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Gazeteler Konferans Ne· f T e oya~ o ıg y y y m O a ır ol 

tic~~i1~~ ,~~~ ~:~1!~~~~::.· Bakanlar Heyeti Toplandı 
Kflçflk Duyuı 

Belediyece 
Cezalandırılanla 

l ••• kAmetlnln derpiş ettlğ fD mu· maeıdır. 

zaaf gayetabakkukettlrllmlıtfr. Londra, ıs (A.A)- Deyll Ba'1hakan General ismet lnönü Anka-
Botan 1ahalarda Fransız ueol· Telgraf gazeteıloln slyısi muhı· 'I{ 

terine gOre Auopa emniyetinin biri Streıa'dın bildiriyor: ' v d K ı d 
teıkllAtlandmlm111 için İtalya K~nferaos harbden sonraki fa ya ar l Ve arşı afi l 
ile anlıımık ve 16 mart tarihli en mtıhlm mOltkatlardan biri 
Alman kararının tekrarı ihtl· olarak addedlleblllr. Üç gtınde 
maline bf naen oloılar derneği ay le bir ılstemln temeli atıl 
misakında bazı tıdllAtlı Fran· mııtır ld ha slıtem vasıtaelle 
sız - İtalya ıolaşmısı Strezada Avrupa barışı muhafazaya ça· 
teyld edllmlı bulunmaktadır. htılıcaktır. Konferansın logflfz 
Üç devlet Almanya ile mOstak· slyaa11ının bir zaferi olarak 
bel mOzakerelere kapıyı açık telAkld edllmeıl doğru olur. 
boluodoracaklardır. İngllterenio F.ğer Almanya daha mutedil 
bııhca gayesi bodur. Bav Mak· bir ttellhatla lktl(a etmiı oleay· 
donıld ve Slr Con Saymon yeni dı İngiltere, Frınea ve İtalya 
hiçbir teıhbOde glrmemf'!k ka · moıhedelerln askeri hOkftmle· 
rarlırnıdın nzgeçmlşlerdlr. [ıı. rlnln hukuk! cihetini hiç ıOp· 
ha pazar akşamı Frıorız heyeti hesfs bo kadar ıedld olarak 
morahhaeaeıo• mtııabld 11fıtlle mfttaleı etmlyeceklerdJ. lngil· 
dahi olsun Roma'da yapılacak tere havı kuvvetlerini daha ça· 
Tuna konferanıuaı iıtlrak ede· bok tezyld etmelidir. Zira zan· 
mlyeceklerlnl hlldlrmlılerd.Jr. nedlldlğloe g~re Alman hava 

Eko D~ Parl diyot ki: f lloao daha ılmdlden 1ngllfz 
İoglltete kıroılıklı yardım f llosunu geçmlıtlr. Hava mhıa 

mlaaklarına engel olmamakla kına gelince, İngiltere Alman· 
beraber Almıoya'yı karıı md· ya'nın bu mleakı lıtlrık etme· 
dıfaayı henftz faAl bir ıureue ıılol istiyor. Zira bu letlrak 
lıtlrak etmemektedir. Konfe· misakın emniyet kıymetini ar· 
ranı hemen . hemen mftabet hiç · tJ?acığı gibi bava teallhıtıoın 
bir netice vermemektedir. Fran· tahdidine de hAdlm olacaktır. 

111 ile İtalya bir hava anlat· Ru8lar ne diyo•? 
mıeı hakkında mDıakerelere Bertin 15 (A.A) - Mos· 
bıılımıı bulunuyorlar. Bu an· kova matbuatı Streza konfe · 
Jıımı daha geoit bit muahede· raoeı oetlcelerlnden ozon uza· 
nln mukaddemesi olıcakbr. dıyı baheetmektedlrler. Tas 
Franııa ile İtalya'nın enerjik Ajaoeıoın Sıreza muhabirinden 
muhalefetleri İogllttre'yl Der· alarak yazdığı bir habere gôre, 
lln'le muetıkbel bir ınlııma konferanıcılar ıark mleakı hak· 
lmk•nları tamamen izale etme· kındn hiçbir taabhade glrlome· 
mek için Almaoyı'oıo çok tld· mitlerdir. Maamıf lh uluslar 
detll bir ıureue takbih edfl . korumu çerçevesi içinde lar· 
memeal hakkındaki metaUbe· ııhklı yardım için iki taraflı 
eioden vazgeçmlye mecbur et . anlaımalar prensibine mıoe'i 
mlfllr. Çok nikbin olmıklığı· mDıahıret gaıterllmlıtlr. 
mıs için hiç hakkımız yoktur. ------

Zira bize bir Fraoeız ·İngiliz Fransız Muh
hın ınlışmıaı için Gmld ver· 
mitlerdi. Bu Omld tahakkuk 
etmemlıtlr. Fraoıa bu hoıos· 
takl teklif ini tlç hafta nel bir 
nota ile yapmııtı. loglltere'nln 
cenbı Patls'e Streza kooferan· 
ııodan birkaç gOn evet geldi. 

Hulbı, Franeız hGkdmetlnln 
ne blrıey kazandığı ne de kıy· 
betmedlRI sôyleneblllr. Do pek 
pırlak blrıey değildir. 

Ernoel gazetesi Streza kon· 
ferınıı Fransız diplomaeleloln 
bir zaferi olarak ıddedlleblHr, 
diyor. 

Jur gazetesi Franeız el yaea· 
aının İtalya 'oınkloe uymaııoı 
memnuniyetle karıılamıktı ve 
booo tedıf Oi bir ittifak demek 
olduğunu kaydetmektedir. İn· 
glltere'nlo çevrilmesi Fransız. 
İtalyan ıolaomıeının konetlen· 
medle- mOmktın olmnetor. 

Londrı 15 (A.A) - Deyll 
telgraf gazetesi yazıyor: 

Streza konferınıı mesaisinin 
hitamında neşrolunan tebliğ bu 
konferaneın movaf fıkıyetlnl 
ıımımen göstermektedir. Stre· 
za'oın hakiki manası Roma 
protokolo ile Londra mukave· 
lealnde taırlh edllmlt olıo 
mtııterek noktıl nazuların 
tak•lye edilmlı olduğu mer. 
kezlndedlr. Müıterek emıılye· 

tin uluslar karomu vaeıtaslle 

temlot keyfiyeti Franea, İtalya 
n foglltere'nln mtliterek he· 
deli olarak kal.aıktadır. 

Mornlng Poıt gazetesi İtalya 
•e loglltere'nln hlçolmızsı 
umumi maksatlar eabaeıodı 

hlrletmlı olduklarını y11maktı 
Ye fa mOıterek bir endişe 

Oıerlnde blrleştlren vasiyeti 

tırası Karşısında 

Alman Vaziyeti •. 
- Ba"ı 1 inci eahlfede - , 

llnde yazılmış olmaıııoa rağmen 
mahir bir mOdafaıoame teelrl 
verdiğini yazmaktadır. 

Notada ezcOmle deniliyor ki: 
- FranH Almıuya'oın mftt· 

kal vaziyetini nazarı itibara 
almımııtır. Almınya'nıo ılmıı 

oldu~u kararlar diğer devletle
rin hareket tırzlarına bir cevab 
teıktı etmeltedJr. Faneanm uzun 

. senelerden beri sllAhaızlanmak 

taahhftdOoü yerine getirmek 
istemediği açıktı hulonmıktı idi. 

Di~er tııaftao her zaman 
değleen ıaşırtıcı tekUf terle Al . 
mıoyı eon'i bir vaziyet içinde 
buloodoruluyor ve toprakları · 

nın mGdafa111 için en iptidai 
tedbirler ılmıeıoa mtnl oluyor· 
do. Diğer devletlerin V treay 
muahedesi abkAmını tatbik et· 
melerl tımldlerl kaybolduğu bir 
ammanda Almauya'nın Ani btr 
karar ile elliblanma tedbirleri 
alması tabii bir hAdfse telAkkl 
edilmedi. 

Avusturya 
ve Cenevre 
t\lüzakereleri .. 

Viyana, 15 (A.A) - Dışarı 
itleri bakanı bay Valdeneg bu· 
gün Centıue'ye gltmlttlr. Ce· 
nevre'de toplaomıt olan devlet 
adımlarından A voetoryı hak· 
~ında Ceoene'de yapılıan ko· 
notmalıra dair mahlmat ala· 
c.khr. 

Ankara, 15 (Bueoıi) - Başbakan General lamel lnano, hogftn ıehrfmlze gelmlt ve hararetle 
karııl11omıttır. 

Bıkanlar heyeti bu aktım 
keratta bulonmoılardıt. 

Baıbıkan General İsmet toOnG'niln baıkanlığında toplanarak . mflzı· 

............. ·------
Bay T. R. Aras ile Bay Laval Atatürk 

Dünya Siyasası üzerinde Heykeline Çe-

Konuşmalar Yaptılar.. le~.~b~~~~:0~:~; 
İııtaobol, 15 (Boaoıl) - Dıı işleri Bıkıuımız Bay Tevf lk 

Roıda Arae, Fransa dıean leleri bakanı Bay Laval ile dftoya 
elyaıaaı hakkında bir görfteme yapmıetır. 

Bu Nasıl iş? 

Areıuloaal kadınlar kongresine 
ge!en murahhas kadınlar, bo· 
gOn AtatOrk heykeline çelenk 
koymoılardır. Mııır morahh11 
heyeti baokanı bir nutuk ıöy· 

Ayşe isminde Bir Kız, 
111

.İ~;i~~d;·•"'· 
Başka Kıza Nişanlanmış. Tayyarecilik 

İetanbol, 15 (Boıoei) - Burada garlb bir hAdlse olmuştur. Ayee 
teminde bir kız, oloanlandığı Adnan ldmlode birisinin Melek 
adındı bir kız olduğunu anlayınca ıyrılmık lstemlf, fakat Ad· 
nan adındaki kız Melek, keodlıılol Olflmle tehdit etmlotlr. Ayşe, 

Melek'ln ba tehdidi ~lzerfne mahkemeye mOracaat etmlo ve mo· 
hakemeleri bugan gOrGlm~ıtür. Melek muhakemeye erkek elbl· 
sesi ile gelmlıtlr. Muhakeme baıka bir gilne talik oluomoıtor. 

Maliİsa 
,. .•. -

Vilayet Mec~lisi 
işini Bitirdi. 

Manisa, 15 (A.A) - VllAyet 
genel mecllal lılerlol bitirerek 
bugan dığıldı. VllAyetlmizln 
1935 yılı b6dceel 865.800 lira· 
dır ve denktir. Btıdcede killtilr 
itlerine 336. 2871 yol lılerloe 

26.155, aağlık itlerine 88.733, 

ekim itlerine 9086, baytar lele· 
rlne 12. 768, hususi muhııebe 
teıkll&tına ;72.213, muhtelif 
maeraf lıra 84,764 lira taheleıt 
ıyrılmııtır. 

Muallim adedi 410 na çıkı· 

nlmıt, yeni yapılmakta olan 
hastane için ba yıl da 40,000 
lln tahsisat verllmlıtlr. 

Bayıl vll&yet dahfllnde yeni· 
den iki b6ytık mektebin temeli 
atılacak ve mektebini yapan 
kOylere 5 bin lira yardım 

edilecektir. 

Çıhtkaolığı eAblt olan fakir 
talebenin y~keek mekteblerde 
tahelllerlnl ikmal etmeleri için 
2,500 lira tabııleat ıyrılmıotır. 

lran'da 
Zelzele Oldu, 
Zarar Mühimdir. 

Tahran, 15 (A.A) - Geçen 
gece Mazenderı vllAyetlodeld 
Sari ıehrlnde olddetll bir zel· 
zele olmnttor. Evlerinden deh· 
ıetle kaçan ahali dıprıda ha· 
rıomıktıdır. Haaarat çok mil 
ilimdir. Ölülerin ve yarahların 
miktarı henQz teıblt edileme· 
mittir. Tahranda da haf lf bir 
zelzele hl11edilmletlr. 

Konsey Don 
Toplanmıştır .. 
Habeşistan · ltalya Ih· 
tilafı Da Konuşulacak. 

Cenevre 15 (A. A) - Ulue 
lar korumu konseyinin ilk 
celseıl bugtın öğleden eonra 
aktedllecek ve mtlzıkere usulü· 
nün tetkik( ile metgol olacaktır. 

Koneey Habeşistan hülume. 
tinin İtalya ile olan lhtll4f 
hakkında verdiği notanın der· 
hal mOzakeresl veya mayıs top 
lıntıeınr bırakılması hosoeundı 

bir karar verecektir. 

TAYYARE SINEMASI 
3151 Bu gi1n Telefon: 3151 

Robert l\fotgomery ·· Magde Evans •• VValter Huston 
Robert Youog •• Franchot Tone gibi be~ meobur 

yıldızının temsil ettikleri büyük HARP filimi 

D<elfilÜZ AOtolfil<dla 
Celhı<elfillfil<ema 

AYRICA 

Son Ninni (Tamamen R~nkli Mtkt Mavz) 

Foks Ofluya Havadisleri (Türkçe sözln) 
cFOKSı un son Yunan isyanında yapılan harekatı harbiyeyi 

vazife ıenliklerioi KÖeterdiği gibi Almanya'da büyülı; ask.eri tezahü· 
ratı göstermektedir. ; 

Seans Saatleri -----
Hergün : 15 - 17 - l 9 - 21,15 Hergiln : Son 21,25 aeaoeı (U· 
Perıembe : 13- 15 talebe eeanaı cuz Halk eeaneıdır.) 

Cuma : 13 ilive seansı. 1'~iatler : 25 - 35 - 50 kuru:tur. 

Mektebi Açılacak. 
İstanbul , 15 ( Hususi ) -

Tayyarecilik için .. lzmlr'de de 
bir Türk koıu mektebi açılı· 

caktır. 

Kahveciler 
Teşebbüste 

Bulunacaklar. 
Ankara, 15 (Buıoıt) - Kah· 

vecller cemiyeti bogCln topla· 
oarak, Ankara vllAyedoln klad 
oyununu yasık etmeel hakkın· 
dakl karara etrafında konuı 

muılardır. Neticede bo karar 
hakkında teoebbOete bulunul· 
mak Ozere bir heyet seçllmlttlr. 

Edirne'de 
Bağcılık 

Faaliyeti .. 
Edirne, 15 (A.A) Edirne 

ve mülhıbtında halk boeene 
bağcılığa bOyük btr heveele sa· 
rılmıo ve 1500 döoOm saha da· 
hlllnde bağ dlkllmfıtlr. 

Duoda Edirne vllAyeıi ziraat 
teşkllAtının ar.kaeı kesllmlyen 

telkloıtı ve bağ çubuklarını 

parasız dağıtmak:soretile göı · 

terdlğl kolaylıklar Amil olmoı· 
tur. BugOn Edlroe'de ve Trak· 
yanın birçok yerlerinde çok 
bereketli yağmurlar yağmıthr. 

Tayyarecilik 
Faaliyeti. 

Bertin, 15 (A.A) - Mosko 
va'dın btldlrlldlğlne göre elvll 
tayyarecilik merke~ idaresi hı· 

va oebekeelnl bu yıl 14,500 
kilometre daha genfıletmeğe 
karar vermiştir. İktısadı, siyasi 
askeri çok mfthlm hatlar teala 
ohıoacaktır. 

Hususi Muha. 
sehe Y o Is uzluğu 

Dikili ve Bergama muh11e· 
bel hosoelye sol lıtlmall hak· 
kında OçancQ eorgu hAklmU 
ğf nce yıpılmakta olan tahkikat 
eon eaf hı ya girmiştir. 

lutab haddinden fı 
teri alan 4ç otobGs f 

ıehlrde idare ettikler 
blllerl hızla eGren d 
•e Kemeraltı ve dlge 
lık caddeltrde akışı 

mQşterJ bulmak bahaD 
binek arabalarlle dol 

arabacı da ctzıya çarptı~ 

Evkaf ldaresind 
Maaşlar Gecikiy 

Evkaf idaresine b 

milstahdemlerln mart m 
hal4 almadıkları, fıkı 

mukabil evkaf mddOr 
daimi memurlarımn pe 
maaılarını bile onbeı g 
aldıkları matbaamıza 

edllmtıtlr. Mftstahdeml 

ıtları her ıy hu ıeklld 
tlrllmekte imle. Evkaf 

mild6.rlilğ0n0n nazarı 

celbe deriz. 

Vilayet idare 
Vll4yet idare bey 

toplınmııtır. 

Türk of is ModO 
Şehrimiz Türkofls 

lüğüne tayin edllmlı ol 

sin Tilrkoflı mfid\lrO 
Orgun hugilnlerde bek 

tedfr. Bay Akil Emr 
devir itini bltlrdikte 

perşembe gtına lıletıne 

larlle lstanbul'a gldece 

ki Törkofle mfidOrlftğ 
feelne başlıyacaktır. 

Bay Yaşar 
Emniyet mQdOrlftğft 

k11ım hııkanı bay 'Y 
barız tednl için Is 
gltmletlr. 

Köy Andaçl 
Köylerdeki ındıçlar 

talebe bayramına kıdır 

lınacıktır. 5 rnayıet• 

rın açılma ıenllklerl 
caktır. 

Mussolini 

Sa~ayicilere 

Neler Söyledi 
Streza, 15 (A.A) 

Mouollnl hılya'dı 1 

yapmak Ozere gelmlt 
Franeız aanıylcllerlal k 

mlış Ve konf eraDBJD oq 
araıııodakl fikir itil 

ve bu keyfiyetin A• 
tmt temin için kl&J" 

ğlnl söylemtı, sazlerlD4' 
retle devam etmfedr: 

- Fransa ile f 
sandaki 6lkQ bJrlll' _4' 

ancık hak ve mOvıse..,'1 

etmesi lcıb edectl' 
holAaa edileblllr. 

N ISA 
1935 
Kasım 

160 
16 

Arabi 1354 
l:l Muharrem 

Evbt Ezapf 

Gtıneo ıo,31 

Ôğle 5,25 
lklııdl 9,09 
Akpm 12 

Yatsa 1,37 

İmaak 8,45 
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K -... ~ onya Saylavı Bay Ali 
Rıza Tftrel'in Halkevin· 
de Verdiği Konferans. 

b Fıkat bu tabii v~ insani 
•ilardın bııka, bilhassa za 
lllQıauıda mtlllyetçlllk fikrine 
bGtCl L D ıunvet ve varhğımızla 
llhltııımızı lcabettlrecek daha 
ilice nice ıebebler vardır. 
d MUUyetçlltk mtlletlerln en 
•r ıımınlarında imdadına 

~etlıen, onu b#lyftk felaketler· 
en, hıttt kıybolmık. tehlike· 

~laden kurtarın büyük bir 
11••ettlr. 

ki ıs inci aaırdı, milliyet f ı 
L rlerfot heeabı katmadan baş 
ıı.ılıhn ın topraklarını gellıt 
gGıeı I .\ arı ıranda tıkılm eden 
•ropı devletleri, lapınya'nın 

.. ıuu 
d 

eşmemlı domlnyonlarını 

' bu dl· ıuretle taksim etmişler· 
Fakat 6zerlnde İspanyol 

oturd 
Fraı. u~u araziye dokunamadı; 
... 1• en felaketli zamanla· 
' 1tldı rt en ağır hezimet gilnle· 
kt 'fide dahi ana vataDlndan bir 
llllrıı toprak bile kaybetme· 

ltlr U ~ h bd .\I · mumı ar en ıonra 
'llinya'nın dı ana toprakla· 

, .... d 
okunmağa kimse cesaret 

ede111edi. 

teı~trbden ıonrald İtalya mnh· 
Pi 1 blenfeatlerln biıblrlle çar · 
l~llllllJndan parçalanmıı, mef. 
keç bir hale ıelmiıtl. Ber parti 

ta~dl idealine doğru gftmeğe 
tlle:~Jor, Kırııaında diğer par· 

lçı,~ buluyordu. Bu anarşi 
le k e, halya btlyük tehlikeler· 
"-ıta •rtılııtı. Bu tehlfkeler kar· 

dtrtı~ (Mu1101fnl) naayonalfıml 
bıa11 I, ona ıekU verdi. Ve 
le, Qn karııaında biltOn ptrli· 

l'-d~rldUer; mensubları tıhsi 
"'1 rındın vazgeçerek İtalya 
te, 0Gılizmlnln müşterek bl 

geı.ıı~lıııcıeı ve yapıcısı haline 
'llller. 

ga:t1• değiılkllğl Almanya'da 

kıtoi.:ruı. Bltltr'ln etrafında 
tcı., 

1 
katollklfğinl, ıoeyıUet l\1,: letllğlal, bny.,ralı bavye· ..... 

oı-.~ anutmo,, nasyonalist 
~, ... Qr, Bitler nasyonalizme 

...... k lllak ve ondan kuvvet 
""tı 11Yeılnde bugün Alman 

ethae 'L '-1ac1a la.I h6yQk zafer ka· 

''de '1111e oluyor· (Sar) bu sa· 
4a._

111
, tekrar Alman vatan,nı 

ile._ etGr. Almanya'nın yeni· 

~GQ '1l&hlıamağa kalkıımaıı, 
betıe11 htdlaeeidlr. Ahllki el 
lltt"Gt do~ruloğunu veya lgrl. 
lb~111 '-hlne girişmek isteme· 
0lıalta bir hareket, muvaffak 

'-1cı,1' !lrnın mill~tl, bonon 
o •rıaı H ' ttt,, itler in eahaında 
ltaeaııta., Çıkan Alman naayona . 

l'i1a borçla olacaktır. 
~·":11;Uımı, bflhHea bugün, 
~ U,, çlıa btlytlk bir zaruret 

btel' ~okıa daha baeka ıe· 
l e •ır: 

ı, ...... t 1 
'• Ptdt •e lerl, prensler, kral· 
~al'd llblar milletleri idare 'cb 11

' Fakat, bunların fa. 
0 ~~' leyYiıtı, fena idareleri 

~ ::!1 buldu ki, artık mil· 
~haıeuert rinde htçblr ntlfuı ve 

• ll'tık kılmadı. Htikiimdar· 
:'e~ı tııllli birliği temsil 
.,._ oldu 8 
,. 'ettQe k · Gk.flmdarhk 

'1-. bf 1reı blrbuçok asıra 
~ l' ••nı 'laı gelen ın evvel Franaada 
.r. hde, akefllAmel, umumi 
,.,ı , •onra bl 
~ ~tlert1ıı rçok Avrupa 
,•. Pld Bardı. Artık, kral· 
~ .. .' ~111 :~ahların istibdadın· 
~ bfr lleılnden bunalmıı 
\)~ llÇok tııllletler, bunları 
" ı_. •th· d ..,., ' mo rn bir cemi· 

' ~: iyi Ye en demok· 

Belediye başkaDI doktor bay 
Behçet Uz; dün Karııyaka'ya 

giderek Yamanlar suyunun De· 
ğlrmentepedekl bftyOk ao hava· 
zunda tetkikte bulunmuştur. 

Su havuzunda görülen bazı 
noksanlar son zamanda ikmal 
edilmiştir. Cama gftnlerl Değir· 
mentepedekl havuzun etrafı bir 
tenezztıh yeri hallol alıııakta, 
borada 4 5 bin halk toplan· 
maktadır. Bu vaziyet; Karşıyaka 
suya için kısmen mahzurla gö 
rüldOğilnden büyük havuzun 
yakınına kadar halkın soka\· 

Atış ve 
Atlıspor Kulübü 

- Başı l f ncl yüzde 
zarif ve şirin parkında genel 
bir toplantı yapılmıştır. Top 
lantada bulunan kul6b üyeleri 
cidden çok mOatesna sa:ıtler 

geçirmişlerdir. Tatil günü ol· 
maması ve i~ eaatlerl ldnde 
bir zurnan olmasına rağmen 

ıeçHmlş bir kalabalık parkı 

bir kat daha süslemekte idi. 
Bir tarafta f1rka bandosu güzel 
havalar çalarken ilyeler bir· 
blrlerile tanıştırılmış, dtğer ta· 
rRf tan at ve atçılık hakkında 

f lklrler, ıôzl*'şmeler karıılaş· 

mıttır. Görü,meler suaeında 

kuruca üyelerle atçılıktan ve 
ıthspordan ınhyan bazı ze· 
vattan mftrekkeb muvakkat bir 
komhe teşkili kararlaştırılmış· 

tır. Bo komite önümüzdeki 

comartest gftnü akşamı Halk 
Partlel binasıt da toplanarak 
umumi kongre ve seçimler 1 çln 
çalışmalar yapacakttr. 

Saat onseklzde davetlllerin 
çoğa geldiğinden Tftrkiye'de ilk 
defa dikilen Bornava ziraat 
mektebi parkındaki Atatftri:'Gn 
andacı ônQnde toplanan ftye· 
lere Bay A vnl Doğan yfiksek 
bir heyecan ve ko vvetll bir 
tfıde lle atın tarihlerdeki ye· 
rlnden ve Tdrk'lerln ezeli at· 
çıhğından bahsederek kulcıbon 
kuruluş mıluadını anlatmış, 

Vali General Kazım Dirlk'fn 
kıymetlt yardımlarını anmıe ve 
k.olOp namtna hazırlanan çok 
gdzel bir çelengi and11cı koy· 

mottor. 
Merasimden sonra ince bir 

znkle hezırlanan bflfede ilye· 
lere çay ikram edilmiş ve fo . 

toğraf ller çekilmlı, çok yakın· 
da at üzerinde buloomık te · 

mennllerlle davetliler dağıl· 

mıılardtr. 

Yirmi kf olllk komiteye Vail 

General KAzım Dlrlk, Bayın 

Mftnlre Doğan, Bay Avni Do· 
ğan, bay Burovah Ahmed, bay 

Reşid Ak bay, bay Fasih Erean, 
b11y Ref lk Evliyaoğlu, eczacı· 

bıoı bay Ferid, bay SelAblddln 
Sanver, bay Hilmi On.ay, bay 
ZtlhdO. Kıdıo~lu, bay Coll, bıy 
B. Jlro, Vali muavini bay Se· 
dıd Erim, şehrimiz Amerikan 
konsolosu, bay Nt>jad Evliya 
oğla, avukat bay Mustafa Mı1· 

nlr, bay Klzım Alaşehirli, İş 
bankBBı mildOrG bay Firuz, 

bay Remzi Şerif oğla, bayan 
Feride Aykut eeçllınlştlr. Ba 

komiteye daha bazı zevat gl· 

-ve Komisyon Havuz, 
Tesisata Baktılar. 

maeına müsaade edilmemesi danlannı gözden geçlrmio, bun· 
muvaf1k görülmüştür. Havuza Jarm iyi bakılmatıı ve yetişti· 
ozık olan mevdanhk bir yerde rilmesi için alakadarlara direk· 

halkın su ihtiyacını temin için tlf vermiştir. 
belediyece bir genel çeıme yap· Yamanlardan Karşıyakayı 
tırılmaeı da kesdlrllmlotir. getlrllmfı olan kaynak suları· 

Bu yıl; havuzun bulunduğu nın tesisatı için muvakkat ka· 
teµeye 150 çam fidanı dikti· bul keşfini yapmak üzere mü· 
rllmlştir. Karşıyaka fidanlığın· hendlslerle şehir meclisi üye· 
da bulunan çamlardan daha lerfnden teşkil e'11lmlş olan 
:~00 tane ayrılarak horaya dl· kt>ştf komisyonu belediye mü· 
kllecek ve bu sutetle nihayet bendlelerl ve müteahhitlerle 
on yıl tıonra havuzun bolundu- birlikte bütün kaynaklar ve 
ğu mıntıka güzel bir çam or. yolda tesisatın mukaveleye oy· 
mam halini alacaktır. gon olub olmadığını tetkik 

Belediye başkanı; Karşıyaka etmiştir. Komisyon; bugiln 

Türkiye intibala
rını Unutamıyor .. 

Geçenlerde ıehrlmlze gelerek 
bir hafta kadar kalın ve ka. 

dınlarımızın hayatı hakkında 

tetkikler yapan Amerlkı'lı ga· 
zetecl Mis Betti RoHe'den Vail 
Generale bir mektub gelmlıttr. 

Atfnı'dın gelen bu mektubda 
(Mülakatlar krallçesl), Akrepo· 
Jon ve Romen önıüklerlnlo; 

Bergama öntflklerl kartı11nda 

duyduğu yübek heyecanı elle· 
medfğl ve halt! Bergama'daki 
eserlerin değerini bir kat daha 
arttırdığmı bildirmektedir. 1\f lı 
Betti Rosae, ôntüklerin bulan· 
doğu yerlerde konfôr ve yayım 
(Propaganda) itlerine ehemmi· 
yet verllmeslol temiz bir doy· 
go ile tavsiye etuılştlr. 

çocuk yuvası ile Bostanlı ha· de Karşıyaka'da Oeğlrmentepe· 
taklığında tetkiklerde bolun· deki su havuzunu ve Karııya· Hakimler 
maş, Karııyaka'nın muhtelif ka'da yapılmış olan tesisata tet Arasında Oeğİ· 
yerine dikilmiş olan ağaç f f. kik edecektir. 
------==========----- şiklikler mi Olacak? 

Muallimlerin Kıdem 
Zamları ve ücretleri. 
~~~~~~~----~~~~~~~-

8 ü d ced e Açık Olduğu için Tahsisat 
Konamıyacağı Söyleniyor. 

---·~ VilAyet Genel Kurultayı gönderilen bir bitlde muallim· 
büdce enc(lmenl dün öğleden lerln alacaklı oldukları bu para 
sonra mohae,-bel hususiye mil için de bfüfoede tahsisat ayni· 

dürlüğı1nde Vail General Kil· maaı istenmiştir. Gene öğren · 

zım OJrlk'in de lştlraktle top · dlğlmfze göre vlliyet masraf 
lanmış, Maarif bOdceıl üzerin· bildceıfne bonon için de tahsl· 

Maarif müdüru Bay Hikmet 

de görüşmüştür. Yarın öğleden 
sonra toplanacak olan Genel 
Kurultaya verilecek olan maa· 

rlf mıtsraf bftdcesl tamamen 
hllzırlanmıştır. 

935 yılı vll4yet bildceslne 

muallimlerin kıdem zamlın ile 
idare ücretleri için tahsisat ko· 
nulması hakkında Maarif ba· 

kanhğından •lliyete emir gel· 
dlğlnl dünktl sayımızda yaz· 

mııhk. Verilen malumatı göre, 
büdceye bu ıekllde tahıl11t 
konduğu taktirde bunun tuta· 
rının yüksddlğlnden masraf 
badcesinde varidata nazaran 56 
bin liralık bir ıçtk hiaıl ola· 
cakur. 

Onun için buna imkin olı· 

mıyacağı söylenmektedir. 1932 
yılıodanberl muhtelif senelerde 
muallimlere verilmemiş olan 

mesken bedP.llerl 47170 lira, 
tazminat mlkdarıda 25,540 Ura 
dır. Donun tutarı 72,718 lira · 
dır. Maarif mtldürldğOnden 

sat konulmasını lmkAo görOl· 

mlyormoı. ___ ..;. 
Zeytinyağı 

Fiati Yükseliyor. 
Piyasamız Kımıldadı 

Son g6.olerde hılya'dan zey 
tln1ağla11mız için eiparloler gel· 
mlo ve piyasada bir kımıldama 
baılamıttır. Sıra mallar 24,5 
kuruşa fırlamıotır. Son günlerde 
bu nevi zeyıinyağlarının f lıtl 
22 kuruşa kadar düşmüştü. 

İhracatın devam edeceği anla· 
oılmaktadır. ltalyan'lar.n, Ege 
mıntıkasından zeytinyağı alması 

Tftrkof fsln bir muvaf fıluyetl 
sayılmaktadır. Flatlerln daha 
yilluelecetl tahmin edilmektedir. 

Cuma Günü 
Yarıştan Sonra 
Taylar Satılacak. 

Ôoilmüzdekl cuma günQ Kı· 
zılçullu kooualanında yapılacak 

atkoşularına bftyilk ehemmiyet 
verilmektedir. Bahar koşuların· 

da en bQyilk ikramiye bu ko 

ıolarındır. Koıulardan sonra 

Karca bey hıra. rnda yetiştirilen 
ve dftn getirilen yerli hAllakan 

İngiliz taylarındın dokuza açık 
artırma ile 11t11a çıkaulacattır. 
Dördtı erkek, beıl dlşldl, hep 
el de iki yıomdadırlır . 

Ekmek Fiatinde 
Tetkik Var • 

Belediye un fabrikasında 

buğday öğfttme Qcretlerlnin in· 
dirilmesi Hyeslnde on flıtle · 

rl nde bir tenezzOI gôraldOğGnfl 
ve bunun ekmek f latle1lne de 
tesir edeceğini yaımıştık. Şehir 

meclisi ftyeleziaden aeçllen ko· 

Ankara'dın gelen haberlere 
göre TOze (Adliye) bakanhğındı 
toplanın TOze seçme heyeti; 
bazı hAUmler ırasında yapılı · 
cık yeni tayin ve nakil işlerini 
gôrOşmektedlr. Haber aldığı· 

mıza göre Ankara ve İstanbul 
müddelomumlliklerlne kimlerin 
tayin edileceği de TGıe seçme 
komlıyonunon bu toplanhların· 
dan donra belli olacaktır. Bu 
münasebetle şehrimiz mQddel· 
umumisi Bay Asım'ın lıtanbul'a 
tayin edileceği şaylHı tekrar 

deverana baolamııhr. 

Fransa 
Kontenjan Liste· 
sinde Bize Ne Ayırdı? 

Franl!a hflktimetfnlo y~nl 

kontenjan lletealnd~ Türkiye 
için ayrılmış olan ihracat hlı · 

eeei mlkdırı dftn telgraflı 

TOrkof lıe blldlrilmletir . 
Altı ıy içinde TGrklye'den 

Fransa'ya 372 kental yumurta, 
62 bin k.enıal mısır, 4544 
kental arpı, 27900 kental 
bakla, 2000 kental faıulye, 

2700 kental nohud ihraç edf · 
lecektir. Niean ayından itibaren 
üç aylık kabuklu ceviz hlHesl 
450 kental, kabuksuz ceviz 
hl11eıl de 765 keotaldır. 

8. ~ove Bir Tahkirden 
Muhakeme Ediliyor. 

Şehrimiz Fransız ticaret oda. 
sının yıllık l<'plantmnda idare 
heyeti Oyellğl ıeçlml için koy· 
doğu namzedllğlnl geri almHı 
hakkında ıôyledlğl bazı sözler· 
le ayelerden Bay Budolamut'u 
tahkir etmekle ıuçlu kitapçı 

Bay Emil Şove'nln duruşmasına 
dOn asliye cezada dnam edil· 

mittir. Dünkil duroımada eahlt 

olarak Ulccardın Bay Jlro ile 
Bay Lut Mela dlnlenaılıtlr. Şa 
htdler; Bay Emil Şovenlo; her· 
kesin önftnde Bay ~udolamoto 
tenkld ederken bazı ıuçlar le. 
nadt ıuretlle de tahkir ettiğini 

ıôylemlılerdfr. 
HenOz dlnlenmemft olan bir 

ııhldln daha dinlenmesi için 
doruımının devamı bıeka gftae 
bınkı lmıştır. 

Pehlivan GO.reşleri 
Tilrklye bıepehlevanı Kıra 

Ali şehrimize gelmletfr. İzmir· 
mlı'de bütan bııpehlhanların 

toplınmaaı suretlle yakında bd· 

yak R6reoler tertf:b _ e~ll,!5~1!, 

DOşOodOklerim ... 

Perhizle 
Turşu Hikôyes 

Vilayet genel 
karar .ermiş: 

HHtabanede çalışı ,.· 

• 
lr 

demenin aylık Gcretlerinl indi· 
recek, eayılarını ıltmııa çıkara· 

cak. Bu hademeler 25 llr~h· 
yorlarmıo. Şimdi bu ~n 
bir çırpıda 5 10 lira keellecek. 

Ben, bu kararda mıntıka ..ı 

htdfaelere ıığmıyan bir aykırı· 
lık görftyorum .. Daha geçenler· 

de, azanın gGodelfk tıhrlwını 
az gôrOb on liraya çı~~an 

kurultay, her hangi bir 3i<s n· 
O!t 

ce ile olursa olsun· ylrTl t!I 
Urahk bir ftcretln beş 'tklslnl 

nasıl keıeblllyor, ınlayı~•dım. 
ılln 

Zaruretin tcabettlrdlğl Jaaır-

ruf feragatini ene1' ~~dl 
nefsimizden yıpmıhyıı .. 

1 

il· 
ııo 

mi ıde bir ata eôzG nrdır: 

lgneyl kendine, çu.-rJgııu 
bıık.aeını .. luh 

Aklııellmln buradaki ltarctl 
şudur: '<"~ 

Vilayet mecllei, Qyelerln~n· 

delik tahılaahnı arhrmıkl,83y· 
ni bQdcedea verilen maaJ1, Ye 
tlcretler için t111rruf yıp~ık 
lmkinlınnı kendi eUle kafa· 
mııtır.. Hademe b11tıha:ede 
yatıyormuş, yatabilir .. Bunfıan 
ne çıkar? Hademenin bir <a1ıe 
eahlbi olduğunu, bir çatlıı ha· 

londoğonu unutmamalıydı. ~n· 
ra onun orada yatm111, 
kendi heaabıaa bir kaunç ar· 
zoaundan dtğU, itinin icabından 

doğmuıtur. 

Bence bir haatane bıdeU:!.ı 
ıs 

mtltemadlyen baatılar ır11ında o 
yatamak, mfttemıdlyen onlarıa 
havasını tenelfftı etmek onla· 

' 8 
rın hizmetine koımak, baaaa 

dıy•oılm111 hazan tlkalndfrlcl, 

baı:an eo veya bu lşlerlnP. k+· 
lanmak ltJbarlle çok ı~ır bJr 
işin ı~amı demektir. Ve tiu 

ı 
çıhıma, bo mt.hlt, geceli gGa· 

1 

dftzladcır. Gôndl eneli keneli 
gündelikleri artan ualaun, IOD• 

ra mecUate bulunan doktorla· 
rın buna tlddetle ltirnıaı 

isterdi. 

Dıhaeı var: 

Çalıımıkta mınni kaneıt 

veren. ayni zamanda ma~dt 

bir menfnt, bir uaıordır. 

Gene btr ata ıôzCnd hat-.u· 
ya~ım: 

Ucos etin ıayu yavan olUT. 
Onbet llıa aylıklı, evinin 

barkınıa lb,lyaçlannı d6ıila· 

mektc>11 danyıı.ını görmlyen 60 
hademe mJ iyidir, yoksa yirmi 

beo lira ayhklı H aile bCldceei 
oldukça yerinle 45 hademe mi? 

Elbette ikincisi .. 

Belki de mncut bademeltt" 
den baııları ltlertnl bırak.acık· 

lardır. Yerlerine ıelecek olan· 

lar ite ancak 15 liralık çahıaaa 
kudretini haiz n hulçte bu 

parayı balamıyanlaıdır. Çaakft 

bir amele 40 lira kuanır. Ba· 

nu da ayni 
ıöyledl. 

meclitte •allmlı 

Görlllyor ki, bu iti 'anla· 
ka, adaletin. lıln icabına ay· 
durmak için De yapıl11 nafllt~: 

K.aldeıl parçalanmıı bir men· 

oor, bir ehram gibi, ya eagı, 
ya aola yıkılıyor. 

Binaenaleyh ya bun1(yıhat 

Oye tahılsatı artırm11 kararını 

geri ılmıdın, lklılnln de in· 
betli olduğunu ktmae kabul 

edemeı .. 
:ı.u~uJl fllıtbmldo:> ,11 .. 11:ı1.,aoa 
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Aoadolu'nun Tarihi Tefrikası 

Tefrika No. 26 ~I. AYHAN 

Salak Sordu, Onlc1r Başka Türlü insan 
Mı, Kuyrukları Var 1\lı? 

Seo elbette benim gözOm· 
de herşeyden değerlhln Aybey. 
Sen benim •ğımeın, ylğltlmılo. 
Ben ıeoln bir kılıç uoağınım. 

Aybey, Salağın eözOnQ ke::d: 
- Uıak değil, erkadeı, kılıç 

arkadeıı .. 
Salak, heyecan ve minnet 

dolu bir bekııl• ono ıftzdfi. 
Sonra birdenbire hatırladı : 

- Bel. Şn Bohara'da doy· 
duklenmızla bu yiğitten doy· 
doklarımız biri birine bağlı 
şeyler öyle mi? 

- Tebll. .~akıt sen, onat· 
muı, geçmlosfn. Tl'lrk'Jftk mo· 
hakkak en kara gOnlerlnl geçi· 
rfyor. 

- Bo A.rep'lerın derileri el· 
yıh mı oloyormoı! 

- Bir k•smının öyle ıJm . 

ıtyıh. Bir kısmı da bizim gibi, 
- Hunlar de insen değil 

mi, bizim gibi insen? 
Aybey bir kahkaha attı: 

- Olur ıey değilsin Salık! 
Salak omuzlarını etikti: 
- Ne bileyim yı, belki on 

lar bııka Ulrl11 lneandarlar. Me· 
ıelA kuyrukları vardır. Boy· 
nuzları vardır. 

- Yok canım, yok. Bak 
1ane daha iyi ınlıtıyım : 

Oolırın demin enyledlğlm 
peygımberleı 1, kendilerine yeni 
hlr tanrı tanıtmış. O tanrı, her 
uman her yerde bul:ınur, her 
şeyi bilir, görQrmfiş. Dftnyada 
ne oluyorsa hepsini billrmfı. 

İyiyi de, köUlyil de yaptıran o 
lmlı .. 

.-:- Demek bu tanrı istese, 
yery6ı0nde .fenalık olwıyacak 

hı?. Öyleyse ne duruyor? Son· 
ra, blıdeoblre, ayni dakikada 
her yerde nasıl bulonoyormuı 
bu? .• 

- Oreaını bilmem. Dahası 
·Ter: 

Bo tanrı, onlara gDnde heı 
defa ibadet yapmalarını emret· 
mit. Gande beş defa, eller!nt, 
kollarını, ayaklarını, kafalarını 
yıkıyorlar. TaDrının kırııeıoe 
çıkıyor)armıı. 

- Fena değil, temfzlenfrler. 
- Onlar da tıpkı bizim gf· 

bldfrler. Dilleri vardır. konu· 

turlar. Atları vardır, kılıçlan, 

mızrakları vardır, herıeylerl var· 
dır, herıeylerl. 

- Bilekleri de zorlu mn?. 
Yilre.klerl nasıl? 

- Orasını bilmem, deneme· 
dlm. Biz Bahara ellerinde iken, 
bir hırletlyan hını eolıtmıştı : 

Arap'lar, İran'• akın ediyor· 
larmıı. Mıkaıtlerı, boraları al· 
makmıo .. 

Salık bu aralık mı~ıranın 

ağzını doğru koıtu : 
- Bf r ıea geliyor galiba! 

Belki de uyandı. 

Dedi.. 
Filhakika Yakar nyınmış, dı · 

varı tutarak mağaranın ığıına 

kadar gelmletl. Her lkfı!lnl de 
ayaktı görtınce ıev!ndl : 

- Oh ·dedJ· his lnaanlır ne 
fena mehhiklarız! 

- Neden? 
- Sizi göremeyince köUl 

dft1ftnm'l11Ulm : 
Beni dağların bııında hı· 

rakıp gittiler. 
Demfıtlm. 

Aybey onı yıklettı, ıamtmt 

•e clddf bir ıeıle cuap verdi : 
- Biz boradan Qç kişi gl· 

dect-ğfz Yaklr! Gel, ıen ıöyle 

otur, dinlen! Bak bugau hava 
da gOzel. Salak ta bize yiyecek 
getlrelo .. 

Salak, kendi kafasına hlr 
yumruk vurdu : 

- Nah ·dedi· aptal kıtn! 
ı ........ I .......... ... 

ANADOLU 
GWılü.k Siyual Gazete 

Sahip ve Bqyuganı 
Haydar Rdfd6 ÔKTEM 

Umumi attriyıt ve yaa itleri 
mdddril: Kemal Tallt KARACA 
İdareban.U: 

İzmir İkinci Beyler IObğı 
C. HaUt •utuı binua içinde 
Telgraf: lamir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poeta kutmu 405 

ABONE ŞERAİTi: 
Yıllı~ 1200, Alb aylığı 700, {Jç 

aylığı 500 kuruıtur. 
Yabancı memleketler için 1enelik 

abone flcreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuruotar. 

dnii geçmiı n6ahalar 25 luıntflur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMI~'TIR 

1#<1 
~ TEi ).RASlf'IDA.., 

'lefrika nomara11: 26 

Yanı yuaı, baoımı" cnlrdlm: 
· - Blı de şorıya otureak!. 

Dedim.· Cevab vermedJ. Te. -reddod: tçlndeydJ. Sonra geride 
diğer bir m111ya oturduk .. 
Kalbim tlddetle çarpıyordu. 

~alamın lçfude eanld!rnzgArlar 
koıueuyor ve uğulduyordu. 

Bilmiyorum, neaıl oldu, elini 
tuttum. Bf r elektlrlk kon taktı 
olur gibi ikimiz de earaıldık .. 

(Bu h&dlıeyl •e bundan 
ıonrıkllerl, cebimdeki kaçak 
bir defterde• •JDeD banya 

_.,, 

Yazan: Orhan Rahmi Gakçe 

geçiriyorum. ÇankCl ba kClçGk 
defter artık eıkfmek esere ... ) 

Nefea alamıyorduk .. 
- Haım~ı!. 

Dedim Suı;uyordu. Yamutak 
gftzel elleri, an•ııın yıblanmıı 
hlr lhMcln ~M d~y~e~ 
Orpererek avuçlarımdan kurtul. 
mık fetlyordo. 

- · Haımet ·diye tekrarladım· 
ıenl 1evlyoram .. 

Bo~uk bo~ak, ağlar gibi 
cevab nrdl: 

- Yal•annm ·tllye kekeledi· 

Oturdum dı çene çalıyorum. 

Çocuklar aç mı, tok mo diye 
doıanmiyorom .. 

Yakar gOlda : 
- Ne zararı var? ÜçOmüz 

de buluotnk ve eağız. Yıloız, 

geceki nk'eyı iyice toparlıya· 

mı yorum. 
-- Ben anlatmm Yakar. Sa· 

lak ta dolaeaın bakalım .. 
Aybey, kendf!.lnl iyi bolu· 

.'ordu. Dıln kO ıztır1ptan eP.er 
kalmamıştı. 11Açlar çok yara· 
ruıotı. Mağaraya girdi, poatekl· 
lerl eırthyarak geldJ, yere serdi: 

- Hı dl Yakar, otur! 
Yıkın yakac bığd•ı k:ormnı· 

lardı . Yakar, elile gökeftnü tu· 
toyordo : 

- Acıyor mu Yakar? 
- Hayır, fakat aıütmemek 

daha iyi .. 
- Dar öyleyse, Salağın ko· 

cuğunu getireyim. 
Kocoğo, Yakara giydirirken, 

gene d6.n ıkeımkl hislerle sar. 
ıılır gibi oldu. Bu derin ıiyıh 
gözler, bu çekik kaşlar, bu kü· 
ç6k boran, bu toplu, gClıel ve 
renkl!.._!ğız!.-!o usun aerpllmlı 
genckız vQcudo, ya.ıa yani 
kendi!!lnl çekiyordu. 

- Yakar!. 
Kız gözlerinin eerarlı b1r ba 

kıtı ile Aybeye baktı ; 
- Ne var Aybey! 
- Beni ıen kurtardın. Seni 

anotmıyacağım .. 
Y akar'ın yftzftnde bir ıolok· 

lok doğdu. Gözlerinin parıltııı 

aöner gibi oldo : 
- Hakkın nr, nnı kaçak 

bir lylligtm dokundu n een 
de merd bir genç olduğun için 
beni onutmıyacakeın. 

Aybey bu eôılerden hlçblroey 
anlamamıştı. Kııın birdenbire 
meyus bir tavır talınmaıına da 
mana verememlıtl : 

- Bonlın neden aöyledln 
Yakar, ne demek lıtedln, daha 
iyi anlat! Blllreln ki ben gaçe· 
beyim. Biz dolımbaçla konuı· 

mayız. Aklımız ermez bunlara. 
Sen lee Çin aaraylarında bClyCl
dtla, yetlttln. Belki okudun, 
yazdın. 

- Sonn var -

Nazım Bey, yalvarırım ılze ... 
Bana d•>konmayın.. Mevkllml 
de dG16nCln .. 

Kendimi bilmiyordum. Top· 
rak aankl eallanıyor, çatlıyor 

•e denlı da~ gibi dılgalu 

halinde koıarık geliyordu. 
- Çok mnıwlblm Haımet .. 

DeU ıiblyim .. 
- Nazım Bey, Naaım Bey .. 

Snıan, anlatmayın ... 
Seıl, derin bir inilti halinde 

geliyordu. Arlık o kadar yakın· 
laımıtlık ki, kokaıana içiyor· 
dam. Beyaz, olıan gClıelJfğl 

göılerlmin onande btıtan mel· 
vazeneml 11rııyor. Biranda 
beynimde bir ıtmıek çıkar 

gibi oldu .. 
Oou, göğıOme çekmletlm .. 
- Hıımet dedim· bu ha· 

kik.ati kabul edeceği•; ıenl 

ıntyonam. 

Aydın Lig Maç
ları Devamda. 

••••• 
Aydın · Söke Maçı 
Yarıda Kaldı. 

Aydın, (Buauıt) - Lig maç· 
ları devamdadır. Naıllll takımı, 

her zamanki temiz ve gftzel 
oyunu ile Koçarh takımını 

•-O yenmlıtlr. En heyecanlı 
maç 934 ıamplyonu Söke ile 
Aydın kırıılıemaaı olmoıtur. 

Oyun çok ıert geçmlıtlr, hakem 
Nazilli'den bay Fehmi idi. 

Oyun aert baıladı, aeylrcllerin 
lüzumıoz tezabftratı hakemi t•· 
ıırtıyor, oyuncuları sinirlendi· 
rlyordu. Nihayet aaha, ytrı dö · 
ğOo meydıuı haline girdi. Hı· 
kem, idareyi bozmuştu. Aydın 

aleyhine -.erllen bir penaltıyı. 
kaleci Fikret kurtardı. Hakem, 
Aydın'lılarıo bir golünü ıay· 

mıdığı gibi Söke'IUerlo of say. 
ddeo attıkları bir golO eaydı. 

D~vro nihayetine doğru Aydın 
takım1 pt''1altıdan herabcrliğlnl 

temin etd. 

lk.fnci devrede ıertllk dabn 
arm, Sök,., muhaclmlerlnln bh: 
akınında Fikret bir plottjonla 
topu yıkalıyıb Oetiine yıtdığı 

halde kasığını tekme vuruldu, 
derhal kıllnlğe kaldırıldı. Seyir· 
eller arasında mOnıkaşa da bil· 
yfiyordu, hakem oyunu tatil etti. 

Germencik'te 
Tenvirat işi 
Fena Gidiyor, 
Mukavele Bozulacak. 

Germencik, (Hususi) - Mer· 
kez elektfrlk ten vira tını idare 
eden mQteahhldle belediye ara· 
aındııkl roukuelenlo, artık hO· 
kümaüz bir bale glrdl~I söyle· 
nerek tozulmaaı istenmektedir. 
ÇQnk.Q mevcud tesisat lıe yara· 
mamaktadır ve kaaaLıyı karan· 
hkde bırakmıotır. Btıreket ver
eln kl belediye vaziyeti daha 
evel kavrayarak gaz IAaıbalan 

tedarik etmiştir. 
MOteahhide yardımlar da ya· 

pıldıSı halde bir tdrlG tenvirat 
iti yoluna glrmemlttlr. Ba iti· 
barla mukaveleyi boımak fikri 
ortaya çık mı ıtır. 

Karacasu Be
lediye Riyaseti. 

Kuac1101 (Boanal) - Bele. 
diye baıkanı bey HalU Kodok 

ltlnden çekllmlo, yerine veki· 
leten vllAyet makamınca bay 

AU Vehbi ıeçllmlttlr. Mecllıln, 

bu değerli ve çahekan zatı asa· 
leten ıeçeceğl aöylenlyor. 

Fırka blnaeı yıpııı menlea· 
tine verilen mthamerede 200 

lira gelir abnmıotır, beledJye 
mecllıl 'de yardım edecektir. 

Ve Sonra dudaklarımızın 

arHındakl menfenln azaldı~ını 
g6rd0m. Israrla ve ılddetle 

kendini çekmek istedi. Fakat 
bu mukavemeti çabuk kırıldı. 

Kollanmın ar11ına dClşmtıeta. 

Vacodamuı blrlbirlne dolan· 
mııtı. lırarı, birdenbire kopan 
bir yay gibi kendini aalıverdJ. 

İnliyordu: 
- Beni betbaht edecekılnlı 
uım Bey .. 
Doymoyordom. Bir deli gibi 

kollarını, göğGelerlnl, dudakla· 
rını, aaçlarını ôpGyor, koklu· 
yordam. 

- Beni ıevlyoreonuz Haımet 
lnkAr etmeyiniz, utrqmeyınıı. 

- Soaonuz, hayır -diye 
hıçkırdı· hayır, ıevmlyorom .. 

- Yalan, yalın! diye ba· 
ğırdım· yılın eöylayonaaus. 
Sis de beDlm .. blllDlı •• 

Bergama öntükler 
Müzesi inşaatı Bi 
----------~-... ~~~~~~-

Bergama Kalesinin Tepesine Çı 
Yol Da Yakında Bitecek! 

Bergema'da fota ettirilmekte 
olan (ÔoUlkler mG~eıl) nin in· 
111tı bltmlıtlr. Ôntilkler'den 
bir kısmı md.zeye yerleıtlrll· 

mlıtlr. Bergama ve hınllıln· 

deki önt6klerl tetkik edecek 
bllglnlerln kalması için Maarif 
Bakanhğıocı yaptırılmakta olan 
(lllmevl) loşıutt ı da bitmek Oze 
redir. Bunun tanıamlınması için 
daha 6000 llroyıı ihtiyaç var· 
dır. Bu para vllayetce Bakan· 
lıktan letenml11tlr. İzmir ve 

havellıi Asarıatika mublbleri 
cemiyeti başkanı V alt General 
Klzım Dirik; Berlln mQzeleri 
geod mtıdftrü Bıy Vtegand'a 
bir me.ktubla birlikte Berıama 
maze.slofo ve lllmevl loeeatının 
eon fotoğrafllerlnl gönder· 
mfetlr. 

Kı:r.ılnludakl önttıklt.r için 
yapılan yeni hafriyatı da bil· 
dlrmlı, Bergama kalesinin le· 
pesine doğru çıkmakta olen 
bet metre genlıllğlndeki yolun 
Qç dört aya kadar blttceğlnl 

Uşak'ta 
Turan idman Y ur
du MOsamere Verdi. 

Uıık, (Hoauıi) - Şehrimizin 

spor yuva ve kaynaklarından 

Toran idman yurdu bu yılın 
ikinci mt\samereslnl 11 ·4· 935 
perşr.ombe gflnCl akşamı Halkevl 
aaloouoda ( Tırtıllar ) plyeıinl 

temsil etmek ıuretlle verdi. 
Salon, ba,tın · baea dolmuştu. 

Konuklar nasında valimiz Bey 
Hazım TOregilo de bulunuyordu. 

Saat 8,30 dı eenllğe bıılandı. 
(Tırtıllar) plyeıol derin bir aevgl 
ve altka Ue tıklb olunda. 

Tnran'ın genç ıporcoları ıl · 

dıkları rollerde cidden monf· 
fak oluyorlardı. Plyealn mevzuu 
çok beğenildi. Genç amatörlerin 
bıoarışları çok alkıtlandı, eaat 
11,30 da ıenliğe eon verildi. 

Halk pek memnun olarak 
ayrlldı ve iyi bir Taran gf'ceal 
yıtadtğına ıeviadl. Şehrlmtıde 
temıll y•ı•yıtının yarome1lnde 
ve llerlemeılnde çok bdydk 
emekler sadeden bu gençlik 
yovaıının bandın ııonra daha 
çok bıearışlar yaparAk iyi ve· 
rlmler eleca~ı ıapbealzdfr. 

Gene bo yuvamız tarafından 
ıehrlmlzde bulanın ilk mek· 
teplerin fakir talebeleri men· 
featlne mOaamereler tertlb olo· 
nacağı doyulmuıtor. Do yerinde 
doyumu takdirle kıreıladık. 

Şimdi ıeıl daha elçalmııtı: 

- Ob -diyordu· Nazım, .• 
Nazım yapma, yalvarırım .. 

Tekrar hıçkırdı ve kolları· 

mın areaında bltıb bir halde 
kıldı. Onu eeyredlyordom. Do· 
ya doya ıeyredlyordum. 

Benimdi ha kadın? .. 
Benim ee•dl~lmdl, benimdi?. 
Yarı baygın bir haldeydi .. 

Bekliyordum.. Bir define ba· 
ıında bulunuyor gibiydim .. 
Aradın bet dakika geçti. Y avaı 
yanı gözlerini açtı: 

- Hercey bitti ·diye mırıl · 

dandı· mıh•oldum .. 
Şimdi eaklo ~•kin ağlıyordo. 

Ve ben de, onun buhranının 

geçmesini bt·klf yordum. Nihayet 
yav•ı yanı koouvmığa baoladı. 

- Nazım Bey, bu, benim 
hayatımda ilk ve eon hAdl1edJr. 
Sise daha fasla maknemeı 

ve artık otomoblllerlo; k• 
tepesine kadar çıkıb döne 
Kozak ile Perperlnlye 
otomobil yolunun de ı 

ve fıstık ormanlarının lı 
lerln ve aeyyıhlann gör 
yerler ıraaına gtrmlt oldo 
da haber vermfıtlr. 

Germencik'te Yeni 
Bir Mektehde 
Dersler Başladı. 

Germencik, (Boıutıi) -
hlyeye bağlı Net'etiye, Kr 
pınar, Abdurrahmanlı ve 
köyUUer balkı terafınd• 

yıl evvel beılınan m-derD 
ydk mektebin yapıaı bf 

derelere baılınmııtlr. Mek 
70,000 metre morabba• 

vardır. Etrafı tellerle çe• 
ve mektebe varidat oldDll 

41 zeytin eııaı dlkllmlııtir. 
biye madara Muhtar vr. , 
llmlerl takdir etmt,ılr. Me 
120 çocuk vardır. Bir JPD 

az geliyor, lklnciel bekleO 

23 Nisan 
ı·ı Çocuk haftasının 

gO.ntldO.r. ... ............ ..., 
Bu Nasıl iş? 

Serbest 
Bir ıuçtan dftn Sulbcd• 

klm!lğlne ıevkedllen Dado 
Emine adında iki kedıa; 
larında tevkif kararı yeri 

halde Adliye neıaretb•aetl 
naaılu ıerbeıı bırakılau 

Suçlular aranmaktadır. 

LA DAM O 
KAMELf .•. -

Alekeandre Duma• fi 
ölmez eeerlnden lkdbd 
bqtan ba.. eık ve be1 
doln 1enenln en bOyOk '' 
gdzel filmi. 

Yovnne PriDt~mpA 
1 Margoerit Gautier ro 

Piyer 1''reenay 
Armınd Dafal 

Lugoe Poe 
Daal Pe~ 

Jeanne Marken 
Prudeace 

17 Nisan çartamba gt1110 
itibaren TAYYAR~ 

ıinemasındı. 

\.. A 
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falebe Bayramı.. •·•·• , .Kararı Bozuldu Hırsızhklar re Vaziyet Şudur: yeyi Reddetti. 

• • • • • Bonada ddıık4 dsGm .e U· • • • • • 

Bazırhklara başlandı.. bire 1atıılan atağıdakl tekil· Dava Yeniden Başlıyor 
5 Mayıa Talebe bayramı için dedir. Adliye neuretbanealnde Oa· 

llaadidea buırldı:laia baılu· flzO.m Satışları man pehll.anı öldGrmek n 
llhttır. Talebe baynmı için Alıcı Çeıme yolunda ıoyguncululı: 
batGıı llkmelı:teb talebelerinin Ç. lKl. 

8
25

' Ki 
2
' S. yapmakla '.ınçlu Dinarlı Battal 

uı 21 7 Koope. ini. 
~e•metlne n ghel nlı:tt 120 haklunda tehrlmlı A~ırcesa 
g_. M. n J. Tar. 11 12 
..._.rmeılne yanyacalı: bir yn lOl Alyoal bira. il 50 12 25 mahlı:emealnce evelce verllmlt 
:•maktadır. Orta mektebler 97 S. SGleyma. 10 50 12 olan öldm ceHll kararı temyiz 

beti de ayrı bir yerde bay· 75 E. Rodlai 11 25 14 25 mabkemeelnce nakzedllmlı n 
111Dlannı geçireceklerdir. Maa· 49 T. ' Debbaı 11 75 il 75 dna enakı ıehrlmfı mGddet. 
lif bakanb~ındu vlll•ete oe- • ı•> 25 umomlll-Mne gelmlıtlr. Battal len / e 46 H. Alyotl ~ 14 "'" 

bir bildirimde talebelerin 39 H. z. Ahmet 11 11 25 hıklundakl idam kararının 
~ e~lencelerle bir arada 13 J. Taranto 10 75 il 25 nakzedllmeılnin eebebl mahke-
1.&ı ..... ~ yapmalarının temini 11 K. A. Ktzım 14 50 14 50 mece c~zası tayfa edfllrken yı. 
~~lmlttlr. İJkmektebler tale· 768 tının kaç olduğunun teebh 
...... in KızılçuUu koıu mey. edilmemeeldlr. Yakındı darot 
~ındakl çamblı:lartn altındı Zahire Satışları mauna tekrar baelanacakttr. 

Jram yapmaları karmrlıttı· Ç. Cinai K. S. K. S. 
ııı-., gibidir. Orta mektebler 319 Buğday 4 4 45 
~beııı için de EmlrAlem, Tor· 50 ton arpı 3 375 3 65 Çocuk haftasının 

çam ormanı veya Şaıal 201 Arpı 3 375 3 65 başlangıcıdır. 

23 Nisan 

~ı~ı dGıGnGlmektedJr. Orta 5 Börftlce 4 25 4 25 ------------
""ktebler talebeainln bayramı 30 Burçak 3 :ı Cesed (er Kim-
~e geçirecekleri henGz 400 P. çekirdek 2 25 2 25 

t't olarak teıblt edllmemlttfr. 200 Ken. pala. 245 450 lere Aidmiş? 
10() 64 B. Pamuk 37 50 37 so 
il Liralık Dava Mahkemelerde Hadiselerin Kaza Eseri 

• Avni'nin Muhake· Zevce Katili Olduğu Anlaşıldı. 
lllesi Haaladı. Geçen gün Göıtepe'de ıabfl. 

v Urlı'da kar111 bayan Sıdıkayı de ihtiyar bir bdın ceıedl 
"'1 ıs.metine para geçirmekle kııkançlık yfbOnden öldGrm'!kle bulunmuştu. Yapılan tahldkaua 
tekJ Q Seferlhlur mahkemeıl ıuçlu Yunue o~lu Salih'ln dGn· ceıedln mütl'!kalt yftzbaoı Bay 
~ batkttlbl Bay A \Dl'aln k4 durutmaeında bir ıahf din TılAt'ın 80 yaıında annesine 
~~lllna dfln Ağtrcezada ifadesi alıamıt ve baeka dinle· ıld olduğa anlaeılmıthr. Za. 
-...ı11 necek ~ahld kalmedığı için ge· valh kadının den!z kenarında 
Pte :ıttır. Dava evrakına lecek celeede ruOdddiumomt ta· ıbd.-ıt ahrken naeılea dOttGğG 
I~ ıy Avnl'nln zimmetine rafından iddia ıerdedllmek ilse n boğuldu~u tahmin edllmek-
ı.... A'I iddia edilen para mlk· re doruomanın devamı başka tedlr. .._.;1a kClaur liradır. ifade- gGn11 bıralı:ılmıttır. Bir Cesed ~; al111metlne geçirdiği iddia § _ Narlıdere cl.arındıkl 
~il pul paralarına ald bir bahçeelnde pusa kurmak ıure· Hüviyeti De Anlaşıldı .. 
~ b11a11n kendisinde mevcod tile yolunu bekledikleri kaeııb -._ 'f:•a, han• bana mahke· Moıtafayı çifte tiifeğl ile öldflr· 
~.~Jtd defterine bile kay· melde ıuçla Bek.tat oAla Baean 
~I, defter tetkik edtlecek ve o~lu Jbrahlmln daruımaaın · 
~ b11 16alerln do~ra oldu· da İbrahim oAla Cemal ve İb· 
~ anı.tıııcağını ıöylemlttlr. rahim oğlu Halil adında iki 
~t •ece; mahkeme kayt tabld dlalenmlıtlr. Baıkacı 
~•I• tetkik etdrllmealne dinlenecek tahld kdmamııtır. 
'- •erllmlı, daruıma t>.ıka Gelecek celaede iddia eerdedl· 

• hıtakılmıttır. lecektlr. 

Çeıme kazıtuDJD Germeyen 
lı:öyG cİHrında dealıde bir 
ceeed boluomuıtur. Üzerinde 
bulunan hüviyet varak11ına 

göre ceıl'ld Lalo Bann adında 
birine aittir. Uzo~ mGddet 
ıodı kıldığı için tanınmaz bir 
bale gelmlttlr. Baıan'ıa fırtınalı 
bir gOade kayıktan ~aıerek 

boğulduğu tahmin ediliyor. 

1 - Keçecilerde hatanlye 
camUade namaı kılmakta olan 
Alı:~kl'U Mebmed o~lu H61e· 
yln 'in kandarmları ile tapkuını 
çılan Sallbll'll Btlaeyln oğlu 
AH ıuç 61tG tutulmoı, adliyeye 
verllmlttlr. 

2 - Keçecilerde Etklmah· 
keme önünde çorabcı Ahmed 
oğla bay lbrablm'ln daklı:Anın· 
dan dört gOmleğlnl çalan 1abı· 
kalı Ahmed oğlu Faruk ıaçClatG 
yakalanmı,ttr. 

Kama Taşıyormuş 
Keçecller'de lzmlr'U lbrahlm 

oğla Cavld'io Geerlnde bir kama 
balunmoıtur. 

Mahkllmiyet 
Eerar eaımakla eaçln 8er· 

gama'h Ömer oğla Hay Ali 
hakkında lhtl111 mehkemeelnce 
verilen bir yıl hıple ve 4095 
Ura ağır para cezal!J temyls 
ınahkemeıloce tasdik edllmlttlr. 

Bayındır Cezaevi 
Bayındır'da kam, kireç ve 

tatı halk tarafından ıemln edil· 
mek tartlle bir cezaevi lnpeı 

için Adliye Bakanlığından mG· 
aaadl'I lıtenmiıtlr. 

Şoiörler Arasında 
Kemeralh camii önftnde fO 

för Hakkı oğlu Tevf lk ile Ali 
araaında otomobilde çalıımık 

mee9elealnden kavga çıkmıı, 
Ali radyatör kapağını Tevf ikin 
başına vurmalı: ıuretlle Tedlkl 
yaralamıthr. 

Çakı ile Tehdid. 
Çorakkapı'da Gerenllk ıoka· 

ğında Toran oğlu Hamdi ile 
AH oğlu İ!!mall araıında btr 
alacak meı'elesloden kavga 
ç.kmıı, Hamdi; lamaile çakı 
çek mittir. 

Ha yırh Evlid 
Çukarçeımede Yasbııı Ha· 

.. naga eokağında otuna Meh· 
med oğla Ahmed, anae1 bayın 
Raılme'den Clç lira para lıtemlo, 
kıdıa vermeyince anasını tatla 
davm6ttGr. 

•• 
- Batı 1 inci 1ahlfede -

mahiyette oldatana llAte et· 
mlıtlr. 

Makdooald Memnun: 
Streu, 15 (A.A) - Konfe· 

raneın eonunda bay Mıkdonald 

radyo ile neırolanan bir hita · 
bede demlıtlr ki: 

Konferanıın bokadar mo•af. 
fakıyetle netlcelenmeıinden ıon 

derece memnunum. Yılnıa ıl · 

yual nhatla degtı fakat lıtelı: 

ve mabatlanmııda da tayanı 

dikkat bir teeaaad göıterdik . 

Konferaneın gayeal Almaaya'nın 
ıllAblanma11, ıarkl Anopı'nın 

emal1etl muahedelere b.~hlık, 

A•uıtarya meı'eleıl, Avaetaryı, 

Macarlııan ve Bul arletın'ıa 
aekerl r.-jf mlerl hakkında Oç 

devletin mClatakbel bareketlr.rlnl 
idare edecek olan prenılp Gse· 
rinde f iklr ittifakı temininden 
ibaretti. 

Buradaki telAkklye gGre, St· 
rna konfuınıı arııolaaal mG· 

zaker~lerde yalnıı bir merhale, 
fakat tamamen memnuniyet Ye· 

rfcl bir merhaledir. Reemf mıh· 

feller tebllide zikredilen pren· 
ılplerln tatbiki mee'eledaden 

tamamen ihtiyatlı davranmakta 
ve bo tatbikatın: 

1 - Uluılar kurama kon· 
ıeylnia kararına, 

2 - Şark ml•kı mee'ele 
ılnden Almanya ve diğer dev 
l~tlnle yapılacak mlzıkereler 

2 - Gelecek Roma konfe· 
rasının Tuna mea'eleal hakkın· 

dakl mazakuelerlae baglı bu· 
laaduğuau tahmin etmektedir. 

lagilla, Fnn111 ve ltal11n 
flkfrlerlndekl motabakıuen 

batkı la~lllz nasıılarınıo Stre 

zada Fran1a lehiadekl dyaeetl 
mohafau etmelerinden m"mnu· 
niyet hlllt!dUmelı:tt"dlr. 8a ıl· 

Berlln, 15 (A.A) - Royter 
ıjınıı haıaıt malaablrlndeıa: 

Almanya Jakob•a, tahUyednl 
reddetmektedir. Almaaya'ya ıa· 
re }lkob Alman reımi mıha· 

f lllnln mGdahaleal olma .. D 

Alman adllyealnln eline dit· 
mGıtlr. Alman bGln1metl Jı· 

kob'on mahakemeetnln aormal 

aeyrlal taldb etmealae mG .. de 
etmektedir. 

Bir Şikiyet 
Kemalpata kuuınıa orman· 

larından ba yıl fasla at•O ke· 

ılldlğl •lllyete tlklyet Ye ihbar 
edilmlttlr. Tetklkııa b8flamııtır. 

Afyon Ka· 

çakçılık Davası .. 
Badem 1andıkları içinde e ... 

burg yollle Bavaaa'ya 183 kilo 
afyon lı:açınrkf!D tatalmnt ola• 

Joıef Abulaf Te arkacbılarlle 

g6mrtlk komlıyoncuıa Bay Oı 
maa Norl'nln daroımalarına 

bugan lhtleaı mahkemeılnde 

baılanacaktır. 

Eve Taarruz 
EHlkl g~ lklçefDlellk'ıe 

Oe•e çıkmuında Aatalya'lı 

Moıtafa kııı Bayan Şertfe'nla 

Hine giden Maatıfa o&la ge11Ç 
adında blrlef; metreal Cemll•JI 
çagırmıt ve Şerlfe'de metretlle 

gdndas gôrClfmealnl 13yleylnce 
mogber olarak ne taan .. 

etmlıtfr. Şlktyel Gaerlne polll 
memurları Genci yablaaufbr. 

yı~tln rııaı Anapa'da meY· 
cud mClkelleflyetlerla tak•lyeal 

H bu taahhGdlere rlayel laa· 
ıaıuadı lagtlla aokıal aaun· 

nın yealdea ıebarOs etdıll .... 
ve ayni umanda emniyet tet· 

kllAtına muavenet •e yemde• 

hiçbir ı .. hbtlde glrltllme...S 
tauanda baltea edil• blllw. 

Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu 
~Öz Tlrkçe kllklerden gelen sllzlerin ka1111ına (T. Kii.) beldeği (AIAmeıi) konmuf!ur. Bunl•rın her biri hakkında ıınıaı ile azmıuılanmıan (Mlı.luı•11) 

No. 18 . 

2 
gazetelere verccetiz. . 

a - Yeni konan kar~ııhklann iyi ayırd edilmesi için, gereğine gire, Fransızcaları yazılmış, ayrıca ırnekler de konulmuttur. 
ı~ - KlkG TGrkçe olan Kelimelerin bogftnkG İflenmit ve kullanılan tekilleri ahnmışlıl': Ash ak olan hak, ulı GgOm olan hGkGm, Tftrkte "Çek,, k4ldlnden 
~ tekil gibi. 

~ek: herkea 1arl hutahk· 
~ ... 1•talı:kl etmeUdlr, her· 
~'tık butabklardan ko· 

(; dlr. 

'~er, yaı.neılık.tan tevakki 
~ .. ' gençler, yılaneıhktan " ...... 
~ - çekinecek 

1~ • 8a lıln maluıarla bir 
' ~lı:tor, bu itin çekinecek 
~ .. Joktar. 

"-'l· - çekinme 
"' ... • Onan bu lıte ihtira 
~ettim. onun bu itte 

~ lltbm. 
'-"'ıe etaaek - çekinmek h.t' tla - çekin ger 

- buır (T.KG.), (fr.) 

(ft~ etmelı; - huırlamak, 
~er 

""ti"' - huırhklar, (fr.) 
l&a...~~· preparatlfı 
~~. (fr rat (ı tıbbiye), hazır 
~... ·) Speclallte pharma· 

---~lı:· F. 
~ -~ kiden memleketi· 
\ ~ ta..ntı tıbbiye imal 

-.;, 
11 

• ealı:lden yardumaı· 
~çlu yapılımaadı. 
~ rat (ı klmyevlye) -
~ (bt (~.) prepuatlon 

C) "i: k: IDablr) - asel 
1 "-t .;; llbak bir tablbtlr. 

haukat - oılak 

örnek: M. haukatl ile mflt· 
tehlrdir. M. ululaAu ile tanıa · 

mııtır. 

hazine - hısne (T. Kö) 
hasm - ezim, llnlrme 
hazmetmek - ezlmek, ıl· 

nlrmek 
hasmı kolay - ılngtn 

heba - boı, bo.,ona 
beca - hece 
hediye - armı~an 

hedmetmek - yıkmak 
helllı: olmak - bitmek, yo· 

ğalmak 

örnek: dltman ordmu aç· 
lıktan helak olda, dtltman or· 
daıo açlıktan bitti. 

BueeDenln mabaultl kargalar 
ybGaden hel•k oldu, ha yılın 
artına kargalar yGıGnden yo· 
ğaldı. 

lıılhl•k - yoğaltım 
~rnek: ıeker lltlhllkl git· 

gide artıyor, eelı:er yotıltımı 

gitgide artıyor. 

lıtlhlllı: etmek - yoğaltmak 

örnek: Ankan'da gende ne 
kadar buğday lıtlhllk edilir. 
Ankan'dı gtlade ae kadar 
buAday yogalbhr?. 

MGıtehllk yoğaltman 

arnek: Almanya'd• m61teh· 
ilk koopentlflerl çoklar. Al· 

tlf lerl çoktur. 
helecan - çarpıntı 

helezoni - yılankavi 

hem - hem 
heman - hemen (T. Ka.) 
hemağuf - kucak kamp 
hemuıl - aıhbir 

hemayar - denk 
Grnelı: - bu iki adam bir· 

biri ile hemayar ma? Ba iki 
adım birbiri ile denk mi? 

bemclnı - clnalblr 
hemdem - arkadq 
hemnam - adat 
hempa - ayaktat 
örnek: .Asilerin relılerl Te 

hempılan kaçtılar. Aaıyanluua 
batlı:anları ve ıyıktqları ka~· 
tılar. 

hemrah - yoldıı 
haver - do~o 
hı d - korka 
havfetmek - korkmak 
bılf - korkak 
İhafe etmek - korkutmalı: 
Mabaf - korkunç 
Draek: mahaf bir fırtına, 

korkonc blr fırhna 
hlraı - korku 
hiruan - korkak 
havi olmalı:, ihtiva etmek -

içine almak, kaplamalı: 
örnek: ba kitabın havi ol· 

dala (lhdva ettlll) fuallar, bu 

buza - hnza (T. kG.) 
Bayi - utanç 
B•yaıız - atanmaz 
Hayaaıılık - utanmazlık 

Hicab - eıkılmı 
Mabcub - utangaç 
örnek: Çok mahcob bir ço· 

cuktur, utangaç bir çocuktur.' 
Hayal - Bayıl (T. kö.) 
Hayalet - görGmıG 

Hulya - kuruntu 
Bayat - bayat (T. kö ) 

. Bayide - bayıt 
örnek: Bir takım bayide ıGz · 

lerle baıımısı ti tirdi, bir takım 
bayat &özlerle baıımızı tlılrdl. 

Hayıf ı.nma ( telehhdf ) 
yazıklanma 

Baylı - baylı (T. kô.} 
Hayhilet etmek - ıraya gir· 

mek, yol kapamak 
örnek: h•yl6let eden mania· 

lar dolayııtle - anya giren 
engeller dolayıılle 

hayme - çadır 
hıyr - hayır (T. KG.) 
hayret etmek - tatmalı:, 

(fr.) ı'etonner 

hayran - hayrmn -(T. kô.) 
hayran kalmalı: hayra· 

mak, (fr.) admlrer 
Şayanı hayret - .. placak 
Grnek: .. yaııı hayret bir ha· 

reket - ılacak bir 

Meftun ve meahur olmak 
- tanıımak, (fr.) ı'emenelller 
bayılyet - 1 - onur, 2- (bık 

keyfiyet, mahiyet. 
hıyıum - genla 
bayt - iplik, tire 
hayvu luıynn (T. kG.) 
bayyen - diri olank, dlıl 

diri. 
örnek: hayyen mi, meyyite• 

mi derdeıt edileli? Diri olarak 
mı, &16 olarak mı yakalandı. 

hayyen meyyiten - 610 diri 
haz - has (T. Ka.) 
hazan - gta 
hasfetmek - kaldırmalı:, ça · 

karmak 
Grnek: bu kelimenin bir bat· 

flnl hazfedtace. Ba keH...
blr harf ini kaldınnca (çaka· 
flDca) 

Kabllihuf - kıldırıı.blllr. 

Gmek: bir noktala hile ka· 
blllbufhr dearmea. Bir aok· 
lalı bile kaldırılablllr denemez. 

haaer - çekin 
lçtlaab - kaçınma 

lçtlaab etmek - kaçaamık 
örnek: her tGrl6 feaahktan 

lçtiaab eder, her Ulrll fena· 
laktan kaçınır. 

MOctenlp - kaçınpa 

Tenlı:kl - koraama, IÜID· 

ten tevakki llınndır, bar!'" 
14';1 16ylemek~• nbama ge· 
rektlr. 

Tevakki etmek - koraamat 
1akınmak 

laemıln - yapı 

hemwehrl - henqerl (r. &6.) 
Drn,.lı:: Samıan'aa fahri he• 

~rill. Somaaa'•• oaanal 
hemterlıl. 

hemıln - kısbrdeı 
İıemflrende - yqea 
hemta - benaer, ta) det 
blhemta - benaenls 
laemaeban - apablr, dllclq 
amek: ona 6vmekte clmletl 

bemsebaa oldular, oaa &•mek· 
le bepel ••••bir (dlldet) oldu· 
lar. 

hemsemıa ( mauır) - ca~· 
daı 

6raek: Timar ile YıW.nm 
Beyult .... rdırlar. n •• r 
ile Yıldırım Beyald .,eldef· 
tırlar 

benglm - umea 
heni• - ülaa, yeni, daha 

yeni 
6mek: lleala ayaamlfbm, 

yeni ayaamıfllm, 
ayullllfbm. 

henb gelmedi 
medl 

daha y•al 

- ....... 
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Milliyet ve Beynelmileliyet Streza KonferaiiSI Kararlar 
- Bafı 4 nen yOzde -

ratlk idare ıekll olan cilmhu· 
rlyetl kabul etti. Eski baktım · 

darlar iclnde, hA!l taç ve taht· 
)arını 1 dare edenler var; fakat, 
bunlar, artık bir korkuluktan 
bııka birıey değildir ve ııbıı · 

farında ntıoı sevdirecek, mUJt 
birliği tem11ll edecek kudret ve 

aDfos kalmamııtır. 

Din de milletler için maıte· 
rek bir ıuur ve vicdan yarat· 
mak kıblllyetloi kaybetmtıtir. 

Fakat, dinler göatermfıti kf, 
maıterek bir lmao, bir cemi 
yeti teıkll eden lnııanlann, 
ugurundan kendllertnl ıeve 

ıeve feda edf!ceklerl maıterek 
bir Tlcdan yaratır. Onun için· 
dlr ki, milletler ayol yoldan 
yGrilddler ve bu müıtertık vfc· 
danı (Mllllyetclllk) te boldu· 
lar. İoıılyakları, anıoelerl, mOı · 
terek ihtiyaç ve arzuları, on· 
Jarı tablf ıekllde bu yola gö 
tOrdil. Tftrk mllllyetclliğl de 
bu tabii gldlıin tabii bir neti· 
ceıl olarak büjilk Tork lhtl· 
lillle meydanı çıktı •e bnyak 
(Atıtdrk) ün ıaheıodı mdcet· 
ıem şeklini aldı . 

Hakıimdarhldarın yıkılmaııı 

netlceılnde mtlletler lçlo tapı · 

nılacak bir ideal olarak vilcod 
bulan naıyonalizm, ayni sa· 

manda, bogOn milletleri teh· 
dld eden tehllkelere kartı mu· 
hıfaııl mevcudiyetin bıılıca 

tartı olmuotor. 
Umumi barbden sonra Av· 

ropa'nın vaziyeti, birçok mil· 
letler lçln ve dflnya ıolho için 
devamlı bir korku ve tehlikesi 
t.eekll etmletlr. Galiblerin me· 
ram ve iradesini kai>Ul mec· 
burlyetlnde kılan mığlub mil· 
Jetler, Lugün muahedeleri yırt· 

mak, kaybettikleri oeyl geri 
almak arıuıuno açıkca göste· 
rlyorlat. Bu arzoyo .tıhak\ok 

ettirmek için kov.ete mftracaaı 
etmeleri lmkAm her zaman 

baraaet - çıftçlllk 

ılraat - tarım 

Zer'etmek - ekmek 
Zirut Ve.kAled - Tanm 

Bakanlı~ı 

hercai - yanardöner, ~elgeç 
bereli merç - karmakanı, 

allakbullak, altOat 
herçlhAdAbAd - Ne olursa 

obnn 
berem - kocama, çöktıo 
herze - ıaçmı 

heub - heeab (T. Kö.) 
hestl - nrlık 

heveı - letek, hev~a (T.Kö) 
hevi (bık: dehoet) 
hevlnak (bık: mCldhlı) 
heybet - aybat 
heybet vermek - aybamık 

heye14n - kana 
heyelln etmek - kayoımak 

heyet - ıekll, (fr.) forme 
heyet - kur (fr.) corps 
heyet (morahba11 heyet anlı· 

mına) - talkor (fr.) delegatlon 
8eyet (mecllı anlımına) -

kurul, (fr.) a111emblee, conııell 

heyedle - hep birden, ol· 
doğu gibi, takımue: 

heyeti amomlye - genel 
koral (fr.) aıtemblee generale 

Heyhat - yazık, ne yasık, 
(fr.) helaı 

heykel - heykel (T. Kö.) 
heykeltraı - heykelci 
beykehra,i - beykelçlllk 
heseyua - •çmalıma, •yık· 

lama 
hnlmet 

pnlak 
bozgun, boz· 

lnhlum - boıgun, boıulma 

mbbeslm - bospn 

- -:0~v:~:;: •e!~~~ye b~.,.~a!~ ~~1: ~~~;.~;~1 .1ı:a~~:k:;~:: Sulbü Tehlikeye Düşürecek Hallerd 
yıcak bıı tedbir, kunetll bir diyetini muhaf11a etmlı bir 

(MllJiyerclll.k) tir. yadlklrıdır. Eıkl lnaanlarda A JA v J ı K K k İktııadibubranbaılıyalı beri, (Hukuk), yalnıs bir.kabile, bir file } asıla ar 8 arşı onaca • 
her devlet hududunu baıka p14n veya bir ılte halkına tat· 
devletlerin eıyaaını kartı kapa· blk olunnr bfrıeydl. O zamanın 
mııtır. Her memleket kendi lnaanlı ı • ı ı bir cenglver olarak 
membalarlle geçinmek, kendi ortaya çıkaran bu tellkki, r.ynl 
yağıhı kıav ru l mftlc, yınl, ya.-. ıamanda (Esaret) mGetı&elfltlnln 
mak için yı.11117, kendine gG· vftcud bulmasını Amil ol· 
venmck 'u•y~tt ve mecburi· mootur. Bu mtıe11e11eoln, tl 
yeti karııeında k .. tdı . Bogdn Amerlka'oıu lftirak muharebe · 
lnııan için kuvvetli bir millete ıloe ve hıttl Breıflya'da daha 
meDıub •e bOtDo kunetlle eonralara kadar devam eımtı 

ona bağla olmımık kadar bil · olduğunu hepimiz biliriz. 
yak felAket ı11anor oluna· BugDn artık ortadan kıy· 

bilir mi? bolmoı olan bu lnıauların ve 
Tekrar edeyim: Bizim anlı · ırkların md11uıtaızlığı telAkklal, 

dağımız ve izah edlldlgl ıekllde heynelmllel mftnaiebatto ıeu· 
bir (Mllllyetcllik\ yalnız btr ıDıilne engel olmoıtor, ÇQnkil 

bık degfl, bir nzlfe ve bir bu mftna11ebetfn en eeaelı tarh, 
zarurettir. Böyle bir milliyet· hukukta müaavat preneiblnln 
etlik, bı1kala11nın haklarına tınınmıı olma11dar. Tıbkı btr 
hilrmet etmeyi de bilir. Uoot · memleket içinde fe ·dlerlu ka· 
mamalı ki, bugftn her devlet uun nazarında mü11avl oloıo 

ve her mllletlo · Gerek ferdler eııaııı gibi.. 
ve aileler gibi kendi içinde, 
gerek diğer devlet ve milletler 
gibi kendi dııında · gayelrrine 
hGrmet etmlye mecbur olduğa 
baıka mevcudiyetler de vardır. 

Muhabere ve mClnakale vasıta 

lannın terf 1 ve lnki .. fı, bugan 
ln•nları birbirine çok yaklaı· 
tırmıf, hıttl en aıak dnletler 
araıındıld mGnaeebetlerl gayet 
tabii bir meı'ele haline getir· 
mittir. 

Bu vaziyet, uıon zamanlar· 
danberl zihinlerde yerleımlı, 

kökleemiı olan iki yanlıo mef· 
bomun hıklkıt ve hldltıeler 

karoııında yavao yavıı ıarı1ıl· 

maemı ve hıui zihinlerden 
atılmasına sebeb olmuwtur. Ba 
mef homlır, (Irklar ara11Dda 
mGııavıtıızlık) ve (Devlt>tlerln 
mutlaka kAldmiyetl} talAkkl · 
teridir. 

(Irklar araeında mDsnatıuı· 

hk) tellkklıl, eekl ıamanlann 

mQnhezlm olmak - boıol· 

mık, bozguna uıramak 
hesi - alay 
lltlfe - taka 
hıfsetmek - 1 · •klamatr, 

2 · uberlemek 
Maba(aıı etmek - muba· 

fan etmek (T. kö.) 
barımak, gözetmek 
hın - hın (T. kö.) 
hlyanet - lıayınlık 

hl11e - pay 
bluedar - paydıı, 

hıeım (bak: gazab · hiddet) 
hıtta - kıta (T . .kö.) 
hıyaban - ağaçlı yol 
hiz:b - grob 
hl be - bığıelık 

blcab - DllDÇ 

örnek: hicabından kıpkırmızı 
oldu - utancından kıpknmısı 

olda. 
mahcob - utangaç 
hiciv - yeriç, geçlv 
meccav - geçl•cl 
örnek: nef 'J, baycık bir hee· 

cavdı - nef'I, blyftk bir Re· 
çlvd 1 1. 

hicran - 1 - lı ac111, 2 
- hicran (T . .kO.) 

hicret - göçme 
hlcnt ~•mr.k - göçmek 
Moluiclr - ~öçmen 

örnek: l'. an ya muhacirleri. 
Y ınya g~mtnleri. 

hicri - gôçGm (l) gôçeyıl 
örnek: hicri 1250 eeaeelnde. 

1250 inci g~Gm y•lıada. 1250 
inci göçyılda 

Milldi - doğum ( 1) do· 
Aumyıl 

örnek: Mlltdi 850 ıeneılnde 
850 lnd dopm yılında - 850 

Milletler arl!lı müna11ebetle· 
rloln lnkltafına mAnl olan hı· 
talı tel4kkllerden ikincisi de 
(Devle-derin mutlak hikfmiyetl) 
tel&kkl11idlr. 

Bu f i.klr evveJA (Mnkaddes 
Roma Cermen imparatorluğu) 

nun emperyalizme kartı bir 
reaksiyon ıekllnde ortaya çıktı. 
Galebe çalınca, mutlak bir 
hıtklmfyet te1Akkl11lnl aldı. Kü· 
çflk baycık, bauın hftkumetler 
için, .. Dahilde hAklmiyet ., 
"Hariçte lıtlklll., 11ablbl olmak, 
çok cazlb bir ıeydl. Bu, biıtOn 
cemaatlerin bir ideali oldu. 
Tarihçiler, dnlet adamları, 

Ruso, Kant, 8egel gibi feyle· 
11of 1111, bu ıeldlde mutlak bir 
hAklmlyetf; bir gaye telAkkl 
ediyorlardı. Böyle bir tdlkki· 
nln blklm olduğu lnaao taaz· 
zuvları araaındıkf lhtll4f ların 
yeglne çarel halli sllihtın baıka 
bir ıey olamazdı. 

doğamyılda. 

hidayet - a11yöaam 
İhtida etmek - 1 din de· 

ğlıtlrmek, 2 nıyônmek. 
hiddet - hiddet (T. K.ö.) , 

öfke . 
hiddet etmek - hiddetlen· 

mek, öf keleamek 
hldmet - hizmet (T. kO.) 
öroek: vatuaı hldmet, hepi· 

mise borçtur, yurda hlımet, 

heplmlse borçtur. 
hlffet - hafif ilk (T. kö.) 
hlktye - öyka 
hlklye etmek - ınlaımak, 

Oyktılemek 

· örnek: 1 - bııındın geçen· 
lerl hlkAye etti, bııındın ge· 
çealerl anlattı. 

2 - gördüklerini tam hl· 
ktye edeyim diye vaktlİnlsin 
çoğunu OldGrdG, gOrdG.klerlnl 
tam öyktıleylm diye vaktimizi 
ötdGrdG. 

hlllf - yalın 
Orae.k: Ba sOsde blllfım yok· 

tor, bu sözde yılanım yoktur. 
hlllf - kaıııt 

Orne-k: hUlfı hakikat, haki· 
kıte Jcerııt 

hllll - hlltl (T. kö.) 
hil'at - kaftan 
hile, hud'a, deılııe - oyoa, 

ıldıç, dCbft, dek. al 
hllekir - oyuncu, aldatıcı, 

dekçl 
himaye. vikaye - koroma 
örnek: bimıyei hayvanat -

hayvanları koroma 

(1) göçüm ve dogom keli· 
melerl bu tulmlerde kullanıl· 

dığı Hmao baı harf lerl bay ak 
yaılaeaktar. 

-----------------------1 .. -----------------------
A l manya, Avusturya, Silahsızlanma işleri ve Bulga 

Macar Silahlanma Dileği Konuşuldu. 
StreH, 14 (A.A) - Üçler yete mOtedalr temenni olanın niyet hl11I uyandırmak ıuretll 

konferansının bugDn aaıt 12, inkişaf boıosunda mDzabrcle· ıolhu idame hoıoıuadakJ .,..S 
:lO da hitamından 11onra (Streza rlo devam etme11l lcab edeceği mi arzularını teyld ederler f 

konferaoııınJD mOşterek kararı) mfltalealarmda tlç de•let mu· kendi he11plar1na ıllAhlarıD ııb 
batlığı altında aşağıdaki resmi rabhaslırı elde ettikleri haber· dldl nsıta111le uluslara...,. 
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tebliğ neşrolunmoetor: lerl teyid etm!şle:dlr. laımayı kolaylaetırabllecek bO 
İtalya, Fransa ve büyflk Brl· Avusturya işi: tdn ameli me11alye lıtlrak tçl 

tanya hükıimetlerl müme11fllerJ 3 - Üç bal lôumet mümeHil· samimi gayretlerde buloalll
11 

11on haftalar lçlnde cereyan lerl Avo11toryınıo • vaılyetlnl devam edeceklerini, beyıD ef 
eden noktal oazarlatın netice· tekrar tetkik etmlel ı.:'rdir. Bn terler. 
lerlnl, Alman hftkt\metlnln 16 mümee1lller 17 şubat ve ı7 Macar, Bulgar, A vus.· 
Mart tarihinde vermiı olduau l • l ı 9·"> " t lbll F l ı " ey u · ·>'* " ranaız . ta • turya Silahlanma it•· 
kararı ve nihayet İngiliz bıkan· yan . İngiliz beyanatlarını le· 
tarının muhtelif Anupa haku yld etmişlerdir. Bu beyanname· 6 - Üç devlet mtımetaiUe 
met merkezlerindeki on ziya· Jerle üç hOkumet Uerdekl eiya· ılllh vaziyetleri Sen Jer•~'. 
retleri eanasanda elde etmtı ıetleriulo de mtışterek bir ATus· Trlyanon ve Nöyl ıulb •

0 

oldukl~n mahlmatı gözOnOodc turyı letlklAlfnlo, Avuıturya hedelerlle teablt edUmlı 
bolonduraral: Avropa'nın umu· tamamiyetinin muhafazası zaru· de•letler tarafından bu y.JJf 
mi vazlyc&lnl Streza'da tetkik retlerlnden mülhem olacağını tin tadili huau11andakl art

0 

etmişlerdir. bildirmişlerdir. Üç hükumet da mutaleı etmlılerdlr, •e. kri 
Roma ve J..oodra ınla~mala · mümeHlllerl Avostarya'nın ta· flyetl diplomatik vesıltı il· 

rında teyld edilen elyaeet dze· mamfyet ve lıtfk14lf tehlikeye diğer allbdar Clevl ~tlere b 
rinde bu vaılyetln yaptığı tesir· girdiği takdirde alınacak ted· dlrmeyl kararlaetırmışl11rdıt· 1 
lerl nazarı itibara alao tlç dev· birler hakkında aralarında latl· Üç hükume~ milmeııitler 
let bakanları görö•ülen muhte· d bu mes'eleyl umumı· ve 

1111
',.' 11 şare e bulunmak kararını teyld 

lif mecı'elcler ftzerlode tımımlle eden 7 kAouoııanl 1935 Fransız takavi emniyet garantileri çe 
mutabık bulanmuılardlf. İtalyan protokolunu ve 3 tubat çeveıl içinde karoıhklı •

01
:.. 

Müşterek Takbih: 1935 tarihli Franııız . İngiliz malarla hıllttmek flzere tel 
ı _ Fraaaa'nın uluslar ku· beyanatını gö.ıönGode bolun· kini diğer alAkadar devlı·~tl:,. 

.. durarak, Roma protokolandı tavsiye etmek kararını ' romu onseylne gönd~rdlğl 
muhtıranın mftzakeresl sırasıoda adları zikrolunan biiUln haku· mlılerdk. 

t Ü Ilı 1 1 L b Loliaroo taahhodleri: takbih edilmek Qzere mOıterek mc m mess er D en a.181 lr -' 
bir batta hareket buıusonda müddet içinde toplanmağı ve Streıa 14 ( l . A) - sıre . 
mutabık kalmışlar. merkezi Avrupa hududunda resmi tebliğinden ıonra •-::. 
Şarki Avrupa: mukaveleler akdl teklifinde dakl to,mz . 1ıalyın bey• ao· 

bulunmayı .kararlııtırmıolardar. ueırodilmlıtlr. Bu bey•D11 
... ,,, 

2 - Şarki Avrupa'da emnl· B L 1.. d,_ ------- eş devlet misakı: a.arno moahedeıl bak•ıo~ 
Nitekim dünyıy' aıırlarca 4: - Şark A vrupııı hava Lokaroo anlıımuına , 

kana boyayan harblcr, kıtaller, mlııakına gelince, iiç devlet tasmlnatçı devlet olarak 1 fi' 
isyanlar bu telAkkl nln feci ne· mümeulllerl 3 tobat Loudra etmlı bulunan 1ıalyı •

9 J-
tlceleri olmuetor. tebliğinde derplı olanın pren· ytık Britaııya devletlertDID od' 

• _ Devam Edecek el hicri teyld etmişler ve Londra meealllerl bu anlqmacUD 
111 ~1 

tebliğinde zikredilen bet devlet velJlt bGUln veclbelerlDI ~ 
DOzeltme 

1 - Kılavusan 1 7 inci H· 

yıaıada birinci yaprağın eon 
ıQtununun dördftncG kelime· 
ılnde bir karıeıkbk ve yanlııhk 
olmootor. Bu ıdtuuua altancı 

satırından ıonra111 ıoyle olacaktır. 

8010111, oıh11f, zati - özel 
Şıbılyet - OzlGk 
örnek: Bu eııerdekl ıahılyet 

ilk göze çarpacak derecededir, 
bu lserde.kl özUlk ilk bıkıota 
göıe çarpacak derecededir. 

Bundan eonra onuncu aatır· 
dıki (ha•d) kellmealne geçlle· 
cektfr. 

2 - Gene o 110tonun 13 
Gncü utmnda "hublhal,, kar· 
eılıkları araıında (monoloğ an· 
lamına) olan 116• "ıOylenl,. 

olar.akken yaolıılıkla "ıöylet,, 

çıkmıotır. 

3 - Gene o yaprağın 1 inci 
11Gtonunun 36 ıncı aahrındakl 

söz yanhş diallmlıtlr· Doğru110: 
0Tıhrlldlmlz,, dlr. 

23 Nisan 
~cuk haftasının ilk 

gftnftdftr. 

İnhlııarlar İ•mlr baımtıdGr· 
lOğClnden: 97 5 

U.-k lnhlaarlar idaresinde 
mevcut ve nGmunelerl borada 
mıbf us 927 kilo kullanılmıt 
çul parçası 18·4·935 perıembe 
gtına ıaıt onbeıte pazarhk 110· 
re tile ıatılacaktır. ...eteklilerin 
o gftn İsmlr lnhlııarlar baemd· 
darlyetlnde mGteoekkll komla· 
yona mtlncutlan. 4 8 12 16 

ml11akını akdetmek azere mes· olarak teyld ederler •e Jo ~ 
elenin faaliyetle tetkikine de. anlaımaıını lmsa edeD d ~ 
vam etmek kararını vermltlerdfr. devletlere kaqı Cberıen-flf 
Almanya ve mıı oldukları taahhııdterı .,.. 

hında tımamlle yerine ~· 
Silahsızlanma: ceklerlnl beyıa ederlar. .,1 

5 - Üç devlet bakanları u'nın da lttlrak ettlil ,e t· 
ıllllwalanma meı'eled tııerln· terek bir tarzdı Stres• kol ti' 
deki görflşmelerlne geldikleri ranıında yapılan bu be1~~· 
zaman ıurasını mDoahede etmlı· Alman ve 81!lçika hökt1111 

lerdlr ki, Londra mukuelena· rlne de tebliğ olunıcakur·"" 
meal Veraay muahedesinin be· Streza 14 (A.A) - S df/ 
ılncl kıemı ahkamının yerine konfeHnn tonunda aeıre fi' 
kaim olmak Gzere Almanya ile nihai tebliğ ıa beyı8'1 

serbeııçe mOzakere edilecek bir bitmektedir: 

··' anlaımıyı derplt ediyor. Ayal 
zamanda Alman htıkômetlnln 

hareketlerini ve SJr Con Sıy· 
mon'on bo huıo11ta Alman baı · 

vekili ile yapmıı olduğu mau. 
kereler hakkındaki izahatını 

çok dikkatli bir mGsakereye 
tAbi tutmuşlardır. 

Ü i hOluimet milme1111lerl 
ıllAb11ızlanmı mes'ele11l hakkında 
açıkça mGzakere edllmlı bir 
maknele elde edilmek 1 çln 
tedbirler alındığı bir ıırada 

Alman hlkt\metlnln mftracaat 
ettlgf bir tanfb fesih keyflye· 
tini emniyete ve 11olb nizamına 
olan umouıl itimadı kOkanden 
bahalamıı oldnğuau tee11Qf le 
mGıabede etmişlerdir. Tatbik 
edilmekte olan genlo nlıbetll 

Alman sllAhlınma programının 
11l1Ah ızlanmı istihdaf eden gıy· 

retlerin şlmdiy~ kadar mileBBe11 
balonda~u adet tıhmlnıtının 

kıymetini de 11altmıo olduğu 

ve bu baptaki ümldlerl ıarsmıt 
olduğa görQlmektedlr. Maama· 
f lh aç devlet mQme•lllerl em· 

Slyaıi gayeleri ıutboD ~ 
lar karomu çerçeveıl ,ıl 
mOıtere.ken mabıfısall lb.,1 
bu Gç devlet Avrupa so " 
tehlikeye koyabilecek oltO .J~ 
tdrlft muabedelerla bir 1~ 
olınk feıblne bOttıD ,., 
vaııtalarla kartı koy111•k ~ 
sonda tamamlle mutabık f". 
Bu mabadan ıabıkkok~ 
landı sıkı ve ıawlalf 1~· 
meeal ile hareket edecek~ 

Londra, 15 (A.A) - ~d" 
ve Parlı'den gelen b•Y ,11.1 

nıld tayyare ile bur9Y' ro-" 
olmoıtur. BogDn OğfedeO / 
Avam kamarasJDd• btdedr 

ktJ . 
ukerelerlnde tialana~ J 
Muallim TedkııJ.,;. 
İsmlr ilk oknlalar ok•~ 

lanndan 230 kiti dtıD ,_tf 
yağ fabrlkaema gld•re9' _, 

b ..... 
hede ve tedklklerde o ~ 
larcbr. Ba mtıeabede •e.;,. "j 
ler; talebelerin yapacak 

1 
,1 

bt 
tahede ve tedklklere 
olacattar. 



Y ızan: Conl Boban 

Türrlköye 
CaslYl~Darroa 

Tefrika oomaraaı.113 

Casus Rişar, Erzurum'un Müdafaa 
Haritasını Nasıl Çalmıştı? 

Rfıar gözlerini açınca Hftee · 
~ltt'l kırşısındı gördtı, arka· 
aolarıoı uyandırdı. Vaziyetin 

kellıne teatisine bile lOzum ve 
lıb, 

ınaıoıa olmadığı anlatılı 
1ord y k 0 • arı aralık kalın 
k •pıdan fırladılar. O sırada 
•pıda nllbet bekllyen nöbetçi· 

ıa:n eli kolu bağlı yatmakta 

• 
o doğbnu gördftler. Şimdi 
tthe il k it er. Fakat blnıoın ısıl 

d •pısındın çıkmak mftmkan 
d tğlldt. Çatıya çıkmak, oradan 

1 
1 

bir başka hf naya tırmanmak 
Cabetlf. Bu dolaıma sırııında 

YoU1 hf IJ rı onları nereye ıevkettl 
bi Yor musunuz? Stum'un 
'•ı tttf 

1 
evvel kendilerini kabul 

6 A odanın yan penceresinin 
lallQe 
nı, ··· 

tı •r içeriye bir n11ar fırlat· 
' Stu 

1t ın yoktu. Biç şOpheslz 
.1•tın & it 1rı1 ghmiıtl. Rlşar'ın aklına 
~ '1•tdıkl harita geldi. itte 
o llQ 

OQ tı uzattığı takdirde yetlşlb 
.,: •labllecekıl. Önüne baktı, 
il •dıoları ona dikkat umeden 

ttlfy b 0rlardı . Pencereyi açıb 
''hı ''ti Yı almak ve arkadıılarına 

kaı.~ln:c onoa için bfr dakl· 

8 
f oldu. 

ı,. lr hayli mOddet daha bu 
•tdı f1 

dJı 1 rüdtıkten sonra ken· 
'tini bf b11 ıd r ıhmn damında 

dflJ olar. Atığıda içi uman 
il b• 

~Q ır ambar vardı. Haaeyl· 
, 11 

1t•rett dzerlne damdan 
•dıı ''•b •t •e onda duran bir 

bit ' 0 •n içine girdiler. Ahırdan 
•da lıç k aı çıktı, HOıeyln'le bir 

•rab eUıne görtıotDkten eonra 
he ... 'Y• dört btır kootu ve 

......... l 
littflİQ Yo • koyuldular. Katlı 
dı~1 dımlarda koomanıo ver 
~tıl Yorgunluğa gOnGn beye· 

~•tı:~nı da llhe ederseniz 
•tıt •ran ne hılde olduklarını 

•tıı111ı 
S.ın,n. 

Qııılak •n Ozerlnde biraz yu· 
~'lldlf lak, biraz aıcıklık bolub 
'1tık betini azçok teh ilkeden 

ltı 1110nca hemen uyumoolar. 
''r Q d <ıttalık Y•n ığı zaman daha 

ttr•fııa 1Ydıolanmamıştı. Fakat 
lar1r1 

: töyle bir bıkınca dört 
btr 

1 1 
••ık ağaçları ile muhat 

do. ;
1 
Udı bolundoklıranı gör· 

da~tı l' iki dakika sonra arka 
ll rı d 

ıı.,,1 
1 uyandılar. Derken 

~Gter : çıkıgeldt ve önlerine 
bı, )'e onları ıhırı benziyen 

ere 
...... & gôtfirdO. Sonn da: 

l'ltı•0:.ıı:"tak etmeyiniz. Boraeı 
Dedı e enı(ıı bir yerdir. 

0tııa,, · Bir aıQddet sonn gldlb 

~ttıdteı 11 Yecek getirdi. Fakat 
ten.. Y•olarındı blmıyarak 
~ • 0 rtad1 L 
•lıtıe, 11 &1yboldu. Diğerleri 

1•tın 1 oturub güzelce kıran. 
llt~aı) doyurdular. Rfoır'ın 
ı, aolırı k 

t ~I 0 adar yorgundu· 
'1 1 Yeoı • hdtıla l'ğı yeyf b der hal 
te~ller ~· nıoar ise bir köşeye 
O eııı; dü 

•111,k eOnmeğc başladı. 
'1tıd,n hatırına Stom'on oda· 
@eldı •şırnııv olduğu harlıı 
t11 • • •çarık b k 
~ uıa a tı , Bu Erzu· 

~Qdıt1 c;olı; mGkemmel bir 
St a haritası idi l' Q0;ı b . 
Gtl•ı 1 Q harita üzerinde 

{il er.o ''•k b rnnzllnlnt ıam 
t,~ ı .t\Ue'l 

tlbı hl •rıo ku 'alarıoı da 
Stutn• r ıek.Ude göstermişti. 

}'" QQ k l t·lı~ı . ırmızı kalemle 
't I 10llr ti '•1ordu k. ere bakılınca ın · 

1 TOrk mevıllerlne 

~~~~----~~~~-
en yakın Rus ordusu Perçenle· 
kinin idaresindedir ve bu ordu 
Erzurum'• cepheden hilcom 
etmektedir. Halbuki Erzurumun 

cephesi fevkalAde tahkim edil· 
mlş, buna mukabil cenahları 

tımamen boş bırıkılmıotı. 

Rlşar daştındü ve: 
- Ah ·dedi- Rus kumıodı· 

nı bo vazf yeti bilseydi. Fllı.:at 

kendisi için acaba bunu Rus· 
lara blldJrmeğe lmkAn yok 
muydu? Bono ınlımık için 
herşeyden enci nerede olduk· 
farını bilmeleri lAzımdı. Böse 
yln giderken .bpıyı kllltlemlo 
oldoğondan dıoarı çıkmak 

mftmkO.n değildi. Rloar; hu 
esnada tavanda kOçdk bir 
pencere gördil. Tırmanırak 

başını çıkarıb baktı ve ınladı ki, 
• 

benQz Erzorom'un kenar mı 

hallelerlnde bulunmaktadır. 
Tekrar ıoığıyı ıtladığı zı· 

mın ırkadııları uyanmıolırdı. 

BOaeyln de içeri girmlo, bir 
taraf tın m111nın ftzerlne yemek 
koyuyor, bir tarar tın da 
Rtşar'ın hareketine canı eıkıl 

mıı gibi ~auk bir elma ile 
bıkıyordu. Rişar: 

- Merak etme, bir daha 
tekrar etmem, dedi, çankü öğ: 

reneceğlmi öğrendim. 

Yeşil CGbbe 
Şöyle, böyle karınlarını do· 

yorduk.tın ıoura Rloar; Peter'e 
döndO: 

- Azizim, dedi, ıenl hıya· 

tının en büyftk nzlfesl bekli· 

yor. 
Peter baoıoı kaldırarak: 

- Ne imiş o? ·diye aordo· 
Fakat petln ııôylly.eylm, eğer 

benden mi rılay Stom ile dost 
olmamı latlyeceksen vazgeç. 
Bu elimden gelmez. Herif fena 
hılde sinirime dokunuyor. 

Rlşar gülerek dostunu teskin 

etti: 
- Merak etme. Sıum'la 

dost olmak mevzuubahis değil, 
blltkla herifin koyusunu kaz· 
mık IAzım .. 

- Elimden gelirse bay hay! 
Rişar; harhayı çıkararak 

Peter'e gösterdi. Peter buna 
bir göz atınca ehemmiyetini 

takdir etti: 
- 8a haritanın milyonlarca 

değeri vardır. 

De~f. 

- Ata .. Şimdi mes'ele bu 
milyonl11ca değeri olın haritayı 

Rua'lara götürmektir. 

Rlşar'ın dostu Boer harbi 
sırasında yabancı gözlerden 
saklı olarak yapılan tehlikeli 

yilrilyO.olere ılıımıştı. Esaaen 
ıergOzeet peşinde koşan bir 
adımdı. Binaenaleyh evveli 

Erzurum civarından uzaklaşmak 
ıonra da kurşunla karşılaşma· 

dan Rus hatlarına dahil olmak 
mea'elealnl soğuk kanlılıkla 

tetkik etli: 

- Bu işi lıen yaparım. 

Dedi. Fakat hangi taraf tan 
gidecekti. Rlıar; haritayı bir 
daha gözden ge4;frdlkten sonra 
ona Pılındöven istikametini 
tavalye etli. Fakat Peter'i 
serbest bırak'Dak daha mflnı · 

slbtl. Peter haritayı aldr, Riea· 
rın darbinlnl de alarak dama 

çıktı ve akşama kadar etrafı 

taraeaudla, bo mtıddet zarfında 
Bllenkiron ile Rf şar da birer 
köşeye çekilerek dilşftnmekle 

vakit geçirdiler. 
Sonu var 

İzmir belediyesinden: 
İzmir belediyesi eşya piyan. 

gosnnon keoldesl yapılmıyacak . 
tır. bilet paraları cemi lanıt 

nizamnamesinin sekizinci mad. 

desine göre 31 mayıs 935 
tarihinden e nel geri verile· 
cektlr. 16 Nfean 935 tarihin· 
den itibaren İzmir beledlyeıi 

mutemetlfğlnden biletler mukabl 
llnde ödeme işine başlanacaktır. 

Birinci icra mtmurloğundao: 
B•y ref iğin bay mehmet 

emine borcundan ipotekli ftçfiq. 
ctı karalaş m. balU rlfat paşa 
cıdealnde klln 17 2-17 4 vergi 
no. b ve Ud kapıb olup 140 
numar ı tıjh kapıdan bahçeye 
ve 142 numaratajla kapıdan 

haneye girlllr iki katlı olup 
kArclr alt ve ilet katları birer 

sofa ve lldoer oda ve arkasında 
hususi nloan n sol tarafnıda 
geniş bir mutfak karşısında bir 
helll ve sağ tarafında iki katlı 

ayrı ıyrı bir binası ve mOşte. 
mllAtı salreyl bul 2000 lira 

kıymetli bir bap hınenin mül· 
klyetl açık artırma ıoretlle Te 

birinci artırmast 16 5 935 per· 
ıembe gftnd aaıt 11 de yapıl· 

mık dzere aatıllğa konulmuştur, 
Bo artırmada aatıı bedeli tah· 
mln olunan kıymetin % 7 5 ini 
bulursa en çok artıranı ihalesi 

yapılacak alul takdirde en çok 
artıranın t11hhOdO bıkl kal 
mık eartlle aatıf on beş gOn 
daha uzıtılarık ikinci artırmasa 
2·6 935 pazar gilnd sHt 11 de ' 
yapılacaktır. Bu artarmada satış 
bedeH ne olursa olsan en çok 
artıranı ihalesi yapılacaktır. 

İfbu gayri menkul cızerlode 
herhangi bir şekilde bık tale· 
binde bolonınlar ellerlndeld 
vesaiki ile birlikte 20 gün zar · 
fında mDracaatları llzımdır. 

Akel halde hakları tapu elclllnce 
malO.m olmadıkça paylışmsdan 
hırlç kalırlar. 3 5·935 tarihin· 
derı itibaren şartnıme herkese 
açıktır. Müşteriden ayrıca % 2,5 
delllll)e alınır. Telfplerln % 7,5 
teminat akçesi veya banka hl· 
bar mektuba 34 5171 dosya 
no. sı ile birinci icrayı mO.ra· 
caatları IAzımdır. 1114 

Aydın demlryolu umum mü· 
dürt ilğfiuden 

1107 numaralı hususi Hnlt 
kömür t1rlfeeidlr. 

16 4 ·19;15 tarihinden iş'ar• 
ahire kadar muteber olmak 
dzere Nazillfden Dtnlılfye tanı 
vagon dolusu olmak ıırtlle 

nakledilecek llnlt kömilrüniln 
beher tonundan 220 kuruş 

ücreti nakliye alınacaktır. 

• Kitabınıza Güzel 
Bir Cilt Yaptır
mak isterseniz 

ALI RIZA 
M Qcellithanesioe 

Bir Uğrayınız. 

• 

........................................................ 
Sali hli Ticaret ve Sa. · .J!l!W 111 11111111111111111111111111111111111111111111 il lll l lll lll il lll lll lll lll l lll 111111 ili 

nayi Odasından: ~ İ z MI R 
1 nisan 1935 tuJhlne kadar E: 

Salihlide nakliyatı umumiye ko ~ Esnaf ve Ahali ha 
misyoncular olrketl unvanı ile _ a 
icrayı ticaret eden ılrket bu = 
tart bten itibaren · komlııyoncu 
Haşim oysal ve ortaklara . OD· 

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

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

vanı ile bir kollektlf şirket 

kurmuş oldoklarıodın bu hu· 
sosta ki mukavelenamelerlnln 
ııağıda bulunduğunu ve sicilin 
140 numarasına kayıt edilmlt 
olduğa fJAn olunur. 1106 

Mukavelename 
1 - sallhllde oturan: ko· 

mlayoncu hıelm uysal, komls 

yonco ömer görğü, ahmed oy 
sal, mostafa uysal ve rüşdtı 

görgü aralarında merkezi sallblt 

ünvanı (komisyoncu hatim uy· 
aal ve ortakları) olmak flzere 
bir kollekdf elrketl teokll edil· 

miotlr. 
2 - Şirketlerden hışlm oy 

eal müdDr ve ömer gôrğft mü 
dür vekili olob her ikisi ılrket 
nımını imza •az'ına mezun 
ve seJAhlyettardır. 

3 - Şirketin ıermayesl 

(5000 lira) beşblo Ura olarak 
haşlm oysal tarafından konu· 
şolmoıtur. diğer ortakların ser . 
mayelerl aayd ımellerldlr . 

4 - eirket 1 mart 1935 
tarihinden itibaren üç ııene 

mtıddetle teeekkill etmlotlr. 
5 - Şirketlerin klr ve za· 

rardan hlHelerl: ıhı hisse Oze 
rine taksim edllmlt ikisi haşf m 
uysallı •e birerden dört hlese· 
ıl d., diğer ortakları ıluir. 

6 - Şirketin idaresi ve it 
lerln tedviri gibi ldad •e da· 
bili itlerini gösterir tallmatna· 
me mahiyetinde aralarında ya 
pılmıo 1 mart 1935 tırlhll ınu · 
kavelename mevcod olob oerlk· 
ler ıraıında imzalanmıştır. 

7 - Yedi madde üzerine 
yazılan ltbu mukavelenıme sa 
lihli'de tanzim ve teali olun-

muştur. 

l mart 1935 

Salihlide oturan: komisyoncu 
Hatim Uyaal 
1 mart 1935 

B. Uyaal (imzası) 
Komlıyoncu 

Ômer Görğd 
(imHll) 

Komlıyoncu 

Ahmed Uy11l 
(imzası) 

Moatafı Uy11l 
(imzası) 

Ro.şdil Görğd 

(imzası) 

Okunup meılt anlattırılan 
bu mukavdename altındaki im· 
zalar Salihlide mO.teşekkH kol
lektlf elrketi ortaklarından mü· 
dilr Haşim Uysal ve müdür 

vekili Ömer Görgü ve diğer 
ortık Ahmed Uysal ve Mustafa 
Uysal ve Rüştü Görgilntın olup 
mftnderecatını kabul ve ikrar 
ettikten sonra müvacehtmlzde 
nz ettiklerine şahidiz. 

Şahit 

Sıllhlinlo eski cami 
mahılleslnden 

Osman o. Nuri (imzası) 
Şahit 

Mitatpaşa mahallesinden 
İea oğlu Şahın (imzası) 

Umumi No. 285 boıusi No. 2 
Dışta yazılıp tasdik için ge· 

tlrflen •e bir nOshHı daire 
dosyasında hıfzedllen bu moka· 
veleoame altındaki imzalar Sa· 

Uhlide mOteıekkll Kollektlf şlr · 
keti ortaklarından müdür Ha
şim uysal ve müdür veklU 

Ömer GörgO. ve diğer ortakları 
Mustafa Uysal ve Ahmed Uysal 
ve RüşUi GörgOntın olduğu 

esamlsl yazılı oahhlerln beyan 
ve tariflerinden ınlışılmıı ve 
ntıshaaını mutabık bulunmuş 

olmıkla taedlk kıhndı. Blndo· 

Alaşehir, Tire .. 
•• 

HerUlrlil Banka Muamelatı Yapar .. 

Blr ııenellk mevduata % 6 
Allı aylık ,, 
Vadesiz hesabı carilere 

% 4,1·2 
o/o 4 faiz verir. = 

lzmir Mıntaka San'at Mektebi Mü
dürlüğünden: 

120 metre elbfaeHk yerli malı kumaş 15 gfin mıldde tle açık: 
ekslltmlye konulmuştur. Urnek mektebtedir. Vermeğe istekli 
olanların şartname ve ôrneğl görmek ilzere her gOn mektebe 
uğramaları ve muhammen bedeli olan 58 liranın yilzde 7,5 
muvakkat teminatı 44,50 kuruşluk bir ulusal banka mektublle 
şirket adına geleceklerin ticaret odasından verllmfı belge ve 
nümuntlerllr1 birlikte ihale gftnü olan 1 mıyıe l 9 :35 gilnleme· 
cine raetgelen çıroamba gilnü saat 11 de vllAyet encümenine 
gelmeleri · UAn olunur. l 6 30 1108 

lzmir 
ğnnden: 

Vilayeti Baytar Müdürlü· 

Karacıbey harasında doğmuo dokuz ha, saf kan İogtllz tayı 
bo cuma Kızılçollu'da koeu alanında arttırma usulü ile sotala· 

cıktır. Arttırmıyı girmek lstlyeolerln her tay için yüz lira 
depozito parasının perşeUtbe akşamına kadar maliye veznesine 
yıllrılarak ılınacak makbuzun arttırma komisyonuna lbraıınden 
sonra arttırmıya iştiraki llAn olunur. 16 17 l 110 

lzmir DefterdarJığından: 
lsslslnln vergi borcundan ötarQ tahsili emval yasasına göre 

haczedilen me11udlye mahallesinde birinci kordonda kfiln ;i48 
eayıla hane tarihi flAodan ._hlbacen ylrmlblr gftn maddede satı• 

lığa çıkarıldığından pey silrmek lstlyenlerln defterdarlık ıahsilAt 
kalemine ~elmelerf. 16 21 26 30 J l 07 

lzmir Evkaf Müdürlüğünden: 
Balcılar içinde Karaoemın oğlo hanının keşf 1 mucibince 499 

lira 30 kuroolnk tamir iti açık lndfrmlye konulmuştur. in· 
dlrmc 2490 sayılı yasa değreafnd" evkaf mddOrlOğünde yapı· 

lıcaktır. İhalesi 21·4 935 paıar gftnd saat 15 dedir. İstekli 
olanların ihale günft komisyona keıflnl görmek isti yenlerin de 
her gfto varidat memurlu~una müracaatları blldlrfllr. 1027 

8 11 16 21 

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

Burnava askeri ea. al. ko. ntından: 
Gaziemlrdekl kıt'aoın ihtiyacı olan 150 ton uo kapalı zarf 

osollle ekelltmiye konulmuştur. Eksiltme 22,nl an,9J5 pazartesi 
gQnil ıaat 14. te Burnavadakt askeri sa. al. ko. nunda yapı la · 

cattır. Muvakkat teminatı 97 :! liradır. İsteklllerlo tayin edi len 
günde ve ihale saatinden bir ıaat evvel zarfları komisyon riya· 
seline vermeleri. Şartname beıgilo komisyonda gOrüleblllr . 

7 11 16 21 997 

kuzyüz otozbeş senesi Nisanın 

dokuzuncu aah günü. 
9.4.1935 

Salthll Noterltğinln resmi 
mfibfirü Mustafa (1 mzaeı) 

Bu örnek as lı gibidir. 

Salihli Ticaret ' 'e Sanayi oiaeı 
8. K . 

N. Ulae 
Re mt mühür ve lmzaeı 
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V. N. 
\ 1\ 1• ~, . H. Vaıı 

J)er Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE LlN1E 
" MOREBA u veporu halen 

limanımızda olup 18 olsana 
kadar Anvere, Roterdam, Bam· 
borg ve Bremen lçlo yük 

alacakt1r. 
"DELOS,, vapnl"U 30 nisan

da bekleniyor, 2 mayısa kadar 
Anvers, Roterdam. Hamborg 
ve Bremen limanlarına yflk 
alacakt1r. 

ARMEMENT H. SCBUIDT:· 
BAM BURG 

1·NORBURG,, vapuru 24 nl 
&anda bekleniyor, Anvers, Ro· 
terdam ve Hambarg Umanlarına 
yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELBA VS· 
LINJE D S. A·S 

SPANSKELİNJDNLO OSLO 
11 BOSPHORUS,, vapuru 17 

nisanda bekleniyor Hayfa, Df. 
eppe ve Norveç limanlarına 
yük alacaktır. 

Ayni zamanda Hayfa içfo 
mevki yolcuları kabul eder. 
SERVİCE DIRECT DANUB1EN 

TUNA BATTI 
11ATID,, vapuru 16 nisanda 

bekleniyor. Budapeşte, Bratıs· 

lav ve Viyana için doğru yük 
alacakt1r. 
TBE EKSPORT STEAMSBıP 

CORPORATıON 

" EKSMOUTH ,, vapuru ha· 
len limanımızda olup NP.vyork,?) 
Flladelllya jve Baltlmor için 

yük alacaktu. 

" EKSELSIOR ,, vapuru 3 
mayısa doğru bekleniyor, Nev· 
york limamna yftk alecakllr. 

"EKSMINSTER,, vapuru 19 
mayısa doğru bekleniyor, Nev· 
york limanına yO.k alacaktır. 

N. B. - Geliş tarihleri ve 

Tapur tarthlerlode acentemiz 
hJçbfr mee'oUyet kabul etmez. 

, Tl"l~fon No. 2007 · 200~ 

Oksfi.renler! Mut· 
laka (Okamentol) 
Öksnrnk Şekerle· 
rini Tecrübe Edi· 
n .z .• 

ve .Pilrjen Şahapın 
En Üstiln Bir Müs· 
hil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli Müshil 
İstiyenler Şahap 
Sıhhat Snrgiln 

Haplarını Maruf 
ecza depolarından 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 

• 
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Üniversitede Döçent, 
(Muavin Profeeör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara bergüıı öğleden 
sonra bakar. 

latikUl caddeıi No. 99 
Ankara opartmam 2 inci kat 

Telgraf • J. S TAN BUL 
Telefon : 49250 

• 

Ak!iilehir bankası. Oli~e~ ve şilrek8- ,111111111111111111111111r Doktor •111111111111111111111111, 
' sı Lımıtet Vapur = A Kemal Tonay ~ 

Sermayesi: 1 000 000 T.L. = • ~ ' ' Acentası = ~ 
O 

a ~ ~ a = Bakteriyolog ve bµlaşık ile salğın hastalıklar ~ 
~ m D IF ~ u ıQJ es D Cendell Han. Blrinel Kordon ~ birinci sınıf mütahassısı ~ 

Tel. 2443 ;;;;;; BMmahane istasyooq karvmnda dibek sokak baoında.ki Müved• ~ 
lldnci kordonda Borsa civarında kendi binasında The Ellerman Llnee Ltd. =: det aalonn üstünde 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah eaat 9 ~ 

TELEFON: 2363 = dan akoam eut 9 a kadar hastalanın kabul eder. ~ 
,,. • • "RUNU,, vapura nisan 80• = Müracaat eden hastalara yapılması lii.zımgelen eair tahlitlit V"~ ~ 

nunda J,ondra ve Anvers'ten - mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cevaz go· ~ 
HertOrlü Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. ~;~~ .:~:~::• ı::~::•::k H :ı~ ~11iien l::~:~ıoraki11llıiUi11lıiliiiilılıııiiiüiiıiiiiıiıiüiiıiıôiıııiıülıliiıiiiiilııı~ ........................................ ..., 
. 

Mftsait şeraitle mevduat k bul edilir 

Hububat, (lzQm, incir, pamuk, zeytinyağı, afyon ve 
sair emtia kumusyonculuğu yapılır. Malların vilru· 
donda sahiplerine en mllsait şeraitle avans verilir. -FratelJi Sperco Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAl~ KUMPANYASI 
uULYSSES,, vapu<"u 13 oleaoda doğıa Malta, Anvers, 

Roterdam, Ameterdem ve Hamburg limanları için yük alacaktır. 
"BERMES,. vapurn 16 nisanda limanımıza gelip ynkünft bo 

şalmktan sonra Borgaz, Varna ve Köstence limanları için yük 
alacaktır. 

"STELLA,, vapuru 21 nlaanda gelip 1 mayısta Anvers, Ro 
tterdam, Ameterdam ve Bamhorg Umanları için yük alacaktır. 

"BERMES,, 4 mayıeta gelip 9 mayısta Anvere, Rotterdam, 
Amsterdam ve Hamborg limanlım için yük ülacaktır 

SVENSKA ORIENT LlNIEN 
0 SMALAND., motörü 14 nisanda Roterdam, Hamburg, Co· 

penhagen, Dantzig, Gdyoıa,Göteburg, Oalo ve İskandinavya 
lhnanlarına hareket edecektir. 

•'ERLAND,, motörQ 2 mayısta Roterdam, Bamburg, 
hage, Dantzlg, (;dynla, Cötehurg, Oslo ve lekandlnavya 
larına hareket edecektir. 

SJt:RvtcE MARlTlM ROUMAlN 
Garbı Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

Copen· 
liman 

" ALBA JULYA ,, vapuru 1 mayısta gelip 2 mayısta Malta, 
Cenevo, MarsUya ve Baraelon'a har~ket edecektir. 

"PELEŞ,, vaporo 26 mayısta gellb 27 mayısta Malta, Marellya 
v,, Bareelona hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
NA TION AL NA VIGA TION CO. OF GRECCE 

İzmir Nev·York arasında aylık muntazam sefer 
"RINOS., vapuru 30 nfHnde ( Doğru ) İzmlr'den Nevyork 

için yftk alacaktır. 
Hamiş: İ14nlardald harekeı tarihlerindeki değlolkliklerden acente 

mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsUAt için İkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye olrketi 

binHı ırkaeında FratelU Sperco ıcentalığına m'Oracaat edilmesi 
rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

için yük alacaktır. 
"ALLGERİAN,, vapura ma · 

yıs başlangıcında Llverpool ve 
Sevvansea'dan beklenmektedir. 

Deutsache Levante Linle 

"ANGOllO,, vapuru 25 nl· 
sanda Hamburg, Bremen ve 
Anvere' ten beklenmektedir. 

Not Vurut tarihleri ve va· 

purlann letmlerl ilzerlne dent
şlkllklerden mes'uliyet kabuJ 

edilmez. 

r ' OPERATÖR 

or. Kamil Ahmed 
Merkez ask.eri haetaneel 

operatöril 
İkinci Beyler sokağı Beyler 

hamamı kartııeı No. ~l. Her 
gün flçten sonra hastaların• 
kabul eder. 

Telefon 3686 

r Tayyare Piyangosu--.... 

19 uncu Tertip Bi· 

letleri Satılıyor .. 

Büyük ikramiye 

25000 lira 
Mükafat 

20000lira 

TLJ Q KiYE· 

- ... ·--

l \ Q/·\AT 
BAN~ASI 

-DARA ·~ 
BiRiKTiREN 
'RAl-IAT--~D~Q 

Hamza Iliistem 
Fotoğıra'iftnane~I 

1 - Bayram gllnleri eçıktır. 

Muhterem müşterilerimizden gördüğllmüz rağbet ,e 
teveccühe naelzJ bir mukabele olmak ftzere bayraııııD 
birinci gftoQnden Martın nihayetine kadar resim çe.k· 
tlrecek eaygılı müşterilerimize birer zarif bedi ye ,er· 
meğl diişftnddk. 

M6şterilerimlzln bu hediyemizi kabul etmekle blıd şeref· 
lendlreceklerlol Dmlt ve temenni eyleriz. 

2 - Mağazamızda en yeni fotoğraf makineleri ile eczal•t• 
ve umum fotoğraf malzemesi büyük tenzllı\t ile satıl· 
maktadır. Muhterem mftşterilerlmizln bilhassa oaı•t• 
dikkatlerini celbederlz. 

Resne Fotoğraf hanesi Sahihinİl'.I 
Müşterilerinden 8ir Ricası .. 

ikinci Beyler sokağındaki fotoğraf hanemi kapattığımı~ saygılı 
miışterllerfme llı\n ederim. 

Kllşelerlml Emirler çarşısanda Bay Bamma Rilııtem fotoğraf· 
haoesloe naklettim. Sipariş vermek lstiyenler lütfen oraya ug· 
rasınlar . 

Ben de şimdilik ekser zamıanlar oradayım. 

BAHAEITİN • FOTO RESNE 

DOKTOR 

Fahri ·lşık 
İzmir Memleket Hastanesi Rontken Mtltahaesaeı 

HERNEVı RONTKEN ltlUAYENELER1 
ve ELEKTİRİK TEDA V1LER1. 

YQrilmiJen ve Bilhassa RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Violcı 
Tatbik ve Rontkeo ile KEL Tedavileri Yapılır. 

• İkinci Beyler Sokak Fmn Karoısı No. 25 •Tele. 264~ 

Yalova' da otel inşası 
Kapalı zarf usulti ile eksiltme ilin• 

Akay işletmesi Mi1dürlüğüodeıı: 
l - Ekeiltmlye konulan iş .. Yalovada otel inşası" dır. 

1 
nEtektlrlk, kalörlfer ve eıbbi tesisat ve diğer tefdf o' 
beraberdlr.tt 

2 -

A
B -
C
Ç
o 

Keşif bedeli · 850,8.16 · Ura • 95 · k.nrnttor. 
Bu işe alt şartnameler ve evrak şunlardır. 

Eksiltme t•rtnamesJ. 

Mok.avelename lAhtkaııı. 

Fenni oartname. .. IAhlkaeı . 
Elektlrlk tesisatına alt umamt oartname. 

E " tesisatı lahlk.aaı. 

F - Kalörifer tesleaıı nmumi şartnamesi. 
G - c .. feoni şartnıme9f. 

B - Mahal listesi. 
1 - Sıcak eo teelaatı fenni şartnaaıeel. 
J - Aeansôr tesleatı " u 

K - İeolı\syon vantllasyon .. 
L - Dere ya tığının değlştlrllmeelne ait tartnamesf. 

M - İnşaat keşlfoameel. 
N - Projeler. ~,bl' 
lsılyenler ha oartna1Qeleri ve evrakı 17 ,5 lira bedel ıııu 

llnde Akay idaresi veznesinden alabillrler. 6 l" 
3 - Ek:elltme 22.4. 935 tarihinde pazartesi gün O saat l 

Galatada köprü başmda Akay idaresinde yapalacakur. 

4 - Eksiltme kapalı zarf mmllle yapılacaktır. ıt1"' 
5 - Ekslltmfye girebilmek tçln ietek.Ulerlu 17783 Ur• IJ•İ~ 

vak.kat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesftalır• 
olob göstermesi lAzımdır. pıt''' 

A - 100 blo liralık otel, banka veya idare bJoası y• 

olduğona dair Nafıa vekAletlnden ahnmıııı vlr •eeika. 

B - Münakasa şartnamesinde yazılı vesikalar. 
1 81· 

az• 1 

6 - Teklif mektohları yukarıda 3. 6nc(l maddede Y fltCt~ 
atten bir saat evveline 'kader Akay mOdürlüğftne getir 

1 
.. ııo 

• pos .. 
encümen reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 8,,ıe 
gönderilecek mektublaran nihayet 3. QocO. maddede yazıl• 9'lllP'' 
kadar gelmlıı olması v" d10 zarfın mühftr mumu ile lyfce 

tılmıııı;oıması lı\zımdır. 

Postada olacak gecikmeler .kabul edilmez. o 
8 l~ 16 22 1740 102 


