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onusmaları Devamdadır. Atatürk, Nişanlılara y 
l ' • Tebriklerini Bildirdi Bize Cevab Veriyor. 
tıgiliz'ler ümitlidirler. Avusturya l\la- P'•~~~.~'"io:,~d <~;A~•oı~~;~: 

H k k M 1 ı 
veliahdının nlşanlınmaeı mera· 

Caristan u u üsavatı stiyor ar. simi müoasebetlle Relslcümhur 
Atatürk'iln İneç prensi Güstav 

~lnıan'lar Rusya'dan Kuşkulanıyorlar. Bay Gömhöş, !!~'.::11.~::::;~ıği ,.ı, ..... •• 
Mes 'elenin Cevherini Aramıyorlar, Dedi. İsveç prensi Gllstav Adolf 

Bay liitler sefirleri kabul ederken 

te loııdra, 26 (A.A) - Roy· şark mlealu Ue Tuna misakı 
t •jınsınd,.n: ve Almınyanın cihan enlhüne 

li lley Bitler dtıo Almınyanın yardımı meı'elelerl hakkında 
~ bıkkındı 'e bilhHsa izahat vermiştir. İoglliz resmi 

Okutanlar Mahallesi 

·~angın Yerinde Modern 
Yapılar Yükselecek 

()kutanlar Mahallesi Yapılması işi 
ilerliyor. Dün Toplantı Yapıldı 
~8lrt11cı Kordon'lıf erkek Ll· ettirilecektir. VllAyet hukuk 
~ •rıeında kurulacak (Oku· işleri müdOrO bay Fuat yurd· 
h lat nıahalleııl) için çalışan 
~ Pa ~onıltesl dün öğleden ııon· 
~~•lt General KAzım Dlrlk'in 
'n~ralagı altında toplanmış ve 
~ •ııbert hazırlanın itler 
(~IQloıuştur. 

)~ ~titanlar mabılleel)nde iki 
et el hıoa edilecekti, halbuki 
e4 ''Ptıroıak için müracaat 

e1ıı 
~ dte~ (205) okutandır. Da· 
~'t!t ııteklller vardır. Anka· 
tılll bulanan yapı kooperatl· 
'ıılat it baııua çağırmak ve 
htt ~fllık. için şehrimizde de 
htı tlttını hazırlanacak ve iki 

e ltıdar noterlikten tasdik 

() 
l' 81lıanlıcadan 
l)~rkçeye 

ıl Karşılığı .. 
'-ttı,l:Grk dili araıtırma kuru· 

'1tı11 
~~' en eon olarak Oııman· 
~~ t•n TQrkçe'ye h111rladığı 
~ tından ıonra dilimizde 

""'':•cağımaz karıılıldar, iç 
o~, llllade neıre baılanmıttır. 
'~•rımııın dikkatini çe. 

Dünkü toplantıya haokanlık eden 
\'ali General Kazım Dirik 

det bu yönden vazife almıttır. 

BogOn ikinci bir toplantı ya· 
pılacak ve öoümilzdeld comar· 
tesi gOoQ son kestirim verile· 
cektlr. 

Bundan sonra da 205 orta 
okutanın toplantısı ya halkevl 
veya erkek muallim okulaaı 

ııatoounda yapılacaktır. Kurumu 
ilk tanıtmak için yapı yaptır· 

mık lıtlyen okutanlar yalnız 

- Sonu 6 ıncı ytızdt -

Hazretlerine (Stokholm) 

mahaf lltnin miitalea ve düşün· Prenses logrld hazretlerinin 
ederi nikbfnaoedlr. Almaolara Danimarka velialıtı pt'ene Fre· 
gelinct, bay llitler'io başlıca 

dü§ü11ceelnio logilfz nazırlarına 
Almanya'nıo harici elyasetloi 
anlatmak ve alelhusus Alman· 
yanın Şovyet Husya'dao ku,ku 
laomakta olduğunu bildirmek 
olduğu söylenmektedir. 

Royter ajansı, dünkü görüş· 

meltrin bay Bitler tarafından 

Tuna mleakına karşı Almanya . 
nın taklbetmek tasavvurunda 
olduğu hattı hareketin izahına 

inhlHr etmiş bulunduğu bildi 
rllmektedtr. 

Cenevre, 26 (A.A) - Al· 
manya'oın mecburi Hkerlik 
hakkındaki kararına dair olan 
Fransız notasını tetkik etmek 
Ozere uloelar koroma konacyi 
15 ot.anda toplanacaktır. 
Mlllakat Devamda: 

Berlln 26 (A.A) - İngiliz 
nazırlırlle Alman devlet adam· 
ları arasında yapılmıt olan gö· 
rOşmeler :hakkındaki bir ıeb· 
llğde, bu görOemelerln 3 ıobat 
tarihli Fransız İngiliz tebliğinde 
mOnderlç bazı meı'eleler bık· 

kında cereyan etmlı olduğu 

. beyan edilmektedir. Do görüı· 
melere yarın da denm edile· 
cektlr. 

Bir Gazete Ne Yazıyor? 
Berlln, 26 (A.A) - Volldıer 

Beobıbter gazetesi Alman - İn· 
glliz milkAl.,melerl hakkında 

tefsirlerde bulunarak mQzakere· 
terin tlmdlkl vaziyeti hakkında 
halka malumat vermek zama· 
nının hen6z gelmediğini yazı· 

yor ve diy<>r ki: 
- Sarih olan ulusal soeyallet 

eiyaeası hiçbir zaman bloklar 
teşekkülü uııuliloün ihdasına 

çalışmamıştır. Bonon içindir ki 
Almaoya'oın lşth'ak edeceği 

bOtün mOzakerelerln başhca 

temayOld hiçbir vakit herhangi 
bir memleket aleyhinde vaziyet 

Sonu 6 ıncı yüzde 
·~~~~~---~~~~~ 

Çin'de 
Seylaptan 20000 
Kişi öldü 

Şınghay, 25 (A.A) - Sarı 

nehılo Honan ve Hopee hudo· 
do Gzerlndekl bendler yıkılmıe 
ve ııular bily11k bir araziyi le· 
tllA etmlttlr. 20000 kitinin 
öldogo zannediliyor. Zarar 40 
milyon dolar tıhmln edilmek· 
tedlr. Ydlblnlerce halk mOcavlr 
yollar üzerine doktılmtııtar. 

dlrik ile · nişanlanmaları habe· 
rint büyük bir memnuniyetle 
öğrendim. Bu mee'ud vesile ile 
zatı aailinelerlnden en samimi 

:tebriklerimi kabul buyurmanızı 
ve mufahham nişanlılar nezdln· 
de saadet ve refah temennlle· 
rlme tercüman olmanızı rica 
ederim. 

Kamôl AtaUlrk 
Tftrklye Relslcümhuru Ka· 

mAI Atatark (Ankara) 
Kızım prensesin nişan me· 

raelml mOnaeebetlle bana yap 
mış olduğunuz tebriklerden 
dolayı zatı devletlerine teşekkOr 
ederim. İzhar edilen bayrıhah· 
lık ve sempati dolayıeile şilk· 

ranlarımın kabulOnil niyaz 
eylerim. 

Gllstav Adolf 

[ DünkO Laşy:azımıza karşılık 

olmak üzere, vlliyP.t genel 
korultayında Öd~miş üyesi Bay 
8. Ekrem Oran'dan don bir 
mektub aldık, hiçbir tarafına 

dokunmadan aynen neşredl· 

yoruz J 

Anadolu gazetesi sayıo 
çevirmenliğine 

Bugüok6 bış yazınızı oku· 
dum. Neye eakhyıyım, snlodlm. 
Çünkü bu yazı yazılmasaydı, 

ben karşılık veremlyecek ve 

genel kurultayın pazar gOnkd 
toplantıeından halkın bilgisi 
ekelk kalacaktı. 

O giln genel kuroltayda ne· 

"Balkan Andlaşması Harbi önledi.,, 

Harp Istiyenlerin ümit
leri Boşa Çıkmıştır. 

--·-· Bir Rus Gazetesi Son isyanda Gizli 
Eller Bulunduğunu Yazıyor. 

Balkan Misakı konseyi baokam Bay 'fituleeko'nun Ankara 
ziyaretleri intibalanmlan 

Le Journal De Moscou, Bal· mümkün garantiyi tetkll eden 
kan andlaomaeı lıırbl önledi, kuvvetler mdnasebetlnl bozda. 
başlıklı blr yaz1B1nda Yunanlı· Bugdn bir kısım Elen zı· 
tan'dıkl son hAdleeler karşııım bitlerinin haatıılzllk hareketi, 
da Balkan andlıımuı devletleri diğer bir kısım Elen 11bitlerl 
tarafından tıklb edllmlı olan tırafmdan bastırılmış bolunu· 
battı hareketi mevzuu bahset· yor. Bu vaziyette bo bAdlselerl 
mekte ve demektedir ki: husule getiren ııebeplerl tahlil 

"Bu defa Balkan'lar, harbi ederken görilyoruz ki bu ee· 
arzu edenlerin bu Avrupa klS · bepler, bAdlseyl sahneye koyan· 
oeslne bağladıkları Omldlerl ların gGttüklerl hedeflere na. 
boıa çıkardı. Yunanletın'dald zaıan hiçbir ehemmiyeti haiz 
lhtllAI teoehbfteft, ne bu iç si· değildirler. BugQn hiç otıpbe 
yaııa sergftzeıtlnl dııarıya taıır· yoktur ki, Elen askeri isyanının 
dı, ne de Yanmada içinde bu· hakiki gayeııl, hemen bGtOn 
gtln Balkın devletleırl araıındı balkan de,letlerlnl biri birine 
bırııın tdımesl için yeglne - Sonu 6 ıncı ııblfede -

den sesimi yükselttim ve yOk· 
selen sesim neyi bağırdı? 

Eğer o günkü kurultay za. 
bıtlan olduğu gibi dosdoğru 

gazetelere geçseydi iki yıldızlı 

yazıcının çıkardığı ııoral da 
olmıyacaktı. 

İşin lçyOzü yazanın yazdığı 
gibi değildir. Kurultaydı yak. 
selen see, memleket haııtıneelne 
ilaç alınmBBın diye ytıkııelme· 

mittir. Usu başında olan hiçbir 
yorddaı hastanenin UAçsız kal· 
maeını, h11ta yurddıılarıD ölft· 
me silrOklenmeelnl fııtemez. 

Böyle budalaca bir dlle~I 

değil genel kurultayın bir 
Oyesl, ortaya atacak tekbir 
Türk gösterilemez. 

YOkselen ses, (Muhaııeuatı) 

yf'tişmlyen faslllıra bu arıda 
lliç maddesine yolsuz mdnıkale 
yapıldığını bağırmıttır. 

Uzun çekltmelerle bağlaoıb 
onaylanan ve kanon hiikftm 
ve kunetinde olan btıtçede 

mOnakale yapılmaması geçen 
yılın kararları araeındadır. 

Bu karar kartıeında bile 
hHtıne llAçsız kalınca UAç 
almak icln para bulmak ge· 
rektlr. Bunda hep beraberlı. 

Fakat bir bo(uk milyon lirayı 

aşın koca bir bfttçede arana 
ırana yerine pıra gelfren yapı . 

alınmaeı biltçe nlzamnameıılnln 
onblrinct maddesi hoyruıondan 
olan yapı parası mı bulun· 
muştur? 

Kaldı ki, elde bfttçenln 80· 

nuoa Bakanlar Heyetince ' ek· 
lenen yfizüncil ihtiyat tahsl111tı 

fHlında 25.891 lira vardı. En· 
cQmen bu paranın 9500 lirası · 

-- Sonu 3 neft yüzde ,. 
Halkevinde 
Konferans Var 

Bu perıembe gOnü e11t 
onyedJde Hılkevl 111lonlarında 
Kız Muallim Mektebi mOdftrQ 
Bay Mustafa Rahmi Balaban 
tarafından "Muasır bayat te· 
IAkkllerl ortasında Türk genç 
llğlnln hayat gayesi.. mevzuu 

ftzerlnde mdhlm ve alAkalı 

bir konferans verilecektir. 
Okurları mu a, bu çok değerli 
konferaneı dinlemelerini tav· 
ılye ederiz. 
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Yeni Türkiye Hakkında f T e 0 ya~ 0 dl lY y lY m o a ır 0 ır Gooon 
ilk intibalar. . -1 Knçnk DuyumJ --

(Geçenlerde İetanbul 'da topla· 
nan beynelmilel parlamentolar kon· 
greainc Fransız murahhas heyeti 
reisi olarak iıtirak eden l<'ransa'nın 

e.ki nazırlarından ve ayan azasın· 

dan bay Mario Roueta'nın (La tri• 
bun deanation) da Türkiye hak· 
kında bir makaleei çıkmıotır. Bu 
makaleyi aynen tercüme ederek 
ne~ediyoroz:) 

Fransız heyetinin kıymetli 

oef 1, eğer yeni Türldye'yl ta· 
nımak arz o edl yorsanız mekteb· 
lerimlzi ziyaret ediniz. 

İzmir valisi Kbım Dirlk 
viııl çahtma odaııında bana bu 
şekilde hltab etti. Uzun boylu, 
eekl bf r asker olan bo zat bizi 
nezaket ve aamlmlyetle karo•· 
ladı. Kıymetli oef lütfen sigara? 
~lgaraları yaktık ve biltan ea· 
mlmlyetle konoıtuk. Odanın 

dibindeki kapı açıldığı zaman 
dkln ve hareketsiz asker gö· 
zakul. 

ilk intibalarımız, sabahın ıtık· 
larlle parhyan gilzel liman ve 
yangın yığınları arasında açılın 

genlı caddeler kartıııındakl hay· 
retlmfzl söyledim. Valf tebes· 
eGmle dinliyor, bize daha başka 
hayret verici giızeUlkler gôate· 
receğlnl vadediyordu. Hususi 
bir tren bizi Atatilrk'ün feyizli 
tarlalara tahvU edeceği batak· 
lıklnla dolo ovadan Ephea'e 
harabelerine götilrecek. Fakat 
Vıll lllı: f lkrlne milsırrane rlc· 
at edJyor: Mekteblerlmlzl ziya· 
ret ediniz. 

F1rka binasında bizi kabul 
eden Cftmhorlyet Hallı: F.rkaeı 

telsi ayni tavsiyede botonuyor: 
"İstanbul melı:teblerlnl gördft· 
nOz, İzmir mektepleri de ziya· 
ret edllmlye IAylktir. Bilhassa 
Gazi Mektebini iyi ziyaret 
ediniz.,, Gazi mekteb', en mo· 
dern mimari prensiplerine oy· 
~un olarak inşa edflmle bir ilk 
mekteptir. Borada gurur hf&. 
&ettiğimiz Fransız mekteblerlne 
nazaran hiçbir şey noksan de· 
ğlldlr. 

Dayak: pencereler. 1 yl ziya 
alan sınıflar, kilt6phane, IAbo· 
ntovar ve yazlerce seyirciyi 
latlıp edebilecek tlvatro, hepsi 
mevcuttur. Gayet oık ve zarif 
teıyl n edilmlo bir sahne, her 
taraftı mOtterek tahsil tatbik 
edilmekte. Yeni Tftrklye aınr· 

!ara doğru lnkılAbı yavac de· 
nm eden milletlerde fazlaca 
doğan tenkit ve itirazlardan 
hiç Orkmüyor. Doğru yollardan 
çizdiği hedefe doğru gidiyor. 
Kız ve erkek çocuklar biltfln 
itlerde, bOUln eğlencelerde hep 
beraberdir. 

lote beyaz, ıtıklarla dolu -ANADOLU -Günlük Siyaeal Gazete 

Sahip ve Baoyazganı 
Haydar ROodü ÔKTEM 

Umumi neoriyat ve yazı ioleri 
müdürü: Kemal Talat KARACA 
İdarehanesi: -

İzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Balk Fırkaaı binası içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poeta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTi: 
Yıllığı 1200, Alu aylığı 700, Üç 

aylığı 500 kuruştur. 
Y ahancı memleketler için eenelik 

•bone ücreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuruştur. 

Günii geçmiı nilabalu 25 kuruıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASIUIIŞTIR 

Yazan: ~lario Roustan Fırka Gruhıı Toplandı.. Yamanlar 
i"ranea Sabık Maarif Ba· 
kanı ve Ayan Azaeındao 

büyftk bir sınıf. Elll kadar 
talebe Biraların önünde ayakta, 
gözleri mualllmlerlne dlldlmlo 
işaret bekliyorlar. Sınıfa ya· 
vaoça giriyoruz. Muallim elini 
kıldırıyor, talebeler ono taklld 
ediyorlar n hepsi birden gür 
bir sesle lnkıl4bcı Tftrklye'ye 
cümhorlyete, vatanın mukad· 
deratını elinde tutan bftyftlı: 

• , Yolu Uzatılıyor 
Dış işleri Bakanı T. Rüşdü Arasın Si-eu Suretle Yeni Bir B 

1 1 h M . } o· } d• Sağlık Yeri Çıkacak yasa za atı efilllUDJyet e Jll en le Yamanlar kampına 

Ankara, 26 (Hososi) - F.ırlra gorobu bogfto toplan mı o ve Dıo işleri Bak.anı Bay Tevf Ilı: 

olan oosa bu yıl Karagôle 
dar uzatılacaktır. Üçyüı 

çal•emığa batlamıttır. Kar~ 
tarlht bir değeri haizdir. b 

1100 rakkamında olan ü 

R6tdü Aras'ın siyasal vaziyet hakkında verdiği izahat• memnuniyetle dlnlemlttir. 
Bundan sonra 11yım vergisinde yapılacak değlşlklllder mftzalı:ere edilerek onaylanmıttır. 

1 ............ 1 

Şefe aadakat yeminini tekrar 
ediyorlar. Şeflere itaat, kanon· 
lara hftrmet, yenileşen mlllete 
sadakat için yemin ediyorlar. 

Habeşistan'da Yeni Bir Hadise 

Bir Italyan Yaralandı, 1 
B. Tı•tulesko göte Yamanlar daglırıa 

( ll) kaynak soyu dökftllll 
tedir. 

Hafif bir heyecan bizi kap· 
ladı. Bu maozara lı:aromnda 

Aglaure mabedi etiğinde Efeb· 
lerln yaptıkları yemini dftşü· 

Habeş öldürüldü. 
Belgrad'a Vardı. Avrupa ile de 
Müzakere Başladı Konuşacağız 

Belgrad, 25 (A.A) - B. Ti· 
İstanbul, 26 (Husosi] - 23-24 gecesi Haheıf&tan ile Erltre 

arasında bir Habeı mflfrezeslle İtalyanlar arasında kOçük bir 
milsademe olmuıtur, bir ltılyın yaralanmıttır. Müeademe yerinde 
Habeolerden bir ölO, iki tOfek, 61 f lıek bulunmuştur 

tuleeko ve refikası boraya gel· Otomatik Telefon 

nüyorom: 
"İl4hlarım n yordum için 

dövüıeceğim Arkamda yurdumu 
küçOlmOe değil, daha bllyük 
ve daha kuvvetli bırakacağım, 

halen mer'J olan ve milletimin 
yapacağı kanunlara itaat ede· 
ceğlm . ,, Yeni TOrklye çocok· 
ları tahsil Hyeelnde her sabah 
bo eadalı:at yeminini telı:rat 

ediyorlar. 
Bu Türkiye camhurlyetlnln 

karekterldlr. lstanbol kltabcı· 
larındı birçok kltablar gördüm. 
Bu kltabların kahları azerlnde 
btlyük harflerle şu kelimeler 
yazılı idi: 

Roma'dan bildirildiğine göre, Babeo sef lrl, Habeolstın'ın eolh 
tarafdırı oldoğono, moıllAk mes'elelerl görftomeğe 4m4de bolun· 
doğunu blldlrmlttlr. 

Fransa'nın Suriye Komi· 
seri Ankara'ya Vardı. 

mişler ve istasyonda B. Y evtlç 
He refikası tarafından karşılan· 

mıelardır. 

Belgrad 2ô (Husuei) - B. 
Yevtlç ile B. Tltoleeko arasın· 

da yapılmakta olan dünkü mfl· 
zakereler gecP. geç valı:te kadar 
devam etmlotlr. Milzalı:erelere 

bo sabah yeniden baolanmıştır. 

8. Laval 
istasyonda Merasimle Ve Bay Tevfik Moskova'ya 
Rüşdü Aras Tarafından :Krrşılandı. Gidiyor. 

Ankara, 2, (A.A) - Fransa'nıo Sariye fevkılAde komiseri İstanbul, 26 (Hoeosi)- ltran· 
B. Martel bo ubah eaat 9,50 de ekspreseJ.bığlı hususi .! bir va· sız hariciye bakanı Bay Lıval, 
gonla tehrlmlze gelmiştir. Sayın konuk Tftrk -.Fransız bayrak· yirmi nisanı do~ro Moslı:ova'ya 
larlle sQslenmlo olan durakta Dıt işleri bakanı B. Tevf tk Rilodü ~ldecr.ktlr. 
Aras ve Fransız b6yilk elçisi B. Kamerer ile Ankara valisi, 
Emniyet müdOrO, merkez kumandam ve Fransız büyük elçiliği 

ileri gelenleri tarafından kırşılanmıo ve bir aelı:ert mOfreze de 
Fransız 

sel4mlamııtır. B. Martel Ankarapalaı'a mlsaf lr edllmlştlr. Milleti ittihada 

" Cftmhorlyetçlylz, milliyet· 
çlylz, halkçıyız, devletçiyiz, 
J41kfz. ,, Bütan bunlar eıkıca 
birbirine bağlıdır. Türk milli· 
yetçldlr, çGnkO lnkıl&bcıdır. 

Türk olddetle, samimiyetle mil· 

11yeıç1dır. Sümer Bank'ın Isparta }i,abrikası Çagw ırıld 
Tdrk uzun aeırlar zarafında 1 • 

vatanperverliği tanınmıştır. Moh· Fabrika Bitti Senede Ne İstanbul, 26 (Hususi)- Frın· 
telif ırk din ve dlllerden o1an • sız BaoveklU B. Flanden, sôy· 
bu insanlar hakldle VAtanper· 
ver değlllerdl. Yazılarını, din· 
lerinl, dlllerinln ve medeni· 
yetlerlnln bilyQk bir kısmını 

bışkalarından almışlardı. 

Y ışlılar arasında olımlır 

Farl&lce ve Arabçı'yı, gençlP.r 
arasında bolonaalar ise Fran· 
sızca ve Almanca'yı , konuşur· 
lardı. 

Eski Tilrlı:lye bir mllltt te· 
tekk.Olftne çılışmılı: lçlo vakit 
bulamamıştı. Batlı:a bir gayesi 
vardı: Dtınyaya bAkfm olmak. 
Fak.at fel41ı:etler Türkleri sema· 
dan toprağa getirdi ve Tilrkl· 
yenin lnklşafıDI bilerek. isti · 
yenler bunun vatanperverliğin 

inkişafına bağlı oldo~uno da. 
tfindiller. Eğer Atatürk mis . 
llne teeadftf edllmlyen fevlı:a· 

ilde bir rıfifozı malik ise bu 
Qmldelzllk ve cesaretsizliğe 

dftşmelı: üzere olan bir mille· 
tin ırk h188lnl uyandırmasını 

ve mllli gururu tahrik etme· 
elnl bilmesi neticesidir. Atatürk 
memleketinde vatanperverlik 
hlHlnden daha başka birşey 

uyandırmıştır. Halka en ıld· 

detll bir mllllyetçlllk oevk ve 
heyecanını telkin etmlttlr. 

Biç onbheelz tam ve bôlOm 
kabul etmlyen bir milliyetçi. 
lik. Bizim halihazırdaki yan· 
holarımız, hatalarımız Türkiye· 
nln bende yeniden uyandır· 

dığı ha f ilı:re nüfuz etmemek· 
llğlmlzdcn ileri geliyor. Türkl· 
yedekl eski dostlarım bu f lk· 
rln esaslı ve bak.iki olduğa 

hoaosonda beni bf rçolı: defa 
ikna ettiler. Fakat ha fikrin 
hP-r dakika bfttftn kovvetlle 
gözlerimin önünde dikildiğini 

götdüm. İnlulAbcı Tarklye old· 

Kadar Gül yağı Yapacak? 
lstınbol, 26 (Hososi) - Sftmer Bank'ın Isparta'da yaptırmak:· 

ta olduğu Gftlyığı fabrlkaaı bitmlı ve m•lı:lnelerln montajına 

batlanmııtır. Bu fabrika senede 250 bin kilo Gftlyağı yapacaktır. 

Versay Muahedesi Kaldırılırsa 

Alman'lar Uluslarara-
sına Dönecekler. 

lstanbul, 26 (Hoeuei) - Almın'lar, Milletler cemiyetine dön· 
mek için tam ve mutlak mflsavat istemekte ve cemlyel mlealunın 
tadilini, Vereay muahedesinin kaldmlmaeını ıaleb etmektedirler. 

Rum'lar Belçika 
Pasaportları Kabinesi Teşek-
Vize Edilmiyecek. kol Etti. 

lstanbul, 26 (Hususi) - Yu· 
nan hilkumeti, Yonanletan'dı 
ikamet etmek üzere mftracaat 
edecek Rom'ların pasaportları· 

nın · vize edilmemesini tebliğ 

etmiştir. 

detle mllllyetcldlr. 
Aktam, Gzerlnde Tftrk ve 

Fransız bayrakları dalgalanın 

Patrla vapurunda lzınlr vıllsl, 
Halk fırkası mOmeHillerl ve 
aileleri masamızda otormoolırdı. 
Vali vatanından bahsetmek için 
bizi tehyic edecek kelimeleri 
lı:olayhkla buldo. Valiye verdi· 
ğlm cevapta en ziyade kalplerine 
tesir eden sözlerin mekteplerine 
ıld olması IAzımgeldlğlnl anla· 
dım. Tftrklye yeni tahsil siste· 
mlnden hakklle mağrurdur. Tah· 
ıllln mfttterelı:, flcretslz olması 
ve zahiri farlı: ılAmetlerlnlo 

letanhul, 26 (Huııuei)- Brflk· 

sel'den bildirildiğine göre yeni 

Belçllı:a kabinesi Katoliklerden 

Bay Van Zeeland'ın bıokanlı· 

ğında teşekkül etmlıtlr. 

kaldmlması, blltfln bunların 

takdirinden wlealfrlerlmlz mfl· 
tehaesls oluyorlardı. Fakat in· 
kılAbın heroeyi milli kftltftr 
teıkilAtına tabi tuttuğuna Joaret 
ettiğim zaman daha ziyade 
mütehassis oldular. 
· Bundan böyle bütftn mes'e· 
lenlo Torlı: vatandatını yetiştir· 

melı:ten ibaret olduğunu ftnlver· 
ehe talebesinin bertarafta yerli 
mahsolit için çalıoacaklarını 
söyledim. Vali elimi sıkarak 

mes'ut ve mfttehaesle bir tavırla: 
c Kıymetll oef, bizi tyl anladı· 

nlZ> dedi. 

Mario Roustao 

ledlğl bir rıöylevde Fransız 

milletini ittihada d.vet etmiştir. 

Kongre 
Tehir Edildi .. 
lstanbul, 26 (Hususi) - NI· 

&anda Ankara'da toplanacak olan 
ökonoml kongresi bir müddet 
tçln tehir edilecek.tir. 

Şeker 
istihsal a
tımız Ividir. ., 

İstanbul, 26 (Hususi) - Bu· 
eene oeker letlhsal4tı altmıobln 

tondur. Şeker ihtiyacı, bo BU· 

retle memleketimizde t~mln 

edilmiş olmaktadır. 

Kamutayda Ge
çen Müzakereler. 

Ankara, 25 (A.A) - Bogftn 
Fikret Sllayın batkanhğındı 

yapılan kamutay toplantııında 

müzakereye başlanırken Kare 
eaylıvı Yusuf Akçora ve Tokat 
saylavı Falk'ln ölOmlerlnl bil· 
dlreo tezkereler okunarak batı· 
ralarına bQrmeten sükut edil· 
mittir. 

Tekrar müzakereye geçildiği 

zaman, baıkan, muvafık görill· 
düğG takdirde geçen devrede 
oldoğo glbl bu devrede de ka· 
motay toplantılar•nın saat 15 
te yapılmasını ileri eürmüt ve 
bu kabol edllmlttlr. 

Kamutay bandın sonra gün· 
deliğinde gôrfttftlecelı: blrtey 
olmadığı için perşembe gtıoft 

toplanmak Gsere da~ılmıotır. 

Tesisatı Mayısta 

Bitecek. 
İzmir, Ankara, letanbul 

A vropa şehirleri otomatik t 

fon tesisatı ftzerlnde çıheıl 

tadır. Beklenen direkler lsaılf 
getlrllmlş ve tesisat yıpı1' 

yerlere gönderllmlotlr. 
Teıl&atın mayısa kadar bl 

rlleceğl amld edlllyor. 

Profesör Linser 
Ankara 'ya Gitti·· 

Doktor Demir Ali Beyd~ 
&aflr bulunan Alman elD 
cildiye profeeôrft Doktor L 
don sabah trenle Ankıra'yı ~ 
reket etmlştlr.:lstHyonda EtlJ>lıl 
cemiyeti reisi Feridun Şet~ 
ve diğer doktorlar, Alman k"'1 
solosu tarafından teeyi edlhSI~ 
lerdJr. Profesör lzmlr Edlı"' 
cemiyetinin ve doktorları~ 
gôıterdlklerl alAlı:ı ve &1ınl~ 

yetten dolayı memnonlyetl'j 
izhar etmlo ve Tarlı: ileri b~ 
ketinin lzmlr'dekl bilyftk ' dffı 
olkllklerfnl hayret ve takdi' 
tema ta ettiğini eöylemf otlr. ) 

Profesör Llneer'ln Ank,t': 
dan eonra lstanbol Ünlvertl1J 
sinde bir konfenne veree'tl 
haber alınmıştır. 

Vilayet Meclisi ~ 
Vilayet umumi mecltel 

giln saat ondörtte toplın•'1 
ve yeni yıl varidat bil~ 
Gzerlnde görüşacektlr. 

B. Martel 
Fransa'nın Suriye 
Komiseri Ankara'd' 

İstanbul, 25 (A.A) - frf'; 
sa'nın Suriye fe•kalAde ko111I~ 
bay Dö Martel bu sabah fV' 

rf mfze gel mi o ve Sirkeci 1tlf' 
yononda bay Muhiddin Ü•'~ 
day ile polis mftddrfl bay f 
mi ve bir polis. müfrezee(~ 
fından istikbal . edllmlttlr. ~ 
Da Martel bo ılı:oam Ankır• 
gidecektir. 
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N 1 D ... d ? lzmır Lısesınde Yetışen- lzmir Barosunda 
ası ?gur u. ler Cemiyeti Toplantısı .. Yıllık_T_o_p_la_n_tı-Y-;1-pı-ld_ı_v_e_M-eclisin 

Bay Yusuf Kadı, (Ya Hay) Deyip , - . Raporu Ta~vih Edildi.. 
D ı ı. A p· . d. lstanhul da Acılan (Ege Yuı du) Ye-ünya ı~ şını ışır ı. . ~ ,. 

B Ç Ş K ld 
nı ve Bilyük Binaya f aşınacaktır .. 

_________ , ______ _ 
İzmir barosunun yıllık alel4ıle hfç ılakalırı olmadığı halde 

ay A. Murad ınar aşa a ı.. · 
toplantısı baro dairesinde yapıl bazı kimselerin ktndilerlne 

mıvtır. avukat süsü vererek yazıbanelf".· 

Tıllln sevki midir, 

bıın dılma çapraşık 

Oatüne dOeerim. Diin 
eıııl: 

nedir, 

işlerin 

aklıma 

- Hıydl ·dedfm gldlb şu 
bizim vllAyet genel Kurulta· 

yında geçen müzakereleri din· 
leyeylm •. 

Tatla dH, ara sıra nükteler, 
sıcak oda, doat, tanıdık veBBlre 

hepsi orada.. Vail General 

Kazım Dlrlk'ln eağ tarafına 

Çıhncı, eaıal suyu da gelir. 

Ben içeriye henOz glrmlı· 
lfm ki, bir de ne duyayım: 

Tatlı tıtlı, hararetli hararetll 

dGnyılık (Tıhılsat) mes'elesl 

konoooluyor. Hemen işi kav· 
tıdım: 

- Bizim Bay Yusuf Kadı 
gene faaliyette.. Ne yapsın, 

dünya bu, hayat ta çok pahalı .. 
Yevmiye yedi liralık huzur 

hakkı ktf I gelmiyor.. Bu para 
on Ura olmalıdır. 

Geçen celıede bir teklif 

'Y•pmış, fakat tekneyi yilrDle· 

tnemlı. Halbuki Bıy Yusuf 

(Bayındır) prenslb Hhlbfdfr, 
biraz da lnatcıdır. DüşOnmüş, 
•ıeınmıı, bulmuş çaresini: 

Beamcleyl çekip ( ya bay ) 
demfı, bir takrir döşenmiş. Al 
tana da tım 19 İı'nZll .• 

Amma eiz diyeceksiniz ki: 
- Canım, nasıl olnr, geçf".D 

~elıede bn fikir hiç rey almı· 
tbıı. Şf mdl nasıl otuyor da 19 
~. hnzalıyor? 

Sual yerinde amma, istinat 
edilen ıebepler de eplce mühim: 

Hani, ın içtimai vaziyet ve 
dl~er vilayet ve teşekküllerle 
beınıhenk olmak mes'elesl 

Yok mu, ff e öyle blrıeyler!. 
Bıy Yuıuf kadı, hiç yanı· 

lır IDı? Diğer vllAyetlerdtn ör· 
llekler almış, içtimai mevki ve 

hayattan, prenılpten de bahse· 

diyor.. Bu IAlurdıların kendi· 

lert bile bir • torba ığırlığındı 
•ltın tatar .. 

Vali ve bazı azılar. foln ala· 
Yında ve muzlplfğlnde.. Tekil· 
1111 geçen defakl glbi atlatıla
Cağı 11nılıyor.. Fakat bir· 
derıbtre hın deAlşlyor: 
b &tecllsln suları klbarmığa 

1 
•ılıyor. Birkaç dakika geçiyor, 
•dır gene alçalıyor, Meclftt, 

~takı denize benzemiş. Tevfik 
.:'lk:ret'io· 

' 
- Deniz kıdıo ~lbldf r. 

&ılllç inanmak olmaz hı! 

1 ıırıını da dOeünilreek, mec· 
lı de kadın gibi.. 

1 Derken, general vali bu J 9 
~llılı takriri reye koydu.. Ne 

kleralnlz. 

Sekiz fdef el kıldırdı .. 
l\.ıı kıılar, f is. koslar boyret 

... .;ıı ' 
vılırı başladı: 
80 on bir imza sabf plerl ne 

tede •yol? 

d Bl&hn avukat Ahmed Murad 
0r•madı. 

1'. - Çok. fena dedi· d roek ki 
l '- ırkıdaıların11 bir takrir 
ln&alıtaa ve bunu meclise ge· 
tlrıe il h ' maaza ı , yapı yalnız 
011ada kalacak! 

V •il ıkılnf reye koy mık 111• 

~edt. Fakat 8ıy Yusuf ... Kadı, 
'-rıo tehlikeli görtıyor olma 

mecraya eokmık istiyordu. Da· 

klkaten ben de düşünüyordum: 

İlk olarak lozibıt meclisinin rlne ( Davı veklll ) tabelil!ı 

raporu okunmuştur. Varidat astıklıarı bu gibiler hakkındı 

kısmında baronun aza ıidatı müddeiumomllilc makamının 
Bu 11 imza nereye gitti?· 

Mis gibi pilav tenccresloln ba· 

şında kaşığı yakaladıktan sonra 
panf k olur mu biç ? 

olarak l O bin liradan fazla takibatta bulunduğu zikrolu· 

l\les'ele döndü, dolaştı: Hay 

dl bir daha reyP.: 

Meğn bir dakika l\:Jnde 

mecHsln suları kabarmamışmı 

ya ? Eski 8, bu defa l 6 olu· 

verdi. Subhıınallah, sekiz rey, 

bir batında 8 tine evlad do 

ğurmuş. Kıck bir kere maşal· 
lah .. Yusuf kadı ne zorlu ebey· 
mlş. Yalnız üç ten esi dünyaya 

ayak basmadan ölmüşler. Göz 

lerlmfo öouode haşmetJü ve 
muhterem 10 llralıklardan 

bir tanesi gddl. Arka tarafında 

Yusuf kadının sürmeli, süzgün 
bakışlarını ve gülümsemesini 

görOyordum. 

11.mir l.iscEincle Yeti,enler Cemiyellııin Cuma Giinl..ü 
Toplantı ına Aid Uir lutiLa 

lzmtr u~c inde y cti,enlt"r 

Cemiyetinin yıllık kongresi gt: 
çen Cuma günü Erkek lisesinde 

toplanmıştır. 

kongre Lıtanhul'da Yurdun ~~· 

nfşletftmestnf ve Nuruo~maniye· 

deki eski binasından Üniversite 

mabalJeelndeki daha büyük yeni 
binasına oakletmeğl onaylamış· 

tır. Yukarıdaki resim Cuma 

ıı;ünil kongreye iştirak eden 

ıtzaların bir kısmım göstermek· 

tedir. 

alacı~ı bulunduğu, buna moka· 

bil yalnız 169 lira alınıbllmi'J 

olduğu bildiriliyordu. Aydın 

baro~uodıuı naklen İzmir·e gr.len 

ve baroya tesçll ediltn avukat 

t<ey Ali Ulvi nmnmi heyete 

takdim edilmiş, Bay Said Ha· 
lll'le Bay Nahid.in diğer baroya 

nakletmiş oldukları, Bay Kenan, 

Bay Said ve Bay İsmail Hak· 

kı 'nın vefat eulklerl haber ve· 

rllmlştlr. 

Nizamnamede baroya girmek 

letlyenlerln uaulen mürıcaatl 

fca h ettiği, baroya girerken 

(Cümhurlyete eadakatten ayrıl· 

mıyacağımı namuı ve vlcda 

nıma •e mesltğio şerefine ay 

kırı harekf't ve beyanatta bu· 

lunmıyacağım) şt-klinde yemin 

f'dtlr.crğl yazılıdır. Bfitiln bun· 

lardan başka raporda baro ile 

Danyı kazanmıştı. Vali boy· 

nunu büktü, ffroklı f Iraklı ve 
hayret lı;lnde gülümsedi. AdetA 

fntmımıyordu. Yusuf kadının 

pişirdiği aşa parmak ısırıyordu. 

Memleketimizin ynkePk bir 

irfan müt:esesesl olub 1 nktl4bın 

birçok oüzldel~rfni yetiştirmiş 

olan İzmir Erkek Jlseslnin ıne 

zanları bundan altı sene evel 

Erkek Usesinln güzel ttalonunda 

toplanarak (lzmlr Lisesinde Ye 

tfş,.nler Cemiyeti ) adile bir 

cemiyet kurmuşlardı. Cemiyet, 
IJeeden yeni yetişmekte olan 

gençlerin lstanbul 'da gcı.ıe toplu 

ve mfitesanld bir tahsil hayatı 

gı>çlrmeJerJnl temin mıkeadile 

lsumbul'd•kl azılarıo teşkil et· 

tfğl (İstanbul Grubu) adlı bir 
şube teslc- etmeğl faydalı görertk 

ona gr.re hazırlanmış ve (İ~tan 

bul grobo) nuu idaresi altında 

bir de (Ege Yurdu) açmıştır. 

Ege yurdu halen İzmir liseein 

den yetişmiş olup ta Ünherel 
teye nebart olarak devam mec 

burlyetlnde bulunan yirmi genel 
einesfnde barındırmaktadır. Ege 

yurda gençleri geçenlerde İstan· 

bul'da bir (Ege gecesi) yapmı~· 

lar ve Ege'Uleri, biJhasaa fzmlr· 

illeri bir araya toplıyarak lstan· 

bul'on en güzel bir gecesini 
yaşatmışlardır. Ege yordo bugQn 

İetanbul'un en güzel, l"O samimi, 

en asude blr yurdu olub İzmir 

gençleri bu yurtta en milsald 

~erait içinde tıhelllerfne devam 

etmek lmkAoını bulmuşlardır. 

Hastaların ilaç Parası işi 
--------

Doğrusunu söylemek lhım · 

gelirse, ben bay Yusuf Zfya'ya 
taraftanm. Kendisi, benim kapı 

komşu hemşrhrlmdir. İkimizin 
de memleketi, arzu ile kamber 

gibi, karşı kar1Jıya duran iki 

dağın dibindedir. Sonra, hayat 
bıhahdır: 

Avukat Bay Ekrem Oran 
ize Ccvab Veriyor 
---------~------

Köylüler, işçiler, esnaf, para 
kazanmak için neler yıpmı· 

yorlar? Ne çarelere başvormı 

yorlar? .. 

Bu asırda, herkes biraz daha 
fazla kazanmak için çalışırken, 

bizim bay Yusuf Ziya da ayni 

himmeti göstermiş. Hakkı yok 

mıdır rica ederim?., Amma 
diyeceksiniz kf; 

- Y edl lirı yetişmez mi .ki 
on istendi? .. Onun lçtlmat ha· 

yat dediği şeydeki refah ölçüsü 

bu on llrayı kaldırır mı?. 

Garib bit sual doğrusu: 

Denizli, Manisa ve saire kal· 
dmyornınş ya!. Ora azaları, 

ı;ftndelik 10 lira huzur 
hakkı alırlar da bizim Yusuf 
kadı neden istemez?. Bu tak· 
dirde adalet ve müsavat nt:rede 

kalır?. 

İlahi hemşehrim Bay Yusuf 
Ziya!.. SP.n şu kanbur devenin 
sırtını düzeltdfn ya, onıı bak!. 

Yakında Ha1ındır'a gidersen 

çayıra in de, ç trdaklı kahve· 

hanel~rde benim şeref ime de 

elefon : 3151 

Geçen Cuma gfinO toplanın -------

Bugün 

- Başı 1 inci yüzde -
nı me.L:teh almak, 500 Jlraeıoı 

k.öy mekteblerioe yardım dmek, 
~000 lira ını vilayet yollarını 

harcanmak, 1000 lirasını oto 
mobil onarmak, 4 000 lirasını 

otomobil lşl~ttııelr. için fasılla

rına münakale yaparken lbtl 

yacı çok artık olduğu iddia 
olunan memlektt haPtaneel fl4ç 

faslına ancak 500 lira mOnı· 
kale yapmıştır. 

Okuyınım, loHf la düşün: 

Encümen kurultayın kararı 

dışında yapı parasmdan bar· 
canmak. güçlOğüude kalacak 

kadar Memleket hastanesi ilaç· 
sızlıktan kırılıyor da otomobile 

şuraya, buraya 25,000 Ura 
harcanırken bu fasıldar.ı llAç 

parasıoa yılnız ~00 lira gibi 
az bir para münakale yapılıyor 

ve sonra da lliştlmtmeel gere· 
ken yapı parasına el uzııtıhyor. 

Y ıpı paraşını gereksiz olarak 

harcanmak yolunda yiirürsek 

sorarım, bugün gelirlerini olsun 
aldığ ımız halde geçinemezken 

yapı kalmedığı gü.ı ne yapa · 
cagız, hastalarımızı eüründnre· 

Cf'k ınfyiz? 

Telefon : :3151 
Emil Zola'nın ölmez eııerlnden muktebes büyük filim 
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NAI\A yı görmek lstiyenlerin sayısı pckçoktur. AylardımberJ bu filmin ne vakit 

gösterlleceğlof soranlar üç bfol geçmiştir. Çünkü; 
NANA Büyük bir aşk macerası, derin blr hayat (eleefePldlr. 

NANA da bugünün en yüksek artistleri olan Anna Sten ile Llouel Atull oyna· 

maktadırlar. 

NANA Buaenenln bıklki bir şaheseridir. 

A C 
• Yunınlatın'dakl Son isyan hadiselerini ihtiva eden FOKS Dünya hhadlslerl 

yrı 8, filmi (Kral Gol) tamamen renkli Mikl Mavz 

Seans Saatleri 
HergOn 15-17-19-~l,15 

Perıembe 13-15 (Talebe seansıdır) 
Cuma 11-1:~ -15-17-19-21,15 

DİKKAT: Hergün son 21,15 seansı (Ucoz Halk 
seansı) dır. Fiıtler: ~O 35 50 kuruetur. 

İşte benim bağırdığım; çık· 

maza girmemek içindir. Yoksa 

haetılara UAç alınmasın gibi 
yakışıksız btr dava yoktur. 

Hem bu Htılan yapılar bayır 

V'! iyilik seven yurddaşlar ta· 

rafından tflAyete bağıolanmış 

mallardır. Eğer biz bunları yok 

yere r.lden çıkarırsak hay1r 

sevenlerin bo glbl bağıılımalıra 
istekleri kalır mı? 

Dört yıl enci vilayet but· 

çtıl iki milyona aşkındı. İhtl· 

yaç ta bu kadar artık değildi. 

Bununla beraber tetik dnran· 

mımızı, çünkü evrensel öko· 

noml duromoua görr. geJlrln 

blrboçuk mllyooı ve belki 

daha aeağa diişebilmesine karşı 

•şağt harcanmıu gereken pa 

raların artacağını usumun erdiği 

dilimin dundOğü kadar saymış 

dökmüştüm. Hunların karşılığı 

hep iki yıldızlı yazıcının yut· 

sandaki gibi yaldız oldu ve 

bu~ünkü sıkıntıya dilştük. 

Daha artığına düşmemek için 

o gQnkü sert aes yükseldi. İşte 

lein dosdoğruso .. , 

Yurd hayrını yükselen ıeı· 

lcrl şatafatlı sözlerle boğmağa 

yelttnmek boştur. Ba yolda 

boğulacak SP-8 elbette benim 

sesim olmıyıcaktır . 

Bu ses ancık •e ancak has · 

ta ve bııtanenln ne demek 

olduğuna bllmlyecek kadar 
beni gaf il sananların yanlış 

yuılarlle halkın düş6ncelerlnl 

bulandırmak lstlyenlerin eeal 
olacaktır. 

Bu yazımın kıymetll ıazete· 

nlze konulmaeını bık severll· 

ğlolzden beklerim. 
Vilayet genel kurultayı Ödemlı 

ilyeal avukat 

JI, Ekrem Oran 

nuyordu. 

Bir btlgl f'Ocümeoi ı~,,kl& 

edildiği, bu cncümentn konfo. 

ranslat tertip ettiği gibi nn· 
.katların mesleğe mQtr:ılllk kı· 

nuni ihtlyıçlarını tetkik etmek. 

te olduğa ve buoda bir d11 
neşriyat encOmeol teşkil olun· 

doğunu. h'!l encOmenfn en 

eaaelt bir iş olarak (İzmir Bı· 

rosu mecmuası) nımı altındı 

bir mecmua ueeredeceğf rapor· 
da bildiriliyordu. 

Umumi heyet raporunu tıı· 

Tlb etti. Geçen y:l bllnçosu da 
t11dlk edlldlkteu ıonra 935 
yıJı bildçeel tanzim 

toplanhya son nrildl 

Hamiyetli 
Y urddaşlar . 

oluodo. 

Kurban bayramında birçok 
vatandıelır, Tayyare cemiyeti· 

ne kurbanlarını aynen veya 

değerlerlal teb"rrcı etmlılerdlr. 
Bu meyanda Palamut Nahlyell 

Yayıltöy vataod•ılarındıo, C. 
H. F. bışkını bay Hdıeylo, 

bıkkal bay Abdullah, Oramah 
bıcı Mustafa, Doyranlı bıy 
MOmio, imam 8(i8eyfn, Rnl· 
kalı çoban M~bmet birer ko· 
yun. 

Ballıcıdın bay Scıleymıo, 
Aydınh hacı Mehmet Ali, bay 
Y ııar biter keçi. 

Ballıcadın bay Ahmet oğlu 
bay Mustafa Ali, çobın Duan 

birer koyun. Şerif oğla Bıy· 

dar bir koza. 
Bıllıcıdan bıy 811an, ıram. 

pa oğlu lsmıll, Hibeyln oğla 
IUzım blrf"r dan!I. 

Sakar1a'dın ye,lm Ha1ar., 

Mehmet oğlu Mehmet, M-:b· 
met oğlu HıHn BA!eyla, E~ 
delil muhtarı Mf'hmet Ali, 
Dereköyden İbrahim oğlu Ah· 
met hlr~r koyun. 

Üç uhdın çoban Ramuın 
bir keçi hediye ~tmlıleraır. 

Roıoan-

ya'da Ordu 
ildçesine Zaırı .• 
Romanya hOkumetl :arafıra .. 

dan Parlameoroya verilmiı olan 
yeni bir kanun projetfne göre 
Romen ulusal müdafaa bıkan· 

tığı emrine ordunun Jhllyaçla· 

nnı Barfedllmek Ozere iki mil· 
yar leyllk fevk.alide bir kredi 

açılması lst~nmektedir. 

Yeni eşriyat: 

Annelere öğOt 
Çocuk E lrgeme Kuruma (Hl · 

mıyeietfal) genel merkezi mama 
çocuklarının nasıl heıleneceğlo1 

ve mamalarının n11ıl hızırlı••· 
cağını ö~reten (Annelere ôğet) On 
2 inci 11yısını haıırlamıotır. 

l lncl Ôğft.tlerl ve öğft.Ul t&tl· 

yenlere Kur~m parasız olarak 
gönderir. Ankıra'dı Çocuk Eelr· 

geme Korumu bııkınhııaı bir 

mektupla ıdreı blldlrm~k ki· 

fldlr. 
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Türl~ Dili Araştırma l(urumunun Bildiriği. 
Tok Dllt araştırma kurumu 

baekaolığındao: 
(KARŞILIKLAR KILAVUZU 

KOLU) 
8 Ferbaugt Şourt tercü· 28 - Holder'fn eski Kelt dilimizin öz malı olarak alın · llğlne göodermelerfnl dUerfı· 

eöz haznesi, mıştar. Tflrk dili araştırma ko· Bo yazılır kısa ve açık ol meal, 
1 - Türk Dlll araı,ıhrma 

kurumu, büUin olueal varlıklar 
glbf, Türk: dllfnin kortolue ha· 

kurmuı n elinde bulunan bü· 
tün dosyaları ooı verml~tlr. 

23· 12 1934 deuberl devam 
eden bu çahomalarm verimini 
yorddıılıra sunuyoruz. 

9 - KAşgarh Mahmud'un 29 - Yunan dflloln bOyük rumu bunlar hakkında uzman· malıdır. 
letlkak lügatiyle lndo Cermen lırtmızın lrdelerlnl gazetelere Dil itine yardım edecek ol•0 Dlvaoü hlgat·İMürk'11, 

reketlolo de yaratıcm olan, 
t'IŞBfz ve Ulu Önder 

10 - Ebuhayyan'ın Elidrık 
verecektir. lara kolaylık olmak Qzere, bl~ dlllerloln mukayeseli lugatl, ı 

26 - Felst'ln Got dllloln Doğrudan doğruya uygun dirlğlmlzln altına bir örot 

ATATÜRK'E 
tükenmez saygılarını eunmağı 
ilk borç blllr. 

2 - TOrk Dili araştırma 
kurumo, Tınma Derglefnt bas 
tarıp yaydıktan eourı, bOtGn 
yurddaelardan ıu üç soruda hu· 
lunmuştu: 

a) Yabancı keUmeler için 
dergide gösterilenlerden başka 
TOrkçe karşılıklar hıtırhyor 
musunuz? 

b) Dergide gösterilen karı•· 
lıklarda , yanlıışlık görOyor mo· 
ıuouı? 

c) Dergide gösterilen karışıhk· 
lardan hangisini en uygnn ve 

dile en yatkın boluyorıonuz? 
Dil kurtuluş hareketine ulu· 

sumuzuo ne kadar candan il· 
gllendlğfnf gösteren en parlak 
tanıt, bu sorular üzerine TGrk 

Dili araıtarma kurumuna iki 
yftz bine ya km cenb gelmf ı 
olmaaıdır. 

Bu cevablar ayrı ayrı, 

a) Katma f lşled, 
b) DiJzeltme l fılerl, 
c) Seçim f itleri, 

lıalfnd" eıralanmıvtır. 

Ayol zamanda Etimoloji ko· 
lumoz, yabancı dillere geçen 
Tork kökleri hakkında araı · 
tırmalınna da devam etmlıtir. 

4: - Kılavuz kola bu çalış· 
malarJDda Taraırıa Dergfılnde 

bulunan yabancı s~zlere tek 
karıılık koyma yolunu tut· 
muotor. Yaluız birkaç anlama 
birden ayrılmış olan sözlerde 
her anlam için ayrı kartıhk 

vardır. Dergide olmıyao arabça 
ve farsça sözlerden (Kamusu 
T6rki) de bulunanlar da Kıla· 
vuza alınmıştır. 

Osmanhcada bulanan yabancı 
temrinlerden, kullanma dfUnde 

çok yaygın olmıyıolar, kılnoza 
alınmıyarak, Terim Kamusunu 
yapmaktı olan kolun bölükle· 
rlue barakılmııştır. 

Çalıemalar anaında, Tarama 
Dergisi başta olmak Qzere bir· 
çok dil kaynakları gözönOnde 
totulmuıştur. Bunlardan t'n belli 
batlıları ıonlardır: 

1 - Şemseddin Sıml'olo 

il llsın U-etralı.'t, 
11 - lbnflmfthtınna lugatf, 
12 - Şeyh Süleymın'ın Ça. 

fıılk:ak lQgıti, 

27 - Horo'un 
gıtay lugati, lttlkakının eaıeı, 

yeni fare 

13 flüeeyln Kazım'ın 28 - Holder'ln eski Kelt 
bOyOk Türk hlgatf, ıöz bazneıl, 

14 - Radloff 'uo Tork leh· 29 - Yunan dlllolo büyük 
çel eri lugatl, 1 tlkak hlgatl ile baıka higatlerf, 

15 - Vilhelm Thomson'un 30 - Verbltekl'nlu Altay· 
Orhon abideleri. 

Aladağ Türk lehçeleri higıtl, 
16 - Fransızca Larooeae n 31 - Poppe'nfn Moogol dl Littre higıtları ile Fransız ab-

linin pratik dereltğl, 
demfsl higatı. 

32 - Pekarıkl'nin tlmdfye 17 Redbaos lugıtl, 
kadar taranmamı!J olub Türk 18 - Blancbl lugatl, 

19 _ Pavet de Courtellle'lo kelime kökleri f çln en zengin 
Şark Türkçesi higıtl, bir kaynak olın (3000) den 

20 - Oscar Bloche'un (DJc. don artık sayfalı Yakut hlgıti, 
tlonnalre etymologlqne de lı !13 - B. Kneetecfyın'ıo 

laogue Fraoçalee) 1, (Dlctlonnılre etymologf<rue de 

21 - Paul Rooab'oln (Dic· la langue turque) O. 
elonnıl re dee ldeeı ıuggereeı BiUOn bu izlerden başka TOrk 
par Je motı) eu, om araıtırma kurumunun elm· 

22 - B. Lafaye n A. Sar· diye kadarki çalaemılarından söz 
don'nou Frane,zca Sinonim iti· karşılıkları ve Ttlrk söz kökleri 
gatlerl. üzerine elde edilmiş verimler 

kamusu Ttlrki'el, 23 - Kluge'nln Alman işti· de gözden kaçarılmamıştır. 
2 - Ahmed Vef lk Paşanın kak higatf, Tfirk dili 0z4'rlne yapılın 

lehçel Oımant'ıl, 24 · - Socbı Vlllatte'lo Fran araştırmaların bir büyük kolu 
3 - Esad Efendinin lehçe ıızça Almanca lugatl, da dlliwlzln pek eski ve pek 

tali ltigatı, 25 - Valde'nlo litln dilinin zengin bir ana kaynak olduğu· 
4 - Muallim Nacf'oin hl· iştikak lotlkak hlgıtlle İndo Cer· nu ortaya koymuştu: Başka 

gıtl, men dillerinin mukayeseli hl · dillere geçmiş ve o dillerde 
5 - SalAhl'nln higatl, gatl, değerli sözler kurmığı yarıtnıo 

6 - Aeım'ıo Arabça kamuı 26 - Felst'fn Got dilinin olan ÔztOrkçe eöz kökleri ayrı 
tercftmesl, lıtl.kık ltlgıtl, ıyrı ilerlenmiş, bunlardan ge· 

7 - Aeım'ın farsça Burhanı 27 - Born'un yeni fars fı· rekll olaolır, bugQn kullanıl · 

ve kolay anlaşılır bir kareılığı konulmuştur. Haehca şart yeP 
bulunmıyan sözler için, dilimi · bir karıılık göaterllmektlr. 
zln blllneo söz köklerinden Yeni karıılıklar gazetelerd 
Türkçe örnekler ve sooeklerle çıktıktan sonra, kltab ıeklf pd 
ıözler yıpılmıştar. . de basılacaktır. 

Ötedeoberi kollanılmıyau bu Türk dlU araıtırma kurooı' 
gibi karşılıkları iyice belirtmek Başkanı 
için bunların Fransızcaları da Erzincan Saylavı 
göııterflmlıtlr. Saf Cet Arakan 

Herhangi bıd in kelimeleri 
Korum - MileHese 
Blldlılğ - Beyanname 
Soru - Soal 

çıktıktan ıoor., gene bir takıru 
ekstklllder kılma~ olursa bun· 
Jar, hep bir araya toplanarak 
en sonra bir olama llsteslle 
gazetelere verilecek tir. 

İlgilenmek - Alikalınmık 
Tanıt - 8urbıo 

5 - Rn~üoden haılıyarak Anlam - Mana 
Terim - htılıh (ULUS) gızeff'~iode çıkacak 

olan kılavuz flÖZlPrl fçlo daha lzer - Eser 
uygun btr karıılık bulıbtlen Uzman - Mütaha8llııı 

yurddaışlarm bir ay içinde İrdel - Tetebbu 
kendi energelerfnf Tflrk dlH Önerge - Teklif 
araştırma kurumu genel katib· Ulama - llılve 

Kılavuz eözle.I 6zP.rloe yapılacak öoergelerln örneği 

Osmanlıca . . . . . . . . kelimesine kılavuzda 

karşılığını uygun (Yahud yeter) ıörmftyorum. 

Sebebi (Kıaaca) 

Öder~cm ı:ıudor: . . . . . . ( l) 
lmza 

1 

şudur 
-#-

. . 

(1) Burada bir 
yapılamıyacak.llr. 

önerge göıterilmiyen yazılar üzerinde bir~e! 
3 - Tftrk DUi araştırma 

korumu, bundan sonra bir Katı tercü meııf, tlkıkının esası, dık ... ;lı~r~ı ~i;o l;e;n ı;n~I ş~~~oe;k~l~ll;er;_;a;lt~ın;d;ı~.'-~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiii' .......................................................................... 
Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu 

l - Öztürkçe köklerden geltn sözlerin karş111na (T. Kö.) 
beldeğl (Alftmetl) konmuıtur. Bunların her biri hakkındı s1rası 
ile uzmanlarımızın ( M ütıhaasıs) yazılarım gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni konan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine 
göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de kouulmuıtor. 

3 - Kökü Tftrkçe olan keHmelerfo bugünkü lılenmlı ve 
kullanılan şeklllerl ahnmıetu: Aslı ak olan hak, aslı dğ6m olan 
bılkum, Türkçe »Çek" kökOoden gelen eekll gibi. 

A temple 
Abdeıthane - ayakyolu 

.Ab - su 

Ahı hayat, Ahı hayvan -
bengtso 

Abıru - yGzakı, yüzığartan 
Örnek: .Abıruyn ulemayı za. 

mın - zamanın bflginlerlnlo 
yOzakı (Yüzığartauı) 

Abıru dökmek - yftz ıuyu 
dôkmek (baki: Tezellür etmek), 
(fr.) S'humlller » Sıcrlf ler de 
ıon amoor propre . ., 

Aba - babalar 

Örnek: Ab4 ve ecdadımızdan 
mOntakll - babalarımızdan ve 
dedelerimizden kalma. 

Ab4b, Abadın - bayındır 
(ba : mamur), (fr.) f lorisaant 
et prospere 

Ôrnek: Ankara on yıldı hı 
ymdır bir şehir oldu - An· 
kara est devenu en dlı: anıı 

un~ vUle f lorlssante et proeqere 
Ab4danl, ı'ibAdınlık - ha· 

yındırlık, (fr.) proııperlte »eıat 
de ce qut eat f lorfeaant et 
prospere" 

Ôroek: Tllrkiyenln bayındır· 
lığı gittikçe artmılrııdır, la 
proaperJte augmente contlnuel· 
lemeot en torqule 

Umuru nafıa - bayındırlık 
ileri, (fr.) travau:ı.: publl e 

imar etmek - bayındırmık 
Abd - kul, (fr.) ıenltear, 

eaclave 

Abid (bak: zıbh) taplı:an 
Örnek: gftneı ıapkaoları, 

ıdorateure doaoletl 
1badet - tıpıoç 
İbadet etmek - tammak, 

tapınmak 

Mlbed - tapmak, ( fr.) 

.Abgtln - mavi 

Abide - anıt, (fr.) mooo
meot 

Örnek: Anadolo'nun birçok 
yerlerinde selçuk Tllrklerinden 

kalma ınıtlar vardır=ll eı:lato 

dana ploeleors reglonı de l' 
Aoatolle deı mooumenta appar· 
tenaot aoı: turca ıeldjoocldeı 

Abldevı (muazzam) - anıt· 

sal, (fr.) monumental. colosaal, 
grandloae 

( Anıteal'deld eon "ı,, ince 
okunacaktır) 

Abes - boş, eaçma, (fr.) 
absorde, valo 

Örnek: boş yere uğraştık, 
nous f lmes de valnı el forte, 
ıaçma sözler, paroleı abaurdeı 

Abus - ıomurıkın 

Aboıillveclb - suratı asık, 

asık suratlı 

Acaba - acaba (t.kö.) 
Acayip (nida) - çokşey! (fr.) 

c'eet etonnant! dene! 

Örnek: çokıeyJ demek cevap 
(t.kö.) vermek istemedi, tlena, 
alorı il o'a pae voolo donner 
one reponıe 

Acayip - ayrıksıo, (fr.) ex· 
centrlqae 

Örnek: ayrıksıo bir adam, 
un homme excentrlqoe 

Acayip - tanıık, (ft.) mer· 
vellle 

Örnek: acıylbl sehıl Alem, 
acunun yedi tacuıığı, lee aept 
menellles do monde 

Acıylp - ıa11ılacak, (fr.) 
etonnant 

Örnek: 
gördllk, 

orada ıaşılacak oeyler 
nousy avonı vu deı 

choeeı etonnanteı 

Acele - Çabukluk, evedfllk 
(fr.) haıe. Örnek: bu ne ça· 
bokluk! .qoelle hAtt:!· Bu iş 

evedutk göttırmez, Cette affılre 
ne ıooffre pas de hAte. 

Acele - çabuk, evedl, (fr.) 
Vh! Rıkldement. 

Acele etmek, istical etmek -
çabok olmak, evemek, (fr.) Se 
bAter, s'empreaeer, ıe prereeer. 

Aceleye gelmek - evedlye 
gelmek. 

Aceleye getirmek - evecHye 
getirmek. 

Müstacel - evgin, Örnek: 
Mflatacel telgraf, evgin telyazı 

Mtıstacellyet - geelkmezlfk, 
evglnUk. 

Acil - gecikmez. 
Acilen, mftatacelen - tezel· 

den, gecikmeden, (fr.) D'orgence 
eana retard. 

Acul - eveceo. 
Acemi - acunı (T. Kö.) 
Acibef (ucubet) hilkat -

daoak, (&.) Monatre. 

Aciz - eksin, (fr.) Iocı· 
pable, lmputaeant. Örnek: ek· 
alo bir adam olduğa belli!, Bu 
adam bu tıi başarmaktan ek· 
sindir. 

Aciz kalmak - ekıılnmek, (&.) 
Demeorer danı l'lmpolHaoce de 

Acz - ekslnllk. Ôrnek: onun 
eeklnllğl doğottandır. 

Aceze - klmıeelzler. Örnek: 
dar#UAeeze · kimsesizler yordu. 

Acuze - kocakarı. 

AdAb (bak: edeb) - ednler 
Örnek: bo eôzlerfolz konuıma 
edevlerine (adabı mO.oazara) ay· 
km düşQyor. 

.Adıb1 muaışerct - yaıama 
töreni (1), (fr.) eavolr-vlne 
Adabı umumiye - utsal törü, 

(fr.) bonnee moeure 
Örnek: Kanun açık saçık 

yazıları uteal törOye oygunıoz 
Hyar - L• lol coosidere leı 

ecrfte obaceueı comme cootral· 
reı au:ı bonneı moeorı 

Adabü erkAn - yol yöntem 
eıra eaygı, ~fr.) etlquette, reglte 
du eavolr.vfvre 

Örnek: Bu adam yöntem 

(eıra eaygı) nedir bilmez -
Cet homme ne connıit pae leı 
reglca du anolr·vhre 

Adale - kaaı, (fr.) moecle 

Adali - kasıl, (fr.) musco· 
lalre 

Adhet - yağılık, dftşmao· 

hk, (fr.) aolmolste, hoatillte 

Adi, adalet - tOze (2), (fr.) 
joıtlce 

Adli - tftzel, (fr.) jurldlqoe 

Adliye Veklletl - TGre ha· 
kanlığı, (fr.) mlnletere de la 
juıtlce 

Adil - T11zemen, (fr.) juete 

Adn - yağı, d4ıman 

Addetmek - eaymak, (fr.) 
coneiderer comme 

Adem - yokluk, (fr.) oeant 
Ademi mes'uliyet: Sorulmaz· 

hk - responeablllte 

Ademi lmk!n: Olamazlık -
İmpoıı blllte 

Adese - gözgü (4), (fr.) 
lentllle 

Adet - 11yı 

\det - görenek, (fr.) ueage 
Adet (ltlyıt anlamını) 

ahokanlık, (fr.) habltode 
Adet, (taammOI, örf) - törd 

(fr.) uı et coutumea 

det edinmek - huy edinmek 
.Adeta (hayvan y11rilyaıtı) -

orta 

Adeta - bıyığı, ( fr.) toot 
elmplemeot, toot bonnement 

Örnek: Seo bu hareketlole 

(T. Kö) bana bayağı d11ımaolak: 
etti o 

Adeta - enikonu, (fr.) re · 
ellement, vralment 

Örnek: Bogftıı hava enikonu 
eot:uktor, aojoord'hol il falt 
vraiment (reellemeot) frold 

Adi - bıyığı, (rr.) ordlnalre 
A it, adlde - çok birçok 

Al, afl'f - bağıo, (fr.) pardon 

Affetmek - bığıolımak, (fr.) 
pardonner 

Al fı hususi - özgft bağış, 

küçük bağıış, ( fr.) grlce 

Affı umumi - tekel bağıı, 
bayıık bağıı, (fr.) Amolıtle. 

Afakı - havadan 
Ôroek: BogOn afaki haebl· 

hallerle vakit geçirdik - Do· 
gdn hnadıo eöyleımelerle va· 
kit (T. Kö.) geçirdik. 

(Objectlf karşıhğı terim ko· 
lona verllmlştlr. 

Aferlde - yaratılmıı 

Aferin - ok•y, (fr.) bravo 

Afet - afat (yakutça ılblr 
ve ef'aua anlamına gelen "ap,, 
kôkftoden.) 

Afiyet (aelAmet) - eıeollk 

(fr.) boone aan. Örnek: esenlik 
dilemek, aonbalter bonne eante. 

Afiyette (salim) - eıeoll, 
(fr.) en boone eante. 

Selim - eeeo. Örnek: Se· 
lAm sana! · eıen eanı. 

SelAmlamak esenlemek 
(fr.) aaluer. 

SelAmlışmak esenleşmek 

Agah - blllr, anlar, uyanık. 

.Agaz - ba1Jlama. {fr.) Com· 
mencement. 

Agaıte 

SouUJe. 
bulaımış. (fr.) 

Aguı:ı - kucak. 

Abad - birler. (fr.) Unlte 
Ahıdıois (bak: avam) - karat 

Ahar - baoka. (fr.) autre, 
ıotrul. 

Ahbap (aşina) - bildik. (fr.) 
ConoalsHnce. Örnek: buralarda 
hiç bildiğim yok · Je n'al pas 
lcl de conoılıeances. 

Ahdar ahzar - Y eıll. 
Aheo - demir. 
Ahenln - demirden, demir 

gibi. (fr.) De fer Comme du 
fer. 

Ahenk ~yum. (fr.) har· 
monie. 

Aheste 

Le ot. 
ağır, yavaş. (fr.) 

Ahfad - torunlar. (fr.) pO' 
terlte. 

Ahir - Soo, ıonuoda, t1 

son. (fr.) A la f lo, en deroltl 
lleo, dernier. 

Ahiren - Sonlıyıo. (fr.) del 
nlerement. 

Ahize -· almaç. (fr.) receP 
teur. 

Ahk4m - hClkftmler (f.1'6) 
(fr.) Jugementa preacrlptfoo8· 

Ahker - kor. (fr.) Brıle' 
AhlAf - gelecekler, ardıJlff 

(fr.) Poıterlte. 

Ahllki - ıbl.Aksal, ( ft· 
moral 

( AhlAbel'deld ıon "ı,, 
okunacaktır) 

1 
Ahl!ki - ıhlAka uyguo, (ft· 

moral 
Örnek: ho hareketiniz ıbil 

ka uygun dtğildfr. 

Gayri ablAU - ahlAksısc' 
yadahllbıl (5) {fr.) ımmor'\ 

LAablAki - dış:hlakeal (6 

(lr.) amoral 
Ahmak - beylnılz, ( ft· J 

lmbecUe 
Ahmal ve eıkal - ağırbkl-' 

(fr.) cbırgeı polde J 
Ahıen - en gazel, çok g11 
Ah1Ji - içirik (fr.) .,ıecet" 
Ahşıb - ahşap (t.kö.) 

- Sonu 7 loci yOzde -

( 1) Tören, merHlm k•'' 
lığıdır. ) 

(2) Orhon anıtlarında (f~' 
. l "t Adil, (Tcızeaz) gayri acll 
mektir. ) 

(3) Dururloktan kı11Itıl•~ 
kollanılmıı olan durlok e6 
istikrar demek.tir. 

(4) Ayna Türkçedir. 
11 

(5) "Yad., kellmelerlo h••', 
da arabcı (gayrı) nın 'fe it' 
ıızca (im) in yerini tutır. 
örnekler ayrıca yazılacaktır· f 

(6) "01111 kelimelerin b•f' 
da arabcaoın (1&) ve fraoe•• e 
oıo (a) ııoın yerini totır. 
örnek de aynca yazılacık&•t· 

1 
1 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası • 

~ATUI/ flAKAll 
V enizelos, Gece Yarısı ltalya 
Konsoloshanesine Koşmuş! 

Tefrika No. l O IU. AYHAN Uanya Telaş içindeydi. Yalanlar Uy· 
Okla vurulan hir.:kartal yere düştü. Ya- duruluyordu. Tayya-
ralısınız, sizin için koşmak yasaktır! relerin Attıkları Gazeteler Toplandı. 
Kanetlnl, dıyanıklığ1nı bi· 

rq dab• arbrdı Te ayağı kalktı: 

N11 gazel bir gdndü? 
Glneı, ba geçidin batıyı 

~D ağzında duruyordu. De· 
'ilet 'ki arbk akıam oluyordu. 
4rkada orman içinde ça~hyan 
......... eeel geliyordu. Kotlar, 
Yaban katlara 6Uletıyordo. 

iri bir kartal, partal kaned· 
lıruu •lbya Hlhya, bu geçidin 
Gettmde dolapyordo. 

Y naı JHat yGrildft. Dizleri 
titriyordu. Birdenbire durdu: 

- Açım!... Midemde bGyilk 
bir boşluk var. Sanki gQnleree 
Je111ek yememftlm de bayılmak 
e.ereyfm. 

Diye ıôylendl. Eplyce yftrü· 
::ıcı halde kfmıe1J görmedi. 

• de foltmedl. Şimdi kendi· 
ltendtne daoaaayordu: 

- Aklımı mı bozdum yokııa! 
S.ı.1ı; beni hu Tanrınm yabın· 
latarıda yarala ve yıpa yalnız 
.,.tıkar da gider mi?. Bana gö 
tGrıen o kız ne oldu, nueye 
lltti? 

Bir aralık, gökten yere doğ· 
tQ gitti kce yaklaıao bir ses, 
~r gClrlUta doyar.it bıtını kıl· 
~tdı. İri bir kaı, daha doğruıo 
.. llllnkl kartel, on adım Gteye 
tltbtı daomCl11 ozanıb kal· .... ,b. 

"-8ayretle ona doğru koştu •e 
gGAılne, bir ok eaplınmıı 

0
1d8taa11 gördCl. Oku çekti n 
~ lata.flıaa bakınca büabCltCln 
""-tdı: 
be - Benim oklardan; benim, 

..... ! ... 

~1111 bo unda ormanın için· 

1 
kOfU'at gelen bir insanın 

~•'c. lealerl duyuldu •e batını 

1 
tlrfnee, demtndenberi aradığı 

'ile kıaı garda. 
, 81rlbfrlne bakıyorlardı. Ko 
tl-:-•1oılardı. Bir dakika, he· 
lı:t let lclzıGze dardalar. Bu BÜ· 

lla lalbayet gene k.aa bozda: 
- Varolda ma?. Da1ta ma?. 
....., Kartalı mı 10ruyonaaaz? 
....., ETet! 

.. :Jbey parmığlle karıahn le· 
IGiterdl: 

IGr - itte!. Fakat onu kim dtı· 
dQ?.,, 

Ge 
le11a ile kız, maD.llb bir ıiilllm· 

e tle orınanın içini g6eterdf: 
l.a - Deının onda bir gene 

4 "::da. O Yurdu ... 
doa-1 1, iti anlamııtı. Hayret 
._1 b hakıtlarında derin, Hmf· 

lr takdir parlamı .. ı· - F ,, •. 
.a_ 6 •kat bu ok benim 1a 
"'eı11ı41. 1 

Ge n çıkarılmıı .. 
-.-.. ile kıa, ayal g61Cltle boy· 
lers,~ b&ktı, aaun klrplklf göz· 

Yere dikti· 
""""Be • 

~•lı:ıt iki. ... Belki degil, net .. 

4 ° \ıı •izden af dlleree .•• 
'11 Jbey, •dını adıın ona doğ· 

Jlrcıda. Galerek ce •ah verdi: 
'Beınen affederim. Böyle 

•tıl1eak b L ._,, bit er oa, çaha· 
Ge e ol1a, heltld1r. 

ı.,. .. :.e 1111uyorlardı. Artık ara. 
....... birkaç metre me1afe .... 

da· 

Gene kız, blrtey hatarlamıt 
~hl, bu ıoıle cevah •ermeden 
ormana daldı: 

- Ayyyyy, az kalsın unutu· 
yordum .. Ya kavrulub gitmişse 
sonra ne yıparız!. 

- Nedir o kıvrulub yına· 

cık eey?. 
- Ne mi? .. Şey!... 

Ve bu E.özlerl mOıealdb silr· 
atle koımıya baeladı. Aybey de 
ayni ıftr'atle onu tıklb edec"k 
oldu. Faklı kız derhal durdu. 
Uzun, ipekli elbisesinin etekle 
rfnl dOzelterck; 

- Yooook ·dedi size kot 
mık yaeak! .. 

- Neden?. 
- Yaralı olduğunuzn unu· 

tuyor muıonuz?. Size koıınak 

yasaktır, diyorum. 

- Bu yHağı kim verdi?. 

Gene kız, Amlraae bir tavur 
takındı. Kaılar1nı çatlı. Ellle 
kendisini gösterdi: 

- Ben!. 

Aybey, bir kahkaha &1vurdu. 
lıoıuna ghmf"ıi. Kızın eamlmi, 
şef kat dolu öyle bir tHrı var· 
dı ki, Aybey, bu nziyete ba· 
yılmııtı. 

- Sis ha!... Sis mi?. 
- E•el, ben!.. doyuyor mu· 

sunuz, gayet ağıı· yürüyect!ksl · 
nlz, Beof i,tm ·,.o alıkoymayı 

011. Çünkü ikimiz d~ kaybf'dı~ 
riz. Başku yol olmadığı için, 
korkmayınıı, ağır a~ır, bı nim 
olduğum yere gt'llreinlz! 

Ayhey, ona doğru yürOdü. 
- Fakat btreey torayıuı, pat 

Jıyıcıfım . ~iz kf oıeinlz, nrr~ 

df'n çıkıb geldiniz! 
Dedi ve blleğlnd~n tutmak 

istedi. Fakat kız, g .. nc, çevik 
bir cl'ylan gibi, iri gözlerini 
ellzerek ıııyrıldı. fırladı ve kaçtı . 

Aybey de ağır ağır ilerledi. 

Ormanda lemlı, ince bir rüz 
gAr esmekte idi. Ağaçların le· 
pelerinde kuşlar. kan ad çırpı · 

yordu. Goneı görilnmez ol· 
muıtu. 

- Sonu VH -

Çaokırı'da 

Ağaç Dikimi 
Çankırı, 25 (A.A) - Zlreat 

veklletfain Kaeıamoau'dakl (i 

danlığından verdiği on bin 
elma fld1D1 bugfln gelmiş ve 
bahçe sablplerlne paraeı~ ola· 
rak dağıtalmııtır. Belediyenin 
Burn'dan getirttiği akaıya 

ığaçları da tehir yollara kıyı· 

sına df lrilmektedfr. 

Aydın Z. K. Kooperatifi 
Kongresi Toplandı .. 

Aydın Mıntakası Lik Maçlarına da 
Devam Edilmektedir .. 
~~~~~~-... ~~~~~~-

Aydın, (Hususi) - Aydın bulunmık Ozere Çine kayma· 
200 numarala Zirai kredi lı:oo . kamı n eşi ile Çine okutan 
peratlf 1 kongreıi A•akat Bay farının hepsi Aydın'a gelmlı· 

Neşetin baılığı altında toplandı. lerdfr. 
Raporlar onaylındı. Bir yıl Aydın spor mıatakaıı lik 
içinde yapılacak m11nf llı:rızatıa maçlarına comı gilnCl dnam 
% 4 olmaıı uygun görClldCl. Koo· edllmlttlr. Çine Aydın kulGblerl 
peratlf ortakları dıııadın ıeçfle· arasında yapılan maçı Aydın 

cek mfldilr, muhaıılb •e nuka. 2. sıfır kazandı. Koçarlı gene 
tın ZlrHt Baakaıınca seçilmeei gelmediğinden Söke htıkmen 

hıkluudakl baokanuı isteği red· gıllb sayıldı. Bunun Gzerfae 
dedlldl. Ortaklara tahsil edllmlı Söke takımı Aydın 1an'at mek· 
eermıyelerfala iki mfall ödünç tehi tıkımtle bir maç yaptı. 
para nrllmeel onaylandı. Koru· Maçı eaa'at mektebi takımı 
lacak eataı kooperatifine fttlrık lO _ ı kesandı. Saa'atlı çocuk· 
Te mtlmeull seçllmeıl için idare 

larıa d6o gösterdikleri leknlk 
meclfsine salAhlyet n:lldf. Mu· 

oyun bfltGn ıeyf reli eri hayrette 
hutbe (MüdGr) denmesi •e 
kefaletli olması da reddedlldl. bıraktı. Takımda P11 n atletik 
yeni idare meclisine nukat kabiliyet çok yflksektf. 

Neıet, avukat Osman, eczacı 

Şevket, çiftçi Mo8lafa •e H· 

bunca Ahmed Cemali, mtlraklp 
ilklere eıkl mClraktpler Zeki 
Bataran, okutan S.dl Ye yeni · 
dea defterdar Neffa seçlldfler. 

Aydın zirai kredi koopera 
dfl vllAyetlmiz çevreıiade en 
çok mu•af fak olan bir te12ek· 
k6ld4r. 

Reşid Galib gecesi: 
Aydın (Haıuıf) - Aydın 

Hılkevlnde nelkl akıam Re· 
tld Galib toplaatııı yapıldı • 
Birçok bayan Ye baylar Ye bo 
arada Çine batokatanı luet 
töa 167ledller. Ba toplaabda 

Boks 
Sıyıa bayım, 

KuTnl mef bumunu göBteren 
Tftr~'e yaraıacak bir ıpor olan 

boktun yurdumuzda da yıyıl· 
maıına bedenen çahımakla be· 

raber sırf çocuklarımıza rehber 
olmak ilzere yazmıı balondu· 

ğum bolu kitabınm bir tane· 
ıial takdim ediyorum. Değerli 

gazetealsle sporcularımıza tanıt· 
tmlmaıına mGnade buyoral· 
muını diler, eaygılaramı suna· 
rım. 

Ankara Halknl bokı muallimi 
Mutafa Atak . 

Giriıl haritası 

lsyao liderinin ( llal~p•) daki 
vlllaııoın eıra(ını ku~ııan köy· 
lülı-r, esk.l rel ı,.rlnl görm,.k 
için lçerlyt: girmek lsıiyorlırdı. 
Villanın kepıları lı.ıpalı oldu· 
ğundan mubafızler klmsf'nln 
içeriye glremlyeceğlnl söyle· 
melı.le iktifa edlyorlırd1. 

K<iylüler 11a11nda bulunan 
yabancı gazete muhabirleri de, 
gazetelerine çekecfllderl telgraf. 
ların eans~r edilmesini bekli· 
yorlardı. Bu &ıradı da gazete 
ellerin fotoğraf makineleri ıa 

81Zln mGeadere edildi. feyın 

lideri; tayyarelerin ( A •uof )u 
bombarıhman ederken ılıamıo 
olmHı muhtemel fotoğraf lımn 

yabancı gazt'tf'ler,. gf'çm,.sini 
istemediğinden f Hlmlerf ılın 

dıktıa sonra fotoAraf makine 
lerlola tekrar gazetecilere iade· 
ılnl emret mi ıtl. 

Geç nkıt, Vlllloıa klpıeı 
açıldı. V enizelos, yalnız 

gazetecileri kabul edecekti. 
Kurnaz ıllkl, hususi yazı· 

hanesinin klpmndaa içeri ye 
giren gazete muhıbfrlerl ara· 
sında hilk1lmet gazetelerine 
meaıub olanları derhal tanıdı 
•e: 

- Siz borıdı ne arıyor · 
sunuz? 

Diye ıordu. Muhabirler, 
zelzele maoaııebetfle Baoya'y• 
geldiklerini •e lıyaa yOzlladea 
Atlaa'yı döaemedllderlnl Bcly · 
leyince, Venizeloa, eerı bir ha 
kııla hepelni tepeden tırnıAı 
kadar silzdil ve bilkumetfa kı· 
babatlerlaf ıaymağa baıladı. 

Muhabirlerin telgrafları, Ve· 
nizelos'ua matbuat milJOrtı 

tarafından hııtan bap ımell · 

yıta ıAbl tutulduktan eoan 
lıde edildi. Atlaa ~zetecflerl, 
lsyau il deri ala, bir diyeceği 
olub olmadığını keadfelndea 
sormağa karar verdiler. Bu 
ıarada Veniıeloı'ua kar111, ma 
•I bir elbise gl ymfı olduğu 
halde odaya girdi. Venlzelos, 
meohur eerpuıu batında olduğu 

halde ltciverd bir elblee glymlıtf. 
ceketini lif kledlkten eoara ayığa 
kalktı •e ıunları ıöyledf: 

- Atfna gazeteleri için 
ıöyliyecek tek bir eôztım yok· 
tur. Ysrll matbuata bDtGo dil· 
tGndilklerfml ıGyledim. Onlu· 
dan alabillreinlz. 

Veıalzeloa'un, gazetecilere ıöz 
söyllyecek bir halde olmadığı 

belli idi. Zln ikide bir, kapı · 
ya doğru bakıyor Ye bir taraf• 
gitmek Oıere oldu*unu im• 
etmek lıtf yordu. 

Vealaeloı, gaaelecflerl uğur· 

lacLktan biraz ıoara otomobile 
athyank doğru İtalya koDIO· 
I01baaedae glımlt 'H gece seç 

nklte kadar oredı kalrnııtır. 

Söylf!odlğfae göre, halya kon· 
solosbınel!lade uzun miizake 
reler cereyan ,.tnılı Ye Glrld'fn 
yalmz ba~ına mukneaıf':t edlb 
ed,.mf ytct'ğl görftıftlmO~t6r. 

Erteıl Hbah, (Hılepı)dakl 

•illAnıa hpılerı tekrar yıbencı 
gezeıecll~rlne açıldı Muhabirler, 
kovuluruz diye bir gOa evel 
isyan reisinden mOIAkat iste· 
mekten çekinirken, bu ıefer 
birçok ıaaller tertip etmltlerdl. 

Vealzeloe, gftçhılle gazeteci· 
lere ıoalerı aöyledl: 

- İsyandın 11ferle çıkaca 
ğız. Bu fıle bütan milletin fi· 
ilen ılAkadar olduğuna görG· 
yorsıınuz. 15 güoe kader her· 
ıey bltmlı olacakt1r. Ozaman; 
yeni beyanatımı efıe Atloada 
•ereceğim. 

Vealzelos IOD camlelert ıöy· 
lerken yezıhaneslnln kap111n 
dan husuei oduına çekllfyordu. 

Sansör, Venfzeloı'ua bu be 
yanatından bir kelime tay 
etmekıılzln telgra(larıa çekil· 
mealne ·muhabirlere m4aude 
etti. 

O gün çıkan yerli gazetrler, 
bir aktam eni olduğa gibi yt'nl 
hiçbir haber Termediklr.rfaden 
biltün Banya halkı g6rCllmemlı 
bir telA, ve endlıe içinde idi. 
Hanya Zt'oglnlerlnin ht>pel yer 
yer ıoplınmakta H aralarında 

Yaziyetf muhakeme etmekle idi. 
Bonlann ekeeriıl: c Venlzeloe 
ılmdfye kedar her tattağo iti 
ba~rmıttır. Bana da baf8ncal• 
muhakkaktır. » 

Diyerek kendi keadlleriae 
teeellt Yedyorl.rdı. Bunlardan 
basıları Veniseloa'la g6rütmeğe 
muvaffak olmuıler ve keadlaio· 
den kunetll (!) teminat aln11ş· 

tardı . 

Vaziyet bu merkezde iken 
halka meram anlatacak hiçbir 
•asıta yoktu. Yunaalıt•n'dıa 

gelen haberler gtzU tutuluyor, 
. radyolar lıletllml yordu. Halk, 
ıurada burada toplanmakta ·ye 
kendi kendin~ hilkdmler wer· 
mekte idi. Herkee: 

- Yeni bir haber yok mo? 
Diye soruyordu. 
Bazı klmeeler; ııgara paket· 

lerlnfa arka11nda Yunıolıtın 

berltuıaı çlafyorler, aralarında 

askeri berekihD cereyan ~aılgi 

mıntıkalardaki •aılyett ıabıi 
noktıyı nazarlarına göre teıblt 

etmlye çahııyorlardı. Venlselo· 
ıun zabitleri, halkın ce .. retfnl 
artırmak için dakikada bir, 
uilerin Makedonya 'da ~allb 
geldiklerine dair hHadlı ayda· 
royorlardı. Bir sabit, tatlacı 

dllkktaıada Mlh Elen harita· 

•iP ltadlıl7or ıe blılkmlt o'-

halka herlta lserlade lubeı 

veriyorda. Diler bir ublt. 
(K•meaoe)aa Seltalk beri•• 
yilrCldGAClaCl ıöyllyorda. 

Erte•I K••, 6ileden 10nra 
BHt 1, le a1111zın bir ıa17aıe 

~ftr61Uutl ltltUdl. Berkee. tay• 
:yırenla ~ıelditi lıdkameıe d6· 

1ue[ek merak H eDdl .. 
ile netieeyi belLllyorda. Ta1· 
yare, birkaç dalllı:a IODn Bu· 
ya Oserlae gclmlt balanayalfla. 
Halk, bom'xrdıman korlı:ua 

ile ıunyı baHya bçaprkeD, 
tayyaf'enln toroer tomar beyn 
Uğıtfar athlt gön'tldl. Atala· 
lır, ıon haberleri aetndea p· 
zetelerdi. O gtla eline bir ı• 
sete geçiren, kendtılnl mee'ad 
Hyıyorda, ıueteyl kape•, he· 
men cebine 10kayor Ye OllW 

aııade bir halde okamak içi• 
nine k0tuyorcla. Binleablre 
Venlselomn nrd,_l bir ...... 
Clzerlae tayyarelerin atbklua 
gazet~ler blraada ıoplatbnldı. 

- Arkan YU -

Katil Davi 
Deli mi imiş? 

••••• 
[Jflo Şahidler Dinlendi 

- .. - -------- -- -·~ --
Keçecllu'de Dell•la.. --= 

ğında SO aamanlı aile ...... 
bir ahımı aetleeılado oda koaa-
ıueo Beyan Rebeka'11 ekmek 
bıçal.ile 6ldllren .,. makt11leala 
knynaaa11 altmıt yap•da Uat· 
rota•,. da a19r •retle yanlı,_ 
NazllU'U DHI Nedm hakkı ... 
dakl talaklka•• db lçlactl 
eorga latklmlfllade denm edil· 
mittir. Aile e.Sade otaraa •• 
•ak 'a1' g6rmlt olu bUI ,.. 
bidler dlalenmlttlr. Banlar ftk'• 
gllnCl Bayan Rebeb " Ull· 
rula'aın çamapr yıbyaalula 
ırasında mlaalka,. batladılJaı 
ve sonn birdenbire kedi oıla· 
sına glrea katilin u eoan bir 
ekmek inç.ille dı .. n ç.kbl .. •• 
eneli Uıtn1la'71 •• IODN da 
Rebelı:a'yı •r .,.... ,..aı· 
yarak bçtai••• &171e.aa1 .. r. 
Da.S Nelim ltdc• .. ••• deli 
oldataaa e6yle .. tdr, talaklbta 
dnam olaamaktadlr. 

Dazeltme 
K67 blroeaadan: 
BClroma• lçla .,_lacak w. 

tikleri• eblltme gl•I ilama 
28 lacl peqe•be 7erlae J•· 
htllkla fUIWlla ...... , •• 
TlllA 
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Başarmaktır .. ........ 
Pekgözlft Özalp 
-1-

Çok eski zamanlarda, Kara 
ormanlar civarında saltanat SÜ · 

ren zengin bir padişah vardı. 

Bu padişahın sayıs101 bilmediği 
parası kadar bftyük iki derdi de 
Tardı,. 

Padf şah sarayının, pencereleri 
önünde birden bire çıkıveren 

büyük olu bir çınar ağacının 

uzana uzana sağına aolonı, ôoü· 
ne arkuına ealdırttığı dal ha· 
daklarla lçerden hiçbir tarafı 

gilneş değil, gOn hile girmez 

olmuıto. 

Sonra, yakın uzak komşu· 

larda bol sulu kuyular olduğu 

hald., koe·koca earay bahçele· 
rf nln hiçbir ucunda bir damla 

ıu çıkartacak bl r kuyu bile 
kazdırılmamılJfı .. 

Padltah, bu ağacı ortadan 
kaldırmakla beraber evinde 

- Başı 1 inci yüzde -
bağlıyan karııhklı yardım mu· 

ıhf'!dtJlerl sistemini yok etmekti. 
Balkan adlıemaeı Balkan 

devletlerini mtııbet bir ılyaH 
taklb etmekten Aciz oldukları 

ve Auupanın nokt88ında yı· 

ğılmış olan bir birine zıd olu· 
eal gayelerin ve m6lemıdlyen 
sınırları değittlrmek arzusunun 
pıthyabllmesi için herhangi bir 
karıılığın kAfi geldiği hakkın· 

dakl köklP-şrnlş zihniyete bellğ 

bir tekztb trşkıl "ttl. 
Fllhıldka El<•o b4dlıelerlodeo 

hemen biraz evvel Bnlgarlıtın · 

da Ege aenizioe bir mahreç 
meı' elesin in yeniden ortaya 
atılmakta oldu~unu g6eteren 
oldukça kuvvetli bir Tnrk Bul· 
gar matbuat münakaşası olmuş 
ve bundan biraz evvel de oolkl 
ada Elen ahalisi araaında hal 

temiz eu bulundurmak isterdi. yan aleyhtarı karşılıklar vukua 

Kendi kendine: c Batn.n kom· gelmişti. 
şularımm bol eoyu bulunan Bu hAdieelerln bariz birer 
ve hiç kurumayan ne gfizel nııf lırı vardır. y., bu hadi· 
kuyuları vardır da ben kos koca sel er şunu isbat eımektedf r ki 

ıaray bahçelerimde btr tek kuyu Balkın devletleri ıraeında ol· 
ıçtırtamadım. Hele saray diye dokça gayri tabii bir eurette 
bu içinde ot11rduğum yerde vftcode getirilen muvazeneyi 
gOnft görmtz oldum.> Diye bozmak lçlo oğraımıktı devam 
ilzOlOp dururdu. Bir gfln bışbı· eden gizli cereyanlar mevcuttur. 
kını, kendisine büUln komşu Fakat diğer taraftan, her bo· 
memleketler işçilerine bir haber zoloşoodı uloelararaeı bir lbtl· 
ealdırtmaaını söyledi: laf mevzounu teşkil eden bal· 

Memleketimizin işçileri kan mftnısebetl,.rf odeki bo tı-
dedt, bu iki bel4lı işi başar· tlhranızlıklar, balkan ınlıımı· 

mık lçfn uğraştılar, çok ter 
döktüler, doğru amma, daha 
başka yerlerde, yabancı eller· 
de kl işçiler, kuyucular, odun· 

cular vardır. Belki onlardan 
biri bfzlmldlerden becerikli 

çıkar da dileğinizi, lateğinlzl 

yerine getirir. 

Padişah: 

- Bu çok doğra, dedi. 8ii

tfln memleketler işçilerine bil· 
dirin ki, bayak servetimin ya · 
rıeını, beni heı iki yönden 

sevindlıene vereceğim. Evimin 
önOnde dlkUI duran koca çı· 

narı de\llren ve bahçemde eu 

yu kurumaz bir kuyu kazan, 
·paramın yarHına şimdiden or· 
taktır. 

Başbakan, padişahın sözilne 
baş eğdi ve tell4llarla buyruğu 

bütün komşu memleketlere 
blldlrttl. 

O sıralarda iki genç Türk 
işçlel beraber olmuşlar, san'al· 

larmda iş bllgllerinde ilerleye· 
bilmek, yeni yeni şeyler öğre· 
nebllmek için kendi memleket· 
ferinden çıkarak dOnya dolaşı· 

na girişmişlerdi. Fakir olduk· 
!arından bir aralık paraları 

bitmiş kara ormanlara yakın 
bir yerde yollarına dôleneml· 
yecek olmuşlardı. Bonludan 
Çakto adında olan büyOğü: 

- Bakımsız kalan fakir 
ocaklarımıza, yavrularımıza dô· 
nerek, arlık yolculuğumuzu 

keemek gerek diyordu. 

Biraz kftçük olın Özalp lee: 
- Belki zengin olablllrlz 

dl} e ane atıldı. Yaklaohğımız 

şu karşı belde padltabının eal· 
dırttığı llAnları doymadın mı? 
Eğer ba işi biz başarır dı ko· 
ca ıultanhğın yırı varını ııablb 
olurHk zeugln mi oluruz ya 
dedi. 

Çaktu kendi görnşance boş 

blldlgl şeylere kulak nrecek 
takımdan değildi. Bunun için 

canı sıkalmıe bir halde: 

Ne, dedi. BtıtGn yerli leçl· 

nln hem de elblrllglle agrapb 

ıının eıasını teokll eden f lkrln, 
ıll4hlı lhtllAf ları önlemek için 
balkan devletleri arasında faAl 
bir iş birliğinin elzem bulun· 

doğu f lkrtnln doğrnluğouo 

göstumlye kAfldtr. 
Son Yunanistan hAdtselerl 

balkan ındlışması için ciddi 
bir imtihan teşkil etmiş ve bu 

ındlışma. Romanya dış işleri 

bakanı bay Tltoleıkonon da 

çok doğl'o olarak söylediği gibi, 
böyle bir karşılıklı yardım sis· 

teminin &Mğlımhğı hakkında 

yeni bir tecrübe daha geçirerek 
bu imtihandan çıkmıştır. Eğer 

Elen hAdfeelerl bogünkft gergin 
hau içinde, yayılma HhHt 
tahmin edllemlyecek derecede 
vde'at gösterecek olan bir alna· 
lıraraaı lhtllAfı haline gelmedi 
lae bu ancık bo andlıema H· 

yeelnde olmaetor. Yonınlatanı 

komşu devletlerde baılamış 

olan aekeri bueketler durdu· 
rulmuş ve hazır bulunan sefer· 
berllk emirleri geri aldırılmıştır. 

O halde bay Tltolesko'nun 
matbuat m6meSBlllerUe yaptığı 

da baearımadığı bir belAyı nıeıl 

aklına getirirsin ? Ben bunu 

düşftnmem bile. 
- Neden? 
ÇilnkO. biitlln bir kalabalık 

işçi sınıfı, ula çınarı yerinden 
kımıldatamamış. Sonra kayalık 
ve çok kurak olan topraktan 
bir koyu açmak değil a kazma 
bile dıyandırımımış da ondan-

- Beo &enin o kalabalık 
dediğin işçi ıınıfı gibi do,an-
mO.yorom. Belki bo leleri gö· 
rebllmek için daha başka bir 
yol vardır. Ônftme kadar gelen 
fırsatı tepmeden zenglnleşebll· 

mek olurono elden kaçırmık 

istemem. 
Çaktn omuzlarını etikti: 
- Seın bilirsin doetum dedi, 

boıunı yorulmak latlyoraun. 

Git deoe. 
(Sonu nr) 
Mu:ıllim 

Sabite A. Ouıo 

bir konuşma eenıeında ileri 
sürdftğG şu sual de hakkı yok 
mudur? Hiçbir emniyet alete· 
minin, karşılıllı yardım taah· 
hildlerl ftzerfne mOeHee moı· 

bedeler • elstemlnl geçemlyece· 
ğlne bundan daha beliğ bir 

barhın ister mi? 
Her lstty .. nlerlo arzuları bu 

defa Balkanlar karşılıklı yar· 
dım ıodlaşması minaslle kar· 

şılaştt. Ba hıl muhakkak BU · 

rette, yeni bir harbı hıızırlıyan 

memleketlerin gayretlı-clni ve 
Avropa'oın diğer taraflarında 

buna beoz~r andlaşmalar ya· 
pılmasıoı ve herşeyden evvel 
Şark andlıaşnıasının akdolun· 
masını gözeten mücudelelerlnl 
ziyadeleetlrecektlr. 

Fakat diğer taraftan, Yuna· 
nistao hAdiselerlnden alınan 

bu tecrübe, Avrupa'da barışın 

fdamesl taraftarlarıoın da bu 
karşılıklı yardım muahedeleri 
sistemini vücode getirmek için 
olan hareketlerini arttırmalıdır. 

• • • 
Katimerini Ne Yazıyor: 

Aılna'da çıkan 0 K11tlmerlnl» 
gazetesi (Mes'od bir mftııhede) 
başlığı altında yazdığı bir ya· 
zıda diyor ki: 

.. Alçak lıyan hareketi dola · 
yıalle bOtün Elen uluıunon 

geçirdiği ba,eık imtihanın kay
da değer bir tarafı olmootor. 
O da Balkan ındlaşmaaı ile bir 
birlerine bağlı mOtteflk dev· 
letlerln Yonanlstın'm meşru 

hilkumetloe karşı gösterdikleri 
rabıtadır. 

Filhakika Elen ulusu, ne 
dost Türklye'nln Baebakanı 

İsmet lnöoü'nftn gftzel sözlerlnl, 

ne Balkın andlaomıeı Baebı· 

kını B. TJtftlesko'nun bu ser· 
gtızeetten istifadeye kalkmak 
fetlyenlere ciddi lbtaratı tazam· 
mdn eden be1ınatını, ne de 
Yugoslav devlet adamlarının 

meşru Elen hükumetine sem· 
pati gösteren sözlerini hl çblr 
Hman unutamaz. 

Bu eon hldieeler Elen ula· 
&onun Çaldarfe hflkdmetlne 
ne kadar bağh olduğunu göı· 

terdi ise ayni konetle Balkan 
andlışmaeının da Balkan yarım· 
adasında barışın ldımeel için 
mükemmel bir varlık olduğunu 
ortayı koymuştur. 

ilan 
••••• 

Şehit Yetim
leri Çağırılıyor. 

İzmir askerlik şubesinden 
Üç ayda bir maaş alınlarla 

on ıenellk maaşlarını alarak 
hazine ile a14kaları kesllen 

eehlt yetimlerinin şubeye mü· 
racaatle kaydettirmeleri evelce 

llAn olunduğu halde pek çok· 

tarının ilAndın haberdar ol· 
mıyarık byıd harici kaldık· 
lırı tetklkıttan anlaşılmış ve 
keyf lyet tekaGt şobeelnden 

eorulmuştu. 

Gelen emirde bu gibi kayıd 
harici kalan ıehlt yetimleri· 
nln ellerindeki vesalklerlle 
nleaoın 25 net gtınll aktamına 

kadar acele şube heeab me· 
murloğuna milrıcaat etmeleri 
ve bundan sonra geleceklerin 

nazarı dikkate ılınmıyacağı 

llAn olunur. 

- Baoı 1 inci yüzde -

almak olmıyacak, daha ziyade 
biitOn Avrupa defletlerloln hail 
hazırdaki hayati menfeatlerl 
ftzerloe müesseı ltlmad verici 
bir tetrlkl mesainin teeııüsftne 

matuf bulunacaktır. BugOnkü 
Berllo milzakeratı da bu preo· 
slbden mülhem olacaktır. 

Avusturya MQsavat İstiyor 
Viyana, 26 (A.A) - Başba· 

kan B. Şoşiog dün lrad ettf ğf 
bir nutukta A vosturya için 
hukuk mOeavatı istemfşıfr. 

Bodapeşte, 26 (A.A) - Ma· 
car Telgraf Ajansından: 

Ulueal birlik fırkasınm Bu 
dapf'şte'de akdeuf4t bir miting· 
de nutuk. söyllyen başbakan 

B. Gömböş Avrupa vaziyetini 
çok tehlikeli bulduğunu, çün 
kO Avrupa buhranını halletm ~k 

ietlyenlerln mes'elenln cevhe· 
rlnl aramadıklarını ve daima 
başka ulusları nasıl kendilerine 

Okutanlar 
Mahallesi .. 

- Buşı l inci yü?:de 
ylrmJbe~ lira veuceklerdir. 
Ortaklığı tanıtmak için de be· 
şer liradan 20 hisse alacak· 
lardır. Bu blsselerln tutarı yüz 
liradır. 

Evler üç ınnıf ılzerloden ya· 
pılacıktır. Belediyenin; okutan· 
lar mahallesi için vereceği 

adadaki area ( iatlednln indiril · 
meel için yeniden belediye 
başkanlığı nezdinde teşebbilete 

bulunulacaktır. Çünka okutan· 
lar, bu lnkıl4bın çocuklarını 

yetiştiren ve her meşakkate 

katlanan bir eınıftır. Bunları 

belediyenin de deetekllyeceğln
de küçQk bir işkil yoktur. Bir 
haftaya kadar Ankara'dakl yapı 
kooperatif ine ya teklifte bolu· 
nulacak, yabod da yetik.il (ee-
14hlyetli) bir arkadaş gôrüemek 
ve eartları tesbit etmek üzere 
Ankara'ya gönderilecektir. 

Batan okutanlar canla bıelı 
earıldıkları bu işin başarılacı· 

ğını inanmışlardır ve istenilen 

paralar da hazırdır. Parıeı yet· 
mlyenler; arkadaşları tanfından 
deıteklenecektlr. 

Yeni doyumlara göre İzmir· 
de tanınmış ve mühim ıermı· 

yeli mimar ve mahendlelerden 

mi'lrekkeb hl r grupta Ankara 
yıpı kooperatif inin teklif ve 

tırtlarını göre monlllmler 
adası dzerlnde yapılacak lnşa.tı 

almak için hazırlanmakt•dır. 

En çok azerlode durulması 

14zım gelen nokta, Ankara ko · 
operatlf inin yıpı ölçdalle fz. 
mir'deld yapı ölçdsil arHını 

bulmaktır. 

Çftnkd Ankara'da gereç (Mal· 
zeme) pahalıdır, İzmlr'de lae 
tuğla ve kiremit ucuz ve fab· 
rfkalırı şehirde olduğu gibi 
çimento ve demir de doğrudan 
doğruya deniz yolu ile gel· 
mektedtr. lzmlr'dekl inşaatın 
Ankıra'dakinden çok ucuza 
çıkacağı ınlııılmıktıdır ve bu 
noktada muallimler de haklı· 
dırlar. 

İnanılır ki Ankıra yapı tir· 
keti lzmlr'ln, İzmir okutanla· 
rının ve belediyesinin uygun 

olan şırtı.rını hemen üzerine 
ılır ve kooularak kıt'i neticeye 

varıhr. 

Bu gidişle bu, btıyak ioln 

mayıs veya hazirana kadar ba· 
şarılıcığı kuvvetle tahmin edil· 

mektedlr. 

ram edecek lerl n l 
lerlnl kaydettikten 
mlştlr ki: 

düşQndük· 

aonr11 de-

- Avrupa nzlyetlnl hı kiki 
olarak halletmek letlyen kimse 
mığhlb devletlere karoı yapıl· 

mış olan haksızlık ve hakaret· 
Itri ortadan laldırmalıdır. 

Almanya hokuk müeavatı h · 
tedl ve bu müsavat kendisine 
vr.rllmeyince hükümranlık hu· 
kokona lstloadeo bunu bizzat 
kendisi aldı. Macaristan bu 
yolda Almanya'yı taldbedemez. 
Ulu11lar derneği azası olduğu 

için ayni talebi bu derneğe bil· 
direcektlr. haly11n dostlarımıza 

ve şimdiye kadar dostumuz ol· 
doklarıoı i ı!bat edenlere gtıve · 

oerek gayf'ytı ni(ecı>ğlmlzi ümid 

ediyoruz. 
l\lıcarfetan u l uslararası mü· 

nasebetlerlnde siyasal ve öko· 
ııomf k noktal nazardan meo(e. 
atlerlnl de kaydetmek istiyor. 
Bntüo mes'elelerln hepsi birden 
h•lledllmek me.zoubablı farı 
ruznameye maliye ve ökonomi 
mes'eJelerlnln de konulması ll
zı m bulunduğu kaoatlndeylz. 

İstaobol 26 (Hueuei) -
Havas muhabirine göre, muta· 
savver şark andlaşmasına kar· 
tılıldı mazaharet prenelbtnln 
ithal edilmesine İnglltere'nln 
pek o kadar ehemmi yet verml· 
yor gibi gör6ndC1ğQne dair be· 
yanalı kaydı ihtiyatlı karşılan · 

maktadır. logfllz murahhasları 
şark lokarnoeu esas metolnin 
yerine ikame edilecek moka· 
bil teklifler serdetmeslol Al· 
man hdkdmetlnden istemiş · 

terdir. 
Tona andlaeması tısanorn 

Almanya~ya nazaran Alman . 

A vosturya husumetini idame 

ettirecek mahiyettedir. Bundan 
başka Almanya Sovyetlerle bir 

ademi tecavaz ıodlaşmaeı ak· 
dinden lstlnkAf etmekte ve 
Londra'yı Moskova'ya karşı 

koymaktadır. 

Londra 26 (A.A) - İngil
tere hükumetine teklif edilen 
şark mlsakındakl mukabil yar· 
dım teminatı prensibine milH· 
baret etmlyeceğl hakkında Slr 
Con Saymon ile bay Eden 
tarafından bay Hltler'e teminat 
verildiğine dair olan rivayetler 
kat'iyyen tekzlb edilmektedir. 

İatanbol 26 (Hususi) - İn· 
glllz ve Alman mtızakerelerl 

bu sabah aaıt 10,30 dı yeni· 
den baılımıştır. 

Mftzakere saat 13 boçoğı 

kadar devam etmiştir. Mtıtea· 

kıben İngiliz nazırları reem! 
öğle yemeğinde hasır bulun· 
mak üzere loglltere eefar~thı. 
nesine gitmişlerdir. 

Pırla 26 (A.A) - Alman 
istihbarat bürosu bildiriyor: 

Bıvae Ajar.sıntn Berllnd~n 
lstlhbarına göre İngiliz • Alman 

müzakereleri esnıeıuda Alman· 
yanın Cenevreye avdeti boan· 
sonda çıksa müşkOIAt Fran· 
Hnın proteetosondan ileri gel· 
dlğl blldlrilmektedlr. 

T. Tarihi 
Araştırma Kuru· 
munda Yeni Seçmeler. 

Ankara, 25 (A.A) - Profeenr 

Yusuf Akçora'd•n açılın TOrk 

tarihi ıraıtırma koroma baekan· 
lığını Bolu eıylnı ve başkan 
vekili vekili Haeıo Cemil, baş 

kan vekilliğine de korum ftye· 
terinden ve Ankara kız llseei 
tarih muallimi Bayın Afet dl· 

uncı aeçUmlılerdlr. 

Haberleri 
• • • • .. J 

Kınık (Hususi) - KıP. 

kooperatif kongreıl toptd'! 
idare mecllel baokınlığtnı 1~ 
cardın bay Selahtadln, a~ 
lara çiftçi bay Baki, çiftçi tı.! 
Mı,lik, kasıp bay Davut, . 
bay lt.emal, mftraklpllklere l 
cardın bay Hafız Sabri, ı 

radan bay Büeeylo, kaaıp 

Rlfat, murahbaalıklıra nabl 
müdürü bay ŞtlkrO Sezgin, 
lediye baıkaoı bay Htısoü > 
kao, sabık belediye reisi 
Halit, belediye üyelerlnden 
Ali srçlldtler 

Kınık Avcılar cf'mlyell id• 
heyeıl intihabatında fahri b 
kanlığa nahiye müclilrü 
Şftkrü, başkanlığa bay İbrab 
Sındırgı, 111atçi bay Salih, u 
sildar bay S6leyman, KAdr 
NAzım ve bay çakır Hil&t 

seçildiler. 

Poyracık'ta: ~ 
Poyracık (Hueuei) - I' 

racık mekteb talebesi, f• 
arkıdaelarına sarfedllmek il 
arılarında dörtyftz elli kaJ 

toplamıelırdır. 

ödemiş'te 
Halkevinde Yeni 6 

Konferans Verildi· 
Ödemiş, ( Hususi ) -

Ödemiş Balk.evinde, anık•' 

Ali Rıza "Tftrk edebiyat '' 
hinde Ttırk dlll&l meı'eleel 
rinde değerli bir konferans J. 
mletlr. 

B. Ali Rıza konferansları 
Saman ve Karahan oğoll 
Gaznevi ve Selçok TOrkle 
temas ettlkden eoora Çagıt• 
ve Oğuz Tftrkçeel bölaml 
anlatmtşhr. Oğuz TClrk 
divan ed~hlyıtı ve halk e 
yatı bölümiloe ayırmıı, bet Jı 
bOUimiın kaynaklırını ve ~ 
sanlıklarını aydınlattıktan ~ 
bo çağların belli başlı eıerl ((: 
eaymış, ·Sekklki'den ve E 
den parçalar okomuetur. ~ 
feranı eOrekll ılkıolırla l 

rllmlıtlr. 

Dan Ödemle bodunni ~ 
cill6k ve edebiyat kolu eırt 
kadar gltmfo, tetkiklerde 

lunmoştor. 

Söke' de 
Halkevinde 
Seçim Yapıldı, Ko
miteler Beşe Çıktı• 

Söke, (Bnıoef) - Söke 
kevl oube ıenel heyetleri 
tın 22 inci cuma gOod •0 

narık komhalarını Sf'çmlıl 
Halk.evi ilk açıldıAında ftÇ 
vardı. BugOn şube aayıs• 

çık~rılmıştır. Balkevl b• 
fırka kaza başkanı bay 8° 
dlr. 

Dil, tarih ve edeblyıt 

sine: BUi m izzet, avukal 
det, doktor Şakir, mnıUllO 
dao ve bayan Şahinde. 

eın'ıtları Dr. Uatf, e~ 
Hl u bayın Durmue. Te 
SelAhlddln Ôzdemlr, Nıdl' 
bayan Fhnet, Spora: /. 

Nazmi, çiftçi Necib, ~ 

Tevfik, İıı Ruhi ve dlet', 
bil. KftUlphane komltııı~ 
İbrahim, avukat Haydar, 
AltOmıek, Rıfkı Ulot01 
bayın İpek seçildiler. 

Aydın Demlryolu Umu'° 

ddrl aıeoden: 
1099 numaralı huaoıl P' 

tırifealdlr. 
28.3.1985 tarihinden soJJ· 

tarihine kadar muteber 
tlzere 5.,ıçuktın lzmlre j 

peynirin beher tonoadlD 

koruo Gcıetl maliye ab• 



Nedendir bilmem, Mart içinde 
~l@an başrnda fırıına olduğu, 
18kvlmlo eskisini arıyarak hattA 
beaab d11 ederek 1 Daha eski 
Mırtao otuzu J diyenler hAla 
•ar. 

Mılum ya, Mart netameli, 
•akar bir aydır. Martan dokuzu, 
0tuıu derler. Romların tarihini 
8enelerce kullandık, Rami Bene 
diye hl r de ad takdık, şimdi 
tarihimiz dftnyamo tarihidir, 
tak•lmlmlz dünya takvimidir, 
bflrnem neden eski Mart diye 
ltunı tak~lmlnln marllm hesab. 

~1Ya besabhya fırtınalara. soğuk· 
•ra mana verenlerimiz eksik 
de~lldl. Hıznilyaeı hep biliriz. 

:Q eski nfHnın (23) Onde idi. 
Onu, Mıyı9'ın altıncı günft 

dtye tesblt eden az da, eski 
blııan'ın (23) il diyen çok ... 

Eskiye itibar olsaydı bltpıza· 
tını nnr yağardı derler, vaz· 
geçelim, ba esti marttan, eski 

:laandan ... Esldnln nesi iyidir· 
1 sınkl ... Yalnız benim biJdl · 

~;~ şarabın eskisi, dostun es· 
r ısı, taban helvasının esk.hl ye· 

bf. 
1 
ıınden iyidir. Şarap estldlkce J' olur, hep biliriz, fakat eski 

08t dOşmın olmaz derler, bu 
f ~birleri hep dQnyı alıştırmıştır. 

lı:ı dosttan dOşman mükem· 

dllıel oluyor, dünya akideleri 
e&· tılŞtirUdfğlne göre marb hAla 

~9kl ıxıart diye heıaha katmakta 
~lnıem hl t heeab var mıdır?. 

~ ı_ 0kaa bile IAf knhğında asma· 

~ ' budayım oluyor zannederim. 

'·' llu Karşı
.vık • J; Klavuzu .. 

eJir Hakkı Ancak 
l{tıho.r Bakanlığınındır 

~ 't 4ıJkua, 25 (A.A) - Maarif 
tltlletlnden: 

ct l'Ork dUI 11raetırrua knrumon
bazırlanan ve 25 Mart 1935 

galla d 
~ılt, n en haşlayarak Ankara'dı 

08 il Ulus gazetesinde yapılan 

lı1t~•nlıcadın Tdrkçeye kare•· 

111 •r klavozu dzerindekl her 

~- tltı telif haklarJ, hakkı teUf 
butlu la na göre, Maarif Vekaletince 

ti 'kdJu araşt•rma karomu adı· 
, ) 

8 
tescil edilmiştir. 

~ l\laraş itfaiyesi 
~.~•raş, 25 (A.A) - Şimdiye 

~~ tu •r itfaiye vesaitinden meh· 

f~ i~t~ bulunan oehrlo bu esaslı 
y ı ... Yacını temin etmeyi karar· 
J vhtnı 

~~ hı, 10 olan belediye şimdiden 
l1"ı ~ 010törpomp satın almıştır. 

Otôr 
'l:ı, Pompun tecrübeleri yapd· 
~hr, 

••••• 
Ahd - ant, pakt (7), (fr.) 

pacte 

Abd - devir (t.kö.) (fr.) 
regne, periode 

Ahdetmek - andetmek: 
Abrar - özgenler ( bak: 

hürriyet ) 
Ahval - haller (t. kö.) (fr.) 

circonstances 
Ahval - işler, (fr.) sltua· 

tlon, le chaees 
Örnek: ahval kesbi vehamet 

etti, 1 şler kötüleşti, leı choses 
tuornent mal. la sltuatlo ı'est 

aggaravee 
Ahval (vaziyet anlamıoa) -

dorum 
Örnek: ahvalJ şahsiye, soy. 

sallık durumu, etat clvll, eh· 
valf sıhhiye, sağlık durumu, 
etat de sante 

Ahvaltı eerait (hala vaziyet, 
zuroffl ahval anlamana) - iş 

fer, haller (fr.) clrconstances 
Örnek: bu abvalcı şerait 

içinde, bu hallerde.. AhvalQ 

şerait müsaid olurRa, işler el · 

verl:se; işler uyarsa ... 
Ahzo rfrlft - yakalama 
Abzü hı - alış veriş 

Aldat - verlmce, (fr.) cotl· 

satlon 
Örnek: bu kulübün üyesi 

yılda 50 lira verlmce öder. 
Aidiyet ( ciheti taalltik ) -

lllşlkllk, illşkenllk 

Ald, raci, dair, m<ltealllk -
Ozerf me, fçln, dolayı, lllşkin 

(8), (fr.) competent, concernant 
appartenant, ıyant rapport a, 

relattf, regardant, cequl est, sur 
Ald olmak - dOşmek, (fr) 

apparteolr 
Örnek: ona bu sözü söyle· 

mek size ald değtldir - ona 
bu sôzü söylemek size dilşmez. 

(7) T. Kö. ayrıca yazılacaktır. 

(8) Oemanbcada bu kelime· 
ler asıl anlamlarından ayrılarak 
son zamanlarda karmakarışık 

bir hale getlrllmfştlr. Bu dört 
sôzfin türlft kullanışlarının 

Tvrkçede nasıl karşılanacağını 

şu Cirneklerle gösteriyoruz: 

ı. Bo kağıdı ilişkin olduğu 
osnoa gllnderlnlz - bu kağıdı 
ald olduğu makama gönderiniz, 
Expedlez cette plece andepar· 
tement competent. 

IJ. dün akşamki sözler hep 
benim üzerime (bana ald) idi 
toote la conversatlon d'hler 
solr çoncernah ma propre per· 

son ne. 
III. Bo ev kimindir? - bu 

n kime aittir. A qul appartl · 
ent cette malson 

iV. Bo işin bana tllşldoltğl 

(aidiyeti) yoktur, cecl o'a au· 
cun rapport avec mol 

1#<1 
~ TE1 ).RASIND~ ... ._,.,, 

lef: 'L 
~lla numarası: l O 

1~11~ 8ey, budala lneanlar, 
tehttk beni se!Amlayın, beni 
dolll. edin, hen bugün mes'o· 

Diye b 
-~~hı ağıracaktım. Fakat 
11, e olarak Nevln'lo, kolum· y.,., y 1 t 
,~,., il avaş, ç yomoeak 
g11ldt e dolu bir çuval haline 

rv!~· hissediyordum .. 
Jlıy0tu t geçiyor, defteri ka· 
'~l~ in. Cephe derin bir 
k6ht t lçlode.. Bu akşam karar· 

' ata 

Yaza o: Orhıın Rahmi Gökçe 

Yarın bakahnı ne ola · 

cak?) 
• • • 

Bugün sabahla beraber kar· 
şı cephede ufuklar derin derin 
homurdanmağa başladı. Öyle 
bir uğultu ki fasılasız bir su· 
rette devam edlyo1'. Ali onbaşı, 
bıyıklarını düzeltti. Y amma 

yaklaştı: 

- Beyüm ·dedi· gavur gene 
ağzmı açtı. 

Şaşalda 
Tetkikat Yapıldı 

Vali General Kbım OJrik; 
şehrimizde bulunmakta olan 
kimya profesörü Bay Fonder 
Beyde ile toprak enstitüsü şefi 
Doktor Bay Kerim Ômer'I Şaşal 
kaynağına götürmüş ve su mil· 
tahassısı olan profesöre suyu 
tetkik ettirmiştir. Yapılan tet
kikte soyan yüzde 15 niebetlnde 
radyo akthlteyl ihtiva ettiği 

tekrar görülmüştür. Hararet de· 
recesl 20-21 dlr. Profesör; su. 
yon ha vaziyetini görünce lz. 
mtr'ln bu; su yQzünden hususi 

bir istikbale nail olacağmı söy· 
lemlştlr. 

Şaşal kaynzklarında kürevlerl 
yaptırılacak radyo aktfvite IJe 
tedavf olmak lstlyenler bu evde 
onbee, yirmi gün kalarak sudan 
istifade edeceklerdir. Profesör 
bir de yOzme havuzu yaptırıl· 
masını tavsiye etmiştir. 

Berga~a Tütün-

cüler Kooperatifi 
80,000 Liralık Ala· 
cak defaten toplanacak 

Bergama tfttünciiler koope· 
ratlf inin yıllık kongresi Ber· 
gama'da toplanmış ve kongrede 
İktısad Vekaleti komiseri sıfa· 
tile vilayet hukuk işleri müdilrO. 
Bay Fuad bulunmuştur. Geçen 
yıl, kooperatif in seksen hin. 

liralık alacağrnın beş yılda 
alınması kararlaştırılmışllr. 

Borçluların taksit zamanla· 
rında borçlarmı vermedikleri 
anlaşılmış ve eski kararın de· 

ğf ştlrllerek seksen bin Uranın 

birden tahsllt kararlaştmhnıetır. 
Yeni idare heyeti başkanlığına ka. 
za fırka başkanı B Ahmed Hamdi 
başkan vekllllğlne belediye baş · 

kanı Bav Nafiz, veznedarhgı 
Bay Kemal, üyeliklere Bay Hu· 
hlsl, Bay Morad, Bay Emin 
Bay Şükrü, Bay Sırt1 1 Bay Os· 

man ve Bay Hasın RemzJ se· 
çllmlşlerdlr. Muvaffakıyetler dl· 
lerlz. 
~~~~~--~~~~~ 

V. Bu iş benim işimdir -
bu fş bana aittir, cette aff.alre 
me regarde. 

VI. Kayserin olanı Kaysere, 
Tanrının olam Tanrıya veriniz 
(Kayserlnklnl Kaysere, Tanrı · 

nrnklni Tanrıya veriniz.) 
Vll. Sıyasal doruıxı üzerine 

bir söylev verdi - siyasi va· 
ziyete dair bir nutuk lrad etti, 
U a fah un discoor sur la si· 
tuatlon polltlque· 

VIII. Do sözler sizin için 
(size raci) değil, cee paroles ne 
vous concernent pas. 

h. Türkiye ılzerlne bir yazı 
- Türkiyeye dair bir makale, 
un artfcle sur la Tarboie. 

Bu top, mitralyöz, maktoeli 
tüfek ve silah sesleri, ilk defa 
bana çok ysbancJ geldi. Zan· 
nedtyoıdum ki, bunların bizim. 
le hiçbir münasebetleri, hiçbir 

alakaları yoktur ve bunlar 
bize dokunmazlar. 

Blraralık bizim toplar da 

başladı: 

Daneler, havada korkunç 
gOrültiller yaparak koşuşuyor 

ve patlıyorlar.. Öyle ki, boş 
göklerin içinde otomobiller 
birer yıldırım sür'atlle gdlb 
geçtyor sanıyorsunuz .. 

Akşam üzeri.. Ateş biraz 
kesilir gibi oldu. Sonra, büs 
bütün sustu .. 

Çöllere, ağır, bulaoık ve 
dumanlı bir akşam esmerliği 

yayılmağ11 başladı. 

Fransızca 
Dersleri 

Dijon ünlv~rehesiode tahsil 
görmüş bir zat tarafından 

Fransızca meraklılanna ve 
imtihanlara hazırlanmak isti· 
yen ortamekteb talebelerine 
ucuz Fransızca dersleri veri· 
lecektlr. lstiyenler Karataş 9 
eyhll sokağında 51 numaraya 
mQracaat edeblUrler. 
,_ J1 

Urla tapu ldaresl.ııden: 
Urla'nın kırkık boğazı namı 

diğeri izzettin mevktlnde için· 

de 98 zeytin ağacını havi do · 

ğosu: dere ve idris zeytlnUği, 

batısı; evelce emvali • metrüke 

ve marangoz abdollab zeytin· 
lfğf ve berber htlseyfn veresesi, 
poyrazı; marangoz ahdullah 

zeytinliği, kıblesi; evelce em· 
vali metrüke şimdi kAzım zey· 

tlnlfği ile çevrili bf r hektar 
ve altı dekar ve 650 m. m. 

zeytlnJlğln naklb oğlu mehmet 
kızı bayan ayşenln 35 • 40 yıl· 

danberl koçaosız lsslsl oldoğa· 
nu ileri sürerek kendi adını 

yeniden ıaku kütOğüne geçir· 
dikten sonra oğlu bay kAmil'e 
temlik etmeyi istemektedir. 

Ba yoldaki istek yerinde 

ımhp perklştlrilecektlr. 

mallD kendisinde veya sını· 

unda herhangi bir yerinde ta· 
sarruf veya iddiası olanlar 
varsa bu yazmın sayıldığı gün· 
den başlamak Qzere on gdn 
içinde Urla tapu idaresine 
veyahut 7.4.935 gilnlemecinde 
yerinde araştırılacak memura 

elindeki belgelerile baovurması 

bildirilir. 888 

Üniversitede Döçenı, 
{Muavin Profesör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara hergün öğleden 
sonra bakar. 

İstiklal caddeıi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf· ıSTANBUL 
Telefon : 49250 

AkhlHr icra memurluğun· 

dan: 

Otel baştanbaşa yeniden boyatılmıe ve mobilyası tecdit 
edtlmlştlr. Sıhhi temizliğe son derecede dikkat ve itina 
edilmektedir. Servis muntazam, oda flatlerl zamanın lca· 
hına göre acozdor. Bundan evet senelerce mlleteclrl bulun· 

muş olduğum bo müeeseseme gösterilen rağbetin gene gôs· 
terflmeslnl muhterem müşterilerimden rica ederim. 

Abdullah }lolaJiç -

Kışlada Mfts. Mev. satın alma komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

Müstahkem mevki sa. al. ko. nundan: 
6.Nlsan.935 cumartesi giinü saat 15 te 1zmlrde kışlada Met. 

mv. sa. al. ko. da açık eksiltme suretlle ihalesi yapılacağı Anı · 

dolo gazetesinin 20.3.935 ve 25.3.935 tarihli nilshalaranda ll4n 
edilen yedi adet kızan ocaklarının iki adedi hdşer kazanlı yazı. 

lıcağı yerde sehven dört adet olarak yazıldığından taehthen tlıtn 

olunur. 8-0 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilanlan 

Ankara M. M. v. sat. Al. ko. dan~ 

Bir tanesinin tahmin edilen fiatl 125 kuruş olan 200,000 
tane yerli veya A vropa mamulatından olmak Qzere çıplak alimin· 

yom matara, kapalı zarfla ekelhmlye konmuştur. Jbalesl So.mart 
935 cumartesi günü saat 15 tedlr. Muvakkat teminatı 13750 
liradır. Şartnamesini onlkl Ura elli kuruşa almak ve örneğini 
görmek için lstiyenler her gün öğleden sonra komisyona uğrıya· 
butrler. İstekliler ekslhmiye girebilmek fçln .kanonun tarif J 
dairesinde muvakkat teminat ve arttırma ve eksiltme kanonunun 

I 

3 ct1 maddesindeki vesikalarla birlikte teklif mektublarını emız 
ihale sa1tlnden bir saat evvel M. M. v. l!Bt. al. ko. nuna vermiş 

bulunmaları U4n olunur. 12 27 14 27 434 

Gördesli faik'e borçlu fatma · .&\\llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~llllllllllllllllllllllll l lflllllllllll///k~ 
mn ayvalı gül mevkUndekl ~- ~ 
2soo metre murabhunda bağ :: Beynelmilel Paris Panayırını ; 
ve içinde iki göz mükemmel 

kule, 20 sak zeytini havı etrafı :: Ziyaret Ediniz.. = 
tellerle muhat yer bir ay müd· = = 18 Mayıstan 3 Haziran 1935 e kadar 
detle miızayedeye çıkarılmıştır. ;;;;;; ;;; 
23.4.935 satı günü saat 14 te = Fazla Mahimat Almak için Fransız Ge- = 
lhaleııl yapılacaktır. Tellallyesi = neral Konsolosluğuna veya lzmir Fran· -
harcı alana ah satlş peşindir. :;: -
Alıcıların 0 gün icraya gelme· = sız Tica~et Odasına Müracaat.. = 
1 e rl ilan ol onur. 8 R 3 ;;; 11111111111111il1111111111111111111111111111111111111111111111111111il111111111111111111111 1111111111: 

- Beyim ·diyor· biraz yemek 
ye .. Ne olar, ne olmaz? Gerçi 
helecan insanın garmm şişirir 

emme tok karınla adam daha 
iyi dövüşür.. İnsan oğJu zıba· 
rırsa bile aç zıharmamalı . 

Ona bakıyorum: 
Ali onbaşı, akşam nevalesini 

rahat rahat yiyor. Ara sıra 
karşı cephelerden birkaç maki · 
neli tüfek, birkaç mitralyöz 
@esi geliyor. 

Ali onbaşının yanıbaeına 
serseri bir kurşun düştü. Yd· 
ıüme baktı: 

- Naha ·dedi· şuraya şimdi 
bir sinek saplandı. 

Ve gene yemeğine devam 
etti. Harb artık bülmkJler için 

tabii bir şekil almış .. 

- Ah ·diyorum· ben de 
ah abllsem .. 

uykuya daldık. Burıadakl siper· 

lerde, toprağıo rütubetl ineam 
rahatsız etmiyor. Başımı bir 
taş parçasına dayadım . Ali 
onbaşı ona örtdlerle sert bJr 
saman yastık haline getlrdf. 
Üstüme battaniyemi de örttiı: 

- Biraz oyu beyüm dedi· 
ganm (KanınJ dinlensin .. 

Daha ilk gece, keşfe çıka· 
rıldım. Düşman ön slpf!rlerlnin 
debşetll ateşi karşısında saatler 
geçirdim. Bo hAdfseden sonra 
artık ben de harbe alışmıştım. 
Sinirlerim yavaş yavaş onu 

kabul ediyordu. Ölümden kork· 

maz oldum. Yalnız, bir düşün · 

ce var ki, ara sıra kdamda 

çenkel atı yor: 
Onları bir daha görememek .. 

Esasen Haşmet'i göremlyecek· 

tim. Çocuğuma gelince, ne 

- Bo çocok benimdir. 

Dlyebllirlm. Fakat kızoğlan 
kız zevcetn Nevln'I.. Aman 
yarabbi, cephenin buhranı di . 

mağıma vuruyor galiba! 

Hayal, deltllk .. 

Gene gözlerimin önüne gel· 
diler, gene aşkımın yarıda ka· 
lan hatırasına dalıyorum .. 

Onunla tanıştığ1mızın ikinci 
günü, Nevin, Nüveyre ve ben 
Başmet'e gitmiştik. Burada 
neler konuştuk, neler anlattık, 
farkında bile değildim. Ben 
sadece onu görüyordum. İçim 
yalnız onun sesi, onun havası 

Ue doluh boşalıyordu. Onun 
güzelliği, yavaş yavaş bir çatıyı 

saran alevler g'bl içimde ~e· 

nişleylb yükseliyordu. Kalblmııe 

amldler, sık, koylu bir orman· 
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Ôksnrenler! Mut· 
laka (Okamentol) 
ÔksO.rük Şekerle· 
rini Tecrilbe Edi-
oız ... 

ve i'nrjen Şahapın 
En Osuın Bir 1Uüs· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Ku vYetl i ~lnshil 

fstiyenler Şahap 
Sıhhat Snrgnn 

Haplarını Maruf 
ecza depolarından 
,.e Eczanelerd~n 

Arasınlar. 

• • 

Ll.I 
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CD 
LU 
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~SIHHAT 
~ ECZANESi 

Hamdi Nftzhet 
Ucuz, taze, temiz llAçlar bulunur 

11 Başdorak - Büyfik Sa· 
# lebçl Hanı karşısında. 

Hamza Ilüstem 
Fotoğıraffhanesö ___ .. _____ _ 

l - Bayram gilolerl açıktır. 

.Muhterem müşterilerimizden gördilğdmOz rağbet ve 
teveccühe naclz bir mukabele olmak üzere bayramın 
birinci gftndnden M•rtın nihayetine kadar reılm çek· 
tlrecek saygılı müşterllerlmlıe birer zarif hediye ver· 
meğl dfişündok. 

MGtterilerlmlzln bo hediyemizi kabul etmekle bizi şeref· 
lendlreceklerlnl ilmft ve temenni eyleriz. 

2 - Mağazamızda en yeni fotoğraf makineleri ile eczaları 
ve umum fotoğraf malzemeıl bO.yök tenzllAt ile aalll· 
maktadır. Muhterem m6şterllerlmizln bilhassa nazarı 
dikkatlerini celbederlz. 

Resne Fotoğrafhanesi Sahibinin 
Müşterilerinden Bir Ricası .. 

İkinci Beyler ıokağındakl fotoğraf hanemi kapatllğımı ııaygıb 
mGşterllerlme Utn ederim. 

Kllşelerlml Emirler çarşl8lnda Bay Hamza R(btem fotoğraf· 
hıneslne naklettim. Slparl' vermek lıriyenler lfttfen oraya uğ· 
raıınlar. 

Ben de ılmdlllk ekler zımanlar oradayım. 

BAHAETIIN • FOTO RESNE 

ilan 
lzmir ikinci daire stİ işleri modor

lüğOnden: 
1 - Keşif bedeli 2750 lira olop Salihli kazaeına bığb Adala 

nahf yeal merkezi önGnde bulunan tağdlye kan ıh baıında yapıla· 
1 

cak kıpak inoaatı 1 -Nfean· 935 pazartesi gann saat 10 da 
Salihli MalmGdtırlftğftnde kurulan ihale komlıyonuoca lbaleel 
yapılacaktır. 

2 - Bu lolo şartname ve projelerini görmek tıtlyeoler lzmlr'de 
Beyler sokağındaki ikinci ıu işleri dairesi mildGrlftğilne gelme· 
lerl ve pazarhğa girecek kimselerin de muvakkat teminat para· 
larını maleandığına yatırdıklauna dair makbuz veya kanunen 
kabul edilebilecek muvakkat temfoatı bHI mektubu mezkur ko · 
misyona tevdi etmeleri. 

3 - isteklilerin evvelce bu gibi Nafıa işlerinde çahımıı ve 
ehliyetlerine de sa işleri müdürlftğ6nce kanaat getlrllmlı olması 
IAzımdır. 870 25 27 30 

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

O~müır ŞlYllb>esö 
ikinci kordonda Borıa civarında kendi binasında 

TELEFON: 2363 

••••• 
HertOrlO Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

MQsait şeraitte mevduat kbul edilir 

Hububat, O.zam, incir, pamuk, zeytinyağı, afyon ve 
sair emtia kumuıyonculuğu yapılır. Mallann vilru· 
duoda sahiplerine en mO.sait ~eraitle avans verilir. 

Aylık elektirik 

Masrahnız 

içi gazli 

lambalarını kullanınız 

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

M·ehmet Tevfik 
Bnynk Elektirik, Telefon v~ 

~lalzemeleri deposu. 
Peştemalcılar N. 77-79 Tel. 3332 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"ULYSSES,. vapuru 20 martta beklenmekte olup yQkOnü 
boşalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köıtence limanları fçfo yük 
alacaktır. 

"CERES,, vapuru 25 marttan 28 muta kadar Aovers, Roter· 
dam, Amsterdam ve Bamburg Umanları için yük alacaktır. 

11ULYSSES,, vıpuco nleandau 1 l nisana kadar Anvers, Ro· 
terdam ve Bamburg limanları için yük alacakaır. 

SVENSKA ORIENT LlNIEN 
11ROLAND11 motörd 20 mıutta Roterdam. Hımburg, Copeo· 

bagen, Dantzlg. Gdyoia, Goteburg, Oıılo ve lskaodinavya Uman· 
ları için yük alacaktır. 

"VİK.İNGLAND., motörü 2olaanda Roterdam, Bamburg, Co· 
penhıgen, Dantzlg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskandinavya 
limanları için yak alacaktır . 

SJ.:RVlCE MAR1TlM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Selt!r 

"PELES,, vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, Ceoova, 
Marsllya v~ Barselona hareket edecektir. 

" ALBA JULYA ,, vapuru 1 mayısta gelJp 2 mayısla Malta, 
Cenevo, Marsllya ve Baraelon'a hareket edecektir. 

NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 
İzmir Nev· York arBBında ayda bir muntazam ıefer 

"TAMESIS,. vapuru 19 martta (doğra) Nevyork fçfn yük 
alacaktır, 

"RINOS,, vapuru 20 nlBBnda ( Doğru ) Ne•york için yok 
alacak tal' 
Hamlı: İllnlırdald hareket tarlhlerlndeld değlolklfklerden acente 

meı'ollyet kabul etmez. 
Fazla tafsllAt için İkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye ılrketl 

blnuı arkuında Fratelll Sperco acentalığına mftracaat edilmesi 
rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

V. N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE L1N1E 

"AVOLA,, vapuru 15 martta 
bekleniyor, 4 nisana kadar An· 
ven, Roterdam, Hamborg ve 
Bremen llmınlarma y6kllye· 
cektlr. 

11SAMOS,. vapura 15 nlıan· 
da bekltınlyor. 20 nisana kadar 
Anvers, Roterdım, Bamburg 
ve Bremen limanlarına yok 
alacaktır. 

ARMEMENl' H. SCHULDT 
HAMBURG 

" TROYBURG 11 vapuru 25 
martta bekleniyor, Bamburg 
ve Anveraten yak çıkarıp An· 
ven, Roterdam ve Hamburg 
Umrnlarına yak alacaktır. 

" NORBURG il Va!>Dru 28 
martta bekleniyor. Bamburg ve 
Auvers'ten ydk çıkaracaktır. 

JOHNSTON VV ARREN LINES 
LTD - LlVERPUL 

"DROMORE11 vapuru 8 ol· 
eanda bekleniyor, Anverı ve 
LlverpoPdan ydk çıkarıp BurgBB! 
Varna, Köstence. Galaç ve 
Oralla için ydk alacakllr. 

"NEPTUN,, SEA NAVlGATl· 
ON COMPANY Ltd. 

BUDAPEŞTE 

"DUNA,, vapura 5 nisanda 
bekleniyor, doğra olarak Bralla, 
Bodapeşte, Brallslava ve Viyana 
için yilk alacaktır. 
TBE EKSPORT STEAMSBtP 

CORPORATıON 

Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

CendeU Han. Birinci Kordon 
Tel. 2443 

The Ellerman Llneıı Ltd. 
"OPORTO,, vapuru 21 mart· 

ta Lberpool ve Sevanseı'dan 

gelecektir. 

' · FLAMİNIAN ,, vapuru 22 
martta Llverpool ve Sevenıea· 

dan gelecektir. 
"DELOS,. vıporu 21 martta 

Bambarg, Bremen ve Anvera· 
ten gelecektir. 

" TBURSO ., vapura halen 
limanımızda olup Londra ve 
Holl için yok alacaklar. 

Not Vurul tarihleri ve va· 
purların isimleri ft.zerlne deni· 
şlkltklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

"EKS1LONA,, vapuru 2 ol· 
sanda bekleniyor, Nevyork, 
Filadelflya ve Boıton limanla· 
rına yok alacaktır. 

"EKSMOUTB11 vapuru 19 
nisan , doğru bekleniyor, Nev
york, FUldelffya ve Baltlmor 
limanlarına ytık alacaktır. 

" EKSELSIOR ,, vapuru 3 
mayısta bekleniyor, Nevyork 
limanına yak alacaktır. 

"EKSMINSTER,, vapuru 19 
mayısa bekleniyor, Nevyork 
limamna yük alacaktır. 

N. B. - Geliş tarihleri ve 
npor tarihlerinde acentemiz 
hiçbir meı'ullyet kabul etmeı. 

Telefon No. 2007 · 2008 

DOKTOR 

Fahri Işık 
izmir Memleket Hastanesi Rontken Mntahassısı 

HERNEVı RONTKEN MUAYENELERİ 
ve ELEKTİRf K TEDAVİLERf. 

Yürümi1en ve Bilhassa RAŞİTiK Çocuklara Ultra-\ iolc 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri Ynpılır. 

• ikinci Beyler Sokak Fınn Karşısı No. 25 •Tele. !254!2 

Söke Helediy~ Başkanlığından: 
Belediyemiz elektlrlk şirketlolo müddeti 12 nlıan 936 ıarl 

hJode hitam bulacaktır. Makine ve dinamo tevziat tablolarıod• 
maada bötftn harici tesisatımız hazırdır. Gerek ortaklık ve ge 
rek tt'ılıatı da üzerine almak suretlle talih olacakların ve bıJ 

bapla izahat almak htiyeolerin 
müracaat etmeleri llAo olunur. 

1111111111111111111111111111111111 1 
- • • --- IZMIR 

~ Esnaf ve Ahali bankası -
---
--

-

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

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

Alaşehir, Tire .. 
---···---

Hertü.rlü Banka Muamelata Yapar .. 

- Bir eeoeHL mevduat• % 6 
_ Altı ayhk " % 4,1·2 
_ V adeslz hesabı carller~ % 4. faiz verir. 

liimi 111ır1111111111111111111 11 111 ıı 111111 11111111 ı 
Doktor~ 

Zekai Tarakçı 
Dahiliye Mütehassısı 

ikinci Beyler eokak No. 45 Beyler Hamamı .karşısında .. 
Öğleden sonra :J - 6 ya kadar bastalarmı kabul eder. 

TELEFON : 3806 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban· 
kasından: 
Tdrldye cOmhoriyet merkez bankaııı idare mecllal hlaedarlıt 

umumi heyetini 28 nisan 1935 pazar gilnG saat 14 de Anklr•· 
da bınka idare merkezinde fevkalAde içtima ve onu mftleaklP 
alelAde içtlmaa davet etuıeğe karar vermiştir. Hlısedarlarıo bao· 
kadan gönderilmekte olan davet varakalarını alarak o gün lçt11P• 
saatinden evel bankaya gelmeleri veya dn_t verakaları araıınd•· 
ki vekAletname ile bir mftmeaall tayin etmeleri rica olonor. 

Fevkalade Umumi Heyetin Müza-
kere Ruznamesi: 

1 - Nlsamnamel eaaılnin 13 Onca maddeıılnln mftzeyyeJ aall 
fıkrasının şu ıuretle tadili. 

" 32 inci maddenin (E) fıkrBBı mucibince verilecek avanslar mO' 

kıblllnde yapılabilecek emisyon 11 inci madde moclblnce bazlo0 

borcuna mahsup edilmiş meballğl tecavtız edemez. 
2 - Nfzamnamei eaaslyenin 21 inci maddeılnln oöyle tıdll 

olunması: 

Madde 21 - Yukarıdaki madde mucibince devir ve ftrd 
olunan veyahut luti.kal eden hlese senetlerlnln arkalarına kef 
f iyeli ferağ veya intikal ile yeni aahlblntn ismi yuılarak ııatıbl· 
yettar imzalar atılır. Bir senedin ferağı fazla tekerrtlr edere~ 
arkasında yer kalmızsa aşağıdaki fıkraya göre yeni bir ıeoetl' 
tebdil olunablllr. 

Yanan, çalınan veya ıalr suretle harap veya zayi olan bi~ 
senetleri yerine eahtplerlnln .. milracaatl üzerine yapılacak tetki 
neticesinde ayni ıınıhan en son verll'Dlş hlHe senedinin noOJ•· 
ras1Dı taklb eden nomarıeyı havi bir hlaae •enedl verilir. Bo ,e· 
net eıkl senedin nomaraııoı ve onun yerine kaim olduğunu g6'' 

terlr bir damga ile damgalanır. 
3 - Nizamname! esaslyenln 32 inci madddeılnln muıdd,I 

(E) fıkr11ının birinci cftuıleılndeo ıonra aşağıdaki comıeolf 
llbesi: 

"Banka yukarda zikri geçen tahvillere hulne ile bankı bO' 
noları mukabilinde vadesi ve faiz ntıbetl hazine ile banka idi" 
mccliel arasında tekarrflr ettirilmek ve 1934 ıeneıl !!lhayetl~ 
kadar itfa edilen yüzde 1 faizli hazine bonolarının yOzde 80 
niebetlnde olmak ftzere maliye hazlneslne[annıı verebilir . ., 

Alelade Umumi Heyetin Mozaker~ 
• 

Ruznamesi 
l - Bankanın 1934 yılı idare mecliııl raporonon tetkiki ·~f 
2 - Murakabe komisyona' raporu Qzerine blAoçooun tııdi 

ve temettOatın teklJf veçblle tevzllnlo tanlbi 
3 - idare mecllılnln lbraıı 
4 - Maddetlerl biten müraklplerden 
1 - B ve C ıınıfı hleselerlne Hhlp ıı' bankalar ile oirkel 

tarafındın bir m6rıklp intihabı 
2 - D 11Dıfı hi11edarlarına Hhlp hluedarlar 

mGraklp intihabı 
tııafındaJJ ~ 

886 


