il il l il llllll l il l 11111111111111111111111111111111 

1 BCVOK 
ITayyare Piyangosu 

dar yeuldeo meYkli merlyete ~ 4 üncn Keşide 11 Şubat 935 
konulmuştur. -

60~·:.~~=~ a:~~;~ .. ::D:~.~m.:~ 1 Büyük ikramiye 
dı bun~ alt menudı lbbarna· -

mr.lerlnl idaremize ibraz •e ; 25 00 Liradır• 
tndl tıdecek olan manll nyı ii ' 
m Clrae 1 il le 1 hl er• Ye rll meal f trUJ r 1111111111111111111111111111flllli111111111 n il il lll l il llllllll il lll lll lf llllll l lllf IJlllflll 111111 Jll llf 


