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Dış Siyasamız 
o l1taalınr1&1 geçiminin aon 
ı gGolerde aldığı biçim, her dev· 
O [letlıı dıt alyıeaıııoın gldltlnl özen 

1 ile •ıılamıyı gerekli kılmaktı· 
d.r, Devletlerin şo veya bu dn· 

ttilb karoıııındı nHıl hareket 

t4ecekıerl onların atedenberl 

l'ltGlderl amaca ~Ore ınlaoıhr. 
l• &, ılındı &özden çok ite bı· 
lt •~llllıldı beraber, devlet adam· 

'-taoın ıôılerlnden de çok ıey· 
ltr leıllmeıi kolaydır. Bele ııöz· 
lertıae bığlıhğı He ünlü olanlar, 

bereketlerini hep sözlerine oy· 
~•cıkları için bunların genel 
ılQl'lımuo anla~ılmaın uğrundaki 
deierlerl çok büyükttır. 

l'arklyenln dış ıılyaııaeımn 
"' çizgUerl bütün ICUDCI 

lıeuıdır. Çdnka bu ıılyısayı 
M\tlerlmlz kadar, işlerimiz de 

'-t ••kit açıkça meydana koy· 
"-ttor. Türkiye, uloelararHı 
~tını kendi ilerleme ve yftk· 
'elaıe hareketlerinin ana temeli 

)'Ploııt.r. Biz barışın kendimiz 

~dar biltQn uloıılar için de 

)'k.ek degr.rl oldoğunı içten 

"-ıaı:nıktıyız. Onun için Türk 

<411aorl0Ao barıı,ı koruyacak 
ut· "1ıttııaların en b'llyDk yardım· 
r. ~'-rıadan biri olmuotur. T6r· 
ıi' Jeıaın yıllardıoberl bo uğurda 

l'-terıoı, oldo~o özen her yerde 

~it 1aygı ve ılkıo ile kartı· 
lbaktıdır. 

r t....eı lnönG kıblnealnln pro· 
1 ~dı n Dı1Jarı itlerlmlz 

~ının gazetemize ııöyledlk· 
liıade dıt ılyuımızın temelleri 

te 
•ı:naçlırı yeniden pek gflzel 

te Ce •çık olarak anlıtalmıotar. 

l'telt barıo lııteği, barıtı ko · 

~--it lttegi ile berabudir. Bu 
~ lınıdan biz kendi gOcilmQıQ 
~t iıte~lnl gerçekleotlrecek 

"-81de onan emrine koymak· 

"4 ~klnmlyoroz. Uluıılararaeı 
~ 1•tmalınmız hep bu amaca 

~ "lhnlıtlr. Bant lıteğlnde Tür· 
~e ile beraber olınlır, onda 

() Jıkın doatlınnı bulurlar. 
~ Q1lıa için kendi hareketlerinde 

~ '-t\otu olmıyanlar, Tılrklye'ye 
•ttı d 

J
• "" et,, ı hiçbir vakit kuşkulu 

" '
111•madar. 

gG~nl TGrkiye·uın kurulduğa 
h,\ enberi uluslararası geçimi 

800• ()) ' 111•ndao bilyük bir rol 
11tt' gG:'Y•n Türk .. Rus dostluğn 
ı.d "1 L geçtikçe daha çok köklt'Ş• 

leıl' t~tedf S .,.-· tt~ r. iyaea alanındaki gl!r 
,1 doalluk yavao yavaş diğer ,, - •-.ı. d 

8 
.S-tı rı ı geçer ve o böylece 
~ .. 1 

•erimli, daha ııağlam bir 

•eJ •hr. Blı komşularımızdan 
il. 1 

ôtekl devletlerden her 
bh 1ag1 birlle doıııluk kurarken 
...... 1 

4-lta bı,kılarını karşı soğuk 
te,1 

11111•k ve onlardan yüz 
l>a, l'IQek, blçlmlnde almayız. 

•ly 'el •aımııın tarihi pek gil· 
t.l'I IGatermektedlr ki, bıtkan· 

ile. G d llbt ilce en birbirine aykırı 
llt gGrtUen doaıloklar ynıo 

lf gf' L 
lta. rçe.leşmio ve uluslar· 

... ı bı Mt-. rıoı bundan çok kazanç 
t GttGr. 

btt,;kıt ne yazık ki, baycık 
a_,l Y•lnıı bir olusun bir 

'tla · ' -.,._ ı11egt ı,ı değildir. Dıo 
8111 ha acı realiteyi de hiç 

" Soaa 2 inci yClıde -

Fransız Başvekili Son Beyanatıntla Dedi Ki: -------··-·-·--------
Fransa, Yalnız Veya Arliadaşları ile, 

Kendini Müdafaa l{udretindedir. 
3 Devlet Adamları Toplanacaklar. ikincisinde 

Bay Mussolini De Hazır Bulunacaktır. 
---~~~--~~·~·~•~ı~--~~-~-

" Alman 'lar Ingiliz Nazırının Ziyaretinden Hoşnud Değildirler. Fraosız'ların 
Milletler Cemiyetine ~lnracaatleri Fikrini lngiliz'ler Şiddetle Çekişth·iyorlar.,, 

1''ransız Başvekili B. Flandin bir FraneızJrrı amınıı p<>rtre&ini çizdiriyor. 

Alman'lar Con:Saymonun Almanya'yı Ceneue'ye avdet 

gelişinden memnun değil: hosuaondald her türhl dilşCln· 
Cenevrt, 21 (A.A) - Bıvaı ceden bOııbtıta uzaklaştırmaktan 

Bay Bitler, bir merasimde aellimlanıyor. 

luğunu mocib olmootur. ler Stutgarltan gelip Bıydel·L 

B. Bitler geziyor: berge, oradan da Darmıtıt ve 
Berlln 21 (A.A) - B. Bit· - Sonu 6 ınca y6zde -

Misafir Mek
tehliler Gittiler 

Don Bazı Gezin· 
tilerde Bulundular 

~ehrlmlzde bulunmakta olın 
mülkiye mektebi son ıınıf tı. 
lebeııl tle ışık (Feyzfye) lleeıi 

talebesi dün vlllyete giderek 
Vali General K4zım fllrik'f 

ziyaret etmişlerdir. Vali tale· 
beyi Urla'nan Kilizman örnek 

köyünde yemeğe davet etmlıtlr. 
Talebelede blrlllt'te V ıll Ge· 

neral Kazım Dlrik, Türkoflı 

mıldürCl Bay Akil Emrullah ve 
Törkoffs raportöril Bay Nejad 

Kilizman'• gitmişler ve köy 

· odaııı önünde hazırlanan sofra· 

da yemek yimlşlerdlr. Vali; 
örnek köyün\l talebeye gezdir· 
miş ve kendilerine izahat ver· 
miştir. 

Talebeler öğleden eonra 1z. 
mir'e dönmClşler ve eııkl lzmlr 
hafriyatını ziyaret etmltlerdlr. 

MOze müdürü bay Ömer SelA· 
blddio Kantar tarafından ken· 

dilerloe hafriyat ve holonın 

eserler hakkıoda izahat ver· 

mlştfr. Tal~beler; lzmlr'de gör· 

dükleri her tOrlü kolıylaktın 

çok memnun ve miltehıuiı 

kalmışlardır. Vıli General KA· 
zam Dlrik'ln kendilerine göı· 
terdi ğl ıllkadan müteoekklr 

olmuolar ve don Ankara vapo
rlle lııtınbul'a gltmlılerdlr. 

u·a·rı;·-ılı-v-a-n-ı··Aıs-ı·i·e·ri·n·-M-u~ 

hakemelerine Basladı. 

ajansı mubıblrloden: ve Avrupa uluııları araııındakl 

Alman mehaf Ul Frınııı'nan buııumetlerl artırmaktıtn bıtka 

teoebbilsftnQ fuzuli, konıeyln hiçbir işe yarımıyacaktır. 

toplantııındı fıldeıılz tellkkt Sil' Con Saymon'un Beılln 

ediyorlar. Bunların noktal na· seyahati kararında ııebat et 

zarınca bu gibi hAdiıeler ancak meııl bu mebafllln hoşnudeuı· 

Almanya'daHavaManev· Asilerin Avukatları, Mazn':nıarm Niza~i Mahkeme-

raları Devam Ediyor. lere V.erilmesini istediler. Fakat Harlı Divanı 
Avukatların Bu isteğini Reddetti. ~~-~-~-.~~~~~~ 

Amerika da Deniz ve Havada Yeni 
Tertibat Almaktadır. 

Alman 'lann yeoi bombardıman ıayyarelerinden biri. 

Berlln, 21 (A.A) - Berlln met-- memorlarınan emirlerine 
de hava manevralarına dan ııa itaat edecekleri hakkında ka· 

bıb devtım edllmlştlr . BütOn naat hleıl olmuştur. 
oeblrde sivil hayat durmuştur. Vaologton 21 (A.A) - B11h· 
Hılk mahzenlere doldorulmuş · rimubltlkeblr eııkl muatahkt>m 
tur. Polisler kimsenin çıkmuı· mevkilerin tıkvlyesf proj~lerl 
na müsaade etmemltlerdir. Sl ve bava deniz kadrolarının ar· 
yah kırmızı ve mavi dumanlar tırılmaeı ateclletckl bahriye ko· 
obOslerln pallayış1m, yangın misyonu tarafından mümkOo 
ları ve bogocu · ıazları temsil olduğu kadar ııClr'aıle mılnıkı· 

ediyordu. Altı aaat müddetle oa edilecektir. Askeri hıva talt 
bOyftk bir disiplin görülmfioUlr. komisyonu bava deleri yapılma· 
Tehlike vukuundı balkın in ıı projeılni cumı ıüod mG11· 

tlsımı koruyacakları ve bClkA· kere edecektir. 

• 
Atlna, 21 (A.A) - Atinı 

dlvanıbarblnce dinlenen oabfd· 
ler üçüocO celsed" aııllerln hü· 

cumuoı maruz kalmış, askeri 

mekteb zabitleri klf i derecede 

müsdlAlı olmad,klan tç1o mu 
kovemet loıkdnlarıoı bulama 
dıklarını eöylewlşlerdtr. Karur 

cumarte.iiodeo evvel verilmiye 
c,.ktir. 

I>ün gt lPn Ati na gazeteleri; 
isyanı tertip f'.den Elen zabit 

frrloi mubakewe t'decf'k fev· 

kalAde a:ıkeıi bıırp divanının 

foallyete ge çtiğini haber veri 

yorlar. Bu gaıetderin verdik 

Divanı lıarb,.beyeti 

leri tdellAtı terceme 
nıkledlyoraı: 

Birinci kolordu harp divanı, 

Atlna mevki kumandanı (Bako· 

iıyuıdan ıuçlu zabitler 

ve aıağıyı l polo) non bııkanlığı 
geçen pı11rte1l g~DG 

altındı 

ögledfD 

evel sut 9 buçukta loe batlı· 

mıştır. 

Barb dhanının iş görece~i 
akademi binası, daha Hbah 
saat 8 den bir böllik Hker 
tarafından lbaıa edilmi~, civar 

cadde ve eokaklnda sıkı bir 
inzibat teele oluomuotu. 

Saat 8 bnc;ukta aal zabitler, 
jandarm,_larıo muhafazası altın· 

da A verof baplehauealndekl hu· 
susi koğuşlarından alınarak 

mahkemeye sevkohınuyorlır. 

Yollarda mOdhiş bir halk kit
lesi hirtkmiotfr. Bokumetlo 
emri, aeilne karşı hakaret ya· 
pılmaeını şf ddetle menettiği 

için, yollarda hfçbll' hAdlee 
olmamıo ve btltO.n maznunlar, 
intizamla barb divanı aalonunı 

Jeal edllmlttlr. 

- Soaa 7 lacl 7Qscle -



llllllllf lfl Salıfle - 2 1111111111111111 . . • · · - t A N A D O L U 1 
••

11111111111111111111111
"

11111
•

111111111111
• .... •• 1••• 111 ii11 • 11• 1"''''"" 1 •• 111 • 111••n•••111uıı1111111Uilihliihiiilhliiıı111111.nıiı1111n11 ••• ı.11. 111111111111ı.11111:..ı.ıııınıı .......... ıı.ıı: .. ,,,,,.. .. ............. , ....... ,,,,,, .. ,,,, • .. 

K3ycnlok Hareketleri: ' ' •=======~ 

1 T e oya~ D <dl lUI y lUI m o a ır D IJ KO.çllk Duyumla~ Bergama Köylerinde 
Şenlikler VapıJmıştır. 

-
Yayaköyünde Sergi Açıldı. Seçmeler 

Yapıldı, Hastalar Bakıldı. 

- - Sergide Yayaköf"ihtiyar'f heyeti ite•biriociliği'kaza;;;o · bayvanlar ı:ı-· 
~---·::::--..:..-.:..ı.r:c:_... :;ı ._... ' ~·------------

.Tavuk ietasyono:ö'iiii~de. ·-·· 
-----------~~~--~-~~---~-------~-----~ 

Bergama, (Hususi) - Der· 
gıma köycQIQk biirosu faaJlye· 
tini arllrmaktadu. Vali Gene· 

ral Kbım Dlrfk arefe günG 
akşamı gelmlı, yeni direktifler 
•ermiştir. Vali camı gOnO, 
bazı köyleri dolışmıı, geceyi 
A yoe köyftnde bir gelin oda· 
moda geçirmiş, sonra Dikili'ye 
gitmiştir. Avdette de Zeytindağ 
nahiyesine gelmiş ve eonrı Me· 
nemen taraflarını doğru ayrıl· 

mııtır. 

Bergama 'Din 130 köytınden 
15 tanesinde Atatftrk, yahud 
ccımborlyet •eya ıehldler an· 
dacı yıpılacak, mcınaefb yerler· 
de parklar açılacaktır. Köyler· 
de evlerin temlzlenmeıl ve ki· 
reçlenmesf başlamıştır. KoHk 
nahiyesinin 15 köyftndek:l Qet· 
lerl sazla örtftlft evler, beş yıl· 

da klremldlenecektlr. Bazı köy· 
lerde tuuk lııtaeyooları iyi 
neticeler vermiıtlr. Bergama 
dımızlık hayvan sergisinin te· 
elrlerf iyi olmuştur. Yakında, 

Bergıma'da yeni aygır deposu 
yanında bir tHpn fstasronu 
açılacaktır. 

Şenlik: 

18 marttı köylerimiz, köy 
kanonunun yıldönilmftnfl. tea'ld 
etmişler ve bazılarında eergller 
açılmııtu. Kmık nahiyesinin 
Yaya köyftndekl sergiye 25 köy 
lttlrak etmiştir. Kınık nahiye 
mftdftrü Bay Şftkril Sezgin'ln 
nutkundan sonra avukat Bay 
Fehmi Koral, köy kanonunun 
köylere getirdiği hak ve men· 
feıtlerden, serginin kıymet ve 
ehemmiyetinden bahseden bir 
nutuk söyledi, heyecanla ıl· 

kış landı. 

Sergi, tamamlle köyliimC'lzftn 
mahsul; dokuma ve elitlerini 
gösteriyordu. Pavlyonlara ayrıl· 
mıv ve ayrıca bir de gelin 
odası yapılmııtı . Bahçede de, 
bu sırada yetişen damızlık hay· 
.. ular toplanmııtır. Bunlar 
arısında seçmeler yapıldı, iyi 
mal teşhir edenlere para, yazı 
mGkAfatı verildi. 

Kınık, poyracık gençleri ha 
vesile ile bir maç yaptılar, ge· 
ce de bir mtısamere verdiler. 
Köy, bayak bir bayram yaıı· 

yor da. 

Sergide, yeril kumaetan 8 
liraya yıptırılmıı bir talum el· 
blee de vardı ve bir golf pan· 
tolonla bol cehli bir yelek, 
bir cıketten ibaretti. KöylOler 
kıt için bn elbiseyi çok kolla · 
DJolı buldular. 

Ber ımı'dın Yı ıkô e iden 

heyet~ ırasmda !:halke•I ! l klSycü-1 
IGk kolu başkanı bay İhsan da 

bu vesile ile hastaları meccı· 
nen muayene etti. FakfrJ,,rln 
UAçları köy aandığınca temin 
edildi. 

Baıtılardan biri, memesin· 
den muztarlb bir kadındır. İki 

yıl tedavi görmemiştir. Halbuki 
kilçftk bir ameliye ile .kurtula· 

cık.tir. Maerafı eandıktan veri· 
lerek İzmir memleket hastane· 

alne gönderilecektir. KöyGn 
billün bu hareketlerinden mü· 

dtır bay Şftkril ve ihtiyar he· 
yetinin mesaisi takdire ıayaodn. 

Gökçen Nahiyesinde 
Gökçen nahiyesinden (Tfre) 

yazılıyor: 

Köy yaeaıının yıldônilmtı 

parlak bir surette kutlulanmıı 

ve nahlyemlzde bir aergl açıl· 

mıştır. Sergide nahiye mıntaka· 

sının her çeşld mahsulü, dok.oma 
eşya ve Jevazmı vesaire teohlr 

edtlmlştlr. Mek.teb karşısındaki 

sahada da bir hayHn sergisi 

açılmıştı. Halk çok al4k:a göa· 
terlyordo. Öğleden sonra Vali 

General K4zımla Tire kayma· 
kamı bay Gafur geldUer. Vali 

değerli bir ıôylev söyledi ve 
coşkun surette alkışlandı. 

İstlklAl aavaşmda şehld diloen 
. Gökçen efe ile arkadaşlarınm 

mezarını çelenkler kondu. 

------------------------
Dış Sıyasamız 
- Bııı l inci yüzde -

bir vakit 1:özden ırak tutma· 
mıŞtır. Barışı korumak için 

her vakit güçlü olmak gerektir. 

Türklyenln doetlat'ı onun ge· 

rek gOcflne, gerek sözüne bel 

bıığlıyıtbllirler. Türk olasa bd· 

yük tarihinde bir de sGz tutar· 
lığı ile iln almııtır. Aldanma 

ve aldatma dlplomaalel bizim 
metodlarımız arasında yer bul· 

mamııtu. Çıınkil bugün aldat· 
manıa yaran aldanma demek 

olduğuna pek iyi bilmekteyiz. 

Sakla, gizli, blrşeylmlz yoktur. 

Biz nasıl başkalarına karşı açık 

ve güvenli hareket ediyorsak 

onlardan da öyle karşılık iste· 
mek hakkımızdır. Karşılıkb 

saygı ve gQvenln uluslararası 

barış ee geçiminin en bftytık 

yaaaeı olduğuna biz çoktan 

inanmış ve ona göre harekete 

geçmiş bolunoyort~•· (Kuron) 

Zeki Mesud Alsan 

Kam11tay Dün Toplandı Aferin 
Türk Anasına .• -Bazı Fasıl ve Maddelerde Nakıller 

Yaptı. Milli Müdaaya 900 Bin Li
ralık Bir Nakıl Yapıldı 

Ankara, 21 (A.A) - Kamutay bogfto Tevfik Fjkret Sllayın başkaolığmda toplınar•k gftnde· 
llğlode bulunan maddeler üzerinde müzakerelerde bulunmuştur. Bunlardan kamutayın 1934 mayıs, 
haziran ve temmuz ayları hesabları hakkındaki muralnbllk raporlar1 okunarak malômat edinilmiş 
ve 1934: yılı umumi muvazeoeeln~ giren bazı daireler bütçelerfolo {asıllıırıodan 7:3,342 lira indi· 
rllerek bonon 72, 442 Uraamın bu bütçelerin muhtelif fa"ıllımoa ilhe edllmeelne ve 900 Ura. 
sının da Adliye Bakanlığı bCilçeelnde murur zamana oğramıyan 928 yıla borçlara karşılığı ıdı al· 
tında açılan faela fevkalAde tabsieat olarak konulmaeıoa Milli Mildaa VekAleti bütçesinde 900 
evkaf umum müdQılflğü bütçesinde de lOi ,000 liralık mQnakale yapılmasına alt _ •. bnunlar 

onaylanmışlır. 

Kamutay bundan sonra devlet memurları maaşlnının ıevbld ve taadOlüne dair kanunun Mı· 
llye VekAletine alt kıemındaki askeri muhaeebecillkler partisine üç muh"aebecl 6ç tetkik memuru 
ve Gç veznedar llAve edUmeeloi gözeten kanonun birinci müzakeresini yapmı~ ve pazartesi güoO 
toplanmak Ozere dağılmıştır. 

1 ............ . 
Almanya Bizden Kredi istedi.. Y onan Kabi-

H ü k ftmetimiz, üç Milyon nesindedeğişiklik 

L• } k K d• V • • Bay Maksimos'uo 
ıra ı re ı ermıştır .. Gene işe Başla-
Ankara, 21 (Husnıi) - Alman hOkumed, hilkumetlmlze mü

racaat ederek, fi; milyon llrah k ihracat eıyamızı kredi ile ılmağa 
talip olduğunu bildirmiştir. Hük6.metlmiz, Almanya'ya ilç milyon 
Urahk kredi açmıotır. ...... 

Karyola Fabrikatörü Kaçtı 

Sebebi, Binlerle Lira 
Borç Yapmıştır. 

İstanbul, 21 (Husuef) - Şehrimiz maruf karyola fabrikatör· 
lerlnden Villelyotl on bfolerle lira borçlanarak tayyare ile Yo· 

nanfstan'a kaçmıştu. 

Roina Fransız 
Elçimiz Mntahassısı 

Ziraat Sergisinde Getirilecek. 
Roma 21 (A.A) - TOrkl· 

ye'nln Roma 'elçlıi Bay Hüee· 
yln Ragıh uluslar arHı ziraat 
sergisini ziyaret etmiş ve dalmt 
komite reiı veklll ile azaları 

tarafından istikbal edilmiştir. 

Reis vekili bay Louls Dopldop 
bir nutuk f rad ederek bOyilk 

elçiye hoıgeldlnlz demiş ve 
bay Hflseyin Ragıb da kendisi · 
ne gösterilen iyi kabulden do · 

layı teıekkilr ettikten sonra 
Tıirklye'nln cihan zlraatfne 
men(aatl namını komiteye 
yardımda denm edeceğini teyld 

etmiştir. 

Atina'da 

İstanbul , 21 ( Hususi ) 
Kurulacak devlet tiyatrosuna 
bir Fransız mütahaseısımn ge· 
tlrlleceğl haber ilınmıştır. 

Rektör 
Değişiyor Mu? 

fıtanbol, 21 ( Hususi ) 
Üniversite rektörünün istifa 
edeceği ve yerine eski hukuk 
dekanı bay Tahfr'ln geçeceği 

söylenmektf'dlr. 

Posilandr 
Vapuru yakalandı 

İstanbul, 21 (Bosuet) - Ve· 
nizeloı'oo oğluna ald manganez 
yftklü Posilandr vapuru Uma· 

Yeni Tayinler Var nımızda tevkif edumıştır. 

letınhol, 21 (Hususi) - Yo· Macaristan'da 
nan erkAnı harbiye reisliğine Manlı Bir Hadise. 
General Kaıapldb tayin edil· 

mittir. 
lstanbal, 21 (Hususi)- Ati· 

na'dan blldlrllfyor : Sabık harl· 
clye nazırı Bıy: Makelmos'oo 
tekrar bo nezareti alacığı eôy· 
lenmektedlr. 

Hicaz Kra
lına Suikasd. 

Roma, 21 (A.A) - Mekke'de 
son gftnlerde Hicaz krahna ya· 
pılan sof kaad teıebbüeil mdna· 
sebetlle Mossollnl ile İbnlaauud 
arasında telgraf lar teati edil. 

mittir. 

Peşte, 21 (A.A) - Glyoma 
mıntakaaında Eodrod nılilye· 

sinde küçük çiftçiler fırkası 
tarafından tertlb edilen bir 
intibah toplant1111nı dağıt· 

mak letlyen jandarmalar sll4h 
kollanma~• mecbur olmoışlardır. 
Altı ki şl ölmüş, birçok ~imse· 
ler de yaralanmışllr. 

Sar'da Alman'lar. 
Sırborken, 21 (A.A) - Sar 

mllli sosyalist fırkaaının teşkili 

ilzerfne reylamdan evel Nazi 
taraf tarları taraf andan teışkll 

edilen Alman cephesi fesh~dfl· 

mlellr. 

ması Bekleniyor .. 
Atlna, 21 (A.A) - Kabl· 

nede değişiklikler olmuştur. 

Dıhllfye brkanlığını bay RalUa, 
adllye.<e bay Bloroa zlaaate, 
sıhhat işlerine bııy Nikolltas 
tayin edilmişlerdir. Ayni za· 
manda Makedonya valiliğine 

.Mantaı, Trakya valiliğine de 
Lonto tayin olunmuıştur. 

Atioa, 21 (A.A) - Kabine· 
deki değlşlk:llk, hükumetin te· 
mayılllerlnl değiştirmemektedir. 

Bay Makeimoa'un cumartesi 
gQnQ gelmesi beklenmektedir. 
Tekrar dıı işleri bakanlığına 

geçmesi mnhterueldlr. bay Çal· 
darfs bu değişikliğin meclisteki 
yeni halk fukası meneoblar1Dıo 
kabineye l~tlraklne mOsaade 
edeceğini gazetecilere bildir· 
mittir. 

Amerika-Rus-
ya Mttnasehatı .. 

Vaşington 21 ( A.A) - 8. 
Hol cOmhurlyetçl ayan azasan· 
dan 8. Bardar taraf1Ddao Sov· 
yet Rueya'nm tanınması kararı· 
nın geri ahnmHı için verilen 
takrire kat'i surette muhalefet 
etmektedir. 8. Hol Amerika· 
nın yabancı uluslar ile milna· 
sebatını tanzim hakklDın yal· 
oız B. Ruzvelt'fn ıal4blyetl da· 
bilinde olduğunu ilave etmiştir. 

Vaşington 21 (A.A) - Rus· 
)arın Amerlkaya olan borçları 

mılzakerelerlnln akamete uğra· 

masandan dolayı Amerlka'oın 

Rueya'yı tanımak kararmın geri 
alınması lr.hlne kuvvetli bir 
propaganda yapılmış ve ha 
propagandanın kongre tarafın· 

dan da teşci edllmfı olmasını 

rağmen 8. Dul htıkumetln 

Sovyetl taDJmaktan vazgeçeceği 
hakkında biçhlrşey dOşftnmedf · 
ğlnl söylemiştir. Amerlka'nm 
Moskova sefiri 8. Bolllt vazı . 

fesine tekrar başlamak Ozere 
gelecek hafta Sovyet Rasya'ya 
gidecektir. 

Klrmızı Kar 
Karı, 21 (A.A) - Derece 

sıfmn altında 28 e kadar [dilt· 
mOştflr. Dün gece ve bu gün 
merkez ve cıvarlara bir ara:kır 
dOı,milışUlr. ÜH ve etraf dağlar 

ıuğlı Hakli karla örUUtldGr. 

Kemalpaşa'oın Dere k6j 
Tayyare cemiyeti başkanla~ 
dan 11ldığımıa bir mekto 
ayni köyden Mehmed k 
seksen yışlarandı bayın Ayş 

kurban parası olarak Tıy ~ 
cemi yetine beş lira verdiği J 
dirilmekte ve teşekkcır e 

mektedlr. i 
ANADOLU - Ba değ 

Tflrk anasını biz de tak 
ederiz. 

Manisa Panayırı 
Manlea panayırı bugün d 

rolıcaktır. Her yıl 9 m• 1 
yapılan meelr bugcın de &f I'! 
ea'dı yapılacaktır. 

B. Sırrı 
Parfs Dilyunu umamlye J, 

kltlbllğl vazifesini yapın~ 

eaylnhğa aeçllmft olan M•J 
Baklnlığı eski nakfd işleri J 
dftril Bay Sırrı dan An~ 
vaporlle şehrimize gelmff 

ayni vaporla lstınbola gltml 

B. Adil 
Eşek aygırı eatın ılmık ~ 

Kıbns'ı gltmlo olan baytar J 
dftr(l Bay Adil Yergök 30 10 

ta ıehrlmlze gelecektir. 

Kaplanlar V af 
Avcılar VuramadılS 

Avcılar cemiyeti ıon gGO' 
de Germencik nıhfyeelnla ~ 
bipler köyü clvanndı bO~ 
bir sürek Hı tertlb etml 
Civardan yilz kadar köylO 
sftreğe iotlrak etmiştir. 8• 
aldığımıza göre bu sQrekteD 
cılar ftç kaplan görmClşler, 
kat kaplanları vuramımıol•~ 
Bahkcı boğazındaki oruı•" 
da da ftç yerde ayrıca k• 
izlerine rastlamışlardır. SO 
t~n 14 yaban domuzu öld 
müştftr. 

Çine'de Kimsesiz 
Yavrulara Yardıtn· 

Çine, {Hususi) - Çine 
okolaları es2rgeme karuoılJ 

talebeye hergOn eıcık ye~ 
vermektedir. Korum, bu ~ 
sol ve klmseılz yavruları ~ 
tan aşağı giydirmiştir. Ye 
Çlne'nin haymıever halkı 1' 

fıodan hergftn bir evden 
derllmektedlr. Bu suretle 
cuklara hergftn iki Gç ttırlO 
çok iyi y~mekler verllmeıl 
min olonmuotur. 

Mahkem~ 
' 

Davavı Reddetti ., 
İstanbul , 21 ( Husoııi ) 

Barb eanaıında İzmlr'de tOI~ 
kaldığı için htılulmetlml• • 
hine üçyOz bin liralık bir~ 
açan Papa İstratos'un d• 1 
hakem mıhkemealnce redde 

mlştlr. 
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16 Zilhicce 

Ev kat Ezant 
Gtıneo 11,40 
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Akpm 12 
Yatsı l,31 
lmaak 10,00 
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P
eratifi Toplantısı. lzmir' de Eroin Ka.,;akcılıg"' ı Touın Fazla Dikilmedi. 
~~~~~~-- .. --------------------~ 

Kooperatifin Başardığı lşkr Hak- Zabıtanın Aldığı Tedbirler Neticesin· 
kında Kongrede Bir Rapor Okundu d K k l T ld l 

Geçen yıl tQUln m•haultıwft· 

zün f yl pıra etmesi yoıanden 

bu yıl fazla tütün ekilmek 

Aydın ·- Ortaklar (IJuauei) •bir I!ua elrkeılle bir moıör, e aça Cl ar u tu u af"• 
Ayd1D demlryolo üzerinde Sö. bir orak makinesi ve ziraat •:------
keye kol veren Ortaklar hta8 . aygıtlarile değişmiş. Bu maki· Tt pedk~te oturan eabJkalı evine gönderllmfştfr. Ahmed 

yonu evelce istasyona yarım nelerin b~men Htılarak parası· lardan kaçakçı Htdayet'fn Froln panları almış ve Bldıyet'io kı 
saat uzaklıkta bulunan Balta· nın ortaklar hesabına koopera ka~akcılığı yaptığı duyolmu~, 
cık köyilnön adllt: anılırdı. Bu tlfr: yatırılması letenUiyordu. adli kısım ba~kanı Bay Huhisl 

letHyonun adı on eenede bir· Banka müdürü bu l~in ban· Akgümü~ ve Kemer merkrz 
çok kez değişti. En eon (Or · 1 ka müfetti1.1llğincf! tetkik edil· komiseri Bay Lütfi tarafından 
taklu) oldu. Hakikaten şu şirin mekte olduguou cöyledf. Koo· tertibat ulınmıetır. Dün yopı 
lstaayona bundan daha ciyak peratlf müdür, ~k4tlp ve avuka- lan araştırmada bjr ruf kdar 

bir ıd bulunamazdt. l Çünkü tının banka tarafından tayin t'IOin ile morfin enjeksiyonuna 
Türk.lyenln çok muvaffak olan ve azli hakkında mahsus şırınga takımları llfda ruznameye 
kooperatifi burada doğduğu banka t rafından koydurulan yet'ln evinde bolunmuetur. 

giLI, on yıl önce dört dükkan madde reddedlldt. Uuznamede Bidayet ve karısı .Eşref tu · V 
iki kahve ve bir istasyon yapısı bir madde dı1ha vardı. Kredi lulrnuş, yapılan tllhklkatta kaçak 

bulunan ortaklar istasyonu bu kooperatiff ne borçlu olan bir cşyııyı ArBalı Ahmed'ılen aldık· 
11Qn Ayd 1 f k lfl • k b lan anla 11ıloı111tır. Bunun üzerine " ın ne r ooperat nm orta orcunu Vf'rmez \'e icraya .. • 
blmmetlle çok mamur bir· ka · müracaat olunarak tahsil olu · zabıta; Arııalı Abrnedl de suç 
11bacık ol t b fütünde t\ıtmak üzere tertibat moe ur. nursa u ortagın sermaye ve 

almış ve Hidııyet'in karısı ıa 

bıtaca numaraları tf'sblt edilen 

beş lira para ile Ahmed'in 

Dan Orraklar Zirai kredi mecburi tasarrufu ihtiyat eer· 

kooperatif inin yıllık toplantısı mayeye naldedllmekte ve gayri 

Aydın Ziraat bankaıu mOdürü menkulüue başvurulmakta, hir· 

Bay Muhterem Kaya'nın baş şey elde edilemezse ortakların 
kanlığında yapıldı. Şunu da ön dan alınmaktadır. Ger~i hu, 

ccden yazayım ki, Ortaklar 70 kanun hükmüdür. 1''akat bunun 

numaralı Zirei kredi koopera değiştirilmesi, buglbl ortaklarm 

lifi vilAyelfmfz çevresindeki horçlarımn 8f'rmoye ve mec· 

zirai kooperatif fer içinde en buri tasnrrufundan tahsil edi 

çok Herllyen üç kooperatif. terek alınması çok yerinde ola· 

ten biridir. Bu, lrnogrede oku cağı llı·rl sürüldü ve dilek ota 

Dan idare heyeti ıaporondan da rak merkeze bildirilmesi karar· 

•nlaşılıyor. Kooperatif in 257 laştınldı. Bu cihetin banka 

ortağı vardır. 934 yıJı başında merkezince df' dlkknte alınarak 

adi sermaye 20413 lira lkt-n yeni çıkacak yasaya bunun için 

935 başında 2233 l lira olmuş, madde koydurulrnası çok lea 

hunun 15210 lfra11 ı tahsil olun. hetU ve yerinde olacaktır. 

Yeni idare heyetine Bay Ha· 

san Talha, bny Ô. Halli ibra 
hl'D, bay Reşad Küı;fik Ali, 

hay Ali Şükrü ve bay Belil 

Jbrahim Muslafıt , mürakibıtk . 
lere Je Dr. bay Sabri, bay Ra· 

ııım ve Bank memurlarından 

bay Faik seçilerek kongreye 
1100 verildi. 

Bu hey<'tte eski heyetten 

kitt1se yoktur. Çok dıleriz ki 

bu arkada,tar da eskileri gibi 

işlerini candan benimsesinler ve 

çok iyi yürüyen bu müesseseyi 

hızla yüceltsinler. 

\Polis Adli kı ım lıaekaoı Bay Bullıei 

Sebze ve Mevya Satış Ko
operatifi Toplantısı .. 

Ül'taklar Halkevinde TopJaııarlik 
Yeni idare Meclisini Seçtilel' .. 

Vali General Kıizıın Dirik lzmir ve civarı sebze ve me) va ııatı~ 

kooperaliri ortakları aratoında 

tnuotur. 93:1 seneeine :rn758 
lira aç koruş f krıızat bakiyesi 

rlenedllmie, 9~U yılında 6483 
lfra elli kuruş tecil senelerin· 

den olmak üzere 26647 lira 

tlli iki kuru, tahsil olunmuş 
•e bo yıl tahsil4h geçen yıldan 

7 436 Urı arhk olmuştur. 935 
Yıhnı devredilen ikraz bakiyesi 

24493 lira doksan kuruştur. 
200 orıak hüsnft niyetle borcu 

Qu gflnftnde ödemi~, 40 ortak 

h.kkındı lcrıi muameleye baş· 
1•bmıotır ki, bunlar Qzerlnde 
6000 lira vardır. P:l4 yıl n la 
979 Ura on fkf kuruş ma.raf 
edllmfı ve l 45 lira kırk bir Aydın'da Maçlar İzmir ve civarı sebze 'fe .Nazım Anık ve B•y Salih Bay· 
~llroş safi kir elde edilmiştir. meyva satış kooperatifinin 935 ram, Karşıya&ı.adan sabık idare 

R Aydın, (Hueu~i) - Aydın ıporda bundan sonra 933 ııeoesi umumi heyet toplantısı meclisi reisi Bay Hikmet Ok· 
)ıl ı 

1 
spor mıntaka ilk maçlarma h Jı: ı nc r :lşlnd,.n bahaolonu· evelkl gün alkevlnde ziraat an, Balçuvadau Bay Ha~im 

)o d S don devam olunmuştur. Dün Al r o. onradan epey güriUtü başmfidürü Bay Zühdü, ziraat taş ve Bay .Mehm~d, Narlı · 
)tpılın b ı d Aydın Koçarlı kuJüblerl karsıı. d B dt>redcn Uay y N u O şu ur: "' bankHı mü ürü ay Aşkı Eren unus .ı. a 

933 ı d 1 1 laşacaktı. Fakat Koçarh kulu-. Ô dl Cum d B t il k yı ın a ne r çok düş · ve konomlk Bakanlığı müfd· ' ııovasıo an ay ma 
~b olduğundan kooperatife bü gehnediğioden Aydın kulü tfşlcrlnden Bay Şevkinin huzu· yedek, azalığa Karşıyaka'dan 
l tçlu ortaklar incirlerini bil galib sayılmıştır. rlle yapılmıştır. Bay Hasan Celal, Balçuvı'd'ln 
lddıre meclisine vermişler ve § - Aydın avcılarından on Jdare meclisinin istifası üze· ~ .. ~! A~med lşıkmeo, mura· 

•re meclisi de bunları işlete· kişi Kızılköye olderek bir BÜ• P ğe .ı arlıdere'deu Bay Rem· 
telt bl c rlne yeniden yapılan seçim ne· zl ve ziraat bankası şef terinden 
Qıı r lusmını iyi f iatle ut· ukavı yapmJşlar ve dört domoz tlceefnde idare meclieılne ortak· Bay Celıil'm eeçlldlderl anlaşıl · 

,...• .. ee .. b.lr•k•ı•a•m•ı•nı .. ı•a•ta•m•ı~y;a~ra;k •• o.·ı•d•ür8m .. ü•şl•e•rd•i•r ................. ıamr•da•n .. B•1•ıc•a ... b.ed•imy•e•r•e•leı•i .. B•aylm .. m•ımşt•ır• ................. .. 

'telefon3151 TAYYAR~ SüNEMASO Telefon 3151 

Albert Pre1· ean, Oaniellc Dareuks, Baron Fı·ıs ve "Blue-Bcll Grı'ls l h ı· · ·ı ki ,, < ans eye ıoın temsı etti eri 
Bnynk !Fransız Opereti 
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Gençlik - Eğlence - Aok - .Muzlk 

AYRJCA 

B6yftk ve dahi lıostekiirın kendi beatelerUe süelenen 

Türkçe izahatlı FOX Dünya 

Danns 

lahuti bir şabe&tl' 

Havadisleri 
~~~~~--~.-.~·~·-~.------~~~~-

Demir hane l\lüdürü ve Nuhun Gemisi -
........____~-;~~--;~-:=-;:;-~~:-;1:1~4v~e~te_n-:--b~u~i-k~l7m~67e~t~es~o-a--:-ft_l_ın_ı~d~e:-:d~e~v;am;-~ed:e=c;e:k:tl~r.:__~~~~~---~~~~~~~~-• Sean~lar ·. 13 - 17 - 21,15 Demirhane Müdürü, ıs - 19 DEDE, DiKKAT 21 15 TT ?!" F , eeansı ( cuz halk ııeanıı) dır . 

................ .liılalltllİeri.ı 25, 85, 50 kuruştur. 

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

rısına dört gram eroin 'ferruı, . 

tir. O sırada polis memurları 

içeri girerek Arııah Ahmed'le 

karısı Bayan Badlc"'yl, oğlu 
Rıza'yı ve evde blzm~tçllik 

eden M u&e\' i kızı Roza'yı yaka 

lamıştır. 

ZabJtaoan nuın ralarını tes 

bit ettiği paralar arsalı A b 
oıcd'in pantalonunun ıuıg cebin 

de bulunmuştur. Eroin tartma 

ga mahsus terul de bulunmuş 

alınmıştır. Ahmed oğlu Uıza· 

nın kaçakcılıkta al&kaeıı bulun 

madığı aolaı.ıılmı,tır. 

Dün ak~am geç vakte kadar 
tıaharrl d!lfreelnde ıuçluların 

ayrı ayn ifadeleri almmışhr. 

Bu tahklket neticesinde lzmfr· 
de eroin keçakcılığı yapan bir 

şebehnin faaUyeıte bulunduğu 

anla~ılmıştır. Tahkikata devam 

olunmaktadır. 

Bir moharrirlmlz -ıuçlular. 

dan Bidayet'le görüemftştOr. 

Hidayet nHıl yakıtlandığını 

kendisine eoran muharrlrlmlze 

şu ııözleri eöylemf1'tlr:J 

- Ben şimdiye kadar yftz 

Jercl" komiseri atlattım. L iç 

yakalanmadım, fakat bu defa 

yakamı kurtaramadım. 

Bir Profesör 
lzmir'e Geliyor. 

Almaoya'nın Tüblngrn: Onl 
ver•heıl clld ve efrenclye pro· 
feeörfı Bay Llnzer bugün Pi 
yero Foskan vaporile ~ebrfml 

ze gelecektir. Profesör; pazar 

günfi ııaat onyedide vere.ru mll 

<'adete cemiyeti Hlonuoda varlııı 

(Azaklardakl damar şltıkfoJlği) 
nln yeni t~rlavi usulfi hakkındıı 

mühim bir konferans verccı· k 

tir. Üniverallt:dı.; vaktlle prn'"e 

eörün muavini olan doktor B11y 
Demir Ali tar .. fmdao profe~ör 

şeref ine pazar ık~euu doktor 

fara Egepalae'tı bir ziyafet n · 
rllecektlr. 

Grip Ve Di-
ğer Hastalıklar. 

Tire'dc iki sebaya lltibauı 

Hk'ası gc1rüldöğü ~thrlmfz ~ıh · 
hat mfld6rlöğüne bildirilmiştir. 

l7rfp lıaatalığı da bazı lhttlltlara 

sr.beblyet vermiştir. Grip haf lf. 
lemlştir. Ttre'dekl lltlhahı ae 

haya mnsablaıından birisi eeh· 

rlmlz emrazı s4rlye h1&taueefne 

yatırılmıştır. Diğerlaiu Taziyeti 

henOz ~üphelidir. 

Emine 
Muhakeme Ediliyor 

Urla 'da Gödence köyilnde 

ortağı bayan Meleği öldOrmekJe 

suçlu Mustafa kınııı Emfne'nlu 

doruşm1&1na dan Ağırcezada 

devam edllmlotlr. 

l)ünkil celsede iddia maka. 

mın1 l11gal eden müddei umumi 

monloi bay Şevki lddlaıı1nı 

serdetmle, suçlunun T6rk ceza 

kanonunun 448 inci maddeııfne 

göre tecziyesini istemiştir. 

8. _Reşad 
Keşan kaymakamı, eski Ke· 

malpıoa kaymıkımı Bay Retad 

mezunen tehrlmfse gelmfttlr. 

ftzere hazırlaoıJm•şh . Faht hı. 

vaların çok yağmurlu gitmeBln· 

den tütün ekimi tahmin edil· 

diğt kadar fazla yıpılamamrttır. 

Çocuklar 
f)ifteri ikinci Asunna • 

'"fahi Tutulacaklar 
Martın 24 tinde mekt,.plerde 

6 1 ı yaşındı ki çocuklara lkiocl 

mecbuıi difteri a,l!ıı tatblldoe 
başlanacaktır. 

İhtiyari olan çocukları ·~·· 
lattırmıo olanlarrn d• mOraca· 

atlerinde aşı istHyonluındı 

çocuklarına ikinci aşı yıpılı · 

caktır. 

At Yarışları 
Pek yakında 
Başlıyacaktır .. 

lıkbahar at yarı oları 5 al ·. 
!!andı baıhyacak ve bre b.Ctı 

stırecektlr. Ankara, Buna n 
ı~tınbul'dın atlar ~etfrllmiıtlr. 
Ko,n programı heo\lı gelme· 

mlştlr. Faku Yarıo n hJAb 

encümeni koşularınm geçen yıl 
programın11 glh·e yapılacağı do· 

yuJmuştur. 

Encftnıenln dört baftılak 
kooularındım ııonra Mubaııebel 

hususlyenio yıllık ko,usu yı 

pılacaktır. VilAyet yarrı beyr.ıf 
dün ö~lf'dr.n eoora nli rounloi 

bay Sedat Erimin bı~kaolığında 
toplanrnış, muhai!rh .. i hususiye 

ko~uların1n progr•mıoa kat'i 

,eklini vermiştir. 

Bir Evlatl 
Anasını Neden Vurmuş 

Güz~lyal.~da Zeytin ııokağıoda 

anuı bayan Fıtma1ı bıçakla 
l'Ol omuzundan yaralamııt olan 

onaltı yaşında oğlu Mustafa 
dun adliye ;e vertlmiotlr. Muı· 

rafa; son ~Onterde aknbaııntfn 
bir ukC"ğin ke~dl nferiae ıılc 

s1k. gelme!!ioden 'e Mill!t He 
göröım~sludt'n rnület.!!lr olarak 

anHrnı yırabdığını itiraf dlJ'it· 
tir. Hutınede bulunan aouı 

nıftddeiumumlllğe ~erdi,. bir 
l"ttda ile oğlo aleyhine dan 
aç uıştır. 

L\ılaarHte Salahiyet ve 
Müfettişlerin vazifeleri 

~hsrlf müdür 'le memurla· 

nnıo i!alılhiyt}llerlnl artırab ta· 
limatname maarif mOdiirlOgC:ı· 

den bütün alAkadarlara gönde· 

rllmlştlr. Bu tılloııtnımeye 
göre müfeui~lerio ıl•kadır ol · 
dokları nokta, ilk tedrisat mil· 

lettlolerlnden birinin oef ilk yıp· 

maeı ve maarif mt'morlarıaıo 
vulfe ve ealiblyetlerloio artı· 

rılmasıdır. Talimatnamenin dör· 

danca maddeelnde •llAyet ma· 
arif inzibat nıecllıfne ua ee 

çilmlt olan ilk tedrlut m6fet· 

tl~lnln tefdt şefi nztfeslol y• 

pıcağı yazılıdır. inzibat mecll· 
eine daha önce bıkanhkçı m6. 

f ettlt Ferid O Bayır 1eçllmlı 
olduğundan teftlı eef 1 nslfeıi · 

nt de bu zat yıpacıktır. 

· Eve Girmi~ 
Kemalpıtı kazaııının Balll 

Beyli köyGnde y6z0ç yaıındı 

Bay Raıtem'lo gece e.lne gl· 

rerek pıraııını almak lıtlyen, 

fakat eY ııblbfnln feryıda Gze· 

rlne kaçın ıynl k.ôyden yôrtlk 

Muııtafa oğlu S.llh n O.mıa 

oğlo Raalm yıkalaamıttır. 



ınmunn 1111~!~:.~.JJ.mmmu.ı.u. lihi.tlliliiilllıaılııllilıl ıl ihihlıll hiliilhı""._. ________ "!l!"ıl!ll!'!l'l!'~ıııııııım- ~.::..ı~~-~!"J!l!'l'!""''l'!W'!'!!'!'!'l'l'!'!!!'!l!~P.!!l'P.'ll'~l'!P.'l~~P.'!'P~l'!'ft'l~ .. ~ •• "'. ~ .. -.: .. -.: .. ~ .. ~ .. rrı11!HH. !T!.!r.
1
.ff.ff.ff .. rrmrm::r.nmrrmrriiıiifti~llt 

idare Heye-

z 
"S"yasi 
G • nce 

ayattan Çekilmedim, Parise 
asımlarımla Uğraşacağım!" 
~~~~~~------.-.. .. --~~~~~~ 

Atine gazeteleri, Rados'a iken muarızlarnna ne yıptam? cereyav ~d"n son hAdlııelerden 

gönderdikleri mobabfrlerlo, lıı· Eğer birkaç kişi Yunanlııtan· aalA oı Qteeııslr görQnmfyerek 

yan reisi Venlzeloe lle yaptık· dan uzakla~tmldı ise, bu, mem· tekrar rıöze haolıdı ve fırkaaına 
ları mfiltlkatı uzun uzadıya leketfn t<elarnetl için olmuştur. bırakmıyatcağanı, neticeye kadar 

yuıyorlar. "Apoyematlni., ga· Slyaııi hımmlnım, hükumete uğraşacağını llhe etti. 
zetealnin muhabiri; Venlzelos geldlklerJnde datma dablJi mQ· İktidar mevkffnde iken hJ. 
ile yaptığı görilşmelerl şöyle naferetler çıkardılar. ztmle görüşmek lstemlyen Ve· 
yazıyor: nizelos, şimdi çok mültef lt 

"Rodoa'a çıktığımız zaman görünfiyor, milmkfin olduğu 

bir eöril oel zabhlerle karşı. kadar daha fada söylemek ar· 

laştık. Movaaallitımızdan sonra zueono gösteriyordu. 

(Kassos) odasından bf r kafile 
daha geldi. Venizelos ile karısı ' Kilçilk Dilnya Haberleri 1 
ve Girid'll (Ylparakts) He Ve· Zavallı Sevdalılar 
nlzelos'un eski maliye nazırla. 

randan (Marı), Radoa'on en 
büyük otellerinden biri otan 

(Tıldırozı) otelinde bolunuyor· 

lar. (Demle lkos) ve diğer 150 

kadar zahitte (Redma) otelinde 

kalıyorlar. 

Ben v~ orkalJaşlenm, evvda 

Venlzelos'u görmek istedik. le 
yan reisi, otelin hüyQk ealo· 

nunda eabah kahvesini içiyordu. 

Otelin bahçesinden ilerlerken, 

komandan (Ylparakh) balkondan 

göründ6. Hemen aşağıya inerek 

güler yftzle Veoizelos'on bizi 

beldedl~lnl haber verdi. İçeriye 
girdiğimizde Venlzeloa ayağa 

kalkarak bizi kabul etti Te 
hemen eözr. başladı: 

- Sizinle görüşmek, bl'ntm 

için bulunmaz bir fırsat oldu. 

1\1 üsaade ederseniz, 1915 teri· 
hlndenb~rl geçen vekoyll hu· 

llisa edeceğim. 

Venizelos, çok ert ve kat'i 

bir ifade ile uzan bir tıırlhçe 

yaptı klan sonra eon lıddlaelt•re 

nakli kelAm ederek devam etti: 

- Ben iktidar mevkllnde .......................... 
ANADOLU ____ , ___ _ 

Günlük Siyaeal Cuete 

Sahip ve Baoyazganı 

Haydar Rüıdü ÔKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı işleri 

müdürü: Kemal Talil KARACA 
İdarehanesi: • 

İzmir 1kinci Beyler sok.ağı 
C. Halk Fırkası binası içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2i76 •• Poeta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTi : 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, !Jç 

aylığı 500 kuruştur. 
Yabancı memleketler için senelik 

ebl)ne ücreti 27 liradır. 

Heryerde 5 Kuruıtur. 

Günü geçmiş nüshalar 25 kuruştur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

!Wf 

Veoizeloı'un karikatürü 

Ben ve dostlarım, bunlardan 
kurtulmak ve Yonanietan'da 
bir birlik huııule getirmek lçio 

isyan etmeyi göze aldık. 

Yunanietaıı 'da kalan dostla · 

rım, yalnız kaldıklarından beni 

belki takbih edeceklerdir. Fa· 

kat ben onları terketmlyeceğim. 
Bnndan bir iki yıl evel, al· 

yasal hayattan çektlmeğl dilşün· 

mOştüru. Şimdi aalAI. 
Son hAdlseler, bana eskiden 

çok daha• fazla kuvvet ve ceRB· 

ret vermlttlr. Avropa'ya, siya· 

sal .htc mücadele açmak için gl· 
diyorum. Yonın hOlı.timetile, 

bundan sonra dıoarıdın uğraşa· 

cağım. Beynelmilel siyasal Ale· 
mi tenvir edeceğim. Yazacağım, 

yazdıracağım. 

Veolıelos, bir aralık düoiln· 

dil. Bu esnada eski maliye Dl· 

zarı Marl, el5ze karıoarak dedi ki: 
- Ben, Parls'ten sonra Yu. 

nani!!tan'a döneceğim. Siyasal 
muarızlarımın heni gıyaben 

mahkum etmelerine tahammdl 

etwlycceğlm. 

Venizelos; çok hiddetli, lntl· 
amcı ve fakat Yonanlstan'da 

~#<I 

~ TE1 ).RASINDA._ 
.... ~.,. 

- 'l efrika numarası: 6 

: Mftmknn;olduğu. kadar, 15od· 
mftzdekl kısa zamanddn istifa. 

deye ve eğlenmeğe çalışıyoruz. 

Bilhassa gece hayatının içine 

dalınca, Kemal; gartlatına ka· 

dar içiyor .. 
Sebillerden ( Btr neYI gazino) 

genç Arıb kıdarının güzel 

sesleri ytıkseliyor. Defler, ud· 
tar vehrln Qstiloden ayrı bir 

ees dalgası halinde çıolıyor: 

- Y alelll, ya Habib .. 

Teraneleri arasında biz de 

bu muzlk ve işret içine dalı· 

Y azao: Orhan Rahmi Gökçe 

yoruz. Kemal'le bazı arkadaş 

lar daha ileri gidiyorlar. : 

Kemal, gevezelikten biç baş 
kıldırmıyor: 

- Y ıhnz ·diyor· blrşey IA· 
zım çocuklar .. 

- Ne gibi Kemal?. 

- Bu ızları btr parça ae· 
mlrtmell, beslr.meli .. 

Kemal, bu eamlmlyetl, bo 

l&tlfelerl ve kendisine mahıoı 

sempatisi ile yalnız bizim ara· 

mızda değil; her muhitte çok. 

seviliyor. O, tabii zamanlarında 

Zarya gazetesi yazıyor: 

Plevnc~'de NaydP.n Naydonof 
ve Marya B~yazova namında 

onııf'kiz ya,ınd• iki genç iki 
eenedf"nheri 8P.vfşlyorlarm1ş . Ev-

l~nmelerine d~ mOHade edil 
mlyormu11. Bu SP.beble glt1ice 
dağlarda, ovalruda buluşuyor· 

larmış. Zavallılar nihayet ölü 
ola .ak bolunmuşlardır. Kurşno 
lar arkadan atalmıştır. Cııntler 

mechold6r. 

Bulgar'ların liddiası 
Sofya - Zarya gazeteıl, Al· 

man'Jarın Vnııay muahedesini 
yırtmalarını işaretle Bolgaıis· 

tan'ın da mağlubiyet d6ğı1mle · 
rint çözmesi ve ordolanoı 914 
den evelki şekle getirmesi ve 
barb zararı vergisini artık öde· 

memesi lAzımgeldlğioi (!) yaz 
maktadır. 

Alman-Japonya, Polon· 
ya ittifakı Mı Var? 

Belgrad - Parl&'ten Vreme 
~azetesine blldlrlldlğine göre, 

Almanya, Polonya ve Japonya 
arasında bir ittifak vardır. lo. 
glllz nazırı, Berllıı'de bu ciheti 

de araştııacaktır. 

Avusturya Tereddodde 
Zagreb - Alman hAdfaeleri 

karşısında Avostuı ya'hlar, Ver· 
aıy muahedesinin yırtıldığını 
mı seeiomek, yoksa Almanya· 

nın hücomondan mı korkmak 
llzımgeleceRlnl tayinde tered· 

dOd etmektedirler. 

Ormancılığımız 
Şile 20 ( A. A ) - Orman 

genel çevlrgenl bay Fahri bu· 
giln boraya gelerek orman iş 

lerlle yakından uğraşta. Bu 

işlerle alAkadar memurları ve 

orman ııahlplerJnl uzun uzadıya 
dinledikten sonra lstanbul'a 

döodil. Ekin bakanlığımızın bo 

işe verdiği eh~mmlyet köyUl· 

müzü çok eevlndirmletlr. 

çok saktn, müef ik ve fevk.alide 

denecek kadar korkaktu·. Fakat 

içince bazen değişiyor .. 

Cesur, cür'etkAr, hattA müte· 
caviz oluyor. Herkese, berşeye 

elini, dlllnt uzatıyor. Bono 
bildiği içindir ki, çok Hrho~ 
olduğa gecelerde hemen keme· 
rint çıkarıyor: 

- Bl'!nl bağlayın, yatırın. 
Diyor ve arkadaolarla, onu 

yattığı yer her neyıe onya 
h•ğlıyoroz. 

• • • 
Artık Cerablueıayız .. Snradın 

aahturlara (Keleklere) binerek 
Bağdad 'a gideceğiz. 14,ırat nehri 

ağır ığır akıyor. YilkilnO alan 

her şahtur, Hhildeo ayrılıyor 

ve cereyana kapılarak gidiyor. 
Bir arkıldaş, Cerablosıan Aile· 

elne gönderdiği bir mektubda 

şöyle diyordu: 

spor. 
Saat 2 de geçen devrede he· 

rabere kılmıt olan Göztepe· 

Buca takımları oyoıyacıklardır. 

Son oyan lzmlrspor K .S.K. 
takımları arasında olacaktır. 

İlk devred~ İzmlrepor'a mağlup 

olan K .S.K. lılar her halde 
yenmek için, İzmlrspor ds ga · 

llp gelmek lçio çok çalışacak· 

Jardır. 

Bisiklet Yarışı 
Bugün saat 9 da Rrşadiy,.de 

iddialı bisiklet yarışı yapılacak· 

tır. Geçen ııeferkl 40 kilomet· 

relik yarışı glr~mlyen 'klistler, 

tik yarışta birinci ve i docl ge 
l,.n K. S. K. dao K<.rsiol ve 

Alt11y'dan Pol'a mühloı bir ra 

kip olu: . ktır. 

Bu yarıştat. sonra& y apılacak 

birkaç yarışta en ziyade puvan 

alacak olan birinci sıroya göre 
de ikinci üçOncüler tesblt edi · 

lecek, kendilerine madalyalar 

verilf'ce k tir. 
Yarışa iştirak edecek hakem 

heyeti ile mdeabıklar eaat 8,5 
ta Reşadiye'de Göztepe kul6· 

bilnde birleşeceklerdir. Saat 9 
da yarışa başlanacaktır. 

Alaturka Peh-
-

livan Güreşleri.. 
Bayramın dördüncü gOoü 

Alsancak stadyumunda yapılan 

alaturka pehlivan güreşleri hal· 

kımızda hilyük bir alAka oyan· 

dırmıştı Pehlivanlar bugün ha~ 
pehllvan Kara All'nln lştiraklle 

Alaancak'ta Halk sahasında saat 

2 den itibaren güreşe başlıyı· 

cıklardır. O gan: meşhur Mil· 
lAylm pehlivanı yenml"ğe mo· 

vaffak olan ve hendz dahtt genç 

yaşta bulunan Tektrdağ'h 86se· 

yln pebllnn Karaall ile başa 

çıkacaktır. 

Bıtlk sahasında halk için 

aandılyalar hazırlanmıştır. 

Burnava'da 
Bugiin Bir Spor 
Bayramı Yapılacak. 

Bornava Cdmhoriyet H"lk 

fırkası himayesinde bulanan 
yetim çocuklar menfeatloe hü· 

yak bir ıpor bayramı tertib 

edilmiştir. Bugün yapılacak 

olan bu bayramda saat, moka· 

vemet koşularından baıka ay· 
rıca futbol maçı da vardır. 

"Bu şahturlar Bağdad'a gi · 
diyor, fakat geri gelmiyorlar. 

Biz de bunlar glbl ayni isti· 

kamete gidiyoruz. Acaba biz de 

döoemiyecek miyiz? .. 

Ben de boradan postaneye 
bir mektub verdim. Nevln'le 

annemi uzan uzadıya teselli 

ettim. 

lzmlr, İıtanbnl ne kadar 
uzaklarda kaldı? Bilmiyorum, 
hakikaten, o arkadaşın dediği 
gibi, biz de bu şabtorlar gibi 

gidtb dônmlyecek miyiz?. 
Hava pek sıcak değil. Onbeş 

gOnltık erıakımız yanımızda .. 

Ş.ıhturlar, Fırat nehrinin bola· 
nık görtınen sularında cenuba 

doğru akmağa baoladılar. Suyun 

tam ortaıından gidiyoruz. Şah 

turcu Arab, yarı çıplak hlrşey .. 

Oturduğu yerde bertarafı gö· 
ztıktOğO halde aldırıt bile et· 

tinde iki Dava. ____ ......... __ _ 
Bunlar Gftmrilk RestJl 
ne Taalhlk Etmektedr 

Aydın (Huıu&i) - Dün va· 
liliğln genel lmroltayı valimiz 

Bay Fevzi Toker'ln başkanlı · 

ğındı toplandı. Önceki kesti 

rlmler yazısı okundu. Olduğu 

g\bl onaylandı. Bundan &onra 

konuşma işlerine geçildi. 

l - Nafıa memurlarının 

maaıı ve masraf tarının umumi 

müvazeneye ahnacağına dair 
yüksek Bayındır lak Bakanlığan · 

dao gelen telyazıın okunarak 

nafıa encümenf:or. maarif dai· 

resi memur1u r ı maaş ve mas· 
raf )arının om ı; rr.i mü vaıeoeye 

alınacağına dutr Maarif Bakan 

lağınıo ıtlyu:m okunarak ms· 

arif encümenine, mıntaka ratı 

ınekte blerl lşdrıık hissesi olarak 

1964 llranan kabulüne dair 

ydkstk İçlijlerl Bakanlığının 

telyaneı okunerak hüdçe eocO 

menhıe, ihtiyat tahsisattan yol 

loşaatıoa milnakale mazbatası· 

nan gönderilmesine dair yükeek 

lçfşlerl Bakanlığınıo yazısı 

okunarak mazbatanın yapılması 

için bü<içe eocOmenloe, Aydın 
BllAliabmerlne ve Aydın ııpor 

teokll4tına 

hakkındaki 

yardım yapılması 

dilekler okunarak 

nazarı dikkate ılınmak üzere 

büdçe encümenine, umumi 

meclis Karacasu ilyesl Bay Ali 

Rıza'ya, 933 den kalma bar· 

cırah borcunun büdçeye ko· 

nulmıeına dair hususi muha· 
ııebe müdOrlüğünüo yazısı oku· 

oarak büdçe enciimenlne, Men· 

deres nehri üzerinde lşllyen 

gemilere aid tarifenin tadiline 

dair olan dilek okunarak tel · 

kik edilmelr. edilmek Ozere 

mülkiye encilmenlne, mahalli 

tühetaat kalm11an yol, maarif 

vergilerinin terkini hakkında 

hususi muhaeebe mddilrlOğftniln 

~ezkereal okunarak büdçe en· 

cilmenine verilmesi onaylandı. 

Başka konuşulacak blrşey kıl· 

madığındın 23 cumartesi saat 

14: de tekrar toplanmak dzere 

oturuma son verildi. 

~--~~---·~--~--
Koeul.rda birinci geleolete 

C. H. F. Bornava nahiyesi teş · 

kllAtı tarafından mO.kAfatlar, 

hediyeler verilecektir. Futbol 

maçını kazanacak kulübe c'e 

fırka bayrağını taşıyan bir kopa 

hediye edilecektir. Halkımızın, 

yetim yavrular meofeatloe ya· 

pılacak olan spor hareketlerine 

ılAka göaterecf'ğl tabiidir. 

mtyor .• Ahşmak mu'elesl.. Et· 

rafımıza balıyoroz .. 
Sahiller bomboş. Manzaralar 

sık ııık de~i~lyor. Ara sıra bu 
sahillerin ötelerinde bir veya 
iki Arab'ın gölgesi sırıtıyor. Ara 
ıııra bir yalel duyuluyor. Arab, 

işte böyle yalel diye diye ile 
kul ve uşak olmuştur. 

Fırat, kroın taşıyor ve bıstığ1, 

çiAneylb geçtigl yerler, yazın 

bile belli oluyor. Rakı'dan 
geçtik. Galiba, hareketimizin 

hetlncl güntı idi. Artık Dırzora 

geldik. Boraeı Fırat•n kenarına 

boylu boyunca ozanmış bir 

me,bt.rdir. Evler, tamamlle 
birbiri içine girmiş vaziyette .. 

Orta yerinde bir cadde var ki, 

bir kemer holiode tehrl belin· 

den lkl parçaya ayırmıa görü· 
ndyor. Sokakları, birçok Arab 

memleketlerinde olduğu gibi 

VllAyetln idare heyeti dCıf 
öğl~den sonra vali muavini B•. 
::Sedad Erlm'io başkaolığındlJ 
toplanmış, iki tOccarın açtı( 
idari davayı görmQştilr. Dıft 

lardan birisi tüccardan B• 
Haseyin Derviş, diğeri de B• 
N orl Çolıkoğlu tarafından açıl 
mıştı. Beriki davalar da bu f~ 
tüccar tarafıod~n gümrdktt 
gaçlrllerek vakttle memlekelI 
ldhal edilen kahve n pirinç(~ 
için gümrük ldareıılnce iııteD 
fazla gümrük resmidir. B•. 
HQaeyln Dervlş'in vekili getir 
tlleo kahve ve pirinçlerden alıl! 
mış olan gftmrük retJmlnln eJlt ı 
rinde Mr sureti bulunan uınoıı' 
müdürlüğün emrine gl5re ahll 
mış oldo~nnu, noksan alınmıo 
bunda kendilerinin ıakelrl bil 
luumadığıoı, ayni zamanda no~ 
san alınan gQmrilk reıımi altı•. 

zarfında letenmezse bir deb1 

aranamıyacağı 194 O ııayılı lı.-1 
nunoo sarahatı icabından oldıl 
ğunu ııöylemiştlr. GümrOk Vt 
kili de gftmrük idaresince f11tt 
nen paradan ne kadarının letib 
lAk ve ne kadarının gnmrll~ 
resmi olduğunun teebltl tetell 

mlı,ıtlr. 

Diğer dava fçln daha ef~ 
hukuk mıbkemeslode bir ııs0 

hakeme cereyan etml• v~ te~1 
ylz mahkemesi tetkik merC 
noktasından evrakı idare htyt 
tine gl5ndermlott 8a dna tJJO 
nasebetile iki taraf avukatlııfl 
da söz söylemişlerdir. l\ietlced

1 

beriki idari dava için teıkik11 

yapılmasına karar verilmiş, d~ 
ruşmı Nlsan'ın birinci gftni10

1 

bırakılmıştır. 

Germencik'te 
C.H.F. Binasının 
inşaatına Başlanıyot 

Aydın, (Hasosi) - GerPlt.~ 
clk beledlyeııl tarafından c. o.f 
binası yapılmak üzere verile# 

ve Germencfğln en lyl bir 1; 
rinde bulunan 308 metrolO 
araaoın muamelesi bidrllmlı'J 
Eaasen taş ve toğlaı ve kir 1 
hazır bulunan bloaom yapı111 ıı 
bogO.nlerde baş\anacaktır. 

' Yalnız, bina yakınında e 
velce belediye tarafındın Y"~ 
tırılan bir ölQ yıkıma Yd

1 
vardır. Bonon haradan kıl 
rılmasını çalıtkan belediye btf 
kanı bay Tevf lk Çevlren'dt' 

dileriz. Bir de e ki park yGP 
o~ 

tmlıcak geoc;llk Hloouı> 

keşfi yaptınlncaktır. 5200 ıtri 
d•' kadar tutuyorsa d11 bir ııılorı 

başka blrşeyi olmadığından b~ 
nun fırka hlnaııı yanınd~b 
ho, areaya yaptırılması ve .1 
tlyaca dah6ı uygun bir pr0~ 
yaptırılması dilşüoilld6ğftn0 b I 
Tcvf lkten 15ğr,.ndim kl b•~ 
katen çok lııahetlldlr. 

plı ve bakımııız.. Btr 

borada kaldık. ·' ,,., 
Eraesl gOn gene şabıor 

gene Fırat eoları, gene b'* 
ıaanı sahiller araıundan bir •~1~ 
Zaman zaman dalıyorum. ~ 
hayyelem işliyor. ~ 

- Şöyle -diyorum· şıbt0 

aablle çekseler. Beni kırllf 
fJ'' çıkarsalar. Orada ansızın Jlf 

met'le veya Nevlo'le kırt• 1, 

sam. Haıımet kalbimin ıc1•1 

dinlendirirdi. G~ğ&One ~~~ 
nırdım. Diğeri lee, yor 11ı 

başımı dizine alır, beni ıetl~ 
ederdi. Şimdi, meçhul bit j ~ 
bete doğru giderken, göslt ~ 

öt1ı1 
mln yauarmHIDI çok g a~ 
melidir. Uzaklarda, bir i 
başında, bir siper içinde ~ 
verebileceğimi ve onl• 

- Sonu var -
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Analdou'nun Tarihi Tefi·ikası Bulgaristan 'ın Yeni An

kara O. Elçisi Geliyor. 

Germencik Koope· 
ratifi Genel Toplantı&ı 

Germencik, (Huıoei) - Ger· 
mencik kredi kooperatifi genel 

~ATU/( RAKAtl 

Tefrika No. 6 i\I. AYHAN 

Novidni Gazetesi Dostluk Uf konun 
Kararmamasını ve iyi Anlaşma

lar Temenni Ediyor. 

heyeti enelkl gan toplan.tı. 
Y eol heyete Ot. Bay Sabri, 

zincirci Bay Nuri, Bay Ha-av 
Norl, Bay Bekir kaçar ve Bay 
Mehmed Hflml, mGraklpltklere 
de nahiye mGdQrü Bay Y alçnı· 
kaya, farka yazganı Bay Rüse· 
yto Kırbıyık. ve bank memuru 
Bay Faik ıeçlldller. 

Salak, Salak Yetiş, Bizimkiler Altı
mızda Kervanla Kapışmışlar! 

:n6 

ve vaz'ı esas man.) 5. indirmek 

(tenzil mıo.) 6. koramak (tendi 
man.) 7. koymak (vergi tarhı 

man.) 8. kurmak (tanzim, tesfe, 

vaz'ı esas man.) 9. ealmak (vergi 

tarhı man.) 10. yasamak (tın 

zlm ve vergi tarhı man.) 
Tarif - 1. anlatış, ~. belli 

etme, 3. bildirie. 4. makta (tı· 

yfo, tavsif mın.) 5. ealı, 6. salık 

(tayin, tavsif, tHnir.) 
Tarif etmek - 1 .. anlatmak, 

2. bildirmek, 3. maktımak, 4. 
sahklamak, 5. Pntlamak, 6. sayla

mak (tavsif man.). 
Tarih - l : gGnlemeç (date 

mao.) 2. ötkünç (hlkAye, menkabe 

man.) 3. ötük (kıssa man.) ötkOn· 

mek: Bikayel hal etmek). 

Tarihi şarkı - koşık. 

Tarihi şarkılar mugınnfsl 

koşakçı. 

Tarik - 1. ceget, 2. çığ1r, :3 . 
oruk, 4. sürek (mezbeb, tarikat 

man.) 5. uğur, 6. yol, 7. yold11JJ, 

R. yolum. 

Tariki am - Ulu yol. 
Tarlkl müstakim - 1. ak yol, 

2. doğru yol, :3. dOz yol. 
Tarikat - 1. sürek, 2. yol. 

Tariz - 1. dokooak, 2. doku· 

naklı eöz, 3. eğlz, 4. tolışma . 

Tariz etmek - 1. dak tutmak, 

2. dn c;ırpmak, 3. denzlrmek, 

4. dokunmak, dokunaklı söz ıöy· 

lemek, glzleyü etmek, gizleya 
etmek, glzleytı eyttmek, 7. ilmek, 

8. örttılQ söylemek, 9. ııt atmık, 
10. yastamık. 
Tınl - bediz. 

Tanin (etmek) - 1. beklttlr· 

Tılrkçe Karşılıklar 

mek, 2. bC"kitmek, 3. bekürmek, 

4. berkitmek, 5. blrkitmek, ü. 
kadağlamak, 7. kadamak, 8. pe· 

kf,tlrmek, 9. pekitmek, 10. ptk· 
mek, pökmek, 11. sağlamlaştırmak. 
12. sıkıştırmak. 

Tard - 1. çıkarma, çıkarılma 
(memuriyetten ihraç mao.) 2. 
koğmı, kovma, koğulmı, ko· 

vulma. 

Tardetmek - 1. atmak, 2. ~Ö · 

çOrmek, 3. ırıklaetarmak, 4. kır 
natmak, 5. koğmak, 6. t1ürmek. 

Tertip (etmek) - 1. gibltmek, 
2. 11latmak, 3. palyıratmak, 4. 

yııartmık . 

Tarumar 

2. dağınık, 3. 

karmakarışık. 

1. allak bullak, 

darmadağın, 4. 

Tarumar etmek - 1. b11lımık, 
2. dağıtnıak, 3. eoüşlemek . 4. 
,aygalomak, 5. ylmirmek. 

Tarz - ı. biçim, 2. cosuk, 3. 
cur, 4. can, 5. çalım, 6. çığır, 

7. edl, 8. gidi(!, 9. ke@lm, 10. 
kılık , l 1. kıema, 12. köy, 13. 
osuğ, 14. ölçüm, 15. salım, 16. 
ııayak, 17. ten~, l 8. tutam, 19. 
torlak, 20. yeok, 21. yenek, 22. 
yol, 23. yosun, 24. yön, 25. yön· 

tem, 26. yuııua. 
Tarzı hareket - 1. davrınıe, 

2. gldlo, 3. evrlş, 4. yılım. 

Tarzı bayat - l. tutum, 2. 
yıdış, 3. yaııyış. 

Tarzı icra, tarzı muamele - l. 
evlrş, 2. kıhnç, 3, kılmıv. 

Teeaddl (etmek) - 1. haelın· 
mık, 2. baolam•k, 3. el atmık, 

• evurmak, el uzatmak, 4. kalkmak, 

kılkıımak. 

Tfirkçe kartılıklar 

dere, talim, tedriıı) 2. öğrenc,.k, 

:J. ö~renclk, 4. öı aucek. 

Tıleb, - 1. dilt-k, 2. irim, 3. 
istek, 4. kolgu, 5. 5. küo, kih6o 
6. tllek, 7. umda. 

Taleb etmek, - 1. alıkııımak, 
2. aramak, 3. dilemek, 4. gerek· 
temek (ıal~b "e taharri etmek 
man.) 5. lrdemelr, 6. lrtemek, 7. 
istemek, 8. izdemek, . 9. izlemek, 

1 O. kıvruı rnak, l 1. kolamak, 

k.olmık, 12. kösemek, 13. om· 
mık, 14. üıemek, l 5. ver demek 

Taleb ettirmek, kırvırmık. 

Tali (talih) - 1. lrg, 2. ırk, 3. 
mut, 8. oğor, 9. plrge, 10. sağar 
1 l. ıur, 12. sfiğilr, 13. ıOyDr, 14 
uğur, 15. uras, 16. oto~. 17. 
yadık, 18. yazı, J 9. yor. 

Talili, - 1. knlığ, 2. kotlu, 

:l. kotluğ, 4. routlu, 5. olca", 6. 
uğru açık, 7. illOğlG, 8. yaqıb. 

Talili, - 1. cığay {fakir; yok· 
eni mın.) 2. kotsuz. 

Tallı - 1. ileri kol, 2. hrağ· 
cı, 3. karavol, 4. ealıı, 5. ıulg11k, 

ö. yezek, 7. ylzek. 

Talik (etmek), - ) . 11mak, 2. 
bağdamak (bağlamak, bığlı hu 
lundurmık mın.) 3. bığlı göster · 

mck.1 bağlı tutmak, 4. elmek, 5. 
geri bırakmak, 6. lrtelemek, 7. 
aunkamak, 8. takmak. 

Talik mahalli, aenı. 

Talim, - 1. ah,lırı,, 2. bel· 

letla, 3. bildiriş, 4. botgut (den, 

tedrfı, man.) 5. okatoı,, 6. Gğredlk 
Talimat, - 1. b •llentl, 2 nom 

3. ıöyln. 
Talimatname, blldlrtklç . 

Talim etmek, - 1. ahıllrmak 

ödemiş Halkevinde 
Ödemle Halkevlode bay A. 

Ş. Konuk ıararından ~ lnkıllbın 
muvaffakıyet şartları,. mevzuu 
üzerinde bir konferans veril· 
mi11tir. Ödemiş hallu koof~ranea 
çok •l4ka göetermiotlr. 

Koofcraoııtan Ponra Çanak· 
kale ıaylnı doktor bay Muıtafa 

da, kfiltGrün lnkıltb gençliği· 
oln şuuruna vuzuh vr. ko•vd 
vermf'sİ bakımından olan lftıo· 
mu üzerinde bir buhlbalde 
bu,unmuetur. 
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2, ardıkalmık, 3. asramak (talim 

•e terbiye man), 4. bat öğretmei: 
(at için) 5. beleltmek, 6. bıtrt1D· 

mık, boegunmak, 7. ~D~(ortmek, 
8. tkhmek; 9. kuldoro.ak, 10. 
okutr:ıık, l l. öğr,.tmek, 12. y• 
aaolamak, 13. yua~tırmal:, 14. 
yeıiotlrmek, 

Talimli, 1. bulı, 2. ö~~ enını,. 

Talib, - 1. dilekçi, 2. fıtekll 

3. iııtlyen, 4. lıtkıı. 

Talib olmak, - 1. dflemek, 2. 
edirmek, letemtk. 

Talk, - 1. enen pulu, 2. yer 
yıldızı. 

Tahlf (etmek) - 1. gön61 ıl· 

mak, 2, lylllk etmek, 3. kaynl· 
mık, 4, ohşamak, 5. ok,amık, 6. 
yepelemek, fC'pellemek. 

Tam, 1. bltnl, 2. bfitGn, 3. 
ciok, 4. çak, 5. çln, ö. dökel 7. 
dllk6z, 8. ekeikaiz, 9. kip, 10 pG· 
dGn, 1 l. pdtkGI, 12. ıom 13 tay· 
ığ, 14. tOğen, 15. tftkel, 16. ti · 

keti, 17. lftktıı, 18. yetik, yeilz, 

19 yonıt, yonıtça (kemallle te

n fok eden man.) 

Tamı (tamah) - 1. aç~Gzlü · 

16k, 2. doymazlık, 3. komıoılok, 
4. ııok, 5. eokluk, 6. umda, 7. 
omtı. 

Tamı etmek - l. basmak, ~. 

göz dikmek, 3. ıoklamık, 4. qm 

mak, 5. amıunmık, 6. yanımtk. 

Tamı ettirmek - yarhımak. 

Tımıkılr - 1. ıçgöalfl, 2. cim· 

rf, 3. çaAmar, 4. doymaz, gôzfl 

doymaz, 5. lzgar, 6. karçanak, 7. 
kıvırkık, 8. pinti, 9. ukm, 10. 
eıkı, ali ııkı, ııkı elli. 

Tımaktrltk- 1. mçgöıllJlk, 2. 
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Fransız Başvekili Son. Beyanatında Dedi Ki: lzmir barosundan: 
- Baı:ıı 1 f nci sahifede -

ve Vieabadene gitmiştir. Her 
ııua~ ta ıevinç ve bP.y~canla 

karşılan~ıştır. 

Yalanmış: 

Parla 21 ( A.A ) - Fransa 
htıkumetlnln uluslar k:urumuoa 
müracaatle Almanya'ya kHşı 

misakın lô cı mıddeslnin ıon 

fıkrası ahkamının tatbikini le· 
tiyeceğl hakkındıkl haberler 
resmi mehaf fl tarafındın kat'ly· 
yetle tekzlb edilmektedir. 
Yalnn: 

Moekova, 21 (A.A) - 8. 
Lltvfnof'on Londra'ya, B. B~· 

nes ile Titulesko'nun da 1\f oe· 
kova'yJ gideceklerine dair hı· 
rlçte çıkın şayialar tekzip edl· 
Uyor. 

f ugiltere gazeteleri Fransııyı 
tcnkid ediyorlar .. 

Londra, 2 l ( A.A) - lngllfz 
gızetelerlnf n çoğu baş yazıla. 

rında Franea'nın Almanya ta· 
rafından Vereay mnahedesf nln 
ihl&l edlllşl mee'eleelnln ulus
lar km um una verilmlo olma· 
eını tasvip etmemektedirler. Bu 
ga7.etelere göre moahedenln 
f hlıtl edilişi o kadar earlhdr ki 
uluelar arası konseyi mftnakaşa 
kabul f!tmez. Bu vak'ayı sadece 
kaydeder. Fransa'nın hareketi 
Almanya ·nan uluslar kurumuna 
döoüşürıft menetmlye mQtema· 
ylldir ki bu dôoftşft bftUlu dev· 
Jetler istemektedir. 

Tlmea gazetesi şonları yazıyor: 
~ Fransa'nın kararı şayanı 

teessüf tftr. Uluslar korumun o 

Almanya'ya, her zamandan fazla 
Alman aleyhtarı olarak g~ste· 

rebillr. Ve Almanya'nın buraya 
dönmek ihtimalini daha azaltır. 

Acaba Gönderecek Mi? 
Vaşington, 21 (A.A) - Ga· 

zeteclterle görüşen B. Ruzveh 
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Almanya'nın Versay muahede· ı 

sini lhldl etmesi Ozerlne Ame· 
rtkan'ın bir nota gönderip gön· 
dermlyeceğl hakkında vaki olan 

lkincl toplantının yeri henQz 
tesbft edilmemişse de Ooçe'nln 
hozorlle ştmali ltalya'dıt bir 
yerde olm111 muhtemeldir. 

Lehistan'da Cereyan: soıle cevap vermemleılr. 

Relelc6mhur Amerlka'dakl iyi 
komşuluk prensibinin A vropa· 
ya'da yayılarak Avrupa müo· 
kOllerlnin sulh yolu ile halli 
işinde eeaa olarak kullanılıca· 

ğını ümlrl t'tmektedlr. 

Alman b .. kimleri: 
BerlL.1, 21 ( ı\ A) - Y6zlerce 

bekim orduda hizrnet etmJye 
talip olmaolardır. Etlbba birliği 
reisi doktor Vagoer 

- Hicab ve aciz deni geçti 
artık! 

Demlotlr. 

Fransız notası: 

Berlin, 21 (A.A~ Jı'ran81 

hftkı.imeti tarafından resmen 
silahlandığından ötürü Alman· 
ya'ya gönderilen protesto notası 
lhtlmalkl bugftn tevdi edilecek
tir. Alman mebaf lll bo nota· 
nın dün akşam tevdllol bekli
vordu. Fransız elçisinin arzusu 
üzerine mü14kat bugüne talik 
edUmiştlr. 

İstanbul, 21 ( Hueoei ) -
Berlln'den blldlrillyor: Alman 
bftluimetl, İtalyan protestoaun· 
da yazıh sebeblerl reddetmiotlr. 

letanbul, 21 ( Hususi ) -
Gelen haberlere göre, Alman· 
tarın sillhlaoması lti dolaylelle 
Almanlarla loglllder uyoomoş· 
lardır. 

8. Mussolini de 
Bulunacak mış! 

Roma 20 (A.A) - 2:J mart· 
ta Slr Con Seymonıo Berlln'e 
hareketinden evvel Padste ya 
pılacak olan toplantı fütnct bir 
toplantı için ihzara mahiyette 

olacaktır. Sfr Con Saymonın 

avdetinden eonra yapılacak. olan 

Vareova 20 (A. A) - Diyet 
meclisi Lehiatan Alman ticaret 
anlaomliııını tasdik etmiştir. 

Mazbata muharriri beyanatında 
iki mewl~ket tlcaretJnto I..e. 
histen lehine 6 milyon Zloti 
fazlalık gösterdiğini ve fakat 
Almınya'dakl döviz tıhdldah 

yazanden alacakların tahıilln · 

deki gecikmeler, mftekOlAt do · 
ğurdoğoııo ve bu mea'elenln 
balll hftkuınetln mOblm vazı . 

lelerinden birini teeldl etmekte 
olduğuna blldlrml~tlr. Muhale. 
fet mümesılll anlaşmanın bek· 
lenllen neticeyi nrmedfğlof 

söylemi~tlr. Sosyalist batlpier 
siyasal delJller flerl sürerek 
harb doğurabilecek mahiyette 
olın son Alman h4dfselerl üze . 
rine nazarı dikketl celbetmtş 
lerdir. 

Sosyalistler; hariciye baka
nından bu badieıel"r hakkında 

bir beyanat neşretmesini iste · 
mlşlerdtr. 

Fransız Ba,. 
vekilinin Nutku: 

Paris, 20 (A.A) - Fransız 

başbakanı 8. Flandio ayan 
m~cliıfnde askeri mes'eleler 
hakkındaki müzakereler esna· 
eında lrad ettiği bir nutukta 
demlotlr ki: 

- Bflkumet, Franaa askeri 
hizmet müddetini kat'i eorette 
ozıtıyor. 

Denmesini hiçbir zaman arzu 
etmediği içindir ki 15 Mart 
tarihli beyannameslle 1928 se· 
nesinin arae1Ddakl ız mlktulı 

sınıflar için nazarı dikkate 
aldığı esaslar dahilinde movak· 

Jrat bir :zaman için aali hizmet 
mOddetlnl nzatmıotır. Ve bu 
beyanname ancak son bAdleeler 
Qzerlne ehemmiyet kesbetmlş · 

tir. Fransa yalnız olerak ve 
lüzumu takdirinde mO.ttef lkle 
rlle birlikte kendlıdnl mildafaa 
edecek kadar konetlldlr. Fakat 
Anopa'da birçok zayıf olualar 
vardır ki eğer biz bak politika· 
sını konet polltlkaalle değlotl 

rlr lıek bonlarrn mevcudiyetleri 
tebltkeye dftşer. Bonon için 
mes'elenln oluşlar arası mahke· 
meılnde faaledllmesl IAzım el· 
mektedlr. Biz bir senelik hfz. 
met kanunu çer,eveslnde kal· 
mıkla Franea'nın gayretinin 
karşılıklı emniyet garantileri 
kaydı lbtlrezıyle bir etlahsızlan· 
maya doğru sevk niyetinde ol· 
doğııno göererdik. 

Alman ordueooa g~Hnce, bo 
36 fırkalık 12 kolordu 15 
Mart beyannamesinden ~vvelcP. 

de mevcuttu. Demek oluyor ki, 
bütün bfr ılyasının neticesi 
öniınd,. hulunuyoruz. Almanyf! · 
nın b11yanoameel öyle bir zih · 
niyete tekabül etmektedir ki, 
e~er dünya tarafıodan kabul 
olonorea, bo; uluslar koroma 
Ozerlne mftesees bulunan barış 
eserinin mahvolmısı demek ola-
caktır. 

Fnnsa, Almanya'nıo tezini 
kabul edemez. Alman olusunun 
arzu etmediği dört buçuk sene· 
ilk bnbden ıonra eil4hlarını 

bıraktığı doğru değildir. Barban 
mes'ollyetleri hakkında dünya 
çoktanberl karıarını vermiştir. 

Bn kararı ben m6ruru zamana 
uğratmak istemem, İki olnıı 

arasan da hepi mlzln arzu ettiği· 

mfz hlmadla iş birUğfnf bu 

mes'ollyetlerln onotulmaeım 

temin edemez. 

Tftrkçe karşıhklar Türkçe kareılıklar 

İzmir barosu omuınl heyeti ıenellk adi toplantısı 25 Mart 93 
pazartesi günü saat on beode İzmir baro dairesinde yapılacaktı 
Konuıulıcak işler şunlardır: 

1 inzibat meclisi raporu. 
2 Beaab mO.fettlşlerl rapora. 
3 Geçen sene blioçoaunun tasdiki ve inzibat mecllelol 

ibrası. 

4 Gelecek sene bıldçeel. 

5 Y~rdım sandığı nizamnamesi. 
6 İnzibat meclisi tarafından hazırlanan talimatnameler. 
Keyf lyet nizamnameye tevfikan llAn ol onur. 

Dlger taraf ıan sll4hsızlanma 
hıkluoda ıaahbftdlerlmlzl yıp· 

madığımızı söylemek doğru de· 
ğlldlr. Asker mtktarıoıo yDzde 
50 nftıbetlnde azaltılması, Oç 
senelik blzmd miiddetloln bir 
seneye lndlrilw •·ei nnutohıyor. 

Deniz knnı>tlt) inin ıooflAto 

miktarını 768,UUO den 550,000e 
indirdik. Havu kuvvetlerinde de 
ayni derecede tahdldler yapdık. 
MOtarr:kedenberl ıllıihsızlaoma 

arzuelle meşbu bolanuyoroz. 
Eğer all4bsııhnmadık lıe bu 
sırf Ren 'fn öbür tarafında ya· 
pılmukta olan ııllAhlanma dolu· 
yısile olmuştur. Vt'reay muahe· 
desinin en esaslı şartlarından 

nzgeçiÔlerlmlzln uzun hlk4ye· 
ıinl acaba ayrıca anlatmam IA· 
zımgellr mi?. 

Roma ve Londra konuşma· 

tarından ıonra nihayet bir AV· 
rupa bırıtı gözöoQne alınablle · 

cr.k bir bale gelmlotl. Almanya 
he tehdit edilmekte olduğunu 

bildirmek için böyle bir z•manı 
fntibıp etmiştir. Meıele Cenev· 
re'de mftzakere edilmelidir. 
Mee'uUyetler çerçlveef lçlndtı 

muahedelerde tadllıtt yapmık 

kabildir. Fransa harpten nef· 
ret etmektedir. Frama sulhu 
muhafaza için bütOn tedbirleri 
alacık ve etrafına ayni illküyft 
muhafaza eden devletlerden 
kuvvetli bir blok toplamaktan 
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feragat etmlyecektlr. BftUin 
sızlar mukaddee uran ıtkı J 

blrleşmelldlrler. 

B•y Flandln bundan ıoıı 

ulus aleyhtarı ve mftetemle 
aleyhtarı propagandalarla Ol 

cadele edece~lnl blldlrmle 
hötün Franeızların mutlak f 

rette ittihadını ve iı bf rll 
yapmalarını istemtetlr. 

Fransız kabinesinde: 

Parla, 20 ( A.A ) - Royt 
ajansı mohablrlndeo: 

Bu sabahki kabine içtim••· 
da alınan kat'i k1rara g6t 

Almaoya'oın ılllhlanma&JDd 
doğan mes'elelerle meıgol 

mak tızere Fransız .. İngiliz 
İtalya mftmeselllerlnden oıt 
rekkeb bir heyet haf ta sooof 
da Parls'te toplanacaktır. 

Kabine Almanya'da mecblf 
aekerJlk hizmetinin teafel I 
protesto makamında hazırlaO~ 
notayı tHvib etmfotlr. Bu oD 

bogüo öğleden sonra BerllP
1d 

Von Nörata verllecektlr. 

Bay Laval Moskova'~ 

gidiyor: 

Pırla, 20 (A.A) - Kablİ 
Sovyet hfikumf!tl tarafından f 
Laval'ın Moskova'ya gctoıl 
için yapılan daveti kabule ~ 
rar vermiştir. Şimdilik bu / 
yuet hakkında bir tarih tdtl 
edllmlı değildir. 

Fransa'nın yapacağı itirJ 
Parla, 20 (A.A) - Frao1 

hüktimetl Vereay moahedesfO 

......................... .-...................................................... ._ ........................................................................... __ ...... Almanya tarafanılln lhlAIJ kt, 
f lyetlnl hangi holı.:oki eeaıl• 

• !t 
eoğum uzluk. 

Tamam - 1. anuk (hazır nıan.) 
2. bitmiş, 3. bötön. bötövQ, 4. 
bdt6k, bilik, 5. bfttün, 6. bökel, 
7. dökeli, 8. dftz, 9. eaylı, 10. 
tıs, 11. top, 12. tftkel, 13. tiım, 
14. oygon, {k4mll, milkemmel, 
man.) 

Tamamlamak - etmek - 1. 
bitirmek, 2. bötftnlemek, 3. ek· 
eiğlnl doldurmak, 4. epftmek, 5. 
tOğenlemek, 6. tOkelemek, 7. 
tümlemek. 

Tamam olmak - 1. bitmek, 
2. davoemak, 3. eaframak, aavra· 
mak, 4.. uıkelmek, 5. tdkemek, 
6. tükenmek, 7. tdmmek. 

Tamamen - ıyle - ı. bası, 

2. bitevi, 3. bü1Jbötün1 4. bOtün 
bütiln, bütün bOt6ne, 5. bütftnce,6. 
biitelnley, 7, bfttOnleyfn, 8. cıp· 

layı, cıblayı, clblt, clble, 9. cllfı, 

10. cip, 11. çığla, çıkla, çıhla, 

12. çam, 13. dlbellk, 14. dlblik, 
lG. dökeli, 16. d~m, 17. dok.el, 
18. dtlp, 19. düpdftz, 20. esro, 
21. eylden eyi, iyiden iyi, 22. 
gllen, 23. kalmz, 24. kilen, 25. 
parın, 26. pfttrft, 27. ealta, 28. 
ııtırk, 29. tap, 30. torı, 31. t6z0, 
32. t6ğelçe, 33. tilketl, 34. yen· 
dek, 35. yetrft. 

Tamamen ifa etmek - yetir· 
temek, yetlı:mek. 
Tamımı tamamını - haıabao. 

Tamamiyet - 1. bfttOnlok, 2. 
tftmlftk. 

Tamik (etmek) - 1. derinleş· 
tlrmek, 2. derinletmek, 3. deşlotlr· 

· mek, (. endelemek, 5. eşelemek, 
6 i1<'11lıır.fk, 7. irdelemek, 8. 

irdemek, 9. lydelemek:, 10. kor· 
calamak:, 11. örcelemek, 12. üriln· 

dillemek. 
Tımlr (etmek) - 1. dftzelt· 

mek, 2. gözemek, 3. kadamak, 
4. oltanıak, 5. onıldımak, 6. 
onarmak, 7. o varmak, 8. örekle· 
mek, 9. örelemek (kabı 'fe mo· 
Hkkat tamir man.) 10. pilUlndö· 
mek, 11. sellmek:, 12. plplemek, 
13. tOzetmek, 14. ulnatmık, 15. 
yamalamak, 16. yapmak, 17. yö· 
memek. 

Tanin - 1, caran, 2. çınlamak 
3. çinerme, 4. vıng, 5. 
6. tirinlıc. 

tınlama, 

Tanlnendaz olmak - 1. çın· 
lamak, 2. çloermek, 3. ötmek, 4. 
şıngıramak, 5. tınlamak. 

Tannan - gOr (gftr eeı). 

Tan&lf (etmek) 1. carımla· 
mık, cartılamak, 2. yarılamak, 

yarıya blilmek. 
Tantana - 1. gösterlı, 2. olam, 

ulam, 3. aftygan. 
'fanzif (etmek) - 1. arılamak, 

2. arıtmak, 3. ırolamık, 4. le· 
mlzlemek:, 5. uvarmak. 

Tanzim (etmek) - 1. harlamak, 
2. dizmek, 3. dftzeltmek, 4. dft· 
zen Yermek, 5. dftzmek, 6. ge· 
zenlemek, 7. koşmak, 8. onar· 
mık, 9 ovarruak, 10. örelemek, 
11. ııralamık, aıraya koymak, 12 
ıtıylemek, l;J. tlrge15mek, 14. tora· 
lamak, tftrelemek, 15. tflzftmek, 16 
ağarmak, 17. onarmak, 18. o· 
naylımak, 19. dreldemek, 20. 
Greeemek, 2 ı. yasamak, 22. ya· 
aaolamak, 23. yerleştirmek, yerli 
yerine koymak, 2(. yoloaı koy· 

mak. 

Tanzimat - 1. kurum (teşkl 
llt mao.) 2. tQzOk, 3. ya11. 

Tanzir - 1. benzerini yapma 
2. benzetme, 3. eıleme, 4. karo•· 
lama. 

Tap (kovvet man.) - çekin, 
2. gOç, (gaca yeten = tabner) . 

Tap (ziya man.) - 1. ışık, 2. 
parıltı, 3. parlıyan, pırlatan. 

Taph (etmek) - pişirmek. 

Tar (lplk man.) - 1. ağ, 2. 
arıı, ıro, 3. erfı, 4.. lpUk, 5. tel. 

Tar (karanlık man.) - 1. ka· 
ra, 2. kırağo, 3. karanlık. 

Taraç - 1. baranla, 2. bolgığ. 
(alehlmom kargaoabk man.) 3. 
çapul, 4. talan, 5. tınç. 6. 
yağma. 

Taraç etmek - 1. almak, 2. 
bolnamak, bolunlamak, 3. dağıt· 

mık, darmadağın etmek. 
Taraf - 1. al, 2. bso, 3. hu· 

lun, bolunğ, 4. cıu, 5 cfln, 6. 
dftş, 7. eyeğft. 8. geçe, 9. kaptal, 
10. kat, 11. kırın, 12. km, 13. 
kırık, 14. polon, 15. aal, 16. ea· 
lan, 17. ııab, 18. ıarı, 19. earu, 
20. töe, taş, 2 l. too, 22. uç, 23. 
yak, 24. yakı, 25. yau, 26. yana, 
27. yanığ, 28. yanak, 29. yer, 
30. yön, 31. yöre, 32. yftz. 

Tarafı makabil - 1. anarı, 2. 
glk yakı, kik yıka, 3. kartı yaka. 

Taraf taraf - l. bucak bucak, 
2. yer yer. 

Taraftarlık etmek - ı. boloo· 
mak, 2. yan çıkmak. 

Tarap - ı. ııevfnç, 2. sevinç 
CC'tkonluğu, 3. eeolfk. 

Tarauot - 1. andu'f, 2. annak, 

3. dikiz, 4. bekleme, 5. heylk. 
Taraeeut eden - 1. gôzctl, gôz· 

lftyen, 2. körtlnç. 
T.raaaot etmek - ı. ınakla· 

mık, 2. adımak, 3. anılmak, 4. 
anlaklamık, 5. anlaklamak, 6. 
beklemek, 7. değnemek, 8. de· 
netlemek:, 9. denetmek, dtnitmek, 
10. dezenlemek, 1 ı. gôzfttlemek, 
12. gözlemek, 1:1. heylklemek, 
14. kôptemek, 15. kArtlemek, 16. 
kdymek, (yaom11k, narı intizar 
ile kavrulmak man.) 17. mala. 
ramak, 18. maramak, 19. 
marınmık, 20. önmek, 21. teh· 
lemek, 22. uğrolayın bakmak, 
23. ylylklemek. 

TaraeııotgAh, mahalli, - 1. 
bek yeri, 2. bekleme, 3. beklenti, 
4. öneze, 5. ônezl. 

Taravet - 1. gençlik, 2. kör· 
pellk, 3. yenllkl. 

Taravetli - eohrv. 
Taraveti gitmek 1. bayat· 

lamak, 2. eaklmek, 3. onukmık, 
4. öreelenmek. 

TaraveteJz 1. ölgiln, 2. 
porııuk, 3. pöredmft~, 4. eoluk, 
5. sölpcık. 

Tarh - 1. andal (bahçe tarhı 
man.) 2. atış, atma (hem tenıll, 

hem de temel vaz'ı man.) 3. bra· 
kıı, bırakma (eldekini bırak mık, 

indirmek ve temel bırakmak 

man.) 4. çıkarış, çıkarma (tenzil 
mau.) 5. korno, kot uloı (teıls. 

tanzim, vaz'ı esae man.) 
Tarhctmek - 1. ıoıAı varmak, 

aşalıya Yarmak (tenzil mao.) 2. 
atmık (tenzil, temel almak, vaz'ı 

eeaa man.) 3. bırak.mık (tenzil 

lstınadcn uluslar koromnn 1 

bar edeceğini henüz teablt ~ 
mfo değildir. Bq hususta Ve' 
11y moahedeelnln 11, 164. 

213 neft maddeleri mevzublll 
edilecektir. 

iki toplantı yapılacak 
Parla, 20 (A.A) - Z ı:ıll 

dlldlğine gôrf!. dç höktlrı' 

arasında iki toplantı yapıJıc'J 
br. Birincisi cumarteel g4 
evvelce haber verildiği ~t 
Parlı'te, ikincisi de tabcıl 

edildiğine göre, Slr Coo Sif 
'men ile B. Eden 'in Derli' 
Moskova ve Varıon'd•D ~ 
oftolerlnde yapılacaktır. 

Londra, 21 (A.A) - iyi il 
her alan mabat il lnglltero'P 

Almanyı'nın harp gemileri 
1 

nllAtosunon 400000 e çı~•ı 
masını kabol veya miln•" ~ 
ettiğini tekzip etmektedir· 
talep beklenmektedir. fi 
Londra'nın Almanya~ya 200" 
den fazla tonUAto verlloıe ~ 
mOeaade etmlyecettl nıob• 
kaktır. 

Pırla, 21 (A.A)- Frıo••;,. 
oloılar kurumuna nkl O' 

caatl mezk6.r korum muk•~ı 
oame1I nl n 1 l inci maddet1 J 
2 inci fıkraeına istinat etts' ~ 
tedir. Frıanea'nın uloelar kO 
mo konııeylnln hemen içti~ 
davet edilmesini talep eıdle ~ 
zannolonmıkta ve Acil bit 

11 
.ıe 

ilke mevcot olmadı~• mflt 
eerdedllmektedl r. 
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- -
~~---iiiiii--~~-=-~~--=-=-=• 

Yazan: Coni Bohın 

- -
Pasaportlarını Kumandana Gösterdi-~ j 

ler, O da Derhal Vize Etmişti ~ n-.:~~.!ıeı ; 
-------l!!'!!!!!l!!!!P------- = 1880 = 

Bu buıuıtı çok leabet et· ların en ceeutu, en kavi irade· cağını dfttftnemeıdt. PaHport · _ = 
mitlerdi. ÇGnkG hiçbir .ke· llıl bile nahif bir kadının bı lırını kumandanı gösterdiler, ~ E: 
lime TClrkçe bilmiyorlardı. ziceel olıblllyordo. Bu hususta o da derhal vize etti ve en ~ § 
Sındl ile yeıll cGbbe ve kadın artık eiiphe edemezdi. Bu do mGkemmel uııtalarını hızırh· = = 
hakkında Rlıar f1Zla blrşey eftnce ile Amerikalı dostu da yıcağını vadetti. = = 
öğrenemedi. Şimdilik kendi iıtlkbıll karanhk görftyordu. Geceyi otel bozuntusu bir =: ~ 

hleaelerlne dftıen vazifeyi de Rlıar . emindi ki Amerikalı handı dördü birden bir odaya ~ S 
dtltClnerek •~yıhat etmekten doıtu da onu ıevlyor, fakat eıkııırak geçirdiler. Ertesi gftn - =: 
bııL• ltl•ri yoLta. ldd 1 1 L A dl d ımelmandı bir :Sutudobaker - SERMAYE Lit 200,000,000 § 

• "' • 1 ete Daar e yor o. = ITALYADA n HARiÇTE ŞUBELERi, HER TARAFI'A = 
Ankara'ya kadar en konförl6 '- Hayır efendim, bayır, otomoblll alabilmek için Tar. =: MUHABİRLERİ VARDIR := 

clnılnden bir Alman yataklı diyordu, bo kadını kattı hiçbir klye'nin bQtOn rical lılmlerlnl § § 
•ıgonunda seyahat ettiler. Bir alikı beslemiyorum. Yalnız saymak lcab etti. Dört nat =: ::; 

::7!• ~:::.:.=~~~·: :·~~~: ~~:::~!~im m:~~~ll b:;!,07:h~~ :~:::~ ~l~o •::~~:r~İı.ı •:::~ l.ııllllllİllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll .. 
mtıhlm ıeyler görmedfler. Bo· yını nremedfğlmdlr. Bana .ka · ta da benzin ve ynk ed-,Htı Açık artırma ile arazi satışı 
Aulçlnl bıraktık.tın sonra mCl· lıraa biz Amerikalılar bo ta ikmal edildi. Bfttftn tavsiye Te 
temadlyen karlar içinde yOk· blanakl dtollerle oğraımıya gayretler ıoför bulmak boan- Türkiye Ziraat bankası lzmİr ŞU· 
ıeldller n yaylayı çıktılar. kablllyetll değlllz. Eğer elinin ıondı mOsmlr olamadı. Mac· besinden: 
Ri11rın ıltkaıını oyındıran hamuru ile erkek itine kını· buren arabayı Rlıar kendlal 
cihet Gellbolo'dan ınkedllen mığı kalkanlar oloraa derhal idare etmeğe karar •erdi. Ôğle 
••terlerle, yol boyune1 hazır· 

lanan ihtiyat efradını görmtık 
oldu. Her durdukları zamın 

· k.I Tuati olarak tren 111tte 
bir •ola veriyordu· del konak 
IDaballerl ve eklerlfa hat bo
Junca ytlrlyen alaylın teıadtlf 
ediyorlardı. içlerinde bıydad 
kılıklı adımlar olduğa gibi, 
c;ektlğl meublme kartı bldde· 
tinden "Rlıyıcık kıdar znıllı· 
lar da nrdı. Bllba... ayıkka. 
bılınnın hali merhamed cel· 
bedtyorda. Rlpr; onların böy· 
lece Enıaram'a kadar beıytla 
mm nuıl kıtedeblleceklerlne 

taııyordn. 

kulağını bakerlz. ÇOnkcı biz Oıerl hareket edebildiler. Yerde 
.kıdınları melekler ve çocuklar .kar yokta. Fıkıt prktan, in· 
fulleılnden henGı ayırmadık. ıanı lllklerlne kadar Gttlten 

Anbta'dın ıarkı doğra bir bir rGzglr eılyordo . Çok geç· 
tek dar yol vardı 'fe kıt'alar meden teıpelerln ır11ına girdi· 
sıralarını beklemek Gzere yı· ler. Yol fena yapılmımıı ol· 
ğılmıılırdı. Şehirde Alman za· m11ına rağmen dereyıtığı gibi 
bitleri bir stlrtl emir ~ ve ko· kıvrılıb gidiyordu ve oldukça 
mıadılırla pandomima ~oynu · bozuktu. Çftnkü nakliyat o 
yorlırdı. (Gelen grobla pek kadar çok idi ki Adeta Kaaıel 
meıgal olan olmadı. Çankft Ue İper ıra11ndald lıdlhımı 
klmıe Anıdolu'nun ortaaında andırıyordu. 

m6tecf!S1l1 lneanların boluna· - Sonu var -

Harp Divanı Asilerin Mu
hakemelerine Başladı .. 

-

1 - Balçova'nın Jhca mevkllade "500~ metre marabbıı tarla. 
2 - Balı.;ova'nın K.ıbakoğlu çeımeelnde "6000,, metre murabbaı 

tarla ve b.hçe. 
3 - Balçon'nın Yıngınlık meYkllnde "8000,, metre mu11bbaı 

tarla. 
Balçon'dan Kaçak Bekir kızı Emfneye ıld olın yakaııdı n· 

gfı yazılı ve lehlmtse ipotekli Gç kıt'a arazi bankamıza 2 l na· 
maralı orta veya osun vadeli senedle olan borcunu ndeıinde ~de· 
medlğlnden 1697 •yılı ZlrHt bank111 kıaonanı gGre bir buçok 
ay mtlddetle açık artırma ile ntıhğı çıkarılmııtır. lhıleıl 8 ·5· 935 
çarpmbı gana Nıt on dört buçukta benkamızda yıpılıcaktır. 
Talib olanların % 1 O pe1 ıkçelerlle birlikte maracaatları. 830 

Ty. alayı kumandanlığından: 
lımlr tayyare kıt'aıında 75: 108 lln tıcretll bir elektlrlkçl 

oıtası yeri açıktır. 

İmtihanın tartları Repdlye'deld tayyare karar~Ahındın alına· 
blllr. İıteklflerla dilek kAğıdı, mekteb phadetnameıl, ııbhat n· 
poru, ndfoı cOzdını ıareıl, boa1enlı Ye Emniyet mtldarıogaaan 
bdandhıl ıahıdetnımeelle birlikte tayyare komotınlıgını mtlrı· 
c11tları .ilAn olunur. 833 22 26 29 

1 - Kemer'de zeytinlik 80· 

kağanda Halil oğla Bay Muıta· 
fa'nın bahçealne gfrlb bir terazi 
ve bir çift lıkarpln çılan Arif 
oğlu bammıl Bcıaeyln tutul· 
moıtnr. 

2 - Meralnli'de Burnan 
caddesinde Mehmed karıeı hı· 
yan Zebra'nın evinin kap111n· 
dıld ıamı kilidi açarak içeri 
giren 'fc bir tıkım eıyılanaı 

bir çuvalı doldururken ıuç 

fiet(l tutulan İbrahim oğla cam· 
btz Ahmed adliyeye verllmtetlr. 

3 - Çorakkapı'dı Kmmlı 

sokağındı Mustafa kızı Bayın 

Fıtnıt'ın evinden dostu Muı· 
tafa oğla Ali tarafından bazı 

eşyaları çıhnmıı11r. 

4 - Çorakkapı'dı Çorak ıo· 
kağanda bacının e•inde oturan 
Baaan kızı Naciye; nine mi· 
aaflr giden Selim kızı Leman 
tarafından bir etarbının çalın· 

dı~mı iddia etmletlr. Zabıtaca 
tahkikatı bıılaomııtır. 

Yangın 
İkinci Kordon'dı Demlrçem· 

her ıokağındı amele Bekir oğlu 
Mebmed ve ~Ali'nln birlikte 
otordoklatı barakada içtikleri 
slgıralım ıöndQrmedeo yere ıt· 

mıları yGzGnden yangın çık· 

mıı l1e de etnfı genlılemeden 
ıöndGrGlmaettlr. 

Kız Kirletmiş 
Mlrall mahılleef nde oturan 

Ali oğlu Ahmed ayni yerde 
Oıman kızı onbe~ yaıında Ser· 
vet'ln kızhğını ıotlı klrl~ttlğll'· 
den adliyeye verllmletlr. 

Zabıtayı . Tahkir 
Selvlllme1eltte kıra kıpı cad· 

deefnde nrhoı olank b.ğınp 
çağıran Hllaeyln oğla gareon 
Mehmed Nfyul kendlılnl ıtlkft · 
ta dnet eden pollı mmeurunı 
hakaret ettiğinden yakalanmııtır· Blenklron derhal fıl açıyor

du. Rlear ve Peter de piket 
P.rlllerl yapı yor ve eberlyı 
ttlttln içerek çene çalmakla 
likit geçiriyorlardı. Bu allıhın 
bel&•ı letanbul'dın azaklıımık 
lıepeını memnun etmlıtl. Şimdi 
lttık yola koyalmuı, top ıeı· 
lertne doğru gidiyorlardı. Hiç 
0laııua ıoaunda ıuya dtltmtlt 
fareler gtbl ôlmlyeceklerlnl dtl· 
ltlnayorlardı. Birandı olmılın 
da bir nimetti. Onlarda ileri 
karakola gönderildikten ıonra 
ttburı dönen 11kerlerln hali 
••rdı. Diğer tanftan itlerini 
0lurunı bırakmıılardı. Bundan 
'°Dra mukadderatı kartı gele
rek hile, dolıb yapmık iyi 
ol11ııyae1ktı. (Kıımet) e ltlkıd 
'diyorlardı ve bu iman onları 
Qılaterlh ediyordu. 

- Batı 1 inci yüzde -
Barb dlva.:ıı relıl, maznun 

zabitlerin aileleri için haıuıi 
bir yer ıyırmııtı. Evelce bilet 
alınlar, harb divanı ıalonunu 
bııtınbııı doldurmuılardı. Saat 
9 buçukta yerlerini legal eden 
bırb divanı reisi ve ızaıı, 88· 

londa bulunanlar tarafından 

ayaktı ıelAmlanmıştır. Relı, cel· 
aeyl açtığını ve maznunlara 
en ufak bir tııkıabğı meydın 
Terllmlyecetlnl tebliğ ettikten 
eoara mıznnnlara, a'fakıtlarını 

teıblt etmelerini ıôylemlıtlr. 

Evveli, Martın birinci gana 
efzon kıılııUe askeri mektebini 
baaan zabitlerin muhakemeılne 
haılındı. M11nunların isimleri 
ııra ile tesblt edildikten ıonra 

lthımnıme okunda. 

A vukıt Pop da ıöz alarak 
tanlan söyledi : Tl:J Q K iYE 

l ılnız Blenklron; Hllda 
Voıa Aynem'ln itlere burnuna 
loktoğu gGndenberl biraz endi · 
~lllk gibi idi. Bu .kadının 
•f lleyt teekll edenler tlzerlnde 

hptığı muhtelif teelrlerl dft· 
"-11ıek oldukça eğlenceli olu· 
)orct p bi u. eter için kadın, erkek 

81
popotam ayal mahluklardı. 

~r kadınlı kareılıttığı vakit, 
tl dıktakl arslanı elde etmek 
.:;.re plbı yapıyormoı gibi 
.. il durabllfrdi. Konuıurken 
b; lbGnakıp ederken de riyazi 
-.,' 

1 
meı'ele hılledlyormoı gibi 

11,: Yet ılırdı. Balbokl ;:,ındl 
•kı:ltar itiraf etmeli ki adam 
)1 

1 mtltehuelı te mGtebey· 
.,." olmaılarcL. Fakat kendlain· ,o:, Defret te ediyorlardı. Blenld· 
dol; Ga ite •da1Dakıll1 ılnlrlne 
letı ~811Hıttu ve kendi •niyet· 
be •ı Y•lan ~ agsını daeen • ap 

llaet17orda. 

'il Ilı.; bduadan bahtı aça:ak 
~' OJaladıp saman ·anlıyordu 

• laa7atta ıendıf eni ı .. ı 

Gazeteciler fçlo ıyrılmıı olan 
yerde Paria'te : çıkan (j ornıl) 
ve Romı'dı çıkan ( Korlyer1 
Dellaııera) gazetelerinin bıımu· 

harrlrlerl göze çırpıyordu. AY· 
rupa gHetelerfnin birçok mu· 
bahirleri de bunlarla beraberdi. 

M11uunların avukatlarından 

(Pırgımılıı), harb dhını reisine 
verdiği bir istidadı, fe,kılAde 

mahkemelerin kanun harici 
olduğunu ileri ıtlrdtl. ve ıonları 
ıöyledl: 

- Örfi idare, yalnız bir 
harp vukoonda JlAo olunablllr. 
Mevcut kanunlarımıza göre, ör· 
fi idarenin llinındın~ itibaren 
bet gtln ıonra her ttlrltl dava· 
lara bıkmak ealAhlyetl, ancık 

nizami mahkemelere ılttlr. 

Relı - Unutuyonunoz ki, 
memleket bir harp haline gir· 
mlıtl.!, H6kumet, : yarı ıeferbet· 

ilk llAn etti. İetramca'da mey· 
dan • bubı oldu ve cepheler 

- Rly11et makamının flk· 
rint kabul ediyorum. Htıkdmet, 
f llhaklkı bir llsyın karııeında 
bulundu. Bu ıebeble .kuvvetler 
toplamak, aekert hareklta gl· 
rlımek ve tabii abuli yerine 
getirmek 1 çln tabii kınanlırıo 
ftsttlne çıkarak örfi idare ilin 
etmek Ulzomunu hl11ettl. Fa· 
kıt ıoroyorum: tayın baatırıl· 
mıdı mı? Tabii ıhnl avdet 
etmedi mi? 

Diğer avukatlar da buna ya· 
kın itlrtzlardı bulondolar. Mız· 

nanlırdın blnbaıı (Çlgandae), 
ıôz alarak dedi ki: 

- Biz, örfi idare llAn edil· 
dlğlnden haberdar değlllı. 

Relı - Fakat siz, birinci 
alaydı hakdmet kuvvetlerlle 
çarpıııyordunuz. Size resmi g• · 
zeteyl ayağmızı kadar gönde· 
recek değildik ya ... 

Hu sırada harh divanı he· 
yeti mOzıkere aaloouna çekil 
mit ve m11nunların avokatlır1 

tarafmdan ileri eürdlen ltlr11· 
lırı tetkik ettikten ~ ıonrı, tek· 

. 

rır yerlerine gelerek, vaki iti· 
razların reddine kırar verildi· 
ğini ve muhakemeye devım 

olunacağını tebliğ eylemletlr. 
Bunun O zerine, aekeri mt kteb 
mftdOrd miralay (Polltlı), ho· 
kuku umumiye ı,ahldl aıfıtlle 

dlnlenmlı n mektebin, kimler 
tarafındın ve naaıl bastırıldı· 
ğını uzun ... uzadıya anlatmııtar. 

Devlet Demir
yollarından: 

Teoailltlı gidiş ·· döntlıJyol· 

cu tarffeal ayol prtlarla 30 
hulrın 1935 IODDDa kadar 

-· 828 

llR/\LıT 
BAN~ASI 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
'RA ............. 



• 

Ôksnrenlcr! Mut· 
laka (Okamcotol) 
Öksfirük Şekerle· 
rini Tecrnbe Edi· 
oız ... 

ve Piirjen Şahapın 
En Üstiin Bir ~lüs· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

• 

cc: 
<C ..... 
>< 
CQ 

LLI 
> 
:z: 
<C 
>< 
CQ 

cc 
LLI 
c.o 
L.Lıl 
Q 

SIHHAT 
ECZANESi 
Hamdi NOzhet 

Ucuz, taze, temiz Haçlar bulunur 

11 Ba1Jdorak - Büyak Sa· 
,, lebçl Hanı karşl81nda. 

lzmir Defterdarlığından: 
İ881elnln vergi borcundan ötilrO taheUl emval ' aeaaıoa gôre 

haczedtlen tilkilikte çorakkapı caddeılnde kAln 37 4 376 eayıb 
hamamın 32 hlesede 15,1·2 hlHeel 4:,3,935 tarihinden itibaren 
ylrmlblr gOn mOddetle mOzayedeye çıkarıldığ1ndan almak ve 
pey sOrmek lstlyenlerln defterdarlık kalemine müracaatlerl. 

7 12 17 22 715 ............................................. 
Hamza Ilüstem 

lF8otoğ1ra1rltılafl1esô 
1 - Bayram gOolerl açıktır. 

Muhterem mü1Jterllerlmlzdeo gôrdOğftmdz rağbet ve 
teveccilhe naclz bir mukabele olmak üzere bayramın 
birinci g4oilodeo Mutan nihayetine kadar resim çek· 
tlrecek aıygılı müşterilerimize birer zarif hediye ver· 
mroği dileilndftk. 

Mft1Jterilerlmlzln hu hediyemizi kabul etmekle bizi ıeref· 
lendlreceklerlnl Omlt ve temenni eyleriz. 

2 - Mağazamızda en yeni fotoğraf makineleri ile eczaları 
ve umum fotoğraf malzemesi büynk teozllit ile eatıl· 

maktadır. Muhterem m4ıterllerlmizln bilhassa nazarı 
dikkatlerini celbederlz. 

Resne Fotoğraf hanesi Sahibinin 
Müşterilerinden Bir Ricası .. 

ikinci Beyler sokağandakl fotoğraf hanemi kapattığımı eaygıh 
m01Jtf!rllerlme UAn ederim. 

Kllıelerlml Emirler çarıısmda Bay Hamza ROetem fotoğraf· 
hanesine uıklettlm. Slparlı vermek lsriyenler laden orayı oğ· 
raeınlar. 

Ben de 1Jlmdllfk ekser zamanlar oradayım. 

BAHAETTIN • FOTO RES E .......................................... ... 
_.,. Doktor ~ 

Zekai 'f arakçı 
Dahiliye MOtehassısı 

İkinci Beyler eokak No. 45 Beyler Hamamı karoısında .. 
Öğleden sonra 3 - 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 

TEI,EFON : 3806 

_ 111111111111111111111111111111111111111111111111ıı11111111111111111111111111111111111111111111111 

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

Aylık eJektirik 

Masrahnız yüksek mi? 

içi gazli 

Bu marka az sarfiyat, bol ışık, 
ve uzun ömOrlUdOr. 

Mehmet Tevfik 
Bnyok Elektirik, Telefon v~ 

Malzemeleri deposu. 

Peştemalcılar N. 77-79 Tel. 3332 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

0 UL YSSES,, vapuru 20 martta beklenmekte olup yiikOntı 
boşalttıktın sonra Borgae, Varna ve Köstence Umanları için yilk 
alacaktır. 

"CERES., vapuru 25 marttan 28 marta kadar Anvers, Roter· 
dam, Ameterdam ve Hamburg Umanları için ytık. alacaktır. 

0 ULYSSES,, vapuru 8 nisandan 11 olsana kadar Anvers, Ro· 
terdam ve Bamborg Umanları lçto ydk alacaktır. 

SVENSKA ORIENT L1N1EN 
0 ROLAND,, motôrd 20 mıuua Roterdam. Hamhorg, Copen· 

hagen, Dantzfg. Gdynla, Gotehurg, Oslo ve İskandinavya liman· 
ları için yftk alacak tir. 

0 VlKINGLAND,, motôrli 2nteanda Roterdam, Bamburg. Co· 
penhagen, Dantzlg, Gdynia, Goteburg, Oelo ve f ekandlouya 
Umanları için yflk alacaktır. 

SJı~RVlCE MARlTL\t ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

u PELES,, vapuru 6 nisanda geUp 7 nisanda Malta, Cenovı, 
Marsllya v" Bareelona hareket rodecektlr. 

" ALBA JUL YA ,, vapuru 1 mayısta gelip 2 mayıeta Malta, 
Cenevo, Marellya ve Barilelon'a banket edecektir. 

NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 

... , 
2 ve 20 komprimelik ambalaılarda 

• 
bulunur. 

Ambalaj ve komprimererin 

üzerinde halisli~in timsali 

olan EB markasını arayınız . 

DOKTOR 

F a·h ri iş ık 
f zmir Memleket Hastanesi Rontken MOtahassısı 

BERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 
VO ELEKTİRİK TEDAVİLERİ. 

Ydrümi,en ve Bilhassa RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Violc 
Tatbik. ve Rontk.en ile KEL Tedavileri YApıhr. 

Halkapınar silah tamirhanesi satıJJ 
alma komisyonundan: 

İzmir Ncv·York arasında ayda bir muntazam sefer l - Halkapınar silah tamirhancel içinde yeniden yapılacak 
0 TAME8IS,, vapuru 19 martta (doğru) Nevyork lçfn yük binalar 10817 lira 90 korUIJ ke1Jif bedellle ve kapıla zarf uıullle 

alacaktır, mClnakaaya konulmuştur. 

"RINOS,, vapuru 20 nisanda ( Doğra ) Nevyork için ytık 2 - Şartname, proje ve planları her gOn Balkapınardald tı· 
alacaktır mlrhanede m6te,ekldl komisyonda gôrebilirlu. 

Haml1J: lıanlardakl hareket tarihlerindeki değl1Jlkllklerdeu ıcente 3 - Mftoakaea 4 • Nlaao · 935 tarihine rasthyan peroembe 
meı'ollyet kabul etmez. gftntl saat on be1Jte tamirhanede ınOteoekkU komisyonda yapı· 

Fazla tafsllAt için İkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye ılrketl lacaktır. 
blnuı arkuında Fratelll Sperco acentalığını m4racaat edilmesi 4: - lst.,kli olanlar yOzde 7 ,5 nlebetlode 81 l Ura 34 kuroe· 
rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 lok muvakkat teminatlarını İzmir mılsandığına yatırarak alacık· 

• tarı makbuzlarlle birlikte teklif mektublannın en geç belli olaO 
v. N. Olıvier ve şüreka- giln ve ııaatten bir saat evvel makhuz mukabilinde tamirhanede 

Vv F H Va mftteeekkll komisyon riyasetine testim etmeleri. 805, 19, 22.25,28 

. De; Z~e · ıı 81 Limitet Vapur = ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııı ı ıııı 
Acentası _ İZMİR 

& Co. Cendell Ban. Birinci Kordon -
DEUTSCHE LEV ANTE L1N1E 

"ALAYA,, vapuru 21 martta 
Anvers. Roterdam, Hamburg 
ve Bremen limanlarını hareket 
edecektir . 

"AKKA11 vapuru 31 martta 
bekleniyor. 4 nlaana kadar 
Anvere, Roterdım, Bamborg 
ve Brromen için yak alacaktır. 

11SAMOSu vapuru 15 nisan· 
da bekleniyor. 18 nisana kadar 
Aovere, Roterdam, Bamburg 
n Bremen limanlarına yük 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
BAMBURG 

" TROYBURG ,, vapuru 2:3 
martta bekleolyor, Hamborg 
ve Anversten yQk çıkarıp An· 
ver!, Roterdım ve Uamburg 
llmrnlarıoa yük alacaktır. 

Tel. 
2443 

:_ Esnaf ve Ahalı· bankası 
The Ellerman Llnes Ltd. 
110PORTO,, vapuru 21 mart· 

ta Ltverpool ve Sevansea'dan 
gelecektir. 

'· FLAMlNlAN ,, vapura 22 
martta Ltverpool ve Sevenseı· 

dan gelecektir. 
"DELOS., vapuru 21 martta 

Hamburg, Bremen ve Aı.vers · 
ten gelecektir. 

" TBURSO ,, vapuru halen 
limanımızda olup Loodra ve 
Bull için yilk alacaktır. 

Not Vurul tarihleri ve va
purlarlD isimleri dzerlne deni· 
1Jlkllklerdeo meıı'uUyet kabul 
~dllmf'Z. 

THE l!:KSPOUT STEAMSHıP 
CORl>ORATıON 

-----------
--
---

-

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

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

Alaşehir, Tire .. 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ ~~ ---•+---

Hertnrlii Banka Muamelata 

Bir seoellk m,.vduata 
Ahı aylak ., 
V ıdeelz hrsahı cartlerf! 

~(\o 
~ Yapar.. ~ A 
~ C'\l' 
~ 

% 6 ı~ 
% 4,1·2 ~ 
% 4 fab verir. ~ 
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1 
Kışlada Mns. Mev. satın alma komisyo· 

nunda ihaleleri yapıJacak ilanlar 
Müstahkem mevki entın alma komisyonundan: 

D~möır Şlb!llb>e~ö 
ikinci kordonda Borsa civarında kendi binasıoda 

TELEFON: !2363 

= 11 NORBURG ,, vapuru 28 = martta bekleniyor. Bamburg ve 

"EKSlLONA,, vapuru 2 nl· 
eanda bekleniyor, Nevyork, 
Filadelf lyı ve Bo ton limanla· 
r1na yflk alacaktır. 

Met. Mv. için pazarlık euretlle yQz ton Lavamarln maden kiİ' 
mürü satın alınacaktır. lhaleel 24 ·.Mart. 935 pazar gün il e•'1 

15 de kıolada Met. M v. sa. al. ko. da yapılacaktır. Muhaoıa.ıell 
bedeli 1450 liradır. Kömürün tahmin edilen beher ton f laU 011 

dört buçuk liradır. Temioatı muvakkıte akçesi ytız dokuz ur•· ....... 
HertOrln Ban~a MuamelAtı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

Müsait şeraitle mevduat kabul edilir 

Hu ubat, Qzftm, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
yağı afyon vesair emtia kumusyonculuğu ya· 
pılı 1' • Malların vftrudunda sahiplerine en mftsa· 

it şeraitte avans verilir. 

111il11ıil11111111f111111il1111111111111111il111111111111111111111111111111111111111111111111 

:: Aovcrı'ten yok çıkaracaktır. = DEN NORSKE MIDDELHA VS· = LINJE D S. A S 
§§ SPANSKELINJDN - OSLO 

-------------
----

0 BANADEROS,, vapuru 23 
martta bekleniyor, Dieppe ve 
Norvec llmaolar1Da yük alı· 
cnktır. 

"NEPTUN,, SEA NAVlGATl· 
ON COMPANY Ltd. 

BUDAPEŞTE 
"TISSA,, vapuru 20 martta 

bekleniyor. Doğru Bralla, Bu· 
dapeıte, Brathlava ve Viyana 
için yok ılıcaktır. 

0 EKSMOUTH,, vapuru 19 
nisan • doğru bekleniyor, Nev· 
york, FUAdelfiya ve Bıltlmor 
limanlarına yilk alacaktır. 

" EKSELSIOR ,, vapuru 3 
mayH doğru bekleniyor, NeV· 
york limanına yftk alacakhr. 

"EKSMINSlER,, vapuru 19 
mayısa doğro bekleniyor, Nev· 
york limanını ylik alacaktır. 

N. B. - GelllJ tarihleri ve 
npur tarihlerinde centemlz 
hiçbir meı'ullyet kabul etmez. 

Telefon No. 2007 · 2008 

dır. Talihler ıartnameslol her gQo komisyonda görebilirler. l'•· 
LO' 

llpler IJ&rlnameelnde yazıla vesikalarla birlikte ihale Halinde ,. 
misyona milracaatları. 834 ./ ____________________________________ _...,,, 

Oteli .. -~-"' Gaffarzade 
Otrl baştanbaşa yeniden boyatılmış ve mobilyası tecdit 

edilmiştir. Sıhbt temizliğe son derecede dtkkat ve ttiP• 
edilmektedir. Senle muntazam, oda fiatleri zamanan le•· 
hına göre ucuzdur. Bundan evet ııenelerce mfteteclrl buloo· 
muo olduğum bu mtıe&1eseme gôeterilen rağbetin gene gö• 
terilmeıılnl muhterem m61Jterllerlmden rica ederim. 

Abdullah Molaliç 


