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./nuizyolları l(onf erans Dün Dag"" ıldı, ya- Bay Tevfik Rüşdü 
e cuzluk .. 
Demiryolu alyasamız, verimli 

•dıınlarlı amaca doğru ilerliyor. 

Yeniden yapılacak demlryolla· 
tından baı.ıkı, Aydan şimendiferi 
de pek yakında devlete geçiyor. 

k Bu durum karşı11ında ne 
•dır ıevlnsek yeridir. Demir· 

!011ırınıu her bakımdan yordda 
~Ydaları gözönünde duruyor. 

b'•ha dün denecek kadar yakın 
b 1' zamanda, İsmet lnöad 
ftkt1ınetlnlo demlryolo siyasa· 

''•h b iı eğenmlyenler, şimdi, onu 
•gu He anıyorlar. Bunlar 

••ktUe şöyle diyorlardı: 
-. Demlryola yapmanın, 

YQtdn korumak baktmından 
getekliğl düşilnftlee bile, öko· 
'llonıı1t yönden hiçbir vakit 
Yar, l Ç r ı oldoklın söylenemez. 
b tı:ıktı işletme zararlara çok 
Gya1ı;: olacaktır. 

l llôyıe dftşiloenter aldanıyor· 
''da Ve ald1ıındıklan121 onlar da 
•ı:ıt il\ •ınışlardır. Devlet idare&l 
h lı1ldı bolnnın demlryolları, 
~gaıı, zarar etmek şöyle dor· 

·~Q L b ' 11.aıanıyorlır. İlk günlerde 
tl\ı, bir yenUik acamdığı 

~~l'Glnıtıı olablllr. Her işin bir 
"C1le ~ ille deni olduğunu bflml· 
ıellle d di r lr ki, ulu orta (Olamaz) 
t·/e keatlrlb atmık yolonu 

tırı11tlırdır. 
la.aba demlryolları, önd· 

ltıGad 
d e bir örnektir. Bu yol 
e'tlet 

tltdı e geçince, tarifeler indi· 
L •e yapılın ucuzloktao, 
IJ.f!ltn b 
\ •lk, hem de demlryolları 
''•ııd '-b 1• Ba ucuzluk ealt Ka· 

be' denıb:yollara için yapılmadı. 
bıı.t'tlet ldareııl altında bulunan 
" tııı d )tlk eaılryollırında da bfl· 

bıtı lıcıızluklır yapıldığını h~p 
İııtı;:rı:ıı. Areıuluııal dördtıncft 
geçe._ P•naymnı görmek lçlo, 
ti'd Yıl, t4 Sıvas'tan, Kayıe· 

en 
hl, Yedi ıekl:a lira gibi az 
gôtlP•rıı ile İzmir e gelenleri 

ertını de
1111 

ıle gördtık. Devlet 

"'•kı:Y0llırı idaresi bono yap · 
Yetı Yurda karo• olan ödevini 

ile de lt getirdiği gibi kendine 

8 
•tınç yola bolmuı oldu. .... . 

gtld· a•tndi de denlzyollarına 
l '· B •\el l u ayın onbeşhıde, Türk 
~ e erı 
"t'lll •tasında geçmek üzere, 

'Yoll Çı\, .. 
1 

•rı için Ulccır biletleri 
l ·• •c it etQıeai • hr. Denlzyolları le· 
Yat lct: genel çevirmeni dl . 

........ lJ ""•k hl cnı Ulccır biletleri dört 
ttceku r deneme d evresi geçi· 
"'-''-ld r. Bu zaman içinde 
lıı~Qıı tı~u gibi fo olursa, ucoz-

•rka b Ilı 8' ırakılmıyacaktır. 
~ il bu l 
"llt, y ile de çok omodlo· 
'etııı eter ki tutumlu ve dil· 
"' ~lışıl 1 '~tır ••o. elemek, başar · 
'~- . () 1 ~te1ı e' et demiryolları 
dıı~lly g~•ClınD.ztın önünde 
dı~l'llt orb. latedlğinl Y•pmış, dile . 
ı,, .,., 
e ttltıcaı ınıştır. Denlzyolları 
dete\ de, herıeyl iyi besab 

'"''c•tıa ~Yolda lıe baılarsa, 
tt, 'ili, olıytıkla varır. Dile· 
' ' '•roı '''1orQ llıdı.r • V aracagıaa 

ı. 

kında Yenisi Toplanacaktır, · Aras Belgrad'da •. 
Ik• • • R • Al D Ç Yugoslavya Başbakanı ile Araların 

IDCISIDe usya ve manya a 3· da Müzakere Cereyan Ediyor •• 

g~ ırılacakt K J J p k kt Beıgrad, ı2 (A.A) - Başba· . ır. 0llllŞU an ar e ÇO ur kın bay Yevtlç dışarı işleri 
bıkaolıgındı Bay Tevf lk Raoda 
Araıı ile görftşmfto ve saat 13 te -Taymis Gazetesi Bir Başmakalesinde Almanya'yı Mü

savi Bir Kuvvet Olarak '(anımak Lazımdır. Diyor 
Streza, 13 ( A.A) -

Ajınsmdan: 

Üç devletin üzerinde muta· 
bık kalacakları karar Ulo&lar 
kuruma konseyince kabul edi· 
lirse UJuslar korumu Almanya· 

- ~---~----· 

Streza konferansının toplandığı saray 

Bıy Mussoliui 

nın teşebb(ls{inü manen takbih 
ettikten b11şka tıç azadın mft· 
rekkeb komite teşkfllnl teklif 
edecektir. Do komitenin vazl· 
fesi istikbalde muabedelerln n 
mali ceza tabirlerin tatbiki ıu· 
retlle bir taraf h ihlAllne mAol 
olarak usulleri araştıracaktır. 

Konferanı bay Mueıııollnl'nln 

Nazilerin A •oıııtorya latlklAllne 
karşı teşkil ettikleri tehlikeden 

bah11t'den eözlerlnl dinlemiştir. 

Konferans Fransa ile İtalya'nın 
himayelerinde bir ademi tecnftz 
ve ademi mildahale mlsakına 

varmak lc;ln Avustorya'nın bil· 
tün komşularlle müzakerelere 
devam edilmesinin münasip 
olacağı kanaatini izhar etmiştir. 

Yakında al4ta Tar devletler ara· 

sında hususi bir konferanı te>p 
lınm11ı muhtemeldir. 

Taymis Ne Yazıyor: 
Londrı, 13 (A.A) - Streza 

konferansı hakkındaki havadis· 
led tahlil eden Taymls gazetesi 

diyor ki: 
Üç devletin Almınya'yı mtıe· 

takhel konuemalara davet et• 
mek arzalırı aşlkArdır. Avrupa 
işlerinin yeniden tanzimi bo 
şekilde mflmkfin olacaktır. Al· 
manya mfisavl hakları olan 
bir mlllet tanınmadıkça hakiki 
bir sulha varmak lmk4ns1zdır. 

Kuru l\Ieyva ihracatçı· 
ları Dün Toplandılar .. 

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

Satışları, Para, Kükürt Ve Faiz 
işlerini l\'lüzakere Ettiler .• 

Kuru meyva ihracatçılar bir· 
llğl idare heyeti; dan öğleden 

ıonra bor~a salonunda 

mış, ihracat:.[ tacirlerini 
toplan· 
aliika· 

Bay Akil Emrullah 

)andıran muhtelif mes'eleler 

dıerlnde görftımütUlr. Tftccardan 

bıy Şerif Remal'nlD bııkınlı· 

ğıoda yapılan toplantıya Tftrko· 
I i& mfidftrü bay Akil Emtol· 
lab da iştirak etmtetlr. 

İzmir ihracat tacirleri; hftku· 
metlmlzle aralarında kllrlng 
mukavelesi bulunan hakumet· 
ler memleketlerine yapılacak 

ihracatın Türk:paraıııı ile yapıl 

masını kararlaştırmışlardı. Bu 

karar şehrimiz Tilrkofls mfl · 
dürlöğftne de haber verllmletl. 
Dünkü toplantıda Tarkof la bu 
memleketlere yapılacak thrıca· 
tın Türk parası ile beraber 
frankla da yapılmaaını tavsiye 
etmiş ve birlik idare heyeti 
ilk kararını hu ıekllde dih:elt· 
mlştlr. Kllring mukuelesl ak· 
dedilmlş olan memleketlere ya· 
pılacak ihracat Türk parası ve 

frank iizerlnden olacaktır. 

Üzftm menlml yaklaştığı ve 

bugtınlerde kftkftrt ihtiyacı bao· 
göıtermtı olduğu için mıntıka· 

- Sonu 4 nccı yOzde -

Almanya isteklerini benftz tam 
bir ıekllde ıl\ylememlştlr ve 
hukuk mfteavıtını elde ettikten 
ııonra bu istekleri &öyUyecek.tir. 
Rayş mftsavf bir lunvet olarak 

tanınmadıkça hiçbir nokta ay· 
dınlanamıyacıktır. İki bayati 

noktanın olmdlden hılledllmeııf 

llıumdır: 

Almanya'ııın uluslar koru· 
munı ~dönmesi için koşacağı 

şartlar mutedil olacak mı? 
Muhtemel bir mdtearrızın 

plAnlarını bozacak en lyi em· 

niyet sistemi hangisidir? 
Londra 13 (A.A) - Üç dev· 

let konferansının ikinci toplan· 
tıaı dün Strezada }•pılmıttır. 
Murahhaslar toplandıkları za · 
man evelkl gtın İngiliz bışba· 
kanı tarafındın bildirilen Av· 
rupa vaziyeti hakkında İoglllz 

gördşmelerlne ayni zamanda Sov· 

yet Ruaya, Polonya ve Çek.o&· 
lovakya'nın Londrı'dıkf Fran· 
ıııız lnglllz beyanatına karşı al· 

- Sona 6 ıncı yftzde -

Bay Laval Mos· 
kova'ya Giderken 
Varşova'da da Duracak 

~Bay Laval,tBay Flinden' le birlikte 
bir seyahatte 

Vareova, 13 (A.A) - Havas 
ıjınıındın: 

Bay Laval'ın Moakova'ya gl· 
derken Vartova'da duracağı hı· 
beri alyaııal mıha.filde bftyftk 
bir memnuniyet oyandırmııtır. 

Bir Sovyet . Fransız muahedesi 

lmzalanmaııı ihtimali Leh mat· 
buatında endişeler uyandırmış· 
tır. Bay Lnal'ın bu endJıelerl 
glderece&I muhakkaktır. 

şerefine Monnalı lokantasında 

bir öğle ziyafeti vermiştir. Bay 
Yevtlç akşama kadar Bay Tevfak 
Rüedü Aras ·ile konuı:ımalarını 
devam edecektir. 

Türkiye dışarı:: leleri _.bakanı 
bu akşam Cenevre'ye hareket 
etmektedir. 

Belgrad, 12 (A.A) - Türkiye 
dışara işleri bakanı Bıy Tevf lk 
Rftştd Aras Belgrad'a gelmiş 

ve letaeyonda bışbtkan Bay 

Yevtlç, Tdrklye elçisi Bay Ali 
Haydar ve elçilik erkanı, bal· 
kan devletleri mGmeıııalllerl, dı· 

oırı lolerl bıkan muavini bay 
Purlç, bakanlık erkAnı ve bir· 
çok gazeteclJer ftarafından kar• 
şılanmıştır. 

Bay Tevfik Rüıdii Ana 

Bay Tevfik Rtışdft Araı bay 
Y evtlç ile beraber Tarldye el
çllfğine gitmişlerdir. 

lngiltere Efkarını Çok 
Sevindiren Bir llaher .. 

·-·--Almanya Şark Ademi Tecavnz 
Imzalıyacakmış •. Misakını 

~~~~~~-.. ı~~~~~~-

Londra 13 (A.A) - Btıuın 

matbuat heyecanlı baehklarla 
Almınya'nın ıırkta bir ademi 
tecavflz ml&akı imza etmeğe 

haı&ır olduğuna dair Slr Con 
Saymon tarafından yapılan 

beyanatı neıretmektedfr. 

Gazetelerin ekıııerlal bu be· 
yanalı çok bGyak bir terakki 
eııerf olarak saymakta ve si yaei 
bavamn daha ziyade lyllettlğine 

bir örnek olarak gösterilmek· 
tedfr. 

Deyll . Meyi gazetesi Sfr Con 
Saymon tarafından sorulan suale 
Almınya'nın verdiği bu cevabın 
konferınııca elde edilen en 

bftyük netice oldoğuno kaydet· 
mektedlr. 

ı-~~~~----,~~~~~-

Türki ye· Al-
manya Ticari 
Anlaşması. 

Pazartesiye 
imzalanacaktır. 

Bedin, 12 (A.A) - Anadolu 
Ajansının hoııosl muhabiri bil· 
diriyor: 

T6rklye ile Almanya arasmda 
bir ticaret n klerlng anlaşmaeı 
yapılması için dıearı işleri ha· 
kanlığı genel ldtlbl 8. Numan 
Menemenlloğhı'non hııkanlı· 

ğındıkl heyeti ~orabhııııamızla 

Alman heyeti arııııında bir mO.d· 
dettenberl devam ed"n moza. 

kereler bogfln muvaffakıyetle 

netlcelenmlıtlr. Anlaımı pa11r· 
teel gtına lm11lanacaktar. 

Mezkftr gueteye gôre Al· 
manya'nın bu ~evabı Streza'dı 
Fransa tarafındın Cenevre'de 
Almanya aleyhine llerl ıdrdlen 

Bay Con Saymon 

ithamıt mes'eleei bertaraf edl· 
lince, Almanya'nın daha genfı 
bir konferansa iştirak huauıon· 

dıld iyi niyetlerine bir delil 
olarak telAkkl edilmlıtlr. 

DeyU Herald gazetesi Alman 
cevabının Londra tebliği esaıııı· 
na göre umumi bir anlaşmaya 

yeniden yol ıçabtleceğlni eöy· 
lemektedlr. Bu ıoretle Almanya 
btıtfto hukukunu haiz olarak 

kuvvetli ve m11oterek bir md· 
dafaa slıteml k.otulmaııını göze· 
ten esere eerbe&tçe iştirak et· 
meğe davet edilecektir. 

Bfttiln gazeteler içinde yalnu 

Deyll Telgraf Alman cevabının 
bayftk bir terakki eseri olmada· 
ğına Ye maamafih Almanya'nın 

- Sonu 4 nca ytızdo -: 
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--------- Davet 
Atina D-iv-a-nı-h-ar-hi-ni_n_A_s-iler Hak- Streza Konferansı Neticesi Olarak Ye-

AtlJBpor kulübüniln ilk tOP' 
lantm yann (15 Nisan) yapılacak' 
tır. Bu mea'ele hakkında C. ff, f, 
baokanlığındıo aıığıdaki mektab0 

aldık : 

kında Verdiği Karar üzerine Hasıl ni Bir Konferans mı Kurulacak? 
Olan Aksi fesirler ve Gazeteler .• 

(Son Yunan isyanında ôn·ayak 
olanlar ve onlar ve onlarla bera· 
her yn.rayenlerden hırb divanlınna 
verilmiı olan bir kmm sabitler 
hakkında Atina harb divıtnıoın 

nrdiği ilk kararın Elen ulusu 
aramnda uyandırdığı tesirle bunun 
nasıl kar11landığı maldmdur. 

İsyan harekatı baııtmlır bastı• 
nlm11 Elen hükumeti İıyan itine 
kanımıı olanların tiddetle takib 
ve merhametaizce tecziye edilecek· 
lerine dair beyanata rağmen Atioa 
harb dinnından, isyanın bir kı11m 
ele batılan hakkında çıkan mu· 
aamahakirane kararlann halk ara· 
unda uyandırdığı hayret ve mem• 
nuniyeteizlik ayni zamanda Elen 
bnkömeti ve ordu, deniz hava 
kuvvetleri erUn ve mensubini 
arasında da bOyük bir aksi tesir 
uyandırmııtı. 

O kadar ki, Elen uloıonu 
muhakkak bir tehlikeye ıürükle· 
mek ıehlikeai.oi göeteren bir isyanı 
bflyilk bir tiddetle takibederek bıı· 
tırmığı movaf fak olan kükdmeti 
bu yibden kendi içinde mObim 
bir uraıntı da geçirmiıti. Bundan 
dolayıdır kJ mahkeme karıdann• 
dan önce ve ıonra Elen gazetele· 
rinin bu mea'ele etrafındaki neıri· 
yatını bildirmeği de faideli gör· 
mekteyiz.) (A.A) 

Divanıharh 

Kararı Beklenirken 
Bftktimet tanf tan "Tjpoı,, 

p;azeteel dlvauıharb kanrıuın 

bildirilmek ftzere olduğa gDn· 
lerde şo bat yasıyı yazmııtı: 

·• icra edllmlyecek olaa idam 
hftkGmlerlnden babıedllmlye 
brılancb. Bogiln iki kııma ay· 
nlmıı bolonoyoruz! Bir kısım 
ki bunlar araeında biz de bu
lanoyoroz.,, Kan istiyor, bir 
kııım ise daha mutedil d61Dn· 
celerle hareket ediyor. F•kat 
hokam nrlllr n infaz edil· 
meue, dlvanıharbler ôndnde 
cereyan eden mahkemelere 16· 
zom ne_? 

İdare bdroların1n teml%len. 
meılnden bahsediliyor. Fakat 
.. m omomllerln yol nrdlklerl 
memurlara, bakanlar borada 
daha iyi hizmetler verlyorlır. 
Gene temlzllkten bahttederken, 
Venlıellst oldoklaranı hiç eak· 
lamamıı birçok, eıhaeın isimle· 
rtnl yeni tetkllAtı eeaslye ka . 
nuna projeeinl hazırlayacaklar 

arasında gôrtlyorus. Bundan 
baıka Anupa'ya slyaeal bir it 
için Venlıelos'on en son ha· 
kanlarından birisi olan eski 
Maliye Bakanı B. V arvareseos 
Ue gene Venizellst memur olan 
ökonoml Bakınlığı eobe mtldDr· 
!erinden B. Teodoropolos gön· 
derUmektedlr. 

Bo vasiyet kareuıında meclis 
ne yapabilir? Projeye evet diye 
cevab verecek, fakat bo evet, 
tatbikatta, hıyar olacaktır. 

Diğer taraftan muhalefet eay. 
lavları hugftn h414 mecliıte ha· 
zır boloumaktadırlar. Bunların 

aldıktan tavır hakkında hiçbir 
letlbıh yoktur. İıyanı, munf. 
fak olmadığı için, tıkblb et· 
mektedlrler. Eğer bu hareket 
movaffık olea ve bugün onla· 
rın baobnları meclisi toplamıı 
bulan.. idi bu hareketi gene 
takbih edecekler miydi? 

İ1Yanı takbih etmek bir nevt 
tahllılye slmltl gibi kullanılıyor. 

Bo adamlar, ceeedler araaın· 
dan kendilerini kurtarmak itti· 

yorlar. Tl ki yar.ın, fıraat elle· 
rlne dftoer dilemez blıf daha 
lyl ezebllılnler. 

Batan bu sebeplerden dolayı, 
oloı, bogDnkft mecllıten fazla 
bhıey beklemem~lldlr. Biz en 
bayok tıi uloıon kendfıinden 

bekliyoruz. Vaılfeılnl yapmak 
için aarfettlğl gayretlerde hOktl· 
metin muvaffak olamadığını 

gördOğGmQz takdirde, mGttehld 
bir sorette toplanmaıı tÇln ulosa 
müracaat etmemiz muhtemeldir. 

Bono evvelce de ıöyledlk: 

Eğer «Karışıklıklar» ın vezlyete 
hakim olmağa beılecbklarını, 

devletin sarsıntıda kıldığanı ve 
cezalaudmlacak rıllerln yaveıl•· 

dığını gördtlğGmOz takdirde 
belkt biz de bir lhtilAI yapaca· 
ğıı. Moaaade ettiğimiz mOhlet 
gittikçe bitmektedir. Şimdi ilk 
ciddi ve ağır tedbirlerin alına· 
cağı saatleri bekliyoruz. 

Atina'da Divanıharh 

kararının uyandırdığı 

Memnuniyetsizlik .. 
Mellon ıazetesl, Atloa divanı 

harbı kararlarının malum olmaıı 
Gıerlne halk Qzerlode h4ııl 

ettiği intibaları hol4ea ederek 
diyor ki: 

Bu gayet hafif karar maldm 
olar olmas bunun halkın his· 
ılyatıoa tercümın olmadığı gibi 
uloıan slllhlı kuvvetlerinin ye· 
rinde olan isteklerini de kar· 
şılıyamadığı anlaııldı. Halbuki 
Venlzellst hareketini baıhran· 
lar bonler olmuştur. Zabitler 
mı haf ilindeki akeGIAmele ge· 
lince bu kararın öğrenildiği da· 
klkadan itibaren, hemen he· 
men bir vaziyet almııtır. Bo 
suretle öğleye kadar kOç1lk 
rOtbell zabitler erkAn nezdinde, 
erkan da Omera nezdinde te· 
şebbDılerde bolonmoılar mem· 
lekete karşı yapılan cinayetle· 
rln cezasızlığı yolanda ıçılan 

çığırın zabitlerin ne kadar mQ. 
teessir etmekte olduğuna bil· 
dlrmlolerdir. 

Bükdmet, bo ademi memnu· 
niyet hareketinden saat on bire 
doğra haberdar olmoetor. Bu 
aeatte Hava Bakanı B. Skloae, 
hava kumandanlarından general 
Reppaı'dıo kııa fakat veciz bir 
mektup almıştır. Mektupta ıöyle 
deniyordu: 

" Ben şimdiye kadar .. dık 
bir surette ve yemlnlmden dön· 
meden biımet ettim. Fakat hu· 
gOn Atloa divanı harbıaın ka· 
rarı Qzerlne mtmleketln namoılo 
evlAdlarının öltlmGue eebeb 
olanları cezaHz bırakan bir dn· 
lete hizmet etmekte deHm 
edemem. Bu sebebten btUamın 
kabolünil dilerim." 

Hava bakını, general Rep· 
p11'1 yanına çağararak istifa. 
sına geri almaaını rica etmlt 
ise de general bunda ısrar et· 
mittir. Bonon 6zerlne bakan, 
generalin hareketinin umumi· 
leomemeai için tedbirler almış 
ve başbakan Çaldarlı'i vasiyet· 
ten haberdar etmlıtir. 

Ayni saatlerde bahriye ha· 
kını B. Dumanla de, fllo ko· 
mandana amiral Skallarls'la 
protesto mıhf yetladekl lıtlfa· 

1101 almıı balonoyorda. 

_________ .. ________ _ 

Almanlar, Şark Misakını imza Edeceklerini Bildirdi. 
İetanbol, ~13 (Hoııuıi) - Streza konferaneı neticesi olatak ltalya'nın Balkan hllArlle anlaşacağı 

bildirilmektedir. Diğer bir habere göre de, ha konferans neticesi olarak Almaolar•n da lştlraklle 

yeni bir konferanı kurulacak ve Almanlar şark misakını lmzalıyıcaklardır. Alaıınyı, oark mlsa· 
~ına derbıl imza koymıya amade oldo~onu blldlrmlıtlr. 

1 ............ 1 
Kral Aleksandr'1n Mezarına 

Dışhakanımız Atatürk . Puro Yapılıyor. 

Atış ve allıspor ku14• 
bn yarın ilk toplantı8!111 

saat onyedide Burnava'd• 
ziraat mektebinde yap•· 
caktır. Oye olmak isıiye0 

arkadaşlarımızı davet t' 

derim. 
C.H.F. Vilayet idare heyeti bat' 

kanı ve Yozgat eaylan 

A. Doğan 

Vali 
1 N Ç ı k K d İstanbul, 13 (Oosusi) Mar· 

amına e en oy u .. dln'de bulanın bir tütünden 
inhisar idaresi nefis puro ima· 
line muvaffık olmuştur. lııtanbul 13 (Husoıi) - Dışlşlerl Bakanımız bay Tevfik RütdO 

Ar11 Belgrad'da kral Alekeandutın mezuına, Relslcdmhur 
ATATÜRK nemını bir çelenk koymuıtur. Bay Tevfik Rüşdd 
Ara11, gazetecilere, Fransız Sovyet dostluğunun lnkleafındın 
Türldye'nln memnun olduğunu söylemiştir. Bay Araıı, şark 

Generalın Tetki1'l 

mlıakına da taraftar olduğumuza blldlrmlıtlr. ...... 
Venizelos'un Vaftiz Oğlu 

Divanıharb Yirmi Sene 
Hapis Kararı Verdi. 

İstanbul, 13 (Huıoei) - Atlna'dan bildiriliyor. Aallerden Ve· 
nfzelos'un vaftiz oğlu, divanı barbce yirmi seneye mabk-0.m 
edilmiştir. 

Italya ... Habeşistan Ara
sında Mevcud ihtilaf 

Italya'ya Göre ihtilafı Uzatıb 
den Habeşistan imiş .. 

Gi-

Cenevre, 12 (A.A) - İtalya 
hftktlmetl Babeıletan'la kendi 
araeınd1t doğrudan doğruya ya· 
pılmıt olan mGzakerelerln tarzı 
luakkında Habeılıtao'ın ıerdet· 

mlı olduğa mdtalealan açıktan 
ıçığa reddetmektedir. Habeşls· 
tan hakumetloin hareketi hllA· 
fına olarak İtalya bak'1metinln 
doğrudan doğruya m6zakereler 
lcraeına devam edilmesi mOta· 
leaeında bulunduğu ehemmi· 
yetle kaydedilmektedir. 

Habeılstan ve İtalya hDkii· 
metlerinin 19 kAnunoeanl 935 
tarlhll nota mucibince hertGrlü 
lhtllAfı 2 ığastoe 1928 tarihli 
İtalyan ·· Habet muahedesi ıh· 

Başbakan, uzun mOddet ge· 
neral Koadllls ile görüştdkten 
sonra, birinci kolordu koman· 
Sanı general Paaayotako11'0 
amiral Sakallarls'J, general Rep· 
pae'ı kabul etmlt ve harbiye 
bakanı ile bay Mavromlhalls'fn 
de lellrak ettiği ha mazak.ere 
aç aaat kadar sdrmüetftr. Mfl· 
teakıben İçlılerl bakanı bay 
Rallls de protesto mahf yetinde 
lstlf11ıoı baıbabna vermlıtir. 

Baobakan, bıy Rall'fsl yanına 

çağırmıt ve kendisine lıtlfa· 

8Jnı geri almaeını, aksi taktir· 
de vazlfeıfnl icra halinde bu· 
lonan askeri adaleti teslrelz 
bırakan htlkdmetlo meı'olf. 
yetinden eser kalmıyacağını 

söylemli tir. 
Akeam ftst6 dlvanıharb nez· 

dinde hakumet komlıerl bay 
Kostantlnu'non muavinin, ka· 
rar alınmazdan evvel, baıbakan 
tarafından kabul olunduğuna 

dair çıkan pylalann aelı olma· 
dığını bildiren bir tebf b neı· 
rolonmoıtur. 

İhtimal, dhanıbarb, baıkaaı· 

kimına tevfikan yani ya oz· 
latma veyahud hakeme mOra· 
caat tariklle halletmeyi taahbad 
etmlo oldakları hatırlatılmak· 
tadır. 

Bir de 1928 tırlhll muahhar 
notalarla beriki hak-O.metin her· 
hangi bir ihtllAfın hakeme ha· 
valesi takdirinde ikişer hakem 
tayin etmeyi taabhtld eylemlı 
oldukları beyan olunmaktadır. 
Bu sebebten dolayı İtalya doğ· 
rodın doğruya Habeı hllkd· 
metine mOracaat ederek bu ıe· 

rafı dahllfnde kendisi ile uz. 
laşmıya Amade oldoğono bll· 
dlrmek niyetinde olduğuna be· 
yın ve llAn etmletlr. 

nın, verilen karardan dolayı 

kendlılol tebrik ettiklerine dair 
beyanatından dolayı maliye ha· 
kanı bay Pesmazoğla ile bay 
Sayiae istifa etmft ve lııtlfaları 
kabul olunmuştur. Bay Rallls 
ise vaziyetin aldığı tavır 6zerlne 
lııtifaaını geriye almıştır. 

Akıam ftetfl baıbakan bay 
Çaldarla, bir nevi kalkınma 

hareketin" benzlyen vaziyete 
hftkdmetln hAklm oldoeuno 
bildiren, halka sftkunet tavsiye 
eden ve aaller hakkında lAzım· 
gtltn tedbirlerin alınacağını 

söyllyen bir beyınatı intişar 

etmlttir. Diğer tıraftan general 

Koodlllı de, birinci kolordu 
kamandanına yolladığı bir mek 
tahtı kendisine verilen brar· 
dan dolayı, dlvanıharb başka· 
nanı tebrik etmediğini, «Kon· 
dJlls lıtemlyor, onun için idam 
01'nıyıcakt1r."' Sözlerinin doğru 
olmadığım ve nihayet divanı· 

harbin bu kadar m6eamahakıtr· 
lığını oaohğını bildiren bir 
mektub gOndermlıtlr. 

Almanya 
ile iti lafımız 

İetanbol, 13 ( Huıoli ) 
Almanya ile ticaret ltllifı im· 
zalanmık üzeredir. MOzakere 
SOD tıaf btdadır, 

Rus 
Baleti Geldi. 

İatınbol, 13 (Boaoei) - Rus 
operaBI balet heyeti bugOn ıeh· 
rlmlze gelmlıtlr, Ankara'ya gi· 
deceklerdlr. 

Sivil Tayyareci 
Yetiştirecekler .. 

letanbol. 13 ( Hususi ) -
Memleketimizde si vll tayyareci 
yetiştirmek fizere iki Roıı tıy · 

yarecl gelmiştir. 

Vali beneral KAzım Olr~ 
kdçük Menderes mıntakaıııod• 
kôylerl tef tle etmiş, co111' ,,. 
günG Bozdağın Gölcük y•Y di 
ıına çıkmıştır. Bozdag köytlO 
köyldlerle muhtelif lıler k~: 
kında görOşen Vali Gene~~· 
don akşam ıehrlmlze dönaıDt • 

Viliyet idare Heyeti 
Vll4yet idare heyeti dOO 

k'' toplınmıı, memurin mob• ~ 
matını ah bazı evrakı te~ 
etmiştir. , 

Haşere Mftcadetesı .,,. 
Kemalpaşa kazaıında b•8 ,P 

da Bambul haeeresl ile yapılll' 
mOcadeleden birçok bağcı 
lalde görmüelerdir. 

Bugftnkft ToplantılB' 
IJO' 

Vil4yet umumi mecllıl il 
giln saat 14 te, şehir mecUtl 

_..laf• 
saat onaltıda toplanacaklaru- , 

Belediye Encooıe011 
4111111 

Belediye dalmt ene ,P' 
Atlıspor Kulftbft diin Dr. Behçet Uz'un bit~ ,ti 

Cümborlyer Balk Partlıl lığında toplanmış, bldkeD iti 
bıokanı Yozgat saylavı Bay çıkarmıştır. 

Avni Doğın'lı belediye başkanı Takas KomisyoJJO 
doktor Bay Behçet Uz dön cJO' 

VUAyet takas komleyoD0 0~ Burnavaya giderek Atlııpor saat 17 ,30 da ticaret od••• IJ• 
için ayrılan alanı gezmlılerdlr. bay Sedad Erlm'fn bıtk~:rfı 

Atlıepor kulGbd ilk umumi ğında toplanmıı, blrlkeD it~~ 
toplantısı yarın yıpılacaktır. takaa beyannamelerini tel 

Burnava'da Zehirli eımıııır. 

Gazlara Aid Konferans Tire'ye 
c. H. P. Bornava nıhlyeei T üh var! 

idare heyeti tarafından cama enezz JJO' 
g1lnQ Burnava'da Kan mekte· Cilmhorlyet Balk Partili _,,,. ti ,,.-
binde zehirli gazlar hakkında ca nahlyeel idare beye at"' 
bir konferans verdfrllmfştlr. landan 10 Mayısta Ttre'Y0 *"' 
Konferauıı veren ziraat mek· le bir tenezzflh bazır1•0.,,._.o· 
tehi mOdftr muavini bay Re· dır. Menimin bu ilk ıeo ,,~· 
old'df r. Bu mühim konferansı hüoe büyftk bir rağbet g6' 13· 
dlnlemlve gelenler oldukça leceğl tabii olduğoodao 00

' 

re hazırlık yapılmaktıdıf· 

TAYYARE SINEMASI 3ısl 
ı~-:--"'.:'3':""15=ı Bu giln TeJefoo: ıo 

Robert Motgomery •· Magde Evans •• VValter 11~8 otP 
Robert Youog •• Franchot Tooe gibi beş mevbor ti.O 

yıldızının temsil ettikleri büyük HARP filimi 

Denü~ AOtoncda 
Celh1enne011~ 

V . . \ ' 'fı ._ A k • d' . ı· KabraOS~, atan eevgısı - au e aşıu - e erı ısıp ın - ""'" .,.-
tık - Fedaka.rlık - Arkadaılık duyguıarile beraber bil,
aşkın hikayesi ... 

AYRICA 

Son Ninni (Tamamen R .. ntlt Mtkı M•~ ) 

Foks Dtınya Havadisleri (Tllrkçe s~~,ı 
cFOKS• un son Yunan ieyaoında yapılan barekill • ıe.iJI'" 

Vazife oeDlik}erini ~Österdiği gibi Almanya'da büyük askCJI 
ratı göstermektedir .. 

Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15 
Perşembe: 13- 15 talebe ~anaı 
Cuma : 13 ilAve seansı. 
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Milliyet ve 1 G lYl ll"il lYl ll"il ş a ır <dl lYl y lYl m o a ır .! Çalışıyorlar. 
Beynelmileliyet. lzmir Piyasası Ne Halde? En Sağlam Para 

- ı - Türk Parasıdır •. 
Konya Saylavı Bay Ali • 

Rıza TO.rel'in Halkevin- Mart Ayı Durgun Geçti. Türk H Alman Tacirleriı";.i;· 'TaahhO.t· 
de verdiği konferans. lerini TOrk Parası 

C. U. P . lklçeımellk nıhl· 
yeılnln yeni açılın Hacı MP-h· 
med Ocağındaki genclerlmlz, 

son ıamanlarda kClhClr ııbı· 

sıoda l\erl ve milebet adımlar 

atmıyı bıelımıtlardır. Bafıınıa 

muayyen SH\lerlnde Fran11sca, 
Tarkce ve muılk denlerl .... 

... 
leoaya uylavı Bay Ali Rıza Tü.rel 

l' k.onya aaylnı bay Ali Rlza 
Greı, cuma ıGnii aaıt 20,:lO 
~ Bılkevl salonlarınaa (Mil· 

Jet ve beynelmflı-Uyeı) mev· 
lılQ Gıerlndeld konferansı ver· 
11lltttr. Salon, genç ve milnev· 

~rlerle tamamen dolmnşto. 
U llleylcller arasında C. H. par. 
.,.•ı bııkanı bay A vnl Doğın'la 
~ •11is1 saylnı bıy Ref lk Şev· 
ı et ince de vardı. Hatib kon· 

ı.~~•nıırı sonunda harırdle al· 
.... 1•aınııtır. 

S.yıa dinleyicilerim, 
looferınsın mevzuu, (MUll 

~tçtlik) ve ( 8eynelmflelfyet) dlr. 
ta '•hııır t11rlhlnln, bilhassa 

.:Qlbf harb içinde ve ondan 
bQ rı kemal noktasına nrmış 
'-tiki baycık ve kuvvetli fikir 
dt ekeUnln mahiyeti nedir? Son 
ed l't IBrın tarihi, birbirini, taklb 

lb.~11 barplırla geçmiştir. Bu 
~lıhn ıra11ndı kıta solh 
ti ltelert de devletlerin bfrbl· 

d:e kırıı entirlkılarile dolo· 

de~İ BllhıNa 19 uncu asır lçlo · 
lllı boğoımalardı ( Mllllyet ) 

0, t\ertotrı çok bO.y6k bir rol 

~ld·~•nı görflyoruz. 

11 •111111 zaman bonon reak 
101111 

( ~ tek.tinde ortaya çıkan 

~Q ''elmllellyet ) cereyanı da 
lett~etlf hamlelerle Uerl .. wek 

Ilı dı gôatermletlr. AcaL tt , bu 
••d t4ıteyan, birbirine tam ı mile 
"t,

111 
te ınuhallf ıeyler midir? 

'-'Gta' bundan ıonra da, beşeri 
"'1 ~lebetterde . (Kuvvet) eaaeı 
~it kim olacaktır; yoksa, za. 

e11 bt b Clltııı r irine zıd görQnen bu 
ee,, Yet) Ye (Beynelmfleliyet) 

ta~11larının blrlblrile uılaetı · 
"'' .. yeılode, mllletler ırası 
l.u llebetterlnl (Hak) esaıına 
~.d 
-..ıletı etttrınek ve bu suretle 

'l.edı er UUında devamlı ve 
._.ltaa bir ıolh •Clcode getirmek 

fl~tt Yır •ıd1r? (Milliyet) 
~..:. bôyte bir BOlhon yftcod 

~~ 11111 
mAol midir; yoksa, 

-._.._, 
1 

bu B11lbtın tee88QsQ için 

"'-ac1,: .. 1 zaruri bir onııur 
.._.._ Bo iki cereyan kartı· 
"41,p "iblılın tottoğomur; yal 
"-1111, •al hlı nasıl n n" tuhaf 
"-l'd etçlylı? Bizim memleketi· 

'-ıe; ~l Pttllletlerarası ) sahne, 
ıı..dttp I •cık bir mahiyet var 
'de ~•batım, bu plin dal· 

•nktpf edecektir. 
• 

... "'-'•kk •• 

(~) dl •ten, ( MUllyetsever· 
~la.. Ye tarif edebileceğim 
-...~:1011ı1t. ) 
;-,. ( 1D cereyanı, men· 
"'"-'~illiyet) denilen bir fi. 
llttt) ._•ldı~ı için eneli (Mil· 

~ '-b •e oldoAuno lsah et· 
eder, 

Anlaşması Fayda verecek. lle Yapıyorlar .. 
İhracat taclrlerlmlz, her lhtl· 

.Mart .ıyındakl mahsul eatış · 

ları hakkında Tarkof hı İzmir 
şubeal ıarlfından bir rapor 
hazırlanmışllr. Bu raporda bu· 
)onan mühim malumatı ışa.ğıya 

yazıyoruz: 

"lzmlr plyaeas1Dda bir ay 
önce ba~hyan durgunluk; Mart 
içinde de devam etmiş ve f f. 
•tlerdekl dOşiiklOkler hissedUir 
derecede olmuştur. Bununla 

beraber Martın ikinci on bet 
gOoOnde bazı maddelerimizin 
ahş · veri elerlnde hararetli mu
ameleler kaydedflmfıtlr. Bu 
milddet içinde dış pazarlardan 
da bazı maddeleri mfz üzerine 

slparleler aham-o ve ııevklyat 

yapılmıştır. 

Ayni zamanda Almanya'mn 
ademe miieaadelerlnl de sftr'at 
ve kolaylıkla verdiği görill· 
mftştür. Tftrk heyetinin yapa 
cığı temHlardan sonra bu pa· 
ranın daha mQeald şartlarla 

Türk mallarına açılacağı ve 
şimdiye kadar eatılmıyan bazı 

ihracat maddelerimizin de ko
laylakla eatıe1arının temin edi· 
leceğl umulmaktadar. Almanya. 
DID bazı roıdıielerf mlzl ilaveten 
letlhlAk kablHyetlnde bulunduğu 
tahmin edilmektedir. 

Koro ftzöm: Mart ayında 

satılan üzümlerin miktarı 1 mil· 
yon 493,899 Jdloyn bulmuştur. 

Bir yıl evv~ı ayni ayda Bili· 

lan Ozflm miktarı; iki misli 
idi. Mart ayında tlr;Qm f latlerl 

kilo başına 9, 75 - 18,50 ara· 
sında idi. 

İhracatçılarırı elinde mii· 
hlmce stok bolondoğu ve bun· 

Bazı samimi ldealtstler va · 
dır ki, (Milliyet) thtlraalarının 
milletler arasında karşılıkla bir 
anlıtmı ve ııevleme husah1ne 
mini teşkil ettiğini ve harble· 
rln en velQd sebtıbl olduğunu 

iddia ederler. Bu iddialar, çok 
defa (Mlllet) kelimealne verilen 
yanlış manalardan ileri gelmletlr. 

O hılde (Millet) deyince ne 
anlarız? 

Milleti de muvakkaten : [Ara 
larında bir takım hususi bağ· 

tarlı bağlı lneanlardan viicud 
bolmuı bir kitle) diye tarif 
edebiliriz. Bu bağlar, o kadar 

koncıli, o kadar şeni ve ho· 
kiki ıeylerdlr ki, bunlarla bağ · 

h olan insanlar, bir arada ya 
şımaktan revk doyarlar; onları 
birbirinden ayırmak llleseler 

razı olmazlar ve kendilerinin, 
bu tekilde bağlı olmadıkları 

insanlarla birleştirilmesine ta· 

hımmQl edemezler. 
Demek ki bir millet vftcoda 

gelebilmesl için, onu teekll eden 
lneıolar arae1Dda hususi bir ta· 
kım bağlar, yakınlık bağları 

bulunmasına zaruret vard1r. 
Bu bağlar nelerdir : 

1 - Toprak. 
Kendine bas vasıfları halı 

muayyen bir coğrafi saha ltgal 
etmek keyfiyeti, yani oturulan 
ve yaşanılan yere karıı doya· 
lan sevgi, bu husuata, şGpbeslz 
ki çok mdhlm bir unsordor. 
(8o88uet) der ki : "İnaan, sağ· 
hklarında kendine yord vaslre· 
sini gören; onlan beellyen top· 
rığın, öldGklerl vakit te kendi· 

lerlnl içine alacaklarım bil· 

lan temizlemek için de f latlerl 

kırdıkları söyleniyor. Bu Hat 
kırılmaeında dış pazarların 

nazlı davranmaları da amildir. 
Mart ıyı satışlarında geçt.n 

yıla nazaran yüzde 30 yükse· 
liış vardır. Bu yıl; şimdiye ka· 
dar borsaya satışları tescil etti· 
rllen tızOmler 41,984 tondur. 

Borsa h ı rtci eatıtlar da da· 
htl edilirse umumi eataş yekli 
nu 43,623 tondur. 23 mart 
akşamına kadar limanımızdan 

yapılan ihracat 35,24.5 tondur. 
Bu miktar geçen yıldın 6000 
ton nokeandır. 

Mmıakamızm mırı sonu 
üzftm stokunun 10,000 ton 
olduğu söyleniyor. Dış pazar. 
larımızdan Bambnrg'ta luro 
fiztlm piyaeas1mn mart ayında 
durgun geçtiği, mfthlm sipariş . 

lerln verilmediği ve f latlerln de 
eski eağlambğını ıuobafaıa ede. 
medlğl alınan haberlerden öğ· 

renllmfştlr. Son ey zarfında İn. 
glltere'ye 390 ton gibi pekAz 
ihracat yapılmıştır. Bu miktar 
geçf!D yıhn ilçte biridir. 

İncir: Mevsimin geçmeei do. 
lıyHile incir plyHası Mart ayı 
lçlod~ durgun geçmiştir. Elde 
pekAz hurda kalmıştlr. K11a bir 

zamanda BatılmasJ muhakkaktır. 

İhracat yılı esnasında eahlması 
sında yapılın muhtelif cins 
incir satışı 19,080,200 kilodur. 
Bu mlkdarın 1,207,000 kilosu 
bordadır. İhracat yıh esnasında 
dış pazarlara 820 ton muhtelif 

nevi f nclr ve 1,064 ton horda 
incir ihraç edilmiştir. 

Pamuk: Mart içinde borsaya 

dikleri için, birbirlerine karşı 

çok aığlam bir ıeyle hıg

h oldukları hissini doyarlar.,, 
Bu, mGcerred, hayali, hlıei 

bir vatanseverlik değU, tabiat· 
dan gelen, toprak mef humunıa 

dayanın vazıh bir yurd sevgisidir. 
Vaıan, bOyük bir ailenin 

mOşterek mali demek olan bir 
toprak parçasıdır. Bunun bir 
(Millet) teşkilinde tesiri, bil· 

ha88a tabiatı, iklimin sıcak •eya 
soğuk olması, memleketin ova· 
hk veya dağlık bulunma11 ye 
nihayet zenginlik kıynaklulle 

g~riilftr. 

Fakat, "Vatan,, yani " Top· 
rak, millet teşekkO.IGnde ea11lı 
bir unsur değildir. ÇGnkG, 

ayni vasıf lırı hab: topraklar 
iizerlnde, bar;en birden far;lı 

millet oturduğunu görtlyorus. 
Klı .. Leh» mllletlnln lıgal et· 
tlğl arazi, hiçbir taraf tın, vi· 
zıh ve muayyen karakterleri 
haiz coğrafi bir hududa malik 
değildir. Fransa toprağım Al· 
manya'dan ayırın bat da bG· 
yftk bir kısmı itibarile, tama· 
men arlzi ve itibari bir sınırdır. 

2 - Irk: 
İnsanların millet halinde top 

lanmaııına yardımı olan uneor· 
la~dan biri de c. lrk > dır. Her 
mllletde bakim bir tip vardır. 

Türklye'de bir cı: Tark > tipi, 
Franea'da bir « Goln > tipi, 
Almaoya'da cCerme, İngiltere· 
de « Angloaakson » tipi gibi 

fakat, (Irk) ta millet tetklll 
bahsinde kıt'i bir onııor de· 

ğlldlr. BugCln uf bir ırktan 

vflcad bulmat hiçbir millet 

1, 788 balya pamuk !&tl!Jı tescil 
elllrllmlıJlir. Flatler 36 47 ko· 
ru!J arHındadır. Pamuk f lıtlerl 
memleketimizde düşmesine rağ· 

men avrupı pamuk f iatlerlnden 
çok yfiksektlr. Bu vaziyette 
pamuklarımıza alıcı bulmanın 

gQclüğG meydandadır. Buna 
bir de Alman konlröl dairesi· 
nln permi vermekte gösterdiği 

zorhıklar lllve edlllr@e pamuk 
ihracatı yapmak için f Jatlerla 
bir miktar daha dGşmeslne 

lntlzat' etmek lcıb edeceği 

meydana çıkar. 

Fiatlerin düşmesi muhtemel 
dlr. Mart ayı pamuk f fatle · 
rinde IJUbat ayı f lıtlerloe na
zarın yüzde 1 l dilşGldOk var· 
dır. PiyaBa çok durgundur. 
Piyasadaki alıcılar yalnız fab· 
rikatörlerdlr. Mevsim esnHında 
fabrlkal.r 13,000 bılya mflba. 
yeat yapmışlardır. Mevcud · pa· 
muk &toku 7000 balyadır . 

935 yılı batlıngıcından 23 
mart tarihine kadar dış liman
lara 1093 ton pamuk ihraç 
edilmiştir. 

Çocuk Esir-
geme Kurumu 

Çocuk esirgeme derneği lm
romunun yıllık kongresi bu 
akşam birinci Beyler sokağında 

verem m6cadele cemiyeti 1alo 
nonda toplanacaktır. 

Yeni Y onan Konsolosu 
Yunan hilklimetl İstanbul 

general konsolosa Bay Kıpııo · 

lls'in naklen İzmir konsolos

luğuna tayin edlldlğl hıber 

ahomıetır. 

yoktur. Bonon gibi, tek bir 
ırkın, batan mensublarını _!>lr 
tek milli birlik içine topladı · 

ğı da vıkı olmamıştır. (Millet) 
teşkilinde muayyen bir ırk 

birliği ıilbheslz lhımdır. Bu· 

rada en mdhlm elbet, insanın 
o ırka menııub olduğunu bil· 
mesl keyfiyetidir. Jı'akar, dlğtr 

ırklardan gelme lnıanlırın aııl 

menıelerlnl ve uneuro ısll ile 
aralarını ay111n bir çizgi oldu· 

ğunu unutmuı olmaları, ayni 
Ye bir tek millete dahil bu· 
lunmaları için kif ldlr. Başka 
bir ifade ile, ırkların birbirine 
karıımış olması keyf lyetl, bir 
(Mllli birlik), (Milli ıuur~ te· 
eeıilsQne mini olamaz. 

3 - Dil· 

Dil, milletin • teıekkGllnde 
çok büyak rol oynıyın bir 
unsurdur. Bo rol o kadar bCl· 
yak.tar ki, bok.ok feyleeofo 

meşhur (BIClntsekll) ~Yeni bir 
dil kabul eden insan, milliye· 
tini kaybetnıeğe kadar varır. 

lSeh) ler, (Borgond) lar Ye 
(Frank) fır, bu suretle Fraaııız 
olmuılardır.) 

Der. Denilebilir ki, (Millet) 
teıkll etmek için bir tek ıart 

lAzım olaaydı, o da dil ola. 
cakt1. Ana dilini inkişaf etti· 

reu bir insan topluluğu, hAdl· 

ıelerln yardımlle evveli bir 
millet, sonra da bir devlet ol · 

muştur. Bir millete kendi t•h· 
slyetlnl en emin ve en kod· 
retli bir surette doyuran, an· 

latan dildir. Hakikatte, moh· 

telif ırklarıa blrleımeelqe, boa· 

male karı• Hllş taabhGtlerinl 
Tdrk parHı ile yapmaktadırlar. 
Buna sebeb f lorlnln ııon ıo· 

kutudur. Almanya'yı yapılın 

son eahşlar da blslm paramızla 

olmuştur. 

Maamaflh florin Qzerlne mu· 

amele başlamıştır. Sukut lhtl · 
mali kalmamıştır. Nevyork bor· 
eısıoda, hllhHBI Hollanda f Jo. 
rlol ve İsviçre dövfsletl Gserl· 
ne muamele yapılmaktadır. 

Fransız 
Konsolosu ~eref ine 
Don Bir Ziyafet Verildi 

Tekıilae sevkedUen lzmlr 
Franıız general konsolosu Bay 
Begen Bflkok gelecek hafta 
Pariı'e hareket edecektir. 

Bay Bllbk feref ine İzmir 
Fransız koneoloııu tarafından 

dün akşam Fransıı konıoloıı· 

baneııiode bir ziyafet nrllmlt· 

tir. Ziyafette Bay Şarl JI ro bir 
söylev yaparak Bay Bllkok'ın 

koneoloılukaan ıyrıldığındın 

öUlrQ bdlftn koloninin teHClr· 

lerlnl blldfrmlotlr. Bu söyleve 
cevab veren bay Bllkak'ta ge· 

rek 1ımlr'dekl Frınııa'lardan 
ve gert lr. yıllarca araluında 

yaeadığı L burıd11kl doıtlarından 

ve bu gOzel memleketten ay· 

rılacağını dGtClnerek mlteeuir 
olduğunu eöylemitıir. 

§ Franea'nın lımlr bat kon· 
solosluğunı tayin edilen Bay 

Dcışaler'in ref tk111le birlikte 

bu ayın 21 inde tehrlmlıe 

geleceği h11ber ahnmııtır. 

ların ayni dili konoomaları 

kadar yardım eden blr~y 

yoktur. 
Son iki asrın tırlhl, (Millet) 

ler için (011) in ne bOyfik bir 
kudret ve dayanak m~mbaı 

olduğunu gösteren mleallMle 
doludur: İrlanda, Yonanlıtan, 
Norveç gibi memleketlerde dil 
mes'eleıf erı mcıblm bir milli 
mes·eıe halini almı11tır. 

Bu gibi memleketlerde, ene· 
li dilin temlzlenmeııioe, yaban· 
cı kelime ve kaidelerden kor · 

ıarılmasını c;al•tmakla ite bat· 
lanmııhr. 

Danimarka dilinden ıyırd 

etmek için, Norveç tipi Gıerlne 
ve Danimarka ile İneç dilleri · 
alo arasında bulunan çok eııkl 

bir dili dlrlltmlılerdir ve bu 
dil edebi ifade hususunda bl· 
yClk muvaffakıyetler kasan· 
mııtır. 

Bo izahat, BClyClk Ônder 
ATATÜRK'dn dlllmlal yabancı 
kelime ve kaidelerden karı ara · 
rak ıııf ve temls bir dil haline 
getirmek için yapmakta deHm 
ettiği bGyftk lakıübıa mına11n• 
ve ehemmiyetini de tebar6z 

ettirir. 
5 - Din. 
Eskiden (Din) de teaaoada 

bir araya toplayan bir bığ ol· 
muıtor. Fakat, artık modern 

mllletlerlo tetekkO.IClnde dinin 

hiçbir kıymeti kalmımıotır. 
Bogfln Avrupa ve Amtrlka 
hO.kumetlerlnl teıkll eden mll· 
letleriu birçoğu ayni dine 
menıabtar. 

- Denm eclecek -

rllmekte, muhit 'encllk .., 
halkı yakından alU:adar ol· 
maktadır. Ha ı Mehmed ÜCI· 

ğnun, bo nümune olabllec
çılıımH ını takdirle kaydederiz. 

Göztepe'de Bir 
Ceset Bulundu .. 
HD viyeti Anlaşılamadı 

Evelkl akıam G~ıtepe'de nll 
konağı yak.anında deniz kena· 
rındı dılgalar aruındı bir 

ceııet bolunmoıtor. Ce'f:t der· 
hıl denizden çıkartılmıı Ye 
tlr;erl aranmıf8a da kime alt 
olduğunu teeblte yarayacak hlo 
bir vesika balunamamııtır. 

Cesedin Gzerinde hiçbir yan 

n bere yoktur. Denlse bir 
kaza netlcul olarak dClttlACl 
Ye bo~ulduğa tahmin edilmek· 
tedtr. Ceııedtn kime ala oldap 
tahkik ediliyor. 

Fransa 
Yeni Listede Deriye 
Kontenjan Vermedi .. 

Franea'aın yeni konteajaa 
kararnamesinde Tarklye içi• 

keçi ve oğlık deriıılae yer •J· 
rılmımtftar. Çaoka enelkl kon· 
teojında fazla 1 bracat yapılmıı· 
ıır. Yolda balunınlar mllteına, 

bundan soma tase eoğaalardıD 

100 klloıundao genel tarifeye 

göre 80, ıegari tarifeye de 40 
frank gtımrlk resmi alanıcaktır. 

Panayıra Gelecek Oran. 
ler ha8talıksız olacakbr-

Bakınlrı heyeti; amulmal 

İzmir pınıyırana dış memleket· 

ferden getirilecek zlr12t :lrlD· 
lerlnde börek Ye h11tabk bu· 

lonmaeı ve bn y6ıden memle· 
kr.tlmlz lrftnlerluc urar gel· 

meal ihtimalin" kartı tedbir 
almııtır. Panayarı gelecek Qrfta· 

ler gi!mrtlkten g~çlriltrk.en mu. 

yene edltecek, böcek •e bula· 

lıkeız olduktan gör6lenlerla 

panayıra Retlrllmeılne mGtll.~• 

edilecektir. Böcekli ve huta· 
lıklr olanların da Ztnıt Ba· 

kanhğı mlcıdeJe teekllttıne9 

dezenfekt" edilecek .e ondaa 

sonra panayırdı teıhfr edllt:bi· 
lecektlr. 

Bakanlar heyetinin boos 
dair olıa kararı •lllyete gel· 

mittir. 

LA DAM O 
l(AMELYA 

Alek1aadre Domaı Fllııa 

ölmes eterlnden lkdbu edile• 
hattın hlea ıık •e heyecan 
dola ıenenln en bGy6k n ea 
gazel f llml. 

YoftlDe Printempt 
Margqerit Gaatier rolünde 

Piyer .fretnay 
Armand Danl , 

Lagne Poe 
Daıl Pere 

Jeanne Marken 
Prudence > 

17 Nlean çaqamba gGnlnden 
itibaren TAYYARE 
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Buca 'yı Zorlukla 3 2 Yenebildi. 1 H ı G · 
K. S. K. Ta Göztepe'ye 3 4 Galip. 

İldocl devre mıtlarındı bir 
tek gol yemlyerek oyunlarını 

galibiyetle bitirerek eamplyon. 
loğun ön aıraaıoa ,ı:eçeo Altay 

takımı cuma günü Boca'yı 

karşı Gynadığı oyunda povan· 
taj itibarile mağlôp ve bera· 

berlfğl nl Jstlyenlerle kul Oh al· 
lesi efradana eon dakikayı ka· 
dar h eyecanh dakikalar yaeattı. 

Öğleden sonra yapılacak maç· 
lardan birisi Ahay·Buca diğeri 
de K. S. K . Göztepe araamda· 
ki oyunlar idi. Altay . Buca 
macına K . S. K. h Bay Esadın 
idaresinde baelandı. 

Bu oyunda Altay'~o % 90 
galibiyetini bekliyenler çok idi. 
NI tekim oyunun başlangıcında 
Ahay'JD arkası kesilmlyen hG· 
camlar., Boca müdafaa ve kı · 

lesini bir haylf eıkı,tsrdı, dar· 

do. Bununla beraber top kale· 
cfnln elinde kaldı . Ya direkleri 
yalayarak avuta gitti. Birçok 
fırsatlardan da istifade ola. 
namadı. Bir m6.ddet devam 
eden Altay tazyiki Boca'DJn 
gene mOdafaaeı kar~ıaında fazla 

aftrmedl. Altay t"zylkinden kur· 
tulan Boca takımı hücumlara 
da başlamıştı. 

20 inci dakikada Aıtay ka 
lesine verilen korner vuruşan · 

dan Buca'hlar belki de bek.le· 
medlklerl ilk golıl yapma~a 

muvaffak. oldular. Top direğe 
çarparak Altay kalesine glrml§tl. 

Şimdi Altay'hlar hHAkfa acı· 

yı çıkarmak için tehlikeli hü 
camlara haelamışlardı . Bonuo 

neticesi olarek da 32 inci deki · 
kada Buca kalesine verlJen kor

ner varoşundan ve Vabab'ın 

ayağından Altay ıakımc beta· 

beilik gol6.nü yapmış oldu. 
Hlftayım birer sayı ile bitti. 

İkinci dilvre: 

Oyunun bo lrnımında Altay 
takımı hatlar arasında ufak bir 

tebeddiilAt yaptı. Mektebll ol· 
maaı dolayıelJe oynatamadığı 

eantrabafının boşluğunu doldu· 
ramamıştı . .Mehmed'fn ileri alın· 
ma111 da bir hala olmoetu. 

11 inci dakikada Buca'uın mıh· 

dud h6cumlarından birisinde 
Altay bir gol daha yidl. Şam· 

plyonluğa giden Altay'ın ümidi 
tekrar sônmüeUl. ÇünkO gali· 
hl yete ulıomık için tamım iki 
ıane Ş?Ol çıkarmak IAzımrlı. 

Artık Altay heroe bahaeına 
olurea olııuo hatlarının bil 

tilo kuvvetlerll~ Buca takı· 

mJDa nef~s aldırmıyacak bir 
oyun oynamıya b11şl11mıetı. Gene 
14 daklkahk bir mOddet zar· 
fında taraftarlarına heyecao ge 
tirem Altay 25 inci dakikada 
Vahıb'ıo güzel bir eütü ile 
beraberlik aayıeını çıkardı. 

(;ol. Altay tekrar beraberliği 
kazanabllmletl. Düşünceler ga 
llb veya mı~lublyette degll de, 
povaotajda... Oyun Boca nıeıf 

aahHlle müdafaasında devam 

ediyor. Sona üç dakika var. 
Arhk Altaıy kaplanı Vahab 
mee'elenln çok nazik oldu· 

ğunu bildiği için bogQn, 
bosene oynamadığı oyunlardan 

hlrielnl göste:dl. 42 inci Dakl· 
kada lor hattına geçen Şükrfi'ye 

çizgi lıtllıametlnden bir pa11 
verdi. GOzel ve isabetle ahlan 

top Buca kaleıine girdi. Gol. 

Bir ıayı ona bir 11uvan kazan 
dırdı. 

Buca takımı hergiin bir de
rece yilkeelio göetermektedlr. 

Böylece çalıoan bir takımdan 
ilerl11I için ümid hkfemek bir 
haktır. 

K.S.K. ·• Gôztepe Maçı: 
GünOn son ve entreeau ma· 

çı da bu iki takımm yapacakları 
oyun idi. Çaokü, bunda Gö•· 
tepe üçftncCUüğe çıkmak K.S K. 
da Udncifik vaziyetinden dfte · 
memek için çalıeacaklardı. 

K .S.K. takımı mektebli ol· 
doğond11n eanterhafmı oynata· 
mıyordu. Yerine Ahmed geçi· 
rllmlştl. Göztepe takımı kale· 
elsi Mahmod'da yerinde yokta. 
Göztepe oyuna hAklm oldu. Bir 

mdddet devam eden hacumlın 
tealrabı geçince oyun Ud tara· 
fın da hdcum •e mGdafaalarına 

intikal etli. 
1 O nocu dakikada Göztepe 

eaoterhafının ceza eahaıında 

topa el değdlrmeıl penaltı va· 
roennu lcab ettirdi. K.S.K. takı. 

mı Şevket'in ayağından ilk 
gold kazandı. Biraz ıonra 

penaltı hAdleesl K.S.K. mada· 
faaeJDda da oldu. 

Mtıdafl Hakkı'nın topa el 
varması Göztepe'ye ceza vuru· 
şundan ve Fuad'ın ayağından 

beraberlik sayısını temin etti. 
iki tarafın hftcumları ve fakat 

~#<I 

'TE1 ).RASINDA.._ 
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1 efrika numarası: 24 

- Ne olabilir, fakat ne 
Hrarı var?. Hayatta hiç içki 
kullanmamıe olmak, lnıanın 

attık hiçbir zaman içki kollan· 

mıyacağını anlatmıe oJmaz. 
Mandıki meyvelikler, taze, 

seçme meyvalarla dolmueto. 

Tam bu snada bir 11ea, onun 

ıe11I leltllmletl: 
- Oğlum Fuad namına elze 

teeekktlr ederim Hanım ve 

Beyefendiler. Fuad henQa ko· 
nutamadıgı için ona •ekilet 

Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

Haşmet kareımızda duruyor· 
du. Ağaçların arasından ansızın 
görtlnmOttO. Ayağa kalktım ve 
çocuğu aldım. Uzattı. Yana 
annesine h~rızemlyorda. Fakat 
kokuıu. Daha ştmdl göğıtlnden 
ayrıldığı ann11ııtotn kok:u11a .. 

Çocuğun eaçlarını tutarak 
derin derin fçtmi çektim. Hae· 
met te bonon farkına vardı. 

İri kirpikleri, gözlerinin keoa· 

rında kalın gölgeli bir eekllle 
bakııluını örttG .. 

K. S. K. lılartn daha iyi oyu· 
nu ile geçen dakikalar oyunu 
ile gelen dakikalar Göztepe•ye 
Halid'in ayağından tekrar bir 
gol klzındırdı. 

Oyun 2 l Göztepe'nln gali · 
btyetl ile devam ederken son 
dakikalara doğru K. S. K. fın 
bir hOcumu beraberlik temin 

etti ve devre ikişer eayı ile 
bitti. 

ikinci devre: Oyun ikleer l!ayı 
vazlyeue iken 1 Siocl dakikada 
hakemin koşmaması yüzftodt"n 
K. S. K. lıJara ofııayttan açüo 

cü gol6nü de yapmışh . Hakem 
buno görmemleti. 

Gt"çen hafta f zmlrfpor bu 

hafta da Göztepe hlkemln kor· 
hanı oluyordu. Oyunun 25 inci 

dak:lkaeında K. S. K. kalesine 
verilen 11erbeet vurae cez111ından 
ve Fuıd'ın leabetll vuruşundan 

Göztepe tekrar beraberllge ka· 
•aıtu. 10 dakika ıonra Göztrpe 
bir hftcomonda Göztepe muha· 
ciminin ay11ğına ahlarak aya· 
ğını tutan kaleci takımını bir 
gola maloJabllecek bir funt 
haznlımışta. Ne çare ki penaltı 
yerinden atılın top direğe çar· 
parak kurtulmuetu. 3 dakika 
ıonra Göztepe kaleıl de bir 
gol tehlikesi atlattı. Top direğe 

çarparak avuta gitti. 4.0 ıncı 

dakikada K. S. K. fın meebor 

oyuncusu Hilmi kaptığı topla 
Göztepe kalesine sflzftldd ve 
kaleye isabetli bir vurovu ile 

takımının gallh aayıeını yapmıya 
muvaffak oldu. 

Bu oyunda K. S. K. lılar 

aanterhaf tarından mahrum ol· 

makla beraber gene gGıel oyun . 
lanndan blrlal oynadılar. Göz. 
tepe'lller ıanterhaf larının var· 

hiından blreey anlamadılar. 

Hergiln yeni bir eekll alın 
Göstepe takımının bundan ıonra 
eUd maçları için beJUbath 
bir takım h11ulamaaı zamanı 

gelmletir. Bergdo de~leeo bir 
takımdan muvaffakıyet bekle· 
mek 11fdlllik olur. 

Öğleden evet Altınordu· Ttlrk 

11por araaındakl maç 4 O Altın· 
ordu 'luların galebeelle netice· 
lenmletlr. 

lzmlr11por· Şarkepor oyununda 
lzmlrepor takımı 1·5 sayı Ue 
oyunu lı..azanmıotJr. 

eıya otormoe 
Haemet: 

bolun uy ordu k. 

- Naveyre Hanım ·dedi· 
11ize likör takdim edeceğim. Ben 
enell blr11 konyak lçecetlm. 
Nazım Beyi kendi zevkine 
terkediyorom. 

N6veyre'nln ığ11 açıldı, bey11 
dlelerl gözftkttl. Yutkundu, 
yGztlme baktı ve nihayet: 

Söyleyl•ereene Nazım 
ağabey .. 

Dedi. Baomet onun ne ıöy· 
lemek lstedl~lnl derhal anla· 

mııtı: 

- İtiraz yok ·diye kareıladı· 
bu, bir ealon lçkl11ldlr, bir 
kadın içkisidir. Nftveyre Hanım 
beni ıeverlerse mazeret serdet· 
mlyecekler .. 

NOveyre: 

- Gördan ma ıen timdi 

ar eyecan ı eçtı. 
-~~~~...,-~-----~~~~~~-

Yarıe ve ı11llh enctımenlntn 170 lira idi. Yedi hayvan 
Hdocl haf ta atyarıeları gdzel koeto, 2000 metreye kadar 
bir havada ve kalabalık eeylrcl dalma geride giden Bay Tev· 
kütle11I öoftnde yapıldı, çok he · f lk'in (Sada) 11ı birden açılarak: 

yecınlı oldu. rakiplerini geçti ve birinciliği 

lık koşa saat 14 de baeladı. aldı, 50 metre geriden Bay 
Üç yaşındaki yerli yarımkao Kemal'ln (Aldervle) f ikinciliği, 

İogflfz erkek ve dlel taylarına Bay SadeddiP'ln ( Bakan ) ı 
mahsus olan bu koeunun me GçQncülüğü aldı. 

eafeel 1000 metre, ikramiyesi Öoi'lmftıd~k l cnm• güntı ya 

340 lira idi. 10 hayvan ko,tu, rıı ve ıslAh t-orömenlnhı OçOo · 

neticede Bay Halil Arlrln cft hafta atkoşu1arı yapılacaktır. 
(Arslan) ı birinci, Bay Yarbay'ID 

(Con) u ikinci, Bay Fahrl'nln 
(Alemdar) ı üçüncü geldi. 

İkinci koeo; kazındığı lkra· 
mfyeler tutarı 800 lirayı dol · 
duroııyao ftç ve dah:ı yukarı 

yaetakl haliskan at ve kısrak· 

tara mah ustu . Mrsal~f'I 1400 
metre, lkramlye11l 320 lira idi. 
Be, hayvan ko9tu, neticede Bay 
Akif 'in (Markiz) l blrinclllğl, 

Bav CelAl'JD (Özke) el ikinci 
llğt, Bay Yarbay'ın (Çelenk) 1 

ftçftncülüğil aldı. 

Üçftncil ko,u dört ve daha 

23 Nisaıı 
Çocuk haftasının ilk 

gQnddOr. ..................... , 
Kuru Mayva 
ihracatçıları 

Oü .ı Tüplandılar. 
••• 

- Baeı 1 inci yozde -

nın kdkilrt vesaire levazımı ftze· 

rinde de görOeOlmOetOr. Hava· 

yukarı yaıtakl y .. rll yarım kan nın yığmorlo ve mahıultın faz. 

İngiliz at ve kısraklara ahtf. la olmaııı ihtimaline kareı mem· 

Meaafeıl 1600 metre, lkraml lekette fazla k6k0rt bulunda· 
1eal 340 lira ldf. Koşan bre 
hayvan arasındaki boğoema ne· 
tlceıfnde Bay Ahmed'io (Cey· 
lan) ı birinci, Bay Rftstem'in 
{Kilçftk Nona) sı ikinci, Bay 

rulmaın ve ne eeldlde olor11 

olsun hiçbir vakit lhtlklr gibi 
bir vaziyete düeülmemeıtnln 

temini lçln alAkadar dairelerin 

Ahmed'fo (Yıldmm) ı Oçüncü nazarı dikkatlerinin celbi mu· 

geldi. 
Dört ve daha yukarı yıetaki 

halle kın İngiliz at ve kurak· 
larına mahsus olan dördilnccı 
koeonun meeafesl 2200 metre, 
lkramlyeıl 550 lira idi. Bo 
bOyftk lrnıuya tlç hayvan girdi. 

Bay Saleyma'nın ( Goeser ) i 
blrlociliğl, Bay Akif 'fn {Bek· 

yar) ı tktnclllğl, Bay Ahmed'in 
Grandezza'eı aooncala~cı kazandı. 

Reelncl ve eon koeu handl· 

kıp idi. Dört ve daha yukarı 
yaetakl yerli, yarımkan Arab 
ve hallakıo Arab at ve kısrak· 
lara alt olan bo koeunun me · 
eafeıl 24.00 metre, lkramlyeıi 

Bisiklet Yarışı: 

Nleanın 26 ıncı Cuma gOoa 
öğleden ıonra eaat 14,30 da 
Aleancak ıtadyumondı başlamak 
ve gene orada bitmek tlzere 
Manlea yolu tlzerlnde gldlb gel· 
me ylrmteerden 4.0 kilometre 
bisiklet mukavemet yarııı yapı· 
lmaeını bisiklet heyeti karar· 
laotırmıetır. 

Ndveyre'ye takıldım: 

- Peki amma, ya bir zabit 
içlrlree ... 

Nüveyre cevab vermedi. 
Haemet'le ben ilk kadehleri 
yuvarladık. 

Ben de konyak içiyordum. 
Y anıbaeımızdıkl diğer bir ma· 
ıada da muhtelif clmte içkiler 
vaıdı. 

.Naveyre, elinde kadeh, gill· 
mek iniyor, ıırıtıyor, kadehin 
muhteviyatına bakarak gözlerini 
açıb kapıyordu. Haşmet ve 

ben kahkahalarla gtlldyoraı. 
NOveyre blrarahk gözlerini 

fi•kı sıkı yumdu. Kadehi do· 
daklarına göttlrdf1 ve bir ham· 
lede içindekini yuvarladı. Sonra 
derhal gözlerini açtı ve bize 
baktı: 

- Naıal ·dedi· içebildim mi? 
K.adehlal de Gaden eçlrdl: 

vafık görftlmfteUlr. Bu yıl kd· 
kort ihtiyacının yarm Keçiborlu 

yeril kOkflrtlerimlzden temin 
edilecektir. DJğer kısmı da dıe 

memleketlerden getlrtllecektlr. 
KilkfirtQn zamanında temini 

mea'ele11I de kararlaetırılmıetar. 

Bu mes'ele ile Ztraat bankaeı 

meşgul olmaktadır. Bu eekilde 
mıntıka kClkOrt ihtiyacı 70 80 
bin torba teıblt edil111ektedlr. 

Zaten Ziraat bakanlığı da bu 
miktarı onıylımıttı. 

İhracat tıclrlerl kllrlg mu· 
kaveleıl aktedllmfe olan mem· 

leketlerle yaptıkları leler için 
mGhlmce yekun tutan faiz ve· 

ıılr mBBraflar yapıyorlar. Ba 
maıraflar me11'eleal de görOefll· 

mflş lıe de bu meı'ele bak· 
kında henQz bir karar alın· 

mamıetır. 

Heyet; önftmOzdekl hafta da 
toplanacak ve ihracatçıları ali· 

kalandıran mes'eleler ftzerinde 
konoemalarını devam edecektir. 

- İçmtelm, içmişim, hem de 

hep11tnt.. 
Diye Uhrı etti. Ntl•eyre 

hakikaten çocuk tabiatlı bir 
kızdı. Yalnız boyu fazla uzamış, 
vftcudu gellemie .. 

Baemet te onun bu halini 
anlamıetı. Bana hakli: 

- Böyle temiz kız 11 bu· 
lunur Nazım Bey ·dedi· hiç 
yapmacığı yok. Zaten biz T'1rk, 
kızlarını hep böyle leltlrdlk .. 

Kadehler tevali ediyordu. 
N6veyre, galoyor ve içiyor: 

- Bu, acı ve fena bir içki 
değil... Adeta eurob, Nazım 
ağabey .. Bol bol içeyim, 11lz de 
bana bakın.. Hem, böyle tatlı 

blroey loeanı ıarhoe etmez 
değil mi? 

Diyordu. 
- Etme• N Q veyre, etmez .• 

Fakat bir ıaaı IODra Nl•ey· 

...... 
- Bap 1 inci yaade -

Franı · Sovyet Rusya •e Çe· 
koalovakya araıında im•• edtl· 
mek azere olan mltt1kabll 1116· 
zaharet misakını A vrapı ıolbd 

. • lelere teek:U4hna ald dığer meı e 
1 yardım huıuıunda bir 111AD 

addetmedlğlnl yazmaktadır. · 
IJef' Royter yeni vaziyetin 1 

Un ile Londra arasında yeti 
1 

bir takım mtlzakerelere d1° 
1 o· açmaaı ihtimal dahilinde 0 

ğunu bildirmektedir. 
b ,. ..... Slr con Saymon'un e 

ber· 
lsbat ediyor ki İngiltere 
hangi bir brar almadan öoce. 

Almanya ile görGemelerl de••OI 
ettirmek fikrindedir. b 

Berlln, 13 (A.A) - OeutlC 1~ 
AUgemeine Zeltung, AhD111~1• 
nın bir şark ademi tl'!cavtll 0 sakına lıtlrake hazır oldD~b ,. . 
eoredndt-kl beyanatını 111D rtol 
haslarm kuvvet maae•lyele 

ı ol•• mdhlm ıurette ycıkeeltm t ,.ti 
maabet bir hldlse olarak ıı 

etmektedir. •olO 
f,okal Anzelger, 1agtltere 9'•1· 

kendi ooktal nazarına sadık ~I· 
mıe olduğunu yazmaktadır. • 

ıboll1 manya'nJD Avrupa ıu ,.ı. 

temini huıuıonda teıılkllll~l9'I 
de bulonmuı tehlikeye tı•• 
edilmemek oaıttle Gç de•le o· 

ile ke 
herblrlnln bazı tadllAt bfle· 
dl11lne ba11 yolu takib ede 

1
. 

Bo g 
ceğl ihe111 olunmuetur. 

zete diyor ki: O· 
Konferansın dank6 çedO ~e· 

cadelelerden 10nrakl mtt•• ge 
rattnı hullıa etmek ıtıılP a.ı 

d 
, .... 

lir1e İngiltere tarafın ao ,ır 
olan tava11sutun ortahA1 1"~e1· 
etmle olduğunu eöyleme:,..,. 
heder. Şo hale konfe ı.o· 
Avrupa havaıına yeni yeol ..,.. 

lutlar getlrme1lnden kork 

doğru de~U idi. r ~: 
Berllner Tageblat dlyo oıi• 
Konferaneın ikinci sr ıet· 

mQzakerah holba etme _.10 

bedene denlleblllr ki Fra11
;; ıi· 

uluslar kurumu nezdinde ııerf' 
eebb6111l me11'eleetade logl ıtJf' 
nln tava111utu bayık bit 
vaffakıyet kezanmııtır. ytol' 

Uluslar kurumu koa:.,10,. 
Clç devletin veeayeel 111° ıtJO' 
bllhaa11a Almanya aleybfll' "',_ 

.ııo• tevecclh bir kırar 1,011 
1•e 1 .. 

vazgeçmeelne ve 111e k bP: 
umumi ıorette ıerdedllece eti°' 

f dillO .~ mtltalea ile ta& iye e 
1 

bilP· 
muhakkak nazarile bakı;ıabl · 

Londra 13 (A.A) - ı'•'' 
yettar mehafllde Aloı•0~· 
prk ademi tecavClı • 0 d İJet' 
11ını ietlrak etmek k•r8:• 0 I•' 
lln'de cereyan etmiş °.; ,...-.· 
glliz·Alman mtlkAlemele ... 0,ıl .... ı ~ ••. ıında AlmanyanıD dOfll ' 
tavrın mahtm eurette 
ğlne delil eayılmaktıdıf· 

re'nln yenaklorı kır•~ 
bir tekil .ı ..... tı. l(I oelflf' 
arahğıadan göslerlnlo.kO ıJJ· 
bulandığını görOyordok· s...-t. 
kabaları da ııklapııtll· ~ 
mGtemadlyen onaol• ,,, 

oluyordu. Y ılnıı içki . 

bana da: rdO' ~ 
Buyurun . dıyo 

if 
berce.. 1 "'* ' 

Blrarıhk tekrar b•~ ~ 
- Bu akeam .ded ",..ıoa1,.. 

ıey ciddi olar1k k
000 1ıoı 

cık.. Sadece ve s•a:;i 1 

ha11alarımızı egleD 

kullanıcagız. paı: 
NG•eyre ellerlol çır? l)1l•rt 
- Oh, oh, oh ne 1~000..-: 

hep ciddi şeyler 1ı11~'1'! 1 

bO e ' 1 

deglllz ya.. Nedir k•dl'~ 
nedir gırtla"'ımı•• 

' " sı.a "' yet içindeyiz. 
0 

ftf 
- So9 
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~ATUI( RAKAtl 

Tefrika No. 24· l\f. AYHAN 

Gece V akli Mağaranın içinde Çarpışı
yorduk. Kılıcımı Sıyırdım .. 

Bayatta hiçbir giln hıncım 
~lnıde ho kadar zorlo değildi. 
DGoftn arkıdaı, obamı, yerimi, 
rrdomu, ocağımı, kablleml bun· 
•r •ôndGrmflşlerdl. 
Artık kararımı vermiştim : 
Ôldorecektlm. 

1 
Yerimde duramıyordum. Tam 

i;rlye atılıcığım dakikada bir· 
•bire ılze verdiğim ıözii ha· 

~lıdım. Eğer ben onu öldft · 
raem, ılze de fenahk etmlt 

~luım. Çdnkd sizin yaralıyı 
~ortaracakta. 

4e İtte bu dOtftnce Ue kararımı 
IO ~ttltdlm. Yerini öğrendikten 
\' llra onu gebertmek kolaydı. 
la •laıı, diğer lldsl kurtulacak· 
rdı, Ne yıpalım, oal1rın da 

::••rı benim ~Umde çıkmaya· 
nıı,, 

So Yıvaı ynıı geriye çekildim. 
ttı tırı, ökearertk mağaraya doğ· 
d YGradom. Ayak eeılerimf 
l..Q.Yo:ııca, biri dışarıya çıktı. 
1'•nlılı:ta : 

- Kim o? 
Diye ıeılendl. 

... - Bir yolcu ·dedim· Akson· 
~'4fd 
IÇf •11 ılfa dileyen bir hastam 

' geldim .. 

11t~' çıkarmadı, gene içeriye 
)ı · Ben de petf sıra mığara· 
'•girdim. Borası mağara değil, 
~glbı bir yerdi. A leş yıkmıı· 
11'1 

1
' Dıvarda bir çırakma aaıl· 

1th Be Gçe • n içeriye girince her 
ıtıu de tepe, tırnak beni efiz . 

~'· 

Suratl1rından anladım ki, be· 
nim gelişimden canları sıkıl 

mı fil. 

Sellm verdim. Yalnız Aksun· 
gor eellmımı aldı. Diğerleri ho· 
murdandılar. Yerlerinden bile 
kımıldadılar. Şundan bundan 
konuşuyorlardı. Aksungor'on 
gösterdi ğf bir kaplan postun on 
Getiine oturdum. 

Onlar konuşuyorlar, ben din · 
il yordum .. 

Aradan eplyce geçti. Akson· 
gar dudak ucundan sordu : 

- Ne istiyorsun, adın ne 
ki mlerdenef n? 

Adım, Hnım, kabilem hak· 
kında bir yalın attım. 

- Kardeşim vuruldu dedim· 
elzl almağa g~Jdlm. Ooo belki 
kurtarırsınız! 

Hayatımda llk. defa yalan 
eöylemlştfm. Fakılı o dakika, 
benim vaziyetimde bulunan bir 
adem başka blreey yapamazdı. 
Yalanı netaca söylememiş ola· 
cağım ki, şOphelendUer, blrlbl
rlne baktılar. Aksungur : 

- Hele bir aabah 0°leun da! 
Dedi. 
- Sabahı bekUyemem -de· 

dJın · tf mdi gfdelfm. 
Aksungur kızdı. 
- Oğul, senin ağzın çok ka· 

labıhk. İnsan uşağına bile bôy· 
le emredemez. 

Diğer iki kişiden biri hançe· 
rinln kabzaeı ile oynıyordu. 

- Kuı:ıura bıkma Aksungur 
-dedim· tellştayım da ondan 
Sabah fçio bari söz ver de yü 
reğlm yatışcıın. 

Hançf'ri ile oynayın heri( : 
- Delikanlı -dedi · Aksungur 

hiçbir yere gidemez. Onun bu 
rünlerde çok işleri var. Aksun. 
gar da onu tasdik elli : 

- En doğrusu ve keatlrme 
de bo.. Kardeşin için dua ede. 
rf m, yetişir. 

Kızgınhğım 1 ki misil artmış 
tı. Kendimi zor tuttum : 

- Doa yetiemez Aksungur 
·dedim· yaraları çok ağır. 

Başını nlladı, cevap vermedi. 
Sonra: 

- Biz biraz görftşeceğlz! Sen 
daha içeriye git te yat, dinlen. 
Orada yiyecek, içecek te vır! 

Artık ne olacaksa olmalıydı. 
Madam kf y11rahya gftmf yordu. 
Şo halde hesaplaşmak, lel hl 
tfrmek 14zımdı. 

Derhal ayağa kalklım. Manalı 
manalı : 

·- Neler konuşacaksınız Şim

di hangi kabilenin başına belA 
hazarhyacakeınız! 

Üçü de şaşa kalm&şlardı. ilk 
cevabı Aksungur verdi : 

- Oğul, een mlaaflr mfeln, 
yoksa dOtmın mmn! 

Diğer biri atılrlı : 
- Kıçı kılıç lıtlyor galiba! 
Dedi. 
- Mlaaflr değlllm. -Diye 

• 

l, ____ ~I Fransız:-- Rus Anlaşması 
Ekmekciler 
Ve Belediye.. Karşısında Lehistan .. 

Karatış'ta tramvay caddesin· 
de 264 numarala fırın sahibi 
Mehmed Ôztftrkmen lm11elle 
ozon bir mektup aldık. Booda 
iki mei'eleden baheedlllyor ki 
şunlardır: 

1 - Belediye zabıta me· 
morları, formüldoe uygun ol· 
madığı lddlaelle hemen her gOn 
birçok fıranlardan ekmek mü 
eadere ediyor. Halbuki, çıka· 

rılan ekmeklerin formüle ay· 
kmhğı yoktur, kabahat; iki 
yıl evel yapılan formüldedir. 
İçinde küçük delikler bulanan 
ekmekler1n formüle uygun ol· 
madığı iddia edllemf"Z, Her gOn 
ekmek milsadereel yOzftoden 
f1rancılar zarar ediyorlar. 

2 - s~yyar eahcılar tara· 
fından satılan ekmekler moı· 
yeneye tibl tutulmuyor. Bu 
hal, nOmuoeye uygun olmıy14 
ekmeklerin ucuza sahimaeını 

ve bu yilzden diğer fmncılaran 
zararlarını muclb oluyor. Ban· 
dan başka, seyyar eatacılar te· 
mizlfğe de riayet etmf yorler. 

AN ADOJ,U - Ekme~cllerln 

bu mOracaatlerl tetkike muh· 
taçtır. Belediyenin ve diğer 

allkadar makamların dikkat 
nazarlaranı celbederlz. 
~~~~~-~~~~~~-

bağırdım· diişmaotnız da değl· 

lim. ÇdnkD elz köpekler, dtıo· 

mantığı hile IAyık değllefnfz. 

Benim düşmanım, hiç olmaz .. 
mud olur. 

Ben bunu söyler söylemer, 
kılıcım' sıyırarak, bana kılıçtan 
bahseden herife atıldım. O da 
kılıcını sıyırmıştı. Diğer tir.lal 
de ayağı kalkmışlardı. 

Kıea bir zaman, birinciyi te· 
mlzlemeğe klf l geldi. Herif 
hamlelerimden çekinerek dıvara 
dayanmıştı. Bir kılıç darbesinde 
ka(aemı kopardım. 

Sonu var 

Leh'liler Varşova Berlin'e Daha Ya
kındır Diyorlar, izahat lst~yorlar .. 

...... ~~~~~~-
Varşovı, 12 (A.A) - Bnku sinin son teıebbfiıClnCln lbun 

metin gazetesi IU6ıtrovanl Kur· ııafıhata bıkkındı vakit ve 
jer Roı · Fnnıız ınlaomaııın um1nanda ve fcabeden ~kilde 
dın bahsederek diyor ki: 

Lehlstın bo iki memleket 
arasındaki anlışmıya kat'lyyen 
muarız değildir. Sonların hlrlıl 

mOuef iki ve diğeri de kendi· 
elle ademi tecnQz misakı lmZI 
etmlı olan bir devlettir. Ancak 
Berllo Varşova'ya Moekova'dın 
daha yakındır. Bu keyfiyet 
L•val Potemkln m016katlarında 
her halde gözöntınde tutul· 
muıtor. 

Varşova, 12 (A.A) - Fıao· 

sız · Sovyet ltl14fı projesi hak· 
kındak.I haberlerden bahıeden 

PoJska Zbrojna gazetesi di 
yor ki: 

Mevzuö bahta itllifın formdle 
edllmlo olduğa ahval ve ıerald 
bunun Streza arefesinde yıpıl· 

mıo bir dlplomael oyunu oldu· 
ğuno göstermektedir. Eeae.:n 
projenin mObhem olan mahl· 
yeti her türlft tahlili lmk.Aol\z 
kılm,.ktadır. Dıha birkaç gftn 
evel uluslar kurumu mleakına 

lstinad eden ve Şark mlaakı 

yerine kelm olacak birçok ta· 
raf h pl4nlardan bahıedllmiıken 
şimdi ağız değfştltildl. İogfl 
tere'oln iki taraflı veya mfite · 
addid taraflı pl4nlarının Bay 
Lnal'ın Moekova eeyabatlnde 
mevzuu bahis edllectğinden dem 
vuroloyor. Şimdiye kadar mu· 
ıasan.:r ltHAfın teferruatı hık· 

kında ,1ınan malumat ancak 
gazete havadislerinden ibarettir 
ki bunlndan mOehet neticeler 
çıkarmık imklneızdır. Maama· 
f lh bu haberlerden sarfınazar 

Fraoıız dlplomaelelnin kendi· 

dostlarına ve mdttef liderine 

mah1mat verlb vermemft oldu· 
ğonu bilmek lcabeder. 

Moıkova, 12 (A A) - TH 

Ajanemın ıellblyettar bir mem· 

bıdın aldığı mahimıta d•y•· 

nınk yakında aktedllecek olan 

Franııı · Sov1et emniyet mi· 

eakı tızerlnde Fransa ile So•yet 

Rusya'nın bOtftn Avropa'ya 

şamil bir emniyet ml11kı eaa· 
sına mflııtenfd bir prenalb iti· 

J&fına nrmıı oldoklarına dair 
Pariı'ten gelen hıberlerl teyld 
etmektedir. 

23 Nisan 
Çocuk haftasının 

hatlangıcıdır. 

...... .................. 
ANADOLU 

Günlflk Siyasal Guete , 

Sahlp •e Baıyazgaoı 

Haydar ROtdG ÔKTEM 
Umumi neıriyat ve yuı itleri 

müdürd: K:emal Tallt KARACA 
fdarebanesi: 

İzmir İkinci Beyler '°katı 
C. Balk Fırkaa biuaı içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poıta kutoıo 405 

ABONE ŞERAİTi : 
Yıllığı 1200, Alu aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuruıtur. 
Yabancı memleketler için 1e11elik 

abone Gereli 27 linclar. 
Heryerde 5 Kunııtur. 

Gdnil geçmiı nflshalat 25 kanıttur, 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Osmanlıcadan 
y~ - Öz Tftrkçe köklerden gelen sôzlerin 

•rını gazetelere vereceğiz. 

No.15 Türk~eye Karşılıklar ~{ılavuzu 
karşısına (T. Kö.) beldeği (Alameti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası ile uzmıınlanmızın (Mfttahas11&) 

2 - Yeni konan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları yazılmış, aynca ôrnekler de konulmuştur. 
geı 3 - Kökft TOrkçe olan Kelimelerin bugOnkO işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır: Ash ak olan hak, aslı llgOm olan hnknın, TOrkçe "Çek,, kGknndcn 

~Q Şekil gibi. 
"tlıkkloııyet - egemenlik, bı · 
'atı ' (fr.) ıouveraluete, doml· 

OQ 

Graek1 "''U er: 1 - baki mi yet 
'1lııı;ll1adır - egemenlik ulu· 
a la ur, la eou,eralnte appartlent 

11•tlon 2 . 
btkı - bindletan lngtllzlerln 
dieı. - 1Yetl altındadır - hin· 
ı .. ,da 11 18gillllertn baıatbğı al· 
ao11, ~&r, lea lndeı ee trouvent 

" 
1 dooılnatlon anglafee. 

•hkum "-er.ı kölemen, (fr.) 

Gf1aelt 
kGıe : mahkum mtllet -

llıen ol 
"•hk uı, natlon 188etvle 

(ft ) tinılyet - kaaınhk, 
• Co d &! 11 •nınation 
•hktı 

lf}Qlelı; 111 olmak - bakam 
taradı ' k11anmak. (fr.) etre 

llıne 

(ft~:ktim etmek - kaeamak 
&! lldamııer 

.,a_ llbakenıe - 1 .. k 
~'"ını . o em, 2. 
'· • 

8
' (fr.) l. raleonntment, 

Jllgellllent 

"'bık 
'''-ek 'eoıe etmek - 1. ök· 
111.._' 2. duraşmık. (fr.) ı. 

""""ller •) • 6t ' ~. Jager 
llek· l 1 

........ L • ' DHD hiçbf r f llı:rl 

...a. ~e11ıe L 
-..ıter.. etme&ılzln kabul 
tı~ e11ıelldlr, lnıan hiçbir 
let-.ae!k~aaekalsln kabul edf. 

e dlr, 2. ılacalJmı ver· 

mlyen adamla dön mahkemede 
muhakeme olduk, alıcağımı 
vermlyen adarala dfin bık ye . 
rinde duruetok. 

hal - ben, (fr.) gratn de 
beaote 

h•l - hal (T. kö.) 
halen - ıtmdlleyfn 

halihazır - bugOnkft {Glm. 
diki) hal 

örnek: halihazırda, şimdiki 

halde, bugankü halde, hıliha · 

ıurda böyle bir işe teşehb6ı 

edemem, şimdiki h1ılde böyle 
bir işe girltemem. 

HAii medeni - eoyHllık hali 
Bıll nekahete gelmek -

dincelmel 
Hlletl nezl - can çekişme 
Halil vaziyet - ( Bak: Ah· 

valft oeraid) leler, haller 
HaU - kotarma 
Hail - eritme, ( fr.) actlon 

de di11oudre 

örnek: Şekeri suda hallettim, 
şekeri soda erittim, j'al diseou 
le eucre dını l'eao. 

Halletmek - eritmek, (fr.) 
reeoudre 

Halletmek - açmak (fr.) 
denouer, devfner 

Halletmek - kotarmak (fr.) 
ıolutlonner 

örnek: Bu _ iti bilyGk. milıkl· 

lAtla halledebildim, j'at po 
eolotionner cette af fal re avec 
beaoconp de dlff culteı. 

Çarel bıll - çözge (fr.) 
ıolotlon, arrangement, ruıaac· 

don, accomodement 
örnek: ben bagftne kadar 

bu işin çarel hallini bulamadım. 
Ben bugOne kadar bu işin çöı· 
geeinl bulımıdım. Je n'al pu 
trouver aucune eolutlan a cette 
ıffalre (probleme) 

Tarzı hıl (sureti tenlye) -
anlaşıl (fr.) compromls 

örnek: tarafeyln hugOne hic; 
bir tarz& hıl (sureti teıvlye) 

bolamıdı. İki taraf bugOne 
kadar hiçbir anlışıt bulamadı. 

Lee deux partleı n'ont pn 
trover aocun compromle joıqu · 
aojourd'huf 

TahUI - çöze (fr.) 1nalyeeı 
örnek: kan tablJU, kan çö· 

zeıl, analyae do eang 
Tahlili - çözel (fr.) aHlf· 

tlque 

örnek: ktmyal tahlili ile 
meşgoldftr. Çôzel kimya ile 
uğraşıyor. 11 ı'occupe de la 
chlmle analytfque 

Tahlil etmek - çözelemek 
(fr.) aoalyıer 

TahalUU - erime, (fr.) dlı· 

ıolatlon 

örııek: onun taahalldltl pek 
giiç oldu, onun eri meal pek 
gQç oldu, sı1 dlıısolotlon a ete 
tres dlf ficlle 

Manbal - erir, (fr.) ıoloble 
örnek: ıuda münhal cisimler, 

auda erir el simler 
Milnhal - açık, (fr.) vacant 
Miinhallt - açık yerler (lr.) 

les placee vacınteı 

MOnhıllAt - erirler, (fr.) 
matferes eoloblee 

Gayri mdnhıllAt - erimezler 
(fr.) matlerea lnıolublea 

İnhilal - dığıhm, çöztUOm 
(fr.) decompoeltfon, deeagregıtlon 

ornek: lnhilAll slyaaf ~e 

içtimai l ç i n de bulunan 
memleketler. Siyasal ve sosyal 
dağıbm içinde bulunan dlkeler. 
Les paye qul ıe trouvent dın11 
la decomposltlon polltlque et 
la deaagregatlon eoclale. 

lnhllll - erime (fr.) actlon 
de fondre 

Örnek : teker eu içinde in· 
hilll eder. Le socre fond danı 
l'ean. 

İnhllAl - açılma (fr.) vacance 
Kabili lohilAI - erir (fr.) 

eoluble 
Örnek : bikarbonat dö ead 

suda kabili lnhllll clelmlerden· 
dlr. Bikarbonat dö ıud ıudı 

erir claimlerdendlr. 
Gayri kabili lnhllAI - eri · 

mez (fr.) tneoloble 
Örnek - demir suda gayri 

kabili lnbUil clıılmlerdendlr. 

Demir eudı erimez clılmlerden · 

dlr. Le fer eıt lnıoloble dıne 

l'eao. 
Kabiliyeti lnhll41 - erigen 

ilk (fr.) eolobllJte 

Örnek : kabiliyeti lobllAllye· 
al çok olanlar. Erlgenllğl çok 
olanltr. Matleree qui ont une 
grand ııolubUlte. 

Mahlül - erlmlı, (fr.) reeoo 
Mahlul - eril, (fr.) solotlon 
Örnek: aıltborlk GJıhh1llerl, 

aaltborik erilleri, leı eololoue 
borlqueeı. 

Moballll - eritir, (fr.) dla · 
eolvant 

MOrekkep - katıaç, (fr.) 

compoee , 
Örnek: Milrekkep ciılmler, 

katınç cleimler, les corpoeeıı. 

Terkip - katım, (fr.) com· 
poaltfon 

Örnek: eoynn terkibinde 
mftvellldalma ve mthellldaı. 

homuza bulunduğunu lan•· 
zlye keıfettl, ıoyan katımında 

ldrojen ve okafjeo bulunduğa· 

nu lanulye ortaya çıkardı, 
c'eıt lavot11er qal ı decoavert 

l'excl8tence de l'hydroge11e et 
de l'ox:yg~ne dans la compo•I· 
tlon de l'eau. 

Terkfp, ı.nmtaı, (fr.) ıyntbt.te 
ôroek: kimyevi tahlil ve ter· 

kipler, şlmlk çöze ve enmtözler, 
L~ı aoalyıeı et le1 ıyndu:aeı 

chlmlqueı 

Terkibi, aomtö&el, (fr.) ıynt• 
betlque 

örnek: Terkibi hakumler, 
ıomtözel bakl'imler, lee jage· 
menta eyntbetlqaea. 

Terklb etmek, eomtôalemek, 
(fr.) eyothetlaer 

lSroek: eekt f lklrleri yeni bir 
ıekllde terklb etd, eekl ideleri 
yeni bir tekilde ıomtôaledt, il 
a ıynthetiee leı ldeeı anclennn 
dana one forme nouvelle. 

Terklb etmek -katımlaıoak, 
(fr.) compoeet 

örnek: bu llicı birçok mad· 
deleri terklb fllderek yaptım, 

bu lllcı birçok etenlerl k•tım· 

lıyarak yaptım, c'eat de beaa· 
coop de matleree que j'al com· 
poee ce medlcament. 

Terekkdb etmek - katım· 

lanmak, (fr.) ıecompceer 
Örnek: ıu mflvellldCllma ile 

m6Yelllddlhumosadan terekklb 
eder, ıa idrojenle obljeadea 
btnpllaaufbr, L'eıa ee com· 
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Yeni si Toplanacaktır. yon_D_r_a_h,?I._i_A_ç_ıktır 
- Bııı 1 inci 11blfede - lerde Franııs· Sovyet anlııma11ını tlkAyetlnln hiçbir kıymeti ol· lanmaaına İtalya'nın taraf tu Buna Seheb, Son isyandır. Kapad•0 ·-. -· 

dıldarı nzlyete muttali idiler. lmıalımık ftzere Moıkon'ya mıyıca~ını yazmaktıdır. olması manldqr telAkkl .. dilmek· 
Morabhaılar g~rn11melerlol 3 gidecektir. Bu anlatmanın kat'f Pötl Parlaien gueteel istik· ted.Jr. Son 24 eaat içinde fn. Gazeteler Gene Çıkıyorlar 
ıobat heyınatındakl tekliflere maddeleri Ceneue'de Bay Laval halde mevcut beynelmilel t11h glltere ile İtalya arasındaki mG· Atlnı, 12 (A ~A) - Atlna 
lstlnıt ettirmekte ve bu esHlar ile Bay Lltvlnof arasında teıbh hddlerln lhlAll veya Avrupa'n1n nasebetlerla Adeta kendlllğlnden ajaollndao: 
ftzerfne yeni terakkller tabak· edilecektir. emniyetine karıı yeniden bir· aılulaımıı olduğu gôrCllmftştftr. Baıbıkan bay Çaldarlı ma 
kok eltlrlleceglnl Omld etmek· Konferans hava mlaakını ve tıkım hareketlerde bolunolm111 ftalya'oın P14nı Yok: Uye bakanı eıfatlle 1935 bOd: 
tttdlrlcr. Bu mOnaeebetle Al · ezcOmle İtılya ile lngtltere takdlrtndf! buna mini olacak Streu, 12 ( A.A) - İtalya cealoln eıbabı mucibe 14ylha· 
manyanın tekrar alJıihlınmaeı araıındald karıılıkh yardım oek· mdeyyideler kabul edfleceğfnl hOkdmetfnfn herhangi bir mfts · aını h11ırlam11tır. Hu lAylbada 
mflnasebetlle tehaddds eden tini tetkik ederek meıaiılnl yazmıktıdır. Dünyanın bOUln bet pllnı olduğu halıerl tekzlb denlllyor ki: 
vaziyet ve Almapya'aıu ilç bitirecektir. Ro itibarla konfe· b6yftk devletleri lbasadf ve edilmektedir. 1z'anııız •e vatan haini bir 
devlete kıreı ıldığı durum raneın bugQo bhmeıi tftphe· mıll mahiyette olacak bu mii· Fransız Heyeti: takım adamların devlet lktıH· 
tetkik edilmlıllr. B111 gazete· sizdir. eyyldelere tıtfrake davet olun. Mlltoo, 12 (A.A) _ İtalya· -:liyatına indirdikleri vahim dar· 
ltrde loıllterenln Avrupa eiyı· Bay Museolini'nin Zi)afeti: maktadır. da blr ttıdklk ıeyahıtl yapmak· belere rağmen bOdcede ancak 
sttlne dair çıkan haberler bak· Streza, 13 (A.A) - Havas Stre11, 12 (A.A) - Bu la· ta olan Franea eanayl erbabı 350 milyon drahmlllk bir açtk 
kında ıel4blyettar mahCeller, ajanıından: bahkl görftımeltr 4 1111t ıftr · Vlenza'dan burayı gelmişlerdir. bulunmakta•Jır BOdcenln tat· 

- o'tl lAtın tahminlerin aıUlnde 
8

_,. 
cağına kat'lyyen kaolyllll· 

1 
dan başka bddceye 350 1111~....ıl 
drahmilik bir ihtiyat ,k~ 
konulmuştur. Milletin b4k4:;. 
icraatına hallıane yardııo fJ' 
ce.-tlne emnfyetirn vardır. ı•· 
kumetln yegloe mıkaadı 0 

ıun refahıdır. 

Yunan gazeteleri 1,~ Atloa, 12 (A A) - 11, 
edllmlt olan bOtOn gısıtt~• 
birkaç gane kadar tekrar f 
caklırdır. yeni hlçblr karar alınmadığını Selablyettar membalar bay m6etftr. Saat l de İcgtllz Streza, 13 (A.A) _ Konfe. blkl eıraeınde ha açık. 150 mil· 

ve İnglllz murabbaelarının Flaoden'ln Streza veya her murahbuları otellerine ve Fran· ranlln ıon 1afbaıu ııaat 9,30da yon drahmly~ kadar fndlrlle· 23 Nisan Bay· 
Londra'dan Strezaya hareketle · hangi bir yerde ara1Ulueal bir ıız murahhasları da öğle yeme· başlamııtır. Son derece gayretle cektlr. Harici borçlar için bt'ld· H ) v 

dndenberi hiçbir teblfğ neşre· diinya para konferanea topla· ğfnl yfmek ilzere Jzola del çalışan murabhaelar lılerfnl çed~ yftzde ;~5 nlıbetlnde btr ra mı azı r ıg•· 
dilmedlğlnl söylemektedirler. mak 6zere bir teklif yaptığını Peekatara gitmişlerdir. bhlrmlş lıelP.r de öğleden ıonra para ayr•lmıştır. 8 d 

s.::.n:~:;;!:~~ensı~ .. ~:~ ~~~.:~;: ıaylaları tekzlb •t· tek~·~··:::ı~=::.k:::.' J 3,30 da :~:,;e~;::.:b•ı;.~!~~· :.~ı~:='. ,.:.:;.;:•::::,,~:·~·1~cllere ha· 
8 

yra m ~eler Olıı.J 
etmeden .... ı ... m komor•"• · Bay MoO!ollnl Borremo oda Alman lotlbborat bftro•onnn dedir. Do ooretle monbbHlar BOdceoln tanziminde boıl•ca 23 nioan çocuk bo~ 
da tetkik edilen meı'eleler ları otellnd8 Franıız ve lngiUz ln@lliz mehaf lllnden öğrendi· pazarteııioden evet ~rreza'dan tasarrufu gözönönde tuttuk ve için mGhlm huırhklar dil' 
hakkında hiçbir beyanattı bu heyetleri eereflne bir öğle ye· ğlne göre, bu Bahı1h muahede· ıynlmıyacaklardır. Bu eababkl bu sayededir ki, mllletl yeni maktıd•r. Ayol zamandı ti oW' 
lonmadığını slJylemektedlrler. meğl vermlıtlr. Jf'rfn bir taraf h olarak lptılf mdzak ı rtt t Taznımeıinde eu yüklerden kurtardık . Varidat Mecllılnln açılma günft ~~ 

Stre11, 13 (A.A) - Havas Konferans bitti: takdlrlude ahnacık tedbirler maddeler vardı: tahminlerinde çok kıskanç ha· bogOn parlak bir ıekUde 
Ajanııudao: Streza, 13 (A.A) - Royter hakkında mOzl!llerede bulunul· 1 - Almanya'oın uluılar r~ket ettik. Binaenaleyh tahıl · lulanıcaktır. IJ.ı 

K il b bil 8 h Çocuk bayramı gfioCl I'~ onıeranıta azı ma ıeller Hjaoaındıa: muıtur. ara9ın mu afazaeı koruı.nuna avdeti mes'eleel. ~ 
Almanya'oın teıebhfieOnde uz İngiltere hG~tlmetl Fnnııa'nın mea'elealnln ilk meı'ele olarak 2 _ Avusturya Macaristan zakere edildiği ııradı Fransız· deki nakil nııtaları çocobl 

1 1 l l b h b L bedna taeıyacak ve rJJO_~ laema temayftllerlne ve yeniden uluılır kurumuna mClracaatlnl, tellkkl edildiği temin edflmek· ve Bolgarta·ao'ın teali hatlarını o lar a ta yan ar u oeue aa. · pil.-,. 
bftyGk devletlerle te~rikl meıai bu mftrac11t koneeye geldiği tedir. Dftn 11tbi ol1rak gôrd· artmlmaııına müteallik ltllAf kındıkl haltı hareketlerini tae· sinemalarda çocuklara ,et 
arzoıuna bir delil gôrmekledlr· zaman reyi ile t11kvlye edecektir. şftlen ml'!ı'eleler l'e bllhaeaa 3 meı'eleal. rlh etmeleri için logllfzler f tllmler göıtedlecek, rJJe~lıf' 

S k il b • bl d bl iL 1 d lerde talebe tarafındıD <r".k ler. Fakat blrçoldarı Almanya· treza onıeraraı agun · ıobat tarihli Londra tebllı!il 3 _ Merkezi Avrupa ml· 6zerln e r tazy a. yapmış araa • ~ 
" dıılarına ve velilerine rJJ 

nın hareketinde hakiki bir kıy· tecektlr. bugtın •enldeo mtızakere edfl. 1akı •e Avoetorya meı'eleıl lnnrllle'ler hiçbir veçblle taerl · 
J 

15" reler tertib edilecektir. 
met olmRdığı kanaatindedirler. Fransa'nın şik4yeti: mlştlr. İtalya hiikumell yakında Alman· hatta bolonmamıelaı'dır. Royter 

Ç6oka ademi tecavftz ml1akım Streza, 13 (A.A) - Hanı ftalya. fngiltere: ya bilktlmetlne merked Avrupa Ajaneının muhabiri diyor ki, TimurJenk'İO 
lmzalıyanlar eadece ezcQmle ajansından: Streza, 12 (A.A) -Röytn'ln mleakındakl ademi tecavQz mad Uloılar kurumunun vereceği ka· Z d 
Kellog ml!akı gibi evvelki taah· Fnnııa'nın uluılır korumu dlplomatlk : muhablrl diyor ki: deılnl tarif eden ve Almanya rarm hakiki bir kuvvetten mıh· amanın aD 
hftdlednl tazellyeceklerdlr. Yal· konseyine verdiği lıtldayı t11· Almanya, St>vyet Ruıya ve tarafından lltentlmiı olan bir rum olmaııı muhtemel olmakla Para BulundU• ~ .. 
nız bir kareıhkh yardım andlat· dik huıuıonda tıç htıktlmet Lehletını da ihtiva edecek daha nota fgônderecektlr. beraber bu kararı kaleme al· /t!_ 

· masanın f Ull btr ehemmi yeli aolaşmıelar ve Almanya'nın genle bir konferanı akdi im· Şimdi yenllmeıl lcabeden mak meı'ullyetlnl deruhte ede· lıtaohul, 13 (Huıuııi) - 'iJ 
nrdır. İngiliz ht:ıkumetl Al· areıulueıl kayıtlara rlıyetılzlfğfnl k.Anları henGz mfinakaıa edil· mOblm bir mGşkdl kalıyor ki, cek olanların ılAkıdar devlet · kara'da Lozanpalaı 1•818"'J 
manya'nın vazlh dfteftncelui teeblt ederek kararname ıuretl· memfş olmakla beraber Myle o da istikbalde muıhedelerla lerln lıtlkoalde tek clhetll nak· bir lntaattı Tlmurlenk'ID ;/I 
hıkkında mılumıt alacak fakat nln yazılmasını bizzat konıeye bir konferanı•n ihtimal Lond· tek clhetll olarak feıhl takdl· zl ahltler vukuu halinde ne harebeılnden kılma bir te 
bundan bir netice beklemiye· bırakmaya karar vermlılerdlr. ra'da toplanabileceğine dair rinde mClrıc11t edilecek lkta· yapmıya hazır olduklarına dair gGmGı para bolunmaıtol'• 
ctoktir. Parle, 13 (A.A) - Eko dô kuvvetli bir intiba vardır. Böyle aadi ve mali mfteyyldeler meı· vazlh bir fikre aahlb olmaları A fyoncuJarıD 

Bay Laval tayin edilen tarih · Parl gazetesi Franea'nın yeni btr konferansın Londra'da top· eleeldir. DDn bu meı'ele mO· lcab eder. 

•p•o•e•e .. d•e .. •l'•h•y•d•ro•g•e•n•e .. e•t .. d•e ...... M•a•b•m•o•lııill-.. y•a•k•l•d ........... b•e•ld•e•~•d•i•r ... G .. ö•le•n .. b•lr .. y•a•z, .. g•ô ..... T .. e1•hi• o .. e•t•m•e•k .. _ ... I.sı•tm .. a•k ..... c.a•m•a•k .................... lla1'Jı [)ile~İ ·• ~ 
l'oxgyene. Bamul - dıyangan renin yClreğtne açılma verir. Harab - yıkık, harap (T. harç - harç Uyuşturucu maddeler eıt 

halh - .kortuluı, kurtul· MDtehammll - day•nır, kıl· G6legen insanlar, her yapacak· Kö.) (fr.) en rulne . hare - meneviş llrı İzmir ıubesl tGccar _, 
deki afyonlardan zly•de • 

ma. dmr lan lıe gGnGl rahatlığı ile el örnek: harıb bir hane, yıkık harelemek - menevltlemek tahslllerln elinde bula•• ft 
halAa etmek - kurtarmak lSrnek: latifeye mfttehımmll Yararlar. bir n, aae maleon en rolne hareli - menevltll c1ır ,.1( 
h l k d ildi L L ld H E B bt L Lk 1 L hareLe _ hareL• yonlın ıatın almaktı ~ a As olma - kartalmak eğ r, ta .. a a.a 1rmaı, acıyı ane - v ara - yıa.ım, yı.. ın ıa, • ..,., kat m6bayeat peklı 1 

1 
1. 

hıliakAr - kurtarıcı mdtehammlldlr, acıya dayanır. Bınedıu - dinastl (T.K.ö.) haraplık (fr.) rolne hareket - hareket (T. kö.) ğından tGccırlar ôkoDO~ı ~ 
hal4vet - tatlılık Tahmil etmek - yGklemek Hane halkı - evgll örnek: memleket için barı· Hareketi arı - deprem kanlığına şlkAyet etrJJlt ,,ı 
hale - ayla TahammDl etmek - dayan· Baae berdoı - yenlı yord· blyl muclb olur. Yord için bir SerUUhareke - teıgldes ellerindeki afyoolın• 
halef - ardıl, (fr.) ıocceı· mak, çekmek, göt6rmek, kıl· ıuı (yıkkınlık) olur. Ce sera lı Muharrik (Amil anlamına), alınm11ını lıtemiolerdlr. 

ıeur dırmak Haa6man - ocak, evbark ralne poor le payı etke, {fr.) mobile 
halel - boıukluk ôrnek: bu kadar eılyete ta· Hıols olmak - Antlıymak Bırab etmek, tahrlb etmek - Muharrik - elebaıı 
halt - hoı hammGl edilmez, bu kadar (fr.) violer le ıerment yık.ılamık, haraplamak (fr,) ôrnek: byanın muharrikleri, 
Bıla - Boıluk eziyete dayanılmaz. Bu hayata Hapbıne - hapaevl rolner azının elebaşları. 
halim - yumutak, yanı tahammal edemiyorum, bu ha· Hapı .- haplı (T. kG.) (fr.) örnek: ılddetll bir zelsele MGteharrik - oynar 
halfa - katakıız yatı çekemiyorum. Bu ltln bu prlıon bGUin köyft harab (tahrlb) örnek: mO.tehırrtk ıandalya, 
Ôrn~k: ballıı kahve, hallı kadar mOzakereye tıhammCllG Mahpus - kapaık etti. Şiddetli bir deprem b6tDn oynar ıandalya 

ya~, katıkeız kahve, katıksız yoktur, bu lı bu kadar söyleı· Bahsetmek bahsetmek köycı yıkılıdı. Un tremblement DDzeltme 
yağ. me göUlrmez (kaldırmaz) (fr.) emprlıonner de terre vlolent a detrolt tout DGnkG 15 numaralı lnlava· 

halita - karmaç, (fr.) alll · Muknemet - dayanık Mevkuf - toteak (fr.) deteno le •lllage ıun birinci aayfuanın ilk ıG· 
age Mukavemet etmek - da· Tetklf - tutsam (fr.) arrea· bırabe - yıkı, (fr.) leıı rol· tununda ll inci ıatırda (Guıaa) 

mabl6t - katıoık y.umık tatlon, detentlon nes ıôz6ne karııhk olınk yazıl· 
Örnek: mahltlt yı~, katışık Mukavim, mukavemetli Tevkif etmek - durdurmak, ôrnek. balebek harabeleri - mıı olan TDrkçe eôı (Tasa) ola· 

yağ. dayanıklı alıkoymak, tuteamık (fr.) ırre· balebek yıblırı, leı ralneı de cak iken makinede ıon (a) kı· 
Halk - halk (T. Kô.), (fr.) Hamle - atılım ter, detnlr balebek. rılmıt Ye (taı) ıekllnde çık· 

people Hamletmek (bak: atfetmek) Tevkifhane - tutulık Moırlf 1 harab - kağ'8k, mııtır. 
Balketmek - yıretmak, (fr.) - vermek (fr.) attrlboer HAr - diken (fr.) qnl menaee rolne, delabre, 

creer 
Hilkat 

creıtion 

yandıhı, (fr.) 

Halik - yaratan, {fr.) crea· 
teur 

Mahluk yaratık, (fr.) 
creature 

Bam - hım 

Bamıkat - beylnalzllt 
Hamım - arkuru 

Bıme - kalem (T. Kô.) 
Hamıs - Ekelt, (Cr.) aclde 
Hamil - taııyan, ~ôtGren, 

gebe, y6kla 
Hamile - gebe 

Bamale - (fr.) cbus• 

örnek: baıımın ağr11ını eoğok Hlr - yakıcı, ıııcak rulne 
algınlığına hamlediyorum, ba· Hararet - ııcaklık, alet (fr.) 6rnek: mGırlfi harıb bir 
tımın ığr11ını soğuk algınh~ına chıleur, flevre hane - kağıak bir yapı, one 
veriyorum. • örnek: Hıatanın harareti var, batl11e qal menace rolne (delı · 

HıqırA - Kıııl haetuın ttetl var. breer rolnee) 
Hançere - Gırtlak Suhuoet - 11ığ (fr.) tempe· MlırUI harab olmak - kağ 
Hande - gelime ratare şımık 

Hand110 - GGley Hararetli - ııcık, ateıH ôrnek: mCltrlfl harab olan 
Handan - Galegen chaud, ardent ebnlye, lee bAtl11eı qol mena· 

Ôraelr : Hande, launda me· örnek: Hararetli adam, ıteılf cent rulae 
ıerretln bit ıltm .. tidlr. Bındln adam, TahrlbkAr bir teılr icra etti 
bir yilı, gôrenln de y6reğlne Hararetlenmek - Ateşlemek - yıkıcı bir etke yaptı - il 
lnhlsat verir. Hından olan in· örnek: bog6nlerde ılyaıf ko· ı falt on el fet destractear 
sanlar, her yapacakları lıe 8Ö· naımalar pek hararetlendi, harb - harb (T. kö.), (fr.) 
nGl rahatlığı ile el •ararlar. bogGnlerde ııyual konaomalar guerre 
GtUme, luuada ınincla bir pek ateıleadl. huce&met, urfetmek - hu-

23 Nisan 
Çocuk haftaaının ilk 

gftnftdflr. 

Zayi Makbuz 
57 inci farkı mobasebeılne 

benzin temlnıu olarak yatırmıt 

olduğum 138 lirayı h~•I 23 
Ye 25 mart 935 tarih ve 

631308 286 ve 631310 ·288 No. 
lu iki kıta eandık makbuzumu 
zayi ettim. Suretini çıkaraca · 

ğımdın zayi makbuzun hOkmil 
olmadığı filo olunur. 

Çınguı çaroııı No. 18 
Saha Elbl 

Arabi 1354 
10 Muharrem 

Evbt E.aaf 
GGııeı 10,10 
Ôğle 5,27 
İkindi 9,10 
Akpm 12 
Yattı 1,36 

fmaak 8,51 

Tayyare Piyang~ . ,,, 
19 uncu Tert•P 

1 ot·· 
letleri Satı ıy ·~ 

Boynk Ikraııı• 

25000 Jit ti 
Mokafat 

20000 )itti 

ınıı ... 
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ödemiş Ziraat Bankasından: 
1 - Ôdemft'te hal içinde bolooob mohterlk olan dtıkktn 

lırın tımf rUe hal lçfafn zemin .kıımının beton olarak 
yapılması 20,4,935 cumartesi gdnil Hal 15 te ihale 
edilmek Ozere açık ekıfltmlye konolmoıtor. 

2 - Maoakaeaya lttlrak edecek taliplerin fenni ve mali eh· 
llyetname ile elmdlye kadar bo gl hl lneaat yaptıklarına 
dair selAblyettar makamdan verUmlt veaalk ibrazına 
mecbardir. 

3 
- İebu tamirat ve fneaatın keelf bedeli olın 3435 Ura 80 

kuruı Gzerlnden yOsde 7 ,5 yftzde yedi buçuk nfıbetlnde 
teminat paraıının ihale gftnft ôğleye kadar Zlr11t ban · 
kası veznealne yatırıp mOnakaaadan evvel mıkbus gôe· 
termeıl tarttır. 

4 
- İsteklilerin lebu ite• alt fennt eartname ile milnıkasa 

tırtnameefni tamf rat ve f noaata alt pi An ve kroki yf bir 
mıkbos mukabtunde bili bedel Ôdemlt ' Ziraat banka· • 

'-- ıındın aJabflirler. 1077 

Kışlada Mfts. Mev. satın alına komisyo
'-........_ nunda ihaleleri yapılacak ilinlar 
Ct &ıallahkem mevki 11. al. ko. nond11n: 

ilet Miktarı Mohammen Beher kllosonun Teminatı muvak· 

kate akçesi bedeU tahmin edilen 
fiatl 

l' Kilo Lira Lira kr. Lira kr. 
etıt cl'fa 1000 3300 3 30 247 50 

,,~•kert JhtJyacı Jçfn yukarıda cine ve miktarı yazılı bin kilo 

cıva açık ekalltme ıoretlle satın alınacaktır. lhıleei 16.nl· 
"-ı.935 
~o ııh gfınCl aaıt 15 te fzmlrde kıılada Mat. mv. sa.al. 

• llQ d 
}o 

11 a yapılacaktır. lıteklller oartnameelnl her gQn komfı· 
tad, 

"' 1 gôrebilfrler. Ekalltmlye lıtlrak edecekler ihale gftnCl 2490 
l 1 • 

deı tthtma 'fe ekılltme kanununun 2 inci ve 3 tlncd mad· 
'l1Qd 

lllQ e •e ıartnamede yazıla nıllı:alarlle blrlfkte komisyona 
-.......:.'•ctıtll ~eri. 31 5 9 14 924: 

&tGetabkem M Lf l L d "' e'fa ıı . a . ao. nun an: 
'4IQ9( 

Miktarı Muhammen bedeli 

~''•it Kfloıu 
~. 5200 
t. ae b•ltıa 11120 •b,1t 
l'•ıe t. 11960 
liıtı "ulye 23900 
l' ıc..11 
'h o'-•tee 29900 
'-llıe 8280 

L'rı 

4479 

Teminatı monk· 
kate ıkçeıl 
Lira kr. 
336 

&ft bGber '148 

"•ta t. lllv. kıtaatının açık ekılhme eoretlle tnGnakaeada bola· 
'acıta ttıkırıda el ne ve miktara yazılı yedi kalem sebze 1 htf. 
tellıdf~ •erflen f lat pıhıh gôrCUdOğOnden mflnıkaeı on gOn 
~•oı,d edilerek fhıleıl 21,nlıan,935 pazar gQnQ uıt 15'5 ta 

"'ıaıee~ &tat. mY. ea. al. ko. nonda yapılacaktır. leteklller tırt· 
td'Ctlt~t her gftn komlevonda gôreblllrler. Mcıaakııaeına lodnık . 
te 3 Q er 2490 eayılı ırttırma ve eksiltme kanoııunun 2 lncl 
bt.-ıı~t llctı nııddelerlnde ve ıartnameılnde yazılı nelkalarlle 

e lhıle eaatfnden enel komisyonda baJonmıJarı. 1096 
"'''-h~k--------......;.. __ "'."""-____ ..,:_ 
cı,81 em Mevki ... ıl. ko. nandan: 

Miktarı Muhammen bedeli 

lı .... 
l"'-•lt Kilo 
~e hı1tı, 780 
't "'it 2160 

p llıe '• 2760 
'll •tılye 5520 l ıc..ll 

li o'-•tee 6900 
•ıe b 1840 
" Gber 800 

Lira k. 
983 

Teminatı mo•ak· 
kate akçeel 

Lira kr. 
74 

ıı. •t QI 
" '~it '· kıtaıtının açık eksiltme ıoretlJe mftnakaeada bola· 

~11tile11 1
''•da cine ve miktarı yazılı yedi .kaleın ıebze ihtiyacına 

e.-,~ lb 
1
•t pıbıh gôriUdGğOnden mdnıkaaa on gan temdit edl · 

lllt, " •leeı 21,nlsaa,935 paz1r gftoil 111t 15 te kıeladı Met. 

~'" ~~ •l. ko. Donda yapılacaktır. İeteldller ıartaımeılnl her 
490 .~1'Y0nda görebUfrJer. Mtınakaeaeını fotfrak edecekler 'd -Yılı 3 dete 

1 
•rttırma ve ekehme kanonunun 2 inci ve Qncft 

"-ııllde' Qde ve ıutnameslnde yazılı veslkalarlle birlikte ihale 
'tn 11 

evtel komlıyonda buloomaları. 1098 
''•bit --"'.""------------------~.... eı:n Mevki u. al. ko. nandan: 

Miktarı Muhammen bedeli 

lııı-
~ "•it KUo 
t lı, ıoso 
... 'b·~ 2600 
'ıe r 3200 

~'ti ••11lye 6400 l •c,ll 
'te b 7100 

l'alta Gber 8AO 
•te, ıa 

"·· 2080 

Lira kr. 
1098 

Teminata mavak· 
kate akçeel 

Lira kr. 
82 35 

ltııa • ırı, k 
, •tılt · llıatının yukarıda cine ve miktarı yazılı yedi ka· 
'tıı eltıUt 

'cltı tıı f 1 me sa ret ile mQoakaeıda balunan eebze ihtiyacını 
'-t 'te1ı:, lh•t P•hılı gôrQldilğllnden mftnakısa on gftn temdit 
~t •leaı 2 1 ~t· '-•. ea ,nlaan,935 pazar gGnfi aut 15•5 da kıolada 
~«Qg~ lto · •l. ko. nnada yapılacaktır. İeteklller ıırtnameelnl 
ııı,~ "Yd~~;oodı görebilirler. Manıkae11ıoa letirak edecekleı 
"- t.le1ı11d ltırQJa ve ekslltQJe kanonunun 2 inci ve 3 Oacft 

tt,~.. e ve oırtoamesiode yazılı veelkalarlle birlikte ihale 
ev•el koraleyondı bulunmaları 1097 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilAnları 

Ankara M. M. v. sa. al. ko. dan: 
Yerli fabrikalar mamulAtından 22000 metre boz kıpotlok 

kumıe kapıh zarf oeullle aatın alınacaktır. Beher metresine 
tahmin edilen flıt 297 kurootor. ihalesi 30,4,935 salı gOnil 
saat 11 dedir. lıteklflerln evHf ve oartnımednl almak için 327 
kurue mokabUiode komisyondan nrtlecektlr. Ekslltmlye gire· 
ceklerln b"llf gftn ve saatinden enas bir saat evvel teklif mek· 
tublırı 4517 liralık kanuni temlnatlerlle arttırma ve eksiltme 
kanonunun 3 Oncd maddesinde yızılı vesikalarla M. m. "· aa. 
al. ko. nona gelmeleri. 14 19 24 28 1092 

Türkiye Ziraat Bankası lzmir Şu
besinden: 

3,4,935 TarihJnde kapılı zarf la lhılelerl yapılacağı 15,3,935 
de Ege 20,3,935 de Yeni Aeır 25,3,935 de Anadola ve 30,3,935 
de Milli Birlik gazetelerinde llto edilen Yonanh emvalinin lba· 
leleri 29,4,935 tarihine pazarlığı bırıkılmıotır. Satıı gayri md· 
badll bonosu nya peşin para ile nakden yapılır. Kıymeti mu· 
hımmenesl lklbln lira nya daha ılyade olan emvalin lbalel 
kat'lyeJerJ istizan• tabidir. Malın satıldığı seneye alt devlet vergi 
ve belediye resim vesalr büUlo masraflar müıteriye aittir. latl· 
yenlerin yflzde yedi buçu temlnatlarlle birlikte ihale gfınd saat 
14,30 da Ziraat bankasını mdracaatlerl. • 1023 

lzmir Ziraat Mektebi Müdürlüğün
den: 

1 - Yeni mektep binası trotuarları 9.4.935 tarihinden hl· 
haren onbeı gan maddede ekelltml1e konolmuıtur. 

lsteklllerln yD.sde yedi buçuk depozitoları olan altmıı ftç lira 

yetmlı beı karafa İzmir mılHndığını teıllm ederek makbuzları 
ile birlikte 24.4 .935 çarfamba gO.nQ saat 15 de mektepte hazır 
bulun malan. 

2 - Bu ite alt fartname re keılf evrakını gôrmek letlyen· . 
lerln mektebe ba1Jvurmaları. 9 14: 19 24: 1522 

,ııııııııııııııııııııııııır Doktor 'Wllllllllllllllllllllllll' 

; A. Kemal Tonay ~ 
~ Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar § = birinci sınıf mQtahassısı =ı' 
~ Baemabane istasyonu kar1111nda dibek ıokak barandaki Müved· § = det ulonu üstünde 30 sayılı ev Ye muayenehanesinde sabah saat 9 =:

1 := dan akıam 11at 9 a kadar haatalannı kabul eder. § 
=: Müracaat eden hastalara yapılmHı lizımgelen aair tahlilıt ve =:I 
=: mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cevaa gô- § • 
~ ıillen Pnomotoraks (bava vermek) moayenehaoeıindc muntazaman ~ 
~1111 yapılır· lll l l l l il l l l l l l l l il l l l l l lf l l l l l il il l l l il l l l il il l lll l il l l l l l l l l l l l l l l il il il lffi 

Hamza Rüstem 
Fotoğraflhlanesn 1 

1 

1 

1 

-
1 - Bayram gGnlerl açıktır. 

Kemalpııa icra memurluğun· 

dan: (1085) 
Çambel'den bıcı Aliye borçla 

gene ayol kôyden Mamlnln bo 
borcundan dolayı mahcuz bolu· 
oın Çambel'io kır mev.ldlnde 
oark Elif garp hacı Veli elmal 
İzmir yolu cenup K11ıba yolu 
ile mahdot kayden 14 bilme· 
saha 35 dönftm tarla ve içinde 
45 ığıç armut ve bir ığaç 

zeytin ile beraber bu tarlanın 
değeri 600 Ura olup artbrmıya 
çıkarıimıttır. 

Birinci arttırmuı 15.5.935 
Çıreamba gt'lnft uıt 11 de 
Kemalpııa icra dairesinde yapı· 
lacık ve bu arttırmada konu· 
lan feyerJn o/o 7 5 ini bulduğa 

takdirde gayri menkul euçok 
arttıranın ftetftode bırakılacak 

bulmadığı takdJrde ikinci art· 
tırmıya çıkarılacak ve ikinci 
arttırması 5.6.935 tarlhJne mft· 
aadlf Çareambı gtlnü Hat 11 de 
yapılacaktır. Bu arttırmada mu· 
bammen kıymet'n % 75 ini 
bulmadığı takdirde borç 2280 
No. kanun mucibince te~tı 

edilecektir. Satıl) peeln para 
ile yapılacaktır. Tılfplerln bu 
eerılt dairesinde % yedlbuçok 
pey akçesile birlikte Kemalpaea 
icra dtalreılnln 93!·589 dosya· 
sına mftracaatları Utn olunur. 

İzmir ikinci hukuk mıhke· 

meelnden: 
Nım11glb mıballeelnln hl· 

rlncf aakarya sokağmdıkl ha 
rakıda mukim fsmafl tarafından 
karısı çayırlı bahçede htllliah· 
mer evleri yanındı 69 sayılı 
evde konyalı muatafa yanında 

ibrıhl m kıaı zeyneb ıley hine 
açtığı boeın~a davasından do· 
layı tıyln edilen gflnde hazır 

bulunması lçtn mezbnre ıey· 

nebe gOnderUen dantlye vara· 
kasının arkaeındakl meırobata 
nazaran mezburenin lkametgA· 
hının btllnemedlğlnden bilt 
tebliğ iade edllmiı olmakla bu 
baptaki tebligatın lltnen icra· 

sını ve arzuhal ıoretlnin mıh· 

keme dlvanhıneefne talikine 

•e tahkikatın 22.4.935 pazar· 
teıl gClnftne bırakılmaaına karar 
yerllmlı olduğundan meıktir 
gdnde saat on raddelerinde 

Muhterem mftıterllerlmlııden gördOğClmOz rağbet 'fe 
teveccfihe naclzJ bir mukabele olmak bere bayramın 
birinci gtlnftnden M•rtın nihayetine kadar reılm çek· 
tlrecek uygılı mOtterUerlmlze birer zarif hediye ver· 
meğl dO!Gndtlk. 

ı milddelaleyhfn aaaleten veya 
' 

Mfteterilerlmfzln bu hediyemizi kabul etmekle blzl ıeref· 
lendlreceklerlnl tlmlt Ye temenni eyleriz. 

2 - Mağazamızda en yeni fotoğraf makineleri lle eczaları 
ve umum fotoğraf malzemeat bftyftk tenzlllt ile utıl· 
maktadır. Muhterem mflşterllerJmlzln bllhua• nazın 
dikkatlerini celbederla. 

Resne Fotoğraf hanesi Sahibinin 
Müşterilerinden Bir Ricası .. 

ikinci Beyler sokağındaki fotoğraf haııeml kapattığımıieaygılı 
mfttlf'rllerlme ilin ederim. 

Klleelerlml Emirler çar11Sanda Bay Hamza Rüstem fotoğraf· 
hanesine naklettim. Slparlt nrmek lstiyenler lfitfen oraya uğ· 
raeınlar. 

Ben de elmdlllk ekler zamanlar oradayım. 

BAHAETTİN • FOTO RESNE ....................................... 
Kemalpaeı icra memurla· 

ğundın: 

Akşehir bankasını borçlu 
örenden iri boy Muetafının teı· 
rlnlenel 341 tarih ve 48 No. 
tapu mut11arrıf olup Akoehlr 
bankasına beeyOz llraya ipotek 
bulunan bey banc111 ismaU ve 
Kemahlı ıra 6mer Muammer 
beylere mahcuz bulunan ôrenln 
arık altı nıevkllnde gGndoğusu 

k Qçllk ahmet gün batısı bıcı 

ahmet oğla hacı osman veresesi 
poyrazı bıcı İbrahim kıblesi 
gr.micl oğlo veresesi ile çevrili 
heyeti umomiyeal dörtyftz lira 
kaymellnde 3676 M. M. bağ 
peeln para ile birinci n ikinci 
açık arttırmıyı çıkarıldı. Tıri· 

hl lllodao itibaren yirmi gan 
maddetle doeya herkesin gôre· 

bilmesi için açıktır pey koy· 
mak lstlyenlerln yflzde yedi 
buçok pey a k ç e s f ve 
banka mektubu ibraz etmeleri 
ve birinci Oetftnde bırakılma 

kararı 23 m•yıa 935 çaroambı 
eaat 11 de Kemalpaıa icra dal· 
resinde yapılacağı ve kıymet( 
muhammenenln yGsde yetmlı 
beelol bulmadığı takdirde hl· 
rlncl arttırma geri bırakılarak 
ikinci açık arttırmaya çıkarı· 

lacağı ikinci arttırma OstOnde 
bırakılma kararı 12 haziran 
935 çaroımba gftnCl uıt 11 de 
Kemalpaea icra dalreeinde ya· 
pılacığı Ye ; fazla malumat al· 
mak lıtlyenlerln Kema•pıoa 

lcraıının 934·608 No. doıya· 

eına mGracaat etmeleri llAn 
olanur. 1082 

vektleten tahkikat htklml hu· 
zorunda hazır bolonmaaı aksi 
halde ıJeyhinde gıyab kararı 
ittihaz olunacağı hukuku oıul 
mahkemeleri kanonunun )ehil· 
gıt faelına tevfikan tebliğ ma· 
kamına kaim olmak Qzere lltn 
olunur. 1090 

Aydın demlryolu umum mCl· 
dllrlGğtlnden 

16.4.1935 tarihinden itibaren 
eeyrfteefer edecek yolcu motôr· 
bdeJeri aeığıda gösterllmlıtir. 

Söke · Nazilli · Söke 
Cumarteıl, pazar, pazartesi, 

11lı, perıembe gtınlerl 

Azimet 
Söke den 
Nazilliye 

A•det 

hareket 5,30 
muvaHlAt 8,48 

Nazllllden hareket 16,00 
Sökeye munıal&t 19,19 

Sôke Aydın Söke 
Cuma, çarıambı, ganlerl 
Asim et 

Sök eden 
Aydına 

Avdet 

hareket 
muvaaıJ4t 

5,30 
7,14 

Aydından hareket 17 ,36 
Sökeye muvaeılAt 19,15 

Nazilli Ortakl1r·N1Zi1U 
Çar1Jambadın maada hergtın 

Azimet 

Nazilliden hareket 
Ortaklara 

Avdet 
man11ltt 

5,4.5 
7,14 

Ortaklardan hareket 16,50 
N111lllye muvaııallt 18,10 

Nullll ·Aydın ·Nasilll 

Y ılnıs çar,.mba gClnlert 

İz.mir belediyeelnden: 
1 - Elli lira bedeli ma· 

bammenll dçftnca kahramanlar 
eellnlk ıokağında 6440 metr., 
morıbbaındald bahçenin senelik 
kirayı verilmesi l1Jl belediye bıe 
kAtiblfğindeld 111ınımeıl veçhlle 
27.4:.935 comarteıl g(inft aaat 
16 da açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için 4 lira 
muvakkat teminatla aôylenen 
gftn ve saate kadar komisyona 
gelinir. 

2 - 398 lira bedell ma· 
hammenll aarmueak mezarlı· 

ğında 995 metre morabbaındakl 
kıımın aatııı beltıdlye başkA· 

tipliğinin ıarlnamesl vecbtle 
27.4.935 cumartesi gOnft e1at 
16 da açık artırma ile ihale 
edilecektir. 

lotlrak için 30 lira munk· 
kat teminatla slSylenen gQn 'fe 
sute kadar komisyona gelinir. 

9 14: 20 25 1043 
1 - Temizlik n bataklıkla· 

rın korotulmaeında c;ah1Jan 
kamyonlar için 315,70 lira be· 
deli mohammenll 77 teneke 
dökme benzin alınması lef açık 
eksiltme ile belediye baıkAtip· 

llğlndekl ı.rtnameel veçhlle 
16 ·4· 935 salı gOnü saat 16 da 
ihale edilecektir. 

İftlrak için 24 Ura munkkat 
teminatla söylenen gün ve Biate 
kadar komisyona gelinir. 

2 - 310 Ura bedeli .keelf il 
K ahramanlar'da 85 ve 87 nu· 
merala adılar ar1eında yapılın 

yolun tamamlanmımıı olan kıı· 
mınıo yapılması itl açık ekellt· 
me Ue belediye bıokAtipllğln· 

deki eartnımeel veçhlle 16 ·4· 
935 ealı gQnd aaat 16 da ihale 
edllecektlr. 

İotlrak için 24 lira munk· 
kat temloatla söylenen gtıo n 
saate kadar komisyona gelinir. 

3 - Belediye on fabrikasının 
tıkdt borçları 1 çln beher yQı 

liralığı 65 lira bedeli muham· 
menli 7100 llrıdın aeığı olma· 
mık tartlle 40,000 Urahk mfl· 
badll bonosu alınması lel ka · 
palı eksiltme ile belediye bıı· 

1 

k&tibli~indekl ıartnameel vec;· 
hile .16 ·4· 935 salı gQnft eaat 
16 da ihale edilecektir. 

İftlrık için 1950 lira mo· 
vıkkat teminatla ıöylenen gOn 
n ıaate kadar komisyona ge· 
llnlr. 939 1 6 10 14 

Akblaar hukuk bAklmllğindeo: 
Akhlaar'dı mukim Prnleta'lı 

Hasan oğlu Salih Mehmed ve· 
ldll avokıt Nedim Tozan Ue 
daHlı Karaferye'll Mehmed 
kızı Emine aralarında açılın 
tapu iptali dansında davalı 

Emlne'nln lkametgAhının meç· 
hullyetlne mebni llAneo yapılan 
tebligata rağmen mahkemeye 
gelmemi~ ve bu kerre bermo· 
clbl talep hıkkmda gıyab ka· 
rarı htlhez edilerek mahkeme 
4 ·5· 935 tarihine mtieadlf cu
martesi saat 9 a talik kılınmıe 
olduğundan yevmi mezkurda 
evrak okunup esas davaya gl· • 
rlellerek tetkikat yapılacağından 
davalının bizzat mahkemede 
hazır bulunmHı veya bir 'fekll 
göndermesi, aksi takdirde gıya· 
bında yıpılıcak muamelenin 
muteber addlle bir daha mah· 
kemeye kabul edllmlyeceğl teb· 
llğ makamına kalm olmak flzer11 
ilin olunur. 1083 

Asim et 
Nazilli den hareket 5,,5 
Aydın munsaltt 7 ,08 

Avdet 
Aydındın hareket 16,48 
Nazilliye muYasaltt 16,10 

1106 numaralı husus! kftkOrt 

tarif esidir: 
15 ·4· 1935 tarihinden iı'arı 

ahire kadar muteber olmak 
tızere Saraykôy'den bll'omum 
istasyonlara nakledilecek kCl· 
kOrtler için umumi tarifeden 
yflzde 66 ıılsbetlnde tenzllAt 
yıpılaeakbr. 
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NEDKAtMiNA .. - .. .... - .. -

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

o~mnır ŞlYlb~sü 
lklocf kordonda Boraa clvannda kendi bln•ıınd• 

TELEFON: :2363 -.... 
HertflrlQ Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

MOsait şeraitte mevduat kbul edilir 

Hububat, dzdm, incir, pamok, zeytinyağı, afyon ve 
sair emtia kumu8yonculuğu yapılır. Mallano vflrn· 
duoda sahiplerine en mftsait şeraitte avans verilir. 

ve Pilrjeo ~ahapın 
En 'Ostilo Bir Mfls· 
bil Şekeri Olduğu· 
on unutmayınız. 

Ku vvetl i Mfls bil 
lstiyeoler Şahap 
Sıhhat Siirgilo 

Haplarmı Maruf 
ecza depolarından 

Eczaoelerdf!n 

• 
Ünlverıhede Doçent, 

(Moarin Profesör) 

Dr. A. Safittiıı 
• 

~ 111111111111111111IJ1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'' ' '\ 

~ Beynelmilel Paris Panayırını ~ D 
~ Ziyaret Ediniz.. ~ • 'A Q A = 18 Mayıstan 3 Haziran 1935 e kadar ::• 

• 

Ağız ve Diş HekiJJJ1 

Hastalara hergilıı öğledeo 
eonra bakar . 

l.tikl41 caddeai No· 99
1 • • k• 

Ankua apartmanı 2 1DC1 V ı, ;; Fazla Malftmat Almak için Fransız Ge· ~, Bi R İ K T İ QE N 
~ neral Konsolosluğuna veya Izmir Fran· ı: 'RAJ...ıAT - (;o~ Q 

Telgraf • ı S TAN 1J SO 
Telefon : 492 

;; s~T~~O~sınaMDrn~aL. ~!=======~=~==================~=====~~ 
=llllllllllJlllllllllllll1111111111111111111111111111111111ntlll\llmmnnn~nnmmmumms v. N. Fratelli Sperco Vapur Acentası Olivier ve şttre1'9-

ızmir Milli Emllk mOdllrlOğündoo: VV. f. H. Van ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI t 
Bucı ııağı belediye caddealnde 6 numarala dtıkkln 60 °ULYSSES,, npu'u 13 nlaanda doğıa Mıhı, Anvera, Si Limİtet Vaptl 

.. .. " c 62 eaklJSO t•j .. 120 o Zee er Roterdam, Amıterdam Ye B•mburg llmınları için yak ılıcıktır. A 
c « Gçkoyular < 15 .. IOO 11BERMES,. Y8porıı 16 nhıanda llmanımızı1 gelip yakana bo· CeDl8SI 
" " çay sokağı 18 c: 

200 & Co. tılttıktın ıonra Burgaz, Varnı ve Köatonce limınlırı lçln ytık Cendeli Ban. Blrlncl &ord°' 
.. " kocımaıı ıokağ•nd• 6 eıkl 6 t•j '" hane 250 DEUTSCBE LEVANTE L1NtE ılac8ktır. 
c yukarı tınazt,.pe ıo. 21,23 es .. 117,1 c: .. dOkkln 100 °MOREBA,, npora 15 nl· "STELLA., vapuru 21 nleanda gelip 1 mıyııtı Anvors, Ro The iı~~~m:!4~aeı Ltd· 
.. " " .. 6 oomarah " 60 d f•· 

" 180da bekleniyor. 18 nlıaoa ka· tter am, Amaterdam ve Bamborg limanları için yftk alacıktır. "GİTYOF OKSFORDıır ,, ... 
" < doatepo ııo. 12 eakl 10 tıj .. 200 dar Anvore. Roterdam, Hım· 11HERMES,. 4 mayuıtı gelip 9 mıyıata Anvera, Rotterdam, d µv" 

..,.•rııyaka alaybey mimar ılnıo ıok.ıtıodı 18 eıkl 18 tıı· 150 L puro nlean/. başlangıcını· 1 
t•dl· 

a. fil borg ve Bromen için ytla. Amaterdım ve Hımborg Umanları için ytlk ıelıcıktır d p .,.. 
numarıh bıoo. ılacıkt1r. SVENSKA ORIENT LfNlEN ra ve An1()r1'te g e ı _,. 

.. .. c w " 18 c 12 « 125 yede bolon•cık ve ayni .,ıo "* 
0 DELOS11 npuru 30 nlean· "SMALAND,. motôrft 114 nisanda Roterdım, lHamborg, Co· 1 ıo 1" 

.. bayuklı hafız ahmet eok•gnıda 24 tıj No. lı dOkkAn 150 
Bakır bedeeteniode 12 eakl 12 tıi numaralı dakkAn 180 
Yol c kGçOk hamım eokığıodı 2 eski 2 t•j No. h " 400 

Yukarıda yazılı emnlio mOlklyetlerl petln par• veya ikinci 
tertlb mftbadll taafiye vealkaslle ödenmek tlzere 18.4.935 per· 
tembe gQnü Hat 14 te ihale edilmek ~bere mQzayedeye konul· 
muotur. Tallblerln o eaatte Milli Emlik mOddrlOğftne mGracı· 
etleri. 2 6 10 14 951 

111111 ' 11111111' ıır "' il 111111 "" ır 111111111111111 111111111 il 11111 111111 ----
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IZMIR 

~Esnaf ve Ahali bankası 
-·= --------------

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

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

Alaşehir, Tire .. -----·---= HertOrln Banka Muamelatı Yapar .. -
Allı aylık " % 4:,1·2 

=: Bir senelik mevdoıta % 6 mi 
§ 111111 ıııı~;ı~ı;;ı~ıı;~ı~ı'ı ıı~U~ı\~iı;mm mı ımııııııu1ı11ıü11U1ı~;;ı~ı ~;;". = 

Manisa Ulusal mallar haşmemur· 
luğundan: 

Mevkii 

Uzancah kôyd 
gedevre mevkii 

Clnıl Miktarı 

hektar 
276 

Kıymeti 

Lira 
4000 

1i71 Hyılı kınunı tevf akan bedeli petfn •e def aten ödenmek 
ıııretile mülkiyeti arttırmaya nrlllp 18 ·3· 935 pe11embe gGn(l 
ıaat 14 de lhıleal tekırrGr eden yukarı eh yaaılı ve kılmeılne 
bhltlk pliodı gGıterllen mer'ayı ılmık fıtlyenlerfn o gGn M•· 

Dil• uluıal mıllır dalremlae gelmeleri illa olunur. (1079) 12, 14 

d dı Londra ve Boll ç 
da bekleniyor, 2 m•yuıa ka ar penhagen, Dantzlg, Gdynı•,Göteburg, Oslo ve lakandlnavyı 
Anvere, Roterdım. Hımburg limanlarını hareket edecektir. ılıcaktır. JO 

l L 0 ROUMELIAN,, vapurıı,1., 
ve Bremen liman arına ytla. ''ERLAND11 motörft 2 mayıstı Roterdım, Hımburg, Copen· • P"" 

1 L nleandı Uverpool Seve•0 et • •c•a.tır. bıge, Daotzlg, Gdynfı, Cöteburg, Oılo ve lsbodlnny• Uman· 
DEN NORSKE MIDDELBA VS· larına hareket edecektir. eellp boşaltacaktır. ,o-

LINJE D S. AS SERViCE MARITlM ROUMAIN "RUNO .. vapuru 01''
0 

J-O' 
SPANSKELINJONLO OSLO Garbi Akdeniz için ayda bir Mont•zam Sefer nondı I.ondn, Holl 1e11010· 

0 BOSPBORUS., motörQ. 16 " ALBA JULYA,, vapuru 1 mayıata gelip 2 mayıııa Maltı, vere'teo gelip tıhliyed., IP"' 
nlııanda bekleniyor Hayfa, Dl· Cenevo, Mantıya ve Bareelon'a hart~ket edecektir. nacak ve ayol zamıod• ~ııt· 
eppo ve Noneç llmınlarıoı "PELEŞ., nporu 26 mayıatı golib '27 mayııtı Malta,~Marıllya drı ve Holl için yak ,Jael 
yük ılacıktır. v~ Barselona hareket tdecektlr. Deutııache Levante Lfobfe

0
,,, 

Ayal zamanda Hayfı için Yolco ve yük kabul eder. . "DELOS .. nporo Bı01 1ellP mevki yolcuları kıbal eder. NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE Bremen ve Anverı'ten r:ı 
SERViCE DİRECT DANUBIEN İzmir Nev·York ar.aında ayhk montaHm sefer 

TUNA BATTI yftkQnft boşaltmıştır. ti' 
"RINOS,. vapuru 30 olaanda ( Doğru ) lzmlr'don Nevyork e 

"ATID.,; vapura 14 ııleanda için yok alacaktır. Not Vu.rut tarihleri 
1 4eııl· 

bekleniyor. Bodıpeote, Bratııı · Bımlo: llAnlardakf hareket tarihlerindeki değişikliklerden acente purlann lıimlerl aserloe ~ol 
lav ve Vlyaoı için doğru yük meı'ollyot kıbul etmez. elkliklerdeo mea'olJyel 

•hyor. Fazla tafsilat için İkinci Kordonda Tahmil ve Tabliye olrketl edllmes. 11· 
TBE EK.SPORT STEAMSBJP blnaaı ırkuında Fratelll Sperco ıcentalığın• mGrac•at edilmesi --11-m_l_r_S_u_lh_b_o_k_o~k h••1,., 

CORPORATıON rica olunur. Tfllefon: 2004 · 2005 ğlnden: )«•' 
"EKSMOUTB,, vapuru hı· _,. t•r•·' 1" 

len llmınımızdı olop Fllıdel· ~ D O K T O R İzmlr'de lıpırka k•' ~ 
dım Varall vekili avod 1,ıe1 f lyı n Bılttmor için yilk F h • ı k 4d e d" 

ılmıktıdır. a r l ş } saf Ziya tarafındın 111 dde•I" 
Göztepe trım••Y c• ,-ofl' 

u EKSELSIOR ,, npuro 3 ı ve o 
l R k M h Etem karıaı Mırgar t 

1 
ı ıo1 mayıa• doğru bekleniyor, Nev· zmir Memleket Hastanesi oot en ata a88ı8ı ğ lı• e J r 

york limanına yftk al•caktır. kaeı aleyhine açtı 1 
b ıv'ı· 

"EKSMINSTER .. vapuru l9 RERNEVı RONTKEN MUAYENELERi davaııından mad:e•;';{bul ~:11• 
mıyı11 doğru bekleniyor, Nev· ve ELEKTİRİK TEDAVİLERi. garld'fo lkametgA ı Olob' eJ 

dığınd•n hukuk oeôl t 4 ı I" ... 
york limanını yük ılacaktu. Yorami,en ve Bilhasea RAŞiTİK Çocuklara Ultra-Violtı melerl kanunooon 

0 
ıtv 

ARMEMENT E. SCBUIDT · Tatbik ve Rontlten ile KEL Tedavileri Y"pıhr. maddesi moclbfnce UA1°1~1~ ol· 
BAMBURG er ..... ..,. 

• i L s F K N 25 • T llgıt lcrısın• ktrar 1 
.... o ... "NORBURG,, vapuru 24 nl· a.inci Beyler okak ınn arııeı o. ele. 2642 l blO .,... td 

doğundan momal ey 
1 0ı'Oır1. ıandı bekleniyor, AnYera, Ro · J • O f" d J w d k bO 0 ti 

terdım ve B•mborg llmınlarını Zffilr e ter ar 1g10 an: kemenln muallA ooı'''. 
4 ·5· 935 tarihi olan c bO~ıı 

yilk alacaktır. İ11lefnln vergi borcundan ötilrG tahsili emval yaııaaını göre ı 
1 

ıolb ,ı• 
N. B. - Gelit tHlhlerl ve haczedilen mesudtye mabılleıfnde oorafettio eok.ğında kAlo 56 aaat 14 do zm r b&Jıoo.ıJl10 

vapur tarihlerinde ıcentemlı 11yıh hftne tarihi lltndao itibaren ylrblr gQn milddotlo a.tıhğı mıbkemealode bızır ıoe•1 9 
hl b ' L b l L ld d Q L 1 1 l 1 d f d 1 L b 11a L y•yı bir vekil gooder ıO~ ç lr meı ollyet -.ı u otmeı. çı.arı ı&ın •n pey ı rm•IL ıt yen er n e ter ar ı-. ta ı .t ••· ., 

Telefon No. 2007 . 2008 lımlae mGnc11tleri. 14 18 22 26 1093 ıamu ilin oloaur. 

Pa 


