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Bir Talimatname Hazırlıyor. 

usya Aleyhine Ittifali Telilif Edildi. 
Berlin Müzakereleri Bitti. Con Sayıuon Döndn Fransa Fevkalade Komi· 

seri Şeref ine Ziyafet. örüşmeler Açıl\: ve Samimi Oldu. Se
mere Alındığı l(anaati Vardır. -----~~~~-------~--~~ 

AtatUrk, Bay Dö Martel'i Dün Çan· 
kaya'da Kabul Buyurdular. ~~~~-------·~·~·~ı----~~~~-

Saymon, Almanya Müşterek Emniyet Sistemin Ankara 26 (A.A) - Fran· lerl bakanı Tevfik RilidO Araı 
ea'oın Suriye fevkalAde komi · bu akşam saat 20,30 da An· 

-·-· 
ÇekiHrse Diğer Milletler Birleşecektir, Dedi. seri bay Dö Martel ~ğledeo 

evvel D,ş işleri bakanı Tevfik 
Rüşdft Aras"ı ve öğleden sonra 
Başbakan femet İnöoO'nü ma 

kamlarında ziyaret etıni, ve 
bu ziyaretler Ankara palasta 
inde olunmuetur. 

hnan~1a'da 
• 

eşı·edilcu 

esmi Teb.liğ. 
• • 

lıerlin, 26 (A.A) - lle mi 
i~. Almuu i tiuhıırat lıürosu 

diriJ or; 

lııgiJiz lıaricive bakanı Sir 
'il • imon ile murabba Lordu 
' l<;den, Bay Hiller \'e Alman 
~ itleri Bilkanı Baron \on 1\ö· 
t .A o • d ı '1' ""0. ıkı gün :t..ıırfıo a ngı ız 
1ri Sir :Filips ve tahdidi ıesli· 

• 1 T ıe eri mütabassm Bay \on 
lltrop hazır oldukları halde 
'-n görüımcler lıu akşam lıi· 
' tt"aıiıtir. 
. 3 şubat tarihli tebliğde uıün· 

lllea'eleler tetkik edilmiştir. 
g rüımeler tamamile doetane 

·'Çık liıan ile yapılmıı ve her 
'-rafın noktai nazannın ay· 

~l 
~lılıoanna medar olmuıtur. 

Jon Simon, Londra'da l<'raosıı: 

~ozırlara verilen ziyafette 
nutuk irad ediyor 

Berlio, 2G (A.A) - Husuı:ıi 

bir kuynııktao öğrenilmiştir: 

1oglltere ile Almanlar arasın 
da yapılmış olan müzakerelerin 
esasla mevzuunu silahları bıtak· 
ma mes'elesl tf'şkll etmlıtir. 

Alman bakanları İnglllz arka· 
daşlarına Almınya'ya komşu 

olan devletlerin son derece 

Bay Bitler ve arkada:Jarı 

ilerl varmış olan teelihatlarana hata müteallik olan noktal na· 
mfitealUk birçok vesaik tevdi zarı bir güna lbhama mahal 
etmişlerdir. Almanya'nın teali· kalmıyacak surette bildirilmiş, 

Ankara 26 (A A) - Dı~ f~ · 

lr.rl l:>a\anı Tevfik Rüşdü Ara8 
bugün öğle· üstü Anadolu ku 

Jiibünde b•y Dö l\larlel şere 

f in,. busu•i bir öğle ziyafeti 

veroıi~tir. Bu zlyar~ue Dış iş 

lert bakanlığı ve Frın~ı bii 
yfik etçiliği erUoile bay Dö 
Martel'in refakAtfndekl zent 
hazır bulunmuştur. 

Ankara 26 (A.A) - Dış iş · 

frııosa fe,·k.olliJe komiseri 1sıaobul 
\'alisi ile beraber 

kara palasla Franea'oın Suriye 
fevk.alide komlEerl bay Dö 
Marıel ı·ref ioe bir dyafet 

- Sonu 4 nrü yüzde -

Bay Tiıulesko Belgrad'dan Ayrıldı 

K. itilaf ve B. Andlaşma
sının Rolü Büyüktür. ________ , _____ _ 

~i hilk.Ometiu tnkib etmekte 
~u eiyaaet ile beynelmllel teş. 
~ ~eaaiyi ıslah etmek suretile 

~· ıu1bunun temin ve tanin 
ta' 

---------============--------- yani Almanya'oın1 diğer dev· 
Lö Jurnal Gazetesi Diyor Ki: letı"rıe aynı vechne hareket et· 

Bay Titulesko Belgrad'dan Hareke
tinde Gazetelere Beyanatta Bulundu 
Macarlar ilk Beyanata Sinirlendiler ~ ltıi gözetmiı oldukları anla· 

'Itır. 

1 
lQgiliz ve Alman naıırlan 

'fidan doğruya yapılmıı ve hi· 
ttnıiı olan müzakerelerin ee· 

e lermiı olduğu kanaatinde· 
~ Sit Con Simon hava tarik.He 

loııdra'ya gidecek, Bay Eden: 
~ tter olduğu vechile Moskova, ,k>,, va Prag eeyabatlerine de· 

tdecektir. 

Fransa • Rusya Yakınlaş
masın da ihtiyatlı Olalım. 

Parla, 26 (A.A) - Bo Hbah· 
ki nazırlar meclisi hemen be· 
men milnhısırao B. Laval'ın 

._ _________ .) Cumartesi glinft ilç devlet ricali 

tty Hitler'in ileri Sürdü
ğü iddialar Nelerdir? 
~erı Tayyarele.:de Müsavat, Sil3h· 

ları Bırakmak veya Silah
llllıakta Müşterek Hareket istiyor. 

~ Bay Bitler, Bay fon Simon ve Ba1 Von ~araıi 
ttli 

ı,4 n 26 {A.A) - HavH görOşmelerln kara, deniz ve 
~ '~ttdın: havı mes'elelerl hakkında ce· 

d,t:lıler'le Almanlar ara reyan etmlı bolundoğano bil-
~ gl\rtlşmeler bogQn İo dlrmektedlr. 
t •efarethaneslnde verilen lyi malumat almakta olan 
,~eın,gı yftztlnden lnkıtaa loglliz mahafill B. Hftler'1n 

it ~Itır. Mazakerelere ôğle· Uerl ıQreceğl iddia ve deltllorl 
~. tlrı devam edilecektir. dıba ılmdideo ıu ıuretle hu1411 
~~ ... 

ın mabıblrl bugtınka - Sonu 6 inci ytızde -

arasında yapılmış olan mükAle· 
melere dair vermiş olduğu lza· 

Bay Laval nuıul.: ıöylerken 

batın dinlenmealoe hasredll· 
mlştlr. 

SaJAblyenar mahaf il 11 i ' i· 
samla Strazede yapılacak top · 
lantada elde edilecek nihai neti · 

celere lotlzaren bu mükAleme· 
ler hakkmda ketum davranmak· 

tadırlar. 

Bakanlar meclfei Sovyet Rus · 
ya tarafından yap1lao daveti 
kabul etmiş olduğundan B. La· 
val 15 Nisandı toplanacak olan 
uluslar karomu konseyinin top 
lantısı biter bitmez pek müeaid 
ahval ve şerald içinde ve 
mfisbet neticeler elde etmek 
lmk4nına sahih olduğu halde 
Rueya~ya gidecektir. Mumalley· 
hin hareketi tarihi 20 Nteına 
dogro olacaktır. 

Berlln, 26 (A.A) - Alman 
latlhbarıt btlroıundan: 

- Sonu 5 inci ynzde -

tikleri ıakdlrde son nıltralyö 
ziloe kadar sllAblırını bıraka. 

cağını beyan etmiş olduğu fark 

ve tahmin edilmektedir. Gene 

bu sllellel ef Ur dahfltnde Al· 
manya ile kurumlar arasındaki 
wQnasebetler de tetkik edil 
mektedlr. Almaoya'oıo noktal 

nazarı mıhlmdut: Almanya bir 
çok defalar bildirilmiş olan 
şerait altında uluılar kurumun· 
dakl mevkflnl almağa Amadedir. 

Bu lbım ~arılardan bfrl Al· 
mınya'nın hukok müeavatıoı 

resmen tanınmasıdır. 

Müzakerelerin Fransa'oın 
uluslar kurumuna vaki müra · 
caatlnln ibda!! ettiği vaziyeti de 

- Sonu 6 ıncı yüzde -

Belgrad 26 ( A. A ) - Ro· 
manya dış lolerl bakanı Bay 

Bay Titulesko 

Thulesko matbuat mümeaellle· 

r ' Ualkevinde Fransızca ve 
Ingilizce Kurslar .. 
~-~~-~-.... -~-------

Derslere 4. Nisanda Başlanacaktır. 
Kayıt Muamelesi Yapılıyor .. 

rint kabul ederek onları aoı· 
ğıdaki beyanattı bolunmootur. 

-Küç6k anla:ma ile Balkan 
ınlışmaernıo rolO çok bdyOk· 
tür. Binaenaleyh her iki organız. 
mln reisi ıııfatlle hali hazırdaki 
beynelmilel vahim hAdlselerl 
öğrenememezllk edemem ve 
menfeatlerlmlzln ne gibi şeyleri 

kl\bul etmemize mOsah oldu· 
ğunu ve ne gibi şeylere aalA 
milaamaba edemlyecegimlzl açık· 

ça söylemekten kendimi men· 
nedemem. Yugoala vya başbakanı 
bay Yevtlç'le yapmış olduğum 

noktai nazar teatileri neticesin· 
ne bir kere daha gördQm ki, 
şimdiki ıh val ve şeraf t altında 

noktal nazarımız ar ıeındald 
ıyoiya her bir teselliden çok 
daha bayn.k bir kuvvettir. 

Belgrad 26 ( A.A ) - Bay 
Tituleako bociln öğleden ronra 

- Sonu 4 neft yüzde -
( 

Halk evinde 
Konferans Var 

Halkevi kurslar şubesinden : Bu perşembe giloü 1811 

onyedlde Halkevl salonlarında 
1 •• Fransızca ve lugilizcc için hazırlıkları yapı· Kız Muallim Mektebi mOdOrQ 

lan kurslarda, nisanın dördnnden itibaren derslere Bay Mustafa Rahmi Balaban 

başlanacaktır. Devam edecek talebenin şimdiden Hal- tarafından "Muasır hayat te· 

kcvi katipliAine mOracaatle adlarmı yazdırmaları ve IAkkilerl ortasında Tdrk genç 

nisanın dôrdnndc de llalkcvinde bulunmaları la· llğlnln hayat gayesi.. mevzuu 
ftzerlnde mfthlm ve alAkalı 

zımdır. 
bir konferanı verilecektir. 

2 •• Ortamektep bitirme kursuna devam edecek Okurlarımı: 1 , bu çok değerli 
olanlar da erkek muallim mektebi mftdllr muavini konferaoeı dinlemelerini tav· 

~B_a_y_R_e_•_id·'·e-·m-ft-ra_c_a_a_t_ıe_k_a_y_•_tı_a_r•_n_•_y_a_p_tı_r_m_a_ı_.d_ı_r_ıa_r_. ,, j ~iye ederiz. 



Maamaf ih, Komisyon ve Komiteler
deki Mevkiini Bırakmıyacaktır. 
Cenevre 26 ( A. A ) - Ja. 

ponya bundan iki yd evvel 
uluslar kurumundan çekllece· 
ğlnl bildirmişti. Bunun kat' i 
olması için geçmesi icabeden 
iki yıl müddet yarm hitam 
buluyor. Malum olduğu veçhi· 
le Japonlar uloalar kurumunu 

terketmeye Pılançorl lhtlllfında 

kurumca verllmfı olan rey 
ilzerlne karar vermişti. Maa· 

Bulgar'lar ___ __. ........... __ _ 
Askeri 
Hnkômleri 
14~eshetmiyorlar. 

maflh Japonya beynelmilel me· 
sal barosunun çalışmalarına iş· 

tlrak edeceği gibi uluslar ku· 
rumonon komisyon ve komite· 
lerlnde de mdmesslllerl bulu· 
nacaktır. ÇQnkil bunlar şahsi 
olarak iştirak etmektedirler. 

Nihayet Japonya bı1yük Ok· 
yınos adaları Ozerlndekl man · 
dasını muhafaza edecek ve bu 
itibarla önümOzdekl içtima dev· 

resinde manda altındaki adalı· 
rın askerlikten tecridi hak.kın · 

da kendisinden tıleb edilmiş 

olan izahatı verecektir. 

Tokyo 26 ( A.A ) - Dışarı 
işler bakanı Bay Blrota nazır· 
lar meclisinde, bugünden iti· 
haren japonyayı uluslar koro· 
mu na bağlı yan böU1n kayıtla· 
rın ortadan kalkmış olduğunu 

Bulgar Sefiri T. Rfişdfl bildirmiştir_. __ 

Aras'a Teminat Verdi .. ElenMilJiBayramı 
Ankara, 26 (A.A) - Dış 

ıoıert bakanı JJ. Tevfik Rüıdü Münasehetile Çe
Arıı tarafındın dün kabul edl· k .1 T ) f) 
len Bolgırlsıın'ın yeni Ankara ) en e gra ar•• 
elçiel B. Pavlof Tftrklye dışarı Ankara 27 (A.A) - Yunan 
işleri bakanı ve uluelar korumu milli bayramı münısebetlle Re· 
konseyi başkanı sıfatfle B. Tev· laicümhur Atatilrk ile Yunan 

flk Raıdft Aras'ı hükumetinin refı!cftmburu B. Alebandr Za· 
Neoyl andlaımaaınan aakeri bil· 
kumlerlnl bir taraflı feshe te· 
eebbfta etmeğl aalA düeftnmedl 

ğlnl ve dihilnmlyeceğlnl ve hl· 
IAfını çıkın haberlerin aslı ol· 
madığını beyan etmiştir. 

Dıprı işleri bakanımız key· 
flyetten derhal balkan mütte· 
f lklerlle uluslar koroma genel 
katipliğini haberdar etmletJr. 

İstihbaratımızı nazarın Bol· 
gırlatan'ın böyle dGoilnfloil An· 
kıra dJplom1&I ve af yasal mıhı· 

flllnde sempati ile kartılın· 
mıştır. 

C. H. Partisinde 
M ilzakereler. 
Bay T. Rflşdfi Aras 
izahat Verdi. 

Ankara, 26 (AA) C. B. 
partisi bugün öğleden sonra 
a11t 15 de toplandı. 

imla arasında aşağıdaki telgraf· 
lar teati edilmiştir. 

Bay Aleksandr Zafmla haz· 
retlerlue Yunanistan relslc6m· 

huru Atlna 
Yunan milli bayramı milna· 

sebetlle zatıdevletlerlne en do&· 
tane ve en hararetli tebrikle· 

rtml ırze şltab ve tahsf ııaade· 

dnlzle dost Yunan mllletfnfn 
refahı hakkındaki temennileri· 
mi kabul 
ederim. 

buyurmanızı rica 

Kamil AtatOrk 
Relslcilmhur KamAI Atatürk 

Hazretlerine 
Ankara 

Milli bayram mQoasebetlle 
ZatıdevJetlerinln vaki tebrikle
rinden fevkalAde mO.tebusfa 

olduğum halde en hararetli te· 
eekkilrlerlmfn ve eahsl saadetl
nlzle asil Türk milletinin re· 
fahı hakkındaki eamlmi temen· 
nUerlmin kaboldnü rica ederim. 

-Sovyet Rusya Aleyhine Bir ittifak 
Teklif Edildi. lngilizler Kabul Etmedi 

İstanbul, 27 (Huaoei) - Gelen haberlere göre; Berllndekl Alman-İngtliz konuımalarında eaaelı 
bir netice elde edilememiştir. Gene bu haberlere göre, Almanya, Sovyet Rusya aleyhine bir itti· 

fak teklif inde bulunmuı, fakat l~glltere bu teklifi kabul etmemiştir. .............. 
Memlekete Sol~ulacak Eşya .. ·--
ökonomi Bakanlığının Kaleme AI-
dığı Talimatname işleri Kolaylaştırdı 

Ankara 27 (A.A) - lktıaad izahat istemeleri ve teredddde 6 - Vek&lete gelen yazı· 
Vekiletlnden: dilşiılen ahvalde lktıaad vekA· Jara 24 saat içinde cevab ve. 

Kontenjan kararnameleri hü· letlne mftracaat etmeleri iıle· rllmekte, tetkikine muhtaç 
kümlerlne göre lktıaad Vekil· rint kısaltma bakımından lalde· olan işlerde lae bu husus der· 
llğlnin milsaadeslle memlekete ildir. hal eahlblne bildirilmektedir. 

aokulac•k eşyaya ald muamele· 
lerln çabuk yapılabllmeal ve 

fazla sorgulara mahal kalmama· 
sı için al&kıdarlar aşağıdaki 

hususları ehemmiyetle gözöniln 
de tntmılıdır. 

1 - Kararname ile lthall 
Vekilliğin mdeaadeslne batlı 

bütOn eşya için el parlşten evvel 

izin alınmuı lbımdır. 

2 - Slparlo lılnl verilen 
eşyanın bu izinde ıöaterlltn 

müddet zarfında memlekete 
getirilmesi 14.zımdır. 

3 - Herhangi bir madde 
hakkında yapılacak mtlracaatler 
de varsı evvelki m~habArenf n 
tarih numara ve dairesi ithali 
istenilen eşyanın mahiyeti, 
miktarı, kıymeti, men'şe tarife 

numaraeı ve hangi gömrüğe ve 

Yunan Gazetelerinin Hak 
kımızdaki Neşriyatı .. 

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

Devlet Adamlarımızın Tebrik Tel
graf Jarı 1 yi intibalar Bıraktı .. 

Atlnı, 27 (A.A) - Batan gazeteler Elen Ulusal bayramı mü· 
naaebetfle Türkiye Baoveklll ile Hariciye bakanından bükdmete 
gelen tebrik telgrıflarmıo metnini neşrediyorlar. 

Vradlnl gazetesi diyor ki: 
- Bu tebrikler dOnkO kahraman mnhHımlarımız ve bogiln 

aadık dostlar ve ıynl zamanda mesai arkadıılarımız olanlardan 
geldiği için Eleo,lerln kalbinde bllhHl!a derin bir ıkla hırı· 

kacaktır. 
~~~~~~-ı~~~~~~ 

Istanhul'daki Yunan Zabitleri 
~~~~~~----~~~~~~ ne zaman gelecegtnln açık 

1 olarak yazılmH• ve bir orijinal Ceza verilmezse Mem e-
latora ile bir örnek ve iki 
tasdikli tercflmeslnln gönderil· 
mest lAzımdır. 

4 - Rek14m eşyası için 
kellerine Döneceklermiş 

letanbol, 27 (Hususi) -
mekte olduğa maznunlara 
bulunan m'1ltecl Yunan 
ceklerdlr. 

Atinı divanı harbi, muhakeme et· 

ağır cezalar vermezse, şebrfml~de 

zabl~erl de memleketlerine gide · 

İstanbul Rumları , oehrlmizdekl mülteci Yunan zabltlerl 
için ualarında iane toplam11ılardır. 

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

Yunan Meclisi lçtimaa Çağrıldı 
~~~~~~--ı~-~~~~ 

lzmir'de Misaf irdirl 
Ankara yilksek ziraat en 

tüsü talebesinden onseklz ki 
ilk bir grup; başlarında pro 
aörlerl bulunduğu halde şe 
mlze gelmlıler ve Burnıva 
raat mektebine misafir oloı 
lardır. Talebeler; memleket içi 
de bir turneye çıkmıolardıl Ve 

Şehrimizde dört gftn kalı d 
ve mahsullerimiz hakkındı ıe• bııp 
klkat yapacaklardır. Aydın ('1ııı 
NazUlPye de giderek oralı 

tetldk:lerlne devam edeceklerdi' 

C. H. F. Birinci 
Karantina Ocnğı. 

Cilmhurlyet Balk fırkuı 
rlocl Karantina ocağı, Kır 

tlna'dı tramvay caddesinde ye 
bir binaya geçecektir. Çok 
~el bir tekilde hazırlanan bi 
nın açılma oenllğl yarın yap 
caktır. 

Kadınlar Kongı-esin 

Bir Sergi Açılacaktı 
Ya\ındı İatınbul'dı ol 

araeı kadınlar birliği kon 
toplanacaktır. Birlik, vlliy 
mdracaat etmlı ve kıdınlırı 

zın el işleri ile vtl&yetln b 

slyetlnl haiz fmılttını alt • 
muneler lstemlotlr. 

Talebe Tetkikleri 
Karııyıka kız mualUm 111 

tebf talebesinden 120 klıi 
bir grup başlınnda mekt 
mftddril bay Rahmi Bala 
bulunduğu halde Bornavı 

r11t mektebine giderek tel 
terde bulonmoıtur. 

ilkbahar Atyarışla 
Yarış ve ıalAh encdmenf 

bahar ıtyarııları programı 
mlıtlr. Birinci haf ta için 18 
ikinci bıf taya 1720, tlçtıncO 
1425, dôrdtınctlye 2913 U 
ikramiye konmuıtur. Mu 
bel hususiye yarış lkrımlyeel 
3000 liradır. 

Mnsamere 
Parkspor kulObft gençleri 

rafından Nleının beılncl 

akoamı Cftmhurlyet Laik 
k1&1 Tilkilik mahfelinde 
müsamere verileceği do l - Sayım vergisi kanonu· 

nun ikinci maddesinin A fak· 
rııında yapılmaaı hilkumetce 
gerekli görftlen değlolkllk hak· 
kında aöz alan hatlbler dinlen · 
dikten sonra bo değl şlkllğln ye· 
rinde olduğunu kabul etti. 

Aleksandr Zı.imis 

Bay Hamdi Aksoy 
ve Bay Hakkı Tarık Us 
Şehrimize Geliyorlar ... 

yukarıda yazılı hususatta 114· 
veten birer nGmunealnln de gön· 

derilmesi lcab eder. Moşterl· 

lere parasız dağıtılmak ilr:ere 
dıprdın parasız olarak gön· 
derilen, Ozerlerlnde rekl&m ol· 

doğunı dair fabrlkasıoın açık 

işaretleri bulunan para moka· 
bilinde dağıtılacak olmıyın ve 
yerlf tedariki kabil veya mOo· 
idi olan reklAm eşyanın fthı· 

Une izin verllebilecektlr. Alı· 

nan nümuneler ya tasdik edl · 

Bazı Kararlar Meclise tas~ .;;;;are Cemi· : 
dik Ettirilecektir.. yetinde Seçmele t~ 

2 - Bundan sonra dıo si· 
yaııal itler hakkında Dış 1 şlerl 
bakanı B. Tevfik Rüşdü Aras'ın 
verdiği izahat memnuniyetle 
dinlendi. 

Ankara, 28 (Hususi) - fz. 
mir eaylnı Bay Hamdi Aksoy, 
Glreeon eıylnı Bay Hakkı Tı

rık Ua İzmlr'e gitmek ftzere 
bugftn eehrlmlıden hareket et· 
tiler. 

Telefon : 3151 Bugün 
Emil Zola'nın ölmez eserinden 

111111111fi111111111111111111111 

llp gümrOğe gönderilecek veya 
sahihine iade olunacaktır. 

5 - Kontenjan döviz ve 
memleket andlaşmalarına alt 

hükflmler hakkında alakadar· 
lartn evvela mahalll Türkofla 
şubelerine veya ticaret odala· 
rına veya gdmrüklere giderek 

11111111111111111111111111111111 

NANA yı görmek isti yenlerin sayısı pek çoktur. Aylardan beri 
gösterileceğini ıorınlar üç blal geçmlotlr. Çünkü; 

bu filmin ne vakit 

NANA Büyftk bir aşk maceraaı, derin bir hayat felsefesidir. 
NANA da hugftnün en yftksek artistleri olan Anna Sten ile 

maktadırlar. 

NANA Boeenenln bakllr.i bir şaheseridir. 

Llonel At nll oyna· 

Ayrıca: Yonanlatan'dakl Son tayan bidlselerlnl ihtiva eden FOKS Danya hbıdlalerl 
f ilml (Kral Gol) tamamen renkli Mild Mavz 

letanbul, 27 (Uoauei) - Atlna'dan bfldlrllfyor: 
Meb'usan meclfel yarın lçtlmaa davet olunmuotur. 

bu toplantıda bazı istisnai brarları meclise tasdik 

sonra dağılacaktır. 

Hokômet, 
ettirdikten 

Tayyare cemiyeti idare be 
dün toplanmıştır. Aza ardl 
seçim yapılmıı, başkanlığı 

cardan Bay Hakkı Balcı 

ikinci baskınlığa avukat 

Boyahad' da r 
Zengin Petrol 
Kaynağı Var. 

Çin'de 
' Nuri Fettah, umumi k0 

murahhıslıklırını dı gııe;;. 
idare müdOrO. Bay lbr 

tayyare cemi yeti piyango t° 
si müdOril Bay Demir Ş. 
aeçllmiolerdlr. 

····---
İstanbul, 27 (Hususi) - Bo· 

yabad,da zengin bir petrol kay· 
nağı bulonduğu bildfrllmektedlr. 

120 Milyon 
Kişi Aç Kaldı. 

~. 
IQ 

Somerbank ~ ---·---
Ôkonoml bakanlığı, bu hususta Şanghay, 26 (A.A) - Va· 

tetkikat yaptıracaktır. 

B.S.Bikmet 

Binası• ~11 

İstanbul, 27 (Bueaai) -
mer Bank binasının teoıel ~ 
merasimi onbeı Nisanda 1 
caktır. 

Mndnrlokler 

ihdas Olunuy0'' 

Istanbul 
Mnddeiumu
misi Oluyor .. 

-------------S-e_a_n_s_ S_a_a_t_l_e_r_i _______ ______ •ı İstanbul, 27 (Huıosi) - İzmir 

avukatlarından Bay Saleyman 
Blkmet'ln latınbul mOddelomu· 
mllfğlne tayin olunacağı eöy 

sa ti Y angftz havzasında uzun 
zamandanberl devam etmekte 
olan kuraklık neticesinde mGt· 
hiş kıtlık başlamıştır. Açlıktan 

muetarlb olan lnaanların adedi 

120 milyon tahmin edilmek· 
tedlr. Yalnız .Nanklnde iane Ur 
yaşıyaoların adedi on llA yirmi 

bin tahmin edilmektedir. Bun· 
Jır gıda olarak: en pla şeyleri 

yemekten çekinmemektedirler. 
Şehrin cıvarı birçok ölft c~ · 

ıedlerf u~ doludur. 

İstanbul 27 (Hoıuıf) 
AğrıkOltftr Bıkınlığ~nd•~1 
buğday eatııı, diğerı 

Bergtln 15-17-19- 21,15 
Perşembe ı :l - 1 5 (Talebe eeaneıdır) 
Cuma 11 - 13- 15 - 17-19-21,15 

DİKKAT: BergQn son 21,15 aeınaı (Ucuz Balk 
s6ansı) dır. Flatler: 20 35 50 kuruotur. 

leomektedlr. 
için iki mftdftrlGk tbd•• 

oıcıktır. 
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Vilayet Genel Meclisinde. 
----------------------~ .. ~----------------------

hrimizde .. 
--·····---Betti Ros 

Gazetemizde Çıkan l\lakale ile Bay 
Ekrcm'in Cevabı Münakaşa Edildi. 

tın Vali ile 
intile-r Yapacaktır. 

llıusJararası bir gazeteci ve 

bıülikat vermlyenlerden 
61'kat ılmaldaj meşhur olan, • 

1111 tçin de bütüo acunda Vali Dedi Ki: "Gazeteci Birşey Yazmış ise Yazabilir. 
Glikatlar kraliçesi) diye anı· J 
Aoıetlka'lı gazele muhar· Bu, Onun Hakkıdır. Btt Yazılar, ( ki yıldız) a Veril-
\'e konferansçı Afis Betti miş Bı·r Cevah Oeg""ı·ı, Heyete Verilmiş Bir Cevabdır.,, 
dün Ankara vapurlle İs · 

1 bul'dan ıehrlmize gelmiştir. -----------•---------
(Pdat&katlar krallçeel) ulnıı · Vilayet genel meclisi dün elim Lir llıiçeızlık buhranına lenin meclis üyeeloden biri 
l' öğleden eonra Vali General düşecektir. Makalenin ikinci tarafrndan gazete siltunlımnda 
•sı almalarla pekçok mü· 

ıatt Kbım Dlrlk'in baı;ıkanlı 0ı ol· kısmında deolllyor ki: t(jkrar mevzuubahis edilmesi ar yapmış, Rusya'da altı b 

lıl1rak Ruslar ve Rusya tında toplandı. Dünkil toplan· "Satılan yapılar; hayırsever - dogru değildi. 
kında eoyeal bir kltab yıız . lıda gene hararetli münakaşalar ler tarafmdan vilayete bağlan· Nihayet arkadaşlarım şunu da 

Ticaret Odası 
Kongresi için .. 

2 Murahhas Seçildi. 
Ticaret odalara geoel kong· 

resi Mayısın 21 inde Ankara'da 

toplenacakllr. Gelen bir em"e 

göre mıntaka teşkilatı lsğve 

dilmiş oldoğa lçio büyük kong· 

reye evelce odalar kongresince 

seçilmiş olan azalım n yerine 

hu kez vilayetten ayrıca iki ıza 

seçilmesi lAzımdır. Vilayetimiz· 

den kongreye gidecek iki mu· 

rabbası seçmek için yakında 

kazılar ticaret odaları namına 

birer nınrabhaııın iştirak.ile şeh
rimizde ticaret odasında bir 

toplantı yapılacakllr. 

oldu. mıştır. Eı?er biz bunları yok söyleyjm ki, yuzıları da ifadeler 
ve bu eseri Amerlka'da ., nurken bay Ekrem heyeti uma· 

Evvela !!eçen müzakerenin yere elden çıkarırsak bayıree · kadar sert gördüm. Bu yeztlar 1 temin etuılştfr. Mle Betti ~ mlyeo o 84. üyesinin onaylııdığı 
kısa zaptı okundu. Bunda ,..eçen venlerlo bu gibi begıtlamala. da lk.t yıldıza verilmiş bir cevap hl , b •ynl zamanda ayda bir rı r mes elenin lea etsizliğloi 

llıertk müoakaşalıtr ayo~n yazılı oldo0•ı rına l11tek kalır mı? degll, umumi heyete verilmiş a gazetelerine siyasal o söy!emrk l!itlyor. Bo satışın ve 
l,ı l ~için zpptan okunması yarım saat Yani bu satırlardaki tarife bir cevaptır. 

e er yazmaktadır. Bun· · parasının hastaneye vnllf~lofo 
b k sfirdü, neticede ooaylandı. Dr. göre hayırer.verlcrln baı•ı~ladııYı Avukat Bay Eucm (Üdemlş} 
aş a yazıları dulııı ziyade "" t" yerinde oldoğu onaylandıktan 

Btl sahadadır. E3e Pa- Bay Kamran Kenen (lı.mlr) yapıları b!r hiç yfizünılen IMaf söz istedi: sonra bir arkadsşın mür.telılbl 
'- 1 ( ilk söz alarak ~eç,.o celsede ettlıY!mlz manhsı çıkıyor ki - Pazar günkü cel~ede ka k 

n:ı sa ir kalan meslekda· '"' eanilnlne söz söyleme için 
ıı T nrllea nak.ı!! kalıb matbuat mc:ı'eJe k&t'lyf'n Löyle. dealldfr. penan bir h4diseoin - Hadise ftrktyc hakkında bir · " tekrar söz almıeı noksanlığı 
t Yaıroıya kıarar vermiş ol· sütonun'l aksPden, fakat genel Biz belediy:.den her hangi bir demiye.yim dcı mes'el«> diyeyim - delAlet edn. Yarın matbaet 
~Q • mı·clhıf alltlrnlcndıren mftnaka· kombh:ıezl)nla mobaetbel hmıu- tekrar müzakere mevzuu edll· ıçin şimdide memleketi sfitflnlerlne rtsmi bir btldlrlm 
tdc k'kl • d sı.aya devam edl cebr•tnl 11öyledl ve slyeye devredilmiş olen ve ge · meslot letetnlyordanı. Ba• K4m· d B tel ı erıoe evam et· " / •ermek lAzım ır. ana yap· 
ltcdlr. Aokara ve letanbul'la dedi ki: llrle hiçbir münasebeti olmıyah ran söz söyledikten sonra yil malı!tıaia euçln kılmz. Otuz 
tel'd - Genel meclisteki arkadaş ve muhammen kıymetinden iki züme baktınız, btn d~ söz al· a fazlaca kalarak uzun dfüt ftyenfo bono onayladığım 
trı Jarımın mfibtm bir ~ısmı yeni bin küeur lira fazlaslle sattı mıyacağımı :tşrab lçln önüme tetkikler yapmıo ve şeb · ç gazetede yazma\ lazımdır. 

ltllıd d kiki b fiyedlr. Geçen roilzakerelcrl bel· ıırımız areaoın bedelinden mü· baktım, fakat söylenenlere şfm· k c e tel erine aşla· eı Dr. bay Kamran te rar eös 
'Hır. Dün öğleden sonra vf . ki de garlb karşılarlar. Gazete nakale icra ettik. Yanl dikkat di cevab verecl"ğfm. İki yıldız istedi ve dedi kt: 
ttı V sütunlarına aLeeden mee'eleden edı"yormueunuz? '!\.' ,. Anadolu hnt sh mekal~yi okuduı?um za· · c ali General Kazım .. J... ... " - Başkanım! Mee'ele halle · 
tlk•ı 1 babsedecrğim. Dün arkad1191m gazetesinin yazdığı g~bl, ne de mao kim yaınııştır dly,. kim· 
Q 

z yaret etmiş ve bir dilmiştir. Bay Ekrem, satılan 
dd avukat Bay Murad Çınar beni bu kadu Bt'ne bütice encüme· seye biqey sormadım. Bay Kam 
h et görüşmüştür. şeyin bir ana olduğunu nere· 
uıı il gördü, (ANADOLU) gaıeteslnde o inde ralıaması itibarile pekalA ran mfüıterilı olsunlar. Kendilf. e g o Kemalpaşa köylerini ~ "" " den tahmin edebilecr:ğfol ve 
llıetıcıeplerl gezmek için Vali çıkan iki yıldız imzalı wukaleyi takdir etmesi kah edt'n Bay ıine Hay Murad Çmer bunu herhangi bir yapıma ıııatıhnı· 

tııttall K 1 , d benim yazıp yazmadığımı sordu, Elrremin zannettiği gibi hn- sormuşlar · Zat~n hıma birı;ı,.y at 1 lt a ema pıışa ya gt e- mış bulunduğuna muUıılt u 
e it, Diln de MHJi Kütilpha- yazmadığımı Pöyledfm; hangi bir hayırseverin bize bt· fetmiyorlsr. doktan sonra hakkımızı tesllm 
'1 t d - O halde yazdndrn; dedi. raktığı yapıyı satmak suretlle Eğer pazar ı;üokü münaka · 

ı yaret e en Mis Betti ettiğini görüyorum. Bu lı.odar· 
l!ılll [ANADOLU - Anadolu'non münakale icra etmedik. Hak· şalar her -vakit olduğu gibi 

11 
i kfttüphaneyi çok zen· cık olsun kadırşinash~ıoa te · 

bnt b ısına . lama makale yazmadığını .. ınas olduğunu iddia eden bir gazete sütunlarına bagün oku 
n oıoş ve eğenmlştlr. " şekkür ederiz. Şunu da tekrar 
vnd bilmlyenler varsa öğrenmelidir· arkadaaın virlü otmıyan bir va· nan zabıtta olduğu gibi tam an sonra Elhamra elne· " ilave etmeme müsaade ediniz: 
it.. ler.J kıayı baaka 11ekilde göatermeeini manasile geçmiş olsaydı ben 

~ - gitmiş, Türk atiidyoau " .. Memleket hastanesini kapatma · 
l• Meclfsde balltdllmlsı. olan bir nasıl izah edeblllrlz?. (İki yıldız) imzalı makaleye 

1 "tk flllmleri hakkında " 'llak için encümen kanuni hak· 
'ııı mes'elenfn gazete sütunlarına fükl devirlerde motlaklyet cevap verm\yecekt\m. Eilmlyo· e L at almış, çarşıyı gezmiş kını kollanırken, topraktan 
ult iL aksettirilmesi, körftklenmesl de· idaresi zamanında bile yaşıyau rom sayın başkan ve Bay mus .. i Aleti satan ma. atım imal ettiğini ke11feden kim · 
Ya ı k ki k mektlr. Şimdilik hu mes'elenln hastane cümhorlyet devrinde KAmran bu münakaşaları ga· •l g rere es şat musl · yager glbl havadan paro bol· 
ll ı meclisi alakadar eden kısımları ya11ıyacıık ve payidar olacaktır. zetede okudu mu? Gazetede l~ et eri hakkında izahat " mak kerametine malik değildir. 

1tlır s üzerinde eöz söyllyece0 lm. Gü· Bay Kdmran sözünü bitirdik· bütün manalar, hatta bir tak· tb • ayın meslektaşımız o Bundan sonra Avukat Lay 
•aın d 1 d L niin birinde ben suç falersem ten sonra Vatı' General Ka·ztm rfrin reye konulması miloaee· h ızı a z yaret e ere.. " Kemal (Menemen) kurultayca 

1 tit hey ti 1 l 1 A h avukat arkadası.larımın yardı· Dlrik bası.ka söı: almak betile Bay Yusuf Ziya (Hayın · b,11 e m z e sam mı as· " " onaylanan bir mes'eleulo mat· 
etde b l r mını lstfyebllirlro, fakat ı:ıahei letlyen olup olmadı"'ını anlamak dır) ın hızı arkadııılarına elle l' u unmuş ur. " 6 buat ıııütonl:mnde münakeea· 

lltltiye' 1 ç k: 1 ı aeref ve bay@lyt'lim mevEuuba· üzere sıralara lıaktı, kimse söz rfnf kıddıımalar1nı s5ylemesl it Y 0 sevm ş ve n · " sına dnam e iilemlyecfğlol, 
~il: hareketlerini takdirler his olunca da bir muharrir ka· almadı. Bu defa meclis başkanı ÜZf'rlne başkanın tesir yapma· f lklr 'fe ~alem hilrrlyetl ol· 

ı.. e t•tklk t 1 f k ıad dar değilse de elimden geldı'g·ı eo"ze ba11ladı .· masıoı söyledlbı>loe •arıncaya 
l
'llGteL "' e m ş, ev a 11 e " makla berabet disipline eaygı 

ql&ela l k b ı . d kadar 11eref imi muhafazaya ça· - Daimi encümen toplantı kadar h~psl yazıldıbı halde 'tı 0 ara azı Dr&a aş · " 0 da fcab ettiğini söyledi, Avu-
llı ltalbJnt TOrkf 'd ı.. haır ve gizlenmeğe lüzum gör· sına geldiğim zaman mQnakaaa benim ne Eôylem"'k i&tedlğim (l 'et ye e ulf8• " " kat bay Mustafa Münir znılr) 

ttı.ıt.ı-aı, hilyftk bir sevgi ve meden ortaya atılırım. İcab mevzuano duydum. Bu yazıları söylenmemiş, yazılmamışbr. Gti· Müzakerenin kıif 1 olduğunu 
&ı lıılyet muhiti içinde yaşa· ederse matbuatta münakaşaya ihtiva eden iki gazete eayıaınt da ya ben hastahooeye verilen pa · ve bu meıl'ele Ozerlnde daha 

L.I tlı •öylemi l Mi B t ı devam edece0 lm. okudum. Şöyle bir mukayese raya hiraz ve hücum etmlelm. ~ "-ee ş o an s e t , eı ziyade miitıaksşa edilmemesini 
ı.. ' TftrLlye'de k d h Bay Ekrem'Jn makalesinde yıpdım. Yaztlıınlar 8. Ekrenı'in Hestaların ilacına göz dikmiş ~lle.,· a a ın are · teklif etli ve onaylandı . 
~l 1

111 tetkik ederek Ukmek· iki nokta dikkate ldylktlr. haklı olarak söylediğini iddia gösteriliyorum. Dandan sonra diğer mes'f'le· 

-ı._etdeıı itibaren Türk kadı· Blri: 100 üncfi ihtiyat tahslHtı ettiği mes~ elelerdl. Borada eöy· Ben şahei işlerimde başka lerln müzakerelerine geçitd!. 

~,, tllla!l yetlşti~lnl, içtimai sa· faslından bir çok para vor iken lenmemesl ldztmgelen mes'ele türlü dQşünebilirlm, fakat mec Vflaye genel meclis üyesi olan 
~" llasıl kt ğ yol ve mektebe sarfedllmlı:ı, Qudor·. lls kür.silsünde Ödemlş'ltlerfo 
1tt~ çı ı ını araştırmış, " " İzmir Tayyare cemiyeti idare 
)~ll kadınını çok nazik, ter· ilaçsızlıktan kıvrandığı iddia Arkadaşlar! Akarat satılma· intihap ettikleri bir avukat heyetine avukat Bay Nuri Fet-

~ '"••bb~ldoğu gibi uluelararaaı edilen memleket hastanesine mıştır. Feyyaz varidat getir· Ekrem vardır. Cümhurlyet lıü · talı Esen seçildi, Bergama'nın 
'- ı l•lerd d i 500 Ura verilmekle iktifa olon· meyen akarların eatılmast ise kua:etinde nasıl ki herkes mOn· .. ..._ı, b" e e umum ma- Kıuık nahiyesinde yeni bir 
tl sa f b ld ~ T" ~ muatur . ., Yazısıdır. İhtiyaç zaten eskldenberf mutaddır. tehfplerioe hesap vermek mec· ~~~l P o u .. anu, ur.. .. mektep fnşHı için bütçeye :3000 
w erı111 dlğ ı k 1 k k "odur. Akardan alınan para ile yeni buriyetlnde ise ben de öyleyim. '•ilet ermem e e er e · " lira, DikJli-Altıuova arasındaki 
u en fenılnl t b ld ğ A k O zaman hastahanenin lhti · akar alınması da bir esastır. Hiçbir ZRman aıırır bir leke al· 
'1ll s o o o, n a · " mühim yolun lnşısı için 15 
•.ı bıt,.oL m" TA k yacı okadard1. Encümenlnlz; Geçenlerde sıkısı.tığımız zaman tında kalmag~, ·her Türk gibi· 
~"''tal '\' "" unevver ur " bin Uta kabulii hakkında Bay 
a~ ltfle 1 1 1 .. A ihtiyaç hudutları haricinde sar · onyedi bin lira akar parasını istemem. Yazılarımda motedU 
~ıı ' say av ar a goruş Hasan (Bergama) nın tekUfl 
~1;61 yüksek iktidarlarını, f lyat yapmamakla vaztCeslnl mektehlere sarf etmek kararını davrandım. Satılan akar değil, okundu, bütçe encümenine gön· 

b~I tte ve mtll 1 hl alkkst ve hast1aslyetle ifa etmiş · vermlA ye bakanlıktan müsaade arsı imiş. Biz ne bilelim. En d ld lltı e e zmette " eri 1, Bay Hasan: 
l t Q.ıak hususundaki azimle· tir. Nereden tahmin edebilir· almışhk. Geçen yıl da sıkıştık cümen mütaleanamMfnde akar - Bu yolun ehemmiyeti 

Qll :~diale karşıladığım, bü· dlr ki hastahane üç ay sonra ve :JOOO Ura aldık. o da akar gösteriliyordu. Akara da ko· büyüktür. Teklif im her halJe 

~lll ]':nya kadınları arasıııda Rüşdü Araa'ladeğerli bir mü· bedelindendlr. Fakat arsa pa· nulmaz. nazarı itibara alınmalıdır. 
t fi rkıye kadınının en ziya· lakatta bulunmuştu. raaıdır, yapı parası değildir. Bir buçuk mllyooluk büdce Dedi. İzmir Talebe yurduna 

Ctlehli 
bta~ ~ vaziyette bulundu· Mis Betti Memleketine dö İki nrkadaşımızıu muhalefetile üzerinde uğraşıyoruz . Arkada Bergama ..e Ödemiş mekteblerl 

~lag
1 

tıluslararıuıı femlnlzlm nüşünde People gazetesi ile umumi heyet tarafından onay· ~ımın bana sololyet atfedeceğinl malzeme parasından 400 lira 
tcaflJf l 

'lld n Btanbul'da toplan· meşhur Hörst grubunun Ame· lanao mes'elenln gazete sütun- zannetmiyorum. Kendilerini yardım edilmesi onaylandı, Ku· 

~t aıd' hOyük: bir isabet roev· rlkadakl gazetelerine Türkiye· larında tekrsr mevzuobahla suçlu göstermek için de söyle · şadası üyelerinin kaza memle· 

''' U~nnu söylemiş ve dön· de gördüklerini yazacak, av. rıca edilmesi doğru değildi. Gazeteci medlm. Akaret israf edilme· ket haetahaneefne 4000 lira 
ôttıek k 

et,~~ teı il ~den bütün (Türk mucizesi) hakkmda kon- blrşey yazn11şsa yazabilir, bo; mlştlr. Benim beğırışım akar v~rllmesf, verilmezse hastaha· 

~dttıllerıo Tiirklye'nln Büyük feranslar verecektir. Mis Betti onun hakkıdır. Batta hu yazı· paraslle akar alınması içindi: nenin dispanser haline sokul· 

~-~~tık AtatQrk tıuafından ta. şehrimizde bir hafta kalacak, sandan ona cevah bile verme· Bu kez Vail söze başladı: ması, Kaşadaaı·Azlzlye yolunun 

llt. l) ettlrUdiğlnl ilAve etmi11· boradan Yonanlstan'a oradan mek lazımdı. Çünkü umumi - Burada şudur: Aydın'a bı11ğlanması bıkkındak.I 
~~·'~_1ş_l_er_l__::B~a~k~•=n~• -T~e~v~fua.....__w1.....1'-l.A.loca...Ya-l!llll:.ı::ct:..ıu.ı.c-~~~~.mıı:c.J.iuw;ı_ıuuı.v.uw.ıK.L.......w._..aıı,c.ıur:l.!_~D.11&11W1-Dltll~ILl.1.HDıULJ.WAU!....-'--lllôAIJU~rl bütçe encGmenloce 

• 1. 1. 
Bay Iskender Dün Bir 
Konferans Verdi. 

•• 
Tayyare m6feufşf Bay Jekea· 

der dün öğled. n sonra Erk' k: 

Maallf m mektebi konferanı H· 

tonunda (Tayyare hilcumlann· 

dan korunma, gaz Hvaoları ve 

bunlardan korunma çırelerl) 

hakkında bfr konferans •.-r. 
mlştlr. Konferane; açık vtı m6· 

nakaşah olmaş, talebeden isti· 

yenler sual ııormoelar ve ııözen 

tarafından cevablar verilmletlr. 

Bay lskender; yakında bu 
konferanııının devamı olan ikin· 

el bir konf erane 

cektlr. 
daha vere· 

İzmir·Karahoroo yolunun ine•· 

atının lkmt!U hakkındaki 

teklif Nafıa encllmenfne Te 

diğer bazı teklifler alt olduk· 

ları encümenlere gönderildi. 

bundan eonra baldce encOmeni 

tarafmduı hazırlanmıı olaa 

935 varidat hüdceslnlo m6H· 

k,.reel~e geçlldl, b'Odcr; meclis 

U.tibl Bay Mehmed Aldemlr 

(Çeşme) tarafından okundu. 

Varidat bGdçesl 1935 hfldce· 
sindeki tabslllt nlebetlerl gh 
öniinde tutulnak Ye tahmin· 

lerde çok ddştıntılerek isabetli 

bir şektlde bazırlınmıttı. 

Varidat blldceel daimi enc6 

mento te\llf inden 57 48 Ura 

fazla olarak 1,564,070 lira dıe· 

rlndtn mecUee ıekllf ediliyordu. 

Valf Gentnl'fu bazı lıahıatın· 

dan, Bay Haaan (Bergame), Bay 
Nuri Fettah E-,eo (l11mtr) ıara· 
ııodan bazı 6Özlerden sonra 

• badcenio önümllzdekl ıoplanh· 

da konoşolmaeı, o \'akile kadar 

üzerinde tetkikler yapılması ka· 

rarlaştırıldı. Masraf bGdceılne 

nazaran nrldat biıdceelndeld 

50 bf n Ura açığı kapamak için 

daha 30 bin lira bulonablle· 

ctğl anlaşıldı. Vali General; 

bunun için muhaeebel hosoelye 

işlerini ıelah eden defterdar 

Bay Kenan Yılmaz'ın mutalea· 

larından lsttfade edebileceğini 

bildirdi. Vali faabat verdi : 

- Aydın Tire yolunda 8000 
liraya yaptırılan iki köprüyü 

~eller bozmuştur. Bunların yap· 
tmlması lazımdır. Gn ııf,•nak· 

ları mes't:leef mühimdir. İhmal 
edilemez. Hükumetfu isteği nr· 

dır. Geçen yıllarda 300 bla 
liralık açıkla karşılu~tı~ımız H· 

manl11r oldu. Bütçe encfimenf; 

varidat bütçesini nlklıiolfkle ha· 
vrlamış ve üzecf ode çok çuhı· 

roıştır. Hükumet yakında h111 

vilayetlerde be~ yıllık bir ... - . 

gramla gençlik teşktlı\h da ya· 
pacaktır. 

Bundan sonr• Bayındır'da 

Muh eebei bueuıılyeye ald ot11 · 

Un taksitle kaza belediyeılne 
eatalması hakkındaki teklif 1 
Ozeriode gör6ş0.ldtı, kanunen 

buna imkan bolonmıdığı ın
laşıldı. Geliri giderini koruma· 

dığından açık artarma ille sahi 

ması onaylandı. 

Bay Yusuf Ziya (Bayındır) 
H0nay,, seıılerlnden sonra aöz 

almak istedi. Bu binanın tık· 

ehle kaza beledlyealne verildiği 

tıtkdlrde iyi bir le yıpılm•o ola· 

cağını söyledi. 

Vali: 

- Bo tekllf yaaalıra •1· 
kırıdır. Dedi. 

Bay Yusuf Ziya: 
- Efendim, birinci derece· 

de artırmaya konmaeı mon· 

fıktır. Bendenlzln dediğim 

- Sonu 6 ıocı yGıde -



Fumu Bre 

Martın 11 inci pıızartesi gü· 
nü, Hanya"da i ~pmın başlaogı · 

cındanberi hiç görülmemiş bir 

hal \"ardı. Saatin gt:çiyor ve 

fakat merak içinde hunolıh ka· 

)anları yelımdao olsun oy:ılıyn · 

cak lek bir lıabrr eızmıvordu. 

-4- Altay, Altınordu Maçı Şampiyonluk 
üzerinde Tesir Yapacaktır. 

, 
Venfzclo:ı'un Fanatik taraf· 

ıarları, yalaız (Bolepa) '"HlaEıo· 
darJ '\°e Jfberııller kulübünden 

gdecı~k lıandtslere lıabyor. 

Jerdı. Bunlardan hazılım, lıa· 

) aile A vcrof znlılmnı oradan 

oraya götürüb getiriyorlar, kah 
Kavala'yı ve kah ~elAnik u. 
nıaoını topa tutturuyorlardı. 

Bu komedi böylece devam 

ederken uzaktan bir duman 
görQodü. BiltQo nazarlar, bir 

anda dumanın görtıodüğü tarafa 
döndfl. Beı.ı on dakika sonra, 
gelen geminin, ael Averof olduğu 

tahakkuk etti. Herkes hayret 

lçtnde kalmııll. Venfzelos, orta· 

hğı kaplıyan ıeşkıolığı teelrslz 

bırakmak için hemen bir şayia 

y•ymıı,ı, SelAnlk'e gitmek ilzere 

A verof 'u bir gfln ev el telsizle 
istediğini matbuata bildirmişti. 

Bir saat sonra A verof gemisi 
Soda limanına demir atmıı bu· 
lunuyordu. 

Jeyan reisi, akşama doğru bir 

kerre daha halya konıolosha· 
nesine gitmiş ve uzun milddet 
konuştuktan sonra vllliaına dön· 

mOştO. Venizeloe telAş içinde 

idi. Banu farkedeolerln midesi 

bulandı, buna rağmen isyan re· 
isinin, bo kadar taraf tarıoı hı· 

rakıb ve zafer için verdiği bun· 

· ca teminatı onutub kaçacağını 

kimse beklemiyordu. 

İhtiyar diplomat, İlalya kon· 

ıoloıhaneelndeo döndükten son· 

ra villasının bütün elektirfkle· 
rint yaktırmış ve bir taraftan 

da gizlice hazırlaomı~a başlı· 

· mıştı. Kurnaz tilki, kimsenin 

. şüphesini davet etmemek için 

arada bir, Banya'da ~alacak 

olanlara emirler veriyor, yapı· 

Jıcak iolerl tesblt ediyordu. Bu 

sırada " Halepa,, dakl ~lllılnın 

bütiln salonları Venlzelos'un ta· 

raf tarlarlle dolmuştn. l1syao re· 

isi, herkes dağıldıktan sonra 
karısını ve en yakın arkadaş· 

larile asi kumandanları ahp 

kaçmağı kararlaştırmıştı, nasıl· 

ki öyle de oldu. 

Banya'nın taı.ınmış slmala· 

rından ve Venlzeloıı'on eski arka· 

daşlarınden (Fumu); isyan ref 

sile bir kerre daha konuşmak 

ve evine dönüb rahatça uyuya· 

y bilmek için gece yarı!lı ( llalepa) 
'VillAsına gelmlıti. iki eiyaeal 
arkadaş, bir köşeye çekilerek 

kafa kafaya verdiler. Famu, 

muttasıl Venlzelos'u dinliyor 

ve ooun söylediklerinden teselli 
bolu yordu: 

- Elen mllletioin isyanla 

ne kadar alakadar olduğuna 

ıen de kendi gözünle görOyor· 
sun. Bu işi bir an evel neti· 
celendlrmek için Trakya'ya 

geçmek ve oradan, hükftmet 

ordularının baldyeslnl takfb 
eden milli kuvvetl.,.rle beraber 
Selantk'e ulaımak ldzımdır. 

İki gün sonra hükumeti tama· 

men ele almış bulunacağımızı 

kuvvetle umaram.,, 

Venlzeloe bu parlak söz· 
lerlle en eski bir arkadaşına 
tam bir lnanc veriyordu. 

ten sonra rınlay!ilılluılşti. Ru 
zabit, hemtn tabancas1na daya· 

myor ve zorla f lrariler kuf I· 
l,.slnc lltlhak ediyor. 

Averof, fennlerint sönrJiir 

nıütJ oldnğu halde yarım snat 

sonrR isyan reisini ve kınm ile 

arkadaşlarını hAmil olduğu bal · 

de Suda limanından ayrılıyordu ... 

Martın 12 inci sah günü ea· 
babı, kanuni hokum~t dellt\l 

bağırtı yor: 

"İıyan bastırıldı! Trakya'da 

ve Makedonya'nın her tarafrnda 

hükumet kuvvetleri galebe çal · 

dı!. Venlzeloıı, gece yaneı Han· 
ya'den Averof 'a blnnek kaçtı! 

Herkes lşlle güclle lıttgal etsin!,. 

Venlzelletler, kurşunla vu· 
rolmoşa döndüler. Kimsenin 

ağzını bıçak açmıyor. Tilkinin 

en eski siyasal srkadaşlarıodan 

(Fumu ), hayret ve teessür 
içinde: 

- Bre hain bire!.. 30 yal· 

lık arkadaşlığımızı ayakla.ı al· 

tına alarak bent bile kandır· 

mıotıl.. L4oet olsun." diye mı· 
rıldanıyor ve evinin en mutena 

yerinde yıllardanberi aemıo olduğu 

Venlzeloı'uo fotoğrafını oef. 

retle indirerek yere fırlatıyor ... 

( Bitti ) 

Saat gece yarısından sonra 

ikiye geliyor. (Balepa) villasın· 

da, Venlzelos'un asi kumandan, 

kendlsUe karısından ve siyasal 

yakınlarından ba;ka kimseler 

kalmadı. Kapılarda ve villanın 

etrafında .. yalnız ıllAblı muha· 

fJzlar duruyor. Venizeloe, saat· 

lerdenberl beklediği hu fırsatı 

ganimet bilerek karıelle bera 

her otomobile atladı. İsyan rei· 
elnfn otomobilini, arkadaoları· 

Kınık 'ta Hilaliah
merin Yeni Heyeti. 

nın otomobilleri takib etti. 

Saat 3 buçuk. isyan reisi ve 
bütün yakınlan Suda limanına 

gelmiş bolonuyorlar. Venize· 
los'un, desise ile Hanya'da hı· 

rakmak istediği büy6k riltbeli 

bir zabit, isyan hareketinin 

Yunanletan'da baetmldığını ve 

Venlzelos'un kıçmak üzere ol· 
duğonu, Soda limanına geldik· 

Kınık. (Hususi) - Kınık Hl· 
lallahmer cemiyetinin yeni idare 

heyeti seçimi yapılmış ve neti· 

cede reisliğe doktor bay Bekir 
Sıdkı, veznedarlığı belediye kA· 

tibi HıUI, kAtlbliğe belediye 

komiseri bay Mehmed, azalık· 
iare da okutanlardan bayan Ha· 

ilde, poeta müdürü B. Cemıl'in 
kazandıkları anlaşılmışhr. Yeni 

heyete muvaf fakıyetler dileriz. 

Mıeır'dan ayrılıyor. 

Diyordu ve sonra bunu haklı 

~Ki 

'TEi ).RASINDI\ 
y ...... .,. 

göstermek için ildve ediyordu: 

- Ne yapem, hayati. 
Bin ralık bana dönmOştfl: 

- Nazım Beyefendi neyle 
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lakta glzli gizil açan tomur· 

caldara benziyorlardı . Ara eıra 

gözlerinin benim üzerimde 
dolaştığını görilyordum. O da · 
lrlkada geçirdiğim heyecanı o 

da anlıyordu. Nevin o güo çok 

konuıuyor, müıterib, tabii 

göriloQyordu. Zavallı kız, emi· 

nim ki, bu tehlikeli hava için · 
de, blle bile ~UOme giden bir 

lneana benziyordu. 

Yazao: Orhan Hahnıi Gökçe 

acısını bir gOzel cOmle halinde 

göeterme~e çalıı,ııyordo. Bunu 
hf SBetmlı,ıtim: 

- Fakat bu mtıcadel~ ne 
kadar edrecek? 

Diye kendi kendime de sor· 
muı,ıtom. 

Haemet'in zevci Fehmi Bey 
geniş mikyasta ticaret tol ile 

meşgulmoş. Baımel bundan 

memnuniyetle bahsetmiyordu: 

meşgulsftnOı? 

Şaşırmıotım: 

- Bendeniz ·dedim· mOlki· 
yeden yeni çıktım. HeoGz bir 

program çizmedim. 

Dodaklarmda zarif bir gillüı 
teplandı: 

- Herhalde ·dedi· hu prog· 
ramı dikkatle çizmekte olacak· 

ıınız .. 

Baımet, ayni zamanda mü 
nevver bir kadın. . Bilgisi ne 
doğmatlk, ne de kulaktan dol · 
ma.. Fikirlerini tereddüdsüz 

Yarın Altay- Allınordu ya· 

nşmaııından sonra şompf yonlok 

daha ziyade bu yarışmada üet 
çıkacak olans teveccüh ı•df!· 

r.ektir. 
Eğer Altay kazanırsa bir 

pu\·en, A ltınoruu keuı mrııa iki 

pu,an fıırkla rrikibl f!rfni gr.çmh 

ol1:1r.11kl srrl lf. 

Bn takdirde Alı ınorrln • nıın 

yalnız K.S.K. la bir oyunu 
kslmış olAcaktır. Altay kaza· 

nmıa, Gi>zl~pe ve K.S.K. gibi 
raklb ve kuvvetli iki takımla 

karııla~acaktır. 

Gerek ilklerin birinci devre· 

sinde, gerek kupa maçında kar. 
t:ılaean bu iki tRklWID göster· 
dl k1erl o yon tıfstıım ve kahllt · 

yeli, hlze şu kanaati vnmlşılr: 

Altay takımı t,.kolk olmakla 

berab~r, müdafaasına görıı for 
hattı daha ztynde üç orta ile 

oynemakta ve basım müdllfaası 

karıısında çekingen davranmak· 

tadır. 

Bu tttbarla ~üzide lcahtlf y~t · 

lere malik olan Altay for hattı 

sert müdafaa oyunu karşısında 

beklendiğl gibi iş görememek· 
tcdir. Bundan başka for hattı 

hemen hemen yalnız Vahab'la 
oynamaktadır.Yalnız bir oyuncuya 

bel bağlıyan bir for hattı da 

ancak böyle netice alabilir. 

BaZl muvaf fakıyetsfzllklere se· 
beb de kalecidir. 

Senelerden beri muvaffakıyet· 

il ve şuurlu oyunlarını seyret· 

tlğlmlz kaleci Cemil busene 

aksamıştır. Yerinde olmıyın 

çıkıo hareketleri kalesini boş 

bınktırmakta ve c:ollere sebeb 

olmaktadır. Bana dikkat etme· 

ildir. Takımın noksan yerle· 

rioden bir-ikisi de sağ açıkla 

eağhaf mevklldlr. 

Haber aldığımıza göre yırın 

çıkacak Altay tıkımı oöyle bir 
kadroyu ihtiva edecektir: 

Cemil, Ali, Hilmi, Mehmed. 

Şükrü, Enver, Doğan, İlyıı, 
Vahab, Baerl, Hakkı .. 

Altınordu baştanaşağı enerjik 

ve ekseriya açıklarla oynıyan 

bir takımdır. Gerek defans, 

gerek hücum hııttı oyuncuları 

dalma topon yanında bulunarak 

muvaffak olmaktadırlar. 

Takım yflzde seksen açıklar 

tam bir hAkimlyet gösteriyordu. 

Dört sene evvel Kembrlç 
darQlf6ounoou ikmal etmiş, üç 

eenedenberl de evli imiş .. 

Haşmet, M111r'dan şikayet 

ediyordu. Fakat İstaobul'dan 
memnuniyet göstermiyordu: 

- Bir bayat kl yeknaeaktır, 
hususiyeti yoktur, ayni dekoro, 

ayol çehreyi muhaf•za etmek· 
tedir, bir muhit ki fikirden, 

hareketten mahrumdur, pek 
sevilemez. Ben sükun ve sükut 

anlamam.. Hareket, dalma ha· 

reket! . 
Diyordu. Sonra şöyle devam 

etmlotl: 
- Ne için gizliyeyim? le · 

tanbul'a geldiğime pl~mandım. 

Takdir edersiniz ki, konuımak, 
bir ihtiyaçtır. Halbuki, koyu Aokı, gururunun çarklarında 

lime lime oluyor, fakat her 

tnfblılnl bir kahkaha, her iç 

O kadar meşgul ki, vnk· 

tinin mühim bir kısmını bu 

itlere hıaredlyor. Bazeu aylarca 

olarak ve alıoıklıkla sarfedlyor. 

Hareketleri çok tabii .. Hislerine 

f ildrlerlne ve heroeye karşı 

bir yalnızlık içine düımilı,ıtüm. 

Eplce bir zamandır, adeta bir 

-vasıtaeHe ilerlemekte ve gol 
fırsetıoı bu suretle hazırlamnk· 

tadır. 

Bu takım içinde en tehlikeli 

oyuncular Salt"le scı laçık H•m· 
didir. Müdafaası Altay ayarında 

lıir tahya iar. de kalr.cf sfnfn 
daha iyi olması t:ıknrıı daha 

bellilıaşlı bir avantoj teşkil 

rtmektı clh'. Altınordo takımının 
şu tarzda çı maflı kuvvf-lle 

muhtc meldlr: 

Sabaheddln, Osman, Ziya, 

Vedıd • .ı\dtJ, Ot.men, Faruk, 
Said, Mazhar, T evfik, Hamdi 

Yarın karşı karııya çıkacak 
olan bu iki takımdan hangisi · 
nln kazanacağım saat ikide 
Al!!ancak stadyumunda başlıya · 

cak olan oyunda göreceğiz. 
Bu oyunu idare edecek olao 

K .S K'lı bay füad'ID dürüst 

ldar1:sl ve biıaraflıı?ı malum 
dur. Bu oyunda da ayol lda· 

reye ~ahld olacağımız tabiidir. 

Göztepe-fzmirspor Maçı 
Geçen hafta K .S.K'a yedi 

golle mağlub olan lzmlrspor 
takımının Göztepe takımına 

karşı alaca~ı netice merakla 
beklenmektedir. 

B. Rauf 
Şehrimiz müddeiumumi mu· 

avinl iken Torol bzası sulh 
hakimliğine tayin edilen Bay 

Rauf Afyon nıüddeiumomUlğlne 
tayin olunmuştur. 

Yeni Neşriyat: 

Kimyagerler 
Mecmuası. 

Tflrkiye umnm kimyagerler 

cemiyeti tarafından [Tfirklye 

umum kimyagerler cemiyeti 

mecmuası) nAmlle bir mecmua 

neıredllmektedlr. TQrk kimya· 
gerlerlnio bilgi ihtiyacını karşı· 

hyacak, tatbikatı hayatın hemen 

her yolunda IAzımgelen kimya 
gibi bir ilmin yenilllr.lerf nden, 

onu taklb etmek htlyen diğer 

ilim şubeleri adamlarına da bu 

tol kolaylaştıracak, ayni zaman· 

da da dftnya Umlle Tftrk kim. 

ya ilmi ara111oda bir anlatma 

köprOeü olan bu mecmuayı 

kimyagerlerlmtze, heldmlerlmlze, 

eczacılarımıza, baytarlarımıza ve 

diğer aldkadar okurlarımıza 

tavsiye edr.rlz. 

baeta halinde kendi ~endlme 

konuşmağa başlamıştım. Maa 

maf lh Mıear'da da aşağı )'o karı 

ıynl şerait altındaydım. 

Zevcimin geceleri hına has · 

rettlği bir iki saatle iktifa ede· 

mlyordum. Esasen bu vaktin 
bir kısmını da yazı odaaındı 

ge~lriyordu. Mektebden çıkıb 
ta evlendi kteo ıonrı lılr müd· 

det Londra'da oturmuştum. Bu 
aebeble K..ahlre'de muhitim de 
yoktu. Kltab, kitab, kltab ... 

Bu çok iyi kafa ve ruh arka· 

dıı,ıları olmaeaydı, herhalde bü
yük bir asabiyete kıpıJacak, 
hayatımdan şikayet edecektim. 

Ha~wet bunu müteakıb sözü 

ı,ıöyle bağlamıştı: 

- Geçen gOn sizinle lanıı 
tıktan sonra içimde bıyatlD 

bir parça kımıldadığını duydum. 

Ben o gün artık eadece ter· 

\ 

d 
la 

tıı 

d 

ile 

gı 

kabul ile karşılanmışlar. 

Fransa Fevka-
il 

iade Komiseri ıı 

Şeref ine Ziyafet, ~ 
- Ba~ı 1 loci sahifede -

vermlı,ıtlr. Bu ziyafette B•f 

kan İsmet İnönO, bO.tüD 
kanlar, kamutay haı,ıkao ve~I 
Fransız hoyak elçisi, Dış hl 
encümeni başkanı, C. H. p• 
grubu başkan vekili, Rty• 
cOmhur umumi k4tlbl, b•f 
veri ve hosuei kalem m6d 

muhafız alayı kumandanı, 
işleri bakanlığı ve Frınııı 

yük elçiliği erkAnı hazır bul 

muşlardır. Ztyıfeti, bGtün el 
ler heyetinin, bakanlıktır t 

kanının hazır bulandu!o 

kabul resmi takib etmiştir. 

FevkalAde komiserin Aıı 
ra' a bolunmıeı dolayıelle 

işleri bakanlığı, Ankara p• 
bu gece elektlrikle dooıttl 
bulunuyorcfo. 

Ankara 26 (A.A) - F 
sanın Sariye fnkalAde ko 
seri hay Dö Martel yırın 

11 de Relılcümhor Atıl 
tarafındın kabul bayrulaca~ 

Ankara 27 (Bosuei) - Bil 
Önder ATATÔnK b ·ıgün S~ 
fevkalade komiseri Bay Ms 
kabul buyurmuştur. B:ıy M• 
bugün Süriye'ye müteveccibeO 
reket etmi~ ve merasimle ' 
olunmuştur. 

' cümınlık yapmış, durmuo«0
' 

Haomet blraralık ince ve f 

bir kahkaha atmıştı: 

" - Nazım B~y dedi· Y~, 
Jacakllınız amma, grrek Ntı Ş 
gerek Ndveyre Hanımın eiS rl 
rlnl bana aynen nakletllll~, 
eunuz. ~a halde biz de f'rr 
sızca konoouruz.. İ 

Hıemet'io bu ı~zlerl her' ıJI' 
zi güldürmüıtü. Uç aaıt .,, rl 
konuımuotuk. Arbk ayrıllf il 
dok. Elini dudak.lar,ma gCS' ., 
mOşUlm. Kuvvf'tll bir ı:, 
geçlıdlğlml o da blseel.0 , 

Dodaklırım, bu güzel ellO ,, 

tüne iki ıteo parçaH gibi 

müştil: 

- Sizi uoutamıyacağı.O• f 

Dediğimi iyice bıtırhY0'0 el' 
Bu cümleyi n11ıl, ne cet.r' 

- Devam Edecek -" 
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Orman içinden Bir Kız Şarkı Söyliyordıı: 
"A Yiğit, Gözlerin Neden Dumanlı 
Sen De Mi Sevdaya Tutulclun) Yanclııı" 

- Akşam basıyor, ben hala 

'Vaziyeti anhyımadım. Tanrınm 
dağlarında tanımadığım bir kız 
la yHptt yalnız kaldım. 

IJlye marıldandı. 

Bf'ı dakika yürüdü. Ağaçla· 

tın seyrekle~tlğl lıir noktada 
dordn, drafına bakındı bu ara 
lık, dr.rfnden hlr ses, bir kız 
leai duyar gibi oldu .. 

Tatlı bir ürperme ruhunu 
gıcıkladı .. 

Genç kız bir şarkı söyllyordo. 

Bo gDzel, f nce scei, tatla bir 
lbısal zevldle dlnlf'mf'ğe başla· 

dı, Şarkı, Çin dili ile eöyleni· 

Yordu. Aybey, vuktHe Çtn'ce 

6grenmlıtl. Babası, Tukyoların 
Çin'e bir hücumunda on tane 

lııtsak (Eair) getirmişti . Bun· 

lırdın lklel (Oğluna Çfn dili 

ile okuyup yazmak ôğretlldlğl 
takdirde) serbest bırakılacaklar· 
dı.. Baba!ı, öyle aöı vermiş, 
tıheklm dediğini yapmııtı. Çin· 
lflerden biri, Çfn hakanının ya· 

~•nlarmdandı. Ve onu Çfn'de 

(\Hm) diye tanımı~lsrdı. 
Blrbuçuk sene, Aybcyin Çtn· 

Ce öğrr.nmeslne yetmiş, artmı~ 
tı. Batti bir aralık, bu Alim, 

.\ybey'e Çin 'Hlerin dinini bile 

'tılımak letemlştl. Ona bazı 
lltbiler öğretmlıtl. 

Fakat babası, bunu sezmiş 
te Alimi, tepeden tırnağa baş· 

'·-.. .ıotı .. 
Kızın ıöyledlğl ıarkı şöyleydi: 

4 yf ğlt gözlerin neden dumanh! 

Sen de mi sevdaya tutuldun 

~r:~~: :~;~~:. !:::~ S:~~~ 
• a· • • 

~~r ırmak başından giyik.ter geçti 

'ilin de sevdiğin içti pmardan 
~ yere arama döğOp bağr101, 

'••nı al•rak git bu dağlardan. 
• 

);>... • • 

~lenme, çoban 
Qıe dağ yaban. 

~ bu dağlardan. 
,!t bu bağlardım. 
~r •tınık baıından glylkler geçti 

ilin de sevdiğin içti pınardan. 

~ 4.ybeylo gözlerinde, bir baş · 
lıa hulya, bir sıcak arzu yanıp 
) tQtur gibi oldu. Şlmıli artık 
~GtGrrılyordo. Onu ürkütmek 
ltııııyordu. 

ANADOLU 
-------

Günlük Siyaeal Gazete 

Sahip ve Baoyazganı 
tı Haydar Hüodü ÔKTEM 

Ilı lııuoıi aeoriyat ve yazı ioleri 
~dürü: K:~mal Talit KARACA 

reha nesi: 

~ ~nıir İkinci Beyler aokağı 
l •Ik }'arkası binası içinde 

leıı ~lgr-ar: lıınir .. ANADOLU 
e on: 2776 .• Poeta kutusu 405 

\'ııı, ABONE ŞERAiTi: 
tı 1200, Altı aylığı 700, Üç 

\' •ylıgı 500 kuruıtur. 
~cı memleketler için eenelik 

•bone ücreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruotur. 

G geçnıiı nüshalar 25 kuruıtur. 
~ADOLU MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 

- Söylesin, bfraz dahil söy· 

lesin!. 
])(yordu. Kalbi heyecanla 

çarpıyordu : 
- Ne güzel ses, ne tarlı an· 

lallş? .. 
Genç kız susmuştu. Bir az 

sonra tekrar ba~ladı. Bu dr.fa 

Türkçr. eüyliyordu. fçinde aznk 

halıralorla karışık lılr sızı duydu: 

Bu şarkıyı bfrl!ün. kendi 
mcııılekrtiooe bir aürr.k avında 

delikanlılar, eaıları çala çala 

söylemişlerdi.. 

Geçti gene gükluden 

Turnalar alay alay 
Dinleyin br.nl kızlar 

Unutmak de~il kolay. 
• • • 

Gelin de ağlaşalım. 
Tenh11 hlr dağ başındı 

Belki bir iz buluruz, 

Geçldlerln taşındı. 
• • • 

Nedr.n unuttu beni 

~ormağa dilim varmaz, 
Gönül ağlar sızlar da 

Genr. gidip yalvarmaz. 
• • • 

Kızlar gelhı 1 ıoplaoıo; 

Beni biraz eğleyin 

Birgün g,.lfp döner mi 
Kucağıma söyleyin! 

Aybey duramamıştı. Yavaş 

yavaş, sesin geldiği tarafa doğ 

ru yilrüyordu. Bütün dikkati 

ile en küçük bir gürültü çıkar 

mamağa uğraşıyordu. 

Ağaçlar daha seyrekleşmişti. 

Bir aralık bir meydanlağa yak· 

Bay Hitler'in 
ileri Sürdüğü 
iddialar Nelerdir. ___ ........... __ _ 

- Bvşı 1 inci yüzde -
etmektedirler. 

86tfin devletler sflAhlarını 

bıraktıkları halde umumi su· 
rette sll4bların hırakılmaeı, tek 
bir devlet kovvetll surette sl· 

lablandı~ı takdirde kuvvetle 
silAhlanmak. 

Her halde 36 fırka esas tu· 
tulmak surettle Almanya'nm 
askeri kuvveti mee'elesi müza. 
kere edilecektir. Ayni mabaf il 
diyor ki: 

B. Bitler, 
1 - 400,000 ton kat'i bir 

rakım olmadığmdan ötürü ye · 

niden deniz teslihotı yapmak 
busneunda ısrar edecektir. 

2 - Almanya'nm, en kov· 

vetll aekeri tayyare f llosuna 
müsavi bir askeri tayyarecilik. 

vücuda getirmesini muhik gö3· 
tererek bir hava mukavelesi 

akdine her zamandan ziyade 
taraftar olduğunu beyan edecek. 

3 - Bu şerald altında mu· 
adelet talebi çok normnl ve 

mantıki görünecek tir. 

flakikat halde yüksek İogl· 
llz mebaf ill üzerinde çok kuv· 

vetlf tesirler yapılmakta ve 
Almanya'nın komşulardan ha· 

zıları tarafından yapılacak muh· 

temel bir taarruza karşı bu 

komşulardan diğerleri zararına 
bir teminat sistemi vtıcude 
getirmenin tt-hllkell olacağı 

kaydedilmektedir. 

(aştığını gördü. Boradan bir 

duman yük.ediyordu. Rüzgar, 
yeni kızaran bir et kokusu ge 

tlriyordu. Q kadar acıkmıştı 

ki, hu koku, burun deliklerln
de umulmayacak derccedr. tesir 

yapıyordu .. 

Bir ağacı siper ederek hakta: 
t;enç kız, n!e~in başında otur· 

muştu. Koyu kumral saçları, 

şuh, zarif bukleler halinde 

omozlar10ın iki tarafrndan ünü. 

ne earkıyordu. Beyaz k(\llarını 
sıvam1şh. Ateşin üetünde birşey 

kııartıyordu. 

O kadar dalıuışll ki, hem 
~arkı eöyllyor, bf"m işini hece· 
riyor. hem de etrafına hiç bak

mıyordu. 

Aybey, bu ~üzel •~ doyul· 
maz manzıtrayı h · ç bozmak Is· 

temlyordu. Elinden gelse nefes 
bile ılmıyacaktı. 

Fakat ansızm, dayandığı •ğa· 
cın üstünde bir ~ürültü koptu. 

Eııki ve büyük bir kuş yuv11sı 
taşıyan ihtiyar ve çOrük bir 

dal, gı<'mhya gıcır'1ıya koptu. 

Kız ba~ını kaldırınca Aybeyi 
gfüdO ve derhal doğruldu. Sı 

vanmıı;; kollarını ôrttü. Uzun 
eaçlarını, toplayıp külahının 

içine yerleştirdi ve gülerek : 

- Demek ·dedi· siz orada 

idiniz? 
Aybey, onıı doğru yürüyor ve 

gülüyordu : 
- Evet, buradaydım.. Slzl 

dinliyordum. O kadar güzel 

söylediniz ki! 

- Sonu var -

Lö Jurnal 
Gazetesi Di yer ki: ...... 

- Başı l inci yilzde -

Deyll Meyi gazetesi bir ma· 
kalesinde Loodra ile Moekova 
arasında herhangi bir misak 
akdi fikrine ltlruz etmekte ve 

bazı yerlerde taeavvur edildiği 
şeklide bir muhasara siyasası· 

om Avropa'ya hiçbir emniyet 
kazandırmıyaceğını blldlrmek· 

tedir. 
Bçrlin, 2(j (A.A} - Parie'te 

çıkan Lö Jurnal gazeteal, Fran· 

eız-So-vyet yakmla~masındao 
bobaederkeo ihtiyat tanlye el· 

rnektedlr. 

Hu gazete diyor ki: 
- Tllm manasile bir ittifak 

demek olan bir mukavele ak· 
dile iyi bir şey yapılıb yapıl· 

madığı sorulmaya )Ayıktır. Aa 
kerJik bakımındın Sovyet kov· 

vetlerlntn hakiki değeri hak· 

)undaki f lklr ve mütalf"llar 

pek başka başkadır. Siyasal 
bakımdan ise sıkı bir Fransız· 

Sovyet teırlkl mesalaiolo lo

giltz t'raneız münasebetleri üze· 

rlne yapacağl tesirleri de ayrıca 

tedblt etmek lcab eder. 
-------

Toplantının sononda neşre· 

dilen bir tebliğde, hükümetln 

bazı askeri maın aflar için bank 
dö Fraoaa'dan öç milyar avans 

lstlyeceğine dair olan ıayla 

hilafına olarak hazineye ald 

hiçbir mes'elenlo tetkik edil· 

memlş olduğu beyan edilmek· 

tedlr. 

Aile arda, (fr.) fımil.le 

Örnek: Aile teelel cemiyetin 

en kudsi vazifelerinden birin· 

den biridir, arda kurmak sos · 
yetenin en kntsal ödevlerinden 

biridir. 
Ailevi - ardal, (fr.) famlllal 

Örot-k: Aralarındaki ailevi 

revabıt, aralarmdakl ardal bağlar 

Aile evi - ocak, (fr.) foyer 

Ailtperver - evcimen, (fr.) 
attache 8 aon foyer 

Örnek: o, pek evcimen bir 

adamdJr, o, pek ıılleperver bir 
şahıstır. 

Akıb - arka 
Örnek: I>erakap, arkasmdan 

hemen arka!lıodan 

Akahe (bık, balilrc) zorgeçit 

Aknmet - kısırlık, BODUÇ· 

suzluk. (fr.) elerllite lofructu· 

o site 

Akamete uğramak - Sonuç 
suz kalmak, sonuçsuzluğa uğ· 

ramak. sonuç vermemek. 

Örnek: bu iş, akamete uğ 
radı, iş eonuç@uz kaldı. 

Akamete uğartmak - sonuç· 
euz bıralmık, verimsiz bırak· 

mak, (fr.) Rendre sterile 

Akim - kısır, ıonuçeuz, ve

rimsiz, (fr.) Steril~, ınfroctuenx 

Akl m kılmak - sonu gel· 

mcmek, (fr.) Rester sans resultat 
Akdem - ilk, önce, önceki, 

(fr.) A vant, precedemment 

Örnek: ak demi vanlf imiz, 

ilk ödevimiz, önceki ödevimiz. 
Bundan akdem pfafnle gOrfiş 

mü~tük, hundan 

görü~mt1ştük. 

önce sizinle 

Akd~tmek - bağıtlamak, 

(fr.) contracter, conclure on 
ıcte pobllc oo prlve 

Örnek: 1 ki devlet arasında 
akdedilen muahede mucibince, 

iki devlet arasmda bağıtlanan 

andlaşmaya göre 

\kld - bağıtçı, bağıtlayan, 

( fr.) contractant 

Örnek: Akldeynln imzaladık· 
lım (imza: t. kö.) veeika, ba· 

ğıthyanların imzaladıkları belge 

Akd - bağıt, (fr.) ıcte 
Örnek: izdivaç erkekle ka· 

dını birleştlrt-n aklddlr, evlen· 

me erkekle kadını birleştiren 

bir bığıttır. 

\ldbet (encam) - son, eo 
ııunda, bele, (fr) fto. a la 
fln, enfln 

Örnek: Aklbet gelebildi, hele 

Aktbinde - arkası sıra, ardı 

sua, ardınca (fr.) lmmedlate· 

ment apree, a la eolte 

Akl - akıl (t. kö) (fr.) 
ralson 

Akli - usal, (fr.) ratlonnel 

Örnek: Mesaili akliye. ueal 
sorumlar 

Akli selim, hissi selim -

sağrluyu, (fr.) bon eens 

Örnek: akis selim eahlbi olan 

adam bunu yapmaz, eağdayusu 
olan adam bono yapmaz. 

\kil - akıllı (T. Kö.), (fr.) 

sage, ralsonnable 

Akil - yiyen, yiyici, (fr.) 
oııngeur 

• kile - yenirce 

\.kle - yansıt (fr.) 
teur 

reflec 

Örnek: sathı derya, bir aklı 
gibi, sahildeki ebnlyenln zılA · 

Hol gösteriyordu. Denizin yftzü. 
bir yansıt gibi, kıyıdaki yapı· 

lırın gölgelerini gösteriyordu. 

Aks - yansı (fr.) reflet 
Örnek: ağaçların göle varan 

yansıları, eoçıuın göle vuran 
akisleri 

Ak.etmek - yansımak, (fr.) 

ae refleter 

-Aksettirmek - yanaıtmak, 
(fr.) ref leter, projeler 

Akrab11 (nesf'ben) - bl8lw 
(fr.) parents (par le sang) 

Akraba ve taallukat - soy· 

sop (fr.) Les parentı proches 

et r.lolgnes 
Akran - Taydaş 

Örnek: Onlar, birlhtriotn 

tıydaııdır, akranıdır. 

Aksa - Soo, en son, (fr.) 
extreme 

Aksaya gub - uzakbatı (fr.) 

e:\ treme· Occldent 

Aksaya ıark - uzıkdogu (fr.) 
ek~treme orient 

Aksi - Ters (fr.) lntraltable 

Aksi sada - Yınku, (fr.) 
Echo. 

Aksi sada vermek - yenku· 

lanmak. 

Örnek : O, böyle yüksek ses 

le haykırınca dağlar, taılar yan· 

kulandı (aksi ıada verd') 
Abüllmel - Tepki, (fr.) Ro· 

ıctloo 

Ö~nflt : Her cebrft tazyik 

bir aksülAm< l tevlid eder, her 

zor ve baskı bir tepki doğurur. 

Akur - Kuduz (fr.) enrage 

Akorane - kudurmuecasını, 

kuduzcaemı (Cr) rageusement. 
AIA, pek.eyi, (Fr.) Trea bleo, 

parfalt 
A1aballhf, olduğu gibi. (fr.) 

Tel qu 'fi est 

A141mi aemaJ alkım. (fr.) Arc· 
en clel 

AIAka, tli~ik, ligi (ilgi, mfloa· 

sebet anlamına) 
Örnek: 1. bu işlerin konuş 

tuğuruuz sorumla bir Hleiği 

yok.tor, bu işlerin bahsettiğimiz 

mea'ele ile bir alAkRSı yoktur. 
il . Bu işte bana karşı göster 

miş olduğunuz ilgiden dolayı 

pek duygulandım, hu işte bana 

karşı ibraz ettiğiniz al4kadan 

dolayı pek mfttebassls oldum. 

Alıikababı, llgen (fr.) lnteres· 

sant 

Alakadar, ilişikli, ilgili (fr.) 

lntue88e 

Alakadır olmak, Ugllenmek 

(fr.) S'intereseer 
Örnek: Bo bilim sorumlarına 

ilgilenmemek elden gelmiyor, 

bu mesalll ilmiyeye alAkadar 

olmamnk milmkün olmoyor. 

AIAkı kat'etmek, ilişik kes 
mek 

Alikıderillmkan, olablldl~I 

kadn 

Alıikadertllethaa - elden gel · 
diğl kadar. 

.AJakülllhal - şöyle böylf'!, 
olduğu kadar. 

Alıimelelonas - gözöoünde, 
herkesin önünde. 

AlAmeratlbihlm, aledderccat 

- sınsınca, eırılar1Dca, 

Alamet - beld~k (fr.) Slogıl 
örnek: Bir uluaun en bQyük 

ulul!al beldeği dil birliğidir. 

Bir milletin en büyOk mili i 

alameti lisan vahdetldlr. 

\let - yaraç (fr. )Ioatrument 
örnek: Söz söyleme yarıcı dll, 
lıllme yaracı kulakur. Aleti 

tekellüm Usan, aleti semi ku· 

taktır. 

Alil ve edevat - avadanlık 

(fr.) Uatenalle. 
AlAylş - gösteriş . 

Aleddevam - boyuna, 

Alelacayip (gıralp) - yabansı 

(fr.) Etrange, bizarre. 

Örnek: Yıbansı bir kılıkla 
karşımıza çıktı, İl oous a ap· 

paru daus oa accooırement et· 

range. 

Alelacele - çarçabuk, (fr.) 

a la hate, promptemeot, uec 

empreSBement. 

Alelade (tabii an.lamını) -

Nomal, (fr.) normal. 

Ôrmk: Devrimlerde Herle· 
me nomal bir yolda olmaz, 

lnkıliblarda terakki alelide 

bir bat taldb etml"Z. 
Gayri tabii - Oışoomel, (fr.) 

anormal. 

Örnek: Bu çocuğun hu yıota 
bu kadar boylaom111 dıtno · 
maldır, Bu çocuğun bu yeeta 

bn kadar boylanmaaı gıyrltıbH 
(anormal) dlr. 

Alelımya - K.örkörüac. 
Aleleluer, ekleriya - Çok 

vaklr, çokluk, (fr.) souvent, la 

plupart dea (oiı. 

Alclgaf le - Apansız, ıoıı· 

zın, (fr.) ııoudıfo, ıoudalne· 

ment. 

AlelhosuB - bele (fr.) Pır· 

tlcullerement, tout partlcullere· 
ment, Örnek: Der lote, bele 

ulusal işinde elden geldigl 

kadar özen göıtermelldlr. Her 

lote, alelhusus mllli itlerde ıll· 
kaderilimkla itina göetermelldJr. 

Alellnf lrad - ayrı ayrı, bl· 
rer birer, teker teker. 

Alelhlik - genel olarak (fr.) 

D'one façon abıoloe, d'une 
fıçon gfmerale. 

Örnek: Bu s6z6m yalnız 
size değil. genel olarak bCltaa 

lşmenleredJr. Bu sözftm baeren 
size değil alelıtlak bOUla me· 
murlaradır. 

Alelıtlıık - raflgel«', naeıl 

olurPB olııun. (fr ) N'importe 

qul, n'Jmp&rte quoi, qualcooqae 
Örnek: Rasgele bir ltmt-n 

çağırınız. Alelıtllk bir memur 
çagırıoır. 

Alelumum - bf\tüo. geael 

olarak (fr.) En genaral, gene· 
rılement. 

Alem Sancak (fr.) Eten· 
dard. 

.Alem (cihan anlamını) 
acun (fr.) Mood. 

AıemıGmul (clbaoşClmul) 
acunul (fr.) Mondlal. 

Örnek: Acunsal bir ad ka· 

zanmak ne büyflk onurdur. 

Alemoi\mul bir ~öhret lhru 

etmek ne büyilk eerefdr. 

Alem (kiinat anlamına) -
evren (fr.) Unlvers. 

\lemşftmol (kAtnat anlamına) 
- evrensel (fr.) Uolvenel. 

Alenen - Açıktın, .çıkt-.n 

açığı, gözgöre. 
Aleni - Açlk. 

Alesseher - Tanlayın, (rr.) 
Des l'ımbe. 

Örnek: Tanlayın kıra ç:k· 

tım, AleHther kıra çıktırıı. 

Aleeaevlye - Nr d1'zn'd ; 
(Cr.) uniformement. 

Örnek: Kaıencımıı&ı aran11zL

bir dilzl!yde paylı~mz, Kira· 

mızı meyanemlzd~ alees~:dye 

taksim l!derlz. 

Alettlfsll - Uzun uzadıya. 
Aleuıbmln - Aşağı yukarı 

Alettevıll - Arka arkaya. 

Alev - Alev (aln·yalHdın) 

(fr.) Flamme. 

Aleyh - karoı, (fr.) contre. 

Örnek: Bu işte bize kartı 
mmnız?, (fr.) Etenouı coatrr. 

dans cette af falre. 

Aleyhte olanlar - Kar~ı 

olanlar. 
örnek : bu önergeye kar11 

olanlar ellerlnl kaldırıın! (öner· 
ge, teklif) 

Aleyhtar - Kartın 

örnek : ben bu itte sise kar· 

oınım. 

- Soaa 6 ıDCı ylsde -
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Berlin Müzakereleri Bit
ti. Con Simon Dündü .. 
- Başı 1 inci yüzde -

tetkik etmlel oldokları da far· 
zedilmiotlr. Kavono askeri dl· 
vaoı tarafından verilen ve 
Alm&n zimamdarlarının Juglltz 
hakanları ile mftzakerede hu· 
lunan bir sırada blldlrtlen ka· 
r1rın lngtltz devlet adamları 
:üzerinde konetil bir intiba 

hasıl etmte olduğu tahmin edil· 
m~kt~dlr. Saat 19 veya 20 ye 
doğru resmi bir tebliğe intizar 

edilmektedir. 

Almanya'nın İnfiali: 
Bedin 26 (A.A) - La Ko· 

respoodans Diplomatik ve Politik 
bugOn loglllz Alman görüşme· 
lerl hakkında, (yeni bir hare · 
ket : noktası) başlığı altında 

şanları. yazmaktadar: 
- Bay liftler ilk görOşme 

lcr hakkında, harici slyHet 

hakkında umumi taızdı izıhnt 
vermiştir. Bu izahattan Almın
ya'nm mes'ullyetlnl müdrik 

olan diğer her devlet gibi hıı 
yat menfeatlnl feyyaz bir bey· 
nelmilel teşriki me!alnlo zaru· 

retlerlle telif etmiye çahşmakta 
olduğu ispat olanmaktadır. Eğer 
bu hakikat yavaş yavaş Alman· 
ya'oıo maksatları hakkındaki 

buraf elerin yerine kaim olacak 
olur lae, lattkbalde yapılacak 
müzakerelerin bir neticeye 
milncer olacağı dmlt edlleblltr. 
Ytlnız henüz bu noktaya ge· 
llnmemiştlr. HalA Almanya'yı 

gerek maddeten ve gerekse 
mloen hoşa gltmlyen bil.tün 
h4dlsele• deo mes'ul tutmakta 

bir zevk duyuluyor. 
Bu ueollerden mes'ul ver· 

mek ve beynelmllel hayatta 

tamamlle devletin zimamdar· 
farının müremadiyen komşu 

bir devleti bir tehlike hulyası 
gibi Aleme teehlr etmeleri gü· 
ldnç ve yakışıksızdır. ı:Jerlln 

görOşmeleri, A vrupa'nın hüsnü 
niyet sahibi olan biUftn devlet · 
lerl için usuller saha:ıında yeni 
hareket noktasıdır, demeyi, 

yanl hiçbir m\llet başkasından 
kendlel için mftsamaba etmediği 

blrşeyl tstlyemez. Bütftn Al· 
manya 1 nf lal lçlndt: titriyor. 

Bay Laval'a tariz: . 
Be:rlln, 26 tA.A) - Dôyçe 

Algeman Çaytung Bertin mil· 
kAlemelerlnl mevzuu bahsedt1· 
nk Bay Laval'ın son defa lrad 

ettiği nutukta, İngiliz nazırları 
yakında Berlln'e gidecek ve 
(Almauya'nın ya barıştan tema. 
mile kaçındığını ve yabud tek· 

rar Avrupa camiasına avdet 
etmesi Qmldl mevcud oldağunu 

göreceklerdir.) Tarzında söyle· 
dlğl sözleri hatırlatarak diyor ki: 

- Pazartesi günü cereye.n 

eden mOzakerelerde teati edl· 
len ilk sözler şftbhesfa ld bu 

mes'eleyl aydınlatmıştır. İnglllz 
nazırları kendllerince muvafık 

görddklerl nisbette Alman bil· 
ktimetlnin barış niyetleri hak· 
kmda Fransa'yı teskin edebilirler. 

PrÔtestonun tesirleri: 
Parls, 26 (A.A) - Alman 

istihbarat bürosu bildiriyor: 
Havas ajansının Berlln'den 

lstlhbarına göre fnglllz n Al· 
man müzakerecileri arasında 

hususunda çıkan müşkül4t, 
Almanya'nıo C~nevre'ye avdeti 
Franea'nın protestosundan le· 

vellild etmektedir. 

Fransa askeri 
Tahsisatam artırıyor: 

Berlln, 26 (A.A) - Paris'te 
çıkan Popfller gazetesinin latlb· 
barına göre bugOn toplanacak 

olan bankalar meclisi devlet 
bankası tarafından hükumete 
bfiyük bir kredi açılması 

mes'eleelnl halledecektir. 
Gazete Bay Flinden 'in, 88· 

keri masraf tarın çoğaltılmaeı 

için istediği bo kredinin iyi 
malumat alan mebaf ile göre 
üç milyara baliğ olduğuna ve 
talelılnlo [hazine tahvilleri tb· 
racrnda karşıla,ılan movaf fakı 

yeuizligin bir neticesi olduğunu 

yazıyor. 

7 saat konuştular: 
I ondre, 2() (A.A) Vard 

Pric Bcrlla'den Deyli Meyi 
gazı· teeine bildiriyor: 

İngiliz bakanları, Hhlt'l, Von 

Nörat, Yon IUbentrop yeptık 
ları i saat temastan sonra bir 

şeyi tamamen aolamıel11rdır. O 
da Btıliu'e grlerek: Bay Hltlrr 

u~ karşı kareıya konuşmakla 

.fyl yapm7;- oldukle~ıdır. Her 
' fld tarafta konuşmalarda büyük 

hlr samimiyet gö~termişler, çok 
açık bir Usan kullanmı,lardır. 

Con Simon Ne Demiş? 
Londra, 2ö (A.A) - D"yl 

Meyi gazetesinin Berlln muha· 

birt dünkü lngilb Alman temH· 
ları hakkında eu malumatı ver

mektedir: 
Slr Con Saymon Alman na

zırlarına lngUtere ef kbı umu· 
mfyeslnln dftşüncelerlnl izah 
etmiştir. Bu izahata nazaran 

lnglltz mtlleti Alman milletine 
kar~ı hüsnü niyet beslemektedir. 

Fakat kuvvetli bir hava te,kl· 
J4tıoın ve onu mO~eakl p bOytık 
btr kara otdusunun blrblrl nr· 
kasına teşklUne dair gelen ha· 

herler ln~Uiz ef kôrı umumiye· 

sini hayrete dilşürmil~ ve battl 
bir dereceye kadar onu emnl· 

yetelzll~e sevkey lem iştir. 
Sir Con Saymım bundan sonra 

Avueturya'dakl Naayonal Sosya· 
llst harekat ile geçen Temmuz· 
dald tayanı mcvzuubahsetmiş ve 
mesaiye dair fikirlerin\ izah 
ettikten sonra mOşterek bir 

emniyet teşkil etmenin kabil 
olub olmıyacağını tetkik etmek 

arzusunu izhar eylemle ve de· 

mlştfr ki: 
- Müşterek bir emniyet sis· 

temi vücode getlrllmezse Al· 
manya'dan çekinmekte olan Mi· 
Uln milletlerin yavaş yavaş bir 
araya gelerek bir koalisyon 
yapmak snretlle kendi emniyet· 
lerlnl bizzat temin etmek yoluna 
sapmalarından korkulur. Avru· 
pa'nın bu kadar bariz bir surette 
ikiye ayrılması çok vahim neti
celer tevlf d edebilir. 

Eğer Almanya diğer devlet· 
terden müstakil olarak kendi 
gayelerini yalnız başına takdir· 
de devam edecek olursa, bu 
gayeler Alman milletinin naza · 
rında ne kadar haklı olnrea 
olsan İngiltere ile Franea'nıo 
kendilerini Almımya'nın günün 
birinde tt>hUkeli bir vaziyete 
tıka etmesinden korkarak diğer 

de•letlerle bl r hilAf siyaseti 
intihap etmek zaruretinde kal· 

maları ihtimal dahilindedir. 
Bundan sonra Slr Con Say· 

mon'ın şu sözleri söylediği bil· 

dlrtlmektedlr: 
- Biz Berlln'e Almanya'nın 

ve diğer devletleri iştirak ede· 
ceği timi b!r itilaf slıtemlnl 

vflcoda getirmek fmkanını araş · 

tırmıya g~ldlk. Büyük Brltanya 
bükümeti hiçbir vakit mee'u· 

llyetlerden kaçanmamıştır. Fakat 

her şeyden evvel İngiliz mllle 

tini takip olunan yolun en iyi 

yol olduğuna ikna etmek icap 
~diyordu. İşte vaziyeti iyice 
bilerek bu yolo intihap etmek 
içindir ki İngfllz nazırları Al · 
manya bükuruetinl f iklrlerl ve 
niyetleri hakkında mes'elenln 
membaında tahkikat yapılabll · 
mek üzere Berlln'e gelmişlerdir. 

Varşova, 27 (A.A) - Bay 
Eden Sovyet Ruıya'nın Londra 
sefiri B. Mayskl beraberinde 
olduğa halde bugün Varşovadan 
geçmiştir. htasyonda Polonya 
hariciye nazırının mQmeeslllerl 

ile logllterP. elçiliği memur· 
ları tarafındıın eelamlanmaetır. 

Ayni ırend e Mosk<' va 'ya gtt· 
mekte olan İJgfliz matbuat 
grubu da vardır. 

Berlln, 27 (A.A) - Bay 
Saymoo bugün saat 10 de tay· 
yare ile Londra'ya hareket f't· 
mlştir. Nazır hareketi esnasında 
Alman barklye nazın tarafın· 

dan tt>şyl edilmiş ve muhafız 
kıt'atı tl!.rafındao selıiınlaomıetır. 

Londro, ti ( ı\ . A) - Tay 
mis ırazc te.-1 BerUu'<len alarak 

~ 

Dt'erettiğl bir yazıda Tuna ve 
doğu ıındlaemaJarı oı~s'elelerln· 

den bııhsedt'rek diyor ki: 
- Salı günü bu hususta 

yapılan görüşmeler esnasında 

Almanya tarafından Tuna mi· 
sakına karşı yapılan itirazın 

pek ziyade şiddetli oldu{?u, 
do~u mfeak için matavaee-ıt bir 
tarzı hal bulunması imkansız 

denilemezse dahi, fevkalôde 
müşkül olduğu tntlbaı eulaşıl · 

mıştır. 

Almanya'nın Cenevre'ye av· 
detlne gelince, Almanya'nın 

müeavat kelimesinden ne k.a· 
dettfğlnln açık bir surette izah 
edilmiş olduğu anla,ıhyor. 

Karada, denizde ve havada 
aekeri müsavat mes'eleleri diğer 
mes'eleler hakkında olduğa gibi 
umumi bir surette görüşfil· 

müştür. 

Stresa konferansında muhtdlf 
nokta( nazarların yaklaştırılma· 

sına çalışılacağı ıüpheslz ve bu 
konferansa diğer devletlerin de 
iştiraki Ue diğer bir konferan· 
sın taklb etmesi muhtemeldir. 
Alman devlet adamların1n be· 

yanatına, İnglltere'nln Stresa'da 
diğer devletlere tebliğ edeceği 

bir tebliğ diye bakıhrea bu 
tebliğin metni şu suretle teıblt 

edilebilir: 
Almınya tam bir müsavat 

eeasına milatenld bir han ml· 
sakına ve teslihat mukavelesine 

lftirake Amadedir. Baoka tabiri 
ile Almanya, baokalarının da 
vazgeçeceği bdtün teslibattan 

vazgeçecek, fakat baokalarının 

mohafaza edeceği bOtftn teali· 
batı lstiyecektlr. 

Bertin, 27 (A.A) - Royter 
Ajansı bildiriyor: 

İki gün mükalemeden sonra 
elde edilen lntlbaıo hulaea11 

şudur: 

B. ~lmon ve B. Eden Ber· 
lfn'den, borayı ziyaretinde haklı 
~ldnklarına her zamankinden 
fazla kani olarak ayrılmakta· 

dırlar. 

İstanbul, 27 (Hususi) - Slr 
Cem Saymon bu sabah tayyare 
ile Berlln'den hareket etmiştir. 

Amsterdam'da öğte yemeğini yl· 
yerek öğleden sonra Londrı'ya 
gelecektir. 

lngtllz dış bakanı Tempelhof 
bava meydanında Baron Fon: 
!\iörat, Fon Mehner İngiliz &e
sef iri Sir Erik Flllpls tarafın· 

dan teşyi edUmlttlr. B. Bitler 
hususi muhafaza lnt'atından bir 
bölük göndermiş, bölük Slr 
Con Saymon tayyaresine biner· 
ken kendisini selamlomaştır. 

Diğer taraf tan B. Eden Mos· 

kova'ya hareket etmlotlr. 
İngiliz dış işleri bakını Lon· 

Osmanlıcadan !Türk.,;eye 
Karsılıl{lar l(lavuzu. 

' 
Aleyhte söylemek - Kötü· 

lü~üne söylemek (fr.) dire do 
mal, parler ,.n defaveur 

örnek : O, her vakit her.kesin 
kötülüğüne söyler, (fr.) Tout 
le temp!, il dl du ınal des 
aotres. 

Leh - yana (fr.) pour 
örnek : bdtçe için 399 eay· 

lavdan 250 ııf 1490 karşı oy 
verdi, bGtçe hakkında 39~ me· 
bostan 250 el lehte 149u aleyh
te rey verdi. 

Lehte olmak ~ yana olmak 
(fr.) etre kour, etre en faveur 

L~bdar (taraftar) - yanat 
(fr.) favorable 

örnek : O, bütün kamutay 
hayatında bize yanatlıktan ay 
rılmadı. 

L"'blnde siiylemek -- f yfli· 
ğior, eöyl,.ml"k (fr) parler pour, 
parl~r rn sa (anmr 

örnek : O, her vakit &enin 
iyiliğine söyler. 

Ali - yüce (fr.) lıaot 
\llcenab -·· akı (fr.) gt>nc· 

reux. 

örnek : Alolık, ablak güzel 
llğlofn pRtlak bir brld~ğldlr, 

illccnablık lıu~nü ahlakın ala 
meti bahf reııldlr. 

AHI (Ama anlamına), lı.iir (fr.) 
aveugle 

Alil, eakat (fr.) estropie 
Alil, fğcll (fr.) inflrme, Jn . 

valide 

Örnek: lğcil savaşçılar, malul 
gaziler 

AHm, bilgin (fr.) savant 
AHyyülala, eneyl (fr.) trea 

blen 
.ı:\ıa1~aı, enyüce (fr.) euperleur 
Allah, tanrı (fr.) dleu 

Allaha ısmarladık, esen kal 

(fr.) adleu 
AUAme, bilge (fr.) savantls· 

sime 
Alude, bulaşık (fr.) sonllle 
.AmA, kör (fr.) aveugle 
Aml, körlilk 

Amade, hazır (T. kô.), (fr.) 
pret 

Amedil şild, gelim gidim (fr.) 
va et vlent 

Amel (fill)t I~, işlev, (fr.) 
acte, actlon 

Örnek: her lş1ev tepkisiyle 

eşittir, her amel aksOlamell ile 
mftsavldfr. 

Amele - ı,çl (fr.) ouvrler 
Amelmande - işten kılmış 

(fr.) in valide, fncapable de 
travalller 

~mlk - derin (fr.) profond 
mU - etke (fr.) facteur 

· Örnek: soysal ı,terin etkelerl 

çok ve karışıktır, içtimai işle · 

rln amlllerl müteaddit ve mn· 
dildir. 

Amlnen - sağlıkla (fr.) 
sain et sauf 

Amir - baş, Ost, boyurman 
(fr.) chef, soperleur, celul qol 
ordonne ou commande 
~~~~~----ı--~~~~-

dra' ya geldikten biraz sonra ka· 
hin ede izahat vermiştir. 

İstanbul, ( Hususi ) - Dün 
akşam Sir Con Saymon lngtl· 
tare sefaretinde Fransız Belçika 
ve İtalya sef lrlerlnl kabul et· 
mlştlr. Bu toplantı hakkmda 
dışarıya hiçbir malumat Hzma· 
mıştır. 

Hanovre, 27 (A.A) - B. 
Saymon saat 11,30 dı İngiliz 
tayyaresi Oella ile boraya gel· 
mlş ve belediye başkanı tara· 
frndan karşılanmıştır. 

Tayyare benzin aldıktın son· 
ra Londra'ya müteveccihen tek:· 

rar havalanmıştır. 

Örnek: Ostten aldığım emre 
göre, Amirimden aldığım emre 
nazaran, her işte hl r buyurman 
olmalı, her işte bir Amir olmalı. 

Amlz-le karışık 
Örnek: liitlf .. awiz, şaka He 

karı~ık 

Am v~ şamil - kep'!al (fr·) 
P.nglobant, e.xtenslf et compre· 
benslf 

Örnek: im Te şıımil hare· 
kestler, kapsal hareketler 

Amm - amca (fr.) oncle 
paternel 

Amme, ammete - hala (fr.) 
taote patcrnı::lle 

ı\mme - kamoğ (fr.) le 
pubUc 

Öruek: çalı~m•mız kendimiz 
için değil, kamnğ içindir, sAyt. 
miz nefsi mfz için değil, amme 
lı;.indtr. 

Hukuku amme - kamusal 
tür~ (fr.) drolt puplic 

Örnek: örgenlfk kamusal 
türenin en değerli hOkümle · 
rfoden biridir, hilrrlyet, huku· 
.Lm ammenin en kıymetli ah 

kamından biridir. 
Amud - dike (Cr.) perpen 

diculalre 

Amudi (kof men) df kel (fr.} 
perpendiculalrement 

Amudu fıkari - bel .keıı.ıiğl 
(fr.) colonoe ~ertebrale 

Amuz - öğreten (fr.) qul 
enseigne, qul instruit 

Örnek: marlfetıimuz, bilgi 
öğreten 

Ao - ao (T) (fr.) moment 
An'ane - anana (anmaktan 

ana ana eözftnün tekrarlanma· 
aadır- tekrar: T. Kö.) (fr.) 
tradltlon 

Ancehlln - bllmlyerek, bil· 
mezUkle (fr.) sona savofr, sana 
connaissance de caose 

AndeUp - bülbül (fr.) ros· 
slgnol 

Anif - sert (fr.) dur, se· 
vere 

Anlfen - demincek, biraz 
yakarıda (fr.) tout 4 l'heure 

Antlgıyıp - arkadan, kendi 
yokken, (fr.) en son ahsence 

Örnek: 1 - arkadan söz 
söylemek ayıpbr, anllgıyıb söz 
söylemek ayıptır. 

2 - Kendi yokken hakkın· 
da hOküm vermek doğru mu· 
dur? Anllgıyab hakkında hü· 
kilm vermek doğru mador? 

Ankarlp - yakında, (fr. 
procbalnement 

Ankaetln - blle bile, bile 
lstlye. (fr.) expres, lntentlon· 
nellement 

Örnek: 1 - Bu işi bile bile 
yaptım, bu fol ankaedln yaptım 

2 - Bile lıtiye hu işe gl· 
rlştlm, ankasdln bu işe giriştim 

Ansamlmlkallb - özyrürek· 
ten, (fr.) slnceremeni en toute 
alncrerhe, da fond do coeur 

Örnek: Özyürekten size eay· 
gılarımı ıunarım. ansamlmül· 
kalb size arzı ihtiram ederim. 

Anot - İnatçı (T. Kö), (fr) 
tetu, entele 

Ar - ar (1), (fr) honte 
Örnek: Arsız, bi4r 
ArA ( Hak: Rey ) - Oylar, 

{fr.) volx, votes 
Örnek: Bu sorumda oylar 

dağıldı, bu mes'elede 4rA teşet· 

tüte uğradı. 

Ara - süsllyen, bezeyen 
şenlendiren, (fr.) Qul pare, qul 
orne 

Örnek: Alemara~ acun süill· 
yen (bezeyen) mecllsara, der· 
nek şenlendiren. 

ı\tAm - dinlenme, (lr.) Repos 
ArAmgah - dlnlenek, (fr.) 

Lleu de repo& 

Örnek: o gece çıy kıyııında 
bir dlnlenek tuttular, o gece 

çay sahilinde bir ararogAh itti· 
haz ettiler. 

Araste - bezenmlfl, (fr.) de· 
core, orne 

Araylş - süs, (fr.) parure, 
ornement 

Araz (Bak: alamet), beldek 
("ıymptome., anlaml terim ko· 
luna verilmiştir.) 

Arazi - toprak, (Cr.) Terre, 
terraln 

Örnek: ekllrııemfo toprak, 
arazli gayri mezrua, (fr.) Terre 
non culthe·ı 

(1) Lehçetftllugat'te elif le 
yazılarak Tür1çe gö~lerllııılştlr. 

Divanı higıt lt·Ttırk'te "ır., ar 
demektir. Bogftn A"adolu'da 
"ırsız., sözn vardır, Rlldlof •ı. 
Kırgız ve Azeri lehçelerinde 
"ar., , kazan lehçesinde "n,. de 
hu anlamadır. 

Arahca "ar,, haya d~mek ol· 
mayıp kusur ve ayıp demektir. 

Bundan gelen "tAylr,. de kına· 
mak anlamındadır. 

Pangalos 
Tevkif 
Edilecek Mi? 

fstanbul, 27 (Boauei) Atfna· 
dan haber verlllyor : 

General Pangaloa, General 
Otonos ve Yunan milli bankası 
genel müdftrQ Çaldarls, isyan• 
iştirak ettiklerinden kanuni ta· 
klbata t4bl tutulmuşlardır. Bun· 

lırın tevkifi bekleniyor. 

Deniz 
Nakliyesinde 
Tenzilat. 

İstanbul, 27 (Hosuei) - De· 
nlz nakliye tarifesinde ebedi' 
mlyetll tenzll4t yapılacaktıt· 

Bu hususta tarife ftzerlnde tet· 
kikat ya'pılmaktadır. Onbeş g40 
devamlı biletler yaptmlıcaktıt• 

Hava 
Postası başlıyor 

lettanbul. 27 (Hu aai) - lı· 
tanbul, Ankara, Olyarıbek1t 
tayyare postalan bir nlııand• 
tekrar seferlere baohyıcaktır. 

Vilayet 
Genel Meclisind& 

- Başı 3 dncü sahifede -
ikinci derecededir. 

Bo eözlerin arııeındakl te_,d 
meclise gftlOşmelere aebeb 
oldu, bay Yusuf Ziya: 

- Sözlerimde zannederıtOJ 
gOl6necek blrşey yoktur. pedt• 

Başkan: 

- Arkadaşlarınız aözit:rlJJ1' 
t' zlo cazlbeılne kapıhyorlar, t 

vabında bulunda: 

'
1PE 
•ren~ 
•• A 
tae,o 

ıe· il Bay Nuri Fr.ttah Esen; 0 'ı,b 

Un artırmada talih çıkmayıbd' ~r 
eatılauıad.ğı takdirde k.an°0 l ı 
mucibince paıarlakla satılabfle· '~t 
ceğlnl slSyledl. ~tt 

- Onay, onay! 
Sesleri tekrar yflkaeldl. 
Toplantıya pazar gflnft 

14 de devam edilecektir. 
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ROYAL NEERLANDAli KUMPANYASI nim Şirketinden: carel memur)U• na Ali Ratf lmaaıı. 
''lJLYSSES,, npuru 20 martta beklenmekte olup yakana 27·3·935 

ttıkt•n ıonn Bargae, Varna n K3etence Umanları için yak Şirketimiz hl11edarlar heyeti umumlyeelnln toplant11ına mB· gv undan: 
ktar. tealllk evvelce ilin edilen 25 mart 1935 ıarlhlae mleadlf paaar· 

"CER~,, npara 25 marttan 28 mırta kıdar Annn, Roıer· ıeel gftnft ııaaı ondı lçtlmaa gelenler, heyeti amamlyenln top 
• Ameterdam Ye Bambarg limanları için yClk ılıcakbr. lanmaeı lc;;ln Ticaret kanununun 366 ancı mıddeılnde muayyen 

"lJLYSSES.. •apara 8 nisandan 11 al91nı kadar An,en, Ro· eklerlyetl tetkll etmediğinden, nlıımnımenln 25 inci m•ddeıl 
aı 'Ye Bamburg llmınlırı için ytık ılıcaktır. h6k6mlerlne tevfikan heyeti umamlyenln ' mıyıa 1935 tarf. 

SVENSKA ORIENT LlNIEN 
hine mleadlf cumarteıl gilal ••t onda Şirket blnuında alrdekl 

"ltOLAND,, mot3rG 20 mertta Roterdım. Bımburg, Copen· 
razaameyl mlzakere etmek Gzere ikinci defa olınk toplanacağı 

Daablg. Gdynla, Goteburg, Oalo Ye lakudlnavya liman· ıltkadarlara Uta Ye tetrlflerl rica olaaar. 
için yak alacakbr. 

"'lKINGLAND,, mot3rft 2nlıanda Roterdam, Bımbarg, Co· Müzakere Ruznamesi: 
ea, Danblg, Gdynlı, Goteburg, Oılo 'e lıkandlaavya 

ı~••·- lçla yit alacaktır. 
SJı:IlVICE MARITbt ROUMAIN 

Gerbl Akdenla için ayda bir Mantuam Sefer 
"PELES,, Tapara 6 alıanda gelip 7 nlıaada Mıha, Cenon, 

ya •~ llulelona hareket edecektir. 
" ALBA JUL YA ,, •apara l mayııta gelip 2 mıyııta Malta, 

•o, Manllya T'tı Banelon'a hareıket edecektir. 
NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 

bmlr NeT'·York aruaada ayda bir muntaıam 1efer 
"l'AMESU,, Tapara 19 martta (doAru) Ne-ryork için yak 

br, 
"IUNOS., T'apara 20 nl1andı ( Doğra ) Nevyork için ylk 

kbr 
'-ıt: bnlardakl hareket tarihlerindeki deAftlkUklerden acente 
'tıUyet kabul etmes. ••la taldltt için lktnd Kordonda Tahmil ve Tahliye flrketl 

ar"-da Fntelll Speıco acentabğına mftracaat edllmeel 

V.N. 

VV. F. H. 
Der Zee 

& Co. 

Van 

BE LEV ANTE LINIE 
''4 VOLA,, •apara 15 martta 

eal1or, 'allana kadar Aa· 
Roterdam, Bımbar~ ve 

Hmaalanna yüllye· 

"SAMOS,, Hpura 15 nisan· 
bekl.snlyor. 20 aluaa kadar 

, Roterdam, Bambarg 
Bremea llmulanna yak 

br. 
" DERINJE " npmu 5 al· 

bekleniyor, Aavert, Hım· 
•e Bremenden yü çık•· 
tır. 

4lMEMENT B. SCBULDT 
BAMBURG 

" NORBURG ,, •apara 31 
ta bekleniyor. Bambarg n 

ten'tea y6k çıkancaktır. 

STON VVARREN LINES 
LTD - LlVERPUL 

Telefon: 2004. · 2005 

Olivier ve şOrekô
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendell Ban. Birinci Kordon 
Tel. 2'43 

The Ellermaa Une. Ltd. 
"0P0RTO,, npara 21 mırt· 

ta UV'erpool T'e Sena1ea'dan 
gelecektir. 

•· FLAMINlAN ,, •apara 22 
martta Llnrpool ve Senn1tıı· 
dan gelecektir. 

0 DELOS,, Hpara 21 martta 
Bambarg, Bremea ve Anven· 
ten gelecektir. 

" TBURSO " nparu halen 
limanımızda olup Londn Ye 

Halt için yak alacak.hı. 
Not Vurat tarihleri ve ••· 

parlann lalmlerl lseılne deni· 
tfkllklerden mee'allyet kabul 
e«HllDM. 

"EK.SIWNA,, npara 2 nl· 
anda bekleniyor, Nnyork, 
Filadelflya ve Boeton llmanla· 
r1na ytlk alacaktır. 

"l>ROMOBE,, nparu 8 ol· 0 EK.SMOUTH,, npura 19 
~ bekleniyor, AnT'en T'e nllaa, dop-a btklenlyor, Nn· 

trpal'dn ylk Ç1kanp Burgu, york, Flltdelflya n Baltlmor 
....... Kn.tenee. Gılıç •e Umaalarına ytlk alaaaktır. 

için yak alacakbr. u EK.SEISIOR ,. vapura 3 

P'I'uN" SEA NAVIGATJ. mayııta bekleniyor, Nnyork 
ON COMPANY Ltd. limanına ylk alacaktır. 

BUDAPEŞTE uEK.SMINSTER,, npara 19 
"DUNA., T'apura 5 nlıaada mayıea bekleniyor, Nevyork 

lyor, doAra olank Bnlla, limanına yak alacaktır. 
tte, Bntblava ve Viyana N. B. - Gellt tarihleri •e 

16k alacaktır. npm tarihlerinde acentemi• 
t !KsPORT STEAMSHıP blçbh mee'allyet kabul etmes. 

CORPORATıON Telefon No. 2007 · 200R 

telif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilAnları 

~kara M. m. •· •· ıl. ko. dan: 
•tll fabrikalar mamulAtındıo ve beher klloıunun tahmin 

it.ti 18. kurut olan 15000 kilo pamuk ipliA{ kapalı 
l '- ebllımlye koaulmaıtur. İhalesi U,4,935 puır gGnft ıaat 
4edh. Mankkat teminat 2115 liradır. Şartaameelnl 141 ka· 

'1111ak Te 3raeklerlnl g3rmek lıtlyenler hergQa komlıyona 
t•blllrler. Ekllltmlye girecekler muvakkat bankı teminat 
••b •eya maliyeye yıbnlmıı teminat makbuslarlle artırma 
ille kuuaaaau 2. inci Ye 3 Gacft maddelerinde yasılı Ye~ 

1
'- hlrllkıe teklif mektablanaı ihale 11atlnde4 en11 bir eaat 
... m. •. •· al. ko. nana T'ermelerl. 28 31 5 l O 889 

~kara M. m. "· 11. al. ko. dan: 
her taaeelaln tahmin edilen flati 70 lira olan 500 tane 

l'tatl çadın lbıle gaaa taUb çıkmıdığıadaa yeniden kıpab 
l ~.ebiltralye koaulmuıtur. lbıleel 14,4,935 pazar gilnl eaat 
-...ı. llankbt teminat 2625 liradır. Şartnameelnl 175 

al•k Te 3rneglnl g3rmek lıtlyealer her glln eblltmlye 
kler monkkat banka teminat~ mektub T"eya maliyeye yatı· 
ıe.t.at makba•larlle kanunun ~ inci 'e 8 inci maddele· 
,...b "feelkalarla blrUkte teklif mektablannı ihale 11atln· 

...._ bir ıat eYT'el M. m. •· n. ıl. ko. na 'ermlt balan· 
28 2 7 12 897 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 -

idare mecllıl •e mftralubler raporlarının okanmau n 
taıdlkl, 

1934 yılına ıit bltnço klr 'e unr heeıblarınıa •e ea 
noterin tetkik 'e tudlkl ve idare mecllllaln lbnıı. 
MOddetlerl biten marakıbler yerine yeniden bir 1eae· 
Uk mClnkıb ıeçllmeıl Te Gcretlerialn tıylal. 

İdare mecllılnde belediyeyi temdl edea iki zataa lıtlfuı 
berine yerlerine muvakkaten tayin olanan yeni Gye· 
lerla memarlyetlerlaln taıdlkl ve L. M. Eribon nım· 
setlerinden mGddetl biten bir Gyenla teknr idare mec· 
llıl ayeliğlne 1eçllme. I. 
İdare meclisi Gyelerlaln hasar haklan ile fea madftrCl· 
nCla maapnın tayini. 
Gelecek heyeti umumiyenia kabul T'e tudfklne iktiran 
etmek 19rtlle, telefon lmdyıa mukavelename n tutnı· 
meelala lcab eden bıu maddelerinin değlıtlrllmed ve 
bultlettlrllmeıl hakkında projeler taaatml ile tehirler 
ar111 telefon mahaberatı hakkında •ltkadar re.mi mı· 
kamlarla mClzakere lcneı Ye her lkl hmmta makanle 
akdi ıamnında idare meclblne 1elthlyet nrllmeal. 
L. M. Erlkeon tfrketl te&lı munflan hakkında idare 
mecllıl iyeleri aneında teuT'll an TDkaaaa binaen 
mlukereet. 

idare meclld namına 
relı nklll 

Ali Halim Bayer 
896 

Kışlada Mfls. Mev. sabo alma komisyo
nunda ihaleleri yapılacak i14nlar 

Mlltahkem mnkl •· al. ko. aandaa: 
Mıt. mT'. için paaarhk ıuretlle bet adet mabtellf eb'atta camlı 

dolab 11bn alınacaktır· lhıleıl 31,mart,935 paur gaatl 1aıt 
15 te kıtlada Mıt. m,, ea. al. ko. da yıpılacaktır. Muhammen 
bedeli 396 llndır. Teminatı muvakkate akçeel 29 lira 70 ka 
raııar. Tallbler tutnıme T'fl ketifnameelal g6rmek için her g6a 
'e paurhga ittlrak etmek için de ihale 11atlnclea nnl tartDa 
mede yıulı •etlkalarlle birlikte komlıyoaa mftncaatlerl .. 1 ~898 

lzmir 
ğundan: 

Sicilli Ticaret Memurin· 

MCleeccel "lamlr ve civan telefon Tflrk anonim tirketlaln 25 
mart 1935 tarihinde adlyen içtima eden heyeti umumiyeti 
ubıtnameel Ticaret kaaananan mnıddı mahlaea11na tnf ikan 
dcllla 1861 namaruına kayıd 'e telÇll edlldlAI illa olaaar. 

1 - Zıbıtaame 

lzmlr ılcllll ticaret m. re1mi mGhrtl 
fmu ı . H. F. Tlnç 

Zabıtname 
Heyeti umamlyenln toplumaeı için kanana T'e alumnameye 

tevfikan tayin T'e illa olanan 25 mırt 1935 puarted gilnft eaat 
onda telefoa tlrketl komlıerl bay İbnhlm Damer, akonoml 
bakanlığı mlrakıb komlıerl bıy Mehmet Şevki Ye idare mecllıi 
relı vekili bıy Ali Halim ve idare mecUıl 1U11adaa K. Gmtaf 
Laadmıa •e mftrakıp bıy Abdullah gelml~ler1e de hluedarlar 
gelmemlı ve heyeti amumiyealn toplınm111 için ticaret kanana· 
nan 366 ıncı mıddeeiade muayyen eberlyet balanmadı19ndaa, 
ticaret kuan ve niumnameelaln 25 inci mıddeıl bakftmlerl 
dılreılnde heyeti amamlyenla 4 mayıı 1935 tarihine mtllaclff 
cumarteıi g6nCl 811t onda ikinci defa olarak toplaahya çagml· 
maaıoı bnr 'erllrrek celaeye nihayet •erildi. 

25 mart 1935 

lzmlr ve civan telefon TClrk aaoalm tir keti 
Telefon tlrketl hakumet komllerl Komiler 

İbrahim Damar M. Şnkl 
lmauı 

idare mecllel 11181 
Cari Gfletaf Landmın 

lmauı 

imuıı 

Şirket mftrıkıbı 

A. Atb 
lmauı 

idare mecllıl relı •ekili 
Dr. All Halim 

lmuaı 

Gaffarzade Oteli 
Otel bıttaabata yeniden boyıtılmıe n mobllyuı 

edllmlıtlr. Sıhhi temlıllge eoa derecede dikkat T'e ldna 
edilmektedir. Senlı muntazam, oda flatlerl umanın lca· 
hına g3re acuadar. Ban dan evel eenelerce mtllteclrl balan· 
maı olduğum ba mGe11eıeme g6ıterllea ngbetln gene g31· 
terilmeılnl muhterem maoterllerlmdea rica ederim. 

Abdullah Molaliç 

Mtl1eccel " lımlr ,., civarı 
aebae ve mey•a llbt kooperatifi" 

tlrketlae alt mu11ddak ılrk6ler 
ticaret kanonunun maddel mah· 
ıaeauna tevfikan dcllln 1863 
namaraunı kıyı Ye teecll edil· 
dlAf illa olunur. 

1 Slrkller 
lamlı ılcllli ticaret M. ret· 

mi mlhrCl lmaa N. B.F. Tlnç 

Sirkftler 
20· 3·19 35 tarihinde toplanın 

GçancG heyeti amamlyece itti· 
haz edilen kanı daire.inde ye· 
alden teoekkCll eden ve olsam· 
nımed 11·7·32 tarih T'e 9128 
No. ile lamlr tlçGncft noterli· 
ğladen maeaddak lamlr ve el · 
T'an eebae n meyn eatıt koo· 
pentlfl mecllll ldareeiace T'e' 
rllen 26·3·1935 tarih •e 116 
No. la karar mucibince, 

lamlr n cl•an eebse Te 
meyva eatıt koopentlfl 

Adb flrketin blttln maame· 
IAt Ye akut ye taıhhadatı, 

meclllt idare relel bay NHım 
Aaık ile mGdGr bay Fikret 
m6çtemlaa ve bunlardan her 
hangi birinin gaybubeti halinde 
reli nktu ay Hikmet Okkan 
dl•erlerlle birlikte keu mtıc;te· 
mlaa lmuya meaan balandok· 
lanadan ôrneAl ıpgıda yaub 
lmulann g3&6ntlne abnmaıını 
diler Te •ygılanmım IDDUIS. 

MecU.I idare aUll Mehmed 
Yunf, ua Yanm Nadi, ua 
lımaU, ua Hatim Alatu 

Mecllıi lcbre relıl bay Nt· 
aım ıa ıaretle lmu eder: 

lamlı ve clnn 1ebse n 
meyn eabt kooperatifi 

m6hllrl Nuım Anık 
Mecllal idare reld Tekili bay 

Hikmet Okkan 111 ıaretle lmu 
eder: 

lamlr n civan 1ebse ve 
meyn •tıt koopentlf 1 

mtlhrl B. Okkan 
Koopentif mCldftr6 bay Flk· 

ret 111 ıaretle lmra eder: 
lamlr •e cl•an 1ebae •e 

meyn 11tıı koopentlf I 
mahrtl M. Fikret 

Umumi No. 2693 
HlllGll No. I ·3!i 

Dairede okunup ne oldup 
anlablan ba drkftlerdekl im· 
ulan• ut •e hlvlyetlerl dal· 
rece maruf lamlı ve civarı 
eebse ve meyT'a koopentlf 1 na· 
mıaa mClçtemlan lmuya meıaa 
balaaaa mecllıl idare reld bay 
Nuım amk 'e mtldllr bay Fikret 
ile birinin gaybubetinde diğeri 
ile birlikte maçtemlan lmaaya 
meaaa balonu meclld idare 
relı T'eklll bay Hikmet Okka· 
aıa ve koopentlf meellıl ida · 
reel ualanndan Hatça•• k3· 
ytbade oturan bay Hatim A· 
latu Ye bay Mthmed Ymaf 
Ye CamaoT"uında otuna Htl1e· 
yln otla bay lemall ile Narh· 
dere k6y6nde otana bay Ya· 
aaı Nadlnln olup mOndereca· 
tını kabul ve ikrar eyledikten 
ıonn yımmıada koydaklarıaı 

taedlk ederiz: Bin clokas ytla 
otas bet eeaeel mart ayının 
yirmi albnCI eah p6. 

Ümlr lçbetl aoterl Buaa 
Tahdn reımi mahrft Ye •ekili 

AU Raif lmzaıı 
Umumi No. 2693 
01111111 No. 133 
8a drkftler afllhaanın dal· 

rede 11kb 26·3·935 tarihli ve 
2693 umumi . No. la alına 

aypn olduğa la.tik kı· 

bndı. Bla dokos ytl• oto• bet 
1eaeel mart ayının yirmi ıltıoca 

•h glal. 

30 kurutlok pul 
aılı gibidir 

lımlr ılcllll ticaret memur· 
luğa reıımi mtıhrl imza 

B. F. Tiaç 

Soma Aıllye bakak blklm· 
Uğladen: 

~manın Namuglh mıhıl· 

leıladea muhaıebel huaaılye 

memura Kemal oAlo Ahmed 
kınıı lıtınbol Beyasıt meltebl 
maalllmlerlnden SClreyya kar· 
defi Mmtıfa kııı Ayıe aleyhine 
ıçmıı oldaAu botanmı daT'U•· 
n•n mlddeel aleyhin gaybabetlna 
blaaen gıyabında icra kılınan 
muhıkeme ıonandı madclel 
aleyh meaburenln kocaıı hane· 
ıiae dôameıl için lltnen yapı· 

lıa tebllğata rağmen d3amemlt 
olduğundan kanana medealaln 
132 mıddealne tevfikan bo· 
pnmalarına 22·9-934 tarihinde 
kırar nrllclfğl ve tarihi lltn · 
dan itibaren on bet gftu zar· 
fıada mtlncaıt etmeıl*I takdir· 
de btlkmGn keıbl kat'iyet· ede· 
cegl tebliğ mıkımını kaim 
olmak tlsere lltn olnnar. 895 

Akhlear len memurla~uadan: 
Ztnat bankuı ile Bacı Şe•· 

kete borçlu Retat bey mahal· 
lednden Koçaaılı Murtauaın 

mahcoa olup birinci arttırmada 
muhammen kıymetin ya.de 
75 nl balımadıAıadaa 2~80 na· 
ıunlı kanuna g3re beı 1ene 
teecll edilen borcunun birinci 
eenellk takıltl nrllmedlAtnden 
mahcaa Rept bey mahılledn· 

deki bGyGk hanenin bir ay 
m6ddetle açık arttırmaya çaka· 
r1lmıttır. 22·4. 935 puarteel 
gtlDG .. t 14 te ihaleli yapı· 

lacaktır. O gtla yftade 7 5 al 
balmadllJ takdirde arttırmanın 
OD bef g6n aublarak en IOD 

arttıran lserlne bınkılacaAı 

delltllye •e harcı alana alt 11tıı 
petindlr. leteklllerla icraya Ye 

delllla mlncaatlan lltn olanm. 
898 

lzmir Tramvay ve 
elektirik şirketinden 

Şebeke amellyab dolay11Ue 
cereyaaın: 

l) Bu ayın 29 anca cama 
cini •at 8 den 17 ye kadar 
Birinci •e ikinci Beyler 10bk· 
larında; 

2) Ba ayın 30 azanca camar· 
teel gftnft eaat 8 den 17 ,80 a 
kadar Pet1emalcıl1r, S•muiı· 

kele1I aokaklırlle maca.tr IO· 

bklarda ketlleceğl muhterem 

abonelerf misin maluma olmak 
ftaere Uta olun ar. 

DDzeltme 
DClnkft psetemlsln 1eklzlncl 

•hlfeelnla beflncl 'e altınCI 

ıGtaalannıa alt kıımında (Tar· 
kiye Ctlmhurlyet Merkea Ban· 

katından batlıkb idare mecllıl 

bllaedarlar umumi heyeti hık· 

kandaki lllnıa altıncı 11tırıada 

(Davet Hnkalan ark11ıad•kl 

•eklletname) dene ek yerde 
yaabthkla dnet nrakalan an· 

11ndakl veklletname deallmlt. 
fevkaüde amaml heyetlala mi· 

ukere rasnameılaln Gçlnctl 
maddeelnln d3rd6Dctl 11tırında 

(Hıalne boaolan) yerine hulne 
ile banka bonolan denllmtı n 

aleltde umumi heyetinin mfiaa · 
kere rusn•mealnln de ikinci 

maddeef nln D ıınıf. hl11elert.e 
denecek iken hl11edarlarına de· 

allallı olmakla ba yaalııhl:lar 
tublh oluar. 



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

0(1gmfi1r ŞlYlbesü 
ikinci kordonda Borsa civarında kendi binasında 

TELEFON: !2363 ---····----
IJertOrlil Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

Mnsait şeraitle mevduat kbul edilir 

Hububat, Qzftm, incir, pamuk, zeytinyağı, afyon ve 
sair emtia kumusyonculuğu yapılar. IUalJarın "·Oru· 
donda sahiplerine en müsa!t şeraitte avans verilir. 

., -,;t. . .. . • ... , .~ . . ' ' -Denizyolları Izınir acenteliğinden 
Denlzyolları işletmesi vapurlarına lzmlr limanından tahmil 

veya bu vapurlardan tahliye olunacak eşyayı tilccariyenio tahmil 

ve tahltlye ilcreti bir sene müddetle taUblne ihale olunmak Ozere 

21 Mart 935 perşembe gQnOnden itibaren 20 gtın mtıddetle 

mQnakHaya konulduğundan talihlerin 1 O Nisan 935 çarşamba 
güoil saat 15 de 1zmlr acentelik binasında yapılacak açık indir· 

meye iıtlraklerl ve ba habdakl şeraiti anlamak lstlJenlerin şlm · 

diden acentellğlmb:e mllracaatları tlln olunur. 

_J ~. 
.~. 

21 24 27 ~l 3 7 
. . . . DOKTOR 

Fahri Işık 
fzmir l\lcnıleket Hastanesi Rontken l\IQtabassısı 

HERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 
ve ELEKTİRİK TEDAVİLERİ. 

Yılrümi,en ve Bilhassa RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Violc 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri YRpılır. 

Söke ele<liye Başkanlığından: 
Belediyemiz elektlrlk şirketinin milddetl 12 nisan 936 tarl 

hinde hitam bulacaktır. Makine ve dinamo tevziat tablolarında 

maada bauın harici tesisatımız 

rek tesisatı da ilzerloe almak 

bapta izahat almak iBtlyenlerln 

mfiracaat etmeleri 114n ~lunnr. , . 
Ôksnrenler! l\lot· 
laka (Okamentol) 
Ôksnrnk Şekerle· 
rini Tecrftbe Edi· 
niz ... 

ve l-'O rjcn Şahapın 
En Ostftn Bir l\IOs· 
hil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Ku vvctl i l\liis hiJ 
lstiyenler Şahap 
Sıhhat SOrgiln 

Haplarını l\laruf 
ecza depolarından 
ve Eczanelerdf!D 
Arasınlnr. 

..... 
> 
z 
< >
c( 
cc 
a: 
Uıııl 
C.!:S 
Uıııl 
Q -C.!:S 
>< en 

................. , 
Üniversitede Döçeot, 

(Muavin Profesör) 

Dr. A. Saf ittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

llastalara hergün öğleden 
ıoora bakar. 
_, l 

istiklal r.addeıi No. 99. 
Ankara apartmanı 2 inci kat, 

Telgraf • ı S TAN BUL. 
Telefon : 49250 

• 

hazırdır. Gerek ortaklık ve ge 

euretlle talih olacakların ve bu 

20 ınn zarfında belediyemize 

24 25 26 27 28 29 847 

Aydın Nafıa Başn1ühendisliğinden: 
1 - 20758.18 lira keşif Ledellf Aydın · Tıre yolunun 17 + 

455 · 19+233 ara3ındı 9 menfez inşaatı eksiltmesine 

istekli çıkmıdığmdan yeniden ve bir ay müddetle pa· 

zarbk eksiltmesine konulmuştur. 

2 - isteklilerin 661 numaralı ~kslltme kanununa göre ha· 

zırlıyacakları vesikalarla yüzde 7 ,5 niebetlnde teminat 

akçeslle 11.4.9'35 perşembe güoft saat oobeşte vll4yet 

encOmenine gelmelP.rt. 

3 Ekslltmlye girecekler ehliyeti fenniye vesikalarını ba~· 

mühendisliğe müracaatle olmalara. 

4 Fazla izahat almak keşif evrakını görmek lstlyenlerlu 

İzmir ve Aydın nafıa başmühendisliğine miiracaatlerl. 

24 28 4 8 800 

Hamza Rüstem 
Fotoğ1rafflhla ne~ö 

--.-..··---
1 - Bayram günleri açlktır. 

Muhterem milştertlerlmfzden gördüğümüz rağbet ve 
teveccühe nıclz bir mukabele olmak Ozere bayramın 
birinci gftnfinden Mutın nihayetine kadar resim çek· 

tirecek eayg1lı müşterilerimize t.irer zarif hediye ver· 
meği d6şündnk. 

Mllşterilerlmfzln bu hedf yemfzi kabul etmekle bizi şeref· 
lendireceklerlnl ümit ve temenni eyleriz. 

2 - Mağazamızda en yeni fotoğraf makineleri ile eczaları 
ve umum fotoğraf malzemesi büyük .tenzlllt ile sat,l· 

maktadır. Muhterem müşterilerimizin bllbas9a nazarı 
dikkatlerini celbederlz. 

Resııe Fotoğraf han·esi Sahibinin 
Müşterilerinden 8ir Ricası.. 

İkinci Beyler sokağındaki fotoğraf hanemi kapattığımı saygı la 
müştnllerlme llao ederim. 

Klişeleriml Emirler çarşısında Bay Hamza RüEtem fotoğraf. 

hanesine naklettim. Slpırl~ verm'k lefiyenler lütfen oroya uğ· 
r8'1Dlar. 

Ben de şimdilik ekser zamanlar oradayım. 

BAHAE'ITİ1 • FOTO RESNE 

.,. Doktor ~~ 

Zekai Tarakçı 
Dahiliye l.\lütehassısı 

İkinci Beyler sokak No. 45 Beyler Hamamı karşısında .. 
Öğleden sonra 3 - 6 ya kadar bHtalarını kabul 

TELEFON : 3806 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
'RAJ-lAT,.. b D~Q 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan © markasını arayınız. 

-----------=\, 
Halkapınar silalı tamirhanesi satı 

alma komisyonundan: 
1 - Halkepınar etlab t11mlrhanf'sl içlnde y~nldı·n yapılıtcll~ 

bloalar 10817 lira 90 kuruş keşif bedtılile ve kapat. zarf usulflt 
mQnııkasya konulmuştur. ı 

2 - Şartname, proje ve planları her güo Balkapınardakl ıı 

mfrhanede mfite~ekkfl komisyonda göcehilirlu. ı, 
3 - MOoakas:ı 4 · NJHn · 935 tarihin" raıtlıyan perşembt l 

günü saat on be~te tamirhanede ınilt~oekkil komleyonda yopı 
lacaktır. 1 

4 - latddi olanlar yüzde 7 ,5 ol~betiode 811 lira 34 kurut 

lok muvakkat temloatla~ıoı lzmlr mall!andığına yatırarak alacı~ 
ları makbuzlarile birlikte teklif roektublarıuıu en geç b'lli olıtll 

gön ve saatten bir saat evvel makhuz mukabilinde tam,rhanedt 

m6tee~kkil komisyon rlyas~tine teslim r.tm,lerl. 805, 19, 2:.!,25,28 

Türkiye Ziraat Bankası lzmir Şu
lbesinden: 

Mevkii Sokağı Cinsi No. Muhım. k. 

Buca Dokuz çeome Arsı 25.27,17.l 400 
« Üç kuyular .. 15.9 1000 
.. Mecidiye belediye Dükk4n 29.21.27 800 
" Uzan sokak Areı 51.63.67 200 
n Belediye caddeel « 93 700 
< « « Area 1.2 hlase 80 800 
c Sehl Arsa 1.16 « 21.23 400 
« Gft.l Araı 6 400 
« lelim çıkmazı c ,. 2 200 
" c. « " a aoo 

Karantina BGlbnl sokak Hıne 52 82 400 
n w u « 54.84 600 

Mortakya Kahramanlar DilkkAo 66 800 
ReoadJye Zeytin eokak Hane 14.18 1000 
Kızlar ağası hanı Odı 1.3 hisse 4.0 500 

.. c " " 1.3 .. 38 500 
Peştemalcılar Arap hanı Ar&a 2.4.6.6,R 300 
Aynukla Gaziler etnekll « 5.8 hlBBe 1.17 4.00 

Yukarıda nsafı yazılı Yunanlı emvali gayri mübadil bonos0 

veya peşin pıra ile 2:3.3.935 tarlhlnden itibaren açık arttırııı• 
ile satışa çıkarılmıotır. Malın &atıldığı eene7e alt Devlet ve belt:' 
diye vergi ve reslmlerlle BBlr masraflar mftşterlye aittir. lb•I' 
10.4..935 çarşamba giloftdftr. Taliplerin ytızde yedi buçuk teııı1 

uatlarlle birlikte lhale::gnno saat 14,30 da Ziraat bınka11ıı' 
mftracaatlerl. 835 ~ 

1 

Bornava satın alma komisyonunda iha· 
_ leleri yapılacak olan asker ilanları y 

Burnava Sa. Al. Ko. nandan: 

Cinsi P.U~tarı 

Un 

Un 

Uo 
1 

2 

3 

4 

fj -

Kilo 

29000 
50000 

150000 

Ödemiş Açık elulltme ile 

Burnava " " 

Gaziemir Kaı; alı zarf la 
1 

,. 
Miktar, cinsi ve mevkileri yukarıda yazılı yiyecek b ı 

larmda gösterilen usullerle eksiltmiye çıkarılmıştır. 1 
İhale 3 nisan 935 çar~am bıı C5ftoft Bornava'nınkl E11 

10,30 da, Ödemtş•tnki saat 11 de ve G11lemlr'inkl dt 
eaat 14 te yapılacaktır. 

Muvakkat teminat Boroava lçlo 338 llra, Ôdemlo ıçlO 
196 Ura, Gaziemir için de 1013 liradır. 1 
Kapalı zarfa t12tlrak edeceklerin ihale gftotınde azıOl 

I)' 
saat 13 e kadar mektublarını komisyona vermiş bolO 

maları. .., 
Şartnameyi görmek iiitlyenlerin her gCln ve latektllerJ 

mezktlr gCln ve eaıtlerde komiıyona mOracaatlerl. 

19 24 28 2 802 


