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Muhacir Gelecek 
Busene Zarfında Memleketi
mize 1,200 Bin 1\luhacir Ge

lecek ve iskan Edileceklerdir. 

ulgarlar ve Macarlar Silahlanaca ilar . 
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Donanma lstemelited.ir. :ı!:u~:0~:::·~:rııa. Bay Eden Bay Stalin'le 
cak, Ordu Tasfiye Edi· iki Defa Konuştu 

•• . d 1\" • d• I .1 lecek Ayan Dağıtılacak • • vusturya uzerın e .ıusır ır. ngı te- Atin• 30 (A.A) - Meb'n· Bay Litvinof, Bir Uzak Şark Misakı 
san mı!cllelnln umomi içtima · 

e Siyasal Mahafili Hayret içindedir. ~~~:.1 b:!::~~1.:·;.p1~::~:.~: D_a_T_e_k_l!f_E_ım_iş .. 
değin devlet muvakkat kanon· B. Eden için tezahO.rat yaıhk evinde vereceği bir öğle - larla idare edtlecektlr. Moskova, 30 ( A.A) - Roy. yemt!ğl esnasında olacaktır. 

Demiştir. Mücrimler ceza ter ajansı muhabirinden: Uzak Şark misakı mı? erşey Straze Konferansına Kaldı. Fakat ltalvan'lar 
" 

Bıkmışlar. Boş ve Aldatıcı Konferanslardan görecek, devalrle ordu taeffye Dün akşam balet tlyatroson· Vaşington, 30 ( A.A) _ B. 

edilecek, ayan meclisi 14ğvohı· da verilen gala müsıımeresinde Hul, bay Lttvinof 'un bey 
.loodra, 30 (A.A) - Havaıı 
llltııı muhabirinden: 

~D müddeiyatına dair 

~1 reemi lnglllz mabıaf ilinde 
de edUen malumat bAlen va 

htln umumi blioçoııonu ya· 

ı,:1llecek derecede kAf idlr. Si· 
l •naıa alanında Almanya, 
ııglltere n FranH Ue bava 

ıtııı 
1 

9''•tı istemekte ve bunun 
Çiıı d ~ e bu lkl devletin Sovyet 
bıQ'Ya'oın hava kunetlerlne 

1 ç degUee mnadil konet bo· 
111ld .ı lltmalarını oart koymakta· 
lllt o 
~' eniz konetlerl bakımın· 
ti Q 8. Bitler Fr1nsa bahriye· 

aırıe ınuadll bir bahriyeye malik 
ltıı ltıak: gayesini taklb eylediğini 

• etn:alotlr. 
ltı .\lınan kara orduıunun asker 

1 t•cnda 550,000 raddesinde 
tebı b t oloomootor. B. Diller 

d: l'tkamda her türlü tenzlUn 
,
1
!et Avrupa ordularından da 

Ce rıt tılsbette tenzile bağla ola 

~1'1 lbsae etmlıtlr. 
8 Ilı Qtınnlı beraber Almanya· 

11 
böyle bir tenzile razı ol· 

Sözlük - ••• 

l
, tlrk Ulusu özdi
ı . 
lle ıKavuşuyor. 
l' - ....... 

IQ iltk Dili araotırma kuru 

ııı:ııun etlrtıkli çalışmalaril~ 
'-l Ydana getirilen (Sözlük) ü, 

na \e •rkadaaı mızdan alarak 
~ gO.o yazıyoruz. 

l'Q Clrk um devrimi ilerliyor. 

~' rlt Uloıu, özdillne tekrar 
llıı•Qıın. yolunda yürüyor. 

'-\lld•n ne kıdar kıvanç duy· 

~ıt Yeridir. (SöılGk} te çıkan 
)ıı:rkçe &özleri dikkatle oku· 

lif eıberlemenln de bir va-

)a~ Olduğunu söylemlye hacet 
!i;tar 

tt.ıılGrk Dili araştırma koro· 
tlnn l'alb • evvelce çıkardığı ta· 

,1,~ dergisini de @azetemlzde 

~d yazıyorduk. Sonlarına 
ll' 1 ltı~) ge mlıtlk. Fakat ( Söz· 

"et çıkınca, tarama dergisini 
l'ttQı L 

~il e~ten vazgeçtik, çOn· 
._, •ttık: onun lOzomu kal· 

Ql11hr. 
(Sö l J,,
1 

ı tık) Gn gazetemizde de 
dl~\•ıeıı çıkmaeına eon derece 

.ı.,1 •t ediyoruz. Sayın yurd· 

aıta'tınıızıo, ( SôzHik ) deki 
tıht t~çe aôzlerl öğrenmek ve 

de• :leı:nek euretlle Ttırk dllt 

••t~ ininde Qzerlerlne döıen 
')'l Y•pacakları tabiidir. 

nacaktır. Bütün bu şeyler hü· bulanmak üzerf! salona girdiği Eden'e yaptığı eöyleolleo teklif 
kumetln programına dahildir. vakit bay Eden halk tarafından h akkında miltelea yQrötmekten 

Müteakıben söz alan bay heyecanlı ve ani bir tezabürle 
Meteksae mecllel lçtlmaa davet karşılanmıştır. Bütün seyirciler fetlnklf etmiştir. Bu teklife 

etmenin lüzumsuz olduğunu, dakikalarca bay Eden'l ae14mla- göre bey Lltvino( uzak ıark 
zira mes'ullyetlerln htıkt1metçe mışlar, sonra orkestra logillz mecı'elelecl He alAkadar bflUlo 

deruhte edileceğini söylemiş ulusal marşı ile uluslararası devletlerin (Amerlka'da dahil) hır 
, tee de gt>nt>ral Kondills mec. mar~ını çalmıştır. uzak IJBrk misakı yapmalaranı 

ilsin davetini istemiştir. B. Stalin'le ikinci mftlAkat lsteml~tlr. 
Muhtelif beyanatrao sonra Moskova, 30 ( ~.A) - Stalln Hariciye nezareti memurları 

mecllıı bay Çald11rle'in progra· bogOn bay Eden ile yeniden da bo bosoeta matalea yOrflt· 
mını alkışlarla taııdlk eyle· bir görüıme yapacakbr. GörOo· m ekten istinkaf etmişlerdir. 

ı ... '! •. '~:~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-?1~.!'~!.:~~~~.~~:~!.1:!-~!~~~-·-··= Sona 5 inci ytızde -

(13) Asi Yunan Zah.rtfllID 
Moskon'ya giden Bar EJe.ı Berlin'den ayrılırken (Solda) 1ngi.ltere 

Hariciye Bakanı Jon Simon gazete okuyor. 

mHı Avrupa kıtasında müte · ki hudadlaran kat'i mahiyetini 

hanit Sovyet ordoeu mevco teellm eylemtıkte ve IAklu ıark 

idamları Istend.i 
dunun Alman ordueu mevco· hududlarmı dal mi itibarını ta· 

duna geçmemeslle meıruttur. ylnden imtina etmektedir. 

Araziye geUnce, %aonedildiğloe göre, Alm o· 
Almanya, Belçika, Hollanda yanın Polonya koridorunun 

e
ve FraHnea UekFendl arBalor~nd•. -.SonKu 51ncl ya.de - Divanıharbte Müdafaalarını Yapan 
. . . ırıncı aran- z b. 1 Al 

t
. 

0 
w d Ş ı·k a ıt er, dandıklarını Söylüyorlar. 

ına cagın a en J t Atfoa, 29 (A.A) - Aekeri _ 

- mahkeme milddelumumtef, on 

yeni Tutulan yapının Açılma Şen· Uç klotuln rütbelerinin refe 

ı •"' • C G. y }d dllerek ldamıoı, yedi kişinin 

----ıgt Uma ÜllÜ apl J. mOebbed hldematı oakkayo v~ 
' dlger murıunlarmda gene mubte· 

llf agır bizmftlerde kullanıl 

mıık üzere mahkum c-dilmele 

rint taleb ~tmi,dlr. 
• • • 

Son pn&to il~ gelen Atlna 

gazetdnl; t:fznn alayı ile Har· 
biye mektı-bfnl basan a i ubit. 

inin '"' kalAdc dh·anı herbıo 
son celsesinde yaptıkları müda• 

faalarını uzun uzadıya yazıyorlar: 1 

~oç1olardan Stefani, şo mO· 

dafaada bulunmuştur: 

" - Uzun zamandan beri cüm· 
burlyetçl zabitan ile htıklimet 

tarafdarı zabitler araııında de· 

vam eden mQnaferet, birçok 

zabitlerin bleelyatını harekete 

Aııi Miralay munini Çıgandes müJafaııs.ıın yaparken. .. 
C. H . . F. Birinci Karantina Ocağı ynpısının:açılma)enliğinden bir görlioii~. 

Cümhorlyet Balk :fırkası bl· ~ Saat 16 ya ıellrken, Ocak 

rlncl Karantina oca~ı için tu- kapaıııoıo içi Fırkalı arkadao· 

tulan yeni yapının açılma şen- - Sonu 3 nen yüzde -
llğl cuma günü yapılmııtır. -------=============--------

aln;~:ı :.::k ye~:r:."· c.e·~1.d~ lzmit K3ğıt Fabrikası ln-
birlocl Karantina ocağı idare k d 
heyeıı ııyeıerıı• ıemı h•lkının şaatı Bitme Üzere İr. 
gayretleri sayesinde tutulan 

yeni yapı, çok gfbf"l bir surelte 

tamir edilmiş ve döşenmtıtlr. 

MOkemmel bir sahnesi ve ge: 
nlo ealooları vardır. 

Açılma şenliği~ miinaaebetUe, 

yapının ön, iç ve arka taraf la· 
rı Tilrk ve farka bayraklarlle 

etııılenmlştl. Şenliğe saat 16 da 

baılanacıktı. Fırka ocak baı· 

kam doktor bay Fehmi ile 
idare heyeti arkadaolım, davet 

Ulerl karııhyor, kendilerine yer 

gösteriyorlardı. Aeked mozlka 

dı gazel aavalar çalıyordu. 

~~~~~~--,~~~~~~ 

Makine Montajı Başlamıştır. Ağus-
tosta inşaat Sona Erecektir . 

-~~~~~ ... ~~~~~~ 
İzmit, 29 (A.A) - Şehrimizde yapılmakta olan kAğıt fahri · 

kaeının inşaatı çok llerlemfşttr. inşaatın bOyftk bir kısmı bltmla 

gibidir. Şimdi fabrikanın aıvı, boya veealre möteferrlk akeamı 
yapılmaktadır. Yalnız tOrbln dairesine fazla yok gireceğinden bu 
dılrenio temelleri beton kazıklarla takviye edilmektedir. Bir ta· 

raftan da makine montajına baolanmıotır. KAğıt makineleri mon 

tajına niııaoın ilk haftası içinde baolanacak.tır. Fabrikanın türbin 

dalreai bittikten ıonra toıaat ağuetoı nihayetine doğru ikmal edil· 

miw olacaktır. 

getirmişti. Ordu, adeta ikiye 
ayralmıı,tı. Ben Cümburlyetçl 

bir zabitim. Böyle bir dorum, 

beni de mftteesslr ediyordu. Bir 
gün G. Kamenos'dan bir mek· 

tuh aldım. Cümhorlyetln teb 
likede olduğundan ve bir dik· 

tatörlük için çahııldığından bab 
&edilmekte ve cühurlyetçl zabit 
lerln, buna mukabil bir hare 
kete haznlandıkları bildirilmek· 
te idi. Ben derhal muvafakat 

ettim ve cfimhorlyetln muhı
fazaeı için lcab ederııe hayatımı 
feda etmeğe hazır olduğumu 
bildirdim. Kan dôkülmeelnl 

kat'iyyeo fetemfyordom. Efzun 

alayını bastığımız dakikada, hü· 
ktlmet kuvvetlerinin mltralyor.la 

karoımıza çıkbğını:görtınce mtı · 

teeeeir oldum. 

Zira makeıd, blrblrlmlıl kır

mak dr.ğlldl. Alay komındaoı, 

bidayetde bizimle beraber ol· 

duguou eôyledlğl halde, yanı· 

mızdan ayrıldıkdan eonra der· 
bal telefona gldeuk harbiye 
nezaretine malumat verdi. Bu 

hal beni hayal sukutuna maraz 

bırakdı. Az miiddet sonra hA· 

dleeler genişledi. Ben, diğer 

arkadaşlarım gibi katablllrdlm. 

Fakat namuslu aakerlerlo; yap· 
taklarından mafevklerioe heeab 

vermek mecburiyetinde olduk· 

larını bildiğim için kaçamadam 

ve teellm oldum. 

Bu esnada mahkeme relel 

suçluya şu suali sordu: 

- COmburiyetfn tehlikede 
olduğu hakkındaki kanaatinizde 

hı\IA sebat ediyor musunuz? 
Suçla, hemen cevab verdi ve: 

- Haylr; bütiln Elen zabh· 

lerioln, cQmhorlyetçl oldokla· 

rını lııyandan sonra tasdik et• 

tim ve aldandığımı anladım. 

Mukadderatımı boyun eğmek 

- Sonu 2 inci 1ftıde -
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Türk 
Tarihi .. 

•••• 
Bir Harita 
Hazırlıyor .. 

Ankara 30 (A.A) - Tilrk 
dUl ıraıtırma koromonun Uloı 
gazetealode ve oodıo alınarak 

bftUln gazetelerde çıkan yeni 
karşılıklar kılavuzunda yanla· 
rına 'f. kô beldeğl konulmuı 

olan eôzler hakkında uzmanla· 
rın hazırladıkları yazıların ya· 
kında gazetelere verllecğlnl öğ· 

rendik. 
TOrk eözlerlnio naaıl tClrlQ 

el>zlere kök vermlo olduğu 

iyice anlaoılmak için Tnrk dlll 
araıtırma koroma tarih cemi· 
yetinin çalıımalarına dayanarak 
bfttfto Türk oymaklarının dil 
bakımından yayıholarını gös· 
terlr bir harita hazulımakta· 

dır. Bo haritada orta Hyadan 
kopup gelen Tftrk'lerfo nere· 
lerde hangi yollardan nerelere 
geçip yerleştikleri gösterilecek· 
tir. Bu harita Ue bunı bığlı 

anlatımlar bflttın gatıetelere 

birden verilecek ve bundan 
sonra da kılavuzda Tftrkçellğl 

ileri aftrftlen kelimeler hak· 
kında yazılar gönderilecektir. 

13 Asi Yunan 
Zabitinin 
idamları istendi. 

- Baıı 1 inci yüzde -
mecburlyeıJndeylm. Benim la 
yanla olan alAkam, yftkaek bir 
mef bumu mOdaf1a içindi. Kı· 
rar &izindir. 

Bundan aonra miralay moa· 
vinl (Çfgaodee)ln mftdafaaaı haı· 

tadı. Bu euçlu; muhtelif cep· 
helerde göaterdfğf yarathklar· 
dan bahsettikten sonra şunları 
ıöyledJ: 

- Ctimhurlyetçlylm ve Cfim. 
borlyetçl öleceğim. Ne Plhtraa 
•e ne de Venfzelos'u &everim. 
Ben, a&ker olduğum için ur· 
mlı olduğum aözd~n geri dön· 
mlyerek bug6n hozuronozda 
bulonmağı tercih ettim. Mea'o· 
dum, karım vo çocuklarım bana 
merbottu. Hiçbir ihtiyacım yok· 
tu. Ne rfttbe ve ne de para. 

Suçla bo eözled aöylerken 
ağlıyordu. Mahkeme salonullu 
dolduranlar araemda da ığlıyao· 
lar görOlftyordo. Relı celseyi 
hee dakika tatil elli. 1klncl cel· 
eede diğer suçlular, birer birer 
mftdafaalarıoı yaptılar. 

İıtanbul, 30 ( Hosuet ) -
Atlna'dan bildiriliyor: Divanı· 
harb layan maznunları hakkın· 
dakf kararını bu akşam vere· 
cektlr. Yfrmlbfr kişinin kurıuoa 
dizilmesi muhtemeldir. , 

l,ıı G Ü ll'i1 Ü ll'i1 T e o y a ~ o D lY y lY m o a ır o 1 r Günün _ 1 Knçnk Duyumları 
Onlar Da Siliihlanıyorlar Manisa Belediye Başkanı 

• Fırka BugOn lzmir'e Geliyo 

B 1 • '} M • ' s • ı A hl Belediye baıkenı Dr. Be•1 
U garıstafl a acarıstan lll ) a 30• işleri Jzmİ· Behçet Uz Brendlzl'deo bug6' 

limanımıza gelecek olan bı11' 

masını Kabul Etmişlerdir remi Bağlanacak? bandrah Rodl vapurlle 1ebr
1 

mlze gelecektir. 
Ankara, 30 ( Huausi ) Aldı· Vatı• G. Kazım Diri~ 

İstanbul, 30 (Bueuei) - Gelen haberlere l!;ôre, 
Mıcarlatan'ın ıUAblanmaaını kabul etmlolerdfr. 

kiiçdk lttltf devletleri ile Franea, Bulgarlatın'la 
ğım mahlmata göre, Manita fır· 
ka işleri İzmlre bağlanacakdır. Vali General K.Azım Diri~ 

İstanbul 30 (Hususi) - Sofya'dan blldlrlllyor: Toplanan aaked birlik aUAhlanma işinde hükti· 
metin hareketini beğenmemle ve Almanya'yı takıb etmemealnl teesatlf le karşılamıştır. Piyango 

Varşova 30 (A.A) - Bay Tltuleako'nun bay Laval'e zlyantlerlle alAkadar olarak Parlaten gazete 
Polakaya bildirildiğine göre, kftçflk anlaoma bakımından bugüntın en milhfm mee'elesl Macarlatan 
ile Bulgarlatan'ın sllAhlanmHı mes'elesldlr. 

Biletlerini 
Tahrif Etmiş .. İtalya bakanı bay Su~lç bunların hukuk mtıısavatının tanınmasını teklif etmlı ve Franea prenslb 

itibarile bu teklifi kabul eylemlo 18 de bnnun için bo memleketlerin Tana andlaşmaaına iltihakını 
şart koymuş. Tuna audlışması lee bugftnkft sınırlar için mfttekabll bir garanti kaydı ihtiva 
edecektir. l\Ioahedelerln tadili hareketinin önfine geçecek olan bu oartın kOçük andlışma ile bay 
Tltuleskoyu tamamen temin ettiği söylenmektedir. 

İstanbul, 30 (Hususi) - Ço· 
cuk Esirgeme kurumu piyan· 
goao biletinin tahrifatını bir 
avukat kAtlbl Sftreyya'nın:yaptığı 
anlaşılmış ve tevkif edilmiştir. -------·· ............ ;-=----------

Bulgaristan'da Cinayetler Oluyor lkiyüz memur Trabzon· Erzurum 
Yolundaki inşaat .. ihtilal Komitesi Yeniden Tasfiye Edilecek. 

Ankara, 30 (Huausi) - Dev· 
Gilmilşhane 29 (A.A) -

Trabzon Erzurum transit yo· 
landa loşt at çok llerlemlotlr. 
Ooheı güne kadar yolan bGyflk 
bir kısmında otomobillerin lı.ı · 

D •• K • • • •• ld •• d •• let demlryollarından lktyoz me· ort ışıyı o ur u.. muron tasfiyeye t4bl tutulacağı 
söylenmektedir. 

Atloa, 30 (A.A) - Bir Amerika baokas1D10 Parla şobeıl B. 
Venfzeloa'a Anne olarak verilen 70,000 İngiliz ! lirasına karşılık 
olmak Qzere Kiryakoa iafmli yftk gemlalle Venlzelos'a ald bina· 
lara haciz konma&ını latemlştlr. · 

Hükumet memurları, bu binalar ile yük vapurunun enelce 
haczedilmiş olduklarını, binaenaleyh bu talebin yerine gettrllml· 
yeceğlnl bildfrmlolerdlr. ___ __. ......... _._ 

Urfa'da Tırtıl Var .. 

Atlua, 30 (A.A) - Ağırceza mahkemesi Venlzeloa'a karşı ya· 
p1lan auf k1&d maı:nonlarının hepılnln beraetlne karar vermlotlr. 

Münakale işleri için 

Nafıa Bakanlığında bir 
Gene] Müdürlük Olacak 

Ankara, 30 ( Boaoal) - Bdtfto m6nakale işlerinin Nafıa hı · 

kanlığına bağlı bulanmak şartlle genle aelAhlyetlf bir g~nel 
mtıddrlftkte buloodorolmaaı dftşüodlmektedfr. --·--

Italya'da Asker Mevcudu 
600,000 i Bulacak! .. Içeriişler Bakanımızın Beyanatı 

ltalya ··Habeş Gerginliği Yeniden Memleketimize] ,200Bin 
Artmağa Mı Başladı?.. Muhacir Gelecektir. 

Roma 30 ( A.A) - Malen muhabiri, İtalya ile Habeşistan 
aras1Dda yeni bir gerginliğin baogaaterdlğlnl Adisababa'dan aldığı 

haberlere atfen bildiriyor. Bu habere göre Habeo hükumeti Ulu· 
alual h4diselerJne dair olan müzakerata inatçılıkla itham eyle· 
dlğl şimdiki İtalya sef irile anlaşma lmkıtnı olmadığı iddiasın · 
dadır. 

Roma 30 (A.A) - Ayında aöyledlğl bir aöylevde harbiye 
müeteıarı general Bestrokkl Afrtka'ya gönderilecek yeni bir fır· 

kadan baheetmfıtlr. 
General, ihtiyat olarak saklanan 1912 aınıfrnı hesaba koyma· 

dan gelecek ay İtalya'da allAh altında 600,000 kişi mevcud 
olacağanı söylemiştir. 

1 Milyon Liralık Tahsisat istendi. 
İıJtanbuJ, 30 (Hoauei) - İçerflıler Bakanı bay Şiikril Kıya 

bugün şehrimize gelmtıtlr. Yarın Edlrne'ye igldecektlr. 
Bay Şakra Kaya; kendh•fle görüşen gazetecilt:re muhacirler 

hakkında oo eözlerl aöylemlştir : 
- El memleketlerden bir milyon ildyftz bin mukaclr aoıva· 

tına gelmek iatemlşlerdlr Bu muhacirler bu yaz zarfında tama· 
men gelecekler ve iakAn edileceklerdir. Bunların lskAnı için hft. 
metten bir milyon liralık tahsisat istedik. 

Bay Şnkrd Kaya, bagiln boradaki Egeli gençler yurdunu zi· 
yaret etmiştir. 

don köy teftlılerl için BıyJl1 

dır kaıaaına gltmlıtlr. 

Bay Kazım 
Şehrimiz Hftkumet Doktor 

luğona tayin edllml~ olaıı 1'· 
tanbol serbeat Doktorlarınd•0 

Bay Kbım Gerse vapurlle dOO 

gelmiştir. 

Maliyede Teftişler 
Baymdır kazasında mallY' 

işlerini teftiş eden Defterd-' 
ba7 Kenan ıJehrlmlze d60' 
mOşUlr. 

B. Adil Geliyor 
Kıbr11'tan 20 eeek aygıtı 

eatın almıı olan •lllyet blf 
tar mOdftrG bay Adil Y erg6~ 
bugün deniz yolundan eetırl· 
mlze gelecektir. 

Bay Ferruh 
Urla havaHelnde ı.:eytlnclll• 

tet1dklerl yıplln mıntıka tlrı•t 
mdtahaaaıaı bay Ferruh Barltl 
şehrimize döomd,tftr. 

Bay Orhan 
~ehrimfz mdddefumomt 1110· 

avfolİğloe tayin edtlmlı ol-' 
DOzce müddr.iomomlei Bıy Ot 
hao gelmlo, yeni vaztfeıfo' 
bıolamııtır. 

Bay Tarık Us 
İki günden beri tehrlmitdt 

bolunmakd• olao Koron ar"'' 
daoımızın Hhfbl Gireaoo S•f 
lnı Bay Tarık Ue bogOn tı 
tanbolı gldecekdlr. 

Esnaf Cemiyetleri 
Esnaf cemiyetleri 1110rakıblt1' 

oda emrinde çahşacaklırd•'' 
emir gelmlotlr. 

Muallimlere Konfera1'ii 
İlk tedrl&1t mClfettlelerfudef 

Bay Rauf İnan tanfından (Derf 
gezlntlelnln tekniği) mev•00 

üzerinde ôoOmüzdeld peroelll~ 
on döttle Halkef gftnü ıaat 

salonunda bir konferana 

lecektlr. 

veri· 

Bay Hemdi 
Mohasebel boeuelye tıı111lf 

müdOrlOğft ba,kAtlbllk vaslfe· 

elnl vekAleten görmekte ol-' 

varidat memurlarından b'~ 
Hamdi Yarok'On vulfealude~ 

oı· gayret ve muvaf fakıyetl gör 
1 

ma,, ha vazifeye asaleten tıylll 
vil4yetçe onıylanmııtır. 

Tayyare Söuııemaso 
Samsun'da 

Maden Tetkiki yapılJ 
" ,ı 

il ık . d F Samıun 29 {A.A) - zır• 
Telefon : 3151 Bugün Telefon : 3151 

Emil Zola'nın ölmez eıerlnden muktebea bOyflk filim 
a cvın e ransızca ve en&tltil&ti profesörlerinden b'!. 

Dr. Salomon Cahl ve Dr. şe 

lngilizce Kurslar.. .k@l Ahmet ve Sümerbank ısı'1 
11111111111111111111111111111111 ı~ıJmı' ıııııııh, ~ ~rıı 

ıılı 'ıııllıuı 
NANA yı görmek lstlyenlerin Hym pekçoktur. Aylardanberl 

gösterlleceğlol soranlar üç hl.ol geçmiştir. ÇüokO; 
NANA BüyOk bir aşk macerHı, derin ~lr hayat feleefealdlr. 
NANA da bugdnOn en yOkeek artlatlerl olan Anna Sten ile 

maktadırlar. 

NANA Bueenenfn hakiki bir şaheseridir. 

il 111111111111111111111111111111 

bo filmin ne vakit 

Lionel Aı nll oyna. 

Ayrıca• Yooanlııtan'dakl Son isyan hAdlselerlnl ihtiva eden FOKS Diınya bAvadlalerl 
• filmi (Kral Gol) tamamen renkli Mild Mavz 

Seans Saatleri 
Hergao 15-17-19 - 21,15 
Pertembe l 3-15 (Talebe seanaıdır) 
Cuma 11-13-15-17-19-21,15 

DİKKAT: Bergftn son 21,15 aeaneı (Ucuz Halk 
seansı) dır. Flatler: 20 35 50 kuruştur. 

~~~-~~-...... ~~-----
Derslere 4 Nisanda Başlanacaktır. 

Kayıt Muamelesi Yapılıyor .• ---·-·---Halknf kuralar şubesinden : 

1 - Fransızca ve İngilizce için hazırlıkları yapılın kore· 
tarda, ni&anın dördiinden itibaren derslere başlanacaktır. De· 
vam edecek talebenin olmdlden Halk.evi kAtlpliglne mOracaatle 
adlarını yazdırmaları n nlBanın dördOnde de Halkevlnde bu· 
lonmılırı lAzımdır. 

2 - Ortımektep bitirme konuna devam edecek olanlar da 
erkek muallim mektebi mftdQr muavini Bay Reıld'ft m6racaatle 
kayıtlarını yaptırmalıdırlar. 

den mOhendlelerlnden bl 
Fahri ıehrlmlze gelerek tıç gı' 

ı o• kalarak tetklkatta bu onlll , 
lardır. Tedarik ettikleri bir~, 
maden nilmunelerlni eneıttO~ 
göndermişlerdir. Profeaörl 
buradan Zonguldak'• gttoılf 
lerdfr. 

Yeni Leh Başvekili 
.r-e~I 

Varşova, 29 (A.A) - ı. 
başbakan Miralay Valerl Pi~ 
dakl taraf tarlarından 111~0 
bir şahsiyettir. Kendlel 19 I' 
ve ] 931 Bf'nelerlnde iki df 
batnkll olmoıtar. 



Karantina Oca· 
ğında Şenlik. 

••• 
- Başı l f net y6zde 

larla dolmuftu. Fırka Vilayet 

heyeti başkanı Yozgat eaylavı 

Bay Avni Doğan ile Fırka Vl-

14yet idare heyeti ilyelerfoden 

bazıları da davetliler arasında 

idiler. Biraz aonra Vali General 

Ktzım Dlrlk de gelmiş bulu· 

nuyordu. 

Şenliğe, C. H. F. Birinci Ka· 

rantlna Ocağında çalışan gene· 

lerln teşkil ettikleri orkestranın 

çaldığı İstiklal mareUe haşlandı . 
Şenlikte bulunan kadın erkek 

davetliler tarafından ayakta 

dlolenen 1stlklıil marşmdao eoo· 

rı, Fırka başkanı Bay A vol 

Doğan htr söylev söyledi. De· 

ğerll hatlb, söylevinde, Büyük 

devrim Fnkamızın acun kar· 

şıaıodakl bOyük mcsvkliol an· 

lathktan sonra, Karantina gibi 

mftnevverl bol bir muhitte böyle 

bir ocak yapısı tutmıya ve aç· 

mıya muvaffak olan ocak idare 

heyeılle aemt halluna teeekkür· 

lerlol blldirmiştlr. 

Bay A voi Doğan sözlerine 

devem ederek, taahhüdlerl Y*'· 
rtn .. getirmenin fırkaya bağlılı· 

ğın ilk nişanesi olduğunu, her 

Türk yurddaşınıo eeail vazlfele· 

rlnden baıka yurd ve uloe işle · 

rinde de vazife almak mevkllnde 

bulundnğunu, ancak hu sayede 

iyi itler başarılacağını eöyltyerek 

hulaHten df"mfştlr ki: 

- Arkadaşlarım! lotfbab iş 
lerfmlz hftmi~tlr. Aıatftrk'ıln 
b6yOk fırkaı11, her zaman olduğıı 
gibi bu defa da ulusun karşı· 

eına açık alınla çıkarak kamu· 

layla beraber b~lediye ve genel 

kurultay eeçlmlerinl yapmıştır. 
Bundan aonraki çalışmalarımız, 
evrak bavaleeindeo ibaret oJmı· 

Y•caktır. Bu çeoid çahşma efe 

temine nihayet vererek verimli 

işler görmlye çalışacağız. Bil· 
haaea teşkllAtımız içinde ciddi 

Barette mrşgul olacağız . Fırka· 

cılığı kendilerine ·eatJ'at ittihaz 

ederek hononla ş~he.i fetlfadeler 

teminine çahşaolar bizim fırka· 

Ouzdı olamazlar. Fırkacılık doğ 

ruluk, temlı: yüreklilik ve iman 

ister. Biz böyle fJ?kah arkadaş 
lır istiyoruz. Şf mdf ye kadar fırka
tnızın dışında kalmıı olan temiz 

Yurddaşları da aramıza almak 

•ınacımızdır. Bu çalış~alımmdn 

bana yardımcı olacağınızı knv· 

'telle umuyorum, hepinizi saygı 

lle eel4mlarım arkadaşlarım. 
Bay A •ol Doğan 'ın söylevi 

Çok alkışlanmıştır. Bundan son· 

rı, C. H. F. birinci Karantina 

ocak başkanı doktor bay Fehmi 

bir söylev söyUyerek yapının 
tutulmasında ve açılmasında 
l!emt halkının çok bQyQk yar· 

dıoıları dokunduğunu, yapı sa· 

hlblnln de kendilerine her 

Ultlü kolaylığı gösterdiğini söy· 

llyerek demişti ki: 

- Buraaı, tıı •e kumdan 
ibaret bfr d1'ardır. Biz bunun 

U.tGne bir kültftr ~ ıpısı kur· 
rnıya çalışıcağız. 

Bay Fehml'nln bu eözlerl de 

•lkıflaııdıktau eonra, orkestra 

tarafından çalınan gilzel parça 

lır dinlenmiştir. Saat 17 olmuş· 
tu. Valf Kbım Dlrlk ile bay 

l\vnı Doğan ve dtner davetliler 
8 1 b ' 
• ona girilecek kapınm önüne 

gelmişlerdir. Bay Avni Doğın 
lteadhfne verilen makasla kor· 

!ellyı keıerek içeri gfrllmlotlr. 

Orada fotograf lar ahumıt ve 

OIGteakıben davetlUere bir çay 

•lyafetl •erflmiştlr. 

, 
1 
Büyüklerimizin 
Cevahları .. 

-----..··-···----Esnaf ve Ahali Ban-

... 

Şaır 

Orman Bir Servettir, 
O 

da Bir Gezinti. 
nu Korumalıyız. oıeı ····--

Çeşme llıcalarııı-

------ ve Ilıcalarda Sağ· 
kasının Saygı Telgraf- Dairelerde Maden Kömürü Yakıla- tık Tesisatı Yapılacak 
larına Teşekkür Ediyor Vail Gen~ral KAzını Dlrik, 

lzmlr esoaf ve ahall banka· caktır. Halkımız da Alışmalıdır. c. H. fırkası vilayet ba~kanı 
eıoın yılhk toplınttsı müna3e _ Yozgad saylavı bay Avni Do· 

betile büyüklerimize çekilen Ormanlarımızın tahribatına mürü ve eobaeı temin edecektir. ğao, eıbhat mOdilrü vektll dok 

saygı telyazılarJDa aeağıdaki meydan vermemek için alına Baı un için alakadar bakan· tor hay Necmeddio ve mtmar 

cevablar gelmiştir: cak tedbirler hakllında içeri· tıklar fcab eden tahsisatı daire· bay Necmeddln cuma gftnü 

Toplantı mOnaeebetlle ç"ktl. işler Bakanlığından vilayet" bir le re gönderec~klı•rdlr. Resmi Çt-şrue'ye giderek Ilıca köyü· 

~iniz telyazısındın dolayı Rel bildirim gr.lmlştlr. Bunda; or· datrelcrde tatbik edilecek olan nün eağlık durumu hakkında 
elcümbur Atatürk'ün kıvanç duy manian mızın mühim mf ıli bir bu tedbirler eayesinde orman· tetkikler yapmışlardır. 
gularını blldlrlrhıı. servet oldo~u, memlekcttnıizde larımızd11n bir yıldı yedi mil· Ilıca vesaire gibi yazın bal· 

Umumi Katib odun yıskılması yüzünden yıl · yon kilo kereste tasarruf edl· kın toplu bir halde bulunduk· 

Hasan Rfza Soyak lardanbnl tahrlb edilmekte hu · l eceğl tahmin edilmektedir. lan yerlerde çirkef suları tçln 

• • luoduğn, bu tahribatı önlemt'k 60 lele bl'rabn fit'hfrlerde ft!nni çukurlar açtırmak, veya 

Kongrenin 

şekkür eder, 

dllrrlm. 

• 
d 

için kömür sarf iyahna ehem Pvlerde de soba ve madPn kö hu suları denize dökr.cek tesl 
uygularına le · 

!!al yapmak, IAğım lt' ~llitı vü 

cuda gdlrwek lazımdır. Çeşme 

Ilıca köyündeki otel ve Ilıca 

kiracılarından bir kısmmın bu 

tf"sl~at l'e teşkllatı yaptıkları 

görülmüştür. Henüz bir kıemı 

dıt yaptıı-mamış bulunmaktadır. 

Yapıırmıyanlıuıo fenni teslıııt 

vücuda getirmeleri için lazım· 

!!"len emirler verllınfştlr · Sıtğ 

lık trşkilatı yepmıyanların otel 

ve ılıcalarını açmalarına mOda 

ade cdllmlyecektlr. 

nıuvaHakıyetler mlyet verilmesi. n~smi dairelerle mürü kullanılması halka mü· 
müeeeeeelerde odun yerine ma· cll lb şekildt' anlatılacaktır. 

iyi 

Başvekil 

lsmc·t iuönn 
• • • 

dllekleıinlz teşekkür 

eder, mü,. sescnfz için daha 

verimli muvaffakıyetler dilerim. 

İktisat Vekili 

Celal Hnyur 
• • • 

Bankanızın g*"nel toplantısı 

münaeebetlle gfüterllen SH'& k 
duyguya tt'şekkür tıder, varlık 

ve vr.rim dilt'ğlle saygılar eu 

narım. 

C. H. F. Genel 

K4tibl namına 

Malatya eaylavı 

1. Oker 

Toplantı 

Geı·iye Kaldı .. 
Çocuk esirgeme dernt.ğl (Hi · 

mayelt>tfal cemiyeti) İzmir şu· 
beel yıllık kongresi dün ak· 

şam Verem mücadele cemiyeti 

salonunda toplanacaktı. Ekee· 

riyet olHbı olmadığından ni· 

zamname mucibince toplanll 

13 nisan pazar günü saat on 

yediye bırakılmıştır. 

l\'lis Betti R os 
BugQn Bergama'ya 

Gidiyor. 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Amerlka'lı gazeteci Mise Beul 

Ros tetkiklerine devam etmek· 
tedir. Dün Vilayet Hukuk iş 

lerl müdürü Bay Fuad Yard 

daş'l• birlikte Selçok'a giderek 
Efes harabelerini ziyaret etmit, 

akşam üzeri dönmüştür. (l\lülı\ 

katlar Kraliçesi) diye meşhur 

olan Mis Betti Ros bugün de 

Bergama'ya giderek Beıganıa· 

daki asarıatikayı, harabeleri, 

kaza mekteblerioi ve köylerj 

gezeceklerdir. 
~~~~~---~~~~~-
çalışın temeli kolu gençleri 

tarafından ( Katil ) adındaki 

piyes temeli edilmiştir. Genç. 

lerlmlzlo temsilde ~öııtcrdiklerl 

yilkaek muvaffakıyet çok tak· 
dlr edilmiş v~ mütemadiyen 

alluşlanmışlardır. 

C. U. F. Birinci Karantina 

ocağı idare heyetini teşkil eden 

başkan Dr. Bay Fehmi ile 

idare heyeti üyeleri mimar 8. 

Necmeddin, Bay l'ahrl, Bay 

Vefik ve Bay Fehmi hakikaten 

çok iyi çalışarak gOzel bir fırka 

yapısı temlu etmitler, bo sayede 

o char halkına Olkü blrlfgl 

yapacak bir çatı altında top· 

lanma imkanını da vermişlerdir. 

Kendilerini ve kfndllerlle be· 

raber ı.;ıılışan eemt halkını bü· 

tün kalbimizle tebrik 

1 

dm lı.ömülü yakılmaııı blldlrll· 

miştir. Bu usul bütün m emle· 

kette yapılacaktır. 

Bu tşdı> tik olerak resmi 

daireler halku Cirııek olacak, 

hllumnm resmi dairelerle mil · 

caseseler şlmı.ltden madf'n kö 

EQasen odon ve odun kci 
nıürüoQo sıhhate yaptığı fena · 

lıklar1 ütedenberl birçok zehir 

lenme, J..iimür varma hadise· 

lulne sebebiyet 'Vermektr.dlr, 

feoel ı kler hakkında da halkı 

mızın ikaz edilwe~i hilıJrilııılştir . 
~~~~~~~~--::::-:-:-===-=~~~:-------__,. 

Tavasta Miras Yüzünden 
Bir Adam öldüı'Ülclü .. Çalınan Bo

Deııizli Civarında-Bir Otomobil Dev nolar Mes'elesi. 
.11 . l .. 10 l y I V d lstanbul'daki Evrak 

rı < ı .. o ve ara ı ar ı r.. ;ı 1 . , G . · ı · · ua zmır e etırı mıştır 

Dı·nlzlJ ( Hneuti) - Bu 

ayın 21 ilncii pazar ~ünü Ta 
vas kıızaeıoıo Aydan köyünde 

bir miras mrs'r.leelnden doğan 

kavga netic~sinde Bekir oğlu 

Oamao, kız kardeşlr.rl Elif ve 

Sultan ile yeğeni Abdullah 

terafıt dım sopa ile öldürül 

mOştQr. 

Feci bir kaza: 
Pazartesi gOnil gece!!i Deniz 

li'den aldığı bet yolcu tle llo 

naz nahiyesi nlo inceler köyüne 

gftmek.te olan ve ha köyden 

Rus'lar 
Istanhul'a Gittiler 

Nazllll'de hükumet tarafından 

loşa ettirilecek pamuk bezi fab. 

rlkaıu için mahallinde teknik 

tetkiklerde bul onan ve şehri . 

Mehmed'fn idaresinde bulunan 

bir yük eraba~ı yolda devril · 

mlş ve yolcul:ır altında kal 
mıştır. Anha altında kalan 

yolculardan bir karlın ölmü~ 

ve bfr e:kek ağır yaralaomıı 

tJ?. Ölü ve yaralı vlllyet tııhbi 
imdad otomobllile Memleket 

hastahaneefn., getirilmiştir. Tab· 

kikat yapılmaktadır. 

Boynk bir yangın: 
Ayni güode Acıpayam kaza · 

sının Çakır köyünde bir evde 

çıkan yaugın etrafa yayılarak 
onbeş ev, bir köy odıeı ve bir 

merkeb yanmıştır. İnsanca za 
yıat yoktur. Yangın dikkat 

sizlik ve kaza eseridir. 
• • • 

Uyanık ve çalııkan polisi· 
mtz dün, Sofu oğlu Sadık'ın 

dükkanında üç kilo ka 
dar kaçak barut, 761 tane 

çakmak taşı ve evinde de 72 
mlze dönen Rns mütahaesıs tane kaçak kereste yakala · 

heyeti dün lzmlr'deki fabrika· mıştır. 
larda bazı tetkikler yapmışlar· 

Sürekavı dır. Mühendli! Hay Zlhlrnin 

baş"anlığıoda bulunan Rus mO· E 
tabaesıs heyP.tl ve heyetle bir· peyce Do· 
ilkte bulunan Snmerbank Bakır muz öldilrOldıl 
köy bt.z fabrikası mQdOril Bay 

Fazlı Halkapınar ve Şehitler· 

deki fabrikaların yıllık lstih14k 

ettikleri pamuk ile fstlhsa14t 

durumlarını tetkik ermişlerdir. 

Rua mütabaeS1s bryetl bogOn 

ek~presle letanbol'a dönecektir. 

ikinci Difteri 
Aşısı Bitti .. 

' 

~ r hrlroiz l&kıio müdürlüğün· 

den çalınm:ş olen bono hırsızlığı 

tahkikatına üçüncü aorgu ha 

kimffğinde devam edilmektedir. 

bu ıuçtan letanbul'daki bazı 

alikıdarlar hakkında yapılan 

tahkikat bttlrilrulş ve çalııımış 

bonolardan kırk tanesi de elde 

edilmiştir. bu; bonolarla tahkl· 

kat evrakı dün lstanbul'dıo 

gelmiştir. 

Sorgu hıildmlfğlnce bu evra 

kın tetkikine başlanmıştır. 

Bir Katil Seydi-

(•), ( .. ), 
[{uyruklu 
Yıldız \ 7 esaire .. 

Vilayet genel kurultayında 

bir iş konuşuluyordu. MOoaks~a, 

ANAOULlJyu da ellkalaodardı 

ve arkadaşımız ( .. ) yıldız bir 
yazı yazdı. Bay Ekrem ba 
makaleyi veılle etti, bazı aşırma 

tarizler yaptı .. 

Bunlar bizi, bir cibeu~n çok 

alikadar cdt'r. 

Eder, diyorum Çüokiı biz 

gazeteciyiz. Gaz te milı 11eıeıl· 

nfo lae cemiyet içinde deruhte 

ettiği bir nzlf esi vardır. Bu nıl(e 
yalnız gündelik hldlıelerla 

teıbltloden ibaret dr~lldlr. Biz, 
mesleki, ~iyıııi çı:vremlz 

prensiplerimiz lçlodf', teokld 

ve lr~a<lla mükellef iz. Biz, 
balkın f iklrlerlul nalı.le mec· 
buruz. Biz, bu aradı da, ha· 

ktkatl vr.ya bugün kö 
şartları ve vaziyeti de dıltGDG· 

rüz. Kalemiml:ıe çizilen buducl 

ise ancdk, Tiirk ceza ve n ıt· 
buat kaounlım ile tublt edil· 

mlştlr. 

Yalnız ıo vardır: 

M Onakaşılar araııoda (••) 

yıldızın ıahılyetl, b11baya1t 

bir mes'ele olmuı: 

- ( .. ) acaba kimdir?. 

- ( .. ) ı acıtba klm tabrlk 
'? ettı ... 

- l .. ) lm:ıatı zat, gasetedea 

olmasa gerek.. Şu halde f llA• 

veya fa1ao mıdır? 

Hani ncredey@e, bulutlu blr 

kıt @ece11nde fı-oerlerl parmağa 

takarak shıi bir dağ lf'peeindea 

fkl yıldızı aramağa gldrccklcr .. 

Bu araştırma birşeye delllet 

eder ki o da, bizde, oıbuılarla 

lotlgale verilen ehemmiyet ve 

QetOolüktfir. Ilalbuld fikir 
milo•kaşılarında şahıs, bir biç 
olmak iktiza eder.. Söyliyen 

değil, aöyleJenlo lğrlllğl, dol· 
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Siz Çinli Değilsiniz, Fakat. Bir Cariye, 
Rum imparatoruna Giden Cariyesiniz 

Gene kız, biraz sonra, kızart· 

mış olduğu kuş etleri ile yanı· 

na gelince, onu, sofrada bağda~ 

kurmuş ve derin bir dftşüoceye 

dalmış gördü. 
K arş1111na oturmuş, altın iki 

tısı darı şarabile dı,ldurmuştu. 

- Ne düşüoüyonuouz Aybey! 

Başını kaldırdı. Sıkıntılı eı 

kıntılı "" hattA ızhrap çeklyor
muşcaıuna cenp nrdl : 

- Hiç! 
- Şandan biraz f çtnlz. Da· 

marlarmızı yumuşatır, içinize 

ferahlık Vt>rlr. 

Dalgan gözlerle altın taslara 

hakta : 

Bo taslar, bu içkiler nereden 

buluomuştu, 11,.ridekl eşya yı· 

ğını ne idi? Sormagı bile h11· 

tırlamıyordu. 

Bu kıza karşı tıkındığı vazi· 

yet ve onan verdiği karşılık si· 

nirlerlnl bozmuştu. Bir başkası 

oleaydı, yapacaF._ıoı bilirdi!. 

Nihayet laeı kaptı, bir ham· 

lede yuvarladı. Tadına bakar 

gtbl son yudumu ağzında bf raz 

tuttu : 

- G6zel! 
Dedi ve eoetu. 

- Aybey, bir tki tane daha 

iç!. Bunu Bakan Kın (Çtn Ha· 

kam) Rom imparıtörüne bedi· 

ye gönderiyordu. Ne tesadüf, 

ne iyi tesadüf ki, onu bir Türk 

delikanlısı tçtyor. Hem de tam 

yerinde ve tam ihtiyaç duyul· 

doğu bir eırada .. 

- Rum imparatörüne neden 

gl\nderlyordo bunu! 

- Hiç, hediye olsun, diye! 

Aybey, birdenbire tası elin· 

den bıraktı ve h~yecınla sordu: 

- Dur, dur, şimdi hatırla· 

dım. Sakın een, Çin Hakanı· 

nın Rum lmparatörüne gönder· 

dlğl kız olmayasın .. 

Gene kız iri gözlerini kapa· 

dı . Fakat Aybey, bu gazel göz

lerin içinde yaşlar kabardığını 

eezmtştl. 

berşf'yiolz, sizin Türk olduğa· 

nuzu gösteriyor. Ve sonra, ben 

bir lnean karşı t!ında buluo"am 

ve onu hiç taoımaıı.ıru, eğer kar· 

şımdıtkl bir Çinli kanı ta~ıyor 

ea, derhal sezerim. içimden bir 

duygu onu hemen tanır. Senin 

için böyle bfrşey dtğil, aksini 

duydum. 

Daha!!ı 

Ay bey 

yordu : 

var, dehası var. 

sustu, tereddüt edi· 

- · Devam et Aybey! 

- Ne eöyllyeylm, deminki 

atışmamız da bana, karıııında an· 

cak bir Tftrk kızıoan bulundu. 

ğunu gÖ3terdl. Fakat .. 

Gene kız başını . kaldırdı, 

Aybeyln sözüne devam etmesi· 

ol bekliyordu. Halbuki Aybey, 

bu eon kelimeyi ağzından ka· 

çırdığına pişman olmot glbldl. 

Ve bunu unutturmak için içki· 

den bir tas daha yuvarladı : 

- Akşam oluyor! 

Diye mırıldaodı. 

- Zararı yok! Bu geceyi de 

rahat geçireceksiniz. Fakat sö · 

zünQz yarıda kaldı. Tamamla· 

manızı bekliyorum .. 

- lilrşey değH, blrşey değil! 

- Bayır, her halde f fkrJ. 

olzl eöylemellslnlz Aybey! Çün· 

kü ondan sonraki söylemek is

tediğiniz şey, benim için her 

halde biraz mühimce olacaktı. 

- Demek. istemiştim ki, na· 

sıl olop ta bir cariye, Rom im· 

paratörüne bir hediye! 

Gene kız içini çekti. Gözle· 

rint, ormanhğan gölgelikleri üze· 

rinde dolaştırdı : 

- Hakkınız var ·dedi· her· 
kes bono düşün6r. Ben zaten 

bunu sormak JstedJğlolzl de an· 

lamıştım. 

Çin Hakanınm earayında bir 
Türk kızı ve sonra, batı elle· 

rlndeki bir Rom h6k6mdarına 

cariye olarak göoderUmek. 

- Öyle değil mlya? 

- Evet, haklısınız, dlyo 

- Tıi kendisi!. rom. Fakat sözlerime lnanıreı· 

- Benim Çin aınayJanna 

dClşmekli~lm, h\r f~lAk ,. lin, bir 

ma~lubiyetln cllvesfdlr. Fakot 

Rum hakanına gönderilirken 

m. defa, bir ışık, bir alel' göz 

lerlmJe canlanmıştı : 

Gt"çeceğimlz yollar ve ynln, 

benim ana vatanımdı. Ben ki 

o ynlerl bilmiyordum. Ben 
ki ancak doeduğum dağ tepe· 

sinden başka birşP.y batırlamıyo 

rum. Düşünmüş ve dewİtJIİm ki: 

- Elbette yollarda bir fır· 

sat çıkar; kaçarım . 

Yalı ut la bir Türk kablle

ıinden yalvarırım, beni korta· 

rır. İtJte bunun içindir ki, Ha 

kanın sarayındaki kızlar ara · 

sandan seçilince, gizli bir eevlnç 

yüıeğtmi doldurmuştu. Bakımın 

iki maksadı vardı : 

Biri, Rumlar'Ja ve batı elle 

rl ile alış verişi artırmak, öbü 

rü de Rom imparatörünü kendi 

tarafına çekmek .. 

Çin'de ne yetişiyorsa, hepsin· 

den, en iyisinden hazırlandı. 

Kumaşlar, balılar, Çin lşlerJ, 

şunlar, bunlar .. 

Bir Hbah vakti, kenan yola 

çıktı. Hakamn Beyleıl, hangi 

yollardan geçeceğimizi bize bil · 

dlrmlşlerdl. O Irak'lardakl Bey· 

lcre de birer mektup yazmış· 

tardı .. 

Ben bunu kervan başından 

duymuştum. Kafamın içinde 

eankl bir bomba patlamıştı : 

Ümldlerlm kayboluyordu .. 

Yola çıktık. Çin hududundan 

Türk ellerine dOştüğOm vaUt, 
bilmezsin, yurd hasreti, yord 

sevgisi içimi nasıl yaktı? Taoı · 

madığım, yOzüoft hiç görmedi· 

ğlm bo ülkelerde eaokl her 

avuç toprak mle gibi kokuyor· 
do. Sanki her lnean, bir kar· 

deşti. Sanki herşey, beni çağı· 

rıyorda. 

- Sona var -

Ziraatçı Talebeler 
- Fakat stz Çinli mlelnlL? nız bo düşüncelerin de benim Batı Anadolu mahsulleri hık· 

Buna ihtimal vermiyorum. Sfz hakkımda yersiz olduğunu an· kında şekrlmtzde tetkikler ya· 

~ Altay A tınordu'yu Yendi. -Oyun Çok Heyecanlı Geçti. lzmirspo 
Göztepe De Berabere Kaldılar. 

Haf talardan beri alıikadıtr ol 

mıyanlorm bile dedi · kodusuııa 

karıştığı Altay · Altınordu mıı1;ı 

cıırua gunu binince seyirci 

önünde yapıldı ve 0-1 Altayın 
goHblyettle TJlhay~l buldu. 

Altay'o bu oyunu kazanmıl!ll 

ve Gözt~penio de İzmir .. por'la 

berabere kalmall Altay'ın bir 

günde ı1 puvan kaza1Jması gibi 

bir nı~tfce vereli. Çünkü gP.çen 

haf takt maçlardan sonra ylrml 

üç puvanla başta giden Alın· 

ordu ve Göztf'pe takımlarıuın 

cum11 günkü oyunda bir ve lkf 

puvan kaybetmeleri Ahay'ı da 
25 puvanl11 Göztepe punuı 

hizasına getlrmişttr. 

ı>u vaotnjda baş · bn~a giden 

bu iki t u kımıo gı>lecek haf ta 

Alıay ve Altınordu kaptanlarile 
hakem Bay Esad 

yapacakları maçtan sonra şam· 

piyonluk yüıde 70 taayyün 

edecek.tir. Şu kadar ki bera· 

bere kalacak olurlarsa Altınordu 

için bir fırsat doğmuş demek 

olacaktır. Çünkü K. K. S. da 

dahil olduğu halde dört takı· 

mın puvaoı da ayol olacaktır. 

Altay·· Altınordu Maçı: 
GftoOn ve hatt4 busenenln en 

mühim maçı demek olan Al· 

tay - Altınordo takıml11rının 

oyunlarını görmek için etad· 

yoma binlerce seyirci gelmişti. 

Saat 2 buçuğa doğru her iki 
takım elyah . beyaz ve IAclverd, 

kırmızı formalarlle sahaya çık· 

tılar. 

Hakem: Dürüst ve bitaraf 

K~S. K. Buca'yı 3-2 Yenıl 

Altınordu • .. ı~knnıj 

zandı ve güneşi arkasına ala· 

rak yarı ııahasında şöyle bir 

tertlb aldı: 

Sabahtddln, Cemil, Ztya, Üa· 

mao, Adil Vedad, Hamdi, Tev· 

f ik, Mazhar, Salt, Mustafa 

Altay da şöyle tdl: 

c~mil. Hilmi, All, Şükrü, 

Enver, Mehmr.d, Hakkı, Basri, 

Vahab, Doğan, İlyas. 
Takımların şu tertlhlerlne 

göre Altınordu letallhul'un meş 
bnr atleti Tevflk'I, Altay da 

Doğan'• içe almakla bir kusur 

yapmıştı. 

Altoy'm hücıı·mu ile oyun 

başladı. Bütün gözler oyuncu· 

tarın ve topun hareketini taklb 

etmekle meşgnl. 

Beş dakika kadar ilk hızla 

Altay ileri bir oyun oynadık· 

tan sonra top Altay mOdafaaeıoa 

geçti ve yerinde bir kurtarışla 

uzaklıştmldt. Bugün Altıy'lılar 

Altınordo'ya evvelce mağhib 

oldukları diğer oyuna nazaran 

daha mükemmel ve tedbirli 

oynıyorlar. Kaleci Cemil de yer 

tutuş ve kurtarışlarında leabetll 

hareket ediyordu. Altıy'ın nlsbi 

hakimiyeti altında devam eden 

oyunun 30 uncu dakikaeında 

Altay sağaçığı lıyas'ın bir şütü 
Altınordu direğine çarptı, bu· 

nu bir Altunordu hücumunda 

bir l afa vuruşundan sonra to · 

pon Altay direklerini sıyıra· 

rak geçmesini taklb etti. 

ıkinci Devre: 
Oyun başlar başlamaz 

lehine bir korner oldu. 
dan sonra iki taraflı hilctJıJl 
larla top bf r tarafdıu Jıgt 
tarafa geçmeğe ve oyun bıt• 
ret kesbetmege başladı· 

20 inci dakikada Altay k• 
lecisl, 22 inci dakikada Al1' 
nordu kalecisi muhakkak biti 

gol kurtardılar· 25 inci d•~1 

kada Altaylılar çok bftyilk bl 
tehlike atlatdılar. Said m0@•1 

ve gol peşinde. Fakat Ceıntll' 
bir tutuşu ve ku vvetll bir eu1' 

göğüs germesi Altayıları kllt 

tardı. Bundan eonrft Altayhl' 

rın geri oynamalıırından ı00 
daf aaları eıkışdı. Kale vak'

1 

vakıt tehlikeler atlattı. 
Altay'dao kO.çO.k MehıPed' 

Atı, Enver, Cemil, Şükrı1 ço~ 
muvaffak oldular. For b•'11 

beklendiği derecede l~ gôreoıed1 

Haf Şükrü'nOn yerini terkede 

rek çok ileride gitmesi All•1 
müdafaasına ara · eıra güçlftk çe~' 
tirdi. Alhnordu'dın Cemli, ,Adl1• 
Said, Sabahiddlo, Ziya en zly•d

1
; 

çalıştılar. Kale atıolarında Ceıtl 

ve Sabablddlo'io daha oyııO 
başlangıcından itibaren can!l1 

ve ölgftn davranmaları bQt3° 

eeylrcllerln nazarı dlkkatlerlll 
celbetti. 

Hakem: Esad dftr(let ye bfl1 

raf ldareeile çok muvaffak old 

ve takdir edildi.. 

Gôztepe-lzmirtlpor: 

bir Tilrk kızını andırıyorsunuz. larsıoız. pan Ankara yilksek Ziraat ens· ldareelle temayüz eden K. S. K. 

Bundan eonra Altaylılar sağ 

açıkla sağ için yerlerini değiş. 

tlrmek suretlle daha wileaslr 

bir oyun oynamağa başladılar 

ve nihayet 43 Docü dakikada 

llyaeıo isabetli bir şuta Alta· 

yın ilk ve son eaymnı temin 

etti. 

Hakem: Fehmi (Altay). 

Geçen hafla K.S.K. takıwıtl 
7 gol glbl büyük bir eayı fıt 
kile yenilen lzinir-por'on bugii 

alacağı netice merakla bekleo1 

yordu. Horek.etleriolz, yOzünüz, bok ıe· - Siz inanılacak fneanlar· tltüsü talebeleri dün eabah An· kolabünden hay Esad. 

larınız, konuşmanız, bereeylnlz, dansınız, söyleyiniz. karaya gitmişlerdir. Para atışında Altınordu ka· 
.~===~~lıml--------------------~~-------------·,---------------------~--------------~.~--........-ı 

- Sonu 6 ıncı yfizde -

, #< i 

A, TE1 )RAS IND" 
•"N-,, 

1efrika numarası: 13 

l\f efruııtıua ben hiçbir ıey 

Uhe etmemiştim. 

Baştaoaşağı eekl şark usulü 

ile döşenmlı .. 

Büyük yıldızlı bir nlze, 

salonun çini ile işlenmiş ta· 

vanındı geniş bir yer tutuyor. 

Dmı.rdıı babamla annemin fz. 

dlvaçlırıua Ald bılyDk bir fo· 

toğraf çerçevesi.. Kenarından 

hG.la annemin duvağından kal· 

mıe teller earkıyordo. 

Haşmet'i buraya almıştık: 

- At buvorun ·diyordum· 

Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

Hanımefendi, · borada gördQğd· 

oüz şeyler, bir Ailenin olduğu 

gibl muhafaza edilen hatıraları, 

huaoslyetlerldlr. Annemle ha· 

bam, ömdrlr.rloln mOblm bir 

kısmını burada geçirmişler. 

Onları olduğu gibi muhafaza 

ediyorum. HattA en kOçük bir 

şeyin btle yeri d,.ğfşmfyor. 

Haşmet etrafı dikkatle tetkik 

ediyordu. Dıvarda gizli bir 

dftğmeye dokunmuştum. Davar 

halılarından biri kımıldadı ve 

buradan bir kapı açıldı. Haı· 

met'e: kö~ktı (Perili Saray) diyorlar kalkmıştı. Bütün ısrarıma rağ· • • 
ba· rn•ş. Halli devrin padişahı men: Cephede artık eylul sıcakl•tl - işte ·dedim· huraeı 

bamın silah odası imiş .. doymuş ta yıkmağa kalkışmış. - Fuad belki uyanır ·de· başladı. Sırtımızda değlşmlY1111 

Padişahın sarraf yahudlsl üçbln rnlştl başka \'ak.it!.. çımaeırlar, ayaklarımızda gOO' 
dolq altJn alıb mOdahale etmese Gözlerimin yalvar1şını ~örü· lerdenberl çıkaramarJığımız ıy•~ 

Filhakika oda, muhtelif cine-

te, mftteaddld sllAblırla 

idi. Babam onları kendi ellle lmlt köşkün yerfnd6 yellet yor ve eankl: kabılır, siperlerin havasını e~f 
yerleştirmiş, temizlemiş, 111mış, 

çlvllemlı ve taınlf etml~. Bun· 

dan sonra diğer bir gizli oda 

açmıotım: 

- Borası da babamın kasa· 
eının bulunduğu yermiş. işte 
bakınız, kadife koltuğu ile, 

kaeası, hatta bazı defterleri 
bAIA buredtt duruyor.. Şurada, 

ıu bölmeyi görüyorsunuz değil 

mi? Oradan da doğruca yeral· 
tına uz~nan bir ip merdiven 

vardır ki dıvar lçtnden gı:çtb 

gidiyor. 

Haımet, alAka ile df o il yordu. 

Bizim köşkün hakikaten husu· 

slyetlert vardı. Bir vakitler bu 

esecekmlş .. 

Haşmet blrara!ık ıQtun baş · 
lıklarına ve tezylnata bakarak: 

- Burası - demişti· bir kö~k 
değil, Adeta bir ean'at eeerl.. 

Hıı,met o gOn benimle yalnız 
kalmaktan, hatta gözgöze gel· 

mekten mütemadiyen çekinmiş, 

durmutta. Bu kararının, her 
harekette, her bakışında sabit 

bir şeklide kendisini gösterdiği 

ol hissediyordum. Bu çekini· 

ştnd~, earf h diyebileceğim bir 

korku, bir endlş~ vardı. O da 

aşkımm cereyanına kapılmaktan 

korkuyordu. Nitekim ancak 

bir ııaat oturmuı ve sonra 

- Israr etmeyin, yapamam, bir koku ile bolındmyorlat· 
korkuyorum, kalımıyıcığım. Dün gece Kemal'e rastgel 

Diyen bir bakışla cevab dim. Elinde bir matara vard•· 
veriyordu. Gözleri sevinçle parhyordı1· 

Akeam üzeri .. Köşebaşındaki Meğer, Arablar vaeıtaslle "~ 
yükeek f latle bir miktar fç~ 

çlçekcld~n gazel bir buket bulabilmiş .. 
yaptmb almıştım. Banu kötk· 1 d d• - etereen ·de l· eaua 
ten geçerken bıraktım. Zeki bir parça vereyim. Fakat 1>ft 
Arab kızı: gfln bir şehre girersek kıt kllt 

- Ilaoımefendl çok mem· telı\fl etmek eartlle! .. 
nan kwlııcak. Sonra ıordu: 

Demiş ve heni, köşeye kadar - Şey be Nazım, cepbtı 
gözlertle uğurlamıştı. Hay ya· gerisinde kadın çok olea t{ 
ramaz eiyah kız. hay.. Ba midir, fena mıdır ne derslO•' 

gözlerin şimdi bile zeki parıl· Anlamam böyle şeyleri·· 
tılarla baktJğını görQyorum. - Sona vır / 
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Almanya Toprak, Tay.. Moskova'da Ge~en Müzakereler 
yare, Donanma istiyor. 

- Baoı l 
kaldırılml81DI 

fncl yüzde -

ve Çekoalovak 
hadudlarmın taehlhlnl fsriye · 
Ceğfne dair olan haberler Al· 

inan hük.tlmetfnfn nihai amaç· 
1•rına tıınımlle tercüman ol 
lhıduadır. 

Bay Bitler ayni zamanda 

llhanya'aın orada yerleşik bu

lıınan Almanların müesses hnk· 
1•rına daha ziyade rlnyetkir 

olması şartlle bu devletle bir 

•deınt tecavüz misakı akdetmek 
niyetini ızJıar etmiştir. 

Ancak diplomatik wahaf il bu 

'••ıvvurda Almanya'nıo lndel· b . 
•ce Lttvanyada herhangi 

bir tnüdahalesinl teEhll etmek 

lbakaadını görmektedirler. 

Avusturya mes'eleslnde bay 

81tıer Alman · Avusturya bir· 
1"toıeslnln gayri kabili f çtlnab 

~ir keyfiyet olduğunu ve çünkü 

lUaturya ile k<'ndl taraftu· 
1•rıoın kabl r bir ekseriyet teş 
~ll eyleıiik.lerlnl söylemi~tfr. 

Mumalleyh Avu~turya işle 
~inde lıalya 'nın mftdahalelerin . 
en şlk4yet etmiş ve A vustur· 

Y•' aın tımamlyetlnl muhafaza 
llıakaıdına matuf her türlü 
~lldlaomada Bnlfnf nkl kadar 
0nıa'nm da nnfuzunun tahdit 

edu 1 tıl nıes ve Heri de A vosturya 
0•onun izhar edebileceği Al 

:•oya ile birleşmek arzularının 
1 Lesaba katılmım lazımgelf}· 

c,~lnt eöylemlştlr. 
Diğer taraf tan Almanya 

gırbda bir karoılıklı müzakerat 

~lldlışoıan akdine hazırdır. 
bcak Sovyetlerl de ihtiva ede· 

Cek b hı lr mfiubaret si etemioi 
çbfr zaman kabul etmlye· 

ceku, 

~ .\lınan zimamdarları şarki 
llt~rupa'da mevcud iki taraf h 
b •ttnalarnı takviyesini ve 
tı •tıa Yeniden böyle iki taraflı 
tlıunalarm akdi ol tavsiye 

tttn k ..,, e tedlrler. 

NI hay et Almanya müetemle 

kata malik olmak hakkıoı da 

iddia etmiştir. Almanya ancak 

bu sayılan müddelyatın kabul 

ve tatmini şartlledlr ki, Cenev· 

re'ye avdetlnl derpiş edebile· 

cektir. 

luglliz nazırları, Almanya llo 

İngiltere arasında bir hilaf 

akdi hakkmda Bay Hhler tara· 

fından llerl sürülen teklif üze. 

rl nde durmamışlardır. 

İtalyan'ların Fikri: 
Roma, 2P (A.A) - Gazel di 

Popolo, mülhem olduğu anla· 

şılan bir yazısında şu mütal<·ıı· 

ları yazma ktaflır. 

Artık Loş vn 11ldatıcı konfo· 

ranslarlar vakit kaybetruek im· 

kıinı kalmamıştır . Strezada yt>Dl 

bir koofnans davet edilmlı;ıtlr. 

Pekala, fakat Lu k.ıif imidir. Bn· 

nuo netfcesfndo ya Almanya 

ile Wr itilaf imkanı anlaşılacak, 

yani Almanya Londra ve Homıı 

uzlaşmalarını kabul edecektir ki 
ancak hu şı>kilde kerıdielle g<;. 
rüşmf'k kabildir veyahut bun· 

ları kabul etruiyect:ktlr ''f~ o 

vakit dP. mllli müdafaa için 

ciddi bir tı>şkllata lbtfyac vardır. 

Koryna della Sera gazetesi 

ise İngiltere tıaafıodan tatbik 

eıUlmf:kte olan taLiyenfn ve 

bunun netlctııl olarak İngiliz 
nazırlarmın Berllne yaptıkları 

seyahatin ne Parle ve ne de 

Roma'yı bir taabbfld altına 

almıyacağını keydednek: 

-- lJlzzııt Mussolhıi tarafın· 

dau Strezada temsil edilecek 

olan ltalya terazinin kefesine 

kendi azminin bütOn slkletl He 
b11acaktır. 

Demektedir. 

Londra, 29 (A.A) - Sir 

Con Saymoo'un Almanya ile 

lngiltere'nin noktai nazarları 
arasındaki farkların çok mühim 

Moskova Müzakereleri: 
Moskova, 29 (A.A) - EV\'el 

ce ortaya atılmış bütün mes'e· 

leler hakkındaki müıakerelere 

bay Lhvlnof ile bay Eden ara· 

eıoda devam edllmfştfr. Bu 

görüşme birbuçuk eaat devam 

etmiştir. Hariciye komherl ile 

lnglliz bakanı; loglliz · Sovyet 
münaaebetlerfnln inkişafı hak· 

kındakt mütalealarını da bir 

blrJerlne söylemiş \'e bu ınüna · 

sebetlerln mühim surette salah 

bnlınuş olduğunu görmüşlı-r ve 

~ovyet Uusya ile büyük Brhauya 

-------------------------
01 d u :rıı n u açıkça kabul ~tmesi 

parlamento roehafillude çok 

iyi tesir bırnkmıetır. Bu me. 
haf il bazı gazetelerin Br.rlln 
gürüşmclerl hakkındaki ınüta 

ll'alarınıo ceas itlbıırll<ı dıığru 

olduğunu beyan etmeltedhler. 

AJmınya'uın ı"krıtr Cenev. 

re'ye avdf:t f'lmesi tçfo Bay 

Bitler tarafından Heri sürülen 

şartlar büyiik bir huycet uyan. 

dırroıetır. Muhafazakarlıklar bu 

~artların kot'iyyen kabule şa . 

yan olmadığı ve Streza konftı · 

raoeının mü~terek Pmniyetl 

temine azmetmiş olan devletler 

arasındaki bağlan daha ziyade 

sıklaştırmıya medar olacağı f tk. 

riodedirler. Alnı11nya 'nıo d" 
melalibatındao vazgeçtiği tak. 
dirde bu işte te~rlkl mt-salde 

huluı.ınıası nın kabul t>dlleceğf ol 

söylemektedirler. BilhRB8lt coğ · 

rafi vazfyetl itibarile İogihcre 
nln herhangi muhtf'mel bir 

lbtllı'ilta, l~e kırı~ma~ı tabii 
olan mıntıkalara afd bir kar . 

şılıklı yardım planları tesvib 

olunmaktadır. 

Ancak tamamile lo~iliz mtn· 
filnl güutroeyi istihdaf eden 

bu tt'lakkl, mubafaza\ılrların, 

İnglltere'nlo diğer yardım ml

Sl\klarına dlplomaei yolu ile 

müzıharet etmealne ıaraf tar 

oldukları manasını tazammun 

etmez. 

. ........ ~. 
arasındaki rerek elyaei ve gerek 

lktısadi müdasebetlerln ileride 

daha ziyade tarsln edilme-si 

haıusuon görüşmOolerdfr. İyi 
mahimat alan mahafll bsy Ut· 
vfnof 'Ja hay Eden arasındaki 

görüşmelerin lam blr mnbaleeet 

ve müıekabll Jtimad zlholyetl 

tçlode cneyao etmiş olduğunu 

temfn etmektedir. 

B. Stalin'i Zivarc·l: 
" 

T.ondra, 29 (A.A) - Hoyter 

Ajon.:ımın Mo~kova'dan iatlhha· 
rınK göre bay füff'n bay Stallo 't 

bu eabah bay J,itvinof'u gör 

dükten ııonra ziyaret edt!c .. kttr. 

Bu değişiklik bugünkü görüş 

oırlerlo ne dert'CP. t:hemmiyetli 

olduğunun bir ddHldlr. 

Taymis'in bir yaznn: 
L·mdra 29 (A.ı\) - Tııymhı 

gazctuı:i neşretıi~i bir makalede 

Lord EıJen tarafından Mos· 

kova'ya yapılan seyahate dair 

gdect'k raporun bundan evvel 

Bertin seyahatine dair Slr Con 

~aymoa tarafından verilmiş 

olan izahat ile kuşılaşlırı la 

cak hük.timetln bu lıueufltakl 

nokta( nazarını tt'sbfte yarıya · 

cağını yazwakta ve mütalea 

sına şu tarzda devam ctmtk 

tedlr: 

- Avrupa 'nın uıııumi vazi. 

yeti o kader güçtür ki erken 

gelecek her türlü beyanattan 

ve bllhassa hu gl bl beyanata 

istinat edertk neticeler lstibra

cından çekinmek pek doğru 

olur. Bugün doğıı misakını 

umumi bir Avrupa anlaşması 

11ın en mühim rıokıası addet 

mek belki btr b11tadır. Al

ınıın'ların bu mis ... ka itirazları, 

herkesi ikna etmese bilf', her 
hald~ aolaşılar şeylerdf'ndir. 

Her halde bu doğu cebhe· 

sinde de müşterek emniyetler 

grubu teşkiline gayret etmek 

bugün de kabil addolunabilir. 

Bu gruba ancak birbirine 

muavenetle bulunmayı kabul 

e ienluln girmesi ve diğer 

memftketlerf n iki tar Af lı adc· 
mi tecavQz miHklarile iktifa 

etmeleri mümkündür. 

Lord Etlen'ln Moskon eeya 

hatlnJ şark misakının ehf!mml · 

yetini kilçühmlyecek n moh 
temeldir ki bilyüitecektlr. Bf'lkJ 

bütün memleketleri bit- arada 

toplıyacak bir şark hava mu· 

kavelenamesf, mütekabil ı:püda

faalar hususunda itilafta esaıı 

ttşkil edebilecek hl r kadro 

vücuda gt>tirflebllfr. Hua mt's 

clesl garbda olduğu kadar, şark 

ta dıı mühimdir. Teklif olunan 

m15ah karşı Lehistan rarafın 

dlln ileri sürülen itirazların 

bazıları, tğer bu tekil( lerln 

h:ın~kete geçmek mecburiyetini 

natık oldukları gc>rülmtıu'ş 

olsaydı red ve cer hedilebllirdL 

Bir memleketin dlğu bir bO· 

kfımet Hkerleri tarafından, 

hutt4 muavenet mak.sadlle dahi 

olsa l~gall nazariyesi ağır bir 

şr.ydir. 

A!!ıl lazım olao şey şarkta 

'fe ~arbda bombardıman tıyya 

relerfne karşı ezici bir mildafaa 

kuvveti teminidir. f'akat aeıl 

hayati mcs'ele, Alman bükfı 

metinin böyle müşterek sistem 

lere taraftar olup olmamasıdır. 

Berlfn konu~rnaları, anlaşıl· 

dığına göre, bu noktaya men 

fi bir cevap teşkU etmiştir. 

Taymte gazett>et bu mOt•lea 
sını şu suretle bitfrmrktedl;, 

- Gubda bir hava muka· 
vele11i mf's'desl istihsal olu 

nan müsbet neticderden biri 

dir ve bunu az kıyme\ll bir 

şey gibi göstermek doğru ola 

maz. ller tarafla baş döodü 
rücü bir sür'dtle devam dmek· 

te olan silah imalltı mes'e.lt'SI· 
nl durdurmak içfn vakıt ve 

zaman tamamlle geçmlı değildir. 

Londra, 30 (A..A) - Royter 

ajansının Moskova'dan letlhba· 

rına göre bay Eden, bay Stailn 

He knmlin aarayının sade bir 

surette dö~enmiş olan bir HIO· 

nonda görüı:müştfır. Bu Hloo· 

da Kari Marxln bir portresi 

bulunny'>rdu. 

B. Eden dün ve evelkl gön 

bay Lltvluof 'la yapmış oldu~u 

görüşmeleri sırıa&ile gözden ge· 

çirmlştir, bu görilşml' herlciytı 

komls~rlle yapılmış olan göröt 

ml'ler gibi dostane ve nmimi 

olmuştur. Tercümanlık vnifeal· 

nl bıy Litvinof görmüttür. 

Londra, 30 ( ~ A) - Time& 
gazett'sfnfn Moakova muhıbirl 
gızrte@lne çt-ktlğl Mr tdgraf ta 

buradı yapılac11k ilk teklifler 

den birinin Fransa Sovyet Uusyı 

Çekoslovakya arasında bir mü 

tPkııbll yardım andlaşması ola· 

cağını söylemektedir. 

lleyll Hnald diyor ki: 

Söylt'ndlglne grıre, Stalln 

uzıak ıarkta barıfın fdameııi 

için Stn•yet Rusya, Japonya, 

Amerika ve İngiltere arasında 
bir anlaşma yopılm:ıeı arıuıuou 

izhar f:lml.,tir. 

Moskova, !30 (A.A) - ltay 

Eden buguo l.ltvlnof 'un Moe 

kova civarındaki 'a' f lyeılode 

dıe işleri komiseri ile müzake· 

relerine devam etmletir. Bay 
Edeo'in MoskoH zlyıretlnlo 

büyük bir muvaffakıyet göı· 

termeye baoladığı anlatılmak:· 

tadır. 

Royttr •Janııoın boıosi mu· 
hablrlnln gayri resmi vakıayı 

malumat alan zevatla konoe· 
'llaları Sovyet ricalinin b.ıy 

Eden'in 11çık sözlOlOğGndcn 'fe 
tabii tuırlarındao çok memnun 

kaldıklarını tebarüz ettirmek· 
ıedir. Bıty E en'tn hu ılyareıi 

çeklngrnlik bulutlarının dağıl· 

masına yardım ~ımlotlr. 

ı~tanbul, :W ( Ha<toııi ) -
Moskova'dao gelen haberlere 

göre bay Eden ile R•ll mu· 

rabbasları arasındaU m011kere 

iyi bir yola girmiş ve n~rle· 

miştlr. 

Osmanlıcadan Türkçeye l(arşılıklar l(ılavuzu No. 4 
Ya l - Öz Tflrkçe kôklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) beldeği (Alameti) konmuştur. Bunl~rın 

ıılarını gazetelere vereceğiz. 
her biri hakkmda sırası ile uzmanlarımızrn (MOtaba&suı) 

2 - Yeni konan karşıhkhırın iyi ayırd edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları ya:ıılmı~, ayrıca örnekler de konulmuştur. 
" 

1
3 - Kôkft TOrkçe olan Kelimelerin bugftnkfl işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır: Ash ak olan hak, aslı Ogüm olan 

~' en aek'I 'b· 8 y 1 gı ı. 

ld - Yel lzerler otHl törOye uymaz örnek: gemi battıktan sonra 
84

dbao- Yelken Babil - cimri Babş, veren artayanlar ansında bnldular-
8ıd 
Ô " - de sonra, (Cr.) aprea Babtr (bak: ayan) açık, apa · Örnek: Fayda veren, faldebahş apree le oaufıage on l'a troove 

, 0 .. 'llek: Bıdelmevt, ölümden çık, bt'lll, besbelli Bahşil, veren parml les suni vante. .. r, 
h Örnek: okuyob yazmaoın Örnek: eevfnç veren, mest>r· Bikir - iı,ılenmemiş, el değ 
uad b 

tt P e q - 6onra, (fr.) pula, taammümü terakkinin alAmeti retbah~ıt memiş, balta girmemiş, (fr.) 
tıla 

faire don 2 - öyle bilapervazlara ko· 

lak Hmamalr, öyle yükeektt"D 

aranlera kulak Hmamalı. 

Baliğ (reşld) - ergin, (fr.) 
mtlr 

Baliğ olmak 

mek, varmak, 
- Ermek, erit 

(fr ) attelndre, 8ldt b4hlresldlr. Okoyub yazmanın Bahşl"', ba~şl8, (fr) pourbofre vierge 

Btd - Sebeb (T. kö.) yayılması Ue:-lemenln apaçık Baht, babıt (T.Kö.) örnek: işlenmemiş toprak - ıııurir . 
(bıJı:. lre - Koran, zorgeçld beldeğidlr. Bahtiyar, bahtiyar (bahtı yar) terrain non laboure (non cul Örnek: 1 - sinni yfrmlbefA 

Ö' akıbe) Bahis tutuşmak, bahse giriş (fr.) heureux tfve). baliğ olduk.ta, yaeı yirmlhP.şc 
L rnek: Bo badireden de k k (f ) ) ' ~tırtuld k me - öceşme r . parlt'r. Bahusus, hele, yalnız (fr. El değmemiş konu (mevzu) erdikte. 2. mesaiye haşlıyalı he · 

~'1rttıld uk, bo korandan da Örnek: at yarışlarınd11 bahis surıout, parıicullerem,.nt - un Pujet vlerge. rl geçen zaman iki aya baliğ 
8td 

0 
• tutuoaolar, at yarışlarmda öce Örnek: billün mea'elelerde, Blllta girmemiş orman - oldu, çalışmıya ba~lıyah gt'çen 

8a iye - Cöl, (fr.) desert şenler. bahueuil iktıeat mes'elelerlnde foret vlerge. zaman iki aya vardı. 
ô gıl - Koltok Bahr - Deniz azami itina lazımdır. Bütün Bakire - kız, kızoğlankız, Balln - yastık 

•lt•rı:ek: Ziri bağalde, koltuk Bahreo - Denizden, deniz eorumlarda, hele ökonoml eo (fr.) vlergl", pocelle. BAllş - yüz yastığı 
8ığteten yollle. rumlarında coğay özen gerektir. Bakiye- artık, kalanta, (fr.) fiam - dam, çata 
8a~ı Ansıııo Bahri - Denizsel (fr.) ma· Baid, uzak, ırak eolde, reste BAnt - koran, kuroco, yı · 

(fr.) re (bak: isi) - Azıyan, rhlme Bais, sebeb Bal - gönül pan, (fr.) bAtlsseur 

ô 'olte, rebclle Örnek : Bahri vesaiti nakli · B4k, korku Bal - kanıd Örnek: 1. Tclrkfye CGmhurl 
1 'llek· b 
''ek ' •ğller derdest edi· ye, denizsel taşıt araçları Baka, kalım (fr.) perpetolte BalA - yOce, üst, yukarı yerinin banisi, AtatOrk'tür. Tür· 

Ctıılar 
h1111, ını gördüler. Azı· Bahri muhit - Okan (fr.) Sakaya - Kalıntılar, (Fr.) (fr.) haut, au deseos kiye Cumurluğunu kuran Ata 

gardıııer:•kalanarak cezalarıoı Ocean I.es reetes, solde Baki (Bak: I..a· Örnek: yüce boy, kaddl bAl4, tQrk'tOr. 

8tb ( Bahs - Ayıt (fr.) propos, yemut) - Kalız, (Fr.) lmmor· haute talile, başının üsUlnde 2 - SOleymaolyenlo biolel 

lı1c1,he ~elıvet) köene (fr.) questlon tel, BAkl - Geri, geriye, (Fr.) dolaşan, b41Ayl serinde dolatan, Koca Sinandır, Süleymanlyeyl 

vardır, her biri diğl"rint.lea tnü· 
hhndir - bu lze:de dört ba 
lüm vardır, her biri öıeklndea 
önemlidir . 

Bap (husus) - lo, yol konu 
sorum, ,ekil, yöo, balom, ldo, 
fizerloe, ( fr.) caa, al falr,., ma· 

nlert>, sojet, propoı 

örnek: bu bapta ne dftı6nll· 

yorııunuı? - bu İ9te, ye\· I«', 
konuda, eorumd•) ne ~Oıüutı · 

yonun uz? bunun için ( uıMID 

bu i~ için) ne d\l~üoüyoraunuı? 

qu'est ce que vous peo!ll'Z • 
ceıujet (a ce propos) 

2 - Size ne (hususta) y1r· 

dım edebtllrlm? ılıe ne 

yolda (ne şekilde, n11ıl bir 

işte) yardım edeblllrlm? de qu· 
elle manlcre pois jevooı 

utlle dane cette affafre? 

Bar - yftk 

ttre 

Örnek: bu barı ılnna tabım· 
mül için, bu ağır yüke dayan· 

mak. için .. 
h•ba' erotleme Babs (tutu•ulan bahis anla· Reste au desene de ea tete yaılan Koca Sinandır. u v BAr - yağdıran, saçan, ••r 

8eb - paha mına) - Öceş. Ôrnek: 1 - Hakisi düruğu KAğıdın yukarısı (blilbı), le Banliyö - yöre, (fr.) banlleoe pen 

8ab:, ~ g~e~lik Bahsetmek - Ayıtmak: (fr.) bfnlhayet, gerisi bir sürü yalan haut du papfer Örnek: İetaabul'un banliyö Örnek: bolluk uçan, feyıbAr 
Ptlttelbps a ar (1) (fr.) parler, traher 2 - beşden ilç çıkarH bAkl Bllıipervaz - şişken, yftk· aft pek gftzel köşklerle mlzey· Birin - yığmor 

lııbt k Örnek : Son Kamutıy seçim· iki kalır, beşden üç çıkarsa ge· sekten atın, ( fr. ) fanfıron, yendir - lstanbulun yöresi pek BArld - ıoğuk 
Pe>t110 - öaoel (Cr.) crotlqu,, terinden ayıtan gızeteler, Les rlye iki kalır. presomptut".\. gOzel kö.aklerle eOılenml•tlr. B d b:t. d • ki L 

i\. grıphlqoe 
1 

d ( v .. er , uru et -· ıoeo u .. 
vrı.ek· btb journıu-ı; qul par ent es nou· BAld b6ka'dao), ağhyan örnek: 1 - o ne bAliper· Bap - klpı. Örnek: ı, aramızdı blr6det 

"1at11111ı e. i eserler adAbı nlles electlons, BAki kalmak - •rtamak, vaz bir adamdu, o ne ~itken Bap - bölOm, (fr.) chapltre hhıl oldu, aramıu ıoıakluk 
--L---~-..=.ısı.....mıua..ı.HL.a.1-......ı_..___. __....._~..&L. . ....____....._ __ ..._ğ_.._&1r...u...ı-J.......&.1::...t.ADJuılu.e~--~~--~~_J_Jh~lr~a~d~am~d~ır~. --~~--~~--J_~ö~r~n~e~k~:~b~u~eı~e~rd~e~d~ö~r~t__!b~afp~jl~lrcl~l.:.__ ____ ~----~----~_J 
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Aitınorduyu 

1-0 Mağlub Ett~ __ ...... -.. ... ·---
- Başı 4 Oocü Aahlfede -

laınlnpor geçen haftaki takı
mın hemen hemen ayni olarak, 

fakat oyuncuların yerleri değiş 

tlrilmek ıuretile çıkmıştı. Oyun 

başlıyalı henQz beş dakika ol· 

muştu ki lzmlrspor kalecisinin 

kurtarılabllt~cek bir şatu tuta .• 

maması tik gold yemesine aeheb 

oldu. Beş dakika içinde yapılan 
bu golden sonra lzmfupor'uo 

geçf!n haftadan daha fazlı gol 
ylyec~ğl beklenmiş idi. Halbuki 

15 focl dakikada Göztepe kale· 

al de muhakkak bir gol tehll· 

kesi atlattı ve kalecinin korta· 

rışı gole mani oldu. Fakat bit' 

dakika sonra lzmlrspor kalesi 

de ayol alubete uğradı ve kendi 

müdaf llnln hatalı bir hareke· 

tinden ikinci gölü de yldl. 

KöprülOzacle Katil Kadın Bay Titules i\. o 
ile Bay Laval Bay Fuad .. Muhakemede. 

Sorbonda Tahimize aid 
Bir Konferans Verdi .. 

Paris, 29 (A.A) - Anadola 

Ajınıının hosuıi muhabiri bil· 
dtriyor: 

Türk etüt merkezi tarafından 
ttrtl b edilen konferanslara Sor· 

bon'da dün de devam edilmiştir. 

Dün İstaobul Üoiverelteel 

edebiyat fakiUtesl reisi Bııy Fuad 
köpcüHi Türk tarihine ald bir 
konferans vermiştir. 

Parfs ü uhersheel rektörü hay 
Cbarlety hay Fu11d Köprülüyü 

konferans vermezden evvel kısı 

bir eöylev söylemek suretlle 

dlnleylctlere takdim etmlt: 

- Sorbon'da tik defa olarak 

bir TOrk profesörü konuşuyor, 

bu iıl harla Sorbon için bu ta · 

rlhi bir gündür. 

Demiştir. 

Bay Fuad Kôprftlü, rektörön 
sözlerine teşekkOr ettikten sonra 

konferanıına başlamış, kültftr 

sahasında yapılan bu teorlkt 
mesainin Türk· Fransız dostlu· 

Urla kazasının Gödence kö 

yünde ortağı bayan Emlne'yl 

uyurken kıskançlık yftzüoden 

Şark Misakı üzerinde 
Mutabık Kaldılar. 

öldürmekle eoçlu Oamın karısı Parla, 30 (A.A) - Matbuat 

Melek'ln muhıkemeıine dün bftçok gazetelerin biran evel 

aı?srcezada devam edilmlatlr. akdini istedikleri fark anlaıJma 

DtınkQ duruşmada suçlunun eıoın en hararetli taraftarların 

müdafaası dinlenmiştir. Karar dan sayılın b. Tltulesko ile b. 

yakında tef hlm edilecektir. Lav al arat1ındaki matabakate 

Muhasehei Hususiye işaret ediyorlar. 

Suiistimali Tahkikatı .. 3 A \1CI Çığ 
DlkHt ve bergama muhoeebel 

busu~iye eullstlmıll tahkikatı et· 

rafında bugünlerde alakadar 

suçlular müv11cehe edilecek 

terdir. 

Mahkemeye V crilenler 
Dolandmcıhktan ıuçlu Halil 

oğltı N11dir, Türkiye Cümhorl · 

yeti kanıınlanna sövmek ve 
zabıta memurlarına vazife gör· 

dükleri sırada hakarette hu · 
luomakla suçlu Esad oğlu Ab· 
med, bayan F~tf ye ile babasını 
yaralamakla suçla Demir o~lu 

Haeib mevkufen aeliyf'cezı 
mahkr.meslne vnUmlşlerdlr. 

.Kon yada 

Altında Kalmış 
Birinin Cesedi Bulundu 

Gümüehaoe, 29 ( A.A ) -

Kilklk kazasının Gamor köyün· 

den üç azca av yapmak üzere 

köylerinden bir saat uzakta 

Sahralar rocvkliue ~eldlkleri 

vakit dağdan kopan bir çığın 

altında kalmışlardır. Yapılan 

araştırmalar ntıtfceelnde avcı · 

lardan biri ölü olarak bulun· 

muştur. Diğerleri aranmaktadır. 

Bolu'da 
Zelzele Felaketzedele-

111111111111 Vukuat 111111111111 

Sarhoşluk 
l - Karataş vapur tekele· 

sinde sarhoş olarak nara atan 

.Murtaza oğlu Yueof bekçlyelde 

küfrettiğinden zıbıtıca tutul· 
muştur. 

2 - İklçeenıellk'te bay Şev· 
ket'in aile evinde oturan işçi 

İsmail oğln K4mit sarhoş olarak 

umumi yerlerde nara att.ğından 

hakkında takibat yapılmaktadır. 

Yasak Silahlar 
Davud oğlu Hüseyin ve Ali 

oglu Salib'de birer blçık, Şa· 

kir oğlu berher Hamdlde bir 

ustura, Mehaıed oğtu Ahmed 

de Lir kama bulunmuş ve 

haklarında takibata bavlan· 

mışhr. 

Kavga Etmişler 
Korşıyako'Jn Kt>malpaşo cad· 

<ltelnde kıyın blradetlerlle kav· 

ga ve gilrühü P-ttfğl görülen 

Mcboıed oğlu Osman zabıtaca 

tutulmuş, üzerinde bir uetora 

bulunduğundan alınmıştır. 

Yangın 
Ev"l"i akşam paat 17 ,30 da 

- Başı 3 ncü yazde 
cektlr. Fakat o menoU l 
kafamızın ve vlcdanıaıııı' 
boratuvarını sokunca tşl o 

ve şekli ya değişir, yab 

nakledildiği gibi kalır· 

fıtmızın inancına, vlcda1'1 

eamlml yet ve hürrlyeıfııe 

hale olunamaz .. 

( .. ) lı arkadaş, 

(••) mechul, 

( .. ) muamma; gr.nr.l 

tayındı halkı alakalandırf 
mes'ele Uo karşılaşınca, t 

mesleğinin aklı 6t-lim ve 
karljısında kalmışiır. OoP 

' kete getl ren ancak ve 
vaztlesldlr .. Biz, mü.ebcl 

kaydlle cemiyetin bOtilO 

yaçları üzerinde söze bıel~ 
bizi kimse euııturamız. 
( .. ), amma (•••), 

amma kuyruklu yıldız.. l 
mı, ışık-ıız mı, ona ~· 
kattı.. 

Binaenaleyh, llltfeo I~~ 
tıöndürelim arkadaşlar. il> 

f f h pr.k meraklandınızB'' 

yıldızın nikabını işte br.~ 
darı yorum: 

Göztepe'lller bandın sonra 

gevtemlye, İzmlrapor'lular da 
canlanmıya haşladılar. İzmlrspor 

birinci devrede ilk golünfl Udn· 

el devrenin son 40 ancı dakl· 

kasında Göıtepe aleyhine veri· 

len korner vuruşundan bera· 

berllk eayısım yaptı n oyun 

lldşer sayı He bitti. Bu netlct; 

şampiyonada bllyGk bir rol oy· 

nıyan Gözttpe'nln bir puvanını 
kardı. 

ğonu takviye edecf'ğlol söyle 

mlştlr. Bu sözler dinleylciler 
larafmdan hararetle alluşlan · 

Yağmur 

rine Yardun Ediliyor. Keçecller'de Suloban'da 17·22 
numaralı marangoz ddkkAnıoda 

yangın çıkmış J, e de etrafa ge· 

nf şlemeeloe mP-ydan verilmeden 

eöodürülmOştür. Marana9z dük· 
k4oı fbrablm oğlu hay Halim 

ve ortağı Ahmed oğlu bııy 

Mehmed'e alddl. 

bolu, 2!) (A.A) - Marmara 

Vtı Erdı:k havallsindekf yrr sar

sıntısından :.r.arar gören ynrd· 

daşlııra yardım olnıak üzern vl 

tayet ve merktz mülhakatında· 
ki memur ve mfüıtabdemler ta 

rafından 411 lira bilıillabrner 

merkezine gönderilrut,ılr. 

Bir! h 

K. S. K • Buca Yarışması: 
Hakem: HOscyln ( Altınordu) 

Oyunun bidayetinde Buca ka· 

leci al bir sayı kurtardı. 7 1 ncl 

rlaklkada da Baca mubaclmleri 

boş kılan K. S. K. hleafne 

atamadılar. İki dakika sonra 

(K.. S. K.) ıo gene ve değerli 
muhıclml Hilmi tik sayısını 

kaydetti. 3 dakika sonra K. S. 
K. ikinci sayısını da kazaomışh. 

Ancık 20 inci dakikada Bu 

ca 'lalar tik gollerfnf yaparak 

mQtevazln bir oyunla birinci 

hıltayımı 2 1 sayı ile bftlrmlye 

muvaflak oldolar. 

mı~tır. 

- Halkı Sevindirdi K. S. K. ltlar ikinci devrede 

daha iyi oynamalarına rağmen 

17 inci dakikada Bocı'nın bir 

hllcumunda penaltı ile bir gol 
daha yldfler. 

Son daklkHlıra kadar ikişer 

sayı ile btraber giden oyun 42 
inci dakikada gldlşlol dtğiştlr· 

dl. K .S,K. hfr gol daha atarak 

oyundan 3 - 2 galip çıktı. 

Şark.spor - Tılrkepor maçın

dı Şarkspor takımı Türkspora 

3 gol atarak oyunu kazandı. 

K S.K. - Tclrkspor 8 takJm 

lırı maçında sekiz kişi He çıkan 

Konya 29 (A.A) - ~ehrl · 
miz ve hııvaltslne yağmur düş · 

milşdılr. Son zamanlarda çifçl· 
Jer bl\yle bir yağmuru!! mrzruat 

için çok faydah olacağını söy· 
lfyorlardı. bu itibarla yağmurun 

ya~maeı çifçilerl sevlndirmi~tlr, 

İneklere tüberkilJln aşısı tat 

blk edilmek için tedbirler alın · 

mışhr· Yakında ışı tatbikine 

bir mücadele halinde haşla· 

nacaktır. 

Burdur'da 
Mektehçilik .. 

K S.K. takımı adam başına bir Burdur 29 (A.A) - Gele· 

gol yapmak ıurf'tile oyundan cek hafta belönü köyünde bir 
1-8 sayı ile galip çıktı. Al· ilk okulon lemelatma merasl· 

tıy-fzmlrspor 8 takımları ma· mi yapılacaktır. Cümhuriyet 

çına Izmlrsporlolır çıkmadılar. meydanında tertlb ve tanzimine 

l~kiu Vaziyeti 
İzmit, O (A.A) - Kara 

mürsel'de bu yıl ekin vaziyeti 

çok f yl olduğu gibi mey va ağaç 

farının vaziyeti de çok fyJ 

dlr. Havaların iyi gltmeeinden 

hergfln Yalova'dao otomobil 

seferleri haşlamıotır. 

Filimler Yandı 
İstanbul, 30 (Hueust) - Bo 

eabah Beyoğlunda bir kamyonda 

ydklü f ilimler tutuşarak yan· 

DiıkkAoın eokak pençereslne 
yakın bulunsn tezgah ile üze · 

rlodekl bazı işler yanmıştır. 
Dükkandaki eşya 1500 liraya 

Das Sürana ef gorta şirketine af. 
gortalı ldl. 

Bir Kaza 
Alauncakda Aydan demlryo 

lunda te5vlyecl Ali oğlu hay 

Nurlddlo; makineyi tamir eder· 

ken vidalardan birinin lı:op · 
masil" dört metre } ilksekllkden 

yere düşmüı ve vücudunun bir 

kaç yerinden yaralanmışdır. 

Yaralı haetahaneye kaldırıl· 

mışdır. 

İki! l 
Üç! ~ 
Kemal Talat Karaca! U 

G~ Orhan Rahmi g 

Bozanlı Hatt 
Adana, 30 (A.A) -

Y enlce hattı tızerine ft 

diye kadar Tarsusa ba~lı 
nan Hıçkırı köyd Kar•! 
bağlanmıştır. Saf mbeyll ~ 
oın Kozağaç köyü ile 

köyOnde hlrleştfrllmlştfr. 

Belçika Parası 
Brüksel 3o (A.A) -

12 mfiııtenkU, ve 54 O'~ 
rtye kar~ı 197 rey ile 
nan kıymetten daşorGllJJesi 
kıodakl kanon IAyfbaSl~ 
hal etmiştir. Mecllı bil~ 
bir yıl için fevkalade 

yet vermiştir. 

~ 

Hakem eeremoni yaptı. çalşılmaktadır. mıştır . ...................................................................................................................... ,, 
2 - Havadaki bflrtldet te · 

zıyflt ediyor, hnaoın soğuk· 

lu~o artıyor. 

Müherrld - soğutmaç 
Örnek: kesilmiş koyunların 

etlerini soğutmıçta saklarlar. 

Tebrld etmek - soğutmak 
Bdridane - soğukça, soğuk 

Örnek: niçin bana böyle bı· 
ıldane muamelede bulunuyor

sunuz? , niçin hanı böyle BO· 

ğuk (ıoğukça) davranıyorsunuz? 

BArfz, mOtebariz - belirgin 
Örnek: bn 1 şlo böyle olduğu 

belirgindir (bArlzdlr). 

Tebarüz - Belfrgl 

Tebarftz ettirmek - Berllrt . 
mek 

Tebar6z etmek - belirmek 

Hı'is - gönderme 

Bda (baeü badelmevt aola 

mana)- diril.ne, (fr.) resurrec· 
tlon 

Basar - göz, görme, (lr.) 
oell, vue 

Btlaıra - görem, (fr.) la vue 
örnek: hasıra hnaesı hım· 

ıenfn en mühimlerinden biri· 

dlr - görem, beş duyunun 
en önemlilerinden biridir. 

Basiret - öngörü, (lr.) pre· 
voyaoce 

örnek: basiret, devlet adım· 
larını çok JQzumludur - ön· 

gftrft devlet adımlarına çok 
gerefflldlr. 

BaelretkAr - öngören, ön· 
görQIO 

örnek: siyasi Alemde basiret· 

klr olmak IAzımdır - siyasal 

acundı Ongöril olmak gerektir. 

Basit ( ade anlamına) - ba 

slt (t. kö.), ( lr.) slmple 

Basit (gayri mürekkeb an· 

lama) - yalınç, (fr.) eimple 

örnek: TOrk ordoların1n baş · 

kumandanı, AtatOrktür - Türk 

ordularının bııbuğa Atatürktür. 

Başkumandan - başkomu· 

tan, (fr.) cammandant en chef 

Örnek: şarktaki orduların 
başkumandanı - doğudaki or. 

dularm başkomutanı. 

Komandan - Komutan 

Komanda etmek - Komutma 

Bataet - Ağırhk, yavıılık, 

( fr.) lenteur 

örnek: Bu io bo kadar ha · 

taetle yürümez bu iş bu 

kadar yavaıJlıkla (ığırlıkla) yll 

rümez. 

Bataet göstermek - Yavaşı · 

mak, ağırlık göstermek, (lr.) 

montrer de la lenteur 

örnek: işlerinizde bataet gös · 

termc-ylnfz - işlerinizde yava· 

şımayınız (ağırlık göstermeyiniz) 

Bati Ağır, yavaş, (fr.) 
fent 

BAtıl çürfik, boş, (fr.) 
faoı:, ahsurde, vlde iptal etmek, 

çfirütmek 

örnek: o adam, benim, hık· 

lumı iptal etti, o adam, benim 

hakkımı çürOttO. 

8u arzuhalin pulunu 1 ptal 

ediniz, hu dilekçenin pulunu 

çflrilUlofiz. 

BAtıl itiked - boşlnan, (fr.) 
faueee croyance 

örnek: batıl ldkıdlara sap· 

lınıp kalanlara ar.ımahdır, bo. 

ıtoınlara saplanıp kalınlara 

acı malıdır 

Batın - göbek, kuşak 

örn ek: dördftnctı batı nda de· 

delerimlz birleşiyor, dördftncü 

göbekte (kuşak.ta) dedelerimiz 

blrleılyor. 

Batın - karın, (lr.) ventre 

BAtm - lçyüz, (fr.) inler· 

ne, lnterleur 

örnek: işin zahirine değil, 

hAtınına bakmalı, işin dış yi1· 

zilne değil, le yüzüne balnnah. 

Bltıni - gfzdem, (rr.) eeo 

terlque 

Bayi - eaıao, satıcı (fr) Ven· 

deor, marchınd 

Örnek : alanlarla satanlar an· 

!aştılar, Les vendeora et les 

acheteure se soot entendaa 

Bazan - Arasıra, arada, kimi 

vakit (fr.) quel quefois (parfots) 

Bazı - Kimi, hlrazı, bir ta· 

kım, bir kıeım (lr) quelque (R) 
84zlce - oyuncak (fr.) joo· 

jou, jouet 

BAzu - pazı (ft.) hfceps, 
braa. 

84zobeod pazıbağ (fr.) 
amulette attache ıubras, bras· 

sard. 

Bec4 - yerinde 

NAheca (nAbemahal) - yersiz 

Becayiş almış (fr.) per· 

mutatlon 

Örnek : İki memurun beca· 

ylıJI 1anıb ,.dildi, iki lşmenln 

almaşı onandı. 

Bed - kötO, çirkin. 

Bed'endfş - KötOlük dOşü· 

nen (fr) Malvelllant 

Bedahet - BeshelUk (fr.) 

evtdeoc" 
Örnek : bu bedahet müvace 

besinde dlp·cek eözılm kalmadı, 

bo hesbellik öoilode diyecek 

sözüm kalmadı. 

Bedahtten (bak: bllbedabe) Tebadül - D.,ğlşkt ödemiş 
Tasareız, hazırlanmadın Örnek: (B) He (P) harf feri 

Bedihi, besbelli (fr.) evldent arasında her vakit değfıki ola Belediye BaşkaolJ 
Bedasıl, soysuz. (fr.) de haese bilir. Bay Mi tat Seçildi·· 

orfgloe Bedel olarak Yerine, (lr.) Ö Ô 
k { ) demtş, (Hosuei) - "1 

Bedavet, göçebeli { r. vle A la place de, en remplace· ıı" 
d d belediye idare meclisi · 

e noma e ment de I>' 
Bedbaht, habıteız, kötObahıt, toplanarak aralarından ~ 

Beden - Beden (T. kö.), tat Baykal'ı belediye b•~ 
(fr.) malheureux (fr.) corps 

Bedbin, karamsar (lr.) peeel · ğıne seçmişlerdir, haf 

mlete ( 1) "Burhanı kata,, hu ıözQ bay kıl, düzgün karektt:~ 
Ô lışkan, doğru ve ıkıJ.1 

rnek: hlı. bir işte hedblnlye Çtode bir putgeldln ve TOr· kişidir, bu lf'çlm, çeftt 
ddşmemelidlr, hiçbir işte karam· klstan'da bir ate11

0
aeldln adı •·ıı' 

v büyük bir kıvançla " 
sarlığa düşmemelidir. dtye g6steriyor. Kelime TOrk 

mıştır. 
Beddua, ilenç (fr.) maledlc kaynağından gelmedir. § k ôd ~u 

- ho a şıı ın eı.v 
tloo, anotheme (2) Fransızca "lnter.. öne· alllmlerl Hılkevlnde toP1 

ÔrD•!k: Ana baba bedduası kinin dilimizde olan bu "Arsı" mesleki basblhallerde 

almaktan içtinap etmeli, ana öneki hakkında da ayrıca ya· muştur. yarın Ödemle OJ~~ 
babı ilencine uğramaktan ko· zılacaktar. lerl Kayaköye bir ret~ 
ronmılı. 

Düzeltnıe ztoıtsı yapacaklurlır. 
Bedel - Karşılık, (fr.) COD · Ôdemlş'te çok saııılıfl 

lreveleur K ı b · d ı avuzoo Jrınct sayısın a meılek dirimi vardır . ..). 
Örnek: Senin verdiğin ata ilk sahifenin ı1ördüncil sfitu· - ....- ·ı 

karşılık (bedel) sana bir kıhç A NA D O • 
nunda 19 uncu aatııdakf (Adlt) .J) veriyorum. 

Bedel (esmen anlamına) sözünün kırıılığı olan (Tüzel) 

Tutar den sonra Fransızca olarak 

1\lübadil - Değişmen (lodlclalre) yazılacaktır. 

Mübadele - Değle Hukuk temrinlerinden yazı 
Örnek: Mübadele, heynel · dllfnde her zaman gerekli olan · 

milel lktısadi rabıtaların başla . 
lar lçio (H) harfinde "Bak 

calarından biridir, değlo, nr· 
sınlnsal (1) ökonomlk bağların ve hukuk" kelimelerinde toplu 

başlıcalarından biridir. karşılıklar gösl6rlleccktlr. 

Tebdil etmek - De~lştlr · 

mek 

Tebeddül etmek - Ueğl~ 

mek 

Tebeddöl - Değişme 

Tebdil - Değlttlrme 

M ütebeddfl - Değişken 

Örnek: Bugün hava mille· 

heddll, bugün hava değişken. 

• • • 
Kılnuzun üçüncü sayısında, 

bl rlnct sahifenin dördftncıl 

ııiltunundı ] 7 ve 19 uncu 

sat1rlarda (a li) ve (esllyet) sözleri 

karşııundakl Türkçe karşılıklar 

(öıgüo) ve (özgünlük) olacak 

iken yanlışlıkla (özgül) ve (öz 

güllük olarak dizilmiştir. 

--------- ,t Günlük Siyasal G~ 

Sahip ve Baoyıızg•~ 
Haydar Rüıdil ôK'f ;J 

Umumi neşriyat ve yatlı\~ 
müdürü: Kemal TaHt 1' 
İdarehanesi: • ~ 

İzmir ikinci Beyler •ı · 
C. Halk 1''ırkaıı binası oı 

Telgraf: İzmir •• AN.ı\O ~ 
Telefon: 2776 •• Posta kul" 

ABONE ŞERAl'l:~ 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 

aylığı 500 kuruıtuf· 
Yabancı memleketler içil1dıl 

abone Gcreti 2 7 lits ol' 
Heryerde 5 Kuru.' 

Günü geçmiı nilebalar 25 ~ 
ANADOLU MATBAASıı' 

BASILI\IlŞTIR 
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Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilanlan 

~ilk.ara M. m. v. ea. al. ko. dan: 
tdJ erli fabrikalar mamolAtından ve beher kilosunun tahmin 
t leıı f fıti 188 kuruş olan 15000 kilo pamuk ipliği kapalı 
ltf) L ı 

11 
1 e.,elltmlye konulmuotur. halesi 14,4,935 pazar gOoQ saat 

tıı dedfr. Muvakkat teminat 2115 liradır. Şartnamesini 141 ku
ııt •lmık ve örneklerini göımek letlyeoler hergOo komisyona 
lla r~Y•blUrler. Ekelltmfye girecekler muvakkat banka teminat 

'~UlQb veya maliyeye yatmlmış teminat makbuzlarlle artırma 
k 

1 
troe kanununun 2. inci ve 3 QocQ maddelerinde yazılı ve'i 

'•rl hl tt, 
1 

1 rllkte teklif mektublarını ihale saatlnde.ı enaz bir saat 
~ M. m. v. sa. al. ko. nunı vermeleri. 28 81 5 10 889 

,/•ilk.ıra M. M. V. sa. al. ko. dan: 

k erli fabrikalar mamulAtından 40000 metre kaputluk kumaş 
'P•lı f Pııcı •ar mulile aatm ahnacaktır. İhalesi 15 ·4· 935 pazartesi 

kt1 •aat 11 ded.Jr. Beher metrenin muhammen bedeli 297 
le '1lt 50 aantlmd.Jr. Teminatı movakAateal 7200 liradır. İatelı.lf. 
r e•aaf 

111 
k ve şartnameılol ılmık n görmek latlyenler 595 korno 

gir: •bilinde M. M. V. ıa. ıl. ko. dan verilecektir. Eklılltmlye 
ltık teklerin 2490 No. h kanonun ahkAmına göre lcab eden ve· 
•e ~e beraber belli gftn ve saatinden enaz bir saat evvel teklif 

•tıka mektoblarlle birlikte komisyona vermeleri. 

............... 879 26 31 4 9 
~kua M. M. v. sa. al. ko. dan: 

11 l.4.935 perşembe gftnft saat 15 te ihalesi IJAn edilen 232000 
lae lllakıranın alınmasından vazgeçllmllmlştlr. 31 4 91:i 

KişJada Mas. Mev. satın alına komisyo· 
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

'lttd.u. Mv. 11. al. ko. dan: 

hı 't•dfye'de ciheti askeriyeye ıld 24:78 lira 40 kuruş keşif ti 
"•lır tıı_1 ın tamiri açık ekııUtme suretile mO.nakaaaya konmuştur. 

&ı, eıt 13 ·Nisan· 935 cumartesi gilnü saat 15 de kışlada Met. 
. •• l k lJr d · • • o. da yapılacaktır. Teminatı muvakkate akçeal 175 

gn: bar. lıteklller şartname ve keşlfoımeelnl her gün komisyonda 
e fUrt M k 

t 
•e k er . .ı. Ona aeaeıoa lıtlrak edecekler 2490 Hyılı attırma 

._,: •Utme kanunuoun 2 inci ve 3 Qncil maddelerinde ve şart· 
•ede 1 . 

)orı yazı ı Yeı!fkalarlle birlikte ihale saatinden evvel komf,. 
e ~Gracaatları. 881 26 31 5 11 

ec~,Clttıbkem mevki ... al. lco. nund11n: 

Miktarı Muhammen Beher ldloııonun Teminatı muuk· 

bedeli tahmin edilen kate akçesi 
f latl 

\'etlf Kilo Lira Lira kr. Lira kr. 
cı,a 1000 3300 3 30 247 50 

)e~lterı lhtlyacı için yukandı cins ve miktarı yHılı bln kllo 

"rı 
9 
cıva açık ek&lhme ıoretlle satın ahnıcaktır. İhıleııi 16.ol· 

ko · 35 ealı gftnO ııaat 15 te İzmlrde kışlada Met. mv. sa. al. 
• lltJ11d '°"da 1 yapılıcaktJr. İstek.Uler şartnamesini her gilu komla · 

"1a1 görebilirler. EkalltmJye iştirak edecekler lhıle gftnd 2490 
dele~ •rttırmı 'Ve eksiltme kıounonuu 2 inci ve 3 (loca mıd· 
flıG" ilde •e şartnamede yazıh •talkalarUe birlikte komisyona 
~••tlerf. 31 5 9 14 924 

Gaffarzade Oteli 
tdJ?lel baıtınhaşa yeniden boyatalmıe ve mobtlyası tecdit 
edn lnlıtlr. Sıhhi temizliğe ııon derecede dikkat ve itina 

bı lllektedlr. Servlıı muntazam, oda flıtlerl zamanın lca-
lla gô 

111 re ucoıdur. Bundan evel senelerce mftsteclrl bulun· 
'-t Old ır. b ı,111 u"um u mileeseseme gôeterllen rağbetin gene gôa· 

lneelnl muhterem mOşterllerlmden rica ederim. 

.. ~J Abdullah Molaliç -
,- Ztn. 

8 
ır Evkaf Müdürlüğünden: 

'lleU1t 20 l>ltt O Ura geliri •e Evkafın da hiHedar bulunduğu ali 
"1ıy, Caddeılnde kilo 28 No. lı ddkkAnıo 14 aylık icarı arttır· 
leıı1, ç:k•rılmıotır. lbaleai 9.4.935 salı günd saat onbeıtedfr. 

., erin Evkaf ldatesloe müracaatlerl ilAo olunur. 

~ 31 4 9 922 

Doktor ~ 

Zekai Tarakçı 
•. Dahiliye Mntehassısı 
t.tlııcı B 1 ô~ıed ey er sokak No. 45 Beyler Hamamı karşısında .. 

~~n sonra 3 - 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 

~r~ TELEFON : 3806 

<lrk • ~ ~ . ıye Palamutçuları Anonim şir-
. eı.ııden· 
~ l'flrkı • 

hı'8tdı ı'e Palamotçuları Anonl m ılrketlolo senelik adi umumi 

l'ıc•re/ ar toplıntm 28 Nl!ao 935 Pazar güotı saat 15 de İzmir 
11)Plıııt "" •anayi odaııı ealonunda yapılacağından hlaeedarların 
'-tat111 

1 
~ftbünden on gOn evveline kadar şirkete milracaatla top· 

g rme karta almaları rtcı olunor. 

İdare Mecllıl 

Mnzakere Ruznamesi 
l - ı dıre h 1 2 _ B eyet ve müraklp raporlarınıo okuomaeı 

1 
a -.. Nlllrıçonun taadlklle idue heyetinin ibrası 

ethae k lıımname mucibince mOddetlerl biten iki azanın yer· 
.. endllerlni b , _ .,. n veya ut başkalarının seçilmesi 
G &\.Arın teval ıuretl 

-.. Mftraktp lntlbıba l'e tıhaleatınıo belll edilmesi sı 5 10 

Aydın Nafıa başmühendisliğinden 
4028.80 lira keşi( il Aydm -Tlro yolunun 12+500 deki ikiz· 

dere köprila6ne bir göz ilahesi milnıkasaıına lıtekll çıkmıdığm· 

dan ylrıol gOn maddetle ve paıarlılda ekeUtmlye konulmuştur. 

lateklllerln yüzde 7 ,5 teminat akçealle 11 ·4· 935 perşembe 
gOoü saat on beşte vllAyet enctlmenlne gelmeleri. 

902 31 3 7 10 

1 Mayıs Bayramını S.S.C. 
Birliğinde Geçiriniz. 

1 Mayısta yapılucak şenlikleri gör· 
mek için S. S. C. birliğine gidiniz. 

S. S. C. birliğinde seyahatiniz esnuındı gôrdOklerlnlz, Qzerl· 

nlzde unutulmaz tesirler bırakacaktır. 

1 Mayıs bayramları 3 glln stırer, Her tiyatroda ve her kuUlpte 

huauef ııurette hazırlınmış temsiller olacak, tam bir konıer ıe· 

rlsl verilecektir. 

S. S. C. birliğinde samimi ve yftrekten bir ktbule mazhar 
olacaksrnız. Tor f latlerl milhlm nlabette tenzil edilmlotlr. 

Iotorlet S. S. C. birliğinde 20 günlOk bir seyahat tertlh ede· 

cek. Odeea, Klyev, Bark.ov, Moskon şehirleri ve Dlnyepr elek· 

tfrfk saotıralı ziyaret edilecektir. 
Vapur lıtanbul'dan 18 Nisan 1935 de kalkacaktar. 

latanbol'dan gidip gelme 20 gOolük turno I latl: 

Totlat Kategorisi 321 TGrk llraaı. 

3 Oncü Kategori 201 11 
.. 

Diğer şehirleri ziyaret için gerek yalnız bao1Da, gerekse grob 

halinde seyahatler tertip edilecektir. 

Malumat almak için loturlste aıa~ıdald adrese 

Galata hovgamyan hın 2 inci kıt 

Telefon 4. · 2 • 5 • O • 1 
4 . 2 · 3 · 5 · 8 nyı 

Acf'!f\talarımız olan NATTA ve tTA ya mAraeıat edlnl•. 

Sigorta işlerinde ihtisas 
yapmak üzere A vrupaya 
gitmek isti yenlere 
Milli Reasftrans Türk Anonim Şir

ketinden: 
Şlrketlmlı nakliye, iş ve kol· 

ı~ktlf amele kaza ııigortaların 
dan lhtlaae yapmak Qzere Av· 

rupaya talebe gönderecektir. la · 

teklilerln: 
1 - Yaksek ticaret ve lk· 

tleat mektebi veya hukuk fa· 
kftltesinden mezun olmaııı veya 

but bir sigorta şirketinde me· 

mur sıfat ile çıhomı\.da bulon · 

maaı, 

2 - 35 yaşını tecavOı et· 

memlş olması, 

~İ - Askerlik hbmetlnl ifa 

eylemiş bulunması, 

4 - Tahsilini takib dedtbi· 

lecek ederecede Avrupa lisan· 
larından birine vakıf bulun· 

mas1 şarttır, 

Yukarıdaki oartları caml Is· 
tek.liler bir mftaıbaka lmtiha· 

oına tabi tutulacaklar ve im· 
tihaoda muvaffak olanlar bir 

HA bir buçuk sene mQddetle 

Auupaya efgortacılık tahsili ve 

stajı yapmak üzere gönderile· 

ceklerdlr. 
Müaabıtka ~imtihanı riyaziye, 

muhasebe, mali ve iktieadi ma· 
lumatı umumiye ve ecnebi lf. 
eanlarandao yapılacaktır. 

Gidecek talebeye A vrupada 

bulunacakları mQddetce bolun· 

dukları memleket ve şehrin ha· 

yat bahalıhğı ve geçim eereltf 

nazarı ltlhare alıomak ~artile 

orta halll bir lnaanm ihtiyacı· 

oa tekabül edecek ücret veri· 
lecektlr. liondan maada talebe · 

n{n burada geçlodlrmeğc mec· 

bor olduğu ailesi için (varsa) 

göstereceği ıahsı ayda ( 30 ) 
otuz Ura tediye olunacaktır. 

İmtihanda müsavi şarta lh 

raz edenlerden ecnebi lisanını 

daha kuvvetli bilenler tercih 

olunur. isteklilerin aoağıda ya· 

zıh vestkııları hamilen nihayet 

1 Nl11n 1935 tarihine kadar 

şirketimize mftracaıt eyleme· 

lerl IAzımdır. 

A. - Şirket mQdftrlyetlne 

hitaben yazılmış bir luldı, 

B. - Mekteb şahadetaameal 

( •eya kAtlbl adliden mueaddak 
euretl ), 

C. - Mekteb şıhıdetnamesl 
olmıyanların çılışdıkları sigorta 

şirketinden alacakları tae· 
dikli bir Yetika, 

D. - Üç ıdet veıılkılık fo · 
tograf, 

E . Tercümel hal varakası, 
Moaabakada muvaffak olup 

Avrupayı gidecek [olanlardan 

tahsili müteakip avdet ettlkle· 
rinde A nopada kaldıklarının 

bir misli mfiddetle şirketce göa· 
terllecek yerde çah,acaklırına 

dair bir taahhiitname alınacak· 
tır. Fazla tafsll4t için şirketi 
umumi kAtlpllğfne mQracaat 

edilebilir. Mueabakl gOnii ay· 

rıca llAn olunacağı gibi ta· 

liplere de yazı ile blllrllecektlr. 

İhtar: 

Bundan enelkl IJaolarımız· 

da taliplerin azami yaaı 35 
olarak gösterilmek IAzım geUr· 

ken 30 olarak baaılmıştar. Key· 

ftyet tashih olunur. 

Açık teşekkOr 
Geçen giln geçirdiğim ani 

bir rahataızlık dolayıalle bent 

seven arkadaşlarımın ve kıy· 

metli mfiştertlerimfn gerek te· 

lefoo la ve gerekse bizzat daire· 

me ve evime kadar gelerek ha· 

hrmı aormaluından doyduğum 

Pevloçten ötDrCl her birin~ ayrı 

ayrı teoekkftrd bir borç eayar 

ve kendilerine ıooauz saygılı· 

rımı sonmağa muhterem gaze· 

teoizln vaı•ta olmasını dilerim. 

lzmlr tıçfincCl noteri 

Hı81D Tatula 

Bergama icrasından: 
Gayri menkul malların açık 

artırma llloı . 

Açık artırma ile paraya çev· 
rllecek gayri menkulfio ne ol· 

doğu: Birbirine muttasıl bir 

demi rcl, bf r boyacı, bir bakkal 
dOkkAnı u., arsa ve area Qze· 
rinde iki dam. 

Gayri menkoltln bulunduğu 

mevki: Bergama Enverpaşa M. 
Kınık caddesi. 

Takdir olunan kıymet: 1000 
lira. 

Artırmanın yapılacağı yer, 

gftn ve saat: 11 .5. 935 eomır· 
teıl gOnft saat 14-15 icra da· 
f real. 

1 - İşbu .:ayrl menkulQn 

artırma ~artnameııl 1 ·5· 935 
tarihinden itibaren Bergama 

icra dairesinin muayyen numa· 

raeı ile memuriyetimi ıe milra· 
caat etmelidirler. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde 

7 ,5 ğo nlebetlode pey . veya 
milli bir bankadan teminat 
mektubu tevdi edecektir. 

3 - f pot ek ıahibl alacaklı· 
lula diğer ılacaklılırın ve lr· 

tlfak hık sahiplerinin gayri 

menkul Ozerlndekl haklarını 

huıuıfle fıls ve masrafa dair 

olan lddlılarını işbu llln tırl· 

hJnden itibaren 20 gftn içinde 

evrakı mGıbltelerlle birlikte 

memurlyetlmlze bildirmeleri 

lcab eder. Akel halde hakları 

tapu alclllile sabh olmadıkça 

satış bedelinin paylaomasından 

hariç kalacaktar. 
4 - GösıerUen artırmaya 

tıtlrak edenler artttma oartnı 

mealnl okomuo ve Ulzumlo ma· 

ldmıtı almış ve bunu tamamen 

kabul etmiş addolunorlar. 

S - Tayin olunan zamındı 
gıayrl menkul Qç defa batırıl· 

dıktan ıonra en çok ırurana 

ihale olunur. Ancak artırma 

bedeli muhammen kıymetin 

ytııde 7 5 ini bulmaz veya satış 

lııtlyenhı alacağını rtıchanı olan 

diğer alacaklılar holunub ta 
bedeli o gayri menkul ile temin 

edllmlt ıladklılardın meemu· 

undan fazlıya çıkmızH en çok 

artaranın tHhhddO bakı kalmak 

Ozere artarma 15 gan daha 

temdld ve 15 inci gftnO ayni 
saatte yapılacak arhrmada he· 

deli sataş lı!tiyenln alacağını 

rftchını olan df ğer alacakhların 

o gayd menkul ile temin edil
miş alacakhlarm mecmuuodan 

fazlıya çıkmak şırtlle en çok 

artırana ihale edlllr. 

6 - Gayri menkul kendisine 

ihale edilen kimse derhal veya 

verlltın mühlet içinde parayı 

vermezse ihale feaholonarak 

kendisinden evvel en yüksek 

teklifte bulunanın arzetmlş ol · 

doğu bedelle razı olursa ona, 

razı olmazsa hemen 15 gdn 

müddetle artırmaya çıkarılıp 

en çok artırana ihale edlllr. 

İki ihale arHındaki fark ayrıca 
geçen gCinler için de yilıde 

5 den hesab edflecek faiz ve 

diğer mHraf lar ayrıca bftkme 

hıcet kılmaksızın memuriyeti· 

mlzce abcıdıo tahsil olunur. 

Birinci artırmada gayri men· 
kul tabmtn olunan değerin yilz· 

de yeımiş beşini bulmazsa ikin· 

el artırması 26 ·5: 935 pazar 

saat 14--=15 de Bergama icra 
dairesinde yapılıcaktar. 

Gayri menkul yukarıda göe· 

terilen 11 ·5· 935 tarihinde 

Bergama icra memorluğu oda· 
ıımdı işbu ilin ve göstertlen 

artırma oartnameel dairesinde 

•talacıA• UAn olunur. 914 

Urla C~nayeti 
Suçluları. 
Oç Kişinin Tahliye 
Dilekleri Kabul Edildi. 

Beş yıl evel Urıa'da bıiklm 

hay Zlya'yı öldürmekle suçlu 

dokuz kişiden altısıom tahliye 

talebinin Urla Adliyesince reddi 

ftzerloe suçlular şehrimiz Ağır· 

ceza mabkemeıl başkanlığına 

bıo,ormoşlardı. 

Ağırceza mahkemesi haokan· 
lığı: nrakı tetkl k etmiş ve 

ıuçlulardao Avukat bay Sabri 
ile keresteci bay S11llh Zeki •e 

eski nflfos kAtlbl bay Haaan'ao 

lklyftz ellfoer lira kefaletle tah · 
llyelerloe, Dava veklU bay Feh· 
mi, kardeşi bay Ahmed ve bay 

Abdurrabman'ın tablfy" taleb

lerlnlo reddine karar nrll· 

mlştlr: 

Boto.n 
ümidler 
Moskova'da .. 

Viyana 30 (A.A) bay 

Hhler'fn A vuaturya mes'eleelode 

almış olduğu uzlyet Viyana 

matboıtıoın protestolarına aebeb 

olmaktadır. Matbuat bCUQn 

tımidlerlnl Mosk.ova kooferan · 

aını bağlamıştır. 

Krallık taraf tarı matbuat 

Bltlerlzme ve Ansloaa yeg•ne 
mdeeelr ve devamlı kale olarak 

mee'eleılnln silr'atle hallinin 

lQzumunu yaamaktadır. 

Orman Şirketi 
Bolu, 30 (A.A) - bolu or· 

mao loletme Tark Anonim olr· 

keti yıllık toplant11tnı Balke•I 

11lononda yaptı, hleeedırlarıaa 

yftıde 19 temettd dağıtılmuına 
karar nrdl. Şirket heyeti umu· 
mlyeııl eski idare heyetini ye· 

nlden ıeçll. 

Gflmft.~hane'de Zer'iyat 
GilmQşbane 29 (A.A) - buyıl 

fll4yetlmlıe birçok yıllardın· 

beri g6rfllmedtk derecede çok 

kar yağdığından gilzldk zeriyat 

yapımlamıştı. Karlar yeni eri· 

mlo oldugundan şimdi yazlık 
ekim samaoı gelmiştir, bugilo· 

lerde havalar mnmıya baelı· 

mıotar. 

İzmir belediyesinden: 
2 27 numarala ve 15 1·934. 

tarihli kararname lle mer'lyete 

giren hayvan sağhk zabıtası 

nizamnameıloln bazı maddele· 
dol değiştiren nizamnamenin 

1 l inci maddesini tadil eden 

nizamname belediyedeki UAn 

tahtasını ıaılmııtar. Herkee 

okoıon. 923 

Isparta Hilye hukuk mah· 
kemealnden: 

.l\f dddei ıeparta bazloel mali· 
yesloe izafetle vekili omumlel 

avukat h :mit 
M. A. lzmlrde mukim alman 

tabaasından leyhim Karemden 

ıııparta hazinesi tarafından müd· 

del aleyh leyhlm Karemden 

aleyhine açıi1Jn .ipole:k kaydının 
terkini hakkındaki davaom 

tahkikıtında müddeialeyhin ka· 
mırın medtnloln ;32 inci mad· 
desi bftkmüoe tflvfilıart gaibi 
mumaileyh hakkında maltlmatı 

olanların bir a~neye kadar 
bildirmeleri llAnat yapılmaeına 

kar1r verilmiş olduğundan ve 

lebu llıluatıo reıımt gazete ve 
lzmlr gazetelerinden blrlle na. 
oma da lılzum hAs ıl olmuş ol · 

duğuodao işbu llAo tarihinden 

itibaren hir fiene zarfında müd· 

del aleyhin ikameıg4hını bilen· 
lerio Isparta asliye mehkemr.ııl 

hukuk kısmına bUdlrmelerl 

ıazumu ilAn olunur. 915 



KASE 

NE_DKALMiNA 
•Akşehir bankası• 

Sermayesi: 1,000,000 T.L. l 
D~mü1r ŞYlbe~ü 
tklocl kordonda Borsa civarında kendi blnasmdı 

TELEFON: 2363 ---····----
Hertürlfi Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

lUnsait şeraitle mevduat khul edilir 

Hububat, QzQm, incir, pamuk, zeytinyağı, afyon ve 
sair emtia kumusyonculuğu yapılır. Malların vOru· 
duoda sahiplerine en mQsait şeraitte avans verilir. 

lzmir Emlak ve Eytam Bankasın
dan: 

EsH No. Mevkii No. Cloıi 
702 Keçeciler dellAlbaşı ıokak 2 ev 
702,l Keçeciler « " 4 ev 
70~.2 .. c: .. 6 ev 

depozito T. L. 
16 
16 
16 

392,()98 Yol bedeetenl hisar camii önft 70,22 iki dolıb 5 
c. 11 KOçilk tuhafiyeciler çarşısı 4:0,6 dükkio 
c. 33 Manisa ıaray mahallesi uzun yol 7~ ev 
c. 38 Turgutlu kasabası yenice mıballeet ev 

eıkl klllıe ıokağı. 

5 
23 
12 

Mevki vo nomaralart yazıla emllkio bir ıeoellk kiraları 2.4. 
935 sah gnno. saat ooda ihale edilmek tızeru arttırmıya konul 

muştur. !etekli olanların hlıalarmda yazıla pey akçelerlni yatı· 
rarak arttırmasına girmeleri lAzımdır. 25 31 856 

• 
Ôksnrcnler! Mut· 
laka (Okamentol) 
ÔksOrük Şekerle· 
rini TecrOhe Edi· 
niz ... 

ve Ptırjen ~ahapın 
Eıı Ostiln Bir l\IOs· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Ku ,·veli i l\lüs bil 
lstiyenlcr Şahap 
Sıhhat SnrgOn 

Haplarını Maruf 
ceza depolarından 
\'C Eczaneler<fon 
Arasınlar. 

cc 
LU 
C:J 
LLıl 
c -~ 
>
<C 
VJ 

' .......... .. 

• 

Üohereltede Döçent, 
(Muavio Profealh) 

Dr. A. Saf ittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

llastalara lıcrgiin öğleden 
sonra bakar. 

1etik1'1 caddeıi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S TAN BU L · 
Telefon : 49250 

Hamza Rüstem 
fF otoğ ıra fflh1 a fi1 e~ ô 

---.··---
1 - Bayram gilnlerl açıktır. 

Muhterem müşterilerimizden gördü~ilmOz rağbet ve 
teveccühe naclz Lir mukabele olmak üzere bayramın 
blrhıcl gününnen Mertan nihayetine kadar resim çek· 

tirrcek Aoygılı müşterJlcrlmize t;frer zarif hediye ver· 
wrği düşilodük . 

M ilşterilerimlı.ln bu hediyf'mlzi kabul etmekle bizi şeref. 
lımdfreceklerlnl ümit ve temenni eyleriz. 

2 - Mağazamızda en yeni fotoğraf makineleri ile eczaları 
ve umum fotoğraf oıalzemesf büyük tenzllAt ile satıl· 

maktadır. Muhterem müşterilerimizin bllhaesa nazarı 
dikkatlerini celbederlz 

Resne Fotoğraf lıanesi Sahibinin 
Müşterilerinden 8iı· Ricası .. 

İkinci Beyler sokağındaki fotoğraf hanemi kepattığıruı Hygılı 
müşt,.rllecime ilan ederim. 

Klfşeleriml Emlrier çarşısında Bay Hamza Rüstem fotoğraf· 
hanesine naklettim. Sfparl~ vermek lstiyenler liitfen oraya oğ· 
rasıolar. 

Ben de şimdilik ekser zamımlar oradayım. 

BAHAETTİN ·FOTO RESNE 

Denizyolları lzmir acenteliğinden 
Deolzyolları l~letmesl vaparlorıoa lzmlr limanından tahmil 

veya bu npurlardan tahliye olunacak eşyayı tüccarlyenln tahmil 

ve tahltfye Qcrctf bir seoe miiddetle talibine ihale olunmak Ozere 

21 Mart 9 35 perşembe . gfiofioden itibaren 20 gOo mOddetle 

mdnakaeaya konulduğondao talihlerin 10 Nisan 935 carşamba 

günü saat 15 de İzmir acentelik blaasmda yapılacak açık indir· 

meye iştirakleri n bn halıdaki şeraiti anlamak isti~ enleri o şf m· 

diden acentellğlmlze milracaatları il4n olunur. 

21 24 27 31 3 7 

~DOKTOR 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi Rontken Mntahassısı 

HERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 
ve ELEKTfRtK TEDAVİLERL 

Yfirümiyen ve Bilhaua RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Viol<: 
'fathik ve Rontken ile KEL Tedavileri Yapılır. 

• ikinci Beyler Sokak .Fano Karom No. 25 • Tele. !254!2 

Tt:J OK iYE 

llR/ ~T 
BAN~A51 

• DAoA 
BiRiKTiREN 
'RA~T--{;Dl;Q 

.,. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDA1~ KUMPANYASI 

0 UL YSSES,, vapuru 20 martta beklenmekte olup ycıkOO~ 
boşaluıkten sonra BurgH, Varna ve KOstence limanları için yO' 
alacaktır, 

"CERES,. vapuru 25 marllan 28 muta kadar Anvere, Rotet 
dam, Amsterdam ve Bamburg Umanları için yok alacaktır. 

"ULYSSES,. vapura 8 nfeandao 11 nisana kadar Aovers, R0 

ıerdam ve Hamburg limanları lçlo yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINlEN 
"ROLAND,. motOril 20 muua Roterdaru. lhruburg, CoptO 

hagen, D.mtzlg. Gdynia, Goteburg, 03lo ''e lakandlnavya uınsıı • 
ları fçln yük alacaktır. 

'•VlKINGLA.ND,, motöril 2olaanda Roterdacn, Bamburg, C0 

penbaj!en, Danızfg, Gdynia, Gotebarg, Oıtlo ve İekandloıf1' 
limanları lçfo yftlt alacak tar. 

SERVİCE MAR1T1M UOUMAlN 
• Garbi Akdeniz için aydı blr Muntazam Sefer 

"PELES,. vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Maltı, CenofSı 

Marsllya v~ Bareelooa hareket tdecektlr. 

"ALBA JULYA .. vapuru 1 mayısta gelip 2 mıy11ta Mail•• 
Cenevo, Marstlya ve Bar~elon'a hartket edecektir. 

NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 

İzmir Nev· York arasında ayda bir muntazam sefer 

"TAM ESIS,, vapuru 19 martta (doğru) Nevyork lçfn yO~ 
alacakhr, 

11JUNOS,, vapura 20 nisanda ( Doğru ) Nevyork için yO~ 
alacaktır 

Hamiş: İlADlardakl hareket tarihlerindeki deglşlkllklerden acePıe 
mes'ulf yet kabul etmez. 

Fazlı talsUAt için İkinci Kordonda Tahmil ve Tabliye ıtrke~ ı 
binası arkasında FratelU Sperco acentılığına mQracaat edllıne~ 
rica olunur. Telefon: 2004 . 2005 ./' 

V. N. 

VV. ~"'. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEY ANTE L1N1E 

"AVOLA11 vapuru 15 martta 

bekleniyor, 4 nisanı kadar An· 
ven, Roterdam, Hambarg ve 

Bremen llnnnlarına yllkllye· 
cektlr. 

11SAMOS11 npuro 15 olsan· 
da beklt:nlyor. 20 ohana kadar 

Anvers, Roterdam, Hamburg 

ve Bremen lf maolarana yük 

alacaktır. 

" DERlNJE " vapuru 5 nl· 
eaodı bekleniyor, Aovert, Hım · 

burg ve Bremenden yük çıkıl· 

racak.tır. 

ARMEMENT H. SCBULDT 

HAMBURG 

" NORBURG .. vapuru 31 
marttı bekleniyor. Hımborg ve 
Anvers'ten yok çıkaracaktır. 

JOBNSTON VV ARREN LlNES 

LTD - LlVERPUL 
0 DROMOREu vapuru 8 nl· 

Hnda bekleniyor, Anvere ve 
Llverpal'dao yilk çıkarıp Burgu. 

Varna, Köstcoce. Galaç ve 

Bralla için yllk alacaktır. 
11NEPTUN,, SEA NA VlGATl· 

ON COMPANY Ltd. 

BUDA PEŞTE 
•·DUNA.. vapuru 5 nisanda 

bekleniyor, doğru olarak Bralla, 

Budapcşte, Bratlslava ve Viyana 
için yO.k alacaktır. 

THE EKSPORT STEA.MSB1P 

CORPORATıON 

Olivier ve şilrekN 
sı Limitet Vapur 
Acentası 
~ndeU Haıı. Birinci K.ordo0 

Tel. 2443 
The Ellermao Lfnee Ltd. 
"GlTY OF OKSFORD., t• 

puro nisan baelangıcında LoD 

drı ve Anvere'ten gelJp tabii 

yede bulunacak Te ayni zaınııı 
da Londra ve Hull için y6~ 
alıcaktır. 

"ROUMELIAN,. vapuru JO 
nisanda Ltverpool Scveıuueı'd•' 
rellp boşaltacaktır. 

"RUNO,. •ıpuru nleao eO' 

nanda J,oodra, Hull ve }.O' 

vere'ten gelip tahliyede bolıl' 
nacak ve ayni zamanda Loll' 

dra ve: H ull için yilk alacıkll1' 
Denteache Levante Llnle 

"DELOS,, nparn BambutE' 
Bremen ve Anvere'ten gellP 
yilküoO. boeahmıştır. 

Not Vurul tarihleri ve f' 

purlann lıf mlerf herine dell1
1 

ti.kliklerden mea'uUyet kıbıl 
_ed_ı_ım_e_,z_. __ ~ _______ __./ 

rıoa yok alacaktır. 

"EKSMOUTB,. npuru ıP 
nisan doğra b~klrnlyor, .Ne' 
york, Fllldelf f ya ve 8altlııJ01 

limanlarına yük alacaktır. 

" EKSELSIOR " vapuru ~ 
mayısta bekleniyor, Nevyor 

limıoıoa yftk alacaktır. 
9 0 EKSMINStER,, vapuru l • 

mayısa bekleniyor, Nefyo1 

limanını yO.k alıcaktar. 

N. B. - Gelle tarihleri ti 
~ 

vapur tarihlerinde ıcenteo> 
hiçbir mea'ullyet kabul etoıeJ 

T~lefon No. 2007 . 200c: 

- • • 
IZM IR -----

Esnaf ve Ahali bankası ------------------------
----

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

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

Alaşehir, Tire .. ---··---
HertftrlQ Banka Muamelitı Yapar .. 

Bir eenelfk mevduata % 6 
Allı aylık ,, ey, 4,1·2 

§ Vadeılz hesabı carilere % 4 faiz verit· 

-aıııııım ı 11 ı ı ı ı • 


