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ltalya, Tebaası Kadın ve Çocukların icabında Habeşistan'ı Terketmiye 
Hazır Olmalarını ' Bildirmiştir. Habeşistan'a Asker Gönderilmektedir. 
l.tıobol, 3 (Hu&oei) - İtalyan - Habeş vaziyeti gittikçe g·\rglnleşmektedlr. Son hudud hldhesl ve bu defa Habet'lerlnJ İtalyıo iddialarını reddeder notı vermesi, bu vaziyeti daha vahim bir 

~kle ıok:muştur. İtalya, Habeşlstan'a aeker n mOhlmmat göndermekte devam etmekte olduğa gibi, Babeoletan'da bulunan İtalyan kadın ve çocoklarının lcab ederse, Habeş müstemlekesini terke 
•tır bulunmalarını bildirmiştir. 

aalkevinde 
tabancı 
~ı Kursları .. 

t 
t &fllfr H•lltevlnde, İngilizce 
~ Frıneızca kursları bogiln 
••lı "u Yor. Y abaacı dil ağrenmek 
r..._1enler için, bOyOk bir 
~"-ttır bu ... 

Şarli A vrupasında Bir Askeri Mütekabil Yar
dım Misakı Yapılacağı ileri Sürülüyor. 

••• 
B. Eden'in Moskova ve Varşova'da Yaptığı Temaslarda Aldığı 
Malômat lngiltere Dönüşünde Baştan Aşağı Tetkik Edilecektir. 

•••• 
a114tı•dllden batka bir yabancı 
" dtb, ôğreamenln faydalarım 
\ }ıb dökmek gerekmez. En 

~Gk bir ite girmek letlyenler· 

~ '-tı' bir yabancı dil konuşan· 
" , il Gauın totulduğonu bllml· 

ıeQ 

Lehistan Şimdi De Fransa Cihetine Dönüyor. Bay Eden'in Varşova'daki Mozukereler.i 
Çok l\'lnhim Görülüyor. lngiliz Lordu Çekoslovakya'ya Geçiyor. 

Londra, 2 ( A A) - İoglllz 
Polonya görüşmelerine bu ea • 
bıh dış lıleri bakanlığında bay 

Bek'le bey Eden araıııoda baş 

lanmaştır. Söylendiğine göre 
nok.tıl nazıır teatiBine Slr Con 

Saymon'ın Avam kamarasında 

bildirdiği veçhil" iki hükumet 

Bununla beraber bu hosuııtaki 

kat'i kararı böylfl bir misak 

yapılmasını tasavvur eden İn· 

glllz · Fransız teklif lerloln muh 

temel muvaffakıyeti üzerinde 
büyük bir teelri olacaktır. 

dôoGnce baştan atağı tım bir 

tetldkden geçeceği noktaıı tlıe· 

rf ne nazarı dikkati çekmekten 
hali kalmamışlardır. 

t 

ti· 
ııp 

t• 

ı9 

bit Yoktur. Hele eu zamanda, 
) Y•bıncı dil konuşmak ta 
etilli 
~I Yor. Anadillerlle beraber 

~ Y•baocı dil konuşanlar, 
'- Otele ve herlete dKha üstün 
~lıYorlar. 
~ lbtncı dil veya diller bll· 
~il lyJllklerl, fıydıları ·yalnız 
' kızanmak yöniinden ölçü· 
~ta, Bir adam, midesini 

ttı dQrduğo kadar, kafasını da 
1ttt tı\ tınıya borçludur. , Bu da 

,:lll•klı olar. KOIUır çağın · 
,., lr 

,.. · 'iUttırft olmayana, ıco· .... b' 
ttı ıçblr yerinde değer n · 
Qılyo 

"''ı r. Batanın bilgi davran· 
'-tı •rı11dan, kOltilrel çalıtma· 

tıd, 4\tt n kendlmlıl uzak bolun· 

dt~t~Jıı. Uu, böylece bllln
e11ı 

ıtae,1 •onra, yabancı dil bil· 

~tllı: de~erl kendlllğinden an· 

8tr 
~ Jabıncı dil bilmedikleri 

"-
1 1ı bQlaııyaular pekçoktur. 

"-t~glbflere hemen hergftn 

~ti rıı. Size, ltelz kaldıklarını 
erter~en ıono da katarlar: 

~t~ 8tr iş buldok amma, 
~e &ta blleni alıcaklarmı!J. 
--ly0~l&ık ki, yabancı dil bil· 

b •1. 
,'11ecek ki: 

~ı.ı11 8er yabancı dil bilen iş 
Yor lnu? 

&11 ("Ctk Yertode Lir &orgodor. 
~I 1 ıuno da lyl bllmeliylz 

' ac 
de&lld Qn bt'p lıOyle gidecek 
h,,

1 
lr. ( Bııbran) adı verilen 

~e"-e •ık.ıntayı bir fırtınayı 
hta tebllirfı. Fırtını, üç btt 

'l~r IG.rer •e blrgftn olur, ke· 
\ · 8a1cık ınış eonu aconu 
ı. Jallard 'I"'- ır 11GrOb giden eıkın · 

elbet; gllaan birinde ke&Udl4lnl 
life' e gôrecektlr. Genç Tör· 

~~l~.bagGnka duromo, bize, 

'dıt untı yarının uzak ol · 
ı.;:.11• gôeterlr. 

~ta.. r Oalke•I, İnglllıce ve 
tı._'""'••ca L 
""-.aekı -.oraları açmığı kee· 
~it i e, gerçekten çok yerinde 

tı dl~ Y•ptnııtır. BugOn, yaban· 
tellçt 

6Areoınek letiyenler yalnız 
11trıe ~t deAlldlr. Yatları, baıları 
)~1~1 öyle yurddatlar tanı· 
~e._la.ek 11 Yabancı bir dil Oğ· 
~.... için can atıyorlar. '''dl da ~ar. Biraz yakanda 
litt hll tl11ata glld, bir 7abancı 

"illa, bUmlyeDdea ClltClıa 

Mareoal Pilsudski 

aruında muazzam { iklr ayrı· 

lıklara mevcudlyetlol gösteren 

Berlin görOtmelerlle, neıJredUen 
tebliğde İngiliz ve Sovyet gö· 
rQşmelerlnin mutabakatını bil · 

diren Moekova gOrOomeleri ne· 
ticeleri hakkındı bay Eden'ln 
vereceği izahat ile başlanacak · 

tır. Bo görüşmelerle daha baş · 

ka unsurlarm aydınlığı saye. 

ılode Polonya'nın Fraosız logf 
llz beyanalı ile l)rtaya çıkan 

hızı me&'eleler hakkındaki va 

zlyetl araştırılacaktır. 

-----------------------------------~ 
olduğu bir zamanda bulunu · 
yoruz. 

Borada bir noktayı daha 
dokunmak istiyoruz: 

Bic yabancı dil öğrenmek, 

eanıldığı kadar zor bir iş ol· 
madığı gibi, hemen beş on gftn 

içinde öğreniliverecek kadar 

da kolay değildir. Yabancı dil 
öğrenmenin tekyoJo: ueauma· 

maktır. Dışladığı işten uean · 
mıyan, bıkmıyan ve ona dört 

elle sarılan herhalde amaca 

varır. Bunu, tlmdlye kadar 

birçok lılerlmlzde denemişizdir. 
hmlr Balkevfnde açılın 

kurslar, yabancı dil Oirenmek 

lıtfyenler için bOyük bir fırsat · 

tır. Tdrk genel, Tark yurddatı 

bu fıreattan kasınç elde etmlye 

koımabdır. 

-
Ortada Bay 1.aval ile Bay Jl'lus~ olioi Roma mülakatında 

Görünüşe bakılırsa görüşme· yardım misakı tahakkuku ola· 

letln başLca mevzuu, Şark Av· caktır. Buguoe kadar Polonya 

rupa'&ındı bir askeri mütekabil böyle bir misaka ıleyhdar idi. 

Hayalle~ Şatosu Yapılıyor 

Bay Mussolini Yeni Bir 
Makale .Neşretti. 

"Mübalağa Edilen ~ikbinlik Şara
bına Biraz Su Katmalıdır.,, 

= ne • ,. il ? dit ..., 
' 

Bay Mussolini, bir bıoanın ~atı kurma merasiminde. 

Roms, 2 ( A.A) - Popolo yaller) şatoeo bir kere daha 
Dltalyanın başmakalesinde B. yapılmak Ozeredlr. MdbalAğı 

11\lossolinl şOyle yazıyor: edilmit olan bu nikbinlik şı 

Her zamanki Vısaolır (Ha· - Sonu 5 inci yüzde -

r 
AÇık Bir Cevah .. 

·------··---
(Menemen'de kenara ç ilen fırka arkıdışlarındın biri) im· 

zaeile mektup yazan zata cevab : 

·• Namuslu adamsan kenarından ortaya çık. 80· 
Uln ihbarlarını o zaman tahkik ederim. 

A. D. 
• 

Gazeteler, Polony11 'nan Şı.rk 

misakı hakkında kat'i vaztye· 

Bay Elen Moskova'dan 
Varşovaya geçerken. 

tini alırken önce Londra, son 

ra da Streza'da dikkatle tetkik 

edlleeek bazı şartlar ileri eftre· 

ceğlnf zannetmektedirler. Böyle 
bir netice tahminlerle ve letlşari 

seyahatler bıtlar · başlamaz al4 

kalınan muhitlerin Omldlerlle 
oygunıoz değildir. Diğer taraf. 

tan bo mıha{ il toplanan bOtüo 

malumatın Bay Eden Londra'yı 

Fransız gazeteleri 
~e diyorlar: 

Parla 2 ( A.A ) - Franeıı 
gazeteleri Bay Eden'in Varton 
seyahati hakkında uıon neırl· 

yatta bolunmıktıdırlar. Uma· 

m tyetle dö,Qnftlen f4'Y, ılwdiye 

kadar daha siyade Almanyı'ya 
müteveccih gibi gôrilnen Po . 
Jouya'nıu bu seyahatten &Gara 

Almanya ve Franıa'dan birini 

açıktan açığa iltizam etmeıl 

14zım geleceğidir. Eğer devlet· 

ler araeB1nda ayrıca bir oslıomı 

lmk4nı balunaMllree bittabi 

booı mahal kalmayacaktır. 

Taymis Ne Diyor? 
Londra, 2 {A.A) - Tayml& 

razetesl baeaııkaleslnde İngiliz 
Leh mtıkAlemelerlal tetkike 

tabela etmiştir. Bu makalede 

ou f ildrler ileri etlrftlmektedlr: 
- Bay Eden'ln Vareova ıl· 

yare ti ııon eeyıhıtf n belki en 

- Sonu 6 ıncı ytlıde -

Denizli Vilayet Meclisi 
üyeleri Beş Lira Alıyor. 

---------------------------------
Denizli Valisi, 1 O Lira Alındığı Hak-

kındaki Sözleri Tekzih Ediyor. 
Jzmir vllAyet umumi mecll· 

sinde Bayındır azası Bay Yusuf 
Ztya'nın bir teklif 1 ftzerlne, 

meclis ilyelerlnin huzur hakları 

yedi baçuk liradan oo liraya 
çıkarılmıştı. Teklif aahlbl, tek· 

Uf ini müdafaa ederken komıu 
vfl4yetler umomt mecllelerlnde 

on lira bozar hakkı ahndığıoı 

iddia etmlıJtl. 

Bu mes'ele mdnaeebetlle ga · 

zetemizde çıkan bir ,aka yazısı 

Ozerlne Denizli nllliğinden bir 

mektub aldık . Aynen aşağıyı 

yazdığımız bu uıektubta görüle· 

ceğl dzere1 Denizli vll4yet mec· 

ilet üyeleri beı lira huzur hakkı 

almıktıdırlar. Denizli vall&lnln 

mektubu ıodut: 

Aoıdolu gaseteal mtlddrltl&Gne 

Değerli gasetenlzln :27 Mart 
1935 gftolemeçll say1111nda (VJ. 

Denizli valisi Bay Fuad Tubal 

l&yet mecllılnde reyler neler 

- Sona 6 ıncı JGlıde ~ 
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il Kflçtlk Duyumları 
Başarmaktır.. Aydın Hattı Müzakeresi Atina'da· 'cuma GnnııŞahadeı· 

- 2 - nameleri Verilece~ 
Pek GôzlCl Özalp • Y enİ Kartıyaka C.H.F. Soğukk.O~ 

Genç Öz Alp, arkadaşından 
ayrılınca çok ıık dallı bir or· 
mana daldı. İçerlere doğra haylı 
dalmıotı ki koca koca çınar ve 
çam ağaçlarlle kapalı genlo bir 
alana (Meydana) geldi. Derin· 

den derinden bir takım insan 
ıeıleri alıyordu. Kalak verdi. 

Gayet tok çıkan balta seslerin· 
den odan keallmekte olduğunu 
anladı. Seslerin geldiği tarafı 
doğru yönelmlye baoladı. 

Kırmızılar glylnmlo kısacık 
boyla adamların, cücelerla çe· 
vlk becerikli hareketlerle, öm· 

rdnde görmediği koca ola ağaç· 
ları devirmekte olduklarını 

ıördtı. 

Kendi kendine: ( Bunlar ne 
becerikli hele ne kuvvetli in 
sanlar dedi. Şöyle bir yanla· 
rına yıklatıb ta tınıoııak fena 
olmaz). Cacelere doğra giderek 
lneanca bir selAmdao sonra: 

- Kolay gelsin a dostlar 
dedi. 

Caceler, ııelAmına kırtılık 

vererek etrafını 11rmıtlırdı. 

Aralarından, hepsinin bQyDğft, 
önderi olduğa anlatıbn biri 
atıldı: 

- Hoogeldlnlı dedi, bize 
bir yardımda bulunmaz ml8Jnaı? 

Öı Alp: 

- Ne demek, sJıln gibi oı· 
ta anlayıolı, ordemll insanlar· 
dan yardım mı esirgenir dedi 
ve hemen hdyftk ulu bir çına· 

rın en kalın bir yerine ve ol· 
dokça yGkseğe iyice bığlanmıo 
kalın bir organı ılarak ellerine 
bir gazel doladı, ctlcelerla de 
yırdımlle var kuvvetlle çekmlye 
bıtladı. Çekti, çekti, çekti fa· 
kıt itte çok geçmeden de koca 

ağacı oırrrak diye kökdnden 
kopardı. 

BtıUln cftceler hep bir ağız· 
dan: 

- Bu çok gftıel, bu çok 

gGzel... Y aoa, Y•tH• diye b"ğır
dılar, ıonra da: 

- (Biz seni denemek için 
bono yaptık, meğer sende ne 

temiz bir gönftl, hele ne yılmak 
hllmez bir istek nrmış) dediler. 

Cüceler, Türk deUkanlJ8lnı 
yanlarında biraz daha alıkoyduk
tan sonra, giderken kendisine 
çok keskin ve uzan ıaplı bir 
oduncu balt111 uzatarak: 

- Kuvvetlo ve Alpllğln (ce · 
earetin) bizi eaoalattı. Sen er 
olduğan kadar da ince terbiye· 
Usln, bono al sana bir arma· 
ğanımız olıun, en ıert, en 
inatçı ığaçlan bununla dnlre· 

bllecekeln. Dedikten aoura hl· 
zlm de sanı her vakit için yar· 
dıma bızır olduğumuzu onat· 

ma. Zorlu bir iolnde elblrllğlne 
lazam oldu~o vakit bir kez 
booloğı seslenerek: (Dostlar me· 

ceye gelin dedin mi) kendimizi 
kimseye göstermeden koşar, 

eenfn etnfını earuak lolnl be• 
raber görflrGz dediler. 

Özalp kflçOk cftcelere teşek· 
kdr ederek bıltaaını aldığı gibi 
arkadıomın yanını dandü. 

Çaktu: 

- Koca ormandı neler gar. 
diln dedim? Çakto'nun sesinde 

ha.ıe eden alay eden blrtey 
vardı. Özalp aldırmadı: 

- Biç değilse böyle bir 
baltaya eahlp olabildim ya dedi. 

Çak ta: 

- Amma da bilyük bulgun 
(hulanın teyı diye güldü. H•y· 
dl ntzgeç te yolumuza dönelhn. 

KonuQmaJar Bitti. itilaf llasıl Oldu. oı·vanıharhlar ve Bahariye ocığanda açı~ Y millet okulunda okuyan J 
itilaf Esasları da Teshil Olundu işe Başladı.. ::m~·~::ıık!!~°ıs6:.0m:::k6 

İstanbul, 3 (Hususi) _ Atl· ocakta tahadetnamelerl dığıV 
lacaktır. Ankara, 3 (Haeud) - Aydın hattının ıatın alınması hakkında Aydın kumpanyası murabbası 

bay Eden ile Bayındırlık Bakanlığı arasındaki mflzıkereler bugiin bltmlt ve ltilAf h4ıul olmuotur. 

Satıt mokueleslnlo birkaç gOne kadar lmzalanm111 kuvvetle muhtemeldir. 

na'dan blldlrlllyor: 
Yun,nlstan'da Asileri moha· Ağaç Dikimi 

keme için yeniden iki divanı· Belediyenin Kemer'deld fi 
Ankara, 3 (Hususi) - Veklller heyeti bogOn Başbakan General İsmet lnönft'nftn başkanlığında 

toplanarak Aydın demlryollarının ltllAf esaBlarını teıbit etmlelerdir. Hukuk mdoavlrl, ltlllf mde· 

veddesinl hazırlamak Qzer6 Ankara'ya davet edllmlttlr. 

harb faaliyete haşlamıttır. danlığı genltletllecektlr. Bo ~ 
tehlrdekl ağaçlandırma faallY~ 
geçen yıla nazaran iki kat ti 
mottur. Mart ayında caddel• 

1 . - Fransızlar 

Almaµya'nın Yeni Teklifi. Viyana'yı 
ve boharlan 2643 ağaç dl~ 

yendi.. mittir. 1 
Heledlye batkanı doktor S• 

Behçet Uz; don belediye f id•
0 

lığını ve te mlzllk hanını tef dl 
etmlotlr. 

--------------.. --------------
Fakat Bu Çeşid Anlaşmaya Rusya ve 

İstanbul, 1 3 ( Hususi ) 
Fransız takımı Viyana ıalumı· 

m bire kartı iki sayı ile yen· 
mittir· 

Fransa'nın Yanaşmıyacağı Sanılıyor •• B. Şükr,n Kaya 
Londra, 2 (A.A) - Royter ajansı bildiriyor: Ankara ya 
Haber nrildiğlne göre . ıon Berlin konuşmaları eanaeında B. Bitler İngiliz bakanlarına Şark Dönüyor 

andlaoması yerine batka bir teklifte bolonmutlnr. Zannedlldlğlne göre bu Alman tek.Hfl, Alman· •• 
ya'nm tercih ettiği bir tecavftz andlatması serisi yapılmasını tekrar etmektedir. Bu andlaşmalarda İstanbul, 3 (Hususi) - İçeri 
tecavOz eden tarafa yardım edilmemesi hakkında kayıtlar konacak ve bo andlaşmalar serisi ıonra· leler Bakanı Bay ŞükrQ Kaya, 
dın birçok tıraf lı bir ademi tecavQz andlaomaeına raptolonacaktır. Trakya seyahatinden dönmilı.ı· 

Royter ajansmın diplomatik muhabiri, hu tarzda bir sureti hallin Franıa ve Sovyet Rusya tQr. Yarın Ankıra'ya gide· 
mıhaflllnde iyi kartılanmıyacağını zannetmektedir. Çankü bu uluslar koroma staUUerlnden ve cektlr. 

Şaşalda Ziyafet ,,~ 
Şaşal ıoyo kaynağında ~ 

General KAzım Dirik tarafı~ 
dan ôodmftzdekl pazartesi gıı;~ 
bazı zevata bir piknik ( 
ziyafeti) verilecektir. 

Mekteplerdeki ölçOI 
Mekteplerdeki ölçft Aletleri~: 

nisan sonuna kadar mıntak• ~ 
dakl belediye ayar memorlO 

larını ayırlatalacakbr. 

Brland •• Kellog andlıtmaaından daha ileri gitmemektedir. Ve Fransa ve Sovyet Rosya ademi te· ------:-. --=============------
cavftz andlaemalarmm orta ve şarki Avrupa'da emniyeti muhafazaya klft gelmediği ddtünceslnde· A A 13 y z b• ti Üt' 
dlrler. Bundan dolayı yukarıda blldirllen Alman teklif fol emolyet mes'elesloin halllne doğra yeni Si u nan a ı 
bir merhale teokll eder tel4kkl etmek ihtimali yoktur. 

• • · · • • · · • • dodan Kovuldu .. 
ilk Tedrisat Müfettişleri Bay Laval 

Makam Maaşlarının Tek- Moskova'dan 

rar V erileceğiAnlaşılıyor Başk~ Prag'a 
Ankara, 3 (Hususi) - İlk tedrieat mftfettlı.ı ve batmoallim· Da Gıdecek. 

lerlnln, makam maaşlarının tekrar verllece~I anlatılmaktadır. Parla, 2 (A.A) - Polonya 
hOktlmetl Moıkova seyahati mü· 

Atioa, 2 (A.A) - Bugtın 

20 bin kitinin öoftnde ask.eri 
mehkeme tarafından mahkum 
edilen 13 ael zabit ordudan 

ihraç edllmlı.ı ve rütbeleri alın· 
mıotar. Bir zabit derin bir SÜ· 

kun ortasında kararı okumuo 
ve bu esnada ask.eri kıtalar 

selAm resmini tfa etmiştir. 1 
Bundan sonra bir kOçO 

zabit aıdlerln apoletlerini, e~ 
eelerlndekl dOğmelerl ve le• 
teri sôkmdo ve dl ğer bir st 
bunların Elen ordoıo ftplf~ 
massnı taoımıya IAyık ol1D•d1 

larını söylemlotlr. 

naaebetlle hay Laval'ı Varşova'ya hl• k 
davet etmlotlr. Bu teklifi bay Memel işi Harb Te 1 e 

Almanya'nın Cenevre'ye Laval kabul etmiştir. 

Bay Henderson'un Beyanatı 

Bertin, 2 (A.A) - Havas • D ..,,,, b•ı• M•? 
Do .. nmesı· beklenı·yor. ajansından: Lokal Anzayger g•· Si ogura 1 ır ı. 

zetesl bay Laval'ın Moakova'ya 

giderken Berlln'de tevakkuf Lı·ıvanya, Devam); Tazyiklerle Mıı9 Hiçkimse Almanya'yı Muhasara Al- etmeyi dOşündüğüne dair ver· 

Al k 1 . dlğl haber Ozerlne verilen reımi hedeyi ihlal Ediyormuş. 
tına ma stemıyor. tekzibi netretmemlttlr. Esasen 

Londra, 2 (A.A) - Slllhıız · ya'yı bir muhasara altına almak hiçbir Alman gazetesi bu tek· Bedin 2 (A.A) _ Slr Con Lokal Anzayger gazeteıl, ~ 
laoma konferansı bı•kanı · Bay f lkrlnde değildir. Almanya an· zlbten bahsetmemektedir. ,1 M 1 k vanya'yı tazyik slyaııetfoe 

1
,1 y Saymen n eme anuou eea· , 

Henderıon Derbl'de bir tçll· cak diğer devletleri de sllılhsız· Lehı· stan alıinl zaman altında bulundu· vamdı serbest bırakan def -
mada birkaç güne kadar Ce· landırabllmek, için ıll4htan tecrld ran devletlerin Kovnodakl te· lerln vazifelerini yapmadıkl•'~, 
nevre'ye giderek vaziyeti tetkik. etmlttlr. Bu sebeble konferansa yazmaltadır. Mes'ele muıbe.,.ı 

şebbilıılerl hakkında yaptığı be· fı~' 
edeceğini ve zuhuru herhangi lttlrakl kat'lyyen luımdır. ~"'ark Mı.sakını nln kazaen lh14ll değll, 111 
bi L h 1 1 yanıttan bahseden gazeteler ho ı•ll" r vaıut mu teme eavaşa mAn Bay Henderaon'on uluslar ılstematlk bir şeklide lh ıa 

11 
l k f ık il d k l L d K b J E d • tetebbQsün bir ı"mere verme· el o mı r e ora a 8 acağını a.uromonuo yer yQzQn e mev· a u tme ı Binaenaleyh Lltvanya siy•S ıı~ 

söylemle ve demiotir ki: cod en büyük ııyasal bir kuvvet dlğlnl kaydetmektedirler. Me· de cezri bir değişlkllk 16 Lf 

Al ' k fı td ğ ,. 1 ı f L k İst nbol •) (Boııos") G mel dlrektovarı iktidar mevki· ""'.ııJY -· manya nın on erans o u unu ıuy em t ve a.at a· a , ,) ı - e· dır. Bu da devletlerin mutJ 
başlamadan evvel oraya iltihak bil olduğu kadar bu kuvvetten •len haberlere göre, Lehistan da inde kalmakta ve t11zylk devam lesi ile kabildir. dtf 

etmeıl pek ziyade arzo olunur az istifade edflmeel dileğinde Şark misakını kabul etme· etmektedir. idam mahkumları Boreen Çaytang gazetesi f 
bir teydlr. Hiç klmıe Alman· bolonmottur. mittir. affedllmemlşlerdlr. !etlerin daha tlddetll bir ~ 

Özalp: ------=--y_a_r-dı_m_ı_n_o_l_m_a_ea--bu_n_a_lı_r_k_a_· __ m_ı_z_y-ol_d_a_o_d_ö_n_m_e_ğe--n-ly_e_t_ln--m-a-z _b_l_r -p-i-şk_l_n_ll_kl_e_: ---- dahaleslnl latemektedlr. z·ııı;; 
- Eğer benden ayrılırsan lırız. var, bu belll dedi. Amma ben - Olsan dedi, bir defa de- ler arasında Almanyanın b'ı'' 

sen bilirsin. Ancak benim or· Öıalp kendisine uzatılan bir deli değilim. İnat ederaen bu nerlz. devletler olduğunu btleJJ i 
manda garülecek daha işim kazmayı alarak cllcelerln ara· loe de yalnız glrltlrsln diye Bahçeye lnlb de çınarın önCl· vanya sistematik ihlllle~ 

devam edecek ve bu bir var dedi." Çak.tu, arkadaşının sındı ayol ite koyuldu. O ka· gilldo. ne geldiğinde baltasına sarıldı 
tehltkeıl doğuracaktır. ., 

yolunun kendisininkinden hatka dar kuvvetle kazdı ki H za· Özalp arkadaşınm yolsuz gö ve: Borsen Çaytong bu tebll• 
oldoğono gördo, bir diyeceği de manda kayalar yarıldı, toprak rftetıne bakmadı : - Dostlar yardıma gelin zamanda Kovno ile bir ıfc ~ 
olmadığından arkasını dönda, geveedl, içinde bol ıuyo ile - Öyle olsun dedi. Sen yo· diye seslendi. aolaomaaı yapmağı çaho•D ~ r 
kızgın kızgın ıeni daha bugQn kocaman bir kuyu açıldı. lona yalnız, ben de itime yal· Hemen yalnız :kendialne gö· turyanın hareketini takbtb 
beklerim dedi. Özalp gene or· CQceler: oız glrltlrlm. rünen cüceler sdrüsü çınarı mektedir. 

mana dalmıetı. Bu sefer batkı - Bize daha bir kez gGzel Özalp elindeki baltası ve kaz· çevirdiler ve öyle hO.yilk bir )"fabJ• re'do. 
taraf tan gidiyordu, fakat az lsteğlnit özlil kuvvetini göster· maaile yabancı diyarın dertli atiklik, öyle bOyük bir usta· J.~ ll 
sonra gene cücelerle karşılattı. din. Sana iyi bir günde çok padişahının sarayına gitti. Pa· lıkla çahttılar ki yarım saat ı 

Ellerinde sivri uçla uzun llzım olabilen bo kazmayı da dlşahı görftb çınarı devirmekle geçmede•• koca ağaç yıkıldı. Sigara fabrik aıJljf 
eaplı koca koca kazmalarla al; zorlu bir iolnde bizi unutma: kuyuyu açmayı istediğini eöy· Az bir tey dinlenmeden Ôzalpl• 
kilçOk cOceler bıtka bir lote - (Dostlar bana gelin) de· ledl. beraber Çetlnkayı parçasına lıtanbol, 3 ( Hoıosi) wre', 

hisarlar ldareelnce Kı 
1

..1 
çalıtıyor, kalın kayalıkları oya· din mi hiç kimseye izimizi belli Padişah ihtiyar, tıstellk te saldırdılar. Ellerindeki alul t 1Y 

kurulan sigara fabrlkalDı 
rak bir koya açmağa uğraşı· etmeden senin yanındayız. çok eski kafalı btr adamdı: uçla kazmalarla ,bir demediler lAta başlamıttır. 
yorlardı. Özalp içi sevinç dolu gene - Peki dedi seni serbeıt bin demediler fakat öyle VU• ce' 

İlkin onlar yanlarına yakla· arkadaeı Çakto'o boldu: bırakıyorum. Ancak bono da roşlar indirdiler ki kaya maya B. T • R. AraS ( 
oın öz alp'ı görmOşlerdl. Genç - Gel dedi, bak ne gazel bil ki bu it için benimle alay dayanmadı hepsi kom gibi da· ' G • di,10 
adama: bir de kazma buldum. Biz bu eden çok oldu. Dlleğlmf hakka ğıldı ve çabocakta da koskoca nevre ye I j'Y 

- Gene bizi görmeğe mi işi başarablUrlz. Gel razı ol da çıkarırean yarı param ıenlndlr. bir kuyu meydana çıktı. Ankara, 3 ( Hususi) - ıtO• 
geldin dediler; bu dell~l açmak· heraber glrltellm, ayrılmıyalım. Yok bir şeycik yapamazsan Genç Özalp genle~ bir nefes lolerl Bakanı Bay Tevf lk ( 

r,.fJ' 
lığıD11za yardım edeceksin de· Çaktu öf keliydi: kafanı uçurltoğomon resmidir. aldı: v-dft Aras, ayın onunda 
gu mi, kaya o kadar sert ki - Senin beraber başladığı· Özalp tetiğini bozmadı. Yıl· - Sonu 6 ancı yilzde - re'ye gidecektir. 
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lzmir'den Ayrılırken. Vi ayet Genel l\.urultayı. Yavruyu Hangi 

- Vic ansız Arnerika'da Tftrkiye ve Tnrk'lerin Güzellik· • 

terini, iyiliklerini Anlatacağım, dedi. Bütçe işleri Konuşuldu. Bu Arada B. Ana Bı~.aktı? 
Çorakkapı'dı Falkp•o• par· 

~ 

~ 

l 

r 

l. 

~ 

MU rad Çınar' Hastane Rontkeni kınd• bir ağacın altınd• hır•· 
kılmıo tlç giloHlk bir kız ço· 

V 
coğu bulonmootur. Çok ftttlmGt 

IPİD Bir Takrir erdi.. olduğu görülen yavrucak; zabı · 
~ tacı memleket hastabaoealne 

Vilayet genel kurultay don 

General Kazım Dlrlk'in baş. 
kanhğında yedinci toplantasını 

yaptı. .M uhasebei hosuslyenln 
19:35 büdce ve kadrosunu tıs· 

dik etti. 
'Düokü toplantıda şaşıl suyu 

satış lnhfearıoın kooperatife ve· 

rllmesi dileği konuşuldu. 

mittir. Şirket 5 - 6 bin lira 

maaraf ederek burada :tealsat 
vücude getirmiştir. HauA bazı 

ihtll4flar yüzünden davalarda 

olmuştur. İçmelerin yananda 

bir bataklık vardır. Boranın 

teşclrlne çok çalışıldı; fakat 

bataklığın suları tuzludur, onun 

için ağaçlar tutmuyor. 

gönderllmlıae de orada ölmGş· 
tor. Çocuğunu orayı bırakmıı 

olanlar zabıtaca .ranmaktadır. 

Denizli 
Haberleri. 

Sı~da, Mü Betti, Bergama müzesi müdiirü ve diğer alak.adarlar Eskülap 
yanında, ıolda Mülakatlar Knliçesi Bergama'da tiyatro binasında .. 

Vali General; bu suretle ıtı· 

yon temiz bir şekilde satışının 

temin olunacağını, kaynakta bir 
ynzme havuzu ile kürnleri, 

Bazı üyeler söz aldılar, bu 
lşln; içmeleri işleten ştrktt la· 

rafından yapılmaaı IAzımg.,ldlği· 

nl ıöyledller. Neticede mOste· 
cirle anlaşılması için daimi 
encümene eelahlyet verildi. 

sonra 17 reyle bftro 1 çln bir 

memur maaşınıı;ı tasdiki onay· 

landı. Muhaeebel husuılyeden 

bir memurun maliye m~tılı: k 

mektebine gönderllmeıl için 

600 lira onaylandı, tasdik edildi. 

Bu memurdan; ldarei hoıoslye · 

den ayrılmıyıcağJDa dair taah 
hüd senedi alınmaaı hakkında 

bay Kemal (Mtnemen) in tek· 
Uf l (izerine Valf: 

- Evet. Bu memur 

tebte okuduktan eonra 

mek· 

b&1Jka 

Denizli, (Boıoei) - Pazar· 

teıl gecesi belediye civarında 

Softa Muıtafa'nın otelinde mut· 
faktı elektirik tellerinin kon· 

takt yapmasından yangın çık· 

mıt ve itfaiyenin yetiımeılle 

yangın söodQrOlmft1Jtftr. Yalnıa 
mutfak yanmıt, otel kurtarıl· 

mıttar. 

Amerlka'd• muhtelif gazete· 
lere meneob ve " Milldkatlar 

k.rıllçe 1,, ile tanınan Mlı Betti 

Itoae, IJehrlmlz ve charmdakl 
tetkik Te gezlotllerloi bltirmlı, 
darı İzmir vapurlle Atina'ya 

ttltltnecclhen oebrlmizden ha· 
re.ket etmiştir. 

Mis Betti Rose diln İzmir· 
den ayrılırken vapurda bir 

•tkadışımızlı .kouuomulJ, inli· 
balarını şu soretle anl•tmıştır: 

- İçim o kadar hayranlıkla 
dolodur ki, bu, benim için bir 

•tk gibidir; bayatta bir defa 
@elen n her vak.il hıt.ırlaoan 
bit •tk gibi... • 

Efee ve Bergamı'oın bılyük· 
logo yalnız tarihin sinesinde 

Y•taıoıyor, her dakika yOrQdü· 

~tlotı.z yerlerde gözQnftze bata· 

Cak bir şekilde tezahQr ediyor. 

İımlr'e gelen h,.r loaanın 
ilk intibaları bilhassa değerli 
"•Itntıln dostluğu ve lfttuf kAr· 

t~ı ile baolar. Onun varhğını, 
k lnlr'ln her yanında görmek 
•bildir. 

Efcs ziyaretini hiçbir vakit 
btıutıa:ııyacağım. BllhıBBa milze 
lllfldtırcınon ynlı:sek ve iyi tah
•ll t gOrmüşlilğünOn bendeki 
cefrlerl hiçbir vakit eillomlye· 

~kur. Efea'te mdze müdüril· 
~ refakatinde bulunmak be· 

: 1
111 için ayrıca bir b•htlyarlık 

0'tktı etti. Verdiği tzahat, bir 
11herılte dersi gibi tdl. Bnyük 

~edeııiyetlerln buradaki mev· 
d lıdiyetine dair eserlerinizi gör· 

1)<1111 'Ve bunlar pek çoktur. 

l
en, Balebek, Ç•rat ve Y on3· 

tı Btı ' " n ın Akrapol harabelerini 
e Fllletln'dekl A@arıatlk•yı 

!'tdlıo. 1talya'dnkl Bergftlanyan 

de Popmel harabelerini de gör· 

"(1
111• Bcıuın bunların içinde 

tı e borılırın fevkinde en çok 

helıarı dikkat ve ılAkamı cel· 

dilden Bergamı'da "Sıhhat yor· 

'il ' 1 •dıoı ılın Eskoıab ol· 
u,tur. Bnyftk: doktorların 

>'Git L 
~ e, tedavi tarzları karşısm a: Bergama EakülAbında gör· 
t ğtırn 'Ve hastaların tedavisini 
cını 

ıı n makeadlle yapılan tiyatro 
e bo 

d h nun yanındaki mabedi 
1 

• esaslı 'Ve monfık buldum. 

l\.ıdııılarınıza gelince: 

'"LV•llııtz General KAzım Dl· .,,,f 
lçı 11 ıevcf'.slnde, Türk kadını 
•d 

11 
lyt bir örnek gördftm. Öo 

•1111 
tlı:ı arın kadınlarına bt:r., ( Bl· 
btı c: kadın) adını veririz ve 
lll b •r, diğerlerine imtisal nft· 

tırıesı o lorlar. 

tııı ll•rındığım yerlerden mem· 

c, tıuoı. Ege pala& otelinin pen· 

tl~alııden İzmlr'ln çok sevdi· 
le f gOıel manzaralaraoı, çiçek 

l' ili, dağlarını seyretmek be· 

nim için bir zevkti. Oradan 
ayol zamanda, İzmlr'in kımıl · 
danış ve diriliğini görmek im 
kioım buluyordum. 

Seyahatim esnasında Avrupa 
gazetecileri ile çok konuştum. 

Türklye'de de ayol koou§ma· 
lara yaptık. Fakat itiraf ederim 
ki, Türk gazetecileri çok çevik, 
anlayışlı, kibar ve alakalıdır. 

Şu dakikada bütün TürkJye· 
nin bir ağız olmasını temenni 

ederim ki, onu, gezdiğim, eev· 

dlğlm Ankara, Bursa, İzmir ve 
diğer yerler namına ateşle ve 
aşkl• öpeblleylm. 

Allaha ısmarladık, Allaha 
ısmarladık!. Buradan Pire 'ye, 

İtalya'ya ve 1spanya'ya gldece· 

ğlm. İspanya'da Barselonda bütftn 

dünyanın muharrirler kongresi 
toplanacaktJr. Orada hulunaca· 
ğım. Daha sonra Aile efradımı 

görmek için Amerlka'ya gide · 
ceğlm ve orada, cidden çok 
hayrını kaldığım TOrklye'nln 

ve Türk'lerln içimi çeken gft· 

zelllklerlnl ve iyiliklerini an· 
lıtacağım. 

• 
• • 

Mis Be.ttl Rol!; don öğleden 
ıonra vllAyete gelmiş ve Vali 
General Kazım Dlrlk'i ziyaret 
ve veda etml ştlr. 

( 

Halkevinde 
Konferans Var .. 

Ônümüzdekf cuma gQod 

saat onbeşte muallfm Bay 
Mltot tarafından Halkevlnde 

bir konferans verilecektir. 
Konferansın mevzuu "İokılab 
tarihi,, dlr. Bay muallim Milat 

önce ayni mevzu üzerinde 

verdiği konferan serisine de· 

vam edecektir. Bu çok değerli 
konferansı dinlemelerini bü

tün okurlarımıza ögüdlerlz. 

iohalatuarlar yaptırılacağını söy· 
ledl, teklif in encümene veril. 

mesl mütaleaamda bulundu. 

Avukat Ahmet Şükrü (fzmlr) 
~ öz aldı, lzmlr'dekl sucuların 

imzalarını taşıyan bir mektu· 

bun Kurultay başkınlı~ına gelmiş 

r.olduğunu söyledi. Bunda Şaşal 
suyunun kooperatife verilme · 

sine itiraz ediliyordu. 
Vısll izahat verdi ve satışın gene 

onlar tarafından yapılacağmı, 

~ndl1Jelerlnln varld olmadığını 

sOyledl. Yalnız kooperatif in su 

lhtikArına mani olarak bazı le · 

sleatla bir IJl~e suyu yüz paraya 
indireceğini Uhe etti. 

Bazı üyeler söz aldılar, De· 

ticede zaten genel kurultay ilye· 

lerlnin Şaeal kaynağıoa gide 

ceklerl için orada tetldkat ya· 
pılması onaylandı. 

Çeşme kaza&ına bağlı Birgi, 

Barbaros, Uzunkuyu ve Zeytin· 

ler köylerinin Urla'ya, Tire ka· 

zasının Selatin köydnftn Ger· 

mencik nahiyesine bağlanması 

tf'klif lerl alakadar encamenlere 
verildi. 

Tire kaza&ında Kadife çift· 

Hği arazlılnden parası dört yıl · 

da ödenmek üzere köylüye 

verilen arazinin taksit bedeli· 

nln sekiz yıla çıkarılması hak· 

kında.ki teklif onaylandı. Öde 
mlş Ztraat meu:ıoroouo mıaşı · 

na zam yapılması hakkındaki 

teklif merci atlamak ıuretile 

yapıldığı görüldüğünden abam· 

landı. 

Bundan sonra Urla içmele· 

rinde bulunan bataklığm be 

hemehal knrutulmaeı konuşul· 

du. Vali General izahat verdi 
ve dedi kl: 

- lçmel~r genel koruhayın 
kendi malıdır. On yıldan 

beri borası bir tlrkete veril· 

TAYYARE SINEMASI 
~~~~- -~~~~ 

3151 Bu gün Telefon: 
Gecen eene (HARB) filiminde alkııladıgınız Cbarles Boyer 
ve Anna Bclla gibi iki yüksek ıan'atkann yarattığı caheeer 

ÇILGIN KAN 
«CARAVANE» 

Ba~tan hasa n~k, heyecan ve musiki filmi 
AYRICA . .; 

ıı::ı. 

Miki Aşık (GOIOnçlü karikatür komik) 
Foks Dilnya Havadisleri (Türkçe sözlft) 

Seans Saatleri 
-ı-ıe-rgü-o:-ı s--11_1_9_2_1-,3-o-,rn,.i.K_K_A_T_:_H_n_r_gü_n_ııo•n·2-ı-,ı-s, 
Per~embe: 13- 15 1 seansı ucuz halk 

Mektepli eeanıı eeanııdır. 
Cuma: 13 le Fiatler: 

ilive eeanıı vardır. 25- 30- 50 kuruotur. 

Daha sonra şirketlerde çalı· 

şan yoksul ameleden memleket 

hastanesinde tedavi edilenlerin 

hastane ücretlerinin çalıştırıl 

dıkları müesseseler tarafı .ıdan 

verilmesi lşlolo halli için daimi 

encümene selahlyet verildi ve 

ldarei hususiye büdceslnio ko 

nuıulmaaına geçildi. 

Bay Aldemlr ( Çeome ) söz 
alarak: 

- . Çok uysal bir şekilde 

büdceyl tanzim eden büdce en 
cllmenlne teşekkür ederiz. 

Dedi, bu ıölle ; idare encü 

meni tarafından hazırlanan bdd· 

cede yapılan bazı değlşlkltklt:re 

telmih maksadile eôylenmfşıf, 

gülüşmeler ba~ladı. Bay Meb 
med Aldemf r dedi ki: 

- Mesela; başk4tlbln 45 Ura· 
ilk maaşı 35 liraya indirilmiştir. 

Terf U gelince ne yapılacaktır? 

Büdce encümeni nlmına 

avukat Bay Nuri Fettah (İzmir) 
cevab verdi, terf ilnde tnhslaatın 

ona göre artmlabfleceğinl de 

eöyledl. 

Köy bürosunda çalışacak bir 
memur tıhalaatı etrafında da 

Bay Hasan (Bergama) söz aldı: 

- Koy bürosuna yardım 

edilecekse batka şekilde yardım 

edilsin. Mesela 500 Ura veya 
750 lira verelim. Do şeklide 

memur kabul etmlyellm dedi, 

Vali: 

- Bu mes'ele köy bürosu· 

non korulmnsı ve kuvvetlendi 
dlmeeldir, dedi. Vali General 

sl\züne devam ederken avukat 

Bay Ekrem ( Ödemiş ) eöz al 

madan: 
- Reye koyalım. Dedi, vali 

kesti ve: 

- Bay Hasan eöz almıştı, 

ona cevap '\-erdim, dedi. 

Bay Mehmed Aldemir (Çeş 

me) köy teıkllAtı etrafındaki 

fikirlerini anlatt1 1 memuu talı 

slaat ayrılmasını mftdafaa etti. 

Bay Haean (Bergama) -

Bir noktal nazar mes'elesidir. 
Büro; muh11ebel hususi yeni o 

bir şubesi değildir ki memur 

kabul edelim. 

Bay Norl Fettah {İzmir); köy 
bürosuna başka şekilde yapıla · 

cık yardımın memur kabulü 

sutetUe yapılacak yardıma göre 

iyi verim temin edemfyeceğlnt 

söyledi. 
Vali - Köy bürosu vardı · 

da, yardım yoktu mee'elesi 

yoktur, dedi, büro, lftl harla 

arzederlm ki evveli İzmir vilA· 

yetinde faaliyete geçmiştir. 

Daha bazı müzakerelerden 

dairede vazife almamahdar, çok 

muvafıktır, dedi ve bay Ek 

rem'e bakarak: . 
- Yani çar çor edilmeıtlo cümle 

tıini söyledi, ~ülüşmeler oldu, 

bay Murad Çınar (İzmir) büt· 

çeye bonon için 600 Ura kon· 
ması teklif inin reye k(lndu~o 

sırada bir yaolışhk olduğunu, 

Oyelerln bunu aksi maoadıa 

alarak el kaldırmıt olduklarını 
söyledi, Vali General: 

- Olmuştur. İkinci bir mea· 
el~nln mOzakeresf nde daha 
mOteyakkız oluruz dedi. Bay 

Ahmed Şükrü (lzmlr) bütçele· 

rln mufassal ve maddelerlle 

heyeti umumiyeslnin tayini 

esami suretlle reye konulmaaı 

Jazımgeleo şimdiye kadar bu 

ltizameye riayet edilmemiş ol · 
duğono, hep toarer reyi ile 

iktifa edlldlğnl söyllyerek bunun 

usule aykırı bulunduğunu an

lattı, Vali: 

- Her yıl işaret reyi ile 

yapılıyordu, maamaf ih bftdce 

ba~landık tan sonra tayini esı· 

mi suretlle neticelendiririz. 

Dedi. Bay Ekrem (Ödemiş) 
her tahsil şubesinde telefona 
lOzum olmadığını söyliyerek 

idare enr.ilmeoloin yıllık. tele. 

fon masrafı diye göst~rdlğl 

1000 liranın çok olduğunu, 

biidce encftnıenlnln movafak 

gördüğü şekHde 600 lira ÜF.e· 

rlodeo kabulünü teklif etti ve 

gülerek: 

- Çuçur olur işte bu böyle! 
Dedi, mecliste gülfişmeler baş · 

ladı ve neticede 600 liradan 
onaylandı. 

Tire, Ödemiş, Bergama mu· 

haaebel hasnalye memurlarının 

maaşlarına onar lira zam ya· 

pıldı ve idare büdcesl 125,612 
lira olarak: tayin esami ıure 

tile reye konuldu ve onaylandı. 

• 

Vali General; bödce encüme 

ni ile dl~er encümenler tef le 
rinln bir arıda toplanarak büd. 

celer üzerinde yapılabilecek fe· 
dakArlıkları tesblt etmeleriuf, 

bilahare sıkışmamak için buna 

lüzom olduğuou söyledi. Bq 

toplanhmn yarım saat sonra 

yapılması onaylandı. Daha ıon. 

ra Bay Murad Çınar (lzmb) in 
memleket bastaneslodeki ront 

ken lçlo hutaların yatırılarak 

muayenelerine yarayacak bir 

rontken maaaıı &atın alınmak 

üzere büdceye 4.000 Ura kon · 

maeı hakkındaki takriri okun· 

du. Bay Hasan (Bergama) tak

rir sahibinin izahat vermesini 

.söyledi, Bay Murad Çınar lza . 
hat verdi ve dedi ki : 

- Sonu 5 inci yOzde -

( 

§ - Bir baftıdaobert bn 

havallye naff yağmurlar '•ğ· 
maktadır. Çiftclnin yftzil gül· 

mQştiir. Acıpayam n Kızılhlaar· 

da bir saat kadar kar yağmı, . 

tır. ı:eolzll'ye birkaç dakika 
süren hafif dolu dOşmGtae de 

mabtıullere zarar vermemittlr. 

§ - Denizli · Tane yolunan 
tamirine geçen aene batlaomıt 
ve bazı yerler toprakla doldn· 

rulmuşto. Yağmurlardan yol 
bataklık halini almıthr. Oto· 
mobiller tehlike içinde gldib 

gelmektedir. Memleket ôkono · 

mlıf ol alakalandırao i bu yolun 
biran evel tamlrlol aayıo Vali 

Bay Fuad'm himmetinden bek· 
lerfz. 

Yeni Neşriyat: 

Kül tor 
34. ncil aayısı zengin olarak 

çıktı. "'Aklı insiyak" adını ta· 

1Jıyın doktor Necati Kemıl'ln 
yazısı çok özlüdür. Nihat iri· 
boz'uo kOylQnQn lııteklerl ya· 

zısı ayni d.!ğerdedlr. Asım KOi· 

tilr'üo Bılkevl konferanıı ba 
eayıda tamamlanıyor. Köycdlük 
hareketlerine dair bir yazı ile 

Orhan Rahmi'nln İlkmfl.lktep 
hocalarına dair yazdığı diğer 

bir yazı bugılnüu eorumlarıaı 
iyice aydınlatıyor. 

Gent" Necati Kemıl'in yın· 

dılıt kablllyetlertni Lulma ya· 
zıslle Emil Fak .. '.nlo nasıl o~ U· 

malı parçası çok ilİilkli coıtka· 
lelt:ldlr. Edebiyat kıemu:a efr•· 

llyen irfan Hazar'ın y nı.na 
geliniz! Aytekin Kültür'Qn J· ay 
kıza hlk4yeteri b,.kledfğimiz 
değerleıl taşıyor. Sıtlu Şiikril · 

nün bfr ... Korah'oıo dirlmt" 
teıcemesl bu sayıda dı devam 

etmektedir. 

Güoden giıne nmduğumo:ı · 

dın daha bftyllk bir eavı;la 

iltrllyeo .. Kul tür,, aıecmuıııını 

okuyucularımıza bllhıuı tanlye 
ederiz. 

N ISA N 
1935 4 1935 
Kaeım G4D 
148 30 

Perşembe 
Arabt 135:1 Rumt 135 
ao Zilhicce 22 Mart 

Ev kal Ezani Vuad 
GOneo 11,0:i 5,39 
Ôğle 5,4l 12,17 
ikindi 9,17 15,33 
Ak.tam 12 18.36 
Yıtaı 1,34 20,09 
lmaak 9,21 :J,57 
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Yarınki ~!Altay --!Göztepe 
Maçına Bir Bakış .. 

~ATUJ( RAKAtl 

Tefrika No. 1 7 M. AYHAN 

Tekin Yere, Kadın Bir Alev Gibidir, 
Rüzgarı Bile Yakar, Dememişler! 

Bir Süı:pri~ Olm~sa Vaziyet Yüzde 
60-70 Altay'ın Lehindedir .. 

~~~~----~~~~-
Bu cuma günü, şampiyonlu farkla şampiyonluğa doğru gi · 

• d4' 
Göztepe'ye lıı:ırk yılda bır ~ 
şen hu fırsat halıı:tlıı:ateD ço 1 k,etiO 
büyftktür. Vaziyetin nez• OJI Hayatında yabancı bir kızı, 

ilk defa bu kader yak1Ddan gö· 
rüyordu. Demek kl kadın ko· 
kosa, bdın rfizgArı, tehlikeli 
blrşeydl.. 

Tekin yere kilçüklüğiinden bnl 
şöyle işitmemişti : 

- Kadan bir alevdir. Rüz· 
gara hlle yakar. 

Garibi şu ki, bu kızın da 
adı Yakar'dı. 

Kendini toplamak, şahlanan 

gençlik ihtirasını durdurmalı: lı 

tedl. En iyi çare konuşmaktı. 
- Bn eu. ne ııuyu? 
Bunu sorarken gözleri, gene 

kızın ytızüoe, kollarına, kabar· 
mıe, sert göksüne doğru kaçtı. 

Bir kamı,;ı ylmiş gibi çehresi 
kızardı : 

- Ba, yar"V• tımar etmek 
içindir Aybey! 

- Yıka öyleyse yıka .. 
Duramadı, biraz geri çekildi. 

Boğuk bir sesle : 
- Sende bir koka var! ·de· 

dl· bir koku! 
Yakar da ayni suretle gtırlye 

çekildi : 
- Beikl elbfeelerlmde saray 

dan kalmış bir koku nrdır. 

Çünkü Çin kokuları, ağır ve 
yağlıdır. Kolay kolay çıkmaz, 

Rahateız mı oldunoz yoksa? 
Yutkundu : 
- Bilmem .. .ı. e bileyim? Bir 

koku işte.. içim tıkanıyor. Yü· 
reğlm çarpıyor. Görmüyor mo· 

.................... 
ANADOJ_JU 

I -------
Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Ba~yazgam 

Haydar Rü§dü ÔKTEM 
Umuoıi ne~riyat ve yazı i:leri 

müdürü: Kemal Talat KARACA 
İdarehanesi: • 

İzmir ikinci Beyler sokağı 
C. Halk Fırkası binası içinde 
Telgraf: fzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİT!: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Üç 

aylığı 500 kuruştur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruıtur. 

Günfl geçmie nüshalar 25 kuruştur. 

ğa yüzde 80 yüzde 90 derece· den Altanordu'yu da bit derece· 
sun, feualaııyornm.. Kolunu uzattı. Baeındıkl yı· de mtıeeeir olacak Altay Gôzte· bu mevkiden uzalıı:latllrmıe oldu. 

Yakar hem beyaz olmooto. rı, yanıyordu, acı1orda. pe yarıemaeı vardır. Bu iki ta· Şimdi bötüo gözler bu hafta 
Karanlak muğareda, aletin kı· - Salak nereye gitti? lıı:ımın puvan vaziyt:ti yirmi Göztepe Altay maçına dikilmiş 
zıllığı yuzftoe vurdukça bir - Boradan iki gün öte yer· beşerdir. Altınordu ve K S.K. bulunmaktadır. 
baoka türlü oluyordu. de bir büydlıı: sihrlbaz varmıo. takımları da yirmi dörder po· Acaba hanglel kazanacak, 

Aybey hlr dişinin sıcaklığını Ona gitti.. panlı bu iki tıkımı takip et· Altay mı, Göztepe mi? • 
şimdi duyuyordu. Toy bir er· - Ne yapacakmış onn? mektedlrler. Eğer bu hafta yeni bir spor 
kektl. Başı oğulduyordu : - Sen ağır yarala olduğun Bu itibarla iki takıman ha cilveal olmazsa vaziyet %60 70 

- Yıka, yılıı:a!. Badi Yakar, için, Karahoğa denilen haydut, hafta yapacakları maç çok mü · Altay lehin.. görQomelıı:tedir. 
çarçabuk yıka!. Üşümeğe başla· onun yerini tarif ~ttl. htm ve entreean olacaktır. Bn Ve bono gert'k ~por dedl-lıı:o · 
dım. Yaralarım da eızlayor. - Onu getirirsen belki kur· sene 934: . 935 sel\elerl eampi. dosu arHında, gerekse gazete 

Genç kız gene yaklışh. Ay· tarır! yonluk maçlarını bııJlanırlıı:~n ıiltunlarındakl mtıtalealardan 
bey gözlerini kapamıetı, dişle· Dedi. Tanrı gençliğine acınno Tdrklye blrlnclllkltrl maçfırın· da mnlıyoruz. 
rint sıkıyordu. Kafasını baeka olacak, o gelmeden seni kurtardı. da baytık movaffak.ıy~tlf'lf gös Bu yıpılacalıı: maçın netice8l 
şeyler, başka düştınceier sokmak Aybl'!y, kıza baktı ve gıl · teren Altay rakımından kor· hakkındaki fikir ve m6taleı· 
lstlyordo. Gözlerinin öntıne, ıon lümsedl : kalmakta ve bu ıene için de ları gazetemizin spor ıfttu 
çarpıştığı Hind pehlivanını - Beni gök tanrı değil, sen oamplyooluğa yftzde ytız hnk. nunda görmüşsünüzdür. Bizim 
getirmişti. Onunla boğootoğuou kuıtardın.. medllmekte idi. bahsımıza gelince: 

dOeOnmeğe çalışıyordu. Yakar kızardı : Fakııt Altay takımı evvela Son haf taya gelinceye kadar 
Fakat hep hoe, hep bot. - DeAll, yanlışın vır. Ben Türkspor'a daba sonra Altınor· Alray takımı, elinde bulundur· 
Gene onun kokusu, gene yalnız yaralarına bıktım. İlaçlar duya yenildikten v~ Göztepe dıığu şamplyonlok mevkilnl 

onun rüzgarı, gene onun ııcak biraz iyi geldi, o kadar.. takımı ile de berabere kıaldık· sarsmış, dormuştnr ve bunda 

ndt.elerl.. - Öyle olsun, senin dedi· tın eoora Ahay'ın şampiyonluk birçok hatalar rol oynamıştır. 
- Nereden çıktı ho yere ğln olsun. GOn gelir, hen de amidi hiç denecek derecede Ümidin kat'i olarak keelldlğl 

bataeı kız! borcumu öderim Yakar! kalmamışta. Ve bQUio göıler bir zamandı, Altınordo'nun ba. 
Diye lendi kendine ıöylendi. Yalıı:ır içini çekti. Yüzftnde namağlup Ahınorduyı çevrilmişti. zı hataları ve hAdlseler, Altay'~ 
- Kımıldama Aybey, mer· garip bir hilziln dalgalandı. Fakat Altay, İzmirepor, Şır\t· avantajlar yaratmış ve bn neti· 

hemi stırtıyorom.. - Ne oMunuz birşey mi var? apor ve Türlıı:epor itakımlarının ceyl getirmiştir. 
Kesik keıllıı: cevap verdi : Kızın ıeel, derialeotl ve th· ilklerden çekildiği haftalar için· Bu haf ta oyunu hangi takım 
- Çabuk eür, çabuk. Gör· redl : de diğer dört kuliibden Altı lıı:azanıcak.tır aorgusunı karşı 

mOyor muson, haeta oldum işte. - Hayır Aybey! nordu K. S. K. takımına ye· .kat't biroey söylenemezse de 
Kalbi, ııak.akları, nabzı dur· - Neden öyle kederlenir gibi olldJ, 2 puvan kaybetti. Ma· takımların kuvvet dereceei ve 

maden çarpıyordu. oldunuz? hlm olduğu Qzere diğer dört oyuncuların ferdt kıymet ve 
İçinden kopan ve timdlye Yakar, zorla gQldmser gibi takımın letiraklle tamamlanan lıı:ablllyetletl, Altay'• yftzde 60, 

kadar bilmediği bir delilik onu oldu : birinci devre, Altınordu'nun 70 avantaj vermektedir. 
kudurtuyordu. Bir an geldi lıı:I; - Ben kimim, nereye gide· [Altay' dan 3 Göztepe'den de 2 Birinci devrede iki mağlubi· 
bu gene kızı kollarından yaka· ceğlm, ne olacağım, belli mi ki? puvın ydkeelıı:] 19 puvıola ne· yetten ıonra · hakem hatasının 

takdir eden Gözır.pe'liler bGI 
o•· 

lfk maçları lmtidadıncı 01 1 tamadılıı:ları bir müdaf tıerlO 
k oı· 

hu maça saklamışlardır. Tı 1 
.1. 

da daha bnı ufak tefek dtR,. 
d poo 

etkllkler de yapacaklar ır. od•· 
mnlıı:ıbll Altay dı Fuadı 111 dJ 
faay11 almak eoretlle takılO 

yo•· 
bir değlelklllıı: yapacaktır. 

0
, 

dlD ne dereceye it.dır IO 
vaf falıı: olaca0ı meçbold4f · " ,,. 
Bu oyuncu birinci devrede rl• 
kımına faidell değil, --:., 
olmuetor. Maça bıelaıuo• ~· 
evel tribünlerden her iki 11 ~ 
ma da bir göz atacık olart'I 

bJlll' 1 
Altay mddafaa&ındı Ali, bl 
Cemil, Şakrtı, Mehmed ~I• 
oyun, .kuvYet n nefeı ldb •dl 
bet oyuncu gôrilrftz. GözteP" 

01
, 

lee Mahmud, Bılıı:lıı:ı ve 01 ıkl 
yıcalıı: mddıflden bıtk• ,. 
nokean oyuncu göze Çlrplf' 
Fakat Hılıı:lıı:ı Altınordo'y• ~., 
nıdığı oyunu oynareı' Alt•f 1 

llıı:I ıaıl oyuncoauna bedeldir· 
iki ,,,.. 

For hattana gelince: 
11
• 

f1n hücum hattı H far.ki• b 

birlerine yılıı:ıodırlar. G6•:; 
Altay mftdıfaaıında dab• dJı· 
yorulacak gibi görClnlDelıı:t• 4' 

Maamaflh futbolda .. Dil~ 
parmağı vardır. Stnlrlerloe ıdl' 

fazla hAklm olob fınad• ıtW' 
istifade edilen takımın r ti' 
yetine mohı\kak aasıfl 

bılıı:ılıbilfr . 
lımak:, ona gökeüne çekmek, Eılrllkten kurtulalı, daha bir ticelenmlştl. da lnzlmımlle · berabere netice 

ıeırmak, hırpalamak, parçala· kaç giln oldu. Birinci devreyi 2 puvan fark· veren Altay - Göztepe maçı, b b ·,.11erl~ 
mık i atedl s bu ıef•r daha ziyade Altay'ın Eğer o maçtı e i"M' " ·· - onu var - la ve deue şampiyonu olarak "' k dd 1 Altıy • ~ 

Merhem, tam zamanında ye· lehinedir. ÇAnkA en kuvvetli mu ı er o una ı· 
P ı l • bitiren Altınordu, ikinci dev· u u K S 

tlşmlşti : anayı r ş erı raLibi olan Altınordo tılıı:ımına tepe • Altınordo • . . l~ rede derhal Göztepe'ye yeni· • 1 (SoO 
Yarı öyle yanıyordu ki, llD· kar•ı movaf fakıyetU bir oyunla takımlarının povan arı c11ıd') Komite Toplanacak lince her iki takımın puvanı ..,, taLım da oallb çıktıın tak ... ki clldloe haelanmıe yağ dökd· llb 1ıı: t .. " .,. 

lüyordu. ayni hl1ayı geldi. Diğer taraf· gı çı mıe ır. ylrmiyedlo~r olacaktır ki o -•· 
Panayır komitesi bugün be· taa Altay da bu devrede karşı· Bo itibarla Altay'ın lıı:nvvel d h beJlllP' 

- Of! 1 dl d t l L man barışmalar a ı 8 _ ... k· e ye e op anaca., panayır sana çıkan takımları devirerek manevlyeel daha eağlımdar. Gôz· 1 oJ.IP"" 
Diye baırrırıcak oldu. Fakat bA·oıonon kıdroaauu ve çal yedi bir eaf haya glrm f c1·" 6 

'" lf· Göztepe ve Altınordo povanını tepe de geçen haf ta da bera· hAk oa .,. 
derhal, bir kadın önGnde bu· ma tarzını !teıblt edecektir. tır. Bunu takiben e "I dl 
londoğuno anladı. Erkelıı:llğlne yaklaetı ve nihayet geçen hafta berllğe rağmen Altınordu'yo dl de bıegösterecek ve bel•--"~ 

Komite baokını Dr. B. Behcet 1-0 Altınorda'yo maırrlup etti. 4-1 yenmlı oldoğooo daetı· ı. tlrl..,.. 
yldlremlyerek dodalıı:larını ı11r· U L ı B · ı " taobol'dın hılıı:em ge 
dı ve eosto.. z ypz g ve arı panayır•· Ve LGöztepe·İzmlrspor oyunu- nerek ayni manevi eveafı tatı· t 

rındıkl tetkikleri hakkında da mtınıkatılırı bıılıyacılıı:tJ · _.fJ 
- Biraz acıdı denli mi? nun berabere bitmesi bu ıefer maktadır. tJJP., 

" izahat verecektla. Alt do Jzmirspot - Hayır duymadım bile. Altıy'ı Göztepe povanı ile bir Çftnlıı:D, mıntak iktlzaeı, Al· ınor • .,-· 
Yakar haf lfçe gOlGmeedl. De· Selçuk 'ta Bir Meşher hizayı getirmiıtl tınordu'yo 4ı - ı yenen Altıyı Altay. Gôztepe mıııçıodtr_.,,tt 

likanhnın yumoeak, dalgalı, ga Selçok'ta Efes hırabeelnde Yani sarta ıırı gelen blrta· da hiç olmazsa bir farkla mığ· ra Hat 16 da Altınordo • .,..,w 
zel saçlarına bakıyordu. Sargıyı bulonmoe olan bazı eıerlere lıı:ım [ıpor cilveleri ıamplyon· hlb edebllfr. Görünilfte ha spor yarıeması olacaktır· 

1 
ot'' 

da dikkatle earmıştı : ıh bir mftze meşheri açılacak· loğa hiç Clmldl olmayan Altay'ı böyledir. Fakat tahakkuk ede· apor takımı g~çen hafıak ~ 
ANADOLU MATBAASINDA - Bu iş bitti. Şimdi de ko· tır. Bonon için bir bina teınln % 60· 70 dereceıılnde bu me•kle bilir mi, o da ayrı?. nanu tekrarlarsa bu oa~tı•" 

!:~~===B=A=S~I~~:U:::::ŞT::IR:::::::::::~~l~o~n~u:z;a~b;a~k~a;l~ım~ .............. ~~e:d~ll~m~l~et~lr~.~::~ .. '::~::::':~~y~ı~k~ın~!~a~ot~ı~rm~ış:,~h~e:t~v~e~Q~ç~p~o~v:a:n~'ıı:~Ş~u:o~o~d~a~eö~y~l~em::e:k:l~A•mı•m~d:ı:rk~l:,~~h:e:y:e~cı~n~l~ı:v:e:::a:lA•k:ı:b::'o~lae8::~~· 
• Derhal Kemal'I yakaladım, Oou ben bilirim.. Sına korkunç his, insanı damla toprak yftziinde arzu bıt~ 

'#<I 
A TEi )RASIND'\ 

, r' ...... .,. 

~ 1efrika numaraBJ: 17 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

' 
Be'ikı ha defa izimi darı cenıa 
oluruz. Hlçolmazsa dlinyıyı 

ald ırzalarımızı oraya götftr. 
mlyellm.. Hepsini toprak Qze· 
rinde bırıkıhm .. 

İki gündenberi onun lıtedlği 
yerde, onun letediğl şek.ilde 

eğlenmekle meogolilz. Evet,• 
bu c: dı meşgale olda.: Maamaflh 
Kemal, hepimizin nam ve he· 
aabına işleri muvaf fıkıyetle 
beceriyor. Şimdi de İzmlr'e 

~ekrar ~bir mektob yazmak 
l .. am ... 

• • • 
Artak Şım'dayıı. Baleh'den 

ayrılışımızı hiç onotmıyıca~ım. 
Otelden çılıı:mık Qzere idik. 
Kemal'ln odasına girdim. Bir 
de nfl gôreylm: 

BJzlm 6tüc6 kadın .. 
Kemal, ona blr11eyler eöylCl· 

yordu. O da elinde blr mendil 

ığbyordo .. 
Ne olmuıto, Halarında ne 

vardı?. 

Odadan çıktım. Bluz sonra 
kadının da çıktığını görddm. 

çıntısını hazırlıyordu. Mtıteeeslr ne?.. damlı eritmek için k&fldlr. dan gidiyoruz. b ~-· 
gibi görftndyordo. Omuzuna Biç .. Arkıdıt değil miyiz? Şam'da dlklıı:attmlz başlıca Diyorum. O, bu defı e 
vurdum: Kemal eonra tabii haline intlbal1r topladı: leıtyor, filezof laeıyor: d t11M' 

- Demin ne oluyordu?. girdi. Gözlerime uzun uzun Biz artak Arab hayatının - Gerçi vılıı: ile öyle e 1111 
Bana kısgın kızgın bıktı: baktı. Bir hatıra yaşıyor gl· içine girmiştik. Deniz kenarın· tim, amma ·diyor· bo ır•~,e' 
- Ba.ydl canım ıen de.. blydl: dan sulara giren ve ilerledikçe blrşey ki, birisini b•:;_,ıo 

İnean da bir parça idrak ve - Ne yılan söyllyeyim ·dedi· biraz daha derine giden bir diğeri geliyor ve keD 
h1&1olur yahu!.. hoşuma gitmişti doğrusu.. Ma· insanı benziyorduk. Nitekim de tatminini istiyor .. 

Dedi. Gtılmekten kendimi amaflh benim kalbim bir tren., Arab hayatının içine doğra :. 
alamadım: benzer. Her lıtıeyondı biraz daldığımızı biz de hiHedlyor· 

St~I 
V ıgondı 18 klolyl•·· .,J·· 

dulıı:. Bu hayatta zevlıı: Te eğlen· 
- Bu da ne demek Kemı11 durur ve geçer .. Neyıe, bu da 
_ Ne demek olacak? Sen ce hAlıı:lmdlr. Borada cemiyetin 

bitti.. bCltiln hayat vılörleri buna 
hiç se~medln mi?. Sen hiç ıek Bıleb'den burayı birgdnde d 
bı.lmez mleln?. idik H H Ş bağlı ır. Şam, baıtınaşağı, bu 

ge . ımı, umoı, ım.. h b 1 lıı:lıı: 1 ayatın, o te i in n mClmeı· Ve bat•nı çe'firerek itine Boraya gelince de Haleb'i 
devam etti. Biraz ıonra otelden unuttuk. Hepimizin neş'etıl ıllir. Kadın, lıret ve mazllıı: .. 
yınyana çıkıyorduk. Gen" ona borada daha fazlalaştı. Ben de Kemal, mee'od .. 
tıkıldım: kendt kendimle mGcadele edt· - Ne çare ·diyor· ha bir 

- Kalbini iyi tltClledi mi yor ve eski bedbin, kıranlık rftyı gibi gellb geçecektir .. 
bari?.. haviyetlmden uzalıı:lıımıga çalı· Belki iki gOn sonra cephede 

Bu defa dargın dargın &il· ııyorum. Çank.il yeni atıldığı· bulunacağız .. 
Uımaedl: mı• ba hayat içinde, bu iki - Ne urarı nr Kemal, 

sıcak, bonılhcı bir ııdk fi 

Şam'dı dört gün .kallo•t •" 
b•rf beolncl gdn cepheye ~ 

etmlotlk. Bir yaz gouo. ,.,-· 
1athından apğa ve ııdk 1.,t ıoo t.t 
leketlerde geçen treD 1° ~·' 
tıaanor edilemiyeeek pi' 
zordur ve booaltıcıdat· ~ 
ilerledikçe dealı 11tbaD~ 
ıtağı d09Clyor ve m6te fft "' 

_ SollO 
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Şatosu.~.~rılıyor. nel Kur.~~!ayı.. Taarruza Mı, l\lüdafaaya rına Karşı Koruma .. 

- Başı 1 inci yüzde - - Başı 3 ncü yüzde -

rabına bir puça 80 katmak - Hastanedeki rontken el· Mı il azı r lanıyo r? 
lazımdır. ltalyao'ların mdıtesna bazı evvelce işe yaramaz bir 

--·--Bağcılarımız Okusunlar 
81 _..._.. ~ 1 L dil • 1 b k halde idi. rkaç gftn ılık ıüren hava· 1 - Y apılıcak dumanın ta. nrsan ara a.en enn ara · 

lırdın ıonra b1Zı bağlarda om· lınhğı ne kadar çok olursa, maları doğru değildir. Vazife· Giden haetalara (Bozuk) ce· 
cal ı b d mfz onlan haberdar etmektir. nbı verillyordu. Şimdiki mft · arın gliz eri oyanm111, u a· bağlar dondan o derece koro· 
nıı ı ı rl L 1 ı rd Çdnkfl inkisar kadar insanın tahaesıe gelince bunu tashih 

' e era.en yapı an yer e e nulmuş olur. Dumandan mey· 
BtlrgQnler bıtl•mıetır. Havaların gayretini kıran bi.r şey yoktur. etti ve lşletmeğe başladı. Fakat 
birdenbire değişmesi, ardısıra dana gelecek örtO, toprak sı· Streza konferansının kıymetini cihaz eski sistem olduğu için 
Y•~ın yığmnrlarla sıcaklık de· cıkhğımn havaya doğru kay· azaltmak niyetinde değiliz. gerek: hastalar, gerekse müta· 

receılnln düşmesi, en çok kork- bolmaeını azalhr. Sadece bu konferansın bugün· hassıs için zararlı şualar neşre· 
lo~omuı don tehlikesini çoğalt· 2 - Nemli ve ıslak saman kO Avrupa'mn politik ve dip· diyor. HattA mütahıesıs ge· 
lbıktadır. yapmakla meydana getirilen lomatlk yeni büyllk varsanlara çenlerde bana ellerini gösterdi, 

Daman yapacak şeyleri ha· duman daha dokunaklıdır. Bu yer almıya gı1yrl müi!ald bir parmaklarının ucunda yarılar 
ıırhyarak bağları dondan koru· yöndemden saman ot, koru hava içinde yapılacağmı teha· belirmiştir. Halbuki yeni ront · 
lbı&a "alıtın bağcılar bu sırada rilz ettirmek istiyoruz. Acunun ken makinelerinde bu gibi teh· 

" " yaprak, zift kullamlmış makine 
oya k d ümld ve menfeatlerlnln gelecek ilkeler tamam~n bertaraf edil· 111 avrınmılıdırlar. yağları ve buna benzer doma· 

Kork.onun seheblerl aşağıda Streza konferını:nı mfttevecclh mittir. Rontkenio bugOn teşhis 
gôllerUmlttlr: na sıcaklık verecek ba~ka şey· olması anlaşılabillr. Fakat ~tre· ve tednide mühim bir mevkii 

1 ler karı11tırıhp yakılmalıdır. vard r Ye i L'n ı 
- G6ne11 batarken sıcaklık " zanın yeni bir devrenin baş 1 

• n ma.ı e 8 ıomaeını 
der 1 Bir teneke saman yarım kilo teklif etmiyorum, falrat 41 de· 

ecee nin birdenbire dilşmesi; langıcı olacağı kanaatinden do· 
geee •e hele gece yarı•ından zift veya katran karıştırmalıdır. rece hararetli, kan tOküre.n 

a ğan mevsimsiz bir heyecan 
Bo11ra soğuğun çoğalacağını bil· Zift, katran yerine yanmıe mı· mevcod olmamaladır. veremliler, kolu çıkmış veya 
dlrlr A L h 1 d b kine ya11-1 karıştırmak daha kmlmış kimseler borada bakı· 

• çıa. na ar a u dOenı " Habe~ista n • balya: 
a.bı korkuludur. iyidir. " hyor. Geçenlerde kaburgaları 

2 - Gece toprakta bulunan Domanrn; bağın her yonune Cenevre 2 (A.A) - Habeş kırılmış bfr zavallıyı rontkende 
11Clkhğın havaya doğru yftksel· yayılması için bir dönOme 3 5 hükumeti, olualar kurumuna baktılar. Yatırma maeası olma· 
ttıeeı. t d L halya . Habeıı ırörfiıımelr.rinln dığından zavıallı hastalar ayaktı, 

' oprığtn yüıft ftzerln e .. ı teneke yağlı saman hesap olun· " " y 

••cıLl k d 1 1 d Cenevre, Paris veya Londra'da ıstırep içinde rontken önünde " ı ereces n n 6tmeslne malıdır. 
tebeb olur. yapılmaeı için yeni bir teklif duruyorlar. Ayni zamanda f 1 

S 4 - Bu işin bağcılar tara· 11 k L b t l •cakbk dereoeal; havının notası nrmiştlr. m çe ml'• mec ur yd var. ... ,L fındıao el birlfgi ile yapılmHı H Jb k' ı k bf h 
- ... &: olduıı.0 zaman ço .. , hna· R 2 (A ) B M a u ı a ınaca r m88a em " oma. .A - ay us· 
~~il bolutlu olduğu zaman ise gerektir. Ancık ha suretle do · k şuadan miltefelllt tehlikeleri 
... sollnl bugfto Veoedl sarayında 

hı az dOııer. nun zararı önüne geçilir. izale edecek, hem de hastaların 
" Pati Ala mlhrıceslnl kabul 

3 - En çok Boğuk han·, 5 - Samanlarao tutuşturnl· yatırılmak euredle haetalıkla· 
iti etmiştir. 

lleı doğmHdın biraz evvel masına gOneş doğmazdan bir rının teşhisini temin eyliye· 
olQr 8 d ld b 1 1 d Londra :3 (A.A) - Popolo cektlr. L • on an başka karla dağ· saat eve en ao ıııma ı ır. 

~tdan, yüksek yaylalardan ge Burnava Ziraat okulu D'italya'da çıkan ve Museoll· Bu izahattan ıonrı doktor 
e11 eo& L • 1 ç · · ni'ye atfedilen makale mühim B KA K L JL i . ı;OIL rOzglı ar her zımın evırmenı ay mran enan aa atı ve: 
Çtll anıızın don yapabilir. Hilmi Onay bir teılr uyandırmıştır. Ü(io - Arkadaeımıu sözlerini eıh· 

4 - Yığmurdan sonra top ,------------., akoamkl gazeteler makaleyi hat encümenl!?I teşkil eden ar· 
~•k tlıertndeki yışhğın buhar OPERATÖR nakletmekte ve Sıreza koufe. kadaşlarım namına tazlyaoei teş 
,:~;e gellmeıf; toprağın QstOne or. Kamil Ahmed ransınl dair olan kısmı bn. vik telAkkl ediyorum, dedi. 
I il o ın hava katlarının so- hassa kaydetmektedirler. Bunda Dr. bay lzzeddln (İzmir) in 
tllbaeına eebeb olur. Merkez aekeri hastanesi :Streza konferansının sadece Buca'da on dersban~li bir mek-

---------------
Alman Ordusu Karşısında Fransa._ 

Alıvor. Askeri Tedbirler 

Fransız - ord11sunılan bir görünü~. 1 

Parla, 2 (~ A ....... ) ___ e_._v_as_" 
Ajanemdan:'I 
811şbakan bıy Flanden9 Jo .ıomeb: 
uean meclleinln tatili dolayıslle 
bfilu1mete tam bir itlmıd gös 
terflmeelni letlyen beyanatı llÜ• 

rekJl ılkıtlarla karşılınmışhr. 

---------------
Yozgad eaylavı bay A vol Uo· 

ğın'm genel kurultay bıtkan · 

lığına gönderdiği bir teklif 
okundu. Vali General K.Aıam 

Dlrlk; İstınhnl ve Ankıra'da 
atış ve atlıepor kurumlarına 

mukabil İzmlr'de de atış ve 
atlıepor kulQbd kurnlduğonu, 

Almanya'nıo ıllAblıomaıı'(bak·I 

kındakl Alman tebllğleriaden 

bıhseden bay Flaodcn demft· 
tir ki: 

-Atman ordoeu lhtlvatlarınıa 
çığmlma1ı. aıker i tayyareclll· 
ğio tesisi ve kabUI enk balon· 
larına kareı mftdafaa t~rtlbatının 
alınmuını ve evvelce llln ola· 
nan 36 fırka haricinde ıopça 

teşkllltı vftcuda getlrilmeılle 

itmam olunacaktır. Blkt\met 
şunu çekinmeden töyler ll 
FranH bu ordu k1r11ııında mi· 
d•fea tertlbıtt almak mecburi· 
yetlndedlr. Ve buna aıked ted· 
blrlerle 't'e barıeın ldımeafnde 

alakadır olan diğer de•letlerle 
yapılacak 11keri mukavelelerle 
mavaf fak olacaktır. Derhal alın· 
ması lılzım gelen tedbirlenlen 
b•okı Fraoıız ordoııuoun lt'şkl· 

JAtı yenlleştlrllecektlr. 
CereL b L k operatörü LI a. u, gere.ee topra ta · üç devlet arasındaki görOş bir· teb inşası hakkındaki teklifi HGkumet her nnl ahvalde 

11 • LJ İkinci Beyler sokağı Beyler 
ıca .. ığın hnaya doğru lfğini teyld etmekle iktifa et· maarif encftmenlne gönderildi. oldu&u encümene havalesi ka uluaal mddafaayt temin için 

Jzmir koonlarının elli yıllık: 
bir mazM bulunduğunu, en 
güzel ve fenni kol)u ılanmın 

lzmir'de olduğunu, yeni karo 

mun Ankara'dan da yardım 

gôreceğlnt eöyledf ve kuruma 
yardtmda bulunulm111nıo çok 
yerinde bir hareket olacağını 

anlamı. Neticede teklif in 4fd 

'4leeı hamamı karşısı No. 41. Her "' 
'•ltı .. mealnden korkusunu ço- miyerek muayyen bazı vak'a · İzmir atııı ve athspor kulübO rarlattırıldı. Gelecek toplantı vazlfeıloi yıpacaktır. Bu ıe· 
~ a gfto üçten sonra hastalarınJ " 
1) ' kabul eder. lar karşısında ba ilç devletin için genel kurultayca yardım pazar ıdnd saat ondôrtte ola· bebten eğer memleket emnlye· 
l( CJna Karşı Telefon 3686 hareket hatlarımda tayin etme· edilmesi bakluoda C.B. Partisi cak, ziraat ve baytar htıtçele.rl tini mubafazı için uzun n bG· 

"3 ....... ~u•l'Q!!n~111•a .. çma•r•e•l•e•r•i: .......... İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiİl .. ımemrll.lismtmenmlmlimymomrdmum ............. ~v~il;Ay-:,.i•d•ır•eıllll•he•.y•e•ti .... b.aş•k•e•o•ı ... g.ö•rü•~•ü•le•c•e•k•tl•r ....................... ~L~a•tı~e~n .. ç•e•vi•rl•n•l~s~-llll• 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar l(ılavuzu. No. 8 
y l - Öz TOrkçe köklerden gelen sözlerin kar,ısına (T. Kö.) beldeği (AlAmeti) konmuştur. Bunl~rın her biri hakkıoda sırası ile uzmanlarımızın (Mftta~a88ıs) 
llıdarını gazetelere vereceğiz. .. 

2 - Yeni konan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konulmuştur. 
@el 3 - Kökn Torkçe olan Kelimelerin hugllnkil işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır: Aslı ak olan hak, aslı Ogllm olan bakam, Tnrkçe "Çek,, kGk4nden 
~.. şekil gibi. . 
a ıt - kök, (fr.) racine 

Jet tnek: l - ağacın cezri, 
'tte.•ltında bnlonan kısımdır, 
Ilı, : kGkft, yer altındR bulu · 

2 
ıeııııadır. 

tltlerı- Lleanlyatta kelime ce· 
nu bilin ehemmiyeti büyftktür. 

ô1teı.ıı llhnlnde söz kôklerlnin 
" baytıktür. 
~iti L 
G - ııLÖk.nel, (fr.) radlltıl 
'1lek 

Cetrt b - lnktl4b işlerinde 
ltlerı •reket etmelidir, devrim 

'-'elid~de kôknel hareket et· 
r. 

Cfbıy t 
a e - toplamak 

tllek· 
topL · Vergi clbıyetf, vergi 

1811laıı 

ClbUtet 
Ô., L - yaradılış, yapıh!J ane .... 

811.. Ô ' IDlabın clbflletl Dl · 

lalek Yle kahr, ono tebdil et· 

''"d P
1
ek llliişkoldor, insanın 

1 ltı 1 
0110 de naeı &a öyle kalır, 

c· ~lotlrınek pek güçtür. 
tbUletsiı 

~YIQı (f süd6 bozuk, 
..... Qe, r.) ae baeıe nalesance, 

Ôttaek. 
,.._lladı ' O, pek clbllletslz bir 
(eo79'1ı)r. O, pek •Gdd bozuk 

"• bir ad.IDdır 
'4tblltt . 
() - do~anaal 

"•ıa ttal ek : elbllli huylu lnsa. 
Çlııe lı:: .. lı:: 

Cldıı u 1almıo gibidir. 
(ft) hıtte (nıtcadele) - uğrat 

Ôrnek 1 - cidali hayat, he· 
pimi zl birer tarafa eQrQkledl. 
Hayat oğraııı, hepimizi birer 
yana stırftldedl. 

2 - (;azetelerde bu mes'ele 
Ozerlnde bir cidal başladı. Gt· 
zetelerde bu sorum üzetlnde bir 

oğral) başladı. 

Ctdalcu - dılaşkan 

Ôrnek : O, pek cldalcu bir 
muharrirdir. O, pek dalıl)kan 

bir yazardır. 
Ciddiyet - ciddilik (T.kö.) 

Ciddi - ciddi. 
Cidden - cidden ( 1) ger· 

çekten 

Cife - öleş, (fr) lmmondlce 
Cihan evren, (fr) univers 
Cihan - acun. (fr) monde 
Cihan - dnnya, (fr) terre 
Cihangir (fatih) - alpay 

Örnek: tarihin namını lla 
ettiği cihangirler ıraımda -
tarihin adını yftkselttlğl alpıy· 

Jar anııoda. 

Clhannftma - G5rülük 
Ö.rnek: eakl evlerln Ostlerlne 

birer clbaonOma yaparlardı -
eski evlerin ftetlerlne birer gö 
r\llük yaparlardı. 

Clhıntflmul - evrensel, (fr) 
nniverıe 

Clhan116mnl - acunsal, (fr) 
moadial 

Cihaz - takım, (fr) apparell 
Örnek: elektlrik cihazı 

elektlrik takımı 

Cihet - yan, yön. 
Cihatı erbaa - dörıyön 

Ciheti taalluk - İlişiklik, 
llişkenllk (bak: aidiyet) 

cUA - açkı 

örnek: döşemelerin cllıieı bo· 
zulmoştu, döşemelerin açkm 
bozulmuştu. 

clld - deri, kıp, tom (T.Kö) 
örnek: clld bastılakları, deri 

haetılıkları, kitabın kabı (cildl) 
Türk tarihinin üçOncü cildinde, 
Tnrk tarihinin üçüncü tomunda 

clldlemek, teclld etmek -
kaplamak. 

ctldletmelr, teclld ettirmek -
örnek: 1 - Bo kltabları 

cildletmeden (teclit ettirmeden) 
göndermeyin, bu kltabları kap · 
tatmadan gönderm~yln. 

2 - Kltablırımı clldlettiın 

(teclid ettirdim) kitablırımı 
kaplanım. 

Mücelled 

Cilve -
quetterie 

- kaplı 

kırıtma, (fr.) co· 

Cilveli - kıratın 

Cilve ve ılve - bayla (bık 
eda) 

Cin - cin (T. Kö.) 
Cinnet - çılgınlık, dellllk, 

(fr.) folle 
Örn~k: kendlılnde cinnet 

halleri görftldü, kf"ndieiode de· 
illik (çılgınlık) halleri görüldd. 

Cins - cins (T. Kö) 
Cinsi - cinsel, (fr) sexue 
Ctntıi ıevki tabii - cinsel 

lçg6dü 

Ctrm - oylum (fr.) volome 
Örnek: ateş olsan oylumonca 

(clrimlo kadar) yer yıkarsın 

Cirm - cisim (T. Kö ) (fr) 
corpı 

Örnek: göksel cisimler, ec· 
rımı semaviye, corps celestee 

Cfsm - cisim (T. Kö.) (fr.) 
corps 

cismani - cismel (fr.) cor· 
porel 

Örnek: cfımıni nok11olar. 
clemel ekslkllklt.ır. 

elvan - genç 
civar - yöre (fr.) envlrooe 

Örnek: köyün civarında, kö 
yün yöresinde 

clyadet - temizlik, tazelik 
cıid - cömertlik 
cıit - coşma, kaynama 
cıişa gelmek - coşmak 

cllda - ıyrı 

cümhur - cu~ur (T. Kô.) 
(fr.) publlc 

cOmhuri - cumureal (fr.) 

repobllcıln 

cümhurlyetpervel' - cumur 
co (fr.) repnblicaio 

cümhurlyet - cumuriyet 

(fr.) la republique 
Ôrnek: Türkiye cftmhurlyeti 

Türkiye CHmurlyetl 

cer.ıahir - cumurlyetler (fr.) 
republlques 

ö .ne' : Amerika cemahirl 
mütteh1desi, amerika birleşik 

cümhurlyetleri 

cümle - cümle (T. kö.) 
cümleten - hep, biitiln 

cQmudlye - dool)ak. (Cr.) 
glacler 

cftnd - aııker (fr.) soldat 

cOr'a - yudum 
cGr'et - ahlganhk, gözü· 

peklik, ataklık, kftstablık (fr.) 

aadace 

c'Or'etkar atılgan, gözQ. 
pek, kftstab, atak, (fr.) auda· 

cie.x 
cftrftm - suç, (fr.) dt'lit 

Örnek: onan böyle bir cii· 

rüm lollyeceğlni ümid ;etmezdim, 
onun böyle bir suç lellyece· 
ğlnl ummazdım 

cüsse - beden 

cilaeeU - irlyarı 

Örnek: cüeeell bir ıdam, iri· 
yarı bir •dam 

cftzil - tike (fr.) partle 
Örnek: kol ve ayık bede· 

nin eczaeındaodır, kol ıre ayak 

bedenin tlkelerlndendlr. 
cüz'i - tikel pekh, azıcık. 

Ôrnek: ctlz'i hir aaytle bu· 
nu bltebillrelnlz, pekAs (aaacık) 
bir ç11lışma ile bunu bltlreM· 
lirsiniz 

cüz'l bftkOrole: 
hükdmler (terim) 

ç 
ÇAh - koyu 
Ç4ker - kul, köle 
Çilik - çevik 

tikeli 

Çue - Çire (T. k6 ) 
Çaroaçn - leter lalemes, 

çareeiz 

Çehre - çehre ( T. kö. ), 
yoz, bat 

Çemenzar - çlmealik 

Çin - Çin - kınım, blk· 
lüm, burutuklak, · çatıklık 

örnek: Altın hnnıtoğu,. çbll 
cebin, kaş çatıkh~ı, çlal ebru 

D 
Da - hastalık (T . . k.a.) 
Did - tGse (fr.) joetJce 

(Bık: ıdt, adalet) 
Dıtd - vergi (fr.) don 
örnek: D4dı huda, ıann nrgiıl 

DAd - verl,, eatıı ( fr. ) 
venle 

örnek: Dldtı ıited, abtnrlt 
Dld - yınıb yakalma 



'!!!!J!JJJ,U n ı •=•~~.;;, :, ı Ul,IJ.1,1,lUllJJJ. ı ı il ı ı 11ı1111il11mımıııı11. n hililil il ı ı ı m11. ımırmırnrımtr:.rmnmrnnmı:ı. n .. :ı:.u~. frı .. :r:.ıı:ı .. ıı:ı .. :r. .. ':": .. ~. --.,.n .. ""rm""'""'""""""'""'""'""'""""""'""'""'""""""'""'""'""l'fl'lll"lnllllllltlHHHW~lnnrnnftftmrmmr.:ftıllll 
· Şark A vrup3sında Askeri Y ardı_nı Misakı Yapılacak Mı. 

- Dışı l f net ytizde -
mühim kısmıdır. Moekovıdıld 

temaslar kaydıı değer neticeler 
vermişse de Sovyet h6kumetlnln 
Avrupayı elmdl legal eden mft· 
hlm mee'eleler hakkındaki dü· 
eOncelerl ev.elden de hllln· 
mekte idi. 

Var!?ova ~lftzakereleri 
Varşova, 2 (A.A) - B. Bek 

ile bo eabab yaphğı görftşme· 

den sonra B. Eden'J refafctım· 

hor Moeclck'I kıbol etmiştir. 

B. Eden bundan eonra şerefi · 

ne verUen bir öğle yemeğinde 

hazır bulunmuş ve öğleden 

sonra görQşmelere Mareşal Pli· 
ıodeekl'nln evinde devam edil· 
mletl r. Akşam ftzerf bir ziyafet 
•erllmletlr. Görftşmelere yarın 

ıabab tekrar ba,lanacık ve lo· 
glltere eefaretlnde bir öğle ye· 
meğl verilecektir. Çarşamba 
gdnfl öileden sonra B. Eden 
Pragı hareket edecektir. 

Polonya • lngiltere: 
Vırşovı 2 ( A.A ) - Yarı 

resmi gazete Polıke, bay Ede· 
nln Varşovı ıeyıhıtlnden hah· 
ıeden bir mıkaleefnde diyor ki: 

- lngtllz dlplomaelel mev· 
cut mfUikata en doğru bir hal 
çaresi bulmak için çalışmakta · 

dır. Bay Eden Polonya'nın 

birçok noktalarda aynen lnıtl· 

tere gibi dtıııf\ndOğftnfi. moh· 
temeldir ki anlıyıcaktır. Polon· 

yak gayretler earfma mecbur 
.kılırea ef kArı umumiye bQUln 
toğok kanlılığını muhafaza et· 
melidir. 

Pırla, 2 (A.A) ~'ranaız 

f lloıonon bGyOk manevraları 

mayıs bidayetinde Clbraltar ile 
. Aıor adalın ıraaındı yapıla

caktır. Bu manevralara birinci 
ve ikinci f llolar lştfrak edecek 
ve ikinci f llo en son el!ltem 
iki torpido ile takviye edile · 
cektlr. Manevralardan eonra 
bGtün filo Fıs sahillerinde top· 
lanacıltır. 

Dade - verilmiş 

Dader - kardeo 
D4dküater - tüzemen 
(bak - adli) 
Dagda~a - gftrüha 
Dağdar - yaralı 

Örnek: yilreğlm f lrkıt ıcıııle 
dığdar iken bir de, Yüreğim 

ayrılık ıcıslle yarala iken bir de 
D~bımet - irilik, kocaman· 

lık. 

QAhl - öke, (fr.) genle 
Dahil - Jç, içeri, içinde, 

(fr.) lnterieor 
Örnek: binanın dahili, kora· 

ğın içi (içerisi), listeye dahil 
de~ll, çizelge içinde değil 

Dahilen - içeriden 
Örnek: bo llAcı dahilen al· 

mık lbımdır, bo lllcı lçer
den almalıdır. 

Dahili - içeri, lçael, (fr.) 
in terle ar 

Örnek: emrazı dahiliye, lçael 
haetalıklar 

Bir evin umuru dıhlllyeıl, 

bir evin içeri lolerl. 
Dahiliye Vektletl - iç ba. 

kanlığı, (fr.) minlstere de l'la
terleor 

Dthll olmak - girmek (fr.) 
entrer 

Örnek: heyete dahil olan 
bdtfln aza, korula giren bittin 
lyeler 

Dahil - sığının, eığınmıı 
Dahiye - kıraboo, (fr.) cı · 

tıclyıme 

ya elyad vaziyetin milşldlltını 

inkar etmemekle beraber böyle 
bir zamanda itidal ve eoğok 
kanlılığı için hiçbir zaman 
elden bırakmamıştır. Polonya· 
da bay Eden ile olan mQklle· 
melere fevkallde ehemmiyet 
verilmektedir. Bizzat Polonya 
sulhu kabil olduğu kadar kov· 
vetlendlrebllmek için elinden 
gelen herşeyl yapmaktan hali 
kalmımıetar. 

Sosyalist ~ef ne diyor? 
Parle, 2 (A.A) - Bordoda 

iki yıllık mecburi hizmet ıley· 

hinde yapılın bir ıoeyıllıt nft· 
mıylşl eenasındı Bay Blum 
bazı mebaf ilin yeni bir harbin 
pıtlamaeına intizar etmekte ol· 
doğunu, fakat, so~yalietlerln 

bu f ibe lotlrak etmediklerini 
eöylemlo ve demiştir ki: 

- Muharebe ancak ondan 
kaçınılması kabil olmıdı~ına 

emniyet hAeıl olduğu zaman 
patlayabilir. Meclisteki nutkum· 
la bu iki yıllık hizmetin boş 

senelerin efrıd nokeanını dol
durmak. ic;ln değil, fakat elde 
mevcod asker mlkdarını artır· 

mak mıkeadile teklif olunduğu· 
nu lebat etmiotlm. Birçok 
mflhlm ıaylavlar da hakikatin 
böyle olduğunu itiraftan çekin· 
medller. Franea 1912 ve 13 
teki batılara dtıoOyor. Eğer 

Pırf tedafiU bir politika taklb 
edilecekse lstlhkAmlır ve mev· 
cod kuvvetler kifayet eder . 
Fakat hazırlanan bir t11rru11 · 
dur. Bonon için de tcıhllkell 

bir devre başlam1ştır. Ltzım 

olan şey Almınya'nın dı işti· 

rak edeceği umumi bir ıllih· 
sızlanma itllAfıdRr . 

B. Eden Prag'a geçiyor 
Varşova, 2 (A.A) - Bogftn 

saat 11 de bay Eden dıo işleri 

bakanlığında bay Bek'I ziyaret 
etmletlr. Konuşma saat 13 e 
kadar devam ettikten sonra 
lnıillz bakanı relsic6mbur 81· 

kıemı Bulgarları aığındJlar. 

Dıbl - kınama 

Örnek: dlnlmlsl kınayın, dJ. 
nlmlze dahleden 

Dahi (Dahlft tesir anlamanı) 
karışma, (fr.) actlon de ıe meler 

Dıhmı - 1 · topf loek, 2 · 
(bık mezar, tlrb~) 

Dalma - her vakit, bir dft· 
zOye, (fr.) toujours 

Örnek: dalma bizi lolmlzden 
ılıkor, her vıkıt bizi iolmlıden 
ılıkor. 

Başkalarını dinleme•, dılmı 
kendi söyler, baokalarını din· 
lemez, bir d8s0ye kendi söyler 

Daimi - devamlı (T. Kö.) 
ıürel (fr.) contlnuel 

DalAlete dflemek - azmak, 
eapmak, eapıtmık - a'egarer, 
tomber dana l'ıberratlon 

Örnek: DalAlete dGşen mil· 
letlere, onların bOyOklerl do~ru 
yolu göaterlr - sapıtan (doA 
ru yoldan eapan, azan) ulaıluı, 
onların bflyOJderl doğru yola 
gösterir. 

DAm - tosak 
Ör~ek: dimi iğfaline dflılr· 

dftğd - aldatma tuzağına dft· 
şOrdilga. 

Dtmıd - gilveyl, (fr) gen· 
dre, beıo ·f Ilı 

Dimin - etek 
DAnt - bilen 
Dıntı - bilgi 
Dınlşmend - bilgili 
Dtr - ev, yer, yarcı 

Örnek: dArı dilnyı - dtlnya 

rayını gitmiş ve rP-lslcllmhur 
tarafından kabul edilerek ôğle 
yemeğine ılıkonolmoştor. 

Yemekten eonra bay Bek ve 
bay Eden arasında konuş alma. 
iare yeniden baolanmıttır. 

Bay Eden akoam Mareşal 
PJleudıkl tarafından kabul edil · 
mlş ve şeref ine verilen bir zt. 
yafette bulunmuştur. MQzake· 
reler yaran ıabıh devam olu 
nacak ve ôğle dstO İngiltere 
bdydk elçiliğinde bir ziyafet 
verilecek.tir. Bay Eden'fn niyeti 
yarın akışım Prıg'a hareket 
etmektir. 

Neler konu,uldu? 
Varşova, 2 (A.A) Kay 

Eden bu sabah hay Beke Ber· 
lin ve Moekova'dan getlrdi~I 

lndbalım ozon uzadıya anlat· 
mıştır. Ondan eonra hay Bek 
de Şark anla~ması hakkındaki 

noktat nazar1Dı teferruatı ile 
hlldlrmlştlr. 

İyi kaynaklardan alınan ha· 
berlere göre, mukaveleler hak· 
kında başlanılan konuşmaların 

temeli şimdiye kadar imza edı l· 

mlı.ı olan ademi tecavüz ani· 
taşmalarına dayanmak~adır. Bun· 
lera mütecavize yardım edilme· 
meei ve milteculzfu tarif l hık· 
~ındıkl ındlışmalarlı A voıtur
yanın fstıklAlinl garanti için 
dftounillen aodlaşmıyı henzlyen 
bir lonsQltıayoc andlaşmı llhe 
olonacıktar. 

İyi haber alın mıhaf il Avı o· 
pının Şark kısmı için yapılacak 
böyle bir mokav"leye lıştfrakl 

lngllterenln red etmlyecegial 
zannetmektedir. 

Sıyaıal mıhafllde bir nllıt· 

binlik mevcod olduğu şimdiden 
tebarftz ettirilebilir. 

Pilsud8ki ile Mftlik.at: 
Varşovı, 3 (A.A) - Mareşal 

Pilıodekl B. Eden ile 50 da· 
klka aüren bir görOşme yap 
mıştır. Görftıme Belveder sara· 
yındı olmuştur. B. Bek bo gö 

Diril (debdebe) - görk.,m 
Darbe - çırpı, voroı, (fr) 

ceup 
Örnek: bir darbede yere 

aerdl - bir voruetı, yere serdi. 
Darbetmek - dl>ğmek 

Dair - Oserlne, için, dolayı 
(bık: Ald) 

Daire - değre (fr.) cercle 
Örnek: daire şeklinde bir 

mua, değre ıekllnde bir maaa 
Onun dalrel muhabbetine 

giremedi, onan ıevgi değreııine 
giremedi. 

Dılrenmıdu çepçene, 
çepeçevre 

Örnek: dlemın ordusunu 
dıirenmıdar ihata ettik, dOt· 
mın ordoıona çepeçevre sardık. 

Dairevt değirmi (fr.) 
clrculalre ı 

Ömek: dairevi bir sini, de· 
ğlrml bir sini 

Dıl4let - eapınç (&.) ega· 
rement ıberıtlon 

Örnek: akıl, lneanları dell· 
letten kurtarır. Akıl lneanlın 

ııpınçtın kurtarır. 

Darbımesel - atılar ıl>zft. 

Dırftlicese klmaeılzler 

yurda. 

Daıtan - destan (T. ~a. ) 

epope (T. K.a.) 
Dıetıni - epik (fr.) eplqae 
D1611ılı - yurtsama, • (fr.) 

noıtal~e. 

Dahalet etmek - ıığıomık, 
(fr.):se refugler evi 

örnek: Maekatı resinden cft 
dt kahocı dalseılıya utradı, 

doğdu~o yerden {ayrı kalınca 

yarteamıya uğradı. 

r6şmede hazır bulunmuş ve gö· kabul eder. Fakat, Lehistan 
rftşmeler Fransızca cereyan el· ılyıeaeının temellini teşkil eden 
mlştlr. bu prenelbler bazı yabancı g•· 
Almanya'dan Temenni: zeteciler tarıfındıo Lehistan 

Londra, 3 ( A . A ) - Bay hakkındı ileri eQrülen lhll· 
Eden'Jn Şark mleakı hakkında mallerln hakikat olarak telik-
yıptığı aon gör'ftşmelerden hah· kisini lcıbettirmez.,, . 
ıeden Mornlng Post diyor ki: Varşou, 3 (A.A) - Bari· 

- BOtftn acun Almanya'oın cfye bakanı bay Bek tarafın · 
tekbaşını bir vaztyette açıkta dan bay Eden şerefine verilen 
duracağına bu misaka iştirak ziyafette Polonya hariciye na · 
etmeelnl tımld ve temenni el· zırı aşağıdaki söylevi yapmıştır: 
mektedlr. -Bundan az zaman evvel İn· 

Varşova 3 (A. A) _ Bütiln giltere ve Polonya mtınaeebet· 
gazeteler lngtliz bakanının eah· lerlne dair eıkl veelkaları ka· 
ılyetl ve Lehietan htıkumetl raştırırken bir mektub buldum. 
mümeselllerlle yapacağı görüş · 3 mart 1568 tarihinde Polonya 
melerln esası hakkında mıka· kralı Slgimeond Auguet tarı· 
leler yazmaktadırlar. Gaztteler fındın lngtltere kraliçesi Eli 
Varşova mftzakereleri netice· zabete gönderflmlo olan ha 
elode B. Edenin Lebietın siya· mektubta kral kendisine ıld 
aasınıu özQ ve amaçları bak- bulunan b6Uin limanlarda İn· 
kında sağlam eorette malumat· glltete kraliçesi tebaasının tıpkı 
tar olacığını söylemekte ve Polonya gihi muamele göre 
genç lnglllz politikacılara neı· ceklerlni temio etmektedir. 
linin en muhterem bir mQmes· Mllino 3 ( ~ · A ) - Strezı 
aill olan murahhas, Lordunun konferaneı hazırhklarına devam 
bOyük meziyetlerini tebarQz olunmaktadır. Murabbaı heyet · 
ettirmektedir. Gazetelt:r ayni feri İsola Belle adaeıada Bor 
zamanda 8. Edenin b 1 zlyare· romeo sarayında oturacaklardır . 
tinin İngiltere . Lehistan müna· Devlet adamlıarımn mQzakere 
ıebetlerinin inkişafına da yar· lerl muhtemel olarak taht &a· 

dım edeceği ilmidir f fzha · lonu yanındaki hüyQk musiki 
etmektedir. salonunda ve Napolyon'un otur· 

Bükiiwet taraftarı Kurjer duğo salonda yapılacaktır. Bu 
Porant1y gazf tesl diyor ki: salonlar eski FJoranıe eşyaları 

ile süslenmektedir. ' Mazakere· "B. Eden'in Vareova'yı zi· 
yaretl Oder nehrinin şarkın· lerln devamı eenaaında adının 
dıkl Avrupa mıntıkaaı siyasa· meşhur bahçeleri geceleri do· 
sının hakiki mef bumu bak· nanacıktır. 
kında İnglllz dtışdocelerlnl Varşovı 3 (A.A) - 8. Eden 
zenginleştirmekten hali kılmı· dışarı lışlerl bakanı B· Bek'ln 
yıcaktır. Lehletan'ın Sovyet söylediği söyleve aşağıdaki ce-
Rueya ve Almanya ile mQnı vahı vermiştir. 

ıebetlerlnl tıbilleştlrdfğlndeo · -Beyanı hoşimedl saadetinde 
beri bu mıntıkada vaziyet cezri şimdi eöyledlğlnlz cemllekAr 
eorette değişmiştir. Lehistan sözlerden ötftr6 size teşekkQr 

kendisi tarafından halen vüco· için bOyflk bir z~vkle ' ayağa 
de getlrilml~ olan emniyet kalkıyorum. Brftanyı hGkft· 
sisteminden daha iyi olmak meti bir İngllls bakanının 

eırtlle her tftrlfl emniyet eiıte· Varoova'yı ziyareti için vakı 
minin korolmaeını çaLemıyı olan daveti almakla bOyftk bir ......................... 

zln (bir kerede) yaz lira bor
cunu çıkarıp veriyordu. 

ôraek: borcunu ödemediği 

için aleyhine dava açtım, bor· 
conu ödemediği için ona karşı 
dllev açtım. 

Dava - •nva (fr.) cıuıe 

örnek: davaanı bflyfik bir 
bellgıtle anlattı, ıavııını bGytlk 
bir uzdllllkle anlattı. 

Davacı - dllevcl. 
Dava etmek - dllev açmak, 

(fr.) lntenter ueproceı 

Davet - çağırı, (fr.) invl· 
tatlon 

Davet etmek - çıgırmak, 

(&.) lnvlter 
örnek: bo akşamki toplantıyı 

eizl de davet ettim, bo akoamkl 
toplantıyı sizi de çağırdım. 

Davetiye - çağrılık, (fr.) 
lettre d'lnvltation 

örnek: onun davetiyesi gön· 
derilmemlş, onan çığırılığı gön· 
derUmemlo 

Dlyln - ılıcıklı 

örnek: dlylnler vekili, alı· 

caklılar yekeıl 

De'b - törfl, (fr.) usage 
Debağ - sepici 
Debığıt - aeplcUJk 
Debağıt etmek - aepllemek 
Debağhıne - aeplle 
Debdebe (ve dArAt) görkem 
Def'ı - kere (T. Kö) kez 
örnek: else bana kıç defa 

söylemek IA.zım? ılse bono kaç 
kere eöylemell? 

Son defa kuıoronu ıffedl· 

yorum, son kez suçuna b•ğıo· 
lıyo~um. 

Def 'attın - birden, bir ke· 
zla, bir kerede 

(1) 80 oekll hakkındı yazı· 
Jıcaktır. 

önergeler 
Kılavuz ıöslerl tlzerlne, her 

liııtenln (ULUS) ta çıktığından 

bı11lımak ftzere bir ay içinde, 
istek edenler yt.nl bir önerge 
ileri ıtıreblllrler. Bunlar T. D. 
T. c. genel kAtlpllğlne fD eekJI 
altında gönderilecektir : 

r \ 
Oımıulıca • . . . . . . ke· 

llmeılne kılavuzda . . • • . . 
kıreılığını uygun (yahut : ye· 
ter) glirmilyorom. 

Sebebi : (kısaca) . • 

. . . . . . . . . . . 
Önergem eodor : . . . . ( 1) 

İmza 

(1) Borada bir önerge gl>ı· 
terllmlyen yazılar Ozerlne bir 
şey yıpılımıyacaktır. 

Denizli Vilayet Meclisi 
- Batı 1 inci ylzde -

doğurdu?) başlığı altındı De· 
nlzll umumi mecllııl lyelerlnln 
onar lira gdndellk aldıkları ya· 
zıh bulunduğu gOıfllda. Vlfa. 
yetimi• umumi meclfıl flyelerl 
gOnde on lira almamakta, bo 
huıuıtakl kanunda enas miktar 
olarak gôıterlldlğl 6zere gdnde 
br:ş lira muhaııeısıt almakta· 
dırlar. Do yası bir şakıyı lb 
tin ehe bile herhangi bir ın· 
layıea meydan kalmamak için 
keyf lyetln bu •eçhlle tavzihini 
111ygılarımlı dilerim. Örnek:IYauın askerlerinin 

bir kısmı Balgarlırı dıhılet 
ettiler. Yanan ukerlorbala bir 

Daraban - çarpma, çırpıntı 
Örnek: darabanı kılb - yO· 

rek omrpıat111 ( çarpınb) 

DıCbsılıyı uğramak - yurt· 
aamık. 

Dava - dlln (fr.) proceı 

örnek: defıten ytlz lira bor· 
cana cpkanb •eriyorda, bir ke· 

Denlsll V allıi 
F. Tabal 

memnuniyet hluetmlştlr. 

bo şeref in hını naelb o 
aındın ôttırfl ne kadar 
zuz oldoğomo tasvir ede 
Emin olunuı ki, ıimdlyo 
Pırla · Berlia ve Moekofl 
cereyan edip peroembe 
Prağ'da nihayete erecek 
bl r serf istihbar mahiyeti 
görftşmeler çok kıymetlidir 
Avrupı'nın bogtınk6 vui1' 
aydınlatacaktır. 

Varoova, 3 ( A.A ) -
Eden, Bay Bek lle gOrG~ 
rlnf öğleden biraz ıonra ~ 
mlıtlr. Resmi tebliğde e~ 
denildiğine göre, aamlml 
şekilde cereyan eden gör~ 
lerde Bay Bek, bay Ede' 
3 - 2 tarihli İogllls · Fff'llİ 
tebliği ile ortaya çıkın met'"' 

1 lerle ılel'umom Avropa'aı• • .,. 
zlyetl hakkındı Polonya bP~ 
metinin noktıl nazırlanDJ 
dirmlştir. Araştsrma mıblf~ 
de olan bo görllomelerde " 
ııdın hoaul buldoğu 

edilmiştir. Ayni samında jf 
rupa vasiyetinin mClıtakbel J 
klşıfı için ıık; bir temll ti 
hafazaeı ltızumonon şıyıa• ,ı' 
olduğa bydedilmlotlr. -""' .... 

Varşova 3 (A.A) - Royr 
Ajansından: •lı 

Mareşal Pllıodeskl'nlıa '.-.! h 
nOıe nısarın şark mleakı r.. 
kında bay Bek'ln dlıClne = .J. 
hertflrlft uzlaşma teklifini P' 
surette redettlğl .Oylenmekl,I 

istemek 
Başarmaktır. 

- e.,. 2 inci ııblfede ,, 

- Ohhh lote kaya 
Bu da meydanı çıktı, 

amma soyu yok ne yı 

C4celerln başkanı eli 
deetJyl uzatarak: j 

- (Bana al) dedi ve ~ 
içine botalt. 

Özalp eline ılmıııylı 
berrak bir au ile dolan 
kayayı bopltb. Sa kayar'! 
rıya kadar doldarmafta. 

lerla bayagı: ~ 
- Temiz inancın ve ka 

isteğine karşılık bu ıa 

vakit karamıyıcaktır dedi-~ 
Zımınlardınberl hurel 

d•ğı ışığa ve ıuyı kavaıto ~ 
gören pıdltıh sevincinde• !:"j 
kaldı. Ösl soyu temi• ~ 
gencinin 11rtını okşayarak: af 

- Kimsenin yapamıdJI'-' 
iti sen baprclın, pana• f 
kasandın, varol oğul dedi~ 
vadettiği gibi yan nraaı f.A. 
Getflne çevirdi. Ôsalp ıa ~ 
eayılar zenginler 1ır11ına k J 

GClnln birinde, ÇaktlJe 1'_ 
işini ( mesleğini ) bırıklll' t.f 
sengin varlıklı arkadıtıyll ..J 
lotta, özılp'ın baışındaa F .. 
lerl ögrendlkten aonra 
tlzOldCl... /, 

Sebatlı olmanın, bele _. ~ 
llmsls gibi görilnen 1~ 
kartı bile terbiyeli dav~ 
lneanlıktan, erlikten ~ 
mının çok yerli blrıey oldor" 
blrıs geç anlımıotı .. 

MuallilO 
Sabite A. {Jıt' 

Son -

Yangın 

Çık ıyordu •• 
Gece '""' 23,5 te Pi~ 

hanında Kırkağaç belodi1 ~ 
yaııh 2 namarab k8lll ~ 
ıoför Mehmed tanfındaO '-. 
zln konarken elinde~ 
limbua devrllmlt •o ~ 
tenekeli pırlamıour. 

yetlıen itfaiye •teıl 

mittir. 
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UmlYmô Haırp'lte TlYırlköye"' Yoklamal.ar Denizli Elektirik Türk 
__ <de OuııgöDö:!ğ Ca\SlYSDaıroa Hakkınd~'Knı- Anonim 

660 32 

528 32 
ocağı. 

7 2326 12 
Mst. mv. için yukarıda cinsi ve miktarı yazılı yedi adet ka· 

zan ocağı açık eksiltme ıınretlle satın alınacaktır ... balesi 6 ni· 
lsan 935 cumartesi gftnd saat 15 de Juolada Met. mv. ııa. al. 

ko. da yapılacaktır. Talihler şartnamesini her gftn öğleden evvel 
komlııyonda görebilirler. Talihler 2490 eayılı arttırma ve eksilt· 
me kaoononon:2 inci ve 3 üncü ma'deslnde ve prtnameslnde 
yazıla vesikalarla birlikte ihale eaatlnden evvel komisyona mil· 
racaatlerl. 20 25 29 ( 813 

lzmir Muhasebei Hususiye Müdür
lüğünden: 

İdarel hososlyel < vllAyete ah iken Tilkilik caddesinde kAio 
yanık han arsasınının mftlklyetl eatılmakla mezkur arsaya cari 
yarım masura anyon mdlklyetl satılmak üzere 20 ~ün milddetle 
mftzayedeye konolmoıtur. İsteklilerin 2Vi.9J5 pazar günfl eaat 
9 dan 12 ye kadar encftmenl vll4yete gelmeleri. 967 

lzmir Muhasehei Hususiye Mndttr
IOğünden: 

İdarel hososlyel vlllyete alt Balçovada ılıcalarda mevcut köhne 
demir saç. maden, mermer vesaire satılacıtğıodan 20 gün mOddetle 

mOzayedeye konolmoştor. Taliplerin 21.4.935 pazar gOnü saat 

Foça kazası Kaymakamı bay 
Hilmi kırkbet lira maaşla içeri 
işler bakanlığı mahalli idare· 
ler ikinci şube müdilrlftğQne 

tayin edilmiştir. Foça Kayma· 
kamlığına da Ak.dağ Kayma· 
kamı hay Nuııret naklen gele· 
cektlr. 

İnhisarlar İzmir 
lüğfloden: 

Uşak inhisarlar 

başmüdür· 

975 
idaresinde 

mevcut ve ndmonelerl borada 
mahf oz 927 kilo kullanılmış 
çul parçası 18·4·935 peroembe 
günfl Hat onbeşte pazarbk ıu· 
retlle ııatılacaktır. İsteklilerin 
o gftn İzmir inhisarlar başmü · 
dürlyetlnde müteoekkll komls· 
yona milracaatları. 4 8 J 2 16 

İzmir İkinci Hukuk Mahke
mesinden: 

İzmlrde mukim Kadriye ta· 
tıfından kocası Karşıyalra'da 

Şeımlkler kôyilnde mukim iken 
gaybubet eden Hoca Ahmet 

oğlu Abdullah aleyhinde ikame 
olunan dava ve icra olunan 

dava ve icra olunan muhakeme 
netlceılade tarafeynin boşan· 

malarını ve bu huauııta tabak· 
kok eden kabahatine mebni 

9 dan 12 ye kadar encilmenl vilAyet" ~elmeleri. 968 mumaileyh Abdullahın yeniden 

1 1 111 1111 1111 111111111111111111111111111111 lllllllll lllllllllllllll lllllll bir sene müddetle evlenmmeeslne 
lllliiliıiliiiililıliiiıiıliiiiiiliıiliiıiıliiiiıiıiıillıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiilıiıiıiiiıilliiiiiii111111 ve m aşterek çoco kları oı n hakkı 

_ İZ M 1 R = veliyetlnlo anaH milddel Kad· 
- rlye'ye verilmesine ve çocuk 

:: Esnaf ve Ahali bankası= için yevmıye yırmı beş kuruş 
nafaka takdirine ve masarifi 

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

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

Alaşehir, Tire .. 

HertilrlO Banka ~luameJatı Yapar .. 

Bir senelik mevduatı 

Allı aylık 
Vadesiz hesabı 

6 

= muhakemenin müddelaleyhe tah· 
- miline 25 :J.935 tarihinde müd· -= delaleyh hakkında gıyaben ka· 

rar verilmekle bo bapta usolen -- tanzim kılınan ihbarnamenin -= müddeialeyhin lkametgAhını ter· 
-- kederek gaybubet eylemesine 

ve elyevm bulunduğu mahallin 

'meçhollyetloe mebni tebliğ 

makamrna kaim olmak üzere 
mahk~me dhaohaneslne talik 

kılındı~• UAD olunur. 

Şirketinden: 
11- 4- 935 Perşembe günü ihale 

edileceği ilan olunan Denizli idare 
elektirik tesisatı projelerde yeni
den tetkikat yapılması sehehile te
hir edilmiştir. Münakasat ve ihale 
tarihi ayrıca ilan olunaeaktı. 973 

Türkiye Ziraat Bankası lzmir Şu
besinden: 
Mevkii 
Burnavı 

" 

< 

< 

Sokağı 

merkez 
yıkık minare 

cayı ferah 
hnuıbaoı 

... 

balıkçı başı 

mftsabaka 

Ctnıl 

hane 
arıa 

" 
ddkklo 
area 

" 
bahçe yeri 
tarla 
ddkkAn 

No. Mohım. k. 
68.80 500 

42.1.46 300 
32.34 nakit 6 

2.2 800 
62 500 

42.4t.l 
72 nakit 

nakit 
25 

manav kuyo çingene 4.5 hlHe ha· bil& 

200 
100 
500 
800 
900 

mezarlığı rap bağ 
Bayraklı bülbiU sokak hane 18 700 

" hallllye arıa 20 200 
" uıenemeu caddeıi .. 2 600 
.. bnrnava c. " 22.28 300 
.. ayva sokak 3.8 hiHe < 5 500 
< .. 3.8 .. .. 9 600 
< " 3.8 .. " 7 900 
" •lıne ıokağı " 13 100 
.. " .. 9 100 
.. " ... 7 200 
" moradlye ana bahçe ~l 900 
" menemen caddeal arsa ~2 300 
.. " .. " 60 300 

.. incirli ıokak " 3 500 

.. oeftall < hane 8 800 
< buruna c. arsa 46 800 

Yukarıda evsafı yazılı Yunanlı emnll 25.3.935 tarihinden 
itibaren gayri mabadll bonosu veya peşin para ile açık arttırma 
soretlle ıatıta çıkarılmıştır. Malın satıldığı seneye ah devlet 
belediye vergi ve restmlerlle ealr masraf tar müşteriye aittir. 

İhale 15.4.935 pazarteıl gantıdür. Taliplerin ydzde yedi buçuk 
temlnatlerlle birlikte ihale günfl ıaat 14,30 da Ziraat bankasına 

84J mQracaatlerl. 

1'ürkiye Ziraat Bankası lzmir Şu
besinden: 
Mevkii Sokağı Cinsi No. Muhammen k. 

Toran menemen caddesi ana 
dftkklo oda 

167.88 1200 

Tepecik • akşam ıokak 44A4.1 2000 

c pirina çıkmazı 8 barakalı tarla bili 
1 < < c.: 

Burnava letanbollo oğlu 4. 5 hlHe hane 
Darağaç demirhane 14..96 c.: < 

Buca özde mir area 

1.1 
23.25.29 

38.1 
44.34 < « matazı 

« kemalpaea caddesi 

Bornava aeım bey 
Toran menemen caddesi 
Dırağaç demir mahmetçlk 

« 

< 

< 

< 

< 

« 

makara 
tramuy caddesi 

eark 
demir mehmetçlk 
tramvay caddeıl 

< < 

< 

< < 

Alsancak lımlr bıhçelerJ 

« kftpecl oğlu 
Tepecik sakızlar 

c: < 

arsı 

hane 
ar&a 

bil& 
14.16 

225 
dakkln 2 

12 
79 
11 

< 

ahır 

hane 
ddkkAn 

< 

< 

arsa 
hıoe 

< 

ahır 

ı.5 hlss hane 

4 
78.58 

84.128 
77.48 

116.118 
7.1.9 

104 
3.4.1 

12 

2500 
2100 
5000 
1500 
1100 
2000 
3500 
1200 
1100 
1200 
1200 
1800 
(800 
2700 
1800 
2000 
2100 
1400 
4200 
2500 
3300 
1500 

Yukarıda ~veafı yazılı Yunanlı emvali gayri mQbadtl bonosu 
veya petln para ile !H.:3.935 tarihinden itibaren ve kapalı zarf 
nsullle satışı çıkarılmıştır. Kıymeti mohımmeoeel lklblo lira ve 
dıha ziyade olan emvalin lhalel kat'iyyelerl lstizana tabidir. Ma· 
ı.o eatıldığı seneye aft devlet ve belediye vergi ve reslmlerlle 
ealr masraflar mOşterlye aittir. İhale 17.4.935 [çarşamba glind· 
dar. Talipler istedikleri mala ah teklif mektubunu bir zarfa 
koyab zarfı mdbürllyecekler ve dstiloe muvazzah adreslerini ya· 
zacaklardır. Bu zarfı talih oldukları malın muhammen kıymeti· 
nln yftzde yedi buçuğu nlsbetlnde teminat makbazu veya bınka 
mektublle birlikte ikinci bir zarfın lçioe f koyacaklar ve bu zar· 
fı dı 111Qbflrliyecekler ve zarfın fleUlne talih oldukları malın 
adresini yazarak ihale günil saat 14,30 za kadar bankada mftte· 

eekkll satış komisyonu riyasetine milteeelell numaralı bir mak
buz mukıblllnde vereceklerdir. Taliplerin ihale ,ana ııaat l 4,30 
u kadar Ziraat bankuına m6racaıtlcrl. 915 
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1 - Bayram günleri açıktır. 

Muhterem mOşterllerimlzden gôrdftğOmOz rağbet ve 
teveccühe naclz bir mukabele olmak Qzere bayramıo 
birinci günOnden .Mertın nihayetine kadar resim çek· 
tirecek saygılı müşterilerimize lilrer zarif hediye ver· 
meğl dOşündftk. 

Mfişterilerlmlzln bu hediyemizi kabul etmekle bizi şeref· 
leudlreceklerlnl 6mlt ve temenni eyleriz. 

2 - Mağazamızda en yeni fotoğraC makineleri ile eczaları 
ve umum fotoğraf malzemesi buyOk tenzilat ile satıl· 

maktadır. Muhterem mQ~terllerlmizlo bilhassa nazırı 
dikkatlerini celbederlz. 

Resne Fotoğraf hanesi Sahibinin 
l\f üşterilerindeıı 8ir Ricası .. 

ikinci Beyler sokağındaki fotoğraf hanemi kapattığımı saygılı 
müşterilerime IUtn ederim. 

Kllşeleriml Emirler çarşısında Bay Hamza Rüstem fotoğraf· 
hanesine naklettim. Sf parle vermek isti yenler f Qtfen oraya uğ· 
rasınlar. 

Ben de şimdilik ekser zaııı11nlar oradayım. 

BAHAEITJN · fOTO RESNE -

Akşehir bankası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

u~müır Şyfb>e~ö 
lklncl kordonda Borea civarında kendi binasında 

TELEFON: 2363 --.. ····---
Hertürlü Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

!\lüsait şeraitte mevduat kbul edilir 

Hububat, QzQm, incir, pamuk, zeytinyağı, afyon ve 
sair emtia kumusyonculuğu yapılır. l\fallaran vüru· 
duoda sahiplerine en mfisait şeraitle avans verilir. -lzmir Evkaf Müdürlüğünden: 
s~oelik 200 lira geliri ve Evkafın da hiHedar bulunduğu ali 

paea caddesinde kAin 28 No. h dftkkanıo 14 aylık icarı arttır · 

mıya çıkarılmıştır. İhalesi 9.4.935 eah günil saat onbeotedir. 

lstiyeolerln Evkaf ldareılne milracaatlerl ilAo L olunur. 
31 4 9 922 

- ' 

Tayyare Piyangosu 
6 inci keolde 11 Nlıan 1935 

•• 
ADET L 1RA 

l Mı'lktfat 50000 
1 İkramiye 200000 
1 il 25000 
1 

" 20000 
1 " 1 5 o o o 
1 

" 10000 
1 

" 5000 
2 

" (2000) 4000 
10 " (1500) 15000 
20 " (1000) 20000 

100 " (200) 20000 
300 " (iO) 21000 
562 " (50) 28100 

1500 " 
(40) 60000 

5200 493100 
22500 " (20) 337500 

25000 Adet S:l0600 

Ôksnrcnler! l\lut· 
laka (Okamentol) 

' . . . : ~.. : ·, _,; . . /.. . . . . Aydın Nafıa Başmühendisliğinden: 
1 - 20758.18 lira keşif bedelll Aydın· Tire yolunun 17-f-

4.55 · 19 +233 arasında 9 menfez lnoaata ekelltlPeelOe 
istekli çıkmad1ğından yeniden ve bir ay mOddetle P'' 
zarlık ekıiltmeelne konolmuıtor. 

. .. ......... ~ 

Ôksnrnk Şekerle· 
rini Tecrübe Edi· 
niz ... 

ve Pürjen ~abapın 
En Osuın Bir l\lils· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmnymız. 

Kuvvetli l\lns bil 
lstiycnler Şahap 
Sıhhat SOrgnn 

Haplarım :Maruf 
ecza depolarmdan 
,.c Eczanelerdf!n 
Arasınlar. 

• 

cc: 
< 
..J 
>
<C 
ca 
L&.I 
> 
z 
c:C 
>< ca 
a: 
u.t 
(!'J 
L.LJ 
c -(!'J 

>
c:C 

"' 

Üolverehede Dôçent, 
(Muavin Profesör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara hergiln öğleden 
sonra bakar. 

İetikllil <'.addeai No. 99 
Ankara apartmıım 2 inci kat 

Telgraf • " S TAN 11 U L 
Telefon : 49250 -. 

Ji'rateJJi Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"TELA.MON,, vapuru elyevm limanımızda olup l nisandı 

Anvere, lloterdam, Amsterdam ve Hamburg için yfik alacaktır. 
"STELLA,, vapura 6 nl!!anda b kleomekte olup yftkfinft bo 

şaltrıktan sonra Borgaıı, Varoa ve Köstence limanları için yok 
alacaktır. 

"ULYSSES., vapurn S olunda gelip 11 nleana kadar Anvere, 
Roterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT L1NIEN 
11VIK.INGLAND,, motöril 2 nisanda Roterdam, Bamburg. Co 

pcnhageo, Oantzlg, Gdyniı, Goteburg, Oslo ve İskandinavya 
limanlarına hareket edecektir, 

11Sl\J ALAND,, motörQ 14 nlaanda Roterdam, Hamburg, Co· 
penhagen, Gdynfa1 Dantzlg, Goteburg, Oslo • ve lskaodlnnya 
limanlarına hareket edecektir. 
"UOL~N O,, motörfi 2 mayısta Roterdam, Hımburg, Copen· 

bagen, Dantzlg. Gdynia, Goteborg, Oslo ve lekaodlnavya liman· 
)arma hareket edecektir. 

SJ<:RVICE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

"PELES., vapuru 6 nleanda ıellp 7 nll!lnda Mıhı, Cenon, 
Marallya v~ Banelona hareket tdecektlr. 

2 - lıteklllerln 661 numaralı ekelltme kanununa göre b•· 
zırlıyacalr.ları veslkılarla ytııde 7 15 nlebetlode telPl011 

akçeelle 11.4.935 perıembe gana eaat onbeıte .,.U•f'1 

encamen\ne gelmeleri. 

!l - Ekalltmlye girecekler ehliyeti fenniye veılkalarını bit 
mühendisliğe mtıracaatle almaları. 

4 - Fazla izahat almak bılf enakını görmek lıtlyenleıl' 
lımlr n Aydın nafıa bıımabendfıUğlne maracaatlerl· 

24 28 4 8 800 ~ 

DOKTOR 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi Rootken MQtahasıısı 

HERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 
ve ELEKTIR1K TEDA VİLERI. 

Yürllmi1en ve Bilhaaaa RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Violc 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri Yapılır. 

ikinci Be ler Sok.ak J:.'ınn Karıı~ı No. 25 Tele. 2542 

V. N. 
/!. 

VV. f,. H. 
Der Zee 

& Co • 

Olivier ve şürekil" 
Van sı Limitet Vapur 

DEUTSCHE LEV ANTE .LlNlE 
"ALAYA,, npuru 2l martta 

Anvere, Roterdam1 Hambarg 
ve Bremen limanlarına hareket 
edecektir. 

11AKKA11 npuro 31 martta 
bekleniyor. 4 nisana kadar 
Anvera, Roterdam n Bamburg 
ve Bremeo limanlarına yak 
alacaktır. 

Acentası 
CendeU Han. Birinci &ordD' 

Tel. 2~43 

Tbe Ellerman Llneı ı..ad· 
"GİTY OF OKSFORD,, ••· 

puro nisan batlangıcıncla v:. 
dra ve Anvere'ten gelip ı.ıa 
yede bulunacak n ayni .. ~ 
da Londra 'fe Hail lçlo 14 

alacaktır. 
10 

0 ROUMELIAN11 Hpord,dl' 
nlıanda IJverpool Senanee• 

ıellp botaltacaktır. ,,. 
••RUNO npora alllo 

" •" 

11MOREBA,, nporu 15 nl· 
ıanda bekleniyor. 20 nleaua ka· 
dar An'fere, Roterdam, Bam· 
barg •e Bremen için yak 
alacaktır. 

,lllllllllllllUlll!U!ll't Dok tor ~111111111111111111111111, " DERINJE ,, npuru 5 nl· - A K ı T - sanda bekleniyor, Anvere, Hım · 

nanda I~ondra, Hali 'fe ... ,ıır 
nn'tea gelip tahliyede " . 

nacak 'fe ayni zamandı ~ = • efil 3 0 ll ay ~ burg n Bremeadeo ytık çık.. · 
= = racaktar. 
~ Bakteriyolog ve bulaşık ile ealğın hastalıklar = DEN NORSKE MIDDELBA VS = birinci eımf mOtabassısı :: LINJE D s. A s 
_ Basmahane ietaeyonu karıısında dibek ıokak baıındaki Müved· ~ SPANSKELINJDNLO OSLO 
_ det salonu üetiinde 30 eayılı ev ve muaycnehaneıinde eabab saat 9 5 = dan ak~am 11at 9 a kadar haetalarını kabul eder. E: 
_ Müracaat eden hastalara yapılman lizımgelen uir tahlilAt ve ~ = mikroekopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılm111ına cevaz gö· ~ 
- rü.len Pnomotoraks (bava vermek) moaycnehaneeinde muntazaman 5 
iİİI 111 yapılır· 111111il1111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111111 llllİffi 

" ALBA JULYA " vapuru 1 mayısta gelip 2 mayıeta 
Cenevo, .Marıllya ve Bıraelon'ı hart:ket edecektir. 

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

İzmir Nev·York araeıoda aylık muntazam ıefer 

Maltı, 

"RI ·os,, npuru 25 nisanda ( Doğru ) lzmlr'den Nevyork 
için yak alacaktır. 
Hamlı: İlAnlırdakl hareket tarihlerindeki de~lolklllderden acente 

meı'ollyet kabul etmez. 
Fazla tafsiltt için İkinci Kor~onda Tahmil n Tahliye olrketl 

blnaıı arkuında Fratelll Sperco acentalıgına mGncaat edllmeel 
rle11 olunur. Telefoa: 2004 · 2005 

11BOSPHORUS,, nporo 16 
nleanda bekleniyor, Dleppe 'fe 
Nonec limanlarına ytık ala· 
cakhr. 
11NEPTUN,, SEA NA VlGATf. 

ON COMPANY Ltd. 
BUDAPEŞTE 

0 DUNA,, nporu 5 nleancla 
bekleafyor, doğru olarık Bralı., 
Budapette, Bratlılava n Viyaoa 
için ytık alacaktır. 

TBE EKSPORT STEAMSBıP 
CORPORATıON 

" EKSMOUTH ., uparu 9 
nlıan • doıru btklenlyor, Nn-

7ork1 Fl1Adelfl7a 'fo Bıhimor 

~···· dra n Bull için ytık ılael 

Deoteacbe Levınte L101' ,, 
IJOfıı.' 0 DELOS,, npuru Bılll elif 

Bremen ve Anverı'teD 1 
ytıkGntı boıaltmıttır. ... 

Not Vorut tarlhlerl '' ~ 
purlann lı•mlerl tserfoe ~ 
tlkllklerden meı'ollyet 
edilmem. ___ ../ 
limanlarına yak alacaktır· ' 

" EK.SELSIOR ,, .,.,poı~,f' 
mayıea doğra bekleniyor, 

~,,,. 

york limanına yak alıC 19 
"EKSMINSTER,, T•P11r~,f· 

mayısa dobra bekleofyor, ı 
ti k''. york limanına ynk alaCI ıl fi 

N. 8. - GeUı tarlh1'.,,, 
npar tarthJerlnde ıce•:,,, 
hiçbir mea'allyet kıbol ;oa~ 

Telefon No. 2007 · 


