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ay Tevfik Rüşdü Aras'ın rAtatilrk'ün Yeni Bulgar Ba.şbakanı 

Ajansa Verdiği Beyanat T:::~~~::~~~ı,.. Beyanatta_ Bulundu •. 
1) • setleümbur genel katipliğinden: 

)Q Bakanımız, Son Seyahat ve Te· Relsleümhor Atatürk 23 Dl· 
Y san bayramını kutlulıyanlara 

ı E fi d 1 h V • sevinç ve te~ekkarlerlnin ile· tn.as arı tra ın a za at erıyor. ııım .. ınıemlrbuyormoılardor. 
letaQb ı 

ııe n ' 25 ( A A ) - Ce· 
lre~d . 

len D cıı bugün şehrimize ge· 
l{~~d~ş işleri Bak.anı B. Tevfik 

'~u Araa; Anado' u Ajansına 
ıı'dak.ı 

~ll•t beyanatta bulun · 
~ 'llt: 

~()~ ~lldlğlolz gibi bu d efa 

''Yıeıı~lQ fevkalıHe tçtimaı do 

riett Ceoevrtı'ye gittim, gl· 
en B 1 

gl)sı,9 , e grad'da kaldım. Yu 
•ıı d Ya 0 •n kıym·tli başbakam 
\ 10 ı~ı 1 i~'tlç'l er bakanı dostumuz 

Bugün jimnastik 
Bayramı Var. 
Bayram, Al· 
sancak Sahasında 
Tes'id Edilecek. 

Bugün saat Dnda Aleancak 

Ppor sahasında beşbln ortamek 

teh talebeslnlo l~tlrakUe jim· 

- Sonu 3 ncü sahifede -

Siyasası, içte ve Dışta Barışın 

Muhafazası Olacakmış .. 
~~~~~~~~~~~~~ 

Sofya, 24 (A.A) - Başba· ı bir memleket harb esnasında 
kan bay Toşef beraberinde dış aldığı yaraları tedavi etmek 

işleri bakanı olduğa halde Bol · için şiibhe yok ki, herşeyden 

gat matbuatı ve 

ecnebi gazetele· 

ri huzurunda bir 
söylev yapmış 

ve demiştir ki: 

evvel intizama 

ve silkuna muh· 
taçtır. Benim 
ve adliye baka· 

.. Yeni Başbakan, 
Tnrk Başbakanı 
ile Telgraftaştı. 

nının mılotere· 

ken hazırlıyacağımız yeni tea· 

kllatı fS ıı;lye kanunu hem Bul· 
garlstan ananelerini hemde hu· 
günün siyasal ve ôkonomlk lb 
tlyaçlarıoa· gözönünde tutacaktır. 

- Yeni hükumetin vazife· 
teri Kral tarafından neşrolo 

n11n beyannamede earahatle 

gösterildiği glhl dahilde ve hı · 

rlçte bım;a muha~azadan iba 

rettir. Bolgarlstttn gibi küçük - Sonu 3 ncü yazde -
fıteat e hol bol konuşmak 

lı •rıı b ~ili• uldum. üodan sonra 
"llo'd 

··~ ....... ~ ......... ~·~··· ... ·~·~·~· ... ·~·~·~·~·~·~·---· ............ ~.~·~·-·~·--·..,·~·~· ............ ~ ......... ~ .. 
Atina isyancılarından Daha 
l{imler idam Edilecel~tir? 

()t•da b 1 b ir gece kaldım. 
l'ıe1 ,, enf lıltfen Skana ope . ... d 
bllt11... •"Yet etmek nezaketinde 

"'n t Bay Tevfik Rüşdü Aras ve Yugoslavya Başbakanı Bay Yevtic 
te"11 tılya dış işleri müs· 
Sıtcı, 8· Snvlç'le kendisinin Ceneuetde gayet tabii ola ve bilhassa Romaoya'ııın kıy· 

~ h,Jlı tııeaguliyetlerl arasında rak bu lçtimaa iştirak edem metli dııı işleri bakanı ve bu 
-......:.:..· gôrtlş~blldJm. dış işleri bakanlımoın hepsi ile yıl Balkan ftlJafıom başkanı 
~ bulunao dostum B. Tltolesk'o 

b Askeri Faaliyet Artıyor ile konuşrum. Bu mftnaeebetle 

{' 'h Balkan ltll4fınan küçük ltllif la 

·r (-aıısa Şark Hududunu birlikte neşrettikleri komonlke 
mahlmunuzdur . 

~ A k ld Avdeıimdııı tekrar Belgrattakl . ~ ~s erle Do uruyor. tevakkuf esoasıoda Yugoslavya 
ıf1 ~ dış işleri mftsteşarı B. Porlç'le 

U Qhe • - Ü d K görüştftm. Giderken ve gelir· 
.lı Şıstan, Kadınlardan r u ur- ken Sofya'da eski ve yeni 

·r d bftkumetln ricali Ue dostane 
· '" U, Jtolya Telaşa Düştü~. fikir teatisine imkAo hasıl 

,~ 
1 

~11,.. İtalya'mn Eritre·deki Masana kalesi 
" ...... 2 J'"••tı,11 4 ( A. A ) - Stefanl Gazet"' Del Popolo Habeşle· 

oldu. 

Hü!Ase Cenevre içtimaı ajans 

larıo günü gününe uzun nya 

kasa bildirdikleri Şr!kllde cere· 

yan etti. Konseyde, rozoamede 
m ·vdud mes'ele hakkında dye· 

ler noktal nazarlarını, lrad et· 

tlklerlnl söylevlerle izhar etti · 
ler. Ben de Tılrkiyenln görü· 

şfinü ve boğazlar işini ajansı · 

nızın aynlle naklettiği beyıı · 

- Sona 6 ancı sahifede -

Üstte: Venizelos ve siyasal arkadaşlarını muhakeme eden Atina Harb divanı, Altta: Mıtznunlar 
(soldan sağa doğru) Kafandaris, Milooas, Gonatas ve Papanastasyo. 

Atina, 24 (A.A) - Divanı· 

barb tarafından idama mahkum 
edilmiş olan general Papulaıı 

Klmleis bo sabah kurşuna dl · 

zllmek suretlle idam edtlmio· 
lerdlr. 

eltlğlmlz tafsllAtı aşağıya nak· 

ledlyoruz: 

~•t1... l9t1hbarına göre Ha· tao'da sırf kadınlardan m\lrek· 
11•t .•• ._ 1 
" e~ett 1 rıı_ıtnde şekavet keb bir oıdu vftcude getirildi· 
~t!tl erı d t · lltıt eTam eıtmektedlr. ğlnl yazmaktadır. 

:ct'Gı dtlcaret kervanlarına Vaolngton, 24 (A.A) - Har: 
•ı-., e er it 

Çtftıı k e para ve malla· biye bakenlığınıu bir tebliğine 
'1tıa ' tıdular. göre 18 ile 35 yaşları arasın· 

Cezaevleri için Yeni Bir 
Tasavvur Var .. 

1 Mart Yanan lııyanını ha· 
zırlıyan Elen slyaaal adamları· 

nın muhakemesi; Çarşamba 

gOnd sabahı saat 8,30 da Ad· 

na'da başlamıştır. 
Son posta ile itelen 24: NI· 

san tarihli Atlna gazetelerinden 
bo muhakemeye dair tere.ilme 

Harb divanı; Comorlyetper· 

verler partisi lideri Bay Ka· 

fandarls, çil tçl partisi lideri 

Bay PapanaetHyn, Ayan başkanı 
Gonaıae, Venlzelos'nn eski ça. 

lışma arkadaşlarından Sofulls 

ve Atloa eaylavı Bay (Mllonas) ı 

- Sonu 5 inci sahifede -

~ ~•2A al ~ ~-- ltn 't (A.A) - Babfl· dakl efradın ellih tına çağı· 
l •t1111 P•ratorunun söylevini rılması 1 temmuzda başlaya. 
1'1'-'ıı. bahcıeden gazeteler caktar Kongre ordu mlkdarı· 
~.,, 111 lll . t • 65 00 
"' 1 • tıı hyıt tedbirleri al· nın 118, 7 50 neferden 1 , O ... ,l ecbn 

••aırı r oldogonu yaz · nefere yükseltilmesine mü '&ade 
•r. - Sonu 3 ncO yüzde -

l Alınan Tayyarelerinin 

bihkamlar- üzerindeki 
" ÇUşlarının Sebebleri .. 

'~ tta 25 • . 
~t~tı'-de (A.A) - Hndod boyundaki mftstahkem mıntaka 
ta) ~l ~'r g~De Alının tayyareleri uçmnetnr. Geçen haf ta hodud 
lttı~'te,,: oUarı treveıı lstlkallletlnden geldlAI tahmin edilen bir 
~~l ~•tnı1 llıttenon'dın Tlyonvlle kadar olan mıntak:adakl 

,,, r a, ı d 
~~il '1 Keleıı er n e uçoılar yapllğını haber vermişlerdir. Sarb· 

~''" 1 dl~er bir tayyare de Valdvisse lstlhklmatı Gzerlode 
011

'
1 Almınya'ya doğru uzaldıomıotır. 

Zirai Cezaevleri Kurulacak, Mah- Çiftçimizin Yüzünün 
kômlara Zer'iyat Yaptırılacak. G ·· ıd .. .., .. .. o·ı . 

Adliye Bakını Bay Şökrd Saracoğlu 

Ankara, 24 (Hososi) - Ad· Ü ugunu J erJZe 
llye bakanlığı, Türklye'deJd -------

hapishaneleri bir sisteme bağ · Toton Mahsulümüz iyi, Fiatler De 
lamak ve boradaki mahkum· 

ıarın vtıeodundan, hem ken· Yerinde Olacaktır, Deniliyor. 
dllerl, hem de devlet hesabına 
istifade etmek, onların ıahha· 

tini korumak ve nihayet ceza 

evlerini tam manaslle ıslah 

etmek için bir hazırlık tetkiki 
yapmaktadır. 

Duyduğuma göre, MZtrai ha · 
plshane,, ler usula muvafık 

gôrdlmektedir. ÇünkO Tılrkl· 

ye'dekl cezaevlerinde meveod 

ylrmlbln kadar mabktlmdıu 

yozde 80 - 85 inin çiftçi olduk· 

- Sonu 6 ıocı ydzde -

~~~~---~~~~~ 
Ege ökonomlk mıntakaeında seçmekte çok haHas davran· 

tütün faaliyeti bııolamıştır. Ha- mıe ve bilhassa kır arazide 
valar ve yağmurun son yağışı zer'iyyate başlamııtır. Bo top· 
da zer'iyyat lşloe yardım et· rakların tütOn mabaolil, ekse· 
mlştlr. riyalle kalın orta veya kfiçftk 

AIAkadarlarm verdlklerl ma· yapraklı, ôzlil Vtı az olmakta· 
hl.mata nazaran, basene ıer- dır. Fakat böyle tütünler değer 

lyyat, daha dikkatli ve itinalı itibarile her zaman yüksektir. 

yapı \maktadır. Geçen yılın til · Geçen yılı o tfttfin eatıeları· 
U1o mahsolOnden fayda gören nın neticesinde, Ankara'da ya· 
mfietahsll, daha iyi tdtan ye· pılan t6t4n kongresi kararlı· 

tlttlrmek için, tl1U\n tarlasını - Sonu 6 ıncı 7Dıdo -=. 
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Sevdig'"' ini Yaraladı. 'Roma l(onf eransında 36 An- Havagazı 

Geneler Sevişiyorlardı. Aşk, Bir Du
man Gibi Gözlerini BürOmüştür. 

1 1 
Belediye ile Şirket t )asma imza anaca ~mlSe Henüz Anlaşamadı!~' 

' ' Ha ... ,azı olrketlnln tell,,.., 
• • • • • oın deni mes'eleslade ~ed' 

Ingı·ııere, Fransa Ve ltalya Arasında ihtilaf başgöstermlf ve '1'uııı'1 
Londra merkezinden '' ıttft 
istenmişti. Talimat gelOJ btO' 

Mühim Mes'eleler üzerinde Konu- Fakatıkınoktadakı •h""'ee't~ 
halledllmemlttlr. Bo ıP 

1 
gtl' 

S k d
• için Bayındırlık Bık•::,.,ı 

Şulacag~ 1 öylenme te ır .. temas etmek (lzere h• .,.,.,, 
mümeslill sıfıtUe bay ~ 

İstanbul, 25 (Horoıi) - Streza konferansından sonra Roma'da ikinci bir konferans daha ku· 
rolmaeını teeblt eden İoglltere, Fransa ve İtalya hilkumetlerlnln, mühim mea'eleıer etrafında 
görOşeceklerl ve aralarında muhtelif anlaşmalar yapmağa çah,ıcakları Parls'ten bildiriliyor. 

Gelen haberlere gôre, üç devlet arasında 36 anla1Jma yapılacaktır. 

bogan Ankarayı gldecekdr· 

Şaşal Havuzu " .,,., 
Şaşal soyu kaynığı 1 bOf 

f nşa ettirilecek olan bJ"" 
yOzme havuzunun planı ( 
lanmıştır. Havuz 30JJJetr"11ıo 

ot O 
nl1Jlf ğlnde, 50 metre ~ 

Ölen kızla yaralı ioık Hacı Stavro 

Haheş'ler, lt~lyan Askeri 
l(ervanına Hücum Ettiler .. 

ğunda olacak ve f çtnde çıe# 
ların da > ıkanabllmeslol 1 r,~ 
için bir tarafının derf oU~eır' 
santim, diğer tarafı 2,6 Salı giln4 gece yarıeından 

sonra Atlna civarında (Neako· 
Jdnya) mevkUnde gayeı kanlı 
bir hadise olmuıtor. Bu hAdlee 
hakkında Atlna gazetelerinde 
gördOğOmtlz tafaflitı yazıyoruz: 

50 yaşlarında rençber (Ka· 
paço) lımlode bfr köylQnftn 
Arhondlya admda 18 yaılann· 
da gazel bir kızı vardır. Bu 
kız, dört aydanberl 3!i ancü 
piyade alayına mensob 9 nco 
bölük efradından 22 yaşlarında 
Hacı Stavro adında bir gençle 
aevlımeğe baılamııttr. Hac' 
~lavro bundan 20 gdn evel 
Arhondlya'ya rastlamıı ve o 
ğdn izinli olmak miloasebetlle 
kıza evine davet etmlıtlr. 

Gdz:el Yunan kızı, yavuklu· 
ıuoun bu davetini bulunmaz 
bir fıreat te14kkl etmlı ve tam 
aç gtln Qç gece babuının evin· 
den DHklaşmııfır. O zamana 
kadar köyde çok namuslu ola· 
rak raoınmııı olan gazel kızın 
bu harekrtl, arkası kesilmez 
bl~ dedl·kodu yaratmııtır. Ar. 
hondf yanın nereye gittiğini, ne 
ebeveyni ve ne de komşuları 
tayin adeblllyordo. Herkes on· 
dan bahsediyor, onun ismi, 
batan akranının ağzında dola· 
ııyordn. ArhondJya nereye 
gldebtlfrdl? Bu muammayı bal· 
letmek; en çok genç ve gOzel 
kızın ebeveynine dOşOyordo. 
V azlyet bu merkezde iken 
Arhondfyı, bir akıam, ı:enç 
yavukluelle çıka geldi! Kızın 
anası, babaaa ve karde1Jlerl bu 
hal11 ı•ttılar. Fakat dellkanh, 
onların bu hayretini hemen 
yokettl: 

- Ben Arhondlya'yı çıldı· 
ruıya eevlyorom, o da beni ee· 
vlyor. Tezkere almama 3 ay 
kalmıştır. Şimdiden eöı verf· 
yorum, askerliğim bilince der· 
hal kızınızla evleneceğim. 

Bu söze akan solar durur. 
Ana baba, deUkaolının bu te· 
mlnatına kartı hfçblr itirazda 
buluomağa lüzum görmediler ve 
bunu tabii bir hAdlae gi bl te· 

IAkkl ettiler. Yalnız Arhondlya· 
nın babaeı: 

- Kızım artık evden bir 
tarafa çıkmıyacaksın. Bıcı Stav· 
ro, dOğftn zamanını kadar eana 
elbet bir nişan getlrecetlr. Çan. 
kd köyde doet var, doıman 

var. 

Diyerek tenblh.erde bulunda. 
Ahımı~ kudurmuetın bedter· 

dlr. S~zQ, hakikaten çok doğ· 
ro lmllJ. Giizel kız, babasının 
bu tenblhlerlne kulak aema. 
dan, birkaç giln sonra gene 
avukluıona kaçmı ve ece 

. 
ğında, sevgllelnln kucağında 

kendisini unutuvermiştir!. 
Arhondlya'n1n babası, kızı· 

nın bu seferki hareketini affet 
memlş ve bir kaeab bıçağını 

kaparak köyün etrafmda kızmı 
aramağa başlamıştır. 

İstanbul, 25 (Hosuıi) - Habeş hftkumetl, İtalya ile uzlaşma tarzını kabul ettiğini Roma'ya 
blldlrmlotlr. Buna rağmen Habeş kabilelerinin, İtalya aekeri kervanlarına hücum ettikleri ve vaki 
çarpışmada İtalyan'lardan bir neferin öldağtı ve dç kişinin de yaralandığı, son gelen haber· 

lerden anlaşılmıştır. 

~~~~--...... •H•~··~t~t+•~·-~1111 .. -----~~~-

Atatürk Kra) Boris Seyahate Çıkıyor 

olacaktır. 

Talebe BayraJJJ• , 

Gece saat iki oldoğn halde 
Kapaço eye dönmek letemlyor 
ve mfttemadlyen kızını arıyor· 

do. Tım bu esnada Kapıço 

nun hatırına viran klremld 
ocağı gelmlı ve doğruca o ta· 
rafa yGrQmOıtar. Kızğınlığın· 
dan hiçbir şey farketml· 
yen baba, Arhonelya seni eez· 
mekte zorluk çekmemfo ve onu, 
sevgtlislnln kolları arasında 

yakalayınca, kndormulJ bir 
canavar gibi belindeki kasab 
bıçağını çeklb dellkanhya 
eapladıktan eonra, Juzını 

.... -
Kongrede Söy
lev SöyJiyecek .. 

Maarif Bakanlığınd•0.,rıetı' 
bir blldlrlmde bir mayıs. f/J~ 
bayramının fakir talebeoto r• I~ 
ittin olmıyan uzak .,e P' ~ 
rldllecek yerlerde yıpılOll l,.I 

herlin ve Londra'ya Ka- şehre yakınblryerde1•P' 
blldlrllmlıtlr. ·oe Turizm Işler1 

da bir darbe lndlrmlıtlr. Ka· 
paço'nun bıçak darbesi, saat· 
lardanberl devam eden kızgın· 
hğın mahsolQ olduğu için 
kızın (of) bile demesine im· 
kan bırakmamıştır. 

KAtll baba, kızını öldftrd4· 
ğünQ anlayınca tabanı kaldır· 

mılJ ve sevdah Stavro'da kın· 
lar içinde eOrüoe sürftne en 
yakın jındarma karakoluna gf · 
derek vaziyeti anlatmı1Jtır. Bacı 
Stavro hastaneye kaldırılmıı 

ve kızın cenazesi de viran 
kiremit ocağından alınarak 

anasına teslim edilmiştir. Katil 
henQz yakalanamamıotır. 

Ankara 25 (Hueo.t) - C. 
H. Partisinin 9 mayısta topla· 
nacak olın genel kongresinde 
Reldcomur ATATÜRK'On bir 
aôylev söyllyecelderi zannolu· 
noyor. 

Beş Devlet 
Deniz Konferan· 
sı Toplanıyor .. 

İstanbul, 25 (Hoeusi) 
Mayısın beılncl gdnft Alman· 

tarın deniz mQme88Uletlnden 
mQrekkeb bir heyetin Londraya 

gideceği ve beş devlet murah· 
hatlarından ibaret bir deniz 
kooferaneı toplanacağı söyle· 
nlyor. 

Ankara 25 (Hueuei) - An· 
kara'dan İzmlr'e bir doğru 
poıta teste edilmesi kararlaı· 

tırılmıştır. 

dar Gidecektir .. 
İstanbul, 25 (HQeoei) - Bulgar kralı 8orls'fn, yakında Avrupa 

seyahatine çık.cağı ve Almanya'dan geçerek Londra'ya gideceği 
Sofya'dan haber veriliyor. 

Asya'da Fevkalade 
Hadiseler Geçiyor. 

KomQnistler Harekat Yapıyorlar, 

Ecnebiler Şehirlerden UzaklaşıyQr. 
Yunanla, 25 (A.A) - İnglliz ve kadın çocuklarından hemen 

Yonanofo'yo terketmelerl rica edilmiştir. Ayni zamanda şehlrdeld 
Amerlka'Jılardan da şehri tahliyeye hazırlanmaları rica olan· 
muştur. Şimendifer idaresi memurları Yonanof iataıyonunda ha· 
rekete amAde huıoei bir tren hazır bulondurmıktadırlar. Kızıl 

kıtaatın Yunanuf taburlannıu Kvelıcheev mmtıkae•ndakl komfi· 
nietlere karşı yapılan harekete iştirak etmek Ozere boraya sevk
edilmlş olmaları dolıyıslle sür'atle ilerlemekte oldukları rivayet 
edilmektedir. Komilolstlerln ileri hareketleri devam etdfğl tak· 
dlrde Fransız Hindi Çlnl'el tehdide maruz kalacaktır. 

2 Mühim Mek~tuh .. 
Kadınlar Kongresi Dağıldı • •• • 

A .. k' ·- · -8- .. k A Sıyasa Boy le Gıderse Son 
tatur eve u umete H hd D h M··dh. . . ar en a a u ış 

Teşekkür Edıldı.. F J"'k ti Ol k ----- · e a e er aca . 
lstanbol, 24 (A.A) - Arsıulusal 12 inci kadınlar kongresi 

bugOn eabahleyln saat 10 da Yıldız sarayının hüyak salonunda 
genel kapanıo toplantı11n, yıpmıştır. Kongreye gösterilmlı olan 
iyi kabul mleaf irperverlik Ye yardımdan dolayı CQmhur Başlana 
Kamil IAtatürk'e ve Türk hükuflletlne teoekkürlerlnl ve şükra· 

nını izhar etmiştir. Ayni zamanda Halk Partisi genel kttlbllğfne 
ve kongreye murahhas göndermif olan bOUln kurumlara teşek· 

kOrlerlnl bildirmiştir. 

Bayan Seniha Raof ve LAtlfe Bekir eöz alarak sevi mll eöylev· 
!erinden dolayı murahhaslara teıekktır etmişlerdir. 

İstanbul, 25 (Hususi) - Bugün çalıımasını bitirerek kapanan 
kaJınlar kongresinden bir heyet, Ankara'ya hareket etmlotlr. Bu 
heyet, Ankara'da muhtelif ziyaretlerde bulunacaktır. 

Barem Dereceleri indiriliyor. 

Maaşlar, 10 Liradan Aza-
mi 150 Liraya Kadardır .. 

Ankara, 25 (Husu&i) - Barem derecelerinin 19 dan 15 ıe 
indirilmesi ~e maaıların 150, 125, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 

-·--Loodra, 24 ( A.A) - Lord ne Timee gazetesine gönderdiği 
Parmeor Tlmes gazetesine gôn· bir mektobda oöyle demektedir: 
derdiği bir mektubda ezcümle "BagOn iki yol taldb ol ona· 
şu mdtaleaları söylemektedir: bilir. Ya Almanya'ya ltlmad 

gösterlllr, yabad harbin lçtlnab 
"Almanya'ya Versay muahe· 

desi esnasında ve o tarlhtenberl 
tatbik edilen ağır muamele Qze· 
rinde yeniden ısrar etmlye 10· 
zam yoktur. Maamafih Cenev· 

re'dekl gibi bir karar lttlha· 
zından eonra bu adaletsizliğin 

unotolmuı ve doıtcaeına bir 
anlaoma f lkrlnln onun yerine 
kaim olduğu oasıl iddia olu· 
na bilir? 

İngtltere'nln Arsıuloeal siya 
eaaı eğer bu şekilde devam ede· 
cek olursa aon muharebeden 
daha mQdbfı bir fel4ketln or· 
taya çıkmasına sebebiyet vere· 
cektlr. Areıulueal barıı konseyi 

edllemlyecelJ.. bir hale gelece~l 
zamana lntlzaren hummalı bir 
hazırlık af yasası taklb olunur. 
BogOnkO vaziyet tamir edile· 
mlyecek kadar fena değildir. 
Fakat 17 nlean kararını lttlh11z 
ettiren f iklr devam ederse ya· 
kında o hal gelecektir. 

ökonomi 
Kongresi 
Toplandı. 

Ankara, 25 ( Hueoei) - Bu 
gdn toplanan ulusal ökonoml 
kurumu kongresi, General Ka· 

Ôzalp'ın başkanlığı altındı 
b ma he eti eeçmlıtlr. 

• ~oO Bakan Koınıs; 
Toplandı. 1, 

Ankara, 24 ( A.A ) ,....)# 
rlzm lılerlnl memleket ~ tt 
mından tetkik etOJe d'i 
bonon lnklıafını teaılo e ~ 
kolaylıklar araştırmak tııı ıt' 
Tor kof lain teşebbftsCl ,ti 
ıekkül eden vektletlet 3'#' 111tııı 

b gClO .• llı~.ı turizm komisyonu 0 ,0pı"' "'(~ 
noml bakanlığında tik .,,ı lıl ~ 'llJ 
tıBJnı yapmıştlr. ôk000 t; ~.i 
kanbğı mtısteıarı B•1 ... ,~~ ~·it 

tel.. ~ •n 
Kordoğlo komlsyonuP ebe" ''tt 
sunulın işlerle torlıtJll:reo ~ ~~'-ttı 
mlyetlnl tebarnz eU .,,~I ~dl 
söylevle ökonoJJJl • sof' t4•• 

atJl10 _,.; )tt 
Bay Celil Bayar 0 ıol•1':"~ ~ 
lantıyı açmış ve ko ır ~~ ~lllı 

dil IJJıot . I~ ~ 
movaffakıJetler e 10,~o >' ' 
misyon bu toplantıd~ ede• cJ. te'ıt 
maadin relel Bay e eae ~ ~ ttt•ı 
kın'ı seçerek tetkik r ' · Ilı l 
mes'elelerle alAkadar bl~tıf 

1e v- ~. 
komisyon kurmulJ ,or· 'lll' 
tarzı Ozerlnde görOatJliH ~o~ L t 

gcs.e ,~ ~4 
Ahnan kararlara 0 re ı,I ~ 111.e 

yon tali komlsyonl•:e•'eıe ~ ıı_l 
kine tevdi ettiği Ç•~ 
dzerlnde Pazar ve 

0111
e 'I 

gdnlerl hey'etl umu 
Unde toplanacaktır. 1,.,, .~; ıot ~ 

VekAletler araeı ,Eı~ıo• ,,J 
misyonuna bilyftk .,ıo1"'j~ 
blyeden, ErkAnı bırb befı ı' ~ 
bay Nlzameddln gar• ~·1~ 

~ pdaıl P" 
mdafaa Bıkanlıe1 

1 
ıyeaeaı ~t 

kım bay Cemil, bar c deO eO' ııt 
Fuad Garln, dabllf ye 0 t0 

dö dilOC ~41 
yeti umumiye r brl ~ 
mOdOr1l Oeman S• .,,o4 ,, 
maliyeden kamblY:,rtfd'" ,- tJ, 
bay Atıf Ermo, ıııtl .,,,,.., "' 'tt· 
Um ve terbiye heye ,f,ad•" ~f Uf 
Harun Kocacao, 0 

0111111 ıf \
ve köprOler reis tJl ıı•" .L rl 

d tJllrfO ~-" • Emin ve devlet e fi o' 
rlfe reis muavini .,.;,o ~ -1 
gamrtık ve lnhtsarl•' ıı~o"~I 

Fa11ıl, t 1' amelAt miidOril fOt~o ;'_ 
Bakanlığı namın• d''' . .4 

MeC P'' 
maadln reisi bay firl ti~ 
rlyat ve turlzın ı:nOt• r•~~ 
A. Sfireyya Gfiger 

1
e "''°' i 

bay Aziz ile tay:•:.~ 10,tO~ # 
ve İıtanbul beledıy ,.tll' 
otomobil kulilb ı11fldJe 
tlnk eylemekte•ır. 
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CDJ Bulgar Başbakanı ( G lÜI ırı lÜI ını ş a ır d lUI Y/ lU k o a ,. 1 ] 

beyanatta bulundu. Don Şehir Meclisinde Konuşulan lşle;:-
tşareı1er 
CQ;q);;QDCQ 

O~ Bııı 1 inci yazde -·--
... , 

11
';:aa 19 mayııta başla· 

t4j~ bat programına devam 
t.1 11 

k.t1r. Baıbakın B. Toı,ef 
......, 1laaeındın bahıederken 
' kurumuna Bulgarletanm 
' ll1etlnl ltaret ettikten 
._.:_ulg.neıanın gerek Bal· 

' l'e gerek Avrupa'da 
"tı,, 1'1lb amlll olarak kala· 

" k.aydetml•tlr 
(elli B " . 
'~ b 

01tar htıkumetl bOUln 
,._:k.'1metlerle ve bllbas11 'b le baret ve ökooomik 
--~ etlerini kuvvetlendir· 

4' "1bladedfr, 
iL kar, 2 
""ltt .,: ~ (A.A) - Yeni 
~~ili tbıkanı hay Toşef 'Jn 
~· tayini mOnaeebetlle 
._,,, General lımet İn· 
"'rtıae gG11ıdermlş olduğu tel· 'b ... Qalbakanımııın verdiği 
~~·dadır: 

~t: a11ı General lemet 

'9bt Ankara 
~- "t laı.ı.~, derubde eder 
C.. h~~etletlerfne eski Bol· S illetinin muılthane 
~he.it de hiçbir deAlşlklik ol· 

' 4'•• hUAkts bu ıılyaıetln 
'tte etletterle dahı eıkı bir 

~ tenık.ı me111I istihdaf 
~~ let dair teminat ver· 
~ -:fil, İki memleke· 
~ lla llda tnevcud o!an 
..:._~ ~ laıeebetlerl daha 
--,..._ lletlendlrmek husu 

"'ıeut " 11 de eli. ._ •letlerlain kıy· 
~;:.'betlerine letload 

1 Chnid ederim. 

~,11 B Toşef 
•y Toeef 

t~ Sof ya 
'-4-~ e YOkeek hGkdmet 
.._, 'letdl edilmiş olduğu 
~~ QgGndermek ldtfunda 

~ ~ 4o~0A'anuz telgraf na · 
l~'' "1 ıatıdevletlerlne 
~1e it teeekkdr ederim. 
~-.. ot.

11 
'•fından taklb edil· 

ketin lktıaadiyatım yOkseltmek. 
hariçte uluslar korumanı ıolhft 
tensik husoııındakl mesalalnde 
mdzaharet eylemektir, 

Hdkdmet yeni bir 
esası tanzim ederek 
taeviblne arzedecektlr. 

Askeri Faa
yet Artıyor .. 

kın unu 
mllletln 

- Baıı 1 inci ıahlf ede -
etmektedir. Temmuz çığırılmaıu 
bu müsaadenin tatbik alanına 

geçllmEel hususunda ilk adımı 
teşkil edecektir. 

Pırlı 24 { A. A ) - Alman 
ajansının muhabiri bildiriyor: 

Malin gazeteılne Manelden 
gelen haberlere göre, doğu hn
dodundald askeri hareketler 
devım etmektedir. 9~ ocl alay· 
dan lkl bölük Belçi' a Fransa 
hododunı daha yakın bir yere 
ıevkolunmuo ve 27 nci alaydan 
bir tabur Mont Medlye yerleş 
tlrtlmlştlr. 60 cı istihkam ılı· 

yına mensob birçok bölükler 
Dl jenden İsviçre hududuna 
gönderllmio ve BelfoJdaki 35 
ncl piyade alayına menıob bir 
çok bölOk Melhuza gönderil· 
mhtir. 

Vaşington 25 (A.A) - Bay 
Rozvelt muhtemel bir harbtan 
~merlkanın bitaraf hğı meıı'eleel 
ile al4kadar olmığa devam 
etmektedir. Cumur reisi bu 
hususta bay Norman Dula ile 
uzun mtızakerelerde bulun· 
muştur. Avropanın vaziyeti 
ini bir tehlikeye dOşUiğt\ tak· 
dlrde bazı kongre azalın bay 
Rozveltten bu hueueta izahat 
lıtlyeceklerdir. Alakadar mıha· 
fil bu vaziyet karşmnda cu· 
mor reisinin kongre azalarına 

prenıib itibarile beyanatla bu· 
lunacığını muhtemel görmek· 
tedlrler. 

Misafir Gazeteciler 

Okutanların 

Baki arı 
ve Yeni Bildce. 

-----·---Vilayet Genel kurultayı çahı· 
malarım bitirdi ve dağıldı. lle· 
men söyliyelim ki, kurultay, büd· 
ce darlığı yüzünden çok zor bir 
durumla karııla~dı. ller it para 
ile olur. Para olmaymca biroey 
yapılamaz. Fakat, Kurnltay üye· 
leri, yılgınlık göstermediler, umud· 
suzluga düımcdiler, ince eleyib 
sık dokuyarak i~in içinden çık· 
manın yolunu bildiler. 

Kimi üyeler diyorlar ki: 
- Bu büdce denk de~ildir. 

Gidere (.Masrafa) karşılık olarak 
bulunan ~elirlcr hesablı ve yerli 
yerinde olmamı§tır. Bunun için, 
İçişleri Bakanlığının büdceyi boz· 
ması ve geri yollaması umulur. 

Bu türlü düıüoenlere, (Hak· 
lısınız) denemez. Büdceyi kabartan 
hangi masraftır? Önce bu soruma 
cevab vermek gerektir. 

Açık ııöyliyelim: Vilayet genel 
kurultayının bu yıl yaptığı iyi 
i@le~den biri de, ok.utaolann hak
lannı vermek jçin büdceye para 
koymuı olmaeıdır. Gönül isterdi 
ki, okutanların haklan hiç keail· 
meden bu yıl hemen verilsin. 1'"'a· 
ket olmadı. Daha doğrusu ola· 
madı. Birazı da gelecek yıla kaldı. 
Okutanlarımızın bu kadanna bile 
sevindiklerini, bunu yapanlara 
kar~ı iyi duygular bealediklerini 
yakından biliyoruz. 

Şu hale göre, okutanlann 
hakları01 vermek için büdceye 
konan para, büdceyi kabartmıı 

sayılamaz. Bu, öyle bir haktır ki, 
şimdiye kadar nasıl geciktirilmış 

olduğuna şaıılır. Bildceyi gözden 
geçirecek olan lı;eriişler bakanlı· 
ğındaki komiıyonun da, bizim 
gibi dilşüneceğine timdiden ina· 
nıyoruz. Büdce begenilmiyebilir. 
Hatta, getirile gideri denk görül· 
mez ve bu yüzden bozularak geri 
bile gönderilebilir. Bunlar olagan 
işlerdir. J.'akat, dokunulacak ve 
üzerinde durulacak, herhalde 
okutanların haklan oJmıyacak.tır. 

~ ~ ~r 'lllnlyet içinde sulh 
~~ e aı .. illan bGtGn kom· 

;I --~ ı: ııkı anlaşma ile Mlıaf ir Fransız gazetecileri Bugün jimD9S• 
)eı ~. lıldı ermiıtlr. Ve bu dftn eabah nll Gener1l KAzım • k 8 V 

~ı '~ :olan cOmhnrl· Dirlk~le Kemalpışı Örnek köy· İl ayraml ar., 
' ""-~ bla ıulh dav11ı lerfnerek gide bClyftk bir gezinti - Baeı 1 inci ydzde -
1 ~- a&lı olan umumi yapmışlar, öğleden sonra şehri naetik bayramı yapılacaktır. 

h latıdetlerlnln rl· ve Hisar camllnl gezmişler ve Jimnastik hayrımı ıenllklerlne 

J ''1llllın htık.timetle akşam ftıerl de lııtınbul'a geç· lıtlkl41 martı ile baılanacak 
~ etde bahtiyar olaca· mlşlerdfr. Misal lr gasetecllere fe bay Nuri Kalkay kııa bir 
~ lllek lıterf m. aurıAtika mohlplerl cemiyeti söylevde bulunacak, bayrak 

-...: 2t ( lımet İoöntl namına iki albftm hediye edil· çekme merasimi yapılacaktır. 
~"'-t 4..A) - li•y To· mle; bilkette verilmlıtlr. Mı11. Bir izci; tribftnler önftndeld 
tı.ı.~ P lllGıne111llerfne ha- f irler vapurda vali namına bayrak dlregine bayrak çekerek, 

tehı...rol?ıını hakkında hukuk işleri mtldftrd Bay Fuad bu eenada bayrak halk tara· 
-oqıttir B d fından ıelıtmlanacaktır. 8')'eı ..... · u programın Yurttaş tarafın an uğurlın· 

""' d b Dahı eonra geçld resmi ya· 
-' ~ 1 

ilde memle- mıştır. pılacak ve bunu enelA kız, 
~ ~: 31 T eonra erkek talebenin bir arada 51 

AYYARE Si NEMASl'felefon: 3151 jimnastik hareketi taldb ede· 

~ ~ Qı• Bugün cektlr. 

~ ' •11 En Bnynk Sinema MDsameresi Genel Nnfus Sayımı 
.~ •ıı..t..ınisi azaslDdan PIERRE BENOIT'nın Hazırlıkları Uerliyor 
~ L ... şaheserinden alınan 
t'ı ~.. Genel ntlfuı eayımı hazırlığı 
~"'- lAI 111 eıı zengin, en büyük, en muhte~em filimi.. için dün öğleden enet vllA· 

~'lOsk G ı • yette vali muavini Bay Sedad 
I .\._ 0 V 8 ece e rJ • • Erimin başkanlığ1Dd1 bir ıop· 
~ ~ 8eua Jantı yapılmıştır. Sayım birinci 

~ ~'t • p : Harry Baur • Spinelly • Germaine teırlode yapılacaktır. Pazar gft· 

tff bJ-ı 'ı.. · ltıchard Villm gibi en ) Oksek Fransız nünden hlbaren eehirdek.i no· 

I ~~ 'llttvıç leınail ettikleri ve ROD SANDOR ve marataj işi kontrol edilecektir. 

· ~ ' ""Ilı Ve Çf GAN orkestraları ile .NAPOLf. Bu lşde vflAyet daireleri me· 
'.J ~~la ~tıacı(al'ının ittirak eyledikleri ve bOtOn iz. morlarındın 45 ve belediye 

~ ~,'t r·rıı fıJôrece~i Musiki • Aşk • Heyecan • Harp zabıta memurlarından 4G Bay 
'1, ~" l hni.. çahııcaktır. Kendilerine leta· 
t/ ~'\ h AYRICA tletik mıldOrO Bay Nazım 

Uflnya H 1 nezaret edecektir. Memurlar 
avadis eri TOrkçe SözlQ Cumartesi günft akşamı bele· 

: ls_ 1
7 

SEANS SAATLERi 

• • la ..... ı;-19-21,ıs 1 DiKKAT: Hergftn eon ~l,15 
8 1Jt talebe teıne 1ean11 (Ucuı hılk ıeaneıdır.) 

,,,_..__•=· .. --------~--------------------~ 

diye ealononda toplanacak va 
zlfelerl hakkında kendilerine 
1 zahaı verilecek, erteıl gGn de 

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

Kordondaki Atlı Tramvayla-
rın Yerine Ne Konacak? 

Şehir Meclisinin 
Konuşuldu 

Dünkü Toplantısında Bu l\les'ele 
ve Bir Komisyon Yapıldı. 

----------------.. ·---------------Şehir meclisi dün eaat 16,30 - Su meıı'eleıl ne oluyor? rodakl bilginler koıulıyonondan 
da doktor Behçet Uz'un baş . Nokean varmış. İzahat verilsin mütalea 1orulmaeı teklif edili· 
kaohğında toplandı. Kordon dedi. yordu. Bay Galib n Suad; bu 
tramvaylarınm 1 mayıeta sefer- Bııışkan Bay Behçet Uz, iza· meR'ele üzerinde acele karar 
lerlnln kaldırılacağı için yerle· hat vererek dedi ki: verilmesi lcabettlğlni, mesba· · 
rlne işletilecek otobtıııler kıeab · - Bazı nokeanlar görftlmOo hıda bir de eatıe ulonu yapıl· 

ların; mezbaha frigo ve sığır ve zaman zaman noter vasıta· mHı Jbım iken mokneleye 
sakatatımn ücretlerinin indiril· sile müteahhide tebliğat yapı· riayet edllmlyerek buuun yı· 

mesi, Karş1yaka'dan Dedebışıoa Jarak bunların diizeltllmeel le · pılmadığını söylediler, bıy Suad; 
ve Bostanlının Yeşilyer mahal· lenmiştir. Son defa tekrar ook· eatılj ealonu yapılmadığına g6re 
lesine kadar tramvay hattı yı sanların ikmali için tebllğıt elrketten ıazmlnıt lıtenmeıl 

pılmaeı, bu ııuretle halka ko· yapılarak inşaat tamamlandıktan lbımgellb gelmlyeceğlnln arat· 
laylık gösterilmesi, Karşıyaka sonra belediye bışmftbendlıl tmlm11ım istedi. 
tramvay ücretlerinin indirilmesi kabuld muvakkat keşfinin ya· Bay Hamdi Akydrek; meı'e· 

ve arsa paralan mas'eleleri gö pılması zamanı geldlğlnl ıöyledl. lenin barodan ıorulub as~tıl· 

rOşüldü. Muvakkat kabul komleyono masıoa lftıum olmadığını, ba 
Evvel& eekt zabıt okundu ve tayin edildi, bundan ııonra mu· meı'ele flserlnde mecliaçede 

onaylandı. Şehir mecfül Oye· vıkkat kıbol komlıyonu tetkl· karn nrlleblleceğlal, ı3yledl 

einden Aokara'da bulunan Bay katını yapmış n benda bazı 'fe ıatış .. ıonu lnta1ı mea'ele· 
Mustafa MOnir'e daha on gGn noksanların ikmal edilmediğini tinin de başbnlıkça takibini 
izin verilmesi uıuvafık gördldd. bildirmiştir. Biz de~ ııon defa lıtedl. Bay Sabri Frigo Ocretl 
1933 ve 1934 yılı bGdceelnden bono mGteahblde bildirdik. bakkında mecllıfn karar YH· 
munzam tabsfB1ttan 14000 Iİ· Noksanlar hıklundı verilen 111lye ıeliblyetl bolandağaaa 
ranın münakaleel hakkındaki rapor da daimi eacOtnende göre tenılllne karar Yerllıblle· 
teklif bOdce encftmenlne gön· okunmuotar. Ayın yirmisinden ceğ:nt, sakatat Gcretlerl için de 
derildi. MfttHhhld Bıy Ntyazt hlbaren nokunların ikmaline bışkanhğın tetebbcııte bulan· 
tarafındın Baemıbıne'den Al· k11dar gilnd" mtıteabbld heea· maeı muvafık olacığını ı3yledl. 

eaocak.'ta ılgara fabrik111 önOne hından yOzer lira keıl!ecekdr . Bay Reşad Leblebici; karar 
kadar açılan 32 metre genlı:ıll· Bunu da mftleıhhlde bUd!rdlk. verilirken zeyl mukuelenııge· 
ğlndekl k181tn için faslına tab Karşıyaka'ya getlril .. n ve baiıo:- nlo maddelerine dokunmamak 
eieat 114veel hakkındaki teklh terlyolojlk muayenede de tf!mlz için kül halinde meıı'eleyl md· 
bGdce encftmenlne gönderildi. çıkan eo; ıimdl ~evcud e.-ksen talem etwek fcıb ettiğini Lll· 
Belediye eml4ktnln ılgortısı İt aboaemanı ve daha fazlBBını dlrdı. 
bankasına j•ptımlmaktadır. Be· tatmin edecek derecede mt·h Nizam endlmenl namına 

lediyeler bınkaeı umum mtı.· zoldür. Yalnız hukuki bir va· tekrar izahat vcr~I Ye baıka.1; 

dtırl6ğü; bo emlikln sigortala· ziyet vardır. mes'elenln beledlyenf&J malt •a· 
rının belediyeler bankası tara· Muvakkat kabul bşf 1 yapıl· ılyetine tem11 ed: 01 mdh:na 
fındao yıpılmaıını bildirmişti. mayınca eo halka verllemeı. blr mee'ele olduğu içi~· h!!sl· 
Başkanhk: banka umum mtı· Belediye de halka ha ıoretlf'l yata kapılarak k•rar v~rmekte 
dOrl6ğ0nftn son mftracaatıodın çabuk sa verememeeladen mi· acele edllmemeefnl barodan ıo· 

meclisi haberdar etmll} ve ııöz teeseirdir. Karşıyakalı yurddaı· rulm1111 muvafık oı.cagıDı 

alan Bay Reşad Leblebici 1.., larımızdao çok rica ederim. 1'Öyledl. 

bankaeının belediye eml4klnln Dlı iyi suları denize, botu bo· Ve bu eekllde onaylandı. 7 1· 
sigortası için ydzde beı faiz eunı akıtıyoruz. Biraz :daha nd 111obllle fabrlklıınıa terrff 
vermekte olduğunu, böyle bir bekleelnler. Oobtt, ytrmi gdne ye resminden muaf total, r . 
laydı temin edildiği halde be· kadar mGteahhfd nokunlırı yacağı da kabul edildik.ten IOD· 

lediyeler bankasınca yapılao bitirlree kabulft muvakkat he· ra 19lC ıentııl ıabatındao ece 
teklifte böyle bir kayıd olma· yeti gidecek •e ıon kttflnl ra .. talın ':>eledlye araaluındın 
dığını ıöyledl. Meıı'elentn tet· yapaeaktır. Rapor •erlldlkten borçla olanların borçlannın 
kiti için nizam encftmenlne sonra ıa halkın lıtlfıdeılne ödenme •e 3denmeılnde eekl 
havalesi onaylandı, bırakılacaktar. Belediye; bu yıllardı eatdanlar gibi kolaylık 

Bostanlı istaeyonu civarında· 
ki yeni mahalleye (Yeşil Yer) 
adının verllmHi de muvafık 

görftldtı. Belediyeden vaktfle 
ana Hho ılmıı ve bnnlarm 
üzerinde ev yaptırmıo olanların 
evlerinin yanında aru alanla· 
rın bu anaların üzerinde de 
ayrıca ev lne11ına mecbur tu· 
tulmaeı hakkındaki nizam en· 
cilmenl mazbatası okundu ve 
onaylandı. 

Bundan sonra Karşıyaka'da 

Yamanlar ııuyu için prın,mın 
yaptırmış olanlardan branşının 

ilcretlerlnln 110 ealıverUinceye 

kadar beklemlyeceklerlnden ge 
rl verllmeel hakkındı oolki kişi 
tarafındın verilen istida Ozerlne 
yapılan tetkikte kanunen pıra· 
nın ladeelne imkan olamıyacığı 
hakkındaki nizam encftmenl 
mazbıtaeı okunda. Bunun Oze· 
rlne bay Hftena Tandek her 
gGn gazetelerde Yamanlar ıuyu 
için çeşit çeşit haberler okun· 
doğunu ve halkın bu yilzden 
tereddOde dtıotftğGnCl, neticede 
de istida ile mGracaat ederek 

meı'ele «berinde chldtyetle göıterllemlyeceğl, itfaiye mCl· 
meşgul olmaktadır. Herkes eo· dılrft bıy Cemal'ın aldftğG lota 
yun çabuk verllmeılnl lfıtiyor. kendtılae yardım edllmeel Jaık· 
Bilhaeıa gasetecl arkadı~ları· kındakl tablrfn onıylanamıy•· 
mu~... Fakat blras daha bekle· cağı, alleel balkı fakir olduga 
mek IAzımgelecektlr. takdirde dılrnl eocGmeace ace· 

Mftzakere kAfl görftldG ve ze tertibinden pan •erllmeat 
nlz11m encümeninin aboneman· munfık ~örClldG. Şehirde me· 
lırın paralarının kanontn gf'rl haller bir de tef kat •e dolam 
verilemlyeceğl hakkındaki ka· ya.do lnfUI hakkında geçen 
rarı reye konarak onaylandı. devreden kalan teklifler bOdce 

Eşyı plyangoeo için yıptı· encdmenlne göndertldl. 

rılmıı, olan iki ev ile Baca Daha eonra meclla uuınclan 
yolundaki dırftlaceze blnaııaın bay Hasan ve ark.adaılar1 tara 
ve yanındaki bağın .. tılmuı fından kordon tnmYaylanaıa 

hakkındaki nl11m encGmenl 1 mayıetan itibaren kalkaealJ 
mazbataeı da onaylanarak bGdce için on binlerce halkın tı 11nmuı 
encftmenlne gönderlldl. nı temlnen belediyece ne yapı· 

Kısabların mezbaha frigo lacagı hıkkındıkl takrir oka•· 
Dcretlerlle 11gır eabtatının le· da •e bunu takiben de bay 
mlıleme 6cretlnln lndlrllmeel Sadi tarafından nrilen Ye 

hıkkındakl teklif Gzerlne nl· tram.aylar yerine temlı •e 
zam encamealaden gelmle olan muntazam otobGıler ltletllme1l 
mazbata okundu n bay Ahmed itinin b•ledlye tarafından ya· 
Ştıkrd lsabat verdi. Frigo Gc· pılmuı için bir mGlbak bCldce 
retlerlnln tenılllne tehir mec· tanzimi hakkındaki teklif okaa· 
llıl ıelablyettardar. Fakat uka· do. Daha eonra belediye bat· 
talın temizleme Gcretlnln ten· kanhğıma halkı memnaD ede· 
zili meı'eleslnde hukuki bir cek mUDtaum otobll eeferleıl 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

Tefrika No. 34 M. AYHAN 

Hey -Dedim- Odun Kılıklı Herif, Sen 
Beni örek Hayvanı Mı Sandın? 

Salak, bir aralık horuldamağı 
kesti. Bu, ne tatlı, ne derin 
bfr uyku fdı? Hayatta biç der· 
dl, tasası olmayım, her arzusu 
yerine gelmiş bir loean bile 
ancık bu kadar rahat uyuya 
hiUrdf. 

Yakar, Aybeye baktı : 
- Şu Buhara hlkAyeslnin 

en tatlı yerinde kaldık .. 

- Yok canım, o kadar mü· 
blm değll . . l\Jaamaflh bıraktı· 
ğım yerden gene başlıyorum: 

Bo Kadıo heni denemek Is· 
temlş. Kamçıyı onun için sal· 
lamış. O da ayni ş~yl sordu: 

- Boraya nasıl girdin, bo· 
rasıoın Verdao Hodat'ın meyva 
bahçeleri olduğunu bilmiyor 
mason? 

- Bilmiyorum dedim· ben· 
ce bir insan toprak sahibi ol· 
maz. İnsanın ancak kılıcı, han· 
çeri, atı, karuıı, elbisesi olur. 

Bu sözlerime diğer kızlar 

fıkır fıkır gillmtğe başladılar. 
Fakat o, derhal kaşlarını çata· 
rak sert bir bakışla onları sos· 
tordu .. 

Yakar güldü: 

- HikAye burada kalmadı!. 
Dedi.. Aramzda sizin Bakan· 

la kardeşinden baheedlyordunoz. 
- Evet.. Evet, fakat söz 

tekrar döne dolaşa buraya gel· 
dl. Tam bu sırada, ilerideki 
ağaçlarıo aralığından ve yol Qs. 

uıoden baştan a~ağı on kadar 
zırhla sftvarf göründfi. Bizi gö 
rünce atlarmı bize doğru sür· 
dftler. 

Beni gösteriyorlardı. Herif· 

ler üstüme ealdıracak olurlarsa 
kor.oluş lmkam yoktu : 

Çftnkü arka tarafımda ağaç 

~lar o kadar sıktı kt yürümek 
bile lmklneızdı. Atlılar yanı· 

mızı gelince, bunlardan biri 
indi. Diz cökerek onların hl. 

[çiminde. kadını selOmladı : 

- Ne var Hristo? 
- Bn adam, hükümdarımı· 

ıın mftbarek bahçelerine gir· 
mlş. Ferman nrirsenlz ona 

RÖlftreceğlz. 

Daha kadın cevab vermeden 
atıldım : 

- Hey ·dPdlm· odun kılıklı 

herif! Sen heni örek hayvanı 
mı 88odın alıb götürülecek! He. 
le bir deneyin bakalım! 

Ve bunu söyler söylemez, 
kılıcımı sıyırdım : 

Gözümde, doğduğum, bOyü· 
düğüm yerler tütüyordu. Tu· 
ğumu görüyor gibiydim. Kar· 
deşim, anam, Bakanım, silah 
arkadaşlarım birer birer gözü· 
mün önüne geldi. Diğer attılar. 

üstüme atılmağa hazırlanmış· 

lardı .. 
Benim sonum, kadının vere· 

ctğl cevaba bağlıydı. Bir kere 
yüzOme baktı. Tepe, tırnak, 

beni öyle bir süzdü ki, k,.ndlm· 
den geçiyordum. K.ıhcım, elim· 
den kurtulup dftşeyazdı. 

- Gidin Hristo, ha yiğit 

bizim ml~af frlmlzdlr. Onu ben 

ça~ırttım. 

Bu söz, bir tılsım gibi he 
rll leri susturdu : 

B~psl de evvelA ona, sonra 
beni selamladılar. Arkalarına 

bakmadan uzakla tılar, gittiler. 
Ben de kendimi topladım : 

- Beni affedin, gidiyorum, 
boralıtra bllnek ayak b88madım. 

Dedim. Yolumu kesti : 

- · Gelmek sizden, fakat dön· 
meğe izin vermek te bizden .. 

Peşim sıra gel yiğit! 
Bu sözlerden sonra yanında· 

ki kızlara bir işaret verdi : 
Hepsi de r,Overclnler gibi da· 

ğıldılar .. 
O önden yQrftyordu. Ben de 

arkasından gidiyordum. Eplyce 
yütüdük. Bir bflydk mermer 
havuza geldik. Bn havuz o ka· 
dar b6yüktü ki, içinde ikiytlı 

süvarinin atı yıkanırdı. 

Havuzun içinde iri, beyaz 
kaşlar yüzüyordu. 

Etraf ta çiçekler dlzflmlttl. 
Bunlar benim ömrümde gör· 
mediğlm çeşitten çiçeklerdi. 

Rüzgar1 öyle bir ı:üzel koka· 
yordu ki, cl~erlerlml şişire ol· 
şfre nefes alıyordum. 

Bir de ne bakayım : 
llavozun biraz ilerisinde ge 

ne m rmerdeo bir köşk .. 
Genç dilber, bir dOdOk çal· 

dı. 811 köşkOn kapısında der· 
hal yhml kız göründO. Yarısı 

,#<i 
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1efrika numarası: 35 

münasebet varmı, 

lıl daha evvel 
oğlum .. 

ve tereke 
halledilmiş 

- Be, he... Ben de öyle 
derim.. Başmdakl sarıktan 

utanmamı~; 

- Şeriat evine kendi geldi, 
ko~ımım. 

Der imiş.. Harımla tarlanın 

tapusu yoktu. Muhtarla iti 
çeTlrmlş, beş oğlak vermiş, ta· 
pudın kaydı çıkartmış, onu da 
kendi GetGne yazdırmış. imdi 
-•JI ıı 

•'""~· 

Yazan: Orhım Rahmi Gökçe 

Kftçücük bir miras davasının 
meğer ne pis, ne mide bulan· 
dırıcı, ne ahlaksızca ctl veleri 
varmış! .. 

Ali durmadı: 
- Şeriat evi değtl, zina 

evi, hırsızlık evi.. GözGm kör 
olsun beyefendi, dedemden 
kaldıydı. Blbeel, mlbesl yoktu. 
Bizim de hissemiz vardı. 

Onu omuzlarından oktıdım. 

- Sana mezuniyet vermek 
isterdim -dedim· fakat lmkAn 

merdivenlerin bfr tarafına, di
ğer yarısı da kart• tarafa dur · 
dular. Ve biz ~eçerken eğilip 

selim verdiler. 
Bu aralık farkına vardım: 
Benim kıyafetime .bıakıp du· 

dak ucundan gülüyorlardı. 
Bu ŞPhlrll kf şfler çok fena 

insanlar Yakar! Adamı, kılık 

kıyafeti ile ölçOyorlar. Karşıma 
biri çıktı. Hemen yanıma geldi: 

- Peşim sıra gel delikanlı! 
Dedi. O yürüyordu. Ben 

durdum, bu adamın yüzüne 
baktım. Ellle tekrar işaret etti; 

- Gel. gel! 
Hay JAoet olsan, gelemez 

olaydııa. Hflkdmdarınm da, dil· 
berinin de, sarayının da .. 

Çare yok, bu ıdamın aıka· 
sındao yürüdüm. Bir odaya 
girdik. Borası ne tuhaf döşen· 
mlştl. Bana : 

- Sarayda böyle kıyafetle 
gezilmez -dedi· sana elbise ve . 
receğlm, bunları çıkar. 

Bu adam, emri ne vakit al· 
mıştı, bunlar nıeıl insanlardı 

ki gözle kat arasında lşaretle
şfyorlardı. 

Şaşırmış kalmıştım. 

- Sonu Yar 

Sahtekarlık 
Zabıta iz üzerinde 
Oımınlı bankasından sahte 

bir bono ile ılınmış olan 5000 
Ura mee'eleıl Ozerlnde zabıtaca 
tahkikatı devam edilmektedir. 
Haber aldığımıza göre zabıta; 
bu mOhlm ıabtekArlık işinde 

bir ip ucu bulmuttoa. 

N ISA N 
1935 
Kasım 
170 

26 
CUMA 

1935 
Gdn 

30 

Arabi 1354 Rumt 1351 
22 Muharrem 13 Nisan 

Evkat Ezanf Vasatı 

Gtıneo 10,07 5,09 
Ôğle 5,12 12,11 
İkindi 9,02 16,01 
Akşam 12 18,59 
Yatsı 1,41 20,4.0 
imsak 8,15 :ı, 14: 

izin verllmlyecek.. Anadoluya 
gidi b gelmek en aşağı bir aylık 
mee'ele .. Bir ayda orada kalean 
eder iki ay .. 

- Doğru, doğru ·diye hı· 

tını salladı· bele bir sağ döner 
de gidersem yok mo, earığına 

boynuna talub ta köpek leşi 

gibi köy ortaaında sürüklemez· 
sem bana da Hrı kızanın Ali 
demlslnler .. 

IJu sırada sağımızdaki 8 inci 
fırkanın şiddetli bir harbe 
giriştiğini görtıyor ve anlıyoruz. 
Denizdeki dftşman donanmBBı 

ateşini şiddetle artırdı. Gene 
tahteoşuurum kavrıyor ki, bn 
gtınlerde fevkalAde şeyler ola· 
cak .. 

Nevlo'den dün bir mektub 
aldım .. Tarihi çok eski, birçok 
yerleri dolaşmış, gelmiş.. Ha· 

a bCltlD ıallrablarına oma• 

Fransa· Rusya 
Müzakereleri 
Ne Safhada? ....... 

Parla, 25 (A.A) - Moako· 
va'dao Havas ajansına bildiri· 
liyor: 

Herhangi bir engel çıkma 

dığı takdirde halk komiserleri 
meclisi bugftn toplanacak ve 
Fransa · Sovyet'ler arasındaki 

uzlaşmaya dair cereyan eden 
son mftzakereler neticesinde 
Souyet Rusya'oın vaziyetini 
tezekkür edecektir. 

Bükumetlu dış elyaasa ını 
iyi bilen bazı şahslyetlflrle vu· 
kobulan hususi görüşmelerden 
hasıl olan intiba, umumiyet 

itibarile gayri müsald değildir. 

Hiç bir taraf ta yenilmiyecek 
gü~I üklüklerden bahsedflme 
mektedlr. Bu temayüle göre 
Sovyet'Jerfn Franea'nıo meşru 

endfşelerlnl mümkün mertehe 
hesaba katacak bir formül 
kabul edecekleri ümtd olana· 
bilir. 

Alınacak olan taahhüdlerf, 
evvelce alınmış olanlarla telif, 
Almanya'dan gelecek tecavQz 
tehlikelerini adilane bir tarzda 
tevvln ve Polonya'oanda ademi 
tecavüz andlışmasrna glrmetılnl 

teıhfl endişesinde bulunan 
Fransız noktayı nazarı pek 
ala takdir edflmektedJr. Buna 
karşılık Sovyet'ler ittihadı Al· 
man a'yı bir çenber içerisine 
almanın hiç bir zaman mev
zuu bahsolmadığını ve fakat 
dostlar arasıoda k4ff derecede 
kunetlt azlmkAr ve sulhperver 
ve kendi eolh siyasasını Alman 
emptryaltzmlne kabul ettirme· 
ğe ve onun taşkınlıklarına 

karşı koymağa takdir bfr birlik 
teşkil etmek istenildiği söylen· 
mektedlr. Fakat Sovyet'Jer şu 
noktada lsrar etmektedirler. 

Bfttün f htl maileri teferroattle 
derpiş etmek hususunda fazla 
teenlye dOşmekslzln hareket 
etmek gerektir. 

Filhakika bll'umum hukuki 
incelikleri nazarı iti bara alma· 
nıu azlmkAr bir hasım kartı· 

sında halt lhtllAfta bolundoğo 

zaman pek o kadar faydalı 

olmıyacağı tecrübe ile eablttlr. 
Sovyet matbuatı cereyan et· 

mekte olan mftzakeratı işkil 

eeebllecek her Uirlü mflıalea 

neşrinden çekinmekte ve hA'<lm 
olan itidal duygularını teyld 
için zaman beklemektedir. 

Parts, 25 (A.A} - B. Laval 
don dış işleri bakanlığındaki 

mesaisine devam etmiştir. Fran· 
eız dış işleri bakanının avdeti 
ile Lltvlnof 'on Moskova'ya dö· 
nüşü Fransız Sovyet müzakere· 
!erinin daha faal bir saf baya 
girmelerini temin edecektir. 

vermiş gibi görünüyor. IJenl 
burada teselli etmek, oyalamak: 
için neler yazmıyor? Bo arada· 
da kendine mahsus lncellklerlle 

şakalar yapıyGr, fıkralar anla· 
hyor.. Benim merakımı tatmin 
için İzmir, İstanbul bayatından 

bahsediyor .. 
Dftşman tayyareleri İzmir 

ufuklarınd• sık sık görilnOyor· 
larmış .. Bombalar atıyorlarmış .. 

- TayyarelM çılunca ·diyor· 
blzla.0kller de ateşe başlıyorlar .. 
Shll halk caddelerden kaçışı· 

yor, evlerin alt kısımlarına, 

bodrum katına giriyor ... Harb, 
yalnız orada değil, burada da 
cereyan ediyor. TOrk -.e Alman 
tayyareleri de havalanarak ha 
va<.la düşman tayyarelcırile çar· 
pışıyorlar .. O dakikalarda deh· 
şetli heyecanlar geçiriyoruz. 

Topçamusao eadaht ettlgl 

Yurdsever Alman Y ah~ 
dilerinin bir Kararı .. 

~ Almanya'ya Karşı Sarsılmıyan y 

dakatlerini Bildirmişlerdir .. 
Berlln 25 (A.A) - Havaa muhabirinden: -" 

t k•" 
Yurdsever Alcoan Yahudileri azlık l:lrllğl Almaoya 1• rJtl 

sarsılmaz sadııkatlerinl bir kere daha teyld .. tçln bay Mık• 1.ıtJ 
man'ın başkanlığı ahu.da toplanmıştır. Uyelerden b•Y rJ•"' 
Natan Slyonl t hareketinin aleyhinde bulnnmnştor. Bı1 ~ 
yeni bfr kanunla Yahudilerin vatandaşhk hakkı neıedllte 
kendilerinin kalben Alman kalacaklarını ifade r tmfetJr. fi 

Bazı kimseler bay Natan'ı Yahudi aleyhtarlığı ile ltdbt
111

_.fl 
. 1 •• 1111'. 

hayeiyetslzlikle tavsif etmişlerdir. Ulusal Yahodl birliğ k,I 
bay Bltler'e çekilen bir telgrafta uluslar kuromunoo ;1 
ferda!lında Almanya'nın yeniden etıAhlaoma elyaeaeını de .. ~ 
mly~ceğl Omfdi ızbar oluumuştnr. İçtima heyecan ve kırg• 
lçerleinde biramı ermiştir. 

--~ ..... ·-

Dün General Kazım özalp'ın 
kan lığında 

Ankara, 25 (A.A) - Ulusal 
ökonomi ve artırma kurumu 
kurultayı bugdn sergi nlnde 
kurum başkanı General KAzım 

Ôzalb'ın başkınlı~ında toplan· 
mıttır. Korumun iki yıJhk ça· 
lışma ve hesab raporlarlle iki 
yıllık bftdceal okunarak onay· 
lanmıştır. Slnob Hylavı bay 
Cevad Kerim Ulueal ökonomi · 

Toplandı. ~ 
Abidin Ziraat bank 01~f. 
suhl Eead muharrir, I , . .,. 
Nakiye Erzurum r•Y S~ 
Ômer Kare saylav•, 

Kara eaylaoı, ti 
Kurultay dağılaııdaO ıl, 

Atatftrk'le bışbakaO ~·' 
İnönü'ne, kamutay .,_,k•0 I 
ve fırka genel kAtlbllgl''aJ ,,r,• 
ğıdakl tel yazılarınıo " 

ve biriktirme kurumunun ça· melerlnl ooaylamıttır. ~·ı 
Comar başkanı AtıtOf ıf hşmaaını öven bir söylev Ter· 

mittir. Bundan eonra yeni idare 
heyeti seçimi yapılmış, başkan· 

lığa General KAzım Ôzalb, 
genel özek Oyellklerlle yedek 
fiyeliklere aşağıdaki zevat seçil· 

mitlerdir: 
Umumi merkez azaları: 

General Kbım Özalp ( Sü 
Bakanı) B. Haeao Saka Trab· 
zoo er.ylavı, Yosof Kemal Ten 
glrsenk Slnob eaylavı, Şükrfl 

Kaya ( İçişler( Bakanı ) CelAl 
Bayar (Ökonoml Bakanı) Nev
rad Tandoğan Valf ve belediye 
başkanı, Ali Rıza Madlo say· 
lavı, Fuad Umay Kırklareli 

eaylavı, Hakkı Saf fet Merkez 
bankBBı meclisi idare ftyeet, 
Emin Sazak Eskişehir saylavı, 

Besim Atalay Kfltahya eaylavı, 
Şükrd Ataman Muı eaylavı, 

Nurullah Sftme Samerbaok dl· 
rektörO, Muammer Erit t~ba ı. 
kaıı dlrektl.SrO, Rahmi Köken 
İzmir saylavı, Kemal Zaim Zt· 
raat bankası • genel direktörO, 
Cevdet Eml4k bank.ası dlr111ktör6, 
SeJahlddin Merkez bankası di· 
rektöıü. Necdet Türkol le; Ma· 
arif Bakanı T. T. 

Yedek aza: İsmail Hakkı 
Ticaret U. mfldüril, İhsan 

gfllleler, havada düşman tıyya· 
relerinin etrafında patlıyor, 

beyaz bir pıpatya gibi görOnG· 
yo~. sonra dağılıyorlar .. 

Fatma teyzeyi görmelisin 
Nazım?. Göklere bakıyor, ba-
kıyor da: 

- lnııan oğlu yedlkat gök· 
lere çıktı. Evliyanın, enbtyenıo 

tılsımını bozdu .. Yakında kıya · 
met kopacak.. Meğer mahşer 
gftnlerlne kr lmışız!. 

Diyor .. GörQyorsan ya Nazım, 
yalnız elz değil, biz de harb 
ediyoruz.. Bo harbin diğer bir 
cephesi de ihtikar ve ahlAksız 
lıktır. Yeni tiple.ı türedi, 
fnHnlar gittikçe alçalıyorlar ... 
Meğer bizim yaradılışımızı to· 
tan unsurlar çok sakat, çok 
cılız ve çftrük şeylermiş .. 

Nevln'ln mektublırı aşaAı 

yakarı sahifelik.. Son 

Ulusal ökonomlaı1•10 ,f 
·çl• ·' menliği ve erginliği 1 8"v 

ğıdız bayak eavrıın """' 
k,O•r ıJ 

bir neferi gibi çalışan 01er· 
muzun 3 cft kuroU•1 ı' 
ydce önderlerini saygı 1' 
ile selAmlar. ~ 

Kongre ~ 
Kuılll 

Kamutay başkanı B. Abd 

Ren da, ,ı11 
Ulusal llkonoaıl te Al o ~ıw 

kurumunun üçflo.! oı ~ 
ilyelerl Kamutay bt:tk•0

' 

gı ile eelAmlarlar. b'~ 
Kongre o-'f 
KAıılll 

1 r,oO 
Başbakan ismet 0 o&' 
12 ilk kAnond• J{~:tfl' 

Terdlğlniı tarihsel ı61 0, ~ 
cuğo olan koroaı0111: ıl 
gftn kendi ıergl evlO 1~ /, 
nan ftçdoctı kurult•Y' 

1 

gılarını sonar. ,,, 
Kongre başkanı 1'••1 liP"' 
c. H. P. genel kAet;r0 "ı 

C. H. P. sine d 6ko" 
ile ba~lı olan 0109•

1 ol 
ı:ı ,oo .ti 

ve artırma kuruıo0 Al,. 
do1e-

cü kurultayı öz • .J 
ıooır. .... (}"j 1'., .... 

Kongre başkanı bil"? 
mektuba onyedl 9' ~ 
Dikkatle ve caıoıeıerı ı~I I 
ftzerlode dura dur•, k,4", 
okudum. BOtGD flkf r'' 

i ıı>I•·· 1 
ve ruhuna ıkeell r 4f '-' 

,oeO tfF 
zaman geçtikçe dl ı•c' '! 
sellyor, daşaaaıel!okft'f ,1 
buluılan, mantık• .,~ıl 
yor.. Hele, bırb 

1 
ı ,_'ıl 

memleketin 1 ç kısdl:,, lı 
birkaç sahifesi vır ,I'. 

~,pJ.. ~:% hiç uootaaııyıc•e ti 
1 • ., .. '".J 

Benim ıftze b•'"' ~~-
ğım!. Bilsen ki, ,e1"'. 
İzmir ofoklırınd• ıtftclff· 
kngadan ibaret de!· -,J 

• .ı,YJ 
• • I•" 

• 1 aıelll ~ Nevın'le ev en ~ 
başka bir roaıın P f / 
geçmişti. Bıtaıet, ~ fi j 
terkettlkten bir buço ~ 4 
raydı.. Artık ~e~ 



Asilerin Başı Venizelos 11: Arkadaşlarının Da 
Bay Saim, Uzunca Bir 

lda~a Müddet Kalamaz Mı? Apollon Takımı Puvan
tajın Başına Geçmiş .. S MahkO.m Edilecekleri Söyleniyor. 

Uçluların Avukatları Harb Divanında Ne Söylediler'! 
~~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~~ 

tok- Baıtara(, l inci yOzde - Evvell Gtrlcıll (Papadoyanl) HOkumeı; harb divanlarının 
"'- lbftbfm ıorgolar ıormut ve bildiklerini eöylemlttir. Bu ea· paekalya yortueuude y11lmz iki 
ı ... &bQtaların verdikleri cevab· htd, martın birinci gilnii, Ve. gün tatil etmelerini ve diğer 
..- Gıer· 
&ırb •ne Çetin davranmıştır. nlzeloı'on Banya'dakl bütün günlerde çalışarak hyrıından do· 
b dhıoı reletolo ıöeterdlği otomol::Ulerl toplıyarak adam· layı mevkuf bolunnn bOtün 0 lert 
ltqL lbQaoıele, maznunların larıoı bfodlrdlğlof ve Glrld'tn maznunlar hnkkındald muha· 

llltlır b •e ıoı arekete getlrmlt bertarafına göndermek ıorctlle kemelerfo bir an evvel bitiril 
lllıhk b kıtı. eme sıkanı ile avu · halkın hyana iştirak etmesi için meslnl lstem~ktedir. Bunun ıe· 

"' ' •raeıoda ciddi mftnaka· tahrlkit yaptırdığını ve;tayanın, bebl, örfi idarenin, çabuk 
•r ol 

oı, muıtur. Bo hıle sebeb munhasıran Venfzelos tarafın· kaldırılmaeı ve 19 mayuıda 
t_:' Cuıourtyetperverler lideri dan idare edildiğini, Banya'ya başlıyacak olan eaylav seçimine 

k-•ııdarls'fn barb divanı bao· gelen bütün Elen slyasallarının hazırlık yapabilmek lçfn ma 
-ıııı l 

'-•ı 0 an rfcaeıdır. Bay ondan talimat aldıkl.ranı bil· sald zaman bulana bilmesidir. 
•ndarts demlotir ki: dlrmlştir. 

tll~ Son derece rahatsaıım, 
•e b ekı rapora göre emorai 

nııe,d:brekten u:tarab çeki yorul.O. 

dtr b lb kt celeenln eonona ka· 
~d Uflda bulunayım ve mu· 
ı.. erıtaıolı namosomo kol· 
11Yı1n A 

lllaalltdı · ncak haetalığım hona 
~llld '· ll1rb divanının bık· 
etteı: lkııoe ettiği ı•hldlerln 

le dtnlenmeelnf rica ederim." 

'-flıtı~lldırta'in bu hteğl rela 
-.a, dın reddedilmft ve hu· 

ı. ... Gıertne milnakaşalar bat· 
... ııtır Bt 

' • r ırahk, m11oonlar, 
le, bir ağızdan itiraz etmlt · 

le b b 
•e dt '1 divanından tef kat 
~~l let beklediklerini; mab· 
ı.,. Yet anına kadar m11non· 

dl~ ~Grıoet g6sterUmeal gerek· 
a' •ôylemişlerdlr. 

' 11rb divanı bıtkanı, mftna· 
'- ~•ta ırka11 alındıktan ıon· 
!ita.- dlert dfnlemfye baıla· 

"il' 11 
' ızır bulonmıyan eakl 
hbe •n bay Venlzeloa'on gı· 
datı ~ llıuhıkemeıl kararlıştml· 
~'da çtll cnel& Venlzıııloa kak· 
..._, lllıhlmatı olan oıhldler 

e1a111ııt1r. 

Bundan sonra dinlenen diğer 
eahldler de, ayan ba9kanı Go· 

natas'Jn, Papaoaetaeyu'nun ve 
Kafandarlı ile {Mllonae) ın, 

Venfzelo.s'un elyasal elemanları 

ve (Cümhutiyetl koruma) ko· 

romunun en mühim üyeleri 

olduklarını eöylemitler ve fa· 
yandan evel maznunların (Ati· 

naykaneı) (Elefteron Vfma) ve 
diğer V enlzellst gazetelerle yap· 

mış oldukları neırfyatı ve dl· 

ğer bazı hlldlklerlni delil ola

rak göatermlolerdlr. 

Harb dhaoı çarıımba günil 

geç vaklte kadar tahidlerl din. 

lemle 'te b1Zı tahkikatın derfn· 
leotlrllmesl için muhakemeyi 

bugüne barakmıttır. 

BQUln Atlna halkı, muhalif' 

partflerJn liderleri ve bilhassa 

Venize\os hakkında hırb din· 
nının vere~eğl kararı merakla 
beklemektedir. Kararın, önd· 

mftzdekl haf ta nihayetinde ve 

rllecegi söyleniyor. 

Venlzeloe ve arkadaelarının 

idam cezaaına mahkum edilmeleri 

ihtimali çok kuvvetlidir. 

Bugün 
Muhtelif Maçlar Var. 

Mekteblller bayramı mftoa· 
eebetlle Aleancak sahaeı sabah. 

leyin meoguJ olacağından IDÜ· 

aabakılar ancak saat 13 te 

batlıyacaktır. ffkOstür mocl· 

btoce muhtelit maçından evvel 

8 . takımlarının m01abakaları 

devam edecektir. İlk mfteabaka 
Buca . K. S. K. takımları ara 

sandadır. Saat 15 te (B) takım . 
Jar araaında senenin ~amplyonu . 

nu meydana çıkaracak olan 
Altay . Altınordo takımları kar. 

şılaşınaaı vardır. Saat 1 i de 

( A) ve 8. mubtelltle.rl ıraamda 

yapılacak karşılaşmıoın çok 

heyecanlı ve alAkalı olacağı 

tahmin edilmektedir. Geçen 
hafta zorlukla 2 l gibi H bir 
farklı oyunu kazanın A. takı 

mının bugün nasıl bir netice 

alabileceği cidden alaka uyan· 

darıcı bir keyfiyettir. Oyunu 

A. O. dan bay Mustafa idare 

edecektir. 

• •• 
Birkaç gftndenberl şehri mlz· 

de gilreoçllerlmlzl çalışhrmaktı 

buhınan milli gOreş takım kap· 

tanı Bay Saim İzmlr'de kaldığı 
möddetçe her cumartesi pazar. 
test, çarşamba günleri akşamı 

saat 19 dan 22 ye kadar Til· 

killk'tekl Altınordu kulübü bf . 

n11aında lzmlr'dekl bfttftn ko· 

lftplerln güreeçtlerlnl çahetıra· 

cık ve onların güreş hakkın· 

dakl bilgUerlnl de artırmağa çı· 
lıeacaktır. 

~~~~~~---~~~~~~-
Atin•, birinci devre ilk mft· 1,45 atlıyarak kadınlar arasın· 

ubakalarının 2 ponn farkla da yeni iki rekor teılı etmfıtlr. 

Güreş, mllli ve ananevi spo· 
rumuıdur. İzmlr'de de iyi bir 

istikbale namzed gençlerimiz 

vardır. Bunları yetfeılrebllmek 

için, bu değerli muallimin bir 

az uzunca bir müddetle İzmir· 

de kalmaeı ve devamlı bir ıe· 

kilde çalıeması 14zımdır. Mın· 

taka reisi Vali General Khım 

Dfrlk'Jn umumi merkez "e gO· 
ret federasyonu nezdinde bu 

hususta bir teeebbüste bolun· 

maaı: İzmir güreeçUlğl namına 
çok yerinde olur. 

başta bulonl\n Etnlkoa takımı 

Olfmpfyakos takımına 1 - 2 

mağhib olduktan sonra birinci· 

Uktekl mevklfnl kaybetmff, 

Ollmplyakoa ile bae.baoa gel· 
mfştlr. Bo haf ta yapılın mü· 

eabakaların en ehemmlyetllıd 

ApoJlon ile Pınatioılkos takım· 

lara arasında idi. Bu müsabaka· 

yı da Apollon takımı 5-0 kı· 

zanarak pnvantajın baeıoı geç· 

mlştlr. Diğer müsabakalarda 

Ollmpiyakos, Enoaia takımmı 

O - 4 Etnlkos takımı da Godl 

takımını 9-1 mağlub etmio 

lerdlr. Kadınlar araııanda yapı· 

Jan atletizm m6sabakalannda 

Yonanfetan blrfnclal Madmezel 

Domnltçoe Lınlto 60 metre 

ı6r'at kotuıunu 7,7-10 11nlye· 
de alarak ve yO,keek atlamada 

Cellad Gölü Kurutma 
işine Başlanıyor .. 

Pazar Gilnil Merasim Yapılacak ve 
Derhal işe Başlanacaktır .. 

Paıar gflnü Selçuk oabtyesl cihetinden, Cell4d gölüoi\n kurn· 

tulmaeı ve kilçllk Menderes mecraeınuın ısldh ve tathirJ ameli 

yesl bışhyacaktır. Ho baolangıçta vali ve alikıdar kazı kaymı· 

klmları bulunacaklardır. 

Bu bilyük işe ayrılan tıheleat 3 milyon liradır. Moıeahhld 

altı aydanberl, haıırhklarıoı yapıyordu. lcab eden tertibat ılınmıe, 
makineler knrulmuator. Bakanlık, projeleri tetkik \'C tHdfk 
ederek geri gönd.:rmi~tlr. Pazar. gdoO yapılacak meraelmde gaze· 

tecllerde bolonacaktar. 

· Arsenal 
lngiltere 
e·rincisi Oldu. 

Londra (Radyo) - 935 ıe· 
nesi loglltere ilk mOaabakala· 
rının en ehemmlyetlislnl teıkll 

eden Areenel Mendehıprog ta· 

kımlarınıo karıılıımuı 85,000 
aeylrcl huzurunda icra edllmtı 

ve Araenal takımı 8 O gibi 

bOyOk bir farkla rakibini maı· 

lıib ederek 1935 ıeneal lngll· 
tere fampf yooluğuno k11an· 
mıotır. 

Bugnn 
At Yarışları D.ı Var 

BogOn Kızılçollo kota al•· 
nında yarıı Te 11lab eocamenl· 

nln dördGncft ve ton hafta 

at koonları yapılacaktır. fi· 
rlncl koıudı fnori (Can) dar. 
İkinci koıoda (Sada) Te (Al· 
denlo) arasında mahlm blf 

çarpıtma olacaktır. Meeafeye 
nazarın (Sada) Dln gene dl· 
ğerJerlnl geçmesi çok mubte· 
meldir. Üçüncil koıuda Fnod 

(Marki) dlr. DördOoc'Cl koeunua 

en gözde atı (Yıldmm), betfncl 
koıunon lavorlsl (Oktay) dır. 

Bundan aonra Knac&bey İıil · 
ra11nın yerli halli! ıc.aıı we 
lngflfz tayı eatıl•eaktı:. 

Bisıldet Yarışları 
Biaıklet yarıolır~ns ba,l\r.. 

Bornova · İzmir yolandı dc:ı· 
nm edUecektlr. 

No. 27 Osmanlıcad·an Türkc;eye Karşılıklar l(ılavuzu 
y'ıı~ - Öz Tftrkçe kôklerden gelen sôzlerio karşısına (T. Kô.) beldeği (Alameti) konmuştur. Bunların her biri hakkında sırası ile uzmımlarımızın (lUntahaSb· .) 

2 
l'ını gazetelere vereceğiz. 

a - Yeni konan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konolmu~tor. 
lele - K3kn Tnrkçe olan Kelimelerin bugOnk(l işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır: Ash ak olan hak, aslı ngnm olan hOkOm, TOrkte "Ç.ek,, kökftnden 

.. ,: ~kil gibi. 
6l'lae etmek - bildirmek 

~elı: k: it'•r ettiğiniz tariki 

41~1 
'•••lb ediyorum, bil· 

g-.11 b la hareket yolunu oy· 
i '1lnyorum. 
"'et 
ı.. - im, lıaret (T. Kö) 

l "l'et 
lble... etmek - göstermek, 

... elı: 1 
lıg,1 • taret etmek. 

ltgıı - totav, fogal (T. Kö.) 
~Pi, etmek - oğraıtırmak, 
l~r~ılı:, ihnık, tutmak, ele · 

... ek 1 l 
lılıad ' ıga etmek 

~..... etıoek - tanıklamak ,_ •11eJı:. b 
~ra • 11 mea'elede herkeı · 

e'el 
"-tııa lı: ~e herkeıten ziyade 
'-tett endtaiıl lohad etmek a -.., bu •ee •orumda herkeıten 

'e'dt1ı~~ berkeıtea çok sizin 
lıt11ı tanıklamak leterlm. 

•d 111,Jı: etmek - tanık tut· 

1•ıa.t ıa, 
lttı,1 - ycız buruşturma 

&..... - totuomı 
d ·11eJı:. 1 
~Q'da. ttlıl, birdenbire ol 

1-.lı:a, b. 11 
blreey kurtarmığa 

btt~ıabı ••ıl olmadı. Totoema, 
~'l'ttrıt re olduğundan blreey 

itti llladı. 
•l et •-

1\.._ me"' - totoomak 
vqaeJı:. 1 

'~ bı · ıtlal eden otlar bd· 
~ı.a r orm .. ._ ...., an harlklae sebeb 

• l.Qt 
' oıan otlar hOy6k bir 
~ Y•ngınına ıebeb oldu. 

'liaek - t11tuıtarmak 

iştigal etmek - oğrıemak 

örnek: fttlgal ettiğiniz me&'e· 
le çok mühimdir. Uğraştığınız 

eorom çok önemlidir. 

lştlha - letah 

lştlk4 etmek - yanılamak 

ö rnek: 1 - bu yolda hare· 
kette devam ederseniz slzdrn 
fotlka edeceğim, bu yolda hare· 

keti ıftrüp göl'ürürsenlz yanıl· 

layacığım. 

2 - kime etmell?, kime 

~ızlınmahJ (dert yanmalı)? 

Şikayet etmek -= dert yan · 

Şikayet - yanı, sızıltı 

örnek: 1 - eikiyetlnfz Oıe · 

rlne bo mea'eleyl tahkike gl· 

rf şildi, yaoınız üzerine bu ıo · 

rumu araştırmağa girişildi. 

2 - elkAyete mahal verml· 
yerek, eızıltıya meydan verml· 

yerek. 

fttlrak - ortaklık 

lstlrak etmek - ortak ol 
mık, ortaklaemak 

örnek: l - bu ılkıiyette 

ben de letlrak ederim. 

Bo yanıya ben de ortak 

olurum. 

2 - Bo lote sizinle iştirak 

edelim - bo l~te sizinle 

taldaoahm. 

Ol· 

İıtlyak - göreıl 
ôraek: çoluk çocaA• teıkla 

edilmez bir lttlyakım var -
çoluk çocuğa söndOrQlmez bir 

göresim var. 

feve - kırıtım 
örnek: birçok lovelerden eon· 

ra meramını anlıth - birçok 

kırıtamlardan sonra letedJtlııl 

anlattı. 

lovebaz - kırıtkan, baylan 
İtaat - uyram 

örnek: kilçflğOn boyağe ita· 
ati lclzımdır - kOçüğftn bO· 

yüğe uyromu lüzumludur. 

İtaat eım~k - uyurm11k, 
baoeğmek 

örnek: devlet kanonlınna 

itaat edelim - devlet kanllD· 

larına baoeğellm (Uyuralım .) 

halel llaao - dil uzatım 

ithaf etmek - arcıığ1Dla · 
mak 

örnek: Bu eaerlmf namı Ali · 
nlze ithaf ediyorum, bu eeerl· 

mi yuca adınıza armağanlıyo · 

rom. 

itham etmek - suçlamak 
örnek: Bo itte cürtım kimin 

olursa olsun lisanı halk sizi 

itham edecektir, bu itte suç 

kimin oloraa oleon halkın dili 

ılzl aoçlıyacaktır. 

itibar (bak: revaç) 

kredi (T. kö.) 

hlbui - koymı 

- yalım, 

ı'\rnek: Bir feyln haklkt kıy· 

meti ile itibari kıymeti araeın · 

da, bf r eeyln gerçek değeri ile 

koyma değeri arHında. 

itibaren - denberl, dt>n bat · 
hyuak · 

örnek: - 1 bogOnden iti· 

haren, hogftndeo baolıyarak 

2 - o zamandanberl, o 

zamandanberl 

itidal - aran, yavıema, el· 
nem, ılım 

örnek: 1 - herfote fazla 

veya noksan : değil, itidal ile 

hareket gerektir. herlşte artık 
veya ekelk değll, aran ile ha · 

reket gerektir. 

2 - bObub eden rüzgarın 

ldale doğru dönmesi. eaen yelin 

yavaııma döğro iönmesl. 

3 - havanın itidali, havı · 
nan ılımı 

itidal kesbetmek - yavşa· 

mak. yumuoamak, ıhmak 

örnek: dört günlak ıağnak· 

tan ıonra bugnn hın itidal 

keebetti. dört gftnldk 11ğnaktan 
sonra bogan hava ynaoıdı 

(yumueadı, ılıdı) 

mutedil orta, ılıman, 

si nemli 

örnek: 1 - mutedil bir 

oekllde hareket etmek lıterlm. 

2 - hnı bugtıa pek ma· 

tedfl, bava bugftn pek ılımın 

ltlkAl - ııınma 

itllAf - anlaomı, oyoem• 
örnek: 1 - aramızda bir 

ltllAf hueulil için, aramızda bir 

anla,mı olması için. 

2 - iki devlet arasındaki 
hllafı nazaran, iki de'tlel era· 
sındakl uyuşmaya göre. 

ademi hllAf - uyotmHlık, 

anlaeamaılık 

örnek: 1rımızdıkl edemi iti· 

l&f o kadar mühim değildir, 

aramızdaki uyuımazlık (anlata· 

mazlık) o kadar önemli de· 

ğtldir. 

ltlmad - gdveo 
hlmıd etmek - gawenmek 

itiraf - itiraf (T. kö.) 

itiraz - itiraz (T. kö ) 
ltlraa etmek - öıGr dilemek 

örnek : (Mazeret) - özClr 

(T. kö.) 
İtlyad - alıtkanlık. 
itina - özen. 

itmam etmek - tftmlemek, 

tamamlamak, bitirmek. 

itminan - dlnlzgln. 

ittifak - ba~laç. 

lttlhad - birlik, blrleıme. 

lttlaal etmek - bltlımek. 

ltyan etmek ( ıerdetmek )-

getirmek. 

IH etmek - barındırmak. 

f nz, tnfı - delfflt. 
hlcac - bakı6lme. 

izah - izah (T. kö.) 

izale t1lmek - gidermek. 
izam etmek - bilytUuemek 

iz'an - lzen, fzan 
' IZlz etmek - a~ırlımak 

f zdlbam - kalabalık 

izdivaç - evlenme 

izzeti nefis (bayılyet) - onar 

eeref - ıeref (T. kö.) 
izhar etmek - göıtermek, 

açığa TDrmak, lzbır 11tmek 

(T. kö.) 
lala - izin 
lstlrab - göyntl 
lıtlzan. etmek - isin lıtemek 

kadem - ayak 

kademe - buamak 

J 
jale - çiğ 

örnek: netimi anbabar jıle· 

ler Hçeın, babann etini clAler 
NÇllD. 

jandarma - jandarma 

jenk - paı 

jiyan - ugın, kClkremlı 
örnek: Ştrl jlyan - kGkremlt 

aralan. 

Jollde - dığınık (uç), ka· 
rıoJk. 

K 
Kıbahıt - bbüat (T. kO.) 
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l)ü.nŞehir Meclisinde Konuşulan lşlerC~zaevie~ı bay Tevtik Rüşdü Arasııı 

· lçın Yenı V d• . b l Baeı s ncQ yazde - etti. Bay Sadi; meı'eleyi ehem· ledlyenlo menfaati vaziyetinin T v AJ. ansa er ıg"" ı e':r ana .. 
için belediye kanonu mucibince mlyetle tetkik r.ttlğlni, acele de tabii gözönftne ıhnıcığını asavvur ar.. .! 
belediyece tedbir alınması, ya edllmfyerek alınacak tedbirlerle ılıyledl. 
belediyece otobtıe loletilme'll zaten ndyetl mBekdl olan 
veyahut otobnscftlerle bir an· belediyenin hfç olmazea yılda 

laşma yapılmaeı hakkındaki yirmi hin lira kazaoablleceğlnt, 
teklifi okundu, başkan: mQbendle Bay Ferruh; bogftn 

- Biz kordon tramvaylarının lşliyecek otobftslerln kalkacak 
çok iptidai olan vaziyetinin tramvaylardan daha f yl bir 

kaldırılmaeı için evvelce te eon şeyler olmadığını, f stanbul'da 
zamanda çok teşebblislerde bu iolettlml yen oıobüslerln vapur· 
lonmoştok. Bo yftz kırası; çok larla lzmlr'e getlrlllb lşlettl 
şayAoı şftkraodır ki Bakanlar mekle olduğono, Ankara be· 
heyetince verilen bir kararla ledlyrslnln işlettiği şekildeki 

kaldmlıyor. Karara göre 22 otobüsler getlrlltb işletilmesini, 
tramvay, 52 at, ahırlar ve dl yokea şimdiki otobüslerle yol· 
ğer teefeat belediyeye devredl · coluğunun bir ezadan baeka 

· ıecektir· Belediye; şüphesiz bu bir şey olmıyacagını söyledi. 
çirkin ve asrın tcablarına uy. Eczam bay Lölfü; herşeyden 
mıyan vasıtayı lşletmfyecektlr. evvel otobüe eeferlerfnln sık· 

Acil olarak bunlarm yerlerine la~tmlmasmı, btlbaeea sabah· 
otobOeler işletilmesi muvafık ları mekteb çocuklarının ko 
görftlftyor. Fakat bund11n bele· layca taşlnmaeını temin edecek 
diyenin fetlfade yollarının ne tedbirlerin alınmasını, bay Suad; 
şeklide olacagı için de mecli&ln başkanlıkça otobftıçOlerle an· 
karar nrmesf 14zımdır. Mes'e· laşma için müzakereye girişli · 
Jenfn mOstacellyetle mftzakereıl meef of, komisyonca da ayrıca 
lı\zımdır. tetkikat yapılmasını eöyledi. 

Bay Hilıınü; 1zmlr'fn bu yüz 
karaeı ve kurunuvüstai nakil 
vasıtalarının kaldırılması eebe 
bile Bakanlar heyetine teıekkftr 
edllmeelnf ve yeni vasıtalar 

için acele karar verilmesini tek· 
Uf etti. 

Dişçi Bay Ali Halim; hu 
meı'ele fizerlnde meşgul olmak 
ve acele tedbir hazırlamak: 

azere bir komisyon teşkilini 

istedi. Bay Galib; fzmlr'de bir 
otobüscnler birliği bulunduğuna 
göre komisyonun bo birlikle de 
ıemae etmesini teklif etti. 

Bay Rea11d Leblebici; (iş 
aceledir) diye tez elden karar 
vermekle belediyenin menfaa· 
tının belki haleldar olacağını, 

evvelemlrde mes'elenlo nizam 
encOmenlnde görüşülmesi lazım 
geldiğini, seçilecek komisyonun 
da tetkikat netlceılnl bir ra· 
porla meclise blldlrmeelnl teklif 

Kablb - çirkin. 
örnek: Bu, pek kablh bir 

harekettir - bu, pek çirkin bir 
harekettir. 

Kubh - çirkinlik. 
örnek: hareketinizin hftııftn 

ve kubhoou sizden ~iyade ıılzl 
görenler anlar - hareketinizin 
gftzelllk ve 1 a çirkinliğini sizden 
ziyade sizi görenler anlar· 

Kabil - olabilir (Bak: mOm· 
k6n), (omomlyetle bilmek fil 
llyle taedf edilir). 

Kabil (makale) - gibi, çeşld, 
türlü, cins. 

örnek: Bu kabil (bo makale) 
adamlardan hiç hoşlanmam -
bu gibi (bu çeşld, bu türlü, 
bu cins) adamlardan hiç hoş 
lınmam. 

Kabil (makule) - kategori 
(terim) (fr.) categorle 

Kabiliyet - yetenk 
örnek: Kimseden kablllyetl 

haricinde olan f şl istememeli 
dlr, kimseden yeteneği dışında 

elan fı,1 istememelidir. 
Kabllf yet (fetidad anlamına) 

- anıklık 

örnek: Onun kablllyeıtl daha 
ziyade içtimai sahadadır, onun 
anıklığı daha çok soysal alan· 
dadır. 

Kabiliyeti intiba ııahlbl -
duyuşlu (bak: hfı) 

Kabiliyeti inhilal - gerlgen· 
ilk (bak: hail) 

Kabili tahkik - gerçlnlene· 
bilir (bak: hakikat) 

Kabili tahakkuk - gerçak· 
enebllir (bak: hakikat) 

Kabili )nhlnı bOkOlflr 
bık: gayrikabill inhina) 

Bay Sabri: 
- Hangi maden kuyusuna 

ııondaj yapılıyor. Mes'eleyf hu 
kadar uzıtmaktakl manayı an· 
lı amıyorum . Otohfhçüler fz. 
mir'dedir. Anlaşma yapılmazaa 

belediye para koyar, otobfte 
alır ve işletir. Dedi. 

Bay Sadi: 
- Ben denizin teklif f m; teş· 

kil edilecek komisyonun; hangi 
şekilde otobüs lşletildlğl t•k· 
dlrde belediyeye daha faydalı 

olacaktır. Şimdi otobilııler za· 
ten işliyor. Dedi. 

Bay BHan: 

Şimdi lşlf yen otobüslerin 
mlkdarıDJ artırmanın ve dıhı 
munzam seferler temin etme· 
nln başkaohğın vazife ve selA· 
hlyetlnde boloodoğonu, hukuki 
vazl yetin tetkiki için evelemlrde 
nizam encümeninde mee'eleoln 
hörüşiilmeel lbımgeldlğint, he· 

örnek: Kabili inhina olan 
şeyler Oıerfn~e işlemek dahı 

kolaydır, bakOlflr şeyler üze· 
rinde işlemek daha kolaydır. 

Kabill lnhll41 - erir (bık: 
hali) 

Kabili lnhllll maddeler -
erirler ( bak: lnhll41 ) 

Kabili hazf kıldırabilir 

(bak: hazf) 
Kabili aflv bağışlanır, 

bığıelınıblllr 

örnek: Doğrusu bu ciirmil· 
nüz kolay kolay kabili aflv 
ğörQomüyor, doğrusu bu suça· 
noz kolay kolay bağışlanır 

(bağışlanıblllr) gördnmüyor. 
Kahili ekil - yenebilir 
Kıbtli izale - giderilebilir. 
örnek: bu leke kolayca ka· 

bili lzıledlr. bu leke kolayca 
glderllebtllr. 

Kıblll itiraz - söı glıtOrflr. 

örnek: eözfinOz pek doğru 

ise de bir noktıl nazardan 
kabUI itirazdır. Sôzünftz pek 
doğru ise de, bir bakımdan 

söz gölürilr. 
Gayri kabili itiraz - eöz 

göUlrmez 
ornek: gayri kablll itiraz 

bO.rhanlarla aödnil hpat eltt. 
ıöz götürmez kanıtlarla ıözüoO 
tanıtladı. 

Kabile - lehe 
Kabile - aymak 
Kabl - önce 
örnek: Kablettarlh, tarihten 

önce 
Makabl - Gncekl, geçen 
Mabaad - eonra, ııoorakl 

Kabr - kabir (T. kö.) 
Kıbul - kabul 

Baıkan bay Uz'un izahatı 

Ozerlne başkan lak teklif lolo 

nizam encftmenlne havalesi ve 
beş kişilik komieyona bay 

Sadi, Suad, Reşad, Mehmed 
Ruşen ve hay Mustafa'nın Be· 

çllmesl onaylandı. Bakanlar 
Heyetine de atlı tramvayların 

kaldınldığı gOn telgraf la te· 
şekkür edilmesi kararlaştırıldı. 

Bunu müteaklb bay Hüsnü 
Tonak ve oneekfz arkadaşının 

verdiği bir takrir okundu 
Bunda başkanın tef tlşte bu 

lundoğo sırada halkın l~ioin 

görOlmesf görülmesi için bir 

başkan muavininin kadcoyı 

llbeııi ve bonon için bütcede 

tahsisat ayrılması isteniyordu 
Bay Büsnft Tonak; Ankara 

belediye başkanlığı için ikinci 
bir muavin daha kabul edilmiş 

olduğunu, lzmlr'e de bir başkan 
muavini ilavesi lbımgeldf ğlnl 

ııöyledl. Teklif, büdce enen 
menine gönderildi. 

fiondan sonra Karşıyaka 

tramvayları için karne ılıcak 

ların Gcretlnden ydzde 1 O ten 

zlllt yıpılmaeı fe fakir halkın 

lıtlfıdeel lçtn bilet 6cretlerlnln 

iiç kuruşa indirilmesi, Soğuk 

koyu'dan Dedebaşına ve Oıımao 

zadeden Boıtanlı'dın yrşllyer 

mahallesine kadar tramvay hat· 

ları lnşaeı, booların 1 mayıııta 

kaldırılacak olan kordon atlı 

tramvayları malzemesi Ue yap 

tırılm1111 hakkındaki tıkrlr 

okooda, takririn lhtfeaa encfl 

menine havalesi kararlaştırıldı 

Salı gtınü yeni yıl hüdcesi ile 

şehrin lmarl meıı'eleel konuşu 

lacak ve meclisin ha top~ıntı 

deneei bitmiş olacaktır. 

Tasvlb - onam 
örnek: bu teklif 1 tanibl 411· 

nlze arzediyorom, ha ~nerge· 
yl ytıkeek onamanıza ıanoyo 

rum. 
Tınlb etmek - onamak 
örnek: bu hareketinizi can· 

dan glındldeo tanlb edenler 
arHındayım, bo hareketinizi 
candan gönülden onayaolar 
arasındayım. 

K4bue - karab1&an 
örnek: bütün gecem mahuf 

bir kAbue içinde ıeçtl, bdtftn 
gecem korkunç bir karabaııan 

içinde geçti. 
Kabza - ııap, tutak 
Kabzetmek - almak 
K.addü kamet - boybos 
örnek: kaddil kametlnln gft· 

zelllğlne hayran oldum, boyu· 
nun J>osonon gOzelllğlne hay· 
ran oldum. 

Kader (Mukadderat anla· 
mına) - kader (T. kö.), keı· 

kil, ( fr.) deııtln 

Tali l - tali, 2 - ııur 
(T. k6.), (fr.) chıce, eort. 

Kadld - karada, iskelet 
Kadlh, ıeb, şetm - eövgft, 

ııövme 

Zem - yergi, yerme 
Zemmft kadih yergi ve 

sövgd 
Kadim - bayrı 

örnek: mlnelkadlm bo köy 
balkı bu ormandan ihlitab 
edegelmiştir bayrıdanberl bo 
köy balkı bu ormandan odun 
kesegelmlıtlr. 

Kıdem - öncelik, bayrılık 

Kıdemli - yftmlil, oğorlo 

K.ademı - eakller 

••••• 
- Bııı 1 inci aahtf ede 

ları anlıeılmıştır. Bnolar, etm · 
diki cezaevlerinin dar çerçeve· 
Jerl içinde famamen Atıl birer 
unsur halinde kalmaktadırlar. 

Zirai hapishaneler usula kabul 
edildiği taktirde, 10 senede 
ikmal edilmek ilzere yeni bir 
plan tatbikına başlan11caktır. 

Geniş arazi içinde yeni ve 
modern ceza evleri kurulacaktır. 

Çiftçi mahkumlere, muayyen 
miktarda arazi dağıtılacak ve 
mahkumlat her sene bo toprak 
üzrrlnde mütenevvi fstihealat 
yapacaklardır. Mahsul ilzerin· 
deki iş hakkı bakkmda nasıl 

bir formol bulanacağı meçhul· 
dür. Fakat esas itibarile böyle 
bir sistemin kabulıl, hapishane· 
lere duşmüş bedbahtları, daha 
miişflk bir cemiyet hayatına 

kuoştor~oş, onların sıhhat ve 
enerjllerlnl kurtarmış olacaktır. 

Bo meyanda, Cell4d gölfl 
koroldoktan sonra orada da 
bir ormanlık teelal, bir hapis· 
hane ve mahkumları çalıştırmak 
için bir kereete fabrlkaeı loşaaı 

rivayeti de vardır. 

• • • 
ANA DOLU - İzmir hapis· 

hanesinin Karantlna'dald yapısı 
yarım kalmış binayı kaldırıl · 

maıu keyf lyeıi de bo yOzden 
geri kalmıştır denebilir. Malum 
olduğu veçhlle, İzmir cezaevinin 
darlığı gö .. önüne alınmış ve 80 
bin Ura sarfı soretlle yaram 
binanın tamamlanarak mahklm· 
ların boraya kaldırılmasını te· 
şebbüs edilmişti HattA projesi, 
keşifnameııl hazırlanmış, maa· 
melesi f km2l edilmişti. Bu hu· 
susta henOz bir emir gelmedi· 
ğlne bakıhna, bfllün hapleha· 
neler hakkındaki yeni tetkik, 
İzmir hıplehaoesl işini de son· 
raya bırakmayı lcab ettltmlş, 

demektir. Şimdiki halde umumi 
cezeevlnde 900 den fazla insan 
vardır. 

Kadir, zlkudret - erkmen 
örnek: kadir ona derler ki 

hangi işe vaziyet eue bir enca· 
mı isal eder - erkmen onı 

derler ki hangi işe el koysa 
bir ıona glıtdrflr. 

Kudret - erk 
örnek: kudreti beı,erlyenfn 

bir haddi vardır, insan erkinin 
bir ucu vardır. 

Kadı - değer 

örnek: kadrini bllıelerdl OD · 

dın daha çok istifade ederlerdi, 
değerini bilselerdi ondan daha 
çok faydalanırlardı. 

Kardlrdan, kadlrşlnaş - de · 
ğerblllr 

örnek: bllyüklerlmlz çok ka· 
dlrdan (kadirşlnaş) adımlardır, 
büyüklerimiz çok değerblllr 

adamlardır. 

Kadlrnaşlnaş - değerbilmez 
örnek: ona karşı pek kadlrna· 
şlnış davranıldı, ona karşı pek 
değerbilmez davranıldı 

KAfi - yeter 
örnek: artık bu ıııkıotılar 

kAf 1, artık bo eıkıntılar yeter 
Bo kadarını kAf 1 görmediniz 

mi?, bu bdarını yeter görme· 
diniz mi? 

Kaffe - hepel, bOUln, tft· 
kell 

örnek: klffeel ayol cioeten· 
dlr, hepsi ayni cinstendir. 

Gayrlk4f 1 - yetmez 
örnek: bu kadar eıty gayri· 

k4ftdfr, bu kadar çalışma yet · 
mez. 

Gıyrlk4ff bulduğum bo ma 
h1mat ile ona bu mılhlm işi 

tevdi edemem, yetmez buldu· 
ğum bu bilgi ile ona bu önem· 
il iti veremem. 

--·-· - Baeı 1 inci yftzde 
nıtımla ifade ettim. BOytık ' 

komşnmoz ~e dostumuz Sovyet 
Rusyanın kıymetli dışlşlerl ha· 
kanı bay Lttvlnof 'on boğazlar 

mes'elesfnde konsey huzurunda 
bizi teyld ettiğini borada kay· 
detmek memnuniyet verici bir 
vazifedir. 

Seyahat esn1&1nda teeadOf 
ettiğim muhtelif gaz,.te muha· 
birleri ile ayak üsfft mükAle· 
mtlerlmln nakillerinde kendi· 
lerlnfn temayüllerinin beyana· 
tımm yazılışında bazen müessir 
ve mahsus olduğunu göcilyo· 
ram ki hu da tabiidir. Çünkü 
kendtlerlle, muayyen cftmleler 
not ettirerek konoşmamıotım. 

Gelişi gflzel konuşmuştum. Za· 
ten bize matuf olması )Azım 

gelen sözlerin konsey bozu· 
aonda reemi mes'ollyetimlzl 
mBdrlk olarak beyan etmiş 

olduğum ifadelerden başka bir 
şey olmJyaçağı da bu kadar 
tabiidir. 

Belgrad, 2'1 (A.A) - Anka· 
ra'; a gitmekte olan Tiirkfye 
dış işleri Bakanı Bay Tevf lk 
Rüşdü Aras bu sabah Belgrad· 
dan geçmiş ve lıtaeyonda baş· 
bakan Bay Yevtlç namına dış 
işleri bakanı muavini Porlç ile 
Tılrklyenln Belgrad elçlııi tara· 
fından selAmlanmıştır. 

Sofya 24 ( A.A ) - Bulgar 
ajansından telefonla: 

Tllrklye Dış İşleri Bakenı 
Bay Tevfik Rü,dü ArH bugün 
Cenevere'den gelerek lstanbula 
gitmek Ozere eaat 6,45 de Sof. 
ya garından geçmiştir. 

Bay Tevrtk RBşdü Aras Is· 
tasyondı Bulgar başbakanı bay 
Andre Toşef, dıı, işleri bakını 

bay Klosselvaaof, eııkl dış işleri 

bakanı bay Balatof, kralın mü· 
şavlrl bay Krovef, :dış işleri 

bakanhğı genel kAtlbl bay Şfş · 

önergeler 
Kılavuz eôzlerf 6zerlne, her 

listenin (ANADOLU) da çıktı· 

ğından başlamak flzere bir ay 
içinde, lııtlyenler yeni bir öner· 
ge ileri ıllreblllrler. Bunlar T. 
D. T. C. genel kltlbllğfne eu 
şekil altında gönderilecektir : 

, 
Osmanlıca . . . . • . . ke· 

itmesine kılavuzda •..... 
karşılığını uygun (yahut : ye· 
ter) görmüyorum. 

Seb~bf : (kııaca) . . . . . . 

Önergem ıodur : . . . . ( 1) 
imza 

m.uof ve daha bazı ıahıf yet· 
lerle Türkiye elçiliği erk'01 

•e birçok gazeteciler tarafıod•0 

ıelAmlanmıştır. 

Tftrklye'olo Sofya elçlıl B•! 
Ali Şevki Berker Bay Tevf fk 
Roşdü Aras'ı Dragomao ııo•1' So · lstaeyonunda karşılamış ve 
ya'ya kadar kendisine reftk•t 
etmiştir. Ekepresln Sofya'd• 
durduğu 20 dakika zarfıod• 
Bay Tevllk Raşdü Afyon lıtı&· 
yon ııaloounda Bulgar bışbık•' 
nı Bav Toşef, dış işleri Bık•0; 
Bay Kloeelvanof eııkl dış fıf er 
bakanı Bay Batalof ve Tılrklfe 

oı· eçisl Bay Berker ile görOşa> 
tflrr. Bu mBlAkattan eoor• B•1 

b ıo· Tev( lk RBşdQ Aras hazır 11 

nan zevat tarafından hararetle 
ııe14mlaoarak ııeyahatlne der•"' 
etmiştir. 

IJtı• İııtanbul 25 (Hoıoııf) -
eb· gO.n Cenevre dônütflndeD t 

k a>•' rlmize gelen Dıe Ba anı 
bay Tevfik Rüşdü Arae, akı•"' 
tnnlle Ankıra'ya gitmiştir. 

Bay Tevllk Rftşdft Ar•11 

Sofya'dau geçerken Bolg•r 
ıoıı· 

gazetecileri ne beyanattı bo 
14' moş ve Tftrk-Bolgir ınOn• 
r,y· batının dostane oldağono 1 

doıt· lemle ve ıı6z0. Tdrk·Roı 

loğooa çevirerek: 
- T6rkiye'nln buloadoğO 

yerde Roııya da vardır. 

Demiştir. 

Çiftçimizin 
Yüzünün Gül· 
düğünü Dileriz .. 

····- -- Baştarafı 1 inci yftıde ...,. 

J •tPf• rının bdyük tesiri o OJllv 

JdP' Müetaball, eski ıenelerde 0 

dJle· 
ğo gibi, açıkça lstleınır e 

b•' memlştlr. Basene ıatıılarıD de 
raretll ve f la!lerin yerlJJ 

B•''' olacağı umolmaluadır. il 
tütftntııı fazlı ledhsıll b e, 

nefaset mevcud olduğa tıkdlt• 
l]Jt'· de, müstahsfe endlı,e vere 

Normal letlhaal4t yapılır•• 
, .. ,. 

ler dıha yGkeek olacaktır. ~ 
Ne müıtabsllln, ne t&clrl• elfd 

et ok vardır. Gelen haberle~ 
ıtO• 

ecnebi plyıııda da 
boıuo8' mal bulanmadığını, 

1
, 

bile, pi yHa Ozerlnde teelr y 
ösret· 

pacak kadar olmadığını g 
mektedlr. 

:eırtO 
Diğer bir habere 111 oe 

d bu•• 
Olistou kumpınyaeı 1 Vıkdlt. 
piyasayı girecektir. oıob•· 

(1) Burada bir önerge göe· mıntakamızden epeyce }>it 
torlhıılyen yazılar üzerine bir yaat yapan bu uıilessese, dl 

. 1 1 keO 
aey yapılaauyacaktır. aralık mevcud ına ın e~ 
v (ı debillJJ \ ..) fabrikalarında ııar e 

.;miiiiiiiiiiiiiiiiiiii•iiii;;;m;;;;;mİİİİİlıı için pi y18ada n uzaklı eDJ1 şur · 
A N A D O L U Hülılsı ıudur: Ut-

. Uib•' ____ , __ _ 
Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 

Haydar Rüodü ÔKTEM 
Umumi oeoriyat ve yazı ioleri 

müdürü: Kemal Talat KARACA 
İdarebaneıi: --

İzmir İkinci Boyler ıokağı 
C. Balk Fırkası binaeı içinde 
Telgraf : tzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poata kutuıu 405 

ABONE ŞERAiT!: 
Yıllığı 1200, Alh aylığı 700, Üç 

aylığı 500 kuruıtur. 
Yabancı memleketler için aenelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Koruıtur. -Günd geçmiı nüshalar 25 korootur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

MaheulQn ekeerJyet ktof· 

nef lı olacağında şOphe yo fııl• 
Satıe hararetli olıc•kur. 

1 
9°l; 

lstlhealAtın plyısad ıkl teılr b bO 

olmıyacaktır. Ve ıoşaıll• betti· 
111tıst• yıl, memleketin ye 

mlzln yOzii gfllecektfr. ~ --

r 
Doktor 

s Osman Yunll 
takl•r• 

Deri ve TenaeOI Haetı 
Mcıtabaııeıeı 1ı 

b•h ı• 
Hergün hastaları 81 kıd•' 

1 O dan akşam aluya 
kabul ve tedavi eder. 

1 8
0· 

l ŞalJJ ı 
Adree : Kemera tı 

kık numara 19 
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1ı1118iiiiiiiôiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiii~ M oh telif mevkilerde ihaleleri yapdacak 

1 AN K o di R o MA i ...._ ___ as_ke_r _iIAııl_arı ___ .... 
§ ! _ Ankara M. M. V. Sı.ı. Al. Ko. Rı. den: 
~ llonlm ıirketl - Sermayeıl Ltt 200,000,000 tamemen = Y erU fabrikalar mamul4tından ve bir metresine biçilen f fatf 
~ tediye edllmiotlr. Merkezi ve umum madcırlGğft =: 297 kuruı olan 20,000 metre boz kaputluk kom•• kapalı zarfla 1 Roma - Tesis tarihi 1880 ~ ~kelltmlye konulmuştur. ihalesi 12 mayıs 935 pazar gana 11at 
:s::: ••••• - 1 
§ - 15 tedlr. lk teminat 4220 liradır. Şartnamesini 297 kuruta 

~::s:~§§ 1-t a ıroa C ..... D teş k DO At =_--== 
§ almek lstlyenler, her giln öğleden sonra komisyona oğr1yahlllrler. 

Ekalltmlye girecekler muvakkat teminat mektubu veya makbus 

~ ŞUBELFRI =: larlle kanunun 2 n 3 ca maddelerinde yazılı veılkalarla birlikle 
§ ı. - teklif mektoblannı ihale aaattfnden en ıı bir aaat enet Ankara 
~ ~ = s T K.lueo •• Lugano - m. m. ". aat. al. ko. na nrmelerl. 1203 26 30 4: 5 9 
§ 6rkhr• İa =-S: ı v tanbul ·· hmlr 
§ g..... - Ankara M. M. Sat. Al. K.o. Rs. den: 
~ ~•ye Halep .. Beyrot ·· Şam = s Yerli fabrikalar mamulı\tından n beher metresinin tahmin 
~ Humuı ·· Antakya •• Trabluı = 
§ rıu.u = edilen f latl 25 k~ıroı olan 300,000 metre çama~ırhk bez, kapalı 
~ D Hayfa ·· Kudaı ·• yafa =: zarf la ekelltmlye konulmu~tur. lhıdeıl: · 12 mayıs 935 pazar 
§ Tel Hlv = 1 llaıta E: gDna saat 11 dedir. Muvakkat temfoetı 5000 liradır. Şartname· 
§ Valeto = 
§ = sini 375 kuruıa almak lıtlyenler her gO.n öğleden sonra komfı· 1 Montehip Bankalar ~ yona uğrıyabllirler. EkBUtmlye girecekler muvakkat banka temi· 
R Bta nat mektup veya makbozlırlle kanunun 2 el ve 3 cCl maddele-! co dl Roma (France) Parla 5_ 
it Be rinde 1aıılı •eslkalarla birlikte teklif mektuplarını ihale saatin· 1 Dco ltalo ·· eglzlano lıkenderlye ~ den en az b lr 81at evvel An kıra m. m. •· ut. ıl. ko. nana 

1 Moniessil Daireler ~ •v•e•rm•e•ler.•. ___ 1.20.2------•2•6-a.o -5 •· .9 ... 

1 8ertiQ kurfO.rtendamm, 28 berlln VV 15 = 
B l.oıadrı: Gresham House, 24:, Old Broad :Str. London E.C.2 ~ 

~=.~ıWUUİıılııiıfıiıılınımıuüııırıliıiôiıııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııııııi 
r Milli Emlak Modorloğnnden: 

~ ••-• ıokıığında 8 namuah •• 
.. tl'lla Ulrk oğlu sokağındı 14: numırah hırıp ev 

.. lelçuk aokağında 46 numuah 
18ahmudlye "' 7 kıpı No. 

I~ 7 taj ~ 
" k-.ntlnı neı'et eokığında 6 taj No. 

~ mııırlı caddeılnde 301 kıpı 

.. 
u u 

" " 
u 

~ 181 taj 
J'e bılil ığa çıkmazında retadlye ıo. 2 kapı " " 
~ 4taj 
l~ •lleymınlye mıhılleılnde ıltınt1tı ıo. 32 " 
~ •llılye mahılleılnde bıcı ıU c. 421 yeni No. " 
lt'tb~lblar kısa ıoka~ında 7 eıkl 98 taj No. n 

"''l. te kale civarı derince mevkllnde 27740 metre 
~ dde1111 bahçe elyvm tarla. 
~, ... la belediye caddeılade 31 ve 33 aamua tajlı 
L. ~ •e fınn (haraptır.) 

150 
150 
125 
150 

1~5 
300 

100 

450 
35 

160 
1005 

125 

~---h ......... -11 köyQnde 214:95,62 metre munbb.ı ırul ve 150 'de 92 agaç incir. 

1 ~~ ~ bakır be.deetenlnde 39,1 namanh dakktn 100 
~ 4- Jazıb emvaUa bedelleri petln pan veya mtlb.dll 

' ... ,,e kuyudlle ödenmek O.Sere malklyetlerl 9,5,935 per· 
'-· ll•ltl .. ,, 14 te ihale edilmek tlaere mDzıyedeye konul· 

~ lıllplerla o saatte Milli Emlak MCldarlGğtlne mira 

Hamza Ilüstem 
IFotoğJıra·'fflhanesn 

1 - Bayram ganlerl açıktır. 

Muhterem maıterllerlmlzden gördGğamGz rağbet n 
teveccahe naclzJ bir mukabele olmak Osere bıynmıa 
birinci gananden M•rtan nihayetine kadar resim çek· 
tlrece.k eaygıla mOşterllerlmlze birer ıarlf hediye •er· 
mf'ği da,andak. 

Mlıterllerlmlzln bu hediyemizi kabul etmekle bizi ıeref· 
lendlreceklerlal amit ve temenni eylerlı. 

2 - Mağaıamııdı en yeni fotoğraf makineleri ile ecuları 
•e umum fotoğraf malzemesi bayDk tenıllAt ile aatıl·' 

maktadır. Muhterem ma9terllerlmlzln bllha111 nazarı 
dikkatlerini celbederlı. 

Resne Fotoğraf hanesi Sahibinin 
Moşterilerinden 8ir Ricası .• 

İkinci Beyler sokağındaki fotoğraf hanemi kapattığımı uygıh 
mltterllerlme ilin ederim. 

Klişeleri mi Emirler çarıısında Bay Hamza ROıtem fotoğraf· 
hanesine naklettim. Slparlt nrmek lıriyenler latfen orayı ağ· 
ra11nlu. 

Ben de ılmdlUk ekler samanlar oradayım. 

BAHAETTİN • FOTO RESNE 

Sağır Dilsiz ve Körler Moessesesi 
..... ~ 26 8 1206 Mndorloğonden: r-ıaıınınııııııııııw Dok lor 'Wllllllllllllllllllllllllllitb. Mtıeı..,onln ha .. nekl lbtlyoeattndon olup kifayet etmlyou 
1 ~ ekmekten azami daha 1000 kilo ekmek eksiltme ile verilecektir. 

Vermek lıtlyenler oeraltl görmek azere hergdn maeueae ldır~ 
ılne •e 29 nltın 935 pazar gDnO. de ıaat 15 de teminat mak· 

leriyolog ve bolatık ile ıalğın hastalıklar buzlarını alarak sıhhiye madarlDğDndekl komisyona baı •orma· 
il.~ _ birinci sınıf mft.tabaııııı ları llAn olunur. 1200 

~ 'lllabane istasyonu karpnnda dibek 14>bk bapndaki Mtıved. ~ ------------------------
1,.._ ~ ftttdnde 30 eayıh ev Ye muayenehaneıinde sabah ıaat 9 5 Manisa Belediyesinden: 

l
lıı.aı... llGt, ... t 9 a kadar huıalarun kabul eder. 5 
ta~ c.at eden haıtalara yapıtm.11 lhımgelen sair tahlilit ve E: Manisa beledlyeıl şehir lılerlle meıgul olm•k azere mGcerrep 
~Q p OpiJı: nuuıyeneleri ile veremli hutalara yapılmanna cevaz gö- 5 "" muktedir diplomalı bir mDhendlae veya fen memuruna lhtl 

Qolbotorake (hava vermek) muayenehaneainde muntaaaman 5 
lt~ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllİffi 11İs~;:~;~r1:ehr~e~';.~~ 1~~1~!:1~~:~.Ta~!::c::ıu•!:=:1:;1bld:;~0 
l~~;~l' Muhasehei Hususiye MttdOr· _0_1un_u_r. ____ 2_6 _s_o _____ ı_19_1 -

-.den: lzmir Kadastro ModorlOğftnden: 
fiedefl hmlr'de muhtelif nlere myu akıtılan Hkıf oıman ı&a ıuyu· 
~kı nan kaynadığı arz her kimlerin lıe tapu ıenedile birlikte ea çok 

SQ onbee gan içinde yıkık minarede uçmaca hamım aokağında 20 
52 Nım11gAbta 3 No. h dalrkAn numaralı kadutro :dairesine gelmeleri llAn olunur. 

ao " 34 .. .. hmlr'de oeman ığa ıuyunı malik •e uhlb olanlar her kim· 
~ < 36 < "' leree tıpa aenetlerlle birlikte ilin tarıhlnden en çok onbeı gan 
tQ "' 40 " .. ininde ıaçmıCJ hamım soka«rında 20 numaralı kadutro dalrealae 
4A .. 42 .. u y " 

u ~ 44 .. .. gelmeleri ilin olunur. 1209 ao 
ıs "' 46 .. "' 
ıo " 48 " .. 

125 lrgaıpuan 164: .. "' 
ao l.tiklat mektebi altında 80, l No. 1ı dllkAa 

llo lkıÇetmeUk caddeal 34, ı "' "' 
ıos "' .. 351 "' kahvehane 
l2s l.e111er caddeıi Mman hanı yını 1 .. .. 
)1 ~ .. .. "' .. 3,1 "' dakkAn 

~s " "' " "' "' 3,2 "' "' 
~5 " .. « « c 3,3 c c 

110 c c c c < 3,4 c « 

lto c c c c « s,5 c « 

t 160 < « « « « 3,6 « « 

l,6~1 la « c « « « 3, 7 « c 

•'ta S l4ı:'c;"yel YllAyete ılt yukarıda yerleri yazıla akarat 
\~ la l,S,938 tarlbtne kadar aç sene mDddetle icara 
~J'tı ere 25,4,935 tarlhlndf!n itibaren 20 gan mOddetle 
~~• -~~~ılmııtır. MCllayede ıtartlarını görmek lstlyenler 
~ lla.ı uai butualye mCldtlrlyetlne n pey ıtlrmek lstlye•· 

..... e glal olın 15,S,935 çarpmbı gDnCl aaat 9 dın 
' depo.tto makbmlarlle benber vlltyet encQmealne 

• 1208 

lzmir Liman işleri Alım Satım 
Komisyonundan : 

İzmir beledlyeılle liman lılerl amam madarlDğDnftn Karııya 
kada oemınııde biri kadınlara ötekisi erkeklere alt bulooan iki 
deniz ·hanyoeunun 935 yılı yaz me'8iaılne mahıuı olmak Ozue 
klralınmaı 17.4:.935 gOnlemeclnden hlbuen onbeı gdn mftd. 
detle ırtırmıya konulmuotur. Artırma ıçık olarak mayısın ikinci 
perıembe gDnft saat on altıda birinci kordonda İzmir Uman iş 
lerl umum mCldarlağa bln11ında toplanan komlıyonomuzda yapı· 
lacaktır. Şartnameler her vakit komisyonumuza mflracaatla gOrD· 
lebllir. Arttırmıyı gireceklerin yClz on beo llralak temlnıt mak· 
buzu veya banka mektubu ile birlikte komlıyonumuza baı 

varmalıdırlar. ( 1118) 18. 24. 27 

lzmir Tramvay ve 
Elektirik Şirketinden: 

Şebeke ameliyatı dolayısUe 

cereyanın bu ıyın 28 inci pa· 

ur .- 29 anca puuteli gtlD· 

lerl ıaat 7 ,30 dıu 18 e kadar 

Fatkpıoa ·· Taılıçeıme ·· TO.rbe ·• 
Servllitepe ıokıklırı ile mflc•· 
Ylr sokaklardı keılleceğl mnh · 
terem abonelerlmlıln malumu 
olmak bere Ub olanar. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"ULYSSES., vapoto 13 nhıında doğru Maltı, Aovers, 
Roterdam, Amsterdam ve Bımburg lfmınları için yftk ılacıktır. 

"HERMES,, vaporn 16 nieanda limanımızı gelip yilkO.aCl bo· 
ıılttıktın ıoara Burgaz, Varna ve Köstence limanları için yok 
alacaktır. 

11STELLA,, npuro 21 al&1nda gelip l mayıstı Anvera, Ro· 
tterdım, Amıterdam ve Bamburg limanları için yok alacık.tar. 

"BERMES,, 4 mayısta gelip 9 mayuta Annre, Rotterdam, 
Amaterdam ve Bımborg Umanları için yak ıdacıktır 

SVENSK.A ORlENT L1NIEN 
0 SM ALAND,, motOrO 14 nlııanda Roterdım, Hamburg, Co· 

penhıgen, Dantzlg, Gdynıa,Göteborg, Oslo ve lekandlnuya 
llmınlınna hareket edecektir. 

•
1ERLAND,, mot6rfl 2 mayısta Roterdam, Bamburg, Copen· 

hage, Dantzlg, Gdynla, Cöteburg, Oslo n lskandlauya liman· 
lırına hareket edecektir. 

SJt:RVICE MARlTlM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

11 ALDA IULYA ,, vapuru 1 may11ta gelip 2 mayısta Malta, 
Cenno, Marallya n Barselon'a hareket edecektir. 

11PELEŞ,, vapuru 26 mayısta gellb 27 mayısta Maltı, Manllya 
v,, Baraelona hareket edecek.tir. 

Yolcu ve yO.k kabul eder. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 

İzmir Nev· York araıında aylık muntazam sefer 
"RINOS., vapuru 30 nl11nda ( Doğru ) İımlr'den Nevyork 

için yak alacaktır. 
Bımf o: İIAnlırdakl hareket tarihlerindeki değftlkllklerden acente 

meı'uUyet kabul etmeı. 

Fula tafafltt için İkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye ılrketl 
blnuı arkuında Fratelll Sperco ıcentahğına mdracaat edilmeli 
rica olunur. T~lefon: 2004 · 2005 

V.N; 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
OEUTSCHE LEV ANtE LlNIE 

0 SAMOS,, upuru 30 nisan· 
da bekleniyor, 2 mıy111 kadar 
Anvera, Roterdam, Hamburg 
•e Bremen lc;la yDk alacaktır. 

"ALİMNIA., vapuru 8 ma· 
y11ta bekleniyor, Anverı ve 
Hamborg'tan y6k çıkaracaktır. 

11ARTA,, Yapuro 13 mayısta 
bekleniyor, 16 mıyıea kadar 
Aonn, Roterdam, 8amburg 
•e Bremen için yak alacaktır. 

ARMEMENT H. SCBUIDT • 
HAMBURG 

"NORBURG,, vapuru 27 nl· 
aanda bekleniyor, Annrs, Ro· 
terdam n Bımburg llmınlarına 

yO.k alacaktır. 

11 HANSBURG ,, .. puro 2 
mıyıeta bekleniyor! Bımburg 

ve Anvera'ten yDk çıkaracakt.r. 
TBE EKSPORT STEAMSBıP 

CORPORATaON 
u EKSELSIOR ,, vapuru 3 

may11ta bekleniyor, Ne•york 
için yDk ılacakhr. 

0 EKSMINSTER,, vapuru 19 
mayııta bekleniyor, Nnyork 
için y6lt alacaktır. 

N. B. - Gello tarihleri ve 
"8pur tarthlerlnde ıcentemb 

hiçbir mea'ullyet kabul etmes. 
T.,lefou No. 2007 · 2008 

Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

CendeU Ban. Birinci Kordon 
Tel. 2448 

Tbe Ellerman Llnes Ltd. 
0 RUNU,, "8puru alsan IO· 

nanda Londra •e Aanra'ten 

gelip tahliyede bulunacak ve 
ıynl zamandı Londn ve Hull 
için yok alacaktır. 

11ALLGERlAN,, nporu ma· 
yıı bıılangıcındı Llverpool •e 

Sevvansea 'dın beklenmektedir. 
Deoteache Levante Llnle 

11ANGORO,, upuro 25 Dl· 
aanda Hımburg, Bremen ve 

Annrıı'ten beklenmektedir. 
Not Vurut tarihleri n n· 

purlarıa lıtmlerl berine deni· 
flkllklerden meı'ollyet kabul 

Torbalı tapu dalreıdnden : 
Dağ kızılca nahiyesinde köy 

içinde eağı ıolo öaii yol arkası 
demirci mostafa ile çevrili Lah· 
vehıne 50 ıenedenberl dağ kı· 
zalca nahiyesi ıahalyetl mıne•I· 
yeslnln arsa olarak blJA ffDet 
taaarrufonda iken 33P yılında 

mezkur arsaya bir kahvehane 
faıı ettittrek köyftn phslyetl 
manevlyesl namını yeniden 
teaclll heyeti ihtiyariye llmaha· 
berile talep edilmektedir. Bu 
yerin tıpa kaydı dahi olmadı· 
ğından mahılllnde tetkikat n 
tahkikat yapılacaktır. Bu yerde 
alika ve ıuııgı oıın ursa neı · 
geelle birlikte 10 gan içinde 
Torbalı tapu dılreelne mClracaat 
eyelemelerl. (1211) 

Devlet demiryol
larından: 

Neft Sendlkıt ılrketlnln ~ •. 
mer Kançeıme'slndekl deposun· 

dan idaremizin Halkapınat'dakl 
mağazasına her ay lklter ton· 
dan 9 ay zarfında 18 on ıeklı 
ton petrolon taıınm11ı Basma 
hane'dekl İtletme mO.fettlıllği 
binasında 8 May11 1935 çar · 
ıamba gana saat 15 on beşte 
ıçık ekslltmlye konulacaktır. 

Taıınacık varillerin beheri 
300 OçyOz kllogrımdır. Mu· 
hammen nakliye acretlnln ye· 
k11ao 27 liradır. 

lıteklller 203 ik.lyüz Dç ko· 
ruıluk munkkat temlaıh ve 
kanunun 4 anca maddesinde 

gôıterllen n ite glrmeğe mAnl 
olmadığını n kanuni ikamet· 

gAbını ıöeterlr beyannameyi ve 

arabılırın belediyede mukayyet 

olduğuna dair •esalkl hAmllen 
yakarıda bildirilen gDn n ıaat 

ye mahalde 7 inci işletme ko· 
misyonuna mDre.caıt etmelidir. 

Bu iıe ıld ıartaame parasız 

olarak 7 inci loletme mnfettlı· 

liginden alınabilir. 1166 
23 26 29 2 

ı• OPERATÖR 

or. Kamil Ahmed 
Merkeı askeri hastaoeıl 

operatôrft 
lklacl Beyler sokağı Beyler 

hamamı kartlBI No. 4 ı. Her 
gan açten sonra ha11taların1 
kabul eder. 

Telefon 3686 ........ .!. ________ _ 




