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Haraççı 
KARDEŞI.ıER 

Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

Sir Con m o elle dönüyor 
En çetin 
Bir deneme 
Çağındayız ... 

Koskoca Versay kurumunun 
ç~küntüleri önünde Avrupanın 
butün barış sistemini kökünden 
deiiştirek gibi görünencn bir 
Yeldir esiyor. Almanya, silah
lanma denkliğini kazanınca 
sonra Avusturya-Macaristan ve 
Bulgaristan gibi büyük savaşın 
Yenilmişleri de neden bu yola 
sapmasınlarmış... İlkin bu tezi 
ortaya atan İtalyan gündelik
leri oluyor. Onlara iÖre, Avus
tury~nın Alman coşkunluğu 
~a~ş?ı:ında erldnliiini (istikla
~nı) koruması için silahkmmağa 
akkı vardır. Sanki Avustur

Y<tnıo istiklalini garanti eden 
•ndlaşmalar o!masa, hatta •kü
çük andlaşmantn uyamklığı, 
canlı ve yılmaz siyasası Tuna 
Çevrcsindelii statukoyu elsürül
mez bir durumda tutma
sa, Avusturya dışların:ı kadar 
silahlı bile olsa, Alm:myaya 
karşı varlığını koruyabilir mi? 
~ ~knt bu tez yalnız Avusturya 
ıçın ileri sürülmü'l değildir. 
Bunun arkasında Macarların ve 
Bulgarların silahlanma dilekleri 
Vardır. Macar başvekili gene
ral Gömböes, uluslar kurumu
nun önümüzdeki toplantısmda 
bu dileii ıerçekleştirmeğe ça
iŞacatıaı söylemiştir. İşkilsiz 

uliarlar da, sırası düşmüşken, 
~llardanbcri besledikleri bir 
lcği bildirmekten çekinmiye

Ccklcrdir.. B6ylece .. yerden 
göğe küp dikseler - Alt
tan birini çekseler - Seyreyle 
sen gümbürtüyü,, diyen ozanın 
sözü mü yerini bulacak? Ver
say çöküyor aiye Sen Cermen, 
Triyanon Ye Nöyi andlaşmaları 
da mı çökecek? Böyle bir orana 
Yer verilemez. Daha ileri iİ
dcrek bunu düşünmek bile çıl-
gınlık olur deyebiliriz.Zira Tuna 
Çevresinde ve Balkanlarda 
barış sistemini yafahnakta aaıi 
ları olan uluslar bunu önliyecek 
güçtedirler. Buıünlük Anu
Pada banşın en güçlü dayağı 
küçük andlaşma ve Balkan 
andlaşmasıdır. Büyük uluslar 
kendi aralarında anlaşamazken 
Çekoslovakya - Yugoslavya -
Romanya - Türkiye ve Yunanis
ttln Orta Avrupa ve Balkan
ların en büyük barış gücüaü 
Ykaratmıı bulunuyorlar. Bu ba-

•mdan Tuna çevresinde ve 
Balkanlarda bui'üakü güç 
dcnkliK"inin bozulmasına mey
dan verilmiyeceğini oranlıya
biliriz. 

Zira küçük andlaımayı ku
tan uluslara göre, Sen Cerman, 
1:_riyanon ve nöyi andlaşmasının 
•uel parça!annı bozmak isti
Yen üç devlet bu andlaşma
l•rJa kurulmuş bulunan toprak 
statukosunun da düşmanıdır
~r. Macarlarm Transilvanya ve 

anatta, Bulgarların da Make
donya ve Trakyada istekleri 
Vardır. Öte taraftan ne küçük 
jndlaşma, ne de Balkan and
dŞmasında ilişikli olan uluslar-

an hiç birinin Avusturya-Ma
c~r ve Bulgar topraklarında 
g·j~leri yoktur. Görülüyor ki 
bı <ilhlanmada denklik istiyen 

1 u ülk~lerin barışsever duygu
b~ına ınanmek güçtür. Sorum 
oylec~ gözönüne getirilirse 

kollektıf barış ve elbirliğ'i sis
temlerinin genişletilmesinden 
aşka çıkar vol olmadığı ~nla

şılır. Avrupa barışı, 1914 ten 
~eri bu kadar çetin ve ağır bir 
deneme geçirmt"miştir. Bu kez 

c bir uzlaıma yo!u bulunarnk 
durumu b'" b"'t" k ] n us u un çı maza sap-
annıasına sebebiyet verilmezse 

en b- .. k k uyu orkuyu atlattıi"ımıza 

A nya tarafından Tuna misakına karşı 
Yapılan itiraz pek ziyade şiddetlidir 

Doğu misakı için mütevassıt bir tarzı hal bulunması 
ise fevkalade müşk ··ı görülüyor-Eden Moskova Yolunda 
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J:alıu oprmsı .da lmlwrılar :j<'refm<' vtrilc>ı -mlhamen~ 
Bcrlin, 27 (A.A) - Royter 

Ajansı bildiriyor: 
İki gün süren mükilemeler

den sonra elde edilen intiba
m hülasası şudur: 

B. Saymen ve B. eden Ber
Jinden, burayı ziyarette haklı 
olduklarına her zamankinden 
fazla kani olarak ayrılmakta
dırlar. 
Bay Saymen Londrada 

Berlin 27 (A.A) - Bay 

Sayman bugün saat onda tay
yare ile Londra hareket et
miıtir. 

Nazır hareketi esnasında 
Alman dış bakanı Fon Nörath 
tarafından teşyii" edilmiı ve 
muhafız kıtaatı tarafından se-
lamlanmıştır. • 

Bay eden Moskova 
Yolunda 

Val'fova 27 (A.A) - Bay 
Eden Sovyet Rusyanın Londra 

sefiri bay Noyski beraberimde 
olduğu halde bu gün Mosko
v:a:ya müteveccihen Varşovapan 
geçmiştir. İstasyonda Polonya 
hariciye nazırının mümes!ıilleri-
nc ingiltere elçiliği memur
lan tarafından selamlanmıştır. 

Ayn~ trende Moskov.aya git-
mekte olan İngiliz matouat 
ırrupu da vardır. 
AlmQnya Tuna mlsoknıa 
Şlddetlo ltraz ediyor 

Londra, ';. 7 (A.~ -,,Time,, 
Berlinden alarak neşrettiği bir 
yazıda Tuna ve doğu andlaş-

maları meselelerinden bahsede
rek diyor ki: 

- Salı günü bu hususta yapı
lan görüşmeler esnasında Al
manya trafından Tunu misakına 
karşı yapılan itirazın pek zi
yade şiddetli oJduğn, doiu 
misakı için mütevassıt bir tarzı 
hal bulunması ise imkansız de
nemezse dahi fevkalade müşkil 
olduğu intibamı teyit etmiştir. 

Cenevreye dönu,e 
gellnce 

Alman yanın Cenevreye avde
tine ırelince Almanyanın denk
lik kelimesinden ne kaadet-

Ankara Bulgar elçisi 
Bulgar elinin Nöyi andlaşmasını bir 

taraflı bozamıyacağını bildirCli 

Ankara, 26 (A.A) - Dış iş
leri bakakı B. Tevfik Rüştü 
Aras tarafından dün kabul edi
len Bulgaristanın yeni Ankara 
elçisi B. Pavlof Türkiye dııarı 
işleri bakanı ve uluslar kurumu 
konseyi başkanı sıfatiyle B. 
Tevfik Rüştü Arasa hükume
tinin Nuyi andlaşnıa,ının askeri 
hükümlerini bir taraflı feshe 
teşebbüs etmeii asla düşünme-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..... . 
inanabiliriz. Şimdilik bekmleme 
çağındayız. Bu yol kötüden kö
tüye de, eyiden eyiye de gide
bilir. İkisinden birini ıeçmek 
ulusların usuna (şuuruna) kal
mıştır. 

lii•-vk •"A. -aıı.-ıu 

B. Titüleskonun mühim beyanatı 

B. 'l'evfık lWştit .. 1fras 
B. Tititlesko 

diğini ve düıünmiyeceğini ve 
hilafına çıkan haberlerin aılı 
olmadıiını beyan etmiıtir. 

Dıfarı işleri bakanımız key
fiyeltten derhal balkan mütte
fikleriyle uluslar kurumu ırenel 
kitibliiini haberdar etmittir. 

İstihbarımıza nazaran Bul~a
riıtanın böyle düşünüşü An
kara diploması ve siyasal ıaa
hafilinde senpati ile karşılan
mıştır. 

Belgrat, 26 (A.A) - Valide 
kraliçe Marie öile vakti Ma
dam Titulesko ile zevci Ro
manya dııan itleri bakanını 

kabul etmiştir. 
- Sonu 6 iHCi Scı1tifeile =-

"' 

J,aı:alm itç m<rnidar ııo:lf 

Stra:e kottft:ruutnnı Jwzırlıymı JJ .. Mussoliui oi}ııllrırilc bernbcr 

ttiği açık bir surette izah diğer meseleler hakkında ol-
edilmit olduiu anlatılıyor. Ka- duiu gibi umumi bir surette 
rada Ye denizde ve havada görüşülmüştur. 
askeri miUavat meıeJcleri, ve - ...... 011rı 5 ncı scı1ıi{ede --Hltlerln sabun köpUğU 

Jehu "Bull,. 
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Amerikanın tanınaıış yazıcı

larından ve Uluslararuı "mü
lakat kraliçesi,. töhretiıü almıt 
bulunan Miı Betty Ros dün 
Ankara vapurile lstanbuldan 
şehrimize ırelmif ve Eırepalas 
oteline misafir olmuştur. Mis 
Betty Ros kimsenin konuımıya 
muvaffak olmadıiı bir çok 
büyük adamlala mülakat yap
mak fırsatını kolaylıkla yarataa 
zeki bir yazıcıdır. Bundaa 
evvel altı ay kadar Ruı

yada kalmıt SoYyet rejimiıai 

tetkik iderek yeni Ru.ya hak
kıada yeni bir uer yazmıtbr. 
Eteri Amerikada böyük rai· 
bet kuaıımıtbr. 

Mis Betty Ros yeai tllrkiye 
yi tetkik etmek üzere •emle
ketimize 2'elmİf Aakara lıtan
bul Ye BurAyı ziyaret ederek 
Cumhuriyet müuıHelerini bü
yük bir hayraahkla ıtözden ıre· 
çırmiıtir. 

Dün başıauharririmizin refa
katiade vali ıreaeral Kizım 
Dirigi ziyaret atmiı, umumi vi
layet mecliıinia bir müddet 

Erkek Muallim 
Mektebinde 
Bir konferans verildi 

Tayyare cemiyeti müfettiti 
Bay İskender dün öileden soa
ra erkek muallim mektebinde 
bir koaferau Yennittır. Koa
feransın meyzuu tayyare hü
cumlarından konuuna, ıru aa
vaılan ve bualartlaa koruama 
idi, koaferaaa münakqalı ol· 
muıtur. -···· -Baş muharririmiz 
Baı muharririmiz Bay Hakkı 

Ocakoilu dün Ankara yapu
rile İstanbuldan t•hrimize dön
müştür. 

Sürek avı 
lzıair Y• haYaliıi aycılar c•· 

aiyeti azuı Buma ırünli Cu
ıaaovasında bir sürek an ya
pacaklardır. Bu ava civar köy
lerin de ittirak edeceii haber 
alınmııtır. 

Müsamere 
Parkspor kulübü gençleri ta

rafından S Niaan ırünü akpmı 
Tilkilik C. H. F. mahfelinde 
bir müsamere verileceği haber 
alın mı ıtır ----Bay Rauf 

Sabık Müddeyiumui muavını 
bay Raufun Afyon Karahisar 
Müddeiumumiliiine terfi'aa ta
yin edildiii haber alınmıttır. 

2a Lira ne oldu? 
Türk pazarında Yumurtacı 

Ah?1et oilu Nevzadın çekme
cesınden mechul bir phıı ta
rafından 28 lira parasının ça
lındı;. zabıtaya şikayet edil
miştir. 
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müzakerelerini dinlemiş, Milli 
kütüphaneyi gezmiş ve em 
Şark musikisi ile modenı mu· 
siki etrafında tetkikat yaparak 
bazı notlar almışbr. Bilgün 
ıreneral Kazım Dirik ile birlikte 
Kemalpaıa havalisindeki örnek 
köyleriırezecek, Türk kadınının 
çalıımuı, fabrikalarda iflemesi 
etrafında bazı tetkikler yapa
caktır. 

Mis Betty Ros Türkiyede 
ırördüiü ıaıaimiyet ve iyi kar
tılam•dan o kadar mütehusiı
tir ki Baş muharririnıize ihti
sasabnı ırözleri yatararak bir 
kelime ile ifade etmiş olmak 
için şunu söylemiftir : 

" Kalbimi Türkiyede bıraka
rak topraklannızdan ayrılaca

iım. Türkiyede kendimi her 
dakika kendi evimde sandım.,, 

MiJı Betty Ros çok yorgun 
bulunduiu ve bilhassa lzmir et
rafında yapacaiı tetkiklerden 
doian ibtisasabnı alabilmek 
için uzun uzun mülakabmızı 

başka bir ırüne bırakmayı mu
muvafık bulduk. 

Yüksek ziraat 
Enstitüsü 

Talebesinden bir gurup 
Şehrimize geldi 

Ankara yüksek ziraat ensti
sünden 18 kitilik bir ıurup 
memleket içinde turneye çık
mıılar ve lzmire 2'elmiflerdir. 
Gençler ziraat mektebine misa
fir olmuşlardır. Y anlannda bir 
profesörle bir profesör mua
muavini bulunan miaafir tale 
beler ırarbl anadolu mahsulle
ri hakkında tetkikata başla
mıılardır. lzıairde dör_t gün 
kaldıktan sonra Aydın ve Na
zilliye giderek tetkiklerine de
Yam edeceklerdir. 

Kız muallim mektebi 
Talebesi 

Karııyaka kız muallim mek
tebindea 120 talebe Bornova 
ziraat mektebinde müdürleri 
bay Rahmi Balabanla birlikte 
Boraoya zirat mektebine gide
rek tetkiklerde bulunmuşlardır. 

A Almanya' da 
Adeta bir oyun gibi 
" Economist,, mecmuasıaa 

iÖre Almanyadaki "Altın Stan
da~d,, meselesi adeta bir oyun 
haline ırirmiştir. Klirinır anlaş
maları müsbet netice verme
miştir. Markın düımesi de pek 
muhtemel addolunıaaktadır. Dr. 
Schacht kredi ;akişafından vaz 
ıreçmediii takdirde devalüas
yoa (kıymetten düşürme) ve 
enflasyon gayri kabili içtinap 
olacaktır. 

ELHAM A 1. ~!!!!ne sıneması 

pek az Uzun ömürlü insanların bile görmeleri ihtimali 
olan bir ilemi yaşıyacaksınız 

ESKiMO 
. Bu filim, buzlu diyarlarda yaşıyan insanların adetlerini, 
lısanlarını, danslannı, şarkılarını ve şimal hayvanlarını nasıl 
~vJ_andıklarını ır~stermekle beraber bir Eskimo'nun aşk ve 
ıntıkamını da hikaye etmektedir. Filim Fransızca ve Eski
moca sözlü ve Türkçe izahatlıdır. 

ilave olarak: PARAMOUNT JURNAL No. 9 
(jurnal _ cumartesi günleri deiişir) 

Seanslar her ırün : 14-16-18,30 ve 20.45 te Perşembe 
günü 13.30 da talebe seansı, cuma ırünü 11.30 da ilaYe 
sean11 Yardır. 

DİKKAT : Cuma günleri saat 13 e kadar Ye her 
20.45 seansında SALON 25 kurn$tur 

renr ,{sır 

Viliyet U. Meclisinde 

Varidat bütçesi nikbinlikle yazılmış bir eserdir 
Vilayet umum meclisi dün 

öğleden sonra saat on altıda 
Vali General Kazım Diriiin 
baıkanlıimda toplanmış ve va
ridat bütçesinin müzakeresine 
başlamıştır. Evvela geçen mü
zakerenin kısa zaptı okundu. 
Neticede onaylandı. Doktor 
Bay Kamran Kenan ( İzmir ) 
usul hakkında söz istedi. Ve 
dedi ki: 

Dr. J{(ı ııı..an 

Genel meclisteki arka· 
daşlarımın mühim bir kısmı 
yeni üyedir. Geçen müzakere
leri belki de ırarip karşılarlar. 
Gazete sütunlarına akseden 
mesele di~er iki meseleden 
bahsedeceiim. Dün arkadaşım 
bay Murat Çınar beni gördü. 
( Anadolu ) gazetesinde çıkan 
iki yıldız imzalı makaleyi be
nim yazıp yazmadığımı sordu, 
yazmadığımı söyledim; 

- O halde yazdırın; dedi. 
Mecliste halledilmiş olan bir 
meselenin ırazete sütunlarına 
aksettirilmesi körüklenmeıi de
mektir.Günün birinde ben suç iş 
lesem avukat arkadaş!arımın 
yardımını istiyeoilirim, fakat 
şahsi şeref ve haysiyetim mev
zuubahs olunca da bir muharrir 
kadar deiilsede elimden gel
diği kadar şerefimi muhafaza
ya çalışır ve gizlenmeie lüzum 
görmeden ortaya atılırım. Mev
zuubahs başmakaleden katiyen 
haberim yoktur. Bu yazı çık
tıktan sonra ben de okudum. 
Buna mukabil; benim yazıp 
yazır.adığımı ıoruyorlar. Burada 
tebarüz ettirmeii istediğim 
nokta, meclisde onaylanan bir 
mesele üzerinde gazetelere 
yazı yazılmasıdır. 

Bu yazıda otomobil masraf
larından bahsediliyor. Bunun 
25 hin lira gibi mühim bir 
masraf olduiundan, hastanele
re verilen ilaç parasının ne
den bu fazladan alınmadığı 
halde akarat faslından alınmış 
buluoduiundan bahisle sorul
mak isteniyor. Hiç bir zaman 
memleket hastanesinin bu ka
dar feci vaziyete düşeceiini 
tahmin edemezdik· Sözlerim 
dürüst ve samimidir ve arka
daşımın da sözlerime itimat 
etmesini isterim. Memleket has
tanesinin ihtiyacı her ne kadar 
vicdanımızı sızlatsa da bize 
vakfedilen bir yapıyı satıp pa
rasını hastaneye vermemeliyiz 
deniyor. Yazıda bir tabir var: 
(Biz bu yapıları vilayetin iste-

diii için 1&tıp ..• İli). Bu yazı· 
da ıreçen celsede söylendiii 
ıribi (çarçor) d~nilmiyor ise de 
netiçede mana itibarile bunu 
söylemek istiyorlar. Arkadq
lar; biz hiç bir vakit akardan 
bir parçayı satıp parasını has· 
taneye vermedik. Ahlaki vic
dani noktadan düşünelim'. Be· 
lediyeden bir kombinezonla 
bir arsa alınmıştı. Satılan bu 
ar1adır. Yapı sablmamıtbr. 

Biz gelir getiren akarlardan 
mahrum kalmak istemeyiz. Ve 
meclisin evelce buna dair ver
ınİf olduğu karar aleyhine ha
reket etmedik ve etmeyiz. 

Hastaneyi kapatmayı veya 
buna sebebiyet vcrmeği de 
dütünemezdik. Eski devirlerde 
mutlakiyet idaresi zamanında 
bile yaıayan hastane elbet te 
cumhuriyet devrinde yaşayacak 
ve payıdar olacaktır. 

Bay Kamranın sözü burada 
bittikten sonra meclis başkanı, 
b~ka söz istiyen olup olma· 
dıgını anl11mak istedi, Kimıe 
söz İttemedi. 

Söze başlıyarak dedi ki: 
"- Daimi encümen top

lant11ına iieldiiim zaman 
münakaşa mevzuunu duydum. 
Bu yazıları ihtiYa edea iki ga· 
zete sayısını da okudum. 
Şöyle bir mukayese yapbm. 
Yazılanlar bay Ekremin 
haklı olarak söylediiini iddia 
ettiii mes' elelerdi, burada 
söylenmesi lazım gelen mes' ele 
şudur. Arkadaşlar; akarat 0 • 

tılmamıştır. Kiyas varidat ge
tirmeyen akarların 1atılması 
zaten eskiden beri mutatdır. 

. Akardan alınan para ile ye
m akar alınmasıda bir esaıtır. 
Geçenlerde sıkıştığımız zaman 
on yedi bin lira akar parasını 
mekteblere sarf etmek kararını 
vermiş ve bakanlıktan müsade 
almıştı~. Geçen yılda sıkışdık 
ve 3 hın lira aldık. Oda akar 
bedelindedir. Fakat arsa para
sıdır. Yapı parası dei-ildir. İki 
arkadaşımızın muhalefeti ile 
umumi hey'et tarafından onay
lanan ıaes'elenin gazete ıütün
lerinde tekrar mevzu bahs 
idilmesi doğru de;ildi. Gaze
teci bir şey yazmışsa yazabilir. 

Bu onun hakkıdır. Hatta bu 
yazısından ona cevap bile ver
memek lazımdı. Çünki umumi 
heyetin onayladıiı bir mese
leain meclis üyesinden biri 
tarafından ll'azete sütunlarında 
tekrar mevzuubahs edilmesi 
doğru de;ildi. 

Nihayet arkadaşlarım şunu 
da söyliyeyim ki; yazıları da 
ifadeler kadar sert gördüm.Bu 
yazılarda iki yıldıza verilmiş 
bir cevap deiil, umumi heyete 
verilmif bir cevaptır. 

Avukat bay Ekrem (Ödemiş) 
söz alarak: 

Pazar günkü celsede kapa
nan bir hadisenin - hadise de
meyeyim de mesele deyeyim
tekrar müzakere mevzuu edil
mesini istemiyordum.Bay Kam
ran söz söyledikten ıonra 

yüzüme baktınız, ben de söz 
almıyacaiımı işrap için önüme 
baktım. Fakat söylenenlere 
şimdi cevap vereceiim. 

İki yıldız imzalı makaleyi 
okuduğum zaman kim vazmıı-

tır diye kimseye bir şey sor
madım. Bay Kamran müsterih 
olsunlar. Kendilerine bay Murat 
Çınar bunu sormuşlar. Zaten 
bana bir şey atfetmiyorlar. 

Eier Pazar ırüokü münaka· 
şalar her vakıt olduru ıribi ga
zete ıütunlarına bugün okunan 
zabıtta olduiu gibi tam mana
siyle ıreçın.İJ olsaydı ben ( iki 
yıldız) imzalı makaleye cevap 

A1Ju·kat bay Ekrem 
vermiyecektia. Bilmiyorum sa
yın bqkan ve bay Kimran 
bu münakapları gazetelerde 
okudu mu? Gazetede bütün 
aüanslar, hatta bir takririn reye 
konulma11 munuebetiyle bay 
Yuıuf Ziya (Bayındır) ın bazı 
arkadqlarına ellerini kaldırma
larını söylemesi üzerine başka
nın teıir yapmamasını söyledi
iine ve giriaceye kadar hepsi 
yazıldıiı halde benim ne söy
lemek istediiim söylenmemiş, 
yazılmamıştır. 

Giıya ben hutaneye verilen 
paraya itiraz ve hücum etmi
ıim. Hutaların ilacına göz dik· 
miş vaziyette gösteriliyorum. 
ben şahli iılerimde başka türlü 
düşünebilirim, fakat meclis kür
süsünde Ödemişlilerin intihap 
ettikleri bir avukat Ekrem var
dır. Cumhuriyet hükumetinde 
nasıl ki herkes müntehiplerine 
hesap vermek macburiyetinde 
İse ben de öyleyim. Hiç bir 
zaman aiır bir leke altında 

kalmaiı - her Türk gibi - is
temem. Yazılarımda mutedil 
davrandım. Satılan akar deiil, 
arsa imiş, biz ae bilelim. Encü
men mütaleanamesinde akar 
olarak iÖsteriliyordu, akara do
kunulmaz. Bir buçuk milyonluk 
bütçe üzerinde uiraşıyoruz. 
Arkadaşımın bana suiniyet 

atfedeceiini zannetmiyorum. 
Ke dil · · .. n erını suçlu ıröstermek 
ıçın de söylemedim akarat israf 
edilmemiıtı'r B . b • · enım agırqım 

~~ar. parasile akar alınmuı 
ıçındı. 

Meclis başkanı söze başlıya
rak: 

- Burada vaziyet şudur: 
Hastahane mevzuu üzerine do
kunurken bay Ekrem heveti 
umumiyenin 34 üyesinin o~ay
ladıiı bir meselenin inbetsiz
liğini söylemek istiyor. Bu sa
tışın ve parasının hastahaneye 
verilişinin yerinde olduğu onay
naylandıktan sonra bir a rka
daşın müntehibi sanilerine söz 
söylemek için tekrac söz al
ması noksaı.!ıia delii.lat eder. 

- ~<-.·ınıu il iuı-i srılıi/'edı~ -
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KOŞEMDEN 

Seı·gili kardeşim Jile .ııt Gllr Ekirıt 

Kelli - Felli (*) 
Şöyle boyuna, posuna, kıtı· 

na, kılıiına dü.zırün; tombul, 
şiıman, yahut balık eti kimes
neleri iÖZ önüne getiren bu 
sıfatı biz biraz da şumiıllendi· 
relim. 

- İki dirhem, bir çekirdek. 
- Dörtyuz dirhem adaa .. 

-Şimdi 1280 ırram adam mı 
demek lazım bilmem-

- Dişinden, tırnağına ..• 
- Kendini dirhem dirheoı 

satar. 
- Tabiat sahibi. 
- Tiren2', tıreng atıyor, ÜS· 

tüne bir toz konmaya ırörsün. 

- Herifin cilası yerinde .• 
Eskiden kılıia, kıyafete pek 

ehemmiyet verilmezm.İf galiba 
ki bir halk türküsünde ana ile 
kızın muhavereleri Yardır: 

- Kızım seni ıelia edeyim mi 
- Olur anacıiım olur 
- Kızım seni dülırere Ytrt'" 

yim mi 
- Olmaz anacıiım olmaz. 
Ve daha saymalar, bir çok 

cevaplardan sonra: 
- Kızım seni katibe ye

reyim mi 
- Olur anacıiım olur. 
Diye türkü ba(lanır. Katibin 

kelli, felli, üstü başı düzgün 
olduğu düşüncesi kızı buna 
mum eder. 

Falan da falan ... 
Bir işe mi ııireceksia evvel.: 

senin kılığına, kıyafetine bakı
yorlar, kafana deiil. Hele bir 
az da tombul oldun mu do· 
kunma artık .. Zaten tombulluk 
ekseriya refahtan ll'elir yal Bir 
toplantıda en çok, Nureddin 
hocanın buyurun kürküm, hiki· 
yeaini hatırlatacak bir itibarla 
kılık, kıyafet zenginlerine ilti
fat olur, yer verirler, sözü din· 
lenir. Yüre;inde bin cavher ta
ııyan kılıksız insanlardan zi
yade kelli, felli olanlann ister 
cevherli, ister cevhersiz sözleri 
baş üstüne taç, dile; virdi ze
bandır. 

Ricaları -estaifirullah- emir
leri tutulur. içtimai sahada yer 
alır, sevilir, adı anılır. Ciddi 
bir şey söylese felsefe ve ya
hut ilim olur. En bu it 
bir nükte.si saatlerce deiil, 
ırünlerce, haftalarca kahkaha 
yaratır. 

Hele tombul ve kılıklı insan 
oilunun çehresi, hali ayrıca bir 
hürmet te yaratır. 

Cılız mısın? Eier kının, kı
lıiın yoksa sen istersen dehri 
ol çekil bir köşeye veyahut 
ıok başını mezara ... 

Tombul muıun? Eier kının, 
lcılıiın yoksa sen istersen deh
ri ol gülünç ve garip olursun. 

Cılız mısın? Üstünde içinin 
enerjisine yakışacak bir kıya
fetin, sözünde talakatın varsa 
yer edersin, yaşamak hakkını 
ancak haiz olur1un. 

Tombul musun? Üstünde içi
nin enerjisine yakııacak bir 
kıyafetin varsa ve bilhusa ıö· 
zünde, fikrinde talakat ve seli
metin varsa hayat senindir. 
İıte azizim kelli felli olmak bu 
son gösterişin; bayatta nasibi 
çok; bir nimetidir. 

TOKDIL 

(•) Kıtlı kılıklı desek te olur. 
T. D. 

Halkevinde 
Konferanslar 
Kız muallim mektebi mü

dürü bay Mustafa Rahmi 
Balaban tarafından önü
müzdeki Perşembe gunu 
saat 17 de Halkevinde "Mu
asır hayat telAkoileri orta
sında Türk gençliğinin ha
yat ırayesi,, mevzuu üze
rinde bir konferans verile
cektir. Bu çok değerli kon
feransı kaçırmamalarını bü
tün ll'ençlerimize tavsiye 
ederiz. 
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Çaeraşık Duıgular 
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,, Gençliğin bir yanardağ gibi sön-
dürülemiyen alevleri ile yandım ,, 
- Erkul beni dinle madam 

ki biliyorsun, inkar etmiyece
ğ:m. Bu aada ruhumu bütün 
r~ıplaldığile sana ~östcrmeliyim. 
t.vet ben yirmi sekiz yaşında 
kadın, on sekiz yaşındı\ bir 
gence, sepin büyük bir iÜveolc 
nice ümitler besleclii'İn ç1raima 
kol açmak çıljınlıiını göster
dim. Fakat beni de daha on 
ıeldıiade yokken, temiz bir 
kamelya tezeliiile ellisinde bir 
ihtiyann kollarına bırakmadı
lar mı? .. 

Frkul şiddetle: 
- Sus ... Ondan ıikiyet ede

hıezsin. Ben o felaketin önüne 
geçmeğe ne kadar çalıştığımı 
bilirsin .. 

- Öyle amma, ba1'amın ıöz
leriae kandım. Niçin .eni 
dialemedim diyeceksin.. O, 
baata idi. Senae baaa mü
•11ir olacak ka4lar yaaımız
da bulunmıyordun. Beaim en 
çok gördüiüm yüz babamı• 
Yataiı yanından aynlmıyan 
sevıili arkadaıı Nihaddı .. Zea
ria4i, ytikıek mevkii vardı Ye 
beai arıyordu.. Güzel •Öyler, 
boı hikiyelerile beni gtildü
riirdü. 

Bea gülmek, herşeyi yapa
bilmek, gezmek •ilenmek iıti
Yordum. 
Babamı• da sailıiında kızıaı 

ey bark sahibi etmek dileiiae 
Nihat uygun bir baş olabilirdi. 
Bana didiırneden uzak, ıakin 
ve rahat bir yatayış temin 
edecek, her iıtediiimi yapa
caktı! 

HeybatJ. O içi\ dilepe ka
~uşarak 16zleriai yumdu. Ben 
ille ••• 

Sen bana "ne yapıy..orsun 
Araa.. Çıldırdın aı1" dediiia 
vakıt serçek çıldıraıttım. Ko
camın ak saçlarından öace ba
na ak ıün gösterecek olan bol 
bir gelirin pmlhsı ıözlerimi 
kapamıştı. 

Fakat bir yıl geçmeden boa 
boı bir kalpte gençlijia tü
ke11mez beyecaıalarile hiçbir 
ıeye yaramıyan büyük bir Hr
••tin ae taıınmaz bir ytik ol
duiuau anladım .. 

Erkul acı acı: 
- Halbuki "Juzımı mesut 

ettim,, lıayalile dileiine kavu
t•• babamız bu hatanı• &&Yal
lı kurbanını bırakarak ebedi
yete göz yummuştu. Ben İH 
topraia düıen bir baba ile ltu 
acı aldanııa kurban olan kız kar 
deıimia yokluklarını yüreiimde 
birleıtirerek bu iki ölü arasın
da yalnız bir ierçek görüyo
dum!.. 

Zavallı insanların ebedi alda
ıuılan!. Ve düşünmeden yahut 

TAYYARE 
Telefon 3151 

düşünüp anlamadan kendi ken
dilerine yaptıklan nice fenalık-
lar, birbirine hiç uymıyan çap
raşık duygular arasında hu2u
Jan bir gençlik!.. 

Genç kadın bu sözü tekrar
ladı: 

- Evet boğulan ve anlaşı
lamıyan gençlik.. O gençliğin 
bir türlü ıöndurulemiyen liv
lan... Biraz yutkunduktan ıoa
ra tekrar söyledi: 

- Erkul ben on yıl içimi 
yakan bu ateşle yandım ve bir 
kül yıiını gibi senin yanma 
döndüğüm vakıt, hiç düıün
müyordum ki, bu savrulan 
iÜller arasında giz lenmiı bir 
kıvılcım can evimde yine bir 
inda yangınlar çıkar- tacak !.. 

Erkul neden onu burada ıtör
düm? Neden ben, oaunla ken
dim araaında senelerin bu si
linmiyen çöküntüsünü düşün
düm?. Sanki Nihadın buruşuk 
hayali, mezarından uzanıyor, 
nefesi ikimizin üstüade dolatı· 
yor, " sakm ona ... Benim ihü
yarhiım ıenin gençliğini bor
du senin de yirmi aekiz yaıın 
bu on ıekiz bile aiır basar ,, 
diyordu .. 

- Souu Vll r -
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Odalar 
Kongresine 
Yaniden iki 
Murahhas ••çllecektlr 

Ticaret ve sanayi odalan 
koagresinin 21 Mayısta A•ka
rada toplaaacaiınını yazmııbk. 
Bu huaustaki emir YÜiyete Ye 
alikadarlara tcblii olunmuıtur. 

Emre göre, mıntaka teıkilib 
laivedi'·it eldup ~ bilytik 
konl'reye enelce odalar kon
i"reaince intihap edilea azala-
nn yerine bu defa her vilayet
ten ayrıca olarak ikişer azi 
ıeçilecektir. 

Büyük ko11ireye İzmir vila
yeti namına iİdecek ola11 iki 

. mürahhası ıeçmek ilzere ya
kında kazalar ticaret odala
rından birer mürahhası• iıti
rakile ıehrimiz ticaret odasın
da bir toplanh yahılacakbr. 

Babasının malı 
imiş gibi 

Emlaki milliyeye ait bir eyi 
kendisine aitmiş ıribi göster
mek ve noter se11edi yapmak 
suretile Tepecikte Çekı soka
imda Adılenin evinde oturur 
kokaiaci Eminin 95 lirasını do
landırmakla •uçlu Gazıler ma
hallesi Müzohane ıokaiında 
oturur boıaak Hatice hakkıa
daki evrakı tahkikiye takibat 
yapılmak üzerı birinci karar 
hakimliğine Yerilmiıtir. 

SİNEMASI 
Telefon sts1 

BUGÜN Emil Zolanm ölmeı. eserinden 
muktebes büyük film 

r NANA 
• 

NANA yı görmek istiyenlerin sayısı pek çoktur. Ay
lardanberi bu filmin ne vakit gösterileceğiıai 
soranlar üç bini geçmiıtir. Çünki; 

NANA Büyük bir aşk macerası, derin bir hayat 
felsefes!dir. 

NANA da bugünün en yüksek artistleri olan Anna 
Sten ile Lionel Atvuil oynamaktadırlar. 

NANA Bu senenin hakiki bir şaheseridir. 
Ayrıca Yunanistandaki son isyan hadiselerini ihtiva 

eden FOX dünya havadisleri. 
( Kral Gol ) temamen renk li Mikimavz 

Seans su.tları hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
Perşembe 13 - 15 ( t alebe seansıdır) 
Cuma 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21,15 
DiKKAT: Hcrg ün son 21,15 seansı ucuz halk seansıdir. 

\I Fiyatlar 25, 35, 50 kuruştur. I 

....... 

Okonomi Bakanlığının tebliği Sayım vergisi -·-Kanununda değişiklik 
Yapılıyor Bakanlığa gelen yazılara 24 saat içinde cevap 

Ankara 26 ( A.A ) - C. H. 
partisi bugün öj'leden sonra verilerek sahiplerine gönderilmektedir 

Ankara, 27 (A.A) - İktısat larda vana evvelki muhabere-
vekaletinden: Kontenjan karar- nin tarih nuamara ve dairesi 
nameleri hükümlerine ~öre ik- ithali istenen eşyanın mahiyeti, 
bsat vekilliiinin müsaadesiyle miktan, kıymeti, menşei, tarife 
memlekete sokulacak eşyaya numarası ve hanii gümrüğe ve 
ait muamelelerin çabuk yapıla- ne zaman geleceğinin açık ola-
bilmesi ve fazla sorgulara ma- rak yazılması ve bir orjinal fa-
bal kalmaması için alakadarlar tura ile bir örnek ve iki tas-
aşa2'ıdaki hususları ehemmi- dikli tercümeıiain gönderilmesi 
yetle göz önünde tutmalıdırlar: lazımdır. 

1 - Kararname ile ithali 4 - Reklam eşyası içıa yu-
vekilliğin müsaadesine bağlı karda yazılı hususata iliYetea 
bütün eıya için siparişten evvel birer nümunenin de gönderil•e-
izin alınması lazımdır. si icabeder. Müşterilere para-

2 - Sipariş izni verilen eş- sız daj'ıtmak üzere dııardan 
yanın bu izinde ıöıterilen müd- parasız olarak gönderilen üı.er-
det içinde memlekete getiril- lerinde reklam olduiuna dair 
mcsi lazımdır. fabrikasının açık iıaretlcri bu-

3 - Herhangi bir madde lunan prra mukabilinde daiı-
bakkında yapdacak müracaat- tı.lacak olmıyan ve yerli teda-. ...... 
Atatürk Suriye Fransız 

komiserini kabul etti 
Bay Martel şerefine dış işleri 
bakanı bir ziyafet verdi 

··-·-·· 1 Ankara, 26 (A.A) - Fransa- tir. Bu ziyafette başbakan İs-
nın Suriye fevkalade komiseri met İnönü, bütün bakanlar, ka-
Bay Dö Martel öileden evvel mutay baıkan vekili, Fraasız 
dıı itleri bakanı Tevfik Rüftü büyük elçisi, dış itleri encü-
Arası Ye öileden sonra baş- meni baıkaaı, C. H. F. parti 
bakan İsmet İnönünü makam- irubu başkan Yekili, riyaaeti-
larında !Ziyaret etmiş ve bu zi- cumhur umumi katibi, başya-
yaretler Ankara palasta iade veri ve huıusi kalem müdürü, 
olunmuştur. muhafız ..alayı kumandanı, dıt 

Aakara, 26 (A. A) - Dıı it- itleri bakanhğı ve Fransız 'bn-
leri bakanı Tevfik Rn.ştü Ara• yilk elçilij-i erkinı hazır bulun-
bugiln ö2'1e üstü Anadolu ku- muşlardır. Ziyafeti, biltün eJçi-
lübünde B. Dö Martcl şerefine lcr heyeti11ia, bakanlıklar er-
hususi bir ö~le ziyafeti ver- kanmın hazır bulunduiu bir 
miştir. Bu ziyafette dış iılen kabul resmi takip etmiıtir. 
bakanlıiı ve Fransa büyük el- Fevkalade komiserin Anka-
çiliii erkiniyle B. Dö Martelin rada bulunması dolayısile dıı 
refakatindeki zevat hu:ır bu- işleri bakanlığı, Ankara palaa 
lunmuştur. bu gece elektrikle donatılmıf 

A11kara, 26 {A. A) - Dış iş- bulunuyordu. 
leri bakanı Tevfik Rüıtü Araa Ankara, 26 {A.A) - Franıa-
bu akşam saat 20,30 da An- aın Suriye fevkalade komiseri 
kara palasta Fransamn Sun ye B. Dö Martel yarın saat 11 de 
feYkalide komiseri B. Dö Mar- Reisicumhur Atatürk tarafın· 
tel şerefine bir ziyafet vermiş- dan kabul buyurulacaktır 

Ruhani kisve kalkıyor 
Yapılan kanun nizamnamesi ya
kında vilayetlere gönderilecek 

Ankara, 27 {Hususi) - Bir müddetten beri Türkiyede bulu
na• ecaebi papaslann ruani kisvelerinin ieyilmesi hakkında do
laımakta olaa fayialar nihayet tahakkuk etti. Yapılan bir kanu
nun izahnamesi nizamname ile birlikte yakında bütün vilayetle
re yollanacaktır. 

Italya - Habeş harbı tekrar başlarsa 
Almanlar, biz Hebeşlilere yardım

dan çekinmiyeceğiz diyorlar 
İstanbul, 27 {Hususi) - Bir müddet evvel İtalyanlarla Habeı

liler arasında başlıyan harp bitmişken tekrar alevleniyor. Lon-
dradan gele" haberlere göre Almaalar: " Eier İtalyanl:ır Habeı
liler ile harp etmek isterse biz Habeılilere yardımdan çekinmi
yeceğiz 11 diyor. 

Gayri mübadiller Ankara ya yeniden 
Bir heyet Gönderiyor 

İstanbul, 27 (Hususi) - Yunanlılar tarafından verilen 30 bin 
sterlinin daiıtılmasım temin maksadile bu işi üzerine vazife ola-
rak alan gayrimübadiller cemiyeti tarafından bir heyet Maliyt 
Bakanlığına yeniden müracaat etmek üzere yakında Ankuaya ha
reket ediyor. 

Ecnebi mektepler ticaret değil, hayır 
Müesseseleri oldukları kabul edildi 

İstanbul 27 (Hususi) - Türkiyede bulunan ecnebi husust 
mekteplerin birer ticaret müessesesi olmadıiı, ancak memlekette 
liaan öiretmek makıadiyle birer bayır müe11eıesi olduiu Maarif 
bakanlıiı tarafuadan kabul edildi. 

riki gayri kabil veya müş

kil olan reklam eşyanın ithali
ne irin verilebilecektir. Alına• 
nümuneler ya tasdik edilip 
iÜmruie gönderilecek veya 
sahibine iade olunacaktır. 

5 - Kontenjan döviz ve 
memleket andlaımalarına ait 
hükômler hakkında alakadar
ların .evveli mahalli Türkofiı 

saat 15 de toplandı. 

1 - Sayım vergisi kanunu
nun ikinci maddesinin A. fık
razında ya:ıılması hükômetçe 
ıerekli görülen deiişiklik hak
kında söz alan hatibler dinlen
dikten sonra bu değişikliiin 
yerinde olduiunu ka\tul etti. 

2 - Bundan aonra dıı ai
yaaası itleri hakkında dıt itle
ri bakanı B. Te•fik Rüıtn Ara-
sın verdiii izahatı memnuaiyet
le dinlendi. 

şubelerine v~ya ticaret odala
nna veya ırümrüklere giderek 
izahat istemeleri ve tereddüde 
dilşülen ahvalde iktisat veki1e- Zil ede grib 
tine müracaat etmeleri itlerini ZiLE 26 (A.A) - Şehrimiı-
kısaltma bakım111daa faydalıdır. de 2rib hastahiJ salgın bir ha-

6 - Vekil ete ıelt:n yazı- le ielmesinden ötürü ilk mek-
Jara 24 saat içinde cevap ve- teblerle orta mekteb yedi a"lln 
rilmekte, tetkik ne muhtaç olan müddetle kapatılmıılardır. Haa-
işlerde iae bu husus derhal talık ihtilatsıı hafif ıreçmekte-
aahibine bildirilmektedir. dir. ........ 

·-·-· Tarifede ehemmiyetli tenzilat 
satışları yapılacaktır - Buğday 

lstanbul, 27 'Hususi) - De
Deaiz nakliyat tarifesiad• 
ehemmiyetli tenzilat yapılacak
br. İhracat mallan tarifede 

tesbit edilen ücretten yüzde 
elli noksall navluna nakledile
cektir. un be~ iünlük devamlı 
seyahatler için tenzilat yapı
lacaktır. 

Buğday satıfları 

Ankara, '27 {Hususi) - Zi
raat bakanltjında buiclay sa
btlan ile uğraşmak üzere iki 
müdürlük kurulacaktır. Y eai 

müdürlüklerin hazirandan sonra 
işe başlamaları muhtemeldir . 
Muğla'da köy muhtar 

Seçlmlerl bitti 
MUGLA, 27 (A.A) - Vila

yete geçen yıl yaptırılan beş 

yıllık köy çalışma proıram1a
rının ikinci yılına ait olan kı-

sımlan tatbike geçilmiştir. Bü
tün vilayette köy muhtar ae
çimleri bitmiş ve yeni muhtar
lar işe baılamışlardır. Bu yıl 
muhtar heyetlerinde birde ka
dın vardır. ......... 

Yunanistanda T. Yasası 
lradelerı hazırlanıyor _______ ..... _ 
Yasanın baz1 hükümleri 

Tecil edilecek 

•• uç ay 

Atina, 27 {Hususi) - Baş
Yekil dün akşam Kifisyada 
ordu bakam General Kondi-
liıle buluş•uştur. İki devlet 
adamı, isyan hareketi bashr!
Iır bastırılmaz, hükumetçe çı
zilen siyasetin tatbiki için alı
nan h~ d >İrleri görüşmüşlerdir.Bu 
i'Ün toplanacak bakanlar meclisi 
neşrt:dilecek " Temel Yasa ,, 
iradelerini de kararlaştıracak
tır. Bu iradeler, Temel Yasa 
hükümlerinin üç ay müddetle 
tecil edildiiini ve bu müddet 
ieçtikten sonra tekraı: parla
menter rejime dönmek için 
geçit devresini• kapaamış ela
caiını bildirecektir. 
Siyasi mUltecllere dair 

Atina 27 ( Hususi ) - Pa-

risten bildirildi2ine göre, İç 
bakanhiı mebuslardan Evrar 

ve arkadaşlarnnn yaptıklar1 bir 
teşebbüse cevap olarak bir teb
li( neşretmiıtir. Bu tebliide, 
Fransanın siyasi mültecilere 
açık olan biricik yurt ol
olduj-u batırlandıktan sonra 
buna mukabil bu mültecileri• 
kendi memleketlerine karıı ol
duğu gibi Fransız kanunlarma 
karıma tam bir bitaraflık gö
zetmeleri gerckliii ve umumi 
hukuka mutalik cürümlerle 
maznun olanların F ranaadan 
müsaade kiırlık bekleyecekleri 
ilave edilmektedir. 

Yunan Milli Bayraını Trabzon 
Münasebetile çekilen Vliayet meclisinde 

Tebrik telgrafları Trabzon, 26 (A.A) - Vili-
Ankara 27 { A.A ) _ Yunan yet meclisi dün Açıldı . Vali aç· 

milli bayramı münasebetiyle ma n~tkund_a bu toplantıya 
R . . h At r· L ·1 y bayan uyelerın de katılmuın-

eısıRcu~. ur h a Bur&Aıl ek u- dan duyduğu kıvancı bildirdi 
naa eıaıcum uru . e san- B ·· l l' · 
dr Zaimis arasında aıaj'ıdaki 

1 
ayan kuye u bmec ııtc şapk;ı -

t l fi t t . d"I · t• arını çı armış aşları açık ol~ e gra ar ea ı e ı mış ır. k b I d 
B Al k d Z . . h ra ulunuyor ar ı. 

ay e san r aımı$ az- B' h k 
retlerinc Yunanistan Reisicum- ır aftalı kardan ve ıo-
h Af uktan sonra tekrar ılık bir }; _ 

uru ma har havıtsı başladı. Son kaıın 
· Yunan mil1i bayramı müua- yaptığı ,iddetli souklardan 

sebetiyle zatıdevletlerine en fındık mahsulü biraz ziyan 
dostane ve en hararetli tebrik- görmüştür. 
lcrimi arze şit1.b ve şahsi ! aa ................ ................... ... 0 • 

detinizlc dost Yunan milletinin zatıdcvletlcrinin vakı tcbrikle-
refahı hakkındaki temennileri- rinden fevkalade mütehassis 
mi kabul buyurmanızı rica ede- olduğnm halde en hararetli te-
rım. tekkürlerimin •e şahsi saade-

KAMAL ATA TÜRK ti11izle asil Türk milletinin re-
Reiıicumhur Kamil Atatürk fabı hakkındaki samimi temea-

hazretlerine Ankara nilerimin kabulünü rica ederim. 
'"illi bayram müaaıebetiyle ALEKSANDR ZAIMll 



'sı hfte • 

Almanya, Silihlı ulus! 
Fransız hükiimetinin şaşkınlığı 

lngi tere, 
ile 

Almanya ya karşı, f ransa 
birleşmekten kaçınıyor 

(Eski Fransız başbakanı bay Daladyenin bir makalesi) 
Fran::nnın verdiği vesne 

F.ransa bükümeti - Şimdiki 
;aşkmlığı da bunu gösleriyor -
teıliha"t rekabetinin yeniden 
canlanacağını hiç aklına getir
mediii baldea hunun böyle oJa
caimı tahmin etmek pek ko
layda. Fransa.om iki yıllık :as
keri miikellefi.reti kabıd etme
me, .Aı...ya mecburi askerlik 
aiikelWi7etini "ade etmekle 
cevap verdi. Almanyaya bu ve
ıileyi •ermekte bir fayda yar 
mıydı? tki yıllık mülceilefiyet
tea bqka çarelerle Fransanın 
müdafaa kunetini berkitmek 
-L • • .. , • d" __. ıyı muguan •. 

Slllhlı ulus t•mell 
V eray mu1aedeaiain biitüa 

askeri ahkamından şimdi tek 
bir tanesi kalıyOl'. S.. da çok 
mühimdir: Ren eyaletleriniD as
kersizliji.. Fakat meslekten 
yetiım• hücum orausu hakkın
daki stzel nazariyelere aylnn 
elarak Alman bükimeti lllii
aellih .aıet te~kilitanı saj'lam
l&ftmnak, ıençlii"i askeri ku
kurumlar içinde yeliftirmek 
için, serbeıtiyi ele Almıştır. 

Şimdi talim ~ÖrmÜf büyük ih
tiyat kütleleri yaratmaktadır. 
lira pek iyi biliyor ki, aakerlik 
tekniiiadeki teraklcı1er, müd
det kaydinin ehemmiyetini azal
.tacak yerde çoialt•aktaaır. 

Almuya 1770 senesinde za
feri kendisine temin eden ve 
1914 de tekrar telllİD etmesi
.ne az bir ıey kalmıı olan mtı
ıellah millet usulliae yeniden 
dönüyor. Bir 'kaç yıl içi11ae, 
müstakil hava .,rduıu da, F ran
sadan hiç apjt kalmayacak 
mal.eme ve efNda malik ola
caktır. Alman doaanma1l da, 
Fraua deniz bakanaıa istedi
ii 35008 t-ı.k adılll•a el 
uzatmadan ayni yola iCİrece.ktir. 

Eski mlllt•flkl.r 
BlrletemlyoPl•r 

Şaaıölye Hitleria _.diii 
yumruk darbeainia 1914 müt
tefiklerini birleıtireceit ve bir
lik bir koruma planına süriikli
yeceji iddia edilmişti. FiDıaldka 
bazı nota1ar taati edi!di. Fakat 
bly6k ukeri geçitlerin meı
aleftri daha •6D'llleden Sir Con 
Simoa tfte Bertin yohmu tuttu, 
~Tam kamarasında B. IEdea, 
f nmn•• elde bir aandıiı ba
q ...üaı••ssm, inptereain 
Abu.ya baric:iade imza etme
yi biç bir zaman taalalaüt et.e
dijimi söyledi. B. Mussoliai 
Aima•yaaın askeriik ve tesli 
laat miisevahnı d•i•e .._nde
mlf oidapnu •atmattı. y.almz 
Ruılar, V ersay maahedetriwi 
imza etmedikleri ha~de, Rıtıı 
hareketlerinde sebat ediyorlar. 
Mena-enenin ağızları sıkla.şma.k
tadar. Japon lruvvetlerinift art
aam, kocaman Çin ytjımıun di-

Iİplm altma ı-irmeie başlaması, 
mabut koridordan adık fütur 

retirmiyen Lch'istanın sakin 
durumu kar.şı.smda Aüna.n kuv
vetlerin arbp. fakat ıüç yalda 
700.000 den bir mityoaa ~ılanıt 
ola.11 Kınioıdu, mevcudunu 'ko
layca iki kata çıkarabilir. Bay 
Lavalin Moskovada görüşeceği 
mühim ıeylerin biri de hiç 
fÜphesiz budur. 

lttHak sisteminin 
Teh11kelerl 

Seyri 2'ittikçe daha h1rlan
maia müsteit o1an silahlanma 
zamannnn tehdid ettiji sulhu 
nasıl korumalı? Bazı1annm tav
siye ettilderi jibi Fransada 
iiç •e•efik askertiji jade et--

mck, Alman teslihabmn artı
nlmuına yol açmakır. Halbu
ki ordu meYoudu alanında 
Fransa daima geride iltaia
caktır. 

İn~iltercnin içine ıirmiyece
jini 1imdiden bildirdiği, ltal
yanın da ni, şüphesiz ~rmi

yeceii aatatn sistemine dön
mek tehlikeli bir karardır ve 

B. Daladiye 
tecrübe ıı-östermiştir ki hasım 
bloklua bölüaea Avrupa er
zeç harbe sürüklenir. 

iBUDua Jtçia, !her ,eyclen ev
ft~ teslillatı konuol altuada 

Tapuda 
. -· ..... 
işi olanlara kolay-
lık gösterilecek 
Tapu ve kadastJo umum mü

dürü bay Cemal, ammı müdür
Jliiiiia yeni faaliyetine .es .. ola .. 

cak ka- rprojeJmi etrafuula 

şunla~ı söylemiıtir: 

"'- Mecli.te teldif ett.iiiaiı 
3 kanun projesi vardır. hun

lardan aeclikleria ~e ı.ıuıt 

bazı tuarnlflama ıilpsı nkkın
c!aki projeyi ierİ alıyoruz. Yeni 
.çıkaa tapu ka._ iM Wiküm 

itibuil.e ltir benzerlik olmama
ıııu temin için tetkik edecei'iz, 

hafla bqına bir proje belinde 

llledise <RTkedeceiiz. 
Wf apuda İfİ Olanlara bir ko-

laylık olmak üzere banrlaya-

rak Meclise ftrdijimiz gezici 

hpa memuriaklan ihdası 1hak
kın daki llyiha maliye encüme

Jliade tetkik edilmektedir. 

Kadastro memurtarınm ba
reme 'tabi olmalan 1aakkındaki 
layiha da aaliye e.cümeainde

dir. Yeni başt&ll bir kerre daha 

bu encümende ~ozdeo &c~iri

~ekür. u...... llHidiirJiik, tef

tiş heyeti ~e tapa idaresi teş
kilatı haklund.a bir .kanun pro-

jesi hazırlam1ş, bunlan maliye 

h-kanhpa rer~r. 
"T eftiJ heyeti layihasile mü

fdtişlerin vazife ve salihiyet

Jui .sailam esaalara bajlan

aaaktaJ ayni zamaada tqkili

tımn: teftişe kifi relmiyen 

kadro biraz ieai~letilmektcdir. 

"Tapu idaresi tqkilat kanun 

projesine geliace; mevcut teş

ktlit baştan aşaiı deiişnril

me'ktedir. Proje tapu itinin 

dıemıniycti ~öz önüne alınarak 
hazırlamaııbr. 

"Tapu idaresi tefkilibncla 

yapılacak değifiklikter kadro
lara kaliyen temu etmemek
tedir. Kadastro nizamname pro
jesini de tamamen hazırladık. 
Bu ginlerde OevJet Şurasına 

vereceğiz. 

tahdit etmek için uluslar arası 
bir anlaşmaya ıvarmağa çalış

mak gerektir. Şanaölye Hitlf'.r 
we Alman hükümeti, hukuk 
aıüıavabıun A:lnaanyaya Yade
dildiğj halde balcikatta hepsi 
~eddedildiğini iddia etmişler
dir. Diier milletlere müsavi 
meYkie ~~çince. miqterek bir 
emniyet sistemine varacak olan 
uhnlar arası clbirliii usulicrini 
kabule hazır olduklamu da da
ha yeni bildirmişlerdir. 

Ya savat. ya barı~ 
Fuluer'in "ıDeyli Mayi" p

zetuiain Munih muhabirine 
•erdiii bir mül.ibtta ileri sür
düğü fikir de budur: Hak be
.raberl~ v~may muahedesinin 
.arui ahkamına ıhiirmet, ulus!ar 
arasında tisanduı tutulması için 
elbirliii... Şu ha!de, varacağı 
neticeye ıöre ya yakıa bir 
bar'ba veya Avrupada temelli 
ve guçek bir barı,şa yol aça
cak olu .meselem. haDi, bütün 
milletlerin temsil edildikleri 
Cenevreye buAkı1malıdır ve 
Almanya ela oraya dönmelidir. 

EDOUARD DALADIER 

Soy adlan 
Ticaret unvanları 
Soyadı kanun. mucibince 

soyadı aldıktan onra ticaret 
Te sanayi odalarmdaki ticaret 
unvan1arile imzalannı deiiıtir

mek iıtiyenlerden tescil harcı 

alınıp alınmıyacaiı iktisat Ve

kiletiadu sonlJmuştu. 
252S .., • .,alı eoyadı kanu

IRllnaa yediDci maddesinde :aoy

adlanmn nüfus kütüklerine bil

dirilmeli lür:amu yanldıkta• son

ra bu maddenin son fıkrasında 

"buiı için verilecek her nevi ev
rak pul resminden muaftır denil

mekte " olduğundan ıoyadı al
mak dolayuile isim ve imza 

deiittirm• işleri yeniden ıyapıl
•wk bir tesçil mahiyetinde g6-
rülmedi§inden bu muamele için 
yeniden bir ücre"t alınması ik-

üu etaaiyeceji lktiaat V eki
Ietinden tkaret ve ısaaayi oda-

larına bildirilmiştir. 

Uluslar arası 
Kadınlar birliği 

lzmlrd•n kadın el ~fle
rlntlen n&lmuneler istedi 

Yalanda toplaaacak ola• 
Uluslar arası kadınlar birliği 
ıriliyeti•iu müı-acaat ederek 
kadınlarımızın el işleri ile 1zmir 

viliyetinin buusiyetlni 2Öde
ren imalata ait nümunder iste-
miştir. Viliyet tedarik ed~i 
aimunelm yakmda İatubala 
cöodueeelrtir. 

Emniyeti suiistimal 
İzmirdc Yemiş çarşısında 

Tüccardan bay Mustafa ve 
Şükröye teslim edilmek üzere 
gönderilen seku ıçuYal iizii•ü 
teslim ctmiyerek ba,kasına 

utmak suretile emniyeti suiis
timal eden Tirenin Bülbüldere 
köyüaden deveci Abciül oilu 
İbrahim ve KeWlalpaşa kazası
nın Dağkızılc.a köyünden Mus
tafa oğlu kahveci Şükrü hak
larındaki tahkikat evrakı Ke
malpaşa müddeiumumiliğinden 

tzmir müddeiumumiliiine ıı-ön
derilmişdiT. Birinci müstan
tiklikçe tahkikata baıfanmıfbr, 

Alman-Ingiliz anlaşması m 
. Berli~···~·~y~h~t;···h~;·b;~ğf Bi;··Anlaş

ma için teşebbüs degildir 
Londra, 27 (A.A~ - Sir Con 

Saymen husabah tayyare .ile 
Berlinden hareket etmiştir. 
Amsterdamda öğle yemeiini 
yiyerek öileaen ıoıır~ Loadra
ya icleccktir. 

İııziliz dıı ifleri .bakanı tem
pelhof hava meydanmda Ba
ron F ou Nöy ı·.at,, Fon Meianer 
Lıziliz .aefi.ri Sir &ik Filipia 
tarafından :teşyi edilmi,tir. B. 
Hi.tJer buausi muhafaza Jcıtaa
bndan bir bölük göndermit, 
bölük Sir Con Saymcn tayya
resine binerken kendiaiai ıe
limlamışhr. Dij'er taraftan B. 
.Edea Moskov~ya hareket et· 
mİJtİr. 

lo~Hiz dış ifleri bakanı Lon
draya ieldikten bir aı sonra 
kabinede izahat verecektir. 
Lomlrada Beı-lin ziyaretinde 
elde edilen intiba ne olursa 
olsun bunların ln~iltere dış 
siyaauından ımesul pbıa tara
fından binat elde edilmiş ol
m.uı ve intibalaruı bizzat B. 
Hitlcrden alınmış bulunması 
iyi olarak telakki edilmektedir. 

B. Eden Moskova ve Varıo
v.a ve Praidan döndükten .son
ra em Eiyade .alikadar devlet
lerin bütün görüşleri elde edil
mİf olacaktır.. Böylece Strazea 
B. Muasolini. Sil" Con Saymen 
v~ B. Lava! aruında yapıla
cak mtlzakereler için li.zı.m olan 
bütün unSW'lan elde mevcut 
olacaktır. 

ln~ili.z bakanJaruwa Berlin 
seyahab İstihbri mahiyetiai 
tamamen muhafaza etmektedir. 
Herhanai bir anlatma için bir 
teşebbüs yapılmıı deyildir. AY
rupa lroDUfmUı gaye olarak 
konulduiundanberi İngiliz ba
kanlarının fikirlerinde doiru
dan doiruya he.rhanıı-i bir lngi
&z - AlmAD aruqmaaı mevzuu 
l.absOlm•m•ıt r. 

Genel bir Avrupa anlaımuı 
yalnız İngiltere, Fransa '°e İtal
yayı deyil fakat B. Edenin te
mas etmek üzere bulundugu di
&-er devletleri de alakadar et
mektedir. 

TeK.zlp ••Hyor 
Berlin 27 (A.A) - Dışarı iş· 

1eri bakanı B. F.n N6yrat ile 
müsteşar Fon Bulov'on iıtifa 
ettiklcnae dair olan riYayetler 
yan resmi mabafil tarafnadan 
tekzip ediliyor. 

Hiç bir malOmat yok 
Berlin, 27, (A.A) - Alman 

istihbarat bürosUDdan; 
Düıı akpm 8. Hitler tarafıa

daa Sir Coa Saymeoe .-erilen 
-.eda ziyafetinden sonra Sir 
Con Saymen lnfiltere se
faretinde Fransız - Bc.lçika ve 
İtalya sefirlerini kabul etmi,tir. 
Bu 1:oplanb hakkında dııarıya 
hiç bir malürnat sızmamışhr. 

HUrnaattnl kazanmtf 
Londra 27(A.A) Vara Price 

Deyli Meyil a-azeteıinde çıkın 
bir makalesinde diyor ki: 

B. Hitlerin Berlin müzake-
releri sarasında aldıiı ciddi 
rakip vaziyeti dolayı.sıyle Say
aeniıı tam hürmetini kazan
mış alduğu k.ıtiyetle aöyleae
bilir. 

Rusya aleyhlne blok 
Londra, 27 ( A.A ) - Havas 

ajanıı muhabirindell: 
İngiliı: diplomasi mehafiliDe 

göre Sir Con Saymenin avde
tinden evvel yeni inkişaflar 

vukuu ihtimali hesaba kablmak 
ıarlile timdilik Bertin mükile-

meleri Yaziyette fevkaladelik maııyanın muahedelerin tadili-
husule a-ctirmemiıtir. Mükile- ne ait sert mctalibinin uzan 
melerin akamcti tahakkuk eder liatesini dercettikten sonra bil-
se bunun A1manya ile bazı hassa 4unlan yazıyor: 
noktalar üzerinde uyupıanı• ıİngiliz miimeuilleri Almaaya 
iınki.nsızhimdan deiil fakat taran.dan bu tibi müddeiyata 
Almanya ile Ruı1ayı ihtiYa intizar elmiyorlaT'ck Atmanya-
edecek şarki Avrupaya ait yum Şark misakına göster-
llJÜfle~k bir emniyet aistemi diii itilafgirizlik silahsıilaama 
tqkiliain kabil o'lmamanndan ümidini pek kararsız bir ıeld• 
ileri geldiji düşünülmektedir. ifraj" etmetedir. 
'Almanya tarafından teklif edil- .Mornin1r Post ıı-aıetcsinin 
lliii görülen Ruaya aleyhtarı diplomui muhabiri, Berlin 
bir blok teıkiline Londranıra mükilemelerinden t er e f fa la 
muhalif olauj'u kaydolunmak- e d. e a iatıbaıa bethinane 
badır. .ıduiıaa yazmaktadır. Valaa 

8-tl olan loBbalar bir tarihte Ahnanyanm mİİll-
BER~ıN 27 (A.A) - Hans mlnferit kalarak baılanada 

Ajansının hususi mu'babirinden: Fransa ve Rusya bulunmak 
lngiliz murahhas heyeti ma- üzere muahedelerin iaailine 

bafilinde tep1anan intibala.r &leyhtar kuvvetleri bir küt
büi[ünkü •aziyetin aekiz fi1n ll..m tqelikül edecıeii pek 
enellmüa temamiyle •raı ol.. muhtemel r&t-iilmeldeair. Fran-
dllğu merkezindedir. Mesul aa ye lnıtltere gibi İtalya 
mahafellerin inkisan barizdir. dahi Almaayanın tevessü a.r-
Evvelki a-ün Tuna 've tark mi- .zuau önüade Ru.syayı feda 
saldan lıakktnda eareyu eden edecek kısa i[öriiflü bir poli-
münakaşalar bazı üaidler ayan tika takibinin tehlikeli olaca-
dırmıştır. Dün askerlik meme- j'aıa tudik etmek tedir. 
sine temu edilince nziyet ka- Hitı.ia ftZiyeti el birliji 
rarmıştır B. Hitler Atma. si- siya•tini gayri mümkiia değil
llhlanm••nıa ıı-ayn tmaayyea n bile mü,kil kılinaktadıT. 
bir H.iyeye inlinin Almanya Fransız - lnglllz 
için nayati bir mesele olduj-u- an•••m••• 
nu tasn'lı etmiı ve 7e~iııe ta- Loadra, 27 (A.A) - Deyli 
aavvunm bilihare Sir Coıı S.y- T el1rraf ~uetesi Kovnoda ve-
mea tarahadaa Strue koafe- rilen hüküm hakkında diyor ki: 
nmada alatıı..k 6&ere Al- S. hidise dop Avrapumı 
.. " tezini açıkça iDh olda- tehdit eden tehlikeleri fell-
iınıu ıfSylemiıtir. ketli bir llUl'ette ayd1nlatmak· 

Bu sazlerden halll olan ia- tadır. Bu karı§ık iıin hukuk.u 
tiba lngı1terenin Ahaan tezinin enmi ae olursa olsua hükmün 
anıkab 1ap•lma.k iate.aildiii Almanyanın doğu mi•akana 
merkezindedir. İ.piz •urala- ık.artı koyduju kapıya biı· kilit 
laaslan ltuadaa fna iaalde •- daha Ylll'ID&ktadır. 
lalm11lartbr. S. misak iee 3 Şubat tarih.-

Londra gazetetert 1 f rnsm - l.piz aalaflllUUI°' 
Ne diyor? esaılı noktalanndan biridir. 

Londra, 27 (A.A) - Bu ••- Sayman gidiyor 
ba1lki lafiliır: ~zet:e1eri Bertin· Hanovra, 27 (A.A) - B. 
mükalemeleri hakkuada pek aı Saymen saat 11/30 da İnpİl!. 
tefsirab ihtiva etmektedir. Ga- tayyaraai Dwlia ile buraya ~el-
zet&ler tahmiaatta bulua.mu- lllİf •e belediye bqkuı tara-
claıı evvel Sir Coa Saymenin lmcLna ku.plamnıttır. Y:ayyare 
beyanabm lMJUe.eği tercih henira aldıktan soaaa Tood.ra
ebnektedirler. J• m6teveccilıeD tekrar laava-

Daily k)graf ~aıetesi, Al- laamıfbr. 

• •••••••• 
Japonya 1 Strazada 

Uluslar kurumu ile Neler görüşülecek 
Bağlannı kesmiştir Paria, 26 (A.A~Ba .. WJD 

Ce 4'6 (AA) J .....tar meclisi hemen bemea 
nevre, .L. • - apon- miıabasıran bay LaYalın cumar-

ya bundaa ıki rıJ.e"~. ~nl~r telli rtinü üç devfet ricali ara-
karuınundan çek.ilec~ını bıl- ıında yapılmıt olan makaleme-
~- Bunun kati ollllUI ten dair vermiş olduitJ izahaba 
•çın ırcçmcsi icap eden iki yıl dinlenmesine hasredilmiştir. 
alddet yarın hitam buleyor. Salibiyettar mahafil on bir 
Malura olduiu Teçhile Japon- ıüaanda yapılacak toplantıda 
lar ul•lar kurumunu terket- elcle edilecek nihai neticelere 
meyi Mançuri ihtilafı.da ku- iatiraren . bu mükalemeler hak-
ramca •eril-:_ 1__ •• kında ketum davranmakta-

• ~ OUU1 rey uze- d rla 
rme karar · · M fih 1 r. 
j 0 

b ve.ımifti. ama Bakanlar meclisi So•yet Rus-
ap aya eysaelaıilel mesai bü- ya tarafıDdaa yapılan daveti 

roıun~~ ~·~ışmalanna ~tfu"a.k kabul etmit olduiundan bay 
edecee-ı ~ıbi ulaa!ar kurumu- · Laval 15 nisanda toplanacak 
aun komısyon ve komitelerinde olan Uluslar kurumu konseyi-
de mümesaill•ri bohuaacaktır. aia toplanhsı bıter bitmez pek 
Çünkü buo.lar tabai ol•rak iş- müsait ahval ve şerait içinde 
tirak etmektedirler. ve müsbet neti~eler elde etmek 

Nihayet Japonya büyük Ok- imkinına sahip olduj"u halde 
yanos adaları üzerindeki man- Ruayaya iidecektir. Mumailey-
duını muhafaza edecek ve ba hin hareketi t&rihi 20 nisana 
itibarla önümüzdeki içtima dojru olacaktır. 
devresinde manda albndaki .. i~~·;·b~k~·~;·b~; 11Hi•;;,t;·~;~;:_-
adaların 4lıkerlikten tecridi lar meclisinde, bugünden itiba· 
hakkında kendiainden talep ren Japonyayt uluslar kuru-
eailmiı olan izahatı verecek- muna bağlı yan bütün kayıtlana 
tir. ortadan kalkmıı olduğunu bil-

Tokyo, 26 ( A.A ) - Dıtan diraailtir. 



karşılıklar kılavuzu 
1 Öz Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) beldeği (alameti) konmuştur. Bunların 

herbiri hakkında sırası ile uzmanlarımızın (mütehassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 
2 - Yeni konan karşılıkların iyi ayırt edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları yazılmış, aynca 

Örnekler de konulmuştur. 
3 - Kökü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştir. Aslı AK 

olan HAK, aslı ÜGÜM olan HÜKÜM, Türkçe ÇEK kökünden gelen ŞEKiL gibi. 

Aile - Arda (Fr.) Famille 
Örnek : Aile tuiai cemiyetin 

en kuc:Ui vazifelerinden biridir. 
Arda kurmak sosyetenin e11 
kutsal ödeYlerindea biridir. 

Ailevi- Ardal-(Fr.)Familial 
Örnek : Aralanadaki aileYi 

revabıt - Aralanntlaki ardal 
lıtailar 

Aile eYİ - Ocak - (Fr.)F oyer 
Ailepener - EYcimea - (Fr.) 

Attache a son foyer 
Ôrnek: O, pek ••cİm•n bir 

adamdır - O, pek aileper•er 
bir plıısbr. 

Akab - Arka 
Ôraek : Derakap - arkaaıa

ian, heme• arkuındaa 
Akabe - (Bak: Bldire)- Zor 

ıeçit 
Akamet - Kısırlık, sonuç· 

auzluk - (Fr.) Sterilite lafruc
tuoaite 

Akamete utr .. ak - Sonuç
ıuz kalmak, •oaaçauzluia ui
ramak, sonuç Yermemek 

Ömek : Bu İf, akamete ui
radı - it soauçauz kaldı 

Akamete uğratmak - So
auçıuz bırakmak, Terimsiz bı
rakmak - (Fr.) Rendre sterile 

Akim - Kınr, ao11uçauz, Ye· 
rimaiz-(Fr.) Sterile, lafructueux 

Akim kalmak - Soau r•l
memek - ( Fr. ) Reater aaaa 
resul tat 

Akdem - ilk, 6nce, 6aceki
(F r.) Avut, precedemment 

Örnek : Akdemi•-.uaifimiı • 
ilk ödeYimk - Budan akdea 
thiiile ilrlffl'litlk - BUmlaa 
&ne• aidiiale ........ lft&k 

Akdet.ek - •tıtı .. ak -
(Fr.) Contracter, conclure ua 
acte public ou pri•• 

Örnek : İki tleYlet araııada 
akdedilea muahede mucibiace
lki devlet arasında bafıtluan 
andlaflllaya ıöre 

Akid - Batıtçı, batıt1ı1a• 
(Fr.) Coatractaat 

Ôraek: Akideyaia imuladık
lan (iazaı T. Ki.) 

V uikaz Batathyanlana İ•
ıalaclıldan belıe 

Akd - Bajıt - (Fr.) Ade 
Ômek: lzdiYaç erkekle ka

dını birl .. tirea bir akiddir. -
ETienme erkekle kadım ltiİ'lq
tiren bir bafıtbr. 

Akibet (••cam)- s.., ao
awada, hele - (Fr.) Fin, a la fin, 
enfia. 

Ôraek: .Akibet l'elebildi - He 
le ıelebildi. 

Akibinde - Arkuı ura, ar
tla 811'a, ardıaca - (Fr.) lmme· 
cliatement apre., a la nite 

Akl -Akıl (T. Ki.) - (Fr.) 
Ruioa 

Akh - Usal - (Fr.) Rationael 
Ôraek: Muaili akliye - Usal 

ıorumlar. 
Aklı selim, hiaai selim - Sai

auyp - (Fr.) Boa sena 
Örnek: Akb selim aalıil,i olan 

bir adam bunu yapmaz - S.i
duyuau olan adala bunu yap· 
maz. 

Akil - Akıllı (T. Kö.) - (Fr.) 
Saıe, raiaonnable 

Akil - Yiyen, yiyici - (Fr.) 
Maal'eur 

Akile - Yenirce 
Akis - Yauat - (Fr.) Ref

lecteur 
Örnek: Sathı derya, bir lkiı 

ribi, sahildeki ebniyenin ııli
lini gösteriyordu - Denizi• yil· 
ıü, bir yansıt gihi, kıyıdaki 
yapıların r6lrelerini gösteri
yordu. 

Aka- Yansı - (Fr.) Reflet 
Ôraek: Ataçlana l'lle vu

,.._ 1* • ııa.n • ~ Kile '11· 

Aksetmek - Yan•ımak {Fr.) 
Se refleter 

Aksettirmek - Y anaıtmak -
(Fr.) Refleter, projeter 

·Akraba (nesci.en) - Hısım -
(Fr.) Pareata (par le sang) 

Akraba Ye taallükat - Soy· 
ıop - (Fr.) Les parenta prochu 
et eloipea 

Akran - Taydaı 
Örnek: Onlar, birbirinin tay

dapclır - Akramdır. 
Ab& - Soa, en son - (Fr.) 

Extreme 
Abayı rarb - Uzakbatı 

(Fr.) Extreme - Occident 
Abayı tark - Uzak doiu 

(Fr.) Extreme - Orient 
Aksi-Ters - (Fr.) lntraitable 
Aksi aada - Yanku - (Fr.) 

Echo 
Aksi aada vermek - Yan

kulanmak 
Ömek: O, 6yle yti)uek Msle 

haykırınca dailar, taılar yu
kuludı (aksi uda verdi) 

Aksülamel - Tepki - (Fr.) 
Reactioa 

Ömek: Her cebrü tazyik bir 
aksülamel tevlit eder - her zor 
•• baskı bir tepki doiurur. 
Akuı - Kuduz - (Fr.)Enrage 
Akurane - Kudurmuıçasına 

kuduzcuıaa-(F.r.) Raıeuae•ent 
Ali - Pekeyi - (Fr.) Trea 

bien, parfait 
Alihalihi - Olduiu gibi -

(Fr.) Tel qu'il eat 
Aliiaô .... - Alkım - (Fr.) 

Arc-en-ciel 
AIAb - lltm. ilsi ( ilıi, 

aa. ... 1tet •alamına) 
Ôrnek: 1. Bu itlerin konut

tuiumuı 80nımla bir ilitiii yok
tur - Bu itlerin babsettiiiıniz 
aeıele ile bir alikası yoktur. 

11. Bu itt• bana karp f Öl• 

termit oldupnuz ilıidcn dolayı 
pek duygulandım - Bu iıt• bana 
karıı ibraz ettjiiniz alakadan 
dolayı pek miltehassia oldum. 

Allkabalıf - lııen - ( Fr. ) 
later ..... t 

Alikadar - llitikli, llrlli -
(Fr.) lntereue 

Alikadar olmak - baifea
aek - (Fr.) S'ientreuer 

Ôrnek: Bu bilim aorumlanna 
ilhilenmemek elden gelmiyor -
Bu meuili ilmiyeye alakadar 
elmamak mGmkiln olmıyor. 

Allka katetmek- lqik ku-

••k 
Allkaderilimkin - olabil-

diji kadar 
AllkaderİIİ8titiaa - Elden 

Kelcliji kadar 
AWdlllibal - Ş6yle böyle, 

olduğu kadar 
Allmeleiımu - G6z öalin

de, herkesin önihıde 
Allmeratibihim, aleddere-

cat - Sırasınca, uralannca 
Alimet - Beldek - (Fr.) 

Si pal 
Örnek: Bir ulusun e• ltüyük 

ulusal beldeji dil birlijidir - Bir 
milletin .. n büyiik milli alimeti 
lisa11 vahdetidir. 

Alet - Yaraç - (Fr.) lna
trument 

Örnek: Söz söyleme yaracı 
ititme yaracı kulaktır - Aleti 
tekellüm lisan, aleti semi ku
laktır. 

Allt •e edeyat - Avadan-
lık - (Fr.) Uateııü 

Aliyif - Göateriı 
Aleddevam - Boyuna 
Alelacayip (Garaib) - Ya-

bansı - (Fr.) Etrange, bizarre 
Örnek: Yabansı bir kılıkla 

karıımıza çıktı - il noua a 
et.Da un 

Alelacele - Çarçabuk - (Fr.) 
l la hlte, promptement, avec 
ıempressement 

Alellde (tabii anlamına) -
Nomal - (Fr.) Normal 

Örnek: Denimlerde ilerleme 
nomal bir yolda olmaz - lnkı
liplarda terakki alelade bir 
hat taki'1 etmez. 

Gayntabii - Dıınomal • (Fr.) 
Aaormal 

Örnek: Bu çocuğ"un bu yaş
ta 'bu kadar boylanması dış
nomaldır - Bu çocuiun bu Y•t· 
ta bu kadar boylanması ıay
ritabii (anormal) dir. 

Alela•ya - Körkörüne 
Alelekıer, ekseriya - Çok 

vakit, çokluk - (Fr.) Souvent, 
la plupart deı fois 

AlelgafJe - Apansız, ansı
zın - (Fr.) Seudain, soudainc
ment 

Alelhusus - Hele - (Fr.) 
Particulierement, tout particu
lieremcnt 

Öraek: Her iıte, hele ulusal 
itlerde elden geldifi kadar 
özen göstermelidir - Her iıte, 
alelhusus milli itlerde alika
derilimkin itina a-östermelidir. 

Alelinfirad - Ayrı ayn, bi
rer birer, teker teker 

Alelitlak - Genel olarak -
(Fr.) D'une façon absolue, 
d'u•• façon renerale 

Örnek: Bu sözüm yalnız size 
dejil, renel olarak bütün .,. 
menleredir - Bu sözüm hasren 
değil alelıtlak blitün memurla
naclır. 

Alehtllk - Rut~ele, nud 
oluna oltun - (Fr.) N'importe 
qui, n'importe quoi, quelconque 

Ömek: Rasgcle bir iımen 
çaiınnız - Alelıtlak bir memur 
çaiırınız. 

Alelumum - Bütün, genel 
olarak - (Fr.) En general, ge· 
neralemant 

Alem - Sancak - (Fr.) 
Etendard 

Alem (Cihan anlamına) -
Acun • (Fr.) Monde 

Alemtilmul ( cihanıümul) -
AcuDaal - (Fr.) Mondial 

Ömek: Acunsal bir ad ka
zanmak ne büyük onurdur -
Alemıümul bir şöhret ihraz et
mek ae büyük ıercftir. 

Alem (kiinat anlamına) -
Evren - (Fr.) Univerı 

AıeıDfilmul (kiinat anlamı· 
na) - E•rensel - (Fr.) Uni· 
•ersel 

Alenen - Açıktan, açıktan 
açıia, ıözıöre 

Aleai - Açık 
AIU1eber - Tanlayın -(Fr.) 

Dea J'aube 
Örnek: Tanlayın kıra çıktım -

Aleueber kıra çıkbm 
Aleaaeviye - Bir düzeyde -

(Fr.) Uniformeme11t 
Ömek.: Kazancımızı aramız

da bir düzeyde payJqmz -
Kazancımızı meyanemiz1e ales
aeviye taksim ederiz. 

Alettafıil - Uzun uzadıya 
Alettahmin - Aıağı yukarı 
Alettevali - Arka arkaya 
Alev- Alev (alcv-yalav,dan) 

(Fr.) Flammc 
Aleyh --: Karıı - (Fr.) Contre 
Ômek: Bu işte bize karıı 

mtaınız? - (Fr.) Etesvous contre 
nous dans cette aff aire 

Aleyhte olanlar - Karşı 
olanlar 

Ömelc: Bu önergeye karşı 
olanlar ellerini kaldırsın {öner
ıe - teklif 

Aleyhtar - Karşın 
Örnek: Ben bu iıte size kar-

Aleyhre söylemek - Kötü· 
lüğnne söylemek - (Fr.) Dire da 
mal, parler defavuer 

Ömek: O, her vakit herke
ıin kötülüj'iine söyler - (Fr.) 
T out le tempa, il dit du mal 
des autres. 

Leh - Yana - (Fr.) Pour 
Örnek: Bütçe için 399 say

lavdan 250 si yana 149 u kartı 
oy verdi - Bütçe hakkında 399 
mebustan 250 si lehte 149 u 
al~yhte rey verdi. 

Lehte olmak - Yana olmak 
(Fr.) Etrc pour, etre en fayeur 

Lehdar ( taraftar ) - Y anat 
(Fr.) Favorable 

Örnek; O, bütün Kamutay 
hayatında bize yanatlıktan ay• 
rılmadı. 

Lehinde söylemek - iyili· 
iine söylemek - ( Fr. ) Parler 
pour, parler en sa faveur 

Örnek: O, her vakıt senin 
iyilij'ine söyler. 

Ali - Yüce • (Fr.) Haut 
Alicenap - Akı - (Fr.) Ge

nercux 
Örnek: Akılık, ahlak g-üzel

liiinin parlak bir beldeğidir -
Alicenaplık hüsnü ahlikın ala
meti bahiresidir. 

Alil (imi anlamına) - Kör 
(Fr.) Aveugle 

Alil - Sakat - (Fr.)Estropie 
Alil - lğcil - (Fr.) lnfirıne, 

in valide 
Ömek: licil ovaıçılar - ma · 

161 gaziler 
Alim - Bilfin - {Fr.) Savant 
Aliyyeltti - Eaeyi • ( Fr. ) 

Tres bien 
Alül'll -Eayüce - (Fr.) Su

perieur 
Allah - Tann - (Fr.) Dieu 
Allaha ı•marladık - Esen 

kal (Fr.) Adieu 
Allame - Bilge - (Fr.) Sa

vantissime 
Aliide - Bulaşık - ( Fr. ) 

Souille 
Ama - Kör (Fr.) Aveugle 
Ama - Körlük 
Amade - Hazır ( T.Kö ) • 

(Fr.) Pret 
Amedü şüd - Gelim fidim 

(Fr.) Va et vient 
Amel (fiil) - İt itlev - {Fr.) 

Acte, action 
Öraek: Her iılev tepkisiyle 

eıittir - Her amel akaillameli 
ile müsavidir. 

Amele - ltçi - (Fr.) Ouvrier 
Amelmande - İşten kalmıı -

(Fr.) lnvalide, incapable de 
travailler 

Amik - Derin - (Fr.) Profond 
Amil - Etke • (Fr.) Facteur 
Örnek: Sosyal iılerin etke-

leri çok Ye k&nfıkbr - içtimai 
İflerin amilleri müteaddit ve 
mudildir. 

Aminen - Sailıkla - {Fr.) 
Sain et aauf 

Amir - Bq, U.t, buyurman 
{Fr.) Chef, ıuperieur, celui 
qui ordonne ou COllllllande 

Örnek: Üssten aldıfım emre 
ıörc - Amirimden aldığım em-
re nazaran - Her iıtc bir bu
yurman olmalı - Her iıte bir 
imir olmalı. 

imiz - le kanıık 
Ômek: Litifeimiz - Şaka ile 

kantık 
Am ve ıamil - Kapsal -

(Fr.) Englobant, extenıif et 
comprehensif 

Örnek: Am ve şamil hare
ketler - Kapsal hJ(reketler 

Amm - Amca • (Fr.) Onele 
patcmel 

Amtlfe, ammete - Hala -
(Fr.) Tante patemelle 

Amme - Kamui • (FJ".) Le 

C.Sayınen ı 
Boş elle döndü 

- Baıtanııı 1 nci !.ahited, -
Straze Konferansında 
Straze koaferuında muhte-

lif noktai aazarların yaklq
bnlmasın çalııılacağı Ye bu 
konferansı diğer dev etlerin de 
iştirakile diier bir konferansın 
takip etmesi muhtemel bulun
maktadır. 

Netice nedir? 
Alman devlet adamlannın 

beyanabna f naifterenin Stra
zede diier deYletlere teblii 
edeceji bir teblij' diye ba
kılına bu tebli;in metni fU 
suretle tespit edilebilir: 

Almanya tam bir müsavat 
esasına mllatenit bir hava mi
aakına ve bir teslihat mukave· 
lesine ittirake amadedir. 

Başka tabirle Almanya bat· 
kalannın da vazgeçeceği bütün 
tealihattan vazgeçecek, fakat 
bqkalanma muhafaza edeceji 
bütün tealihab iatiy~cektir. " 

Paria 27 (H.R) - . Streza 
konferanaını Sovyet ve küçük 
andlaşmi mümeuillerinin ta
kibedecekleri zannediliyor. 

Paris, 27 (Hususi) - Siyasi 
mahf ellerden bazılan İngiltere
nin Almanyaya karşı takındıiı 
llrüm yil:ıünden Fransız - ıngiliz 
dostluğunun bozulmasından 
korkuyorlar. 

Almanlar memnunmu' 
Berlin, 27 (Hususi) - Hitler 

lnıiliz nazırlarile mülakatlar 
aeticesinden memnun olduğunu, 
Almanyanm Franaanın keyfine 
göre yqayamıyacağını ve bütün 
isteklerinin dünya sulhunu sai
lamlaıtırmak amacını güttüğünü 
söylemi;tir. 

B. Laval Ne diyor 
P ARiS 27 (Hususi) - Dıı 

bakanı 8. Laval bir nutukta 
Franıanın banı lehinde bir 
siyaset içia ıngilterc ile bir 
düşünüşte olduğ"unu söylemiş 
ve Mussolini ile olan görüşme
sini habrlatarak demiştir ki: 

- Bu güç dakikalarda F ran
aa yalDIZ ola•azdı. Şimdiden 
ıevkJı .-özünü tutan, güçlü 
dostlarla unlıdı. Fransada sa-

Ômek: <;ahtm~ kendimiz 
için dejil, kamuj' içindir - Sa
yimiz nefsimiz için deiil, am
me içindir. 

Hukuku amme - Kamusal 
türe - (Fr.) Droit public 

Örnek: Özgenlik kamusal 
türenin ea deierli hükümlerin
den biridir - Hürri" et hukuku 
immenin en kıymetli ahkamın
dan biridir. 

Amfıd - llike - (Fr.) Per
pendiculaire 

Amudi (Kaimen) Dikel -(Fr.) 
Perpeadiculairement 

Amudu fıkari - Bel kemi
ji - (Fr.) Colonne vertebrale 

lıauz - Öj'reten - {Fr.) Qui 
enaeigne, qui inatruit 

Ôraek: Marifetimiz - Bil~i 
&f?eten. 

An ...ı.. An (T.) - (Fr.) Mo
ment 

An'aae -Anana (anmaktan 
ana ana t6züniln tekrarlanma
mdır - tekrar: T. Kö.) - (Fr.) 
Tradition 

Ancehlin - Bilmiyerek, bil
mezlikle - (Fr.) Sana AYoir, 
sana comaaiaance de cauae 

Andelip - Bnlbül - {Fr.) Roa
airnol 

Anif - Sert - (Fr.) Dur, 
aevere 

Anifen - Demince", biraz 
yukanda - (Fr.) Tout a l'beure 

'Anilgıyap - Arkadan,kencli 
yokken - (Fr.) En IOD absence 

Ômek : 1. Arkadan aöı 
söylemek ayıpbr - Anilgıyap 
söz a6ylemek ayıptır 

2. Kendi yokken hakkında 
hükl\m vermek doiru mudur ? 
Anilgıyap hakkında hüküm 
vermek doiru mudur 1 

Ankarip - Yakında - (Fr.) 
Procbainement 

Ankastin - Bile bile, bile 
istiye - (Fr.) Expre•, intcntion
nellemeat 

Örnek : 1. Bu işi bile bile 
yapbm - Bu iti ankastin yaptım 

2. Bile iatiye bu ite ririftim. 
Ankuda- bu . 

Ankara -.... 
Bulgar elçisi 

- Başhıaıı bbincı sıılmedt -
Saltanat naibi prens Pol da 

saat 13 te Madam Titulesko 
ve zeYcini kabul etmit ve on· 
lan öile y~meiine alakoy
muştur. 

Bu ziyafette Madam Y evtiç 
ile zevci Yugoslavya bqbakam 
ve dııarı işleri bakanı da bu
lunmuşlardır. 

Belgrat, 26 (A.A) - Roman
ya dış işleri bakanı bay Tita· 
lesko matbuat mümeuillerini 
kabul ederek onlara qafıdaki 
beyanatta bulunmuftur:. 

Kilçük anlaşma ile Balkan 
anlaımasının rolü çok büyüktür. 
Binaenaleyh her iki oıyanizmin 
reisi ııfatile halihazırdaki bey
nelmilel vahim hadiseleri öjTe
nememezlik edemem ve mea
faatlerimizin ne gibi ıeyleri 
kabul etmemize mtiaait oldu· 
ğ"unu Ye ne gibi ıeylen 
asli müsamaha edemiyeceğimizi 
açıkça söylemekten kendimi 
menedcmem. YugoılaYya bq· 
kanı bay Y evtiç yapmıı oldu
ğu noktai nazar teatileri neti
cesinde bir kerre daha gör
düm ki şimdiki ahval ve ter•· 
it altında noktai nazanmız ara· 
sındaki ayniyet her bir teAelli· 
den çok daha büyük bir kuv· 
vettir. 

Belırat 26 ( A . A ) - BaJ 
Titüleıko buglln öileden sonra 
Bclgraddaki Türk elçisini ka· 
bul etmiştir. Bay Titülcsko aa· 
at 22 de şehrimizden ayni· 
mııtır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nlıdır. Fransada savq istiyea 
parti yoktur. Sadece barıt ia
tiyen adamlar vardır. Fakat 
ıavaf istemediiimiz ıibi, yer
de ıürünmeii de istemeyiz." 

Paria 27 ( Hususi ) - Bel· 
a-rattan bildiriliyor : Romanya 
Dıt bakanı B. Titüleıko Bel· 
grattan ayrılmııtır. 8. Titulea• 
ko ile B. Y evtiç arasındaki 
görüşme Almanyanın silihlan• 
masına ve Macaristan, Avu
turya ve Bulgaristamn da ay
nı yola rirmcai kprkuauna ail 
olau11tar. 

Anaami~alb __: ÔzyDrek· 
ten -(Fr.) Sincerement, eıı toute 
sinccrite, du fon d du coeur 

Örnek : ÔzyGrekten size 
saygılarımı sunarım - Anaami· 
mülkalb size arzı ihtiram ede· 
rım. 

Anut - inatçı (T. Kö.)-{Fr.) 
T etu, entete 

Ar - Ar (1) - (Fr.) Honte 
Örnek : Arsız - Biir 
Ara (Bak: Rey) - Oylar-(Fr.} 

Voix. votcs 
Örnek : Bu ~orumda oylu 

da; ıldı - Bu meselede ira te• 
" ıettüte uj'radı. 
Ara - Silaliyen, bezeyen. 

ıenlendircn - {Fr.) Qui pare, 
qui ome 

Örnek: Aleıaira - Acun süs• 
liyen (bezeyen) Mecliaira - der· 
nek şenlendiren 

Arim - Dinlenme - (Fr.) 
Re pos 

Arimrih - Dinlenek - (Fr.) 
Lieu de repo• 

Örenk : O rece çay · kı11-
••ncla bir binlenek tuttular - O 
ıeçe çay sahilinde bir lraa
rllı ittihaz ettiler. 

Ara•te - Bezeamit - (Fr.) 
Decore, orne 
Arıyif - Sil• - (Fr.) Parure, 

onement 
Araı (Bak : alimet) - Beldelr 

("aymptome"..ı .. ı Teria ko
lun verilmiftir.) 

Arazi-Toprak - (Fr.)Terre. 
terrain 

Örnek : Ekilmemiı toprak -
Arazii ıayri mezrua - ( Fr. ) 
T erre non cultivee 

(1) Lcbçettilluıat'te elif ile 
yazılarak Türkçe göıterilmiıtir. 
DiYanı liıgat -it- Tüı kte "ır "u 
demektir. Buıl\• Anadolucla 
"ırsı,, aözii vardar. Radlof'ta 
Kırıız ve Azeri lebçeleriade 
"ar,, Kazan lehçesinde "er" d 
bu anlamdadır. 

Arabca "ir,, bayi deme• 
olmayıp kuaur ve ayıp demek• 
tir. Bun ıelea "tl · 
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Varşova .. rağ seyahatlerine evam 
· rüşmele hakkında teblig neşredildi 

Resmi ağızlar me .un görünmekte ise de Berlinde hiç bir netice alınmış 
Değildir. Alman gazetelerine göre bütün Almanya infial içinde titriyor 

Almanya Cen vreye 
Dönecek mi? 

PARİS, 26 (A.A) - Alman 
istihbarat bürosu b ildiriyor; 

Havas Ajansınm Ber'inden 
istibbarına göre İngiliz ve A!
man müzakerecileri aras ndn 
Almanyamn Ccnevrcyc avdet i 
hususunda çıkan miı, l ul~t. 
Fransanın protestosundan tevlit 
etmektedir. 
Fransa yen i kredilerle 

Ordusunu takviye 
Ediyor 

Bcrliıı , 26 (A.A) - Pariste 
çıkan Popüler gazetesinin is tih
barma göre bu~ün toplanacak 
olar. bakanlar meclisi Devlet 
bankası tarafından hükumete 
büyük bir kredi açılması mes
elesini halledecektir. 

Gazete bay Flandenin, askeri 
masrafların çoğaltılması için 
istediii bu kredinin iyi malu
mat alan mahafile ırörc üç mil
yara balii olduiunu ve talebin 
hazine tahvilleri ihracında kar
şılaşılan muvaffakıyetsizliiin bir 
neticesi olduğunu yazıyor. 

Çok açık bir lisan 
LONDRA 26 (A.A) - Vard 

Price Berliaden Deyli Meyi 
ıazetHine bildiriyor : 

İniiliz bakanları, Hitler, Fon 
Nörat, Fon Ribentrop yaptık

ları yedi saat temastan sonra 
bir şeyi tamamen anJamıılardır 
O da Berline gelerek bay Hit
ler ile karşı karşıya konuş
makla iyi yapmıı olduklarıdır. 
Her iki tarafta konuımalarda 
büyük bir ıamimiyet ıöster
mişler, çok açık bir lisan kul
lanmıılardır. 
Muhasara alyas• mı? 

Berlin, 26 ( A. A) - Alman 
istihbarat büroıundan: 

Xelı iı•/ i 'I"= İf'criibelcl'i 
dan ise sıkı bir Fransız - Sov
yet teşriki mesaisinin ln2iliz -
Fransız münasebetleri üzerine 
yapacağı tesirleri de aynca tes
pit etmek icap eder. 
lngiliz efkarı umumlye

sCnın dUşUncelerl 
Londra 26 ( A.A ) - Dcyli 

Meyi gazetesinin Bcrlin muha
biri dünkü İngiliz Alman te
masları hakkında ~u malümatı 
vermektedir : 

Sir Con Saymen Alman na:
zırlarına İngiJtere efkarı umu-

miyesinin düşüncelerini izah 
etmiştir. Bu izahata nazaran 
İngiliz milleti Alman milletine 
karşı hüsnü niyet beslemek
tedir. Fakat kuvvetli bir hava 
teşkilitınm ve onu müteakip 
büyük bir kara ordusunun 
birbiri arkasına teşkiline dair 
gelen haberler İngiliz efkarı 
umumiyeaini hayrete düşürmüş 
ve hatta bir dereceye kadar Deyli Meyi ıazetesi bir ma

kaJeainde Loa-
--.----·~~.._..~~~~~--~·· 

dra ile Moıkova 

arasında her-
banıi bir misak 
akti fikrine iti
raz etmekte ve 

bazı yerlerde 
tasavvur edil
diği tekilde bir 
muhasara siya
sasının Avru
paya hiç bir 
emniyet kazan
dırmıyac ağı n ı 
biJdirmektedir. lllııiııiıı~ilil 

Fransız 

Sovyet 
ittifakı 

Berlin, 26 (A. 
J'. ) - Pariste 

tiyat tavsiye et
mektedir. 

Bu gazete di
yor ki: 

Tam mana- lJillırn Alman ~eh frlrrimte uöntft.-. ıı 
sile bir ittifak mc111:anıla rrla11 biri 
mek olan bir mukavele akdiy- onu emniyetsizliğe sevkeyle-
le iyi bir şey yapılıp yapılma- miştir. 
dıiı sorulmağa Jayiktir. Asker- Müşterek bir emniyet 
Jik bakımından Sovyet kuvvet- sistemi 
lerinin hakiki de2-eri hakkın- Sir Con s~ymen bundan 
daki fikir ve mütalealar pek ıonra Avu•turyadaki nasyonal 
il.ık. başkadır. Siyasal bakım- ı\syalist hareket ile ıeçen tem· 

muzdaki isyanı mevzu bahsetmiş 
ve bu mesaiye dair fikirlerini izah 
ettikten sonra müşterek bir 
emniyet teşkil etmenin lcabil 
olup olmıyacaü-ını tetkik etmek 
arzusunu izhar eylemiş ve de
miştir ki: 
Müşterek bir emniyet si~temi 

vücuda getirilmezse Almanya
dan çekinmekte olap bütün 
milletlerin yavaş yavaş bir 
araye gelerek bir koalisyon 
yapmak suretile kendi emniyet 
lerini bizzat temin etmek yo
luna sapmalarından korkulur. 
Avrupanm bu kadar bnriz bir 
surette ikiye ayrılması çok va
him neticeler tevlit edebir. 

Eier Almanya di2'er devlet
lerden müstakil olarak kendi 
gayeJetinı yalnız ba~ına takdire 
devam edecek olursa h•ı gaye
ler AJman milletinin nazarında 
ne kadar haklı olursa olsun 
İngiltere ile Fransanın, kendi
lerini Almanyanın günün bi
rinde tehlikeli bir vaziyete ilka 

duğu fark ve tahmin edilmek
tedir. Yıne bu silsiJei efkar 
dahilinde Almanya ile kurum
lar arasındaki münasebetle de 
tetkik edilmektedir. Almanya
nın noktni nazarı malumdur. 
A lmanya bir çok defalar bil-
dirilmi -ı o!an şerait altında 
u'uft'.ır kul'Umundaki mevkiini 
almağa amadedir. Bu lazım 
~artlard<m biri Almanyanın hu
kuk müsavatmın resmen tanın
ma,ıdır. 

Müzakerecilerin Fransanın 
uluslar kurumuna ait müraca-
atinin ihdas ettiği vaziyeti de 
tetkik etmiş oldukları da far
zedilmistir. Kuvono askeri di
vanı tarafından verilen ve Al 
man zimamdarlarına 1ngiliz 
bakanları iie müzakerade bu
lunan bir sırada bildirilen ka
rarın İngiliz devlet adamları 
üzerinde kuvvetli bir intiba 
hasıl etmiş olduiu tahmin 

.. edilmektedir. Saat 19 ve ya 
20 ye doğru resmi bir tebliie 
intizar edilmiştir. 

GoclJcl s dit ıl ?Ja ya.etccileriue i lk uü1·ro1ıı1ele1· lıakknıcla 
malı'mwt t'Cri!Jor 

etmesinden korkarak diğer 
devletlerle bir itilaf siyaseti in
tihap etmek zaruretınde kal
maları ihtimal dahilindedir. 
Con Saymanın beyanatı 

Bundan sonra Sir Con Say
menin ıu sözleri söylediii bil
dirilmektedir: 

Biz Berlin Almanyanm ve 
diier devletlerin iştirak ede
ccii ilmi bir itilaf sistemini vü
cüda getirmek imkanını araş

tırmıya geldik. Büyük Britanya 
hükumeti hiç bir vakıt mesuli
yetlerden kaçınmamııtır. Fakat 
her şeyden evvel İngiliz mille
tini takip olunan yolun en eyi 
yol olduiunu ikna etmek icap 
ediyordu. İşte vaziyeti eyice 
bilerek bu yolu intihap etmek 
içindir ki İn2iliz nazırları Al
manya hükumetinin fikirleri ve 
neticeleri hakkında meselenin 
menbaında tahkikat yapılabil
mek üzere Berline gelmiılerdir. 

Berlin, 26 (A.A) - Hususi 
bir kaynakta öğrenilmiıtir: 

İngiltere ile Almanlar arasın
da yapılmış olan müzakerelerin 

esaslı mevzuunu silahları bırak
ma meselesi teşkil etmiştir. 
Alman bakanları İngiliz arka
daşlarına Almanyaya komşu 

olan deYletJerin son derece 
ileri varmış olan teslihatlarına 

mütealJik bir çok vesaik tevdi 
etmiılerdir. Almanyamn tesli
hata müteallik olan noktai na
zarının bir güna ibhama ma
hal kalmıyacak surette bil
dirilmiş yani Almanyanın, 
diier devletler ayni vechile 
hareket ettikleri taktirde son 
mitralyozuna kadar silahlarıaı 

ltırakacaf ını beyan etmi, ol-

Resmi tebliğ 
Berlin, 26 ( A.A ) - Reımi 

teblii Alman istihbar"t bürosu 
bildiriyor: 

İngiliz hariciye bakanı Sir 
Con Saym~n ile marahhas 
Lordu bay Eden bay Hitler ve 
Alman dış işleri bakanı Baron 
Fon Nörat son iki ıün zarfın
da İniilİZ sefiri Sir Filips ve 
tahdidi teslihat itleri mutahas
sısı bay Fon Ribentrop hazır 
oldukları halde yapılan görüt
meler bu akşam hitama er-
miştir. 

3 Şubat tarihli tebliide mün
deriç meseleler tetkik edilmiş
tir. Bu görüşmeler tamamile 
dostane ve açık lisan ile ya
pılmış ve her iki tarafın nok-
tai nazarının aydınlatılmasına 
medar olmuştur. Her iki hü-
kumetin taki etmekte olduiu 
siyaset ile beynelmilel teşriki 
mesaiyi islah etmek suretiyle 
Avrupa sulhunun temin ve ter
sin gayesini gözetmiş oldukla
rı anlaşılmıştır. 

Bay Eden Moskovaya 
Gitti 

1nıri.liz ve Alman nazırları 
doğrudan Joiruya yapılmış ve 
hitama ermiş olan müzakerele
rin semere vermiş olduğu ka-
naatindedir. Sir Con Saymen 
hava tarikile yarın Londraya 
gidecek, bay Eden mukarrer 
olduğu veçhile Moskova Var
.şova ve Prag seyahatlerine de
vam edecektir. 
Yeni bir hareket noktası 

Berlin, 26 (A.A)- La kores
pandans Diplomati e politik bu 
ıün Alman görüşmeleri hak
kında (yeni bir hareket noktaıı) 
başlıj'ı albada ıunlan yumak· 
tadır : 

Jlitle1· bayı·aklm· a rnsrnda 
Bay Hitler ilk ıörUtmeler askeri tayyare filosuna müsaYİ 

hakkında harici ıiyaset hak- bir askeri tayyarecilik vücuda 
kınd~ . umumi. tarzda izahat getirmesini muhik ıröstererek 
vermııtır. Bu ızahattan Alman- b' h k 1 · '-d' 
Yanlll me ' l. t' · -d 'k l ır ava mu ave esı a-. me su ıye ını mu n o an . 
diğer her devlet gibi ha at her zamandan zıyade taraftar 
menfaatını feyyaz bir b!y- olduğunu beyan edecektir. 
nelmilel teıriki mesainin zaru- 3 - Bu ıerait altında mua-
retleri ile telif etmeie ça- delet talebi ç

0

ok normal ve 
lıt makta olduiu ispat olun- mantıki görünecektir. 
maktadır. Eğer bu hakıkat Hakikat halde ükıek in i-

' yavaş yavaş Alman yanın mak- . . . .. . Y i 
aatJarı hakkındaki hurafelerin Jız mehafiJı uzerınde çok kuv-
yerinc kaim olacak olur ise vetli tesirler yapılmakta ve 
istikbalde yapılacak müzakere- Alrnanyanm komıulardan ba-
lerin bir neticeye müncer ola- zıları tarafından yapılacak muh-
cağı ümit eailebilir. Yalnız temel bir taarruza karıı bu 
henüz bu noktaya gelinmemiş- k l d d' v l · 

• A omşu ar an ıger erı zararın:". 

tır. Hila ıerek Almaayaya bir teminat sistemi vücuda ge-
ırerek maddeten Ye gerekıe tirmenin teblikel' 1 v k _ 

. manen hoşa gitmiyen bütün . . 1 0 acaırı ay 
hadiselerden mes'ul tutmakta • dedılmektedir. 
bir zevk duyuluyor. Bu usul- Mllyarhk avans ,aylası 
lerden mes'ul olanların ltey- Toplantının ıonunda n .. re-
nelmilel hayatta tamamile ba- dilen bir tebliide, hüHınetia 
rlt sever olaa bir deYletin zi- bazı as 'ı.eri masraflar için Bank 
mamdarlar~m mütemadiyen Dö Fraas'dan üç milyar avans 
lç~mşu ~ır devlete kartı istiyeceiine dair olan şayia 
bır tehlıke heyuliaı gibi hilafına olarak hazineye ait 
aleme .teıhir etmeleri gülünç . hiç bir meseleain tetkik edil-
ve ya~ışıkıızdır. Berlin görüş- memiş olduğu beyan adilmek-
melerı, Anupanın hnsnü niyet t di 
sahibi olaa bütün deYletleri e r. 
için usuller ıahaaında yeni 
hareket noktasıdır, demeii 
vazife biliriz. Yani hiç \tir mil
let başkasından kendisi için 
müsamaha etmediii bir şeyi 
istiyemez. Bütün Almanya in
fial içinde titriyor. 

Neler görUttUler 
Berlin 26 ( A.A ) - Havas 

ajansından: 

lngilizlerle Almanlar arasın
daki görüşmeler burün lngiliz 
aef arethanesinde verilen 6ile 
Yemeii yüzünden inkıtaa uira
mışbr. Müzakerelere öğleden 
sonra devam edilecektir. 

_ 1-!.avaıın muhabiri bugünkü 
goruıaıelerin kara, deniz ye 
bava meseleleri hakkında ce-

dr~yan kettmd~' bulunduiunu bil
ırme e ır. 

İyi malümat •'-akta 1 ı .1. h ~ llll o an 
ngı ız ma arili B. Hitle • ile-

ri sürdüiü iddia •• dnnı·n · 
1 h- e ı erı 

şu suret e ulisa etaıektedir-
ler. Bütün l devletlf!r aillhlannı 
bıraktıkları halde umumi su
rette silahların bırakılması ... 
Tek bir devlet kuvvetli suret
te silahlandığı takdirde kuv
vetle silahlanmak. Her halde 
36 fırka esas tutulmak sureti-

le Almanyanın arkeri kuvveti 
meselesi müzakere edilmiştir. 
Aynı mahafil diyor ki: 

B. Hitler: 
1 - 400,000 ton kati bir 

rakam olmadıiından ötürü ye
aiden deniz teslihatı yapmak 
huıuıunda ısrar etmiyecektir. 

2 - Almaayanın ea kuv•• · 

Macarların noktal 
Nazarı 

Budapeşte, 26 (A.A) - Sa
lihiyettar bir membadan öj're-
nildiiinc göre, bükümet ıimdiki 
halde Macariıtanın askeri hu-
susatta müsavatı meselesi hak
kında uluslar kurumu nezdinde 
bir teıebbüste bulunmak niye
tinde deiildir. Romanya dıı 
işleri bakanı B. Tituleskonun 
Macaristan ile Bulıaristanın 
teslihat ıahasındaki hukuk mü
savatı hakkında küçük andlaş-
manın noktai nazarına müteal
lik olarak ecnebi gazeteler mü-
me11iJJerine vaki beyanatı Ma
car balkı tarafından kat'i bir 
ret ve ademi kabul ' ile karıı

lanmıştır. 

Mesele aydınlanmı' mı? 
Berlin, 26 ( A.A ) - Döyçe 

Alieman Çaytung gazetesi 
Berlin mükalemelerioi mevzuu 
bahsederek bay Navahn ıon 
defa irad ettiii nutukta İnıiliz 
nazırları yakında Berline gide-
cek ve Almanyanın ya barıştan 
tamamilc kaçındıiını ve yahut 
tekrar Avrupa camiasına av
det etmesi ümidi m~vcut oldu-
ğunu göreceklerdir, tarzında 
söylediği sözleri hatırlatarak 
diyor ki: 

Pazartesi &'ünü cereyan eden 
müzakerelerde teati edilen ilk 
sözler şüphesizki hu meseleyi 
aydınlatmıştır. İniiz nazırları 
kendilerince muvafık gördük
leri nispette Alman hükfım~ 
tinin barış niyetleri hakkında 
Fransa ı teskin edebilirler 



Haftalık a durumu 
Arpa ihracah gevşektir - Pamuk fiatının 

Biraz_ daha düşmesi muhtemel görülüyor 
Zeya:i~ yağı piyasasında durgunluk artıyor - Üzüm piyasasında 

Onümüzdeki hafta içinde azçok bir inkişaf bekleniyor 
19 Mart 935 tarihinden 26 

Mart 935 tarihine kadar İzmir 
Piyasasında satılıp alım ve ••· 
tuıı iılerile şehrimiz ticaret Ye 
tabire borsasında yazdırılmış 
olan zehair ve hububat ile sair 
ticaret eıyumın sab.f miktar
larile bualann mer.kür müddet 
İçinde ea u ve en çok kaça 
latılmıı balunduldan qağıda 
ıöıterilmddedir: 
Etyanın Sahlan az fiat çok 
ismi miktar fiat 

Muhtelif 
buiday 12490 Ça. 3,40 4,85 
Mısırdarı 15 " 4,375 4,375 
~dan 360 .. 3,25 3,375 
Burçak l " 4,00 4,00 
Nohut 11 " 6,00 7,25 
Sısam 401 ., 9,625 10,SO 
lCeadir 
tohumu 136 • 4.00 4,00 
Kalın 
kepek 11648 kilo 2,80 2,875 
Pamuk 
Çekirdeii 
Vadelı 149750 ,. 2,45 2,45 
Siyah üzüa 20 Çu. 9,50 9,75 

Arpa, balda, pamuk, palamut 
ıeytinyait, afyon, incir ve çe
kirdekıiz üzümlerin piyaıa •a
ıiyetleri ve sair huıualan hak
kında edindijiaiz maliimah 
berveçhi ati anediyoruz. 
. Soa hafta içiade tehrimiz 
ticıret ve zahire bonallllda 
Yapılmıı olaa Arpa mua•e1-i 
Yeldin itibarile 603 çu.-ala bali 
olmuı, bulunmaktadır. Uıak 
mallan1adu olaa bu miktar 
arpa 3,25-3,75 kan&f aruuada 
.. tılmıştır. Bundan enelki haf· 
ta içinde İH yerli ve Uıuk 
naallarından 300 çuval aatıbn11-
b. Upk arpalan 3,50-3,75 yer
liler iae 3,5 kuruttu muamele 
törmuştür. 
. Geçen aeıaeniıa bu tarihle

nnde İH n3 çu•ah yerli ... 
47 çuvalı Uıak malı olmak 
iizere 820 çu•al arpa sabtı 
olınuıtu. Uıak mallan 2,2475 
~il •• yerli mallan İH 1,755 
1,80 kuruı araıında aablmııb. 
Arpanın 1011 haftaya ait mu· 

aınelatı ihracat içia 'it olmadı· 
iından dolayı 90juk ceryaa 
etaıiştir. Piyuada oldukça 
Uşak malı Tardır. Fakat fiyat
ların iatilalak piyualarma na
taran yüksek blunmas1 ve o 
Yikaeldiii muhafaza etmekte 
olması kuvvetli ve iştahlı mu
•nıelelerin olmasına enrel bul
-.ıdadır. 

İzmir ticaret ve aanayi oda
••ııın son neşriyahna nazaran 
1935 aenesi Şubat ayında İz.mir 
liınarunda yalnız Almanya 9618 
lira deierinde 248,5 ton arpa 
ihraç edilmiştir. Geçen sene 
•.Jai ayda ise 74558 lira değe
'llıde 2578 ton arpa ihraç 
olunmuştur. 

Bakla 
Dahilde naevcut cüz'i mikta

rın küçük partiler halinde ara 
•ıra piyasaya arzedilmiş ve bun
ların da şehir ihtiyacatı için 
rnübayaa edilmekte olmasından 
başka bakla piyuasıada yazıl
rnağa deier bir şey yoktur. 

Son hafta içinde boruda 
kilosu 5 kuruş fiatla 18 çuval 
bakla satışı olmuştur. Bundan 
~vvclki hafta içinde ise 4,30-5 
L uruş fiatlar arası:ıda 76 çuval 
ualcla t I sa 111 o muıtu. Geçen 
•enenin b L-ft d . 

-L u ... asın a ıse mua-
•,.... ..... ,ta. 

Bakla ihracatı yoktur. Esa
•en mevsim de buna müsait 
deiildir. Bu noktalardan yeni 
mahsulün idrakine kadar bakla 
piyasası teeısüsü imkansızdır. 
Dahilden alıaaa haberJere göre 
bakla me:uuab halihazır için 
pek memnuniyet veren bir rad
dede bulunmaktadır. Havaların 
müsaadesi halinde eyi ve bol 
mahsul almacai'ı ümidi meY
cuttur. 

Pamuk 
Y ukanda İpret eylediiimiz 

tarihler içinde .ıehrimiz ticaret 
ve :ıahir• borsasında yapılmı~ 
olan pamuk muameleleri ber
veçhl iti toplanmıtbr. 
Nevi miktarı fiat 

balya 
Prese lci hazır 83 41,50 42 
" " vadeli 25 44 44 
" 2 ci hazır 18 40 40 
Yekün 126 
Bu tarihlerden evvelki hafta 

içinde ise borada yapılan pa
muk sabflan •taitdaki surette 
icmal oluamllfhı. 
Pres bal ye 
1 nci haı.ır 389 
••deli 200 
hnıusi ıarth 10 

Yekün 599 

4500 4600 
44 4500 
44 4400 

Geçen ıenenin bu haftasın.
da ise boruda pamuk üveriae 
muamele çereyaa etmemiıti. 

l.tihllk piyasalanndaa talep 
vaki olmaması haaebile pamuk 
piyasası aon hafta içinde çok 
durpa reçmiflir. Ayni zaman
da fiatlerde de dütkünlük kay
dedilmiştir. Martın ikinci haf
tuı fiatlerine nisbetle ıoo haf
ta fiatlerinde 4 - 5 kuruş ara
ıında bir tenezzül kaydedil
mekte bulunmuştur. 

Menimin azami fiatlerine 
nisbetle bugüaün fiatleri ise 
18-20 kuruı arasıada düıkün 
bulunmaktadır. Piyasada halea 
mensucat fabrikalanndan baı
ka da alıcı yok ıibidir. Yapı
lan en son tahminlere göre 
İzmir mensucat fabrikalarının 
İzmirde mübayaa eylemiş ol
duldan pamuk miktan 11 - 12 
bin balyeye balii olmuş bulun
maktadır. 

Fiyatlarımızın yüksekliğı do-
Jayısile Almanyadan Türkiye 
pamuklarının ithaline müsaade 
ahnamadıiı haber verilmekte· 
dir. Şu kadar var ki AJmanya
nın alakadar kontrol daire.inin 
şimdilik her hanği bir memle
ket pamuklarının. Almanyaya 
ithaline musaade vermediği de 
bildirilmektedir. 

lzmir ticaret ve zahire borsa
sınca yapılan bir hesaba göre bu 
sene pamuk mevsimi olan Ey-
liil iptidasından son tarihe ka
dar borsada yapılmış olan pa
muk satışlan miktar itibarile 
berveçhi atidir: 
Sahşın nev'i Balye harar 
Hazlr ~atışlar 23804 1389 
Vadeli " 8537 
Yekun 323~1 1389 
Şukadar varki yukarda işa

retli yekünda elden ele ieçen 
bazı pamuk satışlarmın borsa
ya yazdmlmRSl mecburiyeti 
karşısında müke-rrer kayıtWar
da mevcut olduitJndan bu cin
hetin nazan dık1'ate alınması 
icap etmektektedir. 

Mamafih halihazır pamuk 
stok miktarı 7-8 bin balye rad
•inde taballı edilmekte olup 

fiatlarm biraz daha düıa:.esi 
ihtimali va.rit görü mektedir. 

Palamut 
Palamutun son haftaya ait 

piyasa vaziyetinde geçen haf
taya ııi5betle f&Y&ru kayt bir 
dei]ıiklik yoktur. 

Hafta içiude kentali 420-455 
kuruştan 195 kental tırnak, 210 
295 kuruştan 575 kental kaba 
ve 205 kuruştan 105 kental 
refoz palamut muamelesi ol
muştur. 

Geçen hafta ise biraz daha 
fazla muamele olmuı idise de 
fiyatlar yine ayni durumda 
bulunmuştu. Geçen sene de 
vaziyet hemen hemen bu haf
takinin ayni buJun.muştur. 

Palamut sabılan tabii seyrini 
takip etmekte ve fiyatlarda 
nevi farktan istisna edildiii 
takdirde esaalı ve söylemeie 
değer bir dej'işiklik iÖrülmek
tedir. 

Zeytinyağı 
13 - 3 - 1935 tarihinden 25· 

3-1935 akpmına kadar şehri
miz ticaret ve zahire borsa
sıada zeytin yağı üzeri.ne biç 
bir muamele olmamıı ve yalnız 
26-3-935 tarihinde 22: 75 - 23 
kuruş araıında fiyatlarla 23500 
kilo ııra malı .zeytinya&"ı satışı 
teıcıl ettirilmiftir. 

Martia ikinci haftası içinde 
ise kiJoıu 24 kuruftan 1490 
kilo yemeklik ve 23,25 - 23,S 
kurUftaa 13800 kilo sıra malı 
zeytinyaiı muamelesi olmuştur. 

Geçen senenin bu haftaaın
da da borsada zeytinyaiı üze
rine hiçbir muamele olma.Dllfb. 

Zeytinyağı fiatlanmızın dün
ya fiatlarile tekabül edemiye
cek bir raddede bulunması 
ihracat işleri ü:ıeriade mühim 
tuirler icra etmiş ve etmekte 
bulunmuştur. Piyasamızda dur
runluk hemen azami haddini 
bulmuı fibidir. Speküliayoncu
ı.r müstesna olmak üzere kü
meli ve esaalı muamelat he· 
men hemeD. yapılmıyor iİbidir. 

Henüz atok miktaruun yük
sek bir rakam ifade etmekte 
olmasına karşı piyanda ıörü
len ipizlik ve durgunluk ehem
mi yelle nazan dikkate alın
mıya deier bir halde olup 
istihlak piyasalarında fiatların 
ıehriıniz piyasasnıdan 2 - 3 
lcuruı arasında daha af&iı ol· 
duiu rivayet edilmektedir. 

Ticaret odaıının en soa 
neşreylediği bir raporda 1935 
aeneai ıubatı içinde Almaayaya 
31,542 ve Mı11ra 13997 kiJo 
zeytinyai, ihraç edildiji •e 
baıkaca ihracat yapılmamıf 
bulunduj'u görülmiiftür. Yine 
nıezkür raporda i'eçen sene 
şubatında ise l 13 5 ton %ey
tinyaiı ihraç edilmiş olduia 
zikredilmektedir. Bu hesaba 
i'Öre ieçen sene ihracatı bu 
sene ihracabndan 68,000 kilo 
fazla bulunmaktadır. 

Zeytinyaiı iılerile alakadar 
zevat nezdinde yaptıiımız hu-
suıi tahkikattan tam mevsi
minde bulun uğu halde zey-
tinyaiı piyasasında görülen bir 
dur2'unluk ve soiukluğun gün
den ırüne artmakta olduiu ve 
bu halin devamı takdirinde 
zeytinyağı müstahsillerini 'pekte 
hoıa iİdecek n-eticelerle kar
ıllqanyacaklan anleplaufbr. 

Afyon 
Uyuşturucu maddeler inlıisa

rının faaliyete ieçmit olması 
dolayısile son hafta içinde 
borsaya muhtelif afyon dere
celerini havi 1785 kilo •e 600 
gram afyon satı§ı tescil et
tirilmiştir. 

Muhtelif morfinli olan bu 
mıktar afyon 693 - 906 kuruı 
arasında ·fiatlerle satılmıştır. 

Bundan bir hafta evvel ise 
yine muhtelif morfin dereceli 
1416 kilo ve 70{) gram afyon 
ıatışı 761 - 855 kuruş arasmda 
fiatlerle borsaya kaydettiril
miıti. 

Geçen seaenin bu haftası 
uc boraada afyon üzerine mu
amele olm&mlfb. lnh.isarca ya
pılan mubayeatta fiat iti mor
fia iizeriadea tesbit edilmekte 
olmaıı huebile piyaada fe.
kalidelik ıörülmemiftir. habi
aann mubayeata i'eçmesi ali
bdarlar üzerinde iyi tesirler 
bırakmıı hulunmaktadar. Mu
bayeatin denm edecei) ümit 
ediliyor. .. 

incir 
Son hafta içinde borsada 

kiJocu 5,5 kun&ftala 15 çuval 
paçat 4,S ku"lf\aa 45 çuval 
hurda incir aaameJeai olmUJ
tur. 

Bu aaretle .. vsim iptida
sından bu gine kadar teaciJ 
ettirilmİf olan iacir aatışı mik
tarı 154077 çuval mci.r ve 
10208 çuval hurdaki ccman 
164285 çuvala baliğ olaqtur. 

1934 ıenesinia bu tarihe 
.kadar iıe 1933 rekolteaindea 
sablımt olau miktar 151212 
çu•al iacir ve mütebakı.u hur
da olmak üzere 172?.87 çuval 
olarak teabit edilmiıti. 

Mevsimi olmaması aebebile 
.incir piyasaSı yoktur. Yeni mah· 
aulün idrak ve piyasaya arzı
na kadar da piyasa tesia ede
miyecektir. Elde bulunu hur
dalar peyderpey .satılmaktadır. 
Fiatları 4 - 45 kuruş araa&Dda 
ıabit ve müstekar bulunmakta
dır. Bqkaca ıöylemiye deier 
bir ıey yoktur. 

Çekirdeksiz 
Üzüm 

1934senesi çekirdeksiz üzüm 
mahsulüntia piyasaya arzı tari· 
binden l 935 Martının 26 ıncı 
pnü akşamına kadar şehrimiz 
ticaret ve zahire borsasında 

satılmış olan çegirdeksiz üzüm 
miktan 292137 çuval ve 1010 
torbaya halıi olmuştur. 

Beşten 12 ye kadar muhte
lif numaralar üzerinden nev'ine 
iÖre aynlan bu uzumler ise bu 
müddet içinde 5 ile 25 kuruş 
arasında muhtelif fiatlarla sa
blmııtır. 

1933 senesi rekolteıi üzüm
lerden 1934 senesi Martının 
26 acı günü akşamına sahlan 
miktarı 306483 çuYal ve 3272 
torba olarak hesap edilmiş ve 
miktarın da yukarıda yazdığı-
mız sekilde neTilere ayrılmak 
~uretile 5,625-22,43 kuruş ara
ıında satılmış olduğu anlaııl
mışbr. 

1935 senesi Martı iptidala
rına kadar ieçen senenin sa
llf yekiinüne tefevvuk ı öste
rea bu seae sabflan an ıüa-
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Taı·ihi Tefrika 
N o. "1'"':7,, 

Romanof tahtına çıkan Çarlar 
Birbirinden betterdi 

On bir yaıında tahta çlka
nlan ikinci Pctronun saJtanab 
az sürdü. Yeni imp~rator ni
puiaadıktao sonra ıkendisiai 

cyJendirmek için bin türlü ey
lencelcr tertip ediliyordu. Mü
samereler, süvareler, avlar .. Ba 
çocuk sayılacak yaıtaki impa
rator için çok yorucu oluyodn. 
Hakikatta sanyı dolduranların 
maksadı bu zevk alemi iç.iade 
yerlerini saj"laamlamaktı. GiiDüa 
biriade ikinci Petro çiçej'e tu· 
tuldu. Hastahiı geçirmek ilıe
re idi ki bir souk algmlıit ölü
müne sebebiyet ~erdi. Ortada 
•eliaht JOktu. Romanof tahb
nı kimia işgaJ edecejiru tayia 
için İmparatorluk meclisi top
unda. Meclis Petronua büyük 
kardeşi olan lvanm kızı Anna
Jl ittifakla Rusya tahbna ıe
çirmeğe karar verdi. Buna, 
Deli P etronunu sinni rüşde var

dıit ıüne kadar da saltanat 
•Ürmüttü. Fakat o tarihte Kur
land dukasınıa karuı buluu· 
yordu. 

Düşes kurland iaparatorJuk 
meclisİDİD muvafakabna alma
dan sa•&f ve barış yapmıya

caiıaa, yeni •eıyiler ihdu et
miyecej'ine yemin ederek tah
ta i'eçti. Böylece 1alnız sal
tanat sürecekti. Alına bir 
kulbunu bulunca bu teahbüt
teriaden sıyrıldı. Doatlarma aa
raya alarak kendine .aadık bir 
çewe yarattı. Anna lvaıaova
nın saltanatı da çok sür
medi. Ölüm yatajında ikea 
son arzusunu bildirdi He-
nüz beşikte olan oğlu im
parator ve babası Kurland 
dükü de saltanat naibi olacakb. 
Bu da ömürsüz oldu. Sarayda 
çıkan bir ihtilalde Kurland dü
kü ile oj'lu aaraydan kovuldu
lar. Romanof tahtıııa Anaa 
lvanovaaın yej-eni Prenseı Anna 
ıeçti. Bir kaç ay ıeçmedeo bir 
ihtilal daha oldu. 1741 senesi 

ikinci tCfrİnio 25 İllcİ fÜDÜ 

Büyük Pctronun .kızı Prenses 
Elizabet 300 aüvarirun bapada 
olarak sarayl bastı. Geoç impa-

ratoriçeyi ve maiyetini tevkif 
ederek vaziyete hakim oldu. 

Böylece o iÜDden Sonra Rusya 
çarı Nikolaya kadar aaltanat Ro-

manof hanedanındaa büyük Pet
ro kolunda kaldı. Şetardı Ye Lea-

tok adında iki Fran11z bu hi
kiimet darbesinin mu.-affakı-

yetinde en mühim imil ol
dular. imparatoriçe Elizabet 

her ikisini de fazlası ile 
taltif ettirdi. Elizabet ta\ı-

ta çıktıiı ilin Deli Petro
ya hizmet eden yüzlerce 

ihtiyar askeri sarayına cclbet
tirdi. Bu ihtilal çok garip ol-

•Ufhu'· Saray nöbetçilere yol 
vermek istememişlerdir. Fak•t 
Elizabet, muhteşem kılıityJa 
iÖrünerek imparatoriçenize mi 
kaf • tutuyorsunuz deyince mu
bafır.1ar neye ujTadıklannı bil
miyerek kapılan açmışlardır. 
Böylece ilk panik baş göster
miştir. 

Eliıabet, Ramanof hanedanı

na mensup hükümdarların en 
gariplerinden biri sayılabilir. 

Sazan babası 2ibi haşin, sinirli, 
hazan da inanılmıyacak kadar 
,YUmuıak olur, kadınlaıırdı.Ze•
.kiı.e,ibtirulanaa çok diifkündit 
A,ıklar1 ile b&f bqa her feyİ 
unuttuiu iilnler az deiildi. 
Öyle ki devleti ali.kadar eden 
mühim emirler haftalarca bek· 
Jercli. İmparatoriçe ATuaturya 
ile müddeti bitea bir muahe
deyi imzalamak içia bir a-üa 
kalemi eline almıı, Eü'ye ka
dar yar.mı.U ld kaleme bir 8-
aek konmua yüziinden sinirlea
mİf, muahedeain imzasaaı alb 
ay 2eri bırakmıtbr. 

~ S.nu Vaı -
....................................................................................... 
terdeki duryunluk dolayıaile 

ıeçen sene yeküaünden l 4 bin 
çuvaldan fazla bir eksildik rös
termiftir. 

Son hafta iç.iade borsada 
4202 çu.-al çekirdekaiz üzüm 
sablmitbr. 

Mezkur sahtlar nen ve fiat 
noktalanndaa berveçhi iti su
rette tasnif edilmiıtir. 
Nen miktan fiat 
No. ÇUY~I 

6 199 
. 7 611 

8 895 
9 1348 

10 941 
ıı 200 
12 8 
Yeküa 4202 

ıo 11.25 
11 12,25 
11,75 13 
12,875 13,75 
13 15,25 
14,25 17,25 
16,50 18,50 

Mart ayı ortaJanna rut.lıyan 
kurban bayramında borsa1111zın 
ve ticarethanelerin kapah bu
lunması dolayısiylc son haftayı 
teıkil eden tarihlerde oldukça 
fazla muamele olmuştur. 

Geçen hafta düşmüş olan 
üzüm fiatları 21-3-935 te on ve 
22-3-935 te de keza on para 
kadar bir tereffu göstermiş ise 
de 25 ve 26 tarihlerinde yine 
bu miktarda bir düşkünlük ha· 
sıl olmuştur. 

Çekirdeksiz üzüm pıyasası 
yukarıda yazdıiımız gibi son 
hafta içinde oldukça hararetli 
cereyan etmiş ve fiyatlar da 
biraz yükselmişti. Fakat yirmi 
üç mart taı ibiaden •'>nra qler 

yine ge•ıemeğe başlamıı ve 
fiyatlar da tenezrlile yüz çe
virmiıtir. 

Kuru üzümlerimizin Almanya 
piyasalanndaki vaziyetleri hak
kında edindiiimiz en son ma
lumatı apiJya dercediyoruı: 

"Kuru üzüm piyasa11 mart 
ortalannda da durgun reçmif
tir. Yükleme üzerinden ehem
miyetli işler yapılmamııhr. Bu
oan sebebi. bir taraftan alaka
darların ithal.at müsaadesi ahp 
alamıyacakları yolunda fÜpbeye 
düımelerioden öbür cibettea 
de Almanya bu2iin ibtiyacabm 
ka,...Iıyabalecek stok mallar 
mevcut bulunmasından ibaret 
olu gerektir. 

Buna karşı hazır mal piya
sası biraz daha canh bulun-

maktadır. Şu kadar var ki 
piyasanın durgun ı?eçmesi fi. 
yatlar üzerinde tesir yapma
mıştır. Yani fiyatlar bir hafta 
evvelki vaziyeti aynen muha
faza etmiştir. 

Stokların azalması ve Tür
kiyeden istenilen ithalat müsa
adelerinin verilme.si gibi imil· 
)erden başı. a paskalya yortıı
larmın da yaklasmuı üıüm 
piyasasının yakında iyileşecej'i 
kanaatmı vermektedir 

11 

Bu izahata zörc önümüzdeki 
hafta içinde üzüm piyasamızda 
az çok bir inkişaf hasıl olacaiı 
ümit olunmaktadır. 
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- v·ıA et u Mecı·s· d Kararsızlık At yarışları lkbahar koşuları 
a.- Marı ·1e3s 

. 1 ay . 1 ın e Programı dün geldi Gelecek hafta ba,lıyacak 
Cihanı ikinci ağır bir Yarış ve ıslah encümeninin olan bahar koşuları münase· 

9ehrimizede yapılacak olan ve betile Hilal eczanesi sahibi 
l T k•t k b tt• b. .. k d Krize sürükliyebilir heı Nisanda başlayacak olan Kemal Aktaş; Bahar çiçeii ko-
~v a ı ay e ıren ır m una aşa an 30 ülkenin iştirak ettiii ulus- at yarışları proiramı dün vila- lonyamı, kolonya yarışı olsaydı 

lararaıı ticaret odasının 48 inci yete lı'elmiştir. başa çıkarırdım diyor, Bahar 

S •ı A t• b •• •• k İlk koşuda 1390, ikinci ko- _ Onra vı aye ın uyu toplanhıında Profesör Greiory tuda 1720, üçüncü koşuda çiçeği kolonyası daima birincı, 
(lnıiltere) bulı'ünkü para istik- 1425, dördüncü kotuda 2913 her zaman en önde ıtitmekte· 

h ı d ıd 
rar1ızlıiının acunu ikinci aiır ve muhasebei bususiyenin ko- dir, İzmirliler size Bahar çiçe-1 tiyaç arı Üzerin e görüşü Ü bir krize ıürükliyeceğini, önü- \uıunda da 3000 lira ikramiye iini methetmek fazladır de-
müzdeki 12 ay içinde lnailiz dağıtılacakhr. iil mi demektedir. 

- Baştaıaf Bilinci sahı/ede -

Yarın matbuata resmi bir bil
dirim vermek lazımdır. Bunu 
yapmazsak suçlu kalırız. Otuz 
dört üyenin bunu onayladığını 
ıazetede yazmak lazımdır. 

Bay Dr. Kimran Kenan 
tekrar söz istedi ve dedi ki: 

- Arkadaıım bay Ekrem 
Atılan arsallln parasının çar
çor edilmediii•i ıöylamekla 

kadırşinazlık etmit oluyor. 
Kendisine tetekkiir ederim. 
Biz idarei umumiye vilayet 
kanununa iÖre hareket ettik, 
baıka fasıldan bula.adınız 
mı denirse cevabımız şudur: 
Bulamadık. 

Amansız: - Har halda bu
lacaktınız, ne yapıp yapacak, 
bulacaktınız. DerH•iz olmaz. 
Bir Lehli topraktan alhn ya
pıyormuf. Biz henüz buau 
rapamadığı•ız için arkadafı· 
mızın dileiini yerine ıretirecek 
Taziyette dejiliz. 

- Avukat Bay Ekrem tek· 
rar kalktı: 

- Mesela kalmamıştır. Baf· 
kan, dedi, ıöylediniz ki, 34 
üyeain enayladığı bu mese· 
leyi ATitkat Bay Ekrem doi· 
ru bulııııyor. Ben: verilen ka
rara taarruz etmiyorum. Meı
ele (iki yıldız) ın yazısında 
ıözlerimin iilak adilmiş ol
masıdır. 

Arkadaıların onayladığı bir 
meseleyi beyenmemek mevzuuna 

jfirdim, arkadaılarımın çok ta· 
yanı hürmet kararlarına hiç 
bir zaman taarruz etmek iste
medim. 

Avukat Bay Kemal ( Mene
men ) - Söyliyeceiim ıözlar; 
ıayın meclisin müzakerelerin
de yeni gelen arkadaıların na
ıarı dikkatini celbedecek ıö:a
ler söylenmiş olmasıdır. Hiçbir 
laraftan ikaz adil•eie arzu
keş olmadıkları iİbi kendileri 
hrka •en•ubu, vazife ve sali
lıiyetlerini müdriktirler. Bu 
ıözlerin aarfını zait addediyo
rum. Kurultayca onaylanan bir 
meselenin matbuat sütunların
da münakaıasına devam edil
mesi doiru değildir. Evet fi
kir ve lisan hürriyeti vardır. 
Fakat disiplin dairesinde ... Kı
yası malfarik kabilinden ıöyli
yecejim: Ka•utaydan 2'eçen bir 
kanunun müzakeresinde muha
lif kalan bir saylavın bilahare 
iazetelerde neşriyat yapması 
jfibi bir şey oluyor. Bu sözle
rim zapta lı'eçsin. 

Avukat bay Mustafa Münir 
(lzmir) - Rica ederim, böyle 
tey yoktur ve olamaz. Bu şe
kilde meselelere nihayet vere
lim. Müzakere kafidir. Di&-er 
meselelerin müzakeresine ıre
çelim. 

Meclis başkanı; söylenen şey
lerin zaten zapta gecmiş oldu
iunu bildirdi ve 2'elen evrak 
okıınmağa başladı. 

İzmir tayyare cemiyeti idare 
hey'etıne umumi meclis namına 
üye olarak avukat bay Nuri 
Fettah Esen seçildi, müşterek 
tekaüt sandığı hissesi için büt-

çedeki maaıların yüzde ikisi 
nisbetinde yapılan zam müna· 
sebetile daha iki bin otuz beş 
liralık münakale yapıldıiı hak
kındaki encümen raporu okundu 
onaylandı, daha ıanra bay Ha
Hn (Bergama) nin bir takriri 
okundu. Bunda 6000 nüfuslu 
Kınık nahiyesinde yeni bir 
mektep binası inıası için büt
çeye 3000 lira konulması is
teniyordu. Aynı zamanda çok 
mühim bir yol olduğu bildirilen 
Dikili - Alhnova yolu için 
onbet bin lira tahsis edilmesi 
lüzumundan da bahsediliyordu. 
Bay Hasan takriri hakkında 
izahat vererek: 

- Yolun ehemmiyeti büyük
tür. Takririm herhalde nazarı 

itibara alınmalıdır, dedi. Tekli
fin bütçe encümenine ırönda
rilmesi onaylandı. lzmir talebe 
yurduna Ôdemit ve Berırama 
yatı mektepleri malzemesinden 
dört yüz liranıa nakli suretile 
yardım edilmesi teklif edildi. 
V • meclis başkanı reye koydu. 

Bay Hasan (Berırama) -
Evvela bütçe encümenine ırön
derelim, tetkik edilsi•, sonra 
reye koyalım, deıli. 

Vali; evvela reye konmasını 

•uvafık gördll, onay! sesleri du
yuldu, ve formalitesinin ikmali 
için bütçe encümenine iÖnderil
di. 935 yılı bina verıiıi ödeme 
taksitlerinin Eylül, ikinci Teşrin 
ikinci Kanun ve Mart ayları, 

arazi verjfİsininde Eylül ve ikin· 
ci Kinun ayları olmaaı onay
landı. 

Ödemiıin Kiraz nahiyesine 
bailı Umur köyünün Alaşehire 
bailanması hakkında avelce 
yapılmış olan dilekten köylü-
nün sarfınazar etmit old11iu 
anlaşıldıiından buna dair olan 
teskerenin muzakesin• lüzum 
olmadıiı Urlanın çam tepe 
ara:r.iıinin çamlı köy hududuna 
alınmaıı, kuı adası uyelerinin 
kaza memleket hastahaneıine 
4 bi• lira tahsisi ve yahut bir 
dispanser haline konması, kuş 
Adası-aziziye yolunun Aydına 
bailanması bay Emin (Kara
burun) e bir hafta izin ve-
rilmesi ilk tedrisat mi!fettiş-

lerinin harcirahları bittiiin-
den bin liralık münakale ya
pılma1ı, Karaburun yolunun 
ikmali için tahsisat onaylanması, 
ltalyada zeytincilik tahsilinde 
bulunan bay Nazım Zühtünün 
bir yıl daha tahsiline devam 
etmesinin temini icin tahsisat 
ayrılması hakkındaki teklifler 
ait oldukları encümenlere ha· 
vale edildı. Vali, Karaburun 
yolu hakkında izahat verdi bu • 
kazaya işleyen vapurların kal-
dırıldıiı•ı, motör de iitmedi
iini, yaimurlardan kısmen bo
zulmuş olan yolun tamiri ve bu 
yola ehemmiyet verilmesi icap 
ettiğini söyledi. Bundan ıonra 
bütçe encümeni tarafından ha
zırlanmıJ olan 935 varidat büt
çesinin müzakeresine ıreçildi, 
Bütçe, meclis azasından kitip 
bay Mehmet Aldemir (Çeşme) 
tarafından okundu. Varidat 
bütçe~i 1933 bütçesindeki 

tahstilat niıbatleri iÖZ önünde 
tutularak ve tahminlerde çok 
düşünülerek isabetli bir ıe
kilde hazırlanmıştı. V ardat 
bütçesi, daimi encümenin tek
lifinde 5748 lira fazlasiyle 
1,564,070 lira olarak meclise 
arzolunuyordu. 
BUtçe okunduktan son
r• vall söze ba,ıadı: 

- Varidat bütçemizi iyi bir 
inikbinlikle yazılmış bir eser 
olarak kabul edebiliriz. Husu
ıi muhasebe müdürlüiü veka
letinde bulunan arkadaşımız 
Defterdar Bay Kenan devlet 
varidatını tahsil ederken bana 
ferah verecek sözlerde bulun
muıtu. 

Encümende kendisini din
liyecek olursak bütçe yönün
den bize ferahlı vaziyetler ve· 
rebilir. Bütün encüme•lerin 
feflerinin de bütçe encümeni 
ile müşavere etmelerini ve el 
ele vermelerini isterim. 

Görütülsün. Elli bin Jir,.lık 
açık bırakılmasın. Şimdi büt
çeyi onaylarsak 50 bin liralık 
açık öylece kalacaktır. İcraahn 
yıllık tecrübeleri bize ümit 
vermektedir. 8u kabul edilirse 
sonra maarif, ziraat, sağlık 
bütçelerini ve diğer bütçeleri 
vurmak lazım ielecektir. 

Yapılacak işler hayli çoktur. 
Meseli Tire - Aydın yolunda 
8 bin liraya yaptırılan iki köp
rüyü sular iÖtürmüıtür. Üçyüz 
bin lira sarfedilmit olan bu 
yoldaki bu köprüler yaptırılma
dan olmaz. Zaten nafia e•cÜ
meni vaziyeti katiyen bırakma
mak niyetindedir. Bunun için 
emirler de vardır. 

Ayukat !tay Nuri Fettah Esen 
(lzmir) 

- Bütçe encümeninin vari
dat bütçesini hazırlarken daire 
müdürlerinden malumat aldı
iını bu meyanda defterdarın da 
malumatına müracaat ettiiini 
Bay Kenanın bir buçuk mil
yon liralık bütçeyi normal bir 
bütçe telakki ettiiini, fevkala
de ırörmediiini, tahminlerde 
çok hauas davranıldığını, müt
tehaz usule iÖre evvela varidat 
bütçesinin kabulü, sonra müza
kerelere ıreçilmesi lazımgelir, 
dedi. 

Vali General Kazı• Dirik; 
bütçeye daha 30 bin lira ka
dar varidat temin edilmesi çok 
mümkün oldurunu, evvelce 300 
bin liralık alacağın bu tekilde 
kapatılmış olduğunu, onun için 
varidat bütçesinin ırelecek cel
ıede onaylanması ile bir fey 
kaybedilmemiş olacaiını,meseli 
savaş ırazlarına kartı alınacak 

tetbirlerin mühim bir mesele ve 
ihtiyaç olduiunu, hükumetin 
bu talebine karıı gelindiii Jı'Ün 
kendisinin hükumet vechesi
ni tayine batlıyacağını, bütün 
dünyanın Jı'ençlik kurumlarına 
e?emmiyet vermekte olduğunu, 
bızde de yakında iençlik teş·· 
kilatı yapılacaiını, ltu teşki
latın evveli bazı büyük şehir
lerde vücude 2'etirileceğini, 5 
yıllık bir pro2'ram ırelecejini, 
bunlara karşı da bütçede na
zarı dikkate alınacak bir çok 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lira1ının ağlebi ihtiıaal tlüt-
mekte devı.m edeceiini ve 
altın blokuna dahil ülkelerin 
paraların düşmesi karşısında 
vaziyet alacaklarını beyan et
mişt~r: Dr. Fischer (Almanya) 
ıtabilızasyonun lüzumundan ve 
bunu müteakip uluslaraaı mal • 
para ve İşçi mübadelesindeki 
eniellerin kaldırılmasından ve 
bilhassa kıymetten düşürülme
nin (Devalüasyonun) hiçbir su
retle ökonomik veya siyaaal 
bir silah olarak kullamlma•a
ıından bahsetmiştir. Bay Fou
ırere (Fransa) muhtelif esaa 
paralar düşmekte devam ede
cek olursa altın esasına bağlı 
ülkelerin mukabil tedbir al-
mıya mecbur olacaklarını iddia 
ettikten sonra transit ticaretini 
öldüren, mübadeleleri iittikçe 
karşılık esasına vazeden ve bu 
ıuretle hayati bir ehemmiyeti 
haiz olan çok taraflı mübadele
leri öldüren klirini anlaşmala
rının tahripkar neticelerini izah 
etmiıtir. 

Halkevi 
Kursları için 

Halkevi kursları fUbesinden: 
1 - Fransızca ve İn2'ilizce 

için hazırlıkları yapılan kurs
larda Nisaııın dördünden itiba
ren derslere batlanacaktır. De
vam edecek talebenin şimdiden 
Halkevi kltipliğine müracaatla 
adlarını yazdırmaları ve Nisa
nın dördüncü ıünü halkevinde 
bulunmaları lazımdır. 

2 - Orta mektep bitirme 
kurıuna devam edecek olanlar 
da Erkek Muallim mektebi mü
dür muavini bay Reşide müra
caatla kayıtlarını yaptırmalıdır
lar. 
Şarap şlşelarl çalınmı' 

Bayraklıda bai-lar arasında 
İtalyan tebaasından Polun şa
rap imalathanesi olarak kul
landıiı kulede bazı şarap şi
şelerinin çalındığı iddia edil
miştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
meseleler bulunduğunu söyledi. 

Bay Hasan (Berıama) _ Şu 
takdirde bütçenin başka bir 
encümen tara.fından tetkike mı 
havale edilmesi lazımgeldiiini 
ıordu. Vali: 

- Bay Hasan acele etmesin 
heyeti umumiye isterse peki. 
daha bazı. üyeler ıöz ıöyledi
diler. N ebcede bütçeyi onayın 
ırelecek toplantıya bırakılması 
muvafık ırörüldü. 

Otomobil ve otobüılerden 
yılda alınacak 15 lira muheae
bei hususiye hisseıinin Ha
ziran ve birinci K an u n 
aylarında alınması muvafık 
görüldüğü hakkındaki bütçe 
encümeni raporu okundu va 
onaylandı. Bayındırda Muhase
bei husuıiye akaratından olan 
otelin takıitle parası ödenmek 
üzere Bayındır belediyesine 
satılması teklifinin reddine ve 
ancak binanın masrafından az 
ielir ıretirmekte olduiundan 
açık artırmaya konulmasına 
dair olan bütçe encümeni ra
raporu da okundu kabul edildi. 

Pazar günü toplanılmak üze
re dünkü celseye nihayet ve
rildi. 

!le dün~a~ı dolaşabilirsiniz. 
Çok asri bir hutula malik bir möble dahilinde nıevzu bu ahi

ze : Sekiz lambalı, ve yirmi adet tuli mevce Jı'Öre ayar edilmiı 
devreli, 15 metreden 2000 metreye kadar alan bu ahize, radyo 
ve müzik fenninin en son tekimülatını nefsinde cemetmittir. 

Yüksek tevettürlü hususi devreli bir pentod ve değiten haı
sasiyetile müşterek çalışan antifedinır lambaları vasıtasile •a
kinenin her tüli mevcde aynı mükemmel randımanı vermHini 
temin eder. 
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HAKiKi RADYO ~ 
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2 siliieiNİN sEsi · RADYO . 
Satış yeri : ARTHUR VETTER ( Sahibinin s .. i ) 

Saman İskelesi 22 Telefon: 2547 
2 - 150 ( 411 ) 

lzmir Yün Mensucat 
Türk Anonim Şirketi 

Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

iki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dİ ORYENTAL KARPET MANUFAÇÖRER LIMİTET 
(Şark Halı şirketine ait İzmirde Halkapınardaki kumaş fab
rikasını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
latı Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekte ve satış fabrika derununda yapıl-
maktadır S.8 H.2 (43) 

lzmi r ikinci 
mesinden: 

lzmirde oturan gülfidan 
kadriye tarafından kocası İstan
buldan un kapanında karanlık 
mescit sokaiında No. 16 bah
riye yüzbaşılıiından mütekait 
İsmail aleyhine açılan talakın 
ıübutu davası üzerine tebliğ 
edilmek üzere 2'önderilen arzu
hal ve davetiye bulunamaması 
üzerine bila teblii iade edilmiş 
olmakla bu baptaki tebli2'atın 
ilinen icrasına ve arzuhal sure
tinin mahkeme divanhanesine 
aıılmasına ve tahkikatm 
22-4-935 pazartesi ırününe bı
ra~ılmasına karar verilmiş ol
d~Jı'un.?an müddeaaleyhin mez
kur gunde saat 10 raddelerin-

-DENİZYOLLARI 
İŞLETMESiNiN 

Gülnihal Vapuru 
Bandırmadan 

29 Mart CUMA günü saat 
23 de lstanbula hareket. 

Gülnihal'in Bandırma'dan 

hareket günleri hakkında 

istasyonlardan ve İzmir acen
teliğinden tafsilat alınabilir. 

2-2 (308) ..................... _ 
Başdurakta İmam hanı ki 

raya verilecektir. 

de asaleten veya vekaleten 
tahkikat hakimi nezdinde hazır 
bulunması aksi halde aleyhinke 
srıyap kararı ittihaz edileceği 
HGU.K.nun tebli2'at faslına ' Taliplerin mezkur han kah

vecisi Seferihisarlı Sabri Ça
vuşa müracaatları. 

tevfikan tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

891 (412) . 10 - 3 (406) ' 
""CZ/!7./,T...LZ/.Z,ZZ-Ct'Mii!!lr/..//L//~ b LJ 

BAG, SEBZE, TÜTÜN FiDESİ, KİMYEVİ GÜBRELERİ 
Bağınızdan yüksek verım, bağçenizden turfanda sebze, ası, gürbüz fidanlar alabilmek 

Umumi Deposu : RAHMi HACIDA VUT 
ıçın mücerrep kimyevi gübrelerimizi 
CEZAIR HAN - Yemi, Çar.ısı 

1 Z Mı R 

katiyetle tavsiye ederiz. 

Telefon : 3809 



-•••rtıeae Yanı ..,r 
U•Jene ane a I 

Dokto. -
Romatizma Ve Bel Ağrılarına 

Kemal Satir : iV 
Memleket ha~tanesi{ 1 E: 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler so;cağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel 3956 ı 

Evi Ka.antina tramvay cad-

desı No. 596 Te1. 2545 " 

Kiralık Hane 
ikınc. Kordonda AJmaa ~ 

konsoloshaaeaı arkasında 
426 eski 166 yeni numaralı 
iki kath altı odab konforu 
lıaiz bir e• kir&lıktır. Gör-
mek istiyenlerin İkiaci Kor
donda (189) numarah Bay la 
lllail Hakkının hane.me mü-

R 
racaatlan. 9- 10 o 

Doktor 

. Hiza Unlen 1 

Keate11i cmddeoi No. 62 z 
Doktor Ali Riza unlen 
DOBUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 ......... ~ 

Talebe Velilerine 
lık ve orta mekteplerd~ oku- ı 

yan ve her hangi bir dersten 
geri kalmış çocuklara ders ve
rilir imtihana yetİftirilir. Mual
lim derslerini evlerde verir. ıs
tiyenlerin gazetemiz idare mü
düriyetine müracaatlan. 26-8 

I 

N 

OTEL BRISTOL -
Birinci Sınıf--

----Lüks Otel 
Bütün lzmirliler burada buluşurlar 

=== Tepebaşı Beyoğlu === 
Müsteciri: BUtUn lzmlrlllerln teveccUhUnU 

ÖMER LÜTFÜ'dür 

Umum Hastalarm t~ azarı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalaü 
kasık bağlan, düztabanlar için taban korsalan gayri tab

~ doğan çocuklann vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci, 
J hazları, kemik hastalıkları neticellİ husule gelen kambur 

luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ibtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebeJerin çalıpna esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileımesine mani olmak 
içio korsalar. 

Tc.JRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
lLE RAGBIT ve ıTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuT.t:HASSISI 

ta.hrl Hiza 
Bey tarafmnan yapıhr. 

Kabul uatleri ~ 10 ili 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES : lzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 

Beledlyeden: 
§ 1 - 1250 lira bedeli mu

ha11ımenli Dokter Mustafa cad
desinde 62 adanın 500 metre 

lllurabbaındaki 4 numaralı arsa 
•abıı belediye bqkitipliğin-
deki ıartnameıi veçhile ve açık 
•rttırma ile 30-3-93S Cumartesi 
aiinü saat 16 da ihafe edile
cektir. 

lftirak için 94 lira m .. akkat 
teminatla söylenen gün Te saata 
kadar komisyona ıelinir. 

2 - 260 lira bedeli keşifli 
Vezir ve Osmanaia suyu için 
foattan döküJmU, 200 adet Re-

:.~~ iti belediye 
k . deki fartname ve 
e,ıfnameai veçhile ve açık ek-

17- 20 (355) S.7 

siltme ile 30-3-935 Cumartesi 

rünü saat 16 da ihale edile-

cektir. ı 
iştirak için 20 Jira muvakkat 

teminatla söylenen gün ve saata ' 

kadar komisyona gelinir. 1 
3 - 181,87 lira bedeli keşifli 

Karııyaka su branşmanları için 1 
150 adet font boru yapbrılmaaı 
tfİ belediye ba,kltipliğindeki 

şartname v ~ keşifnamesi veç
hile ve açık eksiltme ile 30-

3-935 Cumartesi günü saat 
16 da ihale cdi:ecektir. 

İştirak için 14 l!ra muvakkat 
teminatla söylen gün ve auta 
kadar komisyona gelinir. 

12-17-21-28 778 (359) i 

NEVROZIN 

NEVROZiN 

NEVROZIN 

ENVROZIN 
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i TAZE TEMİZ UCUZ • • . . . . . • . . • • • • • .. 

~LAÇ 
HER TORLO TUVALET ÇEŞiTLER! 

llamal Ka.ıaet • 

Sıhhat Eczanesi 
Baıdurak Büyük Salepçioilu hanı karşısında 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

GRiPTEN KORK 
Grip, Nezle, bronşit, romatizma mevsimindeyiz •• 

Kendinizi üşütmemeğe dikkat etmekle beraber 
Sabah Akşam Birer Kaşe 

~ l!il 

1 1 
ALINIZ 

Grl.pı·n . En şidddetli bat ve dit ağnlannı, üşünme~en mü
• tevellit sinir, bel ve adale ağnlannı teskın eder. 

Gripin : Mideyi bozmaz, Kalbl yormaz. 

G • • Radyolin Diş macunu fabrikasının mutahassıı 
rıptD : Kimyagerleri tarafından imal edilmektedır. 
Her Eczanede Bulunur. Fi afi 7 ,s Kuruştur 

lzmir defterdarlı~ından ~ 
lasisinin verıci borcundan ötürü tahsili emval yasasına i'Öre 

haczedilen Hatuniye mahallesinde Külhan sokağında kain 1 ve 
112 sayılı hamam tarihi ilandan itibaren yırmı bir gün müddetle ı 
sablıia çıkanldıiından pey sürmek iıtiyenlcrin defterdarhk 
taluiJit kalemine müracaatlan. 24 • 28 - 'll - 3 851 (393) 

' ... ,, 

Anneler Çocuklarınız 
için ilk Mamava 

A e 

I~AKTilW 
ile başlayınız 

Çoqak hutahklan mutehusw Dr. Bay Ali 
V alüt tarahadu •ureti buusi7ecle lıuırlaaaa 

Likt• Çocukta bazım11zlık, 

in MDcı, iahaJ Ye kuunalar 
vana onları giderir. 

Kemikleri kunetlendirir. 

Eften sı~. 
Aileyi inek sütü derdinden kuıtanr. 

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
Ecza Deposu 

Gripi önlemek için 

Kata19rlp 
TABLETLERi 

Baı Agnsı, Nezle Ve Vücut Kırgınhğını 
Temamen Geçirir 

Isn1ine Dikkat Ediniz 

a adelllk kOtusu 7 ,s kuru,ıur 

MAVIR,BAŞKA 
~ BİCAKLARDAN 

İSTEME" 1 
YALNIZ 

PO EA 
PLIY 

J,stlyorıun 
Jmum Deposu 

Sulu han Cvarn :1 ı { Hüseyin Hüsnü Udemiş) 
Ticarethanesidir. 

Toptan Sabf 
Mahalll: 

Bahçe 
kapı 

zaman 
Ecza 
DEPOSU 

Şehrimizdeki 
ecza depola
rile eczane
lerdede var
dır. Israrla 
ALGOPANI 

isteyiniz. 



Sahife 10 -
Fratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

N. V. 
\V. F. il. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

ALAYA vapuru 21 martta 
Anver, Rotterdam. Hamburg 
ve Bremen limanlarına hareket 

~enı Asu· 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 

·JEROM PUSIÇ 
VAPUR ACENTESi 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 

UL YSS~5 vapuru 8 nisan
dan 11 nisana kadar Anvers 
Rotterdam, Amsterdam ve 
Hamburg limanları için yük 
olacaktır. 

edecektir. DHE ELLERMAN LINES L TD. 
AKKA vapuru 31 martta 

PREDSEDNIK KOPAJTıC 
vapuru 8 nisanda limanımıza 

gelerek 9 nisanda Pire, Kan
diya, Kalamata, Triyeste ve 
Yugoslavyanın limanlarına ha
reket edecektir. 

bekleniyor. 4 nisana kar AN
VERS, Rotterdam ve Hamburg 
ve Bremen limanlarına yük 
alacaktır. 

OPORT A vapuru 21 mart-

ta Liverpol ve Svensea'dan 

FLAMINIAN vapuru yirmi 

UL YSSES vapuru 20 martta 
beklenmekte olup yükünü bo
şalttıktan sonra Anvers, Ams
terdam, Rotterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

SAMOS vapuru 15 nisanda iki martta Liverpool ve Svan- UNA vapuru 22 nisanda 
limanımıza gelerek 23 nisanda 
Pire, Candie, Calamata, Tri

yeste ve Yugoslavyanın liman
ları için yük alacaktır. 

bekleniyor. 1 nisana kadar sea 'dan 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük "Jacaktır. 

THURSO vaour•ı halen li-
mammızda Londra ve Hull için 

yük almaktadır. 
DELOS vapuru ?1 mar t ta Y o!cu ve navlun için tafsilat 

CERES 25 marttan 28 Narta 
kadar A nvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

SVENSKA ORiENT LİNİEN 

DERINJDE vapuru 5 nisanda 
bekleniyor. Anvers, Hamburg 
ve Bremenden yük çıkaracaldır. 

ARMEMENT H. SCHULD Brcmen - Hamburg ve Auvcrs- J. Pussich acentesine müracaat 
ediniz. Kordonda Cemal Ccn
deli han 13-14 (T el.2548) 

ROLAND motörü 20 martta 
Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacakbr. 

Hamburg ten beklcnmeldedir. 
NORBURG vapuru 31 mart- 1 •• " ·1 ı • 

t b kl · H b A NOT: Vuru ~ tarın.erı ve 
a e cnıyor. am ur ve n- 1 , • • • •• • , 

vcrsten yü1< çıkaracaktır. 1 vapur.arın ısımlen uzcrıne mes u 
N. B. Vapurların isimlerine 

ve muvasalat tarihlerinde mes
' uliyetimiz yoktur. 

VIKINGLAN vapuru 2 nisanda 
Rottcrdam, Hamburg, Copen
hage, Dantziğ, Gdynia, Gote
burg Oslo ve İskandinavya li
manları için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHAVS' liyet kabul edihue~. 
LINJE D/S A/S SPANSKE-

LINJEN - OSLO ~==~~~~-:-:-"'~~~~~~~~=~~~~ 

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
ızmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
T AMESIS vapuru 19 Martta 

İzmirden (doğru) Nevyork için 
yük alacaktır. 

RINOS vapuru 20 nisanda 
( Doi!ru ) Nevyork için yük 
alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

)>ir muntaz am sefer. 
PELES vapuru 6 nisanda 

gelip 7 Nisanda Malta. Bar
ıclon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 1 
mayısta j?'elip 15 mayı~ta Malta, 
Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. • 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2050 

Eczacı başı 

S. Ferit . 
Şifa eczanesı 

Sıhhi ve tuvalet korsaları 
Fenni ~özlük 
Göbek, kasık ba2'ları 
Lastik eşya 
Hassas 

Barometr 
Derece 

Tuvalet çeşitleri 
Daima her yerde 
Çok ucuz 

Ve 
Çok tazedir 

Doktor re ~cteleri azami 
aür'atle hazırıanır 

Size de 
· S. ~ er.t Şifa 

eczanesını 

tavsiye ederim 

BANDEROS vapuru 23 mart
ta bekleniyor. Dieppe ve Nor
veç limanlarına yük alacaktır. 

NF.PTUN SEN NAVIGATION 
COMOANY L TD. Budape~t 
TISZA vapuru 20 martta 

bekleniyor. Doğru BraiJa, Bu
dapest. Bratislava ve Viyana 
icin yük alaçaktır. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORA TION 
EXlLONA vapuru 2 nisanda 

bekleniyör. Nevyork, Filadel
fiya ve Roston limanları için 
yük alacaktır. 

EXMOUTH vapuru 19 ni
sana dos?"ru bekleniyor. Nev
york, Filadelfiya ve Baltimor 
limanları için yük alaçaktır. 

EXCELSIOR vapuru 3 ma
yısa do~ru bekleniyor.Nevyork , 
limanı için yük alacaktır. 

EXMINISTR vapuru 19 ma
yısa doğru bekleniyor.Nevyork 
limanı için yük alacaktır. 

Vurul tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

lzmir vilayeti nafia baş :. ü .en
disliğinden: 

6375 lira 30 kuruş keşif bedelli bulunan Çatal - Tire yo!unun 

0+880 · 6+ 600 üncü kilometroları arasında yapılacak menfez 

ve köprüler 2490 sayılı yasanın 41 inci maddesinin (D) flkrasın 
göre 15 gün müddeti~ açık eksiltmeye konulduğun 1an istekli

lerin 10 Nisan 935 çarşamba günü saat 11 de vilayet daimi 
encümeilİne 2'elmcleri. 858 (414) 

lzmir efte r darlıvından: 
İssilarının vcr2'i borçlarından ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen ilk ihalesi icra edilmiş o!an çorakk.ıpı hamamının 
150-32, 1-2 hissesi 25-3-935 2ününden itibaren son ihalesi 
yapılmak üzere on a-ün müddetle müzayedeye çılcarıldığmdan 
pey ıürmek iıtiyealerin Defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 

899 (413l 

AZ LE OL 
SIIC 

YALNIZ ıçı GAZLI 

La aları Tem·n Eder 

ehmet Tevfik 
Elektrik, Telef on 

PEŞTEM ALCILAR 
1\1ctJ.zen1esi Deposu 
77 - 79 Tel. 3332 

Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇJl{ltJGI 

En ufalc yedek pır~ı '.airyle buaber aıajıdak i 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres : 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

HiS f;E·ı~DI ., 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

Bü.v·:K FIRSAT 
Topan Halis Zonı?uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite bu nıaiı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

Ticarethanesinde bulacaksınız 
Silindir 5ç 5n : ~pesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
lngiliz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Sahş mahalli : Kestane pazarında No. 10 
(885) Telefon 3937 

Vapurculuk Türk An()nim 
ŞiRKETi 
İZMıR -İST ANBUL 

Haftahk Muntazam LUks Ekspres Postaları 
4 NİSAN 935 tarihinden itibaren sefere başlıyor. Her 

PERŞEMBE günleri uat 16 da İstanbuldan kalkarak 
CUMA günleri saat 16 da İzmire gelir. 

Her PAZAR günleri saat 16 da İzmirdcn kalkarak 
PAZARTESİ günleri saat 16 da İstanbula varır. 

GALATA RIHTIMINA YANAŞIR. 
Tafsilat için : Birinci Kordonda numara 92 acentesine 

müracaat. Telefon 3568 ............................................. 

RflcJTl/JlsE:S 7-lNTISEPTIQllGS ''JS!f./IZ 1(,.., 

Ö'<;8tl~~ 1:FI~~~ 
ltôuuPuyu dırtt#,f!.l.P. 

lngiliz KANZUK Eczarıesinin 
öksürük Pastilleri 

P stil Antiseptik 
Memleketimizde mümasil Avrupa müstahzeratını aratmıyacak 

mükemmeliyette yegane müessir pastillerdir. . 
Pastil Antiseptik nezleyi eyileştirir ve önler. Gögüs, bugaz 

hastalıkların·da pek tesirlidir. Ses kısıklığında tesiri ani ve kat
idir. Y olculukte, kalabalık ve tozlu muhitlerde, kışın kapalı 
yerlerde bulunmaktan mütevellit bir çok bulaşık nefes yolu 
hastalıklarının önüne geçer. 

Ademi iktidar 
-V-E 

·
1 akitsiz •tıtiyar ık 

HOBD-OBiN 
Hormob.ID t bJ ti • . Erkeklerde a e e rı . vakıtsız ih-

tiyarlıgm önüne geçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel gevşek
liiini tedavi eder. Tafsilat için İstanbul " Galata posta 
kutusu 1255 müracaat ,. 

Her eczanede bulunur. Flall 1so kuruttur. 
Yaşamak neşesını iade eder. 

7 - 40 (376) 

"------·--------C!tm __________ _, 
Eczacı Kemal Aktaş 

Eczanesi Hilal 
KOLONYA VE ESANSLARI 

( Gönül ) Baharçiçeği, Altınruya, Fulya, Yasemin, Leylak, 
Menekşe, Sonhatıra, Akşamgüneşi, Amber. 

lzmir Tramvay ve Eleklr.ik 
Şirketinden: 

Şebeke ameliyatı dolayısile cereyanın: 
1) Bu ayın 29 uncu Cuma ıırümü saat ıekizdcn 17 ye kadar 

Birinci ve ikinci Beyler sokaklarında; 
2) Bu ayın 30 uncu Cumartesi i:"Ünü saat sekizden 17,30 a 

kadar Peştemalcılar, Samaniskelesi sokakları ile mücavir sokak
Jarda kesilecej'i muhterem abonelerimizin mulfımu olmak üzer• 
ilan olunur. 


