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Tark dili, yeniden özlOğilne 
~e erk:lnllğlne kavoıuyor: lkl 
}•bancı dilin gramerine daya· 

•tak totunmığa uğra,an bir 
dil üetO.nde kühtır kurulamazdı. 
~rabca ve l4"'arscadan Türk· 

Ye, asırlarca yalnız kelime 
de~u, her kelime u~ bir de 

\n girmiştir. Birkaç yıldan· 
~ de batı dillerinden gene 
ltçok kelime ve gene her 
tllnıe ile birer de ıekil al· 

•ktayız. Gazetelere bakınır, 
.Gtıdelik kullanma dilinde bUe 

~ ab, Fan, Franeız, İngiliz ve 
it laııo gramerlerinin yamala· 

t~, göreceksiniz. Eııklden lyl 

' J'tnabhca bilmek için, üç dili 
'1 bilmek gerekti. Son zaman· 

t tda, ilstelik Fransızca ve Al· 
1 •tıca btlmlyenler için bir hl· 

11tı ve fen yazll!lnı okumak 

tlaıtı. 
Çtınkfl Oamaohcanm k.endiıl 

o bcoı aöz, hem de gramer 
t °klUert bakımından son derece 
8 \''kıt. Şemseddin Sıml'nln 
_ ttıısızcadın Oamanlıcaya hl ~ 

ilde yarıdan artık Fransız 

tllaıo ve terimlerinin kuıı· 
&ı birer cftmledlr. 
lark dili arattırma korumu 

tçen yıl uzmanlarımıza, TOrk· 
lcl'f aranmak ftzere otuzbeı 

'1ae yıkın terim dağıttı . Bun· 
111 bir kısmı da arhk işe yara· 
ı teylerdlr. Halbuki son lngtllr. 

l'ttq kımoıondakl sôzlerlo sa· 
1
' 1 !OO bini geçiyor. Almanca 
Yalnu~ kimya terimleri !lOO 
11 yakındır. 
l'tırk toförlerlnln ağzında 
YOıden a~km Frao~ız ve 

gUtı kelimesi dota~ıyor. Do 

~ttı, fabrlkalırlle btr et\rft 

~t, teker fıbrlkılarlle bir 

~ ' Aloııo, ya Fransız kelimesi 
Q'dolu'nun ortasında, fabrika 
ttlterınto nğzındıo köy diline 

ıı tıtıyor. 
:. tltl'Gtk dilinin a&1rlardanberl 

~ tltnlyeo grameri 011Ulode «;I• 
e· tıı 
ıe ~\ lbıdık.ça, Ttırk dlll kendi 
I· ltlt lerı ve kıynıkları Ozerlnde 

01 
~il şlbele ba~lımadıkçı1 Ttırk 
-.~ tılıı örnek ve sonekleri ara· 
~I hı.lunmıdıkça, ve tam bir 
)t lGr dili olmak için, bunlar, 

QI 
~, •orağlara uydurolmadıkçı, 

'tı~ ~ ıey to idi: Türkçe yalnız 
'k. •e nde kullanılacak, orta 
~~ )lQ biraz Cletüne çıkacak 
~itil her Tork için bir yabancı 
~Q a~renoıek gerekecekti. 

1 g'dlıle bir giln hekimleri· 
tlıı )<' ,. lııı rıneııcı, klmyacılarımı· 

~tllt.\ltnınca, gemlcUerlmlzln 
,ı ~tdı ıce konuttuklırıoı gôrebl· 
dt ll \, 

''• llgtın Tarlı: dili erklnliglne 
fd \ıtı 12111t~en, yokeullu~ı değil, 

:'ı:ııtğe doğru gidiyor. 

~tkçe, Oamanlıcaom hl çblr 
)'ta tl Y•poııdığını ve yıpamı · 
t\.. ~'Ilı, iki üç yıl içinde ha· 

jd ·~~tır. 
~lı.lt ôr11ek Cl!ttlnde birlikte 

,,ı,Qı 
, : Millet ıözft arabcadır. 

Sonu 4 ncil yozde --

lzmir'de hergO.n sabahları çıkar siyasal gazetedir. Telef on: 2776 
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----------------------.. --------------------~ 
Berlin Konuşmaları Boşa Çıkmıştır. J. 
Saymon Söy1iyecek Bir~ey Bulamadı .. .. 
Şimdi De Streza'da Yapılacal{ Ingiliz, Fransız, Italyan 

Konuşmalarına Ehemmiyet Veriliyor. 
Almanya mftbaycat ya· 

pıyor: 

I.oodrı 27 (A.A) - Royter 
Ajın•ından: 

Almanlar tabii piyasa flat· 
lerinln yüksek f iallerle büyük 
miktardı yün, pamuk ve hatta 
kumaş almaktadır. Son gün· 
lerde Almınlııru 5000 ton yün 
satılmışhr. 

Alman gazeteleri ne ~·n· 

zıyorlar: 

Berlln 27 (A.A) - Aluıan 

lstlhbarat bOroıundan: 
Alman · İngiliz görtışmelerl 

hakkında Volklşer Beobahter 
gazetesi ~unları yazıyor: 

Matbuata yapılan tebliğler 

ile Sir Con Saymon'un oeya· 
nah görüşmelerin iki tarafa: 

de faldell olduğunu lebat «"t· 

mektedlr.kt, bu yakan bir Is· 

Almanya'da gece yapılan büyük bir tezahürat 

Cermınya gazetesi Slr Con ~ Berllo, 27 (A.A) - Alman 
Saymon'un ve Bıy Eden'ln istihbarat büroeonclan: 
herhangi bir Avrupa kombine· 
zonunda Almanya'oın lalli bir 
ozuv olarak telAkki edllmeelnln 

tııdece tedbirli bir hareket de· 

Dön alrşam 8ay Bitler tarı 
tından ~lr Con Saymon'ı ve· 
rilen veda ziyafetinden eonra 

Slr Con Saymon İngiltere sefa 
retlnde .Fraosır; İtalya v~ Bel· 
çlka sellrlP-rinl kabul etmiştir. 
Bu toplanh hakkında dı~arıya 

hiçbir malumat eızmamıştlr. 

ltalyan'lar Ne Fikirde'f 
Roma, 27 (A.A) - Berllu'de 
- Sonu f> inci yüzde -

,---------------------------~ 
Atina Divanıharhı 

isyan Maznunları Hakkında Ka
rarını Veriyor. Asilerden Bir 
kısmı Kurşuna Dizilecek. 

A manya~ Babeş'lere 
Yardım Edecektir. 

• 

Haheş'Jere Verilecek Techizat Ara
sında (300) Tank Ta Var .. 
--'--~~~~~~---~~~~~~~ 

Roma, 28 (A.A) -- Roma mektedlr. 
da dolaşan şayialara göre bir Bu haber bazı İtalya mah· 
h.arb vukuunda Almanya hal· fellerlnce tavzih edilmektedir. 
ya'ya karşı llabttletan'a yar· Bu mabfeller bu haberin Adi· 
dım edecektir. 

Lın,.ro Fasclstta gazetesi lu 
86bahada tsrarla dolattığını öğ· 
reomt~lerdlr. Yeni Almau se· 

giliz membıharandan gt>len btr flrloln ltlmatoameelnl verdiği 
haberi nakletmektedir. Bu hs· günden bir gfin evvel Habe· 
herde Almanya'nın Aaieıbaba şfstan imparatoru tarafındın 

dakt yeni sef lı 1 doktor H irıı kabul edilerek görüttilğO ve 
Sttmentio Habeç hOkticnf'liDf', Almany11'nın teklft terini bil· 
hukıimı::tl namına ıııkeıt mO dirdiğl söylenmektedir. Vetll· 
tahaseıslar, tayyare f llotlllalan mePI tt'kllf edilen techlzat 

ve muıılllmler vermek suretlle arasında 300 tauk olduğa Eöy 

yardım teklif ettl~l blldhll· lenmektedlr. 

......................................... 
Atat Ürk, K. Dö Martel'le 

Bir Saat Görüştüler. 
Dış:·ışleri Bakanımızla Buy Mertel 
Arasındaki Konuşmalarda DOşünce 

Birliği Görülmüştür 
Ankara, 27 (A.A) - Reımi 

tebliğ: 

Fransonın büyük elçi paye 
sini haiz ve Fransa camburlye· 
.tinin l:)orlye ve Lübnan fevka· 
IAde komiseri Kont Dö Martel 

Türkiye Başbakanı, Dışarı lı, · 

leri, İçeri işleri, AdUye1 Ôko· 

noml, GomrOk ve inhisarlar 
Bakanları ile iki memleketi 
ıl4kıdar eden mes'eleler hık· 

- Sonu 6 ıncı ycızde -. ................................................................................ ~ .... ~ ......................... ~ ..................................... ~ ..... . 
Bertin Seyahati Zahmete Değer .. -lngiliz Bak~anı, Bay Hitler'le 

,l(on ıştuğu Ic;in Memnun .. -
General Göering ve Bay Göbels bir baloda. 

lngiliz'ler, Acunun Neresinde Olursa 
Olsun Tahakküme Karşı Duracaklar. 

tlkbal için mes'ud bir başlan· 

gıç teokll etmektedir. BJnıen· 

aleyh mes'ul devlt'l adamları 

ar11ında doğrudan doğruya gö 
rQşmelerln uluslar arası vazı , 

yene hakiki bir terakki yapa· 

bileceğin~ dair Alman noktıl 

nazarı doğru idi. 
Yakeek bir İngiliz şahılye· 

tinin beyanatını htlnad eden 

ğil, fakat lüzumlu bir hareket 
olduğuna kani olduklarmı yaz· 
maktadır. 

Neden Acaba? 

Bertin 28 (A.A) - Royter 
Ajansı muhabirinden: 

Tempelbof bava meydanın · 

Japon - M. Cemiyeti l\fü
nasebatı Tarihe Karıştı .. 

Doyçe Algemayo Çaytuog şun· " 
ları yazıyor: 

Dünyada Hiçbir Kuvvet Japonya· 
nın ilerlemesini Durduramaz! " Hueoei bir anlaşmanın ta· 

hakkoko genel bir ınlaıma 

tahakkuku için çok fena olı· 

cıktı. Bu noktal nazar pek 
tabii olarak mOetakbel görilş· 

meler için bir direktif olarak 

kılmalıdır. 

loglltere'nln polltlkada oyna 
dığı ananevi role temH eden 

Berlfner TagebJat, Slr Con Say· 
mon'un Berlfn'e Franııa ve 

ltalya'mn bir mutemedi olarak 
geJdljlnl yezıyor. 

Tokyo 27 (A.A) - 1932 de 
Cenevre'dekl japon murıhhaeı 

japonya'oın uluslar dernt-ğinden 
çekilmesi mftoa,ebettıe verdiği 

beyanatta demlıtlr ki: 
--Japonya bugün yeııl devreye 
girmektedir. Ben bu devreye 
hosuıi bir mana atfediyorum. 
Herkes dünyada hiçbir kuvve· 
tin Jıponya'nın ilerlemesine 

m4nl olamıyaca~ını ınlıyacık· 

tar. Banu daha iyi anlarlarsa 
bu dOnyıoın meofeatloe ola · 
cakt1r. 

Cenevre 27 ( A. A ) -- B. 
A venölün Japon gazetelerine 
Japonyanın uluslar kurumun· 
dan kat'i eurette çekilmesine 

m6teeeslr olduğu ve Japonya· 
nın artık uluslar kurumuna 
kar,ı hukuku kalmadığı gibi 

- Sonu 5 inci ytızde -

~~~~----~~~~-
dan hareketinden evvel Slr 

Con Saymon fO beyanıtta bu· 

tun muştur: 

Bay Con Simon 

Büyilk ulusun reisini 
tanımak teref ioe nail oldogon· 

dan bahtiyarım. Sadece dosta· 

ne bir noktayı nazar teatlıln· 

den ibaret olaP İngiliz • Alman 
görOşmelerlndeo muayyen n 
derhal tatbik edilecek netice· 
ler beklemek yanlış olur. Fa
kat bey Eden ile Almanyı'da 

yaptığımız bu ve buna benzer 

temasların iyi dOtOnea Ler Al· 
man erkek ve kadınının bfl· 
tün kalblerl ile letedlkleri ga· 

yeye yardım edeceğine kanllm. 
liu gaye acun barıııoın ldameei 

oueode hClsnü niyetin htıkam 

ıftrmesldlr. İngiliz ulusu gıllb 
veya mağlub diye bfrşey bil· 
memektedlr. İngiliz uloeu her· 
kes için mOeavl bir muamele 
lstemektedf r. İngilizler acunun 
herhangi bir kö,eelode olursa 
olsun tabakkdm te,ebböeftne 
~ır,ı duracaklardır. İngiltere 
herkes için müaavl bir uzlaşma 

. ve dostluk istemektedir. 

- Sonu 6 ıncı yftzde = 



Bir Çekiştirme 
ve Bir 
Karışı alık ... 

VtlA}et genel kurultayındaki 
bir çekişme dolayuıtle, gazele· 
mtzde çıkan bir bışya~ıya, Ku· 
rultay ilyesloden Bay Ekrem 
Oran'an vetdl~l cevabı da ay· 
nen ANADOLU ailtonlarında 

yer vermlııtlk. 
Bay Ekrem, o yazısında, htze 

hhab eder gibi göründ6ğQ hal-

'" ' IGlüılii1lüılii1T~Dya~o DlYlylYlmDaıroı 

Amerika Hükfimeti Berlin Atatürk 

Görüsmelerinden Endisede 
' ' 

_____________________ .. ____________________ _ 
Nevyork, 28 (A.A) - Nevyork Taymls gazetesi diyor ki: İngiltere ve uluslar korama muahe· 

deslni imzalayan bftUlo devletler koroma her ı:.ye rağmen muhafaza için hazır olmalıdır. Alman· 
ya'nan her yaptığını ve tehdldlerlnl mahviyetle kabul etmek uluslar korumana intihara dnet 
etmek olur. 

Avrupa'nın umumf emniyetine karı• meydan okuma oekllnde indirilen bu darbe ıilktit ile geçlo· 
tlrtlemez. Bu emniyet\ lhlll edenlerin olddetle mahkdm edilmesi lAzlmdlr. 

Bulgar Sefirini 
Kabul Etti. 

Ankara 27 (A.A) - Bulıar 

emçlsl Bay P1Vlof bugün Relsl

cflmhur KamAt Atıtftrk tara· 
fındın kıbul edllmlıı ve mutad 
meraelmle hlmadnımealni tak· 
dlm etmiştir. 

üniversite Rek-

Kflçllk Duyumları 

Halkevinde 
Konferans. 

Atı 
Cll 

fa 

Kız Muallim mektebi DJO co 
dOrO Bay Rahmi Balaban dO te 
akoam Halkni ealonunda (Mo~~ ve 
ıır hayat telAkldlerl ortıeıD~ b 
Tftrk geneliğinin hayat gıyeBI, : 
mevzulu çok değerli bir koO 
f eranı vermlııtir. Konf erıo 

dlnllyenler salonu bıttınb•· 

doldurmutlırdı. 

Şehir Meclisi 1 Ni· de, birçok noktalarda Kurultaya 

cevab veriyor ve sanki, Knrol· 
ıayda sôz söylüyordu.. Hatta 
kendisine o cevabı vermek fır· 

satını bahııettlğlmfzden ı'HDril 

bize ıçıkca teııekkilrlerlol bile 
bildiriyordu. Bunun {içindir kf, 
kendi heaabımıza, Bay Ekrem'e 
cevab vermlye Hlzum görme· 
mlştlk. Bizi cevabdan mflatağol 

bırakan diğer bir mes'ele de, 
arkıdaoımızın, hastalara Uic 
almak IAıımgeldlğl noktl8ındı 

bizimle blrletmfo olması idi. İş 

böyle olunca, Bay Ekrem'ln 
Kurultayı ald olmak Qzere ileri 
silrdtığü UlrUl iddialara cenb 

Vaolngton, 28 - İyi haber alan mabfeUere göre Berlin görOomelerlnden dolayı hükumet 
endloededlr. Ve inkisarı hİyale oğramıttır. Bazı nafiz muhitler Almanya'oın muahedeleri lhlAl 
ettiğinden dolayı Amerika ıarafıodan protesto edilmesine taraftardır. törlüğü Mes'elesi. sanda Toplanıyor .. --· Almanya Neler istiyor? 

Bir Ecnebi Ge- Şehir meclisi Nisan ıyı toP nı 
lanlllarına nieamn birinci P' 

tirileceği Haberi
nin Aslı Yoktur. 

Ankara, 27 ( A.A) - Üni· 
verslte rektôrlOğOne bir ecne
binin getf rlleceğl hakkındaki 

haberin doğru olub olmadığını 

soran bir mobarrlrlmlze Maarif 

ti 
zartesl gftnü batlanıcıktır. ~ b 
ledlye başkanlığınca dıf mf 
cftmene havale edilen yeni 1 yı 
bftdcesi ile belediyenin b 
yıllık imar programı bıatmldl 
ve bOtfln oehlr mecllal oyel 
rlne dağıtılmıştır. 

Müsavat Olmasını ve Danzig Koridoru 
nun Kaldırılmasını istemişlerdir 

İstanbul 28 (Hususi) - Berlln'den btldlrlltyor: Almanya, İngiliz munhhasluını Cenevre'ye 
dönmek için her eıhada tam bir mü!lavat istemekte olduğunu ve bundan bıŞka da danzlg korldo 
runun kaldmlmHtnı, hududlaran ıashlhinl ve Avusturya'nan da blrleomeelnl ancak bundan ıonra 

uluslar arası kurumana dönebileceğini blldlrmlotlr. 

Şehir meclfılnln bu def 
bakanı IJU c~vabı vermiştir: toplantısında göreceği mdbl~ 

İetanbol Ünlvereltesl rektö · lolerden biri de beıı yıllık ııol 

nrmek bize ddımezdi. 1 ............ ·--------

rdnün bir ecnebi olacağı hık· 

kandaki 11ayıalar doğru değil· 

dlr. HOktlmet hiçbir suretle 
Üniversite ldıreslnln bir ecne· 
biye tevdllne muvafakat ede· 
mez ve gerekli de bulmaz. 

Genel Kurultayın çarşamba 

gOnka toplantl81nda, tahmin et· 
Ingiliz Kralına izahat Verdi --·-· -Türkotis 

tlğlmlz gibi, Avukat Bay Ekrem'fn 1 • ı B ı • ı 1 B • 
g1Zetemizde çıkan yazısı yenı ngı tere eyne mı e ır Kongre 
bııtan mftnakaoa mevzun oldu. A k d k 
Fakat çok gırlbdlr kl, Bay Ek· K T k · ı · Al h. d te ece . 

Bogdn bir rektôrlük mes'e · 
lesi yoktur. Bugflnkü rektörün 
muvıf fakıyetle mesaJelol ehem. 
mlyetle taklb ediyoruz. 

rem, ANADOLU gazetesinde çı- ll vvet eş } ) ey lll e İstanbul, 28 (Lusuai)-Tilrk 

kın mektubunu unutarıtk, hü· l ofis, Turizm lolerfnl g<Jrftomek B. Maksimos Ge-
cumlarını bize çevirmiş .•. Acobı letınbul, 28(Huıuai)- Londradın bildirildiğine göre nglhere flzeıe Ankara'da bir kongre.. E k• Y • d 

d 'l beynelmilel bir kuvvet teokllfnln aleyhindedir. L d k 1 ne s ) ~rın e ne enı Bize, bndbloe o cevabı BAle tce t r. '- • • 
yazdırmak fırsalını vermediği · İngiliz haııveklll Makdonald ile harbiye nazıra dünya vaziyeti M } Atine 27 (A.A) - Eekl da, 
mJz Jçin tetekkftr eden bir il ye, ve Almınya itleri hakkında..::~ izahat vermişlerdir. efil Ur ar lolerl bakanı bay Makslmoı 
mektubunda ileri sOrdtiğQ tftrlü A R yarın tekrar eski vazifesi ba· 

iddiaları Kurultayda da ortaya lın.anya ve. onıanya T~rkçe oına dönecektir. Bay Mavro· 
ıtmıya ve t>ğer hakh ise, tezini ' mlhalJ de nezaretılz nazırlık 
madafaaya mecburdu. Böyle - Kullanacak deruhte edectktlr. 

yapmıyıb da, A ADOLU'oun iki Httk ômet Arasında Bir Ticaret fstanbuJ, 28 (Hususi)- içe· iş Kanunu 
(iki yı ldız) ına hocam etmesine Mukavelesi imzalandı. rilıler Bakınbğı, neııredllen Os· 
ne mana vereceğimizi bile· maniaca karoılığı kelfmelerln Ankara 28 (Hususi) - İı 

medlk. Berlln, 28 (A.A) - Almanı lktıeıd itleri bakanı R Şaht ile memurlarca •kullıntlmağı baı · kanon IAylh111ı, BıtnkAlete 

Bfr mOnakaoadan hak11z çık· Romanyı Ticaret bakanı B. Manolesko Strınga ticari mObadele· lanmaeıoı bir tamimle bildir· gönderllmlotlr. 

mık, insanı hiçbir zarar ver· lt>re, aeyrlııefalne, ikamet ve iekin hakkındı bir itllAfname imza· mfttfr. Türk ve Bulgar 
52 Aile 15 Nisanda 
Mübadele Edilecek .. 

mez. BllAkls, hakikati, ·geç de lamıoludır. 1 Nleandın itibaren merlyet mevkllne girecek olan Alman ')ar ff a-
olıa· kabul ve teslim etmlo ol· ba ltllıtfnıme umumi harbdeobtrl Almanya ile Romanya arasın· 
mık gibi bir sıfat izafe eder. da akdedtlmlı olan uzon vadeU ilk ltllifnamedir. İki milletin 
Bay Et- rem, Koroltıyıo çarşam· 
hı gGnkfl toplantısıodı yaptığı 

yeni mQnaklıada, hakikati ka · 
bul ve teslim ettikten sonra, 

bize çıtmamıt olsaydı ortada 
mes'ele kalmıyıcaktı. Valinin de 
aöylediğl gibi, Bay Ekrem'in 
cnabı, Kurultay genel heyetine 
aitti ve o cevabın eahlblne dO· 
eeo vazife d", herhalde bize çat· 
mık değildi! .. 

Anlaııhyor ki, hakikati itiraf, 
bir nevi m11ğh1blyet telAkkl edil· 
mh ve bu dfioftnce He bize çıt· 

hususi lktıeıdf yatlarının birçok noktalarda yekdiğerfnl itmam et· 
mekte olduğa esasına teıioad P.den bu mukavelename her iki ta· 
rafın millf lstiheal4tını zarara aokmakeızın mtıtekabll ticari mü· 

badelelerl ıslihı ve tezyide yardım edecektir. Bu mftbadeleler 
hali hazırd11 mevcud ve paraya atd olan eneellerle lhlAl edilmek· 
elzln icra edilecektir. Bu ltllAfname pek yakında bir mukavele· 
name ile itmam edilecektir. Bu itll4fnamenin iki memleket arı· 

sındakl ticari münasebetleri artıracağı ve kuvvetlendireceği ilmld 
olunmaktadır· 

--····~·----
Yuoan isyanı 

mık gibi çıkmaz yola sapılmış · ve 
hr. Hılbukl, (İki yıldız), bir 
arkıdıomın hakikati teslim et· 
mit olmHandan kıvanc duya· 
caktı. Nitekim duymuştur da. 

Mevkuf Meb'us)ar. 

Bay Ekrem, kendi lehine duy
duğumuz bu kıvancı, bize çok 
görmeseydi daha çok memnun 
olacak tak. 

İkinci mee'cle: ANAOOLU'da 
çıkan (lkt yıldız) imzalı baoya· 
zının baıkaları tarafından ya 

zıldığana ve yazdmldığın11 hük· 
medllmlş... Böyle dOoilnenler, 
A ADOLU'yu ve ANADOLU'da 
çıheanları bilmiyorlar demek· 
tir ki, bizim de onlara verecek 
cevabımız yoktur. 

** Yugoslav Kralının 
Yeni M nrebhisi Seçildi 

Belgrıd, 27 (A. A) - Nlya· 
bet mecllıl Ayandan Bay Gho· 
novlç'l genç knl PJer'Jn ınd· 

rebblllğtne tayin etmiştir. Onoo 
tıhsll ve terbiyesine nezaret 
edecektir. 

Atlna, 28 (A.A) - Relslerl mevkuf bulunan muhalefet meb'us· 
lırı cuma gftnfl mecliste isyanı tasvlb etmediklerine dair beya· 
natta buloomıya karar vermlıılerdlr. Fakat hükumetin aldığı ted· 

birler" karııı ne vaziyet alııcakları mechuldür. 

flalkcvinde Fransızca ve 
lngilizce Kurslar .. 
~~~~~~~----~~~~~~---

Derslere 4 ~isanda Başlanacaktır. 
Kayıt Muamelesi Yapılıyor .. 

Balkevi kuralar ıubeelnden : 

. 1 - Fransızca ve İngilizce için hazarlıkları yapılan kurs· 
lardı, nisanın dôrd6nden itibaren derslere baılınıcıktır. De-
vem edecek talebenin olmdiden Halkevi kAtlpllğlne mOracaatle 
adlarını yazdırmaları ve nlsınan dördllnde de Hılkevlnde bu· 
lunmılırı 1Azı01dır. 

2 - Ortımektep bitirme korauna devam edtcek olanlar da 
erkek mualllm mektebi mO.dGr muHlnl Bay Reıld'~ mflracaatle 
kayıtlıranı yıphrınıthdırlar. 

heş'lere Yar
dım Ediyorlar .. 

İstanbul, 28 ( Hueuei ) -
Gelen haberlere göre Almanya 
İtalyan 'lara karşı Habeş'lere 
y1rdımdı bulunacaklardır. Bu 
cümleden olmak ftzere şimdi· 
den (300) tank vermeğl karar· 
laştırmıolardır. 

8. Titulesko 
8. Benes'le 
de Konuşacak .. 

Prag 27 (A.A) - Bay Tito
leako Belgrad'da Bay Yevtlç ile 
görQştOkten sonra bay Benes 

ile de görüıımek üzere Bratls· 
lava gelmlotfr. 

Sofya, 28 (A.A) - Dış işleri 

bakanının resmen tebliğ ettiğine 
göre, TOrklye ile yapılan anlaşma 

neticesinde 52 Türk ve Bulgar 

alleal 15 Nleanda mübadele 
edilecek, mübadele masraflara 

hükumetler tarafından yapıla · 

cıktar. 

Lehistan Kabinesi 
Değişiyor Mu? 

Varoova 28 (A.A) - Kabl· 
nede bit değlolkllk. olmaeı bek· 
lenlyor. Diyet meclisinde hüku· 
met grubu reisi miralay Slave
kln başkanlığı geçeceği ticaret 

adliye ve kültür bakankılarının 
değişeceği söylenmektedir. 

Bir Nisanda Silahlar Omuzda 

Almanya'nın 1 Nisanda 
900 Bin Askeri Olacak. 

İııtanbul, 28 ( Hususi ) - Gelen haberlere göre, bir nisanda 
Almanya tamamen ellahlanmıo olacıktır. Buna ~öre, Almanya'nın 
900 bln askeri ve iki milyon da ihtiyat kuvveti bulunacaktır. 

Divanıharh Kararını Veriyor .. 

Maznun]ardan Bir Kısmı 
Kurşuna Dizilecekler .. 
Jatanbul 28 (Hususi) - Atlna'dan hlldlrlltyor: 
Dlvanıh1rb, ha gece leyın mınunları hık.kında kar1rl1rını 

verecektir. Mıznuolardan bir kıemı kurşuna dlzllecflktlr. 

programıdır. 

Bay Sedad Erim 
Vali muavini Bay Seci# it 

Erim rahıtaızlatlığmdın d0 11 

vazifesi başına gelememlıtfr. 8" 
gl Köylerde Tetkiklet n 

VllAyet mektubcuıu bay lı 
ha Koldıo ile jındarmı oıt 

kez bölOk kumandanı yaıb• 
bay Hikmet dan k1Za mer~ • 
zlndekl köylere giderek vllA1_~ y 
kôy bcıroaondan gönderllllV' lı 

ı lı olan blldlrlmlere göre y•Pd 
mıyı baolanan foler GzerlO g 
tetkiklerde bolunmuılardır. ~ 

At Yarışları g 
8 

VllAyet yıraı ve ıalAh ene~ 

meni don öğleden aonn '~ 
yette toplanmış ve Mohıee 

huıuslyenln yıllık koıo pro~ 
mını kat'i teklini vermlotfr. 

d 

Y Htf ve ıelAh encGmenl ti 

ıularına önilmftzdekl hafta k 
ma gf\nü bıtlınacıktır. t 

Belediye Başkanı 
6 

Ne Vakit Geliyor. t 

Belediye baokanı Doktor JJİı 
Behcet Uz'un ddn Venedlk'' 
Çlttı dl Bari vaporlle oeb 
mlze gelmesi bekleniyordu. 

Bay Bebcet Uz'un dOnki1 ~ 
purla gelmediği gör1Um6t1 

Pazar gO.nü gelecek olan it 
vapurlle geleceği tahmin e 
mektedlr. 

inanmıyorlar 
Londra 28 (A.A) - MeoJj 

Almanlar hakkında Kovno 
vanı harbının vermlo olcl11

1 
karardan bahseden Mance• 
Gu1rdlyan gazetesi mahkOCJ1 
rın Lhnnya aleyhine bir i•~:J 
tertlb etmlo oldnkları halt ~J 
dakl lenıdıtı tereddfitle k11 

lımıktadur. 

B. M. Normao 
Londra, 27 ( A. A ) - tl' 

Montagft Normın tekrar to{ 
tere bankasına gtnel ınil 
tayin edflmlıtlr. 

MART 
1935 29 
Kasım 
142 

CUMA 
Arabi 1353 
24 Zilhicce 

Evkat 

Gcıneı 

Ôğle 
İkindi 

Aktım 

Yıtaı 

İmsak 

Ezant 

11,21 
5,49 
9,21 

12 
1,32 

9,39 
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D8?Yük'"'~'""'"" ... ,.,.......... G Ü n lÜ n ş a ır <dl lUJ y lUJ m o a ır o ~,,,. DOşOndOklerim ... 
ıle Dogru.. · ~~~ 

••• 
- Başı 1 inci yüzde 

Milli söıQnün nlebet y'sl arab· 

cadır. Gayri milli şek.il de 

farscadır. Bunu, bir Türk ço· 

coğuoa, eğer on yedi yaşında 

tecvld ok.utub, on yaşında arab 

•e fare gramerini öğretmlye 

başlareanız, belki ortamektebln 

&onlarında anlatablltrdioiz. Ge· 

Çeolerde bir Türk. babası "Üğ 

lama dllmaçlık etmekten bık· 
hm,, diyordu. Bugünün çocuk· 

ları, en basit kitahlardaki 

&özleri anlamaktan t:keindirler. 

Çankü bu klmecler ana dille

rinde yoktur. Bir de bu keli· 

llAeleri, ılınmış oldukları dUle · 

rlo grameri ile yoğ•ırunuz: genç 

heyfnlerln nasıl bir uit f çfode 

yıprandığını tasarlayablllrslolz. 

G. Voroşilof MahalleMümesilleriHak Kükürt 
kında Bir Emir .. 

........ 
Vali General Buyıl Daha 

...... 
Kazıın Dirik'e 
Teşekkür Eiiyor. 

1 .. 1 . B k -1 "' D . ,,., T k. Ucıız Satılacak .. 
çerıış erı a ... an ıgı, aımı eş ı-

Osmanlıcadan " İnterdepen 
dınce 11 gibi bir sözün karşı · 
lığını, üç dilin gramerine 

dıyan1rak. 1 gene bir Ulrlü çı· 
karamazeınız. Hele bir Türk 

kelimesinde güçlükler birkaç 

kıt artıyor. Nitekim ulus k<'ll· 

llıeeinl ıldığınızdu, mflli1 ~ayrl 

llıllli, beynelmlld glbt eözleri, 

•ncılr, kısa ve uzun cümlelerle 

•nlatmıys çalışıyoroz. Bunun 

•ebcbi Tılrkçenfn ebfnJfğl de· 

ğll, bizim Türkçe b\luıczllğl· 
ıniz, Tılrkçc için çalışmamak· 

lı~ımızdır. 
Son hart>kelle ilk 'e büyük 

•dım dilimizi arabcanm nisbet 

Y'ııtnden kurtaran Türkçe ole· 

het J'ııl olmu§tur. Ulusal kolay. 

lıkJa mUli'yi karşıladı. Ancak 

gayri mllli ne@ıl diyeceksiniz? 

P~k sıkışınaun, ulu al oloııyan 
gibi bir şekil düşünecekeiniz. 
Böyle şekillerle ne kelime, ne 

de teılın yapılabilir. 

Uzmanlarımız eski Türkçe· 

deki önekler hakkında yazacak · 

l•rdır. Ancak bunların ve ye· 

llllerinlo Türk kelimelerine ne 

~dar iyi yerleşmekte oldukla

tını bir yana bırakınız, bun· 

lllrla TOrkçeoln birdenbire na· 

'11 bOtfln bilim ve fen terimle· 

tlnt karşılıyabtlecek bir zen· 

Cfnllk kazandığını göreceksiniz. 

Eğer arası önekt Ue arsıolo· 
iti kelimesi yapılmasaydı, ·ufn· 

terııatlonıl,, Tark: dilinin bağ · 
tında bir yara gibi işleyip gl· 

ılecelr.tlr. 
Bir de fU kelimelere bakınız: 

.\rıbca tAbilyet diye anlatmak 
1•tedtğlmlz depeodanca sözünün 

''nl karşılığı bağınç, (menut ve 

llbı), dependınt, bağınlı, (müs· 

~~·.~:~.~(~:.:.b:~~~::~~n::;:: 
P•ndance, yadbağınç ve karşılığı 
()1111ıyıp belki ( mütabaatı mii

~ltablle) diye henzetllmeğe ça· 

~ılıcak olan fnterdependance'ın 
arsıbağınç olmuştur. 

fi Batbuki başka dillerde bir· 

lzmlr ve havalisl A~arıatika 
Muhipleri cemiyeti başkanı vali 

General Kazım Dirik; cemiyetin 

neşrettiği eserlerde o bf r serisi ol 

Sovyet Rusya harbiye komiseri 

ve başkumandanı General Vo 

roştlofa göndermişti. Genf"ral 

Voroşllof; Moskova büyük elçi · 

ınlz vasıtaslle vilii yete aşağıdaki 

mektubu göndf'rmlştir: 

.. Senakar mektubunuzdan ve 

bana göndermek hitfundıt bu 

lunduğunuz Jzmir ~elırine ald 

kitaplardan dolayı samimi tc~ek· 

kürlerimi arzedcrlm. Tarafııili · 

nizden idare edil,.n İzmir ve 

civarı \11arıatlka Mııbfplcrf ce· 

miyetl tarafından neşn•tUlen 

kıymetli esf'rler; <·n iyi h!ltıra · 

lar tnşıdı~ını İzmlr'lil..rio güzel 

Şf'hirlc rlni ne derecede mubah 
bet vı> dikkatle tanıtmağa çalış· 

makta olduklarını göstermekte· 

dlr. En eamlrui sdamlarımı su

narım. 

lata Lüzum Olmadığını Bildirdi .. 
~~~~~~---~~~~~~-

Mahalle müıneeelllerinfn ne muhtarlara tahmil ettiği vazife· 

şekilde istihdam edilecekleri lerln nizamnamede seçim şekil 

hakkında lceril"leri bakanlı · gö11terllen mahalle mümeesllle 

ğından vtlAyete yeni bir emir rince yapılmaeı tabii ise de 

gelmiştir. Bunda belediye teş bu lel~r muvakkat oldugundan 

kllatı olan yerlerde muhtar ve mümessillerin vazifesinde işle · 

ihtiyar hı·ye ılerloin la:!vı hak · rin dPvamında münhasır ve 

kandaki kanuoa göre hazırla · onunla mukayyed olması lazım 
nan nizamnamenin; evvelce ge ldiği blldidlml~tlr. 

Mahalle mümes~lllrrlnln da· 
muhtarlar tarafından gfüülmek. 

iu ı i ol3rak vazlfed.ır oldukl ıuı 
te olıın vazifeleri bdediyeyt', 

ve muhtarlık tt>ı,kilatnıdıın dıı · 
zabıtaya ve belediye wecfülnce 

ha geniş bir kurum halinde ça· 
mohallr.ladt!n seçilecek mümf'S· 

lı~tığı giirülınt:ktedir. Bahn 
etılt:re vermİij olduğu, bu cünı lığın emrinde hu ijt·ltilıfo daimi 

ledt>n olarak intihabı meb'u · Lir ff".!;ikllıit Lıılinde ıııümr.ssil 
san, askerlik mukellcliyr.tl, bulundurulıııım kaııuoon ruhuna 

blnu vr.rgiet, tadilat komleyoo · muvafık olmadığı, bunlarıo yat-

ları, araıl vergisi, şo ea ve köp· oız icııb .ettiği zamanlar kulla 

rüln kanunlarının nskldPn nı!ması b\ldlrilmlştir. 

Vilayetlerin 
8üdceleri .. 

---·•••szz---

Aydın 

Demiryolları 
---·•·•-.ı---Voroştlof 

--- . . Yanlış Aula~ılan 
Kız Lisesi lzcılcrı Eınir izah Ediliyor .. 

Satan Alma .l\liizake

rclerinc Başlanıyor. 
Şehrimiz kız ll~esi izcHerl 

dün başlarında oynıakbeyleri 

bulunduğu halele blrioci kor · 

dondan çok muntazam yuru 

yfışle Halkevioe kader ghmlşl~r, 

orada verilen konferansı din 
• 

lemieler ve tekrar li eye dön · 

müşltrdtr. İzci kızlann intizamı 

btitün gö enler tarafından ıa"· 

dlrle karşılanmıştır. 

Kız Llseel talebelnlnden 

kalabalık bir grub bugün oto 

moblllerle Bergama 'ya 

oradaki Asanatikayı 

edeceklerdir. 

gidecek, 

ziyaret 

birine benzemı-z • bir sürü dü· 

şftncelerl de gene bu « Ubh 

kelimesi içinde kalıplaoJağa ça. 

hşı yorduk. Yeni tfirkçe daha 

şimdiden osmanlıcada hiç olma· 

yan bir açıklık ve durlok al· 

maktadır. 

Bu ve daha bonon gibi ör· 

nekler ve yeni araştırmaların 

öz anlamalarını ve değerlerini 

belirtmekte olduğa ekler türk· 

çeyl, geç değil, iki Qç yıl için· 

de, yftz binlerce terimi kendi 

manası ile yoğurabtllr bir kül· 

tür dili haline getirecektir. 

}"'. R. ATAY 
Erkinlik - lstiklul 
Düzey - Seviye 
Dilmaç - Tercüman 

Vilayı:tlerin 19:~;; yılı hüd 

cderfııc· merkeztlf'n tsyiu edilen 

müdürlnin d,.vir ve t P. f ti " ve 

harcırahları ve vaa larınd ıı hu 
" 

lunan memur ve ruüs t ııhrlenılı· r 

için maa~ ve ücret namile hir 

şey konmıyocağı gibi bu daire 

ler jçfn kırtaelyf', tt'nvlr ve 

teshin ncmHe de tahsi!at ayrıl 

mıyacağını evelce Başbakanlığın 

emri üzerine İçeritşler Bakanlı· 
ğından vilayete bildlrtlmiştt. 

Bazı yerlerde bu emrin yan 

lış anla~ıldı!ı haber alınnıı~ ve 

Ziraat Baka o lığından (Acele) 

kay dile bir bildirim gelmiştir . 

Bunda vilayetler ve ,uayet 

merkezlerinde holonan ve mü 

dürü Bakanlıkça tayin edHf'n 

dairelerde çalışan yalnız katlb, 

daktilo, odacı, kapıcı maaş l"e 

ücretlerle tenvir ve teshin tah· 

,.,fsatlarını vilayet büdcelerioe 

koymamak lıiıınıgeldfğl tasıfü 

edilmektedir. Bazı vilayetler<le 

ziraat memur ve müatahdimle 

rinlo maaş ve ücretlerile bo 
dairelerin memur harcırahı, 

kırtasiye vrsaire tahsisatlarının 

büdce harici bırakılmasına te· 

şebbüs edilmiştir. Bunun önü· 

ne geçilmesi ve ziraat memur· 

ları 1abeiaatıoıo ekııHtllmemeel 

blldirllnıiştir. 

. 
Aydın deın!ryoluuuu biikıiıue t 

çe sıııın alınması i~· in son ı:iJ 
r üşm .. lcrt- bugiin lerrlc An l<aı a 'dn 

ba~laoııcııktır. Hfc;;ı-dnrlu m mü 
me~sill be:) Ed( rı 'i n l.onıfrn'Jn n 

İ !>.lanhııi'a ~ ı· ld l ~~ '~t>hrimizdl'ki 
aliikadcırJarn b ildiriluıi~t i r . 

Marfam Edı • n şı•hrlmizrfc bu 
hmmukra idi. Aydırı neoıfr1olu 

müdürü hay ~hzad He madamı 
ve madam Eden dün lstenbol'a 
gitmişlerdir. Oradan Ankara "ya 

gidecek ve Nafı a Bakanlığında 
görüşmelere devam edeceklerdir. 

Biı~ Gençkız 
Tentilrdiyot içerek 
intihar Etnıek istedi .. 

Eve!ki güo Alsancıık'ıa Ziya 
Gökalp sokağında 2!l sayılı evde 

Kız lisesi okutanlarından Bay 
Mebmed Emin kızı ondört ya

şında Bayan Sabahat lotilıar 
kaedile tentürdiyot içmişse de 

yetlşllerek kurtarılmış ve Mem 
leket hastaneeloe kaldı ılmıştır. 

İntiharın sebebi henüz anlaşıla· 
mamı~tır. Tııhklkata dev .. m olun· 

maktadır. 

lzınir'de 
Atış ve Aılıspor 
Kulühil Yapılıyor. 

"Tayyaıre Sônema~o 
tlefon : 3151 Bugün Telefon : 3151 

Şehrimizde bir (Atış ve allı · 

spor kulübü) teşkil edileceğini 
evvdct yazmı,rık. Kulübün te· 

sisi fçlo hararetle çalışılmak· 

tadır. Şimdiden Mrı;ok zirantçl 
gençler kulObe yazılmak için 

müracaat etmişlerdir. Kulüb6n 
tesldl hususunda ttk.nik kısım · 

larıo ikmaline ziraat mektebi 
zootekni muallimi bay .l'asih 

Emil Zola'oın ölmez eserinden muktebes büyük filfm 
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NANA 

NANA 
TANA 

yı görmek lstiyenlerin sayısı pekçoktur. Aylardanberl bu filmin ne vakit 

gösterileceğini soranlar üç btal geçmiştir. Çünkü; 

Büyük bir aşk macerası, derin bir hayat felsefesidir. 

da bugünün en yüksek artistleri olan Anna Sten ile Lioncl Atvvll oyna· 

maktadırlar. 

NANA Bosenenln hakiki bir şaheseridir. 
........__-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--:-:--~~~~~ 
Ayrıca: Yonanlstan'daki Son isyan hidleelerhıi ihtiva eden FOKS Dünya hhadlslerl 

filmi (Kral Gol) tamamrn renkli Mikl Mavz 
-..........:__---~~~~~....:.._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~ 

Seans Saatleri 
15-17-19- 21,15 
ı:l - 15 (Talebe seansıdır) 
11 - 13 - 15 - 17-19-21,15 

DİKKAT: Hergün son 21,15 seansı (Ucoz Balk 
seansı) dır. Fiaıler: 20 35 50 kuruştur. 

Erse n memur edilmiştir. 
Yakında ıniiessie azanın işti· 

raktle bir toplıınu yapılacak 

ve ilk faaliyet programı tan· 

zfm edilecek, ondan sonra bil
f lil faıallyete geçilecektir. An· 

kara'dakl athepor kulübünün 

at pansiyonu ve kulülı binası 

plAn ve projeleri gP.tlrllmlştlr. 

Şehrimizde bir at pansiyonu 

loşa edilmesi muvafık görül· 

mOştür. Atlıepor kulübil aza· 

ları muhtelif zamanlarda toplu 

olarak seyahatler ve gezintiler 

tertlb edeceklerdir. 

Bağlara kükürt atma zamanı 

yaklaşmı~tır. ~imdiden bazı tüe 
carlar dış memleketlerden kil· 

kürt getirmek için mıoraka 

ziraat müdürlilğüne müracaat 

etmlşltrdir. Ziraat müdürlüğll 

bu müracaat•erl Ôkonoml Ba· 

kanlığına blldlrmlştlr. 

Huyıl hstı Aaadolu'daki bag· 

ların kükürt ihtiyacının yarısı 

Keçiborlu kükıirt madenin · 

den temi o edilecektir. YerH 

kükfırtlrr Sünınbankın fzmlr 

şuhe~ioce getirilı>cek ve dış 

menılekl'llerdco gt'tirlif'cek k ü · 

kürtlerden daha ucuza satı · 

lacaktır. 

Mınl3kanın yıllık kükürt 

lhriyncı 8 0, 000 torbarlır. Bu· 

nun :~5,000 torl,a:ıı cJış mr.m 

lekt'llnd,.n getlrilt'cek tir. 

Yeni Nafıa 

Komisf" rimiz 

Bay l:ahmud Ekrem 

Şehrimiz nnfıa müeeseEeleri 

komlıerllğl vazifesini şimdiye 

kadar nafıa başmühendlııl bay 

İlmi asli vazifesine ilAve olmak 

üzere vekaleten görüy"rdo. 

Nafıa Bakaol.ğınc1 nafıa ko· 

mlseıliğfne elektirik ve mıkfn, 

mühendisi bay Mahıaud E~rem 

tayfıJ edilmiş, şehrimize gclcı·ek 

yeol vazifesine başl~.nıştır. 

Antalya-Afyon 
Demiryolu .. 
Almanya'ya 
Sipariş Edilen 
Malzeme Geldi .. 

Antalya Afyoo demfryolu için 

Almanya'ya sipariş edilmiş olan 

kırk bin ton malzemeden l i100 

tonu limanımıza gelmiş ve Al 
sancak'ıa vıtgonlara yükletıi · 
miye başlanmı~tır. 

Aldığımız haberlere göre, 
hattın altıncı kısmında toprak 

trsvlyP.sl ikmal edilmiştir . ~111· 

zeme Lugünlerde hattın döıe· 

neceğl yere gönderilecek •e 

rayların döşenmesine başlana· 

caktır. 

Helvacl Köyü 
Mekteblileri 
lzmir'de Gezdiler 

Menemenin Helvacı köyii 
mektebi talebesi baelarıoda bse 

okutan Bay Nedim Ercan ol · 

do~u halde şehrimize gelerek 

bazı müesseseleri gezmişler, 

dere tatbikatı yapmışlar ve 

ııııtbaamızı da ziyaret ederek 

bir gazetenin nasıl tertip edil · 

dlğlnl ve basıldığını glirmüe· 

lerdlr. 

Siyasi Masal: 

Bayan "Sulh,, 
Nerelertle? 

(Sulh) denllP.n kız, 16 yaşı· 

na glrmf~tl. Çünkü dünya nnu 
1919 yılında, parçala· mıı bir 

top arahaıunın dib2nde yüz 

binlerce cesedin araııında · do 
ğurmuttu. Dilber mi dilberdi. 

Nazlı mı nazlı idf. Onun için 

her millet ~öyle 6öyllyordu: 

- Dünyanın bir taneıi .• I'•· 
kut çok nazik, çok nerln ve 

ince tıplu k«"lebek giLI kaoad 

lımna dokurıulurea güzelll~I, 
yaldızı. Jetafetl dökiilih«'recek .. 

Memleket mf"mlek*'t gnmr.ğe 

çıkmıştı . . Her yt!rdf", yeoi do· 

ğan yavrular gOlüyordu. Yeni, 

tqze, körpe milletler ve istik· 

laller doğmuetu. Yeni medeni. 

yet ve nlzamlarlı karıılaııyordu. 

Bunların birçoğunu ıevfp ok· 

şoyıp ve bn gördtıgü ıey için 
de ona: 

- Bunlar srnlndir, ıenln 

c: erf ndir, sen doğmasaydın, bQ 
tün bunlar olmıyacakıı! 

Diyorlardı .. Gel zaman, glt 
zaman, orl• Asya'dan yflrGye 

yürüye tA Çin eedlerioin dibine 

p;tılmlşıi. Burada manzara bir· 

dP.nblre de~l11met1l. iki k.ıea 

boylu adam (Çio Japon) blrlhl· 

rlnln gırtloğına 'arılwıştı. Genç 

kızın kalbi ı,ıiddetle çarptı. Saç 

larını, et~kleriol tııllo, incf'cik 
l'eei ill'; 

- Aman yapmayın, yazık 

degil mi? 

Uıye hokırdı . , Fakat tım 

bu ııırııtla bu dövüş~ulf'r<len blrt 

ona çarptı, ve b•yan (Sulh) 
bir ç ığlık atırak yuvarlandı. 

Düuyıyı bi>yük oir tt'IAe aldı, 

yOrüdü . Cemiyeti aknm dc:nl· 

len h~yet, dde bHtoo, g~zde 
monok, sırtla eimoklo koştu, 

yetişti. Diplomıatlar kızın kal· 
bini dinlediler, nabıını eaydı · 
lar. Gördüler ki yaşıyor. He· 

man aldılar, Cenene'ye ~ötd· 

rftp karyolayı yatırdılar. Kon 

siiltasyon, konıGltaıyon, latltare, 

iliç perhiz, iğne, matıj.. Kırk 

gün kırk gece ıonra, kıı gli•· 
lerinl açtı ve berkeı sevinçle 

bağrıştı: 

- Ölmedi, kurtuldu.. Hele 

şükllr kurtuldu!.. YavM•D ~·· 
diğimlz hayan sulh!.. ~ 

Suçlu adam bckkında eveler. 

zabıt varakası tutulmuetu. An· 
lar birbirine baktı'ar, umumi 

Utlb, bir el madfeal yaptı, 

varakayı eemf yeti akvamın tı· 

rlhl 8"">etlne atlı. . 
Bayan eulb, 1ttık ııkılmıetı. 

.ı. Taka hat dı·vreslnl bir ıeyahıue 
geçirmek istedi ve yola ç•t&ı. 

Do!aşa dolaşa Türkiye'ye gddl 

ve f'trafına baktı . bAyr t ıı.; 
deydi: 

- Her zaman siıe uğ,.y!>· 

rum ve btr gelişimde, b6ydk 
bir ri 1 '.~lklik görllyorum. Sis 

dOnyanıo en yOkeek en bece· 

rik.11, en lmaoh mllletlıiolz. 

Eminim ki, beni sizin kadar 
seven de yoktur. 

Genç kız Türkiye'den ayrı · 

lırken not def terine ıunları 

yazdı: 

<Türklerle garp milletleri 

arasında dehıetll farklar •ar. 

Garplıların bana gftlea çehre· 
lerlnde, çok. eau'atklraoe yapıl· 

mış bir maske görftyorum. Kı . 

yafetlul bir ıalon kıyafeti, fa · 

k..t bellerinde bombılırı, ceb· 
lerlnde tabancaları, sigara ku-

tularında zehir dolu.. Bent 

sevdiklerini söyledikleri baldfl 
mfltemadlyeo btyanetlerlnl H · 

zlyorom. 

- Sonu 5 laol yOıde -
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1 - Öz Tnrkçe köklerden gelen sözlerin 
yazılarım gazetelere vereceğiz. 

karşısına (T. Kö.) bcldeği (Alimeti) konmuştur. Bunl~rın her biri hakkında sırası ile uzmanlarımızın (Mntaha88 

2 - Yeni konan karşılıklarm iyi ayırd edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları yazılmı~, ayrıca ôrııekleı· de konulmuştur. 
3 - Kôkn Türkçe olan Kelimelerin bugünkn işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmı~llr: Asit ak olan hak, aslı ngüm olan hüküm, Tnrkçe "Çek,, kökond 

gelen şekil gibi. 
Arazi - yer, (fr.) terre, 

terrıln ', 

Arbede - Patırdı, (fr.) qu· 
erelle, tumuhe, dbpnte 

Ardiye bedeli - yer ki raıu, 
(fr.) drolt d'entrepöt 

Arıza - aksa, (fr.) entrave 
A.uzaya uğramak - akaayı 

uğramak, (lr.) S'entraver, etre 
entrave 

Örnek: işimiz bir aksaya 
uğradı - işimiz bir arızaya 
uğradı. 

Arıza - engebe, (fr.) accl· 
dent do terraln 

Örnek: l>u yol Q;ıerinde arazi 
arızaları pekçoktur - hu yol 
Gzerlnde engeıbeler pek çoktur. 

• razala - dalgalı, (fr.) accl· 
denle 

Ötnek: dalgalı arazi dzertnde 
yapılan tecrtıbeler, dalgalı top· 
raklar ~lzerindc yapılan dene· 
meler. 

Arlıa takdime - sunu. 
Örnek: Makamatı Allyeye bir 

ariza verdim, Yüksek orunlar• 
bir ıunu nrdhn. 

Art - Arı (T. kö.), yok, sız 
(fr.) Exempt, eanı, affranchi. 

Örnek: Şekilsiz, şekliden iri, 
sanı forme, Her Uulü kötft· 
ltıkten iridir. Her türlQ mesa· 
video iridir. 

Arifane (harlfane) - Ortak· 
lışa, (fr.) par cotieatlon. 

Ariyet - Eğreti. 

Arlz ve amlk - Enine bo· 
yona. 

Aruı - Gelin. 
Arz - · En, gen, genişlik, 

(fr.) Largeur. 
Arz - Dünya (T. kö.), La 

terre, 
Örnek: Dünya güneşin çn· 

reıinde döner, La terre tourne 
autour du aolell. 

Arzetmek (takdim anlamına) 
Sunmak, (fr.) oftrir. 

Örnek: Hürmetlerimi arze · 
derim , aaygılarımı sunarım. 

Arzetmek - ııöylemek, de· 
mek, bildirmek ( eöı veya yazı 
ile) yazmak, (fr.) soumettre, 
presenter, preıenter par ecrlt 

Örnek: 1 - mflsaade huyu · 
rursanız arzedeyim, izin verir· 
seniz eöyliyeylm. 

2 - Arzettlğlm veçhile, de· 
dlğim gibi 

3 - Arzettlğlm noktai na· 
zardın, hildirdJğim balımdan 

4 - Geçenlerde de arzet· 

1 
mfollm, geçenlerde de yazmıştım 

Arzı ihtiram etmek - Yd· 
kdnmek 

Örnek: Büydklerfmize arzı 
ihtiram ederek, büyüklerimiz 
ônfinde yüküoerek 

Arzu - arzu ( yarau'dan ), 
(fr,) deslr 

Arzahal (istida) - DUekçe, 
(fr.) requete 

Örnek: Arzuhallmde yazdıgım 
veçhile, dilekçemde y1Zdığım 

gibi 
Arzu talep - eunuııı •e is 

tem, (fr.) offre et demande 
Örnek: arz ve taleb, iktısa· 

dlyatın mühim bir kanunudur. 
Soaum ve istem, ökooominin 
önemli bir kaounudur. (Kaoun 
T. Kö) 

Aa! - gibi (fr.) comme 
A!lAn - kolay (fr.) aise, 

faclle 
Aaıb 

Aeab 
sinir (fr.) nerf 
sinirler ( fr.) lea 

nerfs 
Asabi - sinirli (fr.) nerveu.x 
Aeablyet - elnlrlillk (fr.) 

nervoelte 
Aııablleşme - Binlrlenme 

(lr.) enervement 
Aublleımek - ılnlrlenmek 

(fr.) s'enerver 
Aeablleştlrmek - sinirlen· 

dlrmek (fr.) enerver 
.Aearıatlh - öntilkler (fr.) 

antlqulte 
Örnek: İstanbul önUlkler 

mt1Zt8I 

A11ylş (emniyet aolamrna) -
gdvenllk (fr.) eecudte 

Örnek: memleketin asayişi 
yerindedir, ülkenin güvenliği 

yerindedir. 
Aeaylş (huzur ve stıkün an· 

lamına) BayHllık (fr.) traoqul· 
itte 

Aeaylşslzllk (ademi 

anlamına) güveoslzlJk 
eecurhe 

Asel, bal {fr.) mlel 

emniyet 

(Cr.) in· 

ABgart, azsy, en az, en kd· 
ç6k, en aşığı (fr.) minimum 

Örnek: Bu işi bitirmek için 
en az (en aşığı) iki ay çalış· 

malıyız, bo iti ikmal etm"k 
tçln aagari iki ay çalışmahyız. 

Asi, azıyan (fr.) rebelle, re· 
•olte 

Örnek: Asileri ıarumar ettik, 
azıyanları darmıdığın ettik. 

uyan, iZi (fr.) revolte, re· 
belli on 

Örnek: Yunanlstan'dald eon 
azı hareketi baslırıldı, Yunanls· 
tao'daki eon tayan hareketi bııı· 
tırıldı. 

isyana mftteallik - azığ 
Örnek: isyana mfttealllk ha· 

reketlerl kanun tecziye eder, 
azığ hareketleri kanun cezalan· 
dmr. ;(ceza t. kö.) 

Aııitan - eşik (fr.) seoll 

Aalyap - değirmen, (fr.) 
moulln 
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ToiiBnmıolım, bilmiyorum. Ne· 
vln: 

- Haşmet Hanımefendi ·di· 
yordu· sizi yarın herhalde bek· 

liyece~iz. 

Oaomet, benim sözlerimin 
tesirleri altında tereddGdle ce· 
vah vermişti: 

- Sizi rahatsız etmeğe ça · 
hşacağım .. 

Elleri... Elleri... Dudakları · 

mın ıaadetl ne bdytıkta. Yolda 
giderken Nevin: 

- ·· Çok hoouma gitti doğraıa 

Yazan: Orhan RabmiJGökçe 

·diyordu· gOzel, asil ve mtınev· 

ver bir kadın.. iyi oldu tanış · 

tığımız. 

Fakat ben, Nevln'ln bu aö · 
ztıntı hiç te Hmlmi bulma· 
yordum. Ertesi eabah geç 
uyanmıotım. Hizmetçi bir kart 
uzattı: 

- Nevin Hıaımefendl ilk 
vapurla glul, şu kartı bıraktı. 

Dedi. Kartta batının yanıl· 

mıyorıa şöyle bir ctımle v1rdı: 

"N111m, bugOn için bir 
raadndm olduğunu anutmnt-

Asker - asker (t. kö.), (fr.) 
soldat 

Asi - aaıl (t.kö.), (fr.) fon · 
dement, orlgtne, racine, prln· 
el pal 

Aela - hiçbir vakit, cuda, 
(fr:~ jamfa 

Aslen - alan, (fr.) d'origine 
Aeli (mümtoz) - özgül (fr.) 

orlglnal 
Örnek: mesaili asliye, özgıll 

eorumlır. 

Aeltyet (mümtazlyet) - ÖZ· 

gollük, ( fr.) orfglnalhe 
Örnek: bu eııerin aaliyeti az. 

dır, ho lzerJn özgüllüğü azdır. 

Aar - Asır (2) (fr) 8İecle 

Asude - Rahat (T. Kö.) 
Aailman - ,.ök (fr) clel 
AsOmanl - göked (fr) ce 

leste. 
Örnek : başlarına blr belôyi 

aeumıni gibi nazil oldu, başla· 

rına ~ökeel bir btlA gibi indi 
(Beli T. Kö.) 
Aşım - içen 
Örnek : Hnn4şAm, kan içen 
A~ar - oodahk (fr) dfmes 
Aşık - ışık (aşokmak aışık· 

maktan) (fr) Amonreo.I 
AolkAr - açık, apaçık (fr.) 

clair, ouvert, evldent. 
Örnek : Bu işteki '1Jaksadı · 

mız aşlkArdır, bu işteki vargı· 

mız açıktır (apaçıktır.) 

Aşina - Tanış, tanıdık (fr) 
connalssance 

Örnek : Tanıdıklarımdan biri, 
aşlnalarımdan biri. 

Aşiret - oymqk, (fr.) trlbu 
Aşiyan - yuva. konaç, (fr.) 

nld bome 

Aşlyanaşup - karıştırıcı 

Örnek: dilışup, gön6l karıo· 
tırıcı 

Atalet -
tııengenltk, 

lnactlvlte 
Örnek: 1 

tembellik, tııenç, 

lşlemezllk, (fr.) 

tembelllk ediyor, 
Derslerinde 

atalet gös· 
teri yor. 

2 - Üıenc, vftcudu dı ru· 
hu da ezen bir haetahktır, ata· 
let bedeni de ruhu da ezen 
bir haatalıktır. 

3 - Ataletten lctlnıb edJ · 
nlz, doengenllkten 11kınıaız. 

4 - lşlemezllk kadı.r lnsa · 
nı yıpratan blrşey yoktur. 

Atıl - tenbel, ftşeagen, Gşen· 

geç (fr.) pareııeeux, lndolent, 
lnactıf 

Atebe (bak : aehan) eşik (fr) 
eeull. 

Ateh - bunaklık (fr.) de 
mence 

Ateh getirmek - bunamak, 
etre dement 

tom. Size gfizel saatler temenni 
ederim. Haşmet Hanım beni 
af buyursunlar.~ 

Sevinçle terufirtın kalbime 
yınyana girdiğini ilk defa işte 

o dakikada sezmiştim. Sevini· 

yordum: 
Çtınktı Nevln'I görerel mu· 

azıeb olmıyacık ve onun te· 
cessft8tıaden kurtulacaktı.i.' No:
veyre tıe benim için bir engel 
olamazdı. Saf bir kıs.. Herıeyl 
oldugu gibi kıbul ediyor. Kd· 
çtık şeylerden manı çıkarmağı 

alışkın değll .. 
Müteessirim; 
Çünktı bu randevıl mee'elesl 

bir yalındır ve adadan ayrılışı 

tabii değildir. Nevin, belki de 
herşeyl anlamış bulunuyor ve 
bu anlayıo, ouo böyle bir 
feragat ve zarurete eüraklftyor. 
Snen bir kalbin, zorlu bir 

Ateş, barard - ateş (ot, 
o taştan) ( fr) f eu, f levr. 

Örnek : hastanın ateşi arttı. 

Ateşgede - ateşget ( l} (fr) 
temple du feu. 

Ateşin - Ateşten ( fr) de feu 

Örnek : Yangm mahalleyi •· 
teşten bir çember içine aldı, 

L'incendie a entoore la quar· 
tler d'un cerci" de feo. 

Ateşin - ateşli (fr) ardent, 
pleln d'ardeur, plen de feu 

Örnek : ateşli Bözler, paroles 
ardentes. O, ateşli bir yazardır, 
il est un ecrhaio plein d'ardeur 

O, ateşli bir ay.kaçtır - il 
eat un orateor pleln de feu. 

Ateşpare - ateş pırçıl81 (fr) 
foudre de goerre, loudre d'tı· 

loqoence, de feu et du f lamnıe 
Örnek: Şu teğmen savaşta 

bir ateş parçası kesildi, Ce lie· 
tenant devfnt un foudre de 

guerre dans la bıtallle 

O, bir ateş parçasıdır - ll 
eat de feu et de f lamme 

Atfetmek - üstüne atmak, 

yaslamak, (fr.J ıttrlbuer 
Örnek: 1 - Bunu bf'n yap 

madım, benim üstüme altılar, 

buna ben yapwadım, lıırna at· 
fettller. 

~ - Bana yastanao sözleri 
ben söylemedim, bana atfedilen 
eözlerl ben söylemedim. 

Ati (bak: istikbal) - gr.le· 
cek atı, ileri 

Örnek: bu adam llerielni 
(atıaanı) dGşüomez 

Atiyen - ileride, (fr.) i 

l'avenir. plua tard 
Berveçblatl, berveçhizlr -

ıoağıda, (Cr.) comme il sult 
Atik - eski, (fr.) aneleo 
Atş, soeamıştık, aueuzluk, 

(fr.) solf 

Örnek: 1 - ilme karşı bil· 
yok bir atşı vardır, bilime karşı 

bdyOk bir sueamıohğı nrdır. 

2 - Atş içinde çırpınan mec· 
roh, susuzluk içinde çırpınan 
yaralı 

Atşan, 

Avam, 
polace 

sueamış (fr.) aesofffe 
kar al ( fr.) plebe, po · 

Örnek: Eekl tarihler karallar 
ve ağalların çarpıomalarlle do 
lndur: 

Avampeeend, karalak (fr.) 
demagogoe 

Örnek: O, avampeeendane 
hareketlerde bulunuyor, o, ka· 
ralakça hareketlerde bulunuyor. 

Avauproje, öotaear (proje = 
tasar) 

Örnek: Bu binanın avın pro· 
jest yapıldı, bu yapının öotaaarı 
yapıldı. 

Avare, boşgezen 

tahammftld .. 
Haşmet o gfin öğleden eonra 

geldiği vakit, baoında ince bir 
UU nrdı. Sade, basit giyin· 
mlştl. Balkondan bakıyordum. 
Hem yürüyor, hem de evleri 
tetkik ediyordu. 

NGveyre9 ye ıeılendfm: 

- Ndveyre, Haşmet Hanım 
geliyor .. 

Ndveyre koştu. Blraralık, 

aynada çehremle kıroılaşmıştım. 
Çehrem, onu gördftğQm vakit 

birdenbire de~lılyordu. Artık 

ne yap11m, ben lçlmdekllerl 
glzliyebllecek vaziyette değildim. 

Merdivenlerde karşıkarşıya 

gelmiştik. Bir dost gibi uzattığı 
elini dudaklarıma götilrürken 
sormuştu: 

- Bani, Nevin Hanım 

nerede? 
- Nevin, zatılllalze karı• 

Av'ave, havlama (Cr.) abof· 
ement 

Avaz ( ıavt, eada ), ıea 
Örnek: ıeal çılUığı kadar, 

avazı çıkllğt kadar 
Avaz avaz, bar hır, bangır 

bangır 

Örnek: bar bar bağırdı, ban· 
gır bangır bağırdı. 

Avdet, dönme, dönüş (fr.) 
retour 

Avdette, döoftoün 
Örnek: avdetle size uğrarım, 

dönüşün size uğrarım 
Avene - yardak, yardalr.~1, 

( fr.) af de, auxllialre, ıcolyte 

Örnek: ho A·dyl aveneatle 
h~raber decde>et ettiler, bu ,_Zı · 

yanı yardaklarlle (yardakçıla· 

rlle) birlikte yalt.oladılar 

A venk - ealknn, hevenk 
(fr.) grappe 

A ver - getirici, getiren 
Örnek: melalher, uaanç ge· 

tiren, ueanç gdirlcl 
Avn - yardım (fr.) alde. 
Avlhte - aeıh, Hılmış (fr.) 

pendaotr., euependu 
Avize - asman (fr.) lustre 
Avıi (ak: acaba) - acaba (fr.) 

est cc: qoe, serılt ce? 
Ayan - açık, apaçık, belli, 

be@belll, (fr.) calr, •ppareot, 
evdtdent 

Örnek: Bu lı,tekl mıbad pek 
ayandır, bu işteki vargı apa· 
çı ktır (besbellidir) 

Aynn - bayarlar, (fr.) DO · 

tables 
Ayan ve eşraf - llerlgelen· 

ler, (fr.) lea notables, les DO · 

tıbllitea 

Örnek: Memleketin ayam, 

ülkenin bayarları 
Ayar - ayar (ayımraktan)., 

(fr.) reglage 
Miyar - ayıraç 

Örnek: Hftsn ve kubhun mi· 
yırı, iyilikle köttıldğftn ayıracı 

Ayb - ayıp 

Ayhayende - gelen, gelici, 
Örnek: hoş ayende, hoıgelen 
Ayin (şamanlarda "oyun,, 

ayin anlamındadır. Halk ara· 
sanda "ayın oyun,, sözd vardı :.) 

ayın, (fr.) ceremonle 

Aynen - aynlle (yakutça 
aynıdan), (fr.) ldentiquement 

Ayniyet - aynılık (T. Kö.) 
ldentlte (T. Kö.) {fr.) ladentltee 

Ayni - aynı, identik, (fr.) 
indentlqoe 

Ayyar - dekçf, (fr.) fourbe 
Örnek: o pek ayyar bir adam· 

dır, o pek dekçl bir adamdır. 
Ayyaş - lçken (fr.) .lvrogne 

grand boyeur, soulard 
Aza (meclis azaeı anlamına) 

üye (fr.) membre 

çok mahcub. işte kartı... Ma· 
zeret dtliyor. İstanbul'a gitmek 
mecburiyetinde kaldı. 

Gftzel başını, bir tavue gu· 
ruru~ kaldırdı: 

- Dinlemem, dinlemem .. 
Daha evvel dGşfinmellydl. 

Bunları söylerken hem gft· 
lOyor, hem de Ntıveyre'nla 

kolona giriyordu: 
- Şu halde ·dedi· bogftn 

NQveyre Hanım konuşacak, 

biz de dloliyeceğlı .. 
Nüveyre gtUtıyordo. Tombul 

yanakl11ında bariz iki çukur 
gözftkOyordo. Yazame bıktı: 

- Hıomet Danım benden 
bahsediyor galiba Nazım •labey. 

Dedi. 
- Evet ·dedi· madem ki, 

Nerin Hanım yok, şu halde 
bogftn Noveyre Hanım söyll· 
yecek, biz dhılf 7eceğlz .. 

Örnek: Türk 
cemiyeti umumi merkez be1 
azasından: Tfirk Dill 
kurumu genel özeği 

den. 
AzA (azuf anlamına) l'I 

(fr.) organe 
Örnek: Azayı vücuddao b 

birinin bir vazlfeıl vardır. 

den örgeleri nden herblrlo 

bir işi vardır. 

htd - azat (Lehçet al 1 
gatta ve Rıdlof higatlnde til 
çe olarak gösterilmiştir) (Cr 
conge liberatlon 

Örnek: önQmüzdekl meı'tl 
nin azameti zahirdir. önildl 
deki sorumun uhıluğu belli 

Azametli - ulu (Cr.) grso 
ose, mejeıtueux 

Azamet - çahm, kurO 
(fr.) oatentıtlon. orgueU 

Azametfdru11 - çalım sal• 
korum eatan, (fr.) poıeur 

Örnek: o aZ1metforuolokt' 
bir UlrUl nz geçemez 
kurum aatıcılıktın bir ıorl 
vazgeçemez. 

Azametli - kurumlu, (fı 
poaeur 

Azamet eatmak - çıhm 

mak, böbQrlenmek 
Azami - çoğay, olanca, 

b6yOk, (fr.) maxmum 
Örnek azami gayretini 

fettl - olanca çahşmaemı kf1 

landı. 

Azap - ezinç, (fr.) pelot 
tourment 

Örnek: azab içinde ıe 
bir gece - ezf nç içinde ge 
bir gece 

Azar - az1r (T. Kô.), (fr 
gronderle, reprlmınde 

Azimet ve avdet - gl 

G 
s 
old 
~ğd 

gizi 

hır 

Yar 
ki 

lalı; 

gelmt>, (fr.) aller retour llô 
Örnek: Ankara'dan letanbo1' 1.ııı 

azimet ve avdet için yı ~'> 

tuttum - Ankara'dan tıct' 
bol'a gidip gelme yatak totto1 

Aziz (elzze anlamına) ere 
(fr.) galnt 

örnek: hırlstf yan erenleri' 
deiı (aslzlerfnden) her biri ıçi' te 

bir yortu gtln6 özgtılenmtıd' 
... ~ ırıı Aziz, muazzez - ıe'f!• 

(fr.) cher, cherl ~t 
Azletmek Kaldırııı-*' '-~ 

yol vermek, işinden çıkarOJ-*' IQ 
{fr.) Deetltuer, congedter. -.e 

Azm - Dölen. ile 

Örnek: Yunaniı:;tındakl " 
azı hareketi sırasında başta~ 
ler b6yftk bir dölen ve ıog0 1 kanhlık (azm ve itidali deO' 
gOeterdiler. 

Azmetmek - Dölenmek· 
- Sonu 6 ancı yGzde -

Ntıveyre'nln biç mi, ~ 
yapmacığı yokta. Oldo~o '1' 
görflnea kızlar arasında, dlf 
bilirim ki, birincisidir. B•~ 
onu okutmuo, yetlştlrıııl~ 
Fakat bu oldutu gibi görtıa"'; 
lptllbı, blrtarıa onun yır' 

Jışından sıyralamamııh. ~ 
maf lh NClveyre'nln asaleti g' 
gilzellfğl de buradaydı. 

11 
böyle söyleyince kaşları 1 

omuzlarını kaldırmıştı: 

·-- Bilmem ki... Anl•Ol ~ 
ki.. ·demloti· ben, dut 1e~İ 
bGlbtU gibi sueub dlnlellletJ 
daha iyi beceririm. 

Baomet, gillmekten k•1
'; 

yordu. Ntıveyre'nln yan•t 
bir fiske vurdu .. 

Bu köık babamdan kal-:: 
Annemle ha evde nlen111tel 

- Devam Edecek -

t, 
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Genç Kız, Aybey -Dedi- Kendine Gel, 
Sana Kılıç, Ok Dersi De Verebilirim. 

Gene kızın yüzü, toz pembe 
oldu, kızardı . Gözlerini önüne 

eğdi, at"ell, sıcak bakıılarını 

gizledi. 

- Ne kadar güzeldi a kız 

Oe kadar!. imkan olsaydı, slzl 

lıep höyl~ dinlemek isterdim' 

Artık ona yaklaşmıştı. 11k 

defa gözQne ı;.arpan, ateııe lı:ı· 
tart•lmakta olan bir iri kuı 

oldu : 

- Bu ne? 
- Av!. Jkt tane vurabildim. 

hır toneel si:ıln. Yansı benim, 

Yarısı da ~atağın! Fakat bilmem 
kt o da bugün gelehfü~cek mi? 

- Ne gilzel de kokuyor. Su 
lak: nu vurdu bu ku~ları? 

Gene kızın yQzüode ctddi 

denebilecek bir dargınlık keu· 

dini gösterdi. Doğruldu : 
- TuhnC ·dedi· Aybe} ! Siz 

l'Gtk'sQnüz. Ben de Türk'üm. 

Renim de kolum var, ben de 
0k, kılıç kullandım. Ben de 
elıtn kadar döğüşürüm! Kuş, 
~tıtd avlamak r.or blrşey midir 

~i, böyle söyliyortmnuz? 

Daha demin de kartalı so 
t ttrken dndaklarınızda ve gözle. 

tlolzde ayni alay vardı. Beğe· 
tleaıfyor musonoz, inanamıyor 
llıtıeunuz? 

Ayhey, meçhul kızın kalbini 
lırdığım anlamıştı : 

- Bayar, hayır! ·diye atıldı· 
t' ll6yle bireey düşünmedim. Yal· 

11 tııa: eormık istedim, o kadar .. 
\' l)ksa! 

Genç kız, ayni dik sesle de· 

'•ın etti : 

- Fikirlerfnlzl dftzehfnlz 

~Yhey! Ben 11ize kılıç dersi de, 
lltgı dersi de, ok dersi de ve· 
tebıur1m. 

.\ybey, yfizdoe bir tokat ln· 
~' ~ e gibi şaşardı, kıp kırmızı 

' 8lldf. Yumruklarını o kadar 
:
1lta ki, tırnakları etine gômü· 
Gyordu. Sonra gülmek l ııtedl 

.. , b 
o gQlO~ii dadaklarındıı hfr 

tıc-.ı garip BJrıtma şekllnl aldı. 
....._ KadıneJDız, kadınsınız' 

Ulye mırıldandı. 
....._ Kadın mıyım dediniz? 

t Ayhey başını kaldırarak hay· 
'lle ona haktı : 

-.
1
Slyah gözlerJndt!n sanki kı· 

1
1 
cıroıar çıkıyor ve barut tane· 

ttı i g hl yüzüne serpiliyordu. 

~ı:...meydanında kadın, 
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erkek konuıulmaz. Sen baoa : 

- Kadıosınız! 

Diyorsun. Ve guya bunun 
için hana mukabele etmediğini 

söyliyor.mn .. 

Acı bir kahkaha savurdu ve 

devam etti : 

- Halbuki, ben de sana 
şunu eöyllyomm: 

- Yaralısın, yoksa!. 

Aybey, eimd!yc kadar guru· 
runu bu kadar kamçıhyan bir 

darbe botırlamıyordu . T" per· 
vasız, ne yoman bir f.üyleyı, 

ti o? .. 
- Yokııa ne yı:pardınız? 
Ve bunu süylcr 11öylemc·z, 

dudaklarına kadar gdtıo bir 

küfürü 11avurmamak içlo ken· 
dini zor tuttu. Fakat bir eıçra 

yı,ııı kızın bile~lni yakalamıştı: 

- Benim leolm bile senin 

glbilcrlo yoz tanesine yetmt.zııe 
bu sağlık bana haram olur. 

Kız, ynioden bile kımılda· 

mamıştı. Aybey avuçlarındaki 

yumuşak ve nazik kadın hile 

ğfnln birdenbire çeltklcştiğini, 

sert ve küçük bir hareketle 

ellndrn kurıuldu~unu gördü. 
Zafer, meçhul kızdaydı. Du 

daklarını bükerek ve gözlerini 
yarı kapatarak : 

- Yaralıeın ·diyorum deli· 

kanlı! Sen ise bana, kadınsın, 

diyorsun.. Evrt, kadaoım. Fa· 

kat ben eevdiğlm gün, göolümQ 

bir bahadıra verdiğim gün ka· 
dınlaşacağım. O zamana kadar 

taş gibi bir erkeğim. 

Aybey, partiyi kaybettiğini 

anl11mıştı. Şimdi içinde, hem 

ıztırap, hem de sonsuz bir bay· 

ret duyuyordu .. 

:Sebepsiz yere onun kalbini 

kırmıştı. Yaptığı iş, mftoakaşa 

götürmez bir kabalıktı. Bu kı· 

zın kendisine lyfllk ettiği mu
hakkaktı. Belki de yaralarını 

o sarmıştı, o bakmııtı .. 

lete dlğ"r bir delil de önün· 
deydi : 

Onun için avlanmış, yiyecek 
hazırlamıştı. Hem de ona, iki 

misil yiyecek veriyordu. 
Kısa bir müddet, tereddüt 

içinde durdu : 
- Beni aff ederainlz değil mi? 

Diye kekeledi.. 

Kız ona, sadece omuzunu ok· 

şayarak cevap verdi : 

- Çoc11kloğu bırakalım. Kaç 
gündür aç olduğunuzun ferkın· 

da mısınız? 

-tKaç gün mü, anlıyımıdım. 

- Öyle ya, tam beş gün, 
ağzınıza sadece ceviz eötü ile 

kımız damlatabildlm. 

- Siz mi? Siz bana bu iyi· 

llklerl yaptınız ve ben de size. 
Oh, ben ne kaba saba bir in

sanmışım. Hiçbir şey düıünme· 

den sizi incftttiın. 

Gene kız Aybeyin sözüntl 

yarıda kesti : 
- KAff, kıif f! .. Bunları dü· 

şilnmekllğlnlze ve bana karşı 

böyle hisler duymanıza lüzum 

yoktur. Oturalım, yiyelim .. 

Ben siz~ güzel Çin içkileri de 

hazırlarım. Onları sarayda içer· 

lerdl. 

- Hangi sarayda? 
- llakanın sarayında cnnım . 

Ay hey; 

- Hoppalaca! Diye mırıl 

dandı, şimdi de Çfo hakanının 

saray hikayesi ortaya çıktı. 

Genç kıı fse pıumağı iJo He 

rislni gösteriyordu: 
- işte, bakın1:1. orada 

Ve bunları söylerken, bir 
rlcnbirr., deminki bP.ybcıiodeo 

nkck. tavırlarından sıyrılını'jtı. 

TamomP.n 'kadınla§ıııış, dlşlleş . 

mlştl. 

Kırmızı, kulıoca ve etli du . 

daklarında, tuıh bir gülüşü 

gösteri yordu: 
- Uaydl siz oraya gidlb 

oturunuz. Ben de ylyt·cı·ğirılzl 

getin:ylm .. 
Aybey, kaşlarını kaldırdı ve 

ses çıkarmadan oraya doğru 

yürildü. 
- Sonu var -

~~~~~-..... ~~~~~-
Japonya ve M. 
Cemiyeti l\' Uuase· 
b3tı TariheKarıştı 

- BRşı 1 lncl yüzde -
mükell~f fyetlerl kaimamıı bu· 
lundoğu ıekllnde nki beyanatı 
üzerine Çinin kurumdaki dıi· 

mi murabbası B. Hoo gazete . 

ellere beyanat vererek 6. A ve· 

nölün uluslar kurumunun kon · 

seylnln veya büyük meclisi nln 
müeaadesi olmadan ha kabil 

beyanatta bulonmağa hakkı 

olup olmadığı soalint sormue 

ve çünkü mumafleyhln uluslar 
kurum o mieakıoı ve hatti biz 

zat kurumun kendisini zayıf ' 
düşürecek şekilde tefsir etmiş 

olduğunu ilave etmiştir. 

Amerika ve 
Avrupa Ticareti .. 
Fransa ile Olan Mü
zakereler çok ilerdedir 

Vaşington, 27 (A .A) - Bir· 
ltşlk Amerika ticaret bakaoh· 

ğı Almaoya'nın yeniden sll4h· 
lanmasile husule gelen buhra· 

nın şiddeti zail olur olwez 

Franea ile mütekabil bir ilca· 

ret mukavelesi i~ln müzakereye 

b11şlanacıığını ve Birleşik Ame 
rlkanın son def11 akdetmiş olan 

boğday ve meyva mukaveleeln· 
den pek memnun olduğunu 

eöylemfştlr. 

Bu üınfd ahiren B. Filinden 
tarafından lrad edilip uzun 

gôrüşlü bir ticaret siyasetine 
avdet edileceğini gôsteren no· 

toktan doğmuftor. 

İtalya ile İngiltere nezdinde 
de teşebbüaler yapılruııtır. Fakat 

bunlarla cereyan eden ilk mü· 
kllemeler Fransa ile yapılan 

müzakereler derecesinde ilerle· 

memlştir. 

Bay Fuad 
Muğla ihtisas mahkemesi 

mOddelumomlsl Bay Fuad bir 

hıfta mezuniyetle şehrimize 

gelmiştir. 

mım!mı mu ı !~~ 

Bay Bitler lleyet Nazi li'den Dönd~ __ _. ......... __ _ 
Hava, Deniz 
Ve Kara 
Kuvvetleri istiyor 

---+-•--- -
- Ba.,ı 1 inci sahifede -

İngilizlerle Almanlar arasında 
~apılan görüşmelerin netlcelerioi 

Roma matbuatı umumi bir an· 

laıma için gayri müsald bir 

mahiyette addetmektedir. 

Giornala Dllalya, lngtllz ba· 
kanlarının Berlln 'I ziyaretlerinin 
lılr nt:vf malumat alma ve ver 

me kabUlnden olması itibarile 

hlc klnısenio Bcrlln'de yapılan 

görüşmelerin bazı itilaf !ara veya 

muvakkat tesviye suretlerine 

müncer müncer olacağını bek· 
lt m • mtş olduğunu yazmaktadır. 

Bu gnzete ilave ederek: 

- Joglltere BP.rlln'de yepılıo 
müzakeulerlo ınfitekabil noktat 

nazarları bir birine yaklaflJ kça 

nıahfyetde bir takını tavzfbara 

yol açmak ve görüşmelere mü 

&ıJid ioir Lava ibda~ etmesi ar· 
zuennda bulunuyordu. Fakat 
Bertin giirü~mdı-:rl nctlcelerlnto 

menfi olduğuna dair earlh bir 

intiba mevcuddur. llk menfi 

unsur resmi tPbllğlo iki tarafıu 

ooktaf 0111.arlunnın yekdJğf!rloe 

yaklaştınlması imkanına telmih 

etmek.ten kaçınmak için göster· 

mlş olduğu ihtimamdır. İkinci 
menfi unaur9 bugün k11uol8 
davasından Lahsetmeği tercih 

eden A iman matbuetınıu Beri in 
gfırüemı•lerl o tlcelerlne old olan 

mütolcalarındbld hararet fık 

danıdır. 

Ayni gaze tP. mütalealımna 

devam ederek diyor ki: 

- Şu bale nazaran BerUn 
görü~melerindt:n sonra umumi 
anlaşma yolundıt hfc;bir terakki 

elde edilmemiş olduğunu iddia 

etmek. mümkündür. İngiltere 
bu nnla~manın tahakkuku im· 

k4nını elde et'llek maksadlle 

büyük mesai sarfetmlştir. Fakat 

bu mesainin boşa gitmiş oldu· 

ğunu kabul etmek zarureti 
vardır. 

Gerek (;;loroale Dltalya ve 
gerek Tribilne gazeteleri Berlin 

görüşmelerinden sonra İtalya, 

Frauea ve İn glltere arasıuda 
yakında Strazeda akdedilecek 

olao konferansın vazifesinin 

daha zly •de ehemmiyet keebet· 
mlş olduğunu yazmaktadır. Bo 

da A vrııpanın dostane bir şe· 
kilde teşriki mt'8:ılsl esasının 

Paris · Londra ve Berlf n ua· 

sında cereyan edecek mükdle · 
meler<le mündemiç olduğu ve 

A vrupaoıo şimdiye kadar tec· 
rübe edilmiş ve hepsi de soya 

dü~müş olan diğer bir takım 

usulleri tecrübeye kıyam etmek· 
sizin meşru ve mücıbet usule 

rücu edebileceği maoaeıoı ta. 
zemmun eder. 

Fikir ayrılığı Yar! 
Berlin, 2i ( A.A) - Alman, 

İngiliz mükalemelerl esnasında 
fikir ayrılıkları açıkça görül· 

müştür. Fakat doğrudan doğ· 

ruya müzakerelerin bu gibi 

ayrılıkları açıkça göstermesi 

noktal nazarından şayanı arzu 

olduğu beyan edilmektedir. 

Bay Eden'in Moskova, Var· 
şova ve Prag seyahatleri ayol 

tekilde yani istlhbari birer zl· 
yar.,t mahiyetinde görülmek· 

tedlr. Avrupa nzlyetlne ald 

ahvaUn Straze konferansından 

evvel tamamen tavazzuh ede· 

miyeceğl takdir edflmeltedlr. 

Alman siyasi ricali logfllz ma· 

haf ilinin memnuniyetine iştirak 

etmektedir. 

Tetkikleri Neticesini, Bir Raporla 
ökonomi Bakanlığına Bildirecekler .. 

Hükumetçe Nazilli'de kuru · 

lacak olan pamuklu mensucat 
fabrikası için yerinde teknik 

tetkiklerde bulunmak üz~re 

Nazilli'ye gittiğini yazdığım•z 

Rus mütab11Ssıslarından milrek· 

keb heyet dün ıkşam moto 
karla ıehrimlze dönmüıtOr. 

Milhendle bay Zlhlinln baş · 

kanJığında bulanan ve mühen· 

die bay Rodevskl, Üoovlç, Şe· 
varof ve Üren'den mürekkeb 

heyet Nazilli'de fabrikanın ku· 
rıılacağı yerde tetkikler yap· 

mıelardır. Heyetle birlikte 
Sümerbanlnn bez fabrikası mü· 

dürü bay Fazlı Turga ile Sil· 
merbank mühendislerinden bay 

Saylan ve Heead ve 111vlçre'Ji 
su mütabamsı da dcfomüştür. 

Mütabassuı heyet, fabrikanın 

hazırlaomıt olın inşaat projei!İ 

üzerinde yerinde yaphğı tet. 

klkler neticesinde hfr rap•ır 

bazırlıyacaktır. Su mütaha ıııeı 
da fabrika fçlo Jizım otan ııo 

oolttaeıodan tetkikat yapmıştır. 

Dün akeam şehrimize 4üo"n 
mütah11eeıalar Egepalaeta tnİH · 

f lr kalmışlardır. Su mütabass111 
mübendla Bay Saylan ve Heşad 

bugün Afyon trenile Ankaraya 
gfdPceklerdlr. 

Bay Fazlı ile Hue mütahu· 

sıs heyeti bugün burada kılı· 

cık ve şehrimizi gezecek.lerdlr. 
Yarınki tr,.nle Ankara'ya dô· 

oerek tetkikleri netlcealnl Üko 

noml Bakanlığına bildirecek· 

ferdir. 

Bayan "Sulh" Nerelerde? 
- Ba~ı ;l üncü sahifede -

Genç k1z bu notları karal•· 
dı ktan bir müddet sonra Afrf. 

ka topraklarına ayak baemıeta. 

Sıcak Afrf kıt ülkelerinde ve 

bu dünya parça;ıının karanlık, 

yüksek ormanları içinde barı· 

nan eski vah~H..:r arhk yıvae 

yavaş bedevilik, hauıı medeni· 
ilk devreılne gec;mtı bolunu· 
yorludı. Genç kız kendi 

kendine: 
- Bugün bııocığızlır, beyaz 

renkli milletlerin kölesi, uşağı· 

dırlar. Fakat gün gd.:cf•k, OD · 

lar do biltıbütilo uyanacaklar. 

Diye mırılJaodı. Epı>yce 

gezmht dolaşmıştı. Afrika orta 
sın dan şimali earkf ye doğru 

yürüyOb gelf yordu. Bir aralık 

ağzını Avrupa 'ya doğru çevire 

rek acı acı bagırdı: 

- Y ctlılo, bir yılan bent 

uırdı . 

Filhakika kızın durduğu yer 

İtalyan Habeşistan hududu idi. 

~ızcağız kızgın güoe~ln altında 
op·uzuo serilip kalmıştı. Ce.ne 
koştular ve kaldırdılar. Kızca · 

ğızın bacağında bir yara vardı. 

Bazıları ., Y1lao ıeırıj!ı ,, bazıla 

rı da "Hı yır süngü yarası,, 

dediler. Zavılh kız Lene ya 
taklara düşmü9tü. Fakat Ct>· 
nevredeki iğreti yatak oou ra· 

hatsız ediyordu. Btrgüo dura· 

madı ve odasından gizlice çıktı, 

hududa kadar gitti. Halbuki 

henüz hastah~ı geçmfş 9 yarası 

kapanmıo de~.fldi. Harareti yllk · 
sekti. Dlploınatlar bile onun 

oua yaklaştı ve dr.rhal kolla· 

rıudan yakalad1: 

- S11na me! tııoum, seni ee· 
vf yorum, &enin için çıldmyorum. 

Kız bağırdı: 

- Yalan, yılan!.. Oh, gel 

11evgilim, ecnl kollarımın arası· 

na alıp doyuncaya kadar 

seveyim. 

- Hayır, hayır iatemlyoruro. 

Beni bırakınız, zaten yaralıyım. 

Ve sizden korkuyorum. 

Bütilo dünya, kızın çığhk · 

larını lşltmi~tl. Oradan foiltller, 
aıcak nf':(es alışlar duyuluyordu. 

Cihan teli!lz maldoel~rl de 
vaziyeti ı11klb ediyordu. Birden 

bire ee ler bslldl, hiçbir tr.y 
işhllınez olJu. Telsizle1df!n 

111de rüzgArların ıesl işhUI · 
yordu. 

• • • 
Hfkiyemi burada kesiyorum. 

Çünkil neticeyi ôğreomeğe mu· 

vaf fak olamadım. Sulh adındaki 

kız eağ mıdır, öldü mll, o genç 

ıarıvın erkek o nırfn kııa ne 

yaptı, yoksa kızcağız btrbıt 

olup gitti mi, ne oldu, ne 
kaldı, meçhul! Ben de banu 

ancak bundan sonra gelcc .. k 
olan haberlerden öğreneceğim .. 

Fakat fikrimce, o l-urrulmoş 

oba blle, fena halde kola ka· 

nadı kmktır, rubu ezilmiş, 

gfizellfğt solup gltmlttlr. Yanak· 

larıoda, gökeilndö diş yaraları 

vardır. Hay zı..,allı kız, hay!.. 

Orhan Ralımi Cökce 

için, [Ru defa tehlikeyi, baka. Amerika'h 
lım nasıl kurtaracağız!} Dlyor· 

lardı.. Tem hududa gelmlıtt ld G l C • , aze e .. ı .. 
iri yarı earıoın bir erkek 

..... ____ Köylerde 
Söyliycceği hirşcy ) 'Ok· y Tetkikat aptı .. 

muş? 
Türk.ye hakkında yı:r.acıgı 

Londra 27 (A.A) - Slr hl 1 r eser çtn memleketimizde 
Con Saymon hava yolu ile saat tetkikatta boluoao ve ıebdmb:e 
15,45 le boraya gelmiş ve elJy· 

geldlğlol dünkü eayımu~d• yı7.· 
Uyecek blrşey olmadığını be · 

dığımız Amerika'lı gazeteci Mlıı 
yan etml§tir. Betti Ros dün Vali Geoorat 

Bitler ne istemi~'! Kazım Dfrlk'le Kemalpaıa ka· 

Londra 27 (A.A) - Havas: zasıoa giderek birçok köyleri 

Deyll Telgraf gazetesine göre gezmiştir. Muharrir: köycillftk 

bay Bitler, Sfr Con Saymon hareketleri; lr.öy kadıolarırnı7. 
ve bay Eden fle görOotüğü ve mekteblerl hakluoda tetkik· 
sırada Alınanya'ya nluelar ku· lerde bulunmuştur. 
rumnna avdet etmesini havai, 

bahri ve arazi bir metallbatın 

ls'.af ı ile meşrut kılmıı ve bll· 

hassa Lehistan koridorunun 

ortadan kaldırılmasını, Çekos· 
lovak hududunun tashihini ve 

Avu11turya ile fktısaden blrlet· 

meyi taleb etmiştir. 

Türkiye·· Isılanya 
Ticaret Anlaşması 

İstınbol, 28 ( Husoei) - Tar. 

kiye - hpanya ticaret anla~maaı 

feshedilmiştir. Yeni muahede 

için müzakereye bışlanmıotır. 
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AtatUrk 

K. Dö. Martel'le 
Bir Saat Görilşti\. 

---···---
- Başı 1 inci yiizde -

kında görüşmüştiir. Fransanın 

Türklye'dekl bfiyük elçisi de 

bo görilşmelere iştirak etmiştir. 

Aşağıdaki mes'eleler tetkik 

mevzunnu teşkil eylemiştir. 

1 - Hndudlar ve hndod 
mQnosebetleri. 

2 Demfrvolu münakalatı. . 
3 - Ticari mübadeleler. 

4 - Törkiye'de Surlye'li· 
lere ve Sorfye'de Türk'Jere 

afd emlak. 

5 - Hakkı hlyar sahlblerl 

mes'elesl. 

6 - Mali mes'eleler. 

7 - Muhtelit lstıısyonlar. 
Franea ile Türkiye arasında 

mcvcud olan dostane nıOnaee· 

betler ve Türklye'nln Şarkta 

Fransız mandası altında bolu· 

nan devletlerle idame etmekte 

olduğa iyi komşuluk münaee· 

betleri dolayısUe bu noktal na· 
zar teatileri tam bir teşriki 

mesai ve b6yük bir dostluk 

havası içinde cereyan f!lmlştlr. 

I~ışarı İşler Bakanlığı Tflrk 
ırkından olan ııekeneel hueul!i 

hlr etatuya tlbt olmaları ttlba· 

rlle İskenderun m1Dtakasının 
idari bakımından hususi bir 

rejime ııahlb olduğunu hatırla· 
ması üzerine B. Dö Martel, 

Fransa'nıo, İskenderun sanca· 
ğının mubrarlyetlni muhafaza 

etmek ve bu huıms hakkında 
iki hükfımet ara@ında mevcut 

olan hllaflara riay~tı temin 
eylemek azminde olduğu hak · 

kında teminat vermletlr. 

Fevkallde komiser Ue dışarı 

işleri bakanı iki memleket nra· 

sındakl hududun dokunulmaz 

ve lhl41 edJlmtz olan mahiye· 

tini yeniden teyid hususunda 
mutabık kalmışlardır. 

Daimi hudnt komlsyonanun 

önilmftzdekl içtima devreılnl 

17 Haziran 1935 tarihinden 

itibaren Şam'da akdetmesi te 
karrür etmiştir. 

Hudut mıntıkalarının aaayfş 

ve huzurunu allkadar eden di · 

ğer kararlar arasında bu mın· 
takalarda işlenen cfirilmlerln 

failleri ile bu mıntakaların ha· 

n· lcfnde işlenen cürfimlerfn fa· 
illeri olob mıntakülara iltica 
etmiş olan kimselerin iadel 

mücrimin merasimi yapılmak· 

sızın milteeklben iki hükumet 
memorlarJna teslimi karar al· 
tına alınmıştır. 

80 görüşmelerin mevzuunu 

teşkll eden bilttio mea'elelerde 

tam bir noktal nazar ayniyeti 
mevcut olduğu anlaşılmı~tır. 

Ankara, 27 (A.A) - Fran· 
ea'nın Sariye ve Lübnan fevka· 

ilde koml!ıeri Bay Martel An· 
kara'yı ziyareti mfinasebetile 

Franl!a büyük elçisi bugQn hu· 

ausi bir ö~le yemeği vermiştir. 

Do ziyafette Dış İşleri bakanı 
Bay Tevf lk Rüşdü Arae, Po· 

looya büyük elçlai ve bayan 

Potoçka, İtalya büyük elçisi ve 

hayan Galll, Japonya büyük 
elçisi, Belçika maslahatgüzarı, 

ve bayan Motte, bay ve bayan 

Cevad Açıkalın, bay Dunduraln 
bay ve bayan Alfons hazır bu· 

lunmuşlırdır. 

Franea büyilk elçisi bay Kam· 

merer gene nynl milnısebetle 

Anadolu kulilbünde bir akşam 

ziyafeti vermiştir. Bu ziyafette 

Başbakan ismet İnlSnQ, Dış 
loleri ve iç işleri bakanları, 
lran, İngiltere ve Sovyet Rusya 

bılyftlr. elçileri, Kamutay başkan 

vekili. Mısır ve Y ogoslavyı 

UmlYlmô Ha1rpte! Türk.oy 
ede DngöOö~ 

Be l :n Seyahati 
Zahmete Değer. 

Yazan: Conl Boban Tefrika nomarası. J --·--- Başı 1 inci yüzde 

T,ondra. 28 ( A. A) 
vas ajansı muhabirinden: 

Ha· 

Dünkil nazırlar meclisi hl· 

tamındald intibam müşevnş 

ve ihtiyatkar bir mahiyeti haiz 

olduğu kaydedilmektedir. Slr 

Con Saymonun bugün avam 
kıtmarasında seyahati hakkında 
kısa bir beyanatta bulunması 

muhtemeldir. 

Öğleden sonra davet edilen 

lnglliz ve ernebi matbuat mü· 
meeelllerlne, bndflerf ne hiçbir 

beyanatta bulooulamıyacağı bil 

dirilmiştir. 

Daha dtın sab11h Deyll tel · 

grafıu Berlin'df!n almış oldu~u 

heyecanlı haberin hakikate uy· 
guo gibi olduğunu teyld eden 

eetahlyettar mabaf lller dış işleri 

baLanının avdetinden sonra 

blrşey söylemek istememişlerdir. 

Resmi ihtiyat ile mukayyed 

olmayın ılyasi ,abslyetler bu 

noktalarıo Deylt telgraf muha 
birinin blldlrdlği kadar sara 

hatle bildirilmemiş olduğu ka 

naatlodedlrler. Bununla bera 

her bu noktalar Hhler'cllerln 

görü,lerinln hölisaernı teşkil 

etmektedir. Bu görftş ve fikir· 

lerln heyeti umumiyeııinden 

dün akşam styaei mahfillerde 

şu netice çıkarılıyodu. 
-------

elçllerl, riyasetlciimbur katibi 
umumisi ve başyaveri, Kamutay 
dış işleri encümeni başkanı ile 

dış işleri bakanlığı erkanı, fev· 
kalAde .komiserin refakatindeki 

zevat, Fransa büyük elçillğl er · 
kAnı, ve daha birçok zevat ha· 

zır bulunmuşlardır. 

Ankara, 27 (A .A) - Reisi 
ciımhur Kam41 AtatOrk bugiln 

Fraosa'nın Suriye ve Lübnan 
fevkalade komiseri Kont dö 
Martell ve Franaa'nın bfiyük 

elçisi bay dö Kammerl kabul 
buyurmuşlardır. 

Dış işleri bakanı Bay Tevfik 

Rüşdü Aras'm da hazır bolun· 

doğu mOIAkat bir saatten fazla 

sflrmüşUlr. 

Ankara, 27 (A.A) - Fran· 

ea'nın Suriye ve Lübnan fevka· 

llide komiseri bay dö Martel'fo 

yarın 10,40 da Adana trentle 
şehrimizden hareket edeceği 

haber alınmıştır. 

Ankara, 28 ( e usu&i) - Fran· 

sız komiseri B. Martel Adana'ya 

hareket etmletlr. Oradan Surl· 

ye'ye geçecektir. 

Ankara, 28 (A.A) - Fran
sa'nın Suriye ve Lübnan fev. 

kallide komiseri Kont Dö Mar· 

tel bugOn saat 19·4·5 . trenlle 
şehrimizden Adana 'ya hareket 
etmiştir. Kont Dö Martel TOrk 

ve Fransı~ bayraklartle süslen· 
role olan durakta dış f şlıorl ha· 

kanı Tevf lk Rüşdü Arae ile 

rlyasetlcümhur başyaveri Celil 
ve Başbakanlık hususi kalem 

mfldOrd Vedit, Fransız büyük 

elçisi B. Kammerer Ankara emni· 

yet müdürü, merkez kumandanı, 

Frasız büyük elçiliği erk!nı 

tarafından uğurlanmış ve bir 

polis müfrezesi Kontu selAm· 

lamıştır. Mihmandarları Dışarı 

İşler Bakanlığı hususi kalemin· 

den Rıfkı Rüşdü Kont Dö 

Martel'e hudodı kadar refakat 

etmektedir. 

Ankara 28 (A.A) - Türkl· 
ye · İspanya ticaret anlaşması 
feshedilmiştir. Eski aulnşooa hil· 
kümlerl 24 mayıs 1935 tarihi· 

ne kadar meriyette kalacaktır. 

Yeni anlaşma için muzakerata 

başlanmıştır. 

Hükumet henüz hattı hare· 

kelini tayin etmemiştir. Evelce 

malum olan birbirine zıd nü· 

fuzlır hükumetin içinde oldu· 
ğo gibi dışında da tesir fora 

etmekte devam ediyorlar. Bu 

itibarla kabinenin Slr Cou Say 
moıun raporunu alıp tetkik 

ettikten sonra kabul edtceğl 

neticeler hakkında şimdiden 

tahminlerde bulunmak vakıteız 

olur. Bununla beraber dıo l~lerl 

bakanının kendisine bildirilen 

ısrarlı taleblerln yalnız mabf . 

yellerinden değil, fakat ayni 

zamanda şekillerinden de kov · 

vetle müteht:yyl~ olduğu teza 

hiir ttmektedlr· 

M uhafazakiir nazırlarla siya· 
ı-i şahsiyetlerin Almanya'oın 

iştirak.ine açık kalan mleakJar 

vaeıtaeile emniyetin mü~terek 

bir surette tanzimi f ikrioe git· 
tikçe daha taraf tar olduklarını 

blldlrmelerlne intizar edilme· 

Udlr. 
Londra, 28 ( A. A) - Royter 

Ajan@ıoın bildirdiğine göre, ak· 

arnkf kabine toplantısında Slr 
Con Saymon'un beyanııtrndan 

eoora hasıl olan intiha Bertin 
ziyaretinin tamamen bo ?.ahm eıe 

değer telakki edildiği merkezin· 
df'dlr. Ve İngiliz kabinesi tara· 
tından B. Bitler'le şabei bir 

temas tesisi için kabul edilen 
usulün tamamen doğru olduğu 

görillmü~tür. 

Londra, 28 (A.A) - Kıı 
. bloe diln akşam avam kama 

raeında toplanmıştır. Bu top· 

lantıdan maksad Slr .Con Say· 
mon Berllo seyahati hakkında 

herhangi bir karar ittihazına 

matut değil idi. Binaenaleyh 

toplantı ancak 14 dakika de · 

vam etmiştir. 

Royter Ajansına göre Sfr 

Con Saymon zaman1nda kabi

neye ziyaret, hakkında bir 
memurandom ..erecektir. Slr 

con Saymon'un bugün avam 

kamarasında kıaaca beyunatta 

bulunacağı tahmin edilmek· 

tedlr. Şimdiki halde ıesmt me· 

haf il, Berlin ziyaretinin neticesi 

hakkında büyük bir ketumiyet 

gösterme :ttedlr. 

Londra 28 [ A.A) - Sir 

Saymon bay Bitler ile yapmıa 

olduğu görfişmeler hakkında 
Kral ile Blrmlghamda 45 da· 
kika süren bir görüşme yap· 
mıştır. 

O.Eden 
Moskova'ya Vardı 

Moskova, 28 ( A.A) - B. 

Eden, öğleye doğru B. Lhvlnof 

tarafından kabul edilmfştlr. 

Sovyetler birliğinin Londra bü· 

y6k elçisi B. Maiski ile İogil· 
tere'nln Moskova büyük elçisi 

Lord Gllston millikatta hazır 

Bu, Harap Bir Bina idi. Dıvarlarında 
Sıvalar Parça Parça Dökülüyordu .. 

-~~~~-------~~-----
Bleoklron; samanların üze· Bfr y11ndan da Rlı,ar'ın uzun· )arı ve hendekleri~ aüi!leP"j A 

rlne oturub fal açmakla vakit tüsü arttı. Otomobiller yanla· ve ayrılmıştı. Yoluo döntııı'late 
geçirdi. Rlşar da köprü başın · rından ~eçlyor ve lahzada sisler cini kıvrılınca bir .kervaos•~lh,t 
da yeni bir nakil vasıtası bul· arasında kayboluyordu. Onla· göründü. ••. 

mak ümldile bekledi, durdu. rın betaetlerlle alay eder gibi Bu; harab bir bina idi. 0n 
Maamaf lh bütün emekleri boşa ııaatte otuz mil sür'atle uçu· varlarından sıvalar parça p• •ıı 
gitti. Kıtalar devrilmiş otomo · yorlardı. Hepsi de başları ön· dökülüyordu. Yol kenarıtı •cı 
bile hayretle bakarak geçiyorlar, 1 l btr avlu, delı·k dıvarlı, d erinde düşünüyor ardı. klmee 
fakat kaldırmak için yardıma d ı bl h kil t blrşey söylemiyordu. () sırado am ı r ev anı teş 
lüzıım bile görmüyorlardı. Rl· yordu. Muharebe meydanıP 

, çabuk giden bir vasıta için ear ın evvelce görüştüğü Türk çek uzakla olmasına rağıJl 
zabiti ilk merkezden Ankara'ya canlarını bile verirlerdi. Çok herhangi bir in{llakan bu 
telgraf çek.erek otomobil ff'etlrt acP.le gitmek lcabettlği halde "' rabiyete eeocblyet vermi~ 
meg· i vadetti. Amma An karanın sümüklO böcek ref tarlle ealJan· ı ması kuvvetle muhteUJr. 
vaziyetini göz önüne getirince makta.ki acılığı ~imdi fena halde Geride, birkaç yuz yarda uıa~ 
Rlşar beyhude ümide dü,mrdl. tadıyorlardı. ve derenin kenarında bir 

Ara sıra Alman ve Türk er~a Öğleye doğrn r.kllmi, ve varl müCreztsl bayvıol• 
nıharb zabitlerini laşıyan oto· geniş bir ovaya JndUer. Köy· uzun lılr ipe bağlamış bt~ 
moblller geçiyordu ve o kadar ler sıkla~mış, arazi zf!ytln ağaç - Arkası var - l,1 
ucelf.I ediyorlardı ki, Hlşar; lb 
durnh içiudddlerle f!Örüşmek Le hı· stan' da Osmanlıcadan 
imkanım bulamarh. Yol boyun· 
da Y"gane öğrendiği şp y Erzu ---•~--- TOrkçeye Karşı ,_ 
rom charında işlerin hararı-t A J AJ b kesbettfğl i<li. Teıındüf ettiği man ey tarı tıklar K ılavuzıl ta 

her iman ister Cl'bht!ye gitsin, Bir Kabine. 
iet~r dönsün hirao evel yt:rloe 

ghm<~k için çılgın gibi koşu 

yordu. 

Ilü3f'y1D; ltlşaı'ın bu gördü~ü 

insanların en talifüi addoluna· 

bturdl. Çünkü (Sındi) nin ar· 

kadıışları gfül Türkiye lmpara· 
torlrığunda bir nevi imtiyaza 

malikti. Buna rağmen ilk günü 

eUboı, geldi: 

- Bütün atlar tekalif har· 

biye dolayıslle alınmış. Diyor· 

do. Herhalde bo atların bazı · 

ları saklanmıştı amma Bilseylo 

izlerini bulamamıştı. MaamafJh 

ikinci gün iki natovan yerli 
atla avdet etti. Bu hayvanların 

da açlıktan kaburgaları çakmıştı. 

Zavallılar için memleket dahi· 

llnde yiyecek arpa ve &ftman 
bırakmamışlardı ki.. Hüseyin 

OçüncG. gün güzel bir haliakan 

Arap atı ele geçirdi. Zail ol· 

mıkla beraber mftkeaımel bir 

ath. Bütün bu beygirler için 
dolgunca bir dcret verildi. Bu 

para cebi doln olan Blenklron· 
dan çıkmıştı. 

Hüseyin bütün civarı alt 

ilet ettiğini söyllyordu. Rf şar 

da öyle olduğuna emindi. RI· 

şar'ıo artık bir gdn bile fazla 

durmığa takatı kalmamıştı, bat· 

ta Hoseyin'I de geride bırak· 

mık icap etse basıp gldecek·~1. 

Fakat Hüseyln'de geride ka· 

lacak göz yoktu, iyi yürOyd

cd olduğunu söyliyordu. Bilha11· 
sa binilecek hayvanlarla yarış 

edebileceğini iddia ediyordu. 

Haf talısrca Erzurum yolunda 

sılrtecekler demekti. 

İstanbul, ~8 (Hueuei) - Le· 
histao'da Alman aleyhtarı bir 

kabinenin iş havına geleceği 

bildirilmektedir. 

htavbul, 28 ( Il usuııi) 
LehiBtan kabinesi istifa etmiştir. 

Yugoslav 
Şampiyo-

nu Gelmiyor .. 
İstanbul, 28 (Hususi) - Yo· 

goelavya şampiyona baza eebeb· 

den dolayı m11ç için şehrimize 

gelemiyeccktlr. Bonon için Ro· 

men futbol şampf yon una müra· 

caat olunmuştur. 

Bir Cinayet Oldu 
Ankara, 28 (Hususi) - Say· 

lav Bay ishak Refet " Diyarı· 

beklr ,, in evinde bir cinayet 

olmuştur. İki kişi birbirini ya· 

ralamış ve mleaf lr olob yara· 

landığı için hastanede yatan 
iki kişi tevkif olunmuştur. 

Helvacı Köyünde 
Spor KulObti. 

Menemen, (Hususi) - Mene· 
men 'in Helvacı köyündeki 

Örnek: Baışarmağa 
mek (azmetm,.k) yarı 

malt demektir. 

Azvetmek (bak: atfetlPel 

ilstilne atmak, yaslamak. 

Azürde - İncinmiş, (f 
frolsse, blesıe. 

( l) Çıkacak olan 

dergisi» nde ~get•~ ekine bak• 

(2) Kamusta e.aer, ıer, "' t 
usur> şekillerinde gösteri~ lı 
bu söz c:zaman anlamına> fi 
teriltyor. Türkçede "t:aOJ' 

demek olan "uz» kökün" ; 

eki getirilerek yapılmış Tilf 

sözdür. 

OOzeltme 
Dünkd kılavuzda iki kı1Ç 

dizi yanlışı olmn~tur. OkO' 
rımızdan bağış dlleye:ek b 
ları aşağıda düzeltiyoruz: 

1 - İlgi sözliofin y•ıl1 

(bak: müoaeebet) denile 

iken (Ugf, münasebet anlıOJ'o 
denilmiştir. 

2 - Alelacayıb aöıi111 

yanına (garlb) yazılacak I~ 
yanlışlıkla (garaib) dtzll111h'

11 

----~-ı--~~---

Silah 
Yoklaması. 
Keçecilerde yapılan slllh ır' 
tırmasında Grld'll Hasan (1# 

Mercanda bir bıçak, lttçeeıı' 
llk'te Grld'li Haean'ın ozerlO 

bir tabanca, Kemer'de 1'•d 
oğlu Al4eddln'de bir bıç•~ ~ 
!unmuş, zabıtaca t:lınmı,ut· 

bulunmuşlardır. 

Moskova, 28 (A.A) - B. Dördüncil gOn şafakla bera· 
her yola çıktılar. İhtiyar çiftçi 

hayırlı yolculuklar temenni ede· 

'""\ rek onlara biraz ev ekmeği 

Eden ve maiyeti buraya gel· 

mişlerdir. 

' Fransızca verdi. Blenkıron kaf lledekilerln 

gençler bir spor kolObü teşkil 

etmişlerdir. Bu kolübiln baş 

kanlığına başokotan Bay Nedim 

Erc.ı.n, genel kaptanhğına Bay 

Nihad Özgüveo, mohasebec111· 

ğlne Bay Oaman Ulokortaç, çe· 

vlrrne işlerine kunduracı bay 

İsmail, kıitlbllğlne çlf tçl bay 

Mehmed seçilmişlerdir. Her ak· 

şam işlerinden dönen köy genç· 

feri geniş eahada sporla meşgul 

olmaktadırlar. 

Hırsızlıklar 
1 - Kestelli caddesinde '' 

l 'JI mis Ömer oğlu Bay Al 

kavanozundan iki kilo k•b ~ 
sini çalan Göbekli Bekir tı• 

Dersleri 
Dljon dnlverslteslnde taheil 

görmüş bir zat tarafından 

Fransızca meraklılarına ve 

imtlhanlsra hazırlanmak isti· 
yen ortamekteb talebelerine 
ucuz Fransızca dereleri veri· 

lecektlr. lıJtiyenler Karataş 9 
eylul sokağında 51 numaraya 
müracaat edebi llrler. 

\, 

en ağırı olduğundan Arab atına 

bindi. Peter'le Rlşsr da yerli 

hayvanlara atladılar. Hüseyin 

kolaylıkla yanlarında yürüyor· 

do. Öküz arabası kadar yavaş 
gidiyorlardı. Hayvanları nallan· 

nıamıştı. Hiç şüphesiz pis yolda 

çok geçmeden ayakları puça· 

lanacaktı. Şimdi saatte tahminen 

be'} mil sür'atle giden kervan 

te,kll etmişlerdi. 

Hava adamakıllı ayazladı. 

Irak Kralının 
Annesi öldü. 

İRtaııbul, 28 (Huaoai) - Irak 

kralı Gazi Hazretlerinin aonesl 

ölmüştür. 

tacı tutulmuotur. ı 
,ı 

~ - Bozyııka'da k•Y ~ 
mnklfnde İzmir'll Bakırcı (l~f 
Hay SabrlnJn kuleılnden i1Ç 
"t'okla bir horoz çahn111ıştıt· 

Hırsız aranıyor. ..1 
3 - Kestantpazarınds L ,~ 

fabrikasında çalışan )'oJ~~ 
Ali oğlu Hasan, fahri k• s•lı f 
Bay Sıdkı'ya ald 11eklı bO~ 
vah çalarken tutolmuşttıt· 



~lk.tarı Cinai 
ltıo 
5200 Ispanak 

l 1120 Taze bıkla 
11960 Kabak 
23900 Taze fasulye 
29900 Patlıcan 
8280 Tomates 

Lr. kr. 
4179 

4.148 Taze bQber 
l ~at. mv. lı:ıtaatınm yukarıda cinai ve miktarları yazılı yedi 
•lenı b Jııı. ıe ze ihtiyacı açık eksiltme auretlle aatın ılınacaktır. 
leıt lO.nlaan.935 çarşamba gilnü saat 15 te kıılada Met. mv. 

•. ıl, ko. da yapılacaktır. İstekliler şartnamesini hergftn komie· 
0bdı görebilirler. Manakaaasına iştirak edtcekler şartnamede 
•ıılı vealkalarlle birlikte ihale saatinden evvel komisyona mü· 

••tlert. 24 29 3 8 849 

&ıtıetıhkem mevki ııa . ıl. ko. nundan: 

Miktarı Cinai 
Muhammen 

bedeli 
Lr. kr. 

Temltah munkkate 
akçesi 

Lr. kr. 
1098 82 35 ıoso Iıpanak: 

2600 Bakla 
3200 Kabak 
6too Taze fasulye 
7 ıoo patlıcan 
840 Taze haber 

~ 2080 Tomatea 
~ &ın. mv. kıtaatının yukarıda clnııf ve miktarları yazılı yedi 
ı~;nı sebze ihtiyacı açık eksiltme auretlle ııatın alınacaktır. 
" eal 10.ulsan.935 çarşamba gQnO aaat 15 te kışlada Mat. mv. 

1 · •l. ko. da yapılacaktır. İstekliler şartnameıılnl hergOn komla· 
1 , 0bdı görebilirler. Mtınakaaasına lıtlrak edecekler şartnamede 

1•ııı tı 1 vealkalırla birlikte ihale ııaatlnden evvel komisyona mil · 
1 C.ıtlerl. 24 29 3 8 848 

&ıaatıbkem mevki H. al. ko. nandan: 

Cinsi Mlktuı 

kilo 
el Ispanak 780 

l'aıe bıkla 2160 
(l lCıbak 2760 

l'ıze fasulye 5520 
Pıtlıcıu 6900 

~I 1'onıates 1840 

Muhammen 
bedeli 

Lr. kr. 
983 

teminatı munkkate 
akçesi 

Lr. kr. 
74 

l'ııe bftber 800 

' ~Getabkem mv. kıtaahnın yııkarıdı cins ve miktarları yazılı 
tedt kalem sebze ihtiyacı açık eksiltme ıuretlle satın alınacak· 

ı ıt 1b 
t ~icat 10.olsaın. 935 çarııımba gllnft eaat 15 te kışlada Met. 

660 32 

528 32 

2326 12 
Mat. mv. için yukarıda cinsi ve miktarı yazılı yedi adet kı· 

zan ocağı açık eksiltme soretlle aatın alınacaktır. İhalesi 6 ni· 
san 935 cumartesi gQnft saat 15 de kışladı Mat. mv. sa. al. Malta Vıleto - -
ko. da yapılacaktır. Tallbler şartnamesini her gftn öğleden evvel -=- Mttntehip Bankalar ~ 
komieyondı gôrebntrler. Talihler 2490 eayılı arttırma ve eksilt· 
me kanun onun 2 inci ve 3 üoctı ma 'desinde ve ıartnameslnde ~ Banco dl Roma (Frauce) Parla = 
yazılı vesikalarla birlikte ihale eaatlnden evvel komisyona mG· = Banco İtılo ·· eglzlano İ8kenderlye S - -

_r_•c_aa_t1_er_ı. _____________ 20 ___ 25 __ 2_9 ___ 4 ______ s_1a ___ ~ l\'.lüınessil llaireler ~ 
MOıtahkem mv. ea. al. ko. Dundan: - -= Berlin kurfftrtendamm, 28 berlln VV 15 = Met. mv. kıtaat bayvanatının 134400 kilo arpa ihtiyacı kapalı 

zarf usolile sıtm alınacaktır. lbıleıl ll,nlean,935 perşembe gft· = Loodra: Greıhım Host!, 24, Old Broad ~tr. London E.C.2 = 
d k l d M l k d l L § Nevv York: 15. VVUllam Street = 

na ııaat lö,30 a ış a 
11 

et . mv. 88
' a · o. a yapı aca..tır. illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllll llllllllllllllllllllİi 

Muhammen bedeli 5762 liradır. Beher kilo arpa için dlSrt ku · 1 

roı otuz aantim flat tahmin edilmiştir. Teminatı muvakkate ık· 

çesl 433 liradır. İı!teklller aartnımeelnl hergfln ögleden evvel 
komisyonda gÖrebllirler. Mftnakasasına iştirak edecekler, kapah 
zarflarını ihale saatinden l4akal bir 11at evvel makbuz moka· 
bilinde komisyona vermiş bulunacaklardır. istekliler 2490 aay•h 
arttırma ve eksiltme kanununun 2. inci ve 3 Qocü maddesinde 
ve şartnamesinde yazılı vesikalarla · birlikte komlayona mO.raca· 
ıtlerl. 25 29 3 7 871 

iz mir Defterdarlığından: 
ISBlsiolo vergi borcundan ötürd t•hstll emnl yasasına göre 

haczedilen ballık.oyu mahallesinde hacı ali caddesinde k4ln 7 3 
eayalı hane tarihi Uıtndan itibaren yirmi bir gOn müddetle !Ilı· 
lığa çıkarıldığından pey sOrmek istlyenlerin def terdırlık labslllt 
kalemine mfttacaatlerı. 29 5. 12. 17. 907 

Emlak ve Eytam Bankası Jdare 
Meclisinden: 

ı 934 senesi umumt heyetinin in ıdlycn lçtlmunda 1935 senesi 
fçfn bankamız mOraldbltklerlne bay Movaf fak Rıfat ile bay 
lbsao'ın yr.nlJen intihap :edildikleri ticaret kanonunun 352 inci 
maddesi mucibince ilin olunur. 901 
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BAN~A51 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T--bDbQ 

Üniversitede Döçent, 
(Muavin Profeeör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Ilaatalara bergün öğleden 
ıonra bakar. 

istik.lal r.addeai No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S TA N B U L 
Telefon : 49250 

ilan 
Salihlide mukim fabrikatör 

hacı M oatala mahdumları un· 
vanlle müseccel şirketteki his · 
semi diğer aerlk ve kardeşlerim 
.Mehmed Selim ve Kemale otuz 
üç hin lira bedel mokıblllode 

devrederek. al&kamı kesdlm. 

Mezkur şirketle şahsen alA 
kam kılmadığını ve lşlrketln 

ve bilumum muameJ4t ve tılerl 

kardeılerlm aerllder Mebmed 
Selim Vf\ Kemale ıld olduğunu 
illin ederim. 

Salihlide Fabrikatör bacı 
Mustafa oğlu Haır.it 

İzmir belediyesinden: 
l - Belediyenin bir yıl 

içinde neşrettlreceğl 1000 lira 
muhammen bedelli gazete UAn 
lal baıkAtlpllktekl aartnamesl 
veçhlle ve açık eksiltme ile 
:rn·3·935 cumartesi gilnü saat 
16 da ihale edilecektir. İştirak 
için 7 5 lira muvakkat teminat 
ile söylenen giln ve saate kadar 
komisyona gelinir. 

2 - 1302,66 lira bedeli 
muhammenll Gondoğdu ikinci 
kordon 54 adının 217,11 met· 
re murahbaıudıkl 38 uyılı 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak ı 
asker ilinları 

Ankara M. m. v. sa. al. ko. nundan: 

Yerli fabrikalar mamulatından 45000 metre elbiselik kumae 
kapıla zarf usulfle satın alınacaktır. İhaleııl 13,4,935 combrteel 
günü saat 11 dedir. Beher metresinin muhammen bedeli 265 
kuruştur. Teminatı muvakkateel 7212 Ura oO kuroetur. İetek· 
lller evııaf ve şartnamesini almak ve görmek lııtlyenler 597 ku· 
roş mukabilinde M. m. v. ea. al, komisyonundan verllecektir. 
Ekslltmlye gireceklerin 2490 no. lı kanunda gösterilen vesalkle 

beraber belli gftn ve saatinden enaz bir saat evvel teklif ve 
banka mektublartle birlikte komisyona .tevdi etmeleri. 

25 29 3 8 73 

Ankara .M. m. v: l!a. al. ko nandan: 

Yerll fabclkalar mamol&tındın 40000 metre kaputluk kumaş 
kapalı zarf osulllr1 eatın alınacaktır. 1hılesl 11,4,930 perşembe 
günü saat 11 dedir. Beher metresinin mulıımmen bedeli 297 

kuruş 50 eantlmdlr. Teminatı muvıkkate&l 7200 liradır. istek· 
lller evsaf ve şartnamesini almak ve görmek fetlyenler 595 ku · 

roe mukabilinde M. m. v. sa. al. ko. dan verilecektir. eksilt· 
mtye gireceklerin 2490 no. lı kanunda gösterilen veealkle hera · 

her belll gün ve saatinden enaz bir ııaat evvel teklif ve banka 
mektublarUe birlikte komisyona t11vdl etmeltrl. 

25 29 3 8 8i 2 -i 
Kitablarınıza (;üzel Bir Cilt ---

----- Yaptırmak lstersenirı. 
Yeni Kavaflar Çarşısında o. 44 

111111 mııııı ııllllU.ll A L I R I z A 111111111111111111111111 

Mücellithanesiııe Bir Uğrayınız .. -: 
arBB eataşı ihalesi belediye bae 
k.Atlpllğlndekl şarıoamel!I Vf'~btı~ 

ve açık artırma ile 30·3 935 
cumartesi ganü aaıt 16 da 

ihale oluoecak.ıır . İ ştirak için 
98 lira muvakkHt temlootle 
söylenen ı;no ve saate kadar 
komisyona gtltolr. 



~ ..................... ~ 
Ôksilrculer! Mut· 
laka (Oknm,.ntol) 

Ôksnrnk Şekcl'lc· 
riui Tccrübt• Edi· 
nız ... 

ve Pnrjcn Şahapın 
En Üstnn Bir ~lns
hil Şekeri Olduğu· 

mı unulmayınız. 
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SIHHAT 
ECZANESi 
Hamdi NOzhet 

Ucuz, taze, temiz Uılçlar bulunur 

• 11 Başdorak - Bily6k Sa· 
rl lebçt Hanı karşısında . 

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

u~möır ŞlYlbesn 
ı kinci kordonda Borsa el varında kendi bf nasında 

TELEFON: !2383 ....... __ _ 
Hertnrln Banka Muamelatı, Eıntea 

Kumusyonculuğu .. 

.l\lnsait şeraitle mevduat kbul edilir 

Hububat, nzftm, incir, pamuk, zeytinyağı, afyon ve 
sair emtia kumusyonculuğu yapılır. Mallann vdru· 
duoda sahiplerine en mftsait şeraitle avans verilir. 

Söke HeleıJiye Başkanlığından: 
Belediyemiz elekthlk şirketinin mftddetl 12 nlHD 936 tarl· 

binde hitam bulacaktır. Makine ve dinamo tevziat tablolarında 
maada bnuın harici tHisahmız 
rek tesisatı da Ozerloe almak 
bapta izahat almak İı:Jtlyenlerfn 

mftracaat etmeleri llılo olunur. 

hazırdır. Gerek ortaklık ve ge· 
auretlle talih olacakların n bu 

20 ıtın zarlmda belediyemize 
24 25 26 27 28 29 847 

Hamza Rüstem 
IFotoğıraiflhlalF\lesô 

---···---
1 - Bayram günleri açıktır. 

Mnbterem mllştertlerlmlzden gördOğtımüz rağbet ve 
te\ eccfihe naclz bir mukabele olmak üzere bayramın 
birinci gilnOoden Mutın nihayetine kadar resim çek· 
tlrecek 11aygılı müşterilerimize Mrer zarif hediye ver· 
meği dü!Godak. 

MOeterilerlmlzln bu hediyemizi kabul etmekle blıt şeref· 
lendlreceklerlnt tımlt ve temenni eyleriz. 

2 - Mağazamızda en yeni fotoğraf makineleri He eczaları 
ve umum fotoğraf malzemeat büyftk teozlllt ile Htll· 
maktadır. Muhterem mOşterllerlmlzln bllbaasa nazarı 
dikkatlerini celbederlz. 

Resne Fotoğraf hanesi Sahibinin 
Müşterilerindeıı 8ir Ricası .. 

İkinci Beyler ııokağındakl fotoğraf hanemi kapattığımı eaygılı 
müşterilerime ilin ederim. 

Klişelerlml Emirler çarıısında Bay Hamza ROııtem fotoğraf. 
hanesine naklettim. Slparlt vermek lsriyenler lfttfen oraya oğ· 
rasmlar. 

Brn de şimdilik ekser zamanlar oradayım. 

BAHAETTİN • }'OTO RESNE 

DOKTOR 

Fahri Işık 
lzmir ~lemlcket Hastanesi Rontken Mntahnssısı 

IIERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 
ve ELEKTİRİK TEDAVİLEHI. 

Yürürniyen ve Billıaeea RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Violtı 
Tatbik TC Rontken ile KEL Tedavileri Y11pıhr. 

fk;nci De ler Sokak Fırın Kare111 No. 25 

Aylık eJektirik 

Masratınız yüksek mi? 

içi gazli 

lambalarını kullanınız 

Bu marka az sarfiyat, hol ışık, 

ve uzun ömDrltıdOr. 

Mehmet rfevf.ik 
Bnynk Elekıirik, Telefon ' '<· 

Malzemeleri deposu. 

Peştemalcılar N. 77-79 Tel. 3332 

fi,ratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAI~ KUMPANYASI 

"UL YSSES,, vapuru 20 martta beklenmekte olup yükOoQ 
boşaluıktın ııonra Burgas, Varoa ve Köstence Umanları lçlo yak 
alacakhr. 

"CERES,, npuru 25 marttan 28 marta kadar Anvers, Roter· 
dam, Amsterdam ve Ilamburg limanları için yak alacaktır. 

"ULYSSES,, vapnto S nisandan 11 nisana kadar Anvera, Ro· 
terdam ve. Hamburg limanları lçlo yük alacaktır. 

SVENSKA ORlENT LlNIEN 
"ROLAND,, motöril 20 mutta Roterdam. H11mburg, Copen· 

hagen, Oantzlg. Gdynla, Goteburg, Oalo ve İskaodlnııvya liman
ları için yak alacaktır. 
"VİK.INGLAND,, motôrfl 2nlt!ımda Roterdam, Hamburg, Co· 

penhıgen, Dantzlg, Gdynla, Goteburg, Oalo ve lskandlnavya 
limanları için yftk alac1tktar. 

SERViCE MAR1Tl.M ROUMAlN 
Garbt Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

11 PELES,, vapura 6 nisanda gelip 7 nlsanda Malla, Cenova, 
Marsllya v~ Barselona hareket tı<lecektlr. 

" ALBA JULYA ,, vapuru l mayısta gelip 2 mayısta Malta, 
Cenevo, Marailya ve Baraelon'a hareket edecektir. 

NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 
lzmlr Nev-York ar1&mda ayda bir muntazam sefer 

111'AMESIS,, npnru 19 martta (doğra) Nevyork için yük 
alacaktır, 

11JUNOS., vapuru 20 nisanda ( Dogru ) Nevyork için yOk 
ılıcaktlr 

Hamlı: lıtnludakl harektt tarihlerindeki değlştkllklerdl1n acente 
mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafııUAt için İkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye ştrketJ 
binası arkaeıod11 FraıelU Sperco acentalığına mftracaat edilmesi 
rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

V. N. 

VV. ı~~. l·I. Vau 
Oer Zee 

& Co. 
OEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

"A YOLA,, vapuru li:> martta 
beklemiyor, 4. nlııaoa katlar An· 
vere, Roterdam, Hamburg ve 
Bremen llınanlarma yflkllye· 
cektlr. 

"SAMOS,, vapura 15 nisan· 
da bekleniyor. 20 nisana kadar 
Anverıı, Roterdam, Bamburg 
ve Bremen limanlarına yak 
alacak tar. 

11 DERINJE ,, vapuru 5 nl· 
aanda bekleniyor, Anvert, Hıım· 
burg ve Bremenden yı1k çıkıt· 

racaktır. 

ARMEMENT B. SCHULOT 
HAMBURG 

11 NORBURG ., vaouro 31 . 
martta bekleniyor. Hamburg ve 
Ao vers'ten yO.k çıkaracaktır. 

JOBNSTON VVARREN LINES 
LTD - LlVERPUL 

"DROMORE,, vapuru 8 nl· 
eanda bekleniyor, Anvera ve 
Llverpul'dan yük çıkarıp Burgae! 
Varnı, Köstence. Galaç ve 
Bnlla için yak alacaktır. 
11NEPTUN11 SEA NAVlGATl· 

ON C0"1PANY Ltd. 
BUDA PEŞTE 

"DUNA,, vapuru 5 nisanda 
bekleniyor, doğra olarak Brafla, 
Budapeşte, Bratlslava ve Viyaoa 
için yok alacaktır. 

TRE EKSPORT STEAMSHıP 
CORPORATıON 

Olivier ve şilrekii-j 
sı Limitet Vapuı11 

Acentası 
Cendell Han. Birinci Kordon 

Tel. 2H.3 
The Ellerman Llnes Ltd. 
••Ol'ORTO., vapuru 21 mart· 

la Ltverpool ve Sevanaea'dan 
gelecektir. 

'· FLAl\tlNlAN ,, vapuru 22 
martla Lfverpool ve Sewenııea· 

dan gelecektir. 
11DELOS., vapuru 2 l martta 

Hambnrg, Bremen ve Anvere· 
ten gelecektir. 

~· TBURSO " npuru halen 
limanımızda olup Londra ve 
Hail için yük alacaktır. 

Not Vnrut tarihleri ve va· 
purların lıılmlerl Ozerlne deni· 
ılkltklerden mee'ollyet kabul 
edilmez. 

11 EK.SlLON A,, vapuru 2 nl· 
sanda bekleniyor, Nevyork, 
Filıdelf lya ve Boaton Uman la· 
rına yük alacaktır. 

11EKSMOUTH,, vapuru 19 
olsan do~ro bt'klenlyor, Nev· 
york, Ftlldelflya ve Baltlmor 
limanlarına yük alacaktır. 

11 EKSELSIOR ,, vapuru 3 
mayısta bekleniyor, Nevyork 
limanına yük alacaktır. 

11 EKSMINSTER,, vapuru 19 
mayısa bekleniyor, Nevyork 
limanına yük alacaktır. 

N. B. - Geliş tarihleri ve 
vapur tarihlerinde acentemiz 
hiçbir meıı'ollyet kabul etmeı. 

Telefon No. 2007 · 2008 

lzmir ikinci daire su işleri mod 
lüğilnden: 

l - Keşif bedeli 2750 lira olop Salihli kazasına bığlı A 
nahiyesi merkezi önünde bulanan tağdlye kanah batında y• 
cık kapak inşaata l .Nfean· 935 pazartesi gftnil eaat 10 
Salihli Malmüdürlüğüode k11rulan ihale komisyonunca lb_.....,~ 

yapılıtcakhr. 

2 - Bu itin şartname ve projelerini görmek tstlyenler Jzmlr 
Beyler sokağındaki tldnct su işleri datreal müdilrlGğQne gel 
lerl ve pazarlığa girecek ldmselerln de muvakkat teminat 
farını malsandığına y11tm:lıkJarıoa dair makbuz veya kanu 
kabul edilebllecek muvakkıtt teml"atı havi mektubu mezkur 
misyona tevdi etmeleri. 

3 - letekltletln evvdce hu glbl Nafıa işlerlude çahşmıf 
t-hliyetlertoe de su işleri müdürlüğ6nce kanaat gf'flrUmlş olOI 
lazımdı r. 8i0 2() 27 :10 
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:: Beynelmilel Paı1 İs Panayırını 

Ziyaret Ediniz .. 
18 Mayıstan 3 Haziran l 935 e kadar -_ Fazla Malômat Almak için Fransız Ge-

;; neral Konsolosluğuna veya lzmir Fran· = sız Ticaret Odasına Müracaat .. = l l l il il l l il l l l il l l il il l il l l il l l l lll l l l il lll l l l l il l llll il l l l l l l l l l llll lllll il il 1111111111111111111111 

~Doktor 

Zekai Tarakçı 
Dahiliye - ~1fitehassısı 

İkinci Beyler eokak No. 45 Beyler Hamamı karıısında .. 
Öğleden aonra 3 - 6 ya kader hastalarını kabul eder. 

TELEFON : 3806 

Uenizli Evkaf Müdürlüğünden: ~ 
Denlzli Evkaf mı1dürlyetl tarafıod•n yapt•rılacak 104:32 liıf ~ 

20 kuruş bedeli keşif 11 mahl} eti feoui ve mali şartname ff ~iç 
keşif ve plinıoda yazılı hükumet charındakl areaya yapılact! 111 
otel ve gazino bin Hı inşaatı kB pah zarf la ekslltmf ye k~oo 

1 
dtt 

muştur. lsteklflerln bu hu&uııtakt prtnameslol Denizli E,k• 11. 
dairesinden alabilirler ve öğrenebilirler. 

Kapalı ekslhme 3.4..935 çarşamba eaıt Hl te Evkaf datreelll 
de toplanacak komisyonda yıpılacıktır. 

Muvakkut teminat mlkıarı 782 lira 41 kuro11tur. 
Jsteklllerlo nalkalarlle beraber mft.racaatlerl llAn olunur. 

16 :.w 25 30 764 

Gaffarzacle 
Otel baştanbaşa yeniden boyatılm11s ve mobilyası tecdU 

edUmlştlr. Sıhhi temizliğe aoo derecede d•kkat ve ltlo• 
edllmek:tedfr. Stnls muntazam, oda f lallerl zamanın le•· 
hına göre ucuzdur. Bundan evel senelerce mOııteclrl buluo· 

muş olduğum bu mileııeeeeme göelerllen rağbetin gene gö9· 
tl·rilmeslnl muhterem müşterilerimden rica ederim. 

Abdullah Molaliç 

1'y. alayı kumandanlığından: 
İzmir tayyare kıt'asında 75: 108 Hu ücretli bir elektlrlkcl 

ustası yeri a~ıkıır. 1 
İı.otihaoın ~artları H.eşadlye'dekl tayyare karar~ılbından aııo• . ,. 

bilir. Jstt>klHnin dilek kağıdı, mekteb şıhadetoameal, eıbhat r • 
poru, nüfos cüzdanı sureti, bonaervla ve Emniyet mO.dfirlüğOPO ,. 
hüsnühal şahatlctnımeelle birlikte tıyyarts komutanlığına aıGr 
caatları ilAn olunur. .. S!l:l 22 26 29 

lzmir l\laarif Müdürlüğünden: . ~ 
İlk okullar için 987 liralık defter, cedvel vesaire yaptır• ~ 

caktar. Bu le 24.3.935 gOoQnden baılamak O.ıere 15 gilo ,çı 
ekslltmlye konulmuştur. Yapmal lsthenler oilmunelerlnl, ~~ 
listesini ve hususi şutnameatot görmek ftzere hergClD aı• 

mildilrlüğflne, ekelltmlye girmek lstlyenler de 7.4.935 pazar ~: 
nQ saat 9 dan 12 ye bdar 7 4. lira 4 knrueluk teminat 111• 
buzu lle birlikle vllAyet encQmenlne mO.racaatlerl ilin olundl· 

24 29 l 5 831 
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IZMIR 

Esnaf ve Ahali bankası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Merkezi : i Z M 1 R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, Turğutlu 

Alaşehir, Tire .. 
---..·---

HertOrln Banka .l\luamelah Yapar .. 

Bir senelik mevduata % 6 
Altı aylık ,, 
Vadesiz hesabı carilere 

o/o 4,1·2 
% .J. faiz verir· 


