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Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Cııııılıuri.11etin Ve Cumhııriyet Eseriııin Bekçisi, Sabahlan Çıkar Siya8' Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

o eratı 
Ajans davası 

Daha fazla böyle ı Uz 
OstUne bırakılamaz 
Türk ulusunun Finans bakı

mından birçok sıkıntılar içinde 
bulunmasına rağmen büdçesin
den her yıl yüz elli bin lira ödiye
rek yaşattığı bir kurum vardır. 
Bunun adına (Anadolu Ajansı) 
derler. Birçok defalar bu mev
zu üzerinde durduğumuz halde 
onun çalışmasını bir türlü dü
zene almak mümkün olama
aıı ~tır. 

Aıans yaşatılmaktadır, fakat 
ondan beklenen işler çok 
az • macına varabilemektedir. 
Aj~nsın ödevi devletin iç ve 

dış siyasasasını içerde ve dı
Şarda yaymak önemli işlerimizi 
iç \'c dış ülke'.erde propaganda 
etm !.: ve acunda o;up biten 
İşlerJe Türl,;iye halkını haber
dar eylemektir. 
Açık konuşmak 1 azımg !lirse 

Anadolu ajansı üzerine aldığı 
ödevi yarı yarıya olsun yerine 
ıretirememr.ktedir. lzmir, Tür
kiyenin en önemli ve basın 
bakımında11 Türkiyenin en ileri 
şehirlerinden biridir. 

Kral ve kral naibi 
Sina ya' da b luştular 

Prens Pol dönüşte Kondiljs ile görü
şecek önemli karar ar bekleniyor 

gün yanında saray n<ızın ile r;··-- . JI[ -:--
bi, yaveri ve miiteadd:t sivil 
ve askeri büyük şahsiyetler 
olduğu halde Sinayaya r:e!miş· 
tir. istasyon binası Yıı:ot!avya 
ve Romen bayraklarile clonatıl
mıştı. Trenden iner İnmez kral 
Karo! V eliahd prens Mişel baş 
bakan T atares!;o ve bütün Ro· 
manya nazırları pre.ısi karşılaş
mış, hararetle hoş ::reld:niz de
mişlerdir 

istasyonda bir muhafaza ala
yı ve bir avcı alayı selam va
zife.,ini yapmış muzika Yuuos-

"' lavya marşını çalmıştır. Mera-
. s:mden 3onra prens!e kral Rol · manya krallarının Sina yadaki 
I yazlık tatolarına gitmişlerdir: 

,., ... ,,.7"' 1 Şatoda Romen nazırları hemen 
ı-· ... :Fc7'.ı-.. ı bir nazırlar meclisi yapmışlar 

Yııgosl11ı·ya /;a~ı-ekili 

Stoyaıl iııol'ir 

Bükreş, 12 (Ö.R) - Roman
ya kralı Karol ile görüşmek 

üzere gelmesi beklenen Yugos
lavya naip krali Pre~ Pol bu 

ve toplanmışlardır. 
Bu göret (ziyaret) do'ayi~ile 

Londradan müstacelen dönm've 
mecbur kalan hariciye naz11 ı 
M. Titülesko arkadaşlarına 
Avrupada yaptığı siyasal te
mas ve görüşmelerin raporunu 
vermiştir. 

\ 
«eııeral Koııılıis 

Prens Pol Pazar ırününe 
kadar Romanya kralının misa· 
firi olarak kalacak, aynı gün 
akşamı Blet şehrine dönecek
tir. Burada kendisini Yunan 
başbakan muavini ve Harbiye 
bakanı l'eneral Kondilis Yuna-

Sonu 4 iiııcii SU!Jfıırla 

Avrupa ve dünya meseleleri 
Etrafında beklenen nutuk söylendi 

-
Italyaya tehdit savurmadık. Uluslararası kurumunun 

perestişini muhafaza etmek lazııtıdır .. 
Avrupa matbuatı birçok ma

l:alelerle bu nutku temayül ey
lcmektedirler. Sir Samuel Hor 
çok uzun s<ıren nutkunda Al
manya ile lngilterenin imzala
dığı deniz anlaşması hakkında 
demiştir ki : 

Bu anlaşmanın imzası hiç bir 
hotbinlik nümayişinin eseri sa

yı1amaz. Bundan en geç şika-
Si ı· Jlurrı· /!. Avrııııl H JAı·ıı yet etmesi lazım gelen devlet 

Londra, 12 (Ö. R.) - Blitün devletlerinin mümessillerinin Fransa olma ıdır. Çünkü bu 
dünyanın merakla beklediği yer alması bu celsenin önemi- anlaşma Fransaya, Almanyaya 
lngiltere har ciye nazırı Sir Sa- ni yeter saymaya delil olarak nazaran yüzde kırk üç bir üs-

• c e 
Bay Şükrü Saracoğlu 

T ari vapurile geldi 
Bir az istirahattan sonra otokarla 

Ödemiş'e hareket eyledi 
Tüze bakanı 

sayın saylavı

mız Bay Şükrü 
Saracoğlu refi
kasile birlikte 
Türk vapurcu
luk şirketinin 

(Tari) vapurile 
lstanbuldan şeb 
rimize gelmif
tir. 

ilbay gene
ral K. Dirik, 
lzmir ve Ma
nisa ilyonku
ruUarı başkanı 

Yoz&"at sayla
vı Bay Avni 
Doğan, Şarbay 
Dr. Behcet Uz, .A.•llİ!Je cc/;ı/i kııı·~·ıtıw1ı1Iıır arasıııcla 
Müddeiumumi Bay Asım, Em- bir müddet istirahattan sonra 
niyet direktörü Bay Feyzi Alı ancak durağında kendilerine 
Akkor ve daha bir çok arka- hazırlanan hususi bir otokarla 
daşları tarafından vapurda kar- Ödemişe hareket eylemiştir. 
şılanmışlardır. 

Tüze bakanı Bay Şükrü Bay Şükrü Saracoğlu Boz-
Saracoğlu pasaporttan bera- dağdaki Gölcük yaylasın-
berindeki zevatla doğruca te· da bir müddet İstirahat ede· 
bir gazinosuna ğitmiş ve orada cektir. 

Türk-Macar ulusal 
Güreşçileri geldiler --

BugünAlsancak sahasında karşıla~acaklar 
Türk ve Macar 

ulusal güreş ta
kımları dün"Tarı,, 
vapuru ile Istan
buldan şehrimize 
gelmişlerılir. lzmir 
sporcuları konuk 
(misafir) güreşçi
leri vapurda ha
raret ve samimi
yetle karşılamış 

ve lzmir mıntaka
ıı spor heyeti adı
na büketler ve~
mişlerdir. 

Bay Sahabettin, 
lngilizce bir ıöy
levle konuk Ma
Soım sayfa 8 de 

• 

Ajansın İzmire verdiği ser
vislerin ençabuk geleni, üze· 
rinden kırk sekiz saat geçen 
bayatlamış haberlerle doludur. 
Çok defa bizim özel vasıtala
nmızla elde ettiğimiz, hatta 
Yunan gazetelerinden tercüm;! 
ettiğimiz duyumları, Anadolu 
ajan ı iki gün ıonra telırrafla 
verir. Bu durum kartıı11nda bu 
kurumun erittiği paralara
mı'? Yoksa boş yere işgal 
ettiği telgrf tellerine mi acımak 
gerek olduğunu kestiremiyo
ruz. Çok uzağa gitmek istemez. 
Acunu ilgilendiren, Avrupayı 
korku içinde İ>ırakan bir çok 
gürültülü siyasal çarpışmaların 
kaynaştığı günler içindeyiz. 
ltalya Habeş iline saldırmak 
İçin geceli gündüzlü süel 
hazırlıklar yapıyor. Ingiltere bu 
durum karşısında bazı kombi
nezonlar hazırlıyor. Almanya, 
lngiltere arasındaki deni= an
laşması, Fransızları gücenik bir 
duruma sürüklemiş bulunuyor. 
Bunlara benzer daha bir çok 
korkulu siyasal işler ulusları 
düşündürürl:en lngiliz siyasası
nın ne olacağı hakkında lngiliz 
dış işleri bakanı Sir Samuel 
Hor avam kamarasında bir 
söylevle bütün karanlık mese
leleri aydınlatıyor. 

Acunun heyecanla beklediği 
bu söylevi bizim Anadolu ajan
sı ancak iki gün sonra hem 

moil Hor'un nutku bugün bü- ileri sürülmektedir. 1 - Suıııı 4 ııııcıi Mıyftulıı -

~~:r:u;:a d:;;:;:tı::; ::::: 'T~~'i'";~·p····~~~~~~··1i;~~~=· 
olmuştur. Sir Hör büyük Bri-

Tayyare piyangosunda 
Büyük ikramiyeler 

d k b. · elimi-e ııaca ızım 

ze ulaştırabilmiştir. Halbuki 
biz iki gündenberi radyolarda 
lngiliz dış işleri bakanının söy
levini inceleyen, yazılar yazan 
Avrupa basınının, betge (ma
kale ) !erini dinlemekteyiz. 
Acunu~ çok haklı ola~~~ 
bu kadar değer ver d ı g ı 
?nemli söyleve Anadolu A
Jansının hiç değer vermeme· 
sine şaşmadık. derstk yalan 
söylemiş oluruz. Ajansın buna 
benzer sürperizleri bir iki de
iildir. Pek çoktur. Londra 
söylevini ele alısımız en yakin - ' 0 rnek olmasındandır. 

Bir çok işler arasında bel· 
ki Ajansın kaplumbağa yörü
Yiişile devam edegelen çalış-

tanya hükümeti naının~ r.aptığı mıza' ı·ık seferı· beyanatla dünyanın butun k~-
rışık meselelerine temas etmış 
ve bunlardan hiçbirini gölgede 
bırakmıyacak şekilde aydınlat-

mıştır. d" 1 Avam kamarasının ıp oma-

t 'k tribünlerinde bütün dünya 
1 •••••••••••••••••••• •••••• 

··~;~·;~;,~;·~arpmakta bir az ~~ç 
kalmış olabilir. Fakat bu gıdı-

daha fazla göz yummak 
şe O b' ı· hem bütçenin 15 ın ırası 
. in yazıktır ve hem de yapıl
~ası gerek işlerin daha fazla 

tan uzakta kalması bakıamaç 
mından zararlıdır. . .. 

Türkiyede çözü!mesı ve uz~-
. d durulması gereken hır 
rın e _ -
Ajans işi bulundugunu goz 
.. ··nden uzak tutmamalıyız. onu ,_ --1" 

aakk.1 oca-o~ ~~ 

Vapurculuk şirketinin en güzel üç 
Vapuru İzmir elkspresini yapacak 
Vapurculuk Türk anonim 

şirketinin İzmir halkının hususi 
vapurlara gösterdiği sevgi ve 
alakayı gözönüne alarak lznir 
seferlerine önem vermeği ı.a
rarlaştırıldığını daha evel ha
ber vermiştik. Şirketin elindeki 
vapurlar:n en büyük ve en 
ırüzelleri son yıl içinde satın 
aldıkları Aksu, Güneysu 
ile Tari dir. Şirket her üç va
purmıu da sıra ile lzmir eks · 

• presini yapmak ve aktarmaz11 
-- .~oıııı .J iiucıl Salıifada - Tari Va111ır" 

Zenginliğe kavuşan numaraların 
Komşuluğu da amorti kazandırıyor 

lstanbul, 12 (Özel) Tayyare 
piyangosunun keşidesine buırün 
de devam edilmiş ve büyük 
ikramiyelerle birçok yurddaş
ların yüzü gülmüştür. Kazanan 
numaraları bildiriyorum. 

yukarısı olan biletler ikifer lira 
amorti kazanmışlardır. 

28600N. 
8256 No. 20,000 Lira 

1 

kazanmıştır. Bu numaranın yet-

50 000 L • miş heş aşağısı ve yetmiş beş . ıra yukarısı c.lan biletler ikişer lira 

1 
kazanmıştır. Bu numaranın yet- amorti kazanmışlardır. 
mit beş aşağısı ve yetmiş beş - ~·oıııı 2 cı ·"ılıı{Nle -



................. 

• 
ıllıiım:~, 'Qı ... 7 ... lllıııocdll' ............... 

Lira kazanmışbr. Bu numara
nın yetmiş beş yukarısı ve 
yetmiş beş aşağısı olan bilet
ler ikişer lira amorti kazan
mışlardır. 

9 5 • 
, "'lotlıo....ıılJY ........... .:&>' "ı:ıı:d:o>" 

Lira kazanmıştır. Bu numara
nın yetmiş beş yukarısı ve 
yetmiş beş aşağısı olan bilet
ler ikişer lira amorti kazan
mışlardır. 

11736 16322 No. 
Li. 

24888 12376 17635 
1 unıaralar 1000 lira 

kazanınışlardır 
500 lira kazananlar 

8546 15736 7879 21879 
)27601 9773 25981 18126 
1
1737119981 2013318105 
25722 4453 14829 20445 

200 lira kazananlar 
17814 5999 17851 3429 14985 
19517 8286 20174 28309 27580 
27476 22244 28314 6754 5822 
2795 24333 18221 7921 20201 

13893 27936 14947 746 16674 
1433 4063 24657 7744 873 

11384 14858 6119 16649 6784 
100 lira kazananlar 

'26115 3475 12221 7683 28543 
4347 4960 29959 5463 15616 

21480 18766 19215 11377 28719 
29878 22538 142 8870 18098 

2730 5962 5023 11576 24498 
2528 7460 26222 14163 28519 

18277 11653 13811 20388 5855 
25020 15846 2177 19106 24517 
19400 5991 4178 6677 10150 
25741 28291 
20000 liralık büyük ikramiyeyi 

kazananlar 
10 1707a 21029 25969 14360 
28 5332 20343 24126 28076 

1473 1013 18424 22683 7215 
3672 14593 10333 91~2 6659 

20582 23426 27552 6777 24268 
78944 22525 10945 19742 8457 
9052 2980 22715 21610 21767 
2545 5630 12709 14768 21579 

Piyasa açılı ıca ıııı • 
hayaata başlıyacak 

Yeni yıl üzüm mahsulünün 
ağustosun on beşine doğru pi
yasaya gireceği ve piyasanın 

açılacağı aliikadarlarca kuv
vetle sanılmaktadır. Alive sa
tışlar hep bu tahminlere uygun 
olarak yapılmaktadır. 

Bu yıl satılan alivre üzüm 
fiyatlarının geçen yıl fjyatlarına . 
nazaran yüzde otuz nisbetinde 

az olduğunu yazmıştık. Şehri
miz inhisarlar başdirektörlüğü 

bu sabşları önemle tetkik ede
rek raporları genel direktör
lüğe bildirmektedir. 

Alivre satışlar bu yıl nisbe
ten ucuz yapılmış olduğuna 

göre üzüm ihracatçılarının üzüm 
fiyatlarını piyasa açılınca dü
şürmek istiyecekleri muhakkak 
~ayılmaktadır. Fakat inhisarlar 
iparesi piyasa açılınca muba
yata başlıyacak ve müstahsili 
zarara sokacak ve her hangi 
bir teşebbüse meydan vermi
yecektir. ---Perde y!rtı dı 
Fatmanın ölümü bir 

Cinayet eseridir 
Değirmendere nahiyesinin 

Kürt bucağı köyünden Durmu
şun çiftliğinde amele Ali yni 
çiftlikte çalışan Fatmayı doma
tes istemek yüzünden araların
da çıkan dil kavgası sonunda 
elile boğ zını sıkarak ve yere 
düşürerek ölümüne sebebiyet 
vermişti. Vak'adan sonra kaç
mış olan Ali jandarmalarımız 

tarafından tutulmuştur. 

Adliyece y pılan ilk tahki
katta bu kadının evvela attan 
düştüğü ileri sürülmüş ve bazı 
şahitler ise Alinin tecavüzüne 
uğrıyarak öldüğünü söylemiş-

1 rdi. Kadının Ati tarafınd n 
boğazı sıkıldığı ve başına vu
rulduğy, bu yüzden düşüp öl
düğü anlaşılmıştır. Ali dün tev
kif edilmiştir. ............ 

Pamuk me sucat şirke i 
On bin lira 

Sosyetenin ve memurlarının areketi 
Takdire şayandır. Yapıla topla tı 

Hava tehlikesini önle ek 
için şeflerimizin işaretlerini en
tabii bir vazife olarak kabul 
edip Türk ha va kurumunun 
yardimına koşan ( İzmir pamuk 
mensucat Türk anonim sosye
tesinin ) vatan severliği Türk 
kurumu genel merkezince tak
dir ve sevgi ile karşılanmıştır. 

Bu sayın sosyete Türk hava 
kurumuna on bin lira teberru 
ederek ayrıca iki bin lira da 
yüken verdiği gibi yükenini 
her sene ödemek suretile ta
zeliyecektir 

Sosyetenin bu değerli il
gisi işyarlarını da harekete 
getirdiginden aylıklarından 

muntazaman yüzde 2 üyelik 
vermeği yükenerek geçen ay
dan itibaren seve seve ödev
lerini yapmağa başlamışlardır. 

Diğer şirketlerin de memle
ket ödevine koşarak Üzerlerine 
düşen vazifeyi yapmalarını di
leriz. 

Dünkü ayımızda bildirdiği

miz gibi hava kurumu yönetim 
kun<lu ile hava tehlikesini ön
leme komitesi dün saat 17 de 
hava kurumu merkezinde ilbay 
Gcnral Kazım Dirik ve parti 

Şirketin idare meclisi başkanı 
13cıy Jlcıı·ri Jfro 

başkanı bay Avni Doğanın hu· 
zurlarile büyük bir toplantı ya
parak özveren yurddaşlarımızın 
hava tehlikesi karşısında 
kuruma yaptıkları teberruatı 

tetkik etmiş ve şayanı şükran 
görülen ilgi üzerinde önemli 
kararlar verilmiştir. ' 

Bu kararlar üzerinde faali
yetine devam edecek hava 
kurumu kurulu ile tehlikeyi 
önleme komite ine muvaffakı
yetler diiu ve lzmirin temiz 
yürekli evlatlarını yurdsever
likte daima ön safta görmekle 
kıvanç duyuyoruz. 

z 
Yirmi 

sız 

İki sene içinde İzmirin muh
telif semtlerinde birçok hırsız
lıklar yapan, 27" evi soyan ve 
'oturduğu İkiçeşmelik mahalle-
sinde kendisini herkese şimen
difer memuru tanıtan Mudan
yalı hırsız Celal dün eşekle 
Kemalpaşaya giderken yaka
lanmıştır. 

CelaJettin bundan evel şeh
rimiz taharri memurları tara
fından tutulmuş, lzmirden baş

ka, Tire, Manisa ve Ödemişte 
soyduğu evlerin tesbiti ve bu 
evlerden . aldığı eşyanın mey
dana çıkarılması için Manisaya 
gönderilirken Basmane istas
yonunda memurun gafletinden 
istifade ederek lrnçmıya muvaf • 
fak olmuştu. 

Kurnaz hırsız adını ele ver
meden buradan Ayvalık ve 
Edremite gitmiş, Ayvalıkta bir 
ev soyarak mühim mikdarda 
mücevherat almış ve oradan 
da Balıkesire geçmişti. 

Balıkesir zabitası da Celali 
yakaladığı ha!de her nasılsa 
kaşırmıştı. 

O vakitten beri aranılan 
Celal nihayet dün yine 
zabitanın eline geçmiş ve Kemal 
Paşadan şehrimize polis memur
larından bay Necati ve bay 
Şefik tarafından elleri kelep
çeli olduğu halde otomobille 
getirilmiştir. 

Celal Balıkesirdcn kaçtıktan 
sonra tekrar lzmire sokulmuş 
ve Karantinada eczacı Kemal 
Aktaşm baldızının evine gide
rek yedi sekiz yüz lira değe
rinde bilezik, küpe, altın saat 
vesaire gibi mücevherat çal
mış ve bir eşek iizerinde 
Kemalpaşaya yol kenarlarından 
yollanmıştır. Burnova civarında 
lzmir Umumi Hapishane gar-

Nüfus sayımı 
İlbaylığımızda bütün 

hazırlıklar bitti 
ilimizde genel nüfus sayımı 

hazırlıkları tamamen bitirilmiş 
ve dün başbakanlık genel is
tatistik direktörlüğüne telgrafla 
malumat verilmiştir. 

Ayrıca sayım için hazırlanan 
bina listeleri durdurulmuş ve 
posta ile yollanmıştır. 

İlbaylıktan bütün ilçebaylık
lara bir bildirim gönderilerek 
numarataj işlerinin bif rildiği 
yerlerde sık sık özenle işlerin 
kontrol edilmesi bildirilmiştir. ..... _ .... 

Bay Osınan 
lzmir emniyet müdürlüğünde 

ve liman inhisarı tahliye ve 
manifesto şefliğinde bulunmuş 

olan Bay Osman Dalay Kütah

yanın Emet kazası kaymakam
lığına tayin edilmiştir. 

Dün akşam Ankaradan ge
len Bay Osman birkaç güne 

kadar yeni vazifesine gidecek
tir. Kutlular ve muvaffakıyet
ler dileriz. 

• • • • • • • • • 
Belediye eııcüıııeııi 

Be tahsil arı 
Cezalandırdı 

Belediye daimi encümeni 

dün öğleden sonra Şarbay Dr. 

Beheet Uz'un başkanlığında 

toplanmış ve bazı işler hak

kında kararlar almışhr. Bu 
meyanda tahsilat nispeti müm
küa olan neticeye çıkaramıyan 
beş tahsildarın da tecziyesine 
de karar verilmiştir. 

iki defa za ıtanın 
nasıl yakalandı ... 

einden 
# 

diyanlarmdan ve eski çavuş
lardan bay Mahmud kendisini 
tanımış ve bulunduğu otomo
bilden atlıyarak Celalin yaka
sına yapışmış.: 

- Sen, benim hapishaneden 

Hırsız Celal 
taharri memurlarına teslim et
tiğim Celal değil misin ?.. Di
yerek eşekten aşağıya indirmiş 
ve yakalıyarak bir kilometre 
mesafede bulunan Taş kahve 
jandarma karakoluna kendisini 
teslim etmiştir. Hırsız oradan 
Kemalpaşa kazasına götürül
müş ve orada müddeiumumiliğe 
bütün cürmünü itiraf etmiştir. 
Dün akşam geç vakıt şehrimize 
getirilen Celal son hırsızlıklarını 
da şu suretle anlatmıştır: 

- Basmahane istasyonundan 
kaçtıktan sonra Kadifekaleye 
çıktım, üç gün üç gece orada 
kayalıklar içinde aç ve susuz 
kaldım saklandım. 

Esasen sıkıntılı zamanlarımda 
hiçbirşey yememek adetimdir. 
Üç günden sonra Mısırlıoğlu 
caddesini, kayalıklardan geçe
rek Göztepeye indim. Orada 
bahçeli bir eve girerek bir halı, 
bir saat ve iki para kumbarası 

Çeşmeye · 
Muntazam otobüs ser

visleri başladı 
Şarbaylığın hazırladığı güzel 

bir program üzerine bu akşam
dan itibaren Çeşmeye halk 
otubüslerinin yeni otobüsleri 
muntaza servisler yapmağa 

başhyacaktır. Otobüsler her 
Cumartesi akşamı saat 6 da 
Pazar sabahı yedide hareket 
edecektir. Cumartesi akşamı 
giden Pazartesi sabahı, Pazar 
sabahı giden Pazar akşamı 
avdet edecektir. 

,, ........ ' .. 
Karar 

Bugün verilecek 
Adliye nezarethanesinde Os

man pehlivanı ve Cumaovasın
da bir dere içinde Hım Hım 
Hüseyni öldürmek, Çeşme yo 

lunda soygunculuk yapmakla 
suçlu Battal ile Ahmedin ağır 
cezada devaam etmekte olan 

duruşmaları sona ermiştir. Bu 
iki suçtu evvelce ölüm cezasına 
mahkum edilmişlerdi. Battalın 
yaşının t:.lyin edilmesi nokta
sından temyiz mahkemesince 
karar bozulmuştu. Bugün ağır 
ceza hakyeri suçlular hakkın
daki kararım tefhim edecektir. 

Tanr1. nazar değdirmiş!! 
Çukurçeşmede Tenezzüh so

kaiında oturur Celal karısı 
Hatice ve kardeşi Azize ile 
Mehmet karısı Elmas aralarında 
bir nazarlık mesel~sinden kav 
ıa -etmişler ve Hatice ile Aziıe 
Elması başından yumrukla döğ
düklerinden yakalanmışlardır. 

alıb çıktım.Kumbaraları kırdı

ğım zaman içinde ancak 6-7 
lira kadar para bulabildim. 
Bu paralardan istifade ederek 
eczahaneden pamuk ve sargı 

bezi aldım bunlarla tanınmamak 
için yüzümü gözümü bir yaralı 
gibi sardım ve oradan bir ma
ğazaya giderek ·bir takım jan
darma elbisesi tedarik ettim 
ve Hilal istasyonundan trene 
binerek Hacıhüseyinlere geldim 
oradan otomobile binerek Ay
valığa gittim. Trene binmeden 
evvel yüzüm gözüm sarılı ol
duğu halde gideceğim yeri 
çoluğuma çocuğuma haber ver
mek istedim. Mahalleye çık
tım. O sırada sandalye üs
tünde bir taharri memuru otu
ruyordu. Tabii beni bu halim
de tanıyamadı amma ben de 
eve sokulmıya cesaret edeme
dim, dönüp Ayvalık yolunu 
tuttum. 

Ayvalıkta; gittiğim akşam 
bir evi soydum. Oradan Edre
mide ve oradan da Bahkesire 
geçtim. Orada da yakalandım 
fakat az sonra yakayı kurtarıp 
kaçtım. 

Balıkesirden lzmire gelir 
gelmez Karantinada bir evi 
soydum ve bilezik küpe, saat 
ve saire gibi mücevherat al 
dım Bir iki gün şurada bura
da saklandım dün satın aldı

ğım bir eşekle Kemalpaşaya 

giderken yoldan otomobille 
ğeçen gardiyan Mahmud beni 
tanıdı ve yakalıyarak karrkola 
teslim etti. 

- Niçin kaçıyordun? 
Azılı hırsız buna: 
- Efondim Beni iğfal etti

ler, demekle iktifa etb. 
Tahkikata ehemmiyetle de

vam edr..mektedir. 

Kaçak eşya 
Ne vakit ve nasıl satı

lacağı Bildirildi 
Gümrük kaçağı olan ve tu

tulan eşyanın hangi dairelere 
devredileceği ve satılacağı 
hakkında gümrük ve inhisarlar 
bakanhğınca hazırlanan nizam
name llbaybia gelmiştir. 

Nizamnameye ~öre bu gibi 
eşya kaçakçının Hakyerinde 
muhakemesi neticeleninceye 
kadar bekletilecek ve sonra 
arttırmıya çıkarılarak açık ar
tırma ile satılacak paradan ih
bar edenlere hisseleri verile· 
cek ve mütebakisi hazineye 
kalacaktır. 

Tutulan kaçak eşya ; mem • 
leket~ ithali yasak kısmından 

ise bunlar yabancı memleket
lere götürülmek suretile satıla
bilecektir. • ----Hak yerine verildi 
Bornovanın Işıklar köyünde 

Mehmed Allyı bıçakla yaralı

yarak öldüren Ali oğlu Musa 
hakkında üçüncü karar ~a· 
kimliğince yapılan tahkikat 
ikmal edilmiş ue mevkufen 
Ağırçezaya sevkine karar ve
rilmiştir. .. ·-···••er:--

Pasaportlar 
Parasız vize edilecek 

Arsiulusal lzmir pana) ırına 
gelecek ecncbı ekspozan ve 
ziyaretçilerin pasaportlarının 

meccanen vize edilmesi hakkın
daki bakanlar heyeti kararı 

ilbayhğa ye di&"er alakadarlara 
bildirilmiştir. 

•• 
OŞ J\ D ~t 

rotes o 
Zümrüt anka mısın mübarek 

zümrüt anka ! 
Hani kaı;. yazıdır. Alanyari ! 

Alanyari ! Diye diye hem di
limde tüy bitti, hem de okuyu
cularım: 

- Bu adam bir hayale ~i 
laf ediyor, yoksa mevzu bula
mıyor da 1 sıkışıverince bir alan
yari mi becerleyiveriyor diye 
şüpheye düştüler. 
Görüşmeğe ilk başladığımız 

günlerde birçok vaitler ettik de; 
arkasından : 

- Ben yalancıyım ha! Diye 
ihtarda bulundun .. 
Yalancısın d yemiyeceğim am

ma: "Adam sende,, ciliğin var. 
''Tan,, gazetesini eline al : 

Felek bir tarafta, Orhan Selim 
bir tarafta, Peyami Safa bir 
köşede kimisi : kaderden, kıs
metten, kimisi aynadan, Kon
yadan, kimisi akıl hocalığından 
papuç gıcırtısından dem vuran
ları ararsın, "Kurun,, da bir 
zaman imler derken şimdi ge
zinticiye " işaret ,,ler çakanlar 
mı ararsın, acemiliğini gavur 
eşeğinde öğrenip nalbantçılıiın 
ihtısa~ bileziğini koluna takan, 
çekici eline alan, şundan bun
dan söz atanlar mı ararsın! El
hasıl ne benim saymağa taka
tım var, bunları ne de köşe
min darlığı buna müsait; bir 
çok adlar.. Lafı nereye geti
receğim. 

Karşı karşıya geçip de kumru 
kumru ötüşecekken dut yut
muş bülbül gibi tıkandın 

kaldın. Hep canının kıyır~etini 
çok bildiğinden oluyor bu .• 
Yoksa yalancı olsaydın palav
ra da olsa atardın. Nitekim 
dünya güzeli Kerimanı ondü
Jasyon makindsinde laflan öl
dürdükleri gibi palavralardan . 

Bak şakayı bırakıyorum 

Alanyari!. 
Eğer sen susmakta devam 

edersen seni gizlice Kantaroğlu 
Salahattine haber vereceğim, 
bir gün sohbette sana eter 
içirir de, bir efeyi yaptığı gibi 
cascavlak eder, sonra; karışmam 
Bu tehdidime güceneyim deme 
eğer gücenecek olursan ağzım
dan baklayı çıkarırım. Onun 
için kuzu kuzu eline kalemini 
al... 

Hani sen benden bir az tok 
gibi görünüyorsun amma ara
mızda parasızlık, açlık farkı 

az olduğundan iki karnı aç pek 
güzel halleşiriz. 

Aç değim diye inkar etme, 
sabahları çorba iç.işinden belli 
açlığın .. 

Tokdll -· .... 
arara kald 

Karşıyakada Nebiyi sekiz 
yerinden bıçakla yaralamakla 
suçlu Cemal oğlu Ali ve Abfın 
duruşmalarına dün ağırcezada 
devam edilmistir. 

Yar ~enel Savman (müddei 
umumi muavini) iddiasını ya
parak suçluların yaralamaktan 
cezalandırılmalarını istemiş ve 
müdafaa dinlenmiştir. Kararın 

tefhimi için muhakeme başka 
güne bırakılmıştır. 

•••• 111 .. 

Dört kişi 
Su havuzlarını bozmak 

i tlyordu 
Yamanlar su havuzfarınd 

Alurca köyünden bazı kimseletİll 
tahribat yaptıklarını geçenlerde 
yazmıştık. Dün yine aynı köy
den dört kişi eUerinde kazma
larla su havuzlarını tahrip eder
lerken görülmüŞ ve bekçil r 
kendilerini koialamışlardır. 

Şarbaylık bu adamlar hak
kında Ubayhiın nazan dikka~ 
tını celbetmiştir . 
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Babil kulesi gibi 
İstanbul bin türlü şark! çağırırken 
ANADOLU BİR sAŞ°KA HA v ANı~, . 8.iR 
BAŞKA SESİ. . ' BİR BAŞ~<A MUSiKiNiN 
İÇİNDE KENDİ KENDİNE ÇALKANIYORDU 

Ynksek edibimiz Uşıki Halit 
Ziyanın Cumhuriyet gazetesin
de çıkan yazılarında çağırıp 
ezgilendiğimiz, gamlanıp gönül 
karartbğımız şarkıların Istanbul 
hayası içinde doğan, Istanbulun 
tarihsel ve hatta günümüzde 
yaııyan güya şairlerin güftele· 
rinden başka bir şey olmadı
ğını okumuş, ona yerden göğe 
kadar hak vermiştim. 

Çünl<ü Babil kulesi gibi Is• 
tanbul bin türlü şarkı çağırır
ken Anadolunun temiz havalı 
Allahından selam alan dağla-
rında, kırlarında, bayırla-
rında ciğeri sağlam, milli 
özü sağlam, aşkı, neş'esi 
Yerli Türk bir başka havanın, 
bir başka sesin, bir başka mu
sikinin içinde kendi kendire 
çalkanıyor, çağırıyor, ağlıyor, 
sev;niyor, sevindiriyordu, gü
lüyor, <rüldüriiyordu. Hayatının 
içini, ta içini an!alıyordu. Öte• 
kisi gibi düzme, yalancı ve sı

rıtgan değildi. 
Dağların göğüslerine inleye 

inleye çarpan, suların akışla
rına şen dalgalar veren, çemen
lere, yeşilliklere serin ve şen 
havalar serpen bu şarkılar ls
tanbulun kötü düşünceli, kara• 
lar bağlatan, karalar bailıyan 
farkılarına, gazellerine hiç ben• 
zemiyordu. Istanbulun gazelleri, 
,arkılan gönülde lirik hisler 
uyandıracağı yerde elem, ke· 
der ve hayattan bez2'inlik ve· 
riyordu. 

Biri tarafından halkın en 
yaslı bir agıtı hayattan bezgin· 
lik yerine içten, temiz ve sö
zülmüş bir insanlık hızını ve 
hayatın uymağa mecbur oldu• 
ğumuz kanunlarını terennüm 
ediyordu. 

lstanbul musikisinin neşesi 
basma kalıp ve yalancıktan 
hazan da pek çirkin acıklıklar 
içinde yüz gösterirken halkın 
neşesi şarkıları dağı, taşı, de
reyi, tepeyi velhasıl tabiatı, 
yaşayışı sevdiriyor, iç açıyor~u. 

Sakiler meclisten çekmış 
Ayağın 

Gibi sarhoşluk ve şehvet 
kokan şarkılar padişah saray
larında bedmestlik yaşatırken. 

A pınar, eşme pınar 

Der ~iıni deşme pınar 
Gibi tererınümler halkın ağ

zında değil gönlünde s~zülm.üş 
bir edebiyatın saf, nezıye ız· 

!erini gökl;yor 1 ardı. 
· · d ha Sorarım size haneı<.ı a 

içten, hangisi daha temizdi~? 
S • bır arhoş ağız~arın yanız 

lale bahçesinde; bir körpe vü
cud, bir körpe meme karşı
sında şehvetten sulanıp to· 
punu, kantarını kaçıran 

yayık, yayvan ve yavan 

vahşi inlemelerimi, yoksa 

edebin candan, içten gelen 
sevgıni~ samimiyetin lirik duy
gulu coşmaları mı hoştur! 

Sevgili okuyucularım _işte 
size yarım yamalak sundugum 
şarkılar bunlar, bu huzünler, 
bu sevinçler, bu bayram gün· 
lerini içlerinde yaşayan !ü~~ 
halk musikisinin her içlı go
nülden akan parçalarıdır. 

Bunlar büsbütün tamam de
ğildır dileyorum ki bu bir ve
sile olsun sevilsin, tamamlan· • 
sın. 

arkılar 

sık sık.: Lakin baştan söyle~ik
leıim bir iz olursa gknlunüzde 
bana hak vererek beni mazur 

göreceksiniz . 
Zira sizin katınıza herşeyı 

1'uıııllı ıuı ıuııllılrrlr· ı•sr1·111ıi:e 
Yrı rıl ıııı Pdrn f{rr/ı nı 11111 ıı/aı· 
JJ!elde/ıi okıılrıııı flay<rıı Seniye 

i'ıııit ,Jk Suıı'luı· 

toplamış bir mütahassıs olarak 
çıkamadığımdan başka her şar
kıyı toplamış bir arayıcı, bu· 
lucu olarak da çıkamıyorum, 

yaptığım iş belki bir başlan
gıçtır. Belki bir sondur, Fakat 
son olursa çok yazıktır. 

Bana büyük yardımları do· 
kunan Kantarağası Salahiddin, 
bayan Seniye Emin Aksungur 
Avni, He-kim Ali, Musa dayı, 
Mehmed Eahri ve Osmana te
§ekkür etmeyi bir borç bildi
ğim için kendilerine açıktan 
ve candan teşekkür ederim. 

* • • 
Günlerce değil de birçok 

zamanlar köylerde uğraşarak 
ve arkadaşlardan topladı~ım 
şarkıları şu şekilde ayırdım ve 
sıraladım: 

Ağıtlar, kısa vezinli şakrak 
şarkılar, koşmalar, efelik, zey
beylik ve benzerleri, güldürücü, 
eğlenceli şarkılar, maniler, nin

niler ... 
- 1 -

" Ağıt ,, lar (.2) 
Buca da dağbaşında bir top 

karaydım 

Y ellerde estikçe ılgıt, ılgıt 
eridım (1) 

Evvelden de sevgili yarin ben 
idim 

Yada şimdi ela göze batan 
diken ben mi oldum 

a sevgilim 
Yuce dağ başında bir kara 

leylek 

Ağzına da almış çiçekli dey
nek 

Sevda dedikleri ateşten göm· 
!ek 

Yade ateşten gömleği giydim, 
yanıp giderim 

A sev'.!ilim 

Her sabahda her sabah ezan· 
!ar okunur 

Ezanın sedası ciğerime doku· 
nur 

Yarı güzel olan çifte güller 
sokunur 

Yade yarı çirkin olan hergün 
dökünür 

A sevgilim hey 

Bu parçalarda olduğu gibi 

[1] Ilgıt, ılgıt - Ağır ağır, 
yavaş . 

[2] Agıt Yaslı, kederli 

Yeni sır • 

Başbakan 
Doğude tetl<ikle
rine devam ediyor 

ikinci beş yıllık bir planda 
Hayvancılığa önem verilecektir -

Ahlat, 12 (A.A) - Başbakan 

ismet lnönü Vandan hareket 
edere!t Enis tersanesini tetkik 
ettikten sonr<! Erciş kaza mer
kezin gelmiş ı:e Erc;şliler!e 
uzun boy:u görGmüştür. Bur;ı

dan sonra Adilcavaza uğrıya
rak 11 Temmuz akşamı Ahlata 
varmıştır. 

Haziran tahsilatı - Yırtık paı·aların değ~'.!; tiri. ınesi 
htanbul, 12 (Özel) Ekonomik 

kalkınmamızın plan!aştırılma
sından alınan sonuçlar çok se
v: ndiricidir. ikinci beş yıllık 

sanayi planının hazırlanması 
haylı ilerilemiştir. Bu planda 
hayvancılık büyük bir yer tu
tacaktır. Tarım Bakanlığında 
hazırlanan 8 senelik merinos 

koyuıtları yetiştirme programı· betle dört yüz bin 1 ra faıla 
nın tatbinine başlanmıştır. Fab- olduğıı tesbit olunmuştur. 
rikalarımızın ihtiyaçlarına ce- lstanbul 12 (Özel) _ Yır-
vap verecek mikdarda hayvan k 
yetiştirilmesi önnmle takibedi- tık ve kirli paraların kolaylı • 

le · ı · · · b · ·ı la d ğiştirilmesi için hazırlan-n ış erımızın aşına geçırı -
· t' mış olan nizamname icra ve· mış ır .. 
lstanbul 12 (Özel) - Hazi· killeri heyetine sunulmuftur. 

ran ayı zarfında yapılan vergi Yakında tatbik mevkiine ko-
tahsilatının geçen seneye nis- nacaktır. 

Anlaşma 
Üç ay daha 
Uzatıldı 

giltere Habeşistan' a Silah 
Ankara, 12 (A.A) - Türkiye Satışını Men Etti. 

- Süriye emlak itilafnamcımin li_ ondra'da· 
meriyet müddeti iki taraf ara- J 
suıda teati edilen mektuplarla Üçler 
11 • 7 - 1935 ten itibaren üç ay 

-flabeş 
konferansı 

Italyan konuşuluyor 
toplanacak mı? 

dalıa uzatılmıştır. lstanbul, 12 (Özel) - Lond-

c H P H f radan alman son haberlere 
• • • a tal] ' ı:-öre ltalya - Habeş anlaşa· 

T ı t mamazlığı mes'elesini konuş· 
op an ısı mak, halletmek için logiltere, 

Ankara 12 ( A.A ) - Parti Fransa, ltalya arasında bir üç-
genyiin kuru!u haftalık toplan- !er konferansınm toplanması 
tısını yaparak gündemi üzerin- takarrür eylemiştir. ltalya kon· 
de görüştü. Parti iç işleri üze- feransın toplanma teşebbüsü-
rinde kararlar verdi. Ve ilyön-
kurullardan gelen önergelerin nün Fransa tarafından yapıl-
tilzeye uygun olanlarını onadı. masını istemiştir. 

B ı 11 Cenevre 12 (Ö.R) - Uluslar 
a ya ı arın arası sekreterliği ltalya-Habeş 

Güzel bir kararı komitesinin hiç bir netice elde 
Balıkesir, 11 (A.A) _ Balya edemiyen üç kararını tebliğ 

köyleri halkı ürünlerinin yüzde ed"yor. Bunlarla berab&r Habeş 
bir buçuğunu hava kurumuna mümessili Gaston Jerj'ın bir 
vermişlerdir. mektubunu neşretmektedir. 

Ankara 
Gaston bu mektuburrda uluslar 
arası kurumunun Habeç-ltalyan 

B İSİ kletçı" lerı" anlaşamam azlığına müstacelen 
müdahale etmesini istemek-

Bahkesire geldiler tedir. 
Balıkesir, 11 (A.A) - Batı Lotıdra, 12 (Ö.R) - Uluslar 

Anadoluda turneye çıkmış bu- arası kurumu ı!'enel sekreteri 
lunan Ankara bisikletçileri bu- Avenol başbakan Baldvin ile 
gün Çanakkale üzerinden Ba- konu,tuktan sonra Eden ile de 
lıkeıılre gelmişlerdir. Ankaralı bir müddet görüşmüş Whife 
bisikletçiler 212 kilometrelik Hall palastan çıkarak doğru 
yolu yedi saatte almışlardır. ltalyan sefarethanesine gitti ve 
• •••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bundan sonra yazacağ m öteki Tiz gel anam tiz gel eii'len-
şarkıların bazılarının vezin ve m yesin 
kafiyelerinde doğruluk olmadı- § 
ğını gördüm. Fakat aslını boz
mamak için dokunmadım. 

Oduacular dağdan odun in
dirir 

Gözüm yaşı değirmeni dön
dürür 

iflah etmez bu dert beni öl
dürür 

Ötme bülbül mezarımın ta
şında 

Hem ayrılık, hem yangınlık 
başımda 

Bizim evler derededir enilmez 

Aşkım çoktur sevdigime gö
rünmez 

Yarın aşkı sevmeyince bilinmez 

Ötme bülbül mezarımın taşında 
Hem ayrılık, hem yangınlık 

başımda 

Bizim dağın engin ":>l•·r deresi 

Ben bilemem nedir derdin 
çaresi 

iyi olmaz ciğerimin yarası 

Ötme bülbül mezarımın taşında 
Hem ayrılık, Hem yangınlık 

basımda 

Bunların içinde; herkesin bil
diği ve çağırdığı Yeşil kurba
ğa türküsü de vardır: 

Yeşil kurbağalar öter anam 
göllerde 

Kırıldı kanadım, kaJd, m çöl
lerde 

urbet illerde 

Aydın 

Kanlı 

Genç 

illerinden özendim, 
geldim 

kavak diplerine uzan
dım kaldım 

yaşımda yüreğimden 
vuruldum yandıııı 

Duydun mu anam duydun mu 
sesimi 

Başımdan fırladı alın feııimi 

Al Ata bindim haylayıverdim 
Canandın köprüsün boylayı-

verdim 
Elime mendil alıp ağlayıverdim 

Duydun mu aaam duydun mu 

Katil babam hayrat 
sesimi 

[1] etsin 
fesi mi 

Gelmeyin kızlar gelmeyin 
kanım bulaşır 

Sırma saçınıza elem dolaşır 
Beni yiyen kurtlar size ulaşır 

Duydun mu anam ... 

Tabakhane çayları harlayıp 
durur 

Gözsüz anam yanıp, ağlayıp 
durur 

Billor oğlu sol gğsünden vurulur 

Duydun mu anam ... 

[1] Hayrat sadaka olsun diye 
fukaraya vermek manasına ge
liyor. Burada bir manası da 
herkese su getirtmek, köprü 
yapmak gibi umumi haberlere 
gelir. 

- Soııu t•ar - • 

"'· • • 
• 

Habeşliler larnf'ııırloıı .~rıtıııa/ııwıı ;fdisrılıalıo!Jrı gdirilcıı lıir ıu;u/. 

orada Sinyor Grandi kendisini 
yemeğe alıkoydu. 

Londra, 12 ( Ö.R ) - jngil
tere hükümcti Habeşistana si
lah gönderilmesini muvakka-

ten menetmiştir. Bu ıınemnuiye
tin muvakkat oiduğu ve silah 
ihracının kat'i bir usule bağ
lanmasına kadar devam ede
ceği söylenmektedir. 

Tüyler ürperten ·· nek
bir Cinayet • 

sız 
~~~~~ .... ~~· 

Baba - Oğul bir kızı kirletmişler 
Ve sonra da balta ile parçalamişlar 
IST ANBUL 12 ( Özel ) - Sungurlu kazasının Mehmed beyli 

köyünde tüyler ürperten ve eşine zor rastlanan çok feci bir ci
nayet olmuştur. Ayni köy halkından Nuri adında biri oğluıta 
Fatmayı almak istemiş ve kız bu evlenme teklifini reddeylemiş
tir. Bu ters cevaptan kıza11 baba, oğul Fatmayı zorla evleri11e 
götürmüşler ve baba oğul kızı kirleterek berbad ettikten sonra 
balta ile parçalamışlardır. Caıtavar!ar parça parça etleri cuvala 
doldurmuşlardır. Zabıta ve adliye canileri ele geçirmiştir. 

Kayseride 1Öldürülen 
••••• 

Edremit öğret
menleri - bekle-

v nen yagmur 
Kayseri, 12 (A.A) - Ed-

remit öğretmenl';!rinden 15 ki
şilik bir grup dün buraya gel· 
miştir. Öğretmenler istasyonda 

kültür direktörü ve Kayseri 

öğretmenleri tarafından kar

şılanmışlardır. Konuklar, Mü

zeyi, uçak ve dokuma fabrı

kalarını ve mektepleri gezdik

ten sonra Sivasa geçmişlerd~r. 

Kayseri 12 (A.A) - Üç bu
çuk aylık bir aradan sonra 
yağmur düşmüş ve son gün
lerde artan sıcaklığı gidermiş
lerdir. Yağmur aralıkla gece 
yarısına kadar devam etmiş

dir. Bugün de hava yağışlıdır. 

Altın mevcudu 
Paris 12 ( Ö. R.) - Son 

hafta Fransız milli bankasının 

altın mevcudu 455 milyon frank 

f azlalqmıştır. 

Halkevi başkanı 
Değilmiş ... 

Ankara, 12 (A.A)-Son Pos· 
ta gazetesinin on blr temmuz 

935 tarihli ~ayısında uçuncü 
sayfada Urfada Halkevi baş

kanını vurdular başlığı altında 
bir yazı grülmü, tür. Bu yazıda 

adı geçen ve bıçakla yaralan
dığından bahsedilen Kazım 

Yazganın Halkevi başkanlığı 

ile bir 'fişi~; olmadığım ve 

başkanlığın doktor Muzaffer 

Akalın tarafından yönetildiğini 

aydınlatırız. --·--Harbeml, Sulha mı ? 
Paris 12 ( Ô. R. ) - Fran

sa deniz inşaatı programının 

yekünu seksen milyar yediyüz 
elli milyon frank olarak tesbit 
edilmiştir. 

Hat-aret derecesi 
Paris 12 ( Ö. R. ) - Hara· 

ret derecesi 32 ye kadr yük

ı lmiştir. 
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Öyle idi amma! Ben sa
vaşı yakından görmek isterim. 
Romada her şey yolundadır. 

Romalılar şimdiye kadar bu ka
dar derin ve devamlı bir ses 
sizlik görmemişlerdir. 

Lükresin bir şeye karar ver
diği zaman önüne çıkacak en
gelleri yok edeceğini eyi bilen 
Sezar daha fnzla ısrar ede
medi. Roma kıyılarından asker
lerin hareket ettiği gün Lük· 
res te kardeş ile birlikte bula
caktı. Bir araya onları ordunun 
hazırlıklarını bitirdiği Tivoliye 
götürdü. Lükres burada yapan 
kocasının öldüğünü anlattı. Pa
pa kızı teselli ettikten sonra 
ııöz başka işler üzerinden açıl
dı. İlk iş Rozitamn Ragastan 
tarafından kaçırılması oldu. 
ihtiyar Borjiya eski bir tilki ol
duğu halde nasıl tuzağa düşü
rüldüğünü, Rozitayı nasıl ölmüş 

sandığını, tabutun nasıl bulun
duğunu anlattı. 

Sezar bütün bu maceraları 
dinledikten sonra dedi ki: 

- Bu adam bizim üçüı:ı:ıüzü 
de birbiri arkasına yenmiştir. 

Kafasında bin bir iş dolaştı

ran Papa ilave etti: 
- Eveti Fakat böyle bir 

adamın bizim hizmetimizde bu
. lunmaması çok yazıktll'. 

Çok doğru söyliyorsunuz 
Papa! Lakin bu adam bizimle 
alay ederek her üçümüzü de 
aldattı. Bunun için şövalye öl
melidir. Hatta ayaklarıma ka
panarak af istemiş olsa bile onu 
her halde getirteceğim. 

Lükres bütün bu sözleri ha
kikat bir ııülümseme ile karşı·· 
)adı. Papa cevap verdi: 

- Ölecek! Fakat ele ııeçiri
lebilirse... Kim bilir... Belki 
şirndi Fransaya gitmiştir bile ... 

Bu sırada oda hizmetçisi 
içeriye girdi. Baron Astora ile 
Garkonyonun geldiklerini ve 
P pa tarafından kabul edilmek· 
• ğini yalvardıklarım bildirdi: 

- Hemen gelsinler. 
Emri verilince esasen kapıda 

beklemekte olan Baronla Papas 
derhal içeri daldılar. Kızgın

lıktan sapsarı kesilen ihtiyar 
Borjiya: 

- Yalnız mı geldiniz? Diye 
bağırdı. 

Sezar da ilave etti: 
- Yaralı olarak ha .. 
Filhakika Baron kolunu as-

mış, Papas omuzunu sarmıştı. 

Her ikisi de sapsarı, acınacak 

bir durumda idiler. Papas Pa
panın önüne diz çöktü: 

- Kutsal Papa! Kont Al
mayı size getirmek ne kadar 
çalıştığımızı tanrı biliyor. 

- Teklif~crinıi onaylamadığı 

vakıt zorla getirmeli idiniz.Her
gül gibi kuvvetli olmanız neye 
yaradı. Gargonya şeytan gibi 

hilekar bulmaklığın ne kazıın
dırdı. Ben bu iki kuvveti bir
leştirdim. Siz ise yenilip geldi

niz. Fakat bu netice inanınız ki 
çok ağıra mal olacaktır. 

- Hayır Papa cenapları! 

Kont A1ma teklifinizi onayladı. 
Bizimle beraber yola çıktı. 

• - Öyle ise çabuk söyleyiı:iz 
:ıe oldu? 

- Monteforteden oldukça 
uzaklaşmıştık. işler çok yolunda 
gidiyordu. Lakin şeytanın bizzat 
kurduğu duzağa düştük. Şeytan 
üzetimize ııa!dırdı. Kont Almayı 
kaptı tekrar Monteforteye gö
türdü. 

- Sen çıldırdın mı? Papasl 
Sözlerinden bir şey anlamıyo
rum. Bu şeytan da kimdir? 

Lükres gülmekten bayılıyor

du. Hiç verilecek cevapları 
beklemeden o bağırdı: 

Bu sözlerden şaşıran Papas 
sordu: 

- Peki bu siz nereden bi
liyorsunuz. 

- Öyle anladım. Doğru de
ğil mi? 

- Öyle Madam, öyle ... işte 
hakikat budur. 

Garkonyo handa ba·larından 
geçen vakayı Ragast ... nın nasıl 
baskına uğradık!arını, nasıl y~
ralandıklarmı an!attı. 

Papa kızgınlığından bem be
yaz kesilmişti. Sezarın kanı 

b.:ynine sıçramıştı. Göz!eri, her 
yanı kırmızı görüyor, kan d:; ~
mek istiyordu. Deli gibi hay
kırdı: 

- Ahmaklar! alçaklar! 
Diyerek Ispada Kappanın 

yarım bıraktığı işi tamam'amak 
istedi. İhtiyar Bor jiya oğlunu 
tuttu: 

- Ragastana karşı her iki
sinin beslediği kızgınlığını ve 
intikamın gözlerinde okumu
yormusun? Bu adamlar inti
kamlarını bizden daha iyi ala
caklardır. Bundan asla kuşku
nuz olmasın. 

Sezar biraz kendisine gele
bilmişti. Papa bu fırsattan is• 
tifade ederek Baronla papa~a 
gitmelerini ve kendilerini affet
tiğini söyliyerek onları oda
dan çıkarttı. 

Baronla papas hakikaten 
beklemedikleri bir afla karşı· 
!aştıkları için çok sevinmişler
di. İhtiyar Borjıya oğluna sor
du: 

- Şimdi ne düşünüyorsun ? 
Sezar ! 

- Bu adamın başınıza bela 
kesildiğini düşünüyorum. 

Borjlyaların onuru 
Bütün bu işler olup biterken 

Lükres hiç ağzını açmamış bir 
lıcelime söylememişti. Yalmz kal
binden geçenleri ve kalbinde
ki sevgiyi Sezarın öğrenmiş 
olsa yüreğine bir hançer sap
lıyacağında hiç şüphe bulun
madığını düşünmüş ve m' r.alı 
manalı gülmekle iktifa y!e
mişti. 

İhtiyar Borjiya kızgınlığın
dan bitkin bir hal almıştı. Çün
kü planı amacına kavuşama
mıştı. 

Monteforteye dönen kont 
Almanın artık ele geçirilmesi 
ümidi kalmamıştı. Yılgın bir 
durumda ağzından şu kelime
ler döküldü: 

- Bir kaç vakittenberi her 
attığım adım boşa gidıyor. Ev
latlarım artık yıldızımızın sön
meğe doğru gittiğini seziyo
rum. Gençliğimdeki ateşim, 
yetişken çağımdaki varlığım, 

ihtiyarlıktaki ümitlerim sönü
yor, kınlıyor. Sezar cevap 
verdi: 

- Ne söylüyorsun baba? 
lzer (eser) !erimizi korumak 
hatta daha fazlasını yapmak 
için biz yok muyuz? 

- Sezar! Sezarl Ölmeden 
önce intikamımızı almak için 
eiini ~'lbuk tut. Bu yıldan iti
baren kral olmaz ve başına de
mir tacı geçiremezse.o Borjiya
lar yık;lmağa başlamış o!acak 
ve ben eserlerimle beraber 
mezara girrr.:~ 1 ulunacağım. 
Ace!e et!.. Ş'mdi tam sırasıdır. 

Bu sözler ıhtiyar Borjiyanın 

ağzından görülmem:ş heyecar.la 
dökülmüştü. Sezarıa, Lükres 

mosmor kesilmişlerdi. Babaia

rının ağzından ilk defa böyle 
şeyler daha doğrusu acı haki
katlar işidi;orlardı. 

Papa Bor jiya handanını öl
meden evvel kurmak ve ltal
yayı oğlunun eline teslim etmek 
ülküsünü bes!eyornu. Yıllardan
beri Vatikanda oynanan oyun
lar, gözlerinde korkunç bir 
manzara halinde canlandı. Elde 
edilemiyen şeyin ne olduğunu 

HARiCi TELGRAF HABERLERi 
Fransada 
işsizlik azalı yor 

Paris 12 ( Ö. R.) - Fran
aada Temmuz içimle işsizlerin 
adedi 313,569 olarak tesbit 
edilmişti. Bunlardan .(9448) ine 
geçen hafia iş bulunmuştur. 
Pariste işsizlerin yekünu 87774 
kişidir. 

Avusturya 

~ 

f;'aşlntı •/t biıir.rı rnl:i ece -
tünlük temin eylemektedir. Hal
buki genel h:ı.rptan önce Fran
sız deniz kuvvetleri Alman 
bahri lrnvve\lcrinden yuüde 
otuz aşağı idi. Bununla bera
ber hemen illive edebilirim ki 
bu yüzden Fransa ile aramızda 
hasıl olan ho~nutsuzluk çok 
kısa süren açık ve samimi bir 
konuşmadan sonra yok olmuş 
tur. 

lngiliz hükümeti eskisi gibi 
Fransa ile beraber çalışmıya 

devam edecektir. Ingiltere Fran 
sa ile yaptığı anlaşmalara sa
dıktır. 

Londrada ve Straza'da çi
zilen politika devam edecek
tir. Bu siyasada kol!ektif em
niyet esasına bağlı bulunmak
tadır.,, 

Sir Samuel Hoer nutkunun 
bir yerinde Almanyaya da hi
tap ederek demiştir ki : 

" - Şimdi Almanya hükü
meti reisine düşen ödev barışa 
içten gelen hakiki yardımı 

göstermesidir. Bu da çok ~ce
le bir iş sayılmalıdır. Almanya 
dileği yerine getirmekle kendi 
davasına da yardım etmiş ola
caktır.,, 

Ingilterenin ltalya - Habeş 

anlaşamamazlı~ında alacağı va
ziyet çok merakla beklendi
ğinden Sir Samoil Hov bu nok 
toya temasla demiştir ki: 

" Bizim Italyaya karşı Fran
sızlarla beraber hareket etm'!k 
için Bazı tekliflerde bulundu
ğumuz kat'iyan yalandır. Ne 
tehditle ve ne de tazyıkla Ital
yayı isteklerinden vaz geçir
meğe boyun eğdirmeğe asla 
teşebbüs etmedik. Fakat ulus
lar arası kurumunun presteşini 
muhafaza etmek lazımdır. Bi
zim Sudan sınırlarında asker 
topladığımız hakkındaki iddialar 
da baştan başa yalandır.,, 

Hava lokarnosu ve şark ve 
Tuna mi$akları hakkında Ingil
tere Hariciye nazırı demiştir ki: 

A 

aş bakanı 

l 
ı; -~·ırşiııg 

len ecr.ebi devlet adamlarının 

ela hiçbir itirazına uğramamıştır. 

rında bir hava anlaşması yap
ması, bir hava lokarnosu im
zalanması çok istediğimiz bir 
siyasadır. Fakat beş büyük 

Ulusun bu iş üzerinde bil
hassa karışık menfaatlerin or
tada kalıp çarpıştı bir zaman
da anlaşmaları çok müşküldür. 
Bu müşkülati yenmiye çalışı· 
yoruz. Eğer muvaffak olamaz· 
sak orta Avrupadaki vaziyet 
şimdikinden çok fazla tehli
keli olacaktır. Şark misakı, 
Tuna misakı lngilterenin ıs

t;: klerindendir. 
Almanyanın da bu iki misaka 

iştirakini arzu eylemekteyiz. 
Çünkü Şark ve Tuna misak
ları barışa kvvet verecektir.,, 

Çin - Japon ihtilafından bah
sederken de demi;tir ki: 

" İngiltere Japonyanın hare
keeini tasvib etmivor. Çin - Ja
pon ihtilafının harbsız hallec.il
mesini umuyor ve bu ümidi 
besliyoru7. ,, 

Londra 12 ( A . A ) - Sir 
Samuel Hoare dün avam ka
marasında lngiliz dış siyasası 
hakkında verdiği diyevde; bil
hassa lngiltere ile Alman ya 
arasında imzalanan deniz an
laşmasının Fransız deniz kuv
vetlerine büyük harpte11 evvel
ki durumundan daha üstün ve 
daha sağlam bir mevki sağla
dığını söylemiştir. 

Bu anlaşma Fransız deniz 
kuvvetlerine Alman deniz kuv
vetlerinden yüz.de 43 derece
sinde bir üstünlük vermektedir. 
Halbuki 1914 yılında Fransız 
filosu Alman filosundan yüzde 
otuz nisbetinde zayıf bulun
makta idi. 

Sir Samuel Hovre, ltalya -
Habeş meselesini ince!iyerek 
şunları söylemiştir: ltalyanın 

genişleme arzularını daima t"n 
geni bir terzda takdir ettik. 
lngiltere hükümeti Habeş hü
kümetine karşı tevcih edilen 
bazı tenkitlerin doğroluğunu 
kabul etmektedir. l'akat ltal-

Şehir gazinosunda 
MÜKEMMEL ORKESTRA 

İstanbu!dan hususi celp edilen mutena 
san'atkarlar tarafından 
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Güzel lzmirin latif denizinden istifade etmek ağaçlar 
altında gül kokuları arasında zevkli bir zaman geçirmek ve 
aynı zamanda mükemmel bir orkestra dinlemek için 

• 
azınosuna muhakkak gitmek lazımdır. 

Tokyoda 
Zelzelenin verdiği 

Hasarat 
Londra, 12 (Ö.R) - Alınan 

son haberlere göre Tokyoda 
vukubulduğu söy!enen zelzele 
ilk haberler kadar korkunç 
değildi. Bildirilen son roporda 
zelzelenin hasarat yekünu ş5y
le tespif edilmektedir. 12 ölü, 
196 yaralı 'ardır. 481 ev ta
mamen, 533 ev kısmen yıkıl

mış 735 ev de zarnr görmüş
tür. Kesilen telgraf ve telefon 
muhaberatı 24 saatta tamir 
edilmiştir. iki yangından mada 
çıkan diğer ateşler hemen 
bastırılmıştır. Tokyo yakınında 
ki Sismako şehrindeki halk 
geceyi öırlarda geçirmişlerdir. 

Saat biri 22 geçe yeni bir 
tepreme olınuşsa da zarar ver• 
memiştir. 

arzusile Habeşistana karşı ileri 
sürülAn şikayetler bir harb için 
yeter sebepler deyildir. 

Bundan sonra Sir Samuel 
Horre, Fransa ile lngiltereyi 
birbirine bağlıyan dostluktan 
uzun uzadıya ve teveccühle 
bahsetmiş ve lngiltere ile Fran
sanın 1919 yılındaki andlaşma
lardan başlıca soravı olan iki 
büyük batı dovleti olduklarını 
hatırlatmıştır. 

Londra, 12 (A.A) - B. Eden 
avam kamarasında Ingiliz-AI· 
man deniz uzlaşmasını müda
faa ettikten sonra hükümetin 
diplomasi yolu ile alakadar hü
kümetlerle batıya ait bir hava 
paktı vücuda getirmek mesele
sine, bu paktın nasıl bir şekil 
alacağına ve Şark ve Tuna 
paktlarile ne gibi münasebetleri 
bulunacağına dair müzakere· 
!ere devam etmekte olduğunu 
söylemiş ve demiştir ki: 

Akdedilecek hava paktı gö
rüşleri sırasında bir de bir 
kontrol şekli tesbit edilınek 
gerektir. 

Sözü Habeşistana getiren B. 
Eden hükümetin gendisine te· 
allüku elınıyan bir anlaşmazlığa 
müdahale etmekte olduğu su
retinde iddiayı çürütmüş ve si
yasasını uluslar sosyetesine is· 
tinat ettiren hükümetin barışı 
bozmak tehlikesini gösteren 
herşey ile tamamile alakadar 
olduğunu söylemiştir. 

Dışarı işleri bakanlığı büt
çesinin azaltılmasına dair işçi 

partisi tarafından verilen teklif 
40 oya karşı 236 oyla redde
dilmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Münderecat kesretinden baş 
muharririmiz Hakkı Ocakoğ
lunun Karadeniz kıyılarında 

~ yaptığı gezinti notlarını bu
g;in gazetemize koyamadık. 
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Kral ve kral naibi 
Sinayada buluştular 

- Raştaıa11 Buırcı salı11e1e -
nistanın Belgrad sefiri Melas 
ve Yugoslavya başvekili Sto· 
yadinoviç bt:kliyecektir. Prens 
Pol Yunan Harbiye nazırı ile 
mühim konuşmalar yapaca{ı 
söyleniyor. Kondili3 dönüşte 
Belgratta pek az durarak Har· 
biye nazırı general Zifkoviçi 
ziyaret edecek ve Kral 
Aleksandrın mezarına çelenk 
konduktan sonra Atinaya döne· 
cektir. 

Sinaya göreti, Blet konuş· 
malan ve bundan sonra yinı 

B1et şehrinde toplanacak kü· 
çük itilaf devletleri konferans 
siyasal çevrelerde çok önemli 
savılnıaktadır. 

Bir bir arkasına yapılan be 
toplantılarda mühim kararlar 
alınması bekleniyor. 

Roma, 12 (A.A) - B. Kon· 
dilis hareketinden evvel B.Mus
soliniyi ziyaret etmiş ve kerı
disile bir saat görüşmüştür. Bu 
görüşmede iki ülkeyi ilgilen· 
diren dostluk ve daha sıkı bir 
el birliği me~eleleri hakkdaın 
konuşmuşlardır. 

Tari vapurunun li· 
manıınıza ilk seferi 

-Ba.~ tarafı l iııri 8ahi(erle
Karadeniz seferlerini yapmak 
üzere programı tanzim eyle· 
miştir. Yeni programının tat· 
bikine bu hafta başlanmıştır 
Bu cümleden olmak üzere göze 
Tari vapuru dün ilk deh 
olarak limanımıza gelmiştir.Pa· 
zar günü Istanbula hareket 
edecektir. Ayni vapurla şirke
tin komiseri Bay Hüsnü de 
şehrimize gelmiştir. Şirketin 
gösterdiği bu ilii ile _lzmirlile
rin Istanbul seyahatları çok 
kolaylaştırılmış ve rahatlaştırıl· 
mı' sayılabilir. 

Şehir gazinosund3 
Şehir gazinosunun Istanbul

dan- getirtiğini büyük ve mü· 
kemmel orkestra pazar günleri 
gündüz 10 buçuktan öğleden 

sonra bire kadar matine kon
serler verecektir. 

ı.mı••··-

Japon militarizn1i 
Pravda' dan: Mançuri-Monga· 

listan sınır durumundan behse· 
den Pravda gazetesi, Mon
gol cumurluğunun sınırla· 

rını casuslara açmasını istiyen 
Japon militarizminin talep· 
!erini küstahça bulduktan son
ra diyor ki: 

Bu hadise, Japon militariz· 
minin evvelce Mançuride Je· 
holde ve halen Güney Çinde 
güddüğü siyasayı Mongolistan· 
da da gütmekte olduğunu gös· 
teri yor. 

Japon militarizminin ilhak 
hırsı hudutsuzdur. Bu, her gün 
daha aşikar bir surette• görül
mektedir. Bununla beraber ar· 
tık hududu aşan esinliyenlerin 
(ilham edenlerin) kafalarını ka· 
yaya çarpmaları mümkündür. 

TAYYARE SİNEfV'IASI 
TELEFON 3151 TELEFON 3151 

B U G U N 
• Iki büyüt. kahkaha filmi 

1 - Cennette bir gece 
Anny Ondranın iki saatlık kahkaha kumkuması 

2 - Beş kocalı kadın 
Büyük Fransız komiği Raim'u ile "Küçük daktilo,,nun 

unuiulmaz yıldızı Marie Glory'nin büyük komedisi 
SiNEMA 

Her gün seat 16 da cumartesi günleri 12,3() da pazar 
günleri 14 de başlar 



f'ENI ASIR 

y 
ç ıçm süt en iyi beş!mdir. ganlık gösterdiler. 

• r 
bir Alman uzman gelmiştir. 

Islah etmek : 1 - Y eğritmek, 
'l. - Arıtmak. 

• 
ır 

larla vakıt kaybetme 
2 - Herkes boş savada 
bulunanların yanından kaçar Türk dili araştırma kurumu, 

kılavuz tamamlanıp basılıncaya 
kadar, gazete ve mecmua~ara 
yeni öz dil listesi göndermıyc-

Ç ·1 1 . Ço"':ı:ge kotarma yolu. 
aeı ıa . · • l 

2 - B"r ordunun peslev mes
elesi en başla gelen işler

dendir. 

Şayanı dikkat : Dikkate değer 
Örnek: Uslfıbunuz dikkate 
değer bir gelişim içindedir. Eski kitaplarda " susmam, 

söylemekten yeğdir 11 gibi söz
leri hatırlars,nız. Yeğritmek 
kelimesinin kökü işte bu "yeğ,, 

İbda : Yaratı 

cektir. 

Örnek : 1 - Bu işte nas~ 
bir sözge bulacağımımız bı-
miyorum. 

Gıpta: imren Havale : Gönderi 
Örnek : Yarnb kuvvetinden 
yoksun olandan büyük eser 
beklemeyiniz 

B b b. 48 listedeki unun se e ı 

karşılıkların iyice kullanılması 
na ve bellenmesine zaman bı-

2 - Hu işin kotarma yolu 

Örnek: imren güzel bir şey
dir. 

Güzide: Seçkin. 
Güzergah: Geçek. 

Örnek: Bankanın 300 lira
lık gönderisini aldınız mı? 

Hurafe : 1 - Urasa 2 - (Evham 
ve hayalat) Sanıka 
Örnekler : 1 - Halkı uras
lardan kurtarmak lazımdır. 
2 - Biz hesaplarımızı sanık
lar üzerine kurmayız. 

dir. ihale elmek : Üstermek. 

nedir? 

D rakmaktır. 
48 Gazete ve mecmualar bu 

listede çıkan kelimelerin artık 
Osmanlıcasım kullanmıyacak
lardır. 

Davet : Çağrı. 
Davetname : Çağrılık. 
Med'u : Çağrık, çagrılı. 

Örnekler: 1 -Yarın akşam 
. . kaç çagv rıhk yolladınız? Okurlarımızın bu kelimeleri 

doğrudan doğruya Türk . dili 
araştırma kurumunun 48 hste
ıini alfabe sırasile aşağıya ya-

zıyoruz. 

A 
Askeri : Süel (Militre). '( l 

Not : "Asker,, kelımesı so -
dat) anlamına Türkçedir 

Abide : Anıt. 
Örnekler : 1 - İstanbul bir 
anıt şehridir 2 - lst.anb~l 
Atatürk için, heykellı bı~ 
anıt yaptırmağa karar verdı 

Aciz: Eskin 

Acz : Eskinlik _ . . Es-
Acz duymak, acız kalmak · 

kini emek . . 
Örnekler : 1 - lnkılap,ac~z
l . · · değildir - devrım 
ee:k~nı::;n işi değildir 2 -

d . 'ler büyük zorluklar 
evrımcı w. 

karşısında eskiulik degıl, 
şevklerini arttırmaktadırlar. 

Arz ve talep : Sunum ve istem. 
Örnek: 1 - Bu yıl dokuma 
piyasasında az, istem çoktur. 
2 _ Güdümlü ekonomi su
nmu ve istem kanunlarını 

altüst etti. 
Asayiş ve emniyet : Güvenlik. 

Örnek: Yurttaş gfivenlik ve 
baysallık (huzur ve sükun) 

ülkümüzdür. 
Aleyh : Karşı. 
Aleyhte olmak : Karşı olmak, 

aleyhte söylemek. 

K .. lemek . Aleyhinde 
arşı soy .: .. ~ .. .. _ 

söylemek, kötulugune soy 

lem ek. 
Aleyhdar : Karşın 
Amil : (Müessir) Etke. 

Örnek: Sular ve ormanlar 
toprak bitelgesi üs~ünde en 
büyük etkelerdendır. 

Azım : Dölen 
Azmetmek : Dölenmek 

Örnek: 1 - Türk havasıdn~.n 
gvenliğini sağlama2'a o
lendik. 
2 - Dölen ve dura başlıca 
kuvvetlerdendir. ( Sebat -

Dura) 

o 
Beyanat: Djyev. 

Basiret: Öngürü. b' . te 
.. k I hiç ır ış Orne : nsan r 
öngürüsünü kaybetmeme ı. 

Banlıyö: Yöre. .. 
Örnek: Demiryolları yonlet: 

., ·· tren erı gesi (idaresı, yore 
tarifesini ucuzlattı. 

c 
Cemiyet, şirket: Sos!et~. T" rk 

Misal: Türk cemıyetı, u 

sosyetesi. t si 
Şeker şirketi: Şeker sosye e · 

N t· 1 - Türk kökünden 0 
• lam-

gelen "Cemiyet,, şu an 

JÇID ti" v 2 _ Dün akşam par çag· 

rısında bulundunuz mu_! 
3 - Yarınki büyük şolene 
çağrılı (çağnk) mısiniz 1 

E 
Emvalimenkule : Taşıtlı mallar. 
Emvali gayrimenkule : Taşıtsız 

mallar. 
Örnek : Bay ... bütün taşıt· 
lı ve taşıtsız ~all~rını kan
sı üzerine çevırdı. 

Ekseriyet : Çoğunluk 
Ekalliyet : Azınlık. . 

Ek 
. Çogw un çok vakıt. 

serıya : • d 
Örnekler : 1 - Fransa a 
parlamento çoğunluğu Flan_-
dinin önergesini reddettı. 
Uluslar sosyetesinde azın
lıklar meselesi her vakit or
taya konur bir türlü kota· 

rılmaz. 

Ehemmiyet : Önem 
Mühim : Önemli. 
Ehemmiyet vermek : Önemek 

Örnekler : 1 - Son yıllar
da ekonomik işlere büyük 
önem vermekteyiz. 2 - Son 
yıllarda en çok önediğimiz 
işler, endüstıi girişmeleri
dir. Son günlerde en çok 
ehemmiyet verdiğimiz işler, 
sınai teşebbüsathr. 

Emri vaki : Olut 
Örnek : Almanya, silahlan-
makla, Avrupayı yeni bir 
olut karşısında bıraktı. 

Efkarı umumiye : Kamoy, ka-

muğ oy' dan. . ,. 
Örnek : Almanyanın sılah· 
lanma davasır..da lngiltere 
kamoyu ikiye ayrılmışhr. 

Emanet : inam. 
Emanet etmek : İnamlamak. 

Örnek : Atatürk'ün genç
liğe en büyük inamı, cumu
riyettir. 

F 
Fikri muzmer : Gütge, . .. 

Örnek : Bu adamın hır tur-
lü anlıyamadığım bir güt

gesi \'ar 
Fikra : 1 - Bölek. 2 - An-

latık. 
Örnekler : 1 - Kanunun 
ikinci maddesinin üçüncü 

böleğ nde ... 
2 - Yazınızın son böle-

ğinde. . . 
3 - Hoca Nasrettının han-

i anlattıklarını daha çok 
g . "? 
çok se~ersın~z 

Feragat: Ozgeçı. . . 
Örnek: Yurt ışlerıude öz-
geçi ilk şartliırdandır. 

Fikri takip: Güderd~. 
Örnek: Güdergesı olmıyan 
adam, hiçbir iş başaramaz. 

Örnek: Vasıf Çınar bütün 
demiryolu gcçeğinde ken
dini tanıyan ve tanımıyanlar 
tarafınc.a selômlanmıştır. 

Gafil: Aymaz, boş, dalgın. 

H 
Hakim: (Souverain) - Egemen. 
Hakimi)•et: Egemenlik. 

Misal: Hakimiyet milletin
dir - Egemenlik ulusundur. 

Hür: (T. Kö.) - Özgen. 
Hürriyet: (T. Kö.) - Özgenlik. 
Huzur ve sükun: Baysallık. 

Örnek: Yurtta güvenlik 
(asayiş ve emniyet) ve bay
sallık ülkümüzdür. 

Halletmek: Eritmek, açmak, 
çözmek, kotarmak. 
Örnek: 1 - Su şirketi eri
tir. 2 - bilmece açmasına 

( çözmesine ) merak ettiniz 
mi? 3 - aramızde bü•ün an
laşamamazlıkları kotardık. 

Haset : Günü. 
Örnek : Günü en çirkin 
huylardandır. 

Hikaye·: Ôyük. 
Örnek : Gazetelerin günde
lik öykülerinde san' at değil, 
eğlence değeri aramalısınız. 

Hayal : Hayal (T. Ko.) 
Muhayyile : Sanay. 

Örnek : Siz bu haberi sa
nayinızda icad etmiş olma
lısınız. 

Hakikat (T. Kö.) : Gerçek, ger· 
çeklik (Verite) 
(Terim) Garçe, gerçeklik 
Realite. 
Örnekler: 1 - Hakikat bu
dur. 2 - Bir devlet adamı 
hayal değil, gerçeler ( ger· 
çeklikler) üstüne yürür. 

Hakiki : 1 - Gerçek bakikiğ 
- Veritable. 2 - Gerçel -
Reel. 
Örnekler: 1 - O, hakikiğ 
bir iş adamıdır. 2 - Belki 
iyi değil, fakat gerçek (ger
çel) olan budur. 

Ha vali: Dolay. 
Örnek: İstanbul dolayının 
ormanları gittikçe azalmak
tadır. 

Havayici zaruriye: Yaşatık. 
Örnek: Hükumet yaşatık 
fiatlerini indirmek için elin
den geleni yapıyor. 

Havadis: Bilget. 
Haber: Haber (T.Kö.) 
Hasılatı safiye: Özütür. 
Hasılfıh gayrisafiye: Hamürüt. 

Öornek: Bu kazancı özürlit 
mü, yoksa lıamürüt üzerin
den mi hasapladınız? 

Hulasa: Özet. 
Örnek: B~bakanm dünkü 
söylevinin jyi bir özetini 
isterim. 

Hitab etmek: Ayta111a lr . 

Hitap: Ayla 
Hatip : Aytaç 

i 
İnkişaf etme : Gelişmek 
İnkişaf ettirmek : Geliştirmek 
İnkisaf : Gelişim, gelişme 

Örnek : Türkiyenin ekono· 
mik gelişimi günden güne 
artıyor 

İtimat etmek : Güvenmek 
Not: Güven ve güvenç ke· 
limelerinde şu ayrıma dik
kat edilmelidir. 
1 - Orduya güvenimiz var
dır 2 - Ordu bizim güven· 
cimizdir.(Medari emniyet ve 
itimadımızdır) 

istihsal etmek : Üretmek 
Müstahsil : Ureten. 
Mahsul (Genel olarak) : Ürüt, 

ürün. 
istihlak etmek : Y ogaltmak. 
Müstehlik : Y ogaltman. 

Örnek: Türkiyede yoğalt
manlarla, üretmenler arasın
da asığ (menfaat) kaygusu 

yoktur. 
Buhran yüzünden Avrupada 
yalnız maddiğ sıkınh artmış 
değildir. Yüksek fikir ve 
sanat ürütlerinin de gittikçe 
azaldığını görüyoruz. 

İdare etmek : Yönetmek. 
Örnek: Devlet yön:!tmek 
kolay değildir. 

idare (Administration) : Yöne
tim. 
Örnek: Türk devletinin yö
netim şekli cumhuriyettir. 

İdare ( idare yeri anlamına ) : 
Yönetge. 
Örnek: Dün tütün yönetge· 
sine gitmiştim. 

istikamet : Yönet 
Örnek: Ekonomik siyasamız 
yeni bir yönette 
tedir. 

ilerlemek-

İnkılap : Devrim. 
Örnek: Biz henüz 
içindeyiz. 

intihap etmek : Seçmek 

devrim 

intihap : Seçim • 
Müntehap, güzide : Seçkin 
Müntchip : Seçmen 

Örnekler: 1 - Bu iki tab
lodan hangisini seçtiniz. 
2 - Kamutay seçimi dört 
yıl sonra olacaktır. 3 -
Bay .... Türkiyenin seçkin 
yazarlarındandır. 4 - Ben 
Istanbulun ikinci seçmenle-
rindenim. 

ihtimam etmek : Kayıtlamak 
itina etmek : Özenmek 
itina : Özen 

Örnekler: 1 - Bu işe da
lıa iyi kayıtlanmanız lazım

dır. 
2 - Y azım?zda baştan başa 
özensizlik görülüyor. 

İkametgah : Konak 
Mesken : Otru 

da kullanılacaktır: 
Hilaliahmer cemiyeti: Kızılay 

Fesat: Boz. 
Müfsit: Bozutçu. 

Örnek: 1 _ Halk arasına 

bozut sokmak. 

Örnekler: 1 - Güzel bir 
ayta, sırasında, bir orduluk 
iş görür. 
2 - Bir sözmcnle bir ayta
çı çoğun birbirinden ayırt 

etmiyoruz. 

Örnekler : 1 - Herkes bu
lunduğu şehirde bir konuk 
göstermek yükümündedir. 
2 - Hukumet Ankarada cemiyeti. Dil cemiyeti, ga

zeteciler cemiyeti. 

Cihet: Yön. · 
Örnek: Bu meseleyi .bangı 

·· nız ko· yönünden düşünurse 
lay olmadığını görürsünüz. 

Vicbe (direktif): Yönerge. 

Cebhe : Yöney. 
d evı-Ömek: Yatak o anız 

·r. 

2 _ Bozutçuluk etmek. 

facia: Acın. . 
Örnek: Yugoslavya Marsı!· 
ya acınını unutamaz. 

G 
Gıda: Besim. 
iaşe: Beslev. 

Örnekler: 1 - Çocoklar 

Hissikablelvuku : Önsezi 
Örnek: Bu felaketi, bir ön
sezi ile, çoktan bekliyor
dum. 

Hassasiyet : Duyganlık 
Örnek: Gazeteler hava sav
gası işinde büyük bir duy-

işyarlığın otru meselelerini 
kotaracaktır. 

İhtisas : Uzuğ. 
Mütahassıs : Uzman. 

Örnekler : 1 - Asrımız, 
her şeyde usuğ asrıdır. 2-
Ekonomi bakanlığma yeni 

Örnekler : 1 - Bu kuru-
mu yeğritmek, onu yakıp 
yenisini yapmaktan daha 
zordur. 2 - Yıllardanberi 
bizdeki ut cinsiyetini arıt-

ihale : Üsterim. 
Örnek : Bu yolun kime üs
terildiğ'İni biliyor musunu? 

intiba : Duyuş. 

maya çalışıyorliz. İtiraz : Sıkmç. 

lslağ, ıslahat -1- Yeğe
tim. 
2 -Arıtım. 
Örnekler: 1 - Tanzimat 
Avrupa korkusuyla baş-
vurulmuş bir yeğritim hare
keli idi. Bir devrim değil
dir. 
2 - Islahı cinsi feres 
At cinsinin yeğritimi. 

imtihan - Sıoaç 
Örnek: Bir talebenin smaç 
usullerinden yanıp yakıldı
ğını gördüğümüzde smaç 
usulleri değil talebenin bil
gısı hakkında şüpheye 

düşünüz. 
iktidar - Erk (Puissance) 
Mevkii iktidar - Erke (Pou

vir) 
Sahibi iktıdar - Ekmen (Pu
isant). 

Örnek; 1 - Bir devlet 
için en büyük erk kaynağı 
ekonomik gelişimdir. 2 -
Bir şefin asil erkesi hal
kın sevgisidir. 3 - Erk
men, küçüklerin kusurları

nı hoş görür. 
lktisab etmek : Edinmek. 
Müktesep : Edinik 
iktisap : Edine 
Müktesebat : Edinçler. 

Örnekler : 1 - Hukuku 
müktesebe - Edinik haklar, 
2 - İlim edinçleri oldukça 
eksik olan bu adam ... 

İktifa etmek : Yeter bulmak, 
yetsinmek. 
Örnekler : 1 - Hiçbirimiz 
hava savgamız için 200 ka-
nadı yeter bulmayız. 2 -
Kendisini hoş kullanırsanız 
vermek istediğiniz paranın 

yarısı ile de yetsineccğine 
şüphe etmiyorum .. 

İfşa etmek : Giz açmak. 
İfşaat : Gizaçı. 

Örnekler : 1 - Sazanofun 
büyük harp zamanında Is· 
tanbulun çarlığa nasıl veril
diği hakkındaki giz acıları
m duydunuz mu? 2 - Dost-
larının sırrını dile vermek, 
devlet işleri hakkında giz 
açmak en kötü hülyalar
dandır. 

İhmal etmek ; Savsamak. 
İhmal : Savsa. 

Örnekler : 1 - Hava ışı 
savsaya gelmez. 2 - İşini 
savsayan talisizlikten bah
setmemeli. 

ihtiyat : Saknı 
İhtiyat etmek : Saknımak 

Örnekler : 1 - Hayır, o bu 
jşte savsa değil saknı ıös
termiştir. 2 - Kredi işle
rinde saknıyan bankalara 
kızmamalısınız 

İktifa etmek : lzdemek 
Tilmiz, şakirdimarifet: İzdcmcn 

Örnekler : 1 - Biz bütün 
devrim davalarında Atatür
kü izdemekteyiz. 2 - Akıl 
öğretmeyi bırakınız, eğer 
onun iyi bir izdcmcni olur· 
sanız bu şeref te size yeter 

İddia: Sava 
İddia etmek : Savamak 

r·Dava : Dava (T.Kö.) 
Örnekler : 1 - Boş sava-

Örnek : Nas,ı bir sıkınç sizi 
böyle hareket etmeğe sev~ 

ketti? 
İhtirar : Vurgunculuk. 
Muhtekir : Vurguncu. 

Örnekler: 1 - Fransız hü
kumeti borsa vurguncularına 
karşı sert davranıyor. 
2 - Y aşatık maddelerinde 
vurgunculuk ağır suçlardan 
olmak lazımgelir. 

K 
Kurunuulfı: İlkçağ. 
Kurunuvusta: Ortaçağ. 
Kurunu ahire: Sonçağ. 
A hazır: Y eniçağ. 
Kaide: Kural, Duraç. 

Örnekler: 1 - Bu cümle 
Gramer kurallarına göre 
doğru değildir. 2 - Tak
sim anıtının mermer dura
çını nasıl uluyorsunuz? 

Kuvvei inbatiye: Bitelge. 
Kati: Ölüt. 
Katil: Öldüren, ölütçü. 
Cinayet: Kıya. 
Cani: Kıyan, kıyacı. 

İştiyak: Göresi. 
Hasret: Özlem. 
Müştak olmak: Göresi gelmek, 

göresimek. 
Örnekler: 1 -Özlem vegö
resiler!e size sayğılanmı 
sunarım. 

L 
Lehdar: Yanat. 

Örnek: Ahmet sizin en coş
kun yanatlarınızdandır. 

Lfıtfu ihsan: Kayra. 
Örnek: Türk hava kurumu
na yardımınız, bir kayra de
ğil, bir ödevdir. 

Lehte, lehinde: Yana 
Lehte olmak: Yana olmak: 

Örnekler: 1 - Bu işte sizin 
fikrinizden yana değiliz. 2 -
Ben böyle önergelerden ya

na olamam. 
Lehinde söylemek: İyiliğini söy-

lemek. 
Örnek: O her yerde sizin 
iyiliğinize söyler. 

M 
Muhalif: Ayrışık. 
Muhalefet etmek: Ayrışmak. 

Örnekler: 1 - Bizde ayrı
şık partiler yoktur. 2 - Ni
çin her işte ayrışmak heve
sine kapılıyorsunuz. 
Muvafık: 1 - Oydaşık. 2-
0nay. 3 - Yerinde, uygun. 

Muvafakat etmek : Oydaşmak. 
Örnek : ı _ Bu meselede 
sizinle oydaşık değilim. 2-
Bu önergeyi onay bulanlar 
ellerini kaldırsın. 3 - Bu 
hareketiniz benim ahlak an
layışıma oygun değildir. 4-
0ydaşmak her zaman ıö
nülden olmaz. 

Müstakil : Erkin, bağınsız. 
istiklal : Erkinlik, bağınsızlık. 

Örnek : 1 - Biz müstakil 
bir milletin çocuklarıyız. is
tiklal mücadelesi - Erkinlik 
savaşı. 

2 - Müstakil mebuslar : Ba
gınsız saylavlar. Türkiyede 

--...-. 



öztürkçe 
mahkemeler müstakildir. 
T tirkiyede hakyerleri ba
ğınsızdır. 

Mimur : Bayınchr. 

a) Mamuriyet : Baymdıriık. 
b) Nafia 
imar etmek : Bayındırmak. 

Örnekler : Ankara bayındır 
bir ıehir olmahdır. 
Memleket bayınclırhk yolun- ı 
dadır. Bltlin devlet yapı 
işleri Bayındırhk bakanhğı
na baj'lanm1fbr. Biz yurdu
muzu baymdırmaktan ve ge
liştirmekten başka birtey 
d tiinmilyoruz. 

Miatacel : Evgin. 
Örnekler : Yurdu bayındır· 
mak, evgin işlerimizin ba· 
tında gelir. 
Din Ankaradan bir evgin 
telgraf aldım. 

Mekteb : Okul (okula) 
llaallim : Öğretmen. 

Örnekler : Cumuriyet okul· 
lanmn genç &ğretmenlere 
ihtiyaca vardı. Har ağret
men, eriğitim (terbiye) usul
lerini bilmez. 

Mana : Anlam. 
Örnek: Bu kelimelerin ne 
anlama geldiğini itana liy
ler misiniz? 

Mtbakere : Girllfme 
Örnekler: 1 - Bllkreı gi
rüşmelerinden eonra.. 2 -
Bu iş için daha hiçbir P
rütüde bulunmachk. 

lllnakaşa : AJbtma 
Ömek: Ba iki adam ara
mnda her aytııma, kavga1a 
vanr. 

lllnakaşa etmek : Ayhtmak 
llerasim : Tire~ 

Örnekler: Dün yeni bir re• 
•İln sergiainin resmiküta
dıkda ltalandak - Dtla ye
ni bir r.u. ıerıiainin açım 
tkreninde bulunduk. 
Reisicumhura ukeri mera
sim yapılmak usuldendir -
Cumur bafkanına aüel t6· 
ren yapılmak usuldendir. 

Mtisavi : Etil • 
Mlsavat: !fitlik 

Urnelder: Ttlrk kanunlan 
kartııında. bitin yurddq
lar, eşittir. T&rldyede b
dm, erkek etitliii cumari· 
Jetin eseridir. 

Merlaale: Yljrlbn. 
Örnek: Dil İfİ bll,ak hare
ketin yeni bir ytltrilmldlr. 

lllvaıene: Denge. 
llerkeıi llildet: Denıey. 
lllteabhit: Ostenci. 
Taahhtit: Oeteocilik, 

Örnekler: 1 - ArkadafllD 
geçen yıl odun nstencilij'i 
etti. 
2 - Oateaciler, İf yaparken, 
yalnız kendi kazançlanm 
d6şünmemelidirler. 

Malzeme: Gereç. 
Örnek: Şımdi en çok işliyen 
fabrikalar, harp gereçleri 
yapanlardır. 

lluuliyet: Sorav. 
Mabtelif: Türlü. 

Örnek: Günlln tiirlil haber
leri arasında en dikkate de
ieri, ltalyan • Habeş anlq
mazhj'ı hakkınuki 10n ka
rardır. 

lllteferrik: Ayrak. 
Ôrnek: Eskiden bir ilimde 
ihtiau delil, mal6mab ml
teferrika ve muhtelife daha 
çok hoşa giderdi - eakiclen 
bir ilimde uzui defil, ay
nk ve tlrltl biltriler daha 
çok bota giderdi. 

Malıit : 1 - Çevre, 2 - Çeven. 
Ôrnek: 1 - Evimiz, geç 
vakte kam, yanım telali
keelnin çevresi dqnada al
rlnlyordu. 2 - Ankara h&
ktmet çevenleriade aiylen
.tijine gire. 

Mathaat: Bum 
Ôraek: Bum kurumunun 
dlrdtlncl kuvvet ol .. a 

vermek değil, tamtersi (bil
akis) onu derin ödev ve so
ravları karşısında düşündür
mek demektir. 

Musibet : Snıak 
Örnek: Deprem en büyük 
sınaklardan biridir. 

Mevsuk : Doğru. belgin 
Örnek: Bu haberin beJgin
liğinde şüphe ediyorum. 

Maozara : Görey, gorunum, 
g_lriim. 
Ornek : 1 - Çamhca sırt· 
lan lıtanbulun en canlı gö
reylerinden biridir. 2 - Bu 
tehir balkınm yoksulluk gö· 
rllnü insana acı geliyor. 
3 - Bu mıelenin soysal 
g&rünlbail üzerinde durmak 
isteriz. 

Meyi, temayül : Eğlim, eğğinlik 
Miitemayil : Eğfin 

Örnekler : 1 - Oğlunuzun 
re11De eğlimi oldupnu bi
lirim. 2 - Bu fikri kabul 
etmeğe onu biç te ettin 
butmadım 

Meıahai sathiye : YOzleçe 
Örnek : Anadolunun yüzle
çeai ne kadar olduğunu ha
brbyor musuz ? 

Münevver : Aydın 
Örnek : Bir devrim ancak 
aydın ve ileri kafalar üs
tlinde tutunabilir 

Mania : Engel 
Mani: Ônre 

Örnekler : 1 - Yurd sav
gasa itlerinde ön&mtize çı-
kan biitün engelleri yıkanz. 
2 - Eğer bir &ngeni ol
maua yarın bana gelmenizi 
rica ederim.3 -Yurd ıav
gasında ne el, ne önge 
dinleriz 

Mahreç : 1 - Çıkıt, 2 - Sürüt. 
Örnekler : 1 - Bu malın 
çılob nenidir? 
2 - Almatı piyasası malla
lanmız için en iyi ıftriitler
den biri olmuftur. 

Mecra : 1 - Yatak, 3 - akağı. 
Örnekler : 1 - Nehir yata
ğını temizlemek. 
2 -Y apur sulan için aka
ğı yapmak. 

Mahrum : Yoksun. 
Mahrum etmek : Yoksundur· 

mak. 
Mahrum olmak : Y61uanmak. 

Örnekler : 1-Kaç zaman
dır uizin yokamaluğunuzu 
çekiyoruz. 
2 - Bizi güzel yazılannız
dan yokmudurmayınız. 
3 - Güzel yazılarımızdan 
yoksunuyoruz. 

Makale : Betke. 
Örnek : Tan gazetesinin 
ikinci betkeleri her vakit iç 
itlerinden bahseder. 

Meamuat : Duyuk. 
Örnek : Sofya aylarımızın 
duyuldanna göre ... 

Muhatap : Aybç. 
Örnek : Bu meselede siz 
benim aytacım olamazsınız. 

Menfaatperest : AsığcıJ. 
Örnek : Memleket itlerinde 
asığcıl olmayınız ; özgeçi 
(feraıat) gösteriniz. 

Muhabir : Aytar. 
Muhbir : Duymaç. 

Örnekler : 1 - Tan gaze
tesinin Londra aytan bildi
riyor. 
2 - Gazetelerin tehir duy
maçlan vardır. 

Mvkavemet : Dayanık, da-
1anım. 

Örnekler: 1 - Bu kayığın 
bu kadar yDke dayamtı 
olduğundan filpheliyim. 
2 - Dnıman, büyDk bir 
dayammla harbetti. 

MUveui: Dağıtmaç. 
Tev• ağıbm, dağıtma. 

o,.r: 1 - Gazete da
tı n açıkı&z olma
hdırlar . 
2 - Tilrkiyf! gazeteleri 
kendi aralannda bir daj'ı· 

fikrinde-

1 
Muvakkat: Süresiz, geçegen. 

Örnekler: 1 - Kubada sık 
sık süresiz hükumetler ku-
rulur. 
2 - Bun'ar geceken şey-
lerdir. 

Mecmua: Dergi. 
Örnek: Niçin bizde fikir 
dergileri az ç.kıyor? 

Muaf: Bağışık. 
Muafiyet: Bağışıklık. 

Örnek: Gazete kağıtlarının 
gümrük bağıtıkhğı kalkb. 

Muayene: Bakı. 

Örnek: Evlenecek o!anlar 
doktor bakısından geçerler. 

Mazannei sü: Karalı. 
Örnek : Dün tutuJduğunu 
yazdığ•m1z adamın karalı 
takımmdan olduğu saptan-
mıştır. 

Müşahede: Görüm. 
Tarzı rüyet: Görüş. 

Örnekler: 1 - Son Alman
ya gezintisindeki görümle· 
riniz hakkında bir konfe
rans verir misiniz? 2 - Bu 
Meselede görüşlerimiz ay
ndır. 

Milnavebe: Sualaşma. 
Ôrnek: Gece nevbetçileri 
aralarındaki sıralaşmaya gö· 
re çalış1rlar. , 

Mtikifat : Öden. 
Örnek : Hayır ve himmet 
işlerinde en büyük öden, 
vicdan rahatıdır. 

Muvafık, mutabık : Uygun. 
Muntabık : Uyuk. 

Örnekler : 1 - Fikirleri
miz birbirine· yugun değil
dir 
2 - Hareketiniz kanuna 
uygun değildir. 
3 - Bu masanın ayaklan 
yerine oyuk değildir. 

Mlieyyide : Berkite. 
Ôrnek : Büt6n kanunlar dev• 
rim savgasınm birer berki
tesi olmalıdırlar. 

Miisrif : Savurgan. 
israf : Savurganlık· 

Örnekler : 1 - Savurgan
hğın sonu avuç açmaktır. 
2 - Savurgan iki yakasını 
bir araya getiremez. 

Miillhaza : Dütlln. 
Örnek : Bu işde ne d&şlirı· 
de olduğunuzu söylemedi
niz. 

Müsadere : Alanç. 
Mllsadere etmek : Alancetmek 

Örnekler : 1 - Osmanlı 
imparatorluğunun son za
manlarına kadar alanç usu
lü devam etti. 
2 - Kanun emretı..,eksizin 
kimsenin malı alanc edilmez. 

Menşe : Çıkağ, 2 - Kl>ken. 
Örnekler : 1 - Bu malın 
çıkağı neresidir? 
2"- Bu aylenin k&keni hak· 
kında ne lıi iyorsunuz? 

Mahzur : Çekinek. 
Örnek : Bu ifi yapmaktan 
ne gıbi çekinekler görüyor
sunuz. 

Musahhih : Düzeltiç. 
Örnek : Bir gazetede aj'ır 
soravlardan biri de: diizel
tiçlerin üstündedir. 

Mahmi - Korunuk. 
Tahtı himayede olan : Korun

cak. 
Örnekler : 1 - Kimsenin 
korunuğu olmak isteme. 
2 - Bllyilk Britanya ko
nmcaklarını sayar mwmz ? 

Maznun : Sanık. 

N 
Netriyat : Yayın. 

Örnek : Radyo, asnmızın en 
kuvvetli yayın araçlanndan 
biridir. 

Nezaret : Gözet. 
Örnek : Üç suçlu, polia g6· 
zet albna ahnmıfbr. 

Nutuk : Söyle•. 
Örnek : ismet lnlnil yeni 
bir llylev vereli. 
. t: t 

Vesaiti nakliye : Taşıt (taııma 
araçları) 

Örnekler : 1 - Bir memle
kette taşnı işleri ekonomik 
gelişimle sıkı sıkıya ilgilidir. 
2 - Deniz taııtları arasın· 
da en ucuz yelkenlilerdir. 

Netice: Sonuç 
Örnek: Temin ettiğimiz ne
ticeler elde ettiğimiz sonuç
lar. 

Nailiyet, mazhariyet : Ergi 
Örnek: Sizinle konaımak 
benim için en şerefli ergi
lerdendir. 

Nekahat : Eyiselik 
Örnek: Bay ... eyiselik dev
rini geçirmek üzere lstan- , 
bula gitti. 

Namzet : Aday 
Örnek: Gelecek kurultay 
seçiminde adaylığınızı ko
yacak mısınız? 

Nasihai : Öğüt 
Niıih : Öğütçen 

Örnek: Öğütçenler çabuk 
baş ağrıtırlar. 

p 
Piye: A,ama 

Örnek : insan geçegen aıa· 
malarla değil, fikir düzeyi
ylkaekliii ile &ğtbımelidir 

R 
Reyilm : Genoy 

Ömek : Geçen yıbn başlıca 
hidiselerinden biri, Alman· 
yanm Sar genoyunda ka-
zanmaııdır. 

Rekabet etmek : Öntırdeımek 
Rekabef : Önllrdefme 
Rakip : Öetlrdeı 
Refah : Genlik 

Örnek : Bizim davamız aımf 
değil halk genliğidir 

Rütbe : Erece 
Örnek : Doıum yarbaylık 
ereceıindedir 

listesi 
rebesiude Türk seciyesinin 
kuvvetiae dayandık. - Biz 
erkinlik savaşında, Türk 
ırasının kuvvetine dayandık. 

Safha : Evre. 
Örnek : Biz inkılipçıyız,te
klmiilcü dğiliz. - Biz dov
rimciyiz, evrünci değiliz. 

Suhunet : lsığ. 
Örnek : Dünkü ısığ dere· 
cesi acaba ne idi? 

Sual: Soru. 
lst!ntak : Sorıu. 
Mesele : Mesele (T. Kö) 

Örnekler: 1 - Size bir so 
ruda bulunmak istiyorum. 
2 - Dün bütün süçlular 
sorguya çekildiler. 

Salih : Yarar, elverifli. 
Örnekler : 1 - Bu evi bu 
ite yarar bulmuyorum. 
2 - Bu evi otur maj'a el
veritli bulmuyorum. 

Seyahat : Gezi. 
Seyyah : Gezen. 

Örnek : Gazetecilerimiz aon 
Moskova gezisindençok iyi 
duyuşlar getirdiler. 

Siye : Gllzey 
Örnek: Ancak sizin güze
yinizde bu aıamaya erdim. 

Sabh : Ytızey 
Örnek: Akşam üatii, ıu yll· 
zeyind eki ıtın ( muzi ) kın· 
tıklara daldım. 

Sulhpener : Barıtçıl. 
Örnek: Biz banfçıhz, fakat 
aymaz değiliz. 

ş 
Şünal : Kuzey 
Cenup : Güney 
Şark : Doğu. 
Garp : Batı. 
Şimali şarki : Doj'u kuzeyi. 
Şimali garbi : Batı kuzeyi. 
Cenubn tarkl : Kuzey güneyi. 
Şarkı timali : Kuzey doğusu. 

Tefevvuk : Üsgelmek, üstol· 
mak, ilstOnlük 
Örnekler : Düşmana yalnız 
silahça değil kafaca da üs
tolanlardır ki, harltı kaza
nırlar 

2 - Bu işte Ahmed, Meh
mede üsıeldi. 
3 - Düşmanın üstün kuv
vetlerini daiıtbk. 
4 - istediğimiz Türk ıenç· 
liğinin yalnız zeki değil, ıra 
üatünlüğüdür. 

T akaddiim etmek : Öngelmek 
Mlitekaddim : Önceki, angelen 
Kıdım : Öacelik 

Örnekler: 1 - Niçin her 
işte benden öngelmek isti
yorsunuz? 2 - Mütekaddim 
arizamda ltildirdiiim gibi. 
Önceki sunumda bildirdi· 
jim gibi. 3 - Asker ere
celerinde (rütbelerinde) &n
celik, batlıca esaslardandır. 

T aahh6t : Yilken 
Örnek: Mak Donald, lngil
terenin Avrupada yeni hiç· 
bir yliken altına ıirmiyece• 
ğini söyledi. 

Taahhüt etmek : 1 - Yliken-
mek, 3 - Osteamek 

Tahkik etmek : Gerçinlemek. 
Tahkik, tahkikat : Gerçin. 

Örnekler : 1 - Polis me· 
ıeleyi gerçinlemeğe batla
mıthr. 
2 - Tilzel ıerçinler - tah
kikatı adliye. 

Tahakkuk etmek : 1 - Ger
çekleımek. 2 - Kesinle
mek. 
Örnekler : 1 - Yurd ba
yıadırhi• üJktisü, ancak cu
muriyet devrinde gerçeleşti. 
(ıerçekleşti). 
2 - Kesinlenen vergiler 
tahakkuk eden vergilerdir 

Talaakkuk ettirmek: 1 - Ger-
RAtıp: Vaşak 

Rütubet: Y qaklık. 
· Amerikai cenubi : Güney Ame- çekleştirmek. Gerçeleftİr· 

mek· 2 - Keainlemek. 2 
Ke8inlemek. 3 - V arlat· 
brmak. 

Örnekler: 1 - Y qak yer
lerde oturamam. Bahçede 
yaşaklık gittikçe artıyor. 

Rükn: Örkiln. 
Örnek: Htık6met 6rkiinle
rinden birinin söylediğine 
göre ... 

Rivayet: S6ylenti. 
Örnek: Sofyada dolaşan 
söylentilere g6re hükiımet 

tekrar değiıe~ektir. 

s 
Sadık: Bayn. 
Sadakat: Bayrıbk. 

Örnekler: 1 - Biz dostluk
larımıza bayn ve bağhyız. 
2 - Baynlık en yUksek in
sanlık vasıflanndandır. 

Sebat: Dura. 
Örnek: Durasız adam ze
kisını yok) ere harcamıı olur. 

Salih bulmak: Y eğrimek. 
Salih: Y ej'rim. 

Örnekler : Dünyada eko
nomik durum, henüz hiçbir 
yeğrim beldej'i ( alimeti ) 
g&ıtermiyor. 

Sevk ( T. Kö. ) 
Sevk ve idare : Gidim, ,a

dem. 
Sevk ve idare etmek : Gide· 

melr. 
Sevki tabii : lçglld6. 

Örnekler : 1 Glldllmlli e• 
konomi. 2 - btanbula re
len uçak bir franmz pilotu
nun rGdemi altında idi. 3-
Türk kutunda uçaı ılde
meği lj'reniyonm. 4 - in
sanlar akıllanyla, hayvan
lar içrü41&1erile hareket e
derler. 

Sukutu hayal : Umusa. 
Sukutu hayale uğratmak U-

musanmak. 
Seviye : Dllzey. 
Sanayi : Endilstri. 
Sınai : End&atrieL 
Serbeat : Özgilr. 

Örnek: Serhat 
Özp blJse. 
.• • lıa. 

rikası. 
Şayia: Yaymb. 

Örnek: Halla yayıntılara si
nirlendirmek dotru değildir. 

Şahit: T azık. 

T 
Teminat: inanç. 

Temin etmek -1- lnaaç• 
lamak, inan vermek. 2 -
Sağlamak. 3 - Elde etmek. 
Örnekler: 1 - Bu ııın 
bayle olduğuna sizi inaçla
lanm, bu işin b6yle olma-
dığı hakkında keadiaiae 
inan vermeğe (kendiıini 
temin etmeğe) çabıbm: 2 
- itimi, ancak, banka yo
lu ile aağhyabilirim. 3 -
Temin ettiğiniz neticeler -
elde ettijiniz aonuçlar. 

Terbiye etmek: Ejitmek. 
Terbiye (education): Ej'itim. 
M&rebbi: Eğitmen. 
Tayin etmek - 1. Belltmek, 

2 - Atamak. 
Tayin : 1 - Belit 2 • Atama 

Ömekler : 1 - Tlrkçe ya• 
zılarda. yeni kelimeleria kul
lanıf yerini yeni belitmek 
llzımdır. 2 - ... konsolos· 
luğuna •.• Bay atamuıbr. 
3 - Gazetelerde yeni ata
malar listesi bugln çaktı 

T aclil etmek : 1 - Deği1111ek 
azaltmak 

Tadil : Detifke 
Örnekler: 1 Kaaunlan 
ancak kamutay değiftİre
bilir 
2 - Son parti proiramın
da pek &nemli deiifiklikler 
vardı. 

Takdir etmek : Değerlemek 
Örnek : Halk, kendisi için 
için çahpnları ergeç de
ğerler 
Bu İf için çektiğiniz ııkın
byı değerlemiyor dej'ilim. 

Tekimül : Evrim 
Tekam61 etmek : Evrinmek 

Ôraek : Klltlr kanmlan • 

Ornek : Alırlardanberi Ana
doluda en bilytik bayındır
hk işlerini varlaşhran Cu-
muriyettir. 

Telif etmek : Baj'damak. 
Örnek : Bu iki fikri birbi· 
rile nuıl bağdıyabilirsiniz. 

Tasvib etmek : Anmak. 
Taıdik : Onaylama. 

Örnekler : 1 - Bu haa eke
tinizi hiç de onamıyorum. 
2 - Cumur baıkanı ıoa 
kanunu anaylamıftir. 

Teberru - Verit. 
Örnek : Tlrk hava kuru
muna veritte bulunmaktaa 
kaçın•• iyi bir T6rk değil
dir. 

Tamir etmek : Onarmak. 
Tamir : Onanm. 

Önaekler : 1 - lıtanbulda 
btttlia eski eserlerin onan
ma ihtiyacı var. 3 - Kın
lan kalp onarılmaz. 

Tamim : Genelge. 
Örnek : iç bakanhtınm g&ç
menler hakkında IOn gı· 
nelgeaini okudunuz mu? 

T aklid : Benzet. 
T aldid etmek : Benzeltmek. 
Mukallit: Benzetçi. 

Örnekler : 1 -
benzetçilik değil, 
lhımdır. 
2 - Para benzetliyenle. ·a 
cezalan ajırclır. 

Ticaret : Tecim. 
T&ccar : Tecimer. 
Ticari : T ecimel. 
Tevadn : Denklik. 
Mtltevazin : Denk, denıefik. 
Evzin etmek : Denklettirmek-

Denıeıtirmek. 
Taziyet : Bapatı. 
Taziyet etmek: Bapatılamak, 

bafl&pğı dilejinde ı.ulun· 
mak bafuj'ıhjı dilemek. 

Tefrika: Balem --FeuiDeton. 
Onaek: s. , ............ 
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Türk - Macar Ulusal 
G ·· reşçileri geldiler 

- Aaştarafı ı net sahi'ede - ilk güreş bugün saat on yedi 
c- r güreşçilerini lzm:r sporcu- otuzda Alsancak spor a1a-
ları adına selamlamış ve hoş nın da ( meydanında ) yapıla-
geldiniz demiştir. cukttr. Yarın da yine aynı saat-

Macar göreşçilerden biri Ma- ta güreş~ere devam o!uııacaktır. 
carca cevap vermiş Ege bölge- Macar güreşçiler dün vapurdan 
sinin ( mıntakasının ) bu güzel çıkınca doğruca A!sancaja gi-
şehrine gelmekle çok büyük derek ı.ı-üreşecekleri alanda ya-
sevinç duyduklarını, yapacak- pılmış olan hazırlık:an gözden 
lan gü·eşlere büyük önem ı:;eçirmiştir. 
(ehemmiyet) verdiklerini ilave A!sancak spor a!anında 
eylemiştir. önemli gü. eşler için her türlü 

iki taraf sporcuları birbirleri hazırlıklar bitirilmiçtir. 
şerefine ,,yaşa!.,diye bağırmış- Geler.lerln 1.iimleri 
lar ve çok samimi tezahürat Kafile güreş federasyonu 
yapmışlardır. üyelerinden bay Sadullahın 
. _Macar ıırüreşçileri sekiz ki- başkanlığı altındadır. Ulusal 

ş:lık bir kafiledir. Ayrıca üç te takım, ağır sıklette Çoban 
idarecileri vardır. Türk ulusal Mehmet, yarı aiırda büyük 
göreş takımı oyuı:ıcu!arından Mustafa, Adnan, orta sıklette 
on kişi de ayni vapurla gelmiş- Mersinli Ahmet, yarı ortada Yu-
tir. suf Arslan, hafif sıklette ulu-

Bi7im güreşçiler' n başların ela sal takım kaptanı Saim, en 
Sait Çelebi vardır. hafif siklette Yaşar, Ömer ; fi. 

Ulusal güreş takımımızın an· liz sıklette de Koç Ömer ve 
trenörü Bay Saim de beraber- Kenan Macar takımda Seget 
dir, Her iki taraf güreşçileri Paldini kulübü reisi Herr Sem-
çok kuvvetli bir durumdadır. ka'nın başkanlığı altmnda ol-
Yapılacak ıırüreşlerin çok önem- mak üzere Bodo, Barayıberla, 
li olacağı tahmin edilmektedir. Ördök, Török Doyo Ignas, 
Konuk güreşçiler şehrimiz sa- Pomledi ve Dogo Imre'den teş· 
nat okulıında kalacaklardır. kil edilmiştir. 
•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

söyler misiniz? mek. 
Tefrika: (nifak anlamına)- Ayır- 2 - Kesinlemek. 

ga. 3 - Varlaştırmak. 
Örnek: Halk arasına ayırga (.Jrnek: Asırlardan beri Ana-

doluda en büyük bayındırlık 
sokan politikacılar, demo- işlerini varlaştıran cümhu-
krasinin asıl düşmanlarıdır. riyettir. 

Teşettüt: Ayrılışma. Tahakkuk etmek: 1 - Ger-
Örnek: Yurt işlerinde fikir çekieşmek, gerçeleştirmek. 
ayrılışları en büyük fela- 2 - Kesinlemek. 
kettir. Urnekler: 1 - Yurt bayın-

Tecrübe: Denenç. dırlığı ülküsü, ancak cum-
Tecrübe etmek: Denemek. huriyet devrinde e.('rçeleşti 
Teatii efkar etmek: Uylaşmak. (gerçekleşti). 
Tcatii efkar: Oylaşma 2-Kesinlenen vergiler: Ta-

Örnek: Uzun uzadıya oylaş· hakkuk eden vergiler. 

madan. sonra istediğimiz Tahkik etmek: Gerçinlemek. 
gibi karar verebildik. Tahkik, tahkikat: Gerçin. 

Tesanüt: Dayanışma. Örnekler: 1- Polis mesele-
Timsal : Sembol. yi gerçinlemeye başlamıştır. 

Örnek: Atatürk Türk kuru- 2 - Tüzel gerçinler: Tahki-
luşunun bütün davalarının katı adliye. 

sembolüdür. V 
Takrir : Dilergc 

Örnek: Kültür bakanlığı 
bütçesi hakkında üç dilerge 
verilmiştir. 

Tarif etmek : Tanımlamak. 
Tarif : Tanım 

Örnekler: 1 - Bana ekono
minin son tanımını söyler 
misiniz? 2 - Eğer yerinizi 
iyi tanımlıyabilseydiniz, bu 
kadar arayıp sormazdım. 

Tesir : Etki, 
Müessir : Etkin, dokwnaklı 

Örnek: 1 - Bu ilacın he
nüz hiç etkinini görmedim. 

T esit etmek : Bayramak. 
Örnek : Cumuriyetin onuncu 

yıldönümünü ne kadar coş
kunlukla bayramıştık. 

Tarzı hal, sureti tesviye : An

laşıt. 
Örnek : İki taraf da bugüne 

kadar hiç bir anlıqıt bula

madılar. 
Tahlil etmek : Çözelemek. 
r ah!il : Çöze. 
r ahlili : Çöze!. 
Örnekler : 1 - Bu yazıyı dik

katle çözelemek lazımdır: 
2 - Bu mesele hakkındakı 
çözenizi akia yakın bulurum. 

T e~ahür : Götseri, gösterim. 
Nümayiş : Gösteriş. 
Örnekler · 1 - Gazeteciler 

3nlgıtı~ız Almanyada iken 
kendilerine büyük dostluk 
gösterilerinde bulunmuştnr. 

2 - Bu etkin bir hareket ol-
ma\·tan fazla bir gösteriştir. 

Tc ivin etmek : Dergimek. 
Müdevven : Dergin. 
Örnekler : 1 ·- Türkçe kamu

su Şemseddin Saminin der
gimiş olduğu eserlerin en 
ı isidir. 2 - A ..• nın der 
gıleri arasında bu isimde 
bir eser hatırlamıyorum. 

Vazife: Ödev. 
Vasıta : Araç. 
Vecibe : DüşP.rge. 

Örnek : Türk hava kuru
murıa yardım etmek başlıca 
düşergelerimizdendir. 

Vad: Adanç. 
Vadetmek : Adamak. 

Örnekler: 1 - Yapamıya
cağım işler için kimseye 
adançta bulunma. 2 - A
damak kolay, ödemek güç-
tür. 

y 
Yevmi mahsus : Bayragün. 

Örnek : Bayrak, ancak pa
zar günleri ile bayram gün
lerinde çekilir. 

z 
Zelzele : Deprem. 

Örnek : Bu kış Türkiyede 
sık sık deprem felaketleri 
görüldü. 

Zaruret : Zor:.ğ, kistam. 
Örnekler : 1 - Havamlzı 
1.000 Türk kanadı iJe silah
lamak, rahat nefes almamız 
için bir zarağ' haline geld. 
2 - Insan böyle bir hare
kette bulunmak için nasıl 
bir kistam içinde kalmalı? 

Zannetmek : Sanmak. 
Zan : Sanı. 
Zıt : Karşıt. 
Tezat : Karşılık. 

Örnekler : 1 - Bu iki fikir 
birbirine karşıt değildir. 
2 - Ekonomik girişmelerle 
kamugasığ arasında karşı
tı k olmamalıdır. 

Ziyafet : Şölen. 
Zühul etmek : Uunutsamak. 
Zühül : Unutsa. 

Örnek : Unutsa bağlşlana
bilir, savsa (ihmal) hoş gö· 

enı ASI 

Köylünün kredi 
Ola borçları 

kooperatiflerine 
tecil edilecek 

Sof yada 
Mühim tevkifatu 
Sebepleri nelerdi 

Tarım bankası bu yolda bir bildirim gönderdi 
Ankara n - 7 - 935 ~ ..,.,... · · "';'.·--·"'·"~-·-··~ . .......,.,-·. ~-·-.-·;>o•--..,_.,..,.--

Sofya, 12 (A.A) - Eveleı 
yapılmış olduğu haber verileı 

Tarımsal kredi kooperatifle- ı3: '<WF 4'l 

1 

tevkifat ile düıı ve evelki güı 
. yapılmış olar. tevkifat müna 

1 sebeti!e resmi bir kaynaktaı 
bütün tevk;f edilen eşhas ara 
sında ağır ithamlar mevcc 

··ı olduğu bu c~hasın mcmlekefo 

ri hakkında hazırlanıp Kamu
taya gönderilen kanun pro
je&i, zamanın darlı ı do'.ayısı!e 

genel kuı-u!dan geçmemiş ve 
önümüzdeki devreye ka mıştı. 
I'·· •·· b • ı ~oy .u orç arını on o ş yı!a 

bö1cn kanu"'u t:ırı:.n ı \ynn ve 
füctmen'n Tamn B.ıı l:asına 
borcunu ko'ay.ı.,:a ödeye-
bilmesini s:ığlıyan bu ka- ' ' 
nunun çıl,mamış bu'unır.a
sın:ı !:arşın; Tmı:n B:m'.ası 
çok yerinde bir l:ara 'n koo-

l ., t , ! b 1 • pera ı or ~.t.arı o ç :ırın:n 

da bölünmesi ve geri bırakıl
ması için şubelerine em·r ver
miştir. 

Kamutaym önümüzde';i dev
resinde çıkacak olan kanunun 

tarımsal kooperatif orta!darı 

hakkında 1·i hükuml~riıı simdi-

den · yürü1üğe koy:Uakla 
banka: devletin Tü,k köy-
lüsünün ~enliğini sağ'a-
mak ve ödeme kapasitesini 
yerine getirmek için aldığı ha
yırlı tedbirlerin çerçevesini cre-

. t . 1 E " nış.e nuş o.uyor. nçok, Ege; 
Ç'._u~urova, Karadeniz bölgeleri 
gıbı tarımsal kredi kooperatif
lerinin bol oldı.:ğu yerlerde 
binlerce üretmenin beldedii!-i 
bu haberi bankanm, olduğu gibi 
aşağıya koyduğumuz gene'gesin 
den alarak ver!r:cıı Tarım Ban· 
kasını da çok yerinde olan bu 
kararından ötürü öğer ve kutia
rız. 

Banka genel direktorlüğünün 
şubelerine yazdığı il'ene•ge şu
dur: 

"Son aylarda orta anadolııda 
şiddetli ve diğer mahallerde de 
azçok hüküm sliren kuraklık yü
zünden bu sene ürünün umuldu
ğu miktarda ele geçmiyeceği ve 
b~ sebeple borçlu Zirai kre
dı Kooperatifleri ortaklarının ı 

Xirnat /Jaıılmsı [Jeııel <lin·l:tiJrlıiı- lıiıwsı 

çe!~ecek:eri anlaşılmaktadır. !ara iade edi!mek üzere koo-
Zirai kndi kooperatifleri or- peratif1ere geri vereceklerdir.,, 
t:ık!arına bu sene borçlarını Keyfiyetin i1 a'.anınızda bu-
tediye kabi!Jyetlerine göre öde- lunan bilumum Zirai Kredi 
yebilmek imkanı vermek ama· kooperatiflerine tebliğ edilme-
cile ortaklar zimmetindeki sini ve bu işlerin beyan edilen 
teşekkül alacaklarının liia- ve isteni!en şekilde güzelce 
kal beşte birinin tahsili basanlmasının teminini rıca 
halinde bakiye alacağın ederiz. 
mevzuata göre bir yıl müd- Şurasını da ehemmiyetle ila-
detle tecil edilmesi müna- ve edelim ki kuraklık, su bas-
sip görülmüştür. kını, çekirge ve sair sebep ve 
Şu durum karşısında bu yıl afetler dolayısi e hiç mahsul 

istihsal mevsimine kadar vadesi kaldıramıyarak bütün ödeme 
gelen borçlarınd~n Koopera- kabiliyetinden mahrum kalmış 
tife müracaatla en az beşte ortakların usul ve mevzuatın 
birini ve faizlerini nakden tedi- emrettiği ve 1470 numaralı ka-
ye eden ortakların borçlarının nunun 18 inci maddesinde bah-
mütehakisini, - teşekkül meclisi solunan şekilde mazeretleri ta-
idareleri birer karara bağlamak hakkuk ettiği takdirde borçla-
«uretile - 936 yılı istihsal mev- rının tamamının dahi bir yıl müd-
simine kadar tecil edebilirler. detle tecil edilebileceği şüphe-

Kooperatif idare meclisleri- sizd;r. gibi tam teciller ya 
nin bu yolda verece.deri ka- pıldaktan sonra mikdarile 
ı arları şube ve sandıklarımızın tecil keyfiyetini umum müdür-
bir guna zorluk göstermeks.zin lüğe bi'diriniz. 
ve ayrıca mucıp sebepler ara- Bu vaziyette olan borçlular 
maksızın tasdik etmelerini is- için de n\evzuııbmız hüküm-
teriz. !erinin ayrıca tatbik edilmesini 
Şube ve sandıklarımız te- ancak kuvvetli ve mucip se-

ci! suretile yeni vadeye rap- bepler olmadıkça borcun ta-
tedilen bu alacakların senet- mamının teciline gidilmemesini 

• 1 

meşru nizamile bağdanma! 
kabil olmıyan ve ı;erek fırka-
!arın siyasal faaliyetlerini 
men'i ve gerek ihtilalci Make 
donya tP.ş!.ilatının fesih ve i 
gasına dair o!an kanunlar 
karşı hareketlerde bulunmc 
o dukları beyan edilmektedi 
Bu ithamlar teeyyüt ettif 
takdirde suçlular hakkınd 
kanun dairesinde muamele ya 
pılacaktır. Bu tevkifatın yapıl 
masına sebep olarak ileri sil 
rülen diğer bahaneler hay~ 
mahsulüdür. Şimdiye kada 
yapılmış olan tevkifattan baş 
ka tevkifat yapılmış değildir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kadar söyledi, karışık ve alev 
meselelere hiç yanaşmıyor bile 
Ağzından söz almağa da im 
kan yok. Şimdiden gazetecileı 

atlatmağı öğrenmiş cevap ve 
recegı yerde muhaverelerin 
sualler karıştırıp gazetecileı 

isticvap ediyor. 
Baron \: lsner n 

Söylüyor· 
Arşidük Ottonun müşaviı 

olan Baron söze karıştı : 

- Viyana hükümetinin aldı 
ğı kararı yanlış anlamamalıdıı 

Biz her hangi bir vatandaş gi 
bi memlekete döneceğiz. 

Hangi gün Habisburg aile 
sin n en büyük ferdi, tahl 

işgal ederse, sulh yolundan ay 
rılmıyacaktır, Avusturyanı· 

talep ettiği hiçbiP şey yoktuı 
Eğer krallığa doğru gidiyors: 
münhasıran dahili ve özel bi 
iş görüyor. 

!erini iskontoya kabul ile ehemmiyetle göz önünde bu-
da ödeme hususunda sıkıntı eski senetlerini medyun- luııdurmak gerektir. 

··x~~t~;y~--~~i'i~hd~·o···ıo··iı~ .. ~üiik~t· 
Artık hiçbir münazaa vesile~ 

ortada kalmamıştır. Eski mc 
narşik idaremiz esasen iı 

değildi. Avusturya - Macarista 
duvalizmi muhakkak ki yıkıla 
caktı. Eski Veliaht ve be!ki de müstakbel hükümdar Şimdi vaziyetin gerginliğ 
karşısında Sosyalistler bile k 
rallığı geri istiyorlar. Kralıı 
tahta avdet etmesi, genişle· 
mekte olan Pangermanism ha 
reketini durduracaktır. Bundaı 
sonra benliğimizi idrak ede 
etmez Tuna dev!etleriyle sık 
ekonomik iştiraki mesai yapa 
biliriz. 

Siyasadan hiç bahsetmiyor 
Genel savaştan sonra Kral 

ve ailesinin memleketten dışa
rıya çıkarılmaları hakkındaki 

kanun geçenlerde ilga edildi. 
Avusturya milleti tar:ıfından 
büyük memnuniyeti mucib o!an 
bu karardan sonra tahtın va
risi olan Arşidük Otto 800 şe
hir ve kasabanın fahri hemşe-
.. ld rısı o. u. Avusturyada rejim 

meslesinin mevzuubabs olma
dığı söyleniyorsa da sakıt hü
kümdar ailesinin memlekete 
davet edilmesi calibi dikkattır. 

Küçük itilaf devletleri Avus
turyanın meşruti bir tarzı hü
kumete avdet etmesini istemi
yorlar ve bu tarzı hareketin 
b r harp davet edeceğini ileri 
süıcyorlar. Bu bakımdan Habs
burgların tahta avdet etmek 
ib · m:ılleri na:urı dikkati fazla 
çektiği için biz ı!e Jurnal gaze
sinin yaptığı müf(lkatı iktibas 
ederek neşrediyoruz.] 

- Tahsilimi bitirdim dokto· 
ra imlihanlarımda muvaffak 
oldum. 

Eski veliaht ve belki de 
müstakbel kral olacak o!ao Ar
şidük Otto, bu söz!eri söyler
ken bir mektepli gibi seviniyor 
ve gülüyor. 

Otto nazik ve kibardır, bir 
Viyanalı tipidir. Boyu biraz 
uzundur. Yüzünün çizgileri in
cedir. İnce bir bıyık gölgesi 
dudaklarının üzerini karartmak
tadır. 

Prens Otfo dii {[al.ıısl•ıtr{I 

cek o!an Otto bu mesele ile 

pek fazla alakadar görünme

mektedir. 

O verdiği tezde muvaffak 
olmuştur . Y alııız imtihanını 

geçmekle kalmamış ayni za

manda jurinin tebriklerini de 
almıstır. Bir buçuk saat müte

madiyen söylemiş ve bir tek 
lisan lıatas! yapmamıştır. Uzun 
senelerdcnheri memleket;nin 
dışında yapmasına rağmen 

neşesini kaybc:tmemistir. Etvar 
ve ruhunda resmiyet yoktur. 
ilk görüştüğü insana kendisini 
sevdirir. Genç Hukuk doktoru 
aynı zamanda güzel konuşur 

ve kolplei çelmesini bilir. 
Hayalim biraz gerilere gitti 

Habsburglar ailesinin eski fert· 

ve bu mes'ut insanla. Umumi
harbin mağduru Kral Şarl'ı mu
kayese ettim. 

- 1912 de doğdum. Memle

ketten çıktığım zaman altı ya
şında idim. İnsan o yaşlarda 
çok şeyler hatırlar, Macarista
na gitmiştik, bir müddet sonra 
oturduğumuz sarayın civarında 

'.1teş!er açıldı, tüfenkler patladı, 
ihtilalin ne olduğunu o zaınan 
anladım. 

Fransuva Jezefin cenaze 
merasımı ile Şar!ın cülusu 
merasimlerini de hatırlıyorum. 

1

, 1929 danberi memleketten 
bir çok mektuplar alıyorum, 

1 
fikrimi soruyorlar, reşimlerimi 
istiyor!ar. şimdi de 800 şehir 
ve lı asa banın fahri hemşehrisi 
oldum. Siyasa hakkında bu 

- Ekselans Kral olursa aca 
ha müteveffa Dol usun tuttuğı 
yolu mu tutacak. 

- Bu mesele hakkında fıkir 
yürütmek için henüz vakıt ge! 
memiştir. Memleketin iyiliğ 
için çalışacağız. Elde esas ya· 
sayı bir emrivaki olarak kabu 
etmekten başka çıkar yol yok· 
tur. Krallığa Avusturyanın ne 
zaman kavuşacağı henüz ma 
lüm değildir. Bu mesele hiç 
kuşku yok ki, daha üzerin '< 
düşünülecek kadar uzaktır. 

Vapurculuk Türk anonim şirketi 
lzmir acenteliğinden : 

. H~ftalık muntazam Izmir - lstanbul ekspres postalarıııı 
şımdıye kadar pazar günleri yapmakta olan Sakarya vapu
runu~ yerine şirketimiz muhterem halkımızdan gördüğü 
sevg•ye muk~belei şükıan olarak yeni satın aldığı vapur
lardan TARI, AKSU ve GUNEYSU vapurlarını tah~is 

etmiş ve bu lüks ve her türlü esbabı istirahat ve konfuru 
havi vapurlarımızdan her biri sırasile limanımıza gelecek ve 
lstanbulda aktarma etmeksizin Karadeniz seferine kalka
caktır. Mezkur vapurlarımızda müteaddit tek yataklı lüks 
dömilüks kamaralar mevcut olduğu gibi ikinci ve üçüne~ 
kamaraları da memleketimizin ihtiyacı nisbetinde çoktur. 

3-7 ( s. 6 - 7 ) 
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TAÇLI 
DELiLER 

('Borsa Haberleri 
Dün Borsada ,, 

· Yapılan Satı.far 
·~ 

UzUın 

Perşembe çıktı 
(PERŞEMBE) nin bugün çı

kan 15 inci aayısında NizameC: 
tin Nazif, Selami izzet, lbrahim 
Alaettin, Ecüment Ekrem, Mah 
mut Yesari, Ömer Rizanın gü
zel yazılan, T olstoyua gizli not 
de~erine ait değerli sayfa, çok 
meraklı dört tefı ika, bilcaye, 
sinema, karikatörler, resiınli 

dünya vukuatı, bilmece ve mü
sabakalar vardır. Kariloerimize 
hararetle tavsiye ederiz 7 }2 
kutuştur. 

•• Çu. Alıcı Fiat .. .. . 203 M J Taranto 11 12 50 

Tarihi Tefrika 31 Koe ittihat 10 50 12 75 
20 K A Kazım 9 50 9 50 

5 Ş Riza Halef 10 75 12 ikinci Kısım No. "St ,, 
7 E Raditi 12 12 50 

Şarlken tahta çıktıktan sonra da 
Anasının acıları dinmemişti 

2 J Kohen 7 75 7 75 
2 H Z Ahmet 10 50 10 50 

270 Yekiın 
Zahire Borsası 

Deli Jan bir tımar kaçkınını 
ımdırmağa başlamıştı. 1510 se
nesinde ]anın deliliği Kortez 
Meclisi huzurunda şahidlerle 
tespit edilerek Kastil tahtına 
Don Karlos (Şrlken) geçiyor
du. F erdinand niyabet vazife
sini görecekti. Şarlken tahta 
çıktıktan sonra anasını görmek 
istemişti. Bulunduğu yer ber
battı. 1518 senesinde vukubu
lan bu ziyaret esnasında Şarl
keni anasından çok müteessir 
eden onun yanında bakımsız 
bir halde kalan hemşiresi Do· 
na Katalinanın hali idi. Don 
Karlos ( Şarlken ) on yedi, 
büyük hemşiresi on dokuz ya· 
şındaydı. Katerinayı kaçırmağa 
karar verdiler. Bu düpedüz bir 
kaçırma idi. Çılgın Jan bütün 
sevgisini K:aterinaya vermişti. 

Onun e!inden alınması kocası

nın ölümüne muadil acılarla 

kıvranmasına sebep oldu 
zavallı deli için bu cidden 
hiş bir darbeydi. Göz yaşlarına 
inzimam eden sinir feveraniı le 
etrafına saldırmaga başlamıştı. 

Hizmetçilerinin kollarını ısın· 

yor, vücutlarını parça par
ça ediyordu. Günlük duasını 
yapmağa gelen papası bile 
ite kaka odasından kovmuş, 
merdivenden yuvarlanmıştı. Jan 
Katerina bulunarak yanına ge· 
tirilmedik~ ne yemek yiyece
ğini, ne de su içeceğ ni söyli
yordu. Nihayet deli kraliçenin 
ısrarına boyun ei'meğe mecbur 
oldular. Don Karlos hemşiresini 
kendi elile anasının kolları ara
sına attı. Şarlken menfaatinden 
l:ıaşka bir şey düşünmiyordu. 

Anasının bahtsızlığı ve ıstırap
ları onu zerre kadar müteessir 
etmemişti. Kraliçenin muhafa
zasını kendi emirlerine körü 
körüne inkıyad eden bir ada
mına t"vdi etmişti. Kaba ve ha
şin bir adam ki zındancılar gibi 
hareket ediyor, sırası düştükçe 
Janın yüzüne bağırıyor, zaif 

Zabıta Haberleri: 
Esrarkeş köfetecl 

Turanda Menemen cadde
sinde oturan seyyar köfteci Sa
lih oğlu Remzinin köfte tezga· 
hında esrar sattığı haber alın
mış ve yapılan arattırruada bir 
miktar esrar bulunmuştur. 
Ceza gören köpekler 

Köpeklerini burunsuzluksuz 
gezdiren iki kişi Be!ediyece 
para cezasına çarptırılmıttır. 

Kim haklı? 
Bayraklıda Bornova cadde

sinde fettah oğlu bay Halidin 
bağına ıriren Mehmed oğlu 

Ahmed:n 67 baş koyunu fazla 
mikta rda tahribat yapmıştır. 
Çoban Ahmed koyunlarını al
gittiğinde bay Halit tarafından 
dövuldüğünü ve alnından ya
ralandığını iddia ev şikayet 

etmiştir. Zabıtaca tahkikata 
başlanmıştır. 

Eli beti sllc\hlılar 
Gaziler mahallesinde Meh

med oğlu Hasanın üzerinde 
bir çakı, Kemerde Mehmed 
oğlu Mııstafanın üzerinde bir 
tabanca, Kemer altında Ali 
oğlu Salih ile Osman oğlu 
Vasfının Üzerlerinde de birer 
bıçak görülerek zabitaca alın
IJ!!lbr. 

kollarından iterek onu arzusuna 
ve emirlerine inkıyada mecbur 
ediyordu. 

Çu. Alıcı Fiat 

! 
120 Buğday 5 62 
190 Arpa 3 12 
285 Susam 10 75 

, 106 Bakla 4 31 

5 62 
3 12 

11 

,. 
Operatör 

Bu azılı bir gardiyandı. Sal
tanatı çıktığı günberi kederden 
başka birşey görmemiş olan 
eski kraliçayı imkan bulsa bo
ğazlardı da... Çılgının ]anın 
son günlerine doğru Şarlken 
anasını ziyaret etmişti. O artık 
tanınmıyacak bir haldeydi. Saç
ları birbirine karışmış, gözleri 
batmış, alnının çıkık kemikleri 
daha çirkin ve korkunç bir hal 
almıştı. Jan oğlunu tanıdı. Ona 
bu acılarının azaltılmasını ister
cesine baktı. Fakat Şarlken 
zından bekç!lerine bu cehennemi 
hayatın düzeltilmesini değil, 
bir kat daha sertleştirilmesini 
emretmiş sanılırdi. Zira o git
tikten sonra Janın yaşayışı 

engizisyon mahkümlarının ya
şayışından pek farklı sayılmaz
dı. Jan aşkının esiri olarak 
aklını kaybetmişti, O gözlerini 
kapadığı ı;ün lspanyol tahtın

da hükümran olanların çılgın

lıkları bitmedi. Bir sürü taclı 
deliler birbirini takip ettiler. 

1 50 Pamuk 50 
ı 138 K Palamut 275 , 

4 31 
50 

410 Cemil Serif 

]anın mahpe hayatında 

kendi kaleminden çıkın ş bazı 
yaz Jarı bulunmuştur.Bunlar hal
ledilmesi imkansız şifreleri an
dırıyor. Okunabilenlerden de 
şuurlu ilişiği kalmamış olan bir 
zavallının abuk sabuldarında.n 
bir şey bulunmaz. Aunlar için
de yalnız değerini kaybetıne
miş bir duygu yaşar. O da 
Fili be karşı olan sevgisidir. 
Bunlardıın birinde diyor ki: 

"Onu şaytanlar aldatmayıp 
ta kalbini benden ayırmazlardı. 
Filip sadakattan ayrılmıyacak
tı. Gece melekler haber ver
diler Filip beni bekliyor. Jan 
hep böyle düşünürdü. Çok de
falar hayatına nihayet verme
ğe teşebbüs etti. Fakat buna 
imkan bulamadı. Eriye eriye, 
istırap çeke çeke öldü. 

-= SuuH f" ' 'r -

1 Çeşme anasonları 
Mubayea için buyruk 

bekleniyor 
Çeşmede bu yıl yetişen ana

sonların satışına başlanmıştır. 

Bazı tacirler şimdiden anason 
satın almaktadırlar. Bugünlerde 
İnhisarlar genel direktörlüğün
den idarenin de anason müba
yeası için emir beklenmekte
dir. İnhisarlar idaresi bu yıl 
her yıldan fazla anason satın I 
alacaktır. 

_T_o...,pl_a_n_tı, 1 
Buca spor kulübünün senelik 

köngresi yarın saat onda Bu- ,. 
ca kulübünde yapılacaktır. 

Para Piyasası 
12-7-1935 

Alı ş 

Mark 50 20 
İsterlin 618 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 8'.> 50 
Belga 21 05 
İtalyan lireti 10 30 
İsviçre F ran. 40 95 
Florin 85 12 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Austr. Şilini 23 50 - ... 

Esrarcı 

Satış 

50 70 
623 

8 30 
79 90 
21 55 
10 37 
41 12 
85 37 
5 30 

24 

Karşıyakada Sadık bey so
kağında oturan işsiz takımın

dan Mehmet oğlu Sabri esrar 
sata rken görülerek yakalan· 
mıştır. ... 

MUSAB AK 

' 

BAYDUR 
Nomanzade sokak No. 5 
Muayene saatiarı : 9 - 12 

3 • 7 ye ka dar. 
Telefon: 
Muayenehanesi : 3228 
Evi : 3857 

1-13 (983) ., 
ı: zaaw at • . • . 

'l Dok.tor 

A. Hiza Uneln 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza lınlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 

• 1 ... -;.._ , 

iMTiHANI 
Türkive Ziraat Bankasından; 

~ 

Baokanıız muhtelif servislerinde çalıştırılmak üzere müsabaka 
ile ve yüzer lira aylıkla on memur alınacaktır. Mü98bakaya 
girmek için Liseleri veya Ticaret liselerini ve yahut Galatasaray 
lisesi ticaret kısmını bitirmiş olmak ve yirmiden aşağı, yirmi 
beşten yukarı yaşta bulunmamak lazımdır. 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı ve neler· 
den imtihan yapılacağı Ankara, lstanbul ve lzmir ziraat banka
larımızdan elde edilebilecek şartnamelerde yazılıdır. Müsabaka 
1-8-935 perşembe ıünü sabahı saat dokuzda Ankara ve lstanbul 
Ziraat bankalarında yapılacaktır. 

istekliler aranılan belgeleri bir mektupla birlikte en son 24-
7-935 çarşamba günü akşamına kadar Ankarada Ziraat bankası 
memurin müdürlüğüne göndermek veya vermek suretile müracaat 
etmiş bulunmalıdırlar. 13 -16-19-21-24 (985) 2101 

lzmir ithalat Gümrüğü Baş
mu dürlüğünden: 
Kilo Gram 

61 180 ipekli mavi yün mensucat % yirmiye kadar 
34 400 " " " " " ona kadar 
Yukarıda yazılı eşya 19 Temmuz 935 tarihinde tekrar yeni

den satılığa çıkarılacaktır. Taliplerin o gün lzmir ithalat gümrü
ğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

9-13 (940) 1899 

Devlet Demiryollarından : 
Kuru incir nakliyatı için Devlet demiryolları idaresi tarafından 

tatbik edilen D. D. 95 numaralı tenzi.litlı tarife 7 ağustos 935 
tarihinden itibaren lagvedilmiştir. 2087 ( ) 

lzmir lV illi Emlak Ffiüdürlü
ğ " nden; 
Yetmiş beş lira muhammen kıymetli cumhuriyet müddeiumu

miliğinden devrolunan müstamel ceza evi kamyonu 2217/935 
Pazartesi günü saat 15 de satılacaktır. Taliplerin o saatte milli 
ee1lak müdüriyetinde müteşekkil satış koıaisyoauna müracaatları. 

2032 ( ) 
' ;; -.-• ; • • .. ~ , -l - :._ <. ~ -~· ::ı • • : 

ANKARA BiRASI 
Ulusal fabrikanın mahsulüdür 
Eşlerinin çok üstündedir. Hele son yapıkları beğenilmeğe değer 

Türkiyenin her tarafında 
.A_:r-q~.A..Ft.A.. Birası içilir 

ünkü • içilecek biricik ulusal bira budur 
• Her yerde arayınız kola !ıkla bıılacak11nııı (865 

Kazanmak için de bir 

KELVINATOR 
alınız 

• lde•I ıotuk h•ı,ı• dolabı 
• OGrflllQılz "1• lhtlzauıa 

• BOtlln ılltı en 1tcık meml•lıı•tl•r• 
mıh1t .. olerak yapılmııdır 

• Aıgarl ıeJalııtrik Sırflyah 

• rıvıh 1111 llnılaa ltlbıN• 
• Tıdiyıl il •v vade 

NurtCldin • • Şkl. Anlata 
Sıt.ıf ,..,Hırt A Vatlar lı'"w 

t.aıkul Sal lltrkUI Beıoohı Gılıtl llnr 

Fiyat - 180 liradan itibaren 
tediyat - 18 ay vade 

Satış yeri: ARTÜR VETTER [ SAHıBİNİN SESİ ] Samaniskelesi 

OTEL BRISTOL 
Birinci Sınıf--

--Lüks Otel 
Biitün lzmirliler burada buluşurlar 

=== Tepebaşı Beyoğlu=== 
Müsteciri: BUtUn lzmlrlllerln teveccühünü 

LÜTFÜ' dür 

Izmir ıuhasebei 
müdürlüğunden ; 
Numarası Cinsi Mevkii 

hususiye 

24 ev Karşıyaka alaybey iktisat so. 
26 
28 

.. .. " .. 
it lf Pi H 

85187 Furun ,. ., Tramvay C. 
Yukarıda mevki ve numaraları yazılı akaratın bir sene müd

detle icarı 20 gün açık artırmıya çıkarılmış ise de talip çıkma
dığından 8-7-935 gününden 18-7-935 gününe kadar 10 gtm 
müddetle artırma uzatılmış olduğundan şartdameyi görmek lsti
yenlerin her gün Muhasebei Hususiye müdürlüğüne pey sürmek 
istiyenlerin de depozito makbuzları veya banka mektuplarile 
birlikte ihale günü olan 18-7-935 Perşembe günü saat 9 da en-
cümeni daimi vilayete müracaatları. 2095 (984) 

:····································································· • . . 
. 
• . . . . 

TAZE TEMİZ UCUZ 
iLAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi 

Ha.m4i Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 

' • . • . 
• . 
• . 
• ....••.....................•....................•.•................... : 

.. . . .., .. •• lza.ir ithalat 
dürlüğünden: 

gumrugu mu· 

Pamuk dantela 
54 adet ipek şarpa 
1 pamuk kordela 
O, ipek şapka çiçeği 
10 ipek şapka püskülü 
Müstamel elbise 
Yünden müstamel elbise 
ipek ut teli 

• 

Kilo Gram 
55 

940 
245 

5 
20 

290 
11 445 

40 
13 040 

Yukarıda yazılı eşyaların alıcısl harice götürmek üzere 23 
Temmuz 935 Salı ırünü açık arttırma suretile satılacatındaıı 
o gün lzmir ithalat ırümrüğü satış komisyonuna müracaat etme-
leri ilin olunur. 11-13 2046 (950) 



- 1a Temmuz 1935 s 

------

Muallim 
ı >C>::K:TC>Fl 

'7/ / ////////////Y///////////////h7/-a.L, 

HULU ALA AŞ 
. ··d·· - rp cephesi shhiye reisi Eski Tıbbiye mektebı mu uru, ga • 

1 Ç HA S T A L 1 K L AR 
lVı:""CJT .A..:E-ı:..A.S 'SiSi 

1• k ş sında Şamlı sokağında 
Hastalarını Hacı Hasan ote ı ar ı 

( 2 . h sinde kabul eder. O ) numaralı eskı muayene ane 
9

01 _,,,..,.-

Toptan ve perakeııde .. .. 
20 Ilkteşri 1935 Pazar ~unu 

Memleketin her tarafında genel 
nüfuf; sayımı yapılacak~ır bütün 

1 - Nüfus sayımına esas olmak üzere Beledıyelerce 
biaalara numara konulmaktadır. • 

2 - Numarasız binalarda oturanlar Hükümet~ haber ver;:~~: 
ınecburdurlar Oturdug· u bina numaraıız olduıru halde 

· ·1 1 · · cezası Yermiyenlerle bu numaraları bozan ve sı en erBıçın kP.'.1{~ 
v d aşve a e 
ar ır. İstatistik Umum Müdürliiğü 

29~6~13~20~27 ve 3~10-17~24--31 

Dain. a Sabit Daima Tabii 

'!' / 

/'• 

Juvantin Saç Boyaları 
İNGILIZ KANZUK eczanesi Jaboratuarlarında hazırlanan Ju-

h. r addelerden tamamen ari vantin saç boyaları muzır ve ze ır ı m 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. k "k" t b"· k 

k 1 j ah olara ı ı a ıı ren 
Juvantin saç boyalarını umra ve s Y k · d" 

.. . . . G t t bii ve sabit ol.ıra temın e ı· 

.ızerine tertip edılmıştır. aye a k f ı d 
len renk yıkanmak, terlemek hatta ddnize girme . sure ıy e e 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markad ır. . 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazaların a arayınız. 

Amatör 
ÇABUK 

Fotoğraf 

ucuz 
TEMİZ 

işleri 

YAPILIR 

Refik Lütfi Or Resimevi 

zon,;-oldak 
W:adeı.i Kömürü 

h t arabada teslim be er onu 0,10 yıkanmış kömür 

Lira: 13 
d satış kilosu l ,5 kuruş 

Peraken e k" ·· .. yalnız . f k !"de omuru 
Silindir ve her neYı eY 7 a kak N 0 1 O - 12 

Kestane pazarında Bardakçı ar so • . 

f. Perpinyanı 
Maj'azasında bulacak;:;:fon 

-- --.., 
':L/$.7~177/ ./7./7//7 /L./.. 

Anadolu 
fabrikası 

İnşaatta kullanılacak Her 

türlü Boya Avrupa ayarında 
imal olunur 

Adres : Şirket bulvarı Yeni 
müzayede bedesteni 

arkasında No.20 

9-26 (905) 
-.~///////////////..F////.7.L.UZ'-

'• " 1 A . ·~:ııı, 1 

E•bise vaptırmağa karar verdiğin~z za an 

l3IFt ~E.::H.Ft.E 
Kul ınensne t 

Fabrikasının çıkardığı en son 
• ~111!'11----ll!lllll!lmi~ll!ll'·l l 

Göz He~imi , 
l\lodel kuınaşları ~örüııüz 

Desenler~ Renkler, fiyatlar ve 
bütün bu güzelliklere i.aveten 

MİTATOREL 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 1 • • 
Telefon: 3434 , .,. 

(229} 
ucuzluk ve sağ~am ıkları sızı ··--------.... -· ------· DOKTOR 

Ziya Gö~şin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURUN ŞEFİ 
ikinci beyler sokağı 

Beyler hamamı karşısında 
No. 41 

TELEFON 3686 
8-26 (924) 

r/ //////.//// ././//// .// ./ ./ //,'Z 

mutlal: tatmin edecek ve 
Şu sıcak günlerde dükkan dükkan kumaş 

aramak zahmetinden kurtaracaktır 

KUMAŞLAR en saf yünden yapılmış 

olduğundan çok iyi iitü tutar kat'iyen 
~ I :El I S :ıvı: .A... Z 

,itL//////////./// ,v /7 /.TZL/J .. '\_ 

Toptan ve perakende satış yeri: 
donda Çolak zade halı limited 

·rinci Kor 
şirketi 

'GOZTEPEDE 
KİRALIK EV 
Göztepe tramvay cadde

sinde deniz kenarında 846 

Numaralı elektrik, su; hava 
gazı tesisatı ve mükemmel 
sıcak banyosu olan ev 
kiralıktır. Gezmek, görmek 
ve pazarlık için Göztepede 
900 numarah eve müracaat. 

6-13 (903) 
, 'CTh////'././/././/.//./JCl"L//L//I7/. 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehanesini 2 nci Bey· 
!er sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 1 

Evi Ka.antina tramtr7 cad- ıl 
desi No. 596 Tel. 2545 
~----= 

• .ı 

Göz He~imi i 
Bürhan Bengu i 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tabipleri 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler • Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Müzayede 
fevkkJade 

Acele yolculuk 

ile 
satış 
dolayısile 

önümüzdeki Pazar günü öğle
den evvel saat 1 O da ikinci 
kordonda ltalyan konsolatası ve 
Alsancak Maliye şubesi karşı

sında 178 sayılı evde bir çok 
lüks mobilyalar bilmüzayede 
satılacaktır. Satılacak mobilya
lar meyanında gayet lüks ma
vondan mamül aynalı tuvı;let, 

meşe ağacından kabartma oy· 
malı büfe, kare yemek masası, 

Memleket hastanesi göz 1 ve 6 iskemle, 9 parça atlas oda 
mütahassısı ~ takımı, jardinyera, 2 kişilik 

Muayenehanesi ikinci bronz kesme karyola maa som-
Beyler sokak numara 80 ya, kadın tuvaleti, kadifeli şez-

Telefon: 3828 long, tek ve çift kapılı aynalı 
tS-26 dolaplar, yeni bir halde üç pe-

.... _____ :91 ___ .ı••ı dallı Hartman markalı Alman 

Doktor ı 

Osman Yunus ı 
' 

Deri ve tenasül has
talıkları mutahassısı 

Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

1 
1 

iki buçuktan altıya kadar 1 
hastalannı kabul eder. 

'----------~"' 

piyanosu ve taburesi, Amerikan 
kanepe ve iki koltuk, şemsiye• 
lik, kütüphane, 6 adet hezaran 
sandalye, etejer, duvar saatı, 

bir masa iki selıpa, lavuman 
tuvalet, şifonyeralı aynalı dolap, 
ork, komodinolar, yağlı boya 
levhalar, halı kilim ve secca
deler, ve saire bir çok mobll
yeler bilmüzayede satılacaktır. 
Fırıatı kaçırmayınız. 

Fır~at artırma salonu 
Aziz Şınık 

Telefon: 2056 
S-9 2-3 (465) 

TELEFON: 2360 

Teşviki Sanayi Kanunundan 
lstifad~ eden rvüessese Sahip
lerine: 
iktisat Vekaletinden : 

Sanayi müesseselerine gönderilmiş olan sual varakalan muci

bince tertip edilecek 1934 Ticari senesi İş cetvellerinin beş nüs

ha olarak tanzim edilmesi ve bir nüshasının vekaletimize ıı-ön

derilmek üzere en genç 31171935 tarihine kadar postaya veril
mesi diğer dört nüshanın ise yine ayni tarihe kadar ma
hallin en büyük mülkiye memuruna verilmesi lüzumu ilan olunur. 

6-9-13 2008 ( 930) 

-- - - - - - --

Müfettiş namzetliği ve şef nam
zetliğa için müsabaka imtihanı 

Turkiye Ziraat Bankasından; 
1 - Baakamıza müsabaka ile (5) müfettiş namzedi ve (5) 

şef namzedi alınacaktır. 
2 - Bu müsabakalar 5, 6 ve 7 Ağustos 935 tarihlerinde 

Ankara, lstanbul Ziraat Ban~alarında yapılacaktır. Tahriri imti
hanlarda kazananlar geliş ve dönüş yol paraları verilmek sure
tile Ankaraya ıretirilerek şifahi bir imtihana tabi tutulurlar. Bu 
imtihanda da kazananlardan beşi 140 lira aylıkla müfettiş nam
zetliğine ve dij'er beşi de (130) lira aylıkla şef namzetliğina 
tayin olunurlar. 

3 - Müfettiş namzetleri iki sene stajdan lonra müfettişlik 
ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla mü
fettişlij'e geçirileceklerdir. 

Ankarada umum müdürlük servislerinde çalıştırılacak olan 
şef namzetleri ise bir senelik stajlarının sonunda ehliyet imti
hanına girecekler ve kazananlar terfi ettirileceklerdir. 

4 - - Müsabakalara ıı-irebilmek için (siyasal bilgiler veya yük
sek Ticaret ve Iktısat) olculasından ve yahut Hukuk fakültesin
den veya bunların yapancı memleketlerindeki benzerlerinden 
diplomalı bulunmak gerektir. 

5 - imtihan proğramını ve sair şartları gösteren izahna
meler Ankara, Istanbul ve lzmir Ziraat Bankalarından elde 
edilebilir. 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 

2102 (986) 

lzmir Tramvay ve elektrik 
Sosyetesinden: 

Şebeke ameliyatı dolayısıyle cereyanın bu ayın 15 nıcı pa· 
zartesi g-ünü saat 8,30 dan 14,30 a kadar Tilkilik caddesiyle 
mücavir sokaklarda lcesileceği sayııı abonelerimizce bilinmek 
üzere ilin olunur. 

-·-....... ··· 



ahi e to 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

K UMP ANY ASI 
SATU !NUS vapuru limanı

mızda o up 4 temmuza kadar 
Anvus, Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 
HER~'; ES vapuru 10 tem

muzda ı;elip yükünü boşalttık

an sonrôt Burgas Varna ve 
Köstence için yük alacaktır. 

ORESTES vapuru 13 tem
muzdan 18 temmuza kadar 
Anvers, Rctterdam Amsterdam 
ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 
SVENSKA ORıENT LıNıEN 

VASLAND motörü 18 tem
muzda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzig, Gdynia 
Göteburg, Osla ve Iskandinav
ya limanları için yük alacaktır. 

SAMLAND motörü 7 tem
muzda Hamburg, Copenhage, 
Danzig, Gdynia, Goteburg 
Oslo ve Iskandinavya liman
larına hareket edecektir. 

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
lzmır - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 21 temmuzda 

lzmirden (doğru) Nevyok için 
yük alacaktır. 

Y o1cu ve yük kabul eder. 
SERV.CE MARITİM Rut.JMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda 
bir muntaz am sefer. 

PELEŞ vapuru 14 temm 
gelip 15 temmuzda Ma!ta, 
silya ve Barcelon limanlarına 
hareket ededektir. 

dandaki hareket tarihlerinde 
ki değişiklik:erden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004-2005 

s=-- -

Fenn·i 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
WINFRIED vapuru 8 tem

muzda bekleniyor. 11 temmuza 
kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük 
alacaktır. 

ALIMNIA vapuru 8 tem
muzda bekleniyor. Hamburg, 
Anvers ve Bremenden yük 
çıkaracaktır. 

JOHNSTON VAREN LINES 
Ltd. Liverpul 

DROMORE vapuru 14 tem
muzda bekleniyor. Anvers ve 
Liverpuldan yük çıkardıktan 
sonra Burgas, Varna,Köstence 
Galaç ve Braila için yük ala-

1

1 
caktır. 

SERViCE DlRECT DANUBIEN I 
Tuna hattı I 

DUNA motörü halen lima- 1 

nımızda olup Budapeşte, Bra
tislava ve Viyana için yük al
maktadır. 

Vurut tarihleri ve vapur1ann 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 
'///////////////////////,. 

Hususi muallim " 
' 

İkmale kalan ilk ve orta ' 
mektep talebeleri süratle im
tihana hazır!anır. ( M. Z. ) 
rumuzile Kemeraltında An-
kara kraathanesi ittisalindeki 
tuvalet salonuna müracaatları 

3-10 1 
.'.///////////////////////,. 

,/////~ Çok ucuz~//.///, 

Satılık d ·· kan 
Darağaç tramva caddesin-

., de dirsekte her işe elverişli 
müstakil kargir bir dükkan 
satılıktır. Taliplerin gazete- • 
miz idarehanesine hergün 
saat 5 ten sonra müracaatları. 

V//./////////7//,3 - 10 '/////,; 

Gözlük 
Üzerine her istediğinizi en ınce teferruatına kadar 

S. Ferit Şifa eczanesinde 
bulursunuz 

Tayyare, şoför, Spor, güneş, iş gözlüklerini, altın, nikel bağa 

çerçiveleri en maruf fabrika malı camlar daima her yerden ucuz 
olarak yine S. FERiT ŞJF A ECZANESINl lE bulursunuz. 

TOPTAN PERAKENDE 

Her nevi izahat ve krokiler için aşağıdaki 

IZMIR ACENT ASINA Müracaat Ediniz. 

G. D. G i lt AS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No: 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRtNCİ 

KORDON TEL. 2443 
CENERAL STEAM NAVİGA

GA TION Co. Ltd 
ELLERMAN L.\ YN Ltd 

FLAMINIAN vapuru ay so
nunda Liverpoo! ve Svansea
dan ge!ip tahliyede buluna
caktır. 

DRAJ<\O vapuru 29 t • mmuz
da Hull, Anvers ve Londradan 
gelip tahliyede bu:unacak ve 
aynı zamanda Londıa ve Hull 
için yük a!acaktır. 

DOYÇE LEV ANTE LINIYE 

ANGORA vapuru 13 tem
muzda Hamburı;, Bremen ve 
Anverslen gel.p tahlıye..le bu
lunacaktır. 

NOT: VQrut farih'eri ve 
vapur~arın isım eri üzer.n~ mesu· 
liyet kabul edilm ez. 

"Bir il~ i lraşe 
hiç bir şt-yi 

ka mıva
caktır!,, 

[!!] 

1 

Vapurculuk 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 
IZMİR ACE~TELİGİNDEN 

Ekspres postası 

Taı·i 
Fevkalade lüks vapuru 

PAZAR günü saat tam 16 

da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat 16 da İS
T ANBULA GALATA RIH
TIMINA YANAŞIR : ve 
oradan KARADENİZE ha
reket eder. 

lstanbuldan her Per-
şembe günu lzmir için sa· 

1 at tam 1& da GALATA 
! rıhtımından ekspres posta 
ı hareket eder Cuma günü 
j tam saat 16 da lzmire varır. 

1 

Fazla T af~ilat için : Bi
rinci Kordonda 92 numara

ı ·'. da İzmir acenteliğine müra
ı 

1 
caat. Telefon 3658 

~ . 
GRiPiN alırsa 

Ü,;ütmekten mütevellit bütün ıstırapları dindi
rir. En şiddetli baş ve diş ağrılarını keser. Nez
leye, gripe ve eınsali haslalıklara karşı bilhassa 
tavsiye edilmektec!ir. 

Her eczan.,dc bu'unur. Fiati 7,5 kuruştur. 

lzm·r ithalat 
/ 

c Ürlüğünden: 
Hurda demir parçaları 
Hurda tuğla parçaları 
Hurda elPk 
Saç levha 
Müstamel otomobil dış lastiği 

Müstamel kayık küreği 
Hurda musluklu teneke 

•• ..4' v •• •• 

~umrugu mu-

Kilo 
121 

38 
1 

33 

90 
3 

Hurda istor perde 
Hurda demir soba 
Müstamel sade ağaç ve 

• 
3 
s 

196 
129 

42 

camlı kapı 

Müstamel demir kapı 
Köhne yer halısı ve kilimi 
Müstamel hava gazı feneri 
Hurda demir karyola 
Müstamel demir baskül 

131 

25 
183 

29 
Müstamel pancur 325 
Hurda baskül 223 
Müstamel ağaç karyola 21 
Müstamel merd :ven 18 
Müstamel muşamba minder 25 
Hurda ba•kül 112 
Hurda demir 276 
Müstamel bakır tulumba aksamı 31 . 
Yukarıda yazılı eşyalar Temmuzun 29 ncu Pazartesi günü sa-

tılacağından taliplerin o gün sabahleyin saat 9 da lzmir ithalat 
gümrüğü satış komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

11-13 2047 (952) 

Eczacı ~emal Aktaş 

Kolonya ve esansları 
Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 

Eczacı Kemal Aktaş diyorki : Çocuklu
gumda, gençliğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) senelik eczacılık hayatımda 
hep koku ile u&"raştım. 

İşte eserlerim : İddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üstün bir koku bulup 
göstermek imkanını vermiyorum. 

ıZMıRLİLER 
Şahidimsiniz değilmi ? 

Gönül, Baharçiçeği, Altınruya, Yasemin, 
Fulya, Leylak, Akşamgüneşi, Son hatıra, 
Menekşe, Amber. 

25 - 35 - 50 - 75 - 100 
200 kuruşluk şişeler. 

Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 

markası. 

İkincisi 

Hilal eczanesi 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

İsimlerini benzetenler asıl
larının kıymetini göstermeye 
yarıyorlar o kadar ... 

Anneler, 

Artık müsterihdirler. 

Yavruları sancıdan, ishalden, kusmadan kurtulmuş ve 
kuvvetlenmiştir. 

Zira çocuklarına eyi bir gıda bulmuşlardır. 

LA.KTiN 
Sütlü UR 

Az zamanda çok rağbet a-örmüt ve bunu hazırlıyan 
Dr. Ali Vahite binlerce llşekkür mektubu a-elmiştir. 

Eczanelerde fiatı 50 kuruştur. 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diier taraftan fazla terlediiiniz için kalori sarfeder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kiş :ye ıençlik, sıhhat ve 
aeş' e vermiş olan 

Ki na 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faideıini görmeyen yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

lzmir Yün Mensucat 
Türk Anonim Şirketi 

Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

_İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dl ORYENTAL KARPET MANUFAÇÖRER LİMİTET 
(Şark Halı şirketine ait İzmirde Halkapınardaki kumaş fab
rikasını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa-
l; ,e faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
latı Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalincleki 
sergide teşhir edilmekte ve satış fabrika derununda yapıl-
maktadır S.8 H.2 (43) 


