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Alman'lar Çok Kızdılar: Karar Bir Küçük itilaf ve Balkan 
Anlaşması Konseyi Mürailik Vesikasıdır, ~iyorlar. --------·~~~~~ 

Fransa ile Pekiyi Değildir. Laval, 
Kendilerini Tatmine Çalışıyor. 

-------~· •• "'411• 

3 Devlet Bir Cehhe Kurdular. Fakat Leh Mu-
rahhası Bazı itirazlarda Bulundu. Bir Daha Taplanılacaktır. 

Fransız Hariciye Bakanı Bay Lav-;riıe Ingiltere Bakanı Bay Con Si
tnon, Bay Aloisi Söz Söylediler. AJmanya'ya Kapı Gene Açıkmış •. 

Streza'da Bay Makclonald'la Bay Flandia, İtalyan aekerlerile konoıuyorlar. 

et~tte, 17 (AA) - . Ge· devlet mClmeı ılllerl ter 6n lın tebliği mucibince emniyetin 
~t· Almanya'nın elllh· dlln öğleden ıonra toplanın temini için miizakerelere bat 
ter, '1eyblne FranH, İngll· uluslar koroma konı yine tevdi lanacığı bir sarıda Almanyanın 
"'- : İtalya tarafından tın. edilmletlr. ıni stlAhlanmı kararınlD tah 
~-.:!. ıoretl bo fiç Bay Laval'ın sôzleri: mlnlerl tekz'b ederek danyayı 
( '411 D Celıenin açılmaHnda 16 3 endişeye düıDrdOğftnfl ıôyJemft 

Qn İva- tarihli Alman teeebbtleftnlln u tunları llhe etmi~tlr: 
llıL: dd 1 b I 1 - Uloslararaeında hiçbir at· 

sözleri eöyltmiıtlr: rlk yapmıyoruz. Bütftn uluslar Şi q•.rhı Fa\alı·yette re ını etıyeo ay ,na •u 
"'41i de - Konsey meı'ollyetlni ld arasında moeavat tesle f'dllme "'tt ~ Venizelos ve rak edecektir. Snlhiln mohafa Jldir. Slyı!lamız hiçbir memle· 

~t• '>elenlerin Muha· zaslDa memur olan konsey bo ketin aleyhine değildir. Bunun 
~elerj Başlıyacaktır gfta alAkasıı ve sessiz kalamaz. içindir ki sulh ldeallmizden 

Milletler taabbfttlere bdrmetio vazgeçmedik. COmhuriyet bilini· 

... 
""~ .... 8-7 V enizelos 
~e V 16 

(A.A) - Divanı· 
'~'-ıtı eıaııeloı'ua n dlger 

'•tk l 
' • • •r relılerinlo mu· 
) ltır ; Ca11aa gGnll baola· 
•la., ' enııeloı'on oğlu Kir· 

~)e b~~eral Plaıtırae, eekl 
"-le Ilı Mırla gıyaben 

• l',.._~~- 010naeaklarcbr .,,, ·~ . 
ı_ •, "u,

11 
Ya, Kafandarlı, So· 

ti b.pı ' Gonataı Te df ırıer· 
•te b 1 e 11 tlDmaktadırlır. 

yalnız ahlAki bir prenslb de· meti bugüokft muhtıra ile ulus 
ğll, fakat uluslar koromooon lararaeındaki barııa eogel olmak 
canla kanunu oldo~onu billrlrr. ıılyetlnde değildir. Areıulıual 

Bay Laval 3 2 tarihli Loodra - Sona 5 inci Aahlfede 

Fransız Mareşalının ifşaatı 

Büyük Darbın Bir Sırrı 
Ortaya Atıldı. 

Seferberlikte 54 
Cebhe Gerisinde 

Paris üzerine 

Fransız Fırkası 

isyan Ederek 
YOrQmOş. 

------~~~-~~-----
Pırlı 16 ( A.A ) - Royter 

Ajansından: 

Slyaei ilimler akademisinin 
bir lçtlmıaoda Mıreeal Peten'ln 
a,agıdıld ifıaattı bulunduğa 

ıöylenmektedlr. 

Geri bldematındıkl f"na ldı· 

reden dolayı boıole gelen er· 
zak nokeanı Te hiçbir muvaf. 
fakıyet amidi olmakeızan atıla· 

cıkları bGcomlardan Gmldslz · 
lige kapılıu 54 fırka 1917 yı· 

lındı cebbede 'fe cebbe gerisin· 
de lıyan ederek Parlı'• y6rtl · 
mitlerdir. O ıımınlırda tabiye 

Doktaeu)dan hiçbir kıymeti halı 
olmıyan bir siperi atmık için 
bir zabit ile ya:ı nefer ıcllndil· 

zftn hGcoma kalkmak emrini 
almıelardır. Mltralyöıle karoıla· 

nan bu luta tamamen mahvol· 
muştur. Bunun ark11ından bir 
ikinci grub gôoderllmlt o da 
ayol aklbete oğramıetır. 86· 
cumlar klfl dt>recede topçu 
latlhzaratı olmaksızın yapılmak· 

ta idi. 
Akademinin içtimaı gizil ol 

mıkla beraber gazeteler bu 
mıltlmıtı ılıbilmltlerdlr. 

' 3 Devletin Kon-
.-eye 1"cklif 
Etti kleı·i Karar. 

----···---
Ceı cvr,., 17 (A.A) - Karar 

sureti şudur: 
i - Almanya hiiktiıuetinin 

16 martta 11dar eylcdi~i askerlik 
kanunu arıornlueal taahlıiidlerc rİa· 
yet prensihi ile ıezacl teıkil eder. 

2 - Almanya tek taraflı ha· 
reket etmekle hiçbir bak dde 
etmem ittir. 

3 Almaaya'nın tdt taraflı: 
harekeli arsıulusal vaziyeti yeni·: 
den ihJal edecek lıir umil ihdas 
eylemiı olduğundan Avrupa'nıo( 

huzur ve emniyetine tabiatile bir 
tehdid tefkil eder. 

4 - Almanya'oın hareketi 
emniyeti taoz.im euretile ve 3 ıu· 

bat tarihli londra beyanname• 
sinde tasavvur edildi~ vechile ei· 
lihların hukuk müMvatı rejimi 
dahilinde tahdidi gayesile kabili 
telif değildir. 

Gene hu karar mucibince 
kon.eyden istenilen ıuolardır: 

l - Taahhüdlere riayet ve 
arsıulusal taahbfidlerin tek taraflı 
bozulmasını her surette takbih et· 
mek huıusunda areıuluaal camia· 
nm bilumum azanna tereddüb 
eden vazifelerde kusur ettiğinin 
Almaoya'ya ihtan. 

2 - 3 ıubat tarihli pro~amı 
tanzim veya o programa ıonrııdan 

liltibak eden büHım rtlerin sulhun 
istikranoı temin için İcab eden 
itilaflara ıid müzakerata devam 
ve Uluslar kurumunun:: çerçeveai 
dahilinde bu itilaf lan nr.tic-elen· 
dirmiye davet olunmaları. 

3 - İleride gene höj le sul· 
hun istikraruıa ıa ıllük eden bazı 
taııhbüdlerin ııahı vukubuldu~u 

tak.dirde Uluslar kuruma aza&1010 
andlaşma çerçevesi dahilinde her 
tedabiri almıya mecbur olacakla· 
nna karar! verilmesi. 

4 - Müoterek emoiyetio tao·'
zimi hu8usunda andloşma ahlı.ii · 

mını daha müeesir kılacak: ted· 
birler teklifi ve tatbik olunacak~ 

ökonomik ve mali tedbirlerin tas
rihi ile mükellef bir komitenin 
intihabı. 

Bay Tevfik Rü~dil Aras Bay Tacdiyö ile_ birlikte 

Cent:vre, l 6 (A A) - KGçilk lanta sonunda bir tebUI net· 
ltllıU ve Balkan anlaşması kon· retmiştir. Tr.bliğde deniliyor ki: 
seyl dDn yaphğı milşterek top - Sonu 4.nca ye.de -

Streza Konferansı Neticeleri 

Fransa, Rusya ile Herhal
de Anlaşmalıdır. 

Neticeden Herkes Memnun.. Hatti 
Almanlar Bile, 

Bıı Bizim Zaferimizdir, Diyorlar,. 

1ngiliz. Frao&1z baovekilleri ile hariciye bakanları 

Londra, 16 (A.A) - Royter 1 Streza konferan11nın netice· 
Ajansının Streza muhabiri dl· lerl yalnız ona iotlrak edea 
yor ki: devlet adamlarını de~il, fakat 

-------=============-------- bGtGn dftnyıyı memnun et· 

Incl·r ve u·· zu·· m lşlerı· lçı·n mittir. İtalya ve logllterenln 
Lokarno prenelblerlne Ndık 

kalmaları Parle'te bayak mem· 

Ankaradan heyet geliyor nonlyet aUelerl a7a~dırmıttır. 
Fran11z mıtbuab İngiltere ye 

İtılya'nın bu Hdakatlerlnln 

Bu Akşam Gelecek Olan Heyet Teş
kilat için f etkikler Yapacaktır .. 

----------------------------~ 
İncir ve Gıtımlerlmlzlo ıatan· 

dardizaıyono ve bnı tetldllt 
yapılması lçtn Ökonom Bı· 
kanhgınca tetkikat yapılması 

muvafık gôrCUmletar. Bn tet· 
klkat için bu akıam Ankara· 
dan şehrlmlıe bir heyet gele 
cektlr. Heyetin baıkını Ôkoao· 

ml Bakanlığı Ticaret umum 
mftdClr muavini Bay Seliblddln· 
dlr. Bakanlık teşkllAtlandırmı 

bftroıu mftdürll bay Şevket ile 
iki mdtıbaeııs Almın da bir· 
ilkte gelmektedir. Heyet; İz 
mlr'de Tarkoflı u tacirlerle 
temaı edecek, bor11da tetkikat 

meı'od bir netice Te (Ren) 
mıntakaaının gayri ukerl ıe· 

kilde kılmaeı için bir teminat 
olarak tellkkl etmektedir. 

- Sona 4: ncl ytısde --yapacak, azam incir için teekl· 
llt yapmıya IGzum olob olma· 
dıAını araştırar.ıktır· Heyet şeh· 
rlmlade birkaç gtın kalacaktır. 

Tetkikat ıononda buırlanacak 

olan rapor Ôkooomi Bakanb• 
gıaı nrlloceküı, 
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Kend Kurultayında Dün fii ~oya~ 0 D lUI y lUI m O a ır nlf' 
Neler K'!.°uşuldu? Cenevre l(ararları · B:

11

::a;.:;~ıarı 
Günün 

Belediye Eşya Piyangosu Biletlerinin Para· ? 
ları Geri Verilecek. Ekmek Fiatlerinin indi- • Nasıl öldil· 

rilmesi ve Ete Nark Konması Konuşuldu. Alman Gazetelerinin llücumuna Ug..., - cetme kazasının Kad10~·cık 
köyO okatmanı Bay lbrıbldl 

Kend kurultayı dan Bay 
Behçet Uz'un başkanhğıoda top 
landı. Belediye eıyı kfyaogo· 
ıoadan aahn aJınmıı olın bilet· 
lerln paralarının eabiplerlne geri 
nrllmeelnl karırlaştırdır. Ayol 

zamanda ekmek nırbınıo indi· 
rllmeel ve et Htıılarına narh 
konmaıı hakkında Bay Basnil· 
adn bir takriri de ozon mOna· 
kııalara yol açtı, 

Ene14 Balkevlnln yanındaki 
belediyeye ald areanın Cdmho· 
rlyet Balk partielne teberrG 
moameleefnfn tekemmCU ve tes· 
cll ettlrllmeıl için bir encOmen 
ıeçlldl. 933 Yılından ıonra be 
tediyeden area aatın almış olan· 
lara taksit borçlarının azıtılması 
tar~ile yırdım edtlmeıi bıkkın· 

dıld teklif nizam encümenine 
gönderildi. MOtekabllfyet eeası 

herine Tilrklye'de gayri men· 
kol alabilecek olan ecnebilerin 
vaziyetlerinin belediye 1rsa ea· 
tıılır1nda dalma nazarı dikkate 
ılınmaaı konotoldo, bir araa 
satın almış olan İran'lı Bay 
Reeul'dn muımeleıl de bu su· 
retle bitirildi. 

Ameliyat netlceıl Sıhhat 

evinde yır.tmıkta olan itfaiye 
mOddril bay Cemal'a yatdım 

edilmesi hakkındaki mazbata 
nlıam encOmenlne verlldl. Y•n· 
gıa yerluden Alııncak'a açılın 
iki caddenin molozlarının kal-
dıralmıeı ıeb~blle tahılaat mü· 
nakalesf konoıulurken dyeden 
mdbendiı bay Ferrob; mdte· 
abbldln buradaki molozları 

yangın yerine çok yakm area&· 
lırı döktOğOnO, ıonra bu ar· 
1aların belediyece maerafla 
ıemlzletlldlğlnl ıöyledt. Moloz· 
ların belediyece gösterilen yer · 
lere tııındığı neticesine varıldı 
ve mtınakale onı1Iındı. 

BeletUye eeyı plyıngoıu 

için eatılmıe olan bilet ücret· 
lerlnla geri verilmesi llzım· 

geldiği hakkındaki baekanhk 
teklifi okundu, Bay Bahçet 
Uz izahat verdi. 

İlk tertlb çıkarılan 200 bin 
biletten kanunen yftzblnf aatıl · 
mak lhımken Qçbln Jı:üeOru· 

nun eatılıblldlğlol, binaenaleyh 
paralarının geri verltmeıi JAzım· 
geldiğlol, bonon için de pl1an 
go için belediyenin yaptırdığı 

5800 llrahk iki evin eatıoına 
mOeaade edilmeılnl söyledi. Tek· 
lif btıdce eucflmenlne gönde· 
rlldl. MOlga oktron reemi ha· 
klyeıindeo tahsil edilememekte 
olan 251996 Ura bıkayanıo; H· 

hiblerlne iadesi lcab eden 23 
bin kOeftr Ura borca kıroahk 

tutulm111 1 evelce belediyeden 
area alarak ev yaptırmıe olan· 
larıa evlerinin yanındaki arsa 
ların bu evlere afd nlu olarak 
aatıoını mtıeaade edilmesi tek· 
lff lerl bÔdce encümeolerloe 
gönderildi' 

Kartıyaka Yamanlar ıuyunun 
kıt'f kabulüne kadar ltızumlu 
amele maarafı için başkanlığa 

mfteaade verilmesi, Dr. Muetafa 
Bey cıddeei ağzında dikilecek 
heykel l~ln idarel hueoslyedea 
efmdiye kadar verllmlt olao 
800 liranın bQdcede ayrılacak 

bir f11la varidat olarak kayde · 
dtlmeet onaylandı. Un fahri· 
kaeı bloaıı ile eekl vergi borç 
taranın mabadll boooeile öden· 
meııl eayeılode belediyece temin 

:~::~:. :::.:~ı:ı~·u:':::m.!: radı Fransız Muhtırası Kabul Edildi .. :::~:~: ~:1:d!m~::::~·" 
1010 

yızılmaaı, haatı olan 68 DD· 

maralı belediye zabıta memuru 
bay Hamdlnln lstanbul'da bir 
aanatoryomda tedavi edilmesi için 
tahsleat ayrılmaaı hakkındaki 

teklif te bOdce encOmenlae 
gönderildi. Bundan ıoora uzun 
mfinakaşalara sebebiyet veren 
bay BOsnOotın takriri okundu. 
Bunda yurdumuzun heryerlnde 
son zamanlarda un ffatlerfnln 
düomDt ve ekmek flatlerloln 
de indirilmiş oldoğuna, lzmfrde 
fee hAIA yOkeek narh1n devam 

1etınbul, 17 (Busost) - Ceoevre'den bildiriliyor: Ulu11larara11 kurumunda Fransız muhtırasını 
tetkik için ayrılan komisyon vazifesini bltlrmft ve muhtıra bakk1Dda hazırladığı raporu uluslar 
koroma genel heyet,ne vermlotir. Genel heyet, komleyon raporunu tetkik ve mtızakere ettikten 

8. Kemaleddin Apıt~· 
Ôkonoml Bakanllğı Uo>'

0 , .. 
itleri tubelll mQdQrlüğfloe ki 

sonra kabul etmiştir. ... yln edUmlt olan İzmir eti 
Fransız borea komiseri Bay Kemaledd 

0 
lıtanbul~ 17 (Hueuei) - Berlia'den bildiriliyor: Uluılararaaı kurumundaki mtızakereler 

mubtıraaı etrafında alınan kararlara, Alman gazeteleri tlddetle hücvm etmektedirler. .............. ııe 
Apak cuma gOoü Afyon ıreJl e· 
Aokara'ya gidecektir. Bıy 1' U 
maleddlo; diln vllAyette f• 

ettiğini, narhın birinci oevl 
ekmek için 8,5, Udocl nevi 
ekmek içlo 7 ,5 kuruı oldu~u 
halde bazı fmncıların 7 ve 6 
kuruşa ekmek satmakta olduk. 
)arı, lhtfkArı meydan verilme· 
meal için narhın indirilmesi 
leteolyordu. 

Tıkritin ikinci maddesinde 
lıe et meı'eleafne temae edili· 

yordu. İzmlr'de eemt itibarile 
et I fa tinin muhtelif yOkaek· 

llkler gösterdiği, Dedebaıı, Tor· 
balı ve Menemen'de dana eti· 

nln 15 - 25 koruıtan, koyun 
ve Jı:ozo etinin 25 - 30 koroe· 

tan ıatıldığı, balkıu ve fakir 
amelenin m6hlm bir gıda 

maddeıl olın et f fatlerlnf n 
lndlrllmeıl, aark konmaeı lıte· 

ntyordu. Tıkrfr flzedoe ete 
oark konub konmamaıı, serbeıt 

Htıtın rekabet temin edeceği 
için devam ettirlltb ettirilme· 
meal hakkında bay Faik, bay 
HtıenO, bay Suad, bay Reead, 
bay Galib, bay Mustafa söz al· 
dalar. Bay Saad; Bayrakh ve 
Kırtıyaka'dı et f htıinln Jzmfr'e 
nızaran dalma yOkeek olduğa· 
nu, btçolmazH mevzii bir kon· 

trol teminini teklif etti. Bele· 
diye batkanının verdiği izahat 
üzerine ekmek narkı Qzerlnde 
belediye enctımenlnln çok haasas 
davrandı~• anlatıldı. Ete nark 
Jı:onob konmamaea reye kondu. 
Nark konmaeı onaylandı. 

Pazar günO; meclfı yeni yıl 
belediye bOdceeinl mOzakereye 
baılıyacıktır. 

Karlar Eriyor 

Söğüt -.... 
Orduya Bir 
Tayyare Alıyor. ...... 

Bilecik, 16 (A.A) - Söğ6t 

kazası tayyare cemiyeti şubesi 
iki yıl içinde büyük varlık 

göstererek ordumuza bir tay · 
yare armağın edebilecek kadar 
pıra temin etmlttir. SöğOt'lil 

ler alınacak tayyareye Söğilt 

adının konulmaH için genel 
merktze mOracaat edeceklerdir. 

lzmit'te 
Pirinç Zer'iyatı 
İzmit, 17 (Hoıuıi) - VllA 

yet genel meclisi nüfoıu bet 
yftze kadar olan köy ve çift. 
liklerden bin, beııyüzden bf!ş 

bine kadar olan kôylerden iki 

bin ve İzmh'ten de 4000 dö· 
n6m mesafe dahilinde pirinç 
zerlyatına mQıaade edilmeslnfl 
karar vermiş ve kırar ziraat 
od1&ını tebliğ olunmuştur. 

Bonua ftzerlne ziraat od11ı 
bir toplantı yapmıt ve karar 
lAylhaaında pirinç ekim eahı· 

sının tahdidine batlamıttır. 

Bay Fazlı 
içişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Olacak •• 

İııtanbol, 17 (Husoıi) - Bor· 
ea valisi bay Faılı'nın lçlolerl 

bakanlığı mOstetırlı~ıoı t•yln 
edileceği ıöylenmektedlr. 

ilmi Araştırmalar 
Moıkova 16 (A.A) - Sov· 

yet Rnıya ilim akademlılne 

bağlı doğa ilimleri enstltüeO 

Gümrük Teşkilatı L3yi· ıt· 
General Kbım Dlrlk'l ve 

dorJe· 
kadıtları olan daire mO 

hasında Mühim Tadiller. tini ziyaret ve v~da etaıiıtlt· 
Seyyahlar lçın 

Ankara, 17 ( Bosuııi) - Gilmrftklerde yapılacak yeni tetklllt .. • • Şekil• 
hakk1nda bokumetce hazırlaoan J4yiha Jı:amotay encOmenlerlode Dovızlerde Yenı b•' 
tetkik edllmlş ve üzerinde milhlm tadiller yapılmıştır. Uylhı, Ecnebi memleketlere ıey• ,,. 
bu tadiller dılrealnde yeniden hazırlanmak üzere hükumete iade edecek olanların ıeyıbat OJ 

e::dllmlotir. 
• ••• 

Gene bir ev yıkıldı. dört 
kişiden biri öldü 

İıtanbol 17 (Hususi) - BagGo gene 1atanbol'da Silleymaol· 
yede bir ev yıkıldı ve ankaz altında kalın dört kltlden biri 
ölmOotOr. 

--· .,. •ıt-+-i• ·----

ıe· 
raf )arının eerbeıt dövizlerle 

•• mini lAıımdır. Ancak, bu ıe1 dl 

hatlerln bir aydın fazlı de•• 
1 

,..,, 
etmemesi tarltır. Yoaıo 8 

0 
Romanya ve Sariye gibi 1•:;,. 
memleketlere yapılacak ıeyı 

ler için ynz liradan fazlı d6ti
1 

1 

il t• 
verilmlyecektlr. Emir geloı 1 l 

·yıı Yunanistan 'a Sev kı 
ıd•· 

Dan denlzyolları lıletlJJe " o•· 
1 reılnln (İzmir) vaporlle .ı. 0 

S kOIO 
• nlıtın'a 3000 koyun ve Kadınlar Kongresi 

tanbul'da Toplanıyor .. 
İstanbul, 17 (Boıoıi) - Areıolueal kadınlar kongresi yarın 

(Bogftn) Yıldız aaraymda açılacaktır. Valimiz Bay Muhiddin 
Üstündağ kongreyi açacak ve bir natuk söyllyecektfr. 

Avıopı gazeteleri, lstanbul'da toplanan Areıoloeal kadınlar 
koogreıioden bıhıelmekte ve TOrk kadınının harem bayatından, 
kafeıteo, peçeden, çartaf tan kurtularak bugOnkQ yftkıek yerini 
almış olmasını takdirle anmaktadırlar. 

--·••••-+•-tı•---

Balkan ökonomi Konseyi 

gönderilmiştir. 

Yeni Ofis Mndorfl 
cıd4rD 

İzmir yeni of lı Ol Ol 

bay Ziya Organ yarın ,ki' 
Meraln'den gelecektir. 10 

lıtıobul mildllrlGğilne ı•:,1 
edilen İzmir of is mOdftrCl ooO 
Akil Emrullah da pazar g it• 
ekapreıle f ıtanbul'a gfdecekl 1 

ı ıet• Italya kontenjan ş . 
ı on•1 

İtalya htıkumetlnce yen de 
lanın konteo1'ao liıteletlO 

ıı•· 

B • buğday, maden veya çabuk tı•• 
l • llnde kurton, pamuk kırıO eP Hilaliahmer [(onsey 

nasında Toplanıyor. 
Ankara, 17 ( Hosuet) - Balkan ôkonoml konseyi yarJD:BılAll 

abmer blnı1&1nda Bay Haeao (Trabzon) on başkanlığında topla· 
nacaktır. Gece, murabbaelar ,eref ine, Dıo ltlerl:Baka~ı vekili 
Bıy Şllkr6. Kayı tarıtfından bir aüvare verilecektir. 

İıtanbnl, 17 (Busoıi) - Balkın ökonoml kooferaosında bu· 
lonacaak olan Yunan morahhaaları da geldller ve Ankara'ya 
ghdller. 

Bay Laval'ın Moskova Ziyareti 

n ham pamuk için mu•~00ıı 
miktarlar gôzetllmeoılşdr. bl· 

8el• 
için hiıselerln dağıtma ~ o• 

rheı 
yeti İtalya lktıead aııı ft 
verilmiştir. Pamuk kırpıntısı 

11
, 

1 l h• ham pamul idball ç 0 ıll1t! 
pamuk ensthOıil yolile ~ıat• 
Bakanhğ1na bış vurutac• 

Postacılar 

Erzorom 16 (A.A) 1 Erzu. 
rom ovaaında kar tamamen 
erlmlttir. Buğday ve arpa 
ekhnlne baolanmıttat. 

eski Taogut devletinin bugün ş k M • k 1 • E ı A 
kollanılmıyan dllile yazı!m•ı ar ısa ı çın vve a 
5000 hlyeroğllfi açmıya bat· 

Beraet Ettilet 
roe· 

Ankara 17 (Bueuei) - ..,o· 
ta telgtaf eıkl mOdtıril il:uı0ff 
evininin muhakemeleri ,.1ot 

lamıetır. " Varşova'ya Gidecekmiş. 
TAYYARE SINEMASI 

3151 Bugün Telefon: 
---- Bft.vOk Bir Sinema Harikası ======== 

Alrxı~dre Domas Ffü'ln Ölmez Eseri 

La Dam 
-o Kamellya 

Margoeche Gaotler 
Armaod Doval 
Dovıl Pere 
Prudeoce 

rolünde 

" 

Yovooe Priotcmpıt 

Plerre Fresnay 
J,ugne Poe 
Jraone Marken 

.... ~~~~~~..-....~~._. ........... _....,,._ 
Beynelmilel Şöhreti Haiz Olau Bu Filim Bu8ene Yalmz TAYYARE 

Sinemasanda ve Yalnız Bir Hafta Gösterilecektir. 
AYRICA 

Foks Onuya Havadisleri (Türkçe sözlfi) 
Son Yunan iayanrna iıtirak eden ıabitlerio Harb divaoı 

huzurunda mohıkemeleri. 

Seans Saatleri -----• 

!
Hergün : 1·1,30 - 16,50 - 18,50 - 21,15 Dikkat:llcrgün son 21,15 
erşembe: 12- 14,30 mektebliler ıean11 eaosı (Uut.7. halk 
uma: 12 ilave seaneı. ıeaoo) I•i. 25- 35- 50 kr. 

Moskova 1 17 (A.A) - Sovyet hilkumetl telgraf ajansını Ce· 
nevre'den bildiriliyor: 

Bay Laval dış bakanlığı umumi katibi Bay ~je ile Bay Lft· 
•lnof arBBında diln yeoi bir müzıkere cereyan etmlotlr. Bay La· 
val Lltvloof seyahat plıin1nı değittlrdlğlnl Şuk mleakı hakkında 
Leh er.k&oı ile görOşmek için eneli Varşova'ya gideceğini ıöy· 

lemfotlr. 
Söylendiğine göre Bay Lhvlnof bu şekli Bay Laval'ın Varşo· 

va'dan ıonra derhal Moekova'ya gitmesi ve Leh erkAoı lle yapa· 
cağı mfilakatlar neılceelndt.n lımemlle muıtakll olarak Rus . Fran· 
sız mütekabil yardım muahr.deslnln lmzalanmaeı şartile kabul 

edeceğini ııöylemfetlr. 

Bay Vehbi 
ve Bay Sabri. 

Ankara, 17 (Hosoai)- Şark 

vilayetleri umumi müfettltllğine 
İçeriltler Bakanlığı müslefarı 
bay Vehbi, Trakya umomt mil· 
fettltllği bat müonfrllğlne de 
vlliyetler umum m\ldOrO Bay 

Sabri tayla edildiler. 

Yugoslav Say· 
lav Namzetleri .. 

Belgrad, 17 (A.A) - Baş· 

bakan ve dış ielerl bakını bay 

Y evtlç'fn saylav aamzedleri ile· 

lesi bu aabah taıdik edilmek 

ilzere temyiz mahkemeıloe bil· 

diril mittir. 

ı oo>'h 
ve beraetlulne bcıkmo 0 foet• 

Ankara 17 (A. A) - g,,0el 
telgraf ve telefcıa eıkl .ıol 

• ıoo• 
mOdilrG B. Fahrı ve ..,o 
B. Saphl ve telgraf ıeter!ok' ' 
d6r6 B. İl&1n Cemıl'iP b~e· 

o>• 
ra asliye birinci cezı ~t · 

oıob• 
meslnde devam eden f ş f~ 
melerl bugQo nedceltll'° .Jft· 

ıeıet" 
her üçG de beraet etlJJ 

Kastamoni'de 
Büyük Yaugııı· 
35 Dnkkan Yand• ~,.,, 
50000 Lira Zarar oo" 

Kastamonl 17 (A.A) -,.,il'~ 
~·· 1 aktam 18,30 dı .. tı• 

r ıor•C' ~· meydanında ( mıoha d0 

KAmll Kaypak 0~1000~10''" 
Unındao çıkan bir Y'0d0~~ıo 35 50 etrafında bulunan ıt 
kAmilen • yaomıttır. z,ı .,dlr· 

dl ,. ,,~· bin lira tahmin e fJJ 

il 
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Beynelmileliyet. 1 G lY n lU n ş a ır tdl IUI Y/ IUI '!! o a O"'..! ı ve B. c. Bayar. 

ironi& ;.;i.:-s.y -·,m Viliiy~t Gen.el l(urultayı IzmirBAatı:hvaekAaınııspor 
Rıza Tnrel'in Halkevin· _ .., 

~ •. :~;~:~.:-~:!!;:;:-;:Çok Açık Olan Büdceye Gelir Kaynak- ~:~:~0 E~::~::'.~ğım 
prenılblerloln caılbeeloden zl· ı B l ç J } k lzmtr'de de knrulan atış ve 
Yıde eıkl Ruı fnaeyonallımfne arı u mıya a }'1) aca tır • atlıepor kolObü Oyelerf, geçen 
dayanarak loe b~olamıotı. Fakat, '-ıi' ki 

l.!,.k,dıoları,:Lehlf, GürcO, Ffn· • gQo yaptı arı genel toplantıda, 
l ~ • Başbakan General lemet lnö · 

~ •lldlyalı, Lekon, Yahudi.. İllh Kurultayın Toplantı Müddeti Bir Hafta Uzatıldı. Bay nüo6o İzmir atıo ve atlıııpor ku· 
gibi kendi mflletlerlnln lstlklAU 
ıçt M d eç , T k . . M k U d d ıobauau baokıluıığ•DI kabul et· 

n Çarlık Ruıya'eıoa karoı Ura G lDar Jll a rJrl flna 8Ş8 yan lr 1. m~stol kararlaşhrmışlardı. Bu 
l&tıı etmlt, hapse, kQreğe, = klrar Ozerioe, C. B. Partisi 

:·~ille mahkum olmuş kimse· Vtllyet Genel Kurultayı dün mektebler okutmaolarıoın kı . nin muhasebel hususiye mü· başkanı Yozgat eaylnı Bay 
et 1. Bunlar, dOnya lhtllAlfn· öıtleden sonra Vali General dem zamlarlle idare,' ücretleri- dür ve memurlarına tevzi edil · A ı D d e vn oğan Başbakana bir 
erı ÇOk evel, kendi vatanları · KAzım Dfrlk'io baakanhğında.~ nlo mıtariC bildçeslne konul . dliH haber ahnmı 11tır. Meclis ı k rı " ~ " te yazısı ç~ erek ba,kaolı~a 111 kurtulmıeıoı, anayurtları· toplaodı. Dilnktı toplantıda C. ması : hakkındaki lçert işl~r korarını tefsire ve tadile ııelA · kabul 11 - etmeıloi rica etmtştl. 
111 

tletlk14le kavofmHını fetl· H. P. vilAyet başkanı Yozgad Bakııolığı tekJff I ile geçmiş hfyettar buloomıyan daimi encü· General ismet İoöoü, İzmir-
Jortırdı. lbıllalin bu ilk ame· aaylavı Bay Avni Doğan'la y.lludan mesken bedelleri meninin bu 11ekHde karar itti· l leaı Le " ilerin bu rlc•larmı a~vloçle 
ita nlnl, eski Roa naııyooa · Manisa saylavı Bay Refik Şev . ve tazminat için muallim haz tderkf'n ne gibi kanuni kabul dtfğlnl aşıgıdakl telura · 

illinden nzgeçerek (Marke) ın ket İnce, birçok memurlar ve lere verilmesi lAzımgelen meenedlere dayanmış olduğu· file bildirmiştir. 
0 

treııelblerlne göre harekete mec· · E;ke.k- tf8;8C 11e- Erkek- Mai;1. 72,208 Uranın ve 9;15 yıla için nuo izah edilmesini dilerim. ,, Bay Doğan f: lattolır. Böylece, İalnhk ~Um mektebi son sınıf talebesi mesken bedeli ve tazminat Bay Murad Çınar takriri et· Yozgat saylavı, Atış ve At · 
(Le rl geriye plloa kaldı ve 'dinleyici olarak bulunuyorlardı. tahsisatının büdceye konulması rafmda izahat vererek daimi hspor kulübü heyeti reisi 

ilin) in glrlştigl fe, beyocl· Dilokü toplantıda aıaarff mekteb hademelerinin aylık encümen karımoıo hatalı ol· Atış ve Athspor kulObü lıaı 
tnllet mahiyeti haiz hudodları maeraf büdceel görütülecektl.~ ücretlerinin onbeş liradan yirmi doğunu @öylem 'ş, encümen ka kanlığını ıevloçle kabul ve mu 

lçl&nenıek, ortadan kaldırmak Fakat gerek maarif, gerekse liraya çıkarılinası, deniz ve rarını aynen okumuş ve de · f r k d'I LL •ti va ıa ıyet ı er ve leş~••Ür 
)'en bir le oldu. muhtelif masraflar büdcele· kara sporlarının hernevlle gene· mlştlr ki: ederim. 

rı Fıkat, (Lenin) öldilkten son· rinde varidata nazaran 110 liğio geniş mikyasta meıgul - Benim kanaatimce bütün Ba~bıkan: İıımet İnönü 
•aılyet d"ğletl. Eski Rus bin liralık bir açık görüldü· olmaıunı,~lemio için muhtelif eelabtyetlol kurultaydan alan 

-.ııu t 
8 

Yet lbi :tekrar canlandı. f ğünden ve bu a~ığın derhal ipavlyonları ihtiva eden bir ve kurultay namına ~alışan 
k ltıaı (Lenin) in mezarı, hlr kapat;l~~~n-;.- imkıio hasıl ol· c: Spor Evi» ofn inşası için encümenin kurultay namına 
~be gibi tavaf edilmeğe, ODOD madı~ında;. - Genel kurultay; oobln lira konulması, büdcede yapılmış bir talimatnameyi ta 

a 1 •ğızlarda uıukaddee hır bitmiş olan toplantı müddetini ihtiyaç sebebtle yeni tutulacak dile ve tefsire asla eelahiyetl 

'-• gibi dolaşmığı, ona bir Lblr hafta daha ozatmağa, büd· ilkmekteb binası tçln büdcede yok.tor. Halbuki daimi encümen 1: ~ibl tıpıomağa baolaodı. celer-Üzerlnde - Üzuo - tetkikle; beş muaJJlm tıhıleatile tedris mohasebef hususiye mftdürlye· 

ilk okıddel"R~eya) hOrtlİmıotı:· yaparak açığı kapamak için malzemesi için blo lira tahehat tinlo tezkeresini alınca kanuni 

So ôrıce birbirinden ayrı olan çare bolmağı karar vermiştir. onaylanması hakkındaki ; tek. ııel4hlyetlol tetkike ve tahkike 

'• •1et cftmhuriyetlerl, ( Moeko· Bo yüzden maarif büdcesl gö . lifler okundu. Vali General: biç lüzum görmemi f ayni ta· 
rıısyooallsmi) nl kabul ede· rüşülememlştlr. _ l\laarif bildceııl görüşü rlhle. okuduğum karan ver· 

tek blrteotll11r. Geçen toplantının, kısa ~aptı lürken bu teklifler üzerinde de mlştlr. Encümen bu şekilde 
Atobakkak ki bugünün Ruı okunduktan ve onaylandıktan kararımızı verebiliriz. Spor evi har~ket ederken ne gibi bir '•ey (P onılfzml: çarlık Rosyasmıo sonra kvrohay baıkanhğına gel· inşası için yapılan tekille ge kanuni mesnede dayanmıştır? 

,,;~lf) fedakirlıklara .. ~ve ıstı· mlş olan evrakın okunma ba9 lince bu gibi işleri Balkevlnln Bunun izahrnı dlltyordom. 
~ •rı dayanan nasyonalizmin· Janmıotır. kültür kolona bağlamak IA· Bay Mehmed Aldemlr (Çeşme) 
• 

1
' farklıdır. Komilnfııt Rusya Daimt zımdır. eocftmen namına şu cevahı ıl 
1111 

encümenden gelen 
'd ıstırap ve ferağıt llade ve Ôdemio'te Bayın Saad Ben Dedi, Ayrıca bir tekUfte de verml~tir: 
t.a~11 dini değil, bfttün dinleri gleo'dan 3800 liraya vaktlle Kemalpaşa'da bir mekteb inşası - Görüyorum ki, Murad 
S..1t lr etti; fakat, nasyonallzml mekteb loşaBJ için eatın alındığı için 3000 liralık tah&leat iste Çmar arkadaşım encümeni sak 

lr edem d' Mat dd· L• ı d sık tenkld etmekten zevk dG e 1• ere ı eı .. ı halde sonradan Himayeletfal n yor u. 
a llJıyı yenileştirmek için li· cemty~lne. 40 u;;;a -dıİt~(;ö:- Memleket haetaneeioio arka · doymaktadır. Bugünden cevab 

)~7gelen kuvvet ve gençlik cümeoce bırakılmıo olan arsa eında bulunan bir arsa üzı:rio · vP-rmiye hazmz. 31 32 eenele 

'Qe:•• kendinde, milletlere ör· mee'elesl hakkındaki mektub de bir fırın loşa ettirilmek Is rfne Ald talimatnamede (Ballye) 

Bono Hırsız
lığı Tahkikatı. 
IstJnbul'dan 
iiç kişi 1\liivace· 
heye Getirilecek. 

İskıln m0dı1rlüğöndeo çalm· 
mış olan otuz beo bin liralık 

mftbadfl h•moso tahkikata d"" 

vamdad1r. Son zamanda İııten 
bul'dao bu mee9cle He alikac1ar 

olarak gelen do~y•; hakim bay 
Basan Baerl tanfından tedkflı.: 

edilmiş ve leranbul'da bulunan 
oo kfşlofo htfnabe suretlle ifa
delerinin alınmaıına lüzum gö· 

rillmtıştür. Gene lstaobul'da 

bulunan ilç kl~I bugtınlcrde 
İzmir'e getirilecek ve çalıomıo 
olan bonoları eatmış olanların 

kendilerine teıhls ettlrllmeel 

için müvaceheler yapılacaktır. 

-.•. -
lzmir Panayırı Fahri 
Başkanlıklarını 

Kabul Ettiler. 
Areıohieal İzmir paoıyın ge· 

nel komheslnln geçenkl top· 

lantısmda panayır komheıl fahri 

haokanhğına Baobıkao General 
lıımet İnöoü'nftn •e ikinci fabrt 

başkınhğına da Ôkonoml Ba· 
kanı bay Celal Bayar'ın afl(ll · 

mesl ittifakla kararlıotmlmııtı. 
Bu karar, panayır komiteıl 

başkıohğıncı tel yazısı ile kea 

dllerlne bUdirllml9ti. Dün aoa• 

ğıdaki cevablar gelmletlr: 
Dr. Behçet Uz 

Panayar komitesi ve beledi· 
ye başkanı 

Panayır bıışkaolı~ını ~'tioçle 

bbul edt>r, verimli olmasını 

diler ye 'eşekkiir ederim. 
Bışbakın 

ismet İnönü 
lırı.ıir panayırı faı11 komlted 

ve belediye başkanı doktor 
hay Behçet Uz. 

Beşlocl lzmlr p11naym ikinci 
fahri reiıllğlne intlhabımı bil· 

cltreo tel yazıoızı lnvauçla al· 
dı m. Teşekkfirler eder, l:ftyOk 
muvaffakıyetler d lerlm. 

Ôkoooml Bakanı 
Celll Bayar 

Kostüm in 
Çocuk Balosu .• 

Berııeoe ,ebrlmizln yakaek 
aileleri tarafından beklenmekte 

olan Gazi llkmektebl koruma 
derneğinin vert-ceğl kostftmf 6 
çocok baloııunun bu yıl gf'Dtı 

fzmfrpılaıı ealoolarında yapıla · 
cağını enelce yazmıştık. 

Bu ayın ondokuzonco cuma 

güoD saat l 7 ,:30 da bıolıyacık 
olan bu parlak ve tek çocak 

eğlencesi için yapılan hazırlık · 

lar bitmlotir. 

Miktarı mıbdod olan biletler 

bir lira mukabilinde 1zmlrpa · 
laı, Şifa, Hll&l ecsanclerinde 

satllmrktadır. 
bt •" ilham kaynağı olan okuomuotur. Daha sonra daimi tenlyormuf. kaydı vardır. Esasen biz, bu 

tb 1'k •e mukaddes Lom"ofst B M - kararımızla ancak beşyilz lira (\Qey , .. u encümen namına ay ehmed Haetanenln eağhk vaziyetine 
de,,: da olduğuna inanmaktı Aldemlr (Çeome) lzthat vererek; halel getirilmemesi noktasından tevzi ettik. Fakat bu eayede 

Muallimler Mahallesi 
- etli Dan kil' l ı otozblo lira tahsil etmiye PtQ · He er ya· bu ananın mektep yaptmlmık belediyenin vezlfeelnl yapacağı 
1tnının ayol bugftn R 8 d muvaffak olduk. Bu otuzb.ln )ı.t. • 0 • üzere ıhndığı hal e zamanla ve bu arsanın istimlak edilerek 

1110111 ı b tL ı llralık tahsisat kar111eında aöz )o ım ıa r .. ı ar yapı · değerini kaybettiğini, birkaç yıl hastaneye llhe&l için de haeta· " 
,,.,.:

1 
lotndnlst medeniyeti ile sonra yapılan kıymet takdirinde neler inşaatı tasarruf yapılması meclisindir. 
llledenly•t bl bt l · ld Bay l\16hmed Aldemlr'e ce· tdeıı ., • r r nı are 3800 Hra yerine 700 lira bedel mümkün oldugu:takdlrde o suretle 

'tr •e Rus n11yonallzmloe takdir edildiğini ve bonon oı . ;, lstlmlAkt muvafık olacağı bak· 
.;: iki formOldftr. mayeietfale devri için gelen: bir.. k'iİidakl-;;ğı;t-encümeoi -ma;."" 

)ıp t ıenellk bOyOk plAnlar mektup üzerine 40 liraya Hl· batHı okundu Te onaylandı, 
•lıy0 - - - -

'lallt r. Bu fol bıoaracak mayeletfale bırakıldığını, daimi celse on dakika tatil edildi. 

~-d~llıı, )'ılnız boyok Ye mu· eocOmeulo yalnız bir mektup Tekrar ~ toplanıldığı vakit 

berlt eı Ruı milleti olduğu imam üzerine verdiği kararda bu ar· Vali General; fevkalade aıkın 

vah veren Bay Murad Çmar, 

değil encümeni, herhangi bir 

teoekkühl, bir meclisi tenkldden 

zevk alan bir adam olmadığını 

söylemle ve maksadını izah ey· 
lemlştlr. Bunun ftzerioe başkan: 

- Ne Murad Çınar'ıo daimi '-tbl~e aıılanmıştır. Pl&oın sanın 3800 liralık bir arsa ol· bir vaziyet gösteren maarif 
"ltınd b ı 1 iL encümeni tf'nklddeo zevk al· 

'laetetı.. 1 oeu e ge en gec ... doğundan haberi olmadığım, bildceslnin müzakeresine geçe· 
... .. ah f t l ınası mevzuubahlettr, ne de dl · .,.,. • nan ena net ce e binaenaleyh mes'ul ursa aran · bilmek için uzun tedklklere ve 

lebeblerl bo ı ı ğer arkadaıaımo böyle bir telılk · ·"-la ı yen mını maeını söylemiştir. lyenl varidat bulmaAı ihtiyaç " 
('8tı "-11 olan yeni dinin papae· kisi vardır. Elbette sorulacaktır. 

lıtı._ _ Birçok üyeler ho mee'ele olduğunu, bonon için de top· •·' d h 1 1 1 undan IA ı ı ~ocllmen e azır ansın, ge r. 
•111, '1• 

1 
' P nın ıena •:. üzerinde eöz söylemişlerdir. Bir laoma müddeti bltmfe olan ge· 

b pı an l l ki d a'I cek: toplantıda cnabını versin. 
(\Qey ' yan ış ı ara eeı ' kıenn milruruzamandau, bir nel kurultayın muvafıkea top· 
) 

1 nın d d ı · b Demiştir. Bunun üzerine tak· 
•ııetı ııın an ge mıt ı· kısmı da behemehal ödenmesi lantı müddetinin bir haf tı da· 

ere ııı dlll ç.:ı La rlrfo encilmene göoderllmeel 
°''•rı " e yor. ·uD•u, l d b h · ı dl - ha uzatılmasını teklif etti, ko· 
)• gôre k " 1 R üzumoo an a setmıe er r • - - - kararlaştırılmış ve kurultay, 
'1•1tnııt. ' omun at ueya Neticede arsanın bedelini 3800 rnltay, teklifi onayladı. 

Pazar gOoü toplanmak ve maarif 
ıı,~::İ bugonka Rus naeyona· lira Qzerlndeo ietiyeo sahibi Bundan ıonra avukat bay büdceslol görüşmek Ozere da· 
, 0.,.

1 
~lyetf budur . • Mil · He vllAyet daimi encQmenlofn Murad Çınar (İzmir) in aoağıda ğılmıştır. 

•rca - - --- - ... - L b d il ili yazıl t '· 1 l k d -.,,
1 

ve milyonlarca loeana, tem1&a geçere.. e e n ı.,nz ı a .. r r o on o: 

•ııtıt~ içinde çıhıma aokmT, eoretlle ödenmesine teşebbüs .. Genel kurultay tarafından 
l)._ d lçlrıde itaat etmeyi tel· edilmesine ve arsanın . bu kadar yaptlmış olan 1 kramlyeyl gö;.-u 
'-ltıe erı, ıııhyao bir naııyo· kıymetli olduğu halde değerinin terir tallmatnameolo 4 Qocil 

8 "-... dalmf encilmene haber veril· maddesi mucibince bu ikramı.~ 
-..,.~ btnlııl, bududları kaldır· -mıY'ü~k· bir- batayle~bebiYet yeoin mOnhasıran eabıkaver~ 
l.ı · 1 tlt(l f d 1 l l L il f Ü 1 ""ltlet\l n dQnya mllletlnlnl veren o e mf'B u tutu ma.. g er zer nden verilmesi IAzım 
(t,te r11ıek diye anlaşılan bir üzere araoıb bulanmasına ka· gelirken mohaeebel hosuelye 

"-t•lı~11Yonıllzm) in ne kadar rar verilmiştir. oiodtlrftnOn yazdığı bir tezkere-

~.,.. 1 tey olduğunu fiiliyat Bundan sonra bazı köylerin üzerine daimi el\cümence itti· 
fıi,k da gösterir. bododlarıoın değlştlrllmeel -;;· haz edilmiş kararla bu mad-

lkı'-tl ~· ( Enternaeyonıllzm ),1 Ödemlş'in Kaymakçı köyünde deye haliye vergileri üzerinden 

Yarın Taylar 
Satılacak .. 

Yarın Kızılçullo'da yapılacak 

atkoşularıodao sonra Ziraat ha· 

kanlığı haralarında ~ yetlotirllmlş 

olan yerli haliıkan İngiliz tayla· 
rının açık arttırma ile satışı 

yapılacaktır. Bu taylar gelecek 

yıl 10 bin Ura ikramiyeli ko· 
eulara gire bileceklerdir. -

Mısır Gümrükleri. '-tı. e makul bir manada da bk :at:Jy ; merkezi teşkil edil· de ikramiye verilebileceği bük· 
, ~~bilir~ Bu manada ılı · mest hakkıod.-ki teklif, idarJ mtınQo llAve ~dtlerek bu llAve Mr.s·.r ~ClmrOk tarlfeılnde bazı 

- • - ·-· - - • · • • • • 11. - • ~,,....ı .. •lrlllcl•• van•I - · ~tır_ 

Bu Gidişle Talihler 
Bulacaktır .. •• •• •• uç yuzu 

Birinci kordonla Erkek lisesi 

arasında Bay M. Necati ıokağı · 

nın iki tarafında yaptırılacak 

lkiyftz evli (Muallimler mahal· 
le31) için ev yapt1rmak Dzere 

205 muallimin milracaat ettiğini 
evvelce yazmı~tık. 

Bu mOhlm in~aat işi üzerinde 
çahşmakta olan komht; büUln 

bızırhklarını bitirmiştir. Anka· 
ra'dakl yapı kooperatifine mQ 

racaat ed ı lmek Ozere teklifname 

hazırlanmaktadır. Muallim ev· 

lerlolo bet tfp üzerinden yapıl 

ması esas itibarile kararlaıtırıl· 

mııtır. 

Tip plAnlarını; hususi besablar 

idaresi mimarlığı baz1rlımak· 

tadır. Her evin günete kartı 

bol ziya alan pencereleri ve 
geoleçe birer bahçesi olacaktır. 

Bu evlerin ioıasıuda yeni be· 
ledlye kanunundaki btıktımler 

gözönClnde tutulacak, ayni tip 

evler ayni biçim ve renkte 

olacakt1r. Bftytık tip evler da· 

h11 çok odalı ve bOyOk olacı~ı 

için bunlar Birinci Kordon 

kısmında olacak, dlğerled aıra 

ile lise blo11ını doğru uza· 

yacaktır. 

Moılllmler mahalleılode ev 
vü>himık- tein clnr - ~u•vet 

mualllmleımlnden yeni mtırı· 

caaıler gelmektedir. Bu auretle 
mftracaatlerln mlkdarı (300) Q 
bolacakhr. Fakat komite, İsmlr 
muallimi olmadıkları halde mG· 
racaat edenlerin de dileklerini• 

onaylanıb ouaylanmamHı bık· 
kında heoDz bir karar nrme· 
mittir. 

Talebe Ve MOze. 
Mektebler ralebeel İzmir lsa· 

tükler ( .A,arıatlkı ) mGaeelnl 
yalnız pazarteei gllofl ve mual· 

llmlerile birlikte ziyaret edebi· 
leceklerdir. Mekteblere tebligat 
yapılmııtır. 

N ISA N 
1935 

K.aaım 
162 

18 1935 
GtlD 

30 

Perşembe 
Arabf 1354 Rumi 1351 
14 Muharrem 5 Nleao 

Evlat Esaııl Vuad 
Ga.ne, 10,27 6,17 
Ôğle 5,22 12,13 
ikindi 9,0S 15,69 
Akpm 12 18,51 
Yatlı ...:· 

-.""""" ~0,28 

laıHk 8,39 :ı,20 
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~'.~ Anadolu'nun Tarihi Tefrikası Streza Konferansı Neticeleri 

Tefrika· No. 23 
• M. AYHAN 

BunlarOlağaoŞ 1 ~rAyhey,OKadın1 

Sevmiş Olabilirsiniz! 

- Baoı 1 inci yüzde -
Bertin matbuatına göre Streza 

konferanıunın netlceei Almanya 
için bir zaferdir. Tebliğin be· 
tinci kıemı Alman ıllthlanma · 
ıının reemen tanınmaııdır. Bu 
matbuat Lokarno prenelplerlnln 
loglltere tarafından teniç edil· 
meelne eolbon devamı arzusu· 
non AşlkAr bir tezahilrü olarak 
tefııir etmektedir. Verııay moa· 
hedeelndekl aekeri hftkfimlerln 
Almanya tarafından çiğnenme· 

elnden ııoora kunetll hiçbir 
~~~~~~~----~~~~~~~-

Yıkar ağır ağır mırıldandı : dan .. Sizi dinledim, konuştuk· TO.rk'üm. Özüm, sözüm· doğru· tedbir ıhnmaması Nevyork mat· 
- Dftşftnmelisinlz ki Aybey, larınıza kulak verdim sanma· dur. Yalan denilen pldlk, hl· buatı tarafındın endişe lle kar· 

ben •imdi b" L 8 d •ılanmaktadır. Gazeteler: . " yuvaeız ır •Oşum. ym. en tam o sıra a mağan· zlm semtimize uğramaz. Ulzim " 
Siz beni merbameten yanıoııa nm kapıema kadar gelmiştim. varlığımız aydıohktır, açıkhkt ır. - Bo müsımabanm Alman· 
alacakııınız. Gerçi ben kervan· Siz hararetle ondan babsedl Evet, o gene iL.adını, ben Bu· ları evveli karar, sonra mfiza. 
dın •7rıhrke.n, daha fena 41d· yordanuz. hara'da gördftm n itiraf ede· kere etmf!k formO.IQne inanan· 

bellerde hekliyebillyordom. Fakat. Ve 0 dakikada yftzilnftze ha· ylm ki, bf'n , o gOoe kadar, ne lara teovlk etmesinden korkulur. 
- Demek benden nefret et· kan, sizin, bir Aşık olduğunuzu kendi kabilf'lmdt, n~ başka bil Demektedirler. 

mlyorsunuz. derhal anlardı. Nitekim ben de, dlğlm kabiJ,.Jerdt> böylr. güzel Roma gazeteleri Streza kon-
~öro:ıemi~tl m. Sözüme dikkat et: fı t ı ı l A - Bayır! Siz nefret edilecek o bahsettiğiniz kadının, sizin eranımın net ce er n vrupa 

hl O ı•ü ., kadar diyorum. Çfin· lh ı f ı bl d r gene değllalnJs kt Aybey. kalbinize bir hançer saplımış ı:ı su u c n atı mıo r a ım te · 
kü ondan sonra gördöm. J Lk k t 

Bilikte lmkAn olsaydı, ıılzc olduğunu anlamakta gecikmedim. 4• 1 etme ıedlr. talya mat· 
ö )"' 1 d Beni Bakan m Hilgehan, bir buatına .!Öre, maksat blrltıı•l 

g o umü ver r im. Aybey, başını önftne eğmiş, iş lçfn Soğd ellerine gönder· e 
- Halbuki lmkı\n yok değil dinliyordu. Yakar sözdne devam miştl. Döo.üp dolaşırken leh· kelfmeleri Qç devletin barba 

mi? Çilnkil gönlftnüz, bir baş· etti : tim ki : mAnt olmak iradelerinde ter-
L aı b ~1 O b k 1 1 B J ı cOmın olmıktadır . . a.a na a0 ı. nu aş a arı ça on ar o ağan şeyler Ay· O ellerde bir hırfıtlyan pa· 
mışlar. Ve o bahtiyar belki bey. Gençejnlz ve 0 kadın da paz hükfimdar varm}ş. Adına Bakanlardan B. Bllmıns 
Çfn'de kalan bir vefıeızdır kf, çok gazeldir. Ono sevmfş oJa. Verdan Hudat diyorlar. Duha· Belçika meb'utıan mec1181nde 
ılzl kurtaramamıştır. Belki de billrl!lnlz. Ben lee kimsesiz, ök· ra'ya biz Törk'ler Bığara da beyanatta bulunmuştur, her 
bu kervmnın içindeydi. söz, ne eekl yurdunu bilen, deriz. milletin Almanya'nın eUlhl•n · 

Kı.,ın sesi tath, maeum ve ne de arllk eığındığı yerlere - İ@ıninl duyarım Aybey. ması karşısında hodud tahkf· 
moztarf p bir şekilde cevap yakın bulunan bir kızım. Eli· - Boralan şehirlik, bağlık, matı plaoımn tatbikini bekle-
verdi : nlze düem6ş ve merhametinizi bahçelfk yerler. KişlJeri hep dfğlof söy1emfştir. B. Hfmanz, 

esnaf, tficcar makulesi şeyler. B ı ·L At k b"'I - Yaharmm Aybey, böyle beklfyen bir zavalhdan başka e çı.anm mu e a ıı yet esaeı 
ıöylemeyln .. lnınm hanı : hl bl d · Bu hükümdar, kara Hkalh, üzerine Rueyı He ticaret m(l 

ç r şey eğtlım ben, Aybey. ozon boylu, eli aeah, baştan 
Ben henllz sevmedim.. Bu eözl r A b ı " ğl · nasebetlerlni inkişaf ettirmek e • Y ey n yure nı aışağı ipeklere bflrünmfiş, gök· 
- Şu halde niçin beni red acıtmıştı. Hayarmda bl.SyJe de· sQnde ahın istavroz taşıyın bir istediğini llhe etmiştir. 

dedlyorsonoz? rln bir teessür duymamı,tl. adamdır. Şehrin dışında beylZ Belgrad'dan bildirildiğine gö· 
Gözleri dolmuştu. bir sarayda oturayordu. re, Strezada alınan kararlar 

- Söyleıenlz ya, ne duru· 
yonun uz? 

Hey gidi tanrı hey, neler Onun için; hakkında İtalya ve Franııa orta 
yapıyordu? _ Çok okumuo, bilgin bir elçilerinin Yogoıılavya dış ha· 

Şu nur pırçaeı gfbf kız, dağ· kişi :Ur. kanına yaptıkları ziyaretler 
- GörO.yor musunuz, vere· tarın başında böyle aglamamı· Derlerdi. Batıda Rom dlya· üzerine Yugoslavya, Avoıturyı, 

cek cevap bulamıyorsunuz. Jı idi? rındakl bDyük adımlaıla da Macarletan ve Bulgarlstanm si· , 

Genckız bıoını kaldırdı, do Kendini tutamadı, hıçkırdı.. baberleşlrmlş. Bo adamı daha Jlblıomaııını ihtiyatla karoıla· 
mıolı gözlerinin bir bakışı ile Yakar da ağlıyordu.. yakındın göreyim, diye merık· mıştır. Dış bakanı, bu 6ç mem· 
cevab verdi : Bu ne biçim oeydl, bunlar landım. le.ketin fıteklerfnfn Almanya 

- Ben, ancak boş bir kal· nasıl duygulardı? (Sonu var) kadar m6&lt olduğunu, Clç hd· 

b4' glreblJlrlm. Oolu bir gönfilü _ Yıkar, Yakar, sen bana .-----------.. ydk devletin bu tıteklere rlıa 
ne yıpacağım! bilytı mft yaptın dı beni böyle ANADOLU göıtereceğlnl Gmld etmediğini 

Aybey yerinden sıçradı. Şı ağlatıyorsun? _ llbe etmlıtlr. 
şırmış kalmıştı : Günl M L 16 ( A A Diye seslendi. dk Siyual Guete oı-.ova . ) - Bay 

- Anlımadım, anlamadım, y k Rad L t ı ı d ı ar, gözlerlnfn yaşını ıll· Sahip ve Baıyazganı e~ ıvest ya gar:eteı n e ve 
tekrar edin! .. dl ve ileriye doğru bıktı. Son· Haydar Rilıdil ÔKTEM Stresa konferansının neticeleri 

Diye haykırdı. ra başını otmamn kararmış dal· Umumt neıriyat ve yan itleri başhğı ahında y11mış olduğu 
- Ne var ınlamıyacak Ay· Jarı arasında gözflken yıldızh mfldüril: Kemal Talit KARACA makalede şôyle diyor: 

b .. y : göklere çevirdi : İdarehanesi: • Franeaoın mfltteflklerlnln oo 
Siz; bir başkaaını seviyor· - Bu akşam rl1zg4r yok! İzmir İkinci Beyler eok.ağı noktıtl nazarı iltlbare almaları 

ııunuz.. C. Balk Fırka81 bioası içinde 
Dedi. Sanki Aybeyln demin· Telgraf: fzmir _ANADOLU lcabeder ki, lnlglterenln hoıuef 

Aybey hayret ve ızhrab tçln ki sözlere cevab vermesini Is· Telefon: 2776 - Posta kutusu 405 vaziyeti Franıaoın kendi mdt· 
de ıendeledl : f k temi yor ve ona m4nl olmak için ABONE ŞERAiTi: te 1 lerlnln mfldafaııı için kat'i 

- Beo mi, b,.n mi? b k h L b l L öyle onaşuyordu. Yıllığı 1200, Altı aylağı 700, Oç are.ette u unmasına -.arşı 
- Evet, ılz! Siz Aybey! Aybey sabredemedi : aylığı 500 kuruıtur. Adeta bir fren vazlCeııl gôr· 
- Faklt siz, bunu nereden _ Yakar! ·dedi· dinle beni Yabancı memleketler için senelik mektedlr. 

r bili . ? ıbone ücreti 27 liradır. t: yoreonoz. eôyliyeceklerlm var. Muharrir diyor ki: 
Heryerde 5 Kuruıtur. 

- Nereden mi? Daha demin Kız, başını eğdi : - Franııa mtllteflklerlol kay· 
L l Lf Günü geçmiı nüshalar 25 kuruıtur. 
•U a. arımla doydum : - Dinliyorum Aybey! betmemek ve btlyilk Brltaaya· 
İl Bir kadından bahsediyordu· - Deminki eözlerfnde çok ANADOLU MATBAASINDA nın h6kma altına girmemek 

.n;o~z.:K=oc=a=i!=ı ~ö;lm;;fi~ş~b;l~r.;k;a;d~ı n~-~~l;le;r~i ~~~lt~t~tn~·_;E~•;•;et;a.:bl~l•k;l~,~b;e:n~~5~~~B~A~SI:U~U~Ş~l~·m;;;:~~~i;st~I y~o;r:1a~~m6tteff klerinln mev· 

zevkleri, bir lyt ıelAlddlerl ve eıter, şaşırır, bndılalaşardım. 

'#<I 
~ TEi ).RASINDA.., 

IJ.efrib numarası: 28 

İçini çekti: 
- lbtlyuhyoruz de~fl mi? 

·dedi· genç olmadan ihtiyarlığa 

eren bizler .. 
Sonra kendi ellle çantamı 

açtı.. Bfr neferi çağırdı . Bir· 
reeyler ıöyledf. On dakika sonra 
lbenl dJzlne yallrdı, traı etti. 

Bu; 11tp-lfm da ılacakaran· 

hkta "yuıyorum. Öğleden ıon· 
nydı; elperlerde bir haber 
cTolaıtı: 

_. Dııaııu tayyareleri ge · 
Hy,or .. 

... w ... 

Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

Hepım· .. ı gözleri havaya 
dikildi. N~ • 'ııJ r da hnaya ... 

Bizde it ' J). re ntmıına blrşey 
yok .. Oiişma11 rayyıırelerl, Adeta 
bizimle e~lenlyor gibi alçahyor, 
yfikıellyor ve bombalarını atıh 
gidiyorlardı. Fl:olar yekdfğerlnl 
takib ediyordu. İşini bitiren 
uzaklaşıyordu. Bugtın çok eı . 

kıldım. . Arkadaşlardan hiçbiri 
ile konuşmadım. Neferleri tet· 
kik ettim, durdum. 

Bunlar da benim gtblydf .. 
Baalarıu da bir mazileri, bir 

belki de aşkları vardı. Çftnka bende olmdl cephe 
Demek ki burada biz birçok ruhu, cephe terblyeıl var .. 

blelerde mQştereklz n ortak 
olduğumuz şeyler olmdl glıel 
birer hayal gibi, hafıza ve 
hatıramızır derlnlilderlode yı· 
şıyor .. 

• • • 
Bugftn Nıbluı ceph~slodekl 

ılperlerae iiçftncft gO uamdar. 
İki gecenin uykoeozluğundan , 
buhranlımndan sonra borada 
da hayata indim ve ahştım. 

insan neye alıemıyor ki? .. 
Hayat zaten mGtemadlyen yeni 
şeyleri görmek, oolan benim 
ıemek, onlara uymak ve ahı· 

maktan bışka blrşey midir? 
Bent şimdi eerarengiz bir 

kuvvet yerimden kaldırıh iz. 
mlr'e \leya Haşmet'ln yanıoı 

atn, kendı ktndlmden tOphe 

• • • 
Çoktınberl defteri açmadım. 
Gaoler, hıyatımııın ıolarına 

birer damla gthi dôkdlflyor, 
ılub gidiyor. Ayni hayat, ayni 
yaııyıo, ayni hareketler, ayni 
ıeıler .. 

Her nbah ktlçftk bir alet 
ddelloıu yapıyor, bit miktar 
mdhlmmat harcadıktan ıonra 
susuyoruz. Uzak.tan uzağı bir· 
birimizi aeyredlyoroz. Meıgale· 
mlz de mabdod .. 

Siper tamiri, neferlere yap· 
llrdığımız bazı hareketler, kltab, 
gazete okumak.. Bu gidişle 
elpt:rler, yeni birer dar6lf6non 
olacak.. Dehşetli bir kitab 
mtıbadeleıl başladı. Okuyoruz, 
mtltemıtllyen okoyoraı. Beu 

cudlyetlerlni temin çarelerini 
bizzat kendisi aramık lcabeder. 
Diğer taraftan Fransanın mfit· 
tef lklerlnln vaziyetini tareln 
etmek için berışeyden evvel 
Sovyet Roıya ile mokarenete 
ihtiyacı vardır. Ve bu moka· 
renet olmadıkça bo mlltteffk· 
lerio gftnün birinde lstlnatg4bsız 
kalacaklan muhakkaktır. Fran~a 
ile Sovyet Rusya'nın mukare· 
neti yalnız Fransa için icil bir 
ihtiyaç değildir. FraDBa•oın 

mdttef lklerl de bu mokarene· 
tin vikoda g~tit ilmesi için Pa· 
rls'te lsrarda bnluomıktadırlar. 
Fraosa'nm SoYyet Rueyı ile 
bir mukavelename akdi için 9 
nleaoda vermiş olduğu karar 
Fransız dlplornasi~lne tereddftb 
edeo vazifelerden lklocl kıemı 
oın tahakkuk ıııhasına lıall yo· 
lunda ıtılmıış ilk adımdır. Fran· 
1anın bu kararı Streza garb 
komşularının kendlıine karşı 

olan ballı hareketleri Gzerlode 
mfiHld bir tc:elr icra etmiştir. 

Bay Radek bundan ıonra 

Franeız İtalyan mflnaeebatının 
her şeyden evel Almanya'nın ..................... 

ııll4blanmaıı ve ayni :11111 .... 

Sar pleblıhioln Alman fatf'' 
terinde, A vaıturya Alaı•D 'lif" 

ebll•' nın mGzaharetlne gGveD 
ceklerl kınıatlnf hAaıl _.... 
olmaaı netlceılnde kuvntleD .... .. 
olduğunu beyan etmekte 
Alman faşiııtlednde bAıııl old .. 
olan bu kanaatlo onları AffJI' 
torya~da yeni bir hareted' 
bulunmıya eeviedeblleceğfdl tJ'• 

· n eylemektedir. llS 
luglltere'ye gelince, lal' 

ef klra umomlyeıl hiçbir .,,,,.. 
harici ılyıeet eabuıncla ,ot 
zamanlarda olduğu kadar llb" 
raller nezdinde de hDkGID ..,. 
memlştlr. Denilebilir ki .,.,ııe1 
dOıflnce zaman kasıa...Ö fi ,,. 
Almanya ile yeni ınlıo- ~ 
oebbGılerlnl lmklnııız kı~:,. 
bir vaziyeti kabul etmek":! 

Parlı, 17 (A.A) - SİJ .. 
mehıfflde eöylendlğlae ~ 
Frınıa hın bakanı geıae 
Deaaln Streıa'dı ilen ı~ 
Franıız - İtalyan hava :.;, 
hakkında mftukerede bal (il' 

6zere Romıya gltmektedlt· fJ 
neral Denaln aynı ıamınd;.,. 
may111tı topl1nacak c.lıD ~ 

konferanııının haH aıl eıtf' 
41d yapılacak mftzakere iti 

23 Nisan 
Çocuk haftasının 

başlangıcıdır. ! de meşgul olacaktır . ................... 
Küçük itilaf 
Ve Balkan An
laşması Konseyi .. 

- Başı 1 inci sahlf ede -
- Kfiçdk ltlllf ve Balkan 

anlaşması A vrupa'nın şimal şar· 
kl!lnde karoılıkb yardım moka. 
velelerl akdine ve merkezi ve 
cenubi Avropa'da emniyet mi· 
eakmın tabak kuka hueoııondıld 
masakerelerln mGıbet bir ne· 
ticeye varo.aıına esaıh ehemmi· 
yet• atfeder. 

Sen ]ermen, Trlıaon ve Ne
olli ıolh muıhedelerlnl lmaa 
edenlerin aekeri vasiyetinin tı · 

dutne gelince, bet devletin mfl· 
me11illerl bu huıuıta Bay La· 
vıl tarafından yapılın tefalrata 
lttllA hAııl etmişlerdir. 

İki grub devletlerin daimi 
konseyi Uluslar korumu kon· 
ıeylnln fevkallde içtima dev· 
reel 1ıra1ında yeniden bir top· 
lantı daha yapacaklardır. 

Parfeı, 16 ( A.A ) - Parla 
matbuatı Avueturyı ile diğer 

ellıihsız devletlerin sUAblınmaıı 
meıı'eleelnde 8. Lıval ile kG· 

çGk anlatma ve Balkan ın1at· 
ması arasında lhtlllf mevcud 
oldu~uno tekzlb ediyorlar. Bu· 
nanla beraber muhabirler ktl· 
ç6k anlışma mehaflllnde bot· 
nutıuıluk mevcud oldoğono 

ııôy lemekredlrler. 

bile çok teyler ôArendlğime 

kanllm. Blıim bu okuma dev· 
reııl ne kadar eflrecek, oraıı 

meçhul.. G;ecelerl bile devam 
eden top ıteol altında blı, 

eankl hiçbir lnkalAdellk yok· 
muo gibi, kitablar1mıılı meı· 
gultlz. 

Akılllk, gene benim eski 
defteri buldum.. Biraz daha 
yıpranmıı.. Balbold onda, 
buraya nakledilecek daha bazı 
vık'ılar nr .. Etrafımda klmee· 
ler yok. Def teri açtım, onları 

buraya geçiriyorum. 
"Evet, Haşmet adayı bırakıb 

gittiği takdlrd~ ben ne yıpa· 

cakt1m?. 
Pencere dibinde dGşO.nGyor· 

dom: 
Ne 11llm, ne hodgim, ne 

delice bir sevk n gurur için· 
deyim? 

Bağcılarımız 

Okusunlar!. 
Iliç Zamanı Geldi· 
Bıgların lliçlanma ııtJJ-' .... 

gelmlıtir. Mıotaka ıln•I , 

dClrltlAD; kazalara ,;önderdi 

bir bUdlrimde diyor ki: ;fi 
1 - Y agmur yagın yeri• 

yoğmor yığmıy•b ıo k•.::ı 
rında çly yapan ve çiyi ,"1 
leyin uzun uman deYllll f4' 
yerlerde ı6rg6olerla s-6 1" 
rak olduğu bağlardı yesdA 

rım gôıtışı Ye kireç balı~ 
yapılmalıdır. Do gibi yeri~ 
atılın göztışı llAe1ndı11 ıkl oıt· 
eonrı bağlana birinci kt~ 
lenmealne batl•aıcaktır. ... 

2 - Kır yerlerde bı•• A
munuz ve açık gldfyore• ıf 

tııı atılmıyıcakhr. Eğ'"r ~ 
raldar bu gibi y.·rlf'rde ~ 
olmulJlı birinci k6kOrtl• ~ 
hemen bıol.uıcaktar. 

3 - 15 Mıyıea kadar il 
larda görtllecek kOllelll• ~ 
mlldlyo lekelerll• banlı~# 
zer lekeli yapraklar .-· 

gör6lmea hemen aıraıt 111 'il 
dele lıtuyonunı gönder11"'4'~ .. 

4 - Bu yazılar NtCI 
lere kadar yayılacaUır. ~ 

.·. ~ 
Din ıkpmkl nadet, ıi"' 

gögsamde beya1 çloe~ 
0

t11· 
açtı.. Bogtla o, benllll rJI': 
Baıan çıplıklıgı ile be01111.,..f. 
K.ollanmın aruındı :;it' 
ağladı, aevlotf, yaınrd•• 
anlattı ve, benim oldll·· klll'" 

Sabahleyin köıkıea ÇI~ 
vakit N6veyre bı\lt yıtJ ,,,rJ 
Blns ileride genç cladJ~:.,0. 
geldim. K.oprık yorOf 

- Nereye ikbal?. d•1;' 
Dedim. Seıtaıl 

._ .. ı'' durdu: .,.,.. 
- Şey .dedi· iti,. 

geçeceglm Beyefe11di. -'1 
Sanki DC11 k111rtıl..... , 

d• .. çlTI, beynime dokall ~ 
dıglacb: ... .,,. 

- Hayrola.. Nrfe1 .U 'tJtll 
- Ba11r .. Bıaı .. • tıl "' 

- 8CJllll 



- Baıı 1 inci yftZde -
leabatı yerine getirmek ne ka· 
dar lbımıa, gdç, ağır nankör 
bir '9 olan ıulhtın temini itine 
lekte Yermek te o kadar lıl 
•undır. 

Con Saymon Ne Dedi? 
Bay I.nl'dan eonra eöz alan 

bey Slr Con Saymon İngiltere· 
Dla karar mazbataıımn konseye 
letdJlade Fransa n İtalya ile 
11DI fikirde olduğunu söylemle 
te ekeedyetle kabul edllmealni 
lelbenaı etmiıtlr. 

lngtlla dıı bakanı ıo ıöz· 
ler&e beyaoatanı bltlrmlıtlr. 

Ba te1ebbae Stresa'da alınan 
: kırarın mahauHldelr. Bu 

lrı göre, lnılltere, Franea 
" h.Iya ıalhu tehlikeye dftttl· 
'•bil lr b ece muahedelere karıı 
fttaıetataUklere her taaıta ile 

:-•olacaklardır. Koneeye teY· 
edilen karar hepimizin n· :-Sat bh daha göstermektedir. 

ti 
11
'- bir dnletln hareketle· 

.::en doğmuı olması o karar· 
oı-. latlfade etmemiye mani 
let 1

• Kararda meYcod tek.Uf· 
ka 1•tlkbıl için hiçbir kapıyı 

Q P•Yıcak mahiyetle değildirler. 
• Aloisi Ne Dedi 

ll Btton Aloiıl 1talyan ılyaeetl· 
... ta bık.iki Yaalyetlere ve nmtı· ....... '•kd lbenfeıt ve hukukunun 
lakı~•e mcııtenld oldu~onu, 
""' Vereay muıhedeıJnln bir 
ııa... 1• lhl&H gibi A nupa ha· -,.., ' 
~k e emniyetini lhlAl eden 
bty etlen tanlb edemiyeceğlnl 

.:.':, etaılıtlr. 
'4e 0 n Alolııl sözlerine devam 

tek, demlıtlr ki: 'e; ltalyı hGkdmetl İngiltere 
~ flıaaa murahbaslannın he· 
~ •ıaı lıtlrık eder. Muahe· 

ile ::. hdiltnl kanuni bir yol 
leb l etmek kabildir. 

le azırının Sözleri: 
8el ~•tın hariciye nazırı B. 
~laıanya'nın yeniden al· 

IAhlanmaıı hakkındaki karar 
ıuretlle moahedelerln yenideo 
lhlAll halinde uluslar kurumu 
tarafından yapılacak hareketin 
takYlyesl için ileri ıGrfllen tek· 
liflere dair hOkumetl namına 

lhtlrazi kayıdlar dermeyan et· 
mlıtlr. 

B. Bek'in fikrine göre yeni 
taahhlldlerl ihtiva eden parag· 
raflarla maddeler çoğaltmak 

ıuretile ne misakın konetlnl 
yftkeeltmek, ne de Uluslar ku· 
romunun hareketini daha mft· 
essir bir hale koymak kabil 
değildir. Yeni bir mfBak ile 
emniyetin takviyesi için yapılan 
teklif hakkında bay Bek de· 
mlıtlr ki: 

- Polonya ile komşusu olan 
iki bdyflk deYlet arasındaki 

mfioasebatta iki mühim mua· 
bede ile istikrar temini kabil 
olduğu bir zamanda şarki AY· 
rupa'da barıeı tanzim için yeni 
mleaklar akdine dair yapılan 
teklif terden dolayı Polonya ef. 
klrı umumlyeel hayrette kal· 
mıştır. Bu itibarla açık te sa· 
mimi bir siyasetle tesis edllen 
barışın teklif edilen yeni mu· 
knelelerden mfiteesılr olub ol· 
mıyacağıuı Lehistan ef kArı umu· 
miyesl kendi kendine sormak· 
tadır. 

Bay Bek'ln bo mfidahaleeln· 
den sonra Çekoslovakya hariciye 
nazırı hay Beneı beyanatta ha· 
lonmuş ve Qç devletin teklif 

ettiği karar suretini kabul etti· 
ğlnl söylemiştir. Mfiteıklben 

s~z alan İspanya murahh1111 bay 
Do Madarlyağı bugün mevzuu 
bahaoJan meı'elenln ve takip 
edilen uıulDo istisnai mıblye· 

tini kaydetmlı Ye konseyin ıer· 
beıtçe mfinakaea etmek, icabın· 
da teklif ıutetlnl tadil eylemek 
huıuıondakl hOrriyetioe riayet 
edilmesini talep etmiştir. 

Danl marka mQmeHlli bay 
Monch teklif edilen karar ıo· 

ôrnek: gönlGm gam dolu. Mon 
coeur eıt pleln de chı,rln 

Keder - keder (T. kö.) 
go11a- taea (fr.) pelne, pre· 

occup11tlon, soucl 
örnek: içimde tarif edilmez 

bir gueea nr. İçimde anlatıl· 
maz bir taıa tar. 

Kasavet - bunalma, ııkıntı 

(fr.) suffocatlon, serrement de 
coeor 

melteeulr - üzgün, kederli, 
(fr.) triste, chagrlne, af f lige 

örne\: ne için bn kadar mG· 
teeeelrılnlz? - neden bu kadar 
GzgGnıGnftz (kederllslnlı)? , po· 
urqool etes yous tellement trlıte 
(chagrlne, af f lige)? 

Mftteesslr olmak az ol 

(fr.) etre 
ı'attrlıter, 

....... ··~-
retlnin bazı noktaları ile muta· Volklıer Beobahttf, uluılır 

~bık bulunduğunu, fakat hdkft· kurumu bizi teehlr direğine ml 
meli ile lstlıare etmek istedi · koymak istiyor? Diye soruyor. 
ğlnl beyan etmletlr. BilUin gazeteler tarafındın 

Mftzakere Çarıambı eabahını neşredilen yarı resmi bir teh · 
talik edilmiştir. llğde Leh bakanının ıarki Av· 

Londra 17 ( A.A) - İngiliz rupada ıulh ılmlll olan yapıcı 
matbuatı kırar taslığının ölçOld Leh ılyasuı ile Struadı top· 
bir eeltbetle yızılmıı olmakla laoan hilyftk devletlerin az ya· 
beraber Almanyayı kapılan pıcı olı\D ılyua arasındaki mu· 
kapamadığı kanaatindedirler. halefetl teıbit etmek letedl~lnl 

Morolng Post: 
Bu kararın bugün ciddi bir 

muhalefetle karoı laemıyacağını 

yazıyor. 

Deylf Telgraf bo kararan 
Almanya için kıif 1 bir imtihan 
teekil edeceği keyf iyetlnde 
ısrar etmektedir. Bu Almanya 
için sulhpervuane n ıulh 

arzularını ispat için bir fır&at 

olacaktır. Bu gazete karara 
iştirak etmiyeceklerln pekAz 
olacağını ümld etmektedir. 
Zira bu mes'elede konseyin 
ndfuz te haysiyeti menuuba· 
histir. 

Maahedelerln tadilini milde· 
faa edt-n Nf yua Kronik el 3 
ıubat tarihli kararname. 
lıaret ettiği mOzakeratın deva 
mı hakkında üç de•letlo izhar 
ettikleri arzuyu bildiren fıkrayı 
ehemmiyetle kaydetmektedir. 

Deyll Heralt kararın lehin· 
deki mütaleaları kaydetmekle 
beraber Strezeda toplanmış 

olan Qç devletin hakiki ufyet. 
lerlol araıtırmaktadır. 

Berlfo 17 ( A.A) - Hn11 
Aja!!Bı muhabirinden: 

FranH, lnglhere Ye İtalyanın 
blrleıerek Cenevre'ye tevdi et 
tlklf'ri karar sureti bugfinktı 

Alman matbuatında şiddetli 

hiddet aklılerl uyandırmııtır. 

Boreen Çaytuog gazeteıl, ka 
rar bir mftraylllk veslkaııdır, 

demektedir. 
Doyçe Alge-Mayo Çaytuok, 

Almanya'ya karıı mGdhl, bir 
meydan okumadan bahsetmek· 
tedlr. 

danı l'Ame. 
FOtur - bezginlik, (fr.) de· 

couragement, deeeıpolr 
örnek: I ötor içine d6ota, 

bezginlik içine dGetCl, il tomba 
danı le decouragement (deeeı· 

pofr) 
Meftur - bezgin, (fr.) de· 

courage, deseepere 

htırab - gôyaG, (fr.) ıo· 
uffrance 

örnek: çok kere gönGI 11tı· 

r bı beden 11hrahına galebe eder, 
çok kere göotıl göynosa clılm 
göyntııftnO baetırır, ıounnt let 
eouffrancee moraleı eont plreı 
que les aoufrance phyılqoeı. 

Muztarlb - göyniUG, göy· 
nük, (fr.) qoi soaffre, ıouffrant 

örnek: mustarlb bir inean, 
göynak (göynnlo) bir adım, 
un homme qul ıoaffre 

Moztarlp olmak - göyntı· 
mek, (fr.) ıouffrlr 

örnek: Bugftn çok moztarlb 
oluyorum, bugnn çok göynGyo· 
rom, aojourd'hul je ıoffre beau· 
coup 

VecA - ağrı, eancı (fr.) doo· 
le ur, crampe 

örnek: mide ncaı, mide ıan· 
c111, crampe d'eıtomac. 

ıstırar - 11kınç 

örnek: ıstırar içinde, 
l lnde. 

ııkınç 

bildirmektedir. 

Leh ve Danimarka'lıların 

Dilekleri: 

.. 

Cenevre, 16 ( A.A ) - Al· 
manyı'oın mecburi askerlik. ka· 
raranı protesto eden Fransız 

muhtıra11 konseyin donktl cel· 
sesinde müzakere edllmtı n 
bugün &aat on bire talik olun· 
muştur. 

Hılkıimet adamları bu hu· 
ıueta alınacak kararı hususi bir 
şekilde görüşeceklerdir. flınl· 

marka ve Leh murahhasları bu 
kararın mülAylm olma11 huıo· 

ıunda ısrar edeceklerdir. 

Anlaşamıyorlar: 

Cenevrt- 16 (A.A) - Uluslar 
korumu konseyinin bu 88bab 
saat 11 de toplanmaeı lazım 

gelen hafi içtimaı öğleden 

sonra eaat 16 ya bırakılmıştır. 

Bu tehirin sebebi taklbolu· 
nacak tarzı hareket hakkındı 
noktal nazar lhtllAfınıo mevcud 
olma&ıdır. 

8. Laval Ne fstiyecek? 
Cenevre 16 ( A.A ) - Bay 

La val A voıturya dııarı itleri 
bakanı B. Baldeneg Saymen te 

Aloiel ile görtlşmOştOr. 
Bava& ajansının bildirdiğine 

göre Almanya'oın 16 mart ka 
rarana karşı 1''rnaea'oın muhtı · 

raeı huıuıonda Fransız, İuglllz, 
İtalyan te1anOdG göze batacak 
bir tarzda konseyde kendlnl 

gösterecektir. 
Bay Lanl Cenevre'de yaptığı 

koouımalar neticesinde, kon· ı 

ıeyde muahedelere riayet meı' 

ukde - ilinti, dOğüm (fr.) 
ncııt-ud, regret 

örnek: birçok kltlye ukde 
oldu, "Oldu çok kimseye bir 

gizli dOğilm" -Yahya Kemal. 

1 
İktifa etmek - lzdem6k -
örnek: emrinize iktifa etmek 

benim için hem Yazlfe hem de 
fabırdır, emrinizi izdemek be· 
olm lçlb hem ödev hem de 
k.nançtır. 

İktlfaen - uyarak 
örnek, bu emirnameye iktl· 

faen, bundan eonra doğrudan 
doğruya vekAlete yazılacaktır, 

bu buyrultoya oyarak bundan 
aonra doğrudan doğruya bakan· 
hğa yHılacaktır. 

Tilmiz, eaklrdl marifet -
izde men 

örnek: 1 - ef liton, sokra· 
tın tllmfzldlr, ef IAton, sokratın 
lzdcmenidir. 

2 - Bakonun şakirdi mı· 
rlfeılylm diye temeddGh edtn· 
ler, Bakonun lıdemenlylm diye 
övftnenler. 

Irk - · arok, ırk 
örnek: ırklar derilerin renk· 

lerlne ve kafa taelarının oekll· 
lerine göre ayrılır, uruklu 
(ırklar) derilerin renklerine Ye 

kala tııluının teklllerlne gGre 

eleelnl do~rudan doğruya llerl 
ıormeyl mGreccab bulmuştur. 

Bay Laval konseye Alman 
ılyaeetlnl takbih eden uluıl .. r 
korumu Halarını yeni moahe· 
delerle emniyeti temine duet 
eden ve muahedelerln lhltllnde 
taklb olunacak lktısadi te mali 
cezaları tetkik etmek Oıere bir 
komite teşkil eyliyen btr karar 
ıoretlnla kabulQoO teklif ede
cek ye bu bahta hattt raportör 
tayla etmeden derhıl bir karar 
Yermeılol konseyden latlyecektlr. 

Cenevre 16 (A.A) - Uluılar 

kurumu konseyi bugün öğleden 
eonra bay Lanl'ı dlnlemletlr. 
Mumaileyh Uluslar kurumunu 
tekrlm ettikten sonra Alman · 
yanın 16 mart tarihli kararının 
takbih edilmesini te bundan 
böyle UJoalar kurumu mukave· 
lenımeslnln daha mGeeelr ol · 
maaı için zaruri olan tedbirle · 
rin derpiı olunmaeını lstemlt · 
tir. Mumaileyh Alman teıebbG· 
ıfindn 3 ıubat tarihinde Lon· 
dra'da derplı edilmlı olan 
programa muhalif oldo~unu 

beyandan sonra demlotlr ki: 
- Almaoya'nın yıpmıı ol· 

doğu hareketle ddnyada bir 

hayal lnklurı Ye endlıe tevlld 

etmh olduğuna kim itiraz ede· 

bilir. Boran mtlletlere ayni 

müsavat daireılnde muamele 

edilmelidir. Bizim ıf yaeetlmfa 

hiçbir memleket aleyhine mel· 

teveccih dt-ğildir. Biz tıleb 
etmekte oldogomuz emniyeti 

herk.es için istiyoruz. Sulh 

ldeallmizden nze;eçmlyoroz. 

Bıy La ul ıöılerf nl ou ıurede 
bhlrmlotir: 

- Konıeye arsedilen karar 
auretl projealal Fransa, balya 

23 Nisan 
Çocuk haftasının ilk 

gilnftdQr. 

Irz - ın (T. Kö.) 
h'ad etmek - ağıtmak 

örnek: onu bir mertebe! 
illyeye le'ad ~tmek lıterlm. 

Onu yace bir yııımıyı ağıtmık 
isterim. 

haga - dökam 
örnek: topların ıeagası, za· 

manımızda çok terakki etmi~tir. 
Topların dnkdmel, zamanımısda 
çok ileri gltmlotlr. 

l•ga etmek - dökmek 
örnek: bu kadar btıyGk çapta 

top ıeaga etmek epl mGtkil 
bir lıtlr. Ba kıdar baycık çapta 
top dökmek epi glç bir ittir. 

ledar etmek - çıkarmak 
örnek: bn meı'ele elzerlnde 

bir emirname 11dar eımek 

monfık olur. Bo eoram tıse · 

rlne bir buyrultu çıkarmak 

uygun olur. 
sudur etmek - çıkmak 

örnek: bu lı hakkında ıo· 
dur eden kararnameye tevf i . 
kan, bu it bıkkındı çıkan 
karan oyarak 

udr - göğüs 

lef lrar - eararma 

legı etmek - dinlemek ka· 
lak termek, kalık umak 

öraek: 1 - aulhadnlal Yp 

etmek lıterlm, aıııledalai din· 
lemek llteılm. 

ve İngiltere namına tndl 
ediyoruz. 

Vartoua, 17 (A.A) - Gue· 
teler bay Bek'la ıöylemlı olduğa 
ıöylnl mnzoubaheederek, ulaı· 
lararaıı teırlkl mesainin eeaeh 

mes'.,lelerlnl aydınlatmak ltiba· 
rlle çok mfthl m olduğunu ya1· 
maktadırlar. 

Gasete Polıka, Lehlıtaa'ıa yal· 
oıı kendi menfaatları için değil, 
ıark A Tropa 11 ıulbG tçlndtı bir 
tehlike teıkil edeblleeek olan 
yeni projelere karfı muanı 

bulondu~o noktuına nazan dik· 
katı celbetmektedlr. 

Ekspreı Porınol, Lehfıtaa '•D 

ancak kendi ılyaeeıinden mftl· 
hem oldoiuno yazmaktadır! 

Poleka Zbrojna, bay Bek'la 
tıklb olunacak yolulgöıterdllint 
n Leblıtın'ın ıulbGa kunet· 
lendlrllmesi sahasında almıt ol 
doğu naiyete riayet edllmealaJ 
lıtedlglnl kaydetmektedir. 

Kopenhıg 17 (A.A) - U.y 
Mana Rltaoe Btlroaoa Ceaene 
muhabirine ıa beyanatı. ba· 
lonmuttor: 

Uluslar kurumuna• lıtlkbal· 
de dnletlerl uzlaıtırma lmkta· 
tarı •ardar. herk et ba kua · 
maa bayak areıoluul bir d•· 

receye Tarmu,aı temeaal el· 
mektedir. Ceneue'de alınacak 

kararın tekli mGatalr.hel bakla· 
Jarı ıtfa dOtDrecek H ulular 

kuruma projetlnl ualtaeak 
mahiyette olmımıbdar. 

Londra 17 (A.A) - Ulular 
kurumu Fran111 maLtanııaı 

kabul etmlttlr. Yalnıı Daal· 

marka murahbaıı rey nrmek· 
ren fıtlnktf etmlıtlr. 

Parlı 17 (A.A) - CeneT· 
re'den bJldJrlllyor: 

Bay Con Saymon lngtltere· 
olıı Almınya'yı bazlrtnda Loa· 

dra'da toplanacı.k de.ala eldı· 

preıled konfennaıoa daHI 
ettiğini eöylt!mitllr. 

No.20 

cekeen benden nlya a•llhaı 

litedln, eaı'ime kulak verml· 
yecekeen b.adea ulye Ggcu lıte· 

dU., 
3 - o, bf çblr tözel HRa et· 

meı, o, hiçbir sôze kulak H· 

mas. 
Iıkat - dtııftrme, d616nU· 

me 
Oraek: 1 - Fr1Dııs kabl · 

nt-ıloln ııkatı, fraa11s kabine· 
ıfnln delılrllmeel. 

2 - ltkatı -cenla bayık 

bir ıaçtur, çocuk dGıGrme bl· 
yflk bir ıoçtor. 

hkat etmek - dı,Ormek 
örnek: kabineyi Hkıt etmek 

için yapılın itler, blltklı kabl· 
neyi mnkllnde tatmaya badim 
oldu. Kabineyi dGılrmek lçl11 
yıpılan lıler, tamtenl kabineyi 
yerinde tutmaya yınclı. 

Sakat etmek dltlm, 
ditme 

arnek: l - ıakatu nnk, 
yaprak dlılml 

2 - balanclala makamı 

mualüdaa ıakata, balandaAa 
ylkeek oranclu d4filmQ 

lllah etmek - J•lrltmek 
(fr.) arnager, reformer, ameli· 
orer, perfectfonner 

hlah e&mek - antmak 
nnek: 11lahı eblll fere1 (fr.) 
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Beyneımı•ıeJı•yet Dünyada ÜP.ÜDCÜdÜr alt odalarla mubaraza için kullanılan emvali ttcarlyedea 
~ teamftlen alanın icar bedelleri dahu.llye ardiye. 

--------------- Birinci .kordonda enelce Aydın elmendlfer kampanya· 

----------- Halbuki lstihsalatta Biz Sekizinci ıınm emtaa:dalresl olan 127 No. h bina. 

ıOOo 

nan (Enternasyonalizm), " Her birliği teşebbüsleri ve nihayet Birinci kordonda e•nlce banyo halihazırda gazino 

türlü maddi, manevi ve fikri Balkan paktı, hep bu gayeye, Derecede Yer • lıyoruz .. .. balıkhane deranundald bflA No. lı b1rak• 
mt!eal ile devletler arasındaki yani muhtelif milletlerin anlaş. fJ Bayraklı vapur iskeleei 
Çın seddinl yıkmaya, diğer mePı, sevişmesi ve :ıulhü sükun --------------- Göztepe .. " 

Mıntaka zeytin mdtahass1111 ğamoz kıaımlarmı ahyoruı: 
milletleri anlamıya çalışmak " fçfnde medeniyetin Uerf görü Bay Ferruh; dünya zeytloyağı Cihan zeytloyığı letlhaal4tı Tepecik yedi kızlar makule bahçenin ve dam yerinden 

diye ifade olunabilir. Fllha· ~esi gayesine : müteveccih htlhealAtı duruınu hakkmdı ou oeldlde takalm edilebilir: kule ve damın 4320 413 ıebml ve bığçenln 112 ıehlmde 
kike, uznn zaman devletlerin kuvvetli hamlelerdir. (Bu te· 970- sehmi. 40 

bir rapor bazırJımış ve ziraat fepınya ~:168,700 kental, •• 
esas siyasetini tf>şktl etmiş olan şebbüslerden ne netice blsıl bakanlığına göndermiştir. Bu İtalya 2,126,000, Türkiye 180 Bı.yrakh hauz ıhmet eokagında 14 No. h hane , 
kin, ihtiras, intikam gibi fena oldu?) demlyelim. Hu~ün bize Karşı yaka alay bey ııellmet sokak 18 eekl 8 taı· No. lı ev 56 
ve zararlı hisler yerine, artık gayet tabii görünen bazı haki· _r_•_p_o_ru_n __ e_h_e:::_r_~t_u __ b_o_ld_u_·_ bin. Yunanistan 900 bin, Por· y L d J 111~ 

tekiz 4.00 bin, Surye 100 bin, o.arı a yazı ı emvaUn bir aenellk icarları 2,5,935 perfl' 
mfll~tler ııraeından karşılıklı ketler vardır ki, eski insanlar arzettlm. günii eaat 14 te ihale edilmek (lzere m6zayedeye knnuhn~ 
hl sevgi B iti d 1 l 1 1 t kA 1 ikinci aık tamamlle m"'m Fransa ı4o bin, Amerika 28 1S1 r • aygı ve ma ce· ç 0 nanı masına m un o mıyan " u Talfplerio o eaatle Mlllt Em14k mddOrlftgane mftracaatlerl. !- ~ 
reyanı geçirmek zamanı gelmiştir. oeylerdlr. kündür ve bu suretle, çok eski bin, Cezayir 3oo bin, Avoe· ~ 

Bilhassa son asrın lhtlraları, Demek oluyor kt, izah etti· devfrlerdenberl devam edegel· turya ve Macaristan 150 bin, 
Fas 250 bin kental lsıiheal4t 

dünyayı çok daraltmış, zaman ğlm şekilde anlaşılan bir nas· mekte olan (Hukuk lnkılAbı) da 
, yapmaktadlr. 

ve mesııe mefhum unu tama yonalizm, r ( Mflletler arasında normal bir şekilde tamamlan 
mile değiştirmiştir. Her millet teeeeü~ etmiş olım sıkı ve de· mış olacaktır. Dünya zeytfn dmumu önün· 

ihtiyacı olan herşeyf istihsale vamh münaeP.betlerin mazbut Arkadaşlar insanlık ancak de z~ytln ııahaıı bakımından 
muktedir değildir; yaşamak için ve muntazam kaidelerle idare· hukuk kaideleri içinde normal ilçfincü gelen Tıl.rklye; !mah@ul 

bakımından sekizinci derecede 
bile başka mllletlere ihtiyacı sinin teminine ve netice hlba· bir hayat yaşıyıbtllr. Devletler 
vardır. Bu sebebden dolayıdır· rlle, mevzu •e müeyyedell bir arasındaki müna:ebet kuvvet istlhaa,At yapmaktadır. Bunun 

sebebi batı ve kıble Anadolu 
ki bütOn mllletler ara ında, c Hukoku düvP.I kurmağa ça esasına istlnad ettirmiye artık 
artık hiç kimsenin lokAr ede· laşan bir fikir cereyanı) ndao hiçklmee cetıaret edemez. fier· topraklarında yabınl ve yaba· 

mlyeceğl eıkı bir salldarhe te· başka blrş"y d,.ğfldir. keıı, bu vadide yeni bir hukuk nileomto bfr halde bulunan 
asırlık dellceliklerdlr. Bunlar 

esene etmiştir. Böyle bir (.Nasyonalizm} flk · kaidesinin keş( i lüzumunu an 
dan istifade ediJPmemekte, 

De•letler arasında teessfüı rlnin tahakkuku için lkl çare lamıştır. Bu cemiyetin içinde 
fazla olarak ta odun ve kömür 

edrn bu roünasebetlerfn hOsnü düşünillı-bllir: . yeni mftnaeebetler meydana 
cereyanını temin için monta 1 - Bütün devletlerin üs gelince, bunları fdare edecek. yapılarak tahrih edilmektedir. 

zam hakuk kafdelnl vücuda tünde ve onların kuvvrt ve yeni bir hukuka, yeni hukuk Bütün bu tol,.rl tanıdın için 
İzmlr'de bir tecrübe zeytlnJi&I 

getirmek lcab eder. BllhaeQa lrndretiat kendinde toplamış, kaidelerine de ihtiyaç başgöa "' 
umumi harbden sonra bütün iradesini h epsine karşı infaza terlr. Yırının muazzam heynel · 11" tecrübe yağhanesi ve tahlil 
cihan elyaellerl ve hukokcoları kadir büyük bir devlet, bir milel cemiyetini de ancak, ya laboratuvarını cami zeytincilik 

bu kaideleri bulmak için çalı · (Super Ekat) ttıılsf; rattlacak yeni hukukun metin ve zeytin yağcılık enıtltüııüne 
şıyor. (Milletler cemiyeti), yahud 2 - Gene müstakil •e ayrı esasları üzerine kurmak wec· thtlyaÇ";~rdır.-Böyl;-blr-eutl 
( Cemiyeti Akvam ) dediğimiz kalacak olan devletlerin yanında buriyetl vardır. Bu, ayni za. IQ vdcud~ grtlrlldlğf takdirde 

mftessese ile muazzam devlet ve bunların rıza ve muvafaka· manda, asırlardan beri bati, fa bundan memleket büyftk letl· 
fadeler "temin edebilir. 

ler cemiyetinin ilk temelleri tile, nüfuz ve sallhlyeti ancak kat muazzam bir seyr ile loki • 

atıldıktan eonra, asrımızda çok kendi gayeel ·ki bu gaye. insan· şaf etmlıJ olan (Hukuk) fikri · Yunan Murahhas• 
glrtr t bir hale gelmiş olsn lığın refahıdır ile mahdrıd yeni nfn de ıon merhalesini teşkil J G 
mllletler arası mftnaeebetlerlnin bir teşekkül ihdası . edecektir. Çok eekl zamanlara arı eliyorlar .. 
sulh ve 6ükun içinde cereya İlk şıkkı tereddöd etmeden glder11ek görfirüz ki Ct'miyetln 

mm temin hueol!ondı sarfedl· redded~bilirlz. Bugfin biç k.lmec. eeaııını (Aile) teşkil eder. Aile 

len mesd, zamanın nlebi kısa· böyle sonsuz kuvvetleri nefsinde lerln birleşmesinden (Clta) lar, 

lığına rağmen, düşündOrecek toplamış muazzam bir hükumete (Provloce) ler meydana gelmiş 

mahlyetdedlr. Cemiyeti akvamın taraftar olmaz ve olmamalıdır ve bunların bir araya toplan· 

muntazam faaliyetinden maada da . Ç'lnkü, devletlerin mutlak masından rla (Devlet) teşekkill 

(Lokarno) mnabedesi, ( Kellog) hakimiyet telAkkislnden ne bü· eıml~tlr. De\letlerln de bir araya 

misakı, ııllAhları azaltma ve hı · yOk mahzurlar, ne elim netice · gelmesinden bir devletler cemi 

rakma konferansları, Avrupa ler hbıl olclııı"tona yukarıda yeti nedt!n teşekkül etmeııln? 

meot) de la race chevallrıe 

Islahat - yeğrhim 

örnek: Oamanh imparatorlu· 

ğonda ıslaliat yolundaki mesai 

hep akim kılmıotır. Osmanlı 

imparatorluğunda yeğrltim yolun· 

dakl çalışmaların hiç ucn gel· 
memiştir. 

1 la hı beynetmek - barış . 

tırmak, arabulmak 

örnek: . 1 - ikisi de pek 

ee•glll dostumdur, elimden 

gelse ıslahı beynetmek lçtn 
çalışmak feterlm. İkisi de pek 

sevgllf dostumdur, elimden 

gelse barıştırmak için çalışmak 
leterlm. 

2 - I lahı beynetmek için 
elimden geleni yapacağım. Ara 

lır1D1 bulmak için elimden ge· 
leni yapacağım. 

lelabı hal etmek - uelan . 
mak 

örnek: nasihat, tekdir, ceza 

hiçbiri raıdebahş olmadı, bir 

tOrJü ıslahı ha\ etmiyor, öğüt, 

darılma, ceza hiçbiri faide ver· 

medl, bir türlü uslanmıyor. 
sal4h - yeğrim 

örnek: siyasi vaziyet aaliha 

doğru gidiyor, siyasal durum 

yeğrlme doğru gidiyor. 

&alah bulmak - yeğrimek 

salih -· yarar, elverJeli 
örnek: buralarda çıksn kö· 

mdrler vapurlard11 istimale ea 

llhtlr, buralarda çıkan kömür· 

ler vapurlarda kullanılmağa 

yırır. 

'- ,,.,.....,. - , Jtimale eallh ke· 

ı>c t" , yr. ıda kullınılmığı 

yarar kereıteler. 

Jııırar ermek. - Israr etmek, 

lsremek 

ıetıfa - seçklnlenme 

örnek: tabiatın kanonların · 

dan biri de ıııtıfadır, tdremln 

kanunlarından biri de aeçkin· 

lenmedlr. 

ıstıfa etmek - eeçktnlenmek 

örnek: asırlar geçtikçe insan 
cinsi de ıstıfa etmekte~lr, aeır· 

far reçtfkçe lneao cinsi de l!eÇ · 

kinlenmektedlr. 

ıtma etmek - umdulamak 
örnek: oe para, ne yilksek 

makam, hiç blrşey onu itma 

edemedi, ne para, ne de yük· 
sek orun, hl çblr şey umdu la· 

yamadı. 

Tama - umdu, aç gözlfilıl.k 

ıtnab etmek - uzatmak, eöz 

uzatmak 

örnek: ıtnabı kelamdan ihtl· 

raz et - söz uzatmaktan eakm. 

ltr - ıtır ( f. Kö.) 

lttırad - biteviyelik 

• 
1 

İade - geril 
örnek: ortada henOz bir iade 

fşl yok, ortada henüz bir geril 

lol yok.' 

İade etmek - gerilmek, ge· 
rlvermek, geriçevirmek. 

örnek: l - Beynelmilel mu· 
ahedelere göre elyaei mücrim· 
ler iade edilmez, arıııuluaal and· 

taşmalara göre elyaei suçlular 
gerltilmez 

2 - Aldığım mektubu he· 

men iade ettim, aldığım mek· 

tubu hemen geri verdim. 

3 Hediyemizin neden 

iade edildi ini ınlıyımıdım, 

armağanımızın neden geri çev· 

rlldlğlnl anlıyamadım. 

İadeli - gerltll 

örnek· iadeli bir mektub al· 
dım, gerftli bir mektob aldım. 

Tal\bhütlü (mektub) - ha · 

ğıth 

örnek: taahhütlO mektubu· 

nuzu alır almaz ietedfğinfz 88· 

ati hemen iade ettim, bağıtlı 

mektubunuzu alır almaz istedi· 

ğlnlz saati hemen geri gön· 

derdim. 

iadeli taahhütlü - gerltll 
bağıllı 

örnek: iadeli taahbtıtlü mPk· 

tubuoozu dün aldım, gerltll 

bağıtlı mektubunuzu don aldım . 

la del af lyet etmek - on al· 
mak 

örnek: ladei af lyet etliğiniz 

beşareti yfireğlme ıneeerretbahş 

oldu - onaldığınız miijdeei 
yüreğime ııevlnç verdi. 

İadeten takdim etmek -

gerleunmak 

örnek: gönderdiğiniz mektu· 

·bu, arkadaşımız buradan ayrıl. 

dığından fadeten takdim edl· 

yorum - gönderdiğiniz mek· 
tuba, ark.adaşımız bandın ay· 
rıldığından gflrlsunuyorom. 

iane - yardım 
örnek: hl mayel et fal cemiyeti 

için iane c~mlne çalışanlar -

çocuk esirgeme kurumu için 

yardını toplamaya çalıijanlar 

fare etmek eAretlmek, 
eğreti vermek 

örnek: l - iare etmek, knl. 

lanmak üztre bir şeyi hl I& 
ödünç vermek.tir - • eğretimek, 

kull .... mık Ozere l irteyl birine 

• 
Atlna, 16 (A.A) - Balkan 

anlaşması iktıead konseyinin 
lçtlmalarına lotfrak edec"k olan 

ve reis bay KarhaJde ile bay 

Horonia, bay Zolotae, bay 

Agıropolos, bay Bacınellof ve 

bay Klryakopulostan mürekkeb 

olan Yanan heyttl bugnn An· 

kara'ya hareket etmfotlr. 

ödOnç vermektir. 

2 - İare etmek lOtfundı 
bolundoğonoz kltabtan çok 

mOıtef it oldnm - eğreti ver· 

mek kayrasında bulundnğonuz 

kltabtın çok faydalındım. 

İaşe - beelev 

örnek: koca bir atlenln la· 
fesi hamuleslni omoılarma alan 

- koca bir ardanın beıle•I 

yOkünd omuzlarına alan. 

İate etmek - beslemek, ge· 
çlndlrmek 

örnek: o zamanlarda ~bir aile 
iaşe etmek gayet mflı;kftl bir 

lotl, o zamanlardı bir arda bea· 
lemek (geçindirmek) çok gOç 
bir ioti. 

İbadet - tapınç (bık: lbh) 
İbadet etmek - tıpınmak 

(bak: Ahit) 
İbıte etmek - barındırmak 
örnek: batOn halk gelen H· 

kert lbıte etmek arzoslle ko· 

noooyordu, bfttOn halk gelen 

aekerl barındırmak ırzosUe ko· 
şuşoyorda. 

İbA etmek - geri durmak 
örnek: bu kaçacak temenni· 

mi le'aftın niçin lbA edlyoreu· 
nuz? , bu kflçftcflk dileğimi ye· 

rine getirmekten niçin geri da· 

ru~ oreunuı? 

İb'ad etmek, teb'ld etmek 

(bak: bald), ıratmak, osıklae· 

tırmak. 

örnek: ha uygoneoı hareketi 

Ozerlne, arbk onu huzurunuz· 
dan ib'ad etmekte hıkheınız, 

h~ .... gunııoz hareketi flzerlne, 

ı:.. ~ Dno kahnızdan uzaklae· 

tırmakta bıklıaıaız. 

İb'aı etmek - göndermek 

Muğla Vilaye
tinde bağcılık .. 
Gittikçe ilerlemektedir 

Muğla, l 7 (A.A) - Vilayet · 
te bağcılık ~ün geçtikçe ilerle· 

mek.tedlr. Son zamanlarda yoz. 

Jerce hektar bağ dikilmiştir. 

VllAyette 1152 hektar bağ nr
dır. Geçen yıl yedlboçok mtl· 
yon küsur kilo ftzflm ılınmış 

ve hepsi viliyet içinde ıarfe· 

dilmiştir. 

Son gilnlerde f lolnerah bir 

mıntaka olan Mi1A11'a 9000 Ame· 

rika çubuğu getirilerek yeni 

uaulle dikilmek üzere diklkfcf. 

lere dığılmıştır. 

Fllakeeraeız bir mıntaka 

olan Bodrom'a da Muğla'dan 

1500 kilo çek.irdı!kefz, !razHkı 

OzOm çubukları yollanmıştır. 

Muğla 17 (A.A) - VilAye· 

timiz topraklarınm narenciye 

yetlştlrmeğıt olın kabiliyeti 

gôzönftne alınarak ve konteojın 
harici halyadan 2500 tane 

limon, portakal, mandalla •e 

muz getirilmiştir. 

23 Nisan 
Çocuk baftasıoın ilk 

gftnftdftr. 

örnek: Nezdlne bir eef tr 

lb'ae etmek istedi, katına bir 

elçi göndermek: letedl. 

Meb'os - Payln 
örnek: Bütftn TGrk meb'uı 

ları Tftrklye 8üy6k Millet Mec· 

ll!ıi aaılırıdır, bGtün Tork 

eaylnları Kam uta} ftyelerfdlr. 
İbdA - yaratı 
örnek: JbdA, gtızel aan'atla· 

rın en bftyftk kadretldlr, yaratı 

gazel eın'ıtların en bdyOk 

erkidir. 

İbda etmek - yaratmak 
örnek: Boyak aan'at eeerlerf 

lbdA etmek yolunda, ha16.k 

sın'at eeerlrrl yaratmak yolunda. 

İbham (mObhemfyet) - ör· 

tünlfik 
örnek: Bu eözOntızde keelf 

bir lbham (mtıbhemlyet) hleee· 
dlyorom, bu eözftnftzde kalın 

bir örlflnlftk doyuyorum. 

Mobhem - örtOoç 
örnek: Böyle mübbem 8(1z. 

lerle herkeıln kalbinde ııluntı 

uyandırmak doğru delfldlr, 
böyle örtfinç sözlerle herkealn 
yftreğinde eıkınla uyandırmak 

Katil 
idam Ediliyor· 
Ankara, 17 (Huıuai) - A•; 

ra'nın Mamı köyflndeD ~ 
1
, 

bar Tevflk'I öldflren A~ 
ôlOm cezaaı kamutaycı t 6' 
edilmlttl. Katil Ayet b~ 
(diln) eabaha kartı idadi 

Kitabınıza caıel 
Bir Cilt Yaptıt" 
mak Isterseııiı 

ALI RIZt\ 
Mncellithanesine 

Bir UğraY111 

Bayındır 

lfğlnden: ~ 
Dancı Bayındırın b•1

1 mahalleılnden gelemtryell 
A~' karıeı Ayşe ve oğlo ~ 

mftddelaleyh bacı beılr ~ 

leılnden Mehmet oAln ,J~ 
ve diğer maddelıleyhler ıJ. 

lerlne actıA• 950 ıeydo ~ 
nın tıkılml danı• ~ 

mGddelıleyh HıND• çtk ,f 
davetiyede aç ıenedell.,.ıl.., 
rede bulunduğu blllaellle ıl ff 
den tebliğ edUmedeD I' ,, .. 
rllmlı olmakla UAaeD ~ 

yapılmasını karar .er11•11 

ğondın 5 Mayıı 935 r.-r 
ıaat dokusdı Bayındır , 

.reldl 
hukuk mabkemeıloe " 
veya bir nklll kanuof g3• 
nis akel takdirde mubık' Jt 
gıyaben yapılacağı ti~) 
nur. ~ 
~----------

lımlr beledlye.todell: 111 -

70.70 Ura bedeli k•~ A 
adanın 1 ~. l 3 nu111ırt -~ 

l ıırı'Jtt IH'ı araıındıkl mo oı b'I'.~ f 
dırılmııı iti belediye bfl' 
u8ındekı tartnameel • 19 

95 I açık ekelltme ile 20,4·~ ',J 
marteıl glnd ... , 16 

6 ~ 
edilecektir. 11t1r1k 1~1.,1 
muvakkat tflmloatl• 1111 

kOdl '~"' gGn ve eaıte kaıfır fJ" 

mftracıat edilir. iti; 
,o" C. genel kiti pllğlne 

tJr • tında gGuderUecek • 
doğru değtldir. 

İblAğ etmek (lııal etmek) -
olaetarmak 

r 

örnek: Bu mes'ele ftzerlnde· 

ki dOtflnceleriml ılze yazı ile 
lblAğ etmek lıterim, bn ıornm 
ftzerlndekl dGşüncelerfml ılze 

ulaştırmak leterl m. 

önergeler 
Kılavuz ıözlerl tızerlnf', her 

Uatenln (Anadolu)da çıktığından 

batlamak Gzere bir ay içiada, 
lıtfyenler yeni bir ·Gnerge ileri 

ıGreblUrler. BoDlır T. D. T. 

Oemınhca . · • 
llmeeine kıluuıd• ·~o~: f 
kareıh~ıaı uypD (yl 
ter) gGrmGyorolll· 

Sebf.bl : (kıaactı) · • • 
.. . . 

. . . . . . ... 
Önergem ıadur : • İoı" 

,,,~ 
(1) Borada bir :,,.,, 

udlmlyen ya .. ıaı 
kllf· 

ıey yapılaaııy•• 
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lJırınumô Haırpte Tüırlköye 

CaSlYISDaıroa .._de OngöOD~ 
Yazan: Conl Bohan Tefrika oomarHı.115 

Ceneral Haritaya Dikkatle Baktıktan 
Sonra Hurra Diye Bağırdı .. 

a.. 
-._ •ıılyette ne kıdar ZI· 

bit geçt( bllmlyorum. Fakat 
bir ~talak Gıtırlmde kuvvetli 
ı_ ... e eklfrlk ziyasının ılyıhhk· .. ,. 
IGplıe Y•rttağını gördtim. Biç 
'-'1 Yok kartı ılpcrde bola· 
IQlıı: blriıhıto bığardığını lth· 
tltt~ıe' llleraka dGtmGıler, elek· 
Q1r etrafı ıraıtırıyorlardı. ._., 
lereddt e ne yıpac•ğımda mG· 
~, t dardoktan eonn he· 
te.IJ 'Y-Aa kalkt1m, iki kolam 
r,~ ~ •talyetlnde, hında ola· 
'-da11a eriye doğra koımığı bıt· 
~~ Bereket •enin ıteı et· 
ll.-. 11 '· Bir lkl dı\lka ıonn 
P,~t ~rlerlnde hdlanayordam. 
"'-dı. 11tada da itim kolıylaı 
t.~ kh..Slperde İogtliıce bilen 

.... l te yokta. Vakıa : 
latt1°'1l 11111•adınınııı gGrmek 
'-latt 111· Diye ıöyledlm, fakat 
'efer~da111. Bir hayli mClddet 
Ilı-.. li llezaretl altında k.al· 
4e, htr ede11 aonra arka ılper· 
' lllGlblm geldi. Bu da 
''l:eı bilmiyordu. Fakat be· 
't... a.'ettta her dilde mGtterek 

Q : 

'l ~ be 111Dandan! kellmeelnl an· 
~ ;..~ı gene mohafaH altın· 
' 4- lala tının yanına gGUlrdG, 
ta-. .. blf111na yolladJ. Bak· 
~ Olacak gibi de~l. Ce· 
~ btriıayı ç.bnrak gGI· 
') ke Ba defa da (Kuman· 

~~~~----ı~~~~-

erklnı harp Hbhl de •nrdı. 

Onlara döndtl, Ruı'ca blrteyler 
ıöyledl. Do defa : 

- Borra! A nıeılnl hep bir· 
likte tekrar ettiler. Nihayet za. 
bitlerden birkaçı acele ile dııa· 

rı fırladı. General ayağa kal· 
karak hına doğru yaklattı. Çok 
mordtr bir kıyafette olmama 
rağmen yGzGmden öpmeğe bat· 
ladJ : 

- Peter! Dedi. Senin çok 
iyi bir avcı oldağunu Afrlkada 
iken Gğrenmlıtim. Fakat Erzo· 
rom ıehrl kadır Rhel ve kıy 
metli bir av •ordupnu gör· 

memlotfm.,, 

Kftçftk tepe 
Rf tar da hatıueının son kıı· 

mını ıöyle yazıyor : 
"Vakdle okuduğum bir ki· 

lapta felseft bir cümle dikkat 
nazarımı celbetmlı idi. Bu 
cQm~ede: 

(En bayak ceıaret ıoğok kan· 
lıhlda tehlikeyi beklemektir.) 
denlllyordu. Ben bu camlenln 
ne kadar doğru bir hakikati 
ifade ettiglnl (V ,.lmelı) cephe· 
ılnde ihtiyat ılperler içinde 
beklerken takdir etmlttlm. 

- Sonu "Var -

lzmir Liman Jşleri Alım Satım 
Komisyonundan : 

İımlr beledlyealle Uman lılerl omam mCldDrlGğtıntın Kar,ıya 
klda oımanude biri kadınlara ötekisi erkeklere alt bolaoan iki 
denlı banyoıunan 935 yılı yaz mevsimine mahıuı olmak Gzere 
klralınmuı 17 .4. 935 gGnlemeclnden itibaren on bet gtln mGd· 
dede artırmıya .konalmattor. Artırma açık olarak m•y11ın ikinci 
perıembe gGnft ıaat on ıltıda birinci kordonda lsmir liman it 
lerl amam mCldtlrlGğCl blnaı1nda toplanan komlıyonumazda yapı· 
lacakt.r. Şartnameler her Hklt komlıyooumo11 mftrıcaatlı görl· 
lebllir. Armrmıya gireceklerin yDz on bet liralık temln•t mık· 
boıo veya banka mektuba ile birlikte komlıyonumuıa bat 
•ormalıdırl1r. ( 1118) 18. 24. 27 

lzmir Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Mtıdorloğonden: 

Dalremlıe., mGnakua ıuretlle 9 kilo komprime kinin alına · 

caktır. İhaleıl 23,4,935 çarpmba gGnCl ıaat onda Sıhhat •e içti· 
mal m•nenet mCldGrlGğilnde, y•pılacagından ferahi görmek itti· 
yenlerin d•lreye •Clracaaı etmeleri. 18 19 1127 

Devlet Demir
yollarından: 

1,5,935 tarihinden itibaren 
ot, ıamın, ağaç dal ve yap· 
rakları, hubobat 11pları ve11lre 
gibi havaleli maddelere ıııah· 

sos olım tarife değlımlıtlr. 

Kozalı ve çiğitli pamuklarla 
hayvan gıdaeı olarak taıın•n 
kuru muıır dalları ve pamuk 
kozHı kabuğu yeni tarifeye 
dahildir. Yeni tarifenin ticret· 
lerl en aoağı bet ton hamule 
olmak veya beı ton tlcretl ve· 
rllmek eartlle 

1-100 Km. Uk me11fe kH· 
mının beher km. ıl 

için 8 
101--200 » " u 2 
200 dtn fazla » u u 1,5 
koroıtor. Fazla tafsllAt litH· 
yonlardın verilecektir . 

18 21 1128 

Bergama ııllye m•hkeme· 

ıln •en: ,, 

Bergamının Toranlı nahiye· 

ıinln bdı köyfinden Arif oğlu 

S•llh ve Mustafa klhya oğla 

Ahmet ve kınık nahiye mCldGrG 

Şakrtl taraflarından kadı kôy· 
den Mahmut oğullarındın Arif 

oğla Mahmut (aleyhine ~açılın 
171 lira alacık daHıının 25 3· 
935 tuihll celıeılnde mClddel· 

aleyhe lllnen yıpılan teblf ğata 

r.ğmen gelmediğinden hakkında 
gıyap kararı verilerek mohı· 

keme 13.5.935 Paurteal gClntl· 
ne talik edllmlttlr. MClddelaleyh 

Mıhmat llAD tarihinden bet 
gftn içinde mahkemeye gelece· 

ğlol beyan ile duroıma gGnft 
içinde blı11t gelmek veya ka · 

nanf bir nkll göndermek ve 
akıl halde gıyabında: mah

0

ake· 

meye deHm olonae1gı tebliğ 
makamına kaim olmak Gıere 
llln olunur. (1134) 

, Gtllt.aeatnı bınkuak : 
~- lleral! Diye ıöyltmeğe 
~ S.. • Adım haritayı görGn· 
-~:ı.... Beni hemen bir 
" ~1llll111duında bir mın· Tl:J R KiYE 
'"~ terlik ederek Ge· 
'- lalt 1'81111 yolladı. Çamur· 
~Plak berinde sif iri 
te,' bir hayU ylrGdClk· 

' harap bir çlf tllk bl· 
'ıı..a 'ardık. içeri girince S bet.na geçmlt lrl·yırı 
' ~ llf.ltm. Yemeğini yt. 
~ g~e l~yordu. Kendlılnl 
~~'dt lbeı t111ıdım. Vak.tile 
~ 'llt kırıılqmıı, hattl bir· 

11
' ' lllllııtık. O da hiç .,.. 
' lı bent ıanıdı. 

t ()ay, t.:eter! Sen borada ha? 
~;ıe..._,~•rcL. Afrlka'da iken 
tt l ~QI.. fi Gğrenmltti. Bu 
~~ '~Jorda. İlk ıual ola· 
--...._,, lrııımın aç olup ol· 

~-- ı:'dn. Sabahtan beri 
· C.ltb illa bile koymamıt

"'....._ Sarar olarak : 
ht ter &.. lllııın? Dedim, el· 
4- 'tle ~Qn berine bana ıG · 
t .. ,..; ~ek gellrttl . Sonra 
~'llt ettt lr flocan kah•e lk· 

h '-a, ~ larnımı iyice doyur· 

t:~''•ra~a cebimden harita· 
· C,.. llla11 Clıerlne yay· 

"'erıı b 
~ una bir gôı gez· 

*1t ..... a, ~ kırmızı kesildi. 
4., 1 iledir? Diye ba· 

~l;::_ St,_ 1 
~'tt:" b,a_ •nılnl tapyaa bir 

'""" dedı laeanın erklnı harp 

' ' --~-· Erzorum tehrl· 
~r. barttaıını göıter· 

~t ... , b 

llR/\L\T 
, BANk...ASI 
~ 

~l ~ere a_ •rltanın Gzerioe D 
~~t~~~ ile lıı iAlldf. Stomon 

--~~ ok1a::ıh olan notları e ' A. Q A 
~~ cleb ' ıonra ma .. nın ~ 
.. ~~, ..... bir yumruk BiRiKT iREN 
-~~----~D~J'~·-b~ağ-ır~dı~·-od_•_· -LLL~~~~~~~~~~~~~---l ... ~ .................... L....::--=-bDbO~~· 

lzmir Evkaf ModnrlOğünden : 
MeHrlık baıınd• iki çeımellk c•ddeııi Gzerlnde bağbasınlı vak· 

fınd•n vakıf han edile bilinen ve ıenellk icarı 1000 Ura tahmin 
olanın ıebze ve meyve h.aı Ue yanı b•tında 600 lira tahmin 
edilen baycık kah•enln birer ıenelik kiraları açık arttırmaya çı · 

karılmıttır. İhalesi 30.4.935 11la gilnil Hat 15 dedir. İıtekll olan· 
ların evkd mtidClrlftğClne mtlracaatları bildirlltr. ( 1124) 

ıs. 2ı. 26. 30 

lzmir ve Civarı Telefon Türk Ano
nim Şirketinden: 

4 Mıyıı 1935 tarihine mClsadlf cumarteıl gftnii l!Ht onda ılr· 

ket blnaeında ıuretl adi yede topl•nıcak olan tir ketimi z hl11edar· 
lar heyeti umomfyeelnln 28,3.935 tarihinde 114n edllmlf olan 
ıuznameılne ldue mecllılnce •t•ğıdald m•ddeler ll4ve edtlmlftlr. 

1 - Roznamenln 2 inci maddealne ıu cüml6 llhe edHmlıtlr: 
n temetttlatın sureti tevzii. 

2 - L. M. Erlbon ,ır.ketl ile ıktedllen mukavelenameoln 

ta1dlkl. 
Bieaedar lımlr beJedlyeılolo 14,4,935 gftolemeçli ve 3613 

aayılı teıkereıl ile ticaret kanununun 368 inci maddesi hGkmGne 
istinaden nkl tılebl Gıerlne ruzoımeye ıu madde de llhe edil· 

mittir. 
3 - Şirket ıermıyeelnln daha yClzylrmi bin 120,000 Ttırk 

lirası arttmlması için m6Hkere icrası. 1133 

' 1 

lzmir Muhasebei Hususiye Mndor
Ioğnnden: 
Bedeli 
eabıkı 

Lira 
60 Allpata 

110 .. 
40 

kemeraltı eamll 
c; .. 
.. 
" 

14 
16 
18 
20 
22 

No. h dftkkln 
c; 

.. 
kıb•ehan• 
dakkAn 

" 

Istanbul Deniz Levazım Satın Al
ma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 75,000 lira olan 5,000 ton rekompoze 
k6mtlr 4,mayıs,1935 camarteıi gGnCl ııaat 15 te kHımpaşada 
komisyon binasında kapalı zarf uıollle eblltmlye kooolmuıtur. 
Şartnameıl 375 koroı bedel mukabilinde bergüo komisyondan 
ıbnabilir. Movakbt teminatı 5,000 Ur1dar. lsteklil~rtn muvak· 
kıt teminat makbuz veya mektubuna •e 2490 numuah kano· 
nun 2 n 3 tınctı mıddelerine göre btlgeyl havi teklif mektuh· 
)arını belli ıaatten bir ıaaı eneUne kadar komisyon rel!llglne 
Hrmelerl. 18 22 27 2 1918·1130 



Es. No. 
409 
463 

526 

552 

573 

675 

576 

577 

583 
64.5 

64.6 

686 

747 

820 

858 
850 
860 

892 

963 

986 
1010 

Mevkii 
karataş düygu sokak 
karşıyakada alaybey ma· 
halleei glllld ıokak. 
karşıy•ka donanmacı ma· 

hailesi aydın sokağı 
kar§ıyaka osman zade mı· 
hailesi rahmi b. sokağı 

Eski 
6 

27,16 

7 

2 

karııyaka osman m. Udocl 19 
aydın sokağı 

karşıyaka osmım ude mı. 
ballesl reşadlye c. 
karııyaka osman zade 

mahallesi reşadtye c. 
karııyaka osman zade 
reşadlye caddesi 
kıratış ıslabane caddeıi 

dolaplıkuyu mahallesi 

" caddesi 
" mahallesi lsmıU 

ef endl sokağı 
mecidiye mahallesi molla 

abmet sokak 
ikinci sdleymanfye mahal· 
lesi k.AmH paşa c. 

58 

36 

36 

17 
113 

13.l 

16 

gdzelyurt mahallesi 80,3.30,4.82 
azizler sokak 
burnava yıluk minare 

.. hımltll yolu 

orbanlye mahallesi 
kAmll efendi sokak 
karşıyaka oeman zade 
mahallesi reıadiye c. 
burnava balıkçıpaşa çlfdlğl 
kAtlb oğlu:mevkll 
tozcu mahallesi molla 
kaeab bızır mahallesi 

eerftcller çarem 

7 

37 

8 16 
10.12 

Yeni No. 
6 

27 

9 

6 

18 

60 

86 

31,2 

111 
127 

16,l 

22 

120 

88.40 

26 

11 

31,l 

38 
6 

Cin el 
ev 
arıı 104160 

Depozito T. L. 
120 

M. 2 27 

« 540 

.. 208 " 

" 843 " 

.. 930 

" 877,50 c 

.. 1251 

< 

arsa 53 « 

evin 28, t 28 ıehl mi 

n dakktn ve avlunun 
yaruıı 

evin 9,48 eeblml 
tarlı kuyulu 16335 c 

ev 

arsa 5075 c 

110 

42 

190 

180 

190 

300 
60 

8 

8 

35 

400 

60 
150 
200 

620 

bir bel rar 8380 m. 2 tarlı 200 

evin yar111 
dtık.kln 

60 
400 

,---·----· Oksdrenler! Mut· 
laka (Okamentol) 
Ôksnrnk Şekerle· 
rini Tecrftbe Edi· 
n iz ... 

ve l'llrjen Şahapın 
En Cstnn Bir Müs· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli Mns bil 
fstiyenler Şahap 
Sıhhat SOrgdn 

Haplarını Maruf 
ecza depolarından 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 

a: 
cc __. 
>
<C 
cc 
LLI 
> 
z: 
c( 

>< ca 
a: 
LLI 
(D 
LLI 
c -CD 
>< 
VJ 

~----,··-----SIHHAT 
ECZ NESi 
Hamdi Nftzhet 

lzmir Defterdarlıg" ından: 
5rt 

11elelnfn vergi borcundan ~tara tahsili emval yıeıeıD~ g 56 
haczedilen meeudlye mahallesinde şerıfettln eokığındı U 0

111 ıtı le 
eayılı hftne tarihi llAndan itibaren ylrblr gftn maddede ! ~· 
çıkarıldığından pey sormek lstlyeolerln defterdarlık tabııtll~ 
lemine mOracaatlerl. 14 18 22 26 l~ 

Fratelli Sperco Vapur Acenta~u 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI A ferf 

"ULYSSES., npoto 13 nl&1nda doğra Maltı, 0 ktıf· 
Roterdam, Ameterdam ve Bımhurg limanları için yak ıfac• ııo 

"HERMES,, vaporn 16 nisanda limanımıza gelip yakilDa ot 
şalttıktın sonra Borgaz, Varnı ve Köstence limıoları lçlo 1 
ılıcaktır. j{O 

"STELLA., vapuru 21 nisanda gelip 1 mayısta Anvers, 
kllf 

tterdam, Amsterdam ve Bamborg limanları için yük ılıc• d•oı' 
nBERMES., 4 mayısta gelip 9 mıyHta Aoverı, Rottet 

Amsterdam ve Hamburg limanları için yak ıelıcaktır 

SVENSKA ORIENT L1N1EN co· 
0 SM ALAND,, motôrQ 14 oleanda Roterdam, Bımborg. y• 

penhagen, Dantzig, Gdynıa,Göteborg, Oelo ve lskandlo•" 
limanlarını hareket edecektir. 

CopeO' 
"ERLAND., motlSrd 2 mayısta Roterdım, Bımborg, 

u111•11 
hıge, Dantzlg, Gd1nlı, Cöteborg, Oslo ve lakandlnavyı 
larına hareket edecektir. 

SJı:RVf CE MAR1Tbt ROUMAİN 

Garbi Akdeniz için aydı bir Muntazam Sefer r.t•ll'' 
" ALDA JUL YA " vapuru 1 mayısta gelip 2 mayıstı 

Cenevo, Marellyı ve Baraelon'ı hareket edecektir. ,. 
&•arıllr 

"PELEŞ,, vapuru 26 mayısta gelib 27 mayısta Maltı, ı:u 

v~ Bareelooa hareket t'decektlr. 
Yolcu ve yük kabul eder. 

NATIONAL NAVIGATION CO. Of' GRECCE 
İzmir Nev· York arasında aylık muntazam sefer ~ 

ı 'ıSe'Y0' 11JUNOS., vapuru :lO nisanda ( Oogru ) zmfr'den 
için ydk alacaktır. ıt 

ı ~o 
Hamlo: lAolardakl hareket tırlhlerlndekl değltlkllklerdeo • 

mes'uliyet kabul etmez. ~,ıl 

Mevki ve numaraları yukarıda yazılı emlakin peoto pırı ile satışları 20,4,935 cumartesi gOnO 
eaat onda ihale edilmek Ozere arttırmıya kouulmuetur. İstekli olanların hlzal.rında yazılı pey 

Ucuz, taze, temiz llAçlar bulunur 

11 Başdorak - BüyOk Sa 
lr.bçl Hanı karşısında. 

Fazlı tafsillt lçlo İkinci Kordonda Tahmll ve Tabliye •::ıJ1r~ 
binası arkasında FratdU Sperco acenıalığına milrıcaat ed 
rica olunur. Tt.lefon: 2004 · ~ 

akçelcrlnl veznemize yatırarak artırılmasına felirak etmeleri Jbımdır. 5 1 O J 8 980 -· Akşehir bankası 
V. N. Tayyare Piyangosu 

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

u~mürr Şutt?>~~ô 
ıklnct kordonda Borsa civarında kendi blnaeındı 

TELEFON: 2363 

••••• 
HerUlrlü Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

Mnsait şeraitle mevduat kbul edilir 

Hububat, ftzftm, incir, pamuk, zeytinyağı, afyon ve 
sair emtia kumusyonculuğu yapılar. Malların vOru· 
dunda sahiplerine en mO~ait şeraitle avans verilir. -~1111111111111111111111119" DO k tor ,.111111111111111111111111, 

~ A. Kemal Tonay ~ 
- -= Bakteriyolog ve bulaşık ile salğan hastalıklar = = birinci sınıf miıtabassısı ;;;;; = Ba~mahıoe istasyonu karomnda dibek ıokak hıoındaki Müved· = 
_ det salonu fietünde 30 ııayılı ev •e muayenebaneıinde sabah eaat 9 § = dan okoam aaat 9 a kadar baetılannı kabul eder. = 
- Müracaat eden hastalara yapılması lAzımgelen aair tabtilAt ve § 
=: mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmaııına cevaz gö- § 
E: rülen Pnomotorake (bava vermek) muayenehanesinde muntazaman = 
5iİ 1111 yapılır. 11111111111il1111111 il l l l l l l il lll il llll llll l lfll lllllllllfll llll llllll llf Hffi 

~alihli Malmüdüı·lüğünden: 
Muhammen kıymeti 

Mahallesi Mevkii Cinai Metre M. L. K. Sahibi eneli 

Mltat Paıı istasyon ar11a 127 50 00 Bıcı Eftlm 
" " tr 297 100 00 tt 

,. belediye C. ,. 169 27 50 Nlkolı 
,, mühendis (. . " 63 17 50 Manal oğlu İlyı 

Yukarıda miktarı ve kıymetleri yazılı dört parça ar&1nın 
mQlklyeti 3.4.935 tarihinden 24.4.935 tarihine kadar 21 gOn 
mtıddetle mcızayedeye lonulmuo olduğundan talip olanların lhıle 
gdnft olan 24.4.935 çarıımba gönd saat 16 da Salihli emltkl 
milliye satış komisyonuna mdracaatları ilin olunur. 

1078 12 15 18 21 

lzmir Memleket Hastane8i Rontken MOtahaesısı 

HERNEVı RONTKEN MUAYENELERİ 
•e ELEKTİRİK TEDA VİLERt. 

Ytırümiyen n Bilhaaaa RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Violo 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedarileri Yapılır. 

• İkinci Beyler Sokak Fınn Kırım No. 25 • Tele. !2642 

Hamza Rüstem 
rFotoğıraflhıarne~ô 

1 - Bayram gftnlerf açıkhr. 

Muhterem mtııterllerlmtzden gördO~tımtız rağbet ve 
teveccOhe naclzJ bir mukabele olmak Ozere bıyramın 
birinci gOoılnden M•rtın nihayetine kadar reelm çek· 

tlrecek eaygılı mdtterllerlmlze birer zarif hediye ver· 
mf'ğl dft!Ondok. 

Mftoterllerlmlzln bu hediyemizi kabul etmekle bizi eeref· 
lendlreceklerlnl Omlt ve temenni eyleriz. 

2 - Mağazamızda en yeni fotoğraf makineleri ile eczaları 
ve umum fotoğraf malzemesi büyQk lenztllt Ue eıt•l· 

maktadır. Muhterem maeterllerlmlzln bllhae&1 nazırı 
dlkkatlerlnl celbederlı. 

Resne Fotoğrafhanesi Sahibinin 
Müşterilerinden Bir Ricası .. 

ikinci Beyler sokağındaki fotoğraf hanemi kapattığımı)ıaygılı 
mQştPrllerlme lltn ederim. 

Klfşelerlml Emirler çar9J11tnda Bay Bamsa Rüstem fotoğraf· 
haneeloe naklettim. Sipariş vermek lstiyenler llltfen oraya oğ· 
raeınlar. 

Ben de ılmdllik ekser zamanlar oradayım. 

BAHAETIİN • FOTO RESNE .......... ________________ ___ 
lzmir Maarif Müdürlüğünden: 

İlk okulalır için 100 tıoe dere sıraııı yaptırılacaktır. Bo le 

11 ·4· 935 perşembe günQoden başlamak ~ızere 15 gftn açık 

ekBlltmlye konolmoetur. Sıraları yıpmık letlyenler örnek, şart· 

name 'e keıf ini görmek Ozere her gftn Maarif müdllrlöğilne, 

eblltmiye girmek istlyenler de 28 ·4· 935 pazar gflnO 

Hat 10 dan 12 ye kadar 66 lira 26 kuroıluk mu· 

vakkat teminat makbozlle birlikte vlllyet encQmenine bıe 

vurmaları. 1055 11 18 23 25 

..ili ili 111 111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ilil111111111 
-

\ ' V. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
OEUTSCHE LEVAf'iTE LlNJE 

" MOREBA ,, nporu halen 
Umınımızdı olup 18 nisanı 

kadar Anvere, Roterdam, Bam· 
borg Ye Bremen için yok 
alıcıkt&r. 

0 DELOS,. npotu 30 olean· 
da bekleniyor, 2 mıyuıa kadar 
Anvere, Roterdım. Hımborg 

ve Bremen limanlarına yftk 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHUIDT · 
BAMBURG 

0 NORBURG,, vapuru 24 nl· 
sanda bekleniyor, Anvers, Ro· 

terdam ve Bamborg limanlarına 
yük ılıcaktır. 

DEN NORSKE MIODELHA VS· 

LINJE D S. AS 

SPANSKELlNJDNLO OSLO 
11BOSPHORUS., vapuru 17 

nisandı bekleniyor Hayfa, Dl· 

eppe ve Noneç 

yük alacaktır. 

limanlarına 

Ayni zamanda Hayfa için 
mevki yolcuları kabul eder. 

SERVİCE D1RECT DANUBIEN 
TUNA BATTI 

"ATID,. nporo 16 olsan da 
bekleniyor. Bodapeşte, Brıbll· 

lav ve Viyana için doğru yok 

alacaktar. 

~ İZMIR :::: TBE EKSPORT STEAMSHıP 

CORPORAT.ON 

- Esnaf ve Ahali han kası ~ .. EKSMOUTB .. vapura h•· 
_ len limanımızda olup Ne'fyork, 

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

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

Alaşehir, Tire .. 

Hertnrln Banka Muamelatı Yapar .. 

Bir senelik mevduatı % 6 
Allı aylık ,, % 4.,1·2 
V adeslz hesabı carilere % ( faiz verir. 

-~ Flladelf lyı ve Baltlmor için -:= ydk alacakttr. -
~ 11 EK.SELSIOR ,, npnrn 3 =: mıyıea doğru bekleniyor, Nev· 
~ york limınına yok alıcıktar. 

= 11EKSMINSTER,, 'flporu 19 -:: mayıea doğru bekleniyor, Nn· 
§ york limanını yftk alıcakllr. 

N. 8. - Geliş tarihleri vo 
vapur tırlhlerlnde ıcentemlı 

hiçbir me11'ollyet kabul etmez . 

Telefon No. 2007 200R 

IJi· 19 uncu Tertip 

letleri Satılıyor·· 
• ,e 

Büyük Ikraııı•} 

25000 Iirtı 
• · Mokafat 

20000 Iirt1 
• 1'P' Olivier ve şore 

sı Limitet Vaptl' 
Acentası 

"ord~ 
Cendell Hın. Birinci D-

Tel. 2~43 
~td· 

The Ellermın Llod ,, 

N · ofBJO "RU U,, uporu •ıeO 

A ftrs 
nunda J.ondra ve 0 ,e 
gellp tahliyede boloo•~~ .f/"11 
ayni zımında Londrı •" 

için yük ılacaktır. ~-

"ALLGERIAN,, vıporo I f! 

PoO 
yıs başlangıcında IJ•er dit· 

e~re 
Senanııea'dın beklenıO t 

lJO t 
Deoteache Levaote ~$ rıl 

0 ANGORO,, vıpuro 
0 

fi 

111nda Hımborg, Bre01
1
" 

d t• 
Anvera'ten beklenmeklt fi' 

ft 
Not Vurut tarihleri derıl' 

purlann blmlerl ~erl0" ~-~ 
elkUklerden mee'oliY"

1 

edilme•. 

ZJçeotı 
Onlvenltede D ) 

(Manin Profeeöt , ıJ 

Dr. A. Safit1~,,,; 
Ağız ve Diş 8e1'• 

6ğtedeS' 
Haatalara bergüıı 

ıonra batar. 
99 

• !"O• ıl 
ı.ıru11 ",.ddea• iııci o~ ıı 

An.kara ıpartmaııt 2 rJ lf O 
Telgraf • ı S TA 4925 

Telefon : 


