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~Almanya 15 Sınıf Askeri Ta-
f lim için ·çağıracaktır. 

lebistan'ın Vaziyeti- lngiliz - Rus Mü
zakeresinin iyi intibaları. 

&loskova'da Müşterek Emniyet Sistemi Konuşuldu. 
Sovyetler Karşılıklı Yardım Misakı istediler. 

Litvinof, Bay Eden'i Uğurladı. 
Berua 1 ( A. A ) - BHae 

........... = 

Alnaan maliye kanana boglln 
"tıecUlmlttlr. Bu kanan lca· 
~-- tc1arf ve1afr mıblyette 
111191 t1rıo mura( lbtiyanna hl· 
kt1aet1 mesaa kılmaktadır. Ge· 
'- laa kaauaa nazaran harp 
ltQallerl 1Dp11 için •erilen tah · 
.... , bakidir. Aıkerl bir mem 
'-elan haber alındığına göre, 
laatba lttlnk eımlı ıınıf lardan 
....... 881Dml orlo mncudu 
g ..U,ewa aefere .baUg olacaktır. 
'-•rf çalııma m6kelleflyetl 
-.,ilk Wsmeılne bir ani hı· 

it olacakbr. Hitler'ci Generaller Bir Meraaim Eenuında 

1901 • 1910 11aıflan 1ekl· nrlleeek 318clellk, bıkar fran· Londn 1 ( A.A ) - Lord 
~ h.fta, 1910 · 1915 umf· ktm ibaret olacak •e efradın Eden'ia ıeyabatlaia Polonya 
~ da alıqu ay talime ç.gı. kanlanaa 45 mark ayhk •c eafhaıı batlarkea Nn Cronlele 
....... ktar. Orda me•cudo ıu aynca da çoeaklar 'e .,, kira· gazeteal, Kurrl1er Var•Ylklnia 
--..., ı1ablm ıedllmektedlr: ları için de tazminat nrlle· Loadra muhabiri tarafından ya· 

!nele relchYher için bin· cektlr. Yeni ordu filen 200,000 zılan Polonyanın birçok taraflı 
~Je 100,000 meılek aı · profeıyonel ukeri kur'a efra· aodlıtmalua prenılp itibarile 
~· eaalyen sabltaa blsmeıln· dından ıerekk6b edecektir. Ya· muhalif balaadağana teyit 
.. •lltahdem profeıyonel kında neırolunacak kanunlarla edll~n bir mubvele neırel· 
~.000 efrad mabtollf ıınıf· bir b6ylk ErkAnı harblyel mlıtir. 
~ da.e&iDılen hilıl olacak umumiye ıealı olanamakbr. Ylk· Bu mukavele Almaaya'nın 
~ettir. eek aıkeri fdnımıa ordu, do· ıarkına doğra genltlem.,k tuu· 
l l9JS iller takriben 600,000, naama Ye bua kunederl mi •urlarının Polonya'nıa moka· 
.~16 lu ta'blben 300,000 dlr. me111Uerlnden terekkDp ecleceAI nmetile kartıla .. mAını 16yle· 
~ rakamlar ordu mneada •e bana reımeu tebrle edilen mekle bqbyuak Polonyauıu 
............. kolayca tahlilini Ladenclorf ile Çln'dekl ıeyah•· Nul Almanya'11nın •e gerek 
...... kin kılmakta IH de -u tini yarıda bırakan Fon Thetin So•yet Roıy•'aıa yardımını 
~ wllNllrler . .Efrada ittlnk eyllyeeegl saanedlllyor. kabul edllehileoeğlal hatıra bile 

getlrımeldl~in gtllClnç oldoğuaa 
Çekoslovakya Nazırının Sözleri utve etmektedir. 

"Sulhu icabında Silahla 
Polonya kendi topraklarında 

gerek mOteferrlk ve gerek dGı 
mıo aıfatile ne Roı, De de Al 

Düşünmiyormuş. 
~.µ..-r .... 4-:z-z ... :.: ... ~ ... .4. ... ._ ... .z.-z. ... ::: ... z ... : .:-·;: ... _. ... z .. z;..:.:-=·=-=·=-=·:-:.: ... :.: .. z: ... z; .. :.:-z ... :.:-~:-x ... :;:: .. x ... % ... ::r:<eifi+· 

Alman Nazı-
rının Sözleri 

Almanya Harbi 
Dfl~flnmOyor. 

Bunu Söyliyenler 
Katil Gevezelerdir . 

•• 
Karlarube, 1 (A.A) Bay 

Gôbels demltılr ki: 
- Klmeeyl tehdid etmlyo· 

raz. Fakat kimıenln de bizi 
te:hdld et metine mfl11ade ede· 
meyiz. Biz mukadderatına .h4· 

kim bir devlet olduk. Alman· 
1• bubi daeaomlyor. Boa 
dan bıhıedenler katil geveze· 
lerdlr. Almanya, Polonya ko· 
rldoronu, ÇekoıloHkya'oın 

bir kıı1.D1aı, A •uıturya'ya, 
Aleaıı J...orenl ve daha baeka 
toprakları btemh değildir. 

8öyle yılan haberler nefreden 
yaba11cı gaseıeler ıulho karıe 

ttrmıkt•dırlar. Dnlet adam 
larınıo birblrlerlae h&rmete 

lltioad eden bir ıulb kurma· 
lara için btHlo -dtlnyaya hhab 
ediyorum. 

Almanya en iyi aıkerleılnl 

te 1enetloi •olh y~lona ko· 
yarak oaun hlımeı1ue gire· 
cektir. 

Bay Heriyo Dedi Ki: 

Almanya Hakkındaki 
ümidimizden Vazgeçtik. 
"Bizimle Mesai Teşrik Etmezse, Baş
kalarile iştirakimize Mani Olamaz.,, 

Bay Heriyo 

Ltyon, l (A.A) - 8. Heryo yak bir de•letln h6rılyet •e 
Rıclikal ıoıyallat fırkasının kon· tamamlyetf ile alAkadu olda· 
greılnl kapahrken demiştir ki: tunu Ube etmlı n demlıtlr ki: 

- Almanya hakkında belle· - lnkiıarlaramısa raımea 
d'ılmls buı Gmldlerden vuıeç· Almanya'ya karp btçblr mClle· 
meğe mecbur olduk. 8. Heryo, cnJı 16& eGylemlyeceglm. Al· 
3. Bitler tanf11ıdtıa lı'ruu'1• manya .,ref n emal7eıe b ı 
J•pılan anlatma tekUftatn A •· olan çabtbD, btrylk hlr a GI· 
rupa~nın ıarkıada bulunan hl· - Sona 5 inci ya.de -.. .., .................................................................................................................. ,. ................... ... 

Bir Rus Gazetesinin Mllhim Yazısı 

Hitler Almanya'yı Hangi Isti
kametteGenişletmeklstiyor? ____________________ .. __________________ _ 

"Alman'lar, Sovyet Arazisini Istili Ede 
cek Kadar Akıllarını Bozmadılar.,, 



. . ~. ' ,.. • i . . 

Bir Rus Ga~~t~sinin 1 ır e o y a ~ D D lY V/ lY m o a ır D 1 Kftçftk Duyumları 
Muhım Yazısı. Fırka Kongresi 9 Mayısta Yunan Memleketimizden 

-------
- Batı 1 inci yOzde -

mektedlr. Beyanatlarında ha· 
dudların tadlll programının 

tatbikine farktan başlamak ni · 
yetini gizlemedi. Fakat bundan 
hakiki mıkeadı bu olduğu 

manası çıkmaz. 8. Hftler'f n 

ilk darbeyi Franaa'ya veya 
Çekoelovakya'ya veyahud İtal· 

yan meoafllne indirmek iste · 
dlğfnl ayni açıklıkta itiraf ede· 
mlyeceğlmtzl gözönQnde bolun· 
durmak IAzımdır. 

yeceği hakiki bir emniyet teslel 
için &arfı gıy.ret etmek, yahut 
ddnyayı tlmdtki keımekeo içinde 
bırakmak, harb tehlikeleri vaıl· 
yetini uzatmak ve tlddetlendlr· 
mek ve Hltlerlzme hiçbir mania 

'd G..... ı·k n·ı M ı· N 500 Ton Yulaf Kongre e enç ] ve 1 a ıye azırı Alacak Bir Firma .. 
istifa Etti. Ankara Torkofle başkanlı· 

işleri de Konuşulacak.. İetanbul, 1 (Boansi) - Ati· ğınd4n İzmir Ticaret ve san•· 
na'dan blldlrlllyor : Yanan Mı· yi Odaaına gelen bir yıııd•• 

Bazı Alman ılyaeet adamla· 
rının Sovyet aleyhtarı tahrlk4t 
ve ıergftzeıt arıyau beyanatla· 
rıoa rağmen bunlar kuvvetli 
teellh~tı ve bu teellhatı tak· 
"Tiye için hodudeoz lmklnlara 
malik olan Sovyetler birliğinin 
geniş arazisini lstiliya kalkış· 

mık gibi latianai tehlikeyi an· 
lamıyaeak kadar ne akıllarını 
k:tybetmloler, ne de tarihten 
ılının dereleri unotmoolardır. 

Bay Hhler'ln A vropı bari· 
taeanı değfttfrmek teşebbüsüne 

tarktan değil, garbtan başlıya· 
cağı ve Sovyet Rueyll'dan baş· 

ka taarruz hedef lerlnl tercih 
edeceği kunetle muhtemeldir. 

Faallyetletlerlnl Sovyetler 
birliğinin hAklm kuvvetlerine 
lıtlnat ettiren Sovy~t alyaea 
adamları, btlttln dftuyamn sov. 
yeder birliğine yırdım edece· 

~ini zannetmekten çok uzak· 
tarlar. Keza Alman tehlikesi 
ônftnde Sovyetler blrliğfnln 

müdafaası Avrupa barış siya· 
satının en mQhlm mea'elesl 
olduğunu ve Sovyet hodudla· 
rının A v.rupa haritasının en 
tehlikeye maruz hataları oldu

ğunu dOtfinmemektedfrler. Sov· 
yet efktrı umomlyesl mea'eleyl 

daha derin ve daha tümulld 
bir ıurette ortaya koyuyor. 

Bu ef kArı omomlyentn telAk· 
ldalae göre, Avrupa'nın mer
kezine konulmuo ve herhangi 
bir zamanda ve herhangi bl.r 
l&tikamette patlıyabllecek bfr 
bombaya kartı hakiki ve mil· 
e&elr tedbirler ittihaz etme. 
ildir. 

Be.rlln mdlAkatmdan •e bay 
Edcn'fa Ud taraf için memnu· 
niyeti mucib bir tarzda cereyan 
etmekte olan Moskova görüşme· 
lerlnden ıonra barıo dostları 

daha aonra ne yapılmak JAzım· 
geltıceğlnf ıoroyorlar. Bonon 
cenbı şimdi daha kolay verile 
bilir. ÇOoktı bu mülAkatlar va 
zlyeti genlo mlk:yaata aydmlat· 
mıı ve bazı mes"elelerl ba&ltleş· 
tirmlolerdir. Avrupa oimdi IJU ' 

tıklar kart'8lnds bulunuyor: 
Yeni memleketler için Bitler 

Almaoya'sının taarruz maksatla· 
rını takibe cesaret hile edemi· 

mevcud olmakaızın eergdzeıt 

hazırlıklarını ikmal lmklnını 

vermek. 

Bu iki oıktan b111ka bir tarzı 
hal yoktur. 

Aydın Vilayet 
Meclisinde .. 
Pazar GOnlerin Birleş
tirilmesi Konuşuldu 

Aydın, 30 (A.A) - VllAyet 
mecUafnlo son toplanheında 

vlllyet dahlllndelı:I kasaba ve 
köy pazarlarının ayni giinde 
yapılmaaı konıışnlmuıtur. Tek· 
lifi yapan ticaret odıeıdır. De· 
nillyor ki: 

- Gezglncller, pazarları ta· 
klb ediyorlar. Oiikk4n ve ma

ğazalar da kapatılarak bu şekle 
rağbet göaterlllyor. Neticede 
ökonomlk vaziyet bozuluyor. 
Eğer dileğimiz yerine geline 
malı:11d hAsıl olur. 

Teklif münakaşa edildi. Ge-
lecek yıl toplantıııında tetkiki 
muvafık görOldfl. 

f zmir ve Dtnizll'den bazı 
köyler istenmesi de kararlaş· 

tmldı. Karacaau için Denizli. 

d"n istenen köy adedi yedidir. 

Aydın Lig Maçları 
Aydın 3 (Huaoai) - Lik 

maçları devamdadır. Son te· 
mHlardı Söke, Nazilliye l ·O 

Ankara, 1 (Hususi) - Dokuz Mayısta toplanacak Fırka kon· 
greslnde, dil ve gençlik teşklldtı fşlerlle Ziraat bankası mea'elesl 

konuşulacaktır. 

Köylünün Bankaya Olan Borcu 
-------

15 Senelik Taksitlere Bağ 
lanması Görüşülecek. 

Ankara, 1 (Buaosi) - Yakmda toplanacak ;l,traat bankası 

kongre&lnde köylfl borçlaranın onbet senede ödenmesi için tak

ıltlere bağlınmaaı konuıolacaktır. 
---~~---ı---~~~ 

Aydıni Demiryolunun Satılması. 

Kumpanya l\lurahhasile 
Müzakereler Başlıyor .. 

Ankara 1 (Buıuat) - Aydın Demlryolunun satış ~müzakere
sini kumpınyıı namına idare eden bay Eden borayı gelmiştir. 

Bayıodırlık bakanlığında yarın tekrar mtızakereler başlıyıcaktır. 
~---~~~ ..... 
Harh Divanının Kararı 

. -· 
Halk Mitingler Yaparak 

Kararı Protesto Etti 
İetanbul 1 -(Husuai) - Atirıa'dan bildiriliyor: Dfvamharbfn 

aeller hakkrndakl kararı malumdur. Halk asilere haf lf ceza 
verllmeelnden mitingler ekdetmlı:ı ve bu kararı proteato etmiştir. 

Aydın, Karapmarı 4 o yendi. Burnava Varolsun 
Belediyemiz bir tenll!I kortu 

yaptırmaktadır. Duyumları. 
Karapıoat" Zirai Kredi Burnava, (Hususi) Bur· 

Kooperatifi Kongresi. nava avcalarlle Dağ köylülerimiz 

Karapınar, 1 (Buausi) _ zı. bir araya gelerek yakanda bir 

raf kredi kooperatif ı kongresi l!tlrekavı yapacaklardır. bu BU· 

toplandı. Raporlar onaylandı. retle burnava dağları taranacak 
Kurulacak aatış birlik veya koo· ve domuzların öldürülmesine 
pP.ratlf ine lotlrak husus onda çahıılıcaktır. 

idare heyetine sal4hlyet verildi § - Burnava C. H. F. na· 

ve baekanlığa Mehmed Musa, hlye bioaamın latiml&k mua· 

azahklara Mehmed Nuri, Tekeli mcleal bitirilerek tapuya bağ· 
Halli, İbrtthim Kahya oğla ve Janmıo ve bina farkının malı 
bayan Mık.bole, müraklbliklere olmuştur. Burnava'nan en güzel 
Faik ve Gerenkovılı Mustafa bir yerinde olan bo bina, ha· 

aeçlldller. rab olduğu için ileride booun 

Dalama' da yerine yeni bir bina yapılacak· 
tır. İatimlAk işinde fırka nebiye 
heyeti başkanı bay Cemal ile 
idare heyeti arkadaşları Ç'lk 

çaltşm1olardır. 

Hilaliahmer Kongresi 
Dalama (Boaur-i) - Nabi· 

yemiz kırmızıay korumu kon· 

greal toplandı ve baokanlığı 

Muharrem, katipliğe muallim 
Şaban, veznedarlığa Mehmed 
Yılmaz üyeliklere de Kemal 
ve Hilmi Kulaksız aeçlldller. 

§ - Burnava geuçlerblrllğl 

knlilbilnQn yıllık toplantaeı 

önümüzdeki perşembe günü 
yapılacak ve yeni idare heyeti 
ııeçtlecektlr. 

Bergama'lılar. . ' .. -
Yeni Bir Etnoğrafya 
Mftzesi de Kuruluyor 

••••• 
Bergama, (Busuei) - be.rga· 

mı tayyare cemiyetine yardımcı 
olmak Ozere toplanan komite · 
nio, kurban bayramı milnHe· 

betile göaterdlğl faaliyet iyi ne· 
tlceler vermlotir, bn çahoma 
@ayesinde tauare cemiyetine 
(2630) Ura temin edilınlştlr. 

Kurban, para olarak verildi ğl 
gibi 85 tane de diri koyun 
gelmiştir. 

ha faaliyeti kaaaba ve dört 
nahiyeye takeim edersek birin· 
elliği Toranlı nahiyesi kazan· 
mıştır. 

,--------·----------------------------------

Turanlı nahlyeııl, ROO lira 
nakten, 4 2 koyun cani ı V•ırmek 
ıuretlle büyük bir varlık. gös· 
termlotlr. Bergama'nı, tayyare 
cemiyetinin koruldoğo günden· 
heri gösterdiği faaliyet cidden 
kıymetlidir. bu milddet içinde 

bergama tayyare cemiyetinin 
ci 17 bin lira toplaması bu 
ehemmiyeti blldtrmektedlr. 

ıra y ya ır e Sônemaso 
Telefon : 3151 Bugün Telefon : 3151 

Emil Zola'nın ölmez eıerloden muktebes büyük fllfm 
. 

111m11111111111111111111111111 1111111 11111111111 1111 111 1111111 

NANA yı görmek isti yenlerin Hyaeı pekçoktor. Aylardanberl bu filmin ne vakit 
göeterlleceğlnl soranlar üç blol geçmiştir. Çünkü; 

NANA Bilyük bir aok macerası, derin bir hayat felsefesidir. 
NANA da bugdnün en yüksek artiatlerl olan Anna Sten ile Llonel Atnll oyna· 

maktadırlar. 

NANA Boı!enenfn hakiki bir şaheseridir. 

Ayrıca• Yuoaoletın'dakt Son isyan hAdlselerlnl ihtiva eden FOKS Daoya hAvadfslerf 
• f Uml (Kral Gol) tamamen renkli Miki Mavz 

Seans Saatleri 
Hergöo 15-17-19-11,16 
Perşembe 1:) - 15 (Talebe - lır) 
Cuma 11-13-15-17-19-21,15 

DiKKAT: Bergün son 21,15 eeansı (Ucuz Halk 
11ı•ııusı) dır. Fiııler: 20 35 50 kuruştur . 

bergama'mn bu çok yerinde 
olan çalışmuı bu yüksek va· 

zlfe uğrunda önsaf ta yftrüdü· 
ğünfi göstermektedir. 

Etnoğrafya &tilzesi: 
Halkevl milze kolu bergama 

tein çok ehemmiyetli bir işe 
girişmiştir. bergama'mu kıymet 
biçilmez aaarıatikaaını ziyarete 
gelen binlerce seyyaha Türk 

eserrerlnl göstermek üzere yeni 
bir etnoğrafya müzesi kurmağı 
kararlootırmıştır. bo müzenin 

Selçokl'lerdeu kalma eakl he· 
desren y~rfnde açılması uygon 
görülmüetür. bu müze bergamı 

için başlı · batına bir varhk 

liye nazırUe başvekil müsteşarı Atfna'da bir firma memlek•tl· 
istifa etmişlerdir. mlzden 500 ton yulaf alıc'' 

Barem 
Tetkikatı Bitti. 

Ankara, 1 ( tlusnsi) - Ba· 
rem kanona tetkikata bitmiştir. 

bo kanondan ftcretli memurlar 
da İ&tffade edeceklerdir. 

iş Bankası 
Piyangosu Çekildi 
İzmir'deki Talili Kimdir? 

Ankara 1 ( Hueosi ) - İş 
bankasının~ kumbara piyangosu 
çekilmiştir. (141) numaraya bin 
lira çıkmıştır. bu numara iz . 
mir' dedir. 

3250 ve 9177 numaralar da 
(300) lira kazanmışlardır. 

Habeşistan 
Hakem istiyor .. 

latanbul 1 (Hnaosi) - Ha· 
beşletan hiıkumetl, İtalyan· 
Habeş vaziyetleri için, Uluslar 
arası kurultayından blr hakem 
heyeti gönderilmesini istemiştir. 

Ressamlarımız 

Rusya' da 
Sergi Açıyor .. 

latan bol, l ( Huausf) - Res· 
samlartmız Moskovada bir realm 
sergisi açıcıklardır. 

Türk-Bulgar 
Ticaret Muahe
desi Uzatıldı. 

İatanbul, 1 (Husuıi) - Bol· 
garlstan'la aramızdaki ticaret 
moahedeal iki ay uzatılmıştır. 

üniversite'de " 
Yangın Çıktı. 

İstanbul, 1 (Buaoei) - Ünl· 
verıılte Fen fakt1lteainde gece 
yangın çıkmı,tar. Derhal yeti· 
şen itfaiye üç oda yandığı hal· 
de ateşi basttrmıottr. 

Müddeiumumi 
Ceza Iste(li., 

Aoka::a, l (Busuei) - Sabık 
posta ve telgraf umum müdürü 
Ue muavini hakkındaki muha· 
keme bitmiştir. Milddeiumumi, 
vazifesini ihmalden dolayı ceza· 
landmlmosmı istemiştir. 

Halka Mas
ke Dağıtıyor .. 

İstanbul, 1 (Huen,i) - İtal· 
ya hilkumetl, halka gaz mas
kesi dağıtmağa karar vermlotlr. 

Dedehaşı Köyünde 
Saha ve Tuvalet 
Yeri Yapılacak .. 

Karşıyakı'oın Dedebaşı Ôr· 
nek köyünde spor eabl8ı ya 
pılmak ilzere bir yer latimlAk 
edilecektir. Bir de genel tava· 
let mahalll yapılmak üzere 200 
lira tahsisat ayrılmıştır. 
~~-~~---ı~~~---

olaca k, bu diyarın ince san'• 
tmı, güzel eserlerini herkese 
gösterebilmiş olacakttr. Evkafın 
elinde bulunan bu bedestenin 
milze için tahıls edtlec .. ğlul 
şüphesiz aayırız. 

ğ•nı bildirmektedir. Bu lele 
ılAkadar olan Ticaret evletf · 
mlz İzmir Ticaret ve Sın•~ 
Odası istihbarat bftroaanı b•t· 
vurablltrler. 

Ege Mahsulleri Se· . 
laoik'te Teşhir Edild•·· 

1934 Yıh Sellnlk aerglatnde 

Eue mıntakasının mıhıuller1°1 

" ıJt çok c4zlb bir tekilde tel 

eden İzmir Ticaret ve Sın•~ 
odae1tıa birinci diploma ve ıltıO 
madalya gönderllmlıttr. 

Maaş Alamıyao 

Bir MDezzin. 
Eaki Rumkuı ve ılmdlkl ttl· 

çeşmelik camii mOezzlol b•1 
Hafız Halid Ziya ldarehaneıııf .~ 
geldi. Kendisini dinledik: 

Bn zat, birinci camide dötl 

ay maaş alamamıı, Evkaf ıd•· 
resi kendisine acımıı ve 1klçtf 

•• meltğe kayırmı o Şimdi bo c 
miden maaşını alamıuı•k'' 
imiş .. 

Zavallı, yedi çocuk sablbidlt· 

Evkaf idaresinin bunı bir çare 
bulmasını dileriz. 

Vilayet idare Heye· 
tinde idari Bir Davıı·· 

D t• Tüccardan bay B flseyln e 
vlş tarafından e nelce h•tW 

h fe 
ten getlrllml" olan ka ve 

e· 
plrlncler tein gamrük ld•t 

9' since letenen fada gflmrftk re 
mi hakkındaki idart dava d0° 
idare heyetinde görtııalmftotOf· 

Şirketler: işleri 
Yeni şirketler komiseri .. b•ı 

Mahmud Ekrem, alAkadar 0 

l' doğu mdesaeselerde bazı ıe 
0 

klkler yapmış, elektlrlk ve, ~· 
şfrketlerlnln hlasedarlar to • .,,. 
tısında lktıead vekAletlnt e 
silen hazır bulonmoıtur 

Yumurta Ihrat. atı 
Almanya, nisan aylnda 'fOI'' 

klye'den blnkental yomarl• 

alacaktır. ---:( 

ödemiş'te Bir Tetk•~ 
VllAyet Hukuk ftlerl:oınd~. 

!BaylFuad YurddalJ yarın Ô d~ 
mlş'e giderek bazı tetklklet 

bulunacaktır. 

Bay Fuad YurddBş 
Vll4yet muhaeebel. hueıı9:~ 

mildü~lüğü vazifesini vekAlete~ 
uhdeeıne alın hukuk le dsf 
müdürü bay Fuad Yord ısıl 
dünden itibaren yeni nıtfeB 
görmlye bıolamııtır. .J"'\ 

----------------~ ! 

Aleni Teşekkilt 
ff' 

Reflkamın doli-umund• 
e ot' 

mtr'imlzln çok deterll do~' I 
tarından bay Hasan Y~;~o 
ile ebesi hayın Sıntye el 

gösterdiği hazakat ve d1r•1
1
• 

bütün ailemizin mlonettıtlığ o 
uı muclb olmuotor. Doğ0"'0 f'O 
müteaklb bay Hasan Y 0110 dıi 

kıllolğlnde kalınan gaoleS• 
gerek bizzat doktor bıf ıJ 

BBD Yusuf ve ebe b•1;,. 
Saniye ile büUin kıllnlk Ol e· 
tahdemlnlnln gisterdlklerl 11

11 
k doll zaket ve yakınla tan ,rı· 

te1Jekkürlerlmln ıilenen ısb 
nı bir vazife bilirim. ,6 
Yeni Aau gaıeteıl t. aıadO 

Abdi Sokullu 
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Otobnsleri. = ~ llJI ifil llJI ifil "fJ a ır Qı llJI v llJI m o a ır~ ıı DOşllndnklerim... 1 
:::~~~~~:D .. ~::·!7.;·~decek, Sehir Mecl. si Toplandı. ~iz.li~e Afyon Ye-

tlhyetlerfnl kime dinletecek? ' • tıştırıyorlarmış .. 
C•tetelere y1ıdık olmadı, bizzat .. ... __ _ Alnımız Ak 

Yüzümnz Pak .. . 
•IUader kimselere söyledik Beş Yıllık Bayındırlık Programı 
@ene fayda vermedi. Halbuki 

be1nen hiçbir otobQs seferi yok· • d M k ı Old kı ~•k'asız geçsin. işte bugiln rl Il e Ü fi 8 8 şa 8 r U • 

U ze• Emir Geldi. Yetişmiş 
1\lahsul imha Edilı-cek 

Devletlmtzl n borç ıakeltlerf. 
mizl zamanında ve her halde 

ödemek kararı Franaa'da ivl 
bir tesir yapmı,, gazeteler Tu·r. 

gene onlardan birini, en taze· -ifrat anlatacağım: 
Geçen atoamkl, ambara dol- Yedi 

dQrulmuş koyun sürftsü gibi 

kocık · kucağı sıkışık otobQs 

leyıbatinl, şof~rOn bizi İkinci 
kordon'dan getirdfğfnl anlatmı· 
Y•cığım. O, hüsbiltOn bir le· 

k•ndal... Şoför, müşterilerin 
;btarını dfnlemf yor, muttasıl 

Kişilik Komisyon, Programı Tetkik Edecek ve 
Raporu ı.ıu Bu De~reye Yetiştirecektir. 

Bakanlar heyeti kararı ile 

tahdld edilen afyon ekim eah11· 

larının dııındakl mıntakalarda 

hiçbir veçhlle afyon eldlmlye· 

cektlr. Allkadarlara gelen bir 

emirde afyon ekimi yasak edil · 

mi~ olan bazı mıntakılarda 

gizil surette alyoo yetlotlrll· 

mekte olduğunun duyulduğu, 

buna meydan verilmemesi ve 

mahsulün imhası bildirilmiştir. 
kinci kordon 'dan gidi yordu. 

l>lldOkler çalındı, ıslıklar öttü· 

tGldo, polisler celbedlldt, blld· 

Çinin karnesi, şoförün hüviyeti 

leeb1t edildi. Müşterilerin bir 

ltıen:u indi rlldl. Nihayet konak· 

tın harekttlmlzden bir buçuk 

~ıt ııonra Burnava'ya gelebildik. 
Q vak'a artık eski sayılır. 

Bu aabah gene böyle bir ta 
lihelılikle lrar~ı1aştım: Tasavvur 

~dlteln; bt r biletçi, bir şoför 
ılkı nuıl hilkmedlyor? Şoför 

korkoıuzcs: 
- Gidiniz, istediğiniz yere 

~ilci yet edl niz. 

~ nı ye otobQe müşterilerine, hal 
111 Y6züoe bağmyor. 

d Nihayet, nedfr bu otobüsler· 

lJetı, bu şoförlerdıon çektiğimiz? 
Onları kim yola getirecek, 

kim inzibat altına alacak?. 

Dlnleyfnfs: Bu Hbıh saat 

l0,30 da Ziraat mektebinin 

~llilrade otobüs bekliyordum. 

b tktep iı,lerfne ald çok acele 

~ lr tnee'eleyl halletmek üzere 

d 0111~• yetfşmdc mecburiyetin 
eyim, Bekledim, otobOs ge· 

Clkt• 
1 

1
• belki Burııava'dan dolu 

Ger de beni almaz diye Bur. .... ' O ' ya kadar koşarak çıktım. 
tobaste beş kişilik boş yer 

'•tdı, 

1 •-Yarım l!Htlır aşağıda bek· 
tdtk 
h • şimdi daha ne kadar 
tkllyeceğlz? İşim var yetf şe· 

~~l1n, biraz da halkı düş6nü· 
.. Gı b dt q saatte otobüs dolmadau 

@ltnıellslnfz » 
~ . 

11 e dersenl z deyiniz, vız ge· 
Yor lb h • n ayet on bir buçukta 

.. ;telcet edebildik. Yoldan iki 

btd dıba aldık. Ziraat mekte· 
.. , .. 6 

tıd nüoe geldiğimizde dı~a· 
•n bir müşteri: 

bt - BI rkaç ki şl var, biraz 
itler misin?. 

dt~;dl. Biletçi · Otobüs için· 
it er ıınkl gezmlye gidiyor· 
tQııt 

ge ta eaat ve dakikaların 
~ ÇQıcslnf n biç ehemmi yeti yok· 

tıı tb' 

Şehir kuruhayı; Nisan dev

reeini yıpmak üzere dün öğle · 

den sonra eallt 16 da Doktor 

;eay Behcet Uz'un başkaohğı 

altında toplandı. Geçmiş zabıt, 

üyelerden Bay Suad tarafından 

okundu ve aynen kabul edil 

dikten sonra müzakerelere ge · 

çlldJ. Bu yıl hüdcesf, başkanlı · 

ğan bir takriri He meclise geldi 

ve tetkik erUldlkten sonra tek 

rar mıocllee gi>et~rllerek nıiiza

kere edilmesi için büdce <'DCÜ· 

menine hava ltı edlldi. 

Bundan sonra bütçe encü 

meni üyeeinden Ahmed Şükrü 

huRuı-i ve resmi işlerinin çok· 

luğundan çalışamıyacağıoı @öy 

lt:di ve htlfosının kabıılünü 

diledi. istifa teklifi reye kon· 

du, fakııt kabul edflmedi. 

Kurultay üyelerinden iken 

saylav seçilen bayan u~nal 

Nevzad He memuriyet alao bay 

K8!1ım 'ın yerine yedeklerdt>n 

ça~rılması kıratlaştırıldı. . .., 
UçüncQ eını( meZRrlıklardan 

alınacak ücret için bir tarife 

yapılması hakkkındoki takrir 

okundu ve tarife encümenine 

havale olundu. Bunu milteaklh 

müteferrl k bazı fşler haki.an 

dakl takrlrler ok.uodu ve muh 

telif encümenlere havale olun

duktan sonra beş yıllık çalışma 

ve bayındırlık programının mü 

zakereeloe geçildi. 

Üyelerden eczacı bay Faik, 

bu proğramın f~vkalAdeliğlnden 

bahsetti ve tahsisatla alAkodar 

olduğonu söyledi. Bay Hamdi, 

bu programın büdce encüme· 

nine havale edilmesini ve alel 

Ade bftdceden bu program için 

ne kadar para ayrılaca~ı anlaşıl· 

dıktan sonra madde madde mü

zakeresini teklif etti, bay Ham· 

diden sonra avukat bay Ahmed 

Ş6krü eöz aldı ve programın 

meclis Qyeleri arasından eeçlle· 

cek husud bir heyet tarafından 

peratlk bir aorette tetkik edil· 

meslnl teklif etti. 

Bay Ahmed Şükrü'deo sonra 

azada o bay Raal m söz alarak, 

beı yıllık fmar programını tet· 
' kik ettiğini, fakat birinci yılda 

ded g ı · bekleriz gelsinler 

"e 
1
· Tabii geleceklerin hepsi -------------

dt ~•dır, bilinmiyor. Her hal. edecf'ğlm » diye bağırmaktan 
yapılacak işlerin programda 

f .. t. 0ı kalan yerler almıvacak, kendimi alamadım. Otobüs ~o 
~-•t . hlt bUetçloln kendine göre förfl: 

'1.ı hesabı var, belki bir iki - lstediğlolz yere şikayet 
ll.ı~ &ıerainll'de inecek veya edebtlirslniz!. 

ı,t •pınar'daa belediye memur· Diye sözlerlml karşıladı. Bir 
11lııı ~l'll önQnden geçerken müş· haf ta içinde karşılaştığım bu 

~er( eaklıyacak.. iki otobfls hldlsesl artık beni 

t,~ e ise, bizi alıik.dar etmez. isyan ettirdi. Hemen masama 

g~1~t lam mektebin önüne oturarak bu eatırlım gazeteye 

'~ ~llbde eaat 12 ye 20 vardı. vermek üzere kar11ladım. 
"'~ı~dlğlodenberl bir eaat on Ümld edt'rlm, bu seferki şl· 
~-.. 1 geçti. Biz hıi14 Burna· kiye ti mtzl halkçı ol atı belediye· 

-.,:)'ıı. Gfdec~ğlm Bayındırlık lerlmlz dikkat gözftne alar da 

~~1 GtlllğQ beni 011 llı:.tye kadar ahr da otobüs servleleriof treu 

' 
1
Ytcckti. Gftnün bn tıaatin· katarları gibi daha ciddi ve hiç 

"th0l0 bosGn Baemabaoe'ye de bozulmıyacak daimi bir fotlza· 

ht '-cağını hesab ederek: aaat ma kor. Halk ta bu sayede ak· 
llQd ~Ct~ • ancak konağa varahi· şamları otobOs diye sardalye 

~ ı dedim. Boıı yere gitmek· fıçalatıoa girmekten, biletçi ve 

l',b;••gcçerek otobftsten indim. şoförlerin keyf ine uymaktan 
,._, 1 lıl1ntı de geri kaldı. iner- artık kurtulur. :30 ·3· 935 

• •&akın, sizi naınl şikiyet Refet Bayean 

tasrih edilmemiş oldnğonu, 

halbuki ehemmi mühime tP.r· 

clh etmek icap ettiğini, gezdiği 

mahallelerde ve sokaklarda ya 

pılması gereken bazı lşlt>rln 

görülmemiş olduğunu, beş yıll.k 

lmor programını yapau fen 

heyetinin malıellelnl dolaşma 

Belediye Başkanı Uoktor 
Uay Behcct l :ı 

dun 'e h11rita üzerinden bir 

program ynpmı11 olduğunu ııöy 

ledl ve husuei bir heyet tara

fmdıto tetkikat yapılması tek 

lif inde bulundu. 

Bay Rastm'derı sonra bay 

Mhat eöz alarak, beş yıllık 

imar programının, belediyen!n 

yapmakla mükellef olduğu fş · 

leri ihtiva ettiğini, esasen bu 

işler Jçln adi büdçede her yıl 

tahelsat ayrıldıgını, bu itibarla 

bo programın para cihetinden 

meclisi ürkütmemesi lıizımgel 

dlğlnl, fevkalıtde işler arkasın 

dan koşulmadığını, koşmak- is· 

tense bile belediyenin paraaı 

olmadığını söyledi. 

Bay .Mitat'tan sonra mühen· 

dts Bay Aziz söz alarak, beş 

yıllık imar programının aleldde 

bir iş olmadığını, bunun için 

Bay Mltat'ın fikirlerine iştirak 

edemlyeccğlnf, Bay Raeim'Jn 

d~diğf gibi, imar progumı ya 

pılırken fen heyetinin eeaeh 

tetkl kat yapmamış olduğu ka 

naatlDi verecek bir hadise ile 

karşılaşıığıoı söyllynek belediye 

kanunu beş yıllık imar progra

mı yapılmasını oıechuri kıl· 

mıkla şehirlerimize İ) i bir şe· 

kil verilmesini istihdaf ettiğlot 

f zab ey ledl. 

Bay Azlz'den sonra hay Suad 

söz alarak ptogramıo fevkalAde 

büdçe ile alakası olmadığını, 

icra makamının izahat verme· 

sini ve bu izahat Qzrrlne mes' 

eleuln daha iyi anlaşılacağıııı 

söyledi ve bay llamdi de bu 

f lkre i,thak eylediğini bildir· 

dikten sonra başkan bay Beh 

cet Uz, beş yıllık çalışma ve 

bayındırlık. programının, bele· 

diyeler yasasının 30 uocu mad· 

desine göre mecburi olduğunu 

ve bu krogram fçtn ayrı bir 

para ayırmıya lüzum olmadı· 

ğını, belediye fen heyetinin iyi 

çalıştığını söyledi. 

Bunun üzerine bay Hamdi 

ve .Eczacı bay Faik tekrar eöz 

aldılar, bay Hamdi bddceye pa· 

ro konmadan bu işlerin na111\ 

yapılacağına şaşhğrnı, bay Faik 

de belediyeler yasasının 30 uncu 

maddesini okuduktan sonra, 

sadece program yapılmaldıt lk 

tifı edflemfyrreğlnl, kanunun 

bu mllddesioin, prohramı tat 

b lk etmeyi Jc ~mreyledlğini 

söyledi \'e lıu sebr.ble fovkalide 

lıtr hüdceye lbtiyac olduğu nok

tasında ısrar eyledi. 

ViJdyeı; derhal mıntaka ziraat 

müJürlüğünd oıt.a'dedr.n hı · 

bMdar ttmfştlr. 

Uyueturucu maddeler fobi 

Earı; afyon ddınlol köylünün 

ve netice itibarile de memleke-

Konuşmalar uzayordu. Nihıı tin yüksek meofeatlne uygun 

yet, ileri sürülen teklifler reye bir şekilde tabdid ,.derek rekol-

kondu ve pro~ramıo, meclis teyl tevzin etmeJ. vazifesini 

ÜJelerlnılen lşart>t reyi il-; Sı>· görmektedir. Tetkikata ba~lan· 

çllebilc•cck ye.dl kişilik hueuei mı~tır. 

lıir hı>yı•ttı vnilmt>Sl ekseriyetle Ticaret. ve Sanayi 
kahul edildi. Bundan ııonra fşo · 

ret rf'yllt: mnh,.ndis bay Aziz, Odaları Kongresi .. 
mülı eudfs bay Ferruh, dokıor Aokara'da 21 mayıs 19:l5 
bay Sami Salih ve doktor bay de toplımacak olan dörddnctı 

Hamib, h11y Suatf, bay Fahri Türk Ticaret odalı rı kongresi 

ve bay Raıılm husu i komlayo ne vllıiyetlm'zden iki ilyenin 

na Oye seçlldller, heyet hergün eeçllmesi lçio 7 ufsan 19:l5 
çalışarak programdaki işleri yer. pazar giloli seot J O da vıllmfz 

lerlode tetkik edecrk ve tet- Gennal Kizım Diriklln baş · 

kUderlnln neticesini bu devre keolığında sııbah bir toplantı 

toplantısına yetişıirecftktlr, bıın· yapılııc ıktır. Bu hususta vilAye. 

dıın sonra. kurultay, programı timiz dahlllndeki tic&ret ve sa· 

madde madd" tdkik tdecekıir. n11yl odalarını davetname gön· 

Konuşulacak bir iş kalmıı - drrllmt~tlr. 

dı~ı için, önümOzdekl pazar Dudu_N_e_Y-apmış 
günü eaat 16 da tf'krar topla· 
nılınak üzere celseye eon ve· 

rlldi. 
§ - Beş yıllık: imar pro · 

gramınt tetkik etmek Ozere 

teşekkül eden komisyon, mtc· 

Hs dağılır dağılmaz flk top· 

lantısaoı yapmış ve t~tklkle· 
rloe başlamıştır. 

Yangında 
Kasd Vaı· Mı? 
Zabıta Şimdi Bu 
Ciheti Araştırıyor .. 

Grçenlerde Ba,durı:ık'ta bay 

Abdurrahman .Nacl'nln dükka 

mnda çıkan yangın tahkikatı 

yeni btr şektl almıştır. Dükkan, 

HctveçyR sigorta kumpıoyımns 

12 hin liraya sigortalıdır. 
Bu kumpııoya, yanan ve kur· 

tarılan eşyaya 9000 Jfralık 

değer takdir eıml~tlr. Halbuki 

zabıta; nıflli reasürane eksper 

]erile mohalllnde yaptığı tet

kikte bu eeya için ancak 2000 

liralık bir df'ğer tahmin eyle · 

miştir. Bu ı;etlce zıbıtad11 

şübhe uyaodırmıştır. Hadisede 

kasd olub olmadığı araıtırıl 

maktadır. 

Izmir'in Kfi· 
ÜJ1 ]}Jfi)tıCJ 

Memleketin basene ihtiyaca 

olacak kükürtler için oda tara 

fından Ökonomi l:lakaolığına 
yazılan yazı üzerine, Sömer-

bank Keçiborlu kOkürtlerl Türk 

A. Ş. tarafından 2500 ton kü 

kürt ithaline müsaade edilmiştir. 

Atyarışları Hazırhğı 
Koşualanında ıtyarışlarına 

başlanacaktır. Yarışlara girecek 

hayvanların kayıtları devamda· 

dır. Don akşama kadar 25 

hayvan yazılmıştır, kayıt mua· 

melesi bugün öğleye kadardır. 

Kemer caddr.81ode nı•nav 

Maatafa oğlu bay Ali'nln dük 

k4nı öoftodekl yumurta sepeti· 

ni alıp kaçan Mehmet kızı 

onikl yaşlarında Dudu totulmuo 

ve zabıtayı teslim edHmlştlr. 

Maaş Dağıtılıyor 
Resmi daht•ln memur!ımnıo 

Nisan pP.şfo maaşları He be 

lediye memurlarının .Mart ma 

aştan döo da~ıtılmıştır, 

Ziyaret 
Avrupa seynhotioden dönmüş 

olan belediye başkaDI Doktor 

Bay Behcet Uz; dün vlllyett~ 

vali muavini Hay Sedat Erlm'i 

ziyaret ederek görüemOşt6r. 

Yeni Neşriyat: 

Köylü için 
VHAyet köy bürosu, köylere 

dağıtılmak üzere blrlsağhk hro 

şoru hazırlemaştır. au eser, 

(içki ve tütönftn zararları, bn 

laşık baetalılı.lar) adını taşımak 

tadır. Köylüy~, kolaycı anlıya· 

cağı şekilde öğütler vermtk· 
tedlr. 

Fikirler 
( Fikirler Muallim Kült6r 

Mecmuası) nın Nbın ayına ald 

sayısı zengin yazılarla çıkmıştır. 

Bn sayıda bay Rahmi Balubaa·ın 

tlçteo ı,), bay M. Bahanın (Ôl· 

çQye göre mekteb), bay İhsan 
Altuntoğun (Gazete vasıtasile 

sınıfımızda), Eynb H. Akman'ın 

(Köy ve şehir çocuğu), bay 

Vahid Özgftvenlo (bitik arış· 
tırmalım), bay R. Artun ve 

1. Altuntuğ'un (Terbiye ve ted

ris işinde oyun ve oyuncak 

uçurtma) yaz,larlle (Yeni ueul 

kıraat tedrisatı ve (Rl~ar V ığ

ner) makaleleri vardır. 

Okurlarımıza tınlye ederiz. 

kiye maliyesinin intizam Ye se · 
libıodın bıbeedlyorlutoıı. 

Anadolu ajınııoın dllo ver· 
dfğl haber, hu Tllrk ntında· 

şınıo göğsünü bbartıcak kadar 
değerUdlr. 

Da~ünnıeliylz ki, biz de yir· 
mlocl asrın eo bungun günle· 

rinde yaı:ıyoruz. Fakat, birçok 
milletlerle aramız a mali ve 

ökoooınik o kadar çok (arklar 
vat ki, hayrf'te düşmemek im· 

kaosı-ıdır. 

bOt6n milletler, hatta en 
zengin ol11olar, horçlarını •e· 
remlyorlar. 

Dahili montoryom llto edl· 
yorlar. 

Mllli müvaz .. nr.lerinl temin 
lç1n sermayedar milletlerden 
para alıyorlar. 

Dahili ietlkrazlıtr aktedlyorlar. 
Paraları kararsızdır. 

Aralerıoda lnf lıisyon y•pan· 
lar da vardır. 

Halbuki biz "eki idarenin 
bize bıraktığı bir harabf'zar 

ü8t0ode, boı bir hazine ile ve 
gırtlağına kadar borçlu olduğa· 

muz halde, en Uerl n zengfo 
miller feri geçtik. THhha lerl· 

mlze hürmet ettik.. Verdlğlmfı 
sözün, bir TOrk sözQ olduğunu 

öğrendik. Hayslyf"t ve hlbmrı
mız yükseldikçe ytikıeldl. Mali 

mftvazenemizf, başkalarının kre· 
dbi He dtğil, kt-odl kudretimiz 

ve i~abetimlzle t~mln ettik 

Bir mlllf'tln msli otoritesi, 
oouo bOtilo cıbaılarınıo mi· 
yarı ve eelAcr.etlnl ifade eder. 

Biz paramızı tutar ve mali 
muvazenemlzl kurarken, bOt· 

çenin bütün tenzuooa ra~men 
pl4nh bir ioklşaf yola da 

tuttuk. 

Yol, fabrika, ıtmendlfer, ma· 

artf, Uman, ulusal mOdafH 

vesaire. 

Demek oluyor ki mali bOn· 
yemlzln dlrlllk ve kunetl, H· 

dece mızlyt taefly~ etmf1or, 

bagftoQn thllyaç ve endlşeltrlnf 

de karşılıyor. burada tetlkhdla 

posu arkal!ındıtkl lbtf mal ve 

lüzumlımna cenb vr:rlyor. 

Kendi yağımısla kuruİuyo· 
ruz ve bu yağ•, yezdıf(ım şe· 

kilde, birçok hlerde kullana· 

yoruı. Tablidir~kl, yurddao hl· 

raz eılm:tı çekmektedir. Fak.at 

vatın borclaraoın bize yftk.le· 

dlğl vıuifelerdeu biri de fe~•· 
gattlr. 

Uer cemiyet, ferdin yı11~:ğı 
ı gtbl, yarın lçlo çalı~ı; ır. R 

yat kavgaaı, gül'fiD •i• <h•ı;ıı. 

yarının hıızıtlık plin.dır. 

D~vletce b!r kalkınma yıpı· 

yorur. Plinımmn bir amıcı 

da, yo~amağı kolaylaştırmak 'e 

balkı kazandırmaktar. Biz, 

kendi ayarımızdaki milletler· 

den çok mftref feblz, buna 

emin olalım. Onlar eaa!en borc · 

lu oldukları n 6•trllk mali 

yardımlar gördOıklerl bılde 

bQdcelerl sıkıt, paraları karat'· 

eızdır. · Onlarda sıkıntı dtğll, 
şiddetli bir ıstarabtır. 

Sözün kıe111: 

Alnımız ık, yüıOmOs paktır, 

Borcumuzu vereblllyoruz. Plin· 

farımız tahakkuk ediyor. Para· 

mız tıağlamdır. Memleket sana· 

ylleolyor, medenileşiyor. Zl· 

raat yftksellyor. MıbıuUimft, 

zQo değeri daha ırtacaktlr. 

Her Türk yOreğiol ıığlam tut· 

malıdır. 

Orhan Rahmi G3kçe 
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yola Arızalıdır, burada ltllyec'~ 
eoförlerla ehliyetli ve ma~· 
lerfn de itimada eayan ol_. 
lıtzımdır. Halbuki buna dtkkt' 
edilmemektedir. Denizli bffe· 
dlyeslnde kayıtlı 29 nulJlaıeb 
ve ooför Osman ldareılade~ 
otomobil, geçenlerde yolun "9' 

Tefrika No. 15 M.~AYHAN 

Kız Anlatıyordu. Çocukluk IIatıraları· 
Bir Savaş Akşamı-Çin'e Giden Yakar~ 

Kıtlıkta bir değlelkllk. vardı. 

Hiçbir gece, böyle gürülUl· 
ler, gidiş, gelftler, kftnemeler, 
böğftrmeler, havlamalar olmı· 

mıştı .• 
Bizim çadırın alçaClk kapısı 

açıldı : 
Dört klşt içeri girdi : Blrlalnl 

kollarından, bacaklarından ya 
kalamışlar, tatıyorlardı. Hemen 
anladım : 

- Ağam! 
Diye bir çığlık attım. Bu 

dört kişiden biri babamdı. Yil· 
ztlme bir tokat vurdu : 

- Zıbar -dedi· maymun kız! 
Ne miyHhyorsuo! 

- Ağama ne oldu? 

Diye sordum. cevap verme· 
dl. Onu köşP.yc yatırdılar. Her 
tarafı kan içindeydi. Meğer o 
gOnlı:il ıavaşta ağam, arslancı 

çarpışmış. . Tam yedi kişi etra· 
fını sarmışlar.. Bir eağa, bir 
eola vura vara hepsini de öl· 
dftrmilt. Fakat kendisi de yı · 

ralınmıf.. Hem de ağır yara 
lınmılJ. Köşede inliyordu : 

Bacaklarını, kollarını, göksü· 
nü yıkadılar, sarıp sarmaladılar 
ve gluller. 

Babam, beni dövd6ğftne pi Ş · 

mao olmuştu. Yanıma geldi : 

- Ağan vuruldu ·dedi· ha· 
ban eağ döodtl. Onları kaçırt· 

tık ya, sen oua bak.. Er kişi, 

yatağında ölmez. Can dediğin 
............. amrı ......... 

ANADOLU 
----·---

Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyazganı 

Ilaydar Rüodü ÖKTEM 
Umumi neoriyat ve yazı ioleri 

müdürü: Kemal Talat KARACA 
idarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Balk }'ırkası binası içinde 
Telgraf: İzmir .• ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutuıu 405 

ABONE ŞERA1Tl: 
Yıllığı 1200, Alu aylığı 700, Üç 

aylığı 500 kuruotur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 

Heryerde 5 Kuruştur. 

Günü geçmio nüshalar 25 kuru§tur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

ttnden iifürük gibi çıkar gider. 
Haydi ynt, atğan yarın dirlllr. 

Babırı.ın ~lt'.diğl doğru çıktı. 
Ağam, sabahıoa ~özünü açtı. 

O.o üç yaraeı vardı. 1.lı:isi bılte, 

yedisi .lı:ıhç, biri ok, üçtl mız 
rak yar&Bı .. 

Ah ağacığım! 

Meçhul .lı:ızıo gözleri yaear· 
mıştı. Aybey anlamışh ki, bu 
kız, bir bedbahttı. Yurd ayrıh 

ğının acıeı geliyordu. 
O yord ki davarlarının me· 

leylşi ba,kadır. 

, O yord ki, kırlarında ktr· 
mızı çiçekli yem -yeşil çayırlar 

vardır. 

O yurd kf, delikanlıların .lı:ı· 

he, kalkan, at oyunlarlle ,en· 
lenfr, cforor. 

O yurd .lı:I, herkea orada 
kard,.~tlr, herkee doArudor, 
herkeı merddlr, herkes blriblrl· 
ol tutar. 

Aybey; bunun ne demelL ol· 
duğunıı biliyordu : 

Dığlarında rüzgAr keyf f li ke· 
ylf ll eser.. Diz boyu kar yağH 
da tneaoı şenlendirir. Gilneşl 

başka, gökleri batkadır. 

BlkAye, acıklı gidiyordu. Çin 

şarabından bir bardak daha içti: 
- Seni kırdım ·diye mırıl· 

dandı· blleeydfm ftln böyle ol· 
doğunu, dudaklaumı keserdim. 

Genç .lı:ız sanki doymımıttı: 

- Sonra ·diye devam etti· 
göç ettik. Nereye gldlldi~int, 

ne yıpılacağıoı bilmiyordum. 
Beni büyük bir kağnı arab1e1Da 
oturttular. 

Adın neydi? 
Yakar .. 
Yakar mı dedin? 
Evet, Fakat ıonra Çlnde 

değiştirdiler .. 
Ne ad nrdller? 

- Yan~· kız. 

- Şu göçfl anlat b11kahm! 
Y ftkar güldfl. Islık bir par· 

laklıkla dolan göalerlnl yemek· 
lere çevirdi ; 

- Fakat yemekler, öyle do· 
royor. Haydi yemeğimizi biti· 
relim de ondan sonra anlatırım. 

- Peki! 
Aybey, kaç gftn devam eden 

açlı~ın lıJtihHı ile önündekilere 

'#<I 
A reı )RAsıNDA.. 
r .,. ......... 

1efrika numarası: 15 

Sözünü yarıda kesmiştim: 

- Belki.. Belki ·dcmlttim· 
Fakat ben bütün hanları dd· 
1Jftnemedlm. Gölgeniz, kalbimin 
kıp1Ja11nı ıorloyarak, hıtti 

devirerek içeriye girerken, ben 
elzln hakkınızda en kOçOk bir 
malumata da 11blb değildim .. 
Ne maddi, ne manevi ölçiile· 
rlnlz elimdeydi?. 81!n sizi ıa· 

dece ılz olduğunuz için, evli 
ve (meçhul bir kad1D olarak 
sevdim. Bu ıeYglyl içimde bal· 
daiam .1cıa, inanın sözlerime, 

Yazao: Orhan Rahmi Gökçe 

kalbimde derin bir bil ve eaadet 
te duydum.. Garib görftnmeıln, 
bu böyledir. Çaoka ben, •tkı 
tatmımıotım .. 

Ağır ağır gene cenb ver· 
mitti: 

- Sizin eva1f1Dızda bulunan 
bir genç, bunu mClktmmelea 
tatablllrdl Nazım Bey.. Neyi· 
niz ekelk ki? .. 

- Bayır, hayır ·dedim· 
yanlış anladınız, onu ıöylemek 
lıtemedlm. Blliklı, ben; çok 
•evllmek Ye hiç eevmemek 

atıldı . Hiç konu,mıdan yldf. 
Fakat mOtemadlyen bu kızı dil· 
IJÜDftyordu. 

Demek ki o, zavallılardan 

biri dl? 
- Ah, bu Çin Hakıolart, 

ah!. Kahbeler, kaoC1klar, fe. 
1&tçılar! 

Dfye kendi kendine söylendi. 
Yemek devam ederken ayaz 

da bıtlamıştı . Yakar etrafına 

bakıodı : 
- Salak bugQn de geleınl· 

yec~.lı:! 

Aybey kendini topladı : 

Öyle ya, Salaktan ve ıon va· 
zlyetten haberi hile yoktu. Kı· 

zın macerasım dlnlecıeğe baş· 

layınca hepsini uoutuvermlştl. 

- Soğuk var değil mi Aybey! 
- Öyle!. Yarılarım eızlama· 

ğa başladı •. 

- Ben elıl timdi ısıttrım, 

korkmayın! Heroeyl hazırladım. 
Aybey &esini çıkarmadı. Meç· 

bul genç kızın bu 1Jef kat ve 
ılikası, ona bir tuhaf tık veri· 
yordu. Bir ana, bir kardeş, bir 
kadın da ancak bunu yapabllfrdl. 

Gene kız, hlr garip heyecan 
geçiriyordu. Kalktı, raaları, şa· 

rap destlslni, kendi oturduğu 
halıyı yayğıyı kaldudı ve biraz 
ötede kayboldu. 

Be, dakika ıonra dönilp geldi: 
- Gidelim Aybeyl 

Hayretle ona baktı : 
Nereye? 

H111rladığım yere! 

- Arkası var -

N ISA N 
1935 2 1935 
Kasım Gcın 
146 31 

SALI 
Arabi 1353 Rumi 135 
27 Zilhicce 20 Mart 

Ev kat Ezanı Vasatı 

Gdneı 11,10 5,i4 
Öğle 5,43 12,17 
tkindt 9,18 15,52 
Akoam 12 18,34 
Yıteı 1,33 20,06 
lmsak 9,27 4.00 

betbabthğına nğramıthm. Atkı, 

hayali ile, hasreti ile, ııurabı, 

ye'ıl, buhranı, kıskançhkları, 

hıtti ölümCl ile istiyordum. 
Ve bono böyle aradım. Halbn· 
ki ha, aramakla da olmuyor· 
muş. Onun kendi kendine 
doğacağı blrgCln varmış. Tıpkı 

bir kuyruklu yıldız gibi.. NI· 
hayet işte oldu. Çok betbaht 
olacağımı blltyorum. ÇGnkCl 
ıizden kısı bir zaman içinde 
ayrılaca~ım ve klmblllr bo 
şerait altındı ılzden daha evvel 
adadan uzaklaıacak, ılzden 

kaçaca~ım. E~er, zaman 11mıa 
uzaktan olıun ıl zl görmek 
amidi oleaydı .. 

Bird~nblr~ eeılm kmlmılJh. 
Y elıll, titrek bir ıeıle: 

- Nazım Bey -dedi· bayatın 
geç kalmıo teııadf1f let'I kırtllln· 
da ne dealllr, ne yapıbr?. 

1935 lzmir Şampiyonu 
Hangi Takım Olacak? 
Ltk maçları en heyecanlı bir 

devreye girmiş bulunuyor. Bu 
itibarla (Baogl takımın şampl · 

yon olacağı ve şampiyonda ara· 
nalan evHf) hakkında bir an · 
ket a~tık. Aldığımız cevablan 
yazıyoruz: 

K. S. K. lı Diş tabibi 
Bay Ali Halim Bayer di· 
yor ki: 

- Şampiyon kim olacak? 
loeanı öyle bir sual lrartı&ın · 

llay Ali Halim Bayer 

da bulundoruyorııunuz ki, buna 
kat'i olarak dt~ll, tahmin 1Jek· 
llnde olsun bir cevab vermek 
bile çok gOçtftr. Bu gOç lüğün 

ıebeblol de izah edeyim: 
Takımlarımızı ve oyun sis· 

temlerlnl görüyorsunuz. Doğ 

rusuou eöyllyeylm: 
Bu oyun sistemlerinde bir 

istikrar yoktur. .Mesela, düo 
puvantajı en ileride ve başta 

g\den bir kultlbtln galibi, ya· 
rın, sekizinci derecede batkı 

bir takıma mağ1ub oluyor. İn· 
11oı hayretten hayrete d6tfl· 
rüyot. 

Ve gene takımlarımızın oyun 
tarzlarından nasıl t'mln olıbl· 

liriz ki, ayni günde yapılan bir 
maçın birinci devresindeki oya· 
no galib meYkle geçtiği halde, 
birinci baftıyimde drğltf yor, 
bir baoka tıkım o1uyor ve ilk 
devredeki oyunundan eeer kal· 
mı yor. 

İtte bfttün bu gö~flt ve mfl· 
IAhazalırdır ki, kat'i bir fikir 
ileri sQrmekllğlme mini oluyor. 
Maamıf lh her halde ve biç 
olmazea tahmin l)ekliade bir 
cevab lıtersenlz o da, bugfln 
puvantıjda en ileri giden dört 
takımın lımlnl nrebtllrlm. 

- Şampiyon talumda aradı· 
ğım evsafa gelince, ne diyeyim 
bilmem! Bu evaafı arayıp ara· 
yıp ta bulamıyacık olduktan -Gözlerine bakarak hıykmr 

gibi oldum: 
- Benim gibi 88dtce, için 

için ağlanır ... 
Hatmet, yorgun, mustarlb 

bir hale glrmlttl. Biraz daha 
yflrüdClk: 

- Dönelim ·dedi· bo aktım 
kartılaşmımahydık .. 

Koıuyordom .. Hayır, vftcudum 
yanıyordu. Batım şiddetle •ğ· 

rıyordu. Birdenbire kmlmıttım. 
Kapılarının önClne vardığım 

vakit elini ıııktım. Ycııcıme, 
mani dolu, flmid dolu bir 
bakışla bakmıotı: 

- Oooo -demll)tl· hararetlolz 
çok fazla Nazım Bey!. 

Ona ıadece: 
- Allaha ıemarladık. 
Demlo, koşa kota sokakların 

arasında kaybolmoetum. 
Eve girdiğim vakit Nftveyre 

sonra bunları eayıp dökmeğe 

ne lüzum vardır? 

V azlyetl ılz de görtlyorsunoz: 
Takımlarımızda nefes eksik· 

liğf, keptenlerde gör6ş nokean · 
lığı, oyuncuların kendilerini 
y6ksek görme netlceıi keptene 
karşı taeıdıkları ltaatelzltk doy· 
gosu, eütör oyancolarıo noktıan· 
hğı ve881re vesaire .. Bunlar hl· 
zlm CutbolümOzde bıth ba~1na 

birer noksan, birer zaiftırlır. 
Bunları düzeltemlyecek ol· 

duktın sonra yapılacak IJey, 
şampiyon çıkacak İzmir takı· 
mıoa bol bol ve yQrekten iyi 
dualar etmekten bıl)ka blrşey 

değlldJr. 

D'1şüncelerlml1 bu kı88 eöz· 
ler içinde hulasa ediyorum ve 
gelecek maçların bize ne gibi 
eftrprlıler bazırladıgıoı da dO· 
tlınüyorum. 

• • • 
Futbol heyeti azasından K. 

S. K. lı hay Hikmet Nuri dl· 
yor .lı:f: 

l - Şampiyona, şimdi en· 
terasHo vaziyettedir. Dört ta· 
kım, •••ğı yukarı ıyoi puvın· 
dadırlar. Yalnız, bani ardan K. 
S. K . ın daha Oç mfthim kar· 
IJılaşma&ı vardır ve ytıkil ağır· 

dır. Birer puvaa far.lı:la iki t•· 
kımm önünd" giden Göztepe, 
Altay takımlarının bu hafta 
yapacakları kareıla,ma, yilzde 
90 ihtimalle şampiyonluk De· 

tlceelnf tayin edecektir. K. S. 
K. bir povan geridedir. Altı· 

nordu tekımının ise tek mObim 
maçı vardır. Ancak bono ka · 
zanma&ı ve Altay'ıa mağlubl · 

yetidir ki Altınorduya tımpl· 

yonloğu getirebilir. 
Takım itibarile hlçblrlıl, bir 

şampiyona 14zım olın bfttflnlbk 
~e tamhgı taeımamaktadır. Es· 
kiden, Altay takımının geri 
hatları zayıf, muhacim hattı 

golcü 11yılırdı, bugiln vaziyet 
değltml1Jtlr. 

Altınordu'nun tıkım halin· 
deki kuvvetli hamleleri yerin· 
dedir, fakat randımanıızdır. 

Göıtepe ve K. S. K. takımları 

ara · ıııra bu iki talumdan dıhı 
yabek manzaralı oyunlar ve· 
rJyorlar. Fakat hazan dı hayal 
ıukatu yaratıyorlar. 

Bu cuma yapılacak Göıtepe, 
Altay maçı da diyebilirim ki 
iki takım oyuncularının ferdi 
kıymetleri gözönilne getlrllf rse 
Alıay'ın ~allp gelmeel IAzımdır. 

piyano çalıyordu. Beni görme· 
mi,tl. Odama kapanmıo, yas· 
tıklara gömGlm6t, doya doya, 
inliye inliye ağlamıotım. Ara· 
dı~.m ve ideal olarak lıtedfğlm 
aşkın devrelerini yaıımağa 

bıtlamııtım. 

Sanki bAIA, horada, bu ılpe · 
rln içinde onunla yaşamıyor 

muyum?. Don gece, gene bera· 
berdlk. Bayii bo... Haşmet 

timdi M111r'dı .. Nevin lzmlr'de, 
ben dtlşman ıllibları kari)•· 
ııında ... 

İtte, karşı cepheden top 
ate,ı başladı. BugOa bOyflk 
bir taarruz bekliyoruz. Def teri 
kapıyorum. 

• • • 
Cepheye geleli çok oldu, bir 

ııeneden fazla galiba.. Şimdi 

Felhl.ceden çok geride Anadayuı. 
DQfmanla çarpııı çarpııa bara· 

ıı.al• 
zah k11mında bir c;ukurdaa ... 
dmm üzerine çıkımamıe, yol· 
colırını ladlrmlt n bira• ,o•· 
ra dı makineyi çamur tçl., 
de~lrmlotir. Mütterller; 1•1' . ,,,,. 
olarak Kadıköyü'oe gltmıt 

76 dlr. Buna rağmen ı.ıoför, 

kurut olan tarifenin fevk.tacil 
125 kurut almı,tır. 

Yolun bir lısmıaı halk 1•1' 
olarak geçmektedir. Şoförleri• 
ve makinelerin kontrolft ı•· 
zımdır. 

Tatsız Yalan 
Dün ubah çıkan gazetelet· 

den biri, 1 Nlean yalaoı olıfl~ 
mftrettlplerlmtzden bay 90,e· 
yln'ln öldftğftnfl yazmı1Jtır. 

1 Nisan yılınında ar•D" 
lati(e zarafettir. ÔldOğft b•~ 
verilen insanın, uzakta, yak•• 

d0' akrabası, hastHı olduğuna 

tftnmek 11erektlr. Mflrettlb lf' 
~ dl' kadatımız bay Bftıeyl n -~ 

-ı·r ve ihtiyarlığına rağmen ,,-

mıktadu. ~ 

Hllil eczaneel idare aıftdlı' 
Bay Sftrurl Gökbaş'ın f tkrl: ... 

Gerçi Altay ve Göztepe 
kımları bugün Altıaordo'f' 
bir puvan faik vaziyette ı,r 

GO'' terde, önflmftzdekl Altay-
tepe maçının netlceıfnde; 
vaziyetin bertaraf olabil 
kauaatlndeyim. 

Altay mftdıfıasının GöıtrP" 
ye nlsbelle dıba zayii olaı-::f 
ve Göztepe for hattının dı j., 
for hattı kıymetlerinden d 
olmamHına göre bu takıml.,.
bu maçtan beraberlik.le çık_, 
tarı ağlebl ihtimaldir. .., 

Bu neticelerden eoarı po J.l• 
pavana kalacak Altınordo, 

11
. 

tay, Göztepe, K.S.K, takılll . 
randan hıaglel baoından ge~. 
terden ibret almıoıa o 1'111 

yon olacaktır. 

Altıaordo'dt' 
S: G3kh'f 

OPERATÖR 

D'· Kamil Alını 
Merkez aaktıri hastaneal 

operatöril 1" 
İkinci Beyler sokağı Be~,ı 

hamamı karşıııı No. 41· 1" 
gtln Clçten ıonra haıtal• 
kabul eder. 

Telefon 3686 

ya kıdır çekildik. lngiltsl::. 
taarruzu çok olddetll oldl.,.., 
Felhicede ıon gan 8' .r' 
ber•ber topların korkunç ~ 
lar1, cephemlse bol bol ,,ı
kuımağa bıolamıttl. Bao• ,,. 
lAhıre mitralyöz, maktaed 

1
_,,. 

feak ve piyade aleti de -• .dl· 
mam etti. Blraralık ılp~ 
mlzln ııağ tarafında bir ~ 
ael patladı. Yere yattım. ~ -~ 

metre ileride Ali Oa~ 
lnledltlnl duydum. ;J' 
çevirdim, gözlerim dt 
açıldı: 

AH onbaoının bir ~ 
kuığından itibaren koplll':; 
ayak kıımı havada olmd 
topnA• eaplaamıfb. 

Ne mınzanydı o?. t1' 
Bacak, vGcudclaa ıyfl )' 

- Sona ,,ı 
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Al~anya 15 Sinıf Askeri T3li'lli.1(;ill .... Çağırac3ktır. 
- Başı 1 inci yuzde - bir tt'şrlki meEıal muhakkaktır. fevkindedir. Yapılan görüşme 

1•rın da brnlmsemelerl lazım · J:Jerllndenberi vaziyet aydtnlaa lerln bu suretle mes'ud bir 
l~rln halt hazırdaki beyoel 
milel vaziyetin başlıca unsur 

ları hakkında tcra edilmiş ol 

Almanya barba hazırlanıyor: Bu gazdeoln Moskova'dakl dip· 

dır) demektedir. maktadır ve bugün bay Eden neticeye vaeıl olmaeının sebebi 

Moskon, 1 (A.A) - "İyi Vırşova'ya doğru lııtlhbarı ee- bir taraftan Bay Eden'ln Mos · 
1111l•lffakıyetler dilerim. Sizin yahatlne doğru devam eylerken kova'dan evel Berllnl ziyaret 
Qlll•ıffalıyetfnfz, bizim movaf. sulh f lkrfnfn bir puvan kazan- etmiş olması olmuştur. Çünkü 

'•kıyetlmtz olacak11r. » B. Lh· mıt olduğunu söylemek kabildir. mumaileyh bu say,.de Alman 

tfoof 'un 8. Eden Varşovı'ya Moskova, l (A.A) - Havas tehlikesine karşı Rus zlmam. 

giderken söylemiş olduğu bu ajansı muhabirinden: darlarının hissetmekte olduk · 

letyl s6ılerl İngiliz Sovyet gö· B. Lhvfnof ile bay Eden lan korkuya anlamıştır. 
'6tnıelerlnl &arın ümid verici tarafından müştereken hazırlanan Diğer taraftan uzak şarktaki 
doıtane havayı aksettirmektedir. tebliğin Moskova saatUe 18 de gerginlik bu neticelerin husul 
8
· Eden baycık bir kalabahğın neşredlleceği Uan edilmişti. Fa· buhna!lına medar olmuştur. 

1110 •affakıyet temennileri ara· kat tebliğ biraz geç neşrolun 1oglllz murahhas Lordunun 

••tıdı hareket etmiştir. muştur. Bunun sebebi, bay arkadaşlarından blrl şöyle de. 
Paris, 1 (A.A) - Moskova Edeo'fn metinden telgrafla mlştfr. 

lP.bltğt ile Bertin görüşmelerini Londra kabinesini malumatter 18 sene devam eden bir ay. 

lbOteakfp neşredilen müphem etmek istemesidir. Bu istişare rılıktım sonra İngiltere>, Sov. 

lebUğ araaındıtld fark matbuatın neticesinde Sovyetlerlo Londra yetler birliğini tanıyor. Bu. 

llaıarı dikkatini çekmekte ve sefiri hay Matskln'fn Jngiltere o unla beraber lrıgllfz mı haf ili 
g•zet~ler fnglllz Sovyet mükale · ıefaretl ile Sovyet Husya dış f\lde edilmiş olan neticelerin 

lbeleıtnden açıkçaeı nikblnane işleri komlserlfğl arasında teb· ehemmiyet ve şümulünü tah · 

llelfceler çıkar1JJakıadır. fiğin kat'i metnini tesbit için f if hususunda lerar etmekte ve 

1 • Moskova, 1 (A.A) - Havas mütemadiyen gtdib geldiği ha bay Eden'io Moakova'ya logl · 
J•nsı muhabirinden: her alınm111ıır. k 

-w llz kablneeinln müze erata me. 
R.eemi Sovyet mı haf lif md· z k Var~ova l (A. A) - İn~lliz mur bir bnkumet adamı sıfa · 

; relerin neticelerinden çok murahhas lordu bay Eden Mos· tile gitmiş olduğunu hatırlat· 
k eı:nnundurlar. Tebliğin bazı ko u'dan har~ketlodcn evvel maktadır. İngilb; kablof'sl bay 

• 11ıtoları ve bfJhaesa iki devlet lb Pat Ajansı muhabirine eöyJe Ed~n'in elde etmiş olduğu De· 
ftnıeııslllerluln her iki tarafın demiştir. ticeleri kabul ve tasdik edeh\ . 

~!~•~!arının tamamlyetfnl lam· -·· Varuova stıyalıatfoi büyük leceğl gibi ret de edebilir. Ve 
ı· radelerfnl Jzhar eden he· Londra kabinesloin muvııfaka· 1~ c(imleei bütan tlmidlPrl hile btr memnuniyetle mt>mnoniyet· 
g"ÇD'lekıedlr. le yapıyorum. Bu seyahatim 

Tebliğ, dikkatli okunduau gayesi ~lmdiki vaziyet hakkmda 
ltLd c I h d ' lrde, şark misakını Alman· .e evlet adamlarlle gör6ş 

Y• ile Polonyaya açık bıraka· mektll'. 
llın İngiltere değil, fakat Sov· Moskova'da bir gezinti: 
Yet Rusya olduğu anlı~ılmak· Moııkova l (A.A) - B. Eden 
'•d s 
1_ ır. ovyet Rueya'nın bu ha don sabah Moskova yeraltı de. 
ilik. 

ı movaf fakıyerfne Amfi olan mfryolunu gezmiş, Smolensk 
ltyter bay Hitler'ln mübalAaelı durağından kalkarak bir saat 
ltlüddf'fyatıdu. 

0 
süren bir yolculuk yapmıştır. 

SnlAea olarak, seyahat, Al· Ögleden sonra Moskova clva-

~•ll dfplomaııfelnln hataları ile rındbki tayyare fabrlkasıoı zl 
•y Eden'in hohlsu niyetine yaret etmiştir. 

~le bay Lttvlnof'on maharetine Moskova 31 ( A.A) - Rus 
•U11 d b 1 en f fkfr yürfttenlerf diplomatlarından biri bugün 
•ltlı çakarmııtır. Bay Eden'ln Bavaıı ajanııı muhabirlerinden 

~•kınlarından bfriefnfn söyle· birine şöyle demiştir. 
l~t gibi, aaha ıtmdi temizlen· - Bay Eden'l.ı eeyıbati ne 

~it bulonmaktadır. Ve Londra tfceslnde elde edilmiş olan 

e Moskovı araaında ltlmadh muvaffakıyetler 6mldlerlmin 

ti olmaksızın Moekovıı'da yapı · 

lan şeylerin hiçbiri L:at'i bir 

mahiyet iktisap edemez. Bun 

dan başka Jngtllz · llus wuka 

renetl, büyük bir mikyasta, bay 

Eden ·ın arkada~larının tabiri 
veçhllt, Alınan başvekili bay 

Hltler'Jn fevkalade olan dfplo 
ma!l act'mlll~lnin netice@ldir. 

Alman başvckllfnfn hattı hare· 

keti uzlaşmıya matuf olan her 
türlü arzulan altüst edebilir. 

Görilşmeler Bitti: 

Londro, 31 (A.A) - J<oyter 

ajansı M oskova 'dan istihbar 
ediyor: 

İngiliz 'Jerle Rus'lar arasın· 
deki görüşmder hitama er· 

miştir. Gece neşrolunan bir 

tebliğde bilhassa bu- görüşme 

doğunu ve bunların arasına 

şark mlHkı ile :3 şubat tarihli 

Fransa İngiliz tebliğinde m6n· 
derlç mee'elelerln ve lnglllz 

Fransız mftnasebatını selıthına 

taalluk eden mesailfn dahil 

oldu~a beyan edilmektedir. 
Baştaubaşa tam bir hayrıhahlık 

ve samimiyet havası içinde 

cereyan etmiş olan bu göriiş· 

meler esnaııındı bay Eden bay 

Litvlnof'a loglllı, nazırlarlle 
Alman bawvekfU arasında ee· 

rfyan etmiş olan müzakereler 

hakkında malıimat vermiştir. 

Bu görüşmeleri o A vrupa'nın 
vazly cııf nl R ydınlatmıy11 medar 
olııcağt hususunda mutabık ka 
lınmı~tır. 

Bay Eden, Molotof ve Lit· 
vinof ~imdlki bt>ynelwilel vazi 

yette uluslar kurumu ve pttm· 

elplerfne tevfikan mü~terek bir 
emolyet sistemi vücude getiril 
meelnin her zumandan daha 

zlyı.ıde lazım olduğu hususunda 

mutabık kalmışlardır. Bundan 

sonra ıehliğde Sovyet devlet 
adamlarının teklif edilmiş olan 

mütekabil yardım rnlsakınıo 

herhııngl bir dcvlf'tl istihdaf 

etmemekte olduğunu ve gerek 

Lchletan'ın ve gerok Almanya 

nm ha misaka muvafakatleri· 

nln kabul edllecf'ğinl beyan et

miş oldukları blldlrllm~ktedir. 

Tt!bHğde beynelmilel siyasete 
müteallik h~rhangl bir mes'ele 

de Büyük Brltanyıı ile Sovyet 
Ruııya arasındıı ihtilaf mP.vcııd 

olm1:1dığı ve hloneticfl bay Eden 

ile Sovyet zimamdarlarının iki 

memleket arasında yapılacak 

bir dostane teşriki me~alnin 

sulhu ve emniyeti fa lhdaf eden 

heyoelmllel meealnln inkişafı 

için birinci derecede ehemmi· 

yeti hafz olduğu kaydedilmek· 

tedlt . 

• 

Stokbolm :n (A. A) - Al · 
mantar son zamanda 1sveçten 
birçok at almışlar ve bunlar 

için iki ml111l ffat vermlşleıdir. 

Diğer memleketler atlarrnın 

tabi olduğu 140 mark 1?ilı.nrük 

resmine mukabil İsveç atlımoıo 
500 maı k resme tAbl c. ldokları 

göıönüne getirilecek olursa an 
latılır ki Almanya barba hı 

zırlanmaktadır. 

Moskova, 1 (A.A) - lngil· 
tere murahbae lordu bay Eden 

dOo akşam Varşovı'ya hareket 
etınlet1r. 

Londra, l (A.A) - bay 
Eden'Jn hay Srallo, bay Molo 

tof ve Litvloor'la yapmıı ol· 

dugu görüşmelerden bahseden 
Dey lt T dgrıf gazetest Sovyt't 

hükumetinin neşrolutıao tcblife 
logllterc hükumetinin batla Al 
manya'oıo iştiraki olmaksızın 

bile aktedilecek bir Şark mhalu 

slst~mine taraftar olduğunu ifa · 

de edecek bir şekil vermek ho· 
susundekl şiddetli arzusunun 

yeni bir tekım görüomt'lr-re yol 

açmış olduğunu ve bu mQzıııke 

relerin pazar akeıımı yapılmış 

bulonduğnnu yB7makt•dır. b11y 

Eden malumat alma ve verme 

kabillnden yapmış oldufku se· 

yahat hitam bulmadan l"e Lond· 

ra kabinesi müzakf!relerde bu 

lunmadao evel hükumetini bağ · 

fıyacak herhangi bir valdde bu· 
lunmıyacağına eöylemiştlr. 

Bay Stalin muhtelif memle· 
ketlerin birbirine ayn olan ih 
riynclerıoı H~ mümeyyiz vasıf. 

larıoı anlamak husueundald dl 

r&yetlle 1ogi1fz murahhasları 
üzerinde derin bir intiba bı 

rakmıştır. 

Londra l (A .A) Deyli 
Berald Rus lnglliz tebliği hak· 
kındaki mütalealarını Jnglltne 

ile Sovyet Rusya araeındzki 

rekabet hitama ermlıtlr başlığı 

ıtltında bir makale n~şretmiştlr. 

lomaal muhabirinin Moıkon· 

dao bfldlrdfğtne röre iki mtm · 
leketln teşriki mesaiden bah

seden tebliğin f htlyatlı Ueanı 

Avrupa vr. bdtilo dOnya ınlbu 

için bir vakıayı meydana çıknr · 

maktadır. 

Bay Lhvloof sulhun ttcezzl 
kabul eımeg btrşey olduğu 

suretindeki sözü bundan böyle 

Avrupa slyasclfnln esaslı pren· 

elbl olacaktır. loglllzlerle Sov· 
yetler herhangi bir mtlletl 
çember içine almanın arzuya 

şııyan olmadığı, Almanyı'nm 

eulb slyaeetlne lştlrakioln mü· 

hl m olduğu ve mutlak bir 

hukuk. müsavatı tanımak ıore· 

tile Almanyaya karşı lhlaıkf· 

rane muamele edilmesi buıu· 

sonda müttef iktlrler. Maamaftb 

Almanya'da tesisi lıteollen 

emniyet ıistemlnı, lotirakten 
imtina etmek ıureıHe bu ılıte· 

mio terHfie etmesine mAnl 

olamaz. 

Bay Heriyo 
Dedi ki: 

- Ba~ı l lncl yüzde -

tor. 1932 de ona tamamen 
memnuniyet verici bir rrjlm 

teklif ettik ve onunla uluılar 
kurumu çerçeveıfnde doıtane 

çalışmak istedik. Fakat mukad· 
de atına h4klm olan Afmınyayı 
mecbur etmek lmkaoııısdır. 

Bununla beraber bir teşriki 

mesai kahnl ermek lltemuae 

bizi de başhlaril6 bu lrşrfkl 

meııalyl ita ul t'tmt-k.ıeo men· 
nedemez. 

B. Herlyo harbd~n evdkl 
aakeri ittifaklar modeli Ozerlne 

değil. fakat dahil olmak lstiyen 
herkeee açık •e mıntaknl ın· 

la~malar tarzında miltektbfl 

muannet mteaklan yapılmaeının 

teşvik edllmeıl lGzumunu ııöy· 

llyerek sözlerini bhlrmlıtir. 

Osmanlıcadan Türk~eye l(arsılıklar l(ılavuzu No.6 
' Ya 1 - Öz TO.rkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) beldcği (Alameti) konmuştur. Bunlarnı 

ıılarını gazetelere vereceğiz. 
her biri hakkında sırası ile uzmanlarımızın (Mütaha~ıs) 

2 - Yeni konan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine göı·e, Fransızcaları yazılmı~, ayrıca örnekler de konulmuştur. 
3 - KôkQ Tilrkçe olan Kelimelerin bugllnkO. işlenmiş ve kullamlan şekilleri ahnmışhr: Asit ak olan hak, ash ügüm olan 

@elen ı;ı k·1 ·h· 
hüküm, 

... e ı gı ı. 

1 
81gıyrlkaeıln - lrdes!zce, au monde, &ans famllle 

•teını 
taı Yerek, (fr.) lavolontatre- Bikir (bekaret) - kızlık, 

ent 

8 
' ••ne ıocune lnteotlon (fr.) virginlte 

il lgftnıb - suçsuz, (fr.) in· BllA - ·sız sızın 
Oee1u Örnek: düşünmeksizin 

,
111

81haddü pay4o - uçsuz boç· bllateemmül 

- bllA ücret (ft) tıçeoz bucaksız, tükenmez, Parasız çalı,tı 
Ô ıtıns terme nl limite çalıştı. 

arasız, artsız .. rnek: Önümüzdeki derya · Bila faeılı -
"'il b (lllll lhaddo paya11 azaldıkları, arasız 
'Ilı lllOzdeld deof~lo oçıtoz haç· Örnek: günde bilifasıla on 

Uzaldıkları 

hl,81
bakkln - hakklle, {fr.) 

lfılbent 

1 81
bengAm - vakitsiz, (fr.) 

ille 
lbpesttf 

8tb--
le ~Q - eneyl (en iyi), (fr.) 

laıeıUeur 
llıb 

1111.. Ude - hoe. faydasız, (fr.) ... il 
ta e, ııoperf lo 
Qf b 

g111 Uş - sersemlemiş, hay· 

llıb 
~l 0ıur - rahatsız (T. kö.), 

a;f•n, (fr.) sıns repos, gene 
(ft) fttıer - hünersiz (T. kö.) 

• • Qı •ua hıbllete, eans talent 

~- hııt - doğuşlu, (fr.) bl· "e 
liı1t 

~~ •rer - kararsız, kahm· 
1 t•b 

'-bıe ıteız, (fr.) lndecle, lns· 
Q' •glte 

{ft )llteran - sonsuz, sınırsız, . Ilı· 
81 

1111he, 11ns borne nillmhe 

kee - kimsesiz, (fr.) seul 

saat çalı;arıık - günde arasız 

on saat çalışarak 

Bilahare - eonra, sonrad1:1n 

(lr.) apres, ulterleorement, plus 

tard 

Bilaistisna - ayraaız (bak: 

fark) 

Bilakis - tam tersi, ( fr.) ao 

contrıfre 

Örnek: Ben eana bu işte 
düşmanlık etmedim, tamtersl 

(bilikte) dostluk ettim. 

Bilavaeıta - araçsız, doğru· 

dan doğruya, (fr.) dlrectement 

Örnek; 1 - Kendislle blla 
vasıta görftşmek daha iyi olur, 

kendlelle doğrudan doğruya 

görüşmek daha iyi olur. 

2 - BilAvHıta vergiler, araç 

sız vergiler. 

Bilvasıta - araçlı, araçla, 

(fr.) lndirectement, avec fnter· 

medialre 

Örnek: l - Belimi kendi· 

lerlne bllvaeııa bildirdim, hali· 
mi kendilerine araçla bildirdim 

2 - bilvaeıta tek4llf, araçlı 

vergiler. 
Bllhedahe (irticalen) - ta · 

sarsız, hazırlanmadan (fr.) en 
lmpro,lsant 

Örnek: bu yazıyı bllbedahe 
yazdım, bu yazıyı hazırlanma· 

dan (tasaraız) yazdım. 

Bilcümle - bütün, (Cr.) tout 
toute, tous, toutes 

Bllfarz, tutalım ki, diyelim ki 

(bak: faraza) bllibtlyar, dlleğile, 

lste~iyle. 

Örnek: büttln bu müşktlAt11 
bilihtlyar göğüs gerdi, bütün 

bu güçlüklere dlleğlle {isteği ile) 

göğüs gerdi. 

Bililtizam ( bak: ankastln ), 
bile bile, bile lstlye 

Örnek: Bunu billltizom, yap 

tınız, zannederim, bunu bile 
bile yaptınız sanırım. 

Billştlrak, ortaklaşa, (fr.) par 

aesociatlon 

Örnek: bu lşf blllştlrak ya· 

pahm, bu işi ortakla~a yapalım. 

Blllttlfak (Müttefikan, mütte· 

biden), oyblrllğlyle, (fr.) A l'o· 
nanlmlte 

Örnek: aklığına (beraetloe) 

oyblrllğlle karar verildi, 

Blllttift.k, (mfittefikao, müt· 

tehlden ), dblrliğlle 
Örnek: bu işte elblı liğlle ha· 

reket edelim. 

Rilkülllye - bllsbiltün, bü· 
tün bütüne (fr.) rntlerewent 

Bilmünasf'be - sırası dü~ün · 

ce, tura ı gelince, sırasında, 

sıra düşürerek, sırasını bularak, 

sırasını getirerek, (fr.) a propos 

A l'occaalon de 

Örnek: 1 - Her Öe kadar 

bo mee'ele ileride ayrıca anla 
tılacaksa da burada bllmOnııse · 

be eurasını söyliyebillrlın ki .. 
Her ne kadar bo sorum ileride 

ayrıca anlatılacaksa da, burada 

sırası düştüğQnden (geldiğinden) 

şurasını eöyUyellm ki.. 

2 - BilmOoaeebe dilşündü.k· 
lerlml kendisine anlattım. Sı· 

rasını getirerek (düşürerek, 

bularak) düonndükl~rlmi ken 
dlslne anlattım. 

;J - Bunu bllmünaeebe 

kendisine söyleseniz. bunu sırası 
düşünce (gelince) kendlelne 

söyleseniz. 

Bllmilşahede - görerek (fr.) 

par vole d'obeervatlou 

Bl\müvacehe yüzyfize, 

yüzleştirerek (fr.) en confron· 

tant, par vole de f!onfrontatlor, 

mettınt face ı face 

Örnek: 1 - şahhlt>rl bllmü-

vacehe dlnlendiktl'D eonra, ta 

nıkları yüzleştirerek dinledik· 

ten sonra 

2 - düşündükl~rlml bilmfi· 

vaceb" heodlslne rıöylt-dlm, dü 

şündüklerlml yilz yüze kendisi· 
oe @öylcılim. 

Bim - korkn 

Hlmeğz - beyinsi,; ( fr. ) 
iolntelllgent, lmbecile 

Blmlna - yavao, anlamaz, 
(fr.) fni!lgnlf lant, stupide 

Örnek.: 1 - hu lılmana eöz· 
lerl bırak, bu yavan eözletl 
bırak 

2 - bu dediğinizi bf mana 

buluyorum, bu dediğinizi an· 

l!lmsız buluyorum. 

Blmar - hasta 

Blmecal (bak: bltap)-bitkln 

Bimuhabıi (bak: biperva) -
çeklnmf'Z, bio, gören 

Örnek: doğruyu gören, haki · 

katbln 

Bina - kurağ, yapı, (lr.) 
batlsse, batlment 

Örnek 1 - Ankara 'nın bl· 
naları, Anadolu'da yeni başlıyan 

mımurlyetlo a1Ametldlr, Anka· 

ra'nın kurağları, Anadolu'da 

yeni başlıyın bayındırlığın bel· 

değfdlr. 

2 - Bu bina ne kadar za. 

Türkçe '·Çek., kökOnden 

manda biter? , bu yapı ue ka· 
dar ıamanda biter. 

Binaberln, binaenaleyh 

bundan ötürfi, bunda:ı dolayı, 

bunun (lzerin~. ( fr ) pır con
eequto l 

Binaen - den <Stüril, dea 
dolayı, l~tn, ('r.) A cıuse d"' 

Ôro~k: işi başına ~elmrme· 
sinden ötilrO (dolayı). vntl 
stne ademi devamrnı binaen 

Hatı? için - betıra hlnaı:n 

Bfnt - kız (fr.) fille 
Blpayıo - Tuk,,nmrz, sonııu 

Biperva - çekinmez 
Birader- erkek kardeı, kardeş 

Blraderane - kırdeıçe 

Birinci ferik - Orgeneral (fr) 
general 

Birsam - Vareıoı (fr) halla· 
clnatlon 

Örnek : Asabı o kıdar ııar· 
sılmış ki gecesi gtlodOztl bir· 
samlar lçlode geçiyor, ıialrlert 

o kadar ıııreılmıı ki gf:cMI gftn· 
düza vareaoılar içinde geçiyor. 

Birun - dış, dışarı 

Bleat - Yaygı 

Bitap - bitkin 
Blttısmim - kurarak 

Örnek : bu iti bht11mlm yıp· 
tığınız anlaşılıyor, bÖ iti kora· 

rık yaptığınız anlıtıhyor. 

Blve - dul 



lzmir s· cilli Ti
caret Memurin· 
ğundan: 

Müseccel (lzmir pamuk men· 
sucatı Turk. anonim şirketi} oto 
31-Mart 1935 tarihinde adlyen 
toplanan heyeti umnmlyesl za. 
bıtnamesf ticaret kanununun 
mevaddı mıbausasına tevfikan 
elcllln 1367 numarasına kayıt 
ve teecll edildiği llAn olonur. 

1 - Zabıtname 

2 - Hfssedaran cedvell 
İzmir Slcllll Ticaret Memuru 

resmi mQhOr ve lmzesı 

H. F. Ttnç 
1 - İdare hey'etl maka· 

mında: Reis bay rahmi arala!! 
ile idare hey'etl azasından bay 
mustafa münlr, bayı bOeeyln 

fevzl beler (umumi kAtfp), bay 
eamh moetafa nafiz, bay her· 
bert joly n murakıp bay foat 
loetar ahzi mevki etmişlerdir. 

2 - TOrklye cümbıırlyetl 

f lı:tıeat v"'kAletlnl temsilen lı:o· 

mlser sıfatile 

3 - Tevdi edilip mulı:abl· 

llnde duhuliye vesikası tta edil· 
mlı (15000) kıt'a hlBSe senedi 
bamlllerfnJn hazırı bllmeclls 
bulunduğu hlttetklk anlaşıl· 

makla bu miktarın esas muka· 
velenatoenln iktiza ettirdiği 

ekseılyetl tecavOz eylediği ve 
binaenaleyh işbu umumi içti· 
maın kanunen ve nlzamen 
ln'lkat ettiği lı:omleer tarafın · 

dan tefhim edilmekle, hey'etl 
umumiye, şirket esas mokave· 
lename.elnln (6.J) üncü maddesi 
mucibince idare meclisi reisi 
bay rahmi arslanın riyaseti 
ahında açıldı. 

4 - Bay şamh nafiz ve 
bay herbert joly rey toplamağa 
memor olarak intihap edildi. 

5 - (Anadolo) ve ( Y~nl 
Asır ) gazetelerinin 13 şubat 

1935 tarihli nashalarıoda mftn· 
teşfr içtima davetnamesl nmo• 
mi kltf p tarafından kıraat edi· 
terek hey'etl umomlyece mo· 
vafıkı nlıam balanda. 

Blvaye - sığınaksız 

Bizar - bezgin 
Bizatihi - keodiUğlnden 

Bizatihi mfttehırrlk - ken· 
dl işler 

Blzzarnre - ister istemez 
Blzz t, blonef le - kendi, 

kendisi 

Buğz (bak: adavet), hınç 

Örnek: hamı karşı beslediği 
hağzon derecesi bu hareketin· 
den anlaşılıyor. Bana karşı bea· 
ledl~l hıncın derecesi bu hare· 
ketten anlaşılıyor. 

Buhar - buğar, (Cr.) vapeur 
Bubi - clmrllik 
Buhran - buhran (T. Kö.) 

(fr.) erise 
Buhur - tütail 
Buhurdan - tOtsülOk 
Bom - baykuş 

Burç - borç (T. Kö) 
Burhan (delil), kanıt, (fr.) 

preuve 

örnek: önftmOzdeld işlerin de 
başa çıkarılacağına en iyi bur· 
ban. vtmdlye kadar baoarılan 

işlerin bilyüklilğildür, llnümQz. 
deki fşlerlo başa çıkarılacağına 

en iyi kanıt, şimdiye kadar 
başarılan işlerin ~büyüklüğddör 

Buse - öpGş, (fr.) baieer 
Butlan - boşluk, çQrüklük 
Boud - ıra~, (fr ) dlmeoslon 
Örnek : ebadı selAsc, Oç ıram 

Boy - koku 
Btıbtan (iftira) - Karaç 
Örnek : O, herkese her za· 

man bOhtaoda bulunur, o, her 
kese her zaman karaçta bolunur 

Büki - ağlama 

Bülent - yOlı:sek 

Bnluğ - erginlik (fr) po· 
berte 

G - Riyaset makamıntn ta· 
lehi üzerine idare bey'etf rapo 
rlle bl4nço ve mevcudat cetveli 
ile k4r ve zarar he!abı ile mu· 
rakıbın raporu umumi lı:ı\tlp 

tarafından okundn. 
7 - Aşağıdaki hoaneat itti· 

fakı arA ile kaıarglr oldu. Şöy· 

le ki: 
Evveleo: 1934 mali senenin 

ldareel hakkındaki idare hty'e· 
tinin raporu kabul edildi. 

Saniyen: Mezkllt' mail eeneye 
ah blAoço ve mevcudat cetveli 
ile kAr ve zarar hesabı ve ho 
baptaki murakıbın rapora ke· 
zallk kabul ve tasdik olundu 
ve idare hey'etlnln zimmeti ibra 
edlldf. 

Sallsf'o: Ştrkf"l blaee aeoeda· 
hoın (3) nomAralı kuponları 

mukabilinde 1 Nlı-an 1935 tarl· 
hinden ltibarf'n beher hisse 
senedine (6) Tılrk lirası tediyesi 
takarrür etti. 

Rablan: 1934 Senesinde idare 
meclisi azalığaoa totlhıp olunan 
hay Rahmi Arıılaoın intihap 
keyfiyeti tasdik olanda. 

Hamlıeo: "}lrlı:et esas moka· 
velenamealnln (27) inci maddesi 
mocf hince mdddetlerl hitam bo· 
lan idare meclisi azaluı baylar 
Harold F. Glraud, Edmund 
B. Glraud, P. de Porto, Her· 
bert Joly, Rahmi Aralın, Şamlı 
Nafiz, Mustafa MOnlr ve Bft· 
ıeyln Fevzi Beler'io yeniden 
idare meclfal azılıklarına lotl· 
bapları tekllf 1 kabul olundu. 

Sadleeo: İdere heyetine aşa · 
ğıdakf huıoaat için mezuniyet 
ve aalAblyet verildi: 

1 - İdare heyeti azasından 
bir vl'lya blrkaçmı vezein mah· 
auea ile memur etmek ve hu 
bapla takdf r edilecek ftcretl 
tesviye etmek. 

2 - Umur ve muamelAtı 

şirketin tedviri zımnında mfidilr 

tayin etmek veyahut mcımurlye· 
tinde ipka etmek. 

Sahlan: Murakıp olarak 1935 
mail senesi için :i50 lira ücreti~ 
bay F.oıt Loetar lpkaen nasp 

Bnnye - yapı (fr) constl· 
tutlon 

Örnek : İri yapıla bir adam, 
un homme de grande conatl· 
tntloo. 

Sağlam yapılı bir adam, un 

bomme de forte conatltudon 
Çürük yapılı bir adam, on 

homme de falble conatltotloo. 
Bdrebne - çıplak, yalın 

(fr.) Na 
HtırUo - yanardağ, volkan 

(T. Kö.) 
Bürk4nl - Volkanik 
Büruz - ortayı çıkma, he· 

llrıne 

Bilt (sanem) pot 

Bflıilrk - boyok, olu 

c 
Ci - yer 
Örnek - burasını cayl isti· 

rahat lttthaz ettim. borasını 

dlnleomP. yeri edindim. 
CAbecA - yeryer 
Örnek: Cabeca ağaçlarla sfls 

lenmiş olan bahçede. YeryM 
ağaçlarla sQslenmlş olan hah· 
çede 

Cadde - cadde (T. Kö ) 
CAb - orun 
Cahil - bilmez, bilimsiz, 

acımı, toy 
Örnek: 1 - O adam cahilin 

biridir. O adam, blllmslzfn 
biridir. 

2 - Cahillik yüzQnden bu 
hataya d61JtOm. Acamılılı: (toy· 
luk} yOzünden bu bayata dftş· 

ttım. 

3 - Cahil lae cahilliğini 

taomn. Btlmez ise bilmezliğini 

tınmn 

ve tayin olunda. Qzere tayin edildi. Umumi kAtfp 
Samlnen: 1935 Malf senesi Makamı riyasetten celseye F. Beler 

için idare heyeti azalarının saat onblrde hitam verildi. Aslının aynidir 
huzur hakları beher celse Vf\ Komi. er Refs Murakıp l Nisan J 935 
beher aza için (25) lira olmak M. Şevki Rahmi. Arslan F. Loetar İzmir Pamuk Mensucata T. A. Ş. 

İzmfr pamuk menıocatı Türk anonim şirketinin 31 M1rt 1935 pazar gilnü <Jğleden eveJ saat 
on buçukta elrket merkezi idaresinde m6n'ak.lt olup zabıtnamesi aşağıda yazılı bulunan adi he· 
yeti umumiye lçtlmaında hazır bulanan hl11edarlar ile hisselerini gösterir cetveldlr. 

1 S 1 M Vekil 
Hisse 
adedi 

Ara 
adedi 

ikametgah İMZA 

Rahmi Aralan 2000 10 iz mir Rahmi Aralın 

Mustafa Mtınlr 2000 10 " 
M. Milnlr 

Hüseyin Fevzi Beler 2000 10 " 
F. Beler 

---
Herbert Joly 2000 10 ,, H. Joly 

Şamlı Nafiz 2000 10 ,, Ş. Nafiz 

V Vlllfam Holl 5000 10 ,, VV. Holl 

Y almz on beş bin hisse senedidir. 15000 Rey toplamağa memur : Ş . Nafiz U. Joly 

Umumi Utip : F. Beler Reis: Rahmi Ar8lan 

Yukarıdaki cetvelde mevcut imzaların flahfplerlnlo bizzat vaz edilen haldki imzaları bolundu· 
~ona ve eahlpterintn gösterilen rey mtktarlorlle içtimaı umumide ahzı mevki etmeğe eelAhlyettır 

bnlundoklarını, mevcat ve hazır bulonıtı hisse eenedatının cem'eo ( 15000) onb~ş hine baliğ hu· 
lunduğunu veı miktarı mezkurun şirket eeas mukaveleo11mesloio (G4) ilocti maddesi mucfhlnce iç· 
tlmaı omnmlnln kanunen tn'ikadı için iktiza eden ekseriyeti nJzamlyenin fevkinde bnlunduğuno 
ve binaenaleyh içtimaı umumlofo nlzım ve kanuna muvafık surette fo'llı:at edip kA(fel mukarrc· 
ratının nlzamen muteber bulunduğunu b~yao ve tasdik eylerim. 

İzmir 31 Mart 19:-35 Komiser: 

Aalıoın aynıdır 

1 ·· Nisan ·· 1935 
İzmir pamuk mensucatı T. A. S. 

8. Joly H. G. Erlkee 

lzmir 1 nci icra 
memurluğundan: 

Bayan emine balaenln emlak 

ve eytam bınkaa•odan ödftoç 
aldığı paraya mukabil bankaya 
ipotek eylediği lzmlrde kasap 
hız•r mahılleslnln eski bltpa· 

Cebi, cehalet - bilmezlik, 
bllf mslzllk 

Örnek: Cehalet y6zilnden 
insanın elinden neler çıkar. 

bilmezlik yftzftnden ibsanıu 

ellnden neler çıkar, 
CahllAoe - btllmalzce 
TecahOl etmek - bilmez· 

llkten gelmek, bilmezlenmek, 
bilmez görfinmek 

Örnek: pek iyi bildiğiniz bu 
işte neden tecabQI gdl yorannuz, 
pek iyi bildiğiniz hu işte neden 
bflmezllkteo geliyorsunuz (bil· 
mez gönlnGyorsunuı, bilmez· 
leni yoraunuz) 

MGtecahflAne - bilmezlik· 
ten ıelerek, bllmezlenerek, bil· 
mez görOoerek 

Meçhul - 1 bilinmedik, 
(fr.) lnconnu 

Örnek: bu işin bilinmedik 
(meçhul) tarafı kalmadı, il ne 
reıte ancan cote inconno dans 
cette af fatre 

Bilinmedik (meçhul) bir adam 
önftmilze çıktır un homme in· 
connu apparut devanı nous 

2 - Blllnmez, bellisiz (&.) 
lnconuu, lncertafn 

Örnek: 4kıbetl meçhul bir 
he girdi, ıonu bilinmez bir lı.ıe 
girdi, ll e'est eoıeze danı une 
af falre dont la f in eat lncon· 
nue (lrıctrtalne) 

3 - Tanıomıo, (fr.) lncon· 
no. lgnore 

Örnek: avukatlıktaki iinll biz· 
ce taommamılJ dtğlldtr, ea re· 
poatlon d'avocat n'eat pas lgno· 
ree (inconnoe) de noue 

Meçbollyet - 1. belliafzllk, 
karanlık, (fr.) L'inconou, l'ob· 
scorlte 

zarı mevkllnde pa@lpant çarşı 

sının 8 No. da kAlo ve tepa 
kaydına göre 312 adanın 9 
parselinde kayıtlı 14 m. mo 
rabbaıada 1100 Ura kıymetli 

bir bap dükkanın maa mtışte· 
mUAt 

Mftlkiyetf açık artırma sure· 
tfü~ ve 84 4 numaralı emlıik 

Örnek: belllslzlik (meçholl · 
yet) içindeyim, je reste danı 
l'Jnconnu 

Dört yanım karanlıktır, ka· 
ranlıklar içindeyim, je aole 
entoure d'obacurlte 

İoeanlığlD ilk çağları belll· 
sizlik ( meçhullyet} içindedir, 
lea premlers agee de l'bumınlte 
reatent danı l'ohecurfte 

2 - Tanınmazhk, (fr.) etre 
lngnore, elre lnconnu 

Örnek: tanınmazbk içinde 
öldü gtl\I, il e.ı mort lgnore 
de tout le monde 

Malum meçhul - 1 bUlnen 
blllnmlyen, (fr.) connu fnconnu 

<Jrnek: hllfnen blllnmlyen 
birçok kimseler, deı gene con· 
DQ8 et İnconnuB. 

2 - (Terim olarak) belgin, 
yadbelglo, (fr.) le connu l'fn. 
CODnU 

Meşhur - 1 ünla, (fr.) ce· 
Jebre (celebrlte) 

örnek: bay . . . ftnlQ bir ya· 
zardır, M ... est on ecrlvaln 
celebre · 

Edlson dflnyıoın ünlft adam· 
tarından biridir, Edlson est 
one dea celebritea mondJıleı 

2 - (mahut anlamına) her· 
keaçe bilinen, hep blldiğfmlz, 
hani şu bildiğimiz, (fr.) fameux 

Örnek: Nasrettin Hocanın 
herkesçe bilinen (hep bildiğimiz, 
bant şa bildi ğlmiz) anlatığı, 

la fameuse anecdote de Nasred· 
din Hodjı. 

3 - (Maruf anlamına) la· 
oıomış. (fr.) CODDU, blen connu 

Örnek: o, taoınmış bir mü· 
hendlıtlr, İl esi un tngenlenr 

M. Şevki 
ve lmzaıu 

ve eytam bankası kanunu mn· 
clblnce bir defaya mahsus ol· 
mak ve kati artırması 9.5.935 
perşembe gtınO saat 14 de lzmlrde 
hftktimet konağındaki 1 inci icra 
dairesinde yapılmak ftzere 30 
gün müddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde aatış 
bedeli tahmin olunan kıymetin 

conuu (bfon conno) 
Şöhret, 1 - Ün, (fr.) renom· 

mee, celebrhe 
Örnek: stlel Cin, askeri şOhret 

renommee milltalre 
Bdylık bir iin (eöhret) ka· 

zandı, İl a gıgoe une grande 
celehrlte 

2 - Tanınmıehk, (fr.) repo· 
tatlon, renom 

Örnek: ho adımın köyftnde 
tanınmışlığı iyi değildir, il ne 

jouft pas d'nne boone repntatlon 
dans son vlllage. 

3 - soyadı 

Sofşöhret - kötü tanınma 

köUl tanınmıtlık, (fr.) mıuva· 
ise repntatlon 

Hiland oöhrrt - iyi tanın· 
ma, iyi tanınmışlık, (lr.) bon· 
ne repntation 

Şöhreti kAzlbe - yalancı 

do, (fr.) pıosse repntatlon 
İotlhar etmek - tanınmalı:, 

Qnalmak, etre connu, gıgner 

de la reputatlon 
Örnek: 1 - O zat, güzel 

yazı yazmakla ll)tlhar etmiştir, 

O adam, güzel yazı yazmakla 
Onalmıttır. (ilnaalmıştır. ) 

2 - nstahğıle iştihar eden, 
usta tanınan 

Cahlm (cehennem) - tamu, 
(fr.) enfer 

Cablmi - tamuaal, (fr.) 
lnfernal 

Caiz - olur, olabilir 
Örnek: yapılır şeyler, yapı · 

lablllr şeyler, yıpılmaeı caiz 
olan şeyler 

Cali - yapmacık, yapma· 
cıkh, (fr.) felot, stmule 

Örnek: böyle cılf hareket· 

ÔksO.renler! lUut· 
laka (Okamentol) 
Ôksftrilk Şekerle· 
rioi TecrO.be Edi· . 
nız ••• 

ve l:'O.rjen ~ahapın 
En Ostiln Bir MO.s· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayımz. 

Kuvvetli Miis bil 
lstiyenler Şahap 
Sıhhat Snrgftn 

Haplarını Maruf 
ecza depolarından 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 

'----• e' ytızde yetmiş beşini bulursa 
çok artırana lbaleel yapılac•k~~ 
Akel takdirde 2280 nuaılP" 
kanuna göre satış geri bat' 
kılacaktır. 

Satış peşin para ile ol~ 
!;Dftşterlden yalnız yQzde 1 il' 
buçuk dell4Uye masrafı :.ı 
nır. işbu gayri 111e• ~ 
üzerinde herhangi bfr eeld111' 
hak talebinde bulunanlar el 

rlndekl resmi vesaik ile blrllS 
yirmi gün zarfında I• ı 
icrasına müracaatları IAsıllldli 

Aksi halde hakları ıapo 

cilince malllm olmadıkça P'r. ~4 
!aşmadan hariç kalırlar. 2~:,.. 
1935 tart hinden ltlbareD ~ 
name herkese açıktır. T 

1
, 

olanların yüzde yedi buçuk 
mlnat akçesi veya mlllt bir ~ 
ka itibar mektuba ve 56 
doaya oumaraelle 1 inci ::;: 
memurluğuna mtıracaatlal'I 

olunur. H.lo. No. 348 

lerden vazgeçiniz, böyle 1! 
macıklı hareketlerden (y•P 
cıklardan) vazgeçiniz 

Callyet - yapmacık 

CAiip - çeken çekici 

"' Örnek: calibi nazar bir~ 
reket - göztı çeker (çe 

bir hareket. ,ıtJ 

CAm - bardak, kadeb ,. 

CAme - glyenek, geysi 
~ 

Örol'k: tebdili came ile 
glyeneğlnl (geyalzlot) delft .... 

rek. 

Dnzeltme 
Kılavuzun 5 1 ncl ea 

birinci aQtonon altındaki 

yede bir iki yanlış oloı 

Bu yanlışları dOzeltmek 

o haşlyeyl bir daha 
yazıyorqz: 

Bedir - ~çehre" aol 
olan "bet (bed) " lle " 
anlamını da .veren "ir (ıd'• 

ır, ur, Or) " aoneldodell 
pılma bir Tilrk keliaı 

Bu kelimenin ayrıca ( 
iV.) de cbeder" oekU de 

dır ki mecaz olarak .... 
tezyinat" anlamına gelfr. 

1935 Yılı Tele 
Rehberi Çık.il 
Yeni basılan telefon r 

1 Nleao pazarteel ı;ilnOodtf 
haren Telefon ıirketl ves 

de satılmağa başlamışt•t· 

Fi ati doğrudan doğro1' 
kuruotur. Es\I rehberler 1 
ğlotlrllmez. 

• • 



Aktif 
~triüz TALEP EDİLMİYEN HiSSE SENETLERi 8. TERTİBİ 
t tanESTl TAHSİL A. HlSSESl 

~ 
Bınkonot 580,457,00 

Ufaklık 

1>!8ltl MUHABİR BANKALAR 

aÔPORLAR 
llAZINE BONOLARI 

~DAT CÜZDANI 

Seoedıt cilzdıoı 

~ İıkonto edilen mdtekıldln m11olarl 
~M ve TAHViL.AT CÜZDANI 

Boreıda kote olanlar 
o/o 5 112 faizli hazine bonoları 
Diğer eıbam n tıh•llAt 

~ Borsada kote olmayınlır 

~ 
Eehım mokabfli atanı 
Emtaı mukabUI uıns 
Sair mtıtenn•l temlnıt Ozerlne nanı 

Qo Eıhım mubblll hazine heıabl carisi 
~LU HESABI CARiLER 

Kefalet mukablll krediler 
H11lne kefaleti mokıbtlt heaabl cariler 

ı e' 
ki•' 
,,,ıı t. Hazine heıabı carisi 

bır' S~8ULLERlMIZDEN DOLAYI BORÇLULAR 
t~ lt MUHTELiF BORÇLULAR 

ol;"tı ~K MUKABİLİ AVANSLAR i 
,ıı Tahıll edilecek 11tıı tıklltlerl • 

.,~ol ipotekli lkr1zat 
ktıdt İpotekli tfcad hesabı cariler 
elit '1 lnoHt aıerl ne nanı 
u~ıe C tNt.uJ~LER 
tıoı1' '-.. 4. YIUMENKULLER 

dır ~ 
il ,,. 

P'!. ~~~iM 
27·' , .... 

,ıır 
ıe· 

t>•JI' 
's~ 
tel' ,,., 

Blss.,ı lotlrak mukıhlll gıyrlmenkullt'r 

Diğer gayrimenkuller 
HESAPLAR 

898,38 

Zimmet 

Mı ıı •e dcretler 
b' İdue m1&raf ları 

kıell Ve Vergi ve bırçlır 
"tıltlLEN F AIZLER 

(f.) 4'1~1'ELtF ZARARLAR 
lttı lll'tSMANijAR 

.,; S~ .. ~l'E~tF KARŞILıKLAR 
lAR 

---. 

l - B ayram gOnlerf açıktır. 

M oh terem mOıterllerlmfzden gördftğdmOz rağbet ve 
te•eccilhe naclz bir mat.bele olmak Ozere bayramın 
birinci gO.uftnden Martın nihayetine kadar realm çek· 
tlrecek ııaygıh müıterllerlmlze hlrer zarif bedi ye ver· 

~il IJleğt düşftndiik. 

1 tterilerlmlzin hu hediyemizi kabul etmekle blıl ıeref· 

2 'lldlrecelderloi ümit ve temenni eyleriz. 

- Mağazamızda en yeni fotoğraf maldnelerl ile eczaları 
ve umum fotoğraf malzemesi büyQk tenzilat ile satıl· 

rnıktıdır. Muhterem miitterllerlmizln bilhassa nazarı 
~ dikkatlerini celbederlz. 

'I esne Fotoğraf hanesi Sahiliinin 
ı 1L Mtışterilerindeıı Bir Ricası .. 

~•n ı · 'bGtter~ı Beyler ıokağındıld fotoğraf hanemi kapatbğımı saygdı 
pi' l\ıı CrilJle Uta ederim. 
, "-lleeı':leriad Emirler çarılsında Bay Bamma Rüstem fotoğraf· 

' I 

t~'lll, e Qaklettim. Slpırl, vermek lsriyeoler liitfen orayı uğ· 
~ l'. 

" de •hndlllk ekler zam11nlır oradayım . 
BAHAE'ITIN • FOTO RESNE 

Emlak ve Eytam Bankası 
31 Birincikauun 1934 Vaziyeti 

531,355,38 

ı ,046,4 78,03 

81,769,49 
616,613,06 

527,500,00 
1,174,194,00 

150,002,00 

15,127,48 
167,084,39 
447,897,67 
489,073,31 

23,517,29 
309,078,05 
516,677,68 

1,629,'/36,96 
7 ,568,872,07 

186,878,00 
163,269,69 

2,324,366,32 
1,024,433,~6 

8,902,460.00 SERMA YE 
2,195,912,63 iHTİYATLAR 

1,576,833,41 

45,837,00 
15.990,00 

Nfzımi fhılyıt akçesi 
MUHABİR BANKALAR 
MEVDUAT 

İbrazında cırl be11plar 
Prenlll he11plar 
Vadell me•duat 

TASARRUF TEVDİATI 

Vadesiz 

Pasif 

Bir aydın bf r seneye kıdar .. deli 
698,382,55 Bir ıene ve bir seneden fazla ndell 

EYTAM BESAHI CARİLERİ 
SAiR MUHTELİF ALACAKLILAR 
TAHSİS EDİLMİŞ KARŞILIKLAR 
KABULLERiMİZ 

1,851,696,00 TALEP OLUNMAMIŞ TEMETTU •e KUPONLAR 
NAZIM HESAPLAR 

849,273,02 

3,050,550.26 
859,998,27 

9,548, 756, 72 

74,593,56 

3,348, 799,58 

35,133,082,91 

69,271,338,66 

KAR 

Emlak ve Eytam Bankası 
31 Birincikiinun 1934 Tarihindeki 

K ô r ve Z a r a r H e sa h ı 

268,445,62 
103,954,99 

7,375,19 379,775,80 

485,176,28 
108,054,29 

26,329,88 
426,108,40 

68,576,21 

1,49,,020,86 

AUNAN FAİZ ve KOMİSYONLAR 
MUHTELiF KARLAR 

Matltip 

BANKA BlZMETl MUKABİLİNDE ALINAN Gcret •e komiıyonlar 
KAMBİYO KARI 
İŞTlRAKLERDEN KAR 
MAHSUBEDİLEN PROVlZlYONLAR 

itizar 

1,097,981,61 
1,564,146,91 

831,807,72 

1,278.696,45 
66,618,50 

813,883,4ı0 

20,000,000,00 
157.~58,79 

525,7~1,60 

3,493,936,U. 

2,153,198,35 

3,577,078,95 
641,368,80 
470,185,84 

3,050,550,29 
380,81 

35,133,082,91 
68,576,21 

69,271,338,66 

1,040,249,69 
290,061,23 

27 ,295,27 
1,342,42 

83,458,57 
51,613,68 

1,494,020,86 

Yukarıda yazılı Em14k ve Eytam Bankaeı blaocosuoun dGokü 
nQshamızda bazı rakkHm yanlı~hklarlle lntl111 ettiğinden özQr 
dileyerek tashih ediyoruz. 

Tayyare Piyangosu 

DOKTOR 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi Rontken MOtabassısı 

HERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 
•e ELEKTİRİK TEDA VİLERt. 

Yürümi,cn •e Bilhassa RAŞİTİK Çocuklara Ult.ra - Violc 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedanleri Yıtpılır. 

İkinci Be ler Sokak 1''ınn Karpın No. 25 

lzmir maarif müdürlüğünden: 
İzmir vıll Kuım paoı okulasının 243 lira 35 koruılok top 

rak hafrl nakli teavlyeıl işi 2·4·935 gününden bıtlamak Qzere 

15 gnn mOddetle pazarhk suretlle eksiltmlye konulmuotur. bu 
lol yapmak let•yenler keşif ve şartoameılnl görmek Qzere her 

güo, e.kslltmlye girmek letlyenler de 17 ·4·935 çaroamba gilod 

1Hl 11 den 12 ye kadar hosoai muhaeebeye yatırılmış 18 llra 

25 kuruşluk temloıh movakkate makbuzları ile birlikte maarif 
mQdilrlilğü mübayea komtıyoaunı mftracaat etmeleri 934 
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6 fnci keolde 11 Nl11n 1935 

LİRA 

Maklfat 50000 
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• • ................... s.n::::nın.ıa.a ............... .. 

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

u~mürr ŞlYllbesü 
ikinci kordonda Borea civarında kendi blnasıodo 

TELEFON: 2363 ........ __ 
Hertürlü Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

Müsait şeraitte mevduat kbuJ edilir 

Huhubat, llzOm, incir, pamuk, zeytinyağı, afyon ve 
sair emtia kumusyonculuğu yapılır. l\fallarm vftru· 
donda sahiplerine en mQsait şeraitte avans verilir. -Bornava satın alma komisyonunda iha

leleri yapılacak olan asker ilanları 
tiurnava ~a. Al. Ko. nandan: 

Cinsi Ml~tarı 
Kilo 

Un 29000 Ödemiş Açık ekelltme He 
Un 50000 Burna va " " 

Un 150000 GazletDlr Kafalı zarf la 
1 Miktar, cinsi ve mevkileri yukarada yazıh yiyecek hiza · 

larında gösterilen usollerle ekslltmiye çıkarılmıştır. 

2 İhale 3 nisan 935 çarşamba gün6 Burnava'nrnkl Hat 
10,30 da, Ôdemfş'fnki 

1

saat 11 de ve Gazfemlr'fukt de 
saat 14 te yapılacaktır. 

3 Muvakkat teminat Burnava için 338 lira, Ôdemlo için 
196 Ura, Gaziemir için de 1013 liradır. 

4 Kapılı zarfa iştirak edeceklerin lhıle günllnde azımi 

saat 13 e kadar mektublarını komisyona vermiş bulon· 
maları. 

5 Şartnameyi görmek lstlyenlerln her gOo ve isteklilerin 
mezkur gdn ve saatlerde komisyona mOracaatlerl. 

19 24 28 2 802 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilinlan 

Ankara M. m. v. ea. al. ko. dan: 
Beher tıoeslnln tahmin edilen f iati 70 lira olan 500 tane 

mahruti çadıra ihale günü talih çıkmadığından yeniden kapalı 
zarflıt ekeiJtmlye konulmoştur. İhalesi 14,4,935 pazar gQoft saat 
1 l dedir. Movakkıt teminat 2625 liradır. Şartnımeeinl 175 
kuruşa almak ve örneğini görmek letiyenler her gftn ekelltmlye 
girecekler muvakkat banka teminat mektub veya maliyeye yatı · 
rılmış teminat makbozlarlle kanunun 2 lncl ve 3 üncü maddele· 
rinde yazılı vesikalarla birlikte teklif mekıublarmı ihale saatin 
den enaz bir saat evvel M. m. v. sa. al. ko. na vermiş balon· 
maları. 28 2 7 12 897 

Ankara M. M . .J. 88. al. ko. nandan: 
Beher tanesinin tahmin edilen f fatl yedlyfiz kuruş olen yüz. 

hin tane portatif çadtr kapalı zarf la eblltmlye konulmuştur. 

Çadırlar Avrupa malı olacaktır. İhalesi 9 1 4· 935 cumartesi günll 
seat 15 tedtr. Muvakkat teminatı oto• bir bin yedlyüz eJli Ura· 
dır. Şartnamesini görmek lstiyeoler her gün öğleden sonra ko· 
misyona mOracaat edehllirler. Ekeiltmlye girecekler kanonun 
tarlfatı dairesinde movakkat temlnatlarfle arttırma ve eksiltme 
kanununun 2. inci ve 3. ünctı maddelerindeki veslkalarlle bir· 
ilkte teklif mektuplarını ihale günü ve 11aatfnden enaz bir Hat 
evvel komisyona "Ankara M. M. v. 88 •• al. ko. nunı.. vermiş 

bol anmaları 22 2 3 5 530 

Manisa Bağcılar Kooperatifinden: 
::J0.:3.935 cumartesi günü yapılacağı Anadolu Zgazetesloin 13. 

:J.935 tarihli eayı5lle tldn olunan umumi heyet toplantamız ek· 
seriyetln bulunamamasına blnatn U nll!ao 935 pazar gOn6ne 
bırakılmıştır. Ortakların o gün saat onQçıe ManlH Halkevl salo · 
uonı ~elmelerlnl dileriz. 

Manisa Bağcılar bankası Türk 
Anonim Şirketi Hissedarlar Heyeti 
Toplantısı. 

Gördşülecek işler: 
1 Heyeti idare ve muralub raporlarının okunması 
2 - 984 senesi hlançosunon taedikl ve idare heyetinin ibrası 
3 Hissel temettü tevzline m6eeade verllmeel 
4 Kıdem itibarile çıkım üç azanın yerine yeniden intiha· 

bat icrası ve yt>ri sene azalarına verilecek hakluhnza· 
run tayini 

5 - lki murakıb intihabı 
Martın 3 l iocl pazar günii bıınkanın 934 senesi devrel hesı· 

btye11ine mQteallik hlssedaran umumi heyetinin toplaoh11ındı nl · 
sıbı ekseriyet hasıl olmamasına mebni esaa nizamnamenin 43 
6ncfi maddesine tnflkan işbu toplantı nisanın 24 Gncd çır· 

pmha gGnQne talik edilmiştir. Mezkur gtlnde eaat on raddele · 
rinde en aşağı on hleseye malik olan hissedarların Manlsada 
Halit paşa caddeıılode k&ln dalrel mıheunyı gelmeleri llAn olo 
nur. 943 

lzmir Evkaf müdilrlüğOnden: 
Senelik 66 lira geliri olan ve kemerde tabir sokağında 141 

numaralı kahve ırtırmıya çıkarılmıştır. ihalesi 11 ·4 ·935 perşembe 
gona aaıt onbeıtedir. İetiyenlerln evkaf ldareılne mClrıcaatları 
UAD ohunar, 2 6 11 948 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAİ~ KUMPANYASI 

'"TELAMON,, vapuru elyevm limanımızdı olup l nisanda 
Anvers, Roterdım, Amaterdam ve Hamhorg için yük alacaktır. 

,lllllllllllllHlllllllll.,. Dok tor 

~ A. Kemal Tonay 
~ 

0 STELLA,, vapuru 6 nisanda beklenmekte olup yiikünQ ho· = Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar 
şalttıktan sonra Burgae, Varna ve Köatence limanları için ydk 
alacaktır. 

"ULYSSES,, vapura 8 nisanda gelip 11 nisanı kadar Anvers, 
Roterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yiik alacaktır. 

SVENSKA ORlENT LINlEN 
"VİKlNGLAND" motörü 2 nisanda Rot~rdam, Bamburg, Co· 

penbagen, Dantzlg, Gdyni11 Goteburg, Oslo ve lskandJnavya 
lfmaolırına hareket edecektir, 

"SMALAND,, motörfi 14 nisanda Roterdam, Hımburg, Co· 
penbagen, Gdynla, Dıntzig, Goteborg, Oelo ve hkandlnavya 
limanlarına hareket edecektir. 

11ROLA.ND,. motörd 2 mayıstı Roterdam, Hımburg, Copen-
hageo, Dantzlg. Gdynia, . Goteburg, Oıılo ve lekaodinavya liman· 
larına hare ket edecektir. 

s•:RVİCE MAR1Tl.M ROUMA1N 
Garbf Akdeniz için aydı bir Muntazam Sefer 

11 PELES,. vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda · Malta, Ceoovı, 
Marsllya v,, Bareelona hareket E-decektfr. 

" ALBA JULYA,. ••puro 1 may1&ta gelip 2 mayısta Maltı, 
Cene•o, Mantıya ve Baraelon'a hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 

İzmir Nev.York arısında ayhk muntazam sefer 
"RlNOS., vapuru 25 nisanda ( Doğru ) lzmlr'den Nevyork 

için yök alacaktır. 

Hamlo: Ji&nlardakl hareket tarihlerindeki değlolkllklerden acente 
mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafııilAt için İkinci Kordonda Tahmil n Tahliye ılrketl 
binası arkasında Fratelll Sperco acentalığını m4racaat edilmesi 
rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

V.N. 
VV. f,. H. 
Der Zee 

& Co. 

Van 

DEUTSCHE LEV ANTE L1N1E 
"ALAYA,, vaporu 2 l martta 

Anvers1 Roterdam, Hamburg 
ve Bremen limanlarına hareket 
edecektir. 

11AKKA,, upuru 31 martta 
bekleniyor. 4 ola.na kadar 
Anvers, Roterdam ve Bımborg 
ve Breaıen limanlarını yak 
ılıcaktır. 

11MOREBA,, npurn 15 ol· 
sanda bekleniyor. 20 obana ka· 
dar Anvere, Roterdam, Ham· 
barg ve Bremen için y6k 

alacaktır. 

" DERlNJE ,. vapuru 5 ol· 
sanda bekleniyor, Anvers, Hını · 

burg ve Bremenden ytik çıkM· 
racaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

" NORBURG ,, vapuru 31 
marttı bekleniyor. Hımborg ve 
Aovers'ten yok. çıkaracaktır. 

"NEPTUN,, SEA NAVlGATl· 
ON COMPANY Ltd. 

BUDA PEŞTE 

"DUNA,, vapuru 5 nisanda 
beklealyor, doğru olarak Brallı, 
Badapeote, Bratlelıva ve Viyaoa 
için yiik alacaktır. 

TBE EKSPORT STEAMSBıP 
CORPORATıON 

.. EKSMOUTB ,, vapuru 9 
nisana doğru bekleniyor, Nev· 

Olivier ve şüreka
sı Limitet 
Acentası 

Vapur 

Ceodell Han. Blriocf Kordon 
Tel. 24.43 

The Ellermıo Ltnee Ltd. 
11G1TY O~., OKSFORD,, va· 

puro nieao başlangıcında Lon· 
dra Ye Anver8'ten gelip tahll· 
yede bulunacak 'fe ayni zaman· 
da Londra n Hull için ytık 
alacaktır. 

.. ROUMELIAN,, •apora 10 
nisandı Llverpool Seveansea'dan 
gelip boşaltacaktır. 

0 RUNO,. vapuru alsan 110· 
nunda J,oodra, Hull ve An· 

. vera'teo gelip tahliyede bulu
nacak ve ayol zamanda Lon· 
dra ve Hull için yük alacaktır, 

Deutaache Levante Llnle 
"DELOS,, vapuru Hamburg, 

Bremen ve Anvere'ıen gelip 
yOkünü bopltmıştır. 

Not V urut tarihleri 'fe va· 
purların l11imlerl berine deni· 
tlkllklerden meı'ullyet kabul 
edllmea. 

york, FUAdelflya ve Baltlmor 

limanlarına yük alacaktır. 

" EKSELSIOR ,, vapuru 3 
mayısa doğru bekleniyor, ~ Nev· 
york limanına yak ılıcaktır. 

"EKSMINSTER., vapuru 19 
mayısa doğra bekleniyor, Nev· 
york limanına yok alacaktır. 

N. B. - Gellı tarihleri ve 
npur tarihlerinde acentemiz 
hiçbir mes'uliyet kabul etmes . 

Telefon No. 2007 · 200R 

İzmir Milli EmlAk mddOrlOğOnden: 

Baca qağ& belediye caddesinde 6 numaralı d6kk&a 60 .. .. " « 62 eski 50 tıj u 120 
« « aç.kuyular « 15 .. 100 

" " çay sokağı lR « 200 
Ol " kocamaıı 11okağında 6 eııki 6 tıj " hane 250 
« yukarı tınaztrpe 110. 21,23 eııU 17 ,1 « Ol dilkkAo 100 .. .. .. .. 6 1aamarab " 60 I .. « doıtepe IO. 12 eakl 10 taj .. .. 200 

Kartı yıka ılıybey mimar el nan 11okağındı 18 eekl 18 taj 150 
numaralı hane. 

.. .. « .. .. 18 « 12 « 125 
'' · bayraklı hafız ahmet sokağında 24 taj No. h d1lkk.Ao 150 

Bakır bedesteninde 12 eski 12 taj numaralı d6kk&n 180 
Yol « kftçOk hamam sokağındı 2 eııkl 2 taj No. h " 400 

Yukarıda yuıh emvalin mOlklyetlerl peoln pua nya ikinci 
tertlb mGbadll tıııf iye veelkaelle ödenmek tlıere 18.4 .985 per· 
oembe gdnd saat 14 te ihale edilmek Clzere mGsayedeye konul· 
muttar. Talihlerin o uıtte Milli EmlAk mtldClrlQğtne mtlraca· 
aılerl. 2 6 10 14: 9.61 

,birinci sımf mfttabassısı = Batmıahane istasyonu karomnda dibek ıokak baoındaki M6f~ 
§ det 1&loou üıtüode :rn ııayılı ev ve muayenehanesinde sabah eaıt 
~ dan akoam saat 9 a kadar hastalarını kabul eder • 

- Miiracaat eden hastalara yapılması lazımgelen sair ıahlilil fi = mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmaınna ceva• s" 
~ rülen Pnomotorakıı (bava vermek) muayenede muntazaman yapılıt· 

~ l l l l l l l l il il llll l l l l l l l l il l l l l l l l il l l 111111111111111111111111111111Hllll1111111111111111111 

Türkiye Ziraat Bankası lzmir Şıt' 
hesinden·: 

.MevkU Sokağ& Ctnsl No. Mubam_, ~ 
Karşı yıka ıQzan Araa 29,3,21 300 

« « « 29,1,17 300 
" yıldız « 18,2,18 300 
4: Mimarslnan « 7 700 
« sGleymanlye « 28,1,34. 900 
.. Mlmarııloan .. 38,36,l 500 
« yıldız u 1.1 600 
« se•da « 1 300 
" çakıcı " 1, 10,5 soO 

Merelnlt ~ornava c. " 3,8 blBBe nakit ıS 
Burnna hı ;ı bey H.ıne 5. 7 ,oo 
Buca geniş DGkkin 26 soO 

c mecidiye belediye Ol 19,21 soO 
" köpr6Ul .. 1 O 3()0 
" belediye « 3, 17 soO 
« eulh .. 3, 7 600 

Burnava bedava Arsa 6, 7 300 
c ban ardı « 35 3()0 
.. yathane " 1,3,l 500 

Turan Menemen c. .. 209,8 200 
" " Haue 92,f 600 
c .. .. 102,143 600 
" .. .. 93,2 sOO 
" « Arta 91,6 200 
« Ol « 208,8 9oO 
.. « " bllA sOO 

Buraava kOçült çay Hane 43,51 ıoOO oİ 
Yukarıda evsafı yazılı Yonaolı emvali gayri mübadil b00 

veya peıln para ile 2.4.935 tarihinden hibaren açık l•rl~ 
ile eatııı çıkarılmıotır. Malın satıldığı ııeneye alt dnlet bel fi 
vergi Ye r"ılmlerlle 111Jr mıoraf lar mtlttertye aittir. İhale 2'J.4',I 
pazartesi gdn6dftr. Taliplerin yhde yedi buçuk temlaad J 
birlikte ihale gGntl eaat 14,80 da Ziraat banka11na m4rac••tl 

1 11111111111 
• 
IZMIR 

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

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

Alaşehir, Tire .. ----·-·---
HertOrlO Banka Muamelatı f apar .. 

Bir senelik mevduata 
Allı aylık 

Vadesiz hesabı 

11111111 1 

lzmir 2 inci icra 
memurluğundan: 

bayan emlnenln emlAk ve 
eytam bankas,ndan OdClnç al· 
dığı paraya mukabil bankaya 
ipotek eyledlgl lzmlrde gOzel· 
yurd mıhılle1lnln ıan sokağında 
8 rakkamlı 10 taj numaralı 

af lf vakfından lcareteynll 
ve teYBll lntlkalli ve 186 metre 
murabbaında olan bu mağaza 
depo olarak kullanılmakta ve 
iki kapılı taı inansız n tabanı 

topraktır. içeride ufak bir baraka 
yazıhane vardır. 1800 lira kıy· 
metinde olan bu m11ğazının 

maa mGpemilat 
M6lklyed açık artırma ıare· 

tile Ye 84' numualı emlAk ve 

eytam bank111 kanunu muci· 
hince bh defaya mahtoı olmak 
tartlle ırtırmaıı 9·5·935 per· 
ff.imbe gancı ıaat 14 de 
lzmtr'de hakt\met koaagındald 

tkiacl icra daireılade yapılmak 
Clsere SO gaa mClddetle ıatı· 

&aa• koaaldQ 

Bu artırma neticeeln .. ~ 
bedeli tahmin olanan k•f"ı 
yillde yeımlı betini balo~ 
çok amrana lhıleal y•P~ 

br. Abl takdirde 2280 l' 
rab kanona göre eatat l,,ı 
rakı lacaktır. ;J. 

Satış petln pua ll• , 
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