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Savas IPİll Hazırlıklar! Ankara 
' ~ ve Istanhul 

lngiltere, Almany;'ya jBakarak O Da Telefonları .. 
D . it Gemileri yaptırıyor. Bugfin Herkes Ko-
enıza l nuşmıya Başlıyacak .. 

Japonya ile Amerika Da ioş Durmıyorlar . lngiltere Ankara ve latanbul telefon 
tecrGbeleri hltmlıtlr. Potta, tel· 

Almanya'yı Protesto Edecek. 
' Amerika'. .f ogt 1 
Ilı donaamuının 

graf n telefon umum mOdtlr· 
lGğGnden gelen bir emir ilzerlne 
dlinden itibaren resmen konu· 
ıulmıya baılanmııtır. Jlaha din· 
den, birçok klmeeler. paraaanı 
Tererek Ankara ve letaobul'la 

konuemuılardır. 

(lY'tlngton, 30 
4) - Bahri· 

1e 
ı.., laeaaretl ma · 

llt Al mınya 
""'11actan deniz 

"" ıeoıUerl Jn · 
"-illa la.illere· 

~la kunet· 
~ •rhrmaya 
b,_ ar edeceği 

ı;:-tlnde dirler 
,dra·nan Es· 

Gr ıhkimı· .. 
f.tıtt "4raeaat ede· 
) laane dl il· 
~ilhak.ika 
91 ıalaom•· 

..:•ID&lterden herhangi bhine 

.... lettnı h•berdar etmek e•r· 

..... cloıaanmuını artırmak hık· 
~ •eroıtplr. 
~on andlaımulle mleı· 

. '• 

aeı bulunın mthazene berbaagl 
bir devlet tarafından bıhrlyeel · 
nl 1rtırmak ıoretlle ihlal edil· 
dlğl takdirde o mfhasene gene 
bu ıoretle iade edllmlt olacaktır. 

Bay Çaldaris Söylüyor 
-----------------------~ 

"Ordunun Kulağı 
Hem Olmalı, 

8em De Olmamalı ... ,, 
~bitter, Neferler ve Halk Başbakanı 

ve Muavinini Alkışladılar. 
,, 29 (A.A) - Baoba· ,,:-1 Çalclarlı ile baebakan 

~Ja lal general Kondlliı PH· 
"-ıııat lllClnuebetlle kırlarda 
'~ler •e coekun tesabflratla 

laerak alkıelaamıılardır. 

- Nazik dakikaların gtçmfı 
oldugu eu eırada hepimizin va· 
zlfesl mllletln kendlıslni tama· 
men muıllbane ve mustıbellaue 
mesaiye verebilmeel için eOktl.n 

- Sonu 5 inci ynzde -

lzmir için Ta-
. rihsel Bir Gece. 

" 34 '- Bay Çatdaris 
~ ... __ Cl piyade ala· ının ku· 
"'it --.ıa ta J 

lı..L ~be l'lfııadan ıöylenllen 
1~ he Ye ee•ab veren bat· 

' hı 1 C.ldartı, eneli mil· 
~ -~!:•inin tenkili buıo· 
~it old ve ordunun g61· 
t. tıa -:ı lllltterek fen· 
'""•• tllllttır • Batbakan 

ıoara de1111tt1ı ki: 

lzmir'liler, Kor· 
doo'da Artık Bu· 
gOo Atlı Tramvay· 
ları Göremiyeceksiniz. 

Kordon'dakl atla tramv.yl1r 
don gece ıaat yirmi dörd" ka 
dar son eeftrlerlnt yapmış •e 
ondan ıoar1 bir daha İzmlr'de 
görftlmemek Qzere tarihe klrış 
mıetar. BogOo tramvaylar , 
ıtlar, depo ve abarlırlı malzeme 
Bakanlar heyeti kararana göre 
beledlyey~ devredilecektir. Bir 
kaç gGn zarfında da atla tram· 
ny raylarınını eökfllmeılne 

batlanacakaır. Belediyece Ko· 
nak-Stadyom aruında ılmdlllk 
22 otobGatln lılemeal muvafık 

glb6lm6ttftr. Bu kadar otobfl· 
ıln balkın ihtiyacına yeteceAI 
anlaıılmıttır. Bet d6rt dakikada 
bir otobtll hareket ettlıtleeektlr. 

artırılmaeına mu· 
ha le fet et mlye· 
cektlr. Ane1k Jı . 

ponyı'nın da va· 

zlyetten latlfade 
ederek ayni ah 
Uma mQracaar 
et01eeloden n l1l 
glllz do nan mı· 
alyle kendi do. 

nanması arasın 

dıkl 3 5 alebetl· 
ni muhafıza kıy· 

gıalyle yeni ge· 
miler ln11 eyle 

meelnden endlıe etmektedir. 
]apon deniz kunetlerlnln 

artması ise Amerlka'nnt vazl. 
yetini m6tktUleetlrecektlr. Zira 
Amcı1rlka tezg&hları tam verlmlr 
çalıımıkta, balbukl Japon ıez· 
glhlan yeni inşaat için kıemen 
muattal bulunmaktadır. Ame· 
rlka'lalar tezgl.hlarına gerçi hali 
hazardaki fHllyeı vaziyetine 
irca eder ve tıterlerae uıı:un 

samandanberl kapab dunn Boo· 
ton tezgAblannı da açablllrler. 
MAbıza bahriye ne11reti Japon· 
ya kendi ıesgAblarının faallye· 
tini hali ıulhtekl ezgi tızerlnde 
tuttukça blSyze bir ılyasaya np· 
manan doğoraca~a mltkAIAtı 

mildrlk bulunmaktadır. 

Alman teııllhatının gayri mO· 
- Devamı 4 i1Dc6 ytızde -

.Ndaa bakaalağından Poeta 
ve Telgraf baımoda:l6ğGne ge· 
len bir emirde, Anklra ile ko· 
nutaeıklardao iç dakika için 
yilz, lıtaobul He konuşacaklar· 

dan gene iç dakik• için yeımlı 
beı kutuı alanmıu blldlrllml~I. 

Bu emir 6aerlne, poııa ldarerıl 

lıtanbul ile kono .. nlardan yet· 
mlıbeı kuruş almııtır. Fakat 
dCln gelen ikinci bir emirde 
letanbul ile konuaıcıklardaa da, 
Aakara gibi, yaz kuroı aLnmHı 
ıYe evelce yetmlıbet kurut vere 
rek konuımuı olanlardan yir· 
mlbeeer kuroıun tabtlll blldlrU· 
mtc;tr. 

lsrınbul ve Ankara Ue tele· 
fonla konuıacaklar için merkez 
telgraf mldDrlil~ande bir hesab 
açalmıttır. Depozito akçeli ola 
rak yatınlacak paralar, konuı· 

mılara mabsub edilecektir. Te· 
lefon maklneel bulonanlir kendi 
maklnelerlle, bolunauyaalar tel· 

- Sonu !i nca yGzde -
------.-~----ı----~----

D olu Yağdı 
GHlanıeb, (Hoıuıi) - Narh 

lstaıyoaa clt1rında Kille yakan· 
larına dlıen ceviz bilyilklcıgan · 

deki mGtblt dolu ıerlyata 

eplce tealr yapmıetır. 

G. V oroşilof Diyor Ki: 
"Kızılordu, HertOrlo TecavQze Mu

kavemet Etmek Azmindedir." 
---------------~--------

M oak o va 30 (A. A) - Bar topraklarına kartı Tukubulaçak 
biye komleerl Voroellof 1 mı·,.. her tirli tecavilze mukavemet 

General Voroıilof 

y11 mftnaeebetlle kızalorduya 

hitaben netrettl~ beyannamede 
diyor ki: 

c Sovyet Ruıya ıolbperve 

Hne eeerlnl ikmale çalıımak · 
tadar. 81111aala benber kenc11 

etmek Hmladedir. Ve kızalor· 

do hflk'6mete f lllen yardım 

edecektir. Kızılordo en mO 
kemmel teslihata maliktir. Ve 
her nefer ltÇfler yurdunun 
mftdafaaeı oğrundı canını feda 
etmeoe hazır bulonmıktadır. 11 

Bundan ıoura 8. Vorotllof 
ordunun bayramını kutlolımık · 

ta ve beyınoameılnt •Yaıaeın 

le~ller lulnlAbınan aareılmaz 

kurucusu kızılordo,, aözlerlle 
bitirmektedir. 

r "'\ 
Güvercinli 
Haydutlar 

••••• 
Yeni Tefrikamıza Ya· 
kında Ba,Iıyaçağız .. 

B. Salibiddio Kantar S6ylllyor 

Zebella Gibi Efe 
Beni öldürecekti. 

--------------------------
En Fazla Yalan Söyliyen Kadındır. 

Onun işi, Gncn Budur. 
Aynen Yaz.. Darılırlarsa Vizgelir •• 

r Sorduğum sualler şunlardır: 
l - Bayatta eaçok kork.duğuauz dakika, 2- Ençok serindi· 

~iniz dakika, 3- Saadet hakkındaki telllkkiniz, 4 - En fula ya• 
\. lan eôyliyen kadın mıdır, erkek midir, 5 - Yalan lllıım mıdır? 

Bu ankete baelarken, çok kalkmııtır. Adına, bizim mealek 
tereddld ettiğimi glzllyemem. erbabı blll "Efe" deılı. Ken· 
Çflnk6 buırladığım Haller, dlel belki gizler, fakat o, ••k· 
bazılarını telifi dGeGreblllr, 
hau& bazılarının baıına gaileler 
çı k1rablllrdi.. 

Maamaf Jh, bu tereddada 'il 
çok denm etmedi. Karilerime 
iyi bir yazı serlel vermek arzu· 
ıu kar~aeında tereddftdümO der 
bal stlklb attım ve baıladım ... 

Eneli bizim mOze mQdOrD 
eıkl Kaotın~a!ı sade, timdi 
bay Selthlddln Kantar ile ko · 
nuttum. Bay SelAblddln, ayni 
zamanda mıtbaa mflrekkebl 
yalamıe, blılm meelekte eplce 
çile çekmle bir ihtiyar arka· 
deıtır. 

O, yakın tartbla tehlt çap· 
kınlarından ve zeybeklik •tık· 

lanndındır. lzmlr vllAyetlnde 
birçok maruf efelerle dlltmftı, 

Gonon Mes'elesi 

Bay Sallhiddio Kantaratua 
- Sonu 6 ıncı yibde -

Kim Haklı? 
Tahniyecilerden Bay Hilmi Diyor 

Halkın Ki: '" iki Qç Fabrika için 
Menfeati Feda Edilemez. ,, 

Beltd.yenin Un Fabrika8l 

Belediye fıbrlkuının rıholye geçmeden lzmlr'de ıahniye 6c· 
tarlfeelol lndlrmeelnden doğan retl 35-40 kuruı gibi çok 
v11lyet, fabrlkatlSr, tabnlyecl ve yftkeek rakamlar Gzeriade da· 
uncular aruıncla adeti gflnln ruyordu. Şimdi fabrikada tah· 
meı'eleıl olmuttar. niye Gcrettnln 11,5 kuruta ta . 

DDn de tabnlyecllerden bay cllrlldlğl glJzönGne getlrlllrae 
Mubanem Bllmi'yl dinledik. memlekete tımln edilen fayda· 
bu ıat da diyor ki: nın, ybler nbmlanndan çok 

- İki 6ç fabrika için bu yakarıya çıkbğı anlaoılır. Gene 
kadar balkın menfeatlnln feda Belediye fabrlkua aayealndedlr ki 
edlleblleceglnı llıdmal Terlle· plyauda an ve ekmek •efuetl 

mes. Bu fabrika beledl7e7e - Sona 5 inci 7Glde -: 
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BiJgili Ziraat_ ve Mahsuller r T e B y ©l ~ B D lUI y lUI lk B 
Bağlarda Görülen Hasta· M I k . . B h 

lr o 

1 ki M.. d 1 Ed·ı k em e etımız astan asa, 
ı a uca e e ı ece •• El k . . ki S.. l ' . " 

Ziraat Mücadele Müfettişi Yapılacak e tiri e • US enıyor. 
işleri Birer s2rer Anlatıyor. Halkımız, Kilovatı (60) Para üzerin-

Mıntaka ziraat mftcadele mtl· delealul kuracağız. Bo yaz za· 

feuı,ı bay Nadır Uysı.ı bogftn rırın ne kadarını dordarabile· den Elek ti rik y akabilecektir. 
Alaeehir'e giderek bağlardı ceğimlzl, vaziyeti gördftkten 
mfihlm zararlar yapın odemlı sonra kesdlrebllece&lm. Maama· 
ıdh haşere ile mQcadele için flh ônftmdzdekl kıı bağ kdUlk· 
bağcıları faaliyete geçirecektir. terinde yapacığımıı mftcadele 
Bay Nadır, ha yıl yıpılacık 

incir kurdu, çamlara 1rız olan 
tırtıllar, zfr1ata fr.ydıJı kuıların 

Ankır1 30 (Busuıi) - Ôkoooml BalLınlığı, yurdun her tarafındı elek.tlrlk tesisatı yapılması 
için bir kınun hazırlamaktadır. Ba kanuna göre, yurd, beı elektlrlk mıntıkaaını ayrılacak ve 

her mıntakad• yapılacak elektlrlk teılsatı ile en uzak köylere kadar cereyan verilecektir. Ôkonoml 
B•kınlığı tarafındın hazırlanın IAyıha, yakında Kımutıyı verilecek ve bo kenon onaylandıktan 

ıonra vftcoda getirilecek tesisatla halkın, kilovatı ıltmıt para ftıerlnden elektlrlk yakması temin 
olunacaktır. 

------.. ·• ............ ·--------nlanmaması veeıir mea•eteler hak· 
kında gazetemize ıeıtadıkl dl· 
yevde bulonmoıtor. 

- Tiirkiyede çeşitli olarak 
bol mahsul çıkarın Ege mıa· 

takısıdır. Bu mıntıkada ekinle, 
bağla, ıgaçla u8raıan kôyldndo 
ayn ayrı birer derdi nrdır. 
Domuzdan toton da fare, çe· 
klrğe gözle görünmiyen aadları 
hayvani 

0

Ve nebati olan haatı · 
lıkları nnncıyı kadar 11y11ız 
birçok mahsul dllşmanları kar· 
ıuında çiftçinin hızın eli böğ· 

rn.nde kahr. Sepetine, çuvalına 
ambanna koymak istediği mah· 
ınlQn bir kısmını kaybederiz. 
Bundan onlkl yıl evvelılne 

. ltalya Göklerinde Bir Al- Istanbul Valisi 
Tayyare ile 

..ı. 

gelinceye kadar biz ziraatçılar Mıntalı:a Ziraat mücadele mfifettiai 
Bay Nadir 

pulluk kullanmaaına öğretmek, 
tohomlağa temizletmek, peynir 
yıpmwnı, 1 pek böceği besle· 
meılnl, ağaç tlmarını göat.,rmek 
ve çekirğe mficadelesl yıpmık 
gibi mahdut işlerle uğraşırdık. 

Bugnn lılmlz çoğalmıı ve in· 
celeouılştlr. Medeni hdktlmetle · 
rln memleketlerine glrlb çıkın 
mıhaa14ta karı• koydoklın le· 
mlzlik, aağlık kaidelerine hl · 
zlm de aldığımız mokabll ted· 
birler •ardır. Ba ıebeble mah· 
olftmGzft bir taraftan ucuza 

mal etmek, bir taraftan da te· 
mfz çıkarmakla yabancı pazar· 
ları tutmak ve eskiden total· 
maa olan pazarları baıkılırını 

kaptıımamak lAzımdır. Şimdi 

bol, temiz, ucuz mıhaul çıkar· 
mak yollarını halka göstermek 
lılnln bir kısmı zlraatcllere bir 
borc olmoıtor. 

Bandın eonra ziraat memor· 
ları bulundakları yerlerde kar· 
tı1aıtıkları hastalıklarla daha 
fazla al4ka11nacald1rdır. Vak· 
tile çekirgede olduğa gibi mıh· 
ıol hastalıklarını gidermek için 
köylQnQn kılavuza olacaklardır. 

Şu kadar ki ılmdllik, her çe9ld 
hastalıklı oğuşacık kadır teı · 
kllAtımız yoktur. Bunları sıraya 
koyub acele olınl1rını me•cod 
ziraat memorlırlle bıoarmıya 

çalışacağız fcab ederse Bakan· 
hktan ayrıcı yardımcı memur· 
lır lstlyece~lz. 

1928 de Manisa vUdyetl bağ· . 
cıhğmı korkutan ve orada bal· ' 
gam diye anılan bir salkım 
gOvesl nrdır ki 929 ve 930 da 
yapılın mftcadele yardımUe 

zarar görftnmlyecek kadar azal· 
mııtı. Son iki yıldı yeniden 
baıg~ıteren bo hastahk Alaıe · 
htr•de yOzde yirmidir ytiıde 

kırka kadar sarar verir bir 
dereceye yfikeelmlştlr. Alııehlr 
bağcıları ıızlanar•k dlSrt yıl 

evci yapılan m6cadelenln yeni· 
lenmealnl Jetemlşlerdlr. 

Bu dilek iizerlne Bıkıolık 

Kuadenlz mıntıkasında fındık 
bahçelerinin 11lahı ile u~rıetı · 
ğlmız tol hıoka bir arkadaşı 
verlb beni lzmir'e almııtır. 

Mıyıaıo başındı Alışchh:'de 
boluoob salkım gOveaf mOca· 

sayesinde gelecek yıla bu hH· 
tahktao blrıey kılmıyıcığını 

omanm. Ltlzum hasıl oluraa 
bu mftcadeleyl taraf taraf Sa· 
llbli, Turgutlu, Mıohıa bağla · 

rında da yapacağız. Salkım gd· 
•eal ımacadeleelle oğnıırkeo 

bağcıların kflkftrt kullanmadı, 

göztışı serpmede yaptıkları le · 
lerln önftne geç~ceğlz 

Bu yıl ağustosun baftaaını 

doğru salkım gtlveılntn yaz 
mticadelesl !bltmlt olacağından 

oradan kClçftk menderes vadi· 
tine geçlb ftç yıl evvel Ôde· 
mlı'te baılınmıı olan incir 
korda mftcadeleslnl taklb ede· 
ceğlz. 

935 kıtandı mıntıkadaki do· 
muz mücıdeleılnl takviye ede· 
ceğlz, buna mukabil keçi ıftrd · 

lerinln n bııı boı gezen deve 
n diğer bftyftk bıynn.arın 

ağaçlardı yapacakları zararlara 
mini olacağız, kazılarda ve 
köylerde köy kanununun bo 
hayvan zarannı ıld maddelerini 
tatbik ed~ceğlz. Hele ıurada, 
borada kendiliğinden yetişen 

ve aoılınıcak olan delice, ahlat 
ve diğer ağaçları ııebebslz keıen 
adımları buldurup hftkumete 
teslim ettireceğiz. Y etlıeblllrsek 
avcılarımızın ve çocukların keyf 
için avladıkları zlraate yardımcı 
koıların nlınmasana da mani 
olacağız. Zeytlnllklerimlzln ıs· 

14hı için Ziraat Bıkanhğınca 

tedbir ılınmıetır. Zeytin ılneğl 
mQcadelealnln ehemmiyetini h•l· 
ka göstermek için tecrftbe mı· 
hlyetlnd" Ôdemtı'io Bozdag tı· 
raflarında meyvalı, meyvaauı 

bazı ağaçlardı göründftğft bil· 
dirilen ve Altıokelebek denilen 

ve kıtı ördmcek ığı gibi keseler 
içinde geçiren tırtılların kııın 

lmhıslle meıgul olacağız. 

İncir ağaçlarında kınlı Bı1t1, 
portakal, mandarin •ğaçlarında 
kabuklu bitlerle diğer bitler 
çıkarsa bonluın ilAçlırını hı· 

zırlayıp bafçe aahlplerln! dağı· 

tacığız. HGIAsı çıkması muhte· 
mel hıetılıldara kar~a ihtiyatlı 

tedbir alacağız, çıkmı~ bir has· 
tıbğı defetmlye çalıpcağız. 

man tayyaresi yakalandı. 
İstanbul, 30 (Buaoal) - İtalyan hava kunetlerinln merkezi 

tızerlnde yabancı bir tayyarenin çok yükeakten uçtuğu gördlmtıı 
ve İtılyao tayyareleri tarafındın taklb edilerek yere inmeye 
mecbur edllmlotlr. 

İtalya topraklarını inen bu tayy1re, derhal te•klf edllmlotlr. 
Tayyarenin içinde bnlunınların, Alman oldukları tahakkuk et· 
miıtJr. Tayyareciler de tevkil edllmlelerdfr. 

Bay MussoJini Barış Hakkında Siyah 
Gömleklilere Ne Dedi? 

Roma, 29 (A.A) - İtalya milli tı bayramı münaaebetlle 
Doçe Venedlk meydanında ılyıh g6mle1dllerden mftteıekkll bir 
kitleye hitaben bir nutuk ıöyllyerek geçen ıene slyual ufkun 
ıydınlınmıt olduğunu ve L lyaaete, lktıaadiyatı yardım ettiğini, 

yani A nupr'ya daha ozon bir ıalh devresi temi o edildiği tık· 

dlrde bu of kon dıhı çok ıydınlanıcığına, ancak milletleri bir 
tıkım ıdrprlzler kırımnda bolondoran aulbperverlerle boı ldeo· 
lojllerlne kapılmamak lcıb etliğini söylemlıtlr. 

Bay Mueeollnl netice ol .. rak bilbaasa eıkl ılyab gömlek.illere 
hitapta bolonırak Faşist ln\ılAbının bogOn de yarın da kendile· 
dne lıtinıt etmekte olduğunu beyan etmletlr. 

Baltık Denizi Buzlar Denizile Birleşti 
1 

Moak.ova, 30 (A.A) - Baltık denizini bozlar denizine bağ· 
lıyan kanıl ıeyrleefalne ı~ılmıştır. Bu kanal Voı,a kanalının da 
kftıadındın ıonrı buzlar denizini Baltık Ye Hazer denizine 

Brindizi'ye Gitti. 
İstanbul, 30 (Hasuııf) - İı 

tınbol valisi Bay Muhiddin 
ÜsUlnda!, mezooen n tayyare 
ile Brendlıl•ye hareket etmlıtlr. 

OJimpiyakos 
Geliyor .• 

latanbnl, 30 ( Hoııusi ) -
Ollmplyakos ıpor takımının, 

laıaobal'ı gelerek ıporcaları· 
mızlı maç yapmasını mftaaade 
edil dl. 

Zonguldak'ta 
f zabe Ocakları Yapılacak 
lıtanbal 30: .(Hoıuat) - De· 

mir 11nayll için Zongoldık'tı 

izabe ocakları korolacaktır. 

Neft yağı 
Kaynakları Bulundu 

lıtnbol, 30 (Hususi) - Kı · 
r1denlz'de; Ünye ile Fatsa arı· 
ıında ve denizden 20 kilometre 
lçerde zengin bir nef tyığa kıy· 

nığa bulunduğu, mahılllnden 

6koooml Bakanlığına blldlrll· 
bağlıyacık olan ıeyrfeefıin programını dahildir. mJıtlr. 

Denizli'de Bayındırlık Hareketleri Arsıulusal 
Denizli, 29 (A.A) - Evkaf idaresi tarafındın yıptırılmıktı 

olan evkaf n tapu dılrelerlle, otel ve gazlnoıonun temel4tmı 

met11lml bogftn kalabalık bir halk ôoflnde yıpılmıttır. Bu me· 
raslmde vali, cumorlyet detılnd6 bayındırlık hakkında bir ıöy · 

lev aöylemlt ve ilk temel tıpnı koymuştur. 

Yugoslavya'da Muhalif Partile~ .. 
Belgrıd, 30 (A.A) - Muhalefete intihaba lıtlrak lmkAnı Ye· 

rlldlğl gibi Belgrad'dı toplanmak lmk.Anları da verllmlıtlr. Bonon 
Qzerlne Belgrıd'dı 7 8 bin klıioln lştlrıktle bir toplantı yapıl· 

mıı, fakat hatipler muayyen bir progıım görmedlklerloden ya· 
vaı yıvaı dağılmıı ve toplantıyı yapanlar hiçbir monffaklyet te· 
mlo edeuiemlıtlr. 

Roma ve Venedik Konferansları 
Ne işler Görecektir? 

Parla 29 (A.A) - Dlıarı loler bık.anı bay I.aval halyı bOyftk 
elçlslle bugftn görftomftıtOr. Bu konuşma 20 mayısta Romadı 

toplıcak olan İtalya ve Avaııtoryı- 1.\lrcar konferansı etrafında cere· 
yan etmlıtlr. Bu ıoo kooferınsın bir ehemmiyeti yok.tor. Çftnkd 
mezkur tic devlet deha 18 mart 1934 te kendlleriul doğrudan 
doğraya ıldkadar eden mea'eleler hık.kında gördımeyl karar· 
laıtırmıotır. 

Roma, 30 {A.A) ·· Venedlk'te toplanacak olan Mıcar · İtalyı· 
Avuıtnrya konfe.ıansınan maksadı Haziran bıılangıçında Roma9da 
topl11Dacık olan Tana misakı konferansına dahfl olacak bir 
dçler bloku teekll etmek değildir. 

İtalya, kilçilk itilaf devletlerinin Te Tuna konferansını htl· 
rık edecek devletlerin Cenevre9dekl toplantısında Roma konfe· 
rınıınan mak11tlınnı lıahetmlıtlr. 

Fransa-Sovyet Rusya Andlaşması 
Parla 30 (A.A) - B. Laval ile Sovyet ııeflrl Potemkln dün 

akıım aaıt 17 den 19,20 ye kadar karşılıklı mftzaharet ındlıı· 
masanı dair lıtlıare etmlelerdtr. B. Laval ındlaıma metnini bu· 
gftokft kabine toplantunnda ırkıdıılarına ırzedecektlr. Sonra da 
kendi hftkdmellle latlıare etmiş bolonmısı muhtemel olan B. 
Potemldnl kabol eyllyecek .. lr. Andlışmıya çarııamba gftnft aah 
çekilmesi muhtemeldir. Bu hlbııla B. Laval'ın gelecek hafta 

bı~ndı Moekovıyı hareket elmeel mümküod6r. 

Kadın Murah· 
haslar Bursa'da •. 

Boraa, 29 ( A.. A) - Araıolu· 
aal kadın morabhularındın iki 
Amerlka9h, lılr Alman, bir İı· 
vec'll dört bayın ıehrlmlıe gel· 
mlş; beledi ye eeyyıhln ıubesl 

mftddrd t1rıfındın karoalanarak 
ıehrl gezdlrllmlşlerdlr. 

Tevkif Edildiler 
BerUn 30 (A.A) - Slya11l 

zabıta yabancı matbuatla mft· 
nasebettar ohoık tôhmetlle 
protestan klllaeel matbuatı baı · 

kanı bay Vldkleron ile Berilli 
proteııtın pıpazı Vllmeredorfo 
tevkif etmlotlr. 

Filibe Panayırı 
Sofya, 80 (A.A) - Flllbe 

ulo11I numuneler panayırı baı· 

bıkan bay Toıef tarafındın 

açılmıştır. Baıbakan panayırın 

ehemmiyetini kaydederek bogOn 
olddetll buhran devrinde bunun 
devam~• gayretlerin pırlak bir 
tezıbüril olduğunu söylemlıtlr. 

Yalan Mı 
Varıova, 30 (A.A) - DJıarı 

lılerl Bakanı B. Bek9in İtalya 
mtısteoarı B. So•iç ile yaptığı 
mftlAkat hakkındı Franıız gı· 

zetelerlnlo neırlyatanı mevzuu. 
brhaeden gazete Polska bo mft· 
lAkıtlar hakkında Lehistan 
İtalya ajansları tarafından veri· 
len haberler haricinde hiçbir 
oey görftıftlmedfğinl ve .binaen· 

aleyh bu neerlyıtın 

olduğunu yıımıktadır. 

e88881Z 

Kftçftk Duyumları 

Oda Raporu 
Bay Mehmed Ali 
Yarın Hareket Ediyor 

Ticaret odaaı genel ut1bl 
Bay Mehmed AU yarın Aok•· 
ra•ya hareket edecektir. 8•1 
Mehmed Ali; Mıy11ta ıopla01' 
cak olan odalar umumi koO!' 
resi miln11ebetlle ökonoml 8• 
kanhğınca Ankara'ya daftf 

edilmiştir. Bay Mebmed Alli 
Ticaret odasının kongreye b•' 
ıırlıdığı raporu dı göUlrecektlr· 
Raporun hazırlanmaaı bo~" 
bitecektir. 

Rus Artistleri 
Yarın GeliyorJar· 
3-4 Konser verecekte! 

Ankarı'da bulunmaktı ol•" 
Sovyet Ruıya opera aan'atkır· 

brf' lırı bogfto Ankırı'dın ee 
mlze hareket etmlılerdlr. y,rııı 

IJtl ' ıkıam İzmlr'e gelecek ve 
•• mahıne letııyonunda kırııltO 
1 br· 

cıklırdır. San'ıtkblırıo ıe 
e~· 

mizde dç dört konıer vt>rec ti 
led haber alınmııtır. Halktı 
bu konıerler için hııırJ,klır 

e· 
yapmaktadır. Konserlerin ° 
rede veril~ceğl henftı kat'i 01'' r· 
rak tesblt edllmemlttlr. fftSJ~· 
tıklar için bir komite çatııoı• 
tadır. 

Liselerde imtibaJJ 
Liselerde olgunluk ımtl~~ 

Jarı bn •ıl Haziranın 26 ıo 
, 1 rı· 

bıvbyıcaktır. Sınıf lmtlbao • 
nın Haziranın birinde bıılıdl; 
Maarif bakanlığınca aıufl 
gOrftlmtlıUlr. 

Belediyede MaaŞ 
Belediye memurlırıoı dOO 

JttJ' nlaan maaılırı yerilmtıdr. 8 
mi daire memurlın da OJ•~. 
peıln maıılırıuı bugQn ılıct !il 
ludır. Defterdarlık lazım gele 
hazırhklerı yapmıştır. 

Bay Reşid Geliyor ~t 
Maarif Bıkanbğt aıeal;e· 

redrls•t genel mtlddrft bıf •d•" 
tld bogdnlerde lataobol ~ 

esle 
ıehrlmlze geltce ~ •e OJ {tlf 

tedrisat yıpan okulılar• ttı 
edecektir. , 

Belediye Enconıe0',. 
6~ 

Belediye encftmenl d4° 
1
,0• 

leden ıonra belediyede ıoP 
mııtır. 

Ziyaret eı•' 
ŞehrlmJz Franaıı geO r4 

konsoloıo bay Kont Ş•Y1' .,e· 
dan makamlarında Valf Ge f· 
ral K&zım Dirik't, C. 8·1,~ 
vilayet bııkanı Y ozgıd s•fdlf 
bay Avni Doğan•ı, bele ı.c:el 
bıokını doktoa bay se 
Uz'u ziyaret etmiştir. 

Bay Zekii ,, 
ı •) - ı stanbol 30 (Hoııuaı 11eıı 

inler vekili bay ZekAI, pıt ~ 
ıehrlmlze gelmiştir. 

1935 
Kuım 
175 

Arabi 1354 
27 Muharrem 

Evkat 

GG.net 
Öğle 
ikindi 
Akpm 
Yatsı 

imsak 

1 

Esanf 
8,55 
5,06 
8,58 

12 
I,43 

8,00 
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Bir Kişiye 1 G lÜI ını lÜ lf'\l ş a ır <dl lY Y/ lY lk o ~ ır ~_il DftşOodflkleııim. .. 1 
~'.~·~:~~~f ;~~:::..y•;:: Ş e lı i r .M e ·c l ! ·s ~ . -~-a ~ ~ l d ı . ;;~:: 1~1:;;,se- :;;:::=~ ~~n 
ıııa günleri, insanla doluyor. Rakı B D d 9 8 J/" ç k D • • • • • 
lltan diikklnlann bugünlerdeepiy· u evre e .~arar ı tı, ün, Hnngl Maddeleri Ru· Lazımdır? 
ce aJıı·veri~ 7apuklannı, Alemdar ,. ' • • • 
Ollq Lütfi uıtamızdan itittim. s 1 ı D K ld sumsuz GetfrebiJir)er? Bizim ınklmlıde bozukluk 

ruın~::;a;~P:ka~:oı;:~i!= h;:~~ 0 Ü Ş e f e 0 ll U ŞU U • Sanıylf te,vlk kanunundan we ayar111lık nr. Muinin hl· 
tıaıya karar verınioler... Eksik 

0
1. • bıtlfade eden ıınıt mfte88eıelerln yadları, lçf mlze c5yle telemlı kt, 

llıaaızıtar, beiıi de çağırdılar. 1Jk Sehlr meclJıl don belediye Dft Tonıkın takriri ftzerlne için batkını ıelAhlyet nril · gftmrGk reelmlerlle munzam re· lnılyıkımııa karıemıf,. Meıelt, 
geaiotilerini Burnava içme soyu· baekani doktor Bay Behçet tetkik ve lbtla.s encümeninden meal onındı. ılmden ve muamele .,erglalnden biz, eğlenme!lnl bllmlyoraa. 

:r;a geldiği göle yapmı lar.. Ben U?.on batkınhğ1Dda toplanmıt gelen mazbata okundu. Bunda Bay Suadı nktlle tuhaf iye· muaf olarak getirebilecekleri E~lenmek ne demektir? 
Bu taıedim, gidenler sOylüyorlar: ve eneli geçen toplantı zaptı yapılma~• lsterlen teoztlAtın va clİer tarafıııdaıı Bul var ılrke · lbdldat maddelere afd Cf'dvele Bayatın zorluğuna klrfl koy· 

ra~ çok ğüzel bir yer imit··· okunmuştur. Kız sao'at enstl rldatı miihim miktarda halel tinden taksitle bedeli 3denmek 1935 yılına ald muafiyetler mak için lç•mtzl, booahmak •e 
ün, Hurnııva'lılardan birkaç tft il bl klf 1 1 d yenide o taze bir kunet Ye 

•tkadaela konu§oyordok. s nas1Dın g" me iği getireceği ve bu yftzdeo Kar - üzere satın afınıı.ış olan bina bfrboçok milyon Urayı geçme· 
t. için y•rigın yerinde mfinaslp şıyakı tramvaylarının kaldırıİmaaı ların taksit borçlarının bel•· '- L .ı·ı 114 dil lb ı heyecanla doldurmak ... 

l oo hafta Şaoal'a giılelim, bir " me-. ••yııı e •e e en t • ıı.tııu yiyelim. bir adada yeni bir enstitü hl. 14zım geleceği blldlrflfyordu. dfyeye ödenmesi için taksit be· dat maddeler lfsteııf Bıkanlar Bizde kadın, biç eAlenme· 

Dediler. Dı,.et hoouma gitti: naıı lnşaıııoa ucuz arsa tabelıl Kordon tramvaylarının; So dellerinde kolaylık gösterllmeıl heyetinden çıkmış n ~lllyete mfştlr ve eğlenmez. Erkek lıe 
- Teıekkür ederim, gideriz. hakk•nda m11rlf dlrektörfinftn ğukkoyu'dan Oôdebaşı .lı..öyfine hakkındaki mOracaatln heoQz gelmişti.-. Listede pamuk ipliği eğlenmeyi, şöyle tellkkl eder: 

Dedim. Arkndafİnr, pivkin ıo- teskeresi okunmuştur. kadar 3000 metre ozunlu~uo büdce encüiiientnden gelmedi· için talimatnamede yaı•lı 15 Tıpatıp doldorolmuı, Jçkllf 
)'llbdan olduktan için hemen ilhe Bay Muzaffer eoz alarak dald sahada döşeneeek raylar ğlnl ı6ylemfş, bu devrede bu nisan tarlh1nfn bir defaya meh· blr masa .. 1'.enırda bir uz ve 
tlliler: enstltfi blnHıoın inşası için Ozerlnde l~letllıaeııl hakkındaki mes'ele hakkında bir karar suı olmak üzere 1 mıyıı 1935 ön tarafında boyuna boıona 
ı· - Çok değil, adam başına iki Maarif Bakanlığsnın 50 bin teklif encümene~ Şehitler tram verllmeslol; tuhaf iyectlerln mftş · tarihfoc kadar uzattlmuı da tabllllğlal kaybetmlo birkaç 
ıra ... Otobüs paraeı da içinde.. lira tıhııfsat kabulünfi dOşftn· vay raylarımn eökülmetll ve dö kül 'niyette kalmalarına mey· muvafık göralmfişlftr. Bu lbtl hanende kadın çehrcıl... Kafa· 

Ben de ioi pi~kinliğo vurarak düğilnfi •e bu tahsisat konup eenmesl kaydlle muvafık görü- don verUmemeıılnl istemiştir. dai maddeler teneke lnba, ki · nın ynac yavaş ığırlaomaea. 
Ce\••b verdim: K lb d"ll göz da1Darlarının kızarma8l Ue 

amutayca tasv e ı ree fn. IOyor ve bonon 2500 liraya Bay Suad; bDdce encümeninin Jdy, kakiio çekirdeği, ya~ı, silt· 
•aatı h b l k bil h d L d ld beraber birtakım hatıraların, - Adam sen de yahu!.. Para· 

llıtı lali mı olur? 

Benimle konuıanlar, zengin bir 
glleteci ile arkada§lık edeceklerine 
lc\'iıı • 1 lalt n:nı o acaldat ki, ağızlan ku· 

larına vardı. 

ta Bu eırada, karııdan bir baoka 
d ıtıdık. ıökün etti, geldi, yanımızda 
llldu N k )'l • e onu~tuğumuzu anla. 

..;ca, hemen yanıma sokuldu, ku· 
ıına eğildi ve tunlan söyledi: 

ltıu·- Gezintiye giderken çok dik· 

8 
1 ol... Burneva belediye reisi 

tt? Fehmi ile Bornava Posta ve 
&raf nıildilrli yamandırlar. 

in - Ne yaparlar? Niçin ya· 
•tıdırlar? 

· - Yirler dostum, yirler .. 

ln(l - Kimi yirler arkadaş? Gözü• 

lıtı:ı ~orlı:utma... Onlar da iııean, 
e, ıen de insanız. 

ttıa, :- Korkma, seni yimezler am· 
tt1 ~kiti de bir oturuıta birer ku

Y1rler. 

- Deme yahu! .. 

01tb - ~çen gün bir gazete yazdı 
geld.~~dın mı? Burnava ıuyunun 
~ 'Ai. göle gitmioler, yalnızba§la· 

hırer kozu yimiıler. 
'°•':!lını ha~ma gelmi§tİ. Burna· 
~it . Qç dört gündenberi ıoıuzluk 
fltıı tıgtni iıitmi§tim. Bunu, arkada· 

• ıtçıbca, güldü: 

l'lltıt - Elbetto ıoeuz kalınz ya ... 
ı.ılti ıbaılanna birer kuzo yiyenler, 
~it ıgöı,, tln auyuno içib bitirirlerse 

tlıudur? 

- I? ······· 
Şakacı 

Atış ve 
,\thspor 
l\nınbonden: 
ıa: - Attı ve Athıpor ku· 

Ptr~bftn genel heyeti 2 Mıyıs 
lftllı: lnbe gd.Dfi ııaat 18 de 
et•- e,ı aalononda toplana· 

'lır. 
2_ş 

G)'el imdiye kıdar yaztlın 
erıe b d -.ı,lı: un ın ıonra yazıl · 

aı,11 letlyenlerln yıllık ıldıtı 
•tı, oıı ile bir defaya mıh· 

olan 
~tllQb on lira duhuliyeyi 

lıtlerı ınnıemedl Şerif Hiza 
terere~rlnden Bay Sallhlttln'e 
Oltıta IXlakbuz almaları rica 

re81, ll~ (Bay SalAbittln'ln ad· 

9'1ı:~lı: kinci kordon Şaphane 
3 18 No.) 

lleteı - Bayanlardan yarım 

4 
•hnacaktır. 

''lı:•d- Toplantıya gelecek 
-~lir •ıların aııkbuzo blrUkte 

lllelerinl dileriz. 

27.4.935 
Atış ve Atlııpor kulab 

korucuları 

" eman aş anması mu· a olacağı, en e-. o urma henöz bu mes'ele üztrinde bir kosı\k, tasfiye toprağı, fahmı 
k ld r. ö ~ ı d L hem de klmllen kadınlara ald 

arrer o ubnna g re mes e e· fçln köylil yardım e er ve a.endl karar vermemiş olmasının da hayvani, fahmı nebad, pamuk 
hıtıralanrı, ao~lmaeı, içeriden, 

cinsiyetin farlıtıb getirdiği ah· 

lar ve llh .. 

nln derhal tetkik edllerr.k ka· vesahlle doldurursa 1050 lira sebebiol sormuştur. lp'iği (130 blo kilo 22 •e daha 
rara bağlanmasını fetemlştir. tasarruf mümkiln olacağı, yalnız Bay Supbl Emill; biidce en yOksek numıralı tek katlı pa· 

Avukat bay Ahmed Şakrtı de, Dedebaşı'ndan O~manzıdeye bat cümenlnln işi fazlı olduğu için mnk 2pllği muaf lyetl kabul 
kanun icabını anlatmı 11tır. t J · f L uör.ııJm dlğl b ' ı ı d h b " uza ı ması mova ıa. "' u e o meı e e Gzer n e enQz lr edilmiştir) veııairedlr. Kararna· 

Yamanlar soyunun yapılacak bildiriliyordu. kırar bermedlğlnl bildirmiş, mr.ye göre çıkaralacık çikolata 

hrantmınları ve su tevziatı için Baekana bu h için ealAhlyd encftmtnlerlo vazifelerini geç larda çikolata hamurundan baı· 
halka kolıylık temin edilmek verilmesi ve mes'elenln fen he yapmalan yfizQnden ntaudat· ka yfizde 25 den fazla koro 
fizere alınmı111 ve alınacak me· ti t tLlk ttl il "I o d 1 l d d " ye ne e • e r me.. nan ı. ara e em oyormanın oğro ,eya yaş meyva ve reçel gibi 
morlara ald kadronun: tesleat '' ı k ı l t d resi d b ı d 1 , ue ece op an ı ev n e u o mı ı~ı 1 eri ıftrillmfiş, netice ıeyler hulonmıyacakhr. 

hentız beledly~ce teaelHlm edil· mes'ele tekrar görilşülecektlr. itibarile verilen bir takrirle 
memekle bPraber kabolii IAzım Bay Haeao'ın mezbahada borçlu kavafların borç1arın1n Kız San'al Enstİlfisfto· 
geldiği anlaşılmış ve mecltıı ta· kesilmekte olao bareakların tahsUI için icraatın gelecek toplan· de Çay Verilecek .. 
rafından kadLo onanmıştır. fazla ihracını temin ma\sadllc h devresine teclll ooanmııtır. 

Okunan bildce milvazeoe ka· inhisara alınmHı munfık gö· Başkan: 
rarnamelerlnden anlaşılmıştır kl rüldüğil taktirde belediye yılda - Arkadaşlar; şehrin mub 

talebeler bir biletle her iki ~10 · 50 bfo Ura raddeılnde tdlf milhfm işle ine dair bu 

hatta ıeler edebileceklerdir. kir t"mln edileceği ve bu devrede çok faydalı kararlar 
Daha ıoora 111ra ile belediye un sakatatın lnhhar şeklinde bir verdiniz çok teşekkOr ederim. 

fanrlkaeı, belediye biidceal mil· kaç kl,ıye verilmesi hakkındı Verilen kararlar 98 dlr. Ha· 

vazene kararnameleri okunmuş bir takriri okunda. zırladığınız hftdce n kararlar 

ve onınmııtır. Bir aralık bay Bay Subhi Emin; inhisar Gzerfnde çahıucık ve iyi işler 

Kız 110 'at enıtitil:ıOndP.lı;i ak 

şım mektebi talebedoin yakın 

da 200 klollik bir çay ziyafeıl 

tertib edecekleri haber nlın 

mıştır. Vakttle ıkıı:m me~h:bl 

açılırken mna f m y•pılame · 

mışh. Bu ziyafetten makead, 

mektebde yedfeo talebenin 

Sabri çocuk yuvasına kabul şeklinde bonon beledi ye nya başaracağız. Toplantı devresine kendi iklldarlsrını davetlilere 

edilen ço oklar için ebe•eynl birkaç kişiye verildiği talı.tirde son veriyorum. n~n:ıtşflr. göstermek arzularıdır. 
olanlardan gilnde otuz koruı Hkatat flatlerlnln de dClşilrfi · --------==============--------
ücret alınmak ıstendığıne göre leceğıuı söyledi. ~etıcede ımtt · Kükürt ve Cöztaşı 
gilulük kazancı 60 kuruş olan yaz tellinin kabnl edllmemeıl 

bir ameleden bu paranın ahnıp kararlaştmldı . 

alınmıyacağını ıormuıtur. Bat· Bay Gallb'in; Mezbahanın 

kan; fakir halkın bakılmak frigo ücreti tarifesi hakkındı 

üzere yuvayı getirecekleri ço· baronun alınacak mOtale111 

coklınndan zaten para ahnma· gelince ve baronun mütaleHı 

dığını, para kaydının nktı hlli lehinde olduğu taktirde teozi· 

yerinde olanlara ıid bnlundo· IAth yeni tarifenin tatbiki için 

ğunu 11öylemlştlr. daimi encamene veya başkanı 

Karııyakı tramvayları kırne aelAhlyet verilmesi hakkındaki 

ficretlerlnln yilzde on nlsbetln· takriri okundu, dyelerden bir 

de \'e bilet ücretlerinin iiç kıamı ıöz aldıktan ıonra neti · 

kuruşa indirilmesi ve kordon· cede takrir Bay Gallb'ln tek· 

dan kaldmlan atlı tramvay lift şeklinde ve frigo Gcretlle 

raylarmın Sookkuyudan Dede· sakatatın temfzlenmeıl ücretle· 

başına ve oradan Boıtıolıya rlnio tarife encümenince tent:ll 

döaetllmeal hakkında bay Rüe · eıUlmlş oldu~u şekilde tatbiki , _, 
Telefon: 3151 TAYYARE S 1 NEM AS ITelefon: 3151 

Bugün 
llerlaraftan 1apılan müracaıtler üzerine uat 15- 17- 19 seanslannda 

Moskova Geceleri .. 
- Son defa olarok gösterilecektir -___ .,.. ___ _ 

Saat 21,15 seansında 
MilyonlarC'a dolar &arfı ile yapılan Ye büyük arfüt V\'allace Dcrry 

ile J<'ay Vray ve yüılerce sao'atkarla binlerce figüranın ietirak ettik· 
Jeri büyük filim .. 

Viva Villa 
---• Istiklil Uğrunda---• 
Mekeika'lılann mdstevJi İıpanyol'Jann elinden istiklallerini almak 

için yaptılr.lan büyük ihtilali gösteren senenin en büyük filiwi. 

ZulOm • istibdat • ihtilal • İhtiras • Zafer ve aşk 
AYRICA 

Miki Periler Diyarında (Galüoçlil karlka· 
tilr komik.) 

·· Fi yatlarda Zam Yoktur -

Kükürt Ihtikilrı. 
Piyasada Kükürt Yok Ve ihtikar 
Alabildiğine Devam Ediyor. Buna 

Derhal Bir Çare Bulmalıdır. 
Dankn gazetelerde bir haber 

vardı: 

Ziraat Bankası, kükürt, göz· 
taşı ihtiyacını temin etmiş .. 

Yani ortada bağcının endişe 

edeblleceği herhangi bir vaziyet 

yoktur, ffatler normaldir .. 

Halbuki bugftakO ply111anın 

vaziyeti hiç te böyle değildir. 

Kükürt azdır, ihtikar vardır. 

Ve bo yıl da banka rolnn6 

yapamımıştır. 

hah edelim: 
Ege lktısadi mıntakasındı 

dörtbeo yıldanberl bu işte b6· 
yük bir aksaklık görftlmektedir. 

Maliyet flatlnln iki misle kadar 

eatı~lar olmuştur. Ve bu çiftçi 

itinde banka, tam zamanında 

yetiımfş ve hazırlınmıo bulun· 
mak noktaeındL n, hiçbir fayda 
gasterememlştlr. 

Geçen yıhn hAdlselerl ve bu 
m.-yandald mubak· meler çok 

orağa ald şeyler değildir. Saf ha· 
tını hAIA unutmıdık. Ve gf'çcn 

yıl btıtiln mftnakaşanın mevzoo 
şu idi: 

Kilkftrt 

Bu fiıt 

vardır. 

300 kuruşa 111tılıyor. 
yilkeektlr, lbtlklr 

Buyıl ne oldu: 

KnkflrtOn torbHı '00-420 
kuruşa çıktı. Yalnız bun onla d:ı 

kelmadı. Plya111dı kilkilrt yo~. 
Çankö lçabeden bazırlı~ıo ya · 
pılmHında ağır davranıldı. 

Ecnebi kükOrk f iatinln fır · 
lamHı llrettekl yftkşellae atfe · 

diliyor. Halbuki bize gelen 
malumata göre, bu yftkıelit de 

hesaba katılmak tartlle her tor· 

banın İzmir gümrOklerlne mı· 
liyet f lata 260-265 kuruştur. 

Yani torba ba~ına 150 160 ku · 

ruıluk bir kazanç lıtenmektedir. 

Bu, lhtlkAr değil de nedir? 

PJyasada mal yokmoı ta f l· 

ıtler ondın fırlamış .. 
Neden yok, neden daha evet 

davranılmadı, barlçten·bu kadar • 
krediye ve tetkllttr mılik olın 

ziraat bınkası, bu lşl baıara· 

mazmıydı? 

Kaldı ki ziraat bankıeı, ken· 

di çılıtma Hhası dıblllnde ya· 

hancı banka n mileıaeııeler 

nezdinde bQytık bir kredi ııa ·u ... 
hlbldlr. Kendisine, zaman H· 

man, bedeli diledi ğl zaman 

ödenmek kaydile teklifler de 

vaki olmaktıdır. 

ZlrHt bankaaı, bundan ilç 

- Sonu 7 inci 11hifedc -

hte bizim ~glencemlı!.. Sanki 

lçklılz bir eğlence olamasmıt 
gibi.. Ve bu, esasen, eğlenmek 
dPğll, kalbin, kalanın k~el• 
rinde kalmıt bir takım hodgim· 
bkların, ihtiraı ve ızt,rablann 
homurdanarak, ıayıklıyarık, ab. 
oh çekerek meydanı çıkmasıdır. 
Eğlence bonon nerealode? •. 

Dedlaı ya, eğlence; ıztırabır 

yorgunluğu atmıı~. yeni ve il· 
cak bir neıs'e, blr be] •.:c:ın -ve. 
bayat aev~ı!l doymı.ktır. 

Gfiıel, ı~ıkh, tem z bir banda 

bfr •ğaç ahında dl5rt be~ ırka. 
dafın oturmaeı, tıbiıttı ~eyret .. 

mest, ywprak, ç\çek l'e clenls 
kokularaoı ciğerlerine çekmeıL 
hlr ~ğ:encedlr. 

llf'p beraber, ayol ıte"Vkle., 
ayol iç doyofU ile &Oylenen L.ir

şukı, mandolin, khıwı Ue çıh 
nın temlz bir parça neden bld 

eğlendirmiyor? 

Bo şarkının mulıakkak (Haı· 

ta dil), (Gamzei cadu), (SlgAl:J 
mcıtane), (Goı lehlerlnden çe· 
hnmıt hoıe) ( Boplmıt Sağın 
Mtna)yı terennftm eımeai, hlc;tfl 

IA&ım değildir Hep aık, hep 

ah, hep haıret, hep nrem, hep 

baetalık, hep karanlık gecelerlD 

boynu biikOk, mıbzun ındalar .. 

Dorguo, hatti dalgalı denlıde 

Hncalde ayni ıttıradla, bir 
tempoya bilek oydutmuı gibi 

kflrek çekmek, eğlencenin mO· 

kemmelldir. Toplu bir ıeyabat, 

dağ yollarından geçlf, bir dere· 
olu ıerlollğlnde dlnlenl11 ıpor 

kua, hep eğleDcedlrler ... Bir 

dağ baoındao, aıığı o"Valarıo 

ıeyrlne de t-ğlenmek derler .. 

Bir kadın 1rkadaşla yapılan 

gezinti, konuçmı n f lklr tea· 

tlıi de gene gGzel bir nklt 

geçlrtıtir. Camı akeımları, IO· 

kakların karanlığında yıkdı 

yıkıla, davarlara omuz •ora 1'ura 

giden meçbol yolcular; 

, - .Eğleniyoroı! 

Dememelidirler. Ba a11rda 

eğlence, ne 111rbooloktor, ne det 

ıztırabların, bedblnllklerln dile 

gelmeııldlr. 

BUAkls,( gCllmek, mftotereken 

dağa, kıra çıkmak, ıuya dıl· 

mak, çalmak, ııöylemek, h•ğır· 

mık, bayatı ıe•mek, aevmlye 

alışmak ve alı1tıkÇ11 ku•vetlcn. 

mek... Ab; gGlmlye ve eğlen· 

mlye bir ahpbllaek! .. 

Orhan Rahmi Glkçe 
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- lhflaraf• l Jncj ytıde - yımı Blrtey bıtırlır ıtblylm.. - lımlr k6çf'ğt .. 
tile &o•d•i'da •f•lerJ• kadın Yası yıı: Fakat yıvru kıı t1mdl 
dl opatmıtllr. Ve altekJm Demirci Mebmed efenin onlld yaılannda.. ttJlll'ı 
(ltaladanı) eMrl de onan ha· eleıl GGkdeli Mebmed efe, be· - Peki, ıaadeti nıııl l 
yıtıadan ıbDm•t paroalırdar, al, Ödemtt'to Boıdli oteli edenin efe?. .-"' 

l,eadlll .. eordumı meybın•ılaı d••et etmlıd. Mise mldGr4 ayak ,.,....-
- Efe . Dedim· bayatta ge· Zeybekler IQ'lrlde otarmaf, tokl t6ae attı, bir llıan yak"'...,. 

çlrcll&la ea bl70k korka ban· maalarıaı karmut; bekliyorlar· - Saadet mi ·dedi· • ..M ıı.;: 
pıldlr?· dı. Ben o tıriblerde hen6ı ilmi, keyfimi yapabilme~ 't 

Y0.6me baktı: pek genç ve "cemi idim .. Efe· dlr. O dakikada beadea ~ 
_ Ben ba -Dedi ben biç lerlo kuyrağonda dolatmıyı klm1e yoktur. Bayatu ~ Kadın, içeceksin Yiğitim, içeceksin •. 

korkmadım ... Fakıt dur baka· yeni at.ııyordom. Yaaına yalda· beallkle kaimdir. Bea o , 
-----ı- fırkeo evvela halaya aıradım.. tatmin ettl~m gen. Atlllt~ 

- İçecekeln Yl~itlm, içecek· dl Bıhçede, 6nG parnanah, ka· aksini iddia elle I 
Burada Ben. Hakimim .. Dedi. 

A ybey, o kadar bay ak bir 
kalb çarpıntııı geçlrmlıtl ki, 
yıllar geçae, unutamıyıcaktı. 
O.an bo ıGılne cevab vere 
meaılttl. 

Sonra, aralll'ında ıa maba · 
vere reçmleti : 

Adın ne yiğit? 
- Aybe7! 
- Evli mJıln? 
- Değlllm .• 
- Kaç yaıında .. vaılara 

prdln? 
- OadGrd6n6 bitirince! 
- Şimdiye kadar kaç kiti 

ile çarpııtın? 
- S.yıııal bilmiyorum. 
- Sana bir tekltf te bulan· ...... 

tin. Burada ben hAldmlm. Ben 1 • ,_ 
011 bana maL-aıtar .• 1 1 i ı..a d ranhk bir hal&.. çeriye girdim. itte o dakikada mee a : ..Jı 

wı enet D eme eme ..,.yor q, ne emredenem o olur. .:t_ t'Jr 
Aybey •aklatırL•n, o, Lad·h· V A b L dl 1 Bir dıklka sonra arkamda bir mektlr .. Ben hertey..., .. 

ı • ., • "' e y ey •en D ıor toto· _ Fakat .. Yapma .. Sen na· L ... " 
&erden birini eline almıı, ona d gGrGIUl oldu. Bı.tım, ne gô· dftıtloGyoram.. Danyt _., 

yor .u. ııl kadınsın böyle.. 1 kil ., L · 
do,.ra ylr4yorda. _ Bir daha ı-ıım AyL-y.' rey m: gtızel kadınını ben çir dl ~ 

e ..- ucı - Ben mi?. Biç!. Ben de al z Y 
- iç A•bey, iç!. Sen b6•le Dellkanh IH çıLarmadı. ra ebellA gibi bir efe!.. rak tel&kkl edeblllrl•··· , 

ı ı 11. a. hıyet bir kadınım, bir lnAnım. Eli d L b ı &..ıı1 
bir içki tatmadın.. dehler gene doldu •e K.ıdın, B dl 1 ' o c •De• lr bıçak, ıır· ne dene deıln, ben ~ ~ 

Ve kadehi DHtırken, elblıe· •ene kendi ellle Terdi. Ba ikin· ay ç. tama uplamak tlıere... 11ftnceden ayuamH, ı..O- ~ ... 
" Aybey mukavemet edemedi: Can korkaıtle kendimi fır· kime, b"ltOmı •idea we1' " 

ılala geaif yerlerinden beyaz, el kadehten ıonra A•bey, •I· BI ı d il t k ı ı " 
ı 1 

- r nAnı e r me ç 0 lattım. Fıkat ıeyheRe çarphm, naram. ~ 
olgaa kollnı ~6zlkUl. ıtlnln bir kan dalgan lçlode yaratılmıpıal • • da 

0 
, 

U ad 1 bl b L d d d ultune 1Jltlm. yonrlandı, - Bir ıuıl daha. 
ıan. e am ı r oya •ll•r ığını ayar gibi ol u. Diyerek kadehi kaptı •e bir ı 

V.rdl. N ld b 
pnavanaya çarptı, paratana en faıla yalaoı erkek ID 

- e o a, ne nr Ay ey! b 1 d h 1 1 1 ti ŞI dl dili am e e epı n ç · m devrildi. Ben derhal delerin kadın mı?. ~a.1. 
Sert gG~lılerl, detilndeld ipek· - Biç!.. ı • Q• ı L lh ı "' çôıl mutii. ;;,uy eme. 1 yacını balandoı1>a masaya do"'ru koe· - Bo hoooo.. Şabb• ~ 

ilden dıtarıya f1rlayacak glbldl. Aybey geri dGndfi. ilk otar· d d A ı IG e e D)uyor a. mma ne er f· tam. Onlar da, nedir bu •tl· kadın!. Onan ı..1 .11ıcl 
Batında, elmaılarla çentlmle, doğa yera yaldıtıp oturdu. lemek? " •• e-
lnce bir taç vardı ki, tam orta· Göılerlol bıhçeye çevirdi. T•tlı rlhtl, diye davranıp kalkmıı· dır. Onun mantılu, 

Hertey, birçok ıey. ı d S d l ı d ı~.IJ' ıında a•rı, L-m-baıLa, onun b lt b' L ar ı. or a 11, IGy e im: meıl yoktur. Bonon 9" 
ı .,. • ayı ıcı ır ıeT• JHIO ynaı Ba aralık, derinden ıeıler o_ ı ,iti 

hiç görmedlgf bir tekll gösl· bltGn •Clcadana kapbyorda. Bu - uen blrlıl öldtlrOyordo, dalma yalanla meıpl Jıt 
Ltl•orda. gelmeğe baıladı: Dedim. Bir arabk, herif eal· dalma •alanı lıter. Jtı.,_.~ 
• ı ıarhoılak kanıık, fakat daha 1 

, yaklana•, ye,tl, kadife gibi baıka, hiç tatmadığı bir ıevktl. .....a I Teganni ediyorlardı. Sazln lana, nllanı elinde asan bir ılyatına tlbldlr ve kadı•• t 
çılanıyordu. bıçak olduğa halde •ôrGadG: ıGylemlyen erkek de ........ 

bir kamaıtaa bir ayakkabı ge· - Ne oluyorum! " 
- Bldm yanımısa gelmez çirmltd ve bu ayaklar 0 kadar Diye mınldandı. Bitin bunlar, raya mıydı? - Nerede o?. Nerede o ke· danmııtır. Ea ideal ye t111_ 

mlıln? Banlar da kalma• mı· gbeldl ki, Aybey hayretle ba· _ llqım mı d1'nlyor, De· O bdtn, o flrab, ba ıeeler ve fltı?. Yakalanam vallah blllah nifak olamamıı ertekll'• l 
aa? Sana, iyi bir me•LI ... •ordu. dl b L bClttln banlar, bu hıhçeler, bu derlılnl ylaeceğtm!. dına karı• yalın .eyi 

~• .., ı r a .ok.ular, gGklere doğru · .~ 
ılrim.. _ Ne darayorıanP ter temiı, bol ıııkh ufuklar hep Diyordu.. Blslm efeler, he· lerdlr. Bir kadın ose,.........i.I uçuyor gibiyim.. .... f1I' 

- Mlmk6n degtı. Ben yar- Fllbaklb Aybey .... ıamııtı. _ Ne dtlttlnlyonan deli· riya mıydı? men çullandılar, kendlılal ya· eeaıla olarak, iki ıare..., 
daman kacaııada barınıblll· YHaf yHae, kanıma ııındıl'nı kanla!. - Sôyle yiğit, hayatında biç kaladılar. Meğer mee'ele ne yıpılır. Eneli yalan, IO,,,. ' 
Urlm. Batka yerler bına dar ve btlttln vtlcadaada• bir elek· - Ben mi, ne dfttftneblllrlm 1evdln mi? lmlı biliyor maıanaı?. ile .. Tann, ba iki taf,.ct 
gelir, SJndan ıellr.. tJrlk cerdyaaı geçtlgfnl daya· ki! .l!'akat blrteyler oluyorum. O ba ıaale cnap vermedi. Efeler, abdeıt bosarken ÇO· dancık kadın yaratmalDlttıl• 

Yaranın yıkanmuı, 1ar1'maıı yordu. Kadın bir kahkaka attı.. - Sen öyle bir kadınıın ki. melebllmek fçfa bellerladekl Ban• ve Meryem bile.• 
hltmlftl. - Blç! _ ~e olayonaa? Korkuyorum 1enden. Kartında bu;aıı çıkarmak mecbarlyedn· kat et, kadınlar, en si~ 

Genç kadın eyıga kalktı. Or· Ve kadının göslerf de tatDf· - Farkında deifllm. feaala111oram. Şa dakikada Ol dedirler. Ctlllkl ba bıoak, yet· tancı ve haf8n çocatılrd:' 
tadaki altın tepllye yaklaftı. moo• bendyorda, Bardagıa mub- Onan daha ziyade yak.laflı mek llUJoram. Nuıl Anlatayım mlı, 1eben Hntlm boyandadJr nrler. Bu, onların yı.,_, 
Buclaklardaa fkWnl doldurdu. teriyatım b.ktı : iJaı görOyordam. Gene elinde bilmiyorum ki. DJllm dGnmlyor. ve seybeklerln ç6melmelerlne melerlnden ileri gelir· 
Sonn b••ı dellkanbya çerirdl. Ba, •n, bal reagbade bir kadehler ftrdı: Ba anbk, batında blrtey mlni olar. Blslm herif de, çG· KantaralUJ ude •"'-

Bir an jçlacle, gösteri iki kı . lokl idi. _ iç bir tane Aybey! duyda : melebllmek için kufağından dın dltmanlanma en ,.-... 
hç gibi çarpıt•. Bir hamlede yuvarladı. Ka· Bapnı ııllacb : Sanki bir el, hafif hafif AO· bıçaAını çıkanvermft, ben tam· lerlndenmlı. MCU~e•..,a~ 

- Gel Ayhey, 11na benim dıa da içti. Fakat Y•vat yavat. - İltemem, hayır lpalye· lanaı oqayHda. o ıuada baıımı çevirip h.kınca, fınat, bulma, ki de,... 
&Qktmclea ·•ereyim. Ba içki yal boyaona geri blkerek, içkinin celim.. - Sona var - beal 61darecek 11nmııım.. Be· - Kadın bir ptyaDO .. 

-~--------------------------------------•••••\ rlfln yavarlandı&ı yer de plıllk Ahengini ~inllyebUIDI• f llecrob - yarab Mef kad - yok, yitik Melaf - ahpk ı •Clllleelne memabiyed Hrdır. kayanyda. Batta İsmlr'de dl5· tepeden varmak lbaOJil''_J 

lılecar - klrabk Mefru, - dGteU Mekaa - yer O, EmıllOI 10yaadan gelmedir. •itimde bealm için; dınlu aaslk, kibar, -:;f 
. Mecaap - npık. 11pıtkan, Mefra .. t - dGfeme Mebas - glsU, glmlll, 2 - SIH 1De11111blyetle mtlf· - Blmm S.llblddln, bl; erk~klerl ıeverlermlt· Ot" 1 
talık. Mefiedet (bak: feud) mb tehlrlm, else k•pllanmıı olmakla yumrukta kOI koca efeyi plıll· lan!. Kadın lif, yalan~· '"'_.JJI' 

Meçhul - belllllı, bellnb, Meftun - Tatkan Mekr (bak: hile) kıvanıyorum. ge •plamıe! kaba erkeklerden b~ I 
. billamedJk, tınıamamıı, blUa· Meftun ye meehar olmak - Mekf4f - ıçmk MeaaaCll - dokamı (fr.) Dedller. - Pardon efe; blr .. 1 

mes, (fr.) lnconna tanıımak, (fr.) etre chume Memdab - eıeı tt.a - Glsel!. Peki, hayatında caktım, anotayorda•= .,1 
. 6raek: 1 - İlim mechal6 Meftar - besgtn, bıkkıa Memer - geçit, geçek lleete - çakal, klken eenl en çok eevlncllrea b&ctı.e Yalan hayatta IPldl 

... _ bil Memen (bak: mel .. ) •· r. 1 p arar, ...... lamedlAI arar. Mehabet, heybet - a1bat l•aak Meaaı - ııınık, alıtkıD ne o maflar mldlrP. fil' f lt 
2 - isi meçhul kaldı, bl Mebaret - aslok, (fr.) ad· Memllba _ Tasla lıleull - konak - Ne bileyim ya?. Ben çok - Maalesef, Gyle.. ' 'l 

.. w ... kaldı. reue Memleket _ ilke, memle· Mephu - ilhNp (fr.) cha 1evlac1Jm, çok ta •Aladım. Ar· lam 1ennem. Fakat tJt11 fi. 
Meçbllllyet - bellnlıllk,,bl· Mehu - kaynak L (T ) fr pltre tık bende onlarıa batıruı ıHmlye mecbur ola,....~ 

... __ ael . KG. , ( .) paJI ~ 
1111111eılik, taaıamamıılık. Mehcar - ayn, ırak, asak Memld _ dola lılepbaı - ııtkın kalmamıf.. ki yalana lnanma1•• 

Medar (ladaadg•h antamına) bırakılmıı, atılmıı Memltk _ brabllt Mepmtan - dbce, db (Cr.) Efe bunları tayledl.kten ıon· Fakat yalanı, yerl•de ~ .,. 
'- tayke Mabaqat - abaç, giren Memat - JUÜ llmplemeat n bir kahkaha atb ve bana la 16rlemell.. Zı~ 

Medar (terim) - cl6ngtll (banka terimi), (fr.) enhee Memnu bOfDad Mea'a - otlak blrtey ı6yledl. 1oy4ıGal açma· çok yalan, bittabi iyi __ .,. 
Medarı maltet - geçinecek Medfuat - verlnt. çık•n Memul - amalar Merak - merak (T. &6.) ıa lala v"rmedigf ba tef, onan Kadınlar mdete1aa .. ÇIP"'.: 
Meddi ceair - yayın çekla (banka terimi) - (fr.) 10rtle Memur - ı ... r Merkep (rlkaptan) - binit Coya nam ada bır yabadl kısı lar dalma ve bile bil•• 
Medeni - ayMl Mehd - betik Menıat - 1arpbk Menm - meram (T. K6) ile olan Uk •tkıaa alddlr. lltlye yalan 16ylerlet· f 
Medfen - kabir Melfuf - d6rll (fr.) lacl111, Menam - ayka Menret - acabk - Sakın ha, yuayıaı deme.. Bunları teablt edetk-:_JI_ 
Medfan - g6m6k el jolnt Memba - kaynak Merulm - t6ren Benim en çok HTlndlğlm da· yanlar da blslm Bay ~ 
Medh (meth) - ô•gl (fr.) Mehib - •Jbar Menetmek - y .. k etmek, Merulm (etkal anlamına) - klka, 45 yaıında biricik kısı· hakkında neler 16yU1 

1 ılakoymak, 6atlae geçmek, en· 
e oge 6mek: Mehib bir uker, ay· tekiller mın dolmHI daklkaauLr .. Ben dlflnlyor da kala•• 

M-..aL_ gel olmak. dl,,O lllllUQlll - glrlt bar bir uker. Menfa _ drgtl• Merbut - baib çocaıaman kıı ohaUJnı Jıter· mıyorclum. Tereddi 
lıledbar - yıAh, (fr.) eni· Mehtab - ay aydıab&ı, ay Meafl, 1 _ ltlrgthl (fr.) Merbadyet - haghhk cllm. Neden dlyecebln beni - Yas dedi· , ..... 

repot ıııgı, baylur exlle, 2 _ meafll (fr.) ne· Mercii lld - baıvank bllbam batar •unıa 10palı, bna vısgellr, ben f..-
Medlaal - a7ıp, ayıplı Meklrl - ylket, yak hay· pdf 6nek: herif mercii •ldlade bıçaklı ka•ulan bile yıllarca pmı aldım. f 
Medbaıtl mtlabeılm, musma- vanı Menfut _ •I• çıkar, fayda glrtllebUlr. berlı keacll batY11· uptedemedller. Dlttlalyordum. __ ~JJ 

lall - ııagın Meb - etle•me Meafaatperett _ •Acil nt•ada glrtlleblUr. Ya lhtl1ar yıpmda oğlan, M hk d ,,':; 
lleclld - asan, ılakll Mekteb - okala (fr.) eeole Meafeı _ 811•• dada Merd - er benim gibi haoen blrtey dolar· 

8 eme e ti'~ 
Medine, belde - ılte Mekdl•t - yiyecek Menfur, mlltekreb _ lirenç. Merdane (yar99 adı) - yavp • ben onan b.kkından DUll Tltlo bçakçab&••~ 
Medlv - f81rık, oa1tıla Mel'abe - oyaaeak tlkd•o Merdlmgirt. - yallı• geleceğim, bu yeılt çocuk bana Manl1a'aın G6kçe :.,...r. 
Medyaa - borçlu •erecekll Mellhat - eevlmllUk, gl· Meahae, meı'am - qana• Menmet (bek: tamir). neler yapmu? ÇIDkl her lnıan Bacı Ahmed oııa Jıf ~ 
llefer, mahalli firar - kaçat sellik Menka - Batlama Merpb, muteber - geçkll yaptılını buluyor. Beaiaı kaa· Al mahkemealadekl tJIK..6 
Mefharet (tak: iftihar) llel .. - upnak (fr.) Dile, Meakdb - doımlf Merhale - 1 konak, 2 tar •ıauaa y•ptatımı, belkl de aetlc~ılade 1808 18bl

1 ~ 
Jıleflaam - 6klem, kavram refage Meakdblyet, •~kı.;,t - dltkl yllrtlm daha faslulle, otlam bana ya· gındaa benet karar' 
Mefktre - ilki, ldeyel Melba•t - gtyeeek Menkul - tatılh (fr.) mobl· Merhamet - acıma pıcakll. Arzum yerine geldi, mıttır. ~ 

(T. ki.), (fr.) ideal Melce - •l•Dak Uer, meuble Merhamet etmek - ammak kııım doğdu. § - Elnr •-'~ 
llefktrHI kalma - ldeyel· Melek, rllah - yordam, Mrnıl - anutalmat Merhametli - acır Hakikaten efenin bir kısı Ali otla Melamecl ili' 

l8flhw meleke (T. kG.) Memabljeı - eoyandaa gel- Merhametıla - meımn nrdır, cici, itlsel, 1eriraıll bir bapM 200 lira ,.... "-
lleA6re11 kılmak - ide· &naek: Oaan yuı ltlerlnde me, bpılaamıflık, glrmltlik, Merhem - ılrgGç yaft'Ddor. Babuı e1kldea ona luet ojla S.Ub 0 • 

1ell....,_k blylk aıelekell Yal'. Oaaa yuı yamdmıtbk. lılerbaa - ıaıak, tatala blslm ya111mısda eonrda: 166 Un paN oı••-
Jlef ltt -~ ...... 111•111• beJ1k ~- .,, anau.: 1 - Oa• l•rew Belaa t' .... - ıt ..... •• ..._ ae?. .uıw,e rilr~ 
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Son Telyazı Duyumları Tate
0
he 8
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Q" mı azır ı arı 

ıll Ukreş Konferansı Gno ve Y"°erl:r 
lQ M T l Don Teshit Edildi 

ayısta op 8llJYOr.. Talebe bayramında luz te 
erkek ağretmen (Muallim) mek 

~~•bol 30 (Huıuıi) _ Balkan aadlaımuına dahil olıo dev· teblerl ile ortamektebler tale· 
·~ "i 1 lbıyııın 10 onandı Bftkreı•te toplanacaklar ve acun uyı· beti Kızılçollu koıu 11ha11ndıkl 

O.~Jetl etraflnda konuıacıklardır. çamlıklarda, kız aan'at enııtltCiıtl 
,, !•leri bakanı Bay Ted lk RClıdO Ara1, mayıııın onunda ile ticaret ve ıan'at mekteblerl 

ıM ~ te balunıcaktır. Elen ve Yugoıılnyı bıtbıkanları, bizzat talebeleri Balçon'dı, kız ve 
,,.- •1111 geleceklerdir. erkek llııelerl tılebelerl de Tor 

~ ~"llsturya Nazii;°i 

: ı..... ihtilal Mi Hazırlıyorlar? 
~ ' but, 30 (Buııaıi) - A•uıtarya nazllerlnln yeniden hare· 
1 t~~Çtlk.lerl '\le A•oıtaryı'da bOyftk bir lhtUtl hasırlıdı.ldarı 
,I' ' dan hıber verlUyor. Bu hıber, Anupa'dı telle uyan· 

balı .. azaaındı Tepeköy çam 
hklınndı, tlkmektebler tale· 
besi de Kızılçallu 111huındakl 

çamhklarda bıyr1m yapacak 
tardır: Ortımektebler talebeııl· 

nln bayr1mı 5 may11ta, ilkmek· 
tebler tılebeslolnde 7 mayaetı 
olıcıktır. t ttır. 

'dınlar Birliği Yarın Dağılacaktır. Uluslararası Ticaret 
~b•ı, 30 (Haıaıi) - Kadonlar birli~, usıroeı kalmad•· Kongresi Toptaoıyor 
~-~ Jarın feıh kararını vererek dığdıcıktır. VırtoYI, 30 (A.A) - Ulus 
~ f b • k T lararaaı ticaret odaaı baekanı 

.L a rı ası emmuzda Açılıyor B. Fon Valtasingel bugtın bu· 
~~ . 
~ tı, 30 (Huıuıi) - Kayıerl bez fabrtbıı, temmuzun hl · raya gelmektedir. Seyahatten 
Q llllla, Bıebabn lımet lnöod tarafındın merasimle açılacaktır. makııad 1935 haziranında top· 
l ka E k Et• y • d • J r. ) lanıcık uloııluıraıı tlcare oda· 
~ şe 1 1 ıren nsaısız ar tarı kongreıl buaasunda polon· 

' bQJ, 30 (Baıoıi) - Plyıııaya eıek eti ııdrea ıebeke, 11• ya ôkonoml mehaflllle temıııa 
h ~danı çıkırılmıt ve Adliyeye teslim edilmlıtlr. girmektir. ----

" l'a T ·r · Kükürt ihtikarı 
'h hSJZ ayyareCJ ığı _ .Baıı 3octı ylııde -

{ll th • 1 y 1 dört ıy evet iç ve dıt kdkdrt 

; il ... a m 1 e eni eşiyor . . mCleueaelerile ulıearak ve o 
fİ.. r"te tarihlerin ocoı f fıtlJe mıl alıp 
~ ı._ '-tr SO (A.A) - Neıredl· bir atideki hın ıılyıaatıını ta· depo elle n bu . malı bugdn 

t lebll~de denlllyor ki: karrGr ettirecek olan 11h htdlı çoku flıtJe 11t1aydı fenı mı 
fi ~ tayyareciliği 1935 olacak •azlyetlerdtr. Llkln blı olurdu, yokıa teoekkdlCln mık· 
f ~ da lamımJJe yenitenmlt dıhı ılmdiden yOkııek uked ııdından dıearıya mı çıkardı? 
ı '""t~ 193S nihayetinde tUneının tetkik edeceği iptldat Bata, geçen yıllann bidiıe· 
I ~ ~ 'IGıt olan tayyıreclllğl· tetklklerlmlsl hasırlımıktayız. lerlnl gazônftne getirerek nk· 

l~ 11lhk yenlleıme pltnı Pırlıı, 30 (A.A) - Fraaııs tinde harekete geçmemle ol· 
ti ~ badl•ıtan tuylkl ile mec· hava bakını general Donen makbğımısdın doguyor. Ve 
1 ~3! ı:'cll edtlmlı ve program mıy11tı Romayı gidecek ve bono da thtlkAr taklb ediyor. 
~ ~) ~beharındı ikmal edl· orada eo meı'elelede meıgal Diğer bir habere uazaran 

h~ erde 1935 3d kııındı olacaktır. göktııında dı ffıtler yOkııeJ. 
'- --~dil11ıek lb.ımgelmlttlr. 1 -Streudı tıııav'fur edilen tllmletlr. Stımerbankın k6k6rttl 

~ ~ ~eıı dolayı yapıcıları· havı mlııkının mGaıkereef. henClz gelmemiştir ve Keçlbor· 
p ~ 'Gytk. gayretler dile· 2 - Franıız · ltılyın bava lo fabrikası, kAf f miktardı 
-' ı..,. 'it aceleci ılya11nın ticareti birliği projesinin tetkiki. mal g6ndermemlı, yani plya· 
f )~ llrlırı nrd•r ki ban· 3 - Her iki memleketin ııının fırlımHını mani olacak 
' ~~ 1 

tekemmdllerle tahdld teknik beregerllglnl kuvvet· derecede ıGr'ıt glktermemietlr. 

i" t:l"'eekbloarlyertlndeKylz. 0U"11yk ülenndirdmeke. Kanlı \ Bu nzlyet karıııında ıl4ka· 
ı/ ~ dırlınn ehemmiyetle nazarı 

dJkkıtlnl celbetmek lııterlz: 

1 - Plyıııa derhal tıtmln 

: ~~&o Bir Had~se Oldu. :!:::~:~;~:~~~:~:;:~ 
)_' Pata ile Yusuf'u öldordn ve yapılmıhdır. 
~b DiltClDmelldlr ki, buııene 

Lı. ~.t~ •ta Tarafından yakalandı. 61fh11 maluolG zaten fazla ola· 

~ '-~' gece Iıaklır kôyGnde mııtır. Yere dftıen Yuııaf, imdadı cıktır. Blnaenıleyh maliyet 
,~ ~-o,, Yoıof adlı biri, eıhhf otomobili He memle· fiytlnl azami lndlrm~k IAıım · 
ti t~ ) •ndın bıçakla ıgır ket bıstaneıılne götOrGlmftı, dır. Ancık bu ıuretledfr ki, 
11tt'-'• 'ıe'talınınıı ve yırılı ıeh· fakat orada ôlmOttClr. Katil vaziyet haf lfler. Bogftn bile 
>tt ldt~te:leket hutınealne ge· tutulmuıtur. elde ııtok u olduğu halde pi· 

lı\... •oııarı "-1 A A cı yaea dCitftktOr. Mahsul, bol 
··1le umuttur. Dl· Bazı ıözlere göre IOD h!dlııe · 

~b._ 0 h1aatta bol kaldmldılttın ve maliyet it. ~ r: • nln ıebebl Yotıufun karıtıı 
~ •dit 'i'ı f latlerl, kokart •e göztııının 

'"- ~ -._, e tınının H1111n u mmehındır. Y osu(; karıııını 
ı,.. ı. •r11 d da teılrlle yGkaeldikten ııonra 
~ 1ıııt • ın • eıkl bir daı Buso "dan kıııbnıyordo . Bandın 

tt •tcL B ne yıp•cığız? ' ''•l · unun ıebebl yıl dolayı Hoıoya çatmıı ve kavga 
~~ ou''•larında bir tarlada bundan çıkmııtır. Kııll; ifade· 
I~ ~it atlbak met'eleıılnden ıiode neftfnl mddafaa İçin 
gel ı, .. ~r. Bo hidlııe kin· Yuııafu yarıladı~ın1 ııöylemlodr. 
~lal "lbdlw ~ ... -...... , lebe,,e kadar UHnıb Adliyece tahkikata devam edil · 

.ı~ ea~ bolmuetur. Enlkl mektedlr. 

''~ ll11eo te blrbtrıae raııııa. Kastamoni'de yangına 
~ ' laa~a baıı ıôzlerle Yu "'' ~ )tı;:' etını, n kavga Karşı Tedbir Alınıyor. 
~t 'tı-. bı 11 bıılamııtır. Haııo 
~lla ~l•)ı ~ tarafına ıakladığı 
''- tt-.ı 'P•rak:. Yaıaf 'ı hG· 

" ı. 1 te G \. qatt ' cndanı saplı· 
' (-.._. •11111tır. 
~ ,, k 

'a.._'""'-k eodtııl al °'itimden bt..' lçtn b. "'t la.. 'clerk ır taraf tın 
"-..,. q

11 
e1a Yerden kaptığı 

.... ~ lo11on be 
· 8.._d ıına fırlat · 
l..._ •ııa kısın Butıa; 

faa kalblpe •pla· 

Kaıtamonl 29 (A.A) - Be· 
ledlye tarafından yangın lehli· 
kealne kırıı ıerek olan tetblr· 
lerl almak için bir yangın ko· 
mlııyonu korulmuıtur. Komlıı· 

yon balkın yardımı ile yeniden 
ar116z ve diğer lazumlu vesaiti 
almak için hemen ite bıela· 

mıttır. Baııuııt idarece Gazi 
ıtıdı yanında bir gmdno yapıl· 

mqa betlumııtır. 

• • • 
Biz yukarıdaki eahrları yaz· 

dıktın ııonn iıtfhbarıttı çıhoan 

ırkıdııımıı bir hıber getir· 

mittir. Bu bıberde f lklrledmlzl 
teyfd etmektedir Ye fÖJfcdlr: 

88ğcıların kGkftrt ihtiyacı 

mea'eleıl Ozerlnde vlltyetçe 
eh~mmlyetle durulmaktadır. 

Evelkl gftn l~partı'dan gelmesi 
beklenen kdkdrtler hAla gelme· 
mit ve bu yfizden plyaııdakl 

kükürt fl•tlerlnde pebz bir 
yGktıello olmooıur. Keçiborlu 
kdkdrt fabrlkaıı mCldftrlOğftne 

gönderilen bir telgraf Ja fahri· 
kıdıkl hım kClkGrtlerln derhal 
lımir'e gôuderllmeııl blldlrll· 

r 
Mez 

Aile Yuvası 
GISztepe lıkeleıl aile yavaeı, 

mıy1110 birinci çaroımbı 
gftnQ açılacaktır. Geçen eene 
ıııyın mfteterilerlnden gördil· 
ğil fevkal4de rığbet ve le· 
veccfthten ce11ret alan yuH 
mQeııelılerl, hayal dıhı mG· 
kemmel •e çok daha mOealt 
terblbat almak .&uretlle yo· 
vayı ıçıcıklırdır. 

Gaıtepe aile yunıı, ıeri 
bonfur, ocozlok, temizlik ve 
bOtfto içkilerde nefaeet temin 
etmlı bolunuyor. Yuva9 111· 

yın mOoterllerlnl memnun 
etaıek için biç bir fedakirlıkt81l 
çeklamemlıtlr. Göztepe aile 
yuv11ına ıeref verecek olan 
sayın mGıterUerln her euretle 
memnun kılacakları 111ohık
kaktır. Bir defı tecrObe kt· 
f ldlr. 

Mez AiJe Yuvası 
MOsteciri Kenan 

ltalya'ya Arpa 
ihracatımız. 
Gittikçe Artmaktadır •. 

TGrkoflı Roma ıubeılnden 

İtalyan hababıt lhrıcıtımıı 
hakkında 11ehrlmlıdekl altka· 
darl•rı bir rıpor gelmlotlr. Bu 
r1porda ltalya'ya yapmakta ol· 
dolumuz arpı ihrıc•bnın art· 
makta olduğu ve blılm için 
daimi bir mahreç temini mGm· 
kan olduğa blldlrllmektedlr. 
933 y1bnda ltalya'ya 13536 
ton arpı ibr1ç ettfğlmfı; halde 
bu miktar 934 yıbnda 28089 
tona çıkmıotar. Yınl İtalya hft· 
kumetl arpa ldhılAllnın ytııde 

45 ini Tftrkiye'den temin et· 
mektedlr. Memleketlmlıden ge· 
len arpanın ıilrtıma . a daha ır· 
tırmık f çln arpılınmızı blr1 
fabrlblarını tanatmık 'fe Malt 
imalinde kullandırmak ıı mcim 
kClndar. 

ltalya ııon yıllar içinde mem· 
Jeketlmlıden fıılıcı yulaf çek· 
meğe bı11lımııtır. 933 yılandı 
hılyı'ya yalnız 6485 ton yulaf 
ihraç ettiğimiz halde 934 yılın· 
da 21216 ton yulaf lhrıç et· 
mit bolonuyoruı. İtalyı'yı hu· 
bobat Uuacatım111 ırtırmık ar 
tırmık ve mallarımızı tanıtmak 

mevklindeylı. 

Akblear Aııllye hoknk bakim 
llğloden: 

Akhlııar'ın Yıyakôy nahiye 
ıılnden Ahmet kızı ve Norl 
kar111 Refika veklll İbrıhlmlo 
mftv,,Jr.ldll meıborenln kocaeı 

ayni nahiyeden Mehmet Emin 
oğlu Nuri alf'yhlne açtığı bo· 
ıınmı dnaeı ftzerlne dnıh 

Manlııa ağır ceza mabkemeılnce 
on ıentıye mahkum ve hali 
firarda olduğundan lkımetgA· 
hının meçbuliyetl b11eblle teb 
Hğat yapılımımıı Ye davacı 

vekilinin teleblle lllnen tebllğıt 
lcraıına kırar verilerek mıbke· 

me 19.5.935 Pazartesi gftnG 
1111t dokuzda talik kılınmıı 

olm•kla yevmi mezk6rda dava· 
lının blzut mahkemeye gelmeıl 
veya bir nkil glSndermesl lüıu· 
mu lllnen tebliğ olunur. 1249 

Salihli Ticaret ve Sanayi 
odasından: 

Sabri Gftnen ticaret unvanı 
ile Salihlide Mltatpa11a cıd. 95 
numırah mığazadı zahire tlcı · 

tetl deerlnde it yıpmakta olan 
Sıhri gönenin J.u ticaret onvı 
nınıo kınan tlcareııln 42 inci 
maddeal mucibince ıılcllllnln 

147 11omır11ına kayt ve teecll 
edUdlgl Ub ol1111ar. 1251 

lzmir Ziraat Mektebi Modorlü
ğOnden: 

1 - Mekteblmlı sabit ıermayeılne alt Rint elmaeı kayısı 
mıhsulft 22 nlııın 935 gDndndea itibaren açık arttır · 

mıyı konolmuotor. 
2 - 7 may111 935 ıah gGnü 111t on beıte . lbıleal yapılıca· 

ğındao isteklilerin muvakkat teminatları olan otoz lira 
ile birlikte mektepte bulunmaları . 

:{ - M•hıul ve prtnameıfnl görmek lrıtlyenlerln mektebe 
mOracaıtlırı. 22 25 28 1 1 tı.l6 

Türkiye Ziraat Bankası Çeşme San 
dığından: 
Çeıme Zlr11t bınkuının ılıcadaki dört oda, bir 11lon, bir 

motbıh, bir çamııırhıne, 160 metre morabbaında avluan, için· 
deki bir kıayuyu mftıtemll banyolu evin l ·6· 935 ten 1·10·935 e 
kadar dört ıylık icarı 25 ·4· 935 günftnden itibaren 21 gftn 
mftddetle açık artırmaya çıkarılmıetır. S4rdlen pey hıddJ lAyık 
görOldClğO takdirde 15 ·5· 935 çartımba gönO saat 16 da iha· 
Jeııl yıpılıcağındın tıllblerln Çeıme Ziraat bankasına mftrı· 
caatlııa . 122~ 29 RO 1 2 

ilan 
3 Mayıs Cuma Günü Bergama 

Tenezzohn 
OtobClıle gidip gelme 175 koruatur. 
Komitemizin tertip ettiği gezintilerden birlncfıl 3 mayııı 935 

cuma glnG Bergıma'yı yıpılıcaktır. 
Bu gezintilere fıtlyen herkeı lıtlrak tdebtllr. 
Otobfteler 11at 7 ,30 da Konaktan gidecek ve eaat 17 de Ber· 

gamı'dın dönecektir. 
Biletler ı~ğıdı gôıterllen yerlerde ııatılmaktıdır. 

Torlng \olob Hftkumet konağında telefon H913 
Bldl Cemil lklucl kordon &ol 4020 
Ehram mığas111 Kemeraltı 
İzml: memurları kooperatifi " 8435 
Samerbank yerli mallar pazarı Odan pHarı 
Berber Abm&t Mwtıfı kardeıler İkinci beyler ııobğı 

Turlng ve otomobil knl6bft 
İzmir komitesi 

lzmir Muhasebei Hususiye Mndür· 
loğnnden: 

İdrel Buııutıfyel •lltyete ait Bılçova'dı Ağımea.0non ılıcalı· 
nada mevcut köhne demir, eaç, maden, mermer veııalre eıya· 

ların 11atılm111 enelce 20 gCln mOddetle llAo edllmlt ile de 
l1tekll çıkmadığından 29,4,935 tırlhlnden itibaren 10 gOn mOd· 
d~tle ozatılmıet,r. Arttırma ıırtlarını görmek lıtlyenler hergan 
Moh11ebel huııuslye mildftrlftğdne ve pey aftrmek fetfyenlerJn de 
ihale gilail olan 8,5,935 çaroamba gftnil 1111i 9 dan onblre ka · 
dar enc4menl ·tUlyete yatıracakları deposho mıkbozları veyıhut 
beakı mektublarlle beraber mtırıcaıtlerl. 1256 

Muğla Belediye Riyasetinden: 
Belediyece alınıcık 295 Ura 70 kuroelok evrakı matbaa Ye 

defterler onbet gCln mGddetle ıçık ekıılltmlye konmoıtnr. l) . 
mayıtı.935 çarpm '-a gQnd 111at 16 dı Muğla belediye encQme· 
nfnde lhıleel yapılacaktır. Fasla mıhlmıt ılmık latlyenlerln 
belediye rly11etlne mdrac11t etmeleri ll4ıı olunur. 1 7 124-7 

Türkiye Ziraat Bankası lzmir Şu
besinden: 

1,5.935 ten itibaren eatıeları :maliyece yıpılaca~ı 28,4,935 de 
Anıdolo ve 29,4,935 de Yeni Asır gazetelerinde llAn edilen 
Yunanlı emY1llnln 15,5,935 tarihine kadar gene aahoları hın · 

kamızca y•pılacığından enelkl llAaımııın hak.mO yoktur. 1255 

Sıhhll Ticaret ve Sanayi Menemen Aııliye hukuk 
od11ındın: biklmllğlnden: 

Yonoı Uğurlu kapı ·Tlcaret Menemen'nln Mermerli mı· 
unvanı ile Sıllhll'de Mltıtpaoı bıllesindeo Ihsan, karııı ııeher 
cıddeıılode 94: numarala m•ğ•· 
ıadı Zahire ıızerloe Ticaret tarafındın kocasılh11n aleyhine 
yıpın mumaileyh Yunm Uğurlu açılın boşanma davıeında mGd· 

kıpıoın bn unvanı ticaretin delıleyhln lkımetgahının meç· 
kanun ticaretin 42 inci mıddeııl 
mucibince ılcllln 146 numara· 
sına kayı ve teacll edildiği llln 
olunur. l 250 

Akblııar Saib hukuk hlklm· 
llğlnden: 

Süleymanlı köyOnde mubd· 
dema vefat eden SOleymın ka· 
rııı Lemanın terekesine mah
kemece vızlyet ve ıeptl defler 
edilmekte olduğundan kınunu 
maddenin 553, 560, 561 ve 
562 inci maddelerine tnfikın 
tarihi llAodan itibaren bir ay 
zırfındı mftteveffının borçlu 
ve alacaklılırının mahkemeye 
mOracıatla hukuki nzlyetlerlnl 
tesblt ettirmeleri ıksl takdirde 
kanuna mezkuruo 569 uncu 
maddetl hGkmftnGn tatbik ola· 
aıcaja UAD olaam. 12'8 

hollyetl haeeblle mahkeme gft · 

od olan 27 ,4,935 gtıoft için 

ilanen yapılın tebliğata rağ· 

men gelmediğinden hakkındı 

gıyaben muhakeme yapılmı· 

ıını karar verllml, ve kararı 

mezkO.r aleyhine beo gdn zar· 

fında itiraz eylemesi ve muba· 

keme gtınft olarak tıylo edilen 

18,5.935 comarteal gQnd 1111t 
1 O da maaırlfl gıyıblyeyi ve· 

rerek muhakemeye bizzat gel· 
meal veya bir vekil gönder· 

mesi aksi ıaktlrde h11klundı 

muhakemenin gıyaben bakıla· 

cığı tebliğ mıkamına kaim ol · 

mak Ozere keyfiyet ilin ola· 
aar. 1282 



"Atatürk,, Heykeli Mü .. 
sa bakası 

Denizli Vilayeti Daimi Encüme
ninden: 

Denizlide dikilecek "Atatürk,, heykeli mftnakasaema alt bazı 
maddelerin aşağıdc1 yazılı olduğu üzere tavzihine ldzum görül 
mfiştür. 

A - Müsabaka şartoameeinin ikinci maddeeiode gösterilE>n 
müddet 10 mayıs 935 akşamına kadar ozıulmıştır. 

8 - Şartnamenin QçQncü maddesinde yızılı olduğa üzre 
heykelin askeri ~uyafetie kaputlu ve son askeri kıyafet kararna 
meelue uygun olması şıtttar. Esasen poıu heykeltraoın san'at 
kudretine bırakılmıştır. lstf yenler bütan masrafı kendilerine alt 
olmak üzere bundan başka maketler gönderebilirler. Fakat Till 
yetçe istenilen eertlırdı bir maket gönderilmesi mecburidir. 

C - Şartnamenin ahınCI maddesinde maket için göıterllen 
1·15 eb'adı tabii büyOldftğe nlebetle değil bir buçuk mlsllde 
yapılacak olan heykP.llo cesametine nlsbetledlr. Ve maket için 
yazılan bu eb'ad en az bir had olup lııtiyenler daha büyük yap· 
makta mahtardırlar. Fakat bu trkdlrde dahi vll4yetten ayrıca 
bir masraf lctlyemezler. 

O - Vilayetçe ayrıca yıptırılacığı zikredilen bide hakkında 
heykel mdsabakaeına l1Jtlrak edenlerin mOtalAe beyan edebile· 
ceklerl şartnamenin yedinci meddeslnde zaten yazılıdır. Arzu 
edenler heykel maketi He beraber mukabJUnde blroey istememek 
eartlle kaide içinde maket veya proje ıönderehlllrler. 

E - Müsabaka neticesinin oartnımenln eeklzlncl maddesi 
veçhle tesbitl için gftzel ean'atlar akademisinin dahi mOtalılası 
ılaoacaktır. 28 28 1 5 1167 
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- Esnaf ve Ahali bankası -
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

--
--

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

Alaşehir, Tire .. 

HerUlrlQ Banka MuamelAtı Yapar .. 

Bir aenellk mevduata % 6 
Allı aylık ,. % 4.,1·2 = Vadeefz hesabı carilere o/ı ( faiz verir. 

- ım ı ı11 mm ıı mm mı mm ı m 1ı1111u 111111ıu1ıı m 11ı ı1ı ı 111mıimm1111111 mm ımı 
, a ' 

OksOrenler! Mut· 
laka (Okamenıol) 
Ôksnrnk Şekerle· 
rini Tecrübe Edi· 
n .z ..• 

ve Pürjen ~ahapın 
En Osınn Bir Mns
hil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayımz. 

Ku ,.,.eti i Mns bil 

fstiyenler Şahap 
Sıhhat Sfirgfin 

Haplarım l\Iaruf 
ecza depolarından 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 

• 
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r.---
1 Üniversitede Döçenr, 

1 (Muavin Profesör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara bergiin öğleden 
sonra bakar. 

Jstiklil caddeai No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S T A N B U L 
Telefon : 49250 

, 

KASE -
NEDKALMiNA - .... 

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

u~mö1r ŞlYllb<esfi 
ıldncl kordonda Borsa clvannda kendi binasında 

TELEFON: 2383 ····-
Hertürlfl Banka Muamelata, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

MOsait şeraitle mevduat kbul edilir 

Hububat, oznm, incir, pamuk ,zeytinyaAı, afyon ve 
sair emtia komusyonculoğu ıapılır. Mallann vOru· 
duoda sahiplerine en mfiAait şeraitte avans verilir. -lzmir Liman Jşleri Alım Satım 

Komisyonundan : 
İzmir beledlyeslle liman leleri umum mOdOrlGğftnün Karşıya 

kadı osmaoz.de biri kadınlara ötekiıi erkeklere ah boloaan iki 
deniz banyosunun 935 yılı yaz meveiwlne mahsus olmak aıeıe 
klralınması 17 .4.935 gOnlemecioden itibaren . oobeı gda mOd· 
detle artarmıya konnlmootur. Artırma açık olarak mayJBın ikinci 
perşembe gnon saat on altıda birinci kordonda lzmlr Uman iş· 
lerl umum mftdürlOğü blnaeında toplanan komiayonomozda yapı· 

lacıktar. Şartnameler her vakit komlıyonumuza müracaatla gör6· 
Jebllir. Arlllrmıyı gireceklerin yOz on beş 11.ralık teminat mak· 
buzu veya bankı mektubu ile birlikte komisyonumuza baı 

•ormalıdırlar. ( t 118) 18. 24. 27 1 

Tt:.:J Q K iYE 

Z:IR/u~~T 
BAN~A51 

Fratelli Sperco Vapur Acenta81 

ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI ~ 
"UL YSSES0 vaputu 18 nlıanda doğru Malta. .::--

Roterdam, Amsterdam ve Bamburg Jfmıuları için yfl~ ., 
"HERMES., vapura 16 niaanda limanımıza @'flllp yOk ... rİ 

oalttıktan sonra Borgaz, V arna ve Köstence limanları lçlll 
alacaktır. il' 

"STELLA,, npuru 21 nisanda gelip 1 mayısta Ao•erlt pr 
tterdam, Ameterdam ve Bamborg limanları lçfn yük al•~~ 

uBERMES,, ı1 mıyıeta gelip 9 mayısta Anvera, Rotte 
Amstf'rdım ve Hamborg limanları için ynk a.Jacıktır 

SVENSKA ORlENT LlNlEN (1 
"SMALAND,, motör6 14 obanda Roterdam, Hamborf• ff 

penhagen, Danızlg, Gdynıı,Göteburg, Oslo ve lskan41" 
limanlarını hareket edecektir. Of" 

•'ERLAND.. motörü 2 mayısta Roterdam, Bamburg, titl" 
hage, Dantzlg, (;dynlı, Cöteburg, Oslo ve lskandluavy• 
lırıoı hareket edecektir. 

SJ.~RVlCE MARlTlM ROUMAlN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer , 

" ALBA JULYA " vapuru 1 maytBta gelip 2 mayıstı il 
Cene•o, Marsllya ve Barıelon'a hareket edecektir. ..,"'f 

"PELEŞ,, vaporo 26 mayısta gellb 27 mıyııta Malta, 11J 

v" Baraelonı hueket tdecektlr. 
Yolcu •e yük kabul eder. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 
İzmir Nev·York aruıodı aylık muntazam ıefer .,.,. 

0 RINOS,. vapuru 30 nlHnda ( Doğru ) lzmlr'den ~· 
için yak alacaktır. flJ"' 
Hamlı: ll•nlardakl hareket tarfhJerlndekt değtılkllklerdeo 

meı'ullyet kabul etmez. . J 
Fazla tafsU•t için İkinci Kordonda TabmU ve Tahl17e ~ 

blnuı arkasında Fntellt Spel'co acentalığına mtıracaat ~ 
rica olunur. Tfllefon: 2004. · ~ 

V.N. 
VV. f4'. H. \'an 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE L1NJE 

"SAMOS.. ..,ıpuro 29 nisan· 
da bekleniyor, 2 mayısa kadar 
AnTera, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen lcln ynk alacaktır. 

"ALIMNlA,, npuru 8 ma· 
1ııta bekleniyor, Anverı ve 
Hamborg'tan i yalı: çıkaracaktır. 

Tayyare Piyangosu 

19 uncu Tertip ; 

Jetleri Satılıyor" 

Büyük lkraıııif 

25000 lit9 
Mokafat 

20000 JjtS 
"HERAKLEA,. vapuru 13 

mayısta belı:lenlyor, 16 mayııa 
kadar Dakerlı:, Direkt, Anven,, Olivier ve şO 
Roterdam, Hamburg Te Bremen• L• . V ...dl 
llmıularına yfik alacaktırr. • 81 ımıtet ar 

ARMEMENT a. sceuıoT. Acentası 
HAMBURG """ 

" BANSBURG ., npuru 2 CeodeU Hu. Birinci ' 
mayısta bekleniyor. Hamburg Tel. 244S ~ 
Te Anverı'ten yak çıkaracaktır. 1'he Ellermu Lloel f 

SERViCE DIRECT DANUBIEN °RUNU,, vapuru olJllı' ~ 
TUNA HATTI nunda Londra 'fe Aofll'" 

"ATID,, motörQ 12 mıyıata gelip tahliyede bulun--ıı' 
bekleniyor. Budapeote, Bratlı· ayol zamanda Londra .e 
tın, Viyana [için yak alacaktır. için yük alacaktır. -1 
TBE EKSPORT STEAMSBtP "ALLGERIAN,, vı~' 

CORPORATıON yııı bıelıngıcındı L1•e7 
" EK.SELSIOR,, nporu 3 Senanıea'dan beklen~ 

may11ta bekleniyor, NeTyork Deutaache Lnante '5; 
için yak alacaktır. "ANGORO.. vapurll " 

"EK.SMINSTER,, vapuru 15 ıanda Hamburg, Bre; 
mayısta bekleniyor, Nnyork ktedi'' 
için ydk alacaktır. An•era'ten beklenme ti 

N. 8. - Gellı tarihleri ve Not Vurot tarihleri ff il. 
vapur tarihlerinde aceatemlı purlarm lıfmlerl eseri•• ;t' 
blçblr meı'ollyet kabol etmn. ıU<Ulderden meı•oJI: / 

Tnlcfo11 No. 2007 2ooq edtlmeı. ~ .... 

,111111111111111111111111r Doktor .._111111111111111101 

~ A. Kemal Tonay 
~ Bakteriyolog ve bula,ık ile salğm hastabld,ı = birinci sınıf mfltahassısı .;_ = Badmabane istasyonu karıısanda dibek ıokak baııodakİ &t!,s f 
=: det salonu üstünde 30 aayıh ev Ye muayenehanesinde sabah 
;;; dan akaam Hat 9 a kadar hastalannı kabul eder. uJıl fi 
;;; Müracaat eden hastalara yapılmuı lizımgelen sair tab ffl 1 
§§ mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmaeın• ~ 
=: rillen Pnomotoraks (hava vermek) muayenehaneainde 1110° 

ffiJ 1111 y•pd:r · 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~1111 ~aJ • 
/lTOrkıye Ziraat Bankası Izoııt 
besinden: ~ 

- - . 31•'' f' _ 17 ,4,93o tarıhlnde kapılı zırf la ihaleleri yapılacata b~ _... 
de Yeni Asır 4,4,935 de Anadolu 8,4,935 de Utoaal --~ 
12,4,935 de Anadolu gazetelerinde ilin edilen Yuaaobt•f 6 
nln ihaleleri 13,5,935 tarihine ~arlıAa hırakılmıttır. 5' ı•~ 
mQbıdll bonoau veya petln para ile nakteo yapılır. 

1 
~ 

muhammeneıi lklbln Ura veya daha ılyade olan em••1 • f1"'
11

• 

kat'lyelerl lıtlzanı tabidir. Malın aatıldı~ı ıeneye 111 ~ 
vergi ve belediye reılm veıafr batan muraf lar mOıterl: ~ 
lstlyeolerln yaıde yedi boçok temlnatlerlle birllkıe lb 

11
,e 

1aıt 14,30 dı Zlnat baakaııaı m6neıatlerl. 


