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~treza l\.onferansından Alı- Muam~ıeri? UluslarKuru~-;;Kö~seyi 

Bekledıklerı 

nan Neticeler Nelerdir? Emir Geldi .. 
---••+-•--- · 

t. , • Kıdem Zamları ve 
"'giliz ler Memnundur. Küçük itilaf, idare ocreti Verilecek 

Bir Beyanname Neşretti. 
Mussolini Ziyafet \ 7 erdi. Yeni Anlaşmalar 

Vardır. Konferanslar Ceresanı 
~tı, 14. (A.A) - Hava. 

' OJubablri mabeoııu bu 
~ leıredllecek: resmi tebllğ'n 

~ edeceği konf erana neti 

\'' ıu euretle telhis edecek 
I ttte olduğunu söyliyor: 

~ - Mayııı nihaydlode Ro 
\ ~ bir konferans toplanacak 

"-~ııda Roma v~ Londra 
~ları mucibince husu i 

1eue bir ademi mftdahale 
~l'tılıklı mOıabaret moka 

~ leıekkOr edilecektir. Bu 
~ele Avusturya ve hem· 
~ devletler arasında akd 
~ k Te Fransa, Polonya ve 
,,,. buna lttlbak edecek· 

ve 

a ~ Almanya, A-upa'oın .... Bu resim bir f<'ransaz mecmuasında çıkmıştır. Altında oa yazılar .. \'ardır: 
\. ~ kollektU bir emniyet "Strezı dalgıclan, Bay Laval ve Bay Con Seymon Bay Munolioil•e:Bay 
~ lotlraktea lmlloa etti · ~uviç'in:yardımile Majör gölünde lokarnonun hayalini arıyacaklar .... ,, 
t..._ - laglltere •e ltalya, 3 - Fraoıa'nın uloılar ko taraflı bir lrarar ile hakDmden 
~ ";' ile Sovyetler arasında romu konseyine mflracaatine lekat zımmındakl Franeız tale· 
''kııılırda akdedilecek kar· İngiltere ve İtalya mQzaharet bine iştirak edeceklerdir. 
~ 11ltbabaret mokneleelnl edeceklerdir. Bu devletler Al 4 - Alaıanya'nıo yeniden 

~lllllyetle karıılamakta· manya'nıa manen mahktlmfyetf ell4hlanmqıı ve Avrupa emnlye· R..: ve arsıulusal moahedelerln tek tinin tanzimi hakkında dtı,a 

f ~hı· den Silah Yarışı ·:.~::0 7:~:!'.' :~;;.:~;: ·=~; 
q iki memleket hududl mnı her 

- Sonu 6 ıncı yOzde -

İlkmekt~blH okutmanlarının 

otomatik şekilde almaktı ol· 

dukları kıdem zamları ile baı 

okutmanların idare ücretlerinin 

kaldırılması kararla@tırıldığı ve 
bu ıoretle bQdcede mühim bir 

tasarruf temin edileceği hak· 
kında mubtt:llf şayialar vardı. 

Hatta mualllmler birliği· 

nin yıllık toplantısında bu 

mes'eleler Qzerlode ~ôrO,meler 

yapılmıı, söz alın bazı okut· 
manlar kıdem zamları Ue idare 

ücrellf'rioin kıldırı lmımHı bık· 
kında Bakanlık nezdinde teıeb· 

büste bulunmak için kararlar 

almışlardı. 

Dün Maarif Bakanlığından 

bu mea'eleye dılr okutmanları 

memnun eden bir emir gel· 
mlştlr. YGk1tk ıaltm ve ter· 

biye heyetinin kararına daya· 
oao bu emirde okutmanların 

kıdem zamları ile idare Ocret· 

lerioln geçen yıll1rdı olduğu 

gibi 1935 yılındı da verileceği 

için 1935 yılı btıdcelerlne tab· 
eiHt konma11 blldlrllmlotlr. 

Bu emir; vlllyeıten toplan· 

tılarına denm etmekte olan 

vllAyet gene\ kurultayını gön· 

derllmlştlr. 

Genel meclte; çar11mba 'ftn· 
kft toplantıımda maarif btıdct1l 

üzerinde gôrftoOrken okutman· 
ların bu mee'elelerl için de tah· 

eisat onaylıyacaktar. 

Bugün Toplanacak! 
Bntün Devlet Murahhasları Cenev

re' de Toplanmışlardır. 

Konsey Başka01:Bay Tevfik Hüıdü Araa bundan e,·elki toplantıda 
bazı muralıhaelarla k.onuourk.en. 

Atlna 14 (A.A) - Bftk.u· 
met nieanın oo beşinden ıon· 

rakf uluslar kurumu toplan· 
ttlartnda Yunanistan' ı tt:mıll 

etmek vazlfeelol Puls eef iri 
bay Polltlı'e havale etm,ştlr. 

Bu vazifenin eabık hariciye 

nazırı bay Makalmoı'a tevdi 

edileceği enelce haber veril· 

mi~, ıonn da ıehlb olon· 
muştu. 

Cenevre 14 (A.A) - Sov· 

yet hariciye komleerl bay Llt· 

tloof, bay TttfUeıko, Danl· 

marka harici ye nazırı M. Munı, 
Yugoalnya murabbuı bay Fo· 

tlç bor11ya gelmlılerdir. 

Bay Titüleıko akıam Oaerl 
bay Benee tua(ındın kabul 

edilmlıtlr. Bay Beneı ile bıy 
Utvlnof 'ta gôrftımOoler Te 

ıDpbesiz Streza kooftraaıı ne· 
taylcl ile Sovyet · Çek.oılonkya 

uaeındakl emniyet aadlaım11ın· 
dan babsetml~lerdlr. 

Slr Con Saymoa bay Lnal 

ve baron Alolet bu akıam geli. 
yorlar. 

B. Mussolini Konferansta 
Neler Söyledi? 

Kamutayda Konuşulan işler - -----. ..._.. __ _ 
----- Avusturya, Macarıstan ve BuJg9ris· 

Başlamak üzeredir. 
~llb V · ·.' D w. • d. A anya azıyetını egıştır ı. vus-
~nrya Tertibat A1maktadır. 

~ ~·• mecmuasında r:-"" , O -
~~ grafik, Avrupa • ,. 
~ i~ bugünkfi hazcri ,, ş•"4'f1, 

Ilı' <i&termt!ktedir~J • J ~ 
\ . I 
~- s 

.. f 
~ 

~' Atleıuqrıc 600. 

~ 

• 8tteı. 
\.'ht' 14 (A.A) - Merkez 
. .,._ .._' devletlerinin ıltAhlan· 
~~L· 9''eleıln1 ltalyan heyeti 

'IQ ........ 
onferaneta da an· 

e>lduıı. 

S ._ r.ıU gibi Almanya'nın ...... 
•ı...' tçı. karıııınd11 A vuı· 
"') , do~an tehlikeyi n 

f iu' 1• komıu olan dnlet· 
'il •IWuıı bırakmama 

vehametlnl anlatmıotır. 

Franııı heyeti murabh11aaı 

bilmukabele alelAcele ıhnıcHk 

tedbirin bo tedbir ne kadar 

doğru olursa olıun, tehllkeierlnl 

gôstermlotlr. Ve kftçftk ltllAfın 

lendi komıuları olan Avultot · 

ya·Macarlıtan Ye Bulguiıtan'ın 

- Sona 6 ıncı 11hlfede -

Posta, Telgraf ve Telefon tan Da Silahlarını Artıracak, Yeni 

işleri Islah Edilecek. Konferans Roma'da Toplanacaktır. 
İıttanbul • 14 ( Huıuııi ) - carlıt•n ve Bulgarlstan'a ellAb· 

Bayındırlık Bakanı Bay Ali Çetin 
Kaya Durumu Açıkca Anlattı. --·--Beş Kişinin ölflm Cezaları Tasdik Edildi. 

Ankara, 13 (AA) - Kamu 
tay bogün Fikret Sllayın baı· 

kanlığanda toplanuak gOnde· 

llğlnde bulunan mes'elelerden 

kamutayın 1934 yılı birinci 

kAnun ve 1935 yılı n 2 inci 

k4non ayları hakkındaki eacft· 

men mazbatasına htil4 peyda 

etmiş, poııta, telgraf v~ telefon 
genel müdürlogo, Ankara yak· 
sek ziraat enstitüleri bDdcele· 

rlnio muhtelif f11ılları arasında 

mOnakale yapılması hakkındaki 
kanun IAylhalarını kabul eyle· 
mittir. 

Ayvacık kazaeının Kozlu kô· 

yftnden lımıll oğlu Mebmed'ln, 

Tokat'ın Mes'udlye merkez ka· 

rakol efradından Borııa'h Ah· 

med oğlu Ramlz'to, Anlara'nıo 

Ak.taııı mahallesinden Üıkftp'lil 
Ali oğlu Ayet'ln, Slmav'ın kırk· 

knak koyanden Molla Oıman 

oğullarından Ali oglo BOeeyloln 

n Sinob'un Baıaôke k6yilnden"' 
Bacı oğullarından Mehmed Alt 

Bayındırlık Bıtkanı B. Ali Çetin Kaya 

oğlu Mehmedin ölOm cezalarına 
çarpılmaları hakkındaki masba· 

taları taıdlk eden kamutay 

bundan ıonra poıtı, telgraf ve 
- Sonu 5 inci 7Clzde -

Taymlı, Streıa'da konferanıın larını artırmak için bak ver· 

vaziyetini tehlikeli gôren dev 
letlerl blrbirln., yaklaıtıraca~anı 

yazmaktı, Almanya'oın Ceoev· 
re'ye döomeılni temenni ve bu 

huıueta bazı ftmidlerdt-o bah9 

etmektedir. 

Deyll Meyil; konferansın, 

Almanyıunın girebileceği bir 
konferansa başlangıç olduğunu, 

Deyli Telgraf'ra İngiltere ılya · 
ıetinin Almanya'yı Cenevre'ye 

çahşmal olduğunu, Almao'lann 

da (Müstemleke ve manda ea· 

hfbl olmak ) ıartını ileri ıftr 

dilkl.,rlnl yaamıktadırlar. İn · 
glltere gazeteleri, Almınya'aın 

tlmall ıarki mlıakına lotlrak 
teklif lal de lhtlyatla karoıla· 
yorlar, lazumu kadar teminat 

göremiyor •e: 
- MaB1.oaflh Alman- Ruıı, 

Çekoelo•ak ve Fran11z'ların bu 
tHanorları, mOeterek ıolh ça· 

ltımaıına mAol olamaz. 

Diyorlar. Yeni konferans 

Roma'da toplanacakhr, Alman· 

ya'oın Avusturya lılerlne mfi· 

dahalealne göz yummıyacaklar· 

dır. Üç dnlet, A•aııurya, Ma· 

·Bay Musıolini 

mek ırznsoodadıdır. Mueaollal 

bunu terviç ederek uıua be· 
yanat yapmııtır. 

İııtanbol , 14 ( Huııuıi ) -
Bay Mu11ollol, konferaaıta, 

Naıyonal Soeyallzmln Avaıturya 

için tekllke olduğunu, binaen· 
aleyh A vuıtorya n komıoları 

nziyetlnln konuıulmaııı IOıa· 

munu sôylemlıtlr. Bu mOzake . 

renin Fransa ve İtalya hlmı· 
yeelnde ~eçmeel lıtenmektedlr. 

ATDıturya için bir a~eml teea· 

- Sonu 7 inci yaıde -: 
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lzmi .. r A .. tış ve Atlıspor Kur ı" T e O \\o a ~ o D lY v. y m O a ır o 1 
Y/ _ Kflçflk 1 Duyuuıtarı 

lubune Y_azılanlar. Bir Akdeniz Mısakı Mı?. Şehir Meclisi 

GtınOn 

Boyok Bir ligi ile Karşılana '1 · Atlı· Dnn Kısa Bir ~oza.1'e· 

Italya, Türkiye, Yugoslavya ve Yuna- ~:b~e!::~! !~d:~:~ spor Kulübü Çalışmıya Başlıyor. 
----------~-~--------~ 

Son g6nlerde 1zmir'in y6k· kat bay ve bayan Manlr, Şerif 
ıek Ye tansnmıı aileleri uaeın · oğlu bay SelAhlddln, evliyı 

dı merak ve istekle çalkanın oğla bayan Sevinç, evliya oğla 
bir haber ve her t!VI Jogal eden bay Sedat, evliya oğlu bay ve 
bir meYza var : bayın Nejad, evliya oğla bayan 

- Athııpor kulnba ite bıı· Mesude, bayan Alyotl kızı, 
lıyor. Yıkmda atlara bine· Z. mfttabaasm bay Ferruh Bar· 
ceğlz. laa, nll muavini bay Sedat1 

Mevzu : Acıbı ldlot mn na· bay doktor Bahtiyar, avcılar 
ııl yıpeam? Bu model mi daha kalaba batkanı bay Avni, ulus 
iyi yoksa ou mu? KUot eteklik E. ıpor K. Gyesl bay Ahmed 

dıbı eık dormıyor mu? Girgin, tilccır bay Şllklr Niiz· 
Tabii, bu mevzu daha ziyade bet, bıyer repreeantanı bay Unz 

Bayanları meegul ediyor. Fregen, bayın Ene Fregen, 

Dan tanıdığımız bir terzi. aalf muhakeme ftyesl bayan 
amazon yaptırmak Ozere vaki Fehamet refii, İzmir kent bao· 
olan mOracaatler karımnda oa· kanı bay Behçet, bayan Nino 
ıırdığındao bıhsedlyordo. Ayol Lohner. bıy Albert Mlılr, bay 

te14t çizme yapanlarda da gö· Alp Aıılan, borvalı oğlu bay 
rQlGyor. Son dakikaya kadar n bayan Ahme ' • bıy fe hı· 
kulGbe mdracaat edenlerin ad· yan Memduh, balcıoğlu hay 

Hakkı, eczacıbaoı bay Ferid, larıoı elde ettik. Konııoloslok· 

lar ve kolonileri ile bazı m'1· 
eueeata geç haber verildiğinden 
buralardan kulabe girmek latl· 
yenlerin lfıtesl hen az ıanzl m 
edilmektedir. 

Kulnbn Kuranlar: 
lzmlr Valisi General Ktzım 

Dlrlk ve Bayın Maide Dlrlk, 
C.H.P. lzmlr bıtkanı Yozgad 
aaylnı Bay Avni Doğan ve 
kızkardeel Bayan Aliye Bay· 
rulfah, Bay Ref lk .E•llyıoğlu, 
Burnan ziraat mektebi çevir· 
men muavini Bay Reıid Ak.pay, 
ziraat mektebi zootekni oku· 
tanı Faelh Ersan ve Bayın 

Enın . . 

Ziraat mektebi yazganı hı· 
yan Olgen Adsay, ziraat mek· 
tehi okutanı bay Sefet Bayean, 
ıdraat mektebi okutanı bay 
Refet Oktar, ziraat mektebi 
okutanı bay n bayan Aykut, 
Boruna belediye batkanı bay 
Fehmi, bay Abdi Derbl, doktor 
bay Kemal Kutmao, Bernardo 
G. Trlcbeı, Karatıf ortamekteb 
çevirmen muavini bay n ha· 

yan Seltblddln, ziraat bıe çe· 
yfrmenl bay Zabta Bayaal, 
deri fabrlkatôra bay Roten 
Mıhmed, Aydın demlryolu le · 
nzım mildfırfl bay M. Ömer, 
tOccar bay mGezzln oğla Ke· 
nan, doyçe orient bank madnr 
muavini bay Slgfrlt Rogenburg, 
elhamra ılaeması mfld'1ril bay 
ve bayan Mazhar, Yeni Asır 
gaseteıl baş muharriri bay lamıll 
Hakkı, Oamanoğlu bayan Ner· 
mlu, Oemanoğlo Bay Nihat, 

Alııehlrll Bıy Khım, Alaıe · 
birli bayan NOket KAzım, avu· 

baytar çevirmeni bay Adli, zo · 
otekol mQfettlel bay Mltat, 

bayan M. Monik Vochborn, 
Tevfik oğla bay Zaht6, T. 
piyango çevirmeni bay ve ba 
yan ŞeYkl Demir, nokat bay 
Tayyar, bay Con Mankl, dit 
hekimi bay Muzaffer, bay 
izzet Şeker, bay Veli Şeker, 
Ömer Muharrem oğla bay n 

bayan Muammer, nukat bay 
Ekrem, doktor bay ve bayan 
Ali AgAh 

Askerlik 
lhti yat Zabiti 
Yetiştirilecek Kısa 

Hizmetlilere Ait .. 

1 - ihtiyat zabiti yetlotl· 
rllecek kısa blzmetlllerden 330 
doğumlu Ye bunlarla muamele 

görenler ve dahı evvelki do· 
ğumlulardao olup ta muhtelif 
ıebeplerle geri kalmıo deniz 

sınıfından gayri ıanıf lara ayrıl 
mıe olanlardan yalnız ukeri 

ehliyetnamesi olmayanlar l 
mayıs 935 tarihinde ihtiyat 
zabit mektebinde bulunmak 
fızere ınkedlleceklerioden 25 
nisan 935 tarihinden hlbaren 
aeked ehtiyetoame, hü•lyet 
cüzdam n mekteb ıehadetna· 
melerl beraberlerinde olduğu 
halde şobey" mftracaatlerl. 

2 - Tam nktlnde mek· 
tepte bulunmıyacaklar hakkın 
da kanuni muamelenin tatbik 
olunacağı ilin olonur. 

TAYYARE SINEMASI 
ı--~~~ 8 ~~~~ 

3151 U gQn Telefon: 3151 
Motgomery •• Magde Evans •• VValter Huston 

Rohert Young •• Franchot Tone gibi beş meşhur 
yıldızının temsil ettikleri büyük HARP filimi 

Deınöz AOtoında 
Celhleınınema 

AYRICA 

Son Ninni (Tamamım R,.nkll Mtk.t Mau) 

Foks Dnoya Havadisleri (Tnrkçe sözlft) 
cFOKS> un son Yunan isyanında yapılan harekatı harbiyeyi 

vazife eesıliklerini KÖsterdiği gibi Almanya'da büyilk aekerf trzahü· 
ratı göstermektedir .. 

----- Seans Saatleri ----
Hergün : ı s - 17 - 19-21,15 Hergnn: Son 21,25 
Pcrıembc : l 3-15 talebe eean ı cuı Halk 
Cuma: 13 ilave ııeanıı. 

• • M h d • Ed k • baıkanı doktor Bay ..,.,. nıstan Bır ua e e ımza ece mış Uz'unbaokanlığnıdı top•:.,k'' 
tır. Azadan Hamdi AkY fı ti•' 
15 gfın izin verllmlo, y,.l e 

811 İstanbul, 14 !Hoaoal) - Gelen haberlere göre Streza konferan!l netl ..:eıl olarak İtalya, TOrklye, 
devam edemlyen mtıhendl•ııoıt' YogoılBYya Ye Yunınlatan araeında bir Akdeniz misakı imzelaoacaktır. 

lıtanbul, 14 (Huıual) - Almanya'nın lıtlraklle yenldeu akdedilecek konferanı, bir mayısta Fahrettfn Ali mOaıafı •Y;tk•P 
tır. Sıtma mftcadeleal tab 11. Roma'da toplanacaktır. 

-----~-·· ............ ·--------
lspanya ile Ticaret Muahedesi Başbakan 

Madrid Maslahatgüzarı- Ankara'ya Döndo 

mıza Bir l\lüşa vir Verildi 
Lıtanbul1 14 (Hosuet) - ispanya ile hftktımetlmlz arasında 

ticaret m'1zıkereılol yapacak olan Madrld maalahıtg6zarımıza 

mfttuir olarak Ôkonoml Bakanlığından bay Necmettin ıyrılmıoıır. 
Bay Necmettin Madrld'e hareket etmlotlr. ...... 

İstanbul 14 (Hoauei) - Bir 
haftadanberl şehrimizde isti · 
rahat etmekte olan başbakan 

General İımet İnöntl bugfın 
Ankara'ya hareket etmlttlr. 
Batbıkan lıtaayon4ı hararetle 
teşyi edllmlttlr. 

bittiğinden milnatıle y•P
1 

caktır. ki ,,.. 
Kadro harici kalmıo l ,.ı 

bıta memurunun taı111ln•~.,rtl· 
badce encOmeolne gno boO" 
mlotlr. Dftnka mtızakere ,o 
dan ibarettir. Çareamb• gO 
gene toplanılıcaktır. I ğ1 
Kemalpaşa Bağcı ~ .. ı 

ıak..-
Kemalpıea bağcıhğı d3' 

t'tmektedlr. Bu yıl 2400 6()0 
nftm yeni hı~ dlkllm11• 6t 

Rus üzüm incir işi f eşkilatlandırılması 

Alman Murahhaslarının Artistleri 

ökCllO' 
dönQm de eakl ba~ 1 d60ooı 
tGr. Kazadaki bağların 

01 miktarı 45 blo dönGnıd · 

ölç il işleri .. ..1 
L.,cfelıe'" 

Ayar normalltrl ""' t1.ıl 

Da iştirak Edeceği Bir 
Tetkik Yapılacak .. 

Ankara, 14. (Huauaf) - Üzllm, incir itinin teokllAtlandmlma· 
aına lftzom olnb olmadığının tetkiki tçlo, Ökonoml Bakanlığı , 
Alman marahhıalarıoın lettrak edeceği bir heyeti lzmlr'e 

gijnderecektlr. ...... 
Balkan ökonomi Konferansı 

Romen Murahhasları 
Geldi, Ankara'ya Gidiyor 

latanbul, 14. (Buauai) - Ankara'da toplanacak Balkan öko 
noml konferana1Da lttlrak edecek Romen murabh&Bları bognn 

oehrlmlze gelmloler ve karoılaamıolardır. Bunlar, Ankara'ya 

gideceklerdir. 

Selanik Harh Divanında 
~ 

Mahkfım Olan Zahitler. 
SelAnlk, 14: (A.A) - Dhanı harb Serez topçu alayına mensub 

zabitlerden ikisini mtlebbed hapıe, on taneelnl de beoden yirmi 
yıla kadar muvakkat hapse mahkum etmlotlr. Bu zabltlerln for. 
mıları ıöktılecektlr. Diğer taraf tın birçok zabitler de 6 aydan 
4 yıla kadar adi haplı cezasına mahk.tlm edilmltlerdlr. 6 zabit te 

beraet etmledr. 

Zabitlerin 
Maaşlarına 

Zum Var .. 
lıtanbul 14 (Hususi) - Za· 

bitlerin maaelarına zam, birinci 
kAoun 935 senesinden itibaren 

baelıyacaktar. 

Venizelos 

Fakültede 
Eleman Ye-
tiştirilecek. 

Ankara, 15 (Hoaoai) - Bu· 
rada açılacak TıbfaktUtesfnde, 

soysal 1ağhk lolerl için eleman 
yetlotlrllecektlr. 

Edebiyat fıkalteslle mftlklye 

mektebinin de Ankara'ya nakil 
muhtemeldir. 

Paris'e Kaçmış Çekoslovak 
lıtınbul, 14 (Busoei) - Aıl Parlamentosu. 

Veolzeloala beraber kaçanlardan 
bir kısmı daha Yunan hflkli· Prag, 13 (A.A) - Parltmen· 
metine teslim olmootur. Ve· tonun ilk teorine kadar top. 

nlzeloa Parls'e kıçmıotır. 

teşar Oldu. 
İstanbul, 14 (Huaoai) - Dı· 

ıırı itleri Bakanı müeteoarı 

vekili bay Agih'ın mileteearhğa 
aHleteu tayini yakıek tasdike 

iktiran etmfttlr. 

laotılarına devam etmesi lbım· 
geliyorsa da umumi aayln se · 
çimi 19 mayııta icra edilecek· 
tir. Şimdiki meclis Paskalya 

yortulannı mateaklb feıhedi · 

lecektlr. 

Seyyahlara Kolaylık 
Nla 13 (A. A) - Kan, Nla 

ve Fllfrant fehlrlerlnde deniz 
yolu ile gelen seyyahlardan 
şimdiye kadar alının nrgller 

Ilga edllmlttJr. 

Ankara'da .. 
Ankua, 14 (A. ~) - Tarkl· 

ye'de l blrkaç festlnl verecek 
olan Sovyet Rosya'nın baytık 

artistleri bu nbah Anadolu 
ekepreslle boraya gelmitlerdlr. 

San'atklrlar durakta kaltftr 
bakanlığı, Halkevl, Sovyet bft· 

yflk elçiliği erkAnı ile gazetrcl· 
ler tarafındau karoılınmıo ye 
kardet artistlere buketler veril· 
mittir. Mleaflrler Ankara Pa· 
laı'a lnmlolerdir. 

Sao'atklrlar heyetinin bı~ · 

kanı bay Arkanof öğleden evel 
KtıltOr bakanı bay Abidin Öz 
men'i ziyaret etmiştir. 

Ankara, 14 (Hoıust) - Sov· 
yet Opera artistleri bur•da ha· 

raretle karoılınm•ttır. 

Harbiye 
Nazırı 

Mahkemede. 

oer" ile ayar memurları o~o· 
belediyedt'D verllmektedl:· 

0 
~ 

noml Bakanlsğındao ge e .. aol 
D te ... 

emirde, ölçtı lnkıltbını ~,J 
ugrunda ve bo boıoıtl .,oll' 
tedbirleri ihtiva eden k•:,ı,ıt' 
çıkıneıya kadar melO ,..,-

vazifelerini dikkatle yıpOI o•" 
blldlrllmlıtlr. Yeni k~_,. 
ölçd ve ayar teşekkftller ~pf• 
men bakanlık emrlae abaıOI 

. e Bayan Nurıy .,,,. 
İzmir Cdmhurlyet Jtaf 

1 
t' 

tltdaCl mtıdGr maaYlollİ98'f" 
rlh . coğrafya maılllnıl 
Nurlye tayin edUmtotl~· 

Bay Bedr• lf'' 
pO dl 

Kueadaıı kasaıı ti rl ıcl' 
ılnde biriken lakla lele r4 el' 

çalaımak ftzere Uıank6P fff 
po lakAn lolerlnde çalı ... 
Bedri tayin edUmlotlr. ·ıet 

Kllçilk Dileocı . ~ 
bl,.,..... 

lekele baolarındı, 0 ~ 
Dolma lıkeleılnde bol:~; fil 
kilçilk ve hııari çoco t00 lf 
geçeni taciz ederek 

1 ~· 
Bakıcı, 14 (A.A) - Me· makta, dllenmeUedlrlef· ~ 

buaan meclisi ılddetll mGnaka· 1 ıırO .... 1' lar bazı yolcu ıra ... ~ 
aalardaa IOnra Hkerf malzeme• Lfb aeee• "' adım adım ta.. e 
nln teslimi hakkında 1930 se· ileriye gidiyorlar. ~·~ 
11eslnde Skoda ile aktedllmlt Belediyenin nazırı 

olan kontrato iti hakkında tah· celbederlz. lİ 
klkat lcruına: memur encame· ld Heye 
nln raporuna kabul etmlo Ye are ""~" 
nazırların mea'aliyetloe dair DDn Bir Davays dfl 

eti -· olan kanun mucibince aabık VllAyet idare beY ç ,a-4 
harbiye bakanı gener_-1 Cthaakl toplanmıo, kahve, ptrl0 ~/ 
ile eski maliye hılranı Bay Pa· r6k reımlnden dola1

1 
it f 

povlç'ln temyiz mahkemesince idaresi aleyhine iki tıC dl::-
mohıkeme edilmelerine karar fından açılan ldıd bir ~A' 

tetkik etmletlr. Ar•dlbl~~I":"., verllmleılr. ı • 
geçtiği göralmllt. ti e te pi' 

Bfıkreo, 14 (A.A) - Eski 
mally,, bakanı bıy Popovlç'lo 

sız oldagu karırıaı k., .... ~· 
Heyet memurin ıoo'::, c" 
Atd bazı evraktır• Skoda hl dolıyuılle yflbek 

temyiz mahkemesine seki hak· 

kında meb'usan meclisi tarafın· f ı~~~~mı~!!"'-f'~ 
dan verilen reyler iki afilftse 

baliğ olmadığından beraat ka· 
zanmıottr. 

Maamaflh mumaileyh emval 
ve emlAklnl ne suretle ve ne · IL-~----
reden elde etmlo oldoğonu dl 

yet mahkemeıl huzurunda la · 

bat etmek mecburiyetindedir. 

Saylavlıklara 

Yeni Namzedler. 
1atanbnl, 15 (Hasuıi) - Boe 

iki aaylavhğa General Sıdkı ile 

KöpriU6 Fuad'ın nımzedliklerl· 

ota koamuı muhtemeldir. 

Arabi 1354 
11 Muharrem 

Evkat 

Gtlıie' 
Öğle 
İkindi 
Akpm 
Yataı 

lmaak 

EsaP' 
ıo,35 
5,26 
9,10 

12 
ı,31 

8,46 
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-----------------------~-----------------------

....... 
Tarife indirilirse 
Çok Yerinde OJur •• 

~ M:::~~ıı;h•k~:;.:~ran•. Dün Hastaneler ve Hastalanan Me· 
MOıterek bir hAklmlyet al· 

tındı Y•~amak keyfiyeti de morların Vazı·yeti KonuQuldu 
(Millet) teıekkflhlode bir bağdır. ~ • 

Fakat, şimdiye kadar eaydı· 
ğıouz hGtün bu uoıurlar ya· 

nıııda vQcudu zaruıi olan, dl· 

~erleri olmaaa da mevcud bu· 
lunınıs1 lazımgelen diğer bir 

uıııur \'ardır ki en baıta gelir. 

&11Uet f lkrJ, daha zlyadtı ruhi 
Ye maneyf blrşeydlr. Mftote· 

•lblerlni, beşerJyetlo diğer kı · 
•ıtnlarından ayıran hususi bir 

'•hdet maoaeıoı tazammun eden 
bir ıey. Bu vahdet, bu birlik, 

ltıClıterek bir savaşın eaerl olan 

ltıftıterek bir tarihin, mftıterek 
tıfcrlertn, mftıterek an ~anelerln 
lletf cealdir .. 

k Birlikte çekilen ıstırapların, 

b~ıanılan zaferlerin ıarkılarda, 
•kl l d b ye er e yaıanan hatırası, 

it Clttbı bir mllletin ideallerini, 
b •rıkterlerlnl ıaheında toplamış 

GyGk adamların aziz ad!arı, 
111111· b b ı atıralar taııyan yerlerin, 
d;ldclerin ve Abidelerin mevco· 

Y•tl, bnuıo bu mftıterek: mi· 
r,ıı il . 

' nı lıyetlo en kudsi ve za· 
r1lri 'Unsurudur T . 

Grk mUllyetçillğlnl de 'fil· 
cııcıe 

1 
getiren bf rçok: unsurlar 

rıııınd h 
Q ı, aneten bu mane•i 
r llıtırdur ki en hlkf m ve kod· 
eıu l 

8 
ro a oynımıştar: 

l'A lr « Atattırk :& , bütün bir 
1.1rk 1 , 

1 
nı lletl demektir. O aziz 

•r ığ 
l'G •n etrafında b(ltftn bir 

"fır~~ lllllletl demektir. O aziz 
.._

111 
~ın etrafında bQtQn bir 

k,~ et, bir tek vtıcud, bir tek 

ge( 
1 

•e bir tek yürt"k haline 

h' llllttfr; hepimiz ondan bir 
" rc;ıy tırn ıı, Onun aziz adı anıldtğı 
dıı •n, içimizde mukaddes bir 

•nı11 ~iltı •ecda istiğrakını doyarız. 
bir blrligln bukadar kuvvetli 

11tn•ılldlr. 
Sonra 

lı~•tıın • e~lz Tftrk kahraman· 
"\ı nnotolm11 hatıralarını 
t ı11n b qtiLJ lr Çanakkale; TOrk 

-. Ali 
~1lt1lld ııvaıının ilk temelinin 
Sı,,8. bUğo bir Erzurum, bir 
~erit 11 eıvaıın yürfttiUme•lnde 
hı, ;t bir dimağ •azifeıl gö en 

tı(tbı llltıra, 14Mllliyeıin maklııı 
b ilin 1 it S.1t Jenildlğl" bir uö nO, 
lırtı,11 •rya, Anadoln 'nun harim 

Yet 1 bir Dumlupınar n nlha· 
' •t11t1 oı,11 bı ll aavaşıoın ilk hedefi 

llhrıpı r lıoaır .. Birlikte çekilen 
le it •rın, bedenen Omltlerln 
L ltllJıl 
qltır,1 •rı zaferlerin ölmez 
hlttrı:a ~taru tıoıyan bu yerler, 

lece1tı •c;llJ ve bizden sonra ge· 
~ er l 1 Grı:a dl ç n, "Ne mutlu Tür· 
ile bay:~ne!., SözünQ söyleten 

~.YIJıA birer gurur ve ıeref 
~lllılt ~ ile luıvvetll birer ya· 

"''le"- •A•dır. Bir milli birlik 
t -.eQllde b 
t1ıg1._ onlardan daha 

VtlAyet genel kurultayı dftn 

öğleden sonra VaU General 

KAzım Dlrlk'lo başkanlığında 

toplanmıı, vllAyetln aağhk büd· 

çe81nl onıylamı~tır. 

Ödemlı'te bayan Soad'ın 
3800 lfraya alınmış olan araa· 

nıo 3000 Ura borcunun öden· 
meal hakkındaki istida okundu. 

Bay Yu!mf Ziya (Bayındır) 

yüksek f latle alınan bu area· 

om 40 Ura mokablltnde Öde· 

mlş hlmayeletfal cemiyetine 

bırakılmış olmaaıoın sebebini 

ııordo . Daha bazı fiyeler söz 

aldılar. İstida vilayet encüme· 
nine verildi. Kuşadası hastanesi 

yılda verilen l(JOO lira il" hiç 

bir it göremlyecek durumda 
kaldığından dispanser halinde 

idare edilmesi ve bazı işler için 

aağhk bOdceslne eoaz 3000 
Ura konolmll!ı ve muhtelife 
faalından 935 büdcealoden 

20,000 lka ayrılması hakkında 

ııağlı k encfimenl mazbataları 
onaylandı . 

İdare encftmeolnln; Kanığa 
bağlı Kaı,ıkçı ve Dağıatan köy· 

lerlnln nahiyeden ahnarak kaza 

merkedne bağlanmaaı ve Tire· 

nlo Göme dağlan civarında 11 
köy için harada bir nahiye teo· 
kili muvafık görüldOğü hakkın· 

dakl mazbataları okunarak 

onaylandı. 

Bundan aoora memleket bas 
taneıl haobeklmllğloden gelen 
ve haatıoenlo delller koğuşun· 

da inzibatın temini için bade· 

me mlktarınm fezlalaştırılmaeı 

hılı:kındalı:l teklif 1 iizerlne Vali 
General bono taavlp ederek 

izahat verdi. 

Doktor Bay Osman Yunus 
(İzmir) hastaned~ki haetanedekl 
hademe mlkdarının 45 oldu· 
ğuno, bunlara ylrmibeşer lira 

Ocret verlldlglnl, halbuki hasta· 

nede yatacak yerleri de bulunan 

ha hademelerin Ocretleri on 

onbeş ve yirmi Ura 6zerlndeo 

•erlldlğl takdirde daha fazla 

bademe kullanmak fmkAoının 

temin edllmlı olacağını, ayol 
tahsisatla, meseli 60 bademe 

kollanablleceğlol aöyledl. 

Bay Haaan (Bergama); baıhe · 

kimin 25 liraya bile hademe 

bulamadığından şikayet ettiğini 

ıöyledt. Doktor Bay Oaaıan 

Yoouııı; 

- Ben 80D zamanda baı,he· 

kimle gôrftştüm. O da muvafık 

gôrdO. 
Dedi. N etieede teklif; genel 

kurultayca onaylandı. 

Daha ıonra hastanede bakı · 

(ı. unsur b l ••.lfllet) tı onabllir mi? lan memurların hBBtane Qcret 
'1b11ıır b 

1 
(Millet) yapan asıl lerlnln kendilerinden tahsllt 

b Q n:ı 
lltı•tJı (Pd •nelf unsurdur ve 

1'rı blrl illet) olamaz. İnııan· 
•r1 C•tlren b 
b 191Qd1 bf u ıeyler, onlar 
•latt buı r Yakınlık, bir akra· 

~er. Bu ;ndoğu hl81lnl hiaıl 
tııediltt 0••nlır • birbirlerine 

lıtd erıuı b 
1 

•ı:ı ıy ve •oka lnean· 
''•tlı •nırı e•eatı haiz olduk· 

l>e •rlar. 
it ltı~k ki 
)tt), bl ' (Millet) ve (Mil· 

•L1ı r takım ı h •rnıy,IJ ormüller tçln 
h~ttldtıt. On:arlf t gftç bir mef. 

8llr. '{ n ôıa, cevheri bir 
tıcu e htıtQ h 

Ce çı'- 11 ta llllerden şu 
letL• iii.lr kl (BI . 

"'11 ede1a b r nııllet, onu 
...._ So dttın fertlerin can." 

no 4 neft yClzde -

muvafık olub olmıyacağı bık· 

kında!bastane bıı,beklmlfğlnJn 
diğer bir teklifi okundu. 

Bay Mehmed A idemi r (Çeş 

me) ; izahat verdi, umumi mü· 

vazeoeye dahil bulunan memur· 
ların tedavi ficretlerinf n bıAiı 

bulundukları Bakanlıklarca ve· 
rllmeal kanon icabından oldu· 

ğuou, kanun mucibince bir 

memurun baatımeye kabulü 

l.fn Qcretlnln evvel4 bakan· 

lılı:tan !stenmcsi IAzımgeleceğlnl, 

ıonra hastaneye kebulü lcab 

ettiğini, fakat tatbikattı buna 

lmk4n göriUemedlğlnl aöyllye · 

rek dedi ki: 

---------.. ---------
- MeselA bir memur hae· 

taneye müracaat ediyor, ôlflm 

halindedir. Onan için evveli 

bakanlıktan müsaade mi almak 

lAzımdır? 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürii "rektlf eıfatlle toplan . 

tıya iştirak etmiş olan Dr. bay 

Necmeddlo; kanundaki sarahı· 

tın paranın evveli bakanlıkça 

verilmesi şeklfnde oldoğunu, 

bu şekilde de basta bir memu . 
ruo beklemesi lcab ettiğini, bu 

vaziyet karoıeında memurun 
evvela hastaneye alınarak te· 

davl edllegelmekte, ficretlnfn 
de sonra bakanh1Ltan isten· 

mekte olduğunu a??lıttı . Vali 

General Ktzım Dlrik ıunları 

söyledi: 

- Pek uzağa gidiyoruz. 

Ônftmüzde örnek .ardır. Haa. 

tane İzmfr'n olduğu halde el · 

var vllAyetlerdeo, ıuradan bu. 

radao gelmiş 60 bin amele 

vardır. Bunlar hastalanmış, 

haataneye mOracaat etmlı. AI. 

mıyacaklar mı? Böyle :blrıey 

olamaz. 
Bay Basan (Bergamı) -

Bunlar amele, ötekiler memur. 

dur. Mali vaziyetleri daha 

iyidir. 
Vali General: 

- Bir amele 40 lira alır 

bir memur ise 35 Ura, aradanl 

fark kimin lehinedir. Heyeti 

umumiye ııöylealo. Dedi. Bon· 
dın sonra nokat bay Fehmi 

Koral (Bergama) söz aldı: 

- Kanunu~ mıdde81odekl 
sarahate göre devlet memurlarını 

korumak istemektedir. Bakan· 

lıktan h11taneye kabul için 

mOaaade mea'eleei bir formall· 

tedir. Müsaade latlhsallne im· 

kin olmıyan ahvalde hastaneye 

haata memuru alır, sonra Ba· 

kanhkla muhabere eder. Fakat 

heyeti sıhhiye, memurun Hğ· 

lık: vaziyetini müsaade almağa 

muvafık gôrtıree eneli mftsaa· 

de ılır, sonra memuru kabul 

ve tedavi eder. Memurin kanu· 

oundı da acele itler için bu 

ıekll kabul edllmlıtlr. 

Bay Haaan (Bergama) kanan 

hükümlerine göre hareket edil· 

meslnl ve teklif in o kayıtla 

onaylanmaaını istedi, Hukat 

bav Murad Çınar da 8ÖZ aldı, 

hastaneye m6arcaat eden hastı 

bir mPmuron hiçbir vakit red· 

edilmediğini ve hu şeklide 

müsaade alınmak için Bakan· 

lığı m\lracaat olunmadığını 

söyledJ. Haatane baıheklmllğl· 

nln bu teklif ile hareketin bir 

teeanQd teşkil eylediğini ııöyledl. 

Bay Fehmi Kural; kellme· 

olu dar çerçlveal içinde görü· 

ınrlerae vaziyetin gücleıeceğfnl, 
fakat anlamlı görüşülOrae işin 

değişeceğini, devletlo; memur· 
ların sağlığını tekeffül etmlo 
dorumda oldoğnnu, bunun· ak· 

atol dOşünmenlo fmk4oı bulun· 
madığıoa, ölümcül halde gelen 

blr hastanın derhal kabulfl lcab 

edeceğini, kanonun da bu kaydı 

ihtiva ettiğini aôyledl. Teklif in 

bir defa eağlık encümeninde 

tetkikten geçlrllmeal onaylandı. 

Vali General; İatanbol'da 
BOyükderedekl meyvacıhk en&· 

tlUleOnOn yaptığı işlere Ald bro· 

şürler getirttiğini, gelecek yıl 

bödceıılnde meyvıcılık için ah· 

nacak tedbirlerle Ege mıntaka· 

111oın; bütftn bılkanlar için bir 

meyva istihsal kayna~ı olabile· 
ceğlol, şurada borada yetlı,eo 

milyonlarca armud ve Almanın 

veealtslzltk ve ambal4j yapup 

eevkedememek yüzünden yok 

babasını eatıldığını söy ledl. 
Teklif ve broşürlerin ziraat 

encümenine gônderllmeel onay· 

landı. 

Bundan sonra kaza dlapan· 
serleri için sığlık büdcealndeo 

ay11lan ve dispanserlerle , haata· 

nelere yardım için 10 bin lira· 

ya daha 5000 lira llheaf bak· 
kında yirmi üç üyenin lmzaslle 

verilen bir takrir okundu. Bu 
teklif birçok müoakaıalan yol 

açtı, Vail General; bu şekilde 

teklif lere yer verillrse varidat 

biidceeinln çok aşılacağını, açığı 

kapamanın lmkAnı olmıyaea~ını 

söyledi. Bay Y oauf Ziya ( Ba· 
yıodır) mecltain bOyfik bir ekae· 

rlyetlnl teşkil edenler tarafın· 

dan verilen takririn hatta mfi· 

zekere bile edilmeden onaylan· 

ması lcab ettiğini eöyledl. Bir· 

çok. üyeler bu mes'ele 6zerlo 

de söz aldılar, neticede büdceyl 

kabartmamak ve fazlalık varidat 

bfldceal içinden, fasıllar arasın· 

dan temin edilmek oartlle hu· 
non nazarı dikkate ahnablle· 

ceğl karırlaıtmldı. Celse tek· 

Uf lo bo tekilde sağlık eocft· 

meninde düzeltimeei kıydlle on 

dakika tatil edildi. 

İkinci defa toplanıldığı vakit; 

Doktor Bay Osman Y ooue; va· 

zlyetl güçleştiren bu teklif in 

imza Hhf blerl tarafındın geri 

alınmasını, Bay Ahmed Şdkril 

(İzmir) teklifin gelecek yıl bild· 

cealnde nazarı dikkate alınma· 

aını teklif ettiler. Bo teklifler 

de reddedildi. Sağlık encüme· 
nlnin hazu l11mıı, olduğu maz· 

bata okundu. Epl münakıııa· 

lardan ııonra ve Hrldat had. 

cesl içinden dispanserlere yar· 

dım miktarı eu suretle tesbit 

edildi ve onaylandı: 

Ödemfı, Berıam11 ve Tire'ye 

ikişer bin Ura, Bayındır'• 850, 

Seferihlaar 1 Çeı.ıme, Kemalpaıa, 

Urla, Kuşadası, Dlkllf, Torbalı 

ve Menemen kazaları belediye· 
ierioe edispanser masraf ları 

için 650 ıer lira, Karaburun 

kazaıına Bay Emin (Karabu 

run) on uzun müdafaa ve mil· 
oakaşalarından sonra 550 Uıa, 

Foça'ya 400 
13000 liradır. 

lira. Yekun 

Bandım sonra Memleket haa· 

tanesi rontken cihazı için bir 

maea alınmak, çok harap olan 

imdadı sıhhi otomobllf yerine 

bir otomobil almak kaydile 

memleket bıııtaneei ile E,ref· 

paşa h1&tanelerl masraf büdce· 

leri 224,911 Ura olarak onay· 

landı. 

Genel kurultay, çarşamba Ye 

perıemb.e gilnlerl öğleden 80D· 

raları toplanarak maarif ve 

muhtelife bildcelerlnl bağlıya· 

cık ve dağılacaktır. 

Esirgeme 
Kurumu Yıl-
lık Kongresi .• 

Şebrh.olz Çocuk Esirgeme 
(Blmayeletfal) kurumunun yıl · 

lık kongresi dün saat onyedlde 
Verem MQcadele cemlyetlnlo 

Beyler sokağındaki aalonuoda 

toplanmıştır. Toplantıda Vali 

General KAzım Dlrlk ile COm· 

huriyet Halk partisi Ylliyet baı 

kanı Yozgad aaylavı Bay Avni 

Doğan da bulunuyordu. 

Kurumun yıllık faaliyet ra· 

poru okunduktan aoora Çocuk 
Esirgeme f ılerl hılı:kında bazı 

haabıballerde bolunulmue ve 
merkez heyeti için Bay Avni 

Doğan'ın teklifi 11zerioe yapılan 

ııeçlm neticesinde Bayın Maide 

Kbım Dfrlk K. ile doktor bay 
Fikret İabaln, doktor bay Oa· 

man Yunus, doktor bay Nec 

mlddfn, muallim bay Mltat, 
eczacı bay Hamdi N(h:het, n 

hay Kemal KAmll, avukat bay 

Süleyman FRlk ve Nahid Hilmi, 

tüccardan bay Mazhar Nurullah 

ve Şerlfzıde bay SalAblddln ile 

ressam bay Kadri kazanmıılar· 

dır. Merkez heyeti yalı:mda 

kendi araııında top,anarık idare 
heyetini seçecek ve üyeler ara · 
aında iş bölümQ yapacaktır. 

Bar, Saim 
Tetkiklerine Başladı 

Güreı, mllli takım kaptanı 

Bay Saim, lzmlr'de yapacağı 

tet .. lkler için dftn bir muhar· 
rlrimlze şu mahl~ıtı nrmlıtlr: 

- İstanbnl'dao ayın ıekl 
zinde ayrıldım. Ôoce Eııklı,e· 
hir'e uğradım, gftreş lıleriol 

gözden geçirdim. Eskhehlr'de 

güree faaltyetl yerindedir. 1ıe · 
rlalnden ftmltvar olabiliriz. 
Sonra Kütahya •ya geçtim. Hu 

mıntıkada gilreı faaliyeti nok· 
aaod.r. 

İzmlr'de bir hafta kadar ka· 

tarak gdre~ilerl blrle,tlre· 

ceğlm. İzmlr'de istidatlı genç 

ler var zannediyomz. Buradan 

Bahkesir e gldece~lm, fakat 
tekrar İzmlr'e döneceğim. 

• • • 
Bu yaz aylarında, 

Ruı mtlli güreıcllerl 

temılll karşılıımıla.r 

caktır. 

Türk ve 

araaında 

yapıla· 

Talebe Tetkikleri 

Efez harabelerine tertlb edl· 

len seyahatler için klnlaoao 

huııuııi trenler gayet 11 bir pı · 
ra muk.ablliode temin edlldlgf 

halde Ltdyı h<ikumetlnln tarihi 
pıytahtı olan Sard harabel~rlnl 

görmek lçlo tertib edilecek bir 
ııeyahat için m6hlm bir para 

aarfı ve tabaf~I IAzım gelmek· 
tedlr. Bunun aebebl tenallitııı 

tarife tatbik edilmesidir. Bal· 
bukt Turlng ve otomobil ku· 
lObft Jzmlr ıobtal buy.ı devlet 

demlryolları battı etrafında bu 
~ekllde birçok seyahatler tertlb 
edecektir. 

Kultıbdn lzmtr baokaıu olan 
Vali Genl"ral KAzım Dfrlk bu 

meı'ele hakkında Bayındırlık 
Bakanı Bay Ali Çetlnkaya'ya 

müracaatle bu gibi tetkik ge · 

zlntllerl için teozilltlı tarife 
tıtbik edllmeılol ve bu aorelle 
balkın iç memleketleri gôrClp 
tanımalarına yardımda bolooul· 
maeını rica etmiştir. 

13 Yaşındaki 
Kızın Macerası 
Zavallıyı, Para Moka· 
bilinde Satı yorlarmıt•• 

40 yaı,lannda Muazzez Dl• 

mında bir kadın, blmayeıılne 

aldığı 13 yaoında Hayriye le· 
mlode bir kızcağızı f uhıa teı, · 
'fik etmekle aoçlo olarak, dGD 

Asllyecezada muhakeme edil· 

mlştlr. iddiaya nazaran, Muazzu 
bo kızcağızı mf'ofut mukıbt. 

llnde b1Zı erkeklere aatmıı.ıtır. 

Fakat bo defasında ıbrahfm 

namında birinin par111ını aldığı 

halde kızı vermemlt, İbrahim 
de şiktyet etmiştir. 

Hayrly~, Muazıez•ın kendi· 
ıinl bu yola 11Qrlllı:lemelı: lale· 
dlğiol 8ôylemlt; Mo11zez, bunu 

reddet mit, 

- İf tlrıdır. 
Oemlıtlr. Dan şf kAyeıçl kun· 

duracı Şerifoğlo 1brııbhu de 

dlnleumletlr. lbrablm'e görf!. 
Muazztz, Bayrlye'yl 3 lira mu· 
.kabilinde H bir cuma gtın6 

göcüıttırmek lçlı:ı motoLak kal· 

mıştır. O giln perıembe imiş. 

Munzez, paray; aldı~ı haı•Je 
geı,:tl~lnl ıöyllyerek erteııi güne 
haralı.;tDıı. Cuma göoQ &1ae1Zc1, 
lbrıhlm'deo kızı ılncmıy:. gôa· 
dermek için 25 kuruş dslıa 

almııtır. İbrahim, vicdanının 
ıeeloe uyarık zabıtaya haber 
verıulşdr. 

Muhakemenin diğer imm 
:;lzll geçmlıtlr. 

Erkek Muallim mektebi tale · lşciler Arasın· 
beılnden bir gurob dün vlll ,.. C • 
yete gel rek Umumi meclis daki Son ınayet. 
müzakc-relerlnl taklb etmişlerdir. Tevfik, Rifatı 

LA DAM O 
KAMELYA 

Alekaandre Domaıı Fflı'ln 

ölmez eserinden iktibas edilen 

bıı,tan baoa aşk ve heyecan 

doln aenenln eo bfiyftk Ye en 

gfizel filmi. . 
Yovane Printempe 

.Mıırguerit Gautier rolünde 
Piyer ı-·reenay 

Armand Duval > 

J.ugne Poe 

Dual Pere , 
Jeaune Marken 

Prudeoce > 

17 Nisan çarşamba gOnOoJen 
itibaren TAYYARE 

sinemasında. 

Nasıl öldDrmilş?. 
Ollııton tflUln mağaıaaı kar· 

ı.ıııında ltcl Bıy Rlfıt'ı öldOr· 

mekle aoçln Dlnar'b Tevl lk 

'fe metreıl Ablde'nln mabake· 

melerlne diln A&ırceuda ba· 
kılmıotır. 

Tev( lk, hldlııe eena11nda RI· 

Cat'la karıılaıtığını n Rlfat'ın 

elindeki kırbıcla hem kendlılnl, 
hem de karm yerindeki m,t. 

reılol döverek yerlere yonrla· 

ması 6zerloe korka, Rlfat'ln 
cebinden dilıeo bıçağını alarak 

onu vurduğunu ıôylemlotlr. 

Abide de, kocaıını kurutmak 

için Rifat'ı eaçlarıodan talla· 

ğono ııôylfyerek Tevf lk'I teyld 

etmlttlr, ıahldlerln ifadeleri de 

bone ; akındır. Daha bası f8• 

hidler dhaleaecektir. 



Anadolu'nun Tarihi Tefrikası lzmir Kız Lisesi Talebe- Tokat'ta Mo· 
d B. N hi)'e . . A d G . . . ern ır a 

sının y ın . ezılitısı.. • ......... ......--
, Bataklıklar da 

/fArUI( flAKAN 

Tefrika o. 25 IU. AYHAN 

Kocası ölmüş. Fakat Ne Yazık; Ara
mızda Geniş Mesafeler Var! 
~~~~~~~~~~•wwm•cm ... •-~~~~~~~~~~ 

Aksungur, kılıç ~ullanmakta gor'on ~afıwnı fırlattı. Aybey, 
da usta imi~. İkisi birden hü Kafa, takır tukur, yuvarlan· - Kahbellk! 
cum etttler. Arkamı dıvara dı, gitti. Diye mırıldandı. 
verdim : 

Yarım saat kedar çarpıetık. 
İzmir Kız lisesi talebeai Aydın Halk.evinde çııy içerlerken 

Yiğit başını salladı : - O delikanlı bana daha 

- Ah bu lneanl.r ·diye ıee blret1yler ıôyledi amma aklımda 
Aksungur, kurnaz, deeaas tilki· 

nfn blrJ idi. Kılıç kullanmHıoı 

çok beğendim doğrusu .• 

Tlboyet lkloclslnl de çalımına 

getirdim, yuvarladım. Fakat kı· 

lıcam parçalanmıştı. Aksungur, 
bir :kahkaha tarak üstüme atı· 
lacak oldu. 

Mağaranın agzına doğru kaç · 
hm. Bıç ğımı çekerek karşıdan 

lırlatrım. Bu benim en eon oyu· 

numdur. l·tedlğlm adamı, iste· 

dlğlm yerinden bıçak atarak 
vururum. 

Ak u11gur'uo ölQmü de ken· 

di 1 gibi korkunç ve çetin oldu. 

Saatlerce tepindi. Karşısında 

seyrettim, Ulylerim bile Orper· 

medi. 

Nama lu, eref 11 bir kabileyi 

kehhece bastıran ve 1011110 oğul · 

larını, köle gibi baekalarına aa· 

tan bir alçok, ancak böyle te· 

pine tepine ölmeliydi. 
Görnyorsun ya arkadaş, ben 

eon kert ye kadar sabrettim. 

istedim ki, evvelA onu alıp y•· 
relıma götürelim. Botta iki diiış · 

mınımdan bile fedakArhk edl· 
yordum. Ne çare olmadı. 

Ad ız yiğit bunları söyledik· 
ten sonra, parmaklarının ucun

da eaçlarından tuttuğu Akıun· .............. _. ........ 
ANADOLU 

lendi- hep bu kafanın zorun tutamadım Aybey. Bağaraeındakf 

dın çekmiyor muyuz? iyilik te papH hOkOmdır da ölmüş, 
ondan, kôtOIOk te ondan. DOn· dedi.. 

kd Aksungur'u bugOn toprağa Ayb"'y, Solağ ı kohmd n tuta 
eürOklfyen de gene o kafa ol· rak tiddcı le eımıtı. 

du. Haydi sığlıkla kal arkadat! - Ne dedin, ne d"din? Al 
Bfr gOn gelir de bulueorsalı: daıımadığıodon e roin misin! y ., . 
borcumu Odulm. lıt leltmft olmıya ın. Ver dno 

Ne yalın söyllyeylm Aybey, Hudut mı dedin, iyi düşün! 

ben böyle bir yiğitle yan yıua - Hah, hah! f ştc öylA. H 
buluomak 1 terdim.~ Sarmıetık, nim dllim dönınlyor d eöyle 
ayrıldı, pıoarıo aktığı yol bo mlyorum. 

yunca, kayboldu, gitti. Aybey geriµ bir hevenını l 
Aradan Ud eaat gec;mletl. Ben heyecanla f ,.~,hvo 0 Sr.ıl ' 

de yola çıkmıetım. 81r de ne onun ıendele ftdul ~ö rl ı 
bakayım: ş - o tıt ıo Uıtlune otur 

Aklıma birçok şeyler geldi. Aybey! 

Yanıma gelince : o h ı ld ıı 4 mırı anıyordu : 
- Ne var? 

- Yalnız kıldı. KocHı öl 
Diye sordum .. 

do, yapı yalınız kaldı.. Fakat 
- Sana biroey eöylemeıılnl 

~- ne yazık! lArım1zda btr dıha 
unuttum. Kul~ğında boluneon, 

aeılmaeı mümkdn olmıyın top 
belki lbım olur. 

rıklar var .. 
Dedi ve şunlan aollllll : 
O gOo ma~aranın kapuında Salak, hayretle ona bakıyor 

ve bir taraf tın da ensesini ka· 
içerisini dinlerken, deha bazı 

şeyler duymuş. Deeee batı ellerin şıyordu. Bir iki defa ağzını aç· 

de bundan bir lklynz yıl evel tı, blreey soracak oldu. Yapa· 
madı, eostu. 

bir adam çıkmış. Adı Muham· 

Aydın, (Hoenei gecikmiştir) 

- İzmir ız lise i talebPlerln 

den 60 kişilik bir grub dün 
bnşlarmda mOdür ve o utan· 
ları bulunduğu halde özel o to 

kar la Aydın'a getıliler Konu 
lsrı H nlkevl b udo u, p rtl, 

Ha lke vltler ve okutanlar dorukta 

kereılndıl r . Konuklar 'dbğru 

lia lkevluc gt>lnek, kP ndllcr irJ 
çay v~ril H. Ça lc;Hlrken p rti 
oumtıHi vflayt't idarı bf'ye.thı· 

dr>n Buy .. ı rı JJ• ov~ Ualkevt 

'UDJ J r \v .... 
D ı· J . .... ~ söy lediler . Vtıe 

çevlrmeot kar~ ı lı k vr.rdi. Ko 
nuk.lar Halkeviodt n çıkarak 

orta ve an~at mektebini gez 

dfJer ve pınar başına giderek 

öğle yemek\eriut yediler. Ve 
saat 15 te kareılıyanlar tarafın 
dan uğurlanarak Aydm'dan 

ayrıldılar. 

• • • 
İzmir kız llseel mndürü B•y 

Haydır Candanlar'dan aşağıda · 

ki mektubu aldık: 

1\fektebimfz talebesinden 60 
kiış\Uk bir grubun 12 nfıan 

med imle. Buluoduğo yerler, Bahsi karıetırmak lıtedl : 

yanık, aueoz kum çölleri imiş. - Karnın ıç mı Aybey! Kırkağaç'ta 
Oralarda kara renkli Arap de· Delikanlı, Salağın yüzdne G ı e· 
dikleri lnııanlır otururmuş. Ben dik dik baktı : enç er ır· 
onların adını bir nlr.it Çin'e - Ne adamaın be Salak? liği kongresi ..• 
gittiğimde de doymuetum. Ben ıeni bir tnrHı adam ede· 

Bu Muhammed, başına bir Kırkağaç, (Boeosf)- Gençler 
Gün-lük--Si;sn-_l_G_a-aete yı~ıo laııan toplamıf. Peygam· mlyeceıım. Hemen kôr boğazını Birliği kongreal, C. 8. partisi 

" dGeftnftratın. bıışkanı bay Haza Dolman 'ın 
Sahip ve Baıyazganı ber olmof. Yeni bir din gGt· S l L f f Afd" 

mal 
'"'e sonra ,..lm"t· 1 a., 18 ıa ' gu "' : baıkanlığındı toplanmııtır. Kon· 

Haydar Riişdil ÔKTEM • v u _ Bıeka neyim var ki a yi· d b"'t" 0 1 Umumi neşriyat ve yazı işleri Şimdi onun dininde olanlar, gre e u un m nevver er ve 
müdilrlı: Kemol Talit KARACA ğltlml Boğızımla hayHnım, kı· gençler bulunmuştur· Nl21mna· 

1 
• Aııya'ya bQcnma kalkıyorlarmıt. hcım, kargun, okum. d d llı:llkl 1 darebanesi: Aybey bu sözleri duyunca me e eğt" er yapı mıe, 

lzmlr İkinci Beyler ıokağı ııpeırı LeeUdl •• Aybey gayri ihtiyari gftldtı !por, muaJki, temeli kollarına 
C. Halk :FırkaBJ binası içinde • kl L 

- Deme
L do~ra lmı··. So~d ve uıığına ya aşaraa onu oma· yeni çalışma programı çizilmiştir. 

Telgraf: lzmir •• ANADOLU • 0 v ~ 
Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 ellerinde çıkan haber yanht ve zundao okeadı, yanaklarından Yapılan seçimde idare hey· 

ABONE ŞERAiTİ: ya yalın değllmle. İran klsra· ôptd : etine Maarif memuru bay Ne· 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Üç sıoı bucak bacak kaçırtmıe, dl· - Ya ben, ya ben! Beni clb, muallim Haııın, tapucu 

aylığı 500 kunı§tur. yorlardı. naeıl unuttun! oğla Necati, tahsil mOfettlşl 
Yabancı memleketler için senelik _ Hah, tl kendileri! Bun· - Sonu var - bay Asım, matbaacı bay Meh· 

ahbne ücreti 27 liradır. 1 Jar, bizimle başı çıkamazlırmıt med, tGccardan bay ımıil Fo· 
Heryerde 5 Kuruetur. N" 

amma; içimizdeki bozukluk it · 23 ısan ad, ndfuıı kltlbl bay Celll geç· 
Günfi geçmiş nüshalar 25 koru~tor. 

lerine yarayıcakmıe. Çin Hı · Çocuk haftasının ilk mlelerdlr. 
ANADOLU l\IATBAASJNDA kanı ilr. de anlıuırlaraa iyi ola· d Bimayeletfal kongresi de top · 

~~SiDiA:S~l~Ll\:. 1:1ş:T:l:H=~==~c:a:k:m~ış~. •••••••--~~~~~g~n?.n~tı~n~r~. =~=~~l;•~n:mıştır. 
• \ larımın tutoı,ob atmığı baela· Gecenin saat onbirint bol· 

dı~ını bteaedlyordum. Başmer, uıoştuk. Kolları, gôğeü, beyaz 

i#<i itidaline b&klm gibi görOnmek mermer gibi donuk, fakat sıcak 
istiyordu. Fakat onun da ılyıh, bir letafetle kımıldadıkça, da· 

~ TEi ).RA s INDA._ 
., .. .,. 

l efrika numarası: 25 

• manastır kap nmıe rablb ve 

rahibeler anacak .. 
Sonr y ğıı kalktı. Nutuk 

lrad edlyormue gibi bir tavır 

takındı. Fransızcı: 

- Madam ve milsynler .dedi · 

şu a 'açta Hllının bnynk IAm· 

bayı siz de benim rlhl gôrd· 

yoraunuz tabii.. İete bu limba, 
in anların hayatına benzer .. 
Yarın, öbOrgnn gazı Ulkenecek 
ve s6oecektir. Anlatabildim 

değil mi efendim? Şu halde 
aılıluıtlnls,.L 

Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

Ntheyre, bono mGteaklb 

kadehini yuvarladı .. 

- Gôrdftndz mft -dedi· ne 
Mlrabo, ne de Dınton benim 
kadar hatlbtlr. 

Hıışm,.l ve b~n onu alkıışla· 

dık. Bu alk ışt k .. oıltııt de letlrak 

elli ve: 

- Noveyre Hınımefendtyl 

tebrik ederim. Çok movaf fık 

oldular. 

Dedi. 

derin gözlerinden zaman zıman lıyor, dalıyor ve çıldırıyorum . 
bazı parıltılar gellb geçiyordu. Bir sanly~ için gözlerimi 
O da neı'ellydl bu ıkşam.. kapadım. Sanki çehrelerimiz 

- Nftveyre ·dedim· yeter yaklıoıyordo. ~anki dudakları· 
L mız blrl~elyordo .. Başımın göğ· arta •.. 

Nftveyre yOzllme bıktı: ıdoe dOştOğQotı ve sanki bir 
kitle halinde yuvarladı~ımızı 

~- Seo Ndveyre ablaya 
bundan sonra komanda ede· gördyorum. 
mezllo .N~zım ağabey, içmemek Bayıl! .. Dellllk! .. 
için ıeırıır ettim, dinlemediniz. - Ne dOışflnilyorııunoz Nı · 
Şimdi dinlememek sıracı bana zım Bey? 
geldi. Deyince derin, tath, bayıltıcı, 

içkinin tesiri arttıkça, içimde öldQrOcO blr alemden elddetle 

ıııtırablırım da, a~rılırım da uyandırılmış gibi olmu~tum. 
dile geliyordu. Gözlerinin her Bakıodım: 
bakışı, beynimin ort1B1na Hp· - DüeOomek mi ·diye ke· 
laoıyordu. Oalı:lkadın dakikaya keledlm· farkında değilim? 

mQvazeneml kaybettiğimi gö· Naveyre bir kahkaha attı. 
rtıyordum, Kadehini kaldırdı. Elleri titri· 

c ama günfi Aydıo'a yaptığı 

bil' tetkik j!P.ztntlslnde baeta 
Parti ve evimiz idare heyetlle 

emniyet müdürft bay ŞcıkrO, 

loblearlar başmüdilrQ boy Sırrı, 

vuk t bay Cemal, ortamekteh 

ınüdOrO. bay Yıldırım , san'ıtlar 

mektebi mOdürO. bay Emin ve 

birçok muallim arkadaşlar ol· 
llağu halde bütün Aydın hol· 

kından gördOğürnQz allkı ve 

teveccühden dolayı eoo derece 
m,.ınnum ve minnettar kaldık. 

Hep ine son uz teşekkür eevgl, 
ve aygılarımızın blldlrflmeııine 

değerli gazetenizin öader olma· 
8101 Hygılarırnla yalvarırım. 

Kontenjan ____ ... __ _ 
Fransa Bizden 
Neler Alacak? ... 

AnkHr , 13 (A.A) - Türk· 
of li!ten blldfrllmletlr: 

1935 yılı ikinci ve OçQncü 

ay içinde Frınsa'nan memleke· 

tlmlze vermiş olduğu kontenjan 
hisseleri aşağıda göııterllmlştlr: 

l - Nisandan EylUl sonuna 

kadar olroak dzere 6 ıy 1 çf n 

Y'-murta 375 kf:ntal, Mısır 62500 
ayrıcı muvakkat kebule t4bi 

olmak Qzere 50,000 kental 

arpa, 454!1 kental, bu miktarın 
Morlue maclblnce 14,000 ken· 

tal olması lcab ettiğinden bunun 

için teeehbtıslerde bulunnJmak· 

tadır. Bakla 27 ,900 kental, 
faeulya 2000 kentııl, nohud 

2700 kental, mercimek için de 

ayrıca hisse letemletlr. 

2 - Nisan, mayıs ve hızl· 

ran ayları için olmak (lzere üç 

aylık kabuklu ceviz 450 kental, 

kabuksuz ceviz 765 kental, ta· 

neli bul411alır 325 kental, deri 

476 ·A. dan 600 kllo moduıı 

mucibince 47 6 · B. den de hlııse 

verilmesi için teşebbaa edllmletir. 

yordu. Artak dili de intizamını 

bybetmled. 

- Da~nume ·dedi · Nazım 

ağabey.. Lambalar sönmeden 

eğlenmek gerek .. 

Biraz geçmlttl. NOveyre'nfn 

gözleri, ağır ağır kapınmağa 

bışlımıetı. Onun bir parça hava 

alması lAzımdı . Haşmet: 

- Nazım Bey ·dedi · bu cici 
sarhoş kızı biraz bahçede do 
lıştıralım .. 

Niiveyre, gözleri kapalı, mü· 

tebe111lm ve kendinden geçmiş 
bir vaziyette: 

- DJlıetırıo, dolaetmn .. 

Diyordu .. iki koluna 
0

glrmle 
tik. Bahçede yOrüyorduk. O, 
gözü kapılı olarak konueoyor· 
da. Hayır ııayıklıyordu. 

- Bir kadeh daha lçeek mi 

dersiniz? 

Diyordu. Bal11;enlo kenarına 

Kurutuluyor .. 
İstanbul 14 ( Hoeuıi ) 

' Gtıoe 
Tokat'la Turhal ırasında 
tıımtnde ve dört köyO aıer" 

ı• zinde tophyan yeni ve 
bl nııbif mana ile modern r d 

kurulmaktadır. Yeni blçicO 
L bf ıcso 

köy evleri, yatı me•te • ğ• 
llzaeyonu, bir hükumet kon• 

köy nahiye merkezi b0100

1• eıı 1 
calı:tır. Köyld sevinçle ~ ,1 

y•pmaktı ve rualzeıneyl 111 

maktadır. 

Tokıt'takl Jkl 
·~ .. bataklı• 
Gcltı 

mamcn korutulmuetor. P tO 
güle köyOnde 45 hektar 

0,er 
rak, ağaçlık yapılmak b• 
köylüye dağıtılmaktadır. 2 
taklıkta 445 metrelik k•ıı 
açı lmıetır. 

Tavas'ta 
Ağaç ve Köy işle· 
rinde iyi ÇalışıyorJst· 

-~.&.; 
-- -· ·- • d ıJU•1" tKaymıkam Bay Fa ı Sayısı• 

Tavas (Hususi) - ·"'"'"ıı g8l11 
kamımız Bay Fadıl dot• 

0 00 
meaalelnden halk aıedl ctıt· 
Verimi gittikçe art01ıkt• 

1 
re' 

bİO t 
Geçen sene dlklleD 1 fe 

utıısıı~ 
yabani f ldanın çoğa 1 yıl''' 

1'• 
aşılarına batlanmışur. 1.,aıf' kamlık, kaza ve köY be ı,e 

• . tırafııı' •!· lerloe yolların ıkı .jl~, 

eer metre aralıkla ığ•ç dlf 
sele 

meelni emretmlutlr. ~·d•1 

mlzde çareıdın bQkiidlete 1 tlt· 
olan kısımda fidanlar dfkOlb',,r 

f110 
Köylerde yeni sı•çtleP 1,,,ıot tPllı 
Jar lee ve büdcelerlo ,ıı'' 

t IJJ"b'' ,, baelamıelardtr. Yen 11,dv 
ıoııd•~ 6 

çalışkan, eevllmf e vo 9 ~ 
' •'' . Karacaeo, Tavas 11 ııır•t' 

yfto yakınlık dolayıelle ıııV 
teıeıJ1 ~ J 

ııoya bığlınmaeıııı DOJ 
boo" 

Fakat köyler halk• 

ru bulmamaktadır. fi'' 
baMe d• • 

gelmletlk. Burada Cadde ıf'~ı 
bir sed halindeydi. re" lfe 

ıac• 1 
larımızın altında 8 dtJ· 19 

• oıyor btııl 
bir hah glbı uz• " k,\Jb otı 
deniz, bol yıldız! 1 gö f eelf 
altındı, haf il haf 1 

i d "' . ıee ver yor o. jblf" fi-
Beynim totoşmuş g ~1çl1 ~ da 1f'l nt 
Nüveyre'yl bur• "ıı>•r 4ı 

birinin dibindeki gecıJ'el t 
oturttuk. Bir dıklk:erlı.1 
Ndveyre gülerek 

uykuya daldı. re!· 11 
- Nüveyre, NO•C1 t ıı'' 

tJıelJJe 
Diye earstıııı. 

oldu: 
fJ'( 

s.ı•ı0 ,ıd 
- Bırakınıı 1 beı"t ,ç 1' 

bir parça uyuııon, 
000 

etJOI 
Ayıkta duruyor. ttr•'' re• 

diyorduk. Baeı yao GOlıJ 
mG1tO, giUdyordU· I 

oyuyordu.. - sootJ t•' 



-
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l{amutayda l(onuşulan işler 
- Bııı 1 inci Hhlfede -

telefon genel mOdilrD. 935 yılı 
bGdceelnl müzakere etmletlr. 

Bftdcenln heyeti omomlyesl 
tlıerfnde ıöz almıı olan eaylav· 
lara cevıb veren Bayındırhk 
itleri Bakanı Ali Çetiokıya, 
lllenıleket için bir mes'ele olan 
P0etı, telgrlf v" telefon lelerine 
bn 1 Uretle temıı edilmiş ve 
bııı mtıhlm noktaların mevzu· 
Obaheedllmiı olm11ına teşekkür 
ederek: 

- Fakat, demlıtlr, bu mü· 
;aleatta derdin hakikati eöy· 
e1ınıeınfş, teıhls konmamış, 
i''111z mea'elenfn etrafında do· 
aşılmıştır. Hakikatte vaziyet 

tôyledflderl gibi değildir. Va· 

;•Yet söylediklerinden daha 
•ıladır. Muhtacı ıelAhtır. 

1 
Poua, telgraf ve telefon 

bdateal ötedenberi hepimizin 

bildiği gibi oldukça esaelı bir 
lzan ete muhtaçtır. 
~li Çettnkıya tözlerine de· 

'•nı ederek, şimdi hulAeaten 
'•zı 1 Yet 11ayın Kımotaya izah 
'dece~lm demiş ve şu izahatı 
'ernııour. 

ld - Posta, telgraf ve telefon 
•reaf hlımetlnln dörtte üçilnft 

teırnr d 
hı evlet mftesıeselerl için 

çblr para almamaktadır. l\fe. 
•el4 

telgraf idaresi yılda 8 mil· 
Yon lira kadar totın bir iş 
Y•Ptnaktadır. Bonon 6 milyonu 

=~af hıtulmaktadır. Yalnız iki 
Q.ı Yon lira kadar para alın· 
-~ktadır. PoetM idaresi dahi 8 
h Yon küsur liralık hizmet 
rııtOlaktarf ır. Ro hizmetinin 6 
iti 

1
Y0 n liralığı ilcretslzdir. Yani 

11 
11111( lyeıe tAbl dlr. İki milyon 
ta alınmaktadır. 
8 

Qıf 00
• mukabil birçok lşlerl· 

Ctl~ vardır. Tabii nazarı dikkati 

6 etmiştir. TekmU varidatımız 

8tı0lltyon kadar bir paradu. 
l P•r• ile koskoca memle· 

ttte 60 Q.ı O merkezi idare etmek 
ecborlyetlnde kahnmaktadır. 

~~~~~~---.4·~·..-.-~-----~~~~~~ 
Bo tıhelaat hizmete kifayet de mahduttur, Memleketimizde 
etmemektedir. 

Bir taraftan memleketin lk· 
tıeadi, ticari vaziyeti daha fazla 
hizmete ihtiyaç gösterdiği gibi, 
askeri işlerde de tazyık gör· 
mekteylz. Çarnaçar 3500 kfııi 

kadar memur kadrosu ile bu 
merkezleri idare etmekteyiz. 

Şimdi derdi esaslı bir surette 
deıımek ve halletmek kanaatin 
deyim. Bunun fizerlndeylz. Bo 
yıl başlamak üzere bulunuyor· 
dok. Bddcede koyduğumuz tah· 
ebat, bildcenin omomi vaziyeti 
dolayuile bu arzumuzun tatbl· 
katına geçmeeine m&nl oldum. 
Önümüzdeki yıl tatbik edilebil· 
meslnl temin için teşebbiielerde 
boluooyoruz. Bu hususta kanun 
14ylhaları teklif ettik. EvvelA 
paraya ihtiyaç vard1r. Para ol
mayınca söylediğim hizmetler 
tabii olarak bildceoln müsaadesi 
nlebetlnde yapılabilir. Mali va· 
zfyetfmiz milsald olar da 18 
zımgelen tahsisat elmıraa biltftn 
arzular yerine gelir ve hizmet· 
ler hakklle ifa edilir. 

Şimdi yapılacak i~lerin heyeti 
umumtyesini hfçolmazsa söyll· 
yeylm. Heyeti vekileye ikl ka· 
ouo tr:klif ettik. Bir defa hü 
kumet büdçeslnden bu muaf i 
yetin hfçolmazsa sülüsünü ver· 
ııln dedik. Bunu hükumet ka· 
bol etti. Yakında heyeti mub 
tt'reme-ye gelecektir. Birbuçuk 
milyon lira kadar para alacağız. 
Fakat belki bmıoo bir milyona 
iomeai ihtimali vardır. 

Posta ıdareıdndeo de ayol 
veçhlle para almak lmk4oını 
bulacağız. Sühls nlsbetlodekl 
muafiyeti kaldırıyoruz. Heyeti 
muhterememlz hu kanunu ka · 
bol eder ümidindeyim. 

Telefon, dünyada iktısadi, 

içtimai ve ticari bir vasıta ola 
rak kullanılmakta olduğa hal
de, henüz memleketimizde lüks 
eşya arasınl girmektedir. Adedi 

onun lüzumunu pek ziyade 
hlBSetmekteyfz. Bu noktal Da· 
zardan tedbir almak mecburi
yetini çok clddi olarak hls!!e· 
diyoruz. Telefon hatlarının garb 
vllayetlerlne doğra gitme al ol 
şimdilik temin etmek mecburl
yetfodeyfz . Bir kısım para 
koyduk. Bunlarla bazı mühim 
merkezleri yapacağız. 

Telgraf ve telefon hatlarını 
kablo halinde toprak altına al· 
mok zaruretini de hleaedl}oraz. 
Ayol zamanda burada nakil 
Aletlerini takvf ye edeceğiz. 

Şimdi merkezden ancak 5 6 
batla muhabere olonabfllyor. 
Bono karşılıklı olarak yirmiye 
kadar çıkarma~ istiyoruz. 

Telefonla kono,nıak istlyf'n 
Jerln her dakika konuşabilme· 

lerl imkanını hazırhyahllmek 

1 çln çalışı yoroz. .Memleketi mi. 
zln siyasi, tluri, iktıeadi bir 
kıta olması ltlbırlle her eeyde 
oldoğo ~lbl bo telgraf ve tele 
fonda da bir ehemmiyeti mah· 
susası vardı. Şarkın bdtiio hat· 
ları, telgraf ve telefon muha
berelP.rl memleketimizden geç 
mek mecborlyetlndedir. J.'akat 
maalesef şf mdiye kadar hona 
lmkAn bulonamamte, yapılama · 

mış, belki dü~üoülememlştlr. 

Eğer şerk hudutlarımtzdan 

ku netli telgraf ve telefon hat
ları teminine imkan boloreak 
memleket için mOhim bir ser 
vet ve varidat memb11 bolun 
muş olacaktır. Yani memleke · 
ti mlz posta, telgraf ve telefon 
işinde de transit rolü yapacak. 
tır. Gerek telefon, gerek telgraf 
için ne kadar para Hrfedereek 
o k1&dar fayda temin edilece 
ğlne kanaat getirdik. Bunun 
için çaluııyoruz. Bo yıl az mik· 
tarda yapacağız. Fakat gelecek 
yıl kuvvetli kanunlarla gelece
ğiz ve işe bışlıyacağız. 

Ali Çetinkaya bundan sonra 

P. T. T. idaresi memurlarının 
vaziyeti ve dereceleri etrafında 

izahat vermiş ve: 
- Sözde bunlar, demiştir, 

bareme tabidirler. 
Bayındulık işleri bakanı bo 

memorlırıo hallerini ıslAh et· 
mtık lAzımgeldfğlni ve bu yılda 
Jazımgelen tedbirlerin ılınmak· 
ta oldoğnnıı, bir teşkllAt kı· 

nunonun 1'amotaya getirilmek 
üzere bolonduğonu eöylfyerek 
demiştir ki: 

- Mes'ele söyleodfğl gibi 
alelılde tedbir almakla bitecek 
derecede değildir. Ümid ede· 
rlm ki, söylediğim esaslar da· 
hllfnde önümüzdeki yıl blrta· 
kım işler yapmağa muvaffak 
olacağız. 

Ali Çetinkaya müteselsil kefa. 
let yüzünden P. T. T. memur
larına düşen ağır yükün kal· 
dm imasının temini 1 çln bir 
eaylav tarafından ileri eOrQlen 
temenniye karşılık olarak, bo· 
nu göz"ten btr kımon JAyiha· 
sının yakında kamulaya veri· 
lecf'ğint blldlrmtştir. 

Kanunun beydi omumiyesl 
üzerinde görOşülerek maddelere 
gf'çllmlş ve posta telgraf ve 
telefon fdaresfol 1935 yılı mae 
rafı karşılığı olarak 6 milyon 
132,800 lira tahıılsat verilmekte 
ve gellrl de 6 milyon 1!32.800 
lira olarak tahmin edtlmektedlr. 

İdarenin 9:J5 yılı bütçesi 
geçen yıl bütçesine nazarın 

577, 1 ~3 Ura fazladır •~ bo 
büdce ile gene\ mQdQ.rlüğQn 

önümüzdeki yıl içinde yapacağı 
l1Jler ırasında Anlura-latanbul 
telefon hattının ıelAh ve takvl· 
yesl ve Aokara'da bir genel 
müdllrlftk binası yaptırılması 

gibi işler bulunmaktadır. 

Kamutay P.T.T. idaresi bnd 
ceelol kabul ve teka6t ve yelim 
aylıklarının muhasebel umu· 
mlye kanunooun 93 flncü mad 
desi hükmüne göre zaman geç· 

Lik'~Maçları1 3 Hafta 
~ . . 1 

Sonraya Bırakıldı. 
~~~~~~---~~~~~~-

8 u Hafta, lzmir (A) ve (8) Muhte-
litleri Karşılaşacaktır. 

J''odbol heyeti diln toplan· 
mı!Jhr. Heyet, ilk maçlarının 

bo rn hararetlt gdnlerlnde, 
1stao bul mubtelltlol davete 
karar vermiş, fakat hendz 
muhabereye bile girişmeden 
ve ne cevab gelect>ğl meçhul 
bulunduğa halde, bu kararı 
göre programlar yapmıştır. fz. 
mir muhtelitl hazırlığı için bu 
hafta, (A) ve (B) muhtelltlerl 
ekzersizi yapılacaktır. Aşağıda· 

ki oyuncular ayrılıoııtır. 

Altay'dın: Cemli, Vahab, 
Ştikrü, Ali, Doğan, Mehmed, 

Baerl. 
Altmordo'dao: Sabıbittlo, 

Cemil, Adil, Said, Hamdi. 
Karıııyıkı'dın: Reemi, Meh 

med, Feyzi, Halli, Şevket. 
Göztepe'deo: Mrhmed, Fuad, 

Bakkı, Ilıllt, 

Jzmlrspor'dan: Fethi, Adoan. 
Buca'dao: İımıtl, Necdet, 

Fethi, Nevzad. 
(8) tıkımı maçları Alsan 

cık stadyumunda yapılacaktır. 
Saat 9 da Altay · Tılrkspor 

hakem Reoad, 11 de Altınor· 

du . Şarbpor hakem lcımail, 

13 le Göztepe · Buca hakem 
Sııid, 15 te lzmtrepor · K.. S. 
K. hakem küçük Mustafa, 17 
de A ve B muhtelit takımı 

hakem Ft'hml. 
~~~~~-..... ~~~~~-

meel euretile haktan düşüp düo· 
mlyeceğlne dair mazbatayı dl· 
vanı muhasebat encümenine ve· 
rerek Pazartesi gilnQ toplınmık 
(lzere d•ğılmıştır. 

Gelecek haftaların maçları 

da mektebler ve jimnastik bay· 
ranıları mftoasebetile akim "81· 
mııttr. Bu ftç haftadan aoora 
da bittabi sıcaklar da baıl.ya· 

cak, takımlar altüst olacaktır. 

Bakt'm, oyunca ihtilaf lırı da 
ayrıdır. .. .................. ... 

23 Nisan 
Çocuk haftasının 

başlangıcıdır. 

Biudistan'dn 
Bir lugiliz Politi· 
kacısı öldftrOldn. 

Yeni Delhl - Mılıkandıkl 

logillz politika memuru Bay 
Leell Beet Reglyn nehri Oze· 
rinde Alingırlı fakire karşı ya· 
palan harekat eınaeında mık· 

tol düşmOştdr. 

Bay L.,slf Beat fıldrlerle uı6· 
ealAha aktine memur huıoei 

heyete iltlhık etmlııl. Y oldı 
poeu koran haydutlarla çarpıt· 

mıyı mecbur olmot ve Turol· 
muştur. 

Bir Vapur Tehlikede 
Me~ioa, 13 (A A) - Sıl•a· 

tore fsmlode tahlhlye romot· 
köril Yunan eabtllı,rfne doğru 

hareket etmfştlr. Romorkör ka· 
raya oturan ve içinde 800 aey· 
yab boluoın ve denizin çok 
dalgalı olmaeındın yOzdOrftle· 
memiş olan bir gemi tarafındın 
imdada çağır1lmıştır. Nofueca 
zayiat olmadığı bildiriliyor. 

Osmanlıcadan Türli.t;eye Karşılıklar l{ilavuzu 
Ya ~ - Ôz Tftrkçe kôklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) beldeği (Alilmeti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırmn ile uzmanlarımızın (~l6.tahass11) 

No.17 
tı arını gazetelere vereceğiz. ... 
2 - Yeni konan kar~ılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konulmuştur. 

gel a - KôkiJ. Tilrkçe olan Kelimelerin bugfln"iJ. işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır: Ash ak olan bak, aslı Ogüm olan hiJ.kflm, Tnrkçe "Çek,, kôkGnden 
eıı aek·ı ib" Ptı y ı g ı. 

ô tltebartlk - f şler Tahrik etmek - kışkırtmak 
tt:ı,:1°elt: buharla mfi:ebarrik örnek : Franea'da mensucat 

&! ile - buğarla lıler makine amelesini tahrik edenler tevkif 
ltltı Gtebarrlk bizatihi - kendi olunmuştur, Fransa'da dokuma 

t. 

6tnek_ 
Qı•kı : mOteharrtk bizatihi 
•ıtııt beler, bflyük bir terakkiye 
talakı' olmuştur - kendi 1 şler 
1aıı,, ileler, baynk bir ilerle· 

,,e ar 
C aç olmoetur. 

'Yrl ltı111ı k mftteharrtk - oyna· 
ô; •mıldımaz, hareketsiz 

i llek. 
c •IQı lb gayri mOtehırrlk bir 
rrı111, g 1 dordo - kımıldan · 
dtıtd (oynıınaz) bir ciafm gibi 

Q, 

l(.,•veı 
(it.) ~ muharrlke - lş,eıge 

•Orce 
L ôtQe)ı:. tnotrlce 
"'Q'" 1 · on dokuzuncu aarm 

e tnub cı arrlkeel idi· ylrmln· 
•erın 1• ' 

tılefttl . "uvvei mnharrikeei 
tıfttt 

tı1a ı l r. On dokuzuncu as· 
111er10' 1'~gest huğır idi, yirminci 

l'ab. 1 etges' elektlrlktlr 
~'lltıtttlk - harekete ge~lrme, 

llıı u d l',b ile' yan ırma, Jıletme. 
ôtn:Jt • etınek: - işletmek 

tlk d ' vapurun çarhıoı tah 
e en b 

tllltkın ohardır. Vapurun 
l' L ı lıleten bnğardır 

•Qtlk . 
'tneJı: • etmek - uyandırmak 

)111\ıtıa ' ~•t•nperverllk hlHI· 
g t•brik 
'=•ltnıeJı: etmek, (harekete 
•ıa,11 ) Y0rdaeverlık duygo· 

nyındarmık 

işçilerini kışkırtanlar tutulmuş· 

tor .. 

Tahrik etmek - harekete 
getirmek {fr.) Mettre en mou· 
vement 

örnek : Makineyi tahrik etti. 
Makineyi harekete getirdi. 

TahrlkAmiz - kışkırtıcı 

Tahrikat - kııkntam 

harf - harf (T. Kö.) 
harfendaz - lafatan 

barbara - hmltı 

hariç - dıe, dıoarı 

Dahil - iç 
harici - dış 

örnek: Harici cephe, dış yö· 
ney, hariciye vekaleti, dış ha· 
kanlığı 

Dahili - iç 
örnek: Dahili cephe, iç yö· 

ney, dahlllye veklletl, iç ha· 
kanlJğı 

haricen - dıştan, dıearıdan 

hırlf - gftz 
harlfane (bak: arifane), or· 

takla81 
Bıtrlka - taoıık 
Barlkavi - tansıh 

harikulade (fevkal4de) - Gö· 
rftlmedik, lşldllmedik, doyal· 
madık. 

örnek: 1 - harikulade (fev· 
kal4d~) bir basiretle, görülme· 
dik {lşitllmedlk)J bir öngôrflr· 
lökle, avec one clalrvoyance 
eı:traordlnılre. 

2 - görillmedlk, lıltilmedlk 
şey, une chose fooole 

3 - (konuşurken) harlkul4· 
de, f evkal4de yerine - olur 
şey değil, c'eat extraordlnılre, 

olmaz şey, c'est mervellluex 
harikulade ( fevkalAde ) -

üsoomal, (fr.) el..'.traordlnılre, 

lnoui, mervtllleo.x 
örnek: barlkulAde bir eıy, 

ftsnomal bir çı.hşma, un tranll 
extraordlnafre. 

harim - glzey, avla, (fr.) 
eanctualre, encelote aacree, 
eocelnte 

i)rnek; ev, insanın harimldlr, 
ev• tasanın glzeyldlr, la malson 
est le sanctuaire de l'homme 

Mahrem - gizil, özdeş -
(fr ) conf ldentleJ, lntlme 

örnek: mahrem evrak, gizli 
kiğıdlar, plecee conf ldentlellee. 

Mahremiyet - gizlilik, öı· 
deşllk, içil dışlılık, (fr.) confl· 
dence, lntlmlte 

örnek: bu dosyanın mabre· 
miyctl, bn dosyanın glıllliğf. 

İki arkadaş arasındaki mıh· 
remiyet, iki arkadaş arasnıdald 
özdetllk. 

Mahremane - gizil olarak, 
(fr.) conf identlellement. 

örnek: Bunu size mahremane 
eöyJiyorum, bunu size gfzll ola· 
rak söyllyorum. 

.Mahremi esrar - glzdeş (fr.) 
conf ide ot 

harir - ipek 
harita - harta 
has, mahsus - özgü (f r.) 

propre 4 
örnek: onun keodloe hH bir 

yazm var. onun kendine özgd 
bir yazıeı var. 11 11 une maolere 

d'ecrhure propre a lul 
tahsis etmek - özgülemek 

(fr.) affecter, caoeacrer, reıer· 
ver, deatlner, allooer 

örnek: bu mağazama kirası 
vergiye tabela edflmfftlr. Bn 
mağazanın kirası vergiye özgft· 
lenmiştir. Le loyer de ce ma-
gaeln eet affecte ı l'impot 

hassatao, bllhıHa, husuıılyet 

- hele, yalmz. 
haaaa, hasiyet, hususiyet -

özgüllük (fr.) proprlete, parti 
colırlte 

örnek: 1 - madenlerin hae 
sası, madenlerin özgtUClğii, La 
proprlete dea metaox 

2 - meealperverllk onan 
mizacındaki hususiyetlerden 
biri idi. Çıhşkaolık onun 6z· 
gdllOklerlnden blrl idi. L'ı· 

mo\lr do travıll formalt un 
des partfcularltes de ıoo cı · 
ractere 

cevher - öz, (fr.) eubetauce 
e88eoc,., fond 

aeliyet 
origloalire 

özgilolOk, (fr.) 

Ômek: bu yazıda bir Hli· 
yet göründyor, bo yazıda bir 
özgilnlük gnrünüyor. un re· 
marque de l'orlglollte dane 
cet artlcle. 

asli - özgün, (fr.) orlglnal 
busuei, şahsi, zati - özliik, 

(fr.) penonnalite 
Ôroek: yükeek bir şahsiyet, 

yOkeek bir özlilk, une haute 
personnallte. 

hasad - biçme 
haead etmek - biçmek 
hasar - zarar (T. kô.) 
haablbal - söyle1JI, eôylt ş · 

mek, söylet (monoloğ anlamını) 
Mobıhase etmek (Münakaşa 

etmek) , aytışmak, çatıımak 
MftkAleme, muhnere - ko 

nuşn, konuşma 

Mftoakaoı ( mubıhaeı ) 
aytışma 

Muhabere - haberleşme, 
yazışma 

MO.zakere - görftşme, görilıft 

Mftzakere - belletlm (oko· 
la terimi) 

M Gzakerecl - belletici 

Müzekkere - aııbıtlk 

Taatii efkar - oyla1Jm• 
Teıekkilr etmek- gl\rütmek 
Tezkere (tahrirat) - bitik 
Haahellktıza (Bak: lktiu) -

lüzumundan dolayı 
Bas~btle - dC1l11yı, ôtOrll 
Oroek; Böyle olmak lıaeehUe, 

böyle olmaktan Otür6, baJ ~" 
olmak dolayısile. 

haaeb (bık: neaeb) 
hae~d etmek (bak: gıbta), 

k11kanmak, günQlemek 
Örnek: 1 - bana haıed 

edeceği ne sen de bir baltaya 
aap olmağa çalış, beni kıska· 
nacığına ıen de bir bahıyı 

eap olmağa çılıt 

2 - baaed etmek, gıpta et· 
meğe benzemez, gönGllemek 
lmrenmeğe benzemez. 

hasud (bık: gıpta) - k111· 
kanç, g6n0ci1 

h4sıl olmak, huııol bulmek · 
olmık, dremek 

haeıllt - ftrCU 
haınlAtı eaf lfe 

(fr.) beneflce net 
öz6rllt, 

hasılatı gayri saf iye - hım 

ftr6t 
istihsal - Gretlm, (fr.) pro· 

ductlon 

Örnek: iktıead.i lstlh11l yo· 
londıkl terakki şayanı hayret 
bir derecededir, Okoaomlk lre· 
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Streza Konferansından 
Alınan Neticeler Nedir? 
- Baeı 1 inci sahifede -

itOrlü hava taarruzundan mdte· 
kabllen koruyacak olan bir 
hava andleomaeı akdini derplo 
etmek hususunda lngllterenln 
movafakarıoı istihsal etmiştir . 

Streza, 14. (A.A) - Royter 
ıjıneından : 

Zannedlldlğlne göre bir be. 

yaoname stlelleel halinde bir 
nslka tanzim olunmuştur. Bu 

veatka 7 maddeyi havidir. Ez. 
cilmle, hava andleşma111 orta 

A nopa andlaşmaeı, Şark and· 
laşmaeı, Almanya'nın uluslar kn· 

romuna avdeti ve Londra uz· 
laşmaıundao hariç diğer ftç 

mevzu bu vesikada münderiç 
bulunmaktadır. 

Streza. 14 {A.A) - Royter 
ajansrndao : 

Haber alındığına göre, kd
çQk ltlllfın tebliği öyle hl r ma· 
hfyettedlr ki Macarletan'an bu· 
nu kabul etmesi miletebad gö· 
rGlmektedfr. Ba tebllfde ez 

cOmle; Macaristan hndotlarnun 
tashihi emelinden vazg~çmedlk· 
çe kendi•fnlo Ril4hlanmıyacağı 
beyan edllmletir. 

f ngiliz'lcr l\femnun: 
Streza, 14 (A.A) - Röyter 

Ajansının Mldfrdfğlne gôre, İn· 

glllz mahaf m konferans neti· 
celerlnden çok memnundur ve 
Oç devlet arasında t•m bir 
ahenk olduğu intibaı vardır. 

B. Laval da lnglltf"re ile bt'i 
bir teeanüd bulcndoğuno teyid 
etmietlr. Tona konferansına it· 
tlrak edip etmiyeceğl hakkında 
Almaoya'dan lstolm:r:çta bulun· 
mu~tur. KüçQk itilafın Maca· 

ristao hakkındaki öğleden son· 
raki müzııkerelerln büyük bir 
kıemmı işgal etmletlr. Kilçük 
ftllAf Macarlstan'm tekrar sll4h· 
laomaeı için bazı tartlar koş· 

ma tadır. Bn şarılor Macar 
hilkômetlne bildirilmiştir. 

tim yolundaki ilerleme ,aş· 

mağa değer bir derecededir. 

lstlheal etmf"k - ilretmek, 
(fr.) produlre 

mahsul - dr ün (fr.) pro· 
dnlt 

mfistahsil - ilretmen, (fr.) 
prodocteur 

mOtehassıl - olma, QrGme, 
hasım haaım (T. kö.) 

(bak yerinde birbirine kartılık 
anlamına) 

Basım - ddomın 

Husumet 
adverelte 

Husumet düşmanlık 

Haels - · cimri, bayağı, aeağı 
örnek: Baslı menfeatler, ha· 

11ğı ( aoağı) aeığlar. 
Hisset - cimrilik 

Haelet {Bak: seciye) ıra 

Hasretmek - hasretmek (T. 
kö.) 

örnek: Meeall!lni, yalnız ilme 
haeretmlttlr, çalıtmılannı, yal· 
nız lime hasretmiştir. 

Haeren - haerın 

.Münhasıran - salt 

örnek: Münhasıran pederini 
çağırmış, sah babasını çığırmış. 

inhisar (monopol), tekit 
İnhisara almak (monopolize 

etmek), tekltlemek 
hasret, tahaesOr - özlem 
örnek: haeret gilolerlnl an· 

dım, özlem gftnlerlnl andım. 
Milteha eir olmak - özlemek 
örnek: mtltıhasafr olduğum 

demler - özlem genlerini an· 
dım. 

MdtebaseJr olmık - özle· 
mek 

Örnek: MOtehıeelr olduğum 

Fransız'ların teklifi: 
S\rez•, 14 (A.A) - Royter 

Ajanaından: 

Londra beyannameılle teklif 
edtlmlt olan bava andlıtmısı 
hakk1Dda dan öğleden sonra 
cereyan eden mdzakerat esna· 
eında Fransız murahhasları fto 
devlet ara~ında derhal böyleı 

bir andlaema akdine taraftar 

olmuolar Is" de İngiliz murah· 
hasları beyannamedeki bütdn 
maddelerin hf rd,.n halledllmeıl 

mfttaleasında boloomotlardır. 

Bonon . üzerine Fraosız'lar 3 
tnbatta Londra'da mtııakere 

edilen projeler hazırlanır hazır· 
)anmaz diğer al&kadar devlet· 

lerin de glrehtleceğl bir tekilde 
tıç devlet arasında bir anlaşma 

akdini Heri eOrmftşlerdlr. 

Streza 14: (A.A) - Konfe 
ran4' miizakeratının haricinde 
İtalya murahhaeı bay Guarna· 
selli ile İngiliz hariciye neza. 
retl Mısır leleri oobe mftdOrfl 

bay Tompeon arasındıa Habe · 
şletan fş1erlne dair mOkAleme· 
ler vukobolmuttur. 

Bu mftkAlemelerde ekeerlyı mftsel· 
IAh olob yılın bazı aylannda 

loglllz somttllelnden Habetlsta· 
na ve İtalyan aomallsfne geçen 
yerli kabilelerin 'faılyetlerl 

mevzuubahis olmuı;tur. Bu mtı· 

k&lemeler kabilelerin mütemadi 

yer değiştirmeleri mea'eleslnln 
hudod meealll ile sıkı bir 

surette alAkadar olması dolayı· 

siyle tayaD1 ehemmiyettir. 

Berllo, U. (A.A) - Hariciye 
nazır' Baron Fon Nôyrat fark 
misakı hakkında don Slr Con 

Saymon'a verilen notar.aın bir 
ıuretlnl Polonya ı~f iri bay 
Lopskl'ye tevdi etmlttlr. Ayni 
zamanda Alman noktal nazarı 

hakkındı da nazır sef lre mil· 
temmlm izahat vermlotlr. 

demler - özlediğim demler, 
İştiyak - Göresi 
Örnek: GOnler geçtikçe size 

olan iştiyakın artmaktadır -
Gdnler geçtlkce ılze olan gö· 
resim artmaktadır 

MOştak olmak - Göresimek 
Haet• - Haeta (T. Kö.) 
Haşlk - Çöp, ıDprilntft 

Baıere - Böcek 
Haşin - Sert, katı 

Huşunet - sfrtllk, katılık 
Örnek: Hooonet göstermeden 

lı yaptumaeını bilir - sertlik 
göstermeden iş yaptırmuını hl· 
lir 

Haşiv - şlolrme 

hıılye - çıkma 

hatmet, ihtişam - görkem 
örnek: hıımetll bir ydrily6eQ 

vardı, görkemli bir y1lrilydşü 

vardı. 

hatyet - belin 
örnek: yıldırım ddotDğü va· 

kit haşyet içinde kaldık· Yıl· 

dırım düttilğü vakh belin için· 
de kaldık. 

tehaol (bak: ihtiraz) eakınma 
örnek: ona ıöz eöylemekten 

tehaıl ederim. ona söz söyle· 
mekten aakıD1rım. 

mfttehatl (bak: muhteriz) 
sakıngan 

bat - 1 çizgi. 2 yol, 3 
yazı, 4 bat (T. Kö.) 

örnek: l - kırmızı bir hat 
çekti, kırm• zı lıir çlıgl çekti. 

2 - bntotu badldlye, de· 

mlryolları 

3 - battı mlhf, çl'fl yas ısı 

hattı hareket - gldJo, tu· 

tom (fr.) manlere d'aglr, ltgne 
de condulte 

Milliyet ve Beynelmileli yet .. 
- Başı 1 lncl yftzde -

dan arzuı1u böyle olduğu için 
mUlet olmuştur.) 

Bn izahatım, (Millet) in ne 
olduğunu, nıaıl teoekkül ettiğini 
ve netice itibarile (Millet) terin 
ıon'f, itibari birer teoekkill 
değil, ihtiyaçtan ve insanların 

lnelyakıodan doğaıue tabii zilm· 
reler olduğunu gösterir. 

• • • 
(Millet) halinde btrleemlo olan 

insanların htrlncl ideali, miie· 
tıkll bir devlet haline girmektir. 

Milliyet f lkrlnlo tarihi bize 
gösterir ki, her millet, bu ga · 

yeye ermek için ekıerlya bu 
uğurda muhasım kuvvetlerle 

çarpıtmak mecboriyetln~e kal· 
mıotır. BugOnkü dtıoyada fs · 
tlklAl demek, hlklm bir dev· 
leıln sahih olduğa bo kuvvet 
elemanlara malik olmak de· 
mektlr. Bu da mllletln (Dev· 
letl halinde tagayyür etmeel 
ile milmkdn olur. 

1stlkl4l ietlyen bir milletin 
hAklm devletli" milcadelesl ne· 
riceslnde ınilstakil devletlerin 
adedi, bilhassa eon asır içinde, 
gittikçe çoğalmıetır. Şimdiki 

mtıcadele, tarihin eski devir· 
terinden biri başlamıo olaa 
neli bir cidalin en muazzam 
şekildir. Bugünkd cidal ve 

lhtlltf, devlet halinde (Or~a· 

nlz6) olmoe, hftr ve mostakll 
mllletlerle, bilhassa umnmi 
harbten sonra teeeefts etmek 
istidadını göstermiş olan on· 
dan dıha yakeek lMllletler 
veya devletler cemiyeti) diye· 
bileceğimiz bir teoekkill ıra· 

eında cereyan etmekte bolun· 
muetor. 

Bu cidal, eskilerine nlebetle 
çok daha geniş ve olddetlldlr. 
Filhakika, bir devlet, ordoeile, 
bahrlyeelle, adllyeslle, maliye· 
aile, hul&ea, bfttftn kuvvetle· 
dle tam ve k&mll bir kili teo· 
kil eder. İçinde yaşattığı diğer 

örnek: hattı hareketini be· 
ğenmlyornm. gldJılnl (tutumu· 
no) beğenmiyorum. 

hattı 'flsıl - bağdaç 

hat& - 1 · Y ınbo, yanlaolık, 
2 • yanılma, S · (Bak: kusur), 
(fr.) faute, errenr 

Örnek: 1 - Bu yasıda ter· 
tip batısı (sehvi) var, bu yazıda 
dizi yanlışı var. 

2 - Bu hattı hareketlnkdeki 
hatayı anlıyor musuuoz, bu gl· 
dlşlnlzdekl yanlıohğı anlıyor 

musunuz? 
3 - Hatayı adli, tftzel ya· 

nılma. 

Zohul unotealık, (fr.) 
lnıdvertance 

ôrnek: Afredlolz, zflhol et· 
mloim, bağıılayınız, nnntealık 

etmitfm. 
hataen - yanhohlda 
örnek: bu ıözO, herhalde hı· 

taen söyledi, bu eözO, herhalde 

yanlıohkla söyledi. 

batı etmek - 1 · yanılmak, 
2 • (bak: kusur etmek), {fr.) 
commettre one faule, ıe trom· 

per. 
örnek: Size ltlmıd etmekle 

hata ettiğimi anlıyorum, size 
cftvenmt:ILle yanıldığımı anbyo· 
rom. 

Zdhul f'truek - onoteamak 
örnek: bu işte zOhul ettim, 

bu lote nnotsad1m 
hatır - hatır (T. Kö.) 

batıra - 1 · anı, 2 · andaç 
(fr.) aoovenlr 

İhtar etmek - hatrrlatmak, 
(fr.) rappeler 

Tahattur etmek - hıtnla· 

mık, (fr.) se rappeler, se ıo· 

~~~~~~--~---.--... ----~~~~~ 
tali tetekkilllerin ve ferdlerio bir tabirdir. Bazılara bunu 
bfttün thtlyaclarını tatmine "Şuursuz, ölçfiefiz vatan ıevglsl 
kaf I gelecek vaııtaları vardır. diye tarif ederler. Bu manada 

Bir milleti vücode getiren alınan nasyonalizm, Alman'ların 
mütterek Adetler, ananelerin {Doye14nd Uberalles) diye meo· 
yanma bo kuvvetler de katı · bur olan martında lfadeelol 
hoca o mflletfn kudreti b1ls· bulan yanlıf, fena bir f Jldrdlr. 
bOtün artar. Zttten devletin Bu telAkldye göre, muayyen bir 
rolQ ve me,rulyetlnln sebebi millet, kendisi için biı' gaye 
de budur. Bo suretle devlet n blnnetlce, diğer bütan ılya11i 
kendisine lhım olan blltGn ve dini camialar ona diltmH· 
vesaite malik bir taazzuv ha · dır. Bu preoslb, (Makyavel) in 
tine girince, kendi h11k\arıoı telAkklalne dayanır. Ona göre: 
kuvvetini tahdld edecek hiçbir (Devletlerin yeg4ne rehberi men 
mafevk, hiçbir amir tanımaz. feattlr; bu menfeatlerln milda· 

İote, bir taraftan, kendinden faaıı hususunda da devletin hak· 
yaksek ve kadir hiçbir mevcn· larını tahdld edecek yeg&ne hu· 
diyet ıaoımamağa miltemayfl dud, kovvetllr) Bu f lklr ve bu 
hAklm ve mOetakll devletlerin telıtkki, buırün urttk müdafaa 
mevcudiyeti dl ğer taraft.n, buo· edll~mez blrt'"Y olmuştur. Bl· 
le.rın hepsine emirlerini geçir· zfm anladı~ım1z nıefada (Nas· 
meğe bdlr daha yüksek bir yooalizm) horlbiollk şekline gl· 
devlet tel&kklal btıl, (Naeyona· rerek temiz hüviyetini kaybet · 

lfzm) ve (lnternasyonallzm) memlş, kuvvetli ve t!ıcak bir 
lhtUAf ile karşılaştırır. vatan, bir millet sevgisidir. Ba 

Ba ihtllAf, halli lnıkAneız @evgl, tıbkı bir insanın Alluint 
blre"ymldlr, yani (Nasyonalfzm) başka Aflelere üstün tuttuğu 

n (Enttrnaeyonallzm) denilen gibi, bir rüchan bııddl içinde 
f iklr cereyanlarının ~·H mı· kalan makul, meşru bir sevgi· 
hl yeti 11,.flir? Bunlara hAldm dlr. Dayandı8ı f lkir, herkesi o, 
olması lazımgelen hukıJk kal bendine daha yıkın olanlata 
deleriol latlbrac etmek müm· karşı huso11i vazifeleri olduğu 

kon müdür? Zahiren blrblrlo6 f lkrldlr. Meşhur bir darbımesel· 
zıd görQnen bu iki cereyanın 

uzlattırılmaeı kabil değil midir? 
Banu taklb edecek olao lza. 

halımla, bu suallerin cevabım 

vermlye çalışacağım. 

Nasyonalizm: 
Evvel& (Nasyonalizm) den baş· 

lıyacağım. 

Herhangi ilmi bir mübahase 
•eya mftnakaşanın ilk oartı, ta· 
birler, mefhumlar Qzerlnde an· 
laomak, bunlarla kaededllen 
manayı evelden ve vazlh bir 

ıekllde tayin etmektir. 

Bizim "Milllyı:ıtçllik,, "Milli· 
yetptırverllk,, dediğimiz "Nae· 
yonallzm,, muhtelif manalarda 
ve daha ziyade dar ve fena 
mınada alınan ve kullanılan 

uvenlr 

Muhtıra - andıç, (fr.) me· 
molre 

YAdd tezklr etmek - anmak 
batlb - aytaç 

hatibe - aytıe 
hitabe etmek - ayt•mak 
örnek: size hltab ediyorum, 

size aytayorum. 
İradı hitabe etmek, ıyta 

vermek ayta ıöylemek 
örnek: Iradı hitabe ederken 

sözünft keattler, ıyta söylerken 
(verirken) sözdnfl kestiler. 

Iradı nutketmek - söylev 
vermek 

ôrnek: B.M. Meclisinde Iradı 
ootkettl, kamotaydı söylev 
verdi. 

Natuk - sôzmen, (fr.) qol 
ı la parole faclle, beao parleur 

Natuk - aöylev, (fr.) dlı· 
coors 

Mubaıab - aytıç 

Hatime - sonsöz 
Hitam - son, hl dm 

hatmetmek - bitirmek, eona 
erdirmek, ttlketmek 

dtr ki, " En yerinde sadaka, 
lneaoın kendinden başlar.> 

Bunun gibi, insanın etrafın· 

dakllere kartı doyduğu mubah· 
bet ve sevgi evvel4 en yakın· 

larından başlar ve böyle başla· 

maaı da doğrudur, IAzımdır, 

zaruridir. Bo şekilde bir mil· 
llyetperverllk, yalnız hak değil, 
ayni zamanda vazifedir. 

Bundan evv11l, bir mlllet vü· 
cuda getiren Amilleri izah et· 
tikten aonra, milletlerin sun'l 

ve itibari değil, tabii birer 
zftmre olduğunu bu izahatı 

istinaden söylemiştim. Arzettl · 
a?lm mefada ( Milliyetperver, 
nasyonalist) olmak için, mllleti 
vücuda getiren ferdler arasında 

(onun ilstüne bıraktılar) 

havali - dolay 

ôrnek: lstınbol havalislnde 
- lstanbul dolayında. 

etrafü havali - yöreçevre 

örnek: köyftn etrafü hanllal 

hep bahçe idi - köyOn yöre 
çevresi hep bahçe idi. 

havari - yarlar 
örnek: havarlyundan salat 

panl ilk lnclll yazdı - İıa'oın 
yarlarındıo ealut paol ilk incili 
yazdı. 

Havas - ığıl 

BHası hamae - beşduygu 

Havaylcl zaruriye - yaşatık 

örnek : Şeker de havaylcl za· 
rorlyedendlr. Şeker de yaıatık· 
lardandır. 

önergeler 
Kılnuz sözleri Ozerlne, her 

listenin (ULUS) ta çıktığ1Ddan 

batlamık üzere bir ay içinde, 

lstlyenler yeni bir önerge ileri 

sfireblllrler. Bunlar T. D. T. 

C. genel k4tl pllğiue şo şekil al· 

t1Dda gönderilecektir : ôrnek: koca bir kitabı bir 

gecede hatmetti - koca 
kitabı bir gecede bitirdi. 

bir ( -, 
hatt4 - bile 
örnek: hattA sen - ıeo bile 
hatve - ıdım 

han - hava (T. kö.) 
havale - gönderi 

örnek: para havalesi - para 
gönderisi 

havale etmek - bırakmak, 

astftne bırakmak, g5ndermek 
(para için) 

örnek: bu lei ona havale et· 

tiler - bu iti ona bıraktılar 

Osmanlıca • . . . . . ke· 
Umesine kılavuzda ...•.. 

karşılığını uygun (yahut : ye· 
ter) görm1lyorom. 

Sebflbi : (kııaca) , . 
. . . . . . . . . . 
........... 
Önergem oadur : . . . . ( 1) 

İmza 

(1) Burada bir önerge gOı1· 
terllmlyen yazılar üzerine bir 
şey yapılamıyacaktır. 

b•' 
öriild bulunan bağlar bıeh d 

d rece e 
tına kafi gelecek t 

ehemmiyetli şeylerdir. 
1 k 11rıD 

Bizim bu temiz, baş a ıoll· 
hiçbir zararı dokonınıyın ıeJ 
UyetçlUğlmlz, C. Balk pırt tf 

1 ıır 
programında ne gaze lllfl· 
edilmiştir. Bu tarife, blzlOJ e· 
llyetçlUğ'mizlo, izah ettfğllll ş 

11 
kilde bir milliyetçilik old0A00

,. 

dikkat t 
gösterir, ba tarifeye filtk 
mek lAzımdır. Hur1dı, ( l e· 

içtimai heyetinin haıoei eec ~il 
ınftıra• lerlnl ve başlı başına ) 

tıo•Y1 

hihlyetinl mahfuz to •· 
d tıllJ 

yani, batka milletler en le 
tyefer 

mile hususi e\"saf ve ıec 
1 

ı.. 
v•r •• ayrılmış md-takll bir bil' 

olan Türk mtlletini, diğer yl 
ör1P0 

Ulu wUJetlere BstftD g 
1 

.. e• 
ıntl e ... 

eeas tutan parti, bo •e· oo•g 
verllğln, mtlletler araaı 111 ıUet· 
bellerinde bütün nıoaeır Dl a.tt 

ter•• 
lerle bir arada çalışmıyı, ıte 

biye 
ve lnklıafa mAnl bir ın• 

1 
tft· 

olmadığı•• da tebarftz ettir: :,.e, 
Programdaki bo yokee b•1 

partinin umumi ut1bl k 
f daP ço 

Receb Peker tara ın ıh 
ue teer 

nzlh ve ilmi bir sure Jteceb 
edilmiştir. Müıaadeolzle yer· 

d bazı 
Peker'in izahatın ao l' '<t:• b e•, 
lerl okuyacağım. (Rece ..,ı8 r 

kı••· .. 
rln izahatından bazı ıııfl· 
okuomootor) bo izah, beıJJ btCJl 
letl teşkil eden uosurlara, 11 ıı 

•tf · tıufzlO 
de bizim milllyetçı g tdl· 

JjzııP ge 
suretle anlaşılma11ı ,ıd 

1 IJ)I tt, 
ğlne dair olan maruz• 1 

eder. -e-" 
23 Nisan 

ilk 
Çocuk haftasıoıo 

....... ~g;nn~n~d•n·r·~~~ 

Yeniden Silah 
Yarışı Baş· · 
lamak üzere .. 

de -- Başı ı inci yoz • k•'''' 
silthlanmılar101 endlteeıı 

ı tir • lıyacaldarını söyleo> 11 • Jte•dl, 
Viyana, 14 (A.A) - tı 0 1d' 

mehafll Avuıtorya'da ıeıı .ekli 
l'k " nacak mecburi asker 
1 bllıoo· 

etrafında mfiıı:akerelerde göte 
maktadır. Anlaşıldığıo• ıet' 

b rkele 
hakumet ukerllgl e ~fldlt· 
mil etmek f lkrinde dee 11,,~· kuı:nete e 
Orduya ancak btl ahoııı•'' 
ten eadık gençlerlo • ıPco· 

f;vfeh• 
dOtOotilmektedlr. .~ ft 

k 00ıcc 
huri it hizmeti 0 ttJt• 

hpaCB ,_I 
buradan orduya cııkt>t a Sttl•P'' 

Praha, 14 (A.A) -
0
y1'o111 

yettar mahaf il Al~• aır•ıı,fol 
Şark andlaşmasın• ş rs 10· 

tetlkr• ı.I 
Avrupa'da sulhun ıettk• 
landa ciddi bir adılP ~ııııd' 
etmektedirler. Bunlar diıtol ı•· 
ya'nın tebdili f lklr e bll'°e* 

ede ,.. 
mımlle mohakeoıe de 
. f I derece d ... 
ı~o hendz kA ıc0• 
rlb malumata malik 

0 

tarını beyan edlyorlıt· k•o"' 
btf ilfO ' ıO 

Gene ayni nıa frıoll O 

tine göre Almanya ııı""f · 
ı dr•" .,, 

So,yetletle olan 1 1caA' 
k laotı' · alnl daha da sı 1 1,..,ıe drğfet ~ 

görftnce vulyetf of ı,.ır• 
sovyet . 

tir. Bo Fransız· ,1fıO 
k it•,, 

mesaisi Çekoslo•a 1 . e8'' 
b f çıP ""' dan Avrupa ıul 0 ı~ 

ktedft· o' 
bir tart addedilme osıs• 

ı. 0 dl•0 ı 
lonya'oın da Şar ... 1 ttl'' 

blçblt ,. 
lotlrak hosusuod• 10001° 

11000 , • 
serdet mi yeceğl 5011° 
L4kln dl~er taraftaO ıas•0d' 

l deri • o· lerle Balllk dev e ı.,tı'' 

aktedllecek andlaşlP•~ ,4to:ı•0 
yıoın letlrakf takdf rf P e .

1
ectf 

dlb etıD• 
ya'oıo itiraz e 
cılıol göıOluıektedlr· 



I' 
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Yazın: Conl Bohın Tefrika numaraaı.113 

Rişar, gözlerini açınca Hüseyin'i kar
Şısındagördü,arkadaşlarını uyandırdı 

K ~~~~~-

'U. •rınhk b11ıyor, onlar ise meerurıne, iki gftndenberl eni· 
Ô hın kırında bocalıyorlardı. h11ımdan muıtarlb olmadı~ını 

Dlerlnde bir derenin geçidi ıôyledl. 
:e •ıagıdı yamacın dibinde Bu evde 6ç gtln geçirdiler. 
:ı 'e1a1t için yeni yapılmıt Bu mftddet zarfında tayanı 
~ kôprtı nrdı. Tam kôprilye kayıd bir hAdlıe olmadı. Htlee· 

:• lııtakları sırada araba artık seyln ve Peter beygir aramak 
~rle111ekten vazgeçti. Rişar azere memleketi alt·ftst ettiler. 

Jbude yere uğrattı. Fakat Nihayet fEOçhılle bulabildik· 
otolDobU inadına sola kayarak lerl beygirlere binerek yola 
bir b,nd 

6 1 
d I l çıktalar. An karadan çıkılı dokuz 

.a_ eee yunr an ı. ç o· 
"'kiler d b 

1 
•-

1 
gtın olmntto. Şehre yaklaıtılar. 

.a.. e uı arın UAer ne 

...,ltatd•t·r N 
1 1 

d L 
1 

Fakat birkaç mil kala karanlık 
" "' . ısı a tın ı -.a · b 1 1'ıtdı~ 11tı, yo on tlııt tarafını gtlç· 

CG1akıına Ritır hayret etti. IOkle geçtHer. Ç6nkft iki tarı · 
le otomobil terıı dôomtıı fında dlalli nakliyat poııtaları 
'tacto:ua tam bel kemiğini kı· n lnıaat levazımı geçmelerini 
t>ıı eekllde kapaklanmııb. zorlaıtırıyorlardı. Makineli tft· 
gıu erlerine blrıey olmadı. Peter fekler, muhabere levazımı, sıh· 
dek°J.orda, Blenklron da 4ııttln . biye edevatı nlhaeıl bir orduya 
,._1 kırları ıilktlkten sonra IAzım olan herşey bunların 
e11ıc11 iltihak etti. Rfıır'ı gelince ırasında bnlunnyorda. Aı ıonra 
edt te ile makineyi tamir projektôrlerln birer beyaz pır· 

'.°'da. Ôa dinkli kmlmııtı. mık gibi eemıyı dogro nHnıD 

11 
Ş llldl tam mınulle tallalz· izleri gördnmeğe bıılıdı. 

,te le ft111idılzllğe dfttmflolerdl. Pıtlıyın ı~ır topların ıedıııı 
Gtek Aı d lthlllyordu. Mermiler dört bcı 

.... yıaıa ortHJD • 'Hll• 
" '1 eli L ı b 61 L 1 1 d mil chırlınndı patlıyor, bun· 

. ( -.o a ae ı .. a mıı ar ı. d d 
~:~ bir dingil bol mık Afrl. dıhn ı topların bir o kadar 
~... ka ' ı ı uzaktı oldukları tesahdr 

ı._ktıa. r topu bulmık kadar ediyordu. Dar bir ıokaktın 
oılllllft •adı, Adamakıllı kırınl•k geçtiler, eonrı bııık bir bina· 
Joltt a, kaybedecek vakitleri nın önClade dardalar. Beygir· 
~,-· Beaaıa teaekeılnl ve terden indiler. Rehberleri: 
'ttt.. •tı çıkararak kıyaların - Mevki kumıadıahğını mı 
'•et. belli bir yere ııld• · görecebinlz? 
~toa.obllla içindeki b.ıit Declt. Rfıar etrafını bakındı. 
le,

411 
1 da loplıyırak yClk· Rehberlerinin bir •niyelik 

ee11,,:'· Yeıtae tlmldlerl Ha dılgınlıgındın lıtifıde ederek 
' idi. EYelemlrde geceyi ortadan kıybolmuıtn. Fakat 
''"'da k bir yer bul111ık lA· madam ki paaıportlırındı adı 
~ be Soara da yollarını denm yoktu, ba ebımmlyetl halı 
ti~ Jglr, yıhad arıb. tedı· bir mee'ele olım11dı. içeri 
btt bakmılıydılar. Bııkı girdiler. Şimdi kftçlk bir odada 

bulunuyorlardı. Bu odada yalnız 
bir adam vardı. Ayaktı duru 
yor ve sırtını onlara çevlrmft 
blr vaziyette davara çlvllenmlıJ 

bir haritayı muayene ediyordu. 
Rlıar, onun yftzftnft göremedi, 
fakat ensesinden tanıdı. Bu 
ıdım, harita 6zerlndeki mnı· 
yeneılnl bitirdikten sonra 
Rlıar ve arkad•olarıaa doğru 
döndCl ve derhal Rtoar'ı tanıdı: 

- Vay kaçak Felemenkli 
gene buluıtuk ôyle ml? 

Anlıdınıı tabii.. Rlıar'a bu 
tırsdı hltıb eden miralay 
Strnm'dın bııka kimse değildi. 

· Rloar lnktra IGzum gôrmedl, 
eeaııen o Rltar'ı bırakmıı, BI· 
lenklron'ı hltıb ediyordu: 

- Amerikalı efendi elz de 
borada ha?. 

Diyordu. Fakat Bllenklron 
hiç 111ırmımı1ta. BUAkls bir 
blM yapmagı teıebbfls etti. 
Y alnıı hemen ıöyllyelim ki, 
bu blôf hiçbir faide vermedi, 

Filhakika 11 ıonra l~erl gl 
ren bir onbıt• kumandasında 
bir manga aıker onları sllAhtan 
tecrit ettikten ıonra çıplak bir 
odayı hapsetmeğe götftrftyordo: 
MGtkll bir v11lyette idiler. Ça. 
reıls baAdat kararık taşların 
Gzerlne oturdular. 

Sonra da arkalarını davara 
vererek bir mftddet uyku kes 
tirmlye bıılıdılır. 

Dam OıUlnde Serçeler 
Bu v11lyet1e ne kadar Hkıt 

geçti bllmlyorlardı, fakat bir 
aralık Rltard kula~ının dibinde 
bir seı doydu: 

- Haydi. Çabuk! 
- Sonu var -

eta.L Otoınobll bnlmağı fimld 
;'orılrd.. Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapdacak 

'et :er ile BClleyla eve ben. asker ilAnJan 
lettL 'ley balıbllmek için ıyrı M lllQa 

1 
Ankara . M. V. sa. la. ko. dan: 

ile 8tı et ere aaldırdılır. Rlıar Beber .tınealnln ııbmln edilen f lıtı 800 karnı olın 2500 
._,_ 81akfron da en yıkın bir tane battaniye kapalı sarf la ekılltmlye konalmnıtar. lhıleıl 
'•• dibine 11ğlnank pipo· 27 ·4ı· 935 cumartesi gtlntl ıaat 11 dedir. MuHkkıt teminat 
ll~klttlrmege bıılıdılır. 1500 liradır. Şartnamesini parıııı almak, ôraeglnl görmek isti · S • dabı enel geri yealer her gln öğleden sonra komlııyonı n~rıyıblllrler. Ekıilt· 

-.... 7'rall dakika ıraıtar· miye girecekler mankkıt bankı teminat mektup nyı makbuz 
"-it•. •onra iki mil kadar lırlle utlırmı, eksiltme kınuoonan 2 inci ve 3 GncG madde· 
L. ~, de 

1 
terinde yazılı nıikalıılle birlikte teklif mektuplarını ihale 11· 

"''- ren n ôteııinde bir 
'l'e~~~rdatına haber verdi. ıtinden enas bir ıaat evel M. M. v. ut. al. ko. na vermeleri. 

ltıllt Peter'I bulmığa gitti. 1076 12 15 21 25 

t°" ete 8Gıeyln ile Bleokl· lzmir Defterdarlığından: 
d...... -'1ıları JGklencrek dereye ~~ İııalılnln vergi borcundan öUlrG tıbııtll emnl yıaaıına göre 
-..ıteı Jollındılar. Karanlık haczedilen donanmacı mahıllealnde dflAver ııokağında 
tl._'-'1 peyda ettiğinden arıııra kAfn 32 ııyılı hane tarihi llAndın itibaren yirmi gGn mdddetle 
~e •ta b t ı ttl1a P ı ı7or ardı. Bereket satıbğı çıklrıldığından pey ılrmek lııtlyeolerln defterdarhk tıh· 
t.r.,4- eter ile Hdseyin arkı ıllAt kalemine mOracaatlerl. 3 9 15 '1 l 960 

.... 
Geceli, Gündüzlo Sevinç 
içinde Şenlik Yaptı .. 

- Batı 1 iocl ydzde -

vftz Ye ademi mildahale mlaakı 
lmzalanacakt1r. 

Alakadarlar, 20 mayısta hu· 
ııoai bir konf eranı akdedecek· 
terdir. Bo k•mferanea, Almany•, 
Çekoalonkya, Yogoıılavya, Mı· 
carlııtan, Romanya, Lehistan Te 

İtalya davet edileceklerdir. 

-------------
Bergımı, (Boııoai) - 13 nl· 

san Atıtftrk'an Bergama'yı ıe· 

r~f lendirdiğl glntln yıldöndml 
dar. Bergama bogüotl Atatürk 
gftnd olarak beni maeml,ılr ve 
her yıl bugancı kutlnlamığı 

onaylamıştır. Daha sabahlan 

§ - Belediye meclle1 top· 
lantalartnı devam etmektedir. 
Geçen sene evlerin bir lirayı, 
hın ve hamamların dört lirayı 
çıkarılın sa paraları bu defa 
her ay lçln yarıııını indiril· 
mittir. Bu suretle keııllen bazı 

her taraf donanmış davul zor· 11boneler ıulınnı tekrar ılmıya 

Konferansda hın mlaakı u 

1talyı-1nglltere b1Vai yardım 
tekit de konuıulmuıtor. 

nalarla berkeı yatıktan kalk· baılımıılırdır. lıtınbal 14 ( Hueaei) A voı· 
turya'dakl yeni yurt cephesi 
teıkllAtını 17 5,000 kişi gir· 
mittir. Yurt kAtlbl, Avusturya· 
nan mecburi askerlik ibdaı 

edeceğini açıkçı söylemiş, Avoı· 

turyamn bir sosyalist kontro· 
lüne razı olamıyacağını aöyle· 
mittir. Avusturya dahil! IRtik· 
raz ıktedf yor. 

\tuallimlerin 
Tetkikleri .• 

BugDn Turan Yağ Fab
rikasını Gezeceklerdir. 

llkmtıktep moılllmlerl bogftn 
yGzelll kiıllik bir kafile halinde 
Taran yağ fıbrlkıaını giderek 
tetkikat yapacaklardır.. Bu tel· 
kik, maalllmlerln bllAhıra tale· 

mıştı. AtıUlrk'fln ayak b11tağı 
onblr ıularında ıpor sab1&1 dol· 
moı ve taımıfh. Atıttlrk'dn 

ytlkaek boyruğona verdiği ayni 
tıı etrıfındı coıkuo bir kıy· 
nıomı olmqıto. Sôylnler eôy· 
levler aôylendf, tar kılar <'kon· 
do. Geçit resmi yapıldı. Orta· 
mektep ônftnde ve Hılkevl 

bahçesinde de merıılme devam 
olanda. Burada heyecanlı söy
levler sôylendl. Bu baycık ıeo 

bdere yaptıracakları mftıahede· 
llğe kôylerden heyet te lıtirak 

lere hazırlanmak mıkeadlle hı· 

letanbol 14 (Hueuııt) - B•y 
Maasollol kunferanetıkl mG· 
mesııillere Baromoda adasında 
bir ziyafet vermlt ve otelin 
etrafındaki halk tar1fından al· 
kıılanmıı\ır. 

etmlı ve Göçbeyll kôyftnden 
blr genç te canlı bir söylev 
ıôylemlıtlr. 

bu tezahtırıt gecede dev ım 
etti ve tam gece yır11ına kadar 
ııClrdcı. 

Gece Halkevlndeki toplantı 

çok glsel oldu. Muıılkl kolu 
nnn canlı hareketleri temııil 

kolunun faaliyeti, bıtlblerln 

heyecanlı ııôzlerl blyftk ıalonn 
dolduran halk ftzerlnde çok f yl 
teılr bıraktı. 

Profes6r Yansen Ada· 

zırlanmııtı. Buna her mektebin 
muallim mevcudunun yırıııı 

lıtlrık edecektir. 

Zavallılar Do-

Fransız bııveklll ile hariciye 
011ırı kendilerini alkııhyaa 

halk ırasındıld Bay Musaoliai· 

K ı nin silthtôrlerlnl gör~rek ken· 
nup a mışlar. dllcrlnl beraberce birer kadeh 

Ôdemlı'in Beydlgı nahiyesine lçme*e davet etmlıler ve ba 
yakın dağlardaki tepelerde iki ııuda İtalya ve Fransa ıeref I · 
ceaed bolunmoıtor. BanlanD ne kadehler kıldmlmııtır. 
Nevoehlr'ln YGrQmes köytınden İstanbul 14 (Bosusi) - İn· 
İblı oğlu Mustafa ile arkıdıtı gllfz gazetelerinde İnglllz siya· 
Muııtafı oğlu Memlı oldukları eası direktifleri hakkındı çıkın 
ınlaşılmııtar. Bıı zavallılar ~e · reıımi bir beyanat konfer1etakl 
çen ıo~ukludı, çılaımak Gzere bir lnılliz ası tarafından red· 

na'dao Mersin'e Geçti. kôylere giderken kar tlplılne dedllmlıllr. Bondıo lnglltcre 
Adanı 14ı (A.A) - Üç tatnlmnı ve yolde ôlmCltlerdlr. hakdmet mehlflllade görGı 

gandar oehrlmlzde tetkikler Bayındır' da farkı bnlundago mın111 çık · 
yapın ıehlr mfttıha11111 profe· maktadır. Londrıdıki naz11lır, 
sör Yınıea bogtlo Merrsln'e Bazı inşaat Yapılacak bu hareketini glltınç' bolmuı· 
gltmlıtir. Yırın TıraoH da nğ· Bayındır kazıll beledlyeııl; ka· tardır. Resmi beyanat, konfe· 
rıyıcakt11·. zadı ihtiyacı nazarı dikkate ılı· raoı m6meııalllerlnin ıılAhlyet 

Profeıôr ıehrlmlzln her yeri · rık bir hal, bir meabıhı ve dairesini çiziyordu. Bazı gazele· 
nl gezmlı •e ıehlrcillk, imar 1 L 1 lk . d ler, ltfltfı yalnıı ıekle ıh te· ayrıcı e e .. t r teıııaıtı vGcu ı 

bakımındın A.dını'oın lnklıı· getirecektir. Varidat Hlığı ıe· likkl ediyorlar. 
fa çok mllald bir dorumda b h 1 İstanbul, 14 ( Hoeuai ) t i e bu lıler için belediyeler 
oldnğanu ve tetklklerlndta bankaıındın 3000 lira lıtlk· K.onferanıııo denmınca Alman· 
memnun kaldığını ıôylemlıtlr. d b l 1 f k ya yumotak si)Het taklb et· raz ı o unu m111 mu va ı gö· 

Adını 14 (A.A) - C. H. rcılmaı ve lçerflıler Bakanlı· mittir. Con Slmon, konferınat11 
Pırtlılnln ıçtı~ı serbest korıılar Aındıa mdıaade lıtenmlttlr. Bı· memnuniyetini blldlrmlotlr. Tıy· 
devam etmektedir. Bu kurs kınlık, vllAyetln mGtaleuıaı mla diyor ki: 
lardı fırka idare heyetleri ve ıormuıtur. - Almanya, muahedeyi ala· 
diğer fırka mensuplırı bolun· gft ile n lstemlyerek kabul 
makta ve konnımalar Hallere~ KAşife Nişan Verildi etmiş, ikinci derecede bir uluı 
s6rmektedlr. Moıkon, 13 (A.A) - So'· mevklloe dtıımtııtü. Karıoıkhk 

Adını, 14 (A.A) - Geçen yet Ruıyı merkezi icra komi· bandın doğmottur. AlmtDya, 
mart ayı içinde belediye dle teıl maruf ılmal kutob kAıif· diğer devletlerle normal mOnı· 
paneerloe mClrıeaat eden h111· lednden Sımolloviç'e çok fe · ıebetler kurmadıkça bırıı slı· 
laların yekunu 794 klılye var· yizll olan mea11lsinden dolayı temi hazırlanamaz. Almanyanın 
mııtır. Bunlardan 527 sine be· Lenin nioanını ~ermlıtlr. hissiyatını ınlımahdır. Ve Ce· 
dua llAç 'erJlmlt ve 265 h11tı r-------------., nene toplantmnda takbih ka· 
memleket içi ve dııarı hastane· OPERATÖR rarlırı ve ithamlarla değil, yeni 

ıerıne gôndernmıoıir. 0 r. Kamil Ahmed ~: .. ~:!~b·• bazart.ğ• ue uğr•ı · 
~ld,ı.' Jetloerek iyi bir yol 
btt 111k'· Aoağıda Hdlde zıyıf 

81,1• ::rlı7orda. Aylık elektirik 
Merkea ukeri hıııtanesl 

operatôrQ 
İkinci Beyler sokağı Beyler 

hamamı karım No. 4 ı. Her 
gftn dçten sonra bastal1rın1 

kabul eder. 

lıtanbol 14 (Hususi) - lo
giltere ve lıılyı, Almınya'nın 
ııon vaılyetl • Ozerlne milletler 
cemiyetinde yaptığı teşebbDel 

mödafaa edeceklerdir. İngiliz 
hariciye nazırı, konferanııtı 

~'•b İ,1 9•k1Rıçları ıraıınd ı 
, Gıııe r çiftlik ınkazı idi. 
t~ı' 1 

kokul Odld~---a, çamur zeminli 
~•tılt IQ ..J lbUetbf-;-e;- ile 

"ttlltletı ~1111 olarak lntlhıb 
'"'bat b oro döıemell bir 
~Q edt lltfta mGotemilAtıoıJ 
'- hı, ~orda._EY 11blbl dile 
~ita,, ht1yırcağazdı. BGtiln 
"'9ıııt_ 1 bar bt ·-. btr e idi. Oolıu 
~iade ba•ftk1laetle karp!ıdı. 
• 1teıa lıa Y•hın birıey brkle· 
"-8'1alq(tllalıra mıbau bir 
. 4ttık görQnCl7ordu. 
~. g lJ~leol.,ın n"t'HI ye· 
(t_ e IDıttl R · 
r, 111leı) ' 1t1r ortayı 
e"-t, •Gt hakkında yeni bir 
~le il da. Mftteıluben er. 
~t. .,ıalann do 
...:''a•kı 1 7ardalar. 
l&ii!"t blr samın J•l•nı 

Daıodılır. Bleaklroa 

içi gazli 

IAmbalarıoı kullanınız 

Bu marka az sarfiyat, bol ışık, 
ve uzun ömOrlfldDr. 

Mehmet Tevfik 
Btlytlk Elektirik, Telefon vt: 

Malzemeleri deposu. 

Peştemalcılar N. 77-79 Tel. 3332 

Telefon 3686 

Tayyare Piyangosu ---..\ 

19 uncu Tertip Bi
letleri Satıhyor .. 

Boyok ikramiye 

25000lira 
Mokafat 

20000·lira 

Berllo mOzakerelerlnl ve Al· 

mın nziyetl~I ınlıtmııtır. 
lataabol 14 (Hoauei) - Al· 

mın hariciye nazırı, lngllter,,. 

nln Berlln ıef irine Alman yanın 
ıark ademi tecn6z mlıakına 

girmeğe haıu oldoğuun bil · 

dlrmtıtlr . 

Nereden Bulmuş? 
Eerar eatm•kla &uçlu 'e met" 

kof kftçftk namında biri dClD 
ceıaevioden ihtisas mahkeme· 
ııloe gönderilirken üatfl ırmıİ· 
mı ı, bir kibrit kutusu içinde 
3 gram earar bulanmuıtor. Hık· 

kında ubıı Hrak111 totalmaflar. 



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

D~möır Şubesö 
ikinci kordonda Borea clvarJnda kendi blnu1ncla 

TELEFON: !2363 ___ ...... 
Hcrtnrln Banka Muamelat1, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

Mü ait şeraitle mevduat kbul edilir 

Hububat, nzom, incir, pamuk, zeytinyağı, afyon ve 
sair emtia kumusyonculuğo yapdır. Mallann vn.ru
dunda sahiplerine en mftsait şeraitle avans verilir. 

§1 İZMİ! 
~ Esnaf ve Ahalı bankası 

----

--

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

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

Alaşehir, Tire .. - --··,---
Hertnrln Banka Muamelall Yapar .. 

Bir aenelik mevduatı 
Ahı ayhk ,. 
Vadesh: hesabı carilere 

Tt:J R KiYE 

llRt AT 
BAN~ASI 

OksOreoler! Mut· 
laka (Okameotol) 
Öksnrnk Şekerle· 
rini Tecrnbe Edi· 
n z •.. 

ve POrjen ~abapın 
En OeUln Bir MOs· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayımz. 

Kuvvetli Mnshil 
fstiyeoler Şahap 
Sıhhat SnrgOo 

Haplarını Maruf 
ecza depolarından 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 

Ünl•eraltede Döçent, 
(Muavin Prof~r) 

Dr. A. Saf ittin 
• 

~ıııııııııııııııııııııııır Doktor •111111111111111111111111~ D 
A. Kemal Tonay ~ • AQA 

Ağız ve Diş Heki0l1 

Hastalara hergün öğleJeo 
aoora bakar. 

Jıtikltl caddeıi No. 9~ 
Ankara apartmanı 2 iocİ Ji. 

Bakteriyolog ve bulaşık ile salğm hastahklar __ = Bi Rt K T İ QE N 
- • birinci sınıf mOtahassısı 
= Bıwnabane istasyonu lı:arıumda dibek ıokak: baoıodaki Mü•ed· ;; lRA l--IA T .._ b O(;:; Q 

Telgraf • 1 S 'f A N U O 
Telefon : 4925 

dd~oouilnünde30u~ıttnm~~~~o~~cu~huat9-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ = dan akşam aeat 9 a kadar haetalannı kabul eder. = V N F f S ~ 
- Müracaat eden hastalara yapılpıası liumgelen sair tahlilit ve s . . rate li perco Vapur Acentası Olivier ve şore"ll'" 
= mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cenz gö- ~ VV • f"'. H. Van ROYAL NEERLANDAl.S KUMPANYASI ı· . V tJt 
~ıılien y!;ı~~.otorakiıımiıliııttllıiıuilııııiıttilılıittrıittiiıiıi~lıııii""'i"iiiıiüıı~ Der Zee "ULYSSES .. npufU 

13 
nleanda doğro Maltı, Anvere, Si ımıtet ap 

- Roterdam, Amıterdım ve Hımburg limanları lçlo yak alacaktır. A 
Do K T o R & Co. "BERMES,. nporn 16 nisanda limanımızı lellp yGkGnG bo centası 

1 
tılttıktan ıonra Burgas, Varna ve Köıtence limanları lçln yftk Cendell Han. Btrlncl ıorcto' 

F h • k OEUISCHE LEV ANTE LlNJE J k a r ı ~ ı "MOREBA,, npuru ıs Dl· 1 acaSTtEırLL. T Tel. 2448 'I' ... Y 11 A,, npuru 21 nl11nda gelip 1 mıyııta Annn, Ro· he Ellerman Uaeı /j.i9 ' 

eanda bekleniyor. 18 nieana ka· Uerdam, Amıterdım ve Bambarg limanları için yftk alacaktır. "GlTYOF OKSFORD,, ft' 
lzmir l\temleket Hastanesi Rontken MOtabaBSısı 

llERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 

•e ELEKTİRİK TEDA V İLERi. 

Yftrilmiyen ve Bilbaesa RAŞİTİK Çocuklara Ult.ra-Violu 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri Yapılır. 

• ikinci Be}'ler Sokak Fınn Karııtıı No. 25 • Tele. !2542 

Salihli Malmüdürlnğnnden: 

Mıhalleııi 

Mitat Paşa 

" 
" .. 

Mevkii 
ht11yon 

.. 
Cinsi 
ana 

ft 

belediye C. ,, 
mOheudia (. . .., 

Muhammen luymeti 
Metre M. L. K. Sahibi eneli 

127 50 00 Bacı Eftlm 

297 100 00 ft 

169 27 50 Nlkola 
63 17 50 Mauıl oglo İlya 

Yukarıda miktarı ve kıymetleri yazılı dört parça arsanın 

mülkiyeti 3.4.935 tarihinden 24.4.935 tarihine kadar 21 gftn 
mnddctle mftzayedeye Lonolmoş oldo~ondan talip olanların ihale 
gftnft olan 24.4.935 çarıımbı gi\nü eaat 16 da Salihli emlaki 
milliye ıatış komisyonuna müracaatları ilin olunur. 

ıo; 12 t5 18 21 

Şark Sanayi Kumpanyası Tnrk. Ano
nim Şirketi 1\lecli~i idare Murah
haslığından: 

Şirketimizin ıcnellk adi umumi heyet toplant181 aoı~ıda gös· 
terilen ruzname hakkında mQzakere etmek Ye karar vermek 
C\zere iebo nl&101D 21 inci pazar gtıncı ttaat onbeote tehltlerdekl 
fıbdkamız yazıhanesinde yapılacağından hazır olmak lstiyen hle· 
sedarlann toplantı giloOnden en aıagı beş gan evveline kadtr 
hisse eeoetlerinl lzmlr'de oebitlerdekl fabrikamız yazıhanesine ve 
BrOlrselde royıl eokağında 49 o. ya yatırarak karoılıgında do 
hullye varakaları almaları lüzumu llln olunur. 

Müzakere Ruznamesi: 
1 - 1934 aeneelne alt bllnço ve kiruurar beaaplarının ve 

m~cliel idare ve müraklpler raporunun kıraat ve ooaylanm~sı 

ve ibraname verllmeıi. 

2 - Maddetlerloln bltmeılnden ötftr6 çıkan iki idare mecllıl 
au .. lle bir maraklbln yerletine yenllerlnlp ıeçllmeıl. 1016 

7 ıs 

dar Anvere. Roterdım, Ham· o· 
b 

"HERMESu 4. mıyııta gelip 9 mıy11tı Anvere, Rotterdam, puro nisan bı•lıngıcınd• ~011• 
org n Bremen için ytık A d " • alacaktır. mıter ~m ve Hımborg limanları lçln yClk Mlacaktır dra ve An,~dto gelip ıı 10• 

"DELOS,, nputu 30 nlean· SVENSKA ORIENT LlNtEN yede bolun8cık ve ayoi .. .., olı 
da bekleniyor, 2 mıyııa kadar "SMALAND., motör6 114 nlıanda Roterdam, lHamburg, Co· da Londra ve Hail tçlD 1 
Anvere, Roterdam. Hamborg penhagen, Danıılg, Gdynıı,Göıeborg, Oalo ve lebndlnavyı alacaktır. JO 

llmınlar1na hareket edecektir. "ROUMELIAN,, yapaıo, ..... 
ve Bremen limanlarına ytık ~ ılıcaktır. ''ERLAND ...... molörft 2 mayııta Roterdam, Hamburg, Copen· ol11ncla Uverpool Seveaote• 

DEN NORSKE MIDDELHA VS· hage, Dantılg, Gdynla, Cöteborg, Oılo ve lıkandlnavyı liman· cellp botıltacakt1r. "" 
LINJE D S. AS lar1na hareket edecektir. "RUN011 nporu ol,.. ~o· 

SPANSKELINJDNLO OSLO SJ.:RVICE MAR1Tbt ROUMAIN nonda J,oadra, Hull ~eb0ıo· 
11 BOSPBORUS

11 
motörn 16 Garbi Akdeniz için ıyda bir Montnam Sefer verı'ten gelip tahliyede ıoo· 

nleanda bekleniyor Hayfı, DJ. " ALDA JULYA " vaporu 1 mayısta gelip 2 mayııta Malta, nacak "° ayni zamandı ~pi· 
eppe ve Noneç llmanlaruıa Cenno, Marailya ve Bareelon'a hartket edecektir. dra ve Holt için yük ılact 
yük ılıcaktır. "P.ELEŞ., vapuru 26 mayısta geUb '27 mayııta Mıhı, Marıllya Deutaache Levante Lfo~:rf• 

Ayni zamanda Hayfa için •" Barıelona hareket f'decektlr. "DELOS .. vapuru B•lll ellP 
mevki yolculara kabul eder. Yolcu n yük kabul eder. Bremen ve Anvera'teD g 

SERViCE DIRECT DANUBIEN NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE yftkftntı botaltmıttır. .-· 
TUNA HATTI lımlr Nev-York araeında ayhk muntazam eder Not Vurut tarihleri ve de; 

"ATIO,," nporu 14 nlaanda "IUNOS., npuro 30 nlııanda ( Doğru ) lamb'den Nevyork pmlann lalmlerl e.eıfoe ;,,_ı 
bekleniyor. Budıpeote, Brat11· için ynk alacaktır. tfkllklerden meı'ollyet 
in ve Viy•nı için doğru y6k B•mlt: lltnlardakl urekeı tarihlerindeki deAltlkllklerden acente ecWmes. 
alıyor. meı'ultyet kabul etmes. l f b d" 1 den· a am r ele ıyeı o · f 11 ~o 
TBE EKSPORT STEAMSBıP Futa t•feillt için İkinci Kordonda Tahmil n Tahliye tlrked 70,70 Ura bedeli keti •"' 

CORPORATıON binası arkuında Fratelll Sperco ıcentabğına m6ncaat edilmeli adanın 12, 13 oaoı•ralı ~I· 
"EKSMOUTB" vapuru ha· rica olunur. T~lcfon: 2004 . 2005 l ıır•0 .Ja ları ar11ındaki mo oı k•PI" 

len limanımızda olup Flladel· dmlmaaı iti belediye bt:ue fi 

!:~·1k1:~1 r~a1tımor içtn ycık lzmir Maarif modoloğOoden: t1ğindekı ,artname•ı yeÇ 35 o1· 

" EK.SELSIOR " npuro 3 lzmlr Vali KAıım pıp okul.4ıının 'l43 lira 35 kurutluk top •çık ekalltme ile 
20

6'
4
·:. ,..,ıı 

marteıi g6nil eıat 1 6 Ilı' 
may11a doğru bekleniyor, Nev· rak hafrl nakil tenlyeal iti 2 ·4· 935 gGnGnden bıılamak Oaere ı ıo ' 
york limanına yak alacaktır. 15 gan mnddetle pazarhk ııureılle eluiltmlye konulmoıtor. Bu edUecektlr. lıtlrak ç ,r,1le'' 

"EKSMINSIER,, •apuro 19 1 l L ı ı l L lf ı ı L munkkat teminatlı 111°-' .. o yapma-. at yen er .e, ve ıarınamea n görme-. tızere hergao, d koOI 
mayısa doıtru bekleniyor, Nev· L il i 9 gCl.D "° eaate kı ır 99S " e.ı tm ye girmek lıtlyenler de 17 ·4· 35 çaroamba gGnd 1Ut 

Y
ork llmın1na yak alacaktır. d mOracaat edilir. 11 en 12 ye kadar Huıu11i muh11ebeye yıtmlmıt 18 lira 25 
ARMEMENT E. SCBUIDT · korotluk teminatı mova . kate makbuzları ile birlikte Maarif mG· 

BAMBURG __ dn_r_ıo_ğ_a_m_cı_b_a_ye_a_k_o_m_i•_r_on_u_o_a_m_ü_r_ıc~a~a-t _e_tm_eı_er_ı_. ____ 9_3_4_ S 1 H H A T s ı 
"NORBURG., vapuru 24 nl· 

eanda bekleniyor, Anverıı, Ro· lzmir Def lerdarlıg~ ıııdan: E c z N E ' 
terdam ve Hamborg limanlarına _ı.e 
yftk alacaktır. lulelnln vergi borcundan ötara tahılll emval y11Hına göre Hamdi NO~ ı.ıo' 1 

N B G ll ıhı 1 h c dil D h il 1 d L d L 57 59 ııtçlır 110 
• . . _ e f tar er ve a ze en onaomacı ma a eı n e ııyeete eo.agın a alin . Ucuz, ıue, temiz 0~ 51 

vapur tarihlerinde acentemi• eayıh hane tarihi Utodaa itibaren ylrmlblr gDa maddede aalı· Başdonk - BO~eııı~'' 
hiçbir meı'ullyet kabul etmem. ı.ga çıkarıldığından pey ıGrmek lıtlyenlerln defıerdarhk ııbıiltı lebçl Hanı kırt 

Telefon No. 2007 · 2008 kalemine mQr1c11tlerl. · 11 16 19 24 1078 


