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Berlindeki siyasal konuşmalar bitti -t 
Yapılan resmi bir tebliğden, görüşülen meseleler üze~i;e h;;:

iki tarafın fikir beraberliği ile karşılaştığı anlaşılıyor 
• 
lngiliz Nazırı Con Saymen Londraya döndü 

aj,~,~rlin : 26 (A.A) - Röyter 
hab ıtn istlhbarına göre bu sa. 
tdeQ itler ile Con Saymen ve 

ıakere~:a~ında başlamış olan mü 
t~'lilıat rıo başlıca mevzumıu 
1tı o:ıe~elesi teşkil edecek • 

~ z~un ı 111,t /\~ unduğuna göre evvela 
d,ij nıaııyının bu meselo-
tiı , Uoktai nazarını izah edecek-

'ı' Beıiin : 26 '~s (A.A) - Röyter 
S ıtıdan . 

~lııı,:h~.~e;in başlıyan İngiliz 
t~h k uıakereleri saat 23 bu-

ki anlaşamam.zlıkları izaleye 
matuf olduğu tabmin edilmek
tedir , 

edilmiş olduğu :fark vıı tahmin 
edilmektedir . 

Yine bu ıilsilei efkur dahi· 
linde Almanya ile uluslar kuru
mu arasındaki münasebetler de 
tetkik edilmiştir . 

Almanyanın noktai nazarı 

malı1mdur : 
Almanya bir çok defalar bil 

dirilmi~ olan şerait altında ulus
lar kurumundaki mevkiini al
mığa amadedir . Bıı lazım sart
ludan biri Almanyanın hukuk 
müsıvatının resmen 
dır . 

Müzakerecilerin 

tanınması-

Fransanın ~ıu:du devam etmiştir . 

111 •tııı 0 
.. :a

1
kiben İngiliz nazırları uluslar kurumuna vaki mürııcaa-

~ t> e leıe temioat verıldiğiue dair olan 
t ~Ilı•• 'u' Yemeğinde hazır bu- tının ihdas etmiı olduğu vazi-
Qa ~ ı l rivayetler kat'iyen tekzıh edil -

~tsiııe ~re. ngiltere sefaret· mektedir . yeti ıetkilı: etmiş oldukları da 
t gıtııııılerdir . farzedilmelttedir . 

Sitq Olldra : 26 (A A - J h Berlin : 26 (A.A) - Huıuıi Kovono askeri divanı tara-
.., oıı \t . ) on b 
'I e Ed b b h İ ir kaynaktan öğrenilmi•tir : f d · ı Al · 
b
. lteıL eıı u sa 1 ngiliı , ıu an verı en ve man zımam-
1t <1ancs' İngilizlerle Almanlar araaın- 1 l b le l ·ı ~· ~İYltct ille yaptıkları kısa darlarına ogi iZ a an arı e mij-
dılte,İQe ~eıı sonn Başvekalet da yapılmış olan müzakereleriıı zıkeraıta bulunmakta oldukları 
d·~' 3 Şguo:ıişler ve orada Lon· esaılı mevzuunu silahları bırak· bir sırııda ~bildirilen kararın İn . 
dı llıiı oJ ubat tarihinde neşre· ma meselesi teşkil etmiştir . Al· giliz devlet adamları üzerine kuv 
iı''iç 

111 
•n beyannamede mün- man bakanları İogiliz arkadaş vetli bir intiba hasıl edimi§ oldu 

~: ~Uı:k:leler hakkında Bitler larına Almanyayı !.om§u olan ğa tabmin edilmektedir . 
dıı. reye devam eylemiş · <levletlerio ıon deıece ileri var· Saat 19 veya 20 ye doğru 

1
. l)İinı mı§ olan teslıhatlarına müteallik resmi bir tebliğe .intizar etmek 
Uı "~il Ilı .. le .tıın11q uzııkereler 7,5 ıaat bir çok vesaik tevdi etmişlerdir. tedir . 
'. 1 tı lıit: · Dün bu mükaleme· Almauyanın teslibata müteallik Berlin : 26 (A.A) - Corres-

tııl 1~hıı~:•nda neşredılen reı olan noktai nazarının bir güne pondaııce diplomatiko politipue 
Ilı~ hı~k e tnilnakaşaların mev· ibhama mahal kalmıyacak suret- Allemande, Bugüa İngillz - Alman 

tııı· lnda h · b' 
8
1ttir . ıç ır §ey söylen· te bıldirilmiş yarı yarı Alman - ırörüşmrl• ri hakkında yeni bir 

ı~,i~ nııunıa yanın diğer diğer devletlerle ay- hareket noktası baılığı altında 
~t n..... beraber müzakere · nı vecbile hareket ettikleri tak· şunları yazmaktadır : 
. t "'~illi b. 

Y•a ttr . ır zaman üzerinde dirde son miterelyozuna kadar Hitlrr ilk görüomelcr esna 
1 lğı ve her iki tarafta- silablarını bırakacağının beyan - Gerisi ildrıcl flrlikde -
~Oilt-:-----------....:.--..:.-____ .....:., __ _ 

ı1~1ı11~tası Mısır Vezirleri Palestinde € Ilı ~<I ile b. 
~'tıa ın •br ihtiıaf çık-

N l 1 se eb oıacak tO ı.t ak. ..__ 
..,~~ ı() : 26 
~y,llıeti 2<t . (~A_ı - loıriltere 
\~ y, Vtrdi ~~ıncı teşrinde Ja . 
' l\oUa gı bir aotabı Maı t 
'ııtı~'tr<ıl .

1
' 1 afıııdan neıredi-

. ıt c, lob1• k 
ır ~., J sarı anununıın 

( ~ '''I 1 Poııy ıD ı,1 tıle d 8 tarafından mu-
~r \ 11}tf'Ytt1er~h~a edilm i ş o'an 

i~ı ~. ''ek il trı ıhlAI ettiğini be 
ba toteıtoda bulunmuş -

11lı Q ı. 
a-· Ponh 

Q~ ı,.11llde ·ı tarafındın Lond 
ı '\o 11 en b · 

ı. ~:d Uoouıı .. ır notada Mat 

18(\ "-- nglllltı nıı uıtıkil bir dev . 
~a n o ·ı 't' 1

1 İtib gı tere tarafın· 
~- l. hild· lre alınması icab 
ı'~l ltılo:ı k . 
qi• not, e ledır . 
'i~. bi, ltıu ll1arıtcebou Kouo· 

~ ~~ ; Vt J •hedeyi ihlal et 
~,' ~d~ t 'Pon hükumetinin 

ıt 1 '"a 111 () llı•ll ·•utta pulunma 
~ ııı 'lıadııı 1 beraber Mantc-
1tl ı·'ıuljYtt' Yapılan bir harc
ı 'l 1 tıi J 1 abuı 'Yen b •poayaya yük 
1ı~i tdellı . er haııgi bir tek 

t ıyeceğini kaydet · 

PQ . 
11' ~ tıs' t 

q~'t :---.... e 
Ctıtıin -

~ı . ist kurtarılması 
'•ı . endi 

l~lt . 25 ( • 
' ıte ,~ ı\ ) 
ıl'ııtııut'[er fed - Beyoel 
"l ı n, b· araıyonu Ulus 

t~'tııoıııaiı~rd lelgraf çekerek 
ık'ı ag. 

1. "lıl 'l'ld ayrı meıru 
ı't~ tı\tıL trıttn 
"ı\ l'ht· ll'kenı ıt olan ve 
~. ~ hi 1 keeiııe e ve mahkum· 

tıııı~'Ycıio' llııruz bulunan 1 
111ir , 1 leırıin etın ~ si . 

• 

Hükumet grev yapan Petrol amelesi
nin isteklerini tetkik edecek .. 

1934 yılında Palestine 42,358 Yahudi 
muhacir geldiği tesbit edildi .. 

Polis köpekltrl, ciııayellerl keşfediyor. 

Aklıii: 20 [Ilususi) mu hı biri· 
mizpen: 

Hükumet İnğiltereden biıta· 
kım köpekler ge tirtmişti; bu kö
peklerle ~meşbur Ebucelde çete
sini takib cdiı<ordu. Bu çeteyi ya· 
kalamak içia bütün maharetleri 
ni ve kuvv~tlerini sarfetmişti. 

Şi mdi hükumet ı.u köpekleri 
haber etmek keıfi ve rollerimi 
yakalamak işininde kullan ı yor. 
Bu arad3 Kudi.isde ( Ramallab ) 
k&ıasında bir adem, başka bir 
adamın ağa ı;Luırıı kesmekten 
suçludur. Bu suç ile poli > ıl ire· 
siue grlioce Ramallalı polisi tah 
kikate girişmişti Soııra lıu İ ıı gil· 
tereden gelen köprkleıi altlı , cü 
rüm ıucvkiine götürrlü . .Meçhul 
f.ilin ayaklarının izini kok l atıı; 

meçhul failin elini .sürdüğü ağaç 
da llarını koklattı. Ke ·ı disindcn 
şüphe edilea adamın eviniıı etra
f ına bıraktı . Köpekler lıavlem ğa 
b;ışladı. Adıım evde değildi. Bu 
adamı bulup da başka adamların 
arasına diziye konduğu zaman 
köpekler o adama iki k.,z sald ır

dılar; bu adam da ağaçlaıı kes~ 
nin kendisi olduğuou itiraf etti. 

Bu iş doğrusu mühimdir. Sizin 
memleketlerinizde emniyet işle· 

tinde kullanmağa değer. Eğer 
hükumet böyle bir takım köpek· 
)eri hudut ve sahillerin teftiş ve 
ıuiirab.ab esinde kullanırsa çok 
istifadeli olur. 

Mısır Ve:::irleri Fllistlnde 
Bayram dolayısiyle Mısır yc,Iu 

ve Nafia işler i V rziri Abdülme 
cid Ömer Paşa, yaoında Yol ve 
Köp iil er Miidürü Sab·i Mahbup 
beyi ,. Bayram iş kesim çağı nı ge · 
çirm k iç in Filistiıı e g lrli. 'Size 
evv elce yazdığ ım Mısı r - F.lis 
tin yolu iş:n o1 h:ıkac akl.ıd r. Son· 
rıı ::mriye ,ve Lü b1ı ana g:d eıck 

o ıı1t l ki. o l ouıolıil yolla r ı ., ı göre-
c e b.lcrdır . · 

llıikıimc/ ur işcl/crl 

Irak Pt:trol şi ı kr' tİnin H •)fa 
emel rsi •ıi ıı iki b ı fla g•tv yap 
ması üz ·ri ııe lıül.fımet biiyiik 
memuılerdau derlen mi~ bir ko 
misyonu Ifayfaya gönderdi. Bu 
heyet orada ameleyle görüşerek 1 
dileklerini, sızıltılarını dinledi. On. · 
!arın işhrini tl!rtib ederek hük Ô· 

mete bir rapor anıklıyacaktır 
Komisyon şimdi Hayfadadır. 

Hükumet konağında toplanmak· 
tadır. 

- ikinci flrllkle11 arlan -

C. H. partisi 
Dış işleri bakanımızın 

izahatını dinledi. -Ankara : 26 (A.A.) - C. H • 
partisi bugün öğleden soııra 15 
de toplandı, 
1- Sayım vergisi kaaununua ikin· 

ci madduinin (A) fırkasına ya· 
pılması hükumetçe gerekli görü 
len değiş i klik hakkında söz alan 
hatibler söz aldıktaa sonra bu 
değişikliğin yerinde olduğunu 
kabul etti. 
2- Bundan ıoara Dış siyasal 

işleri hakkında Dış bakanı Tevfık 
Rüıtü Arasın verdiği izahatı 
memnuniyetle dinledi. 

Bulgar elçisi 

Dış işleri bakanımız ta 
rafından kabul edildi 

Suriye yüce komiseri 
Kont Dömartel, Ankarada karşılık 
ziyaretler ve ziyafetlerle ağırland ·------
Dün yüce komiser, Reisicumhur Atatü 

tarafından kabul edildi 
Ankara : 26 ( A.A ) - F ran

unın Suriye f evkalide komiseri 
Dömartr 1 , öğleden evvel dış 
işleri bakanı Tevfik Rüşd ü Arası 
ve öğleden sonra b ışbıkan ismet 
lnönünü makil mlarında ziyaret 
etmiş ,.e bu ziyaretltr Aok ara 
palasta iade olunmuştur . 

Aokara : 26 ( A.A.) - Dış iş 
leri bakanı Tevfik Rüştü Aras 
bugün öğle üstil Anadolu !.ulü 

bünde Dömırtel şerefi ne bususi 
bir öğle ziyafeti vermiştir . Bu zi· 
yafette dış işleri bakaolığı ve 

Fran1& büyük elçiliği erkaoiyle 
Dömıı telin refakatindeki zevat 
hazır bulunmuştur 

Ankara : 26 ( A.A ) - Dış 

işleri bakanı Tevfik Rüştü Aru 
bu akşam 20,30 da Ankara palas· 
ta Fransanın Suriye fevkalade 
komiseri Dömartel şerefine bir 
ziyafet vermiştir , Bu ziylfette 

başbakan İsmet İ nönü , bütiin lı 
kanlar , K amutay başkan ' el.ili 
Fransız lıüylik elçisi, Dı ş işleris 
eıırüm eni başkan ı, C . 11. part 
g rupu başkan vekili , riyaset 

Cumbur umumi katibi baı yaver 
ve buıuai kal em müdürü, muhaf 
aleyı kum B nd~n ı , dış iıl eri ba 
kanlığı ve Fransız büyük elçiliğ 
erkanı bazır bulunmuşla rd ı r . 

Ziyafeti bü tün elçiler heyeti 
nio, bakanlıkla r erkanının b a zır lı 
luoduğu bir kabul re~mi tnki 
etmişt i r . F evkaliide kom ise 
Ankarada bulunmuı dolayısiyle 

dıt işl eri bakanlığı , Ankarapala 
bu gece elP.ktrikle donatılmış bu 
lunuyordu . 

Ankara : 26 ( A.A ) -Franıa 
nın Suriye fevkaliide komiseri 
Dömaltel yarın saat 17 de Reiıi 
cumhur Atatürk tarafınddn kabul 
buyurulacaktır . 

Ankara ; 26 )AA) - Tevfık 
Rllştü Araa tarafından kabul edi
len Bulgaristanın yeni Aakara 
elçisi Pavlof Türkiye d ı şarı itleri 
hakanı ve uluslar kurumu kon· 
seyi başkanı sıfatile T evfik Rüş 
tü Aras hükumetinin nöyi aadlıt· 
masının askeri hükumltrioi bir 
taraflı feshe teşebbüs etmeyi aı· 
lıı düşünmediğini ve düıüomive

ceğiai ve hilafına çıkın babeıler -----------------------·----! 
Titülesko Belgradda rin aslı olmadığını beyan etmiş

tir · 
Dışarı işleri bakanimız keyfi· 

yelten drrbal Balkan müttefikle 
rile uluslar kurumu genel katib 
liğioi haberdar etmiştir . 

İstihbaratımıza nazyran Bul 
garislanın böyle düşünüşü An· 
kara diploması ve siyasal mahafl
linde sempati ile karşııanmıştır . 

Trabzonda bahar 
havası başladı 

Trabzon : 26 ( AA ) - bir 
haftalık ksrdan ve soğuktan son
ra tekrıır ılık bir bahar havası 
başladı . Son kırın yaptığı şid 
detli soğuklaıdan fındık mahsu 
lü biraz z;yan görmüştür . 

Trabzon : 26 (A.A) - borsa. 
da fındık içi kırk yedi kuruştan 
muamele görmekte, kabuklu tom· 
bul yüzde elli garanti .23 kuruı· 
tan satılmaktadır . .Mahsulün çok 
az kıılmbı yüzünden alıcilar iı 
tekli işlerde satıcılar fiatlarıo 
yükselmesine intizareo mallarını 
tııtmılıtadular . Bu hafta içiode 
yumurta ih racatına başlanmış
tır . 

Fransız başbakanı 

20 Nisanda Moskovaya 
gidiyor 

Paı is ; 26 (AA) - Bu sabab 
ki n szırl&r meclisi bemen he
men mjnhasıran L~valın cumar 
ltsı gü oü üç rlevlet ricalı a as ı n 

da y a pı l m ı ş oloıı miikal mder e 
<l air V< rmi~ olduğu İze hatı o <lııı 
lcn ihıc.;i ıı b sntl.lm ' ş i , 

Sa 'a lı ye ıt . r n.,ah«f 1 11 nisrn
da S •aozada yo pıla ca~ top lJ ..ı ıd rı 

d de ed il c k u fı a i ı ,. İl'ee e İ t' . 

ti:ı:aı· «• bu uıii ~ u t nıı- e lı a l.k ı n 

da ketü n ılaHJ r.m•I tJıl rl" . 
Baknrlar m ' di ; , ~o·ıre• RLs 

y~ ıa .a fı u l .11 y9p, Jan d.v ti k•
bııl dmiş o!ı luğunda ~ L v~ı 15 
oisanda lophnacak olan u lus la r 
ku ı umu konseyinin toplantısı bi 
ter bitmez pek müsait abval ve 
şerait içinde ve müsbet neticeler 
elde etmrk imkanına aahib olduğu 

halde Rusyaya gidecektir . .Mu - \ 
maileybin hareketi tarihi 20 ni 
şona doğru olacaktır . 

Balkan andlaşması üzerine Titüleskonun 
gazetecilere verdiğı beyanat mühımd r 

Titülesko, Belgraddaki Türk elçisi· 
ile de görüşüp oradan ayrıldı 

Belgrad : 26 (AA) - Valide 
kraliçe Marie öğle vakti madam 
Titüleslıo ile Zavci Ro171anya bi
riciye bakanını kabul etmiştir . 

Saltanat Naibi prenı Paul da 
saat 13 de madam Titüleıko ve 
zevcini kabul etmiş ve onları öğ
le yrmeğine alıkoymuşlardır . Bu 
ziyafette madam Yevtic ile zevci 
Yugoslavya başkanı ve iıariciye 
bakanı da bulunmuglardır . 

Belgıad : 26 (AA) - Roman 
ya dış işleri bakanı Titülesko 
matbuat mümeasilerini kabul e 
dcrek c nlara aşağıdaki beyanat
la bulunmuştur : 

"Kllçük anlaıma ile Balkın 
aııdlaşmasınıo rolü çok mübim ve 
ıulhun tensik ve muhafazası bah
sindeki mesuliyetleri çok büyük 

tür . 

Binaenaleyh her iki organiz
min rbisi sıfatile lıali hazırdaki 

beynelmılel vahim hadiseleri öğ· 
renmemulik edemem ve menfa. 
atlarımızın ne gibi ı.ıyleri kabul 
etmemize müuit olduğuau ve 
ne gibi şey le re asla müsımaba 
edemiyeceğimizi açıkca ıöylemek· 

ten kendimi menedemem , 

Yugoslavya başkanı Yev qc ile 
yapmış olduğum nolttai nazar 
teatileri ntıic~sinde bir kerre da
ha gördüm ki şimdıki abval ve 
ıerait altıoda noktai nazarlarımız 
aıasındaki ayniyet bir t r aelliden 
çok daba büyük bir kuvvettir .,, 

Belgrad : 26 <AA) - Titüles
ko bugün öğle den sonra Belgrad
daki Türk elçisini kabul etmiştir. 

Titülesko saat 12 de ş e hrimiz· 

den ayrılmıştır • 

Parasız seyahat teşkilatı 

Ahıanla •m " Neşe kuvvet douğurıır., diye bir nazariyeleri ve batta 
bunu Fıil sabasına çıkaran teşkilleri de va,dı r . Bu teş : kkü l deniz seya· 
hatları ve sair eğlenceler tertip ed ı rek f•kir balkın ve işcileıin kendi
liklerinden yr.pamiyacakları işi oı.lara parasız yıpdırıyor. Yukariki 
resim , bir işci ltafılesinin böyle bir aeyabat sırasında Portekiz 
şehrinin merkezi olan Lizbona varışlırını güsteriyor . 
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Firtik : 2 Türle Sözil 

Beri indeki siyasal konuşmalar bi\ti 
-Birinci jirliklenarlan 

ıında harici ıiyaset hakkında 
umumi tarzda izahat vtrmiştir · 
Bu izahattan Almınyanın mcsu· 
liyetlerini müdrik olan diğer her 
devlet cribi bayati ihtiyaçlarını 
feyyaz "bir beynelmilel teşriki 
m~sainin zıruretl.ırile te'lif etme· 
ğe çalışmakta olduğu iıtiobant 
olunmaktadır 

Eğer bu hakikat yavaş yavaı 

Almanyanın maksatları hakkındı· 
ki hurafelerin yerine kaim ola· 
l'ak olur iselistikbalde yapılacak 
müzakerelerin bir neticeye mün· 
cer olacağı ümit edilebilir . 

Yalnız bu noktaya henüz ge· 
liomemiştir . Halil Almanyayı ge 
rek maddeten ve gerek manen 
hoıa gitmiyen bütün hadiselerden 
meıul tutmaktı dir zevk duyu
luyor . Bu usullere bir nihıy et 
\ermek ve beynelmilel hayattı 
tamamile hüsnii niyrtle rücu et
mek zamanı gelmiştir . 

Büyük bir devletin zimamdar 
larınının mütemadiyen komşu bir 
tlevleti bi~ :tehlike hülyası gibi 
aleme te~lıir etmeleri gülünç ve 
yakışıksızdır , 

Bijrlın görüşmeleri Avrupanın 
hüsnü niyet sahibi olan bütün dev 
btleri içın usuller sıılıosında yeni 
bir hareket noktasıdır . Yani hiç 

bir millet başkasından ken,Jisi için 
müsamaha etmediği bir şeyi isti
yemez. Bütün Almanya infıal içinde 
titriyor . 

Kovno askeri divanı ,yegil.ne ci 
nayetleri kendilerine muahedena· 
melerin temin etmiş oldugu muh 
tariyetin sistematik bir surette ih • 

IAI edılmiş olmasını bilamukave
met kabul etmemekten ibaret ohn 
kimseleri cezalandırmak istemiştir. 
Bu sebebten dolayı bu karar mev 
cut merasimi muhafaza etmek çer 
çivesinin pek çok haricine çikmı$
tır . 

Berlio : 26 ( A. A. ) - Resmi 
tebliğ : « Alwıan » nj:ınsı bildiri· 
yor: 

Coıı Saymen hava tarikile yarın 
Loııdraya gidecek, Eden mukarrer 
olduğu veçhile Moskovıı , Vttrşova 
ve Peroğ seyahatlerine devam ede
cektir. 

Berlin: 27 (A.A.) - "Royter" 
aj•nsı bildiriyor: 

İki gün mukalemedrn sonra 
elde edilen intibam hü!asası şu. 
dur: 

Sayınca ve Eden Berlinden 
burayı ziyarette haklı oldukluı· 
ııa her zamankioden frzla kani 
olarak ayrılmaktadırlar. 

Londra: 27 (A.A) - "Tay 
mis,, gautesinden olarak neşret
tiği h:r yazıda Tvna ve doğu and· 
!aşmaları meselelerinden hahse
deık diyor ~i: 

Salı günü hu hu~usta yapılan 
görüşmeler esnasında Almauya 
tarafından Tuna misakına kaışı 
yapılan itirazın pek ziyade şi'!:_ 

detli olduğu, doğu misakı için 
mutavassıt bir tllrzıhıl bulunma
sı ise imkiin6ız denil·mezse dahi 
fevkalade müşkül olduğu intıbaı 
leeyyüd etmiştir. 

Almanyanıo Cenevreye avde
tine gelince; Almaııyaoın müsa
vat kelimesinden oe kasdettiğinin 
aı;ık bir surette izah edilmiş ol
duğu anlaşılıyor. 

Karada, deniüde ve havada 
ukeri müsavat meseleleri diğer 
meseleler hakkında olduğu gibi 
umumi bir snrette görüşülmü~tür. 

Stresa konferansında muhte
lif noktainazar) arın yaklaştırılma· 
sına çalışılaceğı şüphesiz ve bu 
kınferanıı diğer devletlerin de 
iştirakiyle diğer bir kanferansın 
takib etmesi muhtemel bul••n. 
maktadır. 

Almao devlet ad~mlarının he· 
yınatına İogilterenin Stresa'da 
diğer devletlere tebliğ edeceği 
bir tebliğ diğe bakılırsa bu ıeb 
liğin metoi şu suretle tesbit edi· 
le bilir: 

sese 

Mısır vezirleri 
Palastinde 

- Birinci flrllklcn arlan -
Liman amdeıinin dilekleıi 

şunlardır: 

1- tş saatlerinin güode sekiz 
sa5 t olmak üzere :tahdidi, 

2- Hat•lık zamınında gün -
deliklerin verilmesi, 

3- lşden çıkarılmadan işci
ye bir hafta evvel haber verilmeei 
ve kendini müdafaaya meydan bı 
rakılması, 

4- Tardedilecek amele hak· 
kında tahkikat yapılması ve mü· 
dafaasının dinlenmesi, 

5- Bayram ve tatil günleri 
gün<lelik verilmesi, 

6- Filistin demiryollarının 

parasız bindirilmesi, . 
7- Üç sene hizmet eden ış 

ciye müküfat verilmesi. 

Posla dairesinde lıırsız/ık 

Kudüs poslahanesinde 200 
lira değeıinde İsviçre parası yi 
tirilmişti. Tahkikatla faili mey
dana çıkarıldı. Bu adam posta 
idaresi memurlarındandır. 

Tahkikat evrakınıj p<>stahane 
polise verdı ve mali kefaletle sa 
lıverildi. 

Teicbip belediyesine 
bir milyon lira 

Telebip Belediye meclisi bir 
toplantısında, Tclebip şarının 
onıırılma~ı ve bezenmesi için bir 
milyon Filistin lirası ödünç para 
almıyı onayladı . Bu paranın 200 
bin lirasiyle Telebip'de yeraltı 
kanalları aç • lacaktır. 130 bin li
rasiyle şara su getirilecektir. 60 
bin lirasiyle yeni Belediye dairesi 
yapılacaktir. 160 bin lirasiele bir 
hastane, 150 bin lira ile de Ya
hudilere yeni mektebin yapıla· 
cnktır. 

Hlik ıiıııcli ıı N ab/ıs kazazedele
r iııe yardımı 

lnglliz hariciye bakanı Son Say
men ile muhruhas Lord Eden, flit. 
ler ve Alman dış işleri bakanı Fon 
Neuarth son iki gün zarfında ln 
gıliz sefıri Sir Eric Philipps ve tah . 
didi teslibat işleri mütehassısı Fon 
Ribbentrop hazır oldukları halde 
yapılan görüşmeler bu akşam hi
tama ermiştir, 

Almanya tam bia müsuat 
es15ıua müstenid bir bava miıa
kıoa ve bir teslihat mukavelesine 

iştirake amadedir. Başka tabiriyle 
Almanya bışkalarının da vazge 
çeceği bütün teslihattan vazgeçe· 

cek fakat başkalarının muhafaza 
edeceği bütün teslihatı istiyecek
tir . 

Alikomser Naplısı gezdi, sel. 
leıio yaptığı ziyanları gördü, bu. 
nun üzerine hükumet Naplıa'a 
beşbin lira yardım etmiye karar 
verdi. 

1 Cenub Lıihnaıwıırı Filisline lilıakı 

3 Şubat tarihll tebliğde mün. 
ıleriç mes•leler tetkik edilmiştir . 
Bu görüşmeler temomile dostane 
ve nçık bir lisan ile yapılmış ve 
her iki tarafın noktai nazarıııın 
aydınlotılmasıon medar almuştu . 
ller iki hükumetin takip etmekte 
olduklorı siyaset ile beynelmilel 
teşriki mesaiyi isi ah etmek sure. 
tile Avrupa sulhunu temin ve tar
sin gayesioi gözetmekte oldukları 
anlaşılmıştır. logiliz ve Alman na. 
zırlnrı doğrudan doğruya yapılmış 
ve hitama ermiş olsa müzokerelni 
semere vermiş oldukları kanua· 
tindedirler. 

Varşo\a : 27 (AA) - Eden 
Sevuet Rusyaoın Londra s efiri 
Mayski beı aberiode olduğu halde 
bugün Varşovadan geçmişlir . İs· 
tasyonda Polonya hariciye nazırı· 
nın mümeui!l.rile logiltere elçi· 
liği memurları tarafından selam
lanmıştır . A}'ni trende Moskova 
ya gitmekte olan İııgilız matbuat 
gurubu da va r dır . 

Berlin : 20 (A.A) Saymen 
bugün saat 10 da tayyare ile Lond· 
raya hareket etmiştir . Nezır ha
reketi esnasında Noyrat tarafından 
teşyi edilmiş ve muhafız kıtaatı 
ı ar afından seliimlanmııtir. 

Hollandada Alman muhacirleı·i 

Yukarıki 

ve bilhassa 

gösteriyor. 

• 

· Hollanda lıükümelinin •Cnelıi uıuhacirlerini resım, 

Alman koınüuistlcriııi yerle§tirdiği " Hunstroyek ,, i 

Yahu<li gazeteleri Cenup Lüb· 
nanı ileri g<lenlerinden Abdül
latif Esad'm Berut'ta A!ikomsere 
bir takrir vererek Cenup Lüb
nan'da bu siyasaya devam ederse 
Cenub Lübnan ahalisinin Filis· 
tine ilhakı için müracaat edecek 
lerini bildirdi. 

Bayram lal/il 

Bayram münasebetiyle banka 
)ar kapandı. Hükumet memurla 
rına be~ gün izin verildi. Bayram 
da yabancı memurlar çolukçocu
ğunun yanına giıti , okullar da 
beş gün kapandı. 

Dı•mlryollar zararı 

Resmi rapoılara göre 193L 
yılında Filistin demiryolları 63 
bin lira zarar etmiştir. Hayfa _ 
Semih Semaniye demiryolııoun 
zrarı d. bunun içindedir. Kunitre 
yolu ise nnbin lira kazanmıştır. 

Kıiçıiksaııcıiar 

l'olnnyıının Türk yo s •f ı i J\u. 

1 
düs• g-· ld . 

F 1 ,ıin il .kılın lı f,.ıı ""'~"';,; 
ııı• ·1 ııı· 1 .~· l rz ııııılı • d ··i\ .\ lıslt r 

.\~i hu 11..;"' g"I ti l~ıı 11\'ılııı d ~ 111 
F 1 ıı lıa~ k ı .. l.ı t 1 f tı ,, · r ıl.r 

~ 111 ıv lf-Cı lı ),; 1111 Zııl11·yd 0 t 

.ı 11 "' ıı ıılı k ııı "ı '2'1 \laı ta t ı·ıl 
ı•lti . 

K .ı stıo ıl •ir s. lı.ı1, k'"t;·ılı 
ı ı;ız yı i'• 1 \ııp 1 c..·n.•'klı·ılıı Arnb. 
laı .\li l,o ı, ~ r 'z 11.luı 1111 b l 
ılidl•r. 

Jlıiln1 ııl'l s:ırıılığırıu 193i yıl,ı,Ju, 
g-ııon para 43238GJ Fılistin Jı ası- ı 
ılır . (,!ıkon para 2 564 133 lirııdır, 

1 
Jlükt1mnl 1934 yılını.la Filistioe ı 

giren mıılı:ıcirlerin sayımını ynpmoğa, 
ba§lat!ı.Oecen yıl l•'if:stino 4~358 Ya-' 

• 
1 ŞAR SAVALARI) \ Cezayirde 

.... • Dahiliye nazırının Dok-
Hakım ve zabıt tor lbnicelul ile 

Suriyede 
Meclis reisi mahkeme)a 

katibi eri mülAkatı 
verildi ,,. 

il ( iÇ•I 
Şım kadınları tarafındı ı ıl· 

Tahir , Mustafa Azmi ve 
Ahmedin duruşmaları dün 

yapıldı . 
Vazi fei mem uriyetlerinı suiisti -

mal ·ve zimmetlerine para geçir 
mekten suçlıı vo mevkuf eski sulh 
hllkimlerinden Tehirle Zabıt kil tıb
leriaden Mustafa Azmi ve Ahmedin 
duruşmalarına dün öğleden sonra 

Ağırceza mahkemesinde devam olun· 
muştur . 

Bu dava nakzon görülmektedir. 
Yırmi sekiz maddeden ibaret bulu 
oıın süallere suçluların ccvab ver
meleri IAzımgeliyordu. 

Başkan birinci maddetlen baş· 
lıyarak oo:ıltıacı ınaılıleye k~dor 
Tahir, Mustafa Azmi ve Ahmotle 
muhtelıf süııller sordu ve alınan 
cevııblıır znpta eyn•m geçirildi. 

Bu süı.Jlere alınan cevoblora 
göre mahkemelerden , icra daire· 
sinden bazı süaller sorulması, dos
Y•\ vo defterler getirilerek teıkik 
edilmesi, bazı şahidler dinlenmesi 
karııılaştırıldı . 

Vakıt epeyce geçmişti S0rulacak 
dalın on iki maı.lde vardı . Duruşma 
bugün öğleden sonraya bırakıldı. 

Ziraat banhası 
Vılayet murahhasları 

seçildi .. 
dün 

Aokarada toplan•cak olın 
Ziraat bankası Genel toklaotı
sına vilayetimizden saylav Ali 
Münif Yegena , Damar Ar ık 
oilu ve Cavid Oral seçiloıişlerdir. 

Cumartesi günü bankada ikin· 
ci bir toplentı daha yapılacak ve 
kazalard•n gelen mazbatalar göz · 
den geçirilerek genel bir seçim 
yapıl;ı.caktır . 

Apsi neticesinde öldü
öü anlaşıldı 

Eaki istaıyon da oturan amele· 
den İbrahim adında birisinin Mu 
cib adındaki bir berbere bir ay 

evuel diıini çektiıdiği ve bu yüz· 
den diş ellerinin apsi yaparak öl· 
düğünün ihbar ve meseleye polis 

ve adliyenin el koyarak tahkikata 
giriştiklerini yazmıştık . 

Cumhuriyet müddei umumi m. 
Şerefin önünde hükumet tabibi 
Şükrü taratından ceıed üzerinde 

yılpılaa otopsi de hu adamın a)'si 
neticesi ISldüğü anlaşılnıı~ ve bu· 
na dair olan rapor verilmiştir . 
A~cak bu apıinin diıin çekil· 

meden evvel mi yoksa sonra mı vu
kubulduiıı anlaşılamamıştır , Bu 
nokta tahkikat neticeaiode anla
şılacaktır . 

Aygırlar Mercimekten 
getirildi 

A~ım mevsimi olmak tlolayı 
siyle şarımız kıAraklan için ay 11 • 

lao dört a}'gtr MPr ciıoek d•po· 
sund•n g·ıirilıu'şlİr Ö .iiıııüz 
deki Cumarlrsi!gii .. iiıı.J, ıı iıih-ı 
re K.ı şıy.ka.I, Cunıhu ıy t f.,I, 
rık sı yanıııtl ayıı·nı ~ n'ırı y•'•Ü•· 
aş uı t~·,~ İ ı,(• b şl n:ıc"1k .. ,r, 

lııı Ji ;;~ıdi,i{i uııl:ı~ıldı 
1789 \. n U girın ~t r 

4UJi\ ............ tr •sa 

llıı "k11~1 
J· 1 .... tınıı ırİ 

.~ 

rı·11 sı•rın<ly"'ıl:tr )'a lıudd" r ıı ~lıy sı 

5125 ılir . Gırı•ıı )';ıJıuılı lah•lıcı 
2100 lliir. Yahudi gaz"lelni lıu 
slıyının rP!'.ıni snyıın o'd11~ıınıı ~Ü) 

lüyor. Bunlarla bı r Jbor gelen Ak. 
rnhrı, z~vco ve sairenirı 8:ıyı~ı JJurın 
hol il dı ,~ilı.lir. 

llıisni .. 
Ak kıl 

Paris - Dahiliye nazırı Ceza· 
yiri teftişe gtti . B:.iyük şehirleri 
dolaştı . Avıupalı uablardan bir 
çokları kcndisile görüşerek şika 
yet ve dileklerini söylediler · Gi · 
z.teler Nazır .Mösyo Reneııin Ce 
zayir seyahatına dair bir takım 
hikayeler yazıyorsa da henüz hun· 
ların doğrusu Pğrisinden ayırd e· 
dilmemittir. 

Bir takımi M. Reneııin bu se· 
yahatı Suriyedeki iktisadi bub·a
nı ve karğışalığı birden bire bas 
dırıverdi diyor . Resmi rapor ge
lince belli olur . 

Parisde bu ziyaretin en mühim 
hadisesi olarak kaydolunan şu 

dur : Dahiliye nazırı Cnayir va 
tani liderlerinin başkanı olan 
Doktor İbnicelôl ile görüşmüttür. 
Kostantin şehri lıadisrlerinde o 

oun da parmağı vardı. Rivayete?gö 
re Doktor Nazıra bu hadisenin 
mahalli olduğuııu ve Cezayir "u 
mumi efkarını temsil .etmediğini 
ve Yahudilerin çok ağır faiz a 1 
masından çıktığını söylemiş ve 
Kostantiu şehıinde işlerin böyle 
ileri gitmiş olmasına teessüfünü 
bevan etmiştir ve (Biz Fransız le· 
basıyız ve Fransız kalacağız. Baş 
ka her hangı bir tabiiyette bu kıı· 
dar iyi muamele ummayız) demif· 
tir • 

Japonyeı hükum&ti 

Uluslar kurumundan 
çekiliyor mu? 

Cerevre : 26 (AA) - Japonya 
bundan iki sene evvel uluslar ku
rumundan çekildiğini bildirmiş

tir . Bunun kati olması için geç
me~i İcab eden iki sene müddet 
yarın hitam buluyor . Malüm ol
duğu vechile Japonlar uluslar ku· 
ıumu lerkctmiye Mançuri ihtila
fında kurumca verilmit olan rey 
üzerine karar vermiş idi . 

Maamafih Japonya 1.-eynelmi. 
le! mrsai bürosunun çalışmalarına 
iştirak < deceği gibi uluslar ku 
rumuoun komisyon ve komitcle 
rinde de mümessilleri bulunacak 
tır . Çünkü bunlu aza şahsi ola 
rak iştirak etmektedırler. 

Nihayrt Japonya Büyük Ok· 
yanos adalaıı üzerindeki manda 
sını muhafıza edecek ve bu iti
barla önümüzdeki içtima devre
sinde manda altındaki adaların 
askerlikten tecridi hakkıuda ken 
disiııden taleb edilmiş olan iza· 
batı verecektir . 

Zile'de Grip salgını 

Zıle: 26 (A.A.) - Şehrimizde 
Grip bastalığıuın salgın bir hale 
gelmesinden dolayı ilkmekteb
lerle Orta mekteb yedi gün müd
detle kapatılmı§tır. 

ile mücadele cemiyeti ) 113
!11 tiril' 

tında bir teşekkül ''ÜC~~e ;:jjı~· 
miş ve bo teşekkill dıhılı~ ıııs~ı· 
ratının tasdiki ile resıııi bır 
yet almıştır . 

• * * . ııl 
yeııı . 

.Mebus maaılarınıo ıcıi bi 
bütçesine geçirildiği balıer 
li döoüb dolaşmaktadır · ıııebo!' 

Bununla ben ber Şa~ eiıİ (Jll 
d clı• r oı !arı ve başların a me .ı8rı 

ıııa•• . Iunduğu halde zaten ıclıl 
y 1 ıı pi Jt almamaktadır !ar · 8 q baıiPt 

reisinin bugüne kadar . li'1 

5000 Surıye binken maaşı 
ırnı bulmuştur • 

.. 
• • 19 ııııc~ 

Lübnan meclisi •Y111 • de;ıt 
'dl Salı günü toplanarak a ., 

sini küşad etmiştir · ııııclı 
Hükümet tarrfınd•P 81 1ıııı• 

reisinin kürsüsü üzerine ;tın'~' 
.. .. d ·ı Reisicu 
uzere gon erı en ııııttır · ., 
fotoğrafı yerine asılma i•ıt1. 

•• kOdl tir 
Gazıtelrr , yuce.

1 11 
bit . c 

. ·1 t . cdı t ı·ııO bir emrı ı e ayın Me' 1 a·r 
sin fotografının Mıllet e~tt 1 

• . dd' etııı asılamıyacagını ı 18 

!er . 

ı::a· 

gel•ll •t' 
Şamdan Antalyay~ IJert~e . 

riye meclis reisi Subhı oıoı11° 

•• 

' k rllllZI ıf1 
evvelki Sılı güuiı 1 kib ~ 
bili ile refakatinde ı:ııııııl~I" 
Bereket ile subaşısı k jjıt~ ~ p 

halde çifliğine gitm~8 ıısr•~0•1~iP 
rüden geçerken, polı. R•ııııııP tıl 
da oturanı polis naibı •- st1~.: 

' Ik•''" ·ıı• kendisine ayağa ka 10ıııob 1~ 
vermediğioi görınÜfık 0 ıuıı 6° b' 
geriye çevirerek kara 

0 

5 ıe ~1,,1 
bir 5e ~o 

de durdurmuş sert ıle ıe 
miyi çağırarak ıu ıure dı 

1 . 1 
ey emı§ : .. ııtl ... 

- Ben meclis reı•~Y lerill1 ..ı 
'f ·n goı , ııt' siz , eşek herı seoı 

1110
0' 

• ııı • ıit latırım , seni ayrgı cleıııil 
!erim . Selam dur 1 , . . ,,. 

Polis naıbı : 
1 

;,,Jiııl i! 
b . c e,. r"' 

Ben ede dlZ bıoı ft. bıı 
Jemi bilirim .. Cev• c1· i ~9fı il 

.. .. ·ı h bu tek 11 dıtıı' 
muşarunı ey . Jı;ib • 
luık otomobilinı çc 

1rt 
••• ..,- f 

'el" · esası 1 ,,ı Suriye kanunu. cıevrt ,1ıı 
mebusların , ıııectıs gi bir r. 
ricinde dığer lıeı lı~ 0 51 fı1 1 

h. bır 
tlr.ş-lan farklı ıç ~ 

Jabiyctleri yoktur · Jı;ıJI;~:,, 
. •e bil b'" 

Buna binaen 1
• l>'I' ~ı 

Aııta r;ıı 
mi ye namına . iklJlet ~~İl 
müddei umuıntsı J-{k t•b~ 1ııdl evre ı yo 
el koymuş ve

1 
k ı:ııesille 

sulh ceza mı ı e ~ 

tir -ıcltO ·ı 
. bil '1° ı•' 
Sulılıi Bereket b'-eJll 

a ıııa 
takiye sulh cez ktir • 

mektedir. muhekem~ 
-------- .,,.J 

Hastalık ibtilatsız hafif geç-

Nevyork'da Zenci maha))esıv 

,,,ı 
,... .. 

- ~ 9iı:tı. ıı(" 
._ ' i öste eP ,e ,ba 

Ncvyorkda Zençi ınabolltsi "Ha.lem,, -~.. en bil ııı 
diği üzere Zencilere karşı olan husumet yuzulld 
sokaklarında hiç yoktan lc•nlı v.ıruşmalar olur. 
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~'l'/ 
(s ON SAVA) 

g a meclisi 
'l ---Çerıin . 

k varıdat kısmını abul tt• 
~ıı· ~· 21.: 27 
~llıtınıi < A.A ) - Vili· 
ı~ llıecl' · deva 111 toplantılarma 
td'leıı lb etaıektedir , Ka· 
<ıı • ~ Varidat bütçe1'i 440,085 
ı · 8Btaf ba 
' 1 S,534 utçeıi de ziraat 

ııı • .,,,. • baytar 7,434 nafia 
t l 103 i7 

211896 , fevkalade 
s:Lu1

1 clı li~a olarak 125.075 
ııLi}·c 1 lllııler dir . 

~ptrtk in~ Mıarif , idare ve 
"{•kındasra~!ara aid bütçe 

'Ytara •111uzakere edılecek-
ftı•sr ~ıd bütçede bir at 

1 ~oç 1 1 ile damızlık buğa, t, ı telb· · . td11 ı ıçın masraf pa 
Lı • N f' 
"' " . 

1 ıa tahsiıctı arat:, . ,cıu u 11 
l tııa i" 10 ır ve e11slı ta· 
tdiıllıiuz~mu kadar tahsisat 

ltb ttınbt!;1.' • Maarif bütçe
~ i 1~r Yn ıf kazalara yeni 
~ ~ltı de P!laıııı ve idar6 

'4lıı k halen ticaret ihti· 
~'da b?1•Ylaıtınlmak' için 

' lt d • !ıJiıbı.ıa •eaı· epo yapılması ve 
ı~. Qı4tit _1Ye Çevrilmesi tek· 

il~ırı k 
ttr.. ~tuluş bayramı 
-~ ·27 (A--' ~tı111 ·A.) - 11 Nisan 
~ i . "§ b 

Çın b nyramının yıldö 
d 0 oled· •\ •rı bu .. ıye ve Hıılkevi 
''dır, Yuk hııulıklar ya · 

Elenlerin ulusa' bayramı 

Başbakan ve:Dış işleri 
Bakanımız tarafından 

kutlandı -·-Atina : 27 (A.A) - bütün 
gazeteler .Elea ulusal bayramı 
müaasebetile Başvekili ile Bari 
ciye bakanından hükumete gö· 
len tebirk telgraflarır.ın metinle 
rini neşrediyorlar • 

" Vradioi ,. gazetesi diyorki: 
Bu le brikler dünkU kahra· 

man muhaısımlar1mız ·oıaolardan 

geldiği için eleoluin kalbinde 
bilakis derin bir akis bulacak . 
tır . 

Trabzon da 

Genel meclis· toplandı 
Trabzon : 27 (AA ) - Vıla· 

yet umumi meclisi dün açıldı vali 
açma nutkunda ha toplantıya ha· 
yan üyelerin tle katılmasından 
duyduğu kıvancı bildirdi . Bayın 
üyeler meclisde şapkalarını çıker· 
mış başları açık olarak bulunuyor
lardı • 

Urfa buğdayları 
Urfa: 27 (A.A) - Türkofis 

Urfa buidaylarının ihracı içio 
Vilayet ve Ticaret Odasiyle mu· 
habereye girişmittir. 

Urfa mezruah bu sene için 
çok feyizli görülmektedir. Satış 
iıleri tanzim edilirse Urfanın ik· 
tisadiyatı çok düzelecek.tir. 

Macar hükumeti 

Uluslar kurumuna mü
' racaat etmlyecekmiş ! ... 

Budapeşte : 27 (A.A) - Se
labiy~ttar bir meobadın öğrenil· 
diğine · göre hllkumet şimdiki 
halde Macaristaoın askeri huıu 
saltı müsavatı mes~lesi hakkıo 
da uluslar kurumu nezdinde bir 
lt §ehbüsde bulunmak niyetinde 
değildir . 

Romanya dış işleri bakanı 
Titülrskonun Macariet•n ile Bul
garistaoın teslihat sabesındaki 
hukuk müsavatı hakkında küçük 
andlaşmanıo noktai nazarını mü· 
teallik olarak ecnebi gazeteler 
mümessillerine vaki beyanatı 
Macar halkı tarafından kıt'i bir 
ıed ve ademi kabul. ile kar§ılan· 
mı~tır . 

Çinde 

Suların istilası feci bir 
hal aldı • 

Nınkin : 27 ( A. A ) - Yang
Tıe ımlarl yeniden bazı yerlerde 
bendleri yıkmıştır • Ahali damlar 
üstünde veya ağaç tepelerinde bu
lunmaktadır. Zarar hesab edilemi
yec~k kadar çoktur. llopei eyale
tindeki Chang-Yung şehrinin va
ziyeti bilhassa korkunçtur . llo.lk 
ıularla mhsur bulunmaktadır. 

• 

Fransa - ltalya 
Arasındaki Afrika 
hudud meselesi 

hallediliyor -Roma : 27 (A.A) - Kanunsa· 
nide Romada İtalya ile Fran11 
arasında imza _e<lilmi§ olan ve 
iki memleketin Afrik~daki men· 
faatlarını tanzim rden ve büyük 
Faşist m~clisi tarafından tasvib 
edilmiş olan itilafoame yakında 

mebusan meclisinin ruznamesioe 
idhal edilecektir . 

Hükumet Mebusan meclisine 
hatka projeleri <le tevdi etmiş · 
tir . Bunlardan birisi İtalya - İn · 
gilteıe ve Mısır arasinda Libya 
ile Südan ara!!ındaki hududun 
tahdidine müteallik olan itilifoa· 
mt, diğeri de İngiltere ile İtalya 
araı:ıında İtalyan Somalisi ile 
Kokinı arasındaki hududun lıh 
didine dair olan itiliifoame pro· 
jeleridir . 

Çinde aclık 
120 milyon kişi iztirab 

içinde inliyor 
... c ... 

Şanghay : 27 (A.A) - Vasa-
ti yangüze hHzasında uzun za· 
mandan beri devam etmekte olan 
kuraklık neticesinde müthiş kıt· 
lık başlamıştır • 

Asri sinemada 
28 Mart perşembe akşamından itibaren 

Mevsimin en heyecanla tilmi 

Moris Karlof 

."Hortlayan Mamya,, 
lldvı goyet eğlenceli 

Miki mavuz 
Pek yakında : -Ekmekçi kadın 

Büyük roman 

bugün gündüz iki buçukta matin 
Cuma günü iki maitne: ikide, dörtte 

Birinci matinede : 

Sana tapıyorum !' • 
ikinci matinede : 

Bortlıyan mumya 
M ,..d , 

~~ e • • • 
latanbulBele<liyesi - Şehir tiyatrosu " Darilbcdayi ,, einemamız 

bir kaç temsil vermek üzere geliyor. 5153 

Achktan muztarih olan in· r 
sanların adedi 120 milyon tahmin 

Aysel~ edilmelitedir. Yalanız Nınkinde 
iane ile yaşayanların adedi on ila 
yirmi bin tahmin edilmektedir . 
Bunlar gıda olarak e npis şeyleri 
yemekt~n çekinmemektedirler . 
Şehrin civarı bir çok ölü ceıedle· 
ri ile doludur . 

Batak mın kızı 
Türl çe büyük 

Yakında : Asri 
film 

sinemada 
..-.--------------------------------------------......ı ~-!----------------------------·----------------~ 

~ r 

1 Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu 
''ô --~?.tııı,,.,/ Tarkçe köklerden gelen sözlerin karşısma ( T. Kö ) beldeği (alameti) Jwnınııştur. Bunlarrn her biri hakkında sıra· 
3' f,urırnı:.ın ( ımllelıassıs) yazılarım gazetelere vereceği;; . 

q1 ' J<.~111~ konan karşılıkların iyi ayırd edilmesi lçlrı , ger t•ğlrıe göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca öne/der de lwıwlrmışlur. 
111 'l'ıır~kıı Türkçe olan kelimelerlrı bugünkü işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmı§lll: : Aslı alc olan hak , aslı iigılm olan 

Çe '' çek ,, kökünden gelen şekil gibi . 

~b "' İbadıt - Tapınç . 
~~'Su ibadet etmek - Tapmak, Ta-

1 baya , pınmak 
~h t, abı bayvın _ Ben Mahed - Tıpınak - ( Fr. ) 

it~ Temple 
~1~ ....... Yuıaıu y·· w l Abdeıthane - Ayakyolu 

t~ , uuiar an A b 1\1 . 
4 : i\ı A güa - avı 

tliıa lbaıı 1 n
11~~Y? ulemayı zn· Abide - Anıt - (Fr.) Monu-

~ brtan
1 

) ılgınlerioin yüz· ment 
b 1 

~ ~ döklb•k Örnek : Aaadolunun birçok 
11. (tı " y verJerinde Selçuk Türklerinden kal· 
" ı 11•k - üz suyu J 
~ tt 1 S le~cll .. 1 ma anıtlar vardır - il cxiste dana 
~ • j acrifj. u etmek) {Fr.) plusi~ur& rcgion de l'Anııtolie dl'& 

~~ )er de son anıou monunıenta appartenant aux Turcs 
~ ' h,b I Seldjoucides 
ı~t~ ll ıir 
l,1 : ~La Abidevi (muazzam) - Anıt-
~·~' hab 

1 
Ve ecdadımızdan 111 - (Fr.) Monumental , coloı-

} cıı k ıı arıoı 1 sal grandiose 
'\b~d afrna ... ııa un vıı de- ( Anıtsal'dtki son "t, ince oku· 

' . ~. abal) nacaktır) 
tı "'ıtıllt) an - Ba)•ındır · Abes - Boş, saçma - (Fr.) 

tıto - ( F Absurde, vain 
~ 'Pcr r. ) Floris · 
~tl c 

lı il. 
, ~it ' .\ıı ı. 
~ §ı.:h· 'ara 
~ tı:ı d· ır old on yılda ha· 
ı ·~ u - A k ~t0 an rı ara est 

~~· P' te Une villc floris· 

l "da~i , 
(ı;-' abad 

,'ıı~· t.) I> aulık - Hayın-
ı t tos .. 

l rıo . tıe•ııc u etat 
11 Saııt ı 1 et pros . 

tıı 
il l. 1 
• t . \ırk· 
'ı lltı 'Yr . 
ı~ 'ıı,,tı 'llııkıu 1 ııın lııı •ıııdır· 

I(' < ır J 
Cou1• - :ı pro • 

•tıu ·il • ( llJ('fJl t • rı 
1 tı,ı.ı 

(p tı~r,ıı 
't r) 'f• - B tt r,.v ayındır Irk 
d ltıck ......_ aux Publics 

Örnek : Bog yere uğraştık -
Nous filmes de vaine efforts - Saç· 
rua sözler - Paroleı absurdes 

Abus - Somutkan 
Abusülvecib - ıuratı asık, a 

sık suruth 
Acaba - Acaba (T. Kö) 

Acayip ( 'ic.la) - Çokşeyl - (Fr.) 
C'est e'onnanl ! 

Tienı ! 

ÜrıH'k : ~;ok§"Y ! Dcınrk t'C· 

rnp (T. Kii.) wrıııt·k istcııırdi - Ti· 
eu , ulors il n'apas voulu donncr ıınc 
ı(·poııııe 

Acayip - Ayııkıın - (Fr.) 
Excentrique 

t 'v Bay1 _, 
~'ti '\uJ tıuırmak Ürnı·k: A) nksm ltir adam -
ı) •\t~ ...... ( F 

( '· ) S rvi· Un lıomme exı>entriııue 
Bak .• 

· l hit ) _ Tap Aca)'İp- Tansık - (Fr.) Mer· 
nille 

Örnek : Acayibi sehai alem -
Al'unuo yedi tun11ğı - Lca SPpl mer 
\'eilles du monde 

Acayip - Şasılacak - (Fr.) 
Etonnant 

Örnek : Orada şaşılacak §ey· 
Jer gördük -Nous ya\•ons vu des 
cboseıı ctonnanteıı. 

Acel~ - Çııbukluk,evodilık
(Fr.) llAte 

Örnek : Bu ne çabukluk ! 
- ouf'lle hate ! · Bu iş e\'edilik 
götürmez-Ceue affoire ne souffre 
pas de bite. 

Acele-Çabuk,eve<l.i- (Fr.) 
Vite! Ropidement 

Acele etmek, istical etmek - Ça
buk olmak , ovemek -

( Fr.) Se httter , s'cmpres· 
sor, se presırnr 

1 Aceleye gelmek - EvoJiye 
gelmek 

Aceleye getirmek-Evedive 
getirmek • 

Müstacel - Evgin 
Örnek : l\liiatocel ıelgraf -

Evgin telyazı 

Müstaceliyet- Gecikmezlik 
evginJik ' 

Acil-Gecikemez 
Acilen,müstacelun-Tczeldcıı 

gecikıneclon - ' 
( Fr. ) D'urgcnco , s:ms 

rotlml 
Acul - Evecen 
Acemi- Acamı ( 1'.Kö. ) 
Acibei ( ucubei) hilkııt - Dn-

nak- ( Fr. ) l\tonstr~ 

Aciz- Eksin - (Fr.) İnen. 
pııble , lmpuissont 

Ornek : Eksin Lir adam oltJu~u 
belli : - Bu odum Lu İ§İ lıaşornıak· 
tan eksindir . 

Aciz kalmak - Eksinmek -
( Fr. ) Demeurer dana l'impuis 
tabCC de .. 

Acz - Eksinlik 
Ürnı•k : Oouu ekainli~i doğuş· 

tandır . 

Aceze - Kimsesizler 
Örnek : Darülaceze - kimsesiz· 

!er yurdu 

Acuze - kocakarı 
Adib t Bak : edeb ) - Edev· 

ler . 
Örnek : Bu sözleriniz konu§ma 

edevlerine( Adabı münazara ) aykırı· 
dü§üyor. 

Adabı muaşeret - Yaşama 
töreni ( 1 ) - (Fr.) Savoir • vivre 

Adabı umumiye - Utsa) törü 
- ( Fr. ) Bonne moeure 

Örnek: Kanun açık saçık yazıları 
Uteal)örüye uygunsuz sayar - La loi 
considere les ecrits obscenes comme 
cootraircs aux bonnea moeurs 

AdibU erkan - Yol yöntem, 
( sırı aaygı ) - ( Fr. ) Etipucl· 
te, rtglcs du savoir-vivre 

Örnek : Bu adam yol yöntem 
( sıra saygı ) nedir bilmez - Cet 
homoıc ne connait pas les regles dn 
!18\'0İr-vivre 

Adale - Kası - ( Fr. ) Musc · 
le 

Adali - Kasıl - ( Fr. ) 
Musculaire 

Adavet - Yağılık , düşmnn· 
lık - ( F r. ) Animosite, bostilite 

Adi, adalr t - Tüle ( 2 ) -
( Fr. ) Justice 

Adli - Tüzrl - {Fr. ) J uri· 
dipue 

Adliye vekaleti - Tüze ha
kanlığı - ( Fr. ) Mioistere de 
lı iuıtice 

Adil - Tüzemen - ( Fr. ) 
Ju~te 

Aılu - Y ığı, dii§man 
Addetmek - Saymak 

( J•'r. ) Coobiderer comme .. 
Adem - YoklıJk - ( Fr.) 

Neant 

( 1 ) 'fiilen, merasim karşılığıdır . 
( 2 ) Orhun anıtlarında [ '/'üz J 

Adil, [ Tüzliiz J gayri adil demekı.ir. 

---.... ~--------------~------------------~-----------------------------..... --""""'.._!lllll!l!!~!ll'---1111 

Gaz, benzin< Mazot Motorin ),~totor ve Makina yağınızı alır 

her yijrde dünyaca tamnmış, ( Sok on i - Vakum 
,\1üstahsi1Atı( Develi ) gazını 

(Kanatlı at) benzinini 

( Sokoni- Vakum) motorinini 

(Timsahlı) 

(Sokoni) 

Yağlarını (\' AKuM O 1 L 1 NGargoyil yağl 

'' (Sokoni- Vakum) , 
Markalarını 'tu§ıyan Tonekoli ve Dökmo mallarını isteyiniz . Çün 

paranızı en temiz mala ve en eyi vu soğlnın nmbalaja vermekle 

ruf ettiğinizi göroceksiniz . 

2 A O A N A Selinik Bank•sı sırasın 

Muharrem Hilmi 
4987 13-

Alsaray slnemasıad 
Bu akşamdan itibaren 

Sa}gı değer eyircilerine 

Ramon nuvaronun temsil ettiği 

Asri talebe 
Metro Gohlvin Mayer şaheserini tRkJim eder 

Aı.rt tnlehe geıw ilııiyar herkPSİn görıne ini icahcden tnlt•hr.lik 

giUt·r~n en giizel Lir c er 

ilaveten : Münir Nurettin beyin Urfalı tarkııı 

Gelecek proöram : 

Studyo çılgınlıkları 

hayatın 

Perşembe günü : saat 2 de iki filim l Coşkun 2 Meksikalı falıiıe 

Cuma günü 2 de 4 de 

As alebe 
5149 



Firtik 4 (Türk Sözil) 

Niğde çif çi ve tüccar Bankası Türk 

31 kanunu evveline ait 
anonim şirketinin 

senelik bilanco 
1934 • 

senesı 

' 
AK Ti F PAS i F 

JZAHAT il Lira IK.1 Lira IK. 
Kasa • . 

iZAHAT ı Liıa !K.I Lira 1K. 
Sermaye: 100000 100000 

Bankada 

~ 
46 

Ziraat bankasında 7 40790 46 

Esham ve tahvilat cüzdanı 

! 2580 Borsada kote olanlar 2580 

Avanslar: 
il 

Senetler üzerine avans 

1 

77129 
Teminat • • 8326 17 85455 17 

Borclu caari hesablar 

ihtiyatlar 
Nizami ihtiyat 11645 84 11645 84 

-
Tasarruf tevdiall . 

Vade&iz 13397 87 

Vadeli 
Bir seneye kadar 1047 70 
Bir seneden fazla 7801 77 22247 34 
Bııka muhtelif alacaklılar 879 75 879 75 

Açık kredi 6005 50 
Müteselsil kefaletler 1 1851 64 7857 14 
Kabol yolile borçlular 5803 5803 
Başka muhtelif borçlular 2693 51 2693 51 

Menkuller: 

Kabüllerimiz 5803 5803 
itfa tahsisatı 732 89 732 89 
T alelı edilmiş temcttulır 1555 95 1555 95 
Kir i 11947 60 11947 60 

Makineler 128 
Kısa in 544 83 
Mefruıat 

1 
709 62 

Tesisat 106 25 1488 70 
' • 

Gayri menkuller : 
Banka yapıaı 

1 8144 39 8144 39 
YEKÜN , 154812 37 154812 37 YEK ÜN 154812 37 154812 37 

1934 senesi kir ve zarar tablosu 
ZİMMET ---;-:;~~-;;;---;;----=--- M A T L U B 

iZAHAT jl JZAHAT 1 Lira 1K.I Lira !K. Lira 

Masraflar 
i 

Maaş 4229 96 
idare masraflara 207 
Vergi ve harclır 1640 8 
Sair masraflar 799 41 6876 45 
Verilea faiz 465 77 465 77 
Amortiımınlar 158 62 158 62 
Kir 11947 60 11947 60 ---- ,_ 
5152 YEK ÜN 1 19448 44 19448 44 1 

----------------------------------! 
Sabun meraklıları dikkatle okusunlar 1 

Katkısız, hilesiz, {Melek ) markalı snbıınlarımızı arayan 

müşterilerimize hozı satıcıların safıyeti şüpheli sııLun verıneğo çalış
tıklarını esene öğreniyoruz . 

Ahnan faiz ve ko 
İskonto 

misyon: 

Faiz, kom~ıyon 

Muhtelif kar 
Kira 
Kambiyo kara 

Rapor 

lar 

YEK ÜN 

Yıldız kahvesi karşısında hulu-
no.n gazete bayii Polisçi oğlu 
Hüseyin tarafından Ağzı Ka 
yadefon markalı kapsol ile kapalı 
olen bir oJet gazoz tahlil edilmek 

i:z< rrRetirildi Ye tehJiI neticesin
de aşAğıdııki rapor verilmiştir: 

1'ijmomen berrak manzarada 
olup bu nümune 48 !aat 37 dere
celik etü içerisinde bulunmakla 
tortu vermemiştir. Cali havi mıın

1 

' 

1 

IK.ı Lira K. 

14408 26 
4341 79 18750 5 

620 99 620 99 
77 40 77 40 

19448 44 19448 44 

Annelere öğüt 
. Çocuk ~,sirgeme kurumu ( llima· 

yeı etfal ) (7eoel merkezi, mama ço· 
cukların}n nasıl beelenecPğini ve 
mamalarıoıo nasıl hazırlanacağını öğ
reten ( Annelere ö~iit ) üo 2 inci 
say ısını hazırlarnışllr. 

Birinci öğücleri ve bu öğütü is· 
leyenlere Kurum parasız olarak 11füı· 
derir. An karada Çocuk esirgeme 

0 

ku· 
rumu başkanlığına bir mektupla ad
reı bildirmek kafidir . 

Sabun alan müşterilerimizin Türkiyonin on nefis ve on sıhhi sııbu

nunu temsil eı.len ( Melek } markamıza dikkat vo hu sa· 

bunu talepte ısrar eylemelerini rica ederiz. 

Vücudunun sağlığını, kumaşlarınm yıpranmanıusını, so~·larının ko · 

pek yapmamasmı ve ciıdin botulmıımasını arzu eıleııler ( Me-
lek ) markalı sabun kullanırlar. 5004 

Toptıın satış yeri Allonnda Abdülkadir 

Melek evlatları ticorethanesi<lir 

Yurddaş ! 
-"'\ 

zaı odan ari olan nümune gazozun 
lezzeti çok iyiılir. içerisinde zaha. r 
rin yoktur. Şekerle yapılmıştır ma. 
deni ve mızır hamızlarılan t9mamen 
aridir. Kayadelen gazozunun ya
pıldığı suyun salabet derecesi bir 
buçuktur. Netice çok iyi bir gazoz 
nümunesi<lir . 2-5 

Kendinin ve çocuğunun snğ 
lam ve kuvvetli olmanızı, evine 
ilaç ğirmeden yaşamanızı isti· 
yorsan hol bol incir, üz.üm. ba
dem , ceviz, fındık , fıstık ye ve 

yedir · Bunlar senin büyük yur-ı 
dun , kuvvetli şifalı yemişleri · 
dir • 

28-30 _______________ , ______________________________________ _ 

Seyhan defterdarlığından : 
Karyesi 

llyas oğn 
Küçük Dikili 

incirlik 
)) 

)) 

ıencirli 

Kire~· ocoğı 
C)ığşırlı vo SergenJi ve Kemıılı kkyleri 
tizerinde 

Abdi oğlu 

)) " 
)) . 

Cinsi 
Torla 

• 
» 

" 
» 
)) 

" 
• 

)) 

Jt 

• 

Mıktarı 

Dönüm 
:i2 
22 

142 
250 
150 
27 
31 

800 

76 
76 

150 

gv)ek Züra 
000 

Kimyager ve kimya muallimi 
A. RLza İşcen 

~~------··-----------
Kayadelen kazozu 

KAYA·OHEN 

Dünyanın en iyi suyu Krıyod"· 
len suyudur. Bu sudon yapılan ka
zozun taklidlerinden sakınmak için 
şişelerin ağzındaki tapanın yazısına 
dikkat ederseniz aldanmazsınız. 

5-5 5129 
8 r, Divar lı Ba h ce ,aıımnnıınnımınnnııııumuıınu:ıııııuııııun.mııuımıııuıııuıınoıumınmaıı.. 

,. Kılışlı karyesi " 1 U ·~ 
Atik Verayi cesir Cennet mevkii • 15 ı bu gece nöbetçi 1 

,, • ". k,, • . "ı ııoı 'k' ı·k g Eczane 1 Hazineye aıt yo arıda cin ve ınıktarı yazı ı tar a arın ı ı sone ı İ k 
• 1 1 r-4-935 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de ihale eı.lil- i Kalekapı civarın<la 1 
ıcar ı· l · ~ 

k üzere on beş gün müddetle açık artırmağa cıkarıldığından ta ıp erın _ M Rif at czanesidir 
~e 7 5 teminat ekçalarile birlikte MilJi EmlAk idareeinı mürııcoatları :;; • 
I o 

1 5 J 5 ) 28-J-7-J 1 = -lntlQllmll!Rllln!llll!!J 1;!llllllD11111"!!lUlllJllCllllllHllll!Dll!nııııutı!I ilan olunur . 

Satılık Emlak 
Adananın en şert· fli yerinde 

kdin halen banka; ov ve <laire ; ti
carethane olarak kullanılan eski 
Frtıns · z Kobji ; ve h:tişiğindtki 
arsa ile Y tıni istasyon cndılosinJ .. 
lıavndar yerde tohminon yetmiş 
döı:üm iki parça nrsa satıl ı ktır . 
isteklileri Por Higol ile vekilini 
Şeref o müracaat cuobilir .5009 

24-30 

vilayet daimi encümeninden: 
. C~yhan i\luhasebei HususiyE>s:nc 

oıt istasyon cinrınde vaki yirmi 
parçada 9945 mltre murabbaı ar
salar açık artırma suretılc satıla
cağından şeraiti anlamak isteyen· 
inin her gün Muhasebei llusus;ye 
Müdürlüğüne , talip olanlnrın da 
yüzde 7 ,5 pay akçesile birlıkto Ni. 
ı:;anın Jör<lüocii perşAmbo günü 
saat on birde de Encümeni Vilılyete 
müracaatları ilan olunur . 5108 

14--20-24-30 

Adana Borsası. Muam·~leleri 
PAMUK ve KOZA 

--- - - - -o,.-----Kilo Fiyatı 

CiNSİ Eo 

Kapımal-ı - pamuk 
Piyasa prırln!?ı ., 32 33,50 
Piyasa temizi ., 29 30 
iane 1 
iane II 
Ekspres 
Klevlnnt 

YAPAGI 
--~--

Beyaz ı 1-.,,..,......::.....:------- ----------ı 
Siyah 

Ekspres 1 

Buı?day Kıbrıs .. Yerli 
., Mentane 

Arpa 
Fasul)·a 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Bakla 
Si sam 

• ... 
.~ ~ " 
..c ~ Düz kırma ,. 

Ç 1G1 T 

lJ N 

~·- s· . 
::ı - ımıt ,, , ------ı---- c: . ..,..,....,.-----T-~----- ·-~ ~ 0 ° Cumhuriyet 
~> 
N ::ı r-. u-

,. 
Düz kırma ,. 
Alfa ,. 

Liverpul Telgraflan 
27 I 3 I 1935 

Santim 

Mart Vadeli 6 
:Mayıs V ttdeli 6 
Hazır 6 
Hint hazır 5 
Nev ork 11 

Sovyet pamuk mibzeri 

ıerİ" 
• ibZ8

' • ıı~ 
Sovyot f ahrikularıoın pamuk mibzerleri gel<lı . M ar' ıt c~ı 

kullanışlı ve dayanıklıdır. Mibzerle ek ileıı terlıı~arınF .;~ı1sr ıJ ,ıı 
istifadeli olduğnndan çifçilerimize tavsiye edorız · 

1
1 tıafl~1181 

Taksitle de verilir .499 l Satış yeri : Osman 1 

13- 15 

Doktor Basri Uzel 
. ~ ı ıoı~ 

jc ı 9f 
hT ,·o Jı:ır · ı Uıurı znmAıılıır muhtelif hastonelc-rin da 1 1 .. rosrsı' 11 ~1 müşterokon idaro ile bu hustolıklnr lıokkındıı mu~ıo yo i a\ 

01 
~· 

olan <loktor füısri ( Uzel ) eski Orrz<libak dvorıD(kB tıastıı~0~1 ,; 
Y'me evinde dahili .ve harici ve bilumum kırık çıkı 

1 
nffl , ıı•~ııı1' 

bı:ışlomıştır . Miı rı:ıcaat edenlerin liızuınunda knn, bo ıoıni • ~ t 1 11 ~ 1 

gaite , ;drar, nıiıle usaresi ve kem tozyikları gibi tıoı· ıo lı88 
1
cB -

'k k · k suro 1 ıı"r mı ros opık muayen~lorini J o bizzat yapma . jç .rı J 

teşhis \O tedavilerini üzerine olmakta vo bu trıhlıHl.tO 
is~e "Demektedir .5075 12 - 2 
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Pazartesi günleri öğlddcn sonra fukaralar parasız P1 


