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(\eni Esnaf ve Is~ilerimiz. General Lüdendorf Bir 
l\~:ş::~~ar o·· T l ld B.: A . D ..,,; 8. GazeteyeNelerSöyledi? _._ un op anı ı. ay vnı ogan, ır-

Bu ay içinde gazetelere ve· Al d M b " A k J • k U J (l 
~nen yeuı karşıhktar kılavuzu, 1·kl ·n Çalışma Program Dl Anlattı manya a ec urı s er ı su . 
u devrımıoın başlı dnrak••· l erı , l • Bir Sulh Zamanıdır .. 

''tada ~ n biridir. Dil araştırma 
l tıruoıu, iki buçuk yıllık araş· 
ırlnıı.lanoın verimleri arasın da 

• 
> 

ıın 
canhlar1D1 bu kılavazo or· 

l•yı koyabilmek vargısına ver· 
ltı.ltr 1• Bugto artık bu çalışma · 
ıııo ilk l' yemişini -.ermesi bfitün 
n ibk ileri atıhşlart gibi gene 
ılyuıc Ôoder Ataıürk'ün yol 

@ôsıe • 
rıclUğl ile olmuştor. 

bl tııa•oz çalışmalarına kısa 
' ba1u~: 

I! (l l933 oıarıınde, lam iki yıl 
~~ knee Önder, dil kuramooo 

d:lldl Ylikeek başkanhğı ~ltıo· C. H. P. Ba~kaoı ve Yozgat Saylavı 
}ô toplaoıış onlara şöyle bir Bay Avni Doğan 

~e ~rge ( l) vermişti. 
ıı.11 d.. •aıı dilinde hergıın dilimiz· 
e~· " d ıet' &elıtı 0la.şın yabancı kökten 

Cümhorfyet Balk partisi es· 
naf ve işçiler birliğinin Birinci 
kordon'dakl bioasmda düo bir lıkt e sözlere öz Türkçe karşı · 

f ~t arar:nık.. toplantı yapılmış ve fırka vilıi 
re ' ç•lı Q yol üzerinde haşlanan yet idare heyeti baokanı Y ozgad 

~illa u ( k dil aaylavı Bay Avni Doğan, otuz 
hı11 ''\e ' . k önce Büyü. beş birliğin idare heyetlerlle 
ıt1 I· dl U) dediğimiz adımla ken· bir hasbıhalde bulanarak bfr. 
tııt1 t,:11:68~erdJ. (Kamusu Türki) Uklerin çahşmı sistemleri. mak 

bllle ra.k içinden toplanan 15 8adları ve beklenen neticeler 
'ı"" 6G Ya ın arabça ve farsça hakkındaki f iklrlerfnl anlat· 
V t, ilet 

'•l~ e liste gazetelerde ha· mu.ıtır. Bu toplantıda belediye 
bil •e bQtdn yorddaşlardan baokanı doktor Bay Behçet 

'"'ıı l'ııt~ 86ılerl karşılayabilecek Salih Uz da bulunmuş, bilahare 
rtı let c;e Sözler arayıp bulmaları Vıli General KAzım Dlrlk te 

iltı.d1. 

' 
·o oelmlştlr. ,,, . ltt6 J\. " 

' 0ğ• tıçtı~ ı:ı vnderln koteal eUle Bay Avni Doğan'ın yaptığı 
glre l her yola seve letlye hasbihalden eonra bJrUklerfn 

ıı ·r 

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

:c. H. Partisi Sermayedar ve işçiyi Kanun 
Nazarında Mnsavi Tutar. 

Üstte Birlikler içtimaından bfrinde gene blı işci kız söz söylüyor. 
[* işaretli zat Birlikler §ef i Bay Osman Şen'dir] Altta tütün 

i~cilerinden Bayanların toplantısı .. 

Münib, 10 (A.A) - General 
Ltıdendorf Nahtaosgabe gazete ·~· 

efnfn Münib muhabJrloe aşağı · 

dakl beyanatta bulunmuştur : 

- Almaoya'da m"cbori 88· 

kerlik usollinön iadesi sulh için 

bir zamandır. 1914 de Alman· 
ya'ya taarruz kolay olmuştur. 

Zira düşmanlarımız Almanyanıo 
bütün müdafaa : kuvvetlerini 

birden kollıtnamıyacağını blJJyor· 
larda. SUAh taşıyabilecek beş 

milyondan fazla insan askeri 

Çin Hükôme-
tinin Sefiri .. 

••••• 
İsıaobul, 10 {Hususi) - Çtn 

hükumetinin Tarldye elçiliği 

müsleşarlle memurları gelmiştir. 

Sefir de yakında şehrimize 

gelerek Ank:ara'ya gideceklerdir. 

Bulgaristan'da 

Vaziyet Karışık 

terbiye görmemişlerdi. Bonon 
ne demek olduğunu blzıat mu· 

Bay Avnl Doğan'ıo çok öıld hakikaten intizamlı, pro~ramlı İstanbul. 10 ( Hosuei ) -

olan hasblball, birUklerl kıy- bir meeai başlamıştır. Üetkat, Bulgarlstan'da dahili vaziyeti General Lüdendorf 

metlendlrmek 9e tamamen ikiye eyrılmıotır: ı karışıktır, BJr hükumet dar· harebede komanda etmfe olan· 
le İ Grk ulneu ba.y6.k fırka, vllıtyet ve belediyeden 
bll. Çten gelen bir istekle olan dilekleri hakkında, her 

llet~blc.ete de kendlnJ verdi. 
O eıs bildiğini ortaya döktft. 

@elnı.ı:dtn Yatında her yandan 
gôt~ ' toplanmış kareılıklar 

Caldeli kuvvetli birer unsut - Sonu 4 neft yftzde - besi beklenmektedir. lar blUrler. 

~~~~k •• ~==·~~.!~·~!~7d:n::. ~:E:.ü::.;:~~:.;:~:~~:~!~~ xıma-n'1ara·-c:öre-Te11rike··ıı~ 
kaşa edilmiştir. Bunlardan mft· biiyiik bir memnuniyet ve al4· 

· lııt ~tlııe alınarak ( Karşıhk-
ıı~ "la.~ ao> 

11 
'1l\lı ( tııu ) yapılmasına glrl· 

tııı' 2). 
f l'.'t. 

11rlıır' derglısl:tQ" çalışmaları ve tarama 

ıtıı t~r t, ht 
~l hl l'&ı llerleyloce görüldü 
ttaıtı.d llııı Yurdun ötesinden be· 
btı. l eln gelmiş önerge (3) terle 

l •-vıı le e\ llt ı · latentlen tilmlük 
'()l ,:~1•tıUkle · başa çıkarmıya ~'Yttakl ur. Dllin birçok ana 
11l't,)'ıı, ;ı:ı •ardır ki anketle 

110 
11f 1'td11 }' ôltüloıdş değildir. On. 

~e, llk •ııı. sözleri bulmak için 
l\ ör:ı.c ~ tı..e~ e onları tereloe çe-

tlll ' 0 talardaki Türkçe söz 
le. •ratıc 

tl ~. a, farsça han gt söz-
g~tt~ıt'• h ya.bUeceğ( o i belirtmek 

il r. 
)~il •r:ı.tı l . \> atı. 111 Şl lDca, işin yeni hır 
t lltdlltı :•ha girilmiş oldu: 

l~j ~~ ~lltll er Yanından der lene. 
'd•t d !na gelrniş olan 125,000 

tlll erteın f . 
1 ~lltl L e lıı ile, dilimi · 
ı) 'ıdar 
1 -~ b •nı içlerinde eak· 
~•d,._ ~Qıa \'e yazoıa kitab· 

'Gltltı.. Çııl ~ kadarı, dilcileri · 
tlıJ tle.,~ '-1~ 811 ellerlle • yabancı 

~lld .:arş.tık b 1 
~ •tı. u ma bakı · 
'il • tarat ld B 't letı t 1 1

• u tarama· 
"'~t~9e'yQı de (Oemanlıca'dan 
''t' d e l!ôz k l L 
(~) erglel) arşı ı-.ları ıara· 

Old.ıı •dıru tıtşıyan iter 
(l'11r,~ 
' S ' derghl) bu ka,... on11 5 • ı 

inci yQzde 

blm bir kuımı yerine getlrlle· ka uyandırmıştır. 11• f akl S. . t. Ol kt 
~:~::; :::.;~~kt:Qkdmet mer IOp~;::D ::ıı:;~!ID ·ıı:·:.~~Dd:: . ar J y ase ı a ca ır. 
--~~~~~--========================--~~~~--~ ~--------------------.. ________________ ...... __ __ 

Şehir MeClisi Dün Karşı- lngiliz Nazırları Yola Çıktılar. Bay 
yaka Suyunu Da Konuştu Hitler'in Dilekleri Artık Anlaşıldı. 
Vezir ve Osmanağa Sularının Yeri, 

Bir Ecnebiye Mi Aid imiş? 
Şehir meclisi diln saat 

16,30 da belediyede başkan 

doktor Bay Behçet Uz'ao baş · 

kanhğmda toplanmıştır. 

9 ve 13 numarah adalar 
iizerlnde arsa almış olanların 

vermle oldukları istida okundıı. 

Bunda arsa f latlerinln yuksek 
olduğu eırada sabo alınmış 

olan areaJarın borçlarının öden · 

meelne lmkAn boloomadığı bil· 
dirilmekte ve kanun yollle 
tahsllioe teşebbüs edildfğl tak· 
dlrde if IAa edecekleri haber 
verllmekte idi. İstidada: 

" Biz; bu iki adaya sahih 
olanlar borçlarımızı değil ylrmt 
taksitte, elJI takehte blle öde
yemeyiz. İsteğimiz faizi erin ta . 

mamen kaldırılması ve bu lkl 
adadaki arsalara yeniden, hu· 
gdnkil rayiç ilzerlndeo kıymet 

takdir edllmeıldlr.,, deniliyordu. 
Bazı Qyeler; ar11 11hlblerlnlo 

bu acıklı vaziyeti nrş1eında 

kanunen blrşey yapılmaeı müm· 
künee yapılmaeını teklif eltiler, 
diğer bir kısım üyeler de mec 
llsce verilen kararın kat'i ve 

sarih olduğunu, fedakirhğa im· 

kan bulunmadığını söyledUer. 

Neticede dileklerin reddine 
karar verildi. 

Bundan sonra bulvar şirke · 
tinden beş taksitte bedeli 
ödenmek üzere mağaza alarak 
kavaflar çarşl8Jnı teşkil eden· 
lerlo verdikleri bir istida 

okundu. Aııik.adarlar; bulvar 
şirketine olan taahhiidlerlnl 
ifa edemediklerfnj, belediyenin 

arsa bedellerloin yirmi taksitte 
ödenmeel gibi, mağaza hedef, 
lerloio de hlçolmazsa on tak· 

sitte ödenmesini istiyorlardı. 

Bo dilek encftmene gitti. 
Daha ıonra Karııyaka'lılır· 

- Sonu 5 locl yGzde -

" -Londra'da Büyük Hava Manevraları Yap1ldı. lsveç 
Hükumeti Bombardıman Tayyareleri Alıyor. 

İsveç Hazır
lanıyor: 

Stokholm, 10 
(AA) - Deniz 
ve kara erkAnı· 

harbiye reisleri 
ari!ınlueal, asker 

vaziyetinin değiş· 

mesl [üzerine 
müştereken bir 

tezkere yazıb 

Acilen bombardı· 
man tayyareleri 
eatın alınmasını 

istemişlerdir. · Bay 
Hükumet esasen bu hususta 

1933 sonlarında bir karar 

almış iken satın alma muame· 
lesi teebbar etmiş bulonoyordu. 

Hakiki Musibet: 
Paris, 10 (A.A) ~ Pl)tl Pa• 

rlzlyen'lo bıo yazgını areıulıı11l 
doromu Stre11 kooferanınnın 

Makdonald ve Bay Flanden 

arefesinde gözden geçirerek dl· 

yor ki: 

Y enllmenln kendisine kay· 
bettlrdf ğl herşeyl geri almağa 

hazırlanmış bir ulus dorub din· 

lenmeden harbı hazırlıyor. Ba· 

rıoı bozmanın kendisine neye 

mal olacağını Almanya'7• eyi· 

cene anlatarak A-.rupa'da ıulbu 

eağlamak l4zımd1r. 

Bay Mu11sollnl de, Con Say. 

mon dı, Ftanden'.te Lnal de 

Soao 6 ancı 1üıde 
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yeni karşılı~.•:r kılayuzu r T e o y ;§} ~ o lid) lYI y lYI m o a ır ol Ktıçil~°:u~:ını~ı 
nak~rd~

8

~ol~~::· y:::= sözle· ~~:ıs
6

:tr
0

~~::;~11:~·· bonon en c. H. partisi l(ongresi ~elediye Un Fabra; 
rint · aralarında bir ayırdım İı,te uzak bir geçmlıte Arap dır 
gözetmlyerek· .lı:aroılıyabtleceklerl ve Farıı dfllerlne kök ealan sında Ucuzluk var . 
yabancı ıl\zler ııraılle ortaya Tdrk ıözlerl de o dlllerce böy· 9 1\11" s o h A k 'd T Belediye encümeni, beledlytı 
dökmOşUl. Derginin bu bakım le benlmıenerek ardılınıoca ıayıs aat n eQte n ara a op· UD fabrikasının ftğiltme acret 

"'( 0ur· 
dan değeri pek bdyilkUlr. Bu· (7), bls onu yabancı ıanmı· lerlnde eHslı tenzllAt yapdl' 1

10
. 

ganftn ve yarının dil araotm. oızdır. lanacaktır. Genel İ{atihlik ilan yaptı. mBoı•tJtre.nzllAlln tatbikine b•O 1 
cıları dergiyi kendi araotırmı İki çahomanan kıluozda bir. v 

lınndı bir baolangıç, bir da· leomeıl: • Ankara Hukuk Fakfl · 
yın.to: gibi kullanacaklardı, Etimoloji araıtırmaJarı, dlll· Aukan, 10 (A.A) - C. H. Partisi genel başkaolığandan blldlrim: 

Dergiden kıluoıa geçerken: mlzde kullanılın Te yabancı Camhurlyet o.ne partisinin dOrdflnca baytık kurultayı 9 mayH peroembe ganil saat 15 te An· 
Ancak, bir hflfm Jı:.yoığ• Hnılan sözlerden blrtftkımının bra'da kamutay kurağında toplanacaktır. Parti nizamnamesinin 24 Oocd maddesine oyarak 

olmak ilzere ortayı konan der· Türkçe kokanden geldiğini or· bfldlrfrlm. 
k Ankara, 10 (Husust) - Cilmhurlyet Halk partisi genel kAtlblfğl, bir tebliğ neerederelc parti 

gl, yazı y•ıaca olanların kol· taya koyunca, önftmftzde ·yeni 
l b L d genel kongresinin 9 mayı11 Hat onbeete toplanacağını bildlrmlotlr. 
ınmaıı a .. ımın ıo çok ite bir ıtı6ın parladı""ını ırördak: 

" it " --·-· 
yarar bır kılıkta değudır. Der· Demek karo•hğ•n• btrıilrıa bu· Dıs }s}erı• BaJz-allIIDIZ 
gide bulunan kartahklar için· lımadığımız birtakım sözleri 

1 den en uygun, dile en yatkın, Torkcede baoka bir eOziln kar· ' ' 
anlı eılıeı en kolay olanlarını oılıyımamHı, dlUmlsln yoksul· 
seçmek, her yazarın elinden loğondao değil, o yabancı ean· 
gelecek bir it değlJdlr. dığımız sözan kökfl Ttırkce ol· 

Dergiyi bir daha süzerek ma11ndan imle! 
boalardau seçllecek karıılık· KıJHus çalıemaJarı ıraeında 
la11 bir (Kılavuz) da toplamak böyle birtakım ıözlerln Türkçe 
ikinci TOrk diU kurultayının kOktıoden kopoıtoğo anlaııhn· 
be~endlğl çalıomı programı· ca, bunları doğrudan doğruya 
nın en başlı adımı idi. Ko· benlm11emek yola totulmoetor. 
ruhaydıo ıonra dergiye her· Ancak bonon için, benlmıenl· 
yandan gelen dtıştınceler bir len ıOztın dllde yaygın bir 
araya getirilerek hattın karo•· baeka karoıhğı olmamak, o ıöz 
lık1ar araeıudan eıkı bir eeçlm kendtal okuma yHma bllmes· 

yapılma loine girişildi. lere kadar yayılmıo :olmak gibi 
(Kırıılıklar kılavuzu) için k:Okeel (11) oartlar da gOsOnfto· 

lcarolın Ç1lıomı koluna koro· de totolmootur. 
mon genel özeği (5) dyelerlle Bir yandan, iki yıldanberl 

(6) birlikte, Dikenin yHı ve aranıp tarınar1k bolonmnı kır· 
bllfm lolerlnde tanınmıeJarın· tıhklar, Ote yandan da etlmo· 
dan da birçoğu kataldı. Böyle· lojl çahımılınnın Ttırkcellğlnl 
ilkle genh ve eıkı bir çalııma ortaya koyduğu ıôzler, (Karı•· 
yolu totoldu. Jıklar kılavuzu) oda bolonmoı 

Etimoloji araetırmılarının •e· ve blrleomlotlr. 
rlml: 

(Karıılıklar kılnoza) yapılır· 

lcen, yalnız karoıhk toplamı 

yolundaki derleme ve tarama 
lelerinln değil, etimoloji çalıo· 

malarıoıo verimi de gOzOnO.ne 
ılınauıtır. 

Korumun etimoloji kolu, 
Tdrk t1tlhl çalıomalarınıa do· 
ğordağu bir tez azerlnde çalı· 

ııyordo: Terk dilinin, bOUln 
ileri dillere; Tdrk kOhtlrftnOn 
hatan yeryftıtı kaharlerlne ana 
kaynak olduğu teıl.. 

Boradan fee başlayan eti mo· 
lojl kolu, lndo Ôropoeo ve ııe· 

... mltlk denen dil bölamlerlnln 
Ural • Altay ardaeıoın (7) kay· 
nağı olan Tftrkçedeo kopmuo 
olduğunu gösterir birçok tanıt· 

lan (8) toplamıştı. Bunlardan 
birçoğu, dilimizde yabancı il· 

oılan sözlerden bir takımının 

ana köka gene Torkça oldu· 
ğono ortaya koyuyordu. 
Bonlan yabancı eanmamız iki 
yazden olmuıto: 

1 - Arab ve farı ıôzlerlnln 
eııki yHarlarımııca çok değerli, 
hele arahcının bayağı kutsal 
eayılma11. 

Bu ydzdeodlr ki en açık 

Tftrkçe sözlerde bite bir ırap· 
hk bulunmak ona UbdnUllc 
(9) vermek eayılmııtı. Batı 
urıklılır kendilerine ıeyyld 

ıdı vermek ve baolarana yetil 
earık ıarmak lçln yahıç (10) 
soyundan geldiklerini ileri ıür· 
dOklerl gibi, TOrk &Ozlerlnlo 
de arap ıoyoadao geldiğini 

ıöylemekten bir lunnç duyar. 
lardı. 

2 - Bir takım Tftrk ıözle· 
rlnln arıp ve fars dillerine 
giderek, o dillerin eöz yaratma 
yollarına uymot olmuı. 

Her dil gibi, arap ve fare 
dilleri de içlerine aldıkları ya· 
hancı ıöılerl yoğurarak kendi 
dillerinin ıôı ftretme gldltlne 
benzetirler. BugOnkO arapların 

.Franıızca eooeofflcler eözüoü 
•l•rÜ yazlf dl e 

Kılavuz çabımaları mekaolz 
maeı: 

Kılnas çalıemılarıada, ilk 

önce TOrkçe kartılığı konmak 
gereken anlam (12) lır azerind• 
dorolmootur. Anb ve farı dil· 
terinden alınarak Osmanlıcada 

kullanılan eôzler arasında bir· 
çokları vardır ki kendi dille· 
rinde ınlıttıklırı daoflncelerdeo 
11rılaralc baekı bir deyim ( l 3) 
ılmıılardır. Bonlınn bogGnka 
ileri dillerde hangi anlamları 

( 12) karoılıdıkları be Ilı tllmek 
gerektir. 

Dlltmfse glrmlı Arab ve fan 
sözlerinden bir takımları da 
vardır ki anlattıkları dGoftnceler 
baoka batkı değildir. Nitekim 
c Bahr, der1a, IGcu sözlerinin 
hep11t de dazce "'Deniz,, de· 
mektlr. 

1ıte bu bakımlardan herblr 
eözGn dftı varlığı değil, anlattığı 
dOtOnce göz öntıne alınmııtır. 

80000 için de gClnO.n ileri 
dilleri anımdı ençok bilinen 
bir tıneel, Fransızca, ele alına· 
rak, dilimizdeki yabancı sözler 
Franıızca'da kuoılıdıkları anla· 
ma vorolmuotar. 

Kareılığı konacak .Ozler, bu 
ölça ile l)lçüldtıkteu sonra her 
bir eOziln TOrkçede oe yolda 
ıöyleneblleceğl Gzerlnde 11ıkı 

araıtırmılara glrlıllmfetlr. 

Bu ıraotırmıda, dil anketinin 
verimleri, tarama dergisindeki 
eOıler, dergiolo yıoheını dft· 
zeltmek, ekelğlnl tamamlamak 
Gzere gelmlı ffoler g3ı0nftne 
alındığı gibi tilrlü dil kaynak· 
larıodao ve etimoloji araotırma· 
ları Granlerf odeD de ( 14) elden 
geldiği kadar ısığlanılmıotır. 
(15) 

Bunca öıenlerle (16) bıearı· 
lan kıluoıo ilk önce gazete· 
terle çı.hrırkeo, dil araıtırD\a 

kuromo bonon ftzerlnde bir 

sonuncu anket daha yapmayı 

dOeftnmOottlr. 

1. Necmi Dilmen 
(Ülkü) den 

-Bay T. R. Aras Cenevre'ye Hareket 
Etti Uluslar Kurumu Başkanı Olacak _________ .. ________ _ 

İstanbul, 10 (Ro11oef) - Dıe leleri Bakanımız Bay Tevfik Rilodtı Araı, bugOo Ccoene'ye 
hareket etmlttlr. Dilo de bildirdiğim vcçhlle bay Tevf lk Raedtı yakında toplanacak olan uluslar. 
arası kurumuna baokınlık yapacaktır. Bu toplantıda Fransa'nıo Almanya hakkında verdiği tlkAyet 
muhtırası mtızıkere olunacaktır. -------·· ............ ·--------

Bav Venizelos'un Filmi 

İıtanbol, 10 (Hoıuli) - Gelen haberlere gGre, Bay Veolze· 
loıon hastılığı f llthettlr. Venlzeloı'oo Napollye çıkarken çeldleo 
filmi Parlııe yuhalarla kırşılanmıetır. -..... 

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

letanbol, 10 (Husost) - Selloik'ten bildirildiğine göre, harb 
divanı müddelomomlel, llyın mazoonlarındın onlkl klılnlo 
idamını lıtemlotir. 

Bir Otomobil Faciası Oldu 

Mehmed isminde Birisi 
Otomobil Altında Kaldı .. 

-Ankara, 10 (Hususi) Bogao şehrimizde ltlr otomobil facl· 
a11 olmoetor. Elektlrlk elrketJnden Kont isminde bir Almın'm 
idare ettiği otomobil Mehmed leminde birine çarparak acıklı bir 
surette ôlftmftne ıebeb olmoetur. 

Bulgar Askerleri Çoğaltılırsa 

Türkiye'nin itirazını Da-
vet Edecekmiş .. 
-~-~~-~---~---~~-~ 

.Londu, 10 (A.A) - İyi haber ılao mehafU Londra'nıo 
Almıoya'nın eekl mCtteflklerlne aekert etato müsavatını prensip 
itibarile ıınımağa oldukça amade bulondoğono, bununla beraber 

Bolgarlstan'ın coğrafi vaziyeti huıosi m6ekOIAt lhdae etmekte 
oldogooo bildiriyor. 

Bu mahıflle göre, Bulgar askeri konetlerlnln hertürlG tezyidi 
Tarkiye'nln itirazlarına davet edecek ve Tftrklye Çanakkale'dekl 
ayol Hkert mıntaka ujimluln tadilini istemekle hakh olacaktır. 

Bonı binaen Bulgar ıtatu110 mee'eleıinl ho11usi biı' tarzı halle 
bağlamak tcabedecegl mütaleasında bolonmaktadır. 

(1) Yönerge, direktif 
(2 ) Do ilJı: huırhğın verimi 

(Türk Dili) bülteninin 6 mcı eayı• 
ımda ba11lmıotır. 

(3) Unerge - teklif. 
(4) ızer - ese: 
(5) Genel öaek..- umumi merkez 
(6) Üye - aza 
(7) Arda - aile, familya 
(S) Tanıt - delil 
(9) TüzOolük - aeaJet 
(10) Yalvaç - peygamber 

11 köksel - esaıt 

12 anlam - mefhum 
13 deyim - ifade 
14 ürün - mahaul 
15 asağlanmak - ietifade etmek 
16 özen - hin .. 

Fransa-Rusya 
ittifakı .. 

1.ıınbul, 10 (Oueuei) - Ge. 
len haberlere gôre, Fran a·Ros· 
ya arasında akdolonao ittifak 
boganlerde imza edilecektir. 

Alman Komflnisti 
Amsterdam, 10 (A.A) 

Mısır propagandalarda bulonan 
ecnebilerin koğolmaeı için açı· 

lan Utrecht kampını bogfin 
ilk defa olarak 7 Alman ko· 
mtınlet getlrllmlıtlr. 

içinin elnemHını atmığı ket· 
fetmlştır. 

Türk ofis 
Tebliğ Ediyor .. 

- - -.·-·---
Ankara, 10 (A.A) - Türko· 

f Is bıekanlığından : 

Yonanlıtan'a seyahat edeeek 
Tdrk'lerln b.rıberlerlnde götü· 
rebfleceklerl adam baeıoa 7500 
drahmilik takas bonolarını Tor-

' klye'de kambiyo mfidürlfiklnl 
tarafındın pasaportlarını kay· 
dettlrmeleri ve Yunanistan'• 
vardıklarında da takas bonola· 
rıoın numara ve kıymetlerini 

Yunan gfimrük memorluı vıaı· 
taelle pasaportlarına learet et· 
tirmelerl, sonradan güçlftklere 
uğramamaları tçln IAzımdır. 

lrak'ta Yeni 
intihabat. 

Bağdad 10 ( A. A) - Kral 
parlamentoyu feeheımle ve yeni 
intihabat yapılmasını emreyle· 
mlotfr. Bu kararın saiki parJ&. 
mento ile nazırlar arHında 

hiçbir veçblle teeld meal lmkA· 
oı mevcud olmama11ıdır. 

Eskişehir' de 
Spor işleri Karıştı . ... 
Eskloehlr, 10 (A.A) - Ee· 

klşehlr kolübleri arasında ya· 
pılacak olan ilk mıçlarıoa 1lç 
k:olüb girmekten vazgeçmlo ve 
futbol heyetini proteste etmlo· 
terdir. Demlr11por kulObO, hilk· 
men blrlnçlllğl kazınmıştır, 

Ayın 15 şlnde de Türkiye gd· 
reo birinciliklerine baılınacaktır 

tesi Talebe Kuruıııtı·· 
Anbra - Hukuk fakOJıe!I 

6 lsıO talebe karomu 5 ve 0 k 
camı, cumartesi ganlerl 11111 

toplantmoı yapmıo eski lo det· 
aıJll 

neğinln bir yılhk çalılJ0'11 

onayl1tmıştır. 
b tıll• 

yeni J, derneğine; ·~ ut· 
Mehmed Türkmenoğlo, aye J, 
lere Sıdkı Ôzttlrk, E91d, 1' 
Ömer Ataman, Rlza Çe~;~~ 
Mftsllm, Ahmed Sallh, h 
Akyaz, Cahfd'i eeçmlotlr. 

• 
Köy Bnrosu işler• 

0 co 
Vfl&yet koy bftroso 9 ° rl 

bitiğini baetırmıetır. ( K.otol~) 
kQme11 hayvanlan için ogodfbO' 
baehğını taoıyan bu eıer d rt· 
gftnlerde bcııan köylere gOJJ e 

lecektlr. 

lTn ox-nıme f iatİ o ,od• 
Belediye, un fabrtka9 ıır· 

Oğiltme ftcretlnf ocazlıtOJIOll'' 
Kilo baeına yapılın teo• " 

ılO"' 
Yirmi paradır. Bu uco 

ktot· Ttırkly~'de aıgart ucozlo 

Bay Yusuf 1 10•" 
Denbll saylavı bay teli' 

dCln deniz yolları lıletrııe f ,. 
IJe 

resinin Ankan vapuru ıtıl'' 
taobal'dao ıehrlmlze gelOJ 

" Seyyahlar Gelece bit 

Sah gftnü Atlıntle adlı elif 
obl 

vaporl11 oehrlmlze ıP ff'~ 
tebaalara menııob 400 ıe rd•o 
gelecektir. Bu eeyyıbl• ıot 

belet 
bir k111mı Ef es hafi •dt~ 
gideceklerdir. Vapur pııe 
gelecektir. • ·~ 

lzmir'de Gnreşçılı ,., 
pllv 

Mlllt gareı tıkımı k• ,d1o 
bay Saim yırın Kill9bY

9 
ddel 

ıehrlmlze gelecek bir OJO ctııl 
lzmir'de gftretÇlllk fııllY" 
tetkik edecektir. 

1 b'ııJ B. Akil Emrul a t9 
Yerine Kim Geli1° ~ 

o>odO ı 
Şehrimiz Tılrkof fı f 11.,~o 

Bay Akil EmrallahıD 8 ''~ 
Tılrkof lı müdOrlftğiloe 00.,,ı 
edildiğini yazmııtak. ôk.Obıı~· 
Bakanlığından gelen bit od"' 
rlmde İzmir Türkofle 111 od0 
IOğfiııe Mersin TOrkofls ~-f~ 
rü Bay Ziya Orgoo'ull 'f)f' 
edildiği blldlrllmlotlr. 8' 1, Jıf' 

aoot 
Mersln'den geldikten , 
rekeı edeceklrt. J'' t ~ 

Amerika'da lıJJ 9 .M~ 
Vaılngton 10 (A.A) -;0111rl1~ 

m~cllel 30,0001000 ~·~o 
bayındırlık 

0

projeıfol 
etmiotlr. 

7 Muharrem 

Ev kat Ezaııf 

Gdneı ıo.46 

Ôğle 5,31 

İkhıdl 9,12 

Aktam 12 

Yatsı ı,36 

imsak 9,00 



~ , 

• 

ı ............ .-.-........ ~--------!!11!!'-----ml!l------·~~--~~-~·~---Ve öldüren Bir Adam ... Bay Kemaleddin Vilayet I{ uru itayı Toplandı 
Çocuklar Mektebe Giderken Veya Apak ...... . -Mektehten Evlerine Dönerken Liman işleri Mndorlü

laçırılmışlar ve öldürülmüşlerdir.. ğüne Tayin Edildi. 
Şaşal Suyu işi 
üzerindn Uzun 

Yürüyor. Büdceler 
Müzakereler Oldu ~~~~~~---~~~~~~-

Al 111an ya' n 1 n Mecklembourg İki yıldanberl devam eden 
tebrtnde, tftyfer ürpertici çok bu feci b4dleeler üzerinde za· 
~Cldhı, bir nk'a olmuştur. bıtanm yaptığı takibat müsbet 

l&eteler vak'a hakkında şu bir cevap vermemio, çocuk: ka · 
tıflfl&t1 veriyorlar: tlli veya katilleri hlrtürlü mey· 

8011 giinlerde Mecklembourg dana çıkarılamamıştır . .Mecklem· 
ltbrlnde dört bee çocuk ansızın bC\rg şehri halin, onyedf çocu· 
:tlıdan kaybolmuştur. Bu yftz. gu kaçıran ve öldüren adama: 

berı bGtftn şehir halkı eoneoz - Çocukları yiyen yamyam. 
lr h 

t b eyecan içindedir. Yapılan 
1 

ki kat netfceslude, ııon f ki 
1'l 

ıatfında kaybolan çocukla· 
tarı 

1 °nyedJye baHğ olduğu an· 
1tll111ıştır. 

lıybolan çocuklar 8 ve 12 
Y•tlırındadırlar. Bunların çoğu 
,. b 
1 il ableyln mektebe gider· 
terlerı Yeyahut akşam mekteb· 

deaa dônerler ken kaçırılmışlar· 
ır, O 

nbeo giln evet Hane Nov. 
~rı adında kOçük bir mekteb 

ebeıtnin mektebten eve gel 

=~dl~I gôrülfince anası, babası 
ıt~a dG,müeler ve keyfiyeti 
\' •taya haber vermişlerdir. 
't 'P•lın araştırmalar netfceelnde 

ı. ' 11lh çocuğun cesedi parça· 
~i~rna, bir halde tehre birkaç 
lçt llletre uzakta bir orman 

iade hulunmuotur. 

4-~u h&diseden bir haf ta ka · 
b llonra, gene mekteb tale· 
'•l11d 

~llQ P.ll onbir yaşlarında Belnz 
cıılt lllermann adında bir ço· 
.._ la ayni şekilde kaybol· 
.._ ll:tllr. Bu çocuk, akşam üzeri 
.. e ltbten eve dönmüş ve an· 
"'eıı 
•l israfından bl rşey eatın 

--~ak için çarşıya gönderil· 
't ttlr. Fakat aradan uzun bir 
~ IQaa geçtiği halde çocuk eve 

d tarneoıfştlr. Tabii bu meı'ele· 
,:lt~bıtaya bıber verilmiş ve 
h. ad111 dört gOn sonra çocu 
-._ Ceaedl parç . lanmıt ve le· 

baaı:ı Aleti kesllmto bir halde 
1111laıtur: 

~ '8u'O.dan Gç &fto evvel Tomae 

~~ •e ıekiz yaşında bir 
ltaıı daha ortadın kaybol· 
er~tur. Bu çocnk: eabablP.yin 
te ilden mektebe gftmtk iize· 

e'de · tıett n çıkmıo fdı. Akı:ıam 
bııı •abıta çocuğun cesedini 
'tAl~flf •e Alleelne hııher ver· 
de Qı. Çocuğu~ cesedi Gzerln· 

Şı Gteaddid yaralar vardır. 
boı llldlye kadar ortadan kay· 

l'Q 
lıı..ı onyedl çocuktan diğer· 
~ ....... 
l'ıb Ceııedlerl bulunamamıştır. 

tıaı llllıı edildiğine göre bunla· 
bı Ceıedlert o clvardı bulunan 

t gclle atılmışlardır. 

Adın• vermi~tlr. Yapılan tah· 
kf kara göre öldürül~n çocuk 

tarın çoğu Yahudi ailelerine 
mensupturlar. Gölda yapılan ta 
harrlyatta blrşey bulunamamış 

tır. Şimdi mektebe giden çocuk· 
lar sokaklarda grup halinde 
ytırümekte ve yanlarında bü· 
yük ln111nlar bnlonmalctadır. 

Bu mlithlş cinayetlerin ya 
hndl dOşmanı ve şehvet düş. 

künü bir canavar bir kişi ta · 
rafJDdan ika edildiğinde ŞÜf he 
yoktur. Çünkd çocuklar bir 
slett'!m dahilinde ölciürülmüş 

ve ayni şer aft altında parça.lan 
mıf$1ardır. Ef k4rı umumiye, 

Makelose adında birinden şüphe 

etmektedir. Bu adam, 1932 
senesinde, on, onblr yaşlanoda 
üç kızı kaçıran kızlıklarına 

tecavüz etmekten dört ııene 

hapse mahkum olmuş, b114haıe 
Bitler iktidar meykilne gelince 
af fa uj?rıyarak snbeet bırakıl 

mışlır. Makıı iki yıla yakın bir 
zımandanherl eerbeet bulun· 
maktadır. 

Diğer taraftan zabıta da 65 
yaşlarında eatıcılıkla iştigal 

edtn bir adamdan eüphe ede· 
rek yakalamıştır. Bu ihtiyarın 

cinayetlerini itiraf edip etmediği 

henüz belll df'ğtldlr. 

Zilc'de 
Yağmurlar 

Zile 10 (A.A) - Dün öğ· 

leden sonra şehrimize yagmurla 
karışık dolu yağmıştar. Dolu 

haear yapmış, etraf tan seller 
gelmiştir. 

BuJgaristan'da 
Qç idam Kararı Daha 

Sofya, 10 (A.A) - Nevre· 
rekop dl vanıharbl eski bir za· 
bitin öldih film esile alAkadar 
olan Makedonya lhtllAl komi
tesine mensnb 6ç kişiyi idama, 
Oç kişiyi de müebbed küreğ•J 

mahkum etmiştir. 

~TAYYARE SINEMAS_I ___ 
e efon: 3151 Bu giln Telefon: 3151 

it 
0~rt Motgomery •• Magde Evans •• VValter Uoston 
0
uert Young •• Fraocbot Tone gibi beş meşhur sinema 

be;,;·n;tAöti fid'a 
Cetilenn~ma 

lııt Vatan sevgiıi - Vazife aolu - Ask.eri disiplin - Kahraman· 
•tltı;h~edakirlık - Arkada§lık duygularile 

ıkayeai ... 
AYRICA 

Son Ninni (Tamamen R~nkll Mlkt Mavz) 

Foks Onuya Havadisleri (Türkçe sözlü) 
••tir, «FOK.~, u~ aoo Yunan isyanında yapılan hareUtı harbiyeyi 
tat, e ~ leDlıldenni ıı;österdiği gibi Almanya 'da büyük askeri tezabü· 

8utter111ekledir .. 

ller ~ Seans Saatleri -----· 
l>e 8Un: 15 - l 7 - 19 - 21,15 HergO.n: Son 21,25 seansı (U· 

•r. .. ~lbbe: 13- 15 talebe eeaoıı cuz Halk seansıdır.) 
,:"'illa : 13 . 

----~..:::.=...lıUl.1.11.....m;ııwıı.._ __ _.ıı_ıllt-11a-.: 2 - 35 - 50 kuruotur. 

Bay Kemalt>ddin Apak. 

Ankara, 10 (Husu·i) - lz 
mir Borsası eski komiseri Bay 

Kemalt"ddln,Apak lktıead VekAletl 
Ltman işleri mQdllrlilğftne ta. 
yio edilmiştir. 

• • • 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Bety Kemaleddin Apak, Llmao 
işini mQdi1rlOğüne tayin em . 
rlnl almıştır. Birkaç gfine ka 
dar Ankara'ya giderek yeni va 
zifeelne ha~hyocaktar. Bay Ke. 
mıılP.ddln Apak, dP.ğnH bir 
gencdlr. Tebrik eder ve muvaf 
fakıyetlednf dileriz. 

VJJ4yet genel kurultayı don 
Vali General Kazım Dfrik'fn 
başkanlığında tc,planmış, Oç 
saat çahşarak muhtelf f fşlerf 

neticelendirmiş, nafıa ve baytar 
büdcelerlne kaı ·i şeklllerfnl 

vermiştir. Toplantının kısası 

okunduktan sonra Menemen 
üyeleri bir takrir vermişlerdir. 
Bunda Foça ve Bergama ile 
Ayvalığa lşllyen nakil vaıııtala

rıoın Meoemeo'in içinden ge· 
çrn şoseden işledikleri için et· 

rafa yayılan tozlardan balkın 
sağlığının tehlikeye düşt6ğü 

bildirilmekte ve kasaba içinden 
geçen şose kısmına kaldmm 
döşrnmesl isteniyordu. 

Neticede büdcede tahslf'at 
bulunmaıiığın ' en taşlar Nafıa 

daimi amelesi tarafından o el 
varda bir ocaktan kuılarak ge· 
tlrllmek ve belediyeden işçi 

Ocretl nrilmek sureılle parke 
(eklinde döşenmesi onaylandı. 

I 

Buodın sonra Buca'da bir 
mekteb lneaeı teklif 1 okundu, 
izahat ver erek tahsl@at olma· 
dığını, ancak halk tarafından 

taş, kireç vesaire temin ediline 
vi14yetten de yardım edilebile· 

Tayyare Piyangosunun 
19uncu Tertibi Başlıyor. 

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

Bu Tertihte Kazananlar Çok Olacak-
tır Bugün Çekilecek Olan Son Ke
şidede Kazanacak Talililer Kimler? 

---------------
Büyük tıtyyare piyango&unun 

l 9 uncu tertip plAnı ve bilet· 
leri şehrimiz piyanko müdürlfl· 

ğüne gelmiştir. Bugftodeo iti· 

baren bayilere dığıtılmağa baş· 

lanmıştır. 19 uncu plAn oltı 

keşldeliktfr. Bu altı keşfdede 

ikramiye tevziatı 11905,100 
liradır. 

Bu son keşldesi çekilecek: 
olan planda uumara adedi 25 
bin idi. ı n uncu planda 30 

bine çıkarılmışllr. Buna mu· 
kabil keşidelerde ikramiye ka· 
zırnacak numaralar 1500 den 

1800 adede baliğ olmuotur. 
Evvelki plaoın birinci •e be· 

ştncl keşidelerindekl 10,000 
lira ve ondan yolları iki hG· 

yük ikramiyesine mukabil 19· 
uncu o14nda bu miktar dörde . 
çıkarılmış ve bu suretle her 

tertipte P.llerlne 1000 liradan 

fazla para geçeceklerin 111yuıı 

bir misli artmlmıştır. 

1-5 inci keşidedekl amor· 
tiler: Bu ke~idelerde mevcod 

olan d<;rt büyük ikramiye her 

hangi bir numaraya ieabet 

ederse o numaraların (75) aeığı 
ve (75) yukarısına dağıtılacaktır. 

6 ıncı keşideye ikinci bir 
(50,000) liralık mükafat ek 

lenmiştir. Bu mükafat altıncı 

keşldede me•cud: 
200,000 

30,000 
20,000 
15,000 
12,000 

Liralık efbl altı bilyük lkra· 
miyeyf kazanın numaraların 

(20) aşığı ve (~O) yukarıeına 

komşuluk hakkı olarak dağıll · 

lacaktır. 200,000 llrahk lkra· 

mlyeye komşu olanlara (500) 
Ura ve diğer he'l büyük tkra 
mlyeye komşu olanlara da ( 150) 
lira verllectktlr. 

1 • 5 inci keşldelerde lkra · 
miye kazanmıe ve eltıncı keşi· 

dede ikramiye kazanmamış DU· 

mıralara da amorti verilecektir. 
Bu suretle tayyare piyangosu 
biletlerioin 30 numarası k4ml· 

len kazanmış olacaktır. Tay· 

yare piyangomuz dünya piyan· 
golarından zr.nglndlr. Halka 
tevziatı yüzde altmıQç buçuk· 

ıur ki, Avrupa pfyangolarında 

yüzde elliyi geçmiyor. Pi yıngo 
ya iştirak edecek vatandaştır 

günüo birinde ummadığı bü· 

yük bir servete kavuoar.ık ve 

ayni zamanda TGrk hava kov· 
vetlerlmlze de büyflk btr yır · 

dımda bulunmak gibi büyflk 

ve şeref il bir iş yapmış ola· 
caktır. İzmir, tayyare iane 
işlerinde eo önde olduğu gibi 
nfifoeumuza nazaran piyangoya 
iştirakte de ön safta gitmek 
tedlr. 

Bugftn bu yazılarımızı oku · 
yan okurlarımız geçen tertibin 
son keşldeeloe aft numaraları 

da yarınki Anadolu s6tunla· 
rında okuyacaklardır. Bugfln 
200,000 liralık: ikramiyeyi de 
hangi talihli yatandaeımızın 

kazanacağını şimdiden beye· 

canlı beklemekteyiz. 

ceğlnl anlath ve neticede bu 
fekllde hareket edildigi takdirde 
büdcedekl yardım tahslsabndan 
verllmesl veya büdcede büyük 
bir bina klralaoarak mekteb 
halinde kollanılması onaylandı. 

Bundan sonra maarif mil· 
dürlüğüoden ve Ödemiş mual· 
limler birliğinden gelen ve 935 
yılı için vilAyet blldceslne mu· 
allimlerfn mesken bedeli talı 

l!lsatı konulmasını lıtlyen tez· 
kareler okundu. Tecil kano· 
nUe iki yıl tecil edllmle olan 
muıllfmlerfn meııken bedelle· 
rlnln 1 haziran 935 tarihin· 
den ltf haren tekrar verilmeııl 

IAzımgelmekte.dlr. Keyf lyet ma· 
arif encftmenlne havale edildi. 

Tire tazaeının Aydın'ın Gn· 
mencik nahiyesine yakın olan 
GlSme yaylaeındakl köyleri o 
inkleafı için bir nahiye trşklli 

hakkında Tire ftyderinlo btr 
teklif 1 okundu. Vali general, 
bonon büdce işi olduğunu söy· 
Jedl, neticede lçerll4ler bakan· 
hğından dilekte bulunalmaııı 

onaylandı. 

Tire kazasında köy ve yörQk 
çocuklarının okotulmaııı için 
açılan yatı yerlt'rl yrtmedigln · 
den Tire merkezinde bulunan 

muhaeo:bd hoeuıiyeye Aid otel 

bfnaı.aınlD da yatı pansiyonu 
olarak kullıınılmuı onaylandı 

•e bundan eoora ı•eal ııuyu 

hakkındaki aa~lık ve idare 
eocümenlerlof n mOşterek maz· 
hataları okundu. Bunda şaşalı 

tabiatın sinesinden çıkarıb 

şlmdlğl bale koyın Vali gene· 
rılln bo e3erlnio daha iyi bir 

bale gttirllme.d için özel idare· 
de kalması ve imarına çalışıl· 

maeı teklif ediliyordu. Yıldı 

1900 lira lrad getirmekta •lan 
şaşıl için genel kurultayu gP-len 
bu tekliften beytcaolanan vali 
general eöze h11şlıyarak dedi kt: 

- Genel kurultayın vere· 
cceğl kararında ş6pbeslz ki isabet 
olacaktır. Takip edilecek izi 
kendfmtz çizeceğiz. iki kuo · 
kumuz vardır : Birisi orasını 
gerekl olan inkişaf• mazhar 
kılmak, öteki de kontrolüntı 

tr.mln etmek.tir. Methur profe· 
sörler gtdlyor, bu ııuyo Avrupa 
sularile ölçGyor, çok yüksek 
buluyorlar. Ben Avrupa'yı bil· 
mlyorum. Fakat yüzde 15 rad· 
yo aktlvite bulunan ıu lçlo ha· 
vuzlar, kürevlerl, lnalAtnrlar 

IAzım olduğunu 6öyllyorlar. Av· 
rupa'da bulunan sularda da in· 
kleaf böyle başlamıştır. Fakat 
herşeyden evel bir yol lıtzımdır. 

Kıymetli bir arkadaşım geçen 

gtin bana : 
- Ben; bu ııuyu çok seve· 

rlm, fakat lçtmem. Demiealr. 
Satışın kontrolünü ea~lamlaıtır· 
mak için Memurlar koopera· 
tlfioln le görmeııl bir hedef 
değil, bir vaıııtadır. Mal elzln. 
dlr. Kooperatif; şişe temiıle· 

mek ve doldurmak için otoma· 
tik. bir mıkina getirtmek dıe· 
redir. Donun için (000 Ura 
verecektir. Büyük damıcanıla· 
rın tc:mlzllğlnden eminiz. Fa· 

kat kdçülL tltelerle ııatılan ıo· 
lırdan emin olamıyoruz. Bence 

maklnanın getlrtilmeei, kurul· 
m111 kooperatife ald olmalıdır. 
Kaçak otıedekl ıoları bet ku· 

ruşa tçlrmek gdnıhtır. Mallyetl 
60 paradır. Eo fazla yaz para, 
bilemedin Gç kora•• Htılma · 

lıdır. Bo; bir ihtiyaçtır. Dımı· 
canalar da ucozlıtılmalıdır. 

Kooperatif in yapması lıtt· D· 

mtyorea daimi encümen yap 
malıdır. Bu ııağlık nren ııuya 
Avrupa'ya, Mıııır'a, leıtaabul'a 

tanıtmalıyız. Berıcyden entl 
makine ve yol lbımdır. Bu 

keatlrlml verirken yapılacak 

f mırı ya birden veya ıeaelere 
taksim ederek yapmıhdır. 

Bu ııözlerden ıonra Bıy Ek· 
rem (Ödemiş) kalktı, gtçeo gCln· 
ko Şatıl gezlnthlnden babıe 
derek: 

- Vali General'ıo ş,.,al bak· 
kıoda duyduğu atkı öyle aanne· 
diyorum ki bGtilo arkıdatlar, 

belki ayni kudrette kalplerinde 
yaoıtmışlarclır, dedi. Genel Ko· 
ruhay'ın iyi kararlar vermek 

mütaleaııında oldoğonu ıöyledl. 

Bu meıı'elenla bir n iki 

yıllık •erimle baıanlacağıaa 

kani olm•dığını, beı 1enellk 
muntazam bir programla oradan 
alınacak verimler, gene içine 
sarfedilmek ııuretile ve akar 
faıhndan her ıene burayı mun· 
lazam bir para vermek Ye 
feoneo yıpılmaııı Jbım gelen 
teyler1 lesbit etmek tartile ÇS• 

heılm11ını, bunun lçlo de hu· 
ıoıf bir komtııyon tetkillnl, 
Şaıal yolunun İcab ederee YilA· 
yet yolluı ara11na ıokulmauaı 
teklif etti, teklif onaylandı ve 
komisyon ııeçlldl. 

Vali; Bay K.Amra•nın bura 

da mClbim teılıat yıptırılm111 

ha~kkındakl mOtaleılannı zlk· 
retti ve dcdlkl: 

- Ben eeerlerialzln mab 
tim111Uylm. Kuııorlarım Hrdır. 

loaandı kuıor olmamak olma1. 

Bata ederıııem bile kıaııtlme 

dayanarak hata ederim v~ hG 
hata ıayıfmaz. Bunun çok mft· 
Ufıtını görmüoOmdar. 

Memurin kooperatifinin 
Rolilon Anlattı: 

- Onlara kum bir teıekklr 
blle olea kınaat ederler. Onlar 
memurlarımızdır. Hf'ydl owu

mlyece teşekkür e"lloıcı!ol tek· 
lif ederim. 

Dedi, teklf f onaylandı. Son 
ra bayındırhk bCldceel konu· 
şulmuştur. Bay Nuri Fettah, 
Ekrem, Huaa. Ahmed Ş6krl 
aôz aldılar. MClrııkıtalır oldu, 
bu ııırada bazı Gyeler Kemal · 
patanın K.arabel yolanda iki 
kilometre babçellkll kıımın kfııa 
geçilmez bıle geldiğinden kal· 
dırım inıa1ını teklif enllcr. 
Kotıdası· Aslzlye yolanda kom· 
lu bir k11mıa kaldırım iaıuı 
onaylındı, bu ıuretle taradan 
buradan ııerplotlrllen teklif ler· 
le nafıa bCldceelntn birden on 
hir lira kabardığı görGldft. 
Avukat Bay Nuri Fettah En· 
diıeye mahal olmadığını inb 
edildi. 

Nafıa adi bCldceıi 8,900 fey . 
kalAdeııl de 248,200 lira olarak 
eeaml tayini euretlle onaylandı. 

Ve badcenin tutarı 330,140 idi. 
Daha ıonra baytar bldcealnln 

mGsıkereıl yapddı te oelle 
talil edildi. 
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Kalk Ağam Kalk, Erkek Dediğin 
Böyle Zamanlarda Afallamaz! 

Biraz sonra kervandaki haa· 
. kın bitmişti. Yığınlarla eşya 

alınmıştı. Karabo~a, atını ııftre· 

rek bize do;ru a;elf yordu. Ya· 
nıma gelince attan indi : 

- Salak, .lrarde~lm ·dedi· 
bana bir lytlik daha ettin. Sen 
olmasaydın belki biz bu tel 
baenıouyacaktık .. 

Kıraboğa kızı görünce şa· 
pladı : 

- Sen ·dedi· Rum lmpara· 
toruna giden cariye misin? De· 
mek se!l de şimdi bizim malı· 
mız oldun .. 

Karaboğa'ya t·evap verdim : 
' - bizin değil, bizim .. Bu da 

bizim hl88emiz olsun.. Hem de 
tutııak değil, miııaf lr, arkadao, 
dost bir genckız.. Kız, Çlo'JI 
de~il, özhe·ÖZ Tdrk'mflş .. 

Karıboğa, tftpheU t6phelJ 
~atını ıallıdı. Omuzlıranı silkti 
"Ye dişlerinin araıından blroey 
mırıldandı .. 

- Neden aceba? 
- Kim bilir? O herşeyden, 

bllhaesa kadınlardan enphelenlr. 
- Hakkı var. Bilhassa Çin 

ııarıymdan gelen bir kız .. 
- Neyse! Karaboğa, eenl 

yaraH görftnce; 
· - Salık ·de81 bu ylglte 111 
'baki Ben eler haydutluğa çık· 
mıeaydım, onun kılıcı altında 

dftnyanın öbftr ucuna ve kara 
yerin• dibine kadar giderdim, 
lılıç ~alııı hoıuma gitti. ....................... 

ANADOLU ___ , ___ _ 
Gı1nlük Siyasal Gazele 

Sahip ve Baoyazganı 

Haydar füitdü ÔKTEM 
Umumi neıriyat ve yazı itleri 

müdürü: Kemal Talil KARACA 
İdar.ehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler eolığı 
C. Bal.le · Fırkası binası içinde 
"Telgraf: 1zmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutusu 405 

• · ABONE ŞERAiT!: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Üç 

aylığı 500 kuruotur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 

Beryerde 5 Kuruotur. 

Güp,fi geçgıio ,nüshalu 25 kuruştur. 

ANADOLU ·MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Sonra kıza döndü : 
- Kız -dedi· gel, bu ker· 

vanda ııenln ve arkadaşla · ımın 

lılne yarayacak ne varea aJ! 
Kıı da lete bu içeride gör· 

düğiln rşyayı aldı. İçinde çok 
kıymetli oeyler de var. Seni 
yatırdı, sardı, yıkadı. Neme IA 
zım, hoşuma gitti doğrusu. 

Salak bir dakika ıoatu. Dft· 
ı,ftnOt gibi oldu. 

- Neden sostan Salak! 
- Hiç. Hani o gGa senin 

bıeında doroeonu hatırladım 
dı.. Neyıe Beyim, Kınboğı 

alacağını aldı, helAllaıtık, öpGt· 
Ulk, ıenin de alnından öptG, 
bıraktı, gitti. Onu bir daha gö· 
receğlml hiç ummayorum. Bana 
ayrıhrken: 

- GözGmQn alablldJğl yer· 
!ere gideceğim Salak ·dedi· bir 
gftn gelecek, karıallar leef mi 
dağlarda bulacak. Ne merd yG· 
rekll idi o!. 
Ha, ne dl yordum? O gtın biz 
den ayrıhrken; 

- Salak -dedi· senin yiğit 

eğer akşama kadar belini doğ· 
roltmazaa, ıu dağların dibinden 
yQrftrsOn. Bir gOn sonra bir 
çaya varacaksın çayı geç, kar· 
şına Ud tepe çıkacaktır. Do 
tepelerden sağdakini •t ve onun 
dibi ndekf yoldan daha arkada· 
ki aagı çık. Orada bir mağara 
vardır. Mağaranın yerini anlı· 

yıbllmek için ilk varacağın te· 
peden gözlerinle kartı dağı 

araıtır : 
Beyaz beyaz kayalınn yı~ll· 

dığı bir yer görecekıln. İtte, 
mağara, bunların tlat6Dde ve 
dağın tepeıılne yakındır. Orada 
biri oturur. Adını Ergin der· 
ler. Var yanını, dizini yere 
koy, batını ey. Benden ıeltm 
söyle. 

- Wr yıralım var! 
Diye anlat, ona, yalvar, Yı· 

kar, al gel. Beni soraraa. 
- Duanı bekliyor Ergin ·de· 

bir daha bu ellere dönmjyece· 
ğiml eöyle! 

Karaboğa, bunları der.demez 
tuğunu kaldırdı, arkadaıları 

ikiye ayrıldılar, bir kısmı onun 
peşinde, bir kısmı soygun eı· 

yayı hayvanlarla önlerine kata· 
rak buralardan gf!çfp gittiler. 

'#<.I 
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İngiliz donanmaaının, çölden 
de ·kartı karşıyı durmue iki 
ordunun topundan, Ulfeğlnden, 

mltralyözftnden çıkan dumen, 
eıcak ve buhar, ufku, acemi 
bir ressam tablosuna benzetmlf. 

Daha yarım saat evveline 
kadıİr · kitablarımla hatbıtı 
idim. Aıı· çolt kftab getlrmlttlm. 
Şam'da da TOrkçe, Fransızcı 
birçok eserler aldım. Bunların 
çoğu klblk ve ilmi şeyler .. 
Roman, edebiyat, mecmua, 
ıaıete, k11a bir zamauı doldu· 

Yuan: Orhan Rahmi:Gökçe 

rablllyorlar. Adeta ç~llerde 
gtlnlerce yol almıt dnelere 
verilen bir tutam yeıtlllk gibi, 
birdenbire ~rlylverlyorlar .. 

Biz bunları, mf"selA bir ga· 
ıeteyl, başmak.alt @inden oku· 
mağa b11~lıyoruz. En kftçdk 
bir kelimeyi, bir harfi bile 
kaçırmayarak sonuncu ııhlfenla 
en ıon ıııtmnı, hatta madara 
meıı'ol imzasına kadar oku· 
yoruı. 

Haımet blıe geldiği gln: 
- Kltab, kltab, ·demlıtf· 

- Sonra!. 
- Akeam oldu. Bea, onun· 

la birlikte, haf ucunda eeeeiz, 
aadaııaz bekleştik. İlin azmanı 

yaman vormuı olacak, gözauil 
aralamıdın bile .. 

Ben diışilnmeğe vardım : 
Ne edecektim? Seni bu dağ 

başında, yüzünü daha ilk gör. 
dOğ6m bir kızla nasıl bıraka

blllrdl m? Sonra, ya ben yokken 
blrşeyler olor111? 

Kız, şehir kızı, aklını iyi 
beslemlt olacak : 

- Ağam ·dedi· T•nrı ba. 
yflktftr. Ben turalın dolaoayım1 
kendimize yer bulayım. Yaralı 

varken yola çıkamayız. Biraz 
da yiyecek h11ırlıyayım. 

Ses çıkarmadım amma, ne 
yılın söyllyeylm, hu kıza kanım 
kaynadı. 

Gerçi benim aklım, döğGşten 
bışka oeye ermez amma, bu 
kızı ben iyi ytırekli, becerikli, 
akıllı, zorlo bir dlıl olarak 
gördüm. 

Seni, aşağıya ormanan dibin. 
de bir dOzlGğe uzattık. Ondan 
sonrasını hep o tamamladı : 

Mağarayı o baldo. Ocak yık· 
tı. Yfyece.k çıkardı. A~açların 
altanı halılar ıerdl. Geceyi mı· 
ğarada geçfrmekUğfmlzl o eôy-
ledl. Daha nelerde neler? 

Ben, ıyı yavrusu gibi, aptal 
aptal ona bakıyordum. Sonra 
yanıma geldi, omuıoma dokun; 
do, ııenf gGlterdi ; 

- Ooo ıever misin? 
Dedi. Ne dedlmae, dedim. 
- Öyleyse ·dedi· kalk, git, 

o adımı ara, ba ylğltl karta· 
nbm!. 

Aptallığım daha çok arttı : 
Ben bile tıe ytrekll, görmaı 

geçf rmf 11 bir ıdam olduğum 
halde, ılnlrlerlmln barkulduğona 
doymoetum. Aklım bııımın 

içinde bir tarafı sı\ıımıo, açı· 

lamayorda. Aptalb~ım baıb6Ulıı 
artta: 

- E ·dedim· onu kime hı· 

rak_acağıml 

Ben bu sözG söyleyince, onun 
öyle bir kımıldayı111 ve gözleri· 
ola öyle bir parlayışı vardı ki, 
yedi kat yerin dibine girsem, 
gene unutmam : 

- Sonu nr 

ne iyi arkadıttır. 
Muhakkak ki, bGtan cemiyet 

içinde aarfedflen en doğra n 

en in betli f lldrlerden biri de 
bodur. 

Gazetelerden anlıyoroı ki, 
ınavıtındaldlerln fikirleri, bu 
barba muhakkak kuanıcağamıı 
merkeılndedlr. 

TeaadQf bu, demin bir kar•· 
nna nr.ferl; b8fbıp vermlt iki 
arkıdıpnı bağırdı: 

- Heeeey, ahbab çavuılar, 
hAlA mı yemeği bltlremedlnls 
a birader, ılz yemek yemiyor· 
sonoz, ıeore plılrlyoraunuı .. 

Bu söz, beni birdenbire 
cepheden aldı, geriye gôtQrdG. 
Fatma teyze de o gftn bize böyle 
bağırmııtı: 

- Çocuklar, ılı yemek mi 
ylyoraonaz, yokııa yem"k mi 
pltlrl7onoaoı? 

- 8111 1 inci .. hlfede -
Bir k11mı, birlik btırolarını, 

diğer kıımı da açyftz klılllk 

konferanı aalonunu ihtiva et· 
mektedlr. BlrlUderln boraya 
toplanmıııı ııuretfle, gerek kira, 
gerekse tenvirat ve teshlnden 
elde edilen taııarrof oldukça 
mfthlmdfr. Kontrol ve mftra· 
kabe, işlerin eQr'atl noktasından 
da temin olunan fayda ayrıdır. 
Birliklerde kayıtlı Hl adedi 50 
bine yakındır. Yeni bOdce ve 
yr.nl program, tamamlle verimli 
ve maebet itler aıerlne bızır· 

lanmıştır .. 
Bay Avni Doğan, hasbıhalinde 

demiştir ki: 
Arkadıtlar. 

Eplce zamaodanberl böyle 
toplu konuemamıotım. Bugdn 
bo veılleyl elde etmiş bolunu· 
yorum. Sizinle lılerlmlı için 
konuturk en mevzuu dörde ayı· 

rıyorom: 

Blrlnclel, Birliklerin eıkl do· 
romu ne idi? 

İklnc1ıt, 8lrllklerin kanun 
yön1lnden yeri nedir? 

ÜçGnft.1161 bnndan ıonra na· 
sal bir çalııma yola tutmalıyız? 

DGrdüncGaü bütan bunların 

bağlantı ve sonu bizim vermek 
istediğimiz hilkilm!· 

Arkadaşlar, 

Ben İzmlr'e Parıl relellğlne 

geldiğim zaman, en çok mOe· 
.kOIAt ve tereddoda birlik te· 
eekkollerlnln vaziyeti kartıııında 
doydum Ye ilk iş olarak bir· 
Jlklerin o gdnlerdeki mahly~tle· 
rlnl tetkik etmek lııtedlm. Şlm· 
dl ldace heyetlerinde bulunan 
birçok arkada11lar hatırlarlar: 

Halke•inde bir toplantı yap· 
tık. Bu içtimada ben heroeyden 
evvel parti ve birliklerin biri 
birine kırtı olan vazf le ve 

yekdlğerlnl anlamı tarzlarını 

bizzat arkadıılırımın dlllerlo· 
den duymak istedim. Birçok 
arkıdaılır ıôı aldılar. İdare 
heyetlerinlıden bir genç kalktı 

ve dedi ki: 
- Biz eınaf ve lıçl teoek· 

ki14yftı. Ancık. heyeti umn· 
mlyemlz menfeıtl nAmını le 
yapmak lıtlyoroı. Bakdmetle 
hiçbir alakamız yoktur ve ol· 
mımahdır. Halbuki hftktlmet 
bize k&tlbl umumller koyarak 
bir nevi kontrol tesis etti. Bu, 
bize inanmamaktır, blıe karıt· 

maktır. Bono lst~mlyoroı. Bir· 
ilkler birleştirilmelidir, federe 
olmalıdır. Bu teşekkiUlere ha: 
kiım ve kaza hakkı, yani lca· 
hında ameleye, sermayedara 
ceza vermek için kanuni mtl· 
eyyedeler verilmelidir. Birlikler 
ancak bu suretle faldell olı· 

bilir. 
Diğer biri dedi ki: 

Şimdi hAlA göılerlmln öoOnde: 
Baımet o gGn gelmemlttl. 

Aktım azerlydl. Arab kızı 

görflnmGıtG. Elinde bir karı 

vardı. Klmblllr, ne kıdır meyoı 
bir dakikamdı yetlemlttl. Kartı 
NGveyre'ye verdi ve hına 
d"ndft: 

- ilıi ha ak .. m yemekte 
bekUyecetlı. 

Naveyre kartı okado. Fran· 
ııızca yııılmıfb. Meğer Haometln 
çocuğunun dogom Rana lmlı. 

- Boganft Naveyre Hanım 
ve Nuım Beyle tee'ld edebi· 
Jlreek bahtiyar oluruz.. 

Diyordu. 
Nüveyre'nln hediye tertibin· 

deki becerlkslıllğl o giln 
meydanı çıkmııtı. 

- Ne hediye yapalım Nil· 
veyre?. 

Dedim. Bapaa bOyClk bir 

-- Birlik heyeti umumiye· 
lerl, nrmiı oldoklın aldatın 

hft•n6 ıoretle idare ve ıarfe· 

dlkoedlklerlnl: söyllyorlar. Bina· 
enaleyh, heyeti umumiye ile 
idare heyetleri araııındı ahenk 
ve ınlaıma yoktur. Birbirine 
gi1venemlyorlar. 

Üçftocft bir arkadaoımız da: 
- Biz fırkaya kayıtlıyız. 

Para veriyoruz, te11kl1At yaptık. 

Fakat fırka bize yardım etmiyor. 
Bunların haricinde de bu· 

soei bazı f lklrler ileriye eOriU· 
dil. İlk söz alan arkıdıoımın 
birliklere kaza ve hOkQm hık· 

kı letemesf, ııon cereyanlara 
ald f lklrlerio ileriye atılmaeı 

mahiyetinde göriileblllr. 
Fakat o arkudaıımız bono 

bilerek ve htiyer«'k yapmıt de· 
ğildlr. Eeaııen bu memlekette 
bizim tarihi gell!Jfmlze, milli ve 
içtimai telAkkllerlmlze uymıyan 
bu cereyanlar hakkında birçok· 
tarının malO.mıtı tam değildir. 

O içtimada bunu .konuemnıtum. 
Bir daha tekrar edeyim: 

Bu ıol cereyanlar, malklyet 
hakkını mutlak surette ferdden 
alıp devlete vermektedir. Bo 
cereyan kartlBIDda hiç klmıenln 
tıhei malı yoktur. Çocok ce· 
mfyctlndir, kadın omumondur. 
Milli terbiye ve tarihimiz ba· 
kımındın Tark ieçfılnln bu 
cereyana kapılmaaı lmkAn ve 

ihtimali yoktur. Yani, o arka· 
< ıe tı bono söylerken nasıl 

bir cereyanın te•lrl altında kal· 
dığını bilmiyordu. 

İdare heyetleri ve heyeti 
umomlyeler arasındaki ahenk· 
ıılzllk ve varidatın iyi idare 
edilemediği f lkfrlerl, hakikaten 
çok yerinde idi. Demiyorum ki, 

o arkıdaelar parayı boğHlanndan 
geçlrlyorbrdı. Fakat bllgiılzllk 
nrdı. Makaad tebaraz ettlrl· 
lememlıd. 

Arkadaşlar! 

Birliklerden mıkıııt, P11rtlye 
bir ordu, bir teıkllAt yapmak 
değtldlr. Partinin kendi tetkl· 
lAtı vardır. Birliklerin kanon 
nazarındaki me,kll tamamen 
içtimai ve lktıaadldlr. Sırf, 

kendi heyeti omumlyeılnl teı· 

kil eden eanaf veya işçinin 

içtimai ve lkhaadl menfeatlerlnl 
bir araya getirerek temin 
etmek, bir, aç, beı ferdin 
yıpımıyacağını bin kiti ile, 
topla olarak ve kolaylıkla 

yapmaktır. Herhangi bir blrUk 
teeekkGUlnilu ıenede verdiği 

parayı, o teşekkGUhı heyeti 
umomlyeeinln m~nfaatlerlne 

harcamak lcıbeder. Halbuki 
eskiden bin Ura veren bir 
teşekktll vasiyeti tetkik edlUne 
bu paranın 900 llraBJ kira 
bedeline, maaılıH, ziyafetlere, 

gaile çökmao gibi çehreelnl 
buruoturdo: 

- Ne bileyim ki, ben ayol.. 
Ben b~yle ıeylerden ınlır 

mıyım? Kozum Nazım ağabey, 
masraflar benden olaun, dO· 
,anmesl senden •. 

Dedi. İtlru ettim: 
- Yok ·dedim· öyle acuı 

kurtulmak yok.. Ayal .eeyl 
aana ben teklif ederim. 

Nft•eyre tuhaf kızdı nsıe· 
tam.. Elini .. k•A•na koyda. 
Daotlnftr gibi bir tavır tıkandı. 

- Seni gören haklkıteo 
zihnen blroeyle meogol n· 
nacak!.. 

Dedim. Ciddi clddf: 
- Tabii eledi· ddıdnftyo · 

ram ya .• 
Ve ıonra Anide ııçrıdı: 

- Buldum ·diye bağırdı· 

b11ldam. Suaa kalaydı ltlmU 

ıarayı borayı, yani .. ı ~ 
veren fertlerin menfeıd•~ 
11 kalmak 1Arllle ,.rfı 
Bono lıpat ederim. .-

Bir eıınef, bir loçl u•',, 
ediniz ki, ayda verdfA'I bet~· 
koruıtan on panııının bile 
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dlıılne fayda getlrmedqiol g il' 
mektedlr. Onun ştk.Ayete el~ 
hakkı vardır .. Bloaenale1b fJ 
tile hazır olarak bold~ 
birlikler aıul maksadı dti 
etmlt ve o suretle hdkılDJ81 ı;I 
releri ile de vaziyetleri 

1 lıf 
olonamamıt bolonuyordO· ÇI 
maya atılmıt değillerdi. .,., 

ÜçQncil olarak, kano• t' 
rında birliklerin mevkll09 

lince: 
Arkadaelar; ı.ıtl 
İster cemiyetler kanoDPı tıit' 

medeni kanunumuz, lıt~ 
ilklere ıld heyeti vekile vİ' 
ları ve nizamnameleri• f 
olarak istihdaf ettikleri tf 
p, birliklerdeki fertleri, J 
mıf, lkt1sadi ıahıdı ,e * f,,t 
kendilerini ya~seltmekdt· 
edeyim? rf". 

Efrat araııındı aağlık iıl;; 
bakmak, esnafa ıermıye, ,,o' 
temin etmek, ınlırınd• ~ 
mtlbıyaat için lstlhl•k ~· 
raıff lerl ıçmık teavGn f 
ları tetklU suretlle çabt~ 
sakatlanan herhangi bir _M' 
le zarurete daıenlerl 1'8'" 
lıktın kurtarmak.. ;'' 

Blrllklerlmlıin kanun oı'_ 
rındıkl mevkii bu old ~ 
göre, yeni idare heyeti ar* pd' 
larımııın ve bizim, Ott ~-· 
ııırarla çahpcığımıı vatlfe ol( 
dlllğlnden meydana çıktDJI .,-.' 
yor demektir. Yani heyeti _,.f 
mlyelerden alacağımı• .,..-1' 
iııtlhlAk kooperatif lerl~ ' 
aandıkları tetklllne, ~,dJf 
mlnlne emıfı leçlye ~-, 
lolne aarfetmek mecbori1 'f. 
deylı. Bonon içinde 8118~J 
deki sene bGdceel, geoe ~ " 
umnmlyenlı mavacebeılO ' ~ 
btlro tef lmlı Bay ()1111 .. 1,ı 
arkıdatları tarafındın b-; ı,ıf 
mııtır. Yent bftdce ıo 1 ~ 
liradır. Yedi seki• •1 •'~ 
40 bin lira idi. Şimdi P'iof 
muvafakat n ıltkıları il• tJ' 
bine çıkmıttır. Çahıır "~ 
nifak oloreak geıece9' OJ• 
ydzelll bine çıkıcakllf· ,,,~ 

ltlyor ki 35 blrliğlo 60 ~ 
yakın olan efradı, bıtl f 
ıeçtlklerl ılıe .,., çalıık.~. 
finlı Bay Oım11n'• ve 

1 
,1 

mize inanarak verimleri• ~ 
tırmıtlardır. Blı de boD1 t" 
tılık, borcumuzu yerl•e 
meliyiz. 11,-ı 

Yeni bftdcenln .ar ~ 
enAz % 70 1, bo paıaP ,, 

- Sona 7 ıncı , .... 

berbattı. ~ 
. Nft•eyre ba ıöılerl ..,oı,. ti 

fırladı. Hatif tertlb g1t'--..M1 
aonra arkuını bile b•"" 
çıkıb gitti. ,,,,-· 

Bir ... t sonra, kapıoıO f,J'' 
de bir anbı durmaflD·,. 
ler, keıtlır, clçekler f ~ 

- Bunlar ne NOte~ 
- Ne olacak .dedi· 

Fuad'ı hediyeler. ,r 
- Kim tertlb etti ~ 
- Dfttlnemeı ,. ~ 

Naveyre.. Gittim, ı0 ~ t 
mekteb arkadaıı JOlyet "1'.' 
ona n anneılne aordolll· iJ' 
duk, dao6Ddak, tııınflı*., ti!' 
yet mGkemmel bir bedl1 
tlb ettik. 

1 
,A 

- Oh, oh, .decU•· I' 
yanaklanndaa 6peyl•·· fi#. L. 

- SoD• 
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ZiraiMesaiTeşriki. Artistleri Geliyorlar yaka SuyunuDaKonuştu 
~~~~~~-... ~~~~~~-

Tor kiye HattıOstOva Civarı Nehatını 
Y etiştirehilmektedir .. 

Artistler, Moskova'dan Ayrı. 
lırken Teşyi Edildiler --. -· --------Moıkon, 9 (A.A) - Sovyet Y"' Rusya'nın tahakkuk ettir· Moakova, 9 (AA) - Moh· dan harekete hıolımıelardır. 

Roeya ziraat komiserliği hattı dlği eıerlerl göstermek üzere telif konserler vermek üzere Heyette şu artistler vardır: 
deUba civarı zer'iyatı merkezi Türklye'ye heyetler göndermeyi Türkiyeye gidecek olan büyOk Bftyük akademik devlet ti· 
ldareıl tef l J,ejeva aon zaman· de yerinde görmektedir. devlet tlyatroıo artistleri bura yatroeu orkestra eefl Stelnbf\r,, 
t.rda TGrklye'de bu ne"i zer'f. --------============='--------- piyanist beıtekAr Sostokovlç, 

Jıt fizerlnde tetldkaua bolun· Aydın' da Bir Deli bat Piregov MeHöeoprano Mak· 
Dloe olın Sovyet heyetinin elde eakova Soprano Barsova balet 
euıgt neticeler n Tarklye ile 

3 
K 

1 
artiıti Messerer Sollıt Yadan 

•hti ılanda it birliği mes'eltı· 1 iş iyi y 3 ra am JŞ. ve Norızov Balerin Daelnskya 
lert hıkkanda Sovyet Rusya plyaolıt Oborlh ve Mıkorov. 
ott.ııı11a bir rapor vermletlr. ~eyet bOyük devlet tlya roso 
h Lejeva bu raporunda Tftrldye Zavallı Bahası da Ağır Yaralıdır. Ha- müdür muavini Arkonov ida· 
ftkt\ı:net erk:Anı ile ziraat işleri reılndedlr . Orkeatra eefi Ste· 

bakını Muhlis Eritmen ve ziraat yatından Ümİd ~esi imiştir.. foberg •yın üçüode hareket 
.. kınltğı rae1111 tarafından Sov· --------------- etmletfr. Diğer artistler ayın 
Jet heyetine karşı gerek tetkl Aydın, (Bosoei) - Don ak· fakat ınası od11ya kapanarak 11 inde Odesadın kıılkan va· 
kıt11ruu kolaylaotrrmık ve ge· eam üzeri Aydın'da Kurtuloo pencereye koomoo n hağırmağa parla İııtanbul'a hareket ede-
rek Sov t R 'd ı ı il mahallesini heyecana veren bir ba•lımı•t1r. Kemal babasını ye oıya a yet ot r · v "' ceklerdir. Heyete dıhll bulunan 
llleel rn•mLCl l L deli vak'ası olmottor. yere serdikten sonra ııoka"a 
l " • D o an ııca-. mem fi vlolonlııt Olstrah ayın ondör· 
•ketler b ti ld L il L Kurıulo• mıhalleılnde oru çıkma• ve bağrrmağa, koşma.ıra De • arını a 11.0 e11.· v "' " dOnde TOrldye'ye hareket ede· 
llyo11lır ve nümuneler vermek rao bülbOI hocanın oğlu Ke· batlamıetır. GürOltftye çıkana cekllr. Gidenler Mo!kova'dan 
"1retlle •ôsterdlklerl bOyük ılA mal evelce bir bakkal dükkA· veya yolda rastladığına ıaldır · k " • hareket ederlerken başta hllyOk 

11• kıydederek diyor ki·. nındı çalıtmiı. Bur•da çalıoır· mıt, ağır ve hafif yaralamıştır. elçi bay VAt1ıf Çınar olduğu 
1 - Ttırklye'nln toprak kabl· ken göıterdiğl gayri tabii hal· Kemal'in dolaştığı yerler halde bOt6n elçlHk erkAnı, dıe 
lyetj •e 1Lffm • ti h lt a leriodea ötQrQ lolodea çıkarıl bir kı"lometre kadar vardır. " .. var arı a ıus işleri komistrliği yOkııek me· 
ll•ı el b d mış ve bundan ıoora Kemal S d K d H"' ı · k h '- varı ne atının son erece onun n ür usey nın a morları arttstler ve gazeteciler 

1 
klttıfıaı ve balen zeredllmlt bir zaman gezginci ıazyağcılık veslae girerek kahveci AH'nlo tarafından oğorlanmıttır. 

0 111larının daha ziyade b6y6· yapmıştır. Fakat iki ay evvel 
111 parmaklarını ısırmıt ve yetişen B k . 

eleriae mdlald bolonmakrıdır. Ken:ıal delirmle evden çıkarıl· b L 1 1 d L ı d 1 üy..R llılımar ea.ç o n e a.aı88ın an yarı ımış U '.fı 
Roı ticaret odaıı TürLlye ee mama"'• ha•lanmı•llr. Bundan it • " " " v ve diğer yardımcılarla tutula· S • G • 

l 
Qıyı zirai tetkllltları araıanda 18 •O.n enel anaeını dövmO•, Jll8ll .. eCeSJ 

ll11a " v rak karakola gönderllmlotlr. 1 
' • 

ve mQouehetlerlnln tayanı dan ıkoım saat l 9 da anaıı 

Oldo~oau ve bo mabadla çalı · 
"eağını blldJrmlttir. 

ll Oda, ayni samanda Sovyet 
0•yı'da bo alanda eld~ edil· 

lblı olan neti~leri tanıttırmak 
1'ıı\:.ııdlle bu gibi zirai netrlya 
laa. l'Grkçe olarak da b11tırılma· 
11

"• faydalı buldoğu gibi ziraat •e 1 .,, ı raıt Uml alanlarında Sov· 
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gO.nftdOr. 
ilk 

yemek hazırlar •e babası da 
abdest alırken Kemal ıokağa 

çıkmak letemlş, babası: 

- Oğlum nereye gidiyorsun, 
dur yemek yiyelim de öyle çık. 

Demio, Kemal hiç kareıhk 

vermeden geri dönmdo ve bah 
çeye çıkarak eski bir tahrayı 

elfne geçir mi o ve nam Ha bıo 

lamak azere olan habaınoın 

ukaeından hücum ederek ha· 
tından ve birçok yerlerinden 
ağırca yaralamıştır. Bundan 
sonra ana1ına da hftcum ermlt, 

Kemal'in yaraladıkları: 

Kıs kardetfnln oğlu Mustafa, 
Tavaıı'lı Abdullah, Pulcu İbra. 
bim'in kaynın111, muzlkacı 

Durmuo'uo kırı11mı, Çlne'll 
klhya kızı Sıddıka, k•mbor 

oğlu İsmail, berber Halil kızı 
Naciye, kekik eoco Abdullah, 

palabıyık Mustafa, rlllsfz Osman 
ve bunlardan başka adını heniz 
öğrenemediglm Qç kişiyi bao, 
kol, ve vacudlarının birçok 
yerlerinden ığır ve hafif ıu · 

retle yaralamıttır. Y aralılırdan 

Ankara, 9 (IIusoıi) - Balk· 
evi olan eehlr ve kaaabaları· 

mızd110 gelen malumatı göre, 
boynk Mimar Sloan'ın öltımü· 

nQo yıldöoQmü müoasebetile 

Mimar Sinan geceleri yapllmıe, . 
değer il un 'aıklrın hayal ve 
eserleri hakkında konferanslar 
verllml~tlr. 

~~~~~----~~~~~-
dördft çok ağırdır. Hepsi de 
memleket b11tııneılne yıtml 

mıelardır. Bogftn zabıta zararlı 
n zarars•z batan delileri topla 
maktadır. 

- Baıtarafı 1 1 acl sahifede -
dan Yamanlar ıoyo branımaıu 
yaptırmıt olanlardan on ki~1n in 
branşman maınf larının geri 
verilmesini lıtlyen bir lıtldaları 
okundu. İstidada brantman pa· 
ralarının olmdl ladeıf, Uertde 
ıo bırakılacı!t &ırada tabım 

lıtenlyordo. 

Meclis azaemdan Bay Fal k 
ladenin mClmk6n olob olmadı· 
ğını tetkik için leddanın evvela 
nizam encQmenlnden geçmesini 
istedi. Ve Bay Reşad Leblebici 
ise, iade demek teelaatın ıökdft. 
rülmeııi demek olduğunu Ye 

blnaenalezb istidayı verenlerin 
mabıtlarının anlı1şılamadığını 

ıOyledl. Neticede lıtlda nizam 
encOmenlne gitti. Üyelerden 
mOhendJı Bay Aziz: 

- Evlere nedeo ıu l'erflmi
yor? Diye bir ıoal ıordo. Bae· 
kan; belediye batmlhendlııl Bay 
Cahld'ln fenni bakımdan buna 
cevab vermesi muvafık olacı~ını 
töyledl ve Bay Cahld'ln nrdlğl 
izahat dinlendi. 

Bu izahata göre ıon defa 
ıu kaynaklarından yedlainden 
alınao nnmonelerin yapılan 

bıkterlyolojik tahliUnln iyi 
netice verdiği, fakııt benGz 
muvakkat kabul yapılmıdı~ı 
için anyon nrilmesl lmk&oı 

bulanmadığını, moHkkat kabul 
yapılıncaya kadar beklemek 
zarureti olduğonu ıöyledl. Bu 
fzahıt k•U görnlmüt, ve azadan 
bay Basan'ın Vezir Ye Osman 
ağa anları hakkında verdiği bir 
takririn okunmasına geçllmlıtlr. 
Bay HHan tabirinde bu ıu 
ların mGlkiyetln4' bir ecnebinin 
sahih çıkarak iti mahkemeye 
intikal ettirdiğini, açılan dava· 
nan belediye aleyhine netice 
lendlğinl bildirmekte ve ~bo 
meı'ele bık.kında izahat iste 
nıekte idi. Eczacı hay Faik 
söz alarak demlıtlr kf: 

- Bu 11t bir tapu teaedlne 
maliktir. Bo tıpa Oımınağı 

ıuyu clnrındıld bir araziye 
ılddlr. Tapu 11btbhıln lddlaıına 
göre Osmanağı toyu mülkiye· 
tindeki arazinin dahilindedir. 
Halbokl belediyenin lddta11 
Oımanağa ıoyunun bu tıpa 

aenedloin mllklyetl dahilinde 
olmadığı merkezindedir. Bele· 
diyenin hukuk mft~nlrl mer· 
hum bay Said ıÜynn belediyeye 
AJd oldoAonun m_,vcud bir .. k. 
f iye ile ublt olduğunu mey· 
dını çıkarmıt, ıncak bu vak· 
fiye bir şabıın elinie olduga 
için mıbkem.-ye ibraz edileme· 
mit ve bu ıoretle belediye d•· 

nyı kaybetmletlr. Ancak itin 

ark&11 bırakılmamıt, dn·a 

yeni bir 11f baya dahil olmaıtar. 

Eltmlzde mevcod tıpalarla bu 

ıuyun b.-lediyeye tid olduıa 

sabittir. Bono mahkemede lı · 

bat edt>rek haklnmısı tekrar 

elde edeceğiz. Ortada kaybol· 

mut birtey yoklar. 

Bu izahat mecllece k&f 1 gô 

ralmae Ye lsabıtaa kifayeti 

tatmin edici mahiyette olduga 

rere konarak onaylaomıı•ır. ... 
Mecliı pazar g6n6 eaat oaaltıda 

tekrar toplanarak çalıımaııaa 

devam edecektir. 
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başlangıcıdır. 

Yeni Neşriyat: 

olko 
Halke"rleri mecmuuı (ÜlkD) 

DflD 26 JDCI uyı1.1 da çok de· 
geril ya1ılarlı çıkm\ftır. Bo kıy· 
metli fikir mecmuasını bGUla 
okurlarımı•• tHılye ederlı . 

Osmanlıcadan No. 14 Türk.;eye Karşılıklar Kılavuzu 
y l - Öz Tftrkçe kôklerden gelen sôzlerio karşısına (T. Kô.) beldeği (Alilmeti) konmuştur. Buolı.rın her biri hakkında 11ra81 ile uzmanlarımızın (MCUahaMıı) 
'ttlarmı gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni konan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine gôre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca ôrnekler de konulmuştur. 
3 - K6kG. TOrkçe olan Kelimelerin bug(lnkfl işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır: Ash ak olan hak, ash ilgflm olan hflkflm, TO.rkçe "Çek,, k3kt\nden 

«elen a...k·ı ·b· t Y"" J gı 1. 

~11yakt - lcgO.del, (fr.) lns· beyleri için kıpaç bir bak 8a• akdeulzdlr - ordular! Uk ama· 
yılardı. canız akdeolzdir - ıoldıte! 

'hı_ ~efı.: lneanlarıa da insi · gaaıp - kapmın 
#~· b . '-. ıreketlerl vardır, la&ao· gıepetmek - kapmak, zorla 

' da lçgildel hareketleri ılmak 
ile, '• lee bommea aunl oat M11ğaup - kapık 

1oteı lllıtlnctlfı örnek : mağsop, kimin elin· 
lltfı. - batma de buluoorea boloneun lıtlrdad 
ö '-& fllek: geminin garkı, yal· edilir. kapık kimin elinde bo· 

·~ lçlııdekflere değil, onlarlD luoureı geri ılınır. 
,_~ h. ve taılltlkattna da bil· gatyetmek - kendinden ge· 
~ bir felAket oldo, gtmlnin çirmek 
~"•, yalnız içindekilere örnek : grubun bu gllzel ışık· 
"' bı Ollfuın 10ynna IOpODI ları heni kendimden geçirdi. 

tl14ft bir fellket oldu. gaşyolmak kendinden 
lltketrnek - batırmak geçmek 
hrltolrnık - batmak gaey içinde 
..... taA L '-ıı -erak, magruk - bıt· geçere-. 
• bıtık gatatmek - daldırmak 
~&tık -(dalım gavr - dl p 

tt "llaek: hali lıtlğrakta ne ganae - dalgıç 
~Ilı bilmiyor, dalım ha· gaybubetinde - yokk.,11 

. lae 1•PlıAını bilmiyor örnek: onun gaybubetinde 
~ftetmek _ dikmek iolerloe kim bıkacd.? - o 
t_leeyan etmek _ kuımak. yokken işlerine kim bakacak? 
~ •l - yona gaye - erek, (fr.) bot 

~e~k : lıl&mlyette mevta örnek: bauın tflrk çocukla· 
'- Gı:"u defaolunur. İellmlık · rını okutmak bathca gayemiz· 

"-l 1l111adan ıonrı gömClUlr. dir - bdtüa Ttırk çocuklarını 
c_ eıoıetı. - yumık okotmık başhca ereğimlzdlr -
~ ~ - kıpac; ootre but prlnclpal eeı d'I Dl· 

~k: e1kl umanlardı de· trulre touı les enfaata tnrce. 
rl için gup bir hak •· Hedef - ımaç, (fr.) but 
itki ulllalllarda dere· 6raek: ordalaı! ilk hedeflals 

kendinden 

l'Otre premler but eet la me
dlterrannee 

Mıkeat - vargı (fr.) lllten· 
tlon 

örnek: Ankarayı gelmekten 
maksadım sizinle göriltmekdr. 
Ankaray• gelmekteki vargım 

sizinle görO~mek.tlr. Sizi gör· 
mek vargm ile (mabadı ile) 
Ankaraya gddlm. C'eaı danı 

l'lntentlon de voue rencontrer 
(de cauıer nec vouı) que je 
ıuls veao a Ankara 

Maılub - alacak (fr.) crecllt, 
avolr, creance 

örnek: ondan ydz lira mıt· 

lubuın var, ondan yoz lira 
alıcağıın var. 

Mıtltib - istek (fr.) deılr 

örnek: mathlbunuzu ls'ıf 
edemlyeceğiın. lıteğlnizl yerine 
getlreaılyeceğlm, Je ne pourral 
pıe ıccompllr l'otre de9lr 

Mefkure - DlkCl, ldeyel (fr.) 
ideal 

Temenni - dilek (fr.) soo· 
hah, voeu, demende, ıolllcltude 

örnek: sizden temennim 
odor ki, ılıden dileğim odur ki 

Temenni etmek, dilemek 

gayet - pek, pekçok 
ppet (bak: cehd, IAy), ça· 

hema, çab•lama, dOrGome 
gayrete gelmek, dnraomık, 

canlanmak 
gayrete getlımek, durandır 

mık, canlandırmak 

gıyretket, yaıdıkçı 

örnek: Arkadaşlık iyi teydlr, 
gayretkeollk köttıd6r, arkadaş · 

lık iyi şeydir, yardakçılık kö· 
tüdilr. 

gayr, özge 
örnek, gayrendle, özgecil 
gayri , yıd, · ıız, maz 
örnek: cazip, gözen; gayri 

cazip, yadgOzen·mllli, ulusal; 
gayri mUU, yadoluaal. 

gayri muvafık, uyguneuz 
Gayri kabili icra - yapılamaz 

gıyrlahlAkl (bak: ab14k tıkı· 

mı) - yadahlAkeal (L ince 
okunur) abl4kaızca 

gıyrlelAıtikl - eıaemez 

gayriiradi. gayriihtiyari 
lrdeılzce, letemeketzln 

örnek: 1- gayri iradi hare· 
ketler için kanun cezayı tahf il 
eder, lradeılzce hareketler için 
kanun cesayı azaltır. 

2 - gayri . ihtiyari olarak 
hatırınızı kırdım, lıtemekelzln 

hatırınızı kırdım. 

gayri kabllt af iT - b.ğıt· 
lınmas 

6mek: IMa kaeanaaa ppl 

kabili af iv netaylç ttvllt et· 
mittir, bo suçunuz bağıolanm11 
eonuclır doğurmuştur. 

gayri katibi lnbloa - bO· 
kOlmez 

örnek: onan gayri kabili ta. 
bina bir yaradılııı vardır, onun 
bOkOlmez bir yarıdılııı vardır. 

gayri kabili hlraz - Söz 
götarmez 

örnek: bu gayri kablll itiraz 
bir bedahettlr, bu, ıöz götlr· 
mez bir beıbelllktir. 

gayri kabili kıyas - bam 
baıka, ~oelz 

örnek: O, ıkraolle gayri ka 
bili kıyıı bir çocoktor, o, tay· 
datl•rındın bımbatka bir ço 
coktur. 

gayri kablll elfa - onolmas, 

eavoomaz 
öraek: Bu ba1tal1k gayri fı.a. 

bili fifa.tar, bu hııtahk onul· 
mH (ea"1ltm11) bir haıtalıktır. 

gayri kabili tahamm61 - çe· 
kilmez, eavotmaz 

örnek: Onun uıblyetl artık 
~ıyrl kabili tahamm61 bir de· 
receye geldi, onun ılnlrUllgl 

artık çekllmes bir dereceye 
geldi. 

gayri kabili telifi - yerine 
kon mu 

onaek: a.. bltb beeed· 

yet için gayri kablll ıelAfi blr 
ziya olor, bo, h6t6n ionobk 
için yulne konmaz bh kayıp 
olur. 

gıyrl kabili tezelztıl - ur· 
eılmaz, yerinden oynam11 

öro~k; T6rk'Hlğ6n tera~kl 

ed4'C4'ğiae gayri kabili tcselzill 
bir imanımız nrdır, Tı1tk'l6ğftq 
bekllytceğlne nreılmn bir lna· 
namız Tardır. 

gayri kat'l - ıınıreız, çe•· 

rlhnemio 
gayri mahdut - sınınız, ,_..,. 

rllmemiı. 

örnek: 1 - lc;fmlsdekl çahı· 
ma hevesi gayri mabdattm, 
içimizdeki çalıtmı 'lıteğl ıınır· 
ıızdır. 

2 - gıytl mahdoı araıt~ 

çevrllmemiı topraklar 
gayri mahıaı - belll belir· 

ıls, duyulur doyulmas •ayal· 
mıyacak kadar 

örnek: ondaki tebeddCU, he· 
n6• aayrl mahıaı bir haldedir. 
ondaki deglıkl, hentb belli be· 
llrab (duyular dn7ulmaa) bir 
haldedir. 

, gayri mıltim (bak: meçbal), 
blliamedik, biUnmes. 

örnek: 1 - ortada gayri ma· 
16m lalqey kalmamlfllr. ortada 
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Alman'lara Göre Tehlike ittifaklar Siyaseti Olacak. Italya'nın 

-----~··. .• ... Asker Sevkiyatı .. Askerlik 
- Başı 1 inci yOzde -

Nlçe'nln şu ıöztinü hatırlama · 
hdarlar: 

"Bir tek hakiki musibet varea 
o da zaACtır. u 

Berlln, 10 (A.A) - Berllner 
tagehlat gazetesi diyor ki: 

- Tehlike Strezada Almanya 
aleyhinde bir karar alıomBBın · 
da değil, J4kf n m-Ozıkeratın f n 

kıtaa uğrayıp ta devletlerin Y"· 
nlden ittifaklar siyaaaeJDa rtico 
etmelerlndedlr. 

Berlln Boreeo gazetesi de 
Slr Ffllp S eon'un Vereay mu· 
ahedesl zamanındaki gibi ldarei 
kel4m etmesinden şikayet ede· 
rek Almanya'nın loglltere'ye 
karşı hiçbir tecavftzi f lkrl be&· 
lem~dfğint temin ediyor. 
. İstanbul, 10 (Hususi) 
Gelen telgraflara ve ajanslara 
göre; İngiliz hariciye nazırı, 
avam kamara19ındakl beyanatı 

eenaeında verdiği izahatta hil· 
lbeten demiştir ki: 

- Bay Bitler 500 kişilik 

bir ordu ile İngiliz donanma· 
sının eonUAto itibarile yüzde 
35 ıt kadar donanma, Fransa 
ve İtalya kadar hava kuvveti 
letlyor. Sovyet kuvvetleri bun· 
lardan fazla let- , bu miktarı da 
artıracağını söyledl.I 

Gene ayni izahata göre Bit· 
ler, Avrnpa şarkında bir ademi 
tecavftz mlsakına müHlddlr. 
Fakat Lhvanya'nın fıtiraklne 
muhalif tir ve bunu imzalaması 
muhtemel devletler arasında 

bir mOtekebll yardım misakı· 

nın imzalanması tehlikeli bu· 
lunmaktadır. Orta A vropa için 
bir anlaımayı da reddetmiyecek 
gibi görünmektedir. Fakat bon· 
da falde görmemekte ve Avue 
turya'nın lstiklallain manasını 
aohmak istememektedir. Var· 
şova ise bu misaka karşı iyi 
vaziyet alacak gibidir. 

111tanbul, l O ( Hususi ) 
İngiliz nazırlar konferansı, 
Streza konferanl!ı !c.:ln müza· 
kerede bulunmuştur. 

2 - Bu işin aktbetl nereye 
varacağı gayri malumdur, bu 
işin sonu nereye varacağı hl· 
llnmez. 

gayri mamur - ıenlllulz, 

yadbayındır 

gayri memul - umulmadık 

örnek: En gayri memul bir 
ıırıda karşıma çıkıverdi, en 
umulmadık bir sırada karşıma 
çıkıverdi. 

gayri menus - alışılmamış, 

111nılmamıı 

gayri meek.un - boş, ıeeız 

örnek: gayri meskun bir ada, 
ıseız bir ada, gayri aneıkün 

bir ev, bot bir ev. 
gayri meıul - yilkOmııüz 

örnek: gayri mesul makam· 
larrn mCldahaleEıl, yftkilmeil1: 
o:unlarao kıraıması. 

gayri muhtemel - olamaz, 
ola sız 

örnek: gayri mohtemeldlr, 
olamaz, olaeızdır. 

İhtimal - olabilirlik, ola· 
sıhk, olHal, lktlmal (T.) 

c5roe.k: Hu işte kazanmak 
olHılığı { lkt{mall ) göremiyo· 
rom, iktlmaldJr, olabtltr, ola· 
Aldır. 

İhtimal! - olasık, lktlmallğ 
örnek: Bu kadar ihtimali 

bir şey ftzerh'e harekete geç· 
mek doğru mudur? Bu kadar 
lktlmallğ bir şey üzerine hare· 
kete geçmek doğru mudur? 

Ademi ihtimal - olamazlık, 
olaeızhk 

gayri mutabık oymaz, 
oyuemaz 

örnek: kanona gayri muta· 
bık bir hareket, kanuna oymaz 

lstanboJ, 10 (Hususi) - Der Tuna andlaımalarmın ayrı ayrı Bfr tanare filosu mahalle 
lin mahaf ill, lngtltere'nfn Uloı· tetkikine taraftar bulunmakta· üzerine domanlı meş'aleler at · 
lar kurumu çerçevesinde bir dır. Strezadıt bir çare bulan· mııtır. Bu sırada maekeli hllii · 
anlaıma bulmak istemesini doğ· maısa Cenevre'ye de gftven· llabmer teıkllAtları halkı mah· 

2100 Kişilik Bir Kuv· 
vetle Topçulal" Da Gitti 

••• 
ihtiyat Zabiti 
Yetiştirilecek Kı· 

ro bulmakta, Vereay muahede· memelidir. zenle-re ~e hazırlanmış olau 

efofo iki maddesindeki mfite· Loodra, 9 ( A.A ) _ Bugün tahaffuz mahallerine glzlemlı · 

kabil yardımın, Almanya'nın Avam kımansındı Dıı leleri lerdlr. 
ltlrazıoa kalmadan tavzih edl 

hakanı bay Saymoo ganan Makdonald Gidiyor: 
lebUeceğl ftmldlnl taıımaktadır. meı'elelerlnl görilşmek ilzere Londrı, 9 (A.A) - Yarın 

Roma 10 (A.A) - Gavlna· 
na fırkasının erkana harbiye 
heyeti fle takrfbeo 2100 kfıl · 

bir kuvveti hamil Gange va· 
puro Şarki Afrlka'ya hareket 
etmiştir. 

Tasavvur · edilen Avrupa emnl· 
bir İngiliz ht>yetinin Strezaya bay Makdonald ile bay Saymon Gidenler Veliahtla harbiye 

yet misakı, ancak muahedeler 
ve oradaa Uluslar Knrumonun tayyare ile saat 13,40 da Pa mflıteşarı general Balıtrokl ve 

ıulbpenerane şekilde değiılrse 
fevkalAde toplantısında bolun· rlı'e gidecekler ve oradan euat keeif bir kalabalık tanf1Ddan 

kıymet bnlabflecektlr. 
mak Ozere Cenevre'ye gideceğini 19,4:0 da trenle Strtza'ya ha· 

Bu muddderdt'n 10 uncu k d kl dl 
bildirmiştir. re et e ece er r. 

madde todur: 
Misakı tmzıalıyanların istik· 

lal ve topnklarıoıo tamamının 
zaman altına alınması. 

Ooaltınc1 madde, miitekabll 
yardım ve mütearnzı karşı 

mukabil tedbirler, 
Oodolrnzoncu madde, tatbik 

kabilly'!tioden mahrum muahe· 
delerln yeniden tetkiki.. 

Almanya, bunlar kalktığı 

takdirde itin dQzeleceğloe ko· 
ntdlr. 

İstanbul, 10 ( Hususi ) -
Ruıyanın Parla sefiri ile Jf ransız 
hariciye nazıra Bay taval, 
Rusya Fransa muahedesinde an· 
taştılar. Muahede 23 nisandı 
Bay Laval Mo!kovaya gidince 
imzalanacaktır. Teknik itleri, 
iki taraf arasında Cenevrede ko-
noşulıcaktır. 

İstanbul 10 (Bosnıi) - İtal· 
ya'ya gôre Streza konferaoeında 
hem Oç devletin emniyet alete· 
mi, hem de Avrupa'da Hkeri 
kuvvetler dilşdncelerlnl mdza· 
kere edecektir. Bu konferans, 
Roma Loodra konferaoeınan dl· 
ğer bir eaf hasıdır. Almanya ıl· 

lablanma haklunı kendi kendi· 
ne aldıkıan sonra emniyet sfı· 

temine yanışmıyor. İtalya bo 
tek taraflı hareket karşısında 

3 devletin enerjik ve mOoterek 
hareketl~rlnl lstemelLtedlr. Ay· 
ol zamanda Londrıda dilıün(l. 

len umumi emniyet sistemi de 
şüpheli ~örülmekte, garp, ıark 

bir hareket, kanonla uyuşmaz 

bir hareket, kanunla uyuşmaz 
bir hareket. 

gayri muti - dtkbat 
gayri mümkftn - lmklnsız 

MOmküu - lmklnlı 

İmkAn - lmkln (T. kô.) 
Ademlf mk4n - lmktnıızbk 

gayri milnaslb - uygunııoz 

örnek: gayri mflna1lb hare· 
ketlerde bulunanlar ceza gö· 
rörler, uygunsuz hareketlerde 
bulananlar ceza gc5rflrler. 

gayri m6nblt - çorak 
örnek: gayri mGoblt arazi, 

çorak topraklar 
gayri mO.smtr - verimsiz 
örnek: gayri milıımlr mesai, 

verimsiz çalışmalar. 
gayri müstakar, dursnz 
örnek: Siyasi vaziyet henüz 

gayri mQstalı.ar görOnilyor, siya· 
ııal durom henilz doreos görfl· 
nü yor. 

gayri tabU, dıınomal, (fr.) 
anormııl 

c Dışnomah deki son "ı~ ince 
okunacaktır.) 

örnek: Bu çocuğun bo yaıtı 
bu kadar boylanm111 gayri ta· 
blldtr, bu çocuğun bu yaşta 

bu kadar boylanması d.eıno· 

maldlr. 
gayritabii, yanıç, (fr.) contre· 

natare 

örnek: gayri tabii yollardan 
ıfdllerek özlo bir it yapılamaz, 
yamç yollardan gidilerek özla 
bir it yapılamaz. 

gayz, hınç 
örnek: Gayz ile hareket 

edenler ekseriyetle haksızlığa 

doğru ytırtım6ş olurlar, hınç 

Bay Saymon lngUtere'ntn Fransız kabinesi: 
parlamentoda mOzakereel yapıl· Parla, 9 (A.A) BugOn 
madao Strezada hiçbir teahhüde toplanan kabine fçtlmaındın 
glrlşmlyeceğfol ve Streza kon· sonra neşredilen resmi tebliğde 

feraneının yapılan görü~meler 

silsilesinden olacağını söylemiş 

Uluslar kurumu toplantısının da 

doğru olduğunu ve fakat ora 
da da hfçblr İngiliz devlet ada· 
mının memleketi nimıoı her 
hangi bir teabhilde glrfomlye· 
ceğlnl ve esasen mes'elenln bu 
toplantıda son eaf baya erişe· 

bileceğini zannettiğini beyan 
ttmlıtlr. 

Bay Saymon .&temel meı'ele · 

sinin de bu seferki uluslar 
koroma toplantısında görOıO· 

lüb görtııtllmlyeceğlne dair bay 
Çemberlaym'ın bir ınıllne ver· 
miş olduğu cevapta, İngiltere · 

nln bu mes'elenln ebemmiye· 
tini gôzönftnde bulundurarak 
daha geçenlerde 30 martta 
Roma ve Parlı hftkumetlerlle 
bu mes'eleyl görflştüğtlnO, şlm· 
dl bu hOk1lmetlerln kat'f nok· 
tal nazarının ne olduğu bek· 
lendiğlnl ve bunu da Streza'da 
ınhyacağını beyan etmletlr. 

Londra'da hava manev· 
raları: 

Londra 9 (A.A) - Sabah 
Londra'nıo bir mahallesinde 
hava taarruzlarına kırşı korun
ma için bOyOk hava manev· 
raları yapılmıştır. 

ile hare.ket edenler çok kere 
haksızlığa doğru yilrflmftı olurlar 

gazab, kızgınlık 

örnek: gazaba uğradı, kız· 

gınbğa uğradı. 

gazab etmek, kızmak 

Hiddet! ôf ke 
örnek: Hiddetle kalkan zl. 

yanla oturur, ôf ke ile kalkan 
ziyanla oturur. 

Hiddet etmek, öfkelenmek 
örnek: o kadar hiddetlendim ki 

kendimi tutamıyarak kaba kı· 
hı ıôylendtm, o kadar öfkelen· 
dlm ki kendimi tutamıyarak 

kaba kabı ıôylendim. 
gaz1lb - kızgın, kızgın 

örnek: gazup çehresinin ne· 
ler anlattığını ben blllrlm, kız· 
gın çe~reıinin neler anlattığını 

beo bilirim. 

gazal - ceylan 
gazanfer - aslın 
geda - dlieocl, yokııol 

geh vere - heılk 

gencine gömft, hazne 
(T. KO.) 
gerdan - boyun 
gerduoe - arabı 

germ - ııcak, ıuı 

germl - hız 

örnek: aralarındaki doıtluğa 

bir k•t daha germl vermek 
lçld, aralarındaki dostluğa bir 
kat daha hız vermek için 

geştfi gtlzar - gidip dolaş· 

ma, gezip tozma 

gıbta - imren 
örnek: imren faıbta) bir ab 

IAk eksiği değildir, eakıoılacak 

olan ıey güoil (hased) dür. 
gıhtı etmek - imrenmek 
örnek: Gyle gazel bir eaer 

deniliyor kf: 
Kabine mt\nhaeıran Streza 

ve Ceoevre'de tetkik edilecek 
mes'elelerle uğraşmıştır. Fransız 
başbakaoı ile dışarıl11lerl bakanı 
bu toplantılarda Franııayı tem· 
alt edeceklerdir. 

İstanbul 10 (Hususi) - Ya· 
kmda toplanacak Streza kon
feransında, Almanyanın efl4h· 
lanmaaı iti İngiltere, İtalya ve 
Frı&nsa erasmda görüıOlecek, 

fakat hiçbir karar verilmiye· 
cektlr. Alınan malumata göre, 
İtalya morabbeıılan konferansta 
Almaoya'ya karıı tertibat alın· 
masını fstiyecelderdir. 

İngiliz başbakanı bay Mak
donald ile Fransız başbakanı 

bay Flanden Strezaya hareket 
etmişlerdir. Fransız gazeteleri, 
bu konferans hıklundaki yazı. 

larında kat'i kararlar ahnmasını 
istemektedirler. 

Konferans, Napolyon'un ka 
rırgAh lttlhez ettlgl binada 
toplanacaktır. Moeeollnl, Na· 
polyonun yatağ1Dda yatacaktır. 

Londra 10 (A.A) - Bay 
Makdonald ile Sir Con Saymen 
öğle vakti tayyare ile Parlı'e 

hareket edecek ve ondan da 
ıimendiferle yollarına devam 
edecek lerdlr. 

yazmış ki okuyonca Adeta gıbtı 
ettim - öyle gtızel bir eser 
yazmıt ld okoyonca bayağı 

imrendim. 

Baeed - kıskançlık, gnna 
Based etmek - kıskanmak 

gftnflleme 
Baalld - kıskanç, gtınficil 

gıda - besin 
örnek: gıdısız vftcud, yavaş 

yavaş yıpranır - besinııfz he· 
den, ynaı yavaş yıpranır. 

Mugaddi - besinli, besleyici 
gayri mugaddi - beeineiz 
Ornek: bazı yemekler var· 

dır ki pek lezzetlidir, fakat 
gayri mogaddldlr - bir takım 
yemekler vardır kl pek tatlıdır, 
ancak beslnılzdlr 

gllAf - kın, kılıf 

gloa, istiğna doysalık, 

bıkkıolık, naz (T. Kö.) 
örnek: ayni yemekleri yemekten 

gına geldi. ayni yemeklr.rl ye· 
mekten bıkkınlık geldi. Bu 
adam, latlğoa nedir bilmez. 
Bu adam doysalık nedir bilmez. 

gına getirmek - doysamak, 
bık mık 

mflıtağnl - doyuk 
glrlv - çığlık 

gıoa - zar 
gıybet - çeldştlrlm 

gıybet etmek - çeklıtlrmel 

gıran - ağır 

glranbahı - değeri 

Glran rgelmek 
mık 

çok 
ağırsın· 

örnek: onon bu vaziyeti 
hı.na çok glran geldi. Onun 
bo duramuno çok ağırımdım. 

glrdıb - çevrinti 
p;lrdibıd - kasırga 

oğarlaomışlardır. Abbızlya va· 
puro da 10 uocn topçu alayına 
mensup 500 efradı hamilen 
dan öğleden sonra hareket et· 

mlıtlr. 

Kadınlarımızın 

Çalışmaları .. 
Samsun 9 ( \.A) - Uluslar 

araııı kadınlar birliği koogreel 
m0n88ebetlle açılacak olan Türk 
kadını çalışma eerglıdnde teşhir 

cdllmek Ozere kadınlar yardım 
korumu tarafıodın değerli ça 
hAmalarla TOrk kadınlağıda ald 
birçok eıya ve mal1lmat top· 
lanmaktadır. 

Otomobil 
Haftası .. 

Berllo, 9 (A.A) - Otomo· 
bil haftası başlamııtır. Birçok 
otomo'blllerfo servise çıkarıl
m111 için ruhsat verllmittir. 
Bo roheıtiyelerln mikdarı btl· 
tün Almanya'da yüzde altmışı 

geçmiştir. Motosıklet rnhaatlye· 
lerlnln mlkdarı flç mislinden 
fazla artmıştır. 

Uluslar Ku· 
romu Konseyi. 

Cenevre, 10 (A.A) - Ulus· 
lar korumu konseyi gelecek 
pazartesi gOnd Tftrkf ye Dış 

leleri Bakanı Tevf lk Rtışda 

Arae'ın başkanlığı alımda top· 
!anacaktır. 

glrlCt - glrloç 
Örnek: önftmOzdekl meı'ele 

çok girift bir lotlr, önümüz· 
deki sorum çok glrloç bir 

iştir 

giriftar olaıık (musab ve 
ddçar olmak) - totolmık, 
yakalanmak 

glrlve - çıkmaz 

Örnek: onun bu glrlveden 
nasıl kurtulacağını bilmiyorum, 
onun bu çıkmazdın nasıl kur· 
tulıcağını bilmiyorum 

glrye - ağlama 

grup - - grup (T. kö.) 
gubar - t6Z 
gudde - bez 
godruf - kıkırdak 

gnlgule - çığılb 

Örnek: derken bir gulgule 
koptu, derken bir çığıltı kopta. 

gulftv - ilştıntO. 

golftv (kıyam anlamına) 
ayaklanma 

gurap - karga, kuzgun 
gurbet - yadel 

Örnek: gurbette kaldım, ya· 
delde kaldım 

Osmanlıca ......• ke· 
llmeıine kılavuzda . . . . . • 
karııh~ını uygun (yahut : ye· 
ter) görmilyorum. 

Sebt1bl : (kısaca) . . . . . • 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
Önergem ıudur: . . .. (1) 

İmza 

( l) Burada bir ônerge göıı · 

terllmiyen yazılar ftzerlne bir 
ıey yapılamıyacaktır. 

sa Hizmetlilere Aid·· 

1 - İhtiyat zabfti yetl•d· 
rilecek kısa hizmetlilerden 330 

ele doğumla ve bunlarla mu•IJJ 
görenler ve daha evvelki do~ 
ğumlolardao olup ta mobttll 
sebeplerle geri kalmıt dePlı 

rıl· eınıfandan gayri sınıf Jara •Y 
mıı olanlardan yalmz aektJf 

1 M•· ehliyetnamesi olmıyanlar · 
bil yıs 935 tarihinde ihtiyat ı:• 

mektebinde bulunmak ozere 
sevk edileceklerinden 25 . .Nfs•P: 
935 tarihinden ltlbar~n aektr• 

ehliyatoame, hüviyet cüzd•01
• 

ve mekteb şehadetnameleri be· 
o· raberlerfode olduğu halde O 

beye müracaatları. 
.... e~· 2 - Tam vaktinde u.o 

kkıO' tepte butunmıyacaklar hı ~ 
da kanuni muamelenin tıtbl 
olunacağı UAn olunur. 

Burnava'da 
Zehirli Gazlara Dair 
Konferans Verilece1'· 

"'' Ccımborlyet Balk pır 
0 

Bornua nahlyeıi tarıfıod•, ... 
öndmilzdekl aabahleylo 

~··· onda Burnua'dı Kara IJJC blt 
binde zehirli gazlara dılr 

1' JI' 
konferans verdlrllecekafr. ; 0, 
feraneı, ziraat mektebi OJ4 

1
_ 

kP' 
muavini bay Reıld yerece blO' 
Bornava'hlarıo bu çok OJ6 ~· 
konferansı dtnlemlye gıdect 
leri eOpheslzdlr. 

Ticaret Oda· 
ları Kongresi 
Manisa Azaları.. 

11
. 

Manisa, 10 (Busoııi) - 111 
caret odasında bugan y•P1rl 
seçimde Ankara'da ıopl•0' 01 

ııtJI omomi kongreye vUAyet O 11 

murabh11 olarak Oda bat111~,. 
Bay Şemsi Tooak 11~ Tuıgo re~ 
dao Bay Basan Şevki ôt.e 

ittifakla eeçllmfşlerdfr. 

Rusya • AlmaPY9 _,. 

İstanbul, 10 (Boıuıi) el•~ 
Raıya • Almanya arıı•0 öt'' 
yenl lktısadl anlaşmayı b~tçi' 
Almanya Ruıya'yı ~ ~· 
200,000,000 marklık eıP•1 ~ti'' 
mtlllt -ve makine verece ilf 

• lııt111' Roıya'nın bo yıllık ~ ,., 
ııı• 

ihracatı da 150 milyon 
geçecektir. 1 

-----~ 23 Nisan 
ilı. 

Çocuk haftasının 

gilndd ilr • .ırtlf!tl 

Kitabınıza Goıel 
8jr Cilt Y aptıt' 

·ı 
mak lsterseıı• 

ALI RIZ.4 
Mncellithaoesioe ,ı· 

Bir UğraY•0 

OPERATÖR eO ~ 
or. Kamil AbıJl ,,,,e1• 

Merkez askeri h•1 

operatôr6 8011•' 
İklncl Beyler sok•Aı tJ' 

N 41 . .,. 
hamamı kırfl81 °· ııt1 

b••'' g4o flçten aonr• 
kabol eder. 

Telefon 3686 



Esnaf ve işçilerimiz 
'•ıı,, 

__ ,. ............... __ 
•e lşcinln iyiliğine ayrıl · ğız. Aksi takdirde, mazı rat 

lllıotır O 
bı · oğumdı, eakatlıktı, yapmıyı dı hakk ımız olmadı 
bt'lıktı, ölOmde, yardım için ğlDı teslim etmeliyiz. 

leriGk tıhıfHt ayırdık, Birlik· Sözümfl bitirdim arbdaelar? 
'd il revirleri o\ıcaktır. MOte İçinizde bu mevzular üzerinde 
t dit doktorlar ıeçtlmlştir. Bas· konuşmık veyahud blrşey ıor 
• Otoaıobilf bnlnnacaktır mak lıtlyenler var lıe kendi· 

l'd
8er •melenin hem ke

0

odlel lerlnl dlnlemlye ve cevap ver· 
L ••I edilecek, hem de evinde mlye hazırım. 
'4lat1 gld •arıa doktor ayağına Bay Avni Doğın'ın sözleri hı 
c,~:c"ktfr. İl4cını da biz vere· rarede alkışlandı. 
b.~'· Dnlet dairelerinde, mu Bunun üzerine merkez be 

tı ern.,ıerde ve k t>ndl aralı · yeti ızılırından ve otobascQJer 
lld, 

h.ı Ç•kıcak lhtlllf ları da birliği reisi Dr. bay Berrak 
&'fnllçtra hukuk mGeavlrlerl, kürsGye gelerek; 
la kıtıu tahste ettik. Arkadaş· - Eneli, bize yaşatma ve 
L tıQıııın lttlhlAkth meıelA söyletme hakkı bahşeden Ata· 
lltıtı ' 
L •ııı'atlarına lid malzeme ~6rk'ü eaygı vc sevgi ile sellm· 
lltıtı d 
8-l e şahef gıdı, giyecek ve lırım. 
llf ~e ihtiyaçları için koopera· Dedikten ıonra parti çıtııt 
de er tcşklUnl htlyoruz. Bfldce· ılt1Dda, birliklerin muvaf fıkı· 
do_ lllıa0 kısmı ancık %32 33 yet ve fıtUtbaUnl dGoftnen Bay 

~ t, Şu vaziyete göre, biz, Avni Doğan'a minnettarlık ve 
A~lll!nora tarif ettiği bir yol teşekkürden başka denilecek 
"l;tthıd b d h blroey olmıdığıoı söyledi. 
hııı e d cemlıl azırlamış Bay A vnl Doğan, başka ıöz 
taııtllnuyoruı. Arkadıılatımız da . latfyen olmadığını görilnce, 
... clertnı ö&renmlılerdlr. Btıd · 
'-ç ô e idareci arkadaşların, herban 1 
~Q oGnıGzdekl ay içinde hO· hl r şah11 veya müessese ile 
•cı Qıetçe de tasdik edildikten temaslarında dalma nazik, ince, 

lltı 
gc gentı mtkyaıta faaliyete lı ıdımı olarak hareket et· 

ç:eklfğlmlz ltsımdır. 
tlı:ıdaılar! 

b Sôılcrlml bir çerçeve ile 
11141 1 edeyim: 

ot Pırtınıız lktı11d nazariyesi 
•t,k lrt ıunu almıştır . 

melerl lnzumnnu, çftnkD her 
ferd ve teoekkftlfln bir hak ve 
hflrrlyetl bolunduğonu, bunı 

hftrmet lhımgeldlğlnl, kin ve 
lnf ial yerine aevgl ve mavaf. 

fakıyet ele geçirebilmek için 

idarecilerin bu huıuaa riayetini 
tavsiye etti ve: 

- SGzQmtl bhlrmeıden ev· 

ctlbl ernleketo zararı ol mı yan 

ltr Yetin menfeıdne çıhoın 
o11Qı'Yedarı ıevgl ile tareılarıı. 
~çıl!: 1•nındı, alınterlle çahşın vel bu teşkllAıa hakikaten ın· 
ile 1d de ayni sevgi, ayni alaka layışlı bışhyarık çok iyi çalı· 
dı, GıtınGrGz. Yani, aermaye· ıan bOro şefimiz Bay Osman 
•lcJh;eya işçiyi, blrlblrlnln Şen'e, ldate heyetlerine ve k4· 
l>lt • rae yakıeltmek lıtlyen bir tlbl umumllere teıekkdr ederim. 

li de~llfz. ÔoOmGzdeki ay içinde vilayet 

ftlcfJ.er lklılnl de devlet Ye yard btıdceıl tasdik edilecektir ve biz 
bı, llfeıu tçlD kınan önünde bono heyeti umumlyelerimlzln 

._lotQıık latlyoraz. meufeıtlerine haare çıhıacığız. 
't ~. Bir tecrilhe geçireceğiz. Var 

~ llonu Kamotaydı.ıı çıkın 
\'e al kunetle umdoğomus neticeye 

~tlır ın terlle çıalışan arka· 
ı,i • kendi işlerinde daha doğru atılacağız, lnpallah mu· 

Çaltş a.. vıffık ta olacağız. 'e hı ır &(lr hale geldikten Dedi. Bu temaa ve mDzake· 
ııı. ..... tllklerde vulfelerlnl t•· 

..,eıı relerin yakındı fili ve güzel 
le l Y•ptıktan ıonra, eanaf neticeleri ılınacaktır. Vali Ge· 
dcıı\ tçllertmlıde bir genişlik. 

ti'Caktı neral Kbım ve belediye relıl 
bftıık r. Bu neticeyi gören doktor Bay Behçet Salih de 
ltrılle •ıııı da kendi teoekkOl· kendilerine alt hosoalardı her 

~L le Pırtlmlıe dıha yak.la· cihetten yardım v.detmlalerdir. 
'tır. v 

4tk d 
fJ. 1 •ılır; 

hıçb~ıl arkasında koomıyıhm 
garttı d lı:l1nee bllf Hl menfeıtlnJ 
ltı,ll ' iği bir lee, bir davaya 

•ı:n·~ ~ltıtı · Azalır, veıdlklerl 
tt~ı 111 

kendilerine teveccüh 
d ' bı k taı111 r areılığını, bir fal · 
hdıtt gôrnıek lıtemekte hık· 
~Gll •r. Blnıenıleyh bu teşek· 

er ef d 
•ııreu rı a faidell olacak, ho 
fıt~,,e hem birliklere, hem 

d, bı~~k 11•oacaklardır, yıhod 
~ltır lcrln manası kılmıya · 
detbat Bu takdirde ilk lolm; 

~itet ?1tliklerln heyeti umu· 
~iter ebrıoı toplıyarık hepsini 

lrer d 
~lllll •ğıtmak olacakttr. 

1bbıu efradı yırdım etme•, 
t•tııtı ne bakmaz, verdiği pa· 

ltıellf Y<l7.de 70 lal onlara bir 
~ '•t tedı olarak. iade etmes 

but ' ~ııttf aıar.eak bu birliklerde 
ı llllıln 
~ti <>l b '" ef rıdın ne falde· 
•Grı ı.·' llir? Blnıenaleyh btı· 
tı ~11ntı1 k 
~Qllll ' mı 11dımızı heyeti 

tıt Yel erin ~ r, ' yani esnaf lıçl 
tR Ydalan 
"tece~ı mısına doğru yD· 

~ ltıa~ •it ı. Buna muvaffak ola· 

~'tirerx:ı dcnıln ıôyledlğlm gibi, 
~'•ttıak ı, bu teeekkaUerl da· 
~ ht Çft L 
e tb k · 0 •«1 çahoımıyan 

tı~ler~ &adını başaramayan bir· 

llıtı~ı ' ın nılekete ve partiye 
'cır r telllı:kı ederim u 
b l..Qı ki · mu· 

lı. tt:ı L ' •la 1rkıd11şlarımlı 
~ 1

' 1•d o l d ~ tt:ı ıcr n e blrleoecek: 
Ubıkkak muvaffak olaca· 

Menemen Aıllye hukuk hl· 
kimliğinden: 

Menemen'ln Mermerli mahal· 
leelnden İhean karısı Seher ta· 

rafından mezktır mahallede 

mukim iken suçlu sıfıtlle Ba· 
lıkeslr haplıhaneeinde mevkuf 

bulunan gOmrOk zabitlerinden 

İhsan aleyhine açılan boşanma 
davasından dolayı mftddeaaleyh 

nAmına çıklrılan davetiyeye 

verilen f lrar meoruhatındıo 

lheın'ın ikametgAhının meçhu

llyetl anlaşılmış Ye .kanona 

uygun görftlen talep Dzerlne 

lb11n 'a tebligatın llAoen yapıl· 

m1&101 mahkemece karar ve . 
rllmle llln tarihinden iti haren 

on gftn zarfında itiraz edilme· 

diğl takdirde tebligat yapılmış 

Hyılıcağı ve mahkeme günO 

olarak tayin edilen 27 ·4· 935 

cumartesi gftnO saat 10 da 

muhakemeye bizzat ~elmesi ve 
ya bir vekil göndermesi ıkıl 

tıkdlrde hakkındı muhakeme· 

nln gıyaben bakılacağı tebliğ 

makamına kaim olmak üzere 

llAn olunur. 1066 

SI HHA T 
ECZ NESi 
Hamdi Nnzhet 

Ucuz, taze, temiz llAçlar bulunur 

11 Bıodorık - Boyok Sa· 
• lebçl Hını karşı11Dda. 

1 
Kışlada Mns. Mev. satın alma komisyo

nunda ihaleleri yapılacak ilinlar 
Mat. Mv. 811. al. ko. dan: 

Reşadiye' de : ciheti askeriyeye ald 24: 78 _lira 40 kuruş keşif ll 
blnıların)ımlrl açık eksiltme suretile milnıkıaaya konmuştur. 

İhalesi 13 ·Nisan· 935 cumartesi gflnil saat 15 de kışlada Mat. 
Mv. ea. al. ko. da yapılacıkıır. Teminatı movakkate akçesi 176 
liradır. İstekliler oartname ve keolfnımealnl her gfin komlayondı 
göreblllrler. Mdnak1&1&ına lotlrak edecekler 2490 &11yılı artırma 

ve eksiltme kanunooun 2 inci ve 3 ftncü maddelerinde ve şart 

namede yazılı veılkalarlle birlikte ihale saatinden evvel komla 

yona mtıracı11tları. 881 26 31 5 11 

Bornava satın alma komisyonunda iha· ı 
leleri yapılacak olan asker ilanları 

Burnava askeri sı. al. ko. nandan: 
Gıziemlrdek.l kıt'ıoın ihtiyacı olan 150 too on kapalı zarf 

oeullle ekelltmiye konulmuştur. Ekllltme 22,nlaao,9J 5 pazartesi 
ıftnft 111t U, ıe Bornavadakl askeri ıı. ıl. ko. ounda yapıla · 

caktır. Muvakkat teminatı 974 liradır. İstekUlerln tayin edilen 
gOode ve ihale ıaatlnden bir eaıt evvel zarf latı komisyon rlyı· 
ıetlne vermeleri. Şartname hergiln komisyonda görillebllir. 

7 11 16 21 997 

Burnava ask.eri 11. al. ko. dan: 
Ödemiş'teki kıt'anıo ihtiyacı olan 29 ton Un açık eksiltme 

suretlle satan alınacaktır. Eksiltme 13 Nisan 935 cumarteal gOnO 

111t 11 dtı burnava askeri 11tın alma komlıyonanda yapılacaktır. 

Muvıkkat teminat 19~ liradır. 
lateklllerln tayin edilen gtınde komlıyona mftracaatları. 998 

Türkiye Ziraat Bankası Uşak Şu
besinden: 

Alacaklı • Uşak ziraat bınk111 
Borçla · latanbul galata kefeli ban no. 29 da ıudJ kartal 

Salllacak gayri menkolftu claıl Kereste fıbrlk11ı ;:J 

w " " mevkii Ueak'ın bınlZ lıtaıyon elvan 

w w " hududu Şarkın: aptal oğlu mehmet •e 

ali, garben: demiryolo ve lalim 

köylG ali onbaşı ve bay baha 

elmalen: helvacı oğlu mehmet 

ve bur11lı oğlu aaım .e çolak 

oğlu mehmed'ln kereste fahri · 

kası cenuben: •ptıl oğlu meh· 

met ve borHlı ojtlu lımail. 

Meeaha miktarı 3217 metre ~ 60 desimetre. 

Tapu ıenedl numar11ı 89 clld 51 numara. 

" " tarihi Teşrinievvel • 934 

Satıı &t>bebl Uşak Ziraat bankaamcı açılan 

• --
IZMIR ------- -

: Esnaf ve Ahali ban kası = 
---------

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

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

Alaşehir, Tire .. 
----..· ---

HertOrlü Banka Muamelutı Yapar .. --
Bir ıenellk mevduata % 6 il 
Altı ıyh.k ,, % 4,1·2 
Vadesiz heaabı carilere % 4. fa\z verir. 

ım' r' "'' J f f '''' 'i ''' 'J'' '1 f l f" '" '' 1111i1il'1f'ııJ1 ıi "' l f' '' '' '' '' '' '' i 1111111ırf111111J''111 
lzmir Defterdarlığından: 
wlslnln vergi borcundan ötftrü tabslll emval ya11sına göre 

haczedilen Donınmıcı mahallesinde eayeıte sokağındı kAln' 57.59 

ıayılı hane tarihi ilAndao itibaren ylrmlblr gftn mflddetle satı · 

lığı çıkarıldığından pey sdrmek lstlyenlerln defterdarlık: t aheil!t 

kalemine mftrıcaatlerl. 11 15 19 24ı 1073 

Sarayköy icra dalreılnden: 

Arhrma Ulnı 

Sarayköyden ıkaeklli bıy1kh 

oğla İbrıhl me maa masraf 

92:l8 kuruş ipotek bedelinden 

borçla karakıran köyGnden kö · 
-;~Ali oğİ;-Bilaeyİİıln Meh-;;

dln işbu borcundan dolayı sa 

tılmaıını kararglr olan tapunun 

2 şubat 934 numarada kayıtlı 

kırakıran köyOnden bftk mev· 

kllode kAln earkan Denlo Meh· 

kılınacak artırmadı gene takdir 

edilen kıymetin yOzde yetmlo 

beşini bulmadığı takdirde 18 
hızlran 933 tarih •e 2280 
numaralı kanunun birinci n 

onu takip eden maddelert tat· 
bik olunacaktır. 

med tırlaeı şlmılen ve garben 
3000 lira hesabı cariye karıı borçlu yukarıda ismi : .zılı ıodl Menderes cenoben tarik ile 
kartıl'ın Ziraat bınk11ından letlkraz eylediği 2000 liranın ve 

4 İpotek aahlbl alacaklıları 
ve diğer alAkadırlırın gayri 
menkul ilzerlodekl haklaranı 

ve hususile faiz ve m1&rıfa 

dair olan Jddlılarıoı evrakı 

mftabhelerlle birlikte 20 gftn 

zarfında dairemize bildirmeleri 

ve aksi takdirde hakları tapu 

ılcili ile sabit olmadıkça aatıo 

bedelinin paylıştırılmasından 

hariç kalacakları gibi iebu lh 
tar intifa hak eahlplerlnede , • . 

mildir. 

mahdut 8 dönflm tarlanın 24 
faiz ve masraf lırlDın lahsill için ipotekli gıyrl menkulü olan 

hfHe itibarile 12 hlaseıl borclu 
evaafı yukarıda yazılı kereste fabrikası 1697 numaralı kanunun 
4 flncQ maddesi mucibince 6 nlııan 935 tarihinden itibaren bir Hüseyin oğlu Mehmede ve 6 

bleaeel durmuoa . ve dört hlese· 
buçuk ay m6ddetle aç1k arttırma suretlle satılığı çıkarıldığından 

ılde lbrahlme 2 hlsıeel de hı · 
talih olanların yOzde 7 ,5 pey akçeıl vermek ıartlle Aokara, 
İstanbul ve İzmir bankatarına mftrac1111t suretlle mftzayedeye nımın olduğu ınlaşılm19ı ile 

bunlardan 24 hisse itibarile 
iotlrak edebilecekleri ve roQddetl hhımı olan 23 mayıs 935 -

12 hissesi borçlu Mehnıede alt 
perıembe gOoft ~aat 14 t e Ue•k belediyesine ( alt tellal dükkA· 
nındı mavakkat ihaleıl yap1lacağı il4n olunur. ı 064 hl8Sel ~aylası 150 lira kıyme · 

tinde olup bu kerre Htılmağa 

lzmir Maarif müdürlüğünden: 
İzmir Vali KAzım paşa okulaaının 243 lira 35 kuruşluk top ~ 

rak hafrl nakli tenlyesf işi 2 ·4· 935 gftn6nden bıolamak Ozere 

15 glin mtiddetle pazarlık ıoreılle ektıiltmlye konulmuştur. Bu 

tol yapmak lstlyenler keotf ve şartnamesini görmek fizere hergüo, 

eblltmlye gtrmek lstiyenler de 17 ·4 · 935 çarşamba günü ıaat 

11 deo 12 ye kadar Hususi muh1Bebeye yıtmlmıe 18 lira 25 
kuruşluk teminatı mnva' kate makbuzları ile birlikte Maarif mO· 

dOrlüğfl milbayta komisyonuna müracaat etmeleri. 934 

lzmir Maarif Müdürlüğünden: 
İlk okulalar için 100 tane den ııraaı yaptırılacaktır. Bu le 

11 ·4· 935 ptroembe gününden baelımak ilzere 15 gftn açık 
elulltmlye konulmootor. Sıraları yapmak iıtlyenler örnek, şart· 

name ~e keıf ini görmek iizere her gOn Maarif mildOdOğiine, 

ekslltmiye girmek iıtlyenler de 28 ·4· 935 pazar gönft 

saat 1 O dan 12 ye kadar 56 lira 25 kuruolok mu· 

vık.kat teminat mıkbuzlle btrllkt~ vlliyet encümenine bıış 

vurmaları. 1055 11 18 23 25 

çıkarılmıştır. 

1 - Satış tarihi llAndan ltl 
haren 30 gOn olhıyetlnde yani 

3.4 .935 çarşamba gün6 saat 

13 de aarayköy çaromndı eeki 

'! b;1;-diye önündeki meydanhkta~ 
utırmıeı icra kılınacaktır. 

2 - Şartnımeıl 20 nlBlu 

935 çarşamba günilnden hlba· 
ren herkeee:"ıçık bulnndorulı ... 
caktar. 

!l - Tayin edilen zamanda 

artırma bedtll gayri menkolftn 

muhammen kıymetinin yüzde 

yetmlı beşini bulmadığı tıkdhdt 

en çok artıranın ıaahhOdü ha· 

ki kalmak outlle 15 gün dıha 

temdit edileceği ve 15 inci 

günll yani 15 mayıs 9:15 çar· 

şımbı gQaQ aaat 13 de lcr a 

5 -- 1şbu gayri menkul 
yüzde yedi buçuk ·niıbetlode 

pey ıkç11ı Ilı edecekleri gibi 

. pul ve dellAliye ve: tapu maeı· 
rıfı 1alreei mOoterlye aittir. 

Fazlı izahat almak letlyenler 

Sarayköy icra dairesi 935 · 62 
numaralı doeyasıoı mftracaatlırı 

ilAn olunur. 

lzmir Tramvay ve 
Elektirik Şirketinden: 

Şebeke ameliyatı dolayıeile 

cereyanın 12 nisan 19:35 cuma 

günü 11a\ 7 ,30 dao 18 e kadar: 
Birinci kordonda Konak.' tan 

Cümhurlyet meydanını .kıdar; 

İkinci kordonda Sımaniskf! · 

leeloden Cümburf yet meydınına 
kadar; 

Vali Kazampaşa caddesinde 
ve milcnlr aokeklarda kean ... 

:ceğl muhterem ebooelerlmf:r.i n 

malumu olmak Dzt:re tlAn 

olonor. 



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

u~müır Şlbllbesö 
ıklocl kordonda Borsa civarında kendi bloasıoda 

TELEFON: !2363 --····· 
1 lertürlü Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyooculuğu .. 

1\lnsait şeraitle mevduat kbul edilir 

Hububat, OzOm, incir, pamuk, zeytinyağı, afyon ve 
sair emtia kumusyonculuğu yapılır. Malların vft.ru· 
duoda sabiplerioe eo mflsait şeraitte avans verilir. 

, 1 llllllllllllUUllllflllF Doktor ~111111111111111111111111, 

~ A. Kemal Tooay : 
_ Bakteriyolog ve bulaşık ile sa1ğın hastalıklar -= birinci sınıf mfltahassısı = 
- Ba mahaue istasyon•J karşısında dibek eokak baoıodaki Müved· ;; = det salonu üstünde 30 aa,·ılı ev Te muayenehanesinde sabah saat 9 = 
- dan akşam saat 9 a kada~ hastalarını kabul eder. = 
- Alüracaat eden hastalara yapılması lbımgelen uir tahlilit ve § 

mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cevaz gö· § = rülen Pnomotoraks (bava vermek) muayenehanesinde muntazaman 5 
ffiJ lf il Y 8 pılı r · il llf l llf lll lll lll l lll lll il lll il il il il lll il llf 1111111111IJ1111111111111111 fffi 

Muğla Defterdarlığından: 
Muğ\a vlllyetl ~öyceğlz kazısını ihata eden ve aeoellğl on iki 

bin tıç aenellRi otuz altı bio lira muhammen bedeli bolonao 

köyceğiz namı göl ile tevabii olan taşlı çay ve l~bu bzıyı mu· 

bot dalyan nımı köyde mevcut dılyında balık avlamık baklu 

ve yazde 12 aaydlye resmi mülteılme ıit olmak dzere l hı· 

ziran 935 t1rlhioden 1 hHiran 938 tarihine bdar Gç aene 

maddede tçara nrllmek dzere ve ihale bedelleri 1 haziran, 1 

ığoatoa, 1 teorlnieneJ, 1 kAnuoueneJ, 1 nlaanda ıhı takıltte 

ödenmek oartlle l nlean 935 tarihinden itibaren yirmi gCln 

müddetle arttırmıya çıkarılmıollr. 21 nisan 935 tarihine mtı11dlf 

pazar gtıntl saat 17 de ihaleıl icra kılanıcağından tıUp olanların 

ve oeraitl öğrenmek lıtlyenlerln Muğla delterdarh~ına ve köy· 

ceğiz mal mOdiirlOğüne mtıracaat etmeleri UAo olunur. 
5. 7. 9 11 

DOKTOR 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi Rontken MQtahaseısı 

HERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 
ve ELEKT1R1K TEDAV1LER1. 

Ytlrümiyeo ve Bilhasaa RAŞİTİK Çocuklara Ultra- Violc 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri Yapılır. 

lzmir Evkaf Modürlüğfinden: 
Balcılar içinde Karaoamın oğlu hanının keıf 1 mucibince 499 

Ur1 30 kuruşluk tamir lol açık lodlrmlye kooulmuotur. İn· 
dirme 24. 90 aayılı yasa değresinde evkaf mfldflrlflğflnde yapı· 

lacakıır. ihalesi 21·4 935 paur gloft ıaat lö dedir. İıteklf 
olanları o ihale gftnft komisyona keof ini görmek lııtlyenlerln de 
her gtıo varidat memurluiana müracaatları bildirilir. 1027 

8 11 16 21 

Hamza Rüstem 
Fotoğrafhaınesn 

-----·-·---
1 - Bayram gDnlerl açıktır. 

Muhterem müoterilerlmlzden gördDğGmftz nğbet ve 
teveccfthe nacizl bir mukabele olmak (}zere bayramın 
birinci gftofiodeo Martın nihayetine kadar realm çek· 
tlrecek 111ygıb müoterilerlmlze hlrer zarif hediye nr· 
mrğl dftsüodllk. 

M O~terilerlmlzin bu hediyemizi kabul etmekle bizi ,eref· 
leodlreceklerlnl ftmh ve trmenol eyleriz. 

2 - Mağazamızda en yeni fotoğraf mıkinelerl ile ecıaları 
ve umum fotoğraf malzemeııl btıytık tenzllAt ile eatıl· 

maktadır. Muhterem mG,terllerlmizlo bllhaaea nazın 
dikkatlerini celbederlz. 

Resne Fotoğraf hanesi Sahibinin 
Müşterilerinden 8ir Ricası .. 

ikinci Beyler sokağındaki fotoğraf hanemi klpattığımı . aaygıla 
mOştt>rllerlme llAo ederim. 

Kllşelerlml Emlrier çarol8lnda Bay Hamza RGııtem fotoğraf· 
hanesine naklettim. Sipırlo vermek lsriyenler IDtfen oraya uğ· 
rasıolar. 

Beo de otmdllik ekler zamıtnlar oradayım. 

BAHAETIIN • FOTO RESNE 

Tl::J R K iYE 

llR/ u~~T 
BAN~ASI 

Ök.sft.renler! Mut· 
laka (Okamentol 
Öksftrflk Şekerle· 
rini Tecrflbe Edi . 
nız ... 

ve l'ftrjen ~ahapıu 
En Ostfln Bir MO.s· 
bil Şekeri Olduğu 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli Mflshil 
fstiyenler Şaha 
Sıhhat SO.rgfln 

Haplarım Maruf 
ecza depolarında 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. , ______ ....-. 

Üolveraltede DGçeat, 
(Muavin Profe16r) 

Dr. A. Saf ittiJJ • 
Ağız ve Diş Beki 

D Haataları bergilD 61ledell 
e A Q A eoma bakar. 

Q E N 
fıtikW caddeü No. '9 

B 'ı r\ İ K T İ Ankara apartmuı 2 iDcl:;, 1-< Telgraf., ST AN B SO 
'r-\ A 1 1 AT r or- Q Telefon : 492 

====~======.:~~~~~~===~~·,~~~~~c~~========d 
v. N. ,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' O li vi er ve ş n reV 

VV. F. H. Van ~ Beynelmilel Paris Panaymnı :sı Limitet Vap1lt 

Der Zee ::: Ziyaret Ediniz.. ~ Acentası 
& Co. ~ 18 Mayıstan 3 Haziran 1935 e kadar ~ Ceodell Ban. Birinci 1,.or*' 

DEUTSCBE LEVANTE LJNJE ~ Fazla Maltimat Almak için Fransız Ge· ~ Tel. 2443 
"MOREBA,, Hpnru 15 ol - - The Ellerman Uneı .ud-ff' 

ııanda bekleniyor. 18 nlııana ka· ~ neral Konsolosluğuna veya lzmir Fran· 5 "GİTY OF OKSFORD,, . 

dır Anvera, Roterdam, Bam· § sız Ticaret Odasına MOracaat.. ~ para nleao bıolıngıcınd• ı::. 
bcrg ve Brt.men lclo yftk ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllf llllllllllllllllllllllllllllllf~ dra ve Anvers'ten gelip :,,. 
ılıcaktır. yede balunıcak ve ıyai ı• f) 

"DELOS,. npura 30 alsan· Fratelli Sperco Vapur Acentası da Loodra ve Halt ıçto 1 
da bekleniyor, 2 mayıaa kadar ROYAL NEERLANDAI~ KUMPANYASI alacaktır. 0 JO 

TEL M N 11ROUMELIAN,, npur , -.. 
An vere, Roterdım. Hamburg " ı\ O ,, vapuru elyevm lfmanımızda olup l alnnda 1 d Ll ..,., ,,-

Anvera, Roterdam, Amıterdım ve Hamburg için yat alacaktır. n aan a verpool Seve• 
ve Bremen llmıolırına yClk lf bo lt L 

11STELLA,, vapuru 6 nlaandı beklenmekte olup yClkGnG bo. ıe P oa aca.tır. ,r 
alacaktır. ' "RUNO .... oalttıktao ııoora Burgaa, Varna ve Köslence Umınları için yok " •ıpuru D ·-· 

DEN NORSKE MIDDELHA VS 
LINJE D S. AS 

SPANSKEL1NJDNLO OSLO 
"80SPBORUS,, motörfl 16 

olunda bekleniyor Hayfı, Dl· 

eppe ve Norveç 
yük ılıcaktır. 

Ayol zamanda 

llmınlarıoa 

Hayfa için 

mevki yolcuları kabul eder. 

SERVİCE DIRECT DANUBIEN 
TUNA BATTI 

"ATID,, npuru 14 olaanda 
bekleniyor. Budapeşte, Bratııı · 

lav ve Viyana için doğru yflk 

ah yor. 

THE EKSPORT STEAMSBıP 
CORPORATıON 

"EKSMOUTB,, vapura ha. 

len Umıoımızda olup Flladel· 
flyı ve Bıltlmor için yak 
ılmıktadır. 

" EKSELSIOR ,, vapuru 3 
mayıea doğru bekleniyor, Nev· 
york limıoıoa yDk ılacaktır. 

"EKSMINSTER., vapuru 19 
may111 doğra bekleniyor, Nev· 
york limanına yflk ılıcaktır. 

N. 8. - Gello tarihleri ve 
npur tırthlerlode ıcentemls 

hiçbir mea'olfyet kıbul etmes. 
Telefon No. 2007 · 2008 

alacaktır. ouoda Londr1, Hull •• 1,. 

.. ULYSSES,, vapuru 8 nisanda gelip 11 nlııana kadar An ven, vere'ıen gelip tahliyede ~· 
Roterdam, Amaterdam ve Hambarg limanları lçlo yak ılıcaktır. nacak ve ıynl zamandı ~pt· 

SVENSKA ORlENT LINIEN dra ve Hull için yflk ılıct 
"VIKINGLAND,, motörd 2 nlaanda Roterdam, Bamburg, Co Deuteache Levante Ll01' ıt 

penbagen, Dantzfg, Gdynla, Goteburg, Oılo ve Jıkandlnuya 11DELOS,, npuru Bılllb~ 
llmanlarma hareket edecektir, Bremen ve Anverı'teD ~· 

"SMALAND,, motörft 14 nleıoda Roterdım, Bamburg, Co· yGktl.ntl boıaltm1ftır. ' 
penhagen, (;dynlı, Dantzlg, Goıebarg, Oılo ve laktndloHyı Not Vurul tarihleri ••. -~ 
limanlarına hareket edecektir. '· 

purların lılmlerl GserlD• - ..,,J 11ROLAND,, motörd 2 mayHta Roterdım, Bamburg, Copen· ~ 
hagen, Daotzlg. Gdynia, Goteburg, Oslo ve lıkındlnHya liman· tlkllklerden mea'ullyeı 
larına hareket edecektir. edilme•. / ______ __.,,-

S.KRVlCE MARtTtM ROUMAIN Devlet DeJJJİt' 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

.. PELES,, vapura 6 nlaanda gelip 7 nlaandı Malta, Cenon, 
Marstlya v" Barselona hareket ttdecektlr. 

11 ALBA JUL YA ,, vapuru 1 may11ta gelip 2 mıyııtı Mıha, 
Cenevo, Marellya ve Buııelon'a hartket edecektir. 

Yolcu ve y6k kabul eder. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 

lıımlr Nev· York arasında aylık muntızam aefer 
"RINOS., vapuru 25 nisanda ( Doğru ) lzmlr'den Nevyork 

lçio yGk alacaktır. 
Hamlo: İIAnlardakl hareket tarihlerindeki değftlkllklerden acente 

mes'uliyet kabul etmez. 
Fazlı tafaUAt için lkiocl Kordonda Tahmil ve Tahliye tlrketl 

blna11 ark11ında Fratelll Sperco acentalığına mQracaat edllmeel 
rica olunur. Telefon: 2004 . 2005 

lzmir Evkaf müdürlüğünden: 
Senelik 66 lira geliri olan ve kemerde tabir eokı~ındı 141 

numaralı kahve artırmtya çıkarılmıotır. tbaleıl 11 ·4 ·935 pereembe 
gGnG 11at onbeıtedir. İıtlyenlerlo evktf tdareelne mftr1caıtları 

llto olunur! 2 6 11 948 

yollarından: 
... 4' 

Sımıan . Sını kı1111ıO • ., 
60 ve Manlııa . Bandır..,. 5ı 
manda o/o 50 olmık eıet' _, 

mart 935 tarihine kadar o~
mi tarife tlserinden yıpılllllJ ; · 
olın tenzllAt blll mıddel 

2 tılmııtır. 9 10 ~ 
Torbalı slratt dılreıla.:6~ 
Torbalı k11uıoıo K•1 ~ 

hududa içinde çelrlk ,,1 
yapılacaktır. Al&bdır ~~,t' 
köyden ve toprak ıabipl• .,, 

bu it için itirazı var.. 00 I' 
gcın içinde torbalı Zifll

1 
011 

lrellae mlr1caıtları llA• 
nar. 1071 


