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·~ons ey, 3 Devletin ·Teklif Boğazların Askeri Vaziyeti 
Ettiği l(ararı imzaladı. Hakkındaki Dileğimiz. 

A.lınanya Versay Muahedesini Toptan lngiltere,Italya,F;ansaHükômetleri 
Feshedecek, Paris, Roma ve Londra- Ihtirazi Kayıtlar Dermeyan Ettiler. 

daki Elçilerini Geri Alacakmış. 
Lehistan Almanya'ya Ark'7. Çevirdi. Fransa, Koyun 
"ostuna Giı·miş Bir Kurd Olarak 'f avsif Ediliyor. 

Streza Konferansı intibaları . Bay Makdonald'la Bay :Flandin halk arasında .. 

4j~tllaı, 18 (A.A) - Havas eylediği habtrf üzerine bOtün hay Bitler ile müoavirlerfnln 
\J

1
''11dan: ~ün Alman hOkumetl resmen ihdas eylemiş oldukları yeni 

~'tı~•lar kurumu konseyinin harekete geçmemiştir. metodların Avrupa dlplomael· 
~u kararını kabul . Matbuatan neşriyat tarzı son eiude huıole . getireceği neli· 
ltı • - günlerde el han efkarı umumi· celer hakkında kaydı ihtiyatla 

8
• gdtere'nin mlyesl Ozerinde bir tazyik btyana miltalea etmektedirler. 
ty yapmıya açıktan açığa çahş Führerin kararlarındıkl isa· 

lt 8@al Y O) U... mıştar. Maamaf ih Alman siya bet nazarlarında şftphe ~ötOr 
~'l&ltd a•I mehaf ili vaztyett önceden mi yen Nasyonal Soeyallet ma 
htıd onald, Hiç Taah- kavramllJ oldukları için Ceoev haf ilde Alman matbuatının 

e Girmedik, Diyor re'de verilen hOkümden pek okuyucularına eavurduğu kil· 
fazla mütehayyir olamamışlar · für lerin hariçte yapacağı tesirler 

lo Bay Atakdonah 

'-ı.ı,:dra, 17 (A.A) - Avam 
'- ··~•tıd B ltttr ki . 1 

· Makdonald de 

Stteıa'~ 
ttıı.ıedtk 1 hiçbir taahhüde gl 

"'" ' M11maflb Almanya· 
8011 h 

l~t ... ed&k •reketlnl de mazur 
~l, btı b. Ve açıkçı anlattırdı 
tt~'••al ~teketl nhlm bir le· 
"-lb • 1 

•ebebl Ye uluslararası 
dı111._.,e latıkrar teokllAtana in· 
tı~ ' 1'1Ghl b tcllkk ID lr darbe ol•· 

l etmeJueylı. 

dır. Areıoloeal hadfeatın bazı hakkında son dakikaya kadar 
dikkatli müşahedcılerl, f llhakika - Sonu 6 11cı yüzde -

lzmir'lilere t\1üjde, Atlı
tramvay Kalkıyor. 

-------
Karar:Geldi. Bu iş Belediyeye Ve 
rildi. Şimdilik Otobüs lşliyecektir. 

İzmir atlı tramvayları artık 
tarihe kauşmık ftzered.r. 

Bakanlar heyeti kordon tram · 
vaylarınm ay başından itibaren 
faaliyetinin tatil edllmeııinl ve 
btıtfln tramvaylarla mOotemUA 
tınan lsmlr belediye•lne devro· 
Juumuıoı, trım.a7 hauıaın 

belediyece aöktGrfilmeıl onay· 
lanm1şt1r. Buna dair Bakanl .. r 
heyetince onaylanan keatlrlm 
dön vUAyete gelmiştir. Yarın 
belediyeye tebllğıt yapılacaktır. 

Belediye Aleancak ile konak 
araaında munlHam otobtııler 

- Sonu 3 ncG 7Gsde -

Bu Dileğimiz, Roma Konferansını Alakat.lar Eder
miş. Gazeteler Bu Hususta Bize Hak Veriyor. 

Londra, 18 ( A.A ) - Lon· 
dra mehdili oloslar kurumu 
koneeylnln dün izhar eylemiş 
olduğu birlik delilinden ve 
nciimle Polon ya ve bazı ce· 
oubi Amerika devletlednio 
tavır ve hareketinden memnu· 
niyt> t gÖ3termektedfr. 

Dünk\i kabine toplantısını 

mütea.Lab konsey fçıhnaında 

Tevfik Rilşdtı Araa tarafından 
ortaya konan Çanakkale boğazı 
vaziyetinin tadili keyf lyetioio 
Roma kooferaneına taalluk eder 
bir madde olduğa kaydedil· 
mekte idi. ~ 

Ttlrk askeri kuvvetlerloio 
""vknlceyş vaziyeti kafi dere· 

Çanakkale boğaı.1 

cede emnlyf'tl kAfl bulunduğa 1 hnhangl bir lt>cavüzün Arsı· 
ve o maotakıya vokobulacak - Sonu 2 inci yhde -

...................................................................................... ~ ................................................................................ 4 

Deniz Divanıharhı ____________________ .. __________________ __ 

Yunan Donanması Asilerinden 228 
Zabiti Muhakemeye Başladı. 

Deniz Divanıharbıodan bir iııtiba. Sağda Divanıharb Reisi, altta köşede Dh·anıharb Müddeiumumisi 

Elen donanmaeını kaçıran Barb divanının ilk cel· ulaeo için üzilntü teşkil eder. 
228 deniz zabitinin muhake· sesinde dinlenen hukuku umu· Donunla beraber, Elen ulusuna 
mesfne başlanmıotır. mlye şahfdlerl, Elen donınoıa· çok zarar veren layanın, donan· 

Sılamin tersanesinin bGyftk sının asiler tarafından nasıl - Sona 4ncü sahifede -

salonunda kurulan Deniz dl· kaçıraldığını uzun uzadıya l1ah r " 

vaoıharbı, ilk celsede 60 kloi· eylemltlerdlr. HaJkevİ 
nln duruşmaeını yapmıotır. isyana lotlrak etmiyen lraka S 

Bcıton Atlna ve PJre halkı· torpidosu kaptanı (Skufopuloe) 8Şkan)1ğ1ndan: 
nın, alAka ile taldb ettiği bu asi deniz zabitLrfnden en çok Halke•lnde esklden yazılı 
muhakeme hakkında son posta suçlu olanlar hakkında mabke· olan Qyelerfn hergnn ıaat 
ile gelen Atlnı gazetelerinde mtye mildellel malumat ver· 10 dan 12 ye ve ı~ ten 18 e 
uzun tafellAt vardır. Bu gaze. mlştlr. Bu oahldln ifadesi iki kadar Halkevlne baovurarak 
teleTde olruduklarımızı kHmen celseyi baştan başa işgal etmiş kayıtlarını yenilemelerini n 
terctlme ve aoağıya aakledi· n b6y6k alAka ile dinlenmiştir. yeniden dye olmak fstlyenle· 
ycıruz: (lraks) eftvarlsl ifadesini hcı rfn istedikleri şubeye kaydo· 

Deniz dlnn harbine Yerilen IAsa ederek şunlara söylemlotlr. lunma'armı rica ederim. 
ael zabitler 228 kişiden lba· - Suçlular Elen donanma· Halkevl başkanı ve Yozgat 
rettir. Bunların bir kıımı Mi· sının en değerli uıuvlarıdır. Saylan 
llno'da bulanduAondan gıya· Bunları, lıyan maznuna olarak A. DoAan 
ben m'lbıkeme edllmekıedir. bogankG halde gGrmek, Elen 1ı.. ~ 



B 
S;za ~~feranAI ;~ticileri • ı · ,,. T e o y a ~ o D lYI y lYI m o a il"' o] 

ay a . ona ngı ız- •• • • KOçOk Duyumlatl 

GdnQn 

lere Teminat Verdi. Dortler Mısakı 1-;ın .. Panayır 
Komite Don Toplandı· 

3 Devletin ittihadı, Hiçbir 
Aleyhine Değildir. 

Millet 

Londn. 18 (A.A) - Baıbı· 
kan B. Mıkdonıld rıd.ro ile 
neıredllen bir ıöylevinde Streu 
konfer1n11nda elde edllmlı olan 
netlcel.,rden bıbeederek lnglllz 
mlUetine kendJılnln Strezm'ya 
nimetinden evvel mevcad olan 
taahhütlerden gayri hiçbir taah 
bade glrtıilememlı olduğa hak 
kında teminat vermlı ve Al· 
manya'nın 16 Mart tarihli 
beyannımeılne kadar elde edil· 
mf o olan neticelerin mohtfaza 
edllmiı olduğuna &öylemlıtlr. 

Baıbıkan bundan ıonra 

Streza konferınıındı elde edil· 
mlı olan neticeleri h'iıltıa etmtı 
ve bllh1111 bu neticelerin en 
mahlmmfnln ve en ılyade 
ehemmiyete pyan olanının BQ 
yftk Britınya Faaa9a ve İtalya· 
nın aralarındaki teeınQd ve 

nhdell ll&n etmeleri ve glrlı· 
mit oldukları ite devam eyle· 
melerl olduğuna llbe etmlttlr. 

Batbakın ıGsClae devamlı 
demlıtlr ki: 

- lıtlkbalde baycık bir 
Gmldle intizar edebiliriz. ÇO.nkft 
ha Gç memleketin ittihadı hiç· 
klmff' aleyhine mfttencclh de
ğildir. bo Clç memleket ıulhon 
mohıfazaıı ve her hangi bir 
mllletln taarrusa ugrım111 teh· 
llkeelnln def 'I için diğer mil· 
letlerln de kendilerine iltihak 
etmelerini letemektedlr. 

Lokuno muahedenımeılnln 
hlse tahmil etmekte olduğa tı
ahhadlerl teyld ettik ve hun· 
lıra eadık kılacağız. 

B. Mıkdonıld dftn avım 

kımuısındı prkt ve merbzf 
Avrupa'nın emniyetine dair 
had etmlt olduğa söylevi hft· 

IAıı ettikten ıonrı 3 tobat ta· 
rlhll İnglllz-Frın11s beyınnı· 
m"ılni batarlıtmıt ve vaziyetin 
111Ah bulmakta olduğu bir ııra· 

da 16 mart tarihli Alman be· 
yınnımeılnlo ortaya çıkmıo ol· 
doğunu ve bu beyannamenin 
ııkeri hava kovvetJnln artmakta 
olduğunu göıtermeıd itibarile 
bftyftk bir tesir len etmiş ol· 
doğunu llhe eylemiştir. 

Bay Mıkdonıld'ı göre h4dl· 
seler Avrupa ve lngfllı ef Urı 
umumlyelerl Gzerlode yeni ve 
lhtllAlenglz bir tesir hAııl et· 

mittir. Bir muahedenln ıhkAmı· 

oın lhlAl edilmesi ourltl mu· 
clb bir halde ve Almınya'nın 

hareketi milletler ar111ndakl 
mfttekıbll itimadı kôk'llndcm 
11rımıotar. Zira bu hareket 
harbten ıonra yapılacak olan 
ea mClhlm belki de eo teşvik· 

kAr mftzakerelerla · ki bunları 
lttlrakl Almanya da kabul et· 
mit idi · arefesinde yapılmıştır. 

Bay Makdonıld ıözftne de· 
vamlı demiştir ki: 

- Sulhun mobıfızaıı ile 
al&kadar olanlar bfttftn idealler 
için olduğu gibi ıolh için de 
fedıkArhklar ve hıu& böyftk 
fedaktrhklar yıpılm111 zarureti 
olduğunu blltrler. 

Bıtbıkın cihan ıulho mee' · 
eleelnde her§eye rağmen Gmld · 
vardır. Mumaileyh ıon ıöı 

olarak şöyle demlotlr: 
- Stre11 konferansı ruhu 

muhıfHı kararlan tatbik ve 
gayeleri tıklb edildiği taktirde 
ıtyaai batıda bulutlan dağıt · 

mağı ve ıulh gGaetlnln çeh· 
reılnl göıtermeelne yardımı 

dokunacaktır. 

Hükômetimiz Bu Misaka Rusya ile Ro- Yeni Kararlar verdi· 
Panayır 1141 komlteıl d0° 

G • J • • T k J • f E • • toplınmıttır. Panayır yertod' 
manyanın ırme erını e 1 tmıştır pavlyonlırın tamirine ehn~~= 

başlınmışt1r. Panayır gazln""
dı değfşlkllkler yapılacaktı'· 
Seyyah celbi ile ılAkıdar ~O· 
mite de düo faAI komite Ue bir~ 
ilkte Panayıra fazlı seyyah celb 
imk4nlarını aramıştır. 

İeıınbal, 18 (A.A) - laglllz gazeteleri yazıyor. Sıreza konferansı oetlceıl olarak teklif olanın 
Ttırklye .. İtalya ·· Yugoılavya ve Yunanlıtao ıraaındakl mleak için Tarklye. bu mfııkı RoBya ile 
Romaayı'nın da girmesini istemiştir. 

İBtanbul, 18 (Hususi) - Balkan hariciye nnırlar1, mayııın onunda B'ilkree'te toplanacaktır. --·--Ordu Mensuhlarının Maası. 
' -•• umera ve Zahitaiıın Yeni Maaşları 

Nasıl Teshil Edildi. 
Ankar11. 18 (Boıol!i) - Ordu menıublınnın maatlırını yapılacak olan mıat zammı için Ka· 

mutıya gelen llylhada; birinci ferik rtıtbealnde bulunanların maaş aBltıl 150. ferik rCltbesinde bo
Junanlarıo 125, . mlrlivalar da 100 ile 90. mlralaylırın 80, kıymıkımlarıo 70, yftzbaşıların 55 ile 
45 ve 40, birinci mtUlzlmlerln 35, mtUblmlerln 30, zabit veldllerln 25 ve 11kert manin· 
lerlnln 20 liradır. 

~~~~-----·~·~·~···~·~·~·•--41111 .... ---------
Kamutay Yakında Roma'da Konfe-

rans Toplanacak •. 
-------------~--------~ 

Köylerde 
Talebe Bayramı 

VUAyct köy barosu; bOtO~ 

" köylerde ıpor alınlarıaıD 
b•· mıyıa talebe bayramı için 
bil' zırlaamaaına mohıarbklır• 

dlrmlttlr. Her köyde tıleb' 
bayramı geoit bir progr•'°' 
§eDlikle geçecektir. 

Vali General KAzıoı'ıll 
• 

DOnkO Tetkikler• 
Vali General KAiım Dlrf~i 

dan Bergımı'yı gltmlı, foÇ'• 
ıe· BHgımı -ve Menemen k61 ...... 

rinde bet yıllık köy kıl .. ... ~. 
mı programı tatbikatı 

kında tetkikler yapmıttır. 

işçi, Esnaf 
Hazirana Ka
dar Çalışacak .. 

Ankara' 18 (Buıuai) - K.a· 
mutıyıa haziranı kadar çılı

oarık mevcod itleri bttlrmeıl 

tekaror eylemlotlr. 

Fakat Almanya Bu Konferansa işti- Birlikleri Bodcesi. bl· 
Co.mhurlyet Balk Pırdıl ~ 

Artistler 
lzmir'e De 
Gelecekler .• 

Ankı.ı. 17 (Baıuıl) - Sov· 
yet ırtlıtlerl, lsmlr hemterlel 
Vorotllof on ırnılle lsmlr'I de 
ziyaret etmeğ• karar vermlt· 
ı.,ıdlr. 

Kamutayda 

rak Etmiyeceğini Bildirmiştir.. mayeııadekl tşçı ve e•a•' birli o•· 
bGroıonuu yilzhln liralık b 

lıtanbul, 18 (Buıuef) - Almanyı'nıa. Roma'dı toplanacak 
olan konferınıı fttirık etmlyeceğl Berltn'den haber veriliyor. 

Cenevre'dekl kırarlar, Almınya'dı derin bir aeıblyet oyan· 
dırmıştır. 

••••• 
Trakya Müslümanları
nın Vaziyeti Ne Olacak?. 
Elen Dış Bakanlığında Yeni 

Geçti .• Müzakere 
Bir 

1
.,. 

ceel Ticaret Oduı ld•re )ae 

tlnce Ôkonoml Bakıab,..,. 
gönderil mittir. 

Atyarışları 
Yanı ve ıelAh encame ...... 

GçancQ hafta ıtyırıtlırı bo,... 
toOıt yapılacak ve kotolardın ~ .. d 

Ziraat bakanlığının 9 Y
hıllakın lngill• tayı .. tal'· 
caktır. 

8. HulOsi AkgnoıOf 
le~'' On gtın evvel Mem ~ 
fail 

h11taneılnde kendlılne e. 

8 w l A k A V . Dünkü ogaz arın S ~erı azı- Müzakereler 

lıtınbal, 18 ( Huıoei) - Atlnı'dan haber verlJtyor: Trakya 
mGslftmaalarını ılAkadar eden hoıueıt hakkında bogGn Elen 
Dıt bıkanl ğmdı mClıakereler ;cereyan etmlttlr. Bu konuşma· 
lardı Trakya genel valisi (Londo) ile bog'ilnlerde Atlna'da bu· 
lunıo Yunınletın'ın Ankara sefiri Sıkelaropoloı hazır bulun· 

ameliyatı yapılın Emniyet 111
01 

dOrlClğft adlt kııım b•t~1, 
Bay Buhiıl Akgftmftt talll• , . 

bı•I 
lylleşmlı ve Memleket 

yeti Hakkında Dileğimiz 
- Baıı l inci eablfede -

aluııl m4dahıleyl davet edeceği 
ve Balkanlar'da yeni bir tıkım 
anlatmalar akdinin bu emnl· 
yeti dıba da tıkulye eyliyeceğl, 
ha mGnaeebetlcı tezktr olmak· 
tadır. Almınya'aın deniz me· 
talibine gelince: 

Bunların 3·2 tarihli teklifler 
cClmleılnden ıyud edllmlyeceğl 

ve ancak emniyetin lıtlkrarı 

temin olunduktan sonra ve Ver· 
11y ıalqmasının beelncl mıd· 
dealnln yerine gelecek bir oz. 
laımının çerçeveıl dahilinde 
olmak tartlle nısarı dikkate 
ıhnıbtlecegt mGtıleı edilmek· 
tedlr. 

Pırtı. 18 (A.A) - lnglllı · 
Franıız İtalyan te•nGdClaG kov· 
Yetlencliren olaılar kurumunun 
kanrı matbuat tarafındın hG· 
yak bir memnuniyetle lı:artılın· 
maktadır. 

Birçok g11eteler Danimarka· 
nın lmtlnaının ınlışılm111 il· 
umgelen bir hareket olduğunu 
ve ba memleketi tenkit etme· 
mek lhımgeldlAlnl eôylemekte· 
dlrler. 

Franıız · Sovyet hilafından 
bıheeden Le Malin gueteıl. 
B. Lavıl'ın mCltek•bll yardım 
otomıtlsml fikrinden ırkad•t · 

lannı vugeçlrdlAtal yazmak· 
ladır. 

B. Tevfik RClşdG Arıı tarı · 

fındın ortaya atılın boğazlar 

mes'eleelni ılkredeo ayni geze· 
te diyor ki: 

- Boğaslırın tahkimini iı· 

temekte Tarkler madıfaa muıavatı 
prenılblnl haklı bir tekilde 
tefılr etmlı bolunayorlır. Eıı· 

ıen Tıırkler geçidi 1erbeıt bı · 
rakıcaklıunı llbe etmekte· 
dirler. 

Ôn gazeteel de diyor ki: 
Tarklyenln beyanatının mı· 

nıfı tndur. Balkan misakını 

men&ob devletler boğaların 

tahkimine maıaade ettikleri 

takdirde diğer uloıların ılllh· 

lanmıeını lttlrak edeceklerdir. 

Bu hareket tarzı çok mantı· 
kidir. 

Cenene. 17 (A.A) - Ulaı· 

lır kurumu koaıeyl hatkaaı B. 
Tevfik RiltdCl Ataı mea'elenin 
e111ını temas etmekllıln boğaz· 
laun aekerllkten tecridi hoıo· 
ıandı Lozan muıbedeıile teılı 

edllmlt olan fraklı muameleye 
Terkiye monhbuı ııfıtlle hlru 
etmletlr. Bay Tedlk RiltdG 
Araı bonon mukabillade Lo. 
kırno ınlışm11ı nevinden bir 

feY mevcud bolunmıdığ•nı kıy· 

detmlttlr. 
Slr Con Sıymoo, Baron Alolıl 

ve bey L.vaJ bu mee'eJe hua· 

Ankara 18 (Boıoıt) - Kı· 

motıy bugdo toplanarak 1439 
ııyılı ordu ikramiye kanonunda 
bası değltlkllkler yıpmıttır. 

Rusya-Fransa 
Anlaştılar •• 
Esaslar T eshit Edildi 

Cenevre. 18 (A.A) - Bay 
Lavıl ye bay Lltvhıof dan 
ıkpmkl görGtmelerinde Fran· 
ıız Sovyet ltllllının eıu hatlı· 
rmı teıblt etmişlerdir. Nazırlar 
metnin yızılmuı için h4k6· 
metlerine mdracaat edecek· 
lerdlr. 

Dankil mGsakereler Fraaıız· 
Sovyet uzlıtmaeı eeaılırının 

lesbltlnl elmdlye kıdu gecik· 
tiren kftçClk mfttkftllerln orta· 
dan kalkmııını temin 'etmlıtlr. 

lıtınbul, 18 ( Huıusl ) -
Cenevre'de devam eden konuı· 
mılar neticeılnde Fnnıız· Sov

yet anlatmaıı kıt'i teklini aldı. 
Bo buıue için taftllAI bekle· 
nlyor. 

ıanda kuyuda lbtlrazlye derme· 
yan etmlelerdlr. 

Bay Lavıl Tftrklye'nln gftaGn 
birinde Avrupa'nın bo mıntı· 

tuındı teılı olunacak maıterek 
bir emniyet ıletemlnden iıtlfıde 
etmeel ınaıonda bulunduğa 

matale11ını ıerdetmletlr. 

Bay Lltvlnof Tftrklye'nla ar· 
zuıono kabili tıhıhıkkak oldu 
paa 16ylemlttlr. 

muetur. 
Konotmılardıo ıonra gazetelere hiçbir haber verllmemletlr. .... -

Kadınlar Kongresi Dün 
Istanhul'da Toplandı 

Murahhaslar, Kadınlara Hak Veren 
AttOrk'ü Selamladılar •• 

lıtanbul, 18 (Hoıoıl) - Areıulu11l kadınlar kongresi. Yıldıı 
11rıyının bftytık 11lonanda vali Bay Muhlddln'ln bir ıöylevl 
ile açıldı. 

Morıhh11lır. Tftrk kadınlarına nylavhk hakkını veren Atı· 
tGr'kl hClrmetle eellmlıyarak andılar. 

••••• 
Balkan Antantı ökono

neıloden çıkmıttır. , 

Polonya Sefiri GeJd• 
1or· 

Polonya bGktlmetlnlo ıtJ 
kiye ıeflrl cenapları dan ıkfl lf 

1 gelJO Afyon trenlle ıehrlaı ıe .,. 
ve lıtııyoada vllAyet aılOI "1 
hu\uk itleri mftdiirft ki'' 
Fuad Yurddat tarafındı• 
tılınmıotır. 

Dairelerde Teftit 
V alt mua •ini Bay Sed•d ;:. 

dairelerde memurların çab 

Iannı tef tlt etmlıtlr · • fi 
Memurin Kooperıatl 

Memurin kooperadf 1 k;::: 
reıl yakında to.plınıeaktır · tlf I' 
lıntıdan mıbad; koopet'k-'' 
yeni glrlteceğl itler lçlo 
reden mGuıde ılmakıır. 

mik Konseyi Toplanıyor 1--
193

-
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_ ____, 

Yugoslav Murahhasları ~~~m 
L---....;..----~------~ 

Romen ve 
Ankara'da istikbal Edildiler 

Ankara 17 : (A.A) - Balkan antantı ökonomlt konıeyl 

lçtlmılarını iştirak edecek olan Romen ve Yogoılav monhh11luı 

bogGokil ekepreele tehrimbe gelmlelerdlr. Durakta dıvlel::rl 

bakanlığı namını kıroılanmıoludır. Romen monhhular ~ Anka 
rıpılaea. Yugoıln murıhhaelan Jee elçiliğe lnmltlerdlr. Elen 
murahh11lırı yarınki ekıpreele geleceklerdir. 

Morahhu heyet bqkanları yarın ıııt 15,SO da aralarında 

hoıuıi bir toplantı yapacaklardır. Ôkonomtk koaaeyln genel 
toplant111 da yırın ••t 16.30 hll&llıhmer merkeal blnuı ealon· 
lanada ıçd .. kbr. 

Anht 1854 
15 Muharrem 

Evbt 
GGııeı 
Öğle 
İkindi 
Akpm 
Yatm 
İmlak 

EzaDf 
10,21 
5,22 
9,0R 

12 
~ .... ~ 

8,89 



• Mı·!ıı:;!?.::~t.J~!~::::::llllllllllllllllm~m11111mıııı11111111 ................................................................... ı .. :t .. : . .t D 
0,.li.S • .l. .. ::ihiihiiiiliiiiiihi l"'IH!!l'!!U!!! !alalf• - • ·ı• ) ye V e r """""""'"""'"'""'"'"'"'""'""'"""""'""'" """'""'""""'"""'''""""'' ...,,..IRllllllllllHlllllll--

Bey ne l mile li yet,. 1 G tüı li'il tüı li'il ş a ır d lUI v lUI m o a ır D ) ~lmaknyGa'ya Gi:, 
6 

,. ~ ece azetecı er 

~onya ;.yıa-: Bay AH Askerlik ' Yaşüzüm Sevkiyatını Muallimlerin Cuma-r-te-8~ ... G .... tı-ntı-
•za Tnrel'in Halkevin· •. Hakları 

de Verdiği Konferans. Şubesine ihbarda Bu· Nasıl yapmalıyız? .. ... • Tayyarelerle Hare· 
h ller cemiyet tçiod• terd luoaolar Okusunlar. Borçlarının Yarısı ket Edeceklerdir .. 
Qluıkun gayeııldlr. Hukuk~ İzmir askerlik eubealnden : M d ] } 1etınbol 18 (Hoıtııi) - Bit· 

111' '10a onunlçlu, ODOD refahı ilca e e stasvonu Bu Husustakı· Bu Yıl Verilecek lerln daveti üzerine Almanya· 
le ı k Şubeye lhbaratta bulunanlar J 
17 

n ltafı için yapılmıştır. "hb k 
1 

R . d N ) VUAyet genel kurultay maa· ya gidecek olan Tftrk g11ele · 
'Cildi 1 d h ı ar eat arında açık adresi aporun, a e er Tavsiye Edı·yor?. tlbl 8 e ukok kaidelerine ,e imzalarını da yazmalıdırlar. rlf encümeni dan toplanmıı, elleri, cumerteııl gGntı buradan 
k 1 olarak yııımağa ve bo Bonon haricinde vuku bula· -------- masraf büdcealoi koooşmuştur. tayyarelerle hareket edeceklerdir. 

1 delerin bir cereyanı için za · Geçen yıl lsnç'e gönderilen eartlar bolunca derhal üremek· VllAyette mektebler ço&a\malt. M b K 
l'Qrett C&k lhbarat makbul tOtUlmı• bf iL n. n. h ( l!ı at u at ong t olıo herıeye rıza gös· r m .tar yaıuzum eğen ı . te ve Ozümleri de çOrüımek· tadır. Kadroya , dıhı iki mtı · • 
~roıeğe mecburdur. Bo rıza yacakltr. mit ve bazı İsveç ticarethane · tedlr. fettlı ilheal ve hademe mlk· res. H 1 ..-
~ llereee~I koyıdlarıo eD ba,IO• \._ ,/ !eri ambıJijJm hakkmda IH· İolHJOD müdftr(ftğft, geliş( tarının arlırılmall muvafık ) azır ıgı 0 

oo 

111 
ID••yYeo ve hodoıları gaye · Köylerde Mekteb ol,elerde bulunmuşlardı. Bor· güzel yeıl1ılrlleo ftıümlerlo yoı görlllmü1ıür. Moa!llmlerlo al•· Aokaro, 18 (Bo1aıi) - Ma· 

gt e lllıbdod bir (otorite) altma f h l nava ziraat mücadele istasyonu olarak tane halinde ambılı1j cağı olan tazminat ve mesken yıs'ın ylrmlııinde bureda top .::-k ınftkellellyetl gelir. Bn· m t j 8 ll 3 f l m ftdürlüğ ü, yaı üzfim ihracatı yopıl moeıoı, am balA j kabları. bede ilerinden yorm olan :l4,4 00 looaca k olan matboat kongre· 

oı lın g•yeolle mahdod bir Bir moalllm vekili ve altı hakkında bir rapor hazulamıı non; gldec•ğl 1•rlere bdor çü liro bfidceye konmakıador. Bor ıloe her gazeteden morobb11 

Ilı <ıılte dedik, Bu gaye nedir• aylık vekillik müddetlerini NI· ve vll4yeıe verml,ılr. Bo ra. rüklftk yapmoyacok şartlar için· coo yar"' gelecek yol büdcealoe ğöoderllecokılr. 
•eu•~t cemlyetlo gayesi, cemi'. san 935 sonunda dolduracak porda ambal4jlard11n evel Ozü konacaktır. Maarif eoc6menl,· Etı.bba ı ... - bll U' b 1.. d de gönderilmesini tavsiye et· 
lı:Qlı; geyeıl de (Ferdlerln hu · olan okutmanların bulundukları mun g ı ve ım a a1a aya · mektedlr. JstHyon müdürlOaü moıllimlerln tazmlnıt ve mes 

llıl o llleıruıaını tahtı te · k bl nacak şek.lde istihsali lüzumu " keo b d il • d me le erin umumi yoklama · e e erıo e mururo za· 
ile l hlldirı"lmekt di Ç''oku- JL ya~ sevkedllt>cek üzümlerin 

• a mak) dır. Şu hılde, l (1 h e r. u 
88 11.rnı · mın mea'eJeslnl kabul etme· 

•erdi arı mtl anları) 28 Nisan ı d ._1 k fi hususi bağlarda, itina ile ye · 

Oı..1 8 tıhmil etme&e mecbur 93r. lhl d ar a rço eapro t ve para· mlştlr. Bir k1&1m üyeler ise 
IQQ~u " <> tar n e yapılacaktır. zh haatalıklarıoın izleri vardır. tJştirilmetılnl de tavsiye etmek. 

•ı otorite ancak bu gaye· Bu mektebler l Mayıs 9?5 te azlıkla müuru zamanın nazarı 
1 

teını l Pauzhler, ambalıijı da uygun tedir. 
Clldd n edinceye kader mev· kapatılacakt r . Yasaya göre alh dikkate alınmHını latemhler· 

a, Qr. Hududu bo gayedir. aylık mfiddetl Nisan sonunda s A t. l . . K dlr. 

111 
ttıll devıeııer araaında tllen olmıyan muallim vekmert de ovyet r iSİ erIOlll OD· S l d. 

etcat e e 'le ve yarın hukuken de diğer mualUmler gibi derslere ıye• 
te tıt bulacık olan muazzam devam edeceklerdir. Nisan so S • Çok G •• } G l • C ~1•1 içinde nzlyeı bodur. oooda kapanacak ilk mekıeb · erı uze eç ı nin evabı .. 

Belediyenin işevi 
Kapaomış Değildir .. 

t1a ltn, lçtlmıi bir me.hluk· lerln adları maarif memurları 
t, v b ~llıl e o vnsfından dolayı, tarafından maarif müdürl6ğ0ne 

~Jet içinde yaşemıya mec· bildirilecektir. Niean aonuoda 
bblı; tır. 8agGnki devletlerden, ayrılacak muallim vekilleri, 
'-tt 1 ferd gibi içtimai birer biıtün işlerini hitfrmeğe mec 
dt1a Yet olmuetor. Nasıl kl ter· burdurlar. Bunu yapmıyanlar 
~e 1

10tloıai bir mablQk oluşu gelecek yıl mesleğe alıomıya 
~1Yetl (Devlet) dediğimiz caklardır. 
'hlt tıtu vOcude getirmfose, 
ile k loıU, bugOn kendi kendi· 
g,1.._1

1fıyet edemlyecek hale 
bQ 1 olın (Devlet) 1 de daha 
-~lk bir cemiyet içinde ya· 

17• Ilı b -.iti ec or vaziyete getlr-
't r. Milletler arasındaki aıkı 
te 'ttebat mDtekabll haklar 

'-er ':lfeler •Gende getiriyor, 
"'-ki etlet, lneanbk içinde yap· 

leıt,: lll6kellef olduğa vazife· 
lll"· teıhll yolunda diğerine 

,..,ellet 
~ etmek mecburlyeıl 

"••ııd d ' a ır. Kendlııl de, ayni 
lll"· t için, diğer devletlerden 

,..,en t 
'· e lıtemek bıkkını 

"•lı:ıt b le ' fttftn bu 1aruretler 
llle1a ~"•ead filli vaziyete rağ· 
'eı.._11:~lr edilemez ki, bo bey-
14.111 lll6naııebatıu büsnd 
'Getll~lnt temin yolanda tees· 
htı:. •ırurt gördOğOmüz ve 
tı1111;daıı beri izahına çalııtı· 
lll"'1 kıldelerln heyeti mec· 

-.._.,~,. bir ( İdeal hukuk ) 
Oellle lbden henüz ileriye ge· 

b -..ur. 
~•bakı 'ett lçt ' bu mQnıeebıtın ldı· 

lı111ı:-.1ı;1
11•. 11ınzo ve mileyyldeli 

b111ı;11 lı: •btiyıc vardır. Dünya 
.1 Ctllır b ~ bta ınırı üt6n mesaisi 

Yalandır 
İıtaobul eeoaf cemiyetlerinde 

( L02) bin liralık bir suiistimal 

oldoğu iddia edilmiş ve hatta 
bu haber İzmir'de olmue bir 

vak'a gibi göıterilmlştl. İııtan · 
bol gızetelerlnde okuduğumuza 

göre, İstınbol esnaf cemiyetle · 
rinde yapıldığı iddia edilen 

(102) bin liralık aulistlmalln 
ıslı yoktur. 

Muallimler 
C. H. P. Başkanına 
Teşekkllr Ettiler 
İzmir ilk mekteb muallimle· 

rlnden bir grub dün Ctımburl· 
yet Hılk partisi başkanı Yoz· 
gad aaylnı Bay Avni Doğan'• 
zl yar et ederek muallimlerin 
dileklerini yerine getirmek ho· 
sosunda gösterdiği alılkadan 

dolayı bdttıo İzmir ilk mekteb 
moalllmlerinin teşekkürlerini 

bildirmişlerdir. 

Takas Komisyoııu 
Vilayet t1&kas komisyonu dün 

toplanmıştır. 

Atatürk'te 
Marşı 

istiklal Bulundu Ve 

ile Karşılandı --·--Ankara, 17 (A.A) - Sovyet 
Rueya'nm bilyük artistleri bu 
gece halkevl salonunda ilk 
fastlvallerlnl gOzlde bir kala 
bahk karşısmda vermişlerdir. 

Saat 20 den itibaren balkevl 
nlo büyük salonu davetlil erle 
hınca hmç dolmuş bulunuyor· 
du. Localarda bııbakau, bütln 
baki.olar ve Sovyet büy6k el· 
çisi B. Karahan, aaylavlar 
bulunmakta idi. 

Saat 21 e doğra Relslcfimhor 
Atatürk salonu teşrif etmişler 

ve latlklal marelle karşılanmıe 
lardır. 

İstiklal marş1Ddao sonra en· 
ternasyonal çalınmıştır. Balke· 
vloden bir genç davetlilere 
Sovyet Rusy~'mn büyük artist· 

r 
Nikah 

Karşıyaka'da Bay Haııan 

Vıbıf kızı Bayan Mediha ile 
gazetemiz muharrirlerinden B. 
Nuri'nin evlenme meraeiml 
dün Karşıyaka belediye ef· 
lenme dairesinde parlak bir 
şekilde yapılmıştır. Birçok aile 
doetları bu münasebetle mille· 
addh bOketler göndermişlerdir. 
Yeni t:vlile-rl kutlular ve me· 
aut olmalarını dllerlz. 

lerlnl takdim etmiı ve halkevl 
nımma artistleri selamlamıehr. 

Müteakiben program moci · 
bloce koosere baılınmıştır. 

Programm her numarası bOyfik 
alkışlarla karşılaomıo ve geç 
vakta kadar devam etmiştir. 

lzmir'lilere 
Müjde. 

- Baeı 1 inci ıahlfede -
işletecektir. Otobftaler Oç da· 
klkada bir hueket edtcek, 
yolcuları taşıyıcıktır. 

Maliye- bakanlığı, mühim bir 
zararla ıth tramvayların kıldı· 
rılmaaı için bakanlar hr!yetine 
müracaat eımtetl. Ayııca bıyın
dırhk haklnhğı da teşebbGı· 

lerde holunmoetu. Bakanlar 
heyeti verdi ğl bir kararla 
uzayıb giden bo meı'eleyl nl· 
ha yet halletml,tlr. 

Birinci kordon ray kıamı 

hariç olmak Ozere parke dfi· 
eetllmektcdlr. Hatlar ııökaldilk· 
ten eonra tamamen parke 
düeenecektf r. Baher aldığımıza 
göre ath tramvay Jdıreslnde ça· 
hean 100 kadar işçi ve memur 
tramvay seferleri tatil edildikten 
ıonra işsiz kalacaktır. 

"-.ı)'e hukuku bolmıya ve tesis 
'1a-.,

111 
llltltneccihtlr. Yalnız, 

'ett11 •lllıh ki, bo hukukun TAYYARE SINEMASI 
1 1 gG ----- B -----3151 u gnn Telefon: 

Belediye baıkanhğından don 
ışığıdıkl mektubu aldık: 

17.4.935 GOnlll nüehanızdı 

çıkan (lo ve işçi arıyanlara ko· 
layhk) baıhğı altındaki yazıya 

karşılıktır. 

Üç sene evvel görd6ğitmilz 
lOzum üzerine açtığımız leevi 
kapanmış değildir. Bilromuz 

gene eaklı!i gibi çalışmakta •e 
işsizler için fabrika veealr mil 
easeıelere ve evlere kendilerini 
yer.leıtlrUJek ıaretfle it arayıp 
bulmaktayız. 

Gazetenize gönderilen ilanlı 
rın bedıva yıpılıcatından çok 

eevludlk. Ve bundan böyle lcab 
ettikçe ilin göndereceğiz, Say· 
gılarımlı. 

1zmir Beledi ye baıkanı 

Behçet Uz 

Kükürt 
Kaça Satılacak? 

Keçiborlu kftkürtlerlnden ilk 
parti yakında İzmlr'e getirile· 
cek ve aallşo çıkarılacaktır. Son 
gOnlerde kOkürt flıtlerlnıde lor· 
ba baeıoa bir lira kadar yGk· 
aellş olduğu ziraat mtıdtlrlGğfto
ce tesbit edilmiştir. lhtikAra 
karşı konacakllr. 

Keçiborlu ktlktırtlerl ilk ele 
azami 300 kuraıa teıllm edile· 
cektir. Jktucl eller; uzak yer· 
lere de olaa btltün masraf fer. 
dan sonra torba~ını 340 350 
koruea ıatıcaklardır. 

Odasının Ser~f si. 
laranbul, 18 (Boııoııl) - lı· 

tınbol Etlbba odaeı, tlmdiye 
kadar nt:~retml, olduğu eıbbt 

580 eeerl toplıyarak bir sergi 

açmıetır. 

Sümerbank 
Avrnpa'ya 
'f alehe Yolladı. 

Ankara, 18 (Buıo&i) - SO· 
merbank, Rosya'ya 70 kltillk 
bir talebe heyeti gönderdi. Bu· 
lar, tıhııfl ettikten sonra mem· 
leketlmlze gelerek SOmerbank 
şubelerindr. çelıeıcıklardır. 

Çocuk Esirge-
me Kurumıi .. 
15 Günde Ne 
Gibi işler Başardı .• 

Ankara, 17 (A.A) - Çocuk 
eılrgeme kurumu genel mer· 
kezi l niıao 935 ttn 16 nlHn 
935 tarihine kadar 1524 çocuk 
genel merkeılo pollkıllnlkle· 

rinde moıyene ve tedı'ri edil· 
mtıtlr. Dle muayene e..tnde de 
875 çocuğun dişleri muayene 
edilmiştir. SGt d•mlaeından 

her gftn 160 çocoAa 1158· kilo 
yekun olarak bedan aGt .eril· 
mlıtlr, yırdım yapalmııtır. 

Ayrıca 7 çocuğa dı çamııır, 

ayakkabı verllmek ıoretlle le· 

vlndirllmletlr. 

Hitler'in 
YıldönQmQ. 

Berlln, 18 (A.A) - Royter 
A janeından: 

B. Bitler doRumunan 71ld6· 
uOmtı olın cumartesi ,ıtlaO 

Berline gelmlyecek ye buna 
Bavyera'da geçirecektir. Blaa· 
enaleyb uluslar kurumu kon· 
ııeyinln takbih kararına kart1 
bu haf ta içinde Almanya'da 
bir hareket •okuo muhtemel 
değildir. 

lblı;a.. ç olmakla berıber b ,. .. •ız d • 
llıaıı, eğildir; ve bir gün 

"t tee11a d lllelt it 11 e eccğlne iman 
lg 1111ldır. 

.__ '-bcq 

======== Bnynk Bir Sinema 
Alrxandre Dumas f'fü'lu 

Harikası ======= 
Ölmez Eseri 

ILa Dam 

Bakanlar heyetinin şehirde 

derhal duyulan bu kestirimi 
üzt-rlne hu memurlar vaziyet· 
lerinl görüımüşler, Maliye hı· 

kanlığana mftracaat ederek taz · 
mlnat ve ikramiye haklarının 

teminini latemeğl kar~rlaıtır · 

Atış-Atlıspor 

Kulnhn .. 

Bay Arif Baytun 
Dün Toplantı Yaptılar 

lzmlr muallimleri; c. e. P. Dlln lzmir'den Geçti 

Muallimlerin 
Oilekleri. 

·--c-.d b •ıırda bnyak sanayi 
•111 tıldu& tle ı;U zaman, pıtronla 
......... •rıeındakl mOuıııebatı 
lbı~, bl edecek kel deleri bul . 
lbılı; ı "Lalllele hukuku yarat· 
O U:l&las 
\ ""'•ıııa •z zannedilmişti. 
'eaı.lll 1 asanları o kadar 

•ldıcte ıolırdı. Bugan bile bo 
.._L •Gcad ' 
1_:"1tır ._. a getirilen eseri 
~ · &Qla ı l..t erıll 1 illa lb, llrçok dev· 
""" 1 kına ı d......lbeeeıı n arı, muezzam 
~. h~ teıkll edecek hal· 
~tctld zamaolar, bugQn 
.. ._.ıı_ kıldel 1 l ,.. l er n bulunma· 
'lilla e ••ı' d .._ .. , •o a çekilen mGe· 

'- .:_~ lllClblm ıebebl, hu· 
-.ı 6 ınc 

-o Kam enva 

! 
.Marguetlte Gautler rolünde Yovnne l'rintemps 
Armand Duval " Pierre Freenıy 
Duvel Pere '' Lugne Poe 
Prodence " Jeanne Marken 
~ .......... .,.,-.......-..~~~.,,...._, .... -....~ ..... -.... ..-....~.....-~...-....~ 

Beynelmilol Şöhreti Haiz Olau Bu Filim Busene Yalnız TAYYARE 
Sinemaemda ve Yalnız Bir Harta Gösterilecektir. 

AYRICA 

Foks Dnnya Havadisleri (Türkçe sözltl) 
Son Yunan iıyanına ietirak eden zabitlerin Harb divanı 

huzurunda muhakemeleri . 

Seans Saatleri -----•ı 
Hergün: 14,30 - 16,50- 18,50 - 21,15 
Perıembe: 12- 14,:-\0 mektebliler aeanıı 

uma : 12 ilave seanıı. 

Dikkat:llergün son 21,15 
===:8eaneı (U ucz halk 
seansı) Fi. 25-35- 50 kr. 

Atıe ve Athspor koldbd Oye 
lerlndeu 20 kişiden mOrekkep 
olarak teekll edilen faal komite 
yarın hılkevlnde toplanacak ve 

kuUlbOn ufzamnameelnln hazır· 

etrafında konuşula· 

Türkçe Muallim
ler Kongresi 

Anklrı, 18 (Huıuei) - Bu 
yıl tatil devreılnde Ankıra'da 

Türkçe muallimler kongreel 

kongrnlne gidecek morehhaa· . Bayındırlık bakanhğı mtlate· 
larla bir konuıma yaparak dl· tetarı Bay Arif Bıytun enelkl 
leklerinl lzeh etmeğe karar gün Ankara'dın eehrtmlse gel· 
vermişlerdir. Bonon için dün mle ve bayındırlık bıımlben· 

öğleden sonra mekteble-r mft. dlsllğlnde bir mOddet meogul 
zealnde bazı baımuallimlerle olmuetur. Bay Arif; nlt Gene· 
muallimler bir toplantı yapı· ral K&zım Dlrlk'l slyaret etmlt 
rak; murahb1&lırla yıpılacık bl llL bili M 
toplaatJ gfinOnde konoıulacık 

mes'elelerlo ee1&larını teablt 
etmlelerdlr. 

Afyon'da Kar 
Afyon, (Hueuııi) - Dan ge· 

ce KOtabya ve ıehrlmlzde kar 
yağmaya bıelamıetır. Hnı çok 
soğuk ve bpahdır. Kıt Adeta 

eri elmlıtlr. 

Te r .te otomo e ene· 
men · Bergama aruındakl bl· 
yük Gediz köprGIOne giderek 
köprGntln ton nalyetlnl gör· 
mGe, Bay Arif; Anopa'da bir 
tetkik ıeyahatlne çıktılı lçla 
Atfnı'ya hareket etmlıtlr. On· 
dan SellnlRe de geçecek n tea.' 

kik ıeyabatlndeD Ankın'J• 
dönecektir. 



Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

~ATU/( flAKAll 

Tefrika: No. 29 M. AYHAN 

Bir Ağaç Gördüm. üstünde Yuvarlak, 
Kırmızı Kırmızı Şeyler Vardı .. 

- Ne kadar oluyor bu iş 

Aybey? 
- Şöyle böyle, beş ıy .. 
..:_ Epiyce bir zıman. Biz de 

Çin'den çıkalı üç ay oluyor 
gıllbı .. Sonra? 

- O gün de şehirde Mesu· 
cilerln tanrıya kulluk ettikleri 
bir gftodn. Bık Yakar, Aeyaoın 

o taraflarında dinler karma 
karıoıktır : 

Hırletlyanlar var, ~amalar 

var, ateşe tapanlar ur, dinsiz 
ler var .. Şlmdl de l slam' lar so· 
kuluyormuş •. 

Bırlstlyanhğı getlreııler 1 pa 
pasJırdır, Latıdan kalkmışlar, o 
uzun yolları tepe tepe buralara 
kadar gelmişler. . loean oğulla
rını yeni hf r din Uğretmrğe 

kalkmışlar.. Onların da pey· 
gamherl lsa namında biri jmiş. 
B~nlm duyduğuma göre, bun· 
larlı İslAm'ların dini arasında 
pekli fark varmış .. 

- En milhlm esaıları nedir 
aceba? 

- Birlik, el birliği. Allahın 

yanında, yasa önftnde birlik. 
insanlar kardeştir, müsuidir. 
Mallar ortaktır, eoraf, zengin, 
köle yoktur , diyorlarmış . Fakat 
ben hundan şüphelr.nlyorum. 

- Ne gibi Aybey? 
- Malum y•; balkın çoğu 

fakirdir. Geçimleri yoktur. Zen
ginlere bakı baka imreniyorlar. 
V ırhklı olanlar rahat içinde, 
kumandı ederek yaşıyorlar. Dl· 
ğerleri hep çile çekiyorlar. 

-:- Doğru! 
- Onlar da fakir halkı ken· 

dl taraf laranı çekmek için böy· 
le bir dftş'ftnceyl ortayı atmış 
lar. Faki rleri, zenginler aleyhi · 
ne kıı:ıkırtayorlar. 

Arab, Rum ellerinde, fakir· 
f lerln çoğu : 

- Bu din iyi, bize yarar! 
Diye diye hep o tarafa geçi· 

yorlırmış, 

Yakar, dikkatle dinliyordu. 
Bir arılık, 

:::-- iyi amma ·dedi· bu sade· 
ce bir vesile, bir sllAh olabilir. 
Yoksa y6rütemezler. 

- İşte ben de ayni ıeyi 
anlıyorum . Her neyse : 

O gün ne kadar oğraotımsa 
uğraştım, 11rıyın dört tarafını 
dört dolaştım . Bu hırlstlyan 

Beyin sırayı, hakikaten görüle· 
cek bir yerdi. Bilhassa bizim 
gibi göçebelerin gözOnft kamış· 

tırmık için yeter, artardı. Sa· 
rayın etrafında yeşU, düzgOn 
ormanlaklar, bahçeler vardı. Ben 
böyle yerler görmemiştim : 
Mtğer insan oğulları neler 

yapıyorlarmış? 

Ağaçların arasında düzgı1n 

yollar, sn kanalları açmışlar. 

Sağdı, solda ağaçlar budanmıı:ı, 

taranmış, ter·lemlı olmuş. 

O kadar meyve çeşidi de gör 
düm ki, hayret ettim : 

Ayıp df'ğil ya, biz bunları 

~örmedlk. Çoğunun adını bile 
duymadım ve hAIA da bilmem. 
Kendi kendime düşünOyordum. 

- Neden herkes girip te 
buradan ylmlyor. Yoksa onlar, 
bu gibi şeylere artak doymoo· 
lır mı? 

Bir ağaç gördüm. ÜsUlnde 
yuvarlak, kırmızı karmızı oeyler 
vardı. Bir tane kopardım : 

Ekolmel blrı:ıeydi. Bana erik 
diyorlar. Daha sonu bir bıoka· 

ıını kopardım, tatlı çıktı . Do 
da klrazmı ş. Bir başkasından 
kopardım, başka tarla ekı:ıl 

çıktı. Bu da vlone lmtı:ı. 

İyice yorulmuı:ıtom : 
Kuytu, gölgelik bir yere otar· 

dum. Sırtımı bir ağıcı dayı· 

dım. Güzel, kok.olu bir rQzgAr 
esiyordu. Uyuya kalmıoım. 

Bir arıhk, yaldnlmden gelen 
seelerle uyandım : 

ince ince seslerdi. Anladım 
ki oracıklarda kadınlar nr .. 
Gene gözlerimi kapadım. Fakat 
güneo gözlerime giriyordu. Ye· 
rlml değiştireyim, diye kalktım. 

Ar karodan bir ses geldi : 
- Hey yiğit ·dedi· buralar· 

da ne arayorsun! 
Başımı çevirince ne göreyim: 
Dört gençkız, bir ağaç ırkı· 

sından bana bakıyorlar. 
Bunlar, benim kabilemin ve 

diğer göçebelerin kızlın gibi 
değil, bir bııkı tarttı glylnl· 
yorlardı. Hem de baı:ıtan aşığı 
ipeklere bftrünmfttlerdl. 

~#<i 
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oradaki vekilimlza bir mektub 
verdi de .. ~ 

Hınamefendl evdeler de. 
mek? 

Evet, blrparçı yorgun, 
benilz kalkmadı . 

GoldO, llhe ettt: 
- Akoımkt eğlencenin tesiri 

tabii.. 
Ve aonra koşarak kayboldu, 

gitti.. Tereddtıd içindeyim: 
Gldlb Bışmet'I göraem, kırı · 

rında ıarar edtb etmediğini 

anlasam!,. 

Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

Çankü bu mektub hldJsesl, 
işi clddileştlrmlştl. Bandın 

başka, Haşmet karakterinde bir 
kadın. Dediğini muhakkak 
yapardı. O, kendi kalbinin 
ığr111, ıstırabı bahasını bile 
olsa, bu mClnasebetin bağını 

koparmak lıterdl. Hızla ytırft· 

düm. Köoklerlnln kıpıaı açıktı. 
Hizmetçi kızlardan biri beni 
görilnce koşarak geldi: 

- Hanımefendiye f.lfttfen 
16yleylnlz, kendilerini ziyarete 
geldim. 

Sına benziyorlardı : 
Yüzlerine hiç gOneo vurma· 

mıo eankl.. GOlftmıılyerek bakı · 

yorlardı : 
- Ben ne mi ırıyorum 

dedim· ne arayacağım? Şonun 
şurasında dinleniyorum tote. 

- Sonu var -
-------

Katil 
Uududdan Ka
çarken f utuldu. 

Gazlınteb, ( Hususi) - Do 
kumacı esnafından Ömer'I, 
çır~ı ortasında dokuz tabancı 

kurounlle öldüren ve bu esna· 
da yardım" koı:ıan kasab IAttıı'ı 
da çenesinden yarılayan Tatar 
Haean ve Yirik Abdullah nA· 
mındıld oıhıslar Suriye budu· 
duna olıımık Ozere iken po· 
llaln ittihaz etdlğl çok ieabetll 
tedbirler ve hudod boyondak! 
takibat neticesi ele geçirilerek 
adliyeye teslim oloomuolırdır. 

Kıtlfn, mıkUU Ômer'jn bun· 
dan bir ıene önce katil Hı· 
ıın'ın bOyClk kardeşi liOıeyinl 

öldilrmftş olmasından lltırl gel. 
dlği ınlıoılmııtır. 

Havalar iyileşti· 
Gaziınteb, (Hoeutl) - Buyıl 

mevsim bııındanberl havaların 

yığıob n mQIAylm geçmlı ol· 
mıu her nevi toprak mıhaul· 

lerlne bereket vermiştir. 
Bueene elde edilecek ilrOnön 

(Mıhıulan) dJ~er: aentılere ole· 
betle bir kıt daha fazla olıca&ı 
umuluyor. 

Geçen ftç senenin korıkhğı 

yftsanden mıluol Termlyen 
zeytin ağaçlarımız bu yıl pek 
dolgundur. Sıbonhanel6rlmiıln 

geçen seneler gibi İzmlr'den 
zeytinyağı getlrtmJyeceklerl zan· 
o ediliyor. 

Crfnrnkçn Yakalandı: 
Gazlınteb, ( Husoetj) - Ta· 

bıkhınede oturan, Gffirakçalftk 
ve falcılıkla halkı dolandırdığı 

ınlıoılın Maruf nAmındakl yo· 
baz, zabıtaca c6rmftmeohod ha· 
linde yakalanarak adliyeye ve 
rilmlştir. 

DedJm. TereddOd eder gibi 
oldu: 

- Daha kalkmamıştı ·dedi· 
- Y 1111 .•• Fakat ben adadan 

ayrılıyorum, kendlılne Teda 
etmek isterdim .• 

Kı2 bunun 6ıerlne köı:ıke 

girdi. Ben merdJvenlerde do· 
ruyordum. Bir dakika geçmedi; 
geldi: 

- Salona buyurunuz ·dedi . 
Hanımefendi geliyorlar. 

Bu son cdmleyi earfederken 
gözleri aalonon köoeılndekl bir 
oda kapısını doğru kaydı. 

Demek ki HaolOet'ln yatak odası 
oradaydı .. 

Salonda dolıoıyordom. Kıl · 

bim, küçük tesleatı konmuı 

hayiik bir dinamoya benziyor, 
aareılıyorum, aallanıyorum. 

Birdenbire bir ok gl hl odaya 
do~ra dlklldlm ve kapıyı ·~•m. 

eoız 

Oivanıharhı .. 
••••• 

- Baoı 1 inci yftzde -

maca tertib edildiğini söyleme· 
llylm. 

Bogiln huzurunuzda bulunan 
maznun meslektıı:ılarım, byını 

tertip eden yegiae ııhalyetler· 

dir. Bunlar, donınmınıo en 
bftyftk zarhhsı olan (Averof) o, 
bir keıd kulesi haline koyduk· 
tın eonrı dl ğer gem Heri de 
emellerine Alet etmloter, ve 
isyan bıyrağını kaldırmıolar· 

dır. Bonlırdın herhangi birine 
sorunuz; isyanı niçin Alet oldo· 
ğuno size eöyllyecektlr. Netekim 
ben de sordum. Birisi baaa şu 
cevabı verdi: 

"Keyfimiz istedi yaptık. u 

Maznunlar, (Averof) a giden 
(Demeeıikaa } Ue maiyetine he· 
men tibl olmuşlar ve tabanca· 
lırrnı çekerek, rııtgeldlklerl 

zabiti zorla kamarasını killdle· 
mlı:ıler ve bir an içinde gemiyi 
ellerine aldıktan sonra (Elli) 
ile diğer donanmayı da isyana 
e0r6klemltlerdlr. 

Tersane kumandanı amiral 
(Roşen), vazifesini ihmal etmiş 
ve iayının meydan almasını se 
beblyet vermf~ıir, mumaileyh, 
benim kumanda ettiğim gemiye 
iki defa gelf'rek hem şikayette 
boluomuo ve hem de isyana 
iştirak etmekli~lm lüzumundan 
bıhseylemiotfr. u 

Dinlenen diğer şabldlerde 

buna yakın ifadelerde bulun· 
moolarıa da donanma erkAnı 

harbiye reisinin kimin tarafın · 

dan vurolduğ•ınu la" lkUe lsbat 
edememlolerdlr. 

Muhakemenin, paskalyadan 
enl bitmesi için diğer ı:ıahldle · 

rln birkaç gOn içinde dinlen· 
meıl mukarrerdir. 

Deniz harb divanının, ön6· 
mdzdekl hafta içinde kararlı· 
rını •ereceği söyleniyor. 

• • • 
lıtınbul, 18 ( Hususi ) -

Glrid V alil umumisi, ( Apoekltls) 
isyanı iştirak eden Glrld'llle· 
rln, Glrld'de muhakeme edil· 
melerl hakkındaki talebe hO· 
kumetçe kabul edilmediğinden 

lstlfuını vermfetlr. 
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Çocuk haftasının 

başlangıcıdır. 

Alaşehir' den 
Bir Şikayet. 

Alıoehlı'den gtdlb gelen yol· 
colırdın aldığımız mektublarda 
şehir ile lstaayon arııındıki 

yolun pek bozuk oldutundan 
ı:ıikayet etmektedirler. 

Belediye başkanının ılAkuını 
bekleriz. 

Bıf lf bir eayha çıkardı. Ayna· 
nın önftndeydl. Çehresi bemyu 
olmootu. Ellle göğilalerinl ôrt· 
meğe çalıı:ııyordu. Sanki dili 
tutolınuıtu. Konuoamıyordo. 

Ben yıklıotakça o da a~ım 
ıdım geriliyordu. Gôaılerl açıl· 

mıo, eablt ve boo bir hılnı:ıla 

göz bebeklerime dikllmlotl: 
- Hıımet ·diyf' bağırdım · 

beni bırakıb gltmlyeceklln .. 
BAlA kendini toplayamıyordu: 
- Bunu yıpmayıcıkıınız. 

ÇQnkd hem kalbinize, hem 
bana acayıcakaınıı.. Sizi hıra 
kımam .. 

Sırtını dıvıra dıyımıı:ıtı. Y ı . 

nına yıklıotım. Çıplak kollarını 
yakalımııtım ki, bir ıhu çe· 
•lkllğtle sıçradı. Nihayet ağzı 
ıçılmıı:ıh: 

- Nazım Bey, dıt1rıyı çı· 

kıaıs .. 

Moda Dedi! 
Moda, ilk kadJDın ilk kadın 

hğında baolımııtır. Yani moda 
denen nesnenin tarihi o kadar 
eskidir. Kocaların batındı bu 
derd o kadar kökl~şmlş, o ka
dar dal budak salmıohr. 

Monter, Sekaapel, bonjur, 
bonaovar .. . İlA .. . Kelimeler na· 
sıl, beni çlleden çıkaracak kı· 

dar sinlrlendlrlrae bu moda 
kelimesi de Clzerlmde aynı te· 
slrl yapmaktan hali kalmaz. 

• • • 
Modanın ttırlftstı vardır. Me· 

selA: ZOğOrtlük modııı, palavra 
modası, bftlof modası, zOppelik 
modası... Bir de kadın modası .. 
lı:ıte ben bu sonuncu modadan 
bahsedeceğim. Diğer modalara 
gelince, onların da -Bazılarını· 

ssraaı gel dikçe tahlil edip f iklr· 
terimi yazacağım . 

• • • 
BlrgOn sokakta alelAcılb kı · 

yıfette gezen bir bayın görar, 
hem gfller ve hem de (Eh, za· 
valhnın aklından zoru var zahir) 
deyip acırsınız. Arıdan bir hafta 
ya geçer ya geçmez, bir de hı· 
kırııınız ki, çıldırmıo diye gO· 
lflb acıdığınız kadıuın kıyıfe · 

tindeki bayanlar sokakları dol· 
durmno, salonları sftalemlş ... 

• • • 
Bayan, yeni moda bir rop 

için sızlanır, dayanamaz, diı:ıl· 

nlzden tırnağınızdan ırtmb Is· 
tediğlni yeline getlrlralnlz. Arı· 

dan bilmem ıu kadar gan ge· 
çer 1 daha berikinin taksitleri 
tamamlanmadan bayın lkioci 
bir modımn aancılarını tuta· 
lub kıvraomıya bıolar. 

• • • 
Dairenizden yorgun argın 

çıkar, evlnlıln temiz havasında 
gdnan yorgunluğunu çıkarmak 
heveılle kapının tokmağını el 
atıraınız. Kıpı ıçıbr, bir de 
bıkarsınız ki, bayandı eorıt btr 
tarao .• Kaolır çatık, bııtı çatkı .. 

Soranınız: 

Ne oldun, hastı mısın? 
Bayır. 

Blreeye mi canın ııkıldı? 

Hayır. 

E, mutlak bakkal ııbrı 

tOketib kapıyı dayandı. 

- Bayır 

- Peki nedir aenl böyle 
saraan? 

- Bayın MelAhıt yeni mo 
da bir rop yıpmıo!. 

- Tasası eana mı daıttı. 

Kocaeı düı:ıilosOn . 

- Ne milnaaebet .. Ben de 
gencim. Ben de giyinmek, ku
ıınmık, herkes gibi gezmek 
isterim. Benim onlardan kılır 

neyim vır ? 

Bele boı bolunub da bOdce· 
den, buhrandan dem vurmıya 
kalkanınız konıol azerlndekl 

Dedi, elile kapıyı gösterdi .• 
Sesi ciddi, hAklmane, fakat 
boğuk ve lhtl11zb idi. Telnu 
etti: 

- Emrediyorum, çıkınız .• 
Bir sandalyeye yıkılır gibi 

oturdum. Dehı:ıetll bir ye'te 
daomftetam. 

- Ya çıkmazaam? 
Dedim .. 
- Bağırır, hizmetçileri ça· 

ğmrım. 

Dedi. Batımı avuçlarıma 

ılmıotım. YtırGdQ, elbise dola· 
hına s6r'ıtle açtı ve ıırtana bir 
pelerin aldı. YOıftme bakıyordu. 

İçim hıçkırıklarla doluydu. 
Ona bıkmıyodum artık.. Sır· 

eılıyordum, ağlamak lıtlyordum. 
Abl takdirde boğulacaktım. 

Nihayet bıı:ılıdım. O kıdar ciğer· 
den ıelen, o kadar içten kopua 
bir yele H 1111rabla athyoıdam 

GörQşler 

Sezişler· 
Yuan: F.cuca K. K. ~ 

Salkım 
.atı· 

ilkbaharın mor, mavi çlç~-
den bıhsedlyorom. Blıe 1>9blfl 
o mOjdeler. Ona, mor ııUsılll 
deriz. Rengi gClleldtr, kokP'° 
gazeldir, manzar111nın thtlf1111

1 

vardır. Ekseriya evlerin k•P'" 
o•· lırı01, çarkılıunı donatır, 
et· reyi ııararea orasına baharı, 0 dı 

eye, kokuya, sevke boyar. Ak 
eılkımdır, salkım lıe bir çlÇ' 
adı olmaktan ziyade bir for'°' 
adıdır. 

lbl 
Salkım, kangal, çelenk 1 

birbirine ilişik, birbirine blllı 
111ı1e ve df'nkli bir heyeti amo 

1 formaaını ifade eder. E,et, "· 

kım bir çiçek lemi ot111ıkP0 

ziyade bôyle bir, naaıl e6Jllfe· 
çe· 

ylm, kompozisyon adıdır. 
lenk: aalkıma yakındır, çeleokle 

klD' hamule daha bftyaktClr, 
belli 

gıldaki ytık: hem kabı ye 

de a4'1fdar, ealkım bOtOD kfP' " ... gal ve çelengin n11lıııdır, 

rlf Jdlr, olrlnldlr, ~ilridlr. ,. 

Her sene bo gtızel mor çiçt 
salkımlle gördr, ihtloamıo• b•f· 
ran olorom. Ekseriya etleri• 
kapılarını, çardakların• dooıııt• 
nereyi sırana ora11nı babJd' 
neo'eye, kokuya, zevke b0111' 

g6zel salkım, eftlfta 11lk•~ 
nazlı salkım! Senin mıbrO 
ahengine, mor rengine, ~Of~ 
kokuna bersene hayrın h•f" 
bakarım. Sen rengin, oeklx 
kokunun tabiat dilinden 

bl•lf' Jfıdeslsln, sına f nsanlır ,,,. 
rlle bakırlar, eenl hlelerlle 

verler. Sen eatılmlZ, ah0 '°" 
ticerete, hıraa, maddeye gel ...... 

I• ... 
ııfo. 1ote senin buıaat1et ~ 
Acaba ekltkllğln mi nr? S-ı~ ....,. 
gGzelim, herıeyln tım• 

mGeterlh ol!... i' 

23 Nisan 
ilk Çocuk haftasının 

gftnftdftr. t 
E 1erl • 

vazo batınıza geçer. ' Jst• 
den oynar, knga, g0rcı1tO 
yam et ~opar .. 

• . . ~ ..... · 
L' koP'!' 

Öyle kadın tınmm •h 14. 
eında borç gırtlağı ıçmıı 0 r1i· 
ğu halde moda peşinde ,a 
nar durur. 

• 
• • dı•"' 

Gaıı gelle de ıo k• oJJI"' 
arasında modasızlık: modı ,,;o· 
Eminim ki, gene mod~oıilll' 
dayı, moduız bir blçllll dea'* 
çıka:ırlar. İe gene dibi 

keaeye dayanır. 
Cenı-8•11 1""' 

tlJ' 
ki, oaıırdı. Bir adım • ~--

- Salonda konoplılll 
·dedi· ağlama.. G6'1,ıl 

Seıl yomuoım•ıtı. , ;a,ıt 
ılddetlnl kaybetmiotl Batt'=' at'' 

doluyor ve klrplklerloln do~~ 
aıudan bir yıo tabakal1 c)llO: 
geliyordu.. Cevab yeroıe , •• 

Biz, birbirimizi ıe.11° ·-
Fakat ayr1lmığa 1111bk6:.İP"' 
Bu ıık, kalbimizde çat olaı'~ 
ııkı bir 11tarab dOğ0111*' 
kalacaktı. ,.ol'· 

Biran içinde ellerini ttd· 
rımın tıUlnde oldum. tglldl 
Saçlarımı okeıyorda: ~,...., ... 

- Nazım .dedi· 
Niçin •ilıyonoa?. 

- Hiç!. 9'•,_. 
Dedim n ıonra afal' 

hm: .dlf' 
- Alleha aamerl.dJk " 

- So••"' 
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b kam Bay Said Sıy'Jn baıkan· blrUğl çıhtmalarına devam Vali Bay Murad Germen Yol in- kini ketifnameden yazde 17 her köyGnde bir mekteb yaplll 
~l1da toplanan bir komite ediyor. K a11ba llçinden açılan a~ağı btekll İıtanbol'da Said yOkeelımek için uAratan bir 

8 '•Gsdeld yıl içinde yeni bir bftyilk yolun Gzerlnde bulunan şaalIDI 1.,ef lİŞ Etti. Arif ve Said Ömer mfte1aeee· ldere adamımııdır. Geçen yıl 
ht ıllceyt binası yapmak için ça· demirci dftkkAnları kaldmlmış a _ • _ • elne ( 42,224) liraya ihale et· Atca'da yapılmıya baılanan 
~,ı başlamıştır. Bina Ka· ve caddenin altında yaptırılan Manisa, (Hueuııi) - Vali bay geçlrmlttlr. 35 kilometre kadar ınlştlr. Belediyenin bu it için mekteb yapııının ftıtetna de 

ıııı. 11111 ortaıında kurulacaktır. dıba genfı ve muntazam dük· Murad Germen buoQn yanında uzunluğunda olan bu yol Lxy. h d T 1 çıkarmak için Atç.ya belediye uel "' -.u paraeı azır ır. ee sah mO 
•- edJ,,e, badce•lne klfi mıL. ki4lıra tışınmışlardar. . d L 8 Ş L l LI il d mOhendlılnl göndererek proje· 
...., J .. .. Jan arma -.umutını ay ev-.et ftmQzün eme-. er e vQco ı ge· teahhitler, altı ay içinde bftf . 
il ..... lPlr koymuttor. KôylO kar· Bıydır'a köyilnde bağ ve Turgut olduğu halde Manisadan tlrllmektedlr. d k Bini yaptırdı. Atça mektebi iki 
"""'11 erimiz de Lxy bildcelerlnde bahçeleri Bulamak için bir ser· rerek belediyeye teellm e ece kath olarak yakında bltirtle· -.u Sultan yaylasına donu açılmakta ı dl u ltlb ı A d ' mız L 1 •llce,j mayedar tarafmdan açılan arık· e~ er r. uu ar a Y ın • ce-.t r. 
larctır. ne yardım faılı açmıı· tan doğan lhtllAfı dQo yerinde olan yolun yapılmaeını gözden önftmilzdeld ııonbahardı yeni Atça'lılar mekteble beraber 

--~~~~-----~~~~- d k 

~ebrfınlıde ilk okul ihtiyacı 
geçdJkce artmaktadır. Kay· 

llaakı'll 
\'atı •nıız Bay Said, vaziyeti 
la Bay Murad Germen'e an· 
tın,, 

'4!el Ye yeni yıl v114yet bftd· 
§ile 1•beieat konmoıtur. 

ge14t..... Yeni !onca yapısı eona 
~ ' Y•kında açılacaktır. Bun· 

Ptl11a '°11ra yeni ıebze hali ya· 
~ 'i• bıtlaoacaktır, biltftn 

&opı_eeiler ve kı11blar burada 
llacaktır § . 

.._.-;: &a..ba'da yol çahımaeı 
le, thı gözlne çarpar. Köy. de. 
ı..-. gG11 yollarla ıehre bağ. 
)oı.. 11tır, boıok olan İzmir 
e, ltJ ~ lllGnaka11ya kondu, bu 
§ _•de lhaleel yıpılacıkt1r. 

Joı ht l...ba'aın Manisa Jle 
l"'-~lırıtııı da balledilmiıtir. 
'etfl dGaeltmeıl mOteıhhlde 

lbltttr. 

~alihli Maliyesi 
4"- lb11, (Anıuııi) - Malmü· S1 Nedim MllAı'a tayin 

~ '· Manisa tahsil mfl· 
l._ ~y leınail Hakkı vekıi· 

il.at ittir. 
' Ye dılreetnin bulunduğu 
' Mlceeek hale gelmlttlr. 
~ ... '-rııtr eclUmeue bir felA· 
~ "'111da kalınacağı mu· 

....., ktır. 

mektobcu hay Agıih halletti. M ve üzgün .ele tlrlk kurumuna bir de h6kômet konığı yaph· 
Sıtma mOcadele doktorları bu 3DİSa knuşmuş olecaktar. rıyorlar. Bunun projeıl de ha· 
arkın fenni bir şekle eokol· 
doktan sonra su ıalınahileceğlnl 
söylediklerinden kaymakamlık 

ıslah ermesi için arık sahihine 
tebllğat yapmıştır. 

EHsen Haydara köy sandı· 
ğından ayrıca köy namına bir 
arık açımlıyor. 

23 Nisan 
Çocuk haftasının ilk 

gnnndnr. 

Zebirligazlar 
Hakkında Konferans 

metle anılır, bOyGk bulman· 
ların adları tarihte eaygı ile 
anılır. 

icar - kira (T. kô.) 
icar etmek - kiralamak, ki· 

raya vermek 

örnek: l - Evini, aylağı 

elli liraya icar etmiş, evini, 
aylığı elll liraya klralamıt. 

2 - icar etmek istediğim 

odaya henQz bir talip çıkmadı, 
kiralamak lltedlğtm odaya be· 
niiz bir istekli çıkmadı. 

lcare - kira 
örnek: bu evin lcaresl At.De· 

de altıydz liradır, bu evin ki · 
rası yılda altıyOz llrad1r. 

Mucir - kiralayın 
örnek: maclrl ile bir tGrld 

anlaşamadı, klralıyanı ile bir 
türlü anlatamadı. 

M üsteclc - kiracı 

örnek: mucirle müstecir ara· 
sın da tam bir hilaf vır, kira· 
hyaola kiracı aruında tam bir 
anlaşma var. 

lsllcar etmek - kiralamak 
örnek: bir oda letlcar etmek 

istedim, baııma gelmlyen kal· 
madı, bir tftrlCl bulamadım, 

bir oda kiralamak letedlm, ha· 
tıma gelmiyen kalmadı, blr 
ı6rlü bulamadım. 

lclA - &Orme 
lcl4l - ululama 
lclAe, lk'ad - oturtma 
icmal - ıoma. 

örnek: Meı'elenln icmali 
şu ki.. .. - Sorumun ıomaeı 

oo ki... 
icmal etmek - ıomlamık. 

örnek: Mea'eleyl o kadar iğ· 
lak ettiniz ki şimdi onu icmal 
etmtk bile müokGI, eoruınu o 
kadar karııtırdınız ki timdi 
somlamık bile giiç. 

HOIAea-özet. 
örnek: itin hCU&euı aranı · 

cık olorea, itin özeti aranıcak 
olursa. 

HiU'8a etmek- öıetmek. 
örnek: timdi mGeaadealsle 

mes'eleyl bir hCllha edelim, 
şimdi izninizle ıorumu özetellm. 

icra (Ulzel terim) - yGret 
örnek: verilen hilkômlertn 

icrası için evini eatıea çıkar. 

dılır, verilen hDkümlerln yfl. 
retl için evini eatııa çıkardılar. 

icra etmek yiir6tmek, 
yapmak 

· örnek: 1 - bir kere hClk· 
medtlen blrşeyi behemehal icra 
etmek lhımdır, bir kere hClk· 
medllen blreeyl ne oluraa ol · 
ıon yClrGtmek gerektir. 

zırlanmaktadır. Nazilli beledi· 
yeıl hakikaten çok iyi çahpn 
beledlydrr araeındadır. leıaı · 
yondan her çıkan yabancı Na· 
zilli'de çok ~alışan bir belediye 
olduğunu görüyor. Caddeler çok 
temfz, her bakılan yerde bele· 
diye çalıımaları kendini göıte· 

rlyor. Belediye hılzıuıhha ka· 
nunonu tamamen tatbik ediyor. 
Pamuk ı@lah htaeyooa 'e Y"DI 
yapılacak mensucat fabrlkaıuna 
gld~n yol yeniden yaptmlmık· 

Günlük Siyual Gazete 

Sahip ve Bqyazgarı 

Haydar fülodil ÔKTEM 
Umumi oeıriyat n yası i,leri 

müdürü: Kemal Talit KARACA 
idarehanesi: • 

İzmir 1kinci Beyler eokap 
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Yabancı memleketler için eeaelik 
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tir, emrinizi yapmak hına hem 
ödev hem de onurdur. 

icra ettirmek - yaptırmak 

ôrnek: yalnız emretmek ki· 
fayet etmez, emirlerini icra 
ettirmek de IAınmmr, emretmek 
yetmez, emirlerini yaptırmak 

c' a gerektir. 
icra ve lnfas - yGrlUlm 
örnrk: hGkGm icra ve infa&1 

adaletln en mClhlm lcabattndu 
biridir, bakam yGrDUlmG, Ul· 
zenin en ftnemll gereklerlndea 
blrhllr. 

icrayı ean'at etmek, icrayı 

memıulyet etmek - eksemek. 

örnek: 1 - TClrklyede icrayı 
11n'at etmek lçla ecaebllt'!r 
hakkında bazı eekal .a men
ıimln lfaaı lhımmr, Tarklye'de 
ekzemek için yadoyralar b•k· 
kında bir takım ıeklllerla Ye 

törealerln yerine getlrllmetf ge· 
rektlr. 

2 - Bir memur için icrayı 
memariyet :etmek qslfedlr, bir 
lıyar lçla itini eksemek bir 
borçtur. 

icra dalreıl - Y GrCltge. 
Graek: elimdeki hClkmG icra 

dalretine gôtflrerek lcruını ta· 
leb ecleceAf m, elimdeki hlkmft 

ylrltıeye g6tlrerek ylrltllme· 
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Bey ne imi• lelı• yet - Baıı ı inci yilzde - bulunacaktı. Bo Ana kada:8:U:• • :1;:1. 

• yanlıt kanaatler beelemlıtlr ve ların hiçbiri olmadı. Maamaf lh Telefonla bu murahhH ile 

--------------- bugdnkft sukuta hayalde o bo ıaylıların bepıl de Alman muhabere eden Alman dıı ba· 
kok talakklelnde iki yanlış na· 
zarJyeoln, iki felıef i görüşün, 

bundan evelld nesiller iızerinde 
bırıktığı fe L.a tesirlerdir. 

Bu yanlaş gördşl erden bl . 

rlnclsl, 18 locl aıırın mothek 
(lndlvuduallsm~) nazariyesinin 
bir netfc,.sl olarak, bütün hn· 
kuki münaseheıl erde akdi bir 
mahiyet kıbul eden telakkidir. 
Nasıl ki ferd, mutlak tmrette 
hürdür ve diğer ferdlere karşı 

ancak bir mukavele ile bağla· 
nabllfr; (Rusonun içti mai mu] 
kavelenazırlyelerl) devletlerde 
hfirdür ve diğer devletlere karşı 

ancak bir moahedeye imzasını 
koyduğu Zlman bir mükellef 

altını girebilir. 
Bu, na mahdad bir Subjec 

tlvlsme telAkkleiotn neticesidir 
ve 18 inci asır felsefesine da · 
yanır. Bundan çıkan netice 
şudur: 

Hukuk, ancak iradenin yani, 
bir mukavele veya bir mua· 
hedenlo mevlüdüdür. Muahede 

ve mukavele akdetmt'k kudre· 
tine had yoktur. Devlet bile 
bir mukavelenin netlcesMlr. 
Mukaveleden evel hukuki bir 
yokluk bir adem nrdır: Mo· 
kaveleden sonra ise, namüte · 
nahl kuvvetleri kt;ndlnde top · 
lamış bir devlet vardır. HattA 
18 inci asırda, ferdin bu na · 
mahdud serbest prensibine isti 
nıden. bir şahsın mukavele 
ile kendini esarete tıka edlb 
edemlyeceğl mte'eleıılnln müna· 
klşa edildiği bile görOlmüştür. 
Gene bu telıikklye göre, bu 
kuki bir mevcudiyet olan 
devlet, ancık kendi lradeılle 

La~ka devletlere karşı bağlana · 

uıblllr, yani kudretini gene ve 

ancak kendisi ve kendi iradesi 

takyld edebilir. Ve bu takyl · 
dıtın, mükellef lyetlerin budu· 

lçtlhad - özelgörü. 

örnek: herkesin hir fikri 
olabilir, fakat lçtihad sahibi ol· 
mak büyilk bir fokuf ister, 
berkesin bir dClşftnftıil olabilir. 
Ancak özelgöra ıssı olmak bü· 

yük bir bllgl ister. 
lçtfhadi-özelgörilk. 
örnek: lçtlhadi mee'elelerde 

hAklmler kendileri kanun yapa 
c~ olsalar ne tftrlfl bir hflküm 
koyacaklarsa ona göre karar 
verirler, özel görük sorumlarda 
bük.menler, kendileri kanon 
yapacak olsalar ne tftrlü bir 
hOkfim koyacaklarsa ona göre 
karar verirler. 

içtima - toplanma: toplantı 
örnek: basene parlamentonun 

lçtlmaını vaktinden evet yap 
mayı faydalı bulmuşlar, bu yıl 

parliimentonon toplanmasım 

vaktinden önce yapmayı faydalı 
bulmuşlar. 

lçtlm i etmek - toplanmak 
örnek: Büyilk millet meclisi 

l mart 1934 de içtima etti, 
Kamala/ l mart 1934 de top 
landı . 

içtimai - soysal (bak: ce· 
o.ılyet) 

örnek: içtimai mea'elcler üze · 
rinde büyük b!r hlua Ue bil· 
kilm vermelidir, sosyal eorom· 
lar ftze inde bOyük bir özen 
ile hüküm vermelidir. 

Mftçteml - toplanık 

örnek: mücteml bulunan he· 
yetin bu mes'ele hakkında he · 
men bir karar vereceğini ümld 
ederim, toplanık bulunan ku· 
rulon bu sorum baklrında he· 

donu tayinde kendisi mutlak 
ve yegAne hlkf mdlr. 

tiöyle bir telikkfoln bAkim 
olduğu devirde bir amele ho· 
kukuj bile yaratılam1Zdı. Bir 

(Mllletler cemiyet) fikrinin ta· 
hakkuk etmesine f mkan yoktu. 

İkinci yanlaş telakki, birin 
cfslnden çıkmıştır. Bu d11 siyasi 
vahdeti temsil eden taazzuva 
nihayetsiz bir merkeziyetçilik 
salAbi yellerinin tanınmasıdır. 

Mademki hukuk bir iradenin 
yarathğı şeydir, pek tabiidir ki, 

madun iradeler, mafevk irade
lerin hükmü altında bulunmak 

lcabeder. Netice ıu: Ferd orta· 
dan kaldırılamaz Fakat, ferdle 
devlet arasına girebilecek tali 
taazzuvlara, teşekkOllere meeağ 
yoktur. Zayıf, aciz ferdle kov· 
vetlf devlet karşı karşıya kalma· 
hdır. Böyle, bişkalarınm irade· 
sini kendi iradesine ram etmeğl 
en büyük gaye edlnmfı olan 
bir :teşekkül, htç şüphesiz ki, 
neticede kendi iradesini tahdld 
edecek olan kendinden daha 
büyük bir teıekkülün vücud 
bulmasına müsaade edemezdi. 
(Devletler cemiyeti) fikri böyle 
bh teJAkki ile taban tabana zıd 
dlr. Bugün bu yanhı telılkkller 
hemen hemen ortadan kalkmış· 
tar, de.nlleblllr. 

Ayrı bir devlet bir millet 
olarak ,içtimai ve siyasi ve 
taazzu v baUnde yaşamak f lkrl, 
bir milletler veya devletler 
cemiyeti teşklllne hiçbir zaman 
m&nl değildir. 

Mutlak surette, her insan 

cemiyetinin ayrı bir gayesi 
vardır. Bu gaye, azasının he· 

yeti mecmuasının refahıdır. 

Bugfin ferdle devletin gayeleri 

ar1Bında fark yoktur. Hem bu 
gayeler arasındaki vahdet çok 
sıkıdır. Ferd, içtimai bir mah· 

içtloab - kaçınma (bak: 

hazer) 
1 çtlnab etmek - kaçınmak 

(bık: hazer) 

idam - yoğatan 

örnek: Son isyan hareketine 
plşva olanlardan birinin 11alben 
idamına karar nrlldt, son azı 

hareketine önayak olanlardan 
birinin asılar•k yoğatımıoa ka· 
rar verlldi. 

idam etmek - yoğalmak 

örnek: Bir mtıcrlml idam 
etmek, ne kadar acı olursa ol· 
sun içtimai bir lbımeyl yerine 
getirmektir, bir ıuf luyu yoğat· 
malr ne kadar acı olnrea olsan 
sosyal bir gerekliği yerine ge· 
reliğl yerine getirmektir. 

idame etmek - devam ettir· 
mek 

ldane - borç verme 

örnek; Zürra ldane için es· 
kiden yapılın mtle88eeelerfn 
yerini şimdi ziraat bınkHı 

işgal ediyor, çlf tçllere borç 
verme için eskiden yapılan 

kurumların yerini şimdi ziraat 
bankası tutuyor. 

idare - tutum (fr.) economle 

örnek: 1 - idıreli adım, 

tutumlu adanı un homme eco· 
nome. 

2 - Bu işteki 1 darenlzi çok 
beğendiğimi söyllyeylm, . bo 
işteki tutomano:r:u çok beğen· 
dlğlml söyllyeylm. 

idare - yönetim, çevirim 
( fr.) admioletration 

örnek: l - devlet ldıresl, 

devlet yönetimi, admlnlstratlon 

nisbette azim olmoıtor. mahaf ilinde hOkOm süren ıld· kanlığı, karar menf 1 bir oe · 
Berlin'de Cenevre'nln mey· detll asabiyete delil Hyıhr. kilde ahndığı taktirde bay Bit· 

dan okumııu diye tavsl f edilen DQoktl gazeteler Cenevre bA· ler'ln diğer devletlerle hiçbir 
bu vakıayı karşı Almanya'nın klmlerlni tel'in etmekle kal· areıulosal müzakerelere gfr· 
ne suretle mukabele edeceği mıılardır. mekten imtina edeceği bildi· 
cıyl sual görünmektedir. Yırı resmi mahd ilde İogtl rllmekte idi. 

Berllo'de dan 5ğleden sonra tere aleyhinde acı sOzltr ve Konseyde bir ruilnakaşa: 
sırf mıldmat kabilinden bildi· Fransa ile Sovyetler aleyhine Cenevre 17 (A.A) _ Uluslar 
receğlmlz en acalb şaylılu de tlddetll hücumlar ltltllmek· kurumu konseyinde Fransız· 
deveran etmlıtlr. Bazı rivayet· tedfr. Bununla beraber bilsbü· İtılyın İogllfz karar suretinin 
lere göre Almaoya Vereay Uln menf t bir tavır tılunmak· reye konolmasındıo evel B. 
muıbedeıinl toptan feehetmeğl tın dı Jçtlnab edllfyor. Lttvlnof muıhedeler ahkamının 
düşünüyormuş. İhsas edildiğine göre en eeef le istikbalde de tbl4l edilmesi hu· 

Gene bazı rivayetlere göre kırtılının ıey Cenevre kara· 80800a kartı ılınacak tedbirle · 
de. Parla, Roma ve Loodra· rının Almanya'nın oloelar ku· rin yalmz Avrupa'yı mı yoksa 
dakf elçilerini geriye çığararak romuna r6cuo ve Avrupa elya· bfttün dünyayı mı şamil ohıca· 
ve yahud ki Ren nehri ıol eal vaziyetinin inkişafı için et· ğı ıoalf nl sormuı ve bu suret· 
eahllfnln gayri askeri bir şekle rafa teşmtl edilmesi g6ç olacak le konseyde bir nebze heyecan 
lfrağı yüzünden hftkümran bir engel teşkil etmesidir. ve tereddüd uyandırmıştır. 

haklarının tahdidini badema Konsey işini Bitirdi: B. Saymoo cevab vererek 
kabul etmlyecf'ğlnl bildirecek· Cenevre, 18 (A.A) - Kon· şimdiki beyannamede bu mee· 
miı. Hakikate daha yakın gO· seyln fevka1'de içtima devreıl eleyl tetkik edecek olan komi · 
rüoen bir takım oıyialara na· dün saat 18 de kapanmıştır. tenin mandasını tahdit veya 
ıaran da, Alman hükumeti Fransa'nın 4300 lrak'lı Asuri teni etmek lmkioı mevcud 
dahili slyasaeında garalttılü muhacirin Surfye'de yerleştiril · olmadığını söylemiş ve de· 
olmakla beraber daha az lehli mesine müsaade etmesi memnu· mittir ki: 

keli bazı hareketler derpiş niyetle kaydedilmiştir. - ÇOnkü ılmdlkl karar eo· 

ediyorum. Londra 18 (A.A) - Cenev· reti yalnız Londrı . Roma ve 
Ezcümle Hltler'ln kendi da re'den bildirildiğine göre, ulus - Streza'da earfolunan mesaiye 

bili siyasasının heyeti umumi· lar kurumunun kararından taalluk etmekte ve uluslar ko· 
yesl hakkında reylıimı müran· sonra Almanya'nıo Roma kon· romu için yeni h " çbir taahhtı~ü 
at edeceği söylenmiştir. Dün feransına lıtlraki muhtemel ihtiva etmemektedir. 
akşam kflodisl radyoda bir no· değildir. B. Lhvlnof noktal nazarrnda 
tok eöyliyerek bütün Almın ı.:elAhlyettar mahafll Roma d B L l B 0 ısrar ettlğio en . na , . 
milleti huzurunda protestoda konfrransıoıo alakadar dev-

Sıymonın beyanatını kayd ve 
~~~-~----~~~~~-

1 uk olmak ınfatile, ancak ce· 
mlyet içinde inkişaf bulabilir. 

Onun faaliyet sabası cemiyettir. 
Devletle, devletler cemiyeti 
arasındaki vaziyet te böyledir. 
BfiUln iyi teşkil edllmlı cemi. 
yetlerde, t411 tatzznvlar ve 

teşekküller ne kadar kunetlt 

olurea, cemiyeıln kuvveti de 
o nlsbette artar. Kuvvetlerini 
çoğaltmak, Aile, ve devlet gibi 
iyi idare e~llen teşekküllerin, 

taazzovların nihai gayesidir. 

- Devam Edecek - -

resinde bir takım mtlşküller 

olablllr, her korumun çevri· 
mlnde bir takım gftçlilkler ola· 
blllr. 

idare - yOnetge, (fr.) ad· 
mi nfstratlon 

örnek: posta ve telgraf lda· 
resine gittim, posta ve telgraf 
yönetgealne gittim, je ıuls aile 
a l'apmlnlıtratlon dea postes 

idare etmek - yetmek, (fr.) 
suf fi 

örnek: bo kadar pıra beni 
idare eder, bu kadar pıra ha· 
na yeter, cet argent me suff it. 

idare etmek - çevirmek, 
(fr.) dlrtger 

örnek: evi idare eden kadın· 
dır, evi çeviren kadındır, c'eet 

la femme qul dlrlge la mateoln. 

idare etmek - · Yönetmek, 
(fr.) dJrlger, admlnletrer. 

örnek: hükumet işlerini lda· 
re etmek, hükumet itlerini 

yönetmek, dlrlger ( admlnlst· 
rer) leı af fatres do gouverne· 
ment. 

İdari - yönetsel 
mlnlstratlf 

(fr.) ad· 

örnek: idari mee'elelerde hal 
ve zamana göre hareket olo· 
nar. Yönetsel sorumlarda hal 
ve zamana gOrı! hareket olu· 
nur. 

İderel maslahat - oloruna 
bağlama (fr.) polltlque d'ater· 
ment (d'au jour le jour) 

örnek: Camharlyet, Osmanlı 
lmparıtorluğanun ldarel maslahat 
ılyasetl yerine it bışarmık 

davas1D1 gOder. COmhurlyet, 
Osmanlı imparatorluğunun olu-

letler arasında bir ademi mil 
şartsız olarak kabul etmekte 

dıhale misakının lmzalaomaıı 
olduğunu söylemiş ve B. Llt· 

ve Avusturya · Bulgarlıtan · Ma· 
dnof ' tan bu mee'eleyl baıka 

carietan'a askeri haklar veren 
bir zımana talik etmesini ta· 

bir tavsiyenin bu devletler 
tarafından uluslar kurumuna lebetmlıtlr. 
verilmesi Ue netlcelenmf!slol Baron Alolıl, Fransız İngiliz 
ilmld etmektt dirler. noktal nazarına tımamUe işti· 

Diğer taraftan Dılly telgraf rak etmle olduğundan B. Llt· 
gızeteelnln Cenevre mu hı biri vlnof kendisinin de ayni f lklr· 
şo havadisi vermektedir: de oldn~uou söylemiştir. 

Konseyin kararından yarım Mes'ele reye konduktın BOD· 

saat evvel bu kararın Dınl· ra B. Lavıl şo beyanatta bo· 

markı murabhaın teklifi yo · lonmootor: 
landa alınması için çok çahş· - Fransa uluslar kurumuna 

iş bııarmak davasını gdder. 
A la place de la polf tlqoe 
d'atermolement (d'ao joor le 

jour) de l'anclen emplre otto· 
man lı republiqoe Turque 
pouraoh on ideal de reallsıtion 

pratlque 

İdırel akdah - tavoet (fr.) 
toası 

İdarel akdah etmek - ta · 
vuemak 

İdarel mdlklye 
netim 

örnek: ldarel mftlkiye ve 
askeriye. Sivil ve eQel yönetim 
ıdminletratlon clvfle et mili · 
tal re 

Sevk ve idare - gftdem (fr.) 
dlrection 

Ornek: bu muazzam sAyln 
sevk ve ldıreslni sizin duıunuza 
tahmil ediyoruz. Bu büytık 

çahomının gddeminl sizin omo· 
zunuza yükletlyoroz. 

ıevk ve idare etmek - gQ. · 
demek, (fr.) dlrlger 

örnek: bu kadar birbirine 
zıd miltalealar araeında bu mfl· 
zakereyl sevk ve idare etmek 
çok mftıküldür, bu kadar ters 
oylae arasında bo konuşmayı 

güdemek çok müşkOldür. 

mOdiranı umur - yönet · 
menler, (fr.) lee dlrfgeınte 

örnek: müdlranı umuruma· 
zun ydksek bilgi ve kudretle· 
rine gihenerek, }ÖDetmenl. rl· 

mlzf n ytıkaek bilgi ve erkleri· 
ne &iheoerek. 

umumi müdür - genel dl· 
nel direktör, (fr.) directeur ge· 
neral 

recteor 

memur - işyar, (fr.) fonc · 
tlonnılre 

örnek: devlet memurlarıı.ın 

hukukuna bir kanon muhafaza 
etmektedir, devlet eayalarının 

haklarını bir kanun koro· 
maktadır. 

ldbar, nekbet - bahtııızhk, 

gftnıQzltık, dO~k~nlftk 

Ornek: 1 - hali ldbarında 
da vekırına halel getirmedi, 
bahtsızlık halinde de ağarhğını 
bozmadı. 

2 - idbar da İD880 içindir, 
günsQılftk de lo11n içindir. 

3 - idbara uğradım dl ye 
meyus olmamalı, diltkünlOğe 

uğradım diye omoteuzluğa dOş 
memeli. 

iddia - SaT 
örnek: ileriye sftrdftğfinQz 

iddia doğru değildir. 

lddlbar etmek - blrlkılrmek 

örnek: pan iddlbar etmek 

bir hftner değildir onu zımı· 
DJndı ve yerinde sarfetmeğl 

bilmelidir, para biriktirmek bir 

hüner değildir, onu zamanında 
ve yerinde harcamayı bilmelidir. 

ldbal etmek - girdirmek, 
sokmak, koymak 

örnek: 1 - Bu eararı bilen· 
ler arasında herkesi fdbal mo· 
vafık olur mu?, Bu sıraları 
blleoler araeına herkesi glrdlr· 
mek uygun olur mu? 

2 - Kendisini kabul ealo· 
nanu ldhal edince kendisini 
kabul salonuna sokunca. 

3 - Bu cümleyi de maka· 
lenlzln içine ldhıl edelim, bu 
cfimleyl de yazınızm içine koya· 

azlmkArane merbottur. uıo.ı,r 
ıe· kurumu beynelmllel taabb41 

rln lhlı\llnl tıkbtk etmek ft 

lstlkbıl için tedbirler ıtııı•ı1 

derplı eylemek suretlİe bit ı• · 
kım mes'ullyetlere giriyor· 

.~· Konseye Fransa namını tef•~ 

ktır ederim. Endlıe, kıarg•f'11 b 
içinde bulanan Avropı'd• •01k 
için tetrlld mesaide batuaoı• b 
hususunda ısrar ediyoruz. s01 

f ikrlne Londra, Roma ve St~ 
zadı yaptığıo.ıız ve baıkalatl 1 

el 
yapacığımız veçhlle hfzoıet 

mek emellndeylz. 

Konsey gene toplanaCS~: 
ııt 

Cenevre 17 (A.A) - lJlo•ıJe 
korumu konseyi Jedkb• 

~·' moahedenamelerln lhlAllae 1 
ıı alınacak tedbirlerle oıd~ 
olması mutasavver olan t 001 ff 
yonu vücude getirmek] oıt 1 

yeniden toplanacaktır. B. v; 
yarın eabah Pırlı'e gldece~ 
Alman'lar ne diyorlar? 

Moskova l 7 ( A.A ) - 50:1 • oı• .... yet hilkumetl telgraf •J• 
Cenevre'den bildiriliyor. 

1 
Germınla gazetesi kuza fl°0 

t··na bürünen Fransız kord0 ,ı 
o rJlO 

dan bıhsetmektedlr. "" ·~ 
Tageblat gazeted Cenefreb• 

taklbedllen usulün lo11aoh~ ecl 
koku ile telif kabul etı:JJ11 ' 
ğlnl beyın etmektedir. IJU e~ 
zeteye göre Fransa ftbaı:JJ ~U 

ellerin hakim bolonduklıt•ctl~ 
duada Almanya'ya oıit 1,rı muameleııl tatbik etoıek 
mektedlrler. 

Gene reyiam: 010,ıt 
Berlln 17 (A .A) 

11
.,•I 

kuromonon kararı ser 11 
bomba tesiri yapmıştır· 

1
,q 

reıımf mehaf il bilhaua J,eb ~ 
nın lttirak etmiş olOJ19~~;.ı 
çok mfiteeulrdlr. SöyleP 1~ 
göre, Bay Bitler takib~ıd~ 
umumi slyHet bakhnd• J. ~ 
milletinin reylamını oıOt• 
edecektir. ~ 

Gtot" 
Roma 17 (A.A) ~cıtf' 

D'İtalya gazetesi uloılat 9,0~ 
mo konıeylnlo Af oıa011_,J 
muabedelerl t bir cfbetll :e.,,J 
ihlal etmesini takbih tı1011ıtP 
kararı hakkında kıı• ı:JJ 
eında diyor ki: 1,,11' 

MOzakeratıo neticesi /. 
- Sonu 7 inci eabtfed" ~ 
ldbalAt - gtrl, (ft.) ıısıP 

ta ti o o ıdb'-
örnek: blr merolekel ffl 

tile lhrıcatı araaınd• te
1
,I 

huıolü iyi bir lktııadi ' çıV' 
tir bir Glkenln glrJlerlfe ı'/ 

' e o 
lırı arasında deokleşlP ~ctt· 
iyi bir ökonomlk. belde(ft) ıl 

idhalata ıld - gtrel 

portatif rJJ 
örnek: ldhalAta ald ;~~ 

rın bo ay verdiği oetfct f"~' 
Glrel hesapların bo •1 .~Al 
!ODUCI göre. f ) :tıH 

ihracat - çıkı ( r. 

Hcatloo ı• '"ı 
ıı·r•'° uf örnek: ihracat lll1 otilSl I 

aında birinci eıoıfı ı •'"'f' 
ti rıı01• ediyor. Çıkı mı 1 ,.,ıd J 

tOtOP )1 
da birinci sırayı 1 (ft· 

d çı"' ihracata al - Jf 

porta tlf .ıcl 1ıe"~~ 
Ornek: ihracat• · 111 1~ 

·IPIOl 
rın bu ıeneld verı bO 
nlz. Çıkal hesıplarıP 
verimini blldlrloflı. 

onzeltllle ,, ••• ~ 
Kılavozon 20 °0;,oı"~>' 

Uk yaprağındı oçooc lb olıJI .-
( \f oıt•t ı ,11 

ilk satırında · y•" 1 ıİ. 
karşılığı olan ıösd 1••1 

1t 
) kllP e ooı" 

(gOydnmek ıe (giJ1 
tır. Bonon doğroeo 

aktır. 



1\. 
· laka (Okamentol) bammenll OçOncQ kahramanlar 

1 1 d 
ÖksQrQk Şekerle· aelAnlk sokağında 6440 metrtı ar arını mza a } rioi Tecrnbe Edi· murabbaındald bahçenin ~enelik 

cı::: kiraya verilmesi işi beledıye baı 

,".... İ ıeaa 'e ngiltere araeındı bir 
'' llftd buıule gelmlı oldu~u· 

ga.ııerrnektedlr. 
oı.Streıada 'Clcude getlrllmlı 
ftG' bu nhdetln Clç dnlet 
~ lllee.tUert tarafından ulu!lır 
-~~unun mtlblm ve manalı 
'-it el'ltı e.nuındı teyld edil. 
lt.ı,,~llbaıı dikkate ııyındır. 
h llıo dı kabul etmlt oldu· 
"aılllQahedenameler ahklmınıa 
bib edtı1neıl keyfiyetinin tık· 

olu1ı l "'-ıa lllaıı talyının her H· 

itte llhlr olmaı olduğa alyı· 
""- lllutabılttır. Muahedename· 
&Gıde;aaı taraflarının yeniden 
Olt., l geçlrllmeılne taraf tar 
'-e1ataa talyı, bu gözden geç'r· 

'-- •llkadarltr ıraaında 
-~ dograya yapılacak 
llit L ltt ile lcruı f lkrlndedlr. 

~o .... • Ce -•te aynldı: 
~fQ:tre 17 (A.A) - Uluılar 
ltt~ı,' koneeyl aralanndı 
-•leq e de oldaga halde 18 
~ lllUahedelerln bir clhed 
'k 1hltUne kartı lttlhu 
'-e11a,, tedbirleri balmaga 
'1 konııteye lttlnke davet 

&et . 
'-tb~ 18 (A.A) - Alman 

.tı...._ btroıunclın: 
~~ Cenene hldlHlerl 
~ •neak mCltemmlm 
"ta-. bQlaaab bulanmaya· 
ta.... gôrdGktea ıoara bir .:"•t ... 
~ 41 cakt1r. Ulaılar kuru· 
~--1l)'ı ile kendlıl ara· 
'ile le:praya keımek ıure· 
~ '- . ke1adfae tfddetll bir 
~ dir1nı111r. Ba köprllyd 

"" 11luaJar kurumunun 

"""~ 18 (A. A) - Dııorı s. lllı Str Con Saymon 
'--..; de. Londra'ya dGn· 

.S.~tte ı 
.. •j 8 (A. A) - Ana· 

"'·'"'
11

•n baauıi muhıbi· 
~ S G teleede ııraılle bGUln 

'~ ~ Fraa111zlarıa teklif 
~tar projeel hakkında 
}~ 't,lf ~ Ilı IGyledikteD ıonra 
be, '1._ ll1tcta Aru T6rld· 
~ tGa alarak ıtığıdakl 

~il. t.._~ulunmoıtur: 
j~ •.-...._ tarafındın Gç dev· 

- "- Sır 'terilen kırar pro· 
-.' lae eıa koaferanu ıo· 
~~- 1 ltedllen tebliğ bakı· 
bit ..... ..:kik ~dllmeıl fcabe· 
~,' lbu._ lledlyoram. Bu teb· 

,,.,~ 'okı.:ttı~ meı'ele hak· '-'- 'k nııarımızı daha 
•ttt ~ ~ı..lbı He t alkan 
,..._ ~' G lldlrmlttlk. Karar 
bt,...._. l.at ilce lllemleketlm için 

-..,"°~'-d., e~enı111ıyet arsedea 
,, ki thsetmek lıterlm. 
~. ~ti l.oıaa 111uabedeıl 
'' te b laaktlmlerl ibtlH 
t\~~4deı 11 

hGkGmlerl diğer 
ı.ı .. _~ erdeki h '"'~ G laaıı ClkClmlerln 
st0pta1t olrnılda beraber 
~ • ..... lllıaıa birkıımının 

.S ' 't._,~ı.r..daa gene de 
'la... ltL tedır. 
. ,._ il qdld.t 
)''\ it -... iki nııntıkıya 
~ 1., '-lıdltakıda )'•Dl Trık· 
'' toı dat Clç hemhndut 
N'ttbeı• •••1111 •e kartı· 
~ t, 8, er taaam111aa et· 
-'t "''tletı.a •eclbeler Clç ali· 

"~~- lt;tıa b••la1111uın1 letl· 
)'ti ~"'1t11 °01aruı ldameıl 
\ "-:ı.~llleıl mea'oll· 
~ ıielletle 1 bir ıoreue 

...... -.. te te 
-....._~, ~ttGp eder. 
ı.. -~....... ba blkGm· 
~ edeeek deAtllm. , .... ....., 

mıntıkaeı için bal böyle değil· 

dlr. Bu mıntıkayı taallftk eden 
ukerf hakamlerf farklı bir mu· 
amele arzetmektedlr. Burıdı 

gayri 111bri mıntakalardaa bıeka 
m6dlf11 vaııtalarının t•hdldıtı 

meHaabahlıtlr. Bu askeri 
hdk6mlerln mukabilinde bir 
lokarno misakı yoktur. Bu 
hdkdmler Tftrklye'nln zarar1D1 
olırık gayri mtlıald bir vaziyet 
ibd11 etmektedirler. 

Bandın bıeka bu mClnvat· 
ıızlık ba hOkClmlerln kaba· 
IClade Amil olan ahvalde nkl 
derin tıbavvtıllere ve ahvalin 
bundan böyle de marm kılı· 

bileceği en•Iİ değltikllklere 
rağmen devam etmektedir. Bu 
hnıuıta aeağıdakl noktayı açık 

bir ıarette tebardı ettirmek 
iıterlm. 

Mevcud muıhedelerle tayla 
edllmlı olan vaziyette değişik· 
lllder vukabolduğa takdirde 
Tdrklye bu deA'ftlldlklerl bo· 
ğazlann ukerl rejiminde mu· 
kabil tadlllta mtıtev~kkıf tut· 
mık mecburiyetinde boluna· 
cakbr. Premlbe lıtlnıt eden 
iki ıebeb bu tebliğin haklı 

olduğuna lıbat etmektedir. 
Baolardan biri bflttın diğer 

dnletler için olduğa gibi TGr· 
klye'nln de kendi emniyeti 
lClzamadur. 

Diğeri de me•codlyetlnln mil 
dafauı için ilzam olan teyık· 
kozla birlikte barıtın peklttl· 
rllmeal yolun.kakı bClUln g•y· 
retlere umlmi bir ıarette itti· 
raktea hali kılmıyan TGrklye· 
ola bu nhıdakl yGkıek faali· 
yetinin kendlılnl gayri mtl· 
HYI bir muameleye maruz 
bırakılıbllmeılnl kabul ede· 
mlyecektlr. Danı binaen 11 

kert noktıl nasardın maı· 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisli~in timsali 

olan EB markasını arayınız. 

n z.. ,_.. k -.... kitibUğinde l şartnamesi veçhlle 

ve Pdrjen Şahapın 
En 'Oetdn Bir Mfts· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu uoutmayıoız. 

...J 27.4.935 cumartesi gOnü saat >- 16 da açık artırma Ue il~ale 
c( edilecektir. iştirak için 4 lira 
ı:ı:l muvakkat teminatla ı~yJenen 

LU 
> 
z 
< 
>< 
al 

cı::: 
LLI 
CD 
LLI 
c -

gOn ve saate kadar komlayonı 
gelinir. 

2 - 398 lira bedeli mu· 
hammenlf 11rmusak mesarlı· 

ğında 995 metre mur.bbaındakl 
kısmın aatışı belediye baıU· 

tipliğinin eartnameal vechlle 
27.4.935 cumarteıl gana ıaat 

16 da açık artırma ile ihale 
edilecektir. 

İştirak için 30 Ura mu vık· 
kat teminatla söylenen gCln ve 
ııaate kadar komlıyona gelinir. 

9 14 20 25 1043 

Ku vvetl İ Mfts bil CD Aydın Demlryola omam md· 
lstiyenler Şahap >- dClrlClğilnden: 
Sıhhat SOrgOo c( 2141935 tarihinden iı'arı 

Haplarım Maruf V) ahire kadar Keçlborlu'dan ı.. 
ecza depolarmdan mlr'e tam vagon doluıa nak· 
ve Eczanelerden ledllecek kdkOrtlerlo beher 

_&\\111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~1111111111... ~Aru!!!!ml!!ar!!. !!!!!!!!!!!~~t=on~un::_dan==i =OO~k~ur-oı-Gc..,.ret-1 
~ ' .- nakliye ahnıcakhr. 

~ Beynelmilel Paris Panayırını ~ Bornava satın alma komisyonunda iha· 
= z· Ed. · = leleri yapılacak olan asker iIAnian 
-
§ ıyaret ınız.. =_=_._ __ _.... ...... _________ ...... 
_ - Burana aıkeri ea. al. ko. re. den: 
~ 18 Mayıstan 3 Haziran 1935 e kadar := Ôdemlı'tekl kıt'a iğin ıçık eksiltme Ue ıatın alınıcık 29,000 
~ Fazla Maldmat Almak için Fransız Ge- = kilo unun beher klloıu 8 kuroıı 80 santim Clzerlndea talibi 
= K 1 1 1 - obdeılndedJr. 20,mayıe,935 cumarteıl gGnO 11at lıi te kat'i lhı· = neral onso os uğuna veya zmir Fran· ~ leet yapılacaktır, Muvakkat teminatı 192 liradır. 
~ sız Ticaret Odasına MOracaat.. ES Daha •tağıya ıallb olanl1rıa bildirilen vaktinden enel Bur· 

§11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111§ -n.-a•'!"'!!• ~eek~e-ri ""!'"'ea~hn_a_ım_all!l"lkml'!lom-ls ... yo-nu-na_m_n_r1_c•-atl_,.r_1. __ 
1

_
14

_
3 
...-

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
lzmir Ziraat Mektebi Mildürlüğiln· asker ilAnlan 

<len: .... A•n•k·ı-rı--M•.--M·.--v.--ıı·.·a·ı·.-k·o·.-d-an·.-.------------------~ 
1 - Yeni mektep blnaıı trotaarları 9.4 935 tarihinden iti· 

haren onbeı gtln mClddetle eblltmlye koaulmuıtar. 
lıtekllleıln ytlsde yedi buçuk deposltolan olan altmıt Gç lira 

yetmlt bet karuoa İsmlr maleandığına teıllm ederek makbuzları 
ile birlikte 24 4 935 çaroamba gana eaıt 15 de mektepte hazır 
bulan malan. 

2 - Bu lee alt prtnıme re ketlf e•rakını görmek lıtlyen· 
lf'rln mektebe bııvarmılan. 9 14: 19 24 1522 

Yeril fabrlblar mımalltından 22000 metre boz kaputluk 
kamıı kapıh zarf aıallle 11tıa alınacaktır. Beher metreılne 
tahmin edilen f lat 297 kuraııar. İhalesi 80,4,935 1ab g6Dtl 
gat 11 dedir. lıteklllerln ngf ve tartaımednl almak için 827 
karnı mukabilinde komisyondan verilecektir. Ekılltmlye gire· 
celtlerln bf'llll gtın ve ıaatlndea enaz bir saat enel teklif mek· 
tubları 45 l 7 liralık kanuni temlnatlerlle arttırma ve ekılltme 
kanonunun 3 Gncft mıddeılnde yazılı veılkalırlı M. m. '" ıa . 

1092 
bedeler mevsuubahıoldukça 
gene aıkeri hClkllmlerl lhtln 
eden Lozaa maıhedeetnln ıft· 
kdtlı geçlttlrllmemeıl tabiidir. 

al. ko. nana gelmeleri. 14 19 24 28 , .................................. , 
Hamza Rüstem lzmir muhasebei hususiye mOdilr· 

Bu nılle ile tam bir mClea· 
vat H mGteltablllyet rejimi 
albada herkeee azami emniyet 
anetmekte olduğumuzu kaydet· 
mekllğkne mCbaadenlıl rica 
ederim. 

Barıe le emniyet için bdtGn 
areıula11l tuhhGdlere ltdralte 
Amadeyiz. Karar projeılnla mCl· 
sakereıl nılleelle bu beyanattı 
bolunmıya lClsom görmekllğlm 
eu andı meı'elenln e11111ını or· 
taya koy mık için değil Tcırkf· 

ye·nln görGt tarzını ılıe bildir· 
mek içindir. Bununla beraber 
eor11ını tasrih ederim ki bo~az. 
lar rejiminde yapılacak muhte· 
mel anlaımılar bizim ddşdnce· 
miıde ıerbeıtllll rejimini aılA 
mtlteeulr etmiyecektlr. 

hılya . İngiltere ve Fran~ 
naslk bir tarzda olmakla bera· 
ber lbtlrad kayıtlarını serdet· 
tiler. So•yet delegeıl bay Llt· 
vlaof bıy Ted lk RDtdft Ara· 
aın bu beyınıtıaı tamımlle 

ıanlb ve tak•lye etti. 
Diğer konıey az111 bu ha· 

ıaıta ıös almamıılard1r. 

BayFazli 
Evkafa Geçiyor 
latınbal, 18 ( Huıaef ) -

Burea vallıl Bay Fazll'oln ev· 
kaf genel mGdClrlClg6ne tayin 
olun cı~ı ıöyleamlttir. 

ölnm 
Menemen kaymakamı Bıy 

Nihad Şenman'ın ın11ının An· 
kan'da Gldftgtl tlıgil ile duyul. 
matıor. S.y Nlbada batın •A 
olean der •e yelıU ıllellne •· 
b11lu tlllerlL 

IOğilnden 
F<o>toğırafhanesö ldarel huıaılyel vlllyete alt Balçovada·Agamemnun. ve Mil 

ılıcaları ihale tarihinden itibaren 30· .9 935 tarihine kadar ki· 
l - Bayram gtlnlerl açıktır. 

Muhterem mfttterllerlmlıden gördtığtlmtız rağbet ve 
teveccdhe naclzJ bir mutıbele olmak Gıere bıyramın 
birinci gGnClnden Mutın nihayetine kadar reılni çek· 
tlrecek gygılı mdoterllerlmlıe birer zarif hediye ver· 
mf'ğl dil~Gndak. 

Mtııterllerlmlzln bu hediyemizi kabul etmekle bizi şeref· 
lendlreceklerlnt Gmh •e temenni eyleriz. 

2 - .Mağazamızda en yeni fotoğraf makineleri ile eczaları 
ve umum fotoğraf malzemesi büyiik. tenzllAt ile &at•l· 
maktadır. Muhterem mGeterllerlmizln bllhuea nazarı 
dlkkatlerlnl celbederlı. 

Resne Fotoğrafhanesi Sahibinin 
Müşterilerinden 8ir Ricası .. 

İkinci Beyler ıokağındakl fotoğraf hanemi kapaUığımı saygılı 
mdtterllerlme llln ederim. 

Kllıelerlml Emirler çarıı111ada Bıy Hamza · Rilıtem fotoğraf· 
hıneıloe naklettim. Slparlı vermek lstiyenler lQtfen oraya uğ· 
raııalar. 

Ben de tlmdllik ekser zamanlar oradayım. 

BAHAETIIN • FOTO RESNE 

lzmir Maarif MüdOrlOğttnden: 
İzmir lnkılAp okalaıının 800 lira 35 kuruşluk lne11t iti 19· 

4:·935 Peroembe gClaGnden başlamak here 15 gtın içlo açık 
ekılltmlye konalmuetur. Bu fol yapm•ğ• istekli olanlar keılf ve 
111lr evrakı görmek dzere hergiln Maarif mddGrlOğtloe, elulltml· 
ye girmek latlyenler de 5 ö 935 pazar gftud ıaat 9 dın 11 e 
kadar 60 lira 25 kuraılok muYBkkat teminat mektubu ile be· 
reber villyet encOmenlne gelmeleri. 19·24 28 3 1113 

lzmir Ziraat Odasından: 
Torbalı yola dzerlnde Camaov1aını bağlı Oğlınanuı çl~llğl · 

nln havoıpınar ve havuz mnklfnde elli dekar yerde lbrablm 
o&lu mehmet tarafındın pirinç ekilmek için izin lıtemektedlr. 

luıikll kimseler tarafıudın karııılmıyıcak olorea ekim lıla ki· 
IJdı nrlleceğlnden itirazı olanlar on~t gCln içinde İımlr zlnat 
..... llllıllpM ı• ......... ,. 

raya verilmek Gaere evelce 20 gOa mGddetle llln edllmlt leede 
verilen 3315 Ura haddi llyık :g~rftlmedlglnden pasarlık ıoredle 

kirayı verilecektir. Aartırma ıartlarını görmek latlyenler her gtln 
Muhuebel haıuılye mO.dO.rltıgane ve pey sdrmek latlyealerinde 
VHAyet enctımeoln toplandığı her pazar;ve Çırıambı gClnlerl H· 

at 9 dan 12 ye kadar r.nctımenl vllAyete yatıracakları depozito 
veyahut banka mektupl1rı ile beraber mdracrat eylemeleri. 1140 

il 1 1111 1 1 11111 1111111111111111111111111 111111 11 11 1 
• • 
IZMIR 

Esnaf ve Ahali bankası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Merkezi : i Z M 1 R 
Şubeleri : ödemiş, Salihli, Turğutlu 

Alaşehir, Tire .. 

HertflrlO Banka Muamelatı Yapar .. 

Bir senelik mevduatı % 6 
Allı ayhk ,, % 4,1·2 
V adeılz hegbı C8rllere % 4. faiz nrlr. 

Baokamııca pazarbklı 70 yetmlt ton kadar gGıtatı ıntıa ılı· 

nacaktır. Sıtu;:ıların, nClmane ve tahlil raporunu bımUea 21.4, 
935 pazar gftnd ıaat onbirde bankamızda balonmaları. 1145 

Izmir Tramvay ve 
Elektrik Şirketinden: 

Şebeke ameliyatı dolıy1111le 

cereyanın bu ayın 20 ncl Ca· 

teri saat 7 ,30 dan 18 e kadar 
Kemer caddeal, Çorakkapı IO• 

kakları ile mtlcadr ıokıklarda 
kesileceği muhterem aboneleri· 
misin mtllma ol_. 
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------ Tutumlu Şevrole Otomobilleri 

----
---
----
---------------
-= ... 

--

= .. 
Beş kişilik sedan otomobili 

935 Model Şevrole Kamyonları Geldi, Yeni Tip 
KarbUratörü Son Derece ökonomilidir. 
Frenleri Daha Sağlam, Krankları Daha Ağır ve 
Muvazenelidir. 

_------------------------~ ...... ________________________ _ 
- Şevroleoio 935 Model TenezzQh Otomobilleri Çok Sevimli ve 
:= Ucuz Otomobiller Arasında En LOks Olarak YapıJmıştır. Motörde, 
= Şaside, Karoseride Her Tarafında Yenilikler Vardır. Az Zaman 
_içinde Piyasaya Arzedeceğiz. iki kişilik spor otomobili 

~ Acentası Birinci Kordonda J. V. O'CARROLL & O. KUTAY 
~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı ı ı ı ı ıı ı ı 11111 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 11111 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 11111111111ıı111111ı1111111111111111111111111111111111111111111H111111111111111111111n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı1111111111111111111111111111111111111111ıı11 ııııı 
:11111111111111nıııııııııır Doktor ... ıııııııııııııııııııııııı~ v: N. Tuyynre Piyangosu ~ D o K .T o R 
: A. ({emal Ton ay ~ vv. f. H. Van 19 uncu Tertip Bi- Fa h r l 1 ş l k 
-
- _ Del" Zee letleri Satılıyor.. lzmir Memleket Hastanesi Rontken Mntahaesıs• 

Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar 
~ birinci sınıf mntahassısı : & Co. Boynk ikramiye 
- Baı:ımahane istasyonu k.artıBJnda dibek okak baıındaki Müved· ~ DEUTSCBE LEV ANTE LlNJE 
- ,det salonu üstünde 30 sayılı ev ve muayenehane inde eabııb ıaat 9 = "MOREBA" v.ponı balen 25000 ıı•ra 
:E don ıık~am eut 9 a kadar haatalannı kabul eder. := 

UmaDJmızda olup 18 nlsaoa 
- :Mürııcaat eden haetalnra yapılması llizımgelen aair tahlilit ve = 
=: mikroskopik muayeneleri ile veremli haetalara yapılmasına cevaz gö· = kadar Anven, Roterdam, Hım· 
_ rülcn Pnomotorııke (hııvıı vermek) moaycnchane~inde muntazaman = borg ve Bremen için yak 

51i 1111 ya P1 lı r · 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Uffi alacak t 1 r · • 
"DELOS" npuro 30 nisan· 

F'ratelli Sperco Vapur Acentası da bekleniyor, 2 m•r•ea kadar 

ROYAL NEERLANDAIS KUMl'ANYASI Anvers, Roterdam. Bamburg 
11ULYSSES., vaputo 13 nisanda doğıo Malta, Anvera, 

Roterdam, Amsterdam ve Hamborg limanları için yilk alacaktır. 
• 1HERMES,, vupurn 16 nisanda limanımıza gelip yftkOnd bo 

ıahtıktan sonra Borgaz, Vırna ve Kô lence limanları için yak 

alacaktır. 

"STELLAu npuru 2 l nl anda gelip 1 mayııta Annra, Ro· 
tterdam, Ameterdam ve Bamburg limanları için yfik alacaktır. 

"8ERMES11 4 mayıata gelip 9 mayısta Aovera, Rotterdam, 
Amsterdam ve Hamborg limanları için yak ıdacaktır 

SVENSKA ORİENT Lh'ilEN 
"SMALAND,, molôıd 14 nleanda Roterdam, Hamborg, Co· 

penhagen, Dantzlg, Gdynıa,Göteborg, Oalo ve lskandloavyı 
llmanlarıoo hareket edecektir. 

••ERLAND,, molöril 2 mayısta Roterdam, Bımburg, Copen· 
bage, Daotzlg, Gd1nla, Cöteborg, O lo ve lıkandlnavya liman· 
larıua hareket edecektir. 

SJ<:R.VICE MAR1T1M ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

•• ALBA JULY A ,, nporu 1 mayısta gelf p 2 mayısta Maltı, 

Cenevo, l\farellya ve Baraelon'a hareket edecektir. 
"PELEŞ,, vapuru 26 mayısta gelib 27 mayııta Malta, Marsllya 

n Bar elona hareket tdecektlr. 
Yolcu ve yftk kabul eder. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 
İzmir Nev· York arHında ayhk muntazam eefer 

11RINOS,, vapuru 30 nlaanda ( Doğru ) lzmlr'den Nevyork 
için yilk olacaktır. 

Hamiş: 11Anlardakl hareket tarihlerindeki de~tşlkllklerden acente 
mes'uliyet kabul etmez. 

Fazl td il4t için İkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye ılrketl 
blnım ıırkaernda Fratelll Sperco acentalığıno mftracaat edilmesi 
rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

ve Bremen limanlarına yak 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCBUIDT · 
BAMBURG 

11NOR BURG" vapuru 24 nl· 
tanda bekleniyor, Anvere, Ro · 
terdam ve Hamburg limanlarına 
yilk alacaktır. 

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

SPANSKELINJONLO OSLO 
0 BOSPHORUS,, npuru 17 

nisanda bekleniyor Hayfı, Of. 
eppe ve Noneç llmanlarnıa 

yilk alacaktır. 

Ayol zamanda Hayfa için 
mevki yolcuları kabul eder. 

SERViCE DlRECT DANUBIEN 
TUNA BATTI 

11ATIO,, vapuru 16 nisandı 
bekleniyor. Budapeote, Bratıe· 

lav ve Viyana için doğru yok 
alacaktır. 

THE EKSPORT STEAMSBtP 
CORPORATıON 

" EKSMOUTB ., vapuru ha. 
len limanımızda olop Nftvyork, 
Flladelf lya ve Baht mor için 
yftk alacakhr. . 

" EKSELSIOR ,, vapura 3 
mayıea dogru bekleniyor, Nn· 
york limanına yak alacaktır. 

Mnkafat 

20000 lira 
Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

CendeU Han. Birinci Kordon 
Tel. 2443 

The Ellerman Lince Ltd. 
0 RUNU., vapuru ol.an eo· 

nunda I,ondra ve Aonra'tcn 
gelip tahliyedts bulunacak ve 
ayni zamanda Loodra ve Hull 
için yilk alacaktır. 

0ALLGERİAN,, vapuru mı· 
yıs baolangıcında Llverpool ve 
Senan ea'dan beklenmektedir. 

Denteacbe Le ante Llnle 
11 ANGORO,, vapuru 25 nl· 

sanda Hamburg, Bremen n 
Anvera'ten beklenmektedir. 

Not Vurut tarihleri n va· 
purların isimleri tkerlne deni· 
ılkliklerden meı'ullyet kabul 
(JdJlmeı. 

0 EKSMINSTER,, vapuru 19 
mayısa doğro bekleniyor, Nev· 
york limanına yilk alacaktır. 

N. B. - Geliş tarihleri ve 
npnr tarihlerinde ıcentemls 

hiçbir meı'ullyet kabul etmeı. 
Telefon No. 2007 · 2008 

HERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 
•e ELEKT1R1K TEDAVİLERi. 

Ydrdmiyen ve Bilhaua RAŞİTİK Çocuklara Ultrıı-Violc 
Tatbik ve Rontken ile KEi. Tedavileri YRptlır. 

• ikinci Beyler Sokak Fınn Karpın No. 25 •Tele. 254!2 

lzmir Sıhhat ve içtimai 
Müdnrlüğünden: 

Muaveııe 

Dairemize mOnakaBB soretlle 9 kilo komprime kinin •''" 
caktır. İhalesi 23,4,935 çaroamba gllod 11at onda Sıhhat ve 1 

mat muavenet mftdürlQğilode yapılacağından oerahl görm"~ 1' 
yenlerin daireye mQracaat etmeleri. 18 19 1127 

lzmir Defterdarlığından: 
İRslslnln vergi borcundan ötQrQ tahsili emval yaaaıuo• f. s 

haczedilen Donanmacı mahallesinde tıyeste sokağında kAla 6' ,, 
eayılı hane tarihi UAndan itibaren yirmlblr gftn mOddetle ~ 
lığa çıkarıldığından pey ıQrmek lstlyeolerln defterdarlık ııb 
kalemine müracaatlerl. 11 15 19 24 1 o7S 

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

O~mörr ŞlYllb>e~ô 
ikinci kordonda Borea civarında kendi blnasınd• 

TELEFON:!2363 
... 1 ... 

Hertürln Banka Muamelatı, EmteD 
Kumusyonculuğu .. 

Mnsait şeraitle mevduat kbul edilit 

•' Hububat, o.zam, incir, pamuk, zeytinyağı, afyoJJ ~· 
sair emtia kumusyonculuAu yapılır. Mallano ~~ı;t• 
duoda sahiplerine en mnaait şeraitte avans verıı 


