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Ay=Ji;.ı=··Haıı;;ı=;~ı=;s2,ss40·Zı;: lngiliz lzmir'in Çöpçatanı Söylfiyor 

Kızım, Bu Adamı istiyor giliz Lirasına Satın Aldık. Musun?.. Evet! -Satın Alma Mukavelesi, Devletimizin Şeref ve ltiba- ' Sakın ilk Aşkı Sorayım Deme.. Kıyamet Ko
par! Erkek Te Yalan Söyler, Kadın Da •.. rına Güvenilerek Teminatsız Yapılmıştır. 

fı ' tamamen bltmlı ve kararlıı· Sorduğum aualJer şunlardır: 
tırılan eHalar, tektller heyeti· l - Hayatta ençok korkduğunuz dakika, 2- Eoçok eevindi· 

1 nlo kararına iktiran ederek, ğiniz dakika, 3- Saadet hakkındaki tellikkiniz, 4 - En fazla ya· 
bugftn yeni bakanlık blaaeının \..._ lao söyliyeo kadın mıdır, erkek midir, 5 - Yalan lazım mıdır? 

Bayındırlık. Bakanı Bay Ali Çetin Kaya makamında 

l.11kara 1 (Telefon) - Ay· k•nhğı ile tlrket murabbası 
.. Oemtryollarının satın alın · (Adın) araııındı dört aydan· 
~etrafında bıyındırhk ba· beri devam eden milıakereler, 

Sovyet San'atk3rları Bu 
Akşam Geliyorlar •. 

~ğerli Konuklarımız ilk Konser
erini Yarın Akşam Saat 21 De Hal
kevi Salonunda Vereceklerdir .. 
Sotyet Roıyı· 

'aa hGy6k ope· 

~Q çok de· 
etli 11m'atkAr· 

1-t., Yırın alı:pm 
hbrtllltade bolu· 
''-ltlardar. T11 ..... 
l -.,, gtı si de 
alt .. , 
~ il •tktr gru· 
~ 01111 mlıaf lr· 

.._, taal&ın Anka· 

l da ki kon ıer· g':' çok alaka 
~a, •e btıynk 
l tlere maz· 
q•t 
p lı ol ıno fto r. 
k~ rı lımtr hem· 
'°ti aiti Bay Vo· 
hf :of, heyetin 
.. Bıy Arko 
"0f' 
ı, 1 lllut la kı ... ,,, 
~~de oğra· 
e,._

1 
'•na tualyc 

Sovyet san'atk5rları Ankara'da Maarif Bıkırnımızla 

~ 1 •e artistler de 
ler;"'nlyetle tel&kkl 

'· 

Tfirk. gazetecileri arasında 

buno kooıerler de Oalkcviode terlle· 
etmlt· cektir. Akıl takdirde başka 

b" 
8•lke'tlınlı, İzmir balkanın 

- Sonu 4 ncQ yftzde -

Gnnon Mes'elesi 

meraılm ıalonondı bayıodırhk Evlenme aralıyormue deyen· nrdır. Bu direklerden bazıaı 
bakanı bay Ali Çetlnkayı ler, ne kadar Lldanıyorlar?. elmas, baım altın, h.s111 gG· 
ile Miıter Adın tarafından ~endine gChen den, kadmh 
imıalanmı,hr. erkekll babayl~ltlerlo biç dur 

Aydın Demlryo.llırı, bu yıl dukları yok. Bizim çôpçatao 
haziran l deo itibaren teıllm Bıçakçızadc Bay Bakkınıu oduı 
alınarak devlet" geçmlı bola· lngiliz Maliye Bakanı Çemherliyn •ızır . ,1ıır işliyor: 
nacaktır. Satın alma bedeli, Londra, 1 ( A.A) - Dan Çlf deşen. çif tletene! .. 
yflzde yedi buçuk faizle Odea· sağlam bir açıhtı m6teaklb İn · Olaya nlolo yeni yeni te· 
mek 6serııs bir milyon 825 gllls llraeı birdenbire gnıemlf melleri kuruluyor .. Kıı geldi mi 
bla 840 fagllis liraudır. •e bu hal kambiyo mabaf I· meveimldlr derler, nlenlrler .. 

Ha mukavele, ıarf detletla Unde u çok oaıkınlığı muclb Bahar gelir, tam ee•ltme ça· 
oeref ve itibarına dayınub ve olmuıtur. ğıdır derler, e~lenlrler. Yaz 
temlnabız olarak ıkdr.dllmlı Ayni mahafU bu htdlıeyl gelir, bir ıebeb bulur, gene 
bulunan ilk moknele olınak Amerikanı• g6mlf mClbaye• jnlkAh dalrealnde ıoluğa alırlar 
itibarile dnletln mali tarihinde elyaauıa• kartı koymak makaa· •e bizim Bıçakçızade, bunları 
mea'od bir hAdiıe teıkll etmek· dile kambiyo ınGvazene eerma·: ~blrlettlrlr, durur. Ha1ırh, mB· 
tedlr. yedaln mtldahaleılne atfediyor barek bir it do~roııa ... Vatana 

Devlet demlryollırı e"heke lar. 4,8i de açılan dolar plyı· eılAd yetlttlrmekten ze•kll ne 
11lne girecek olan Aydın demir· Nıı 4,84,12 de kapaomııhr. tardır ki? .. 
yollarının, yordamazon en fe . Franıız Frangı da 73,25 e ka Bıçakçısade bay Hakkı yeni 
ylzll alınından geçmeal haeeblle dar fırladıktan ıonra 72,93 de• bir aeal çıkarmıf... Her çlf te, 

Sonu ' nccı yGsde - kanr kılmııtar. nlenmenlD felaefealnl lub edl· 

P K 1 G b d 
yor te diyor ki: 

artİ UrU tay rU UD 8 - Memleket bir binıya ben· 

Bay Halla Bıça\cıoğlu 

mcıı, bakar Ye aalreclir. Bo dl· 
rekler, mcıtemadtyen eeldrler 
ve hanların değlemeııl, yerlerine 

- Sonu 1 ncll •hlfede -zer ki onan birçok direkleri 

Bulgar'ların Türk 'le re Kükürt Ihıik&rı Mes'elesi 

Gösterdikleri Zorluklar. Ziraat Bank~sı Direktörü 
Bay Şükrü Kaya, Saylavlarm Yap· Dün 

tıkları Sorgulara Cevab Verdi . Bize Neler Söyledi? 

kurultay grubu bugBn ıah ıaat 
15 de Antalya ıaylnı Cemal 
Tanca'nın başkanlığı alhl\d• 
toplandı. 

Ankara, 30 (A.A) - c. H. P. nn ve enalarına karıı mama Bay Aşkı Eren, Ziraat Bankası, Ko-
neat edUmiyeceği hakkında kort lşile Alakadar Değildir, :oiyor. 

l - Bulgarletan'dan yurdu· 
muıa gtlen bası göçmenlerin 
hayvanlarının hududlarda ahko 
nuldağu bakkanda Edirne eay· 
lavı -:t:ı ef Aykut v~ arkadao· 
daşlarının yaptak1arı ıorguya 

lçiıleri Bakanı eevab terdi. 
Bulgar hGkumetlnln, Sofy• 

elçimizin mClrıcaatana kartıhk 

olarak Tcırk gOçmenlerlnln hay· 

bit.._~tQf ean'ıtUrlara dinliye· 
tettt~ eflDI temin lçlo eıaah 
it.ık ıt ılına,tır. Bu meyanda ,,1 blnaeı, Tüı:k-Roı bay· 

'et c le donatılmaotır. tık kon· 
21 d Qwoı gftnCl aktamı eaat 

Kim Haklı? lımir Ziraat 

Dftnk6 •yımısda, kGlı:Grt 

fl•tlerlnde bili lhdktr yapal· 
dı~ı, beklenen yerli kClkGrtlc 
rla henClz gelmemi ı olduğa 
yazılarak deniyordu ki: 

Bankası bioau 

rek kak.art meı'eleal hakkında 

blzlınlc konooto. Bay Eren ile 
aramısda geçen koaoımaları ti.:. 'terUecektlr. 

P~ flr .. n'atkbların da bir 
"Gl llllıra olabllece~l dDtO· 
ttıe ";ktedlr. Fakat eıae ltlba· 

'-'...:" konııer terllmeıl ka· 
Sete talınııtır. Bu ıoretle tlOrt 
~t1,11

1ç1Gde mftbtm bir halk 

&ı.._1 ' koneerlerden letlfadc 
tllda~ olıeaktar. ilk konser ve· 

~ten .... ,..,ti .;.~nra binanın akoııılk 
f l1a11a &kında orkeıın ıe· 
ef

1 
lllGtıleah ahnıcaktır. 

IDQ •ıfık gGrClree dlger 

iki Cevab Daha: Birisinde Fabrika· 
törlere Tarizler Yapılıyor. 

Uncular, fabrikacılar ve bele· 
diye ara11ndakl tıblnye cıcretl 

• lbtlltf ları 6ıerlnde, diln bir 
mektob aldık. Mektub im· 
zaııızdar. 

Bandı deniliyor ki: 
Belediye fabrlkaıı, birçok 

aeaeler yaptıAı tecrlbelerle 
batdayıa 100 klloea'ndıa aldıgı 

88 korof ktıeor 111ntlm Dğfttme 

Gcretiol, geoe tecrabeye lıtlna · 
den 56, 7 4 koroıa indirdi. 
Bundan takriben on ay evel 
elinde eldokçı mal yani çıka · 

rılıcak bir lıl bulundu~o bir 
um1Dda, tenıllAtb tarifenin, 
yeni 74,56 kuraıon maıınfı 

- Devamı 4 ClacCl yllde -

Sorguya yapan Edirne ıaylavı 
Bay Şeref Aykut 

nrdlğl teınlnıtı partiye bildirdi, 
Bakanın bo lsahı aoranlarca 
yeter gOrllda. 

2 - Edirne aaylnı Şeref 

Aykut'on Kotranye çiftliği, 

Audh barutbaneıl ve çayın 

Ue Vezir çayırı ve Menekoe 
çiftliklerinin çe•relerlndekl kOy· 
IGye niçin değıtılmadığı bık· 

kında yaptığı aorguyı lçlılerl 
Bakanı Ş. Kıya aaf hılarlle ce· 

- Sona 4 uca ıabifede -

Ziraat bankuı taktlle ted. 
birli dananmıf ve memleke· 
tla kDkDrt ihtiyacını dDtClnmGı 
olıaydı bOyle bir durumla kar· 
oılaıılamHdı. Ziraat baaka11, 
mncud teokllAtlle bo iti pek 
Alt yapabilirdi. 

Ztrıat baokuı İzmir ıobe1I 
dlrektGrCl Bay Atkl Eren, dan 
ubah mıtbumıu telefon ede· 

- Sonu 6 ıncı yDıdc -

Yeni Tefrikamıza Ya· 
kında Başlıyacağız •• 



Kordon 
Otobosleri. 

Çokıükür, kordondaki atlıtram· 
nylardan kurtulduk. Ne idi o bal? 
Gelen güler, giden güler, bakan 
aAlar, gören ağlar... Bay Aniştayn 
kusuruma bakmasın, her jl zama• 
nını beklermiı, derler. Meğer doğ· 
ru imiı... Zamanı geldi. lamir kor· 
donunda itliyen atlıtramvaylar da 
ortadan kalkb ..• 

Kordon kordona benzedi oimdi. 
e gülen var, ne ağlıyan... Gülen· 

ler belki birkaç dakika hoı ukit 
geçiriyorlardı. Ya biz ağhyanlar ... 
Memleket bizim, çirkinliği yaptan 
da biz oluyorduk. O çirkinlik or· 
tadan kalkınca, kordon bize, biz 
kordona bakarak içimizden gelen 
bir 1evincle gülüyoruz. 

Beni düoündüren bir nokta 
var: Atbtramnylar kalk.tık.tan eon· 
ra kordon tramvaylan acaba nasıl 
itliyorlar? Tramvaylar varken, oto
bw biletcileri: 

- Tramvaydan evel gidiyor! 
Diye bağınyorlardı. Tramvaylar 

yok artık... Acaba şimdi ne aôylfi· 
yorlar? 

Kent &.urultayı Qyeainden Avu• 
kat Bay Ahmed Şilkrü, Kurultayda 
bu it konuıulurken: 

- Teklifim tuhaf olacak am· 
ma, geııe eöyliyeyim: Atlıtramvay· 

lar, otobaılere bir rakib olduğu 
içiu, .İtteraeoiz athtramvayJan be
lediye ioletlin ... 

Demitti. Buna kimae yanıt
madı ve .boJediye bafkanı: 

- Ba iti de belediyeniz yo• 
luna koyu. 

Dedi. Şimdiki vaziyetin ne ol· 
doğana pek iyi bilmiyorum. Bele· 
diye, Kordon otobflalerioin iıleme 
tutlannı gôıöntmden uzak tut· 
mana, athtramvaylara rahmet oku
yan bulanmaz! ..... 

[ G lÜI ın ü ırn T e O y a z o D lU y lU k O a ır ol Gdnruı 
• Kilçflk 

Sofya'da Kanlı Çarpışmalar Oldu. 10 Alman -=N==n=rus=s==ay=ım=ı ~· 
Genel nilfoa 111yımı hııırbk· 

Komün_ist ve iki Jandarm. a öldü. Tersnaeleri Dur- tarının k.ontroUl dan akfl
111 

bitmlotlr. 
madan işliyor.. o. Saim Gitti. 

İatanbol, '1 (Hoıosi) - 1 Mayıı amele bayramı m6iiaeebetlle Sofya'da komOnlıtlerle zabıta 
araaında mftıademel-tr olmoetor. Komtınlıtlez:, S~fya'nın muhtelif yerlerinde nftmaylışler yapmıolar 

ve beyannameler dığıtmıtlardır. 

. İıtanbol, 1 (Buıoıf) - Al· Gftree mllli takımı kr.ptaD• 
man ter11nelerlnln, geceli gOn· Bay Saim; bogftn Kiıtabya'1• 

Vokobolaa çarpıemalar neticesinde komtlnlatlerden 10 ve jandarmalardan iki kiti ölmftıştilr. 
dazlft çahetıkları Parls'ten ha· gidecek, oradan ,da latanbol'• 
ber verlllyor. ~eçecektlr. Haber aldığ•ID ... 

Bulgar 11bıta11, gGç halle aaayloi temin edebllmlııtir. Namaylecl komOnlatlerden birçok kimseler 

tevkif edllmlıtlr. 

~~~------.. IH•~··~•~t+•~·•--tl .... ----~~~-
8. Receb peker göre; gftreocl Bay Satm'ln ls· 

mlr'de gilree öğretmeni oıırak 

lngiltere Kabinesi Son Du-
lstanhul'a Geldi.. kalmaaı ıçın umumi merkeı ,e 

federaıyooa mtırecaat edilecekdf· 

rumu Tedkik Ediyor. 
lstanbnl, 1 (Bosoli) - C. 

B. P. genel kAtlbl Ktıtabya 

ıaylnı B. Receb Peker, rehatsız 
bulanan çocuğunu görmek tııe· 

re buraya geldi. 

Al ' K M •k o· p N V 1\'lısır Kabinesi manya ya arşı ilştere ır rotesto olası e- ·. . . 
·ı · M h td· L 1 L d , M G.d. ? Istıfa Etmıştır rı meSI U teme lr. ava OD raya I ı ıyor. İstanbul, 1 (Huıoat) _ Ka· 

Lond11, 1 (A.A) - Kabine bir tıtlkras akdini teklif ede Lond11 1 (A.A) - Dally hlre'deo haber verJUyor: Ziver 
bogtıo Alman ıllAblanmaıına ceklerl ıannolunmaktadır. Mail gazetesi bay Makdonald'ın paışa kabinesi istifa etmlıştlr. 
kartı alacağı vaziyeti tetkik 1ıtanbol l (Hosoei) - Frao - ıôylendlğl gibi Kraho joblleıl F R 
edecektir. Derple edilecek lhd: 11 dııı bakanı Bay Laval'ıo, ba eenllklerlndeo sonra nztfeılni raDS8 usyaya 
mailer ıanlardır: hafta içinde Londra'ya gideceği terketmlyeceğlnl yazmatadır. k • 

Cennreye mtıracaat, Streza ve lnglllz rlcallle mtıblm mtı · Bu gmzete ilaveten diyor ki: para verece IDIŞ 
kararl1rı mucibince Fran .. , 11kerelerde bulunacağı ıöyle· Baebak.anm ııbbt vaziyeti İıtanbol 1 (Hoıosi) - Fran· 
İtalya ile mtıZ1kere n BerUn'e nlyor. ıon zamanlarda çok tylletmlıı· eanın, Ruıyaya 6 mUyon frank 
bir proteato not111 vermek. İıtanbol, l (Boıoıl)- Fnn· tlr. Şimdiki intibah deneıl ödOnç para vereceği ıöylenlyo~. 

Ba ıon ihtimal diğerlerinden 1111 deniz bakanı Bay Pfyetrl, ıonona kadar hakdmette kala· KöprOJQ 
dıha kuvvetlidir. K•blne avam bugtın lngUlı dıt bıkanı Con caktır. Bakanl1r umumi lntl· 
kamaraaında yana mllli milda· Slmoo'la anm kamaraaında habıta kadar mevkilerini mu· Euad Saylav Mı Oluyor 
faa hakkında yapılacak olan Almanya'nın ıon vaziyeti etra hafmza edeceklerinden kabine İstanbul, l (Buaosi) .. Mer· 
mazıkerelerden evvel bir karar fında ozon milddet konuemae· tebeddallerl ehemmly1Jtl1 olmı · hum Ymof Akçora'dan bot ka· 
vermlyecektlr. Baıı muhafaza- tor. Fransız deniz bakanı. İn· yacaktır. Do karar bakanlıklar lan Karı aaylavlığına KöprOld 
ktr azaların bu milli mddafaa glliı deniz birinci lordu ile de mıbd ilinde mtı11ld bl L. ışekllde Bay Foıd'ın namzed göıterlle· 

Murahhaslar DöndOlet 
lıtınbul'da toplanmıf olaD 

kadınlar kongreılne İo~lteft 
ve Mııır hilkumetlerl kadıobf ..,. 
namma lııtlrak etmle olan 
klz bayan don denlı yoll•'

1 

lııletme ldareılnln (Aukırt) 
vapuru ile lıtanboldan ff'~ 
mlze gelmleler ve akeam aıe 

Ue hareket eden ayni vapur 
rroo· 

lskenderlye'ye gltmltlerdlr. & 
ll· gre morahhaalau; vapurun 

manımızda kaldığı maddelçt' 

vapurdan çık~~ 

KOtahya'da PorseleJJ 
Fabrikası Yapılıyor 
Ktıtabya, 30 (A.A) - felll' 

muzda temelatma meraıf 1111 11
' 

pılacak olan porıelen fabrl~: 
ıının kurulacağı yeri tayin ,. .. 
mek 6zere Sftmerbank tarı 1 dın gönderilen m6beodlı fi ' 
mlıı ve fabrikanın korolıcall 
yer hakkında tetkikatı .,..ı.· 
mıebr. bfLI d 1 oıon mGddet koaoımoıtnr. kartılanuuttır. 

programının tat • n e yen ce•I ıOylenlyor. izci • • • • .. " 
-=----=-~-------ve.r;..g'_ıe_rı_h_er_t_•r_•_'_e_ım_e_k ıçtn A k K d I Ç z· ~ . 3 Fransız Matbuat Yasası DeğitiY0' 

a.ııt· 
Mahkemelerde tatftr a ın arın ay ıyaıetıne 

Soğancı Mehmed Bağırt· 
yor: Kim Hunlar? 

-------
Suçlu Deli Rolo Yapıyor: 

Ben Deliyim, Diyor .. 
Gert tGtGn kompaayuıada 

aıtıbap bay Recebi blçalla 
mlteaddld yerlerinden yaralı · 

J•nk öldftren ıoğıDCI Mehmet 
adla •bıkalıaın daroemaıına 
dan ağırcesada batlaamıttır. 
Soğancı Mahmed, ıaçı •kalı 
DAmıı ve elblaeılnfn ceblerl 

datan 91karılmıe bir nzlyette 
mahkeme boıuranda bazı deli 
hareket •e tnırları takınmıttır. 

Okunan lıtlntak kararname· 
ifade Tdr.k cesa kaaunoaan 
611m maddeelne göre ıorıaıu · 
aan yapılmuı lıtenlyordo. 

Mahkeme baekanı bay Sabit; 

10çlayu latlcvAba batlayı"ca 
eoğancı Mehmed evvelce sabı· 

tada ve 10rgu hAklmlfğlade 
yapbğı gibi hiçbir şey ıôyle· 
memlt, ıaamakla iktifa etmlı, 

blnnlık gene deli taklidi ya· 
pank: 

- Ba adamlar kim yahu? Ne 
btlyoreanua? Bent idam mı et· 
mek lıtlyoreoaaı? Edin de kur· 
taJayım. 

Demlflfr. Bu tözleri tızerf ne 
batken: 

- Cesan idamı muclb lıe 
belkl o da olar. Demletlr. 

Sabıkaa olub olmadığı 10r· 
gaıuaa cevab veren ıuçlu kı· 

kanlı bıçağın kendfılne alt 
oldoğano itiraf etmietlr. 

Valt'ayı görenler phft 11fa . 
tile dinleamlşlerdJr. Bnnlırdın 

bay ScUeymın; Receb'I bıçakla 
yarabyan Mebmed'ln elfnde 
bıçak bulunduğu halde kıpıya 
doğru kotm•~• baeladığını ve 
gece bekçfılnl de ıôzle tehdit 
ederek kaçarken bekçinin 11t· 
tığı ıllAtan yaralandığını ve 
yere dtıettığftntı, HaUd oğla 

bay Mehmed; vak.'ıdaa bir gtın 
entıl ıabahleyln eaat bette 
katili; uıtabıoı bay Receb'ln 
evi civarında dolatırkea gör· 
dGğOntı töylemletlr. Diğer ea· 
bitler de dinlendikten ıonra 

deli olup olmadığının anlatıl· 

maıı için mftphede altına alın· 
masana ve diğer ıahltlerln din· 
lenmeel için doroıımaaının 22 
mayii çartamba gdnftne hıra· 
kılmaaına karar verilmfııtlr. 

Ağırcezaya Verildi 
Karşıyaka nıblyeılaln Bacı 

haıeylnler kôyGnde 1ımail oğlu 
Şaban'• bıçakla boynundan ağır 
ıorette yuaJamakla ıuçla Meh· 
med oğla Ali hakkında birinci 
ıorgu lıtkimlf ğl nce yapalmakta 
olan tahkikat bltmlı, ıaçlanon 
doroıımaaının ığırcesada yapıl· 
maıına karar verllmleılr. 

Şeref verdiler · 
Ankara, 1 (Bnıuıi) - Kadmlar eılrgeme kurumunun ordu 

-evinde verdJğl çay ziyafetine eeref •eren Atattırk; Tılrk kadını· 

nın vasile ve taUm terblyeal hakkında kadınlarımıu dfıkfirler 
verdlrtmlıler ve neticede: 

- Çocuklar yetlıtller, bizden daha gGıel dGtGnGyorlar, daha 
iyi ifadelerde bulunuyorlar. 8oyormaılırdır. 

Atıtark ayrılırken bGtftn haziran: 
- Varol AtatGrk 
Diyerek kendilerini teut etmttlerdlr. 

Türk ·· Fran~ız Dostluğu Gonden 
Gone Kuvvet Buluyor. 

İıtanbul, 1 ( Hoaaıi ) - Çanakkale mobarebeelnln yıldönOmd 
mtıaalf\betUe Parlı'te meçhul aıker Abldealne aef lrlmlı Bay· 
Suad'le birlikte Franıız rical"; T6rk - Frao5ız bayraklarlle çe· 
lenkler attılar. 

Franıız gazeteleri, bo merasimden bahıfle TGrk - F11nıız 

doıtloğo erafında uzun makaleler yazarak memnuniyetlerini 
göıterlyorlar, 

ltalyan'lar Şüpheli Bir Alman 
Tayyaresini Yere indirdiler .. 

Seıtokalehde 3o (A.A) - İtalya bava kuvvetlerinin b6ydk bir 
merkezi olan bu ıehir tııerlnde birçok defalar uçtuğu görOlen 
bir Alman ıayyareıl 6 İtalyan aakerl tayyareıl tarafından comar· 
tetf gonG yere lnmeğe icbar edfmlttlr. Bakômetln ılmdiye ka· 
dar gizli toUoğo bu haber yeni lfta olonmoetur. Alman tayya· 
reılnln içinde sivil glylnmlt bir pb11 bolonoyordo. Zannedildi· 
ğlne göre ba bir Alman ıabhldlr. Üzerinde Alman markalı iki 

fotograf maklnaıı buloomoetor· Şimdi mevknf boloamaktadır. 

Türk Kuşunun Nazari Derslerine 
Ankara'da Başlandı .• 

Ankara 30 (A.A) - TGrk koeanon naZ1ri dertleri dan ak· 
pmdan itibaren Tftrk Tayyare cemiyeti merkez blnaııuda Tftrk 

kota •lononda batlanmıııtır. Mayııın dçilııctı cama gana ••t 
15 te hava alanında Tdrk koeonun açılma reımi yapılacaktır. 

Bu meraılmde So•yet Roıya'daa gelen mnallfmler motöraoa 
tayyare Ye paraeGtlerle uçaı ve atlama tecrilbelerl yapılacakt1r. 

Teablt edilen programa nazaran o tarihte baehyarak her cuma 
gftnft hava meydanında umumi oçoe dertleri verilecektir. 

diden 7 .6 yıl bapıe mahkum 
edllmlı olduğunu ıöylemlıtlr. 

Şahitler dinlenirken de suçlu 
gene dell bareketlert yapmıe 

Emniyeti Suiistimal 
Mııırlı caddeılde Mehmed 

k•ptan kısı Bayan Batlce'atn 
kocası ôlG İhaan'dan kalan 
Balgarlıtan'dakl 32 parçadan 
ibaret eml•klnl aatıb paruını 

vermlyen ve emniyeti ıullıtlmal 
eden Frederlk Kohea ıcWyeyo 
verlJmlfdr. 

Acun ökonomik Vaziyeti 933 Sene-

ve: 

Banlar kimdir? Ben ban 
lan taaı .. yorom deımlfdr. BJr 
uabk ta: 

- Ben deltyim. Demlttlr. 
Sacla; ke•dlatae gllteriJa 

sinden Farksızdır 
Roma, 1 - Ulaalanraıı metal bDröıtı baııkını bay Botler 1 

dOnya ökonomlılnln 1933 yılından farbız bir •thUtk içinde 
bolondağaau ıöylemle, lt1lılere para ve yiyecek verme kliğin 
gençler tızerlnde fena tesiri oldğonu, bayındırlık leleri balank 
bunun karplaamaıını mGdafıa etmiştir. Ayni samandı it eaat· 

terinin ualtıla11aı, aeaaylba temlklal tamye etmlttlr. 

Harb Gemisi Istan· 
hul'u Ziyaret Edecek .. 

latanbul 1 (Hoıuli) - Fran· 
ıız donanmaaından Jandark 
kruvazörClle iki harb gemisi 
30 mayıata İstanbul'u ziyaret 

edecektir. 

Ankara, l - (Huıoıi) JD 

buat kanununda değlelkU~ 
yapılacak n yftkıek tı 

kaydf kaldırılacaktır. • 

Çankırı Belediyesı 
Bele• Çaukm, 30 (A.A) -

0 
diye mecltıt toplanbPn• ~ID 
vermletlr. Badce tutan elli 

liradır. 

ismet ldönü, Nazilli Fabrikasının 
Temel taşını Atacaktır ,,,.. 

Ankara, 1 (Baıuıi) - Batbakan General lımet lnönG, 
yıaın 15 inde NHilli'ye giderek orada açılacak olan fabrlka0'

0 

temehatı meraaJmlal yapacaktır. 

Afyon -· Antalya Hattının Y apıl111&81 
için Hazırlıklar Devam Ediyor .. 
İıpartı, :lO (A.A) - Afyon .. Antalya hattının 1epartı f"~ 

kolonda demlryolo letlmlAlr.: itine devam edilmektedir. 8•~111 
kadar Isparta ve Kozan önGnde yapılacak durakların yerlerı ıfo· 
lıtlmllk iııl bltmle ve battan geçeceği kararlattırılın alan Ofe 

de de mfthlm bir arazi lıtlml4ld de yıpılmıııtır. ·od• 
Cftmborlyet devrinin yayımı ve baprımı kudreti eaye•J 111• 1ıpartalılar yıllardanberi özendikleri ba bdyftk CllktUtrlae k•' 

moı olacaklardır. 

iş Kanunu Komutaya Verilmiştir 
Ankara 1 (Hoaosi) - lı kanonu ltylbaeı bltmlf 'fe Kıro0~fB 

verllmlııtlr. Yakmda mdzakere edilecek olan bu kınaD 
maddeden ibarettir. ....... 
Fransa-Rusya Mukavele· 

sinde Neler Varmış? 
Parlı, 30 (A.A) - Ektelıl· 

yor gazeteıt Fran11z SO"Vyet mu· 
kaveleılnln baelıca eaularını tn 
ıoretle holAea ediyor : 

l - Mukavele c,nevre and· 
laıımaıının çerçeveıl dahilinde 
yani bu andlatmanın 10 uncu, 
13 6ocft, 15 inci ve 17 inci 
maddelerine uygun olarak ak· 
tedllD\lttlr. 

2 - Mukavele Lokarno ab
kAmının lnfazıaa hiçbir ıuretle 
mini değildir. 

3 - Mftzaharet kareılık eaa· 
ıına mChtenld olub alaılar ku· 
romanan laitlyularına uygun 

klft bir mGddet lçla derplt 
edllmlfdr. 

,e 
4 - Moknelenln roto• art• 

tomolft ve tatbik eartlıf1 e~ctl 
fında hAdlı olabilecek a;boı· 
na1ar farkları huıoıf tı• ıel' 
lerln bllctımle teferroatıD• flit 
bit edecek mdtterek bir te 

ile hallolunacaktır. ca 
111oclblD 

5 - Mokuele IJO' 
bir baeka devletin ale~,ı 
m6teveccib değildir. ~ ,ı.ı 
hukuk ve vecalble •e 

01~ d' 
kurumunun çerçeveıl dahil obll 

k tıkl• taıki Avrupa için art• O'' 
mbakent ılıteml teıtaloe ıfd' 
lıımayı lıtemek. prdle 11;.,.. 
bu mukaveleye herkes il 
edebilecektir. 



ını ... 
.... (Bir arkadafım nr. Çok eevi· 
"11. ~ gidi, aklı bap yerindedir. 
~ iken. benim meal~ğe imre-
0.. Ull·ara fakalaımak ister. 
-.._ ı.... bir yazı yollamıı. Yazı• 
llb. batın gftnahlan kendisine 
~.) 

~ 8-iyoram ki, hepiniz, tuhaf, 
" lcak biqeyden açmııım gibi 
~ fıkır gfllmek iıtidadını göıter
ı.t..= t.r..mu. Hani, ben de sı• 
~ da, bu "Kılıbıklık akım;, 
~ (Menuu) Clzerinde; apmı 
" lhClmd yumeam, atıb tut· 
"-t .. tluam; fırtınaya tutulmuı 
~ makaralan koyu•ererek, 
' te11 kablacak.... TA ki kan· 
...._ - akbnıu gelinciye kadar, 
~ batınıza gelmiyecek, suıpuı 
~auıız?! .. 
~ &rkıadayım; biç bilineni, belli 
..... ~cet yok!. Sis ıimdi der'la, il&bi "Ciciman,. eenin ba· 
~ ••lilik halkası biç geçmedi 
' Pt.. Görüyoruz ki uğıaa ao
'h.kınadan ola·orta dırlanı· 
~L. Sen kendini hangi diyarda 
~~0"1a din akpm rflyaııda 
~ i nıi girdin?!. Hiçolur mu 
~ • bani eakilerin dediği: "l.ıd· 
~eçtİmian,. danda mı, eenin 

e.,1ok?! •• 
!1-. kılıbık!.. Hem akın! .. 
~- a benim Bayım?!. Şaka 
' bir Deeııedo de azbuçuk reali· 
' Iİfinneai veya bir bozul· 
~ ::ı olmalıdır.. Fakat duru• 
~di kendinize mantık yftıil• 
~ biraz da bu Cieiman'ı 

~- aiae, hiç ya1&yıııms.ia '!-.;: akım. Çulluk akını, 
~ lkinı!.,. diye bi.r,eyler duy· 

.. lllı? •• 
s;ı. Geae dudaldanmz mı 
S · fıAbi Cicimau bu akınlar; 
s:etiıikliklerinin, gıda ihti· 
~ cı.a.ı hayvanlar flzerindeki iç· 
IJı. ._ yakı) eebeblerden do· 
~) 11~dır. Bunan (Kıhbıldar 

..., il-t...: eli?' a.., -.... ile r ... 
~ · Sorumu buraya dilfilr· 
~ ~· lizinle anlatmak lr.o· 
'9; .... •• Sis de kabul ediyorsunwı 
~~ lkıa d~pkliklerden, gıde 
~~ doıan tebeblere 
' ~Jle iao (Kılıbık akını) oda 
' ~ herıaer ecbebl~r bula· '?t .. ~ ~ lııGz hirkez: K.tıbık ne-
~ ..._ ?!.. Dltününila ki bir 
lllıl ~«la açmıı, bayat çiçekleri· 
~ a, u7uıturuco kokulannı 
~ bir Bayanın, bahar serin· 
~- ~~n ıueliline tutul· 
~~, tlldinden geç mit, ıosyete llL."' hcttln kıvancımı 1ana 
~. di7e, o Bayana aös ver-

ht t~ 
~ ~--~· gdııeıı birinde; ha· 
~ ~ ncak tanada geli· 
~ il ı_, olgwılaıan eliler bir 
~ llM..!'Yor, kendisinde hafif 
~.-~ bir haı dönmesi be· 
~ .._:-.ıg11ı ~mbeıiue tutuna• 
"-clt lot Pere•de atmak iatiyor. 
._ 1~111 aiae, bu da bir mev• 
~ lııit liAUıin doğurdDğu iç· 
-..._ ~ ~ıda lhıiyacı df'ğil mi· 
~ ~ diyecebinia ki bııy 
..:..._~ ~ bahü taseliliııin uyal" 
~:Jete ~-~ı laflyan Bayana, 
~ ~nda. verdilioiz aös?!. 

" 4e ..... kılıbıklak denilen ~ .. ~ beılar!.. Diyecek· 
~Ct .... ._ baı., 
..... -.. So., iz illi, ne gbel anı.1• 
'6t ~ 0-::e kartınnda vordiiiaiz 
'~ :datuaı, yapılmadıtını 
-._ ~ 'ttaann.. Gtlzel: Kı· 
....._ ş~m ki mabadı· 
~ ~ gisleriaiain panlb· 
~ aa_ 11 anladık, anladık 
""'-.. "4 ~ lkın nereye!!.. Baa"1 
-,~!? •!!. Diye eordutunusu 
~~"· s ~il; taıı ıare1ını top
~~ ~~nı gizlice, el al· 
~ ~a çabpn blıbık· 
~~ ~dt d~ kabil!!.. Kabil 
~ llliıais de bu akuım 

-~: ~ klllatıaısa ben 

~J~I L_ 
~~...:;~ adaeuıa!! .. 
'~ka kadınıarl kongretine 
-._ ~ 'la Madmueldea öl· 

(-..;. ga,. ~oralarda ao,..ı 
lllUh) yokmUf?! .. 

Ciciman 

,, ______________________________________ _ 
= 

ll __ G_u_· _n_u_·· _n_ş __ a_r duyu ki arı 
Atlı Tramvay 
Dnn Kalktı. 

l\lahsulQn Köylerde Hazırlıklar 
----- Standardizesi -.... 

Memurlara Birer Ay· 
hk Tazminat Verilecek 

Açılma Şenlikleri, C. H. P. Kurulta· Kat't şek.iı" · • 
yınıo Açıldığı Güu Yapılacak. Alırsa Nasıl Yapılacak? 

-------
VllAyetln bGtfto k6ylerf ade bilyQk kurultayının toplantııına Mabaullerlmlıln ıtandardl· Kordondaki atlı tramnylar; 

Bakanlar heyeti kararUe dGn· 
den itibaren belediyeye dev· 
redllmit ve tramny 1t1ferlerl 
kaldırılmıttır. Tram•ay araba 
ları, beygirler, tramny drpoaa 
ve ahırlar tamamem belediyeye 
devredllmlotlr .: 

beı yıllık köy kalkınma prog rastlayan 9 naayııta yapılacak · zaayon iti Gıerlnde tetkikat 
ramınlD tatbiki için tedbirler hr. Vali General KAzım Dirik yapmakta olın mGtehı111t1 he· 
alınmaktadır. Birçok köyler bir gftn evel kOçCik Mr.ndereı yet GıGm Te lnclrlerlmfı hak· 
andıçlarmı, ıpor aabalarını, mıotakaeına giderek köylerdeki kında h .. ırlıdığı raporunu 
çocuk babçelerlnl 't'fl kalkınma hazırlıkları görecek, erteıl glla Ôkoaoml bakanhğıoa gôader· 

program1Dda yazılı diğer fnıa açılma ıeollklerlode bulunarak mittir. 

1 
atı yıpmı~, yahut yapıcak mal söylevler ıGyUyecektlr. Ayni Öğrendiğimize göre mabıul· 

Konak • Stadyum araıında ıemr.yi hazırl11mıotar. BOUin zımandıa bu mlloatebetle bii· lerlmlz(n latandardlze edllmeıl 

tlmdlld halde 22 otobüs itle · 
mekte ve bu kadar otobOa lh· 
tlyacı temin etmektedir. Oto· 
bGaler aç dakikada bir AlöaD• 
cak ve Konaktan hareket etti· 
rllmektedlr. Otob6sler; tramvay 
durak yerlcriodt. de durarak 
mftı:tt>rllerl almıolardır. 

bunlıarın açılma ıeollklerl Co · yftkltrimlze tazimat tc(graf lan hakkındaki yaaa kamutayca 
murlyet Halk Partisi dördOnca çeldlecekıir. onaodıktın aonra lımlr, latan· 

• •• 
Tramvay ldarealndf'D açıkta 

kalan memurlarao, ıon idare 
zamanında hh aene kadar blı 
metleri bulunduğa d6~0nülmGt 
ve doktor hay Hulô~I, Vek4 
lete yazarak bunlara m6naaib 
miktarda bir ikramı ye nrll· 
meelnl letemi~ti. 

DDn, emri gelmf ttlr. Bu me 
morlara birer aylık mHf nle· 
b•tlnde tazminat •e ikramiye 
Tr:rllecektlr. 

P Jnarhaşı 'nda 
Etnograf ya Mtızesi 
için Tetkikler Yapıldı 

lıtanbul'dın fehrfmlze gel 
mit olan Tirk mGzaylk 11n'at· 
ktrlarından BaJ Yusuf Ziya 
ile evkaf madarn ve Burnava 
nahiyesi mftdGrG Barnna'nın 

pınarbatı kôyftne giderek, köy 
de etnografya mdzeel yıpılacak 
olan Selçukllerdf'D kalma camii 

tetkik dmitlerdlr. Pınarbıtı 

ile civar köyler halkı elinde 
bulunan eıld ellth, pıla, kılıç, 

e~er takımı gibi en• toplana 
aak bu mflzede teoblr edllr.-
celulr. 

Bryeı, Pıaarbaıı kGyGndekl 
tetklklerlnl bitirdikten eonra 

Doganlar kiJyGne gllmioler, 
orada da tetkikler yap1rak Jz . 
mlr'e dGnmltlerdir. 

Maliye Teftişleri. 
Karaburan'da Maliye lılerlnl 

tef tiı eden Def terdar Bay 
Kenan Yılmaı; dGa ıehrlmbıe 

d6nmGı, fakat tekrar kasalara 
tef tlff' çıkmıttır. 

Japonya'ya 
Yapılan ihracat. 

,. • ı •sa 

Tacirler Okusunlar .• 
Ôkonoml bakanlığındın; ta 

kas itleri hakkında •lliyet tıkaıı 

komlayonuna yeni talimat gel 
roloılr. Bu talimata gôrt Japon· 

ya'ya takaa euretlle yıpılan fh 
racatta beyannamelere yazılan 

kıymt:tf n etf ftzerlnden beeeh 
edUmP.el m6hlm bir döviz açı· 

ğına ıebeb olmuıtur. Ouun için 
Japonya'yıı yapılacık ihracat 

tçf o takas beyannamelerine fop 
kıymet, y•nl malın yerindeki 

&atıf kıymeti GıerJnden Ye va 
parda teslim eartllr, m11raf lar 

çıkımldıktın sonra kalan mlk. 
dar yazıl.c11khr. lı alyu'ya yapa 

cağımız ihracat için gene c!kM 
gibi, yani ılf, yerinde teslim 

olmak ibere görGlen kıymet 

takae beyannamelerine yas.la 
caktır. 

Bay K. Apak 
Ticaret Odası U. Ki· 

tihi Mi Oluyor? 
Şt'brimlz Ticaret od111 genel 

kldbi bay Mehmet Ali bu 

gGnkG Afyon trenlle Ankaraya 

hareket edecektir. Genel kon· 

greye ah Oda 11porunu da 

ber1berlode gôtftrecektlr. 

Oda genel kttlbi bay Meb 

met All'nla Tilrkoffe merkezi 

başkan mol't'lnllğlne tıtyln 

edllecrğl, yerine bakanlık denlı 

itleri ıubeel mGdGrl bay Ke· 
malittln Ap•k'ın getlrlleceAI 

eöylenaıektedlr. 

rrelefönı 3151TAYYARE SINEMASITelefon: sısı 
Bugftn 

60000 biı figüran, binlerce top, binlerce tüfek, binlerce at, milyon• 
larca dolrr •e VVallace Beery ile Fay Vray ve yflslerce artiaL. 

BGUln bu yıldızlar, san'atkArlar, malzeme ve hep para 

Viva Villa 
---• IstikIAI Uğrunda---• 

Filimi için bir araya ggtirilmittir. 

Vlva ViOOa 
1ııpanyol eıaretind~. müıtevlilerio istibdadı altında ezilen bir mil· 

letio iatiklalini elde etmek içia yaptığı mOcadeJeyi, ihtillli gösteren 
blyök bir f ilimdir. 

Viva v i 118 
Baıtın bat• zaltım, lıtlbdad, thtllAI, hareket, zafer, •ık 

ıahuelerlle doludur· 
AYRICA 

M • k • p • ı D • · d (Gcıltınç!I karlka· 1 ) eri er ıyarJD 8 tGr komik.) 
---

SEANS SAATLERi 
HergGn: 15-17 - 19-21,15 DİK.KAT: HergGn ıon 21,15 
Pertembe: 13 15 talebe ıeane 1eanıı (Uca• halk 1eıa11dır.) 
Camı: 18 UAvc ıeanı Ffatler 25 - 35 - 50 koruıtur. 

------~-~~~-ilk Gezinti Yarın 
Yapılacak. 

-···· Bergama'ya Gidilecek. 
Turfog \ e otomobil kulftbQ 

lzmlr oubesloin tertip etliği 
birinci aıra gezintilerine afd 
program oeşredilmlotir. İlk ıe· 
yıb~t Bergama '9e öntftklerloe· 
dlr ve ya11n otobOsle yıpılı· 

caktır. 11dncl gf'zlntl 10 may11ta 
Efeı öntOklerf ne, GçGncQıQ 

17 may11ta Ôdemlı öntGklt=rlne 
trenlr:, dördincfteG de 24 mı· 

yııta Tire- Paoaçeı,me1ılne oto 
hftılerle yapılacaktır. 

bu I ..e Meninde birer (Stan· 
dardlzasyoo biroso) açılacaktır. 

ihraç edilecek mahıolleı bu 
bOro tarafından glJrGlecek ve 

ftzı-rlne damga vurulacaktır. 

Rapora gôrrı mahealan atında 

rdize muamel~si tamamlandık· 

tan sonra ambat.j Gıerine 

ayrıca Tilrkçe, Franıııcı Te 
İngilizce (TOrk mahealG) veya 
(Tirk mamuJAt ) damgaıı Ta· 
rulacaktır. 

Hey~r; Bakanhğın emri Gıe· 
rlne ~eytlnyıgı, palamut Te 

diğer mahıallerlmlı h•kkında 

ıtandardlze bakımından tetkl· 
btı devam etmektedir. 

V alanım için Malımı ve 
Mülliümü Feda Ederim 

Hamiyetli, Yurdsever Bir Tork Ta· 
• 

cirinin Kıvanç Verici Sözleri 
1 - Mimar Kemaleddln 

caddesinde dahili hububat tlcı · 

Bay Mehmed Ali 

rethın~eı aablbl Bay Mehmed 
Ali Mermtr, Tl\rk Tıyyare ce 
miyetloe Abek l Tfc1ret Ban· 
kasının blo llrahk ıkalyononu 

teberru etmlotlr. Yılksek hıaml · 

yetini tükraola karııladığımız 

ba ttmiz duygula ntandıoımıı 
keadlıloı, Tayyaae cemiyeti he· 

yetince tetekk6r edildiği samın: 
" - Ben ttt•lkllre değer bir 

h1rekette balunmıdım ve bu 
ufak tebt!rroumla da ntanl 
nzlftml yapmıı df'ğll, milli 
borcumun ancak bir serıeılnl 
ödemlı buhınuyorum. ÇGnkl 
ben ntaot, mllll vazifenin bu 
ıuretle df'ğll icabında bGtln 
varımızın, yllğumuzua verilme· 
ılle yapıl•blleceğlne kaol olan· 
lardanım. •e bu kanaatla mem· 
lekeılml karoılıoacagı herhangi 
bir felAkctten, maılbettea kora· 
mak için hGk6metlmfzlo hılkıa 
hamiyeti e IClaum ~ôıterdfll 

anda bllt6n melımı, mdlklml, 

varımı ygumu nrmeıe amade· 
ylm .e btltln ntandatlarımın 

da kalplerinde bu hluln kGklet· 
meelnl temenni edenlerdenim. 

Zfra buglnkCl urbğıaun blal 

euretten kortımp refaha ve 
saade kavuıtur.n bGkt\m<etlmlıe 

medyun buluoduğumasu unu · 
tanlardao değilim. " demiıtlr. 

2 Gene tnccarlarımızdaa hami· 
y .. rli bir ntandeı h"r ıeae 

olduıu gibi ba ı.,ne de tayyare 
cemiyr.tioe yaı Ura tehrrrQ 
dmiı ve gtçea eenelcr gibi adı 

oıa glıU tutulma!llnı rica et 
mfttlr. Bu temlı yOrekll ntıırı 

datımızın udell gelmlt bir 
borç gibi her ıene hu zamanda 
ytız lira teberrl etmek ıuretlle 
hna kunetlc: rlmlze blyClk bir 
yardımda balunmoıtor. Bu 
yGksrk hamiyetli, yurdıevr.r 

kardetlerf mlıl can Te 7Greklen 
tebrik ve takdir ederiz. 

Afyon 
Japonya'ya Da 
Yeni Bir Satış Var • 

934 yılı içinde lfmınımııdan 
Habeıletan 'a 1000 kilo afyon 
ihraç edllmlthr. Mıntıka1DJ1da 
yeıloen afyonlar IOD aylar 
içinde letanbul'a g~.:derllerek 
İıtanbul yolale ihraç oloumak· 
tadır. 

Uyoıtaruca m•ddeler lnhlNrı 
Japonya'y• afyon ihraca lçla 
yeni bir anlaıma yapmıttar. 

Mayıı ayı içinde Japonyaya 
1200 kilo afyoa ihraç olaaa · 
cak11r. 

lngiltere 
Konsoloahaneainde 

laglltere Kralı Corcan knl· 
lıAının 25 inci yıld6almtl mi· 
naaebetlle 9 mıyılta .. larlmla 
lngllla koneoloıla~a... mera· 
ıim yapılacak •e ayal akpm 
lsmlrpalııta komoloalak tan· 
fındın tehrlmladekl İ•gllls 
kolonldne bir alyafet •eril•· 
cektlr. 

SahtekArlıkıa 3 Me
murun ihmalleri Var 

Oımaalı bankuıada yapelaa 
AhtekArhk tahkikatı baglDlerde 
aclllyeye intikal edeçektlr. Za· 
bıtaca ılmdlye kadar yapıla• 
tahkikata g6re banka memur· 
tarından içi nslfelerhal ·,llamal 
etmek ıaretlle ıaçua lı,..me· 

ılnl kolayleıtumıı •yılmakta· 

dır. Bu memurlar baabaı• 
lıtlhbarat tef I bay Koklnl ile 
aenedat tef 1 bay Baklu •e 
kite memura bıy Makal'dar. 

Ôğrendlglmlse göre tlooar· 
dan bay KadıoAla Alaaaed H 

bay H•lleyla Zibarata ı .. •· 
ları taklid edilmek nntll• 
buırlaaaa n •erilen Nbta ff· 
net, bathb11 H alelade Wr 
klada yasılmıt Te pall;r I•• 
rlne bu firmaların reımea ta
nınD.aıt olan mGhlrleri de ba· 
ıılmımıttır. Memurlar; 18Decli 

keadlleriae getiren kbaeeala 
haTlyedoi de tahkike llRm 
gôrmemttll'lrdtr. Hatıl telefoa· 
ları oldutuna g6re ııeaerlan 

bGyle bir 1enf!dclea haberleri 
olab olmadıAıaı dı 10rma..,. 
lardır. 

Para abndıktan iç gls ....,. 
n ılrkllerl tetkik etdkte8ı 

IODra ıeaedln Nhlelllhd ft 

lmsalana takllt ollllldap.a 
nlamıtlar Te mee'eledea ..ı... 

layı haberdar ederkea ıelelea· 
la .o bet bla llraaıa ulde ltlr 
1ene1le alındıAıoı k~adiMll8e 

biri uln haber terdiifal " ht1 
gôrflom" vuku balarken telef09 
ed~a khnteala trlr.foao ı.,.ı . 

tığını, tabtektrb~· bu eekJhle 
vakıf olduklarıaı a67lemftler· 
dir. Hal baki telefoaa •(ak tN • 
rakmak ıuredle gGrO~ftlea tele· 

foaan t~ıbhl mGmk6adil. Ba• · 
ka~a lf!Df!dat ıef l b•y Bılb 

fıten meoar.dllmltlfr. n·~er IU 
memur tahkikat AOoua.ı bur 

çshıtmlacaklır. o~mınh ba:t .. 
kuı men&11blarnnD b11 Hhte· 

"trlık nk 'aıı eebebHa çok 
milı,.eelr balanc111ld1tnnı deydu•· ·-
Panayır Ilazır· 

lığı Devtımda .. 
••••• 

Y eoi Park Kuruluyor. 
• 

lsmlT paaayarı la mrbld.n 

deHmdıdır. Y aDg•• yeri-. 
ba yıl için panayar yed•• il· 
hak edilecek olan ge•it ..ıaa · 

nıo temlılenmeıl bltmltdr. 
Burada bir puk •lcade geıl· 

rllmektedlr. Pavlyowlar içi• 
oimdlden mlracaallar bile V8· 

kabulmaktadır. Panayır yeri•• 
bhlettlrllecek gealt ....... ha 
yıl Y"nldea pHlyOlllar ln.
dGtClnOlmekte411r. Mam.ıllı be· 
nas Terllmlı ltlr .. arar yoka•. 
Puayar ......... , yupa ,.. 
rinde klltOr puk içine •I · 
...ah girilecek bir Jer• bl· 
dardm111 Te biti• teallata• 
daha genlı mtkyuta o..- ya· 

pılmuı ıanraababla ile de .. 
yıl gene tlmdlld yert11de llÇI" 

lıcaktar. 

Şehrimi• Yanan komoloea; 
dan belediye . ..., panayar komi · 

teli batkaıu doktor a.y Bela· 
çet Uaa slyueı ea.lt n Y•· 
nan hlk1l.mednl• ltayıl pua 

yara r .... ea lfdnk edecei191 
blk6med •••••• bildir ...... 
&.tb•, kOllll'I .. dola lılkt· 

...... ba tekilde ..... ,... 
ıll' .,. ••11kklr ...... . 
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. IZmir'in Çöp~atanı Söylüyflr. Sov2·eı Sau-
_______ "s'__ atkarları Bu 

Baeı 1 inci yüzde - Not, not, vecizeler, tHrlrr .. 
başkıt direklerin dlkllmeet 14 Malum ya bizim hoca, hlki 
zamdır .. İşte evlenme, meml" 
kete y_eol direkler temini için 
dlr ... Çocuk. bir direktir. Onu 

mane yeclıeler söylemek vo 
yazmayı pt-k: ı. ı- ver. Geçenlerde 
de bir eeeri çık011~h Defterin· 

elmas gibi, altın ~lbl ydlştlrene de ıeşrJnlevvel 300 tarihli, yani 
ne mutlu? Hele, bir dile birkaç tam 35 yıllık bit ellrln1n IJU 

iane direk yetlotlrlree?: .. 
Kapıdan içeriye glrince1 bor· 

nunoz çeıltll kolonya, esanı 

vesairenin tatlı, ıhk kokoeu ile 
doluyor. ÇOnkü olUb davetine 
birçok bayanlar geHyorlar. Ev· 
lenecr.k çlfılerln kızara kızar11, 

gözlerini sftze sftze öyle tavır 

lırı oluyor ki, kalblerlnln çar· 
pınhsını karşıdan dayıcıkeıoız . 

Nikabı yaptırıp birbirlerine 
bağlandıktan sonra kapıdan çı 
kışları da bir tuhaf ııersemllk 

içinde geçiyor.. Hafif llyor ha · 
lon gibi uçacak oluyorlar .. 

Do satırları okurkeo, içiniz· 
den bazılarının; 

- Ah ne olur, insan hep 
evlenlb dursa? 

Dememenizi dilerim. ÇOnkii 
bir efsaneye gare, tanrJ, bir 
defa evlenip te karıaındau çok 
çehlogeo, çok kahır gören bir 
adamı affetmlo, fakat ayni şe· 

kilde karıeı yüzünden hayata 
burnundan gelmiş, fakat ba 
karısı öldak:ten sonra ikinci 
defıt evl,.nmlt olın bir adam· 
cağızı da: 

- Sen, bir defa evlenmiş, 
bu kadar çekmişsin hanı rağ· 

men ikindi defa evlenltln göe · 
t.erlyor ki, een adam olacak 
kabiliyette değihlo. Binaenaleyh 
buyurun Cf'bennemel 
Demiş n ateşi duzobın g y· 

yayı gadubnoa, sizin anlıya· 

ceğınız, cehennemin dibine, 
eafeli eaf lllne atmış .. Her n6 

ise; f:tltllm bizim bu;ıkçı zadeye, 
başladım 1:orma(ta: 

- Boc•m danyada geçirdi· 
ğln en bGyfık korkuyu anla· 
hr mısın? 

Bıçakçızade gözlnklerinto de 
tünden yft::r.Qme baktı. Çehre 
etol ıınlmleştiren bir gülüşlr; 

Korkmak on ?. · Dedi . 
benim sevmedi~lm oeydlr o ?. 
Bir korkum vardı, geçirdim. 
Biri her zainan, her yer de, 
içimde yaşu. 

- Nedir onlar? 
- Birfal. hı ta çocuğumun 

ölmesi ibtlmaU idi. Ki, maal 
esef onu da kurtaramadım ve 
geçirdiğim korku, başıma çarptı. 
T11m ·yirmi eene oluyor. 8414 
yavrumu · hatırlarım. Bir yerde 
1 mini görsem içimin titrediğini 
duyarim. Diğeri; yınl daimt 
olan korkum da, memuriyette 
mee'ul olub nımusomon halel· 
du olmasıdır. 

Bıçokçızade bunu söylerken 
çek mrceslnl karıetırıyordu: 

mısraları gözftme çarph: 
Zahmet çddllb açıldı neerlk 
Envarını aaçlı mlhrl ae~lk 
Bir şulP.yl mahveden havadlı 
Bir eoleyi eylemez mi h4dle 

Benim bunları not ettiğimi 

gördü, güldö. Eski "eyler. diye 
mırıldıodı. Bo eır1da bir 
ntındaş girdi. Evrakı uzattı: 

- Evlenmek mi letlyoraun? 
San'atın ne?. Kaç yaııodaaın? 
Nerede oturoyoreun? Başka 

defa evlendin mi? Bu kadıo ıia 
seni ietiyor mu? Nerede bu 
kadın olmdl? Oıoarıda mı? Ça· 
ğır öyle ise!. 

Bayan girdi, ellerini önünde 
lravooturmoşto. Göz\erl bahnın 
Ostünde ve utancından terliyor: 

een?. 
Kızım, nlenecek mieln 

Bu adamı istiyor moeuo? 
Evet ... 
Ha, aferin!. Alın öyle 

ise evrakınızı, gidin varidata? 
Onlar çıkarken eordom: 
- Dünyada doyduğun en 

biiyük sevinç hangleldlr? 
- Ben, kedere de, fera· 

ha da ehemmiyet vermem ... 
Boolır bence hep ılda11mıktar. 
Çünkü en eevlndlğlm bir dald 

kanın muhakkak geçeceğini 

biilrlm. En korkunç keder de, 
eminim ki, gene &eçtcek. BI· 
naeoaleyh, mademki o oey zail 
olacaktır, ona ne diye gö 
nül vereyim! Dur, bak, ben 
seni tanırım, ne bana, ne de 

baıka klmııeye, eıkın; 

- İlk ışıkınız nedir ve ki· 
mlnledlr? 

Diye bir eoıl ııoıma!.. ÇOnka 
bu b4diaeler gazeteye geçti mt1 

kıyametin kopmaııını da bekle· 
mek IAzımdır. 

Ben, durmadan bunları da 
not ediyordum. Omuzumdın 

yakaladı: 

- Amın, evlAt, yalan eöy· 
lüyordum, hep ftlttlkleria ya· 
lan! Sıkın yazma!. Nereden 
çıkardın bu anketi yahu?. Be· 
nim "llmin, hayatın benceııl,, 
diye bir eserim nrdar; blllraln .. 
Şimdi onun lkloclelnl hazırlı· 

yorum. Orada oöyle bfr darbı· 

mesel vardır: 

"Doğru 14f, dilnya kurula 
lıdın beri, ya eöyleumemlotlr, 
ya khabların ötesinde, berisinde 
ıııkışıb kalmıştır." 

- Demek ki, herıey yılın · 

dır ve hep yalan! Dioleyoruz .. 

- Fazla t"Y söylemem, biç 

1#<1 
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çocuğum da var. Nevin'I 
mea'nd etmek lbım ... 

Çocuğum, dedim de hatırıma 
geldi.. BfrgOn ne geliyordum. 
• nln beril balkonda bekliyor· 

du.. Yaklaşmııtıoi. Kayboldu 
ve merdivenlerde beni karşıladı. 
Her zamanki gibi dudaklarını 

uzattı .. 
Und41,.btr Cevkoladellk vardı. 

Bu, bence muhakkaktı. Göz· 
lerlmlo içine baktı: 

- Bent affedecek misin, 
etmiyecek mlslo, evvel& onu 

Yazao: Orhaıu Rahmi Gakçe 

söyle .. 
Dedi. Merdivenleri çıkı· 

yorduk: 

- Nasıl etmem l!evgtllm .. 
Hrm de bllAkaydOşarl .. . Ç6nka 
eenln herhangi bir hata işliye· 

yeceğlne kani değilim .. 
Durdu: 

- Fakat ·dedi ben de bir 
insanım. ben de bata ltllyebi· 
lirim. Nitekim bogQn ben bunu 
yaptım .. 

YOzdoe bakıyordum: 

- Anlamadım. 

ıerar euJ&tl • 
- Peki hoc•, yalanı en çok 

kim eöyler, kadın mı, erkek ml? 
- Amma da ıoal b11aa? ... 

Hatıramda aldanmıyorııam, eıkt 

den de böyle bir mOnabtı 

olmuştur, fakat çok eekiden .. 
Şimdi lec mosavat var. An· 
l1reın ya!.. 

- Yani 
ııavatl. 

yalandada mı mft· 

Bay Hakkı bana bir sigara 
uzattı: 

- lç, iç! . Yalıu danya bu! 
Erkek te söyler, kadın da .. 

- Bir sual dıba: 
Eoçok yalan ııerede eöyle· 

nlr? .. 

8Jçakçızade, sandalyesinde 
doğruldu. Tecrübe geçirmt, bir 
ln111n tRvrllt; 

- Evde Dedi· evde .. Yalnız 

eunu ilave et. 

f ran f ilozofo Sadi, işi bitiren 
yalanı, fitne çıkaran doğruya 

tercih eder. Binaenaleyh, evde 
bir erkeğin yalım tıarfetmrsl, 

o evin rahatı içindir .. 

Yani Bıçıkçtzade'nin dilşilo· 

ceslne göre evdeki l'evlıme, ra· 

bat, hep }alınla kaimdir. Bina· 
enaleyh sevişmek te yalındır .. 

Kıpıdı.m çıkarken, benim eski 
bir ellrlmden ıu pl\rçayı bıttr· 

ladım: 

Bo yalan, ne tatlı, ne munle 
yalan, 

Sevif te a göotil biraz oyalan 
Bayatın nesi var ellerde kalan 
Seviş te a gönül biraz oyalan ... 

Akşam Geliyorlar 
- Battaraft l inci yüzde -

Una temin fldllecektlr. Artist· 
ler, belediye tarafından mlaa 
f Jr edlleceklerdlr. Mfeaf lderl 
mlz, Qçtı kadın olmak t\zere 
onQç kltldlr. Cuma gQnQ mıç· 
ları ve atkooolarını da göre· 
celr.lerdlr. 

Ankara :30 (A.A) İki 

haftadınberl şehrimizde bulu· 
nan Moskova bftyQk akademlııl 
devlet tlyatro11u artlııtl~rl yarıo 

İzmlr'e hareket edece~lerdlr. 
BugQn Ankara bı\kevinde doat 
memlekeıln artistlerine bir 
çay ziyafeti verilmiştir Kültftr 
bakanımızla birçok tanınmış 
çehrelerin ve Sovyet büyük 
elçisinin de hazır bolundoğu 
bu eğl.-otlde konuklarımızın 

~örnıeyi çok arza etlikleri 
Ttırk uloeal OJUnlanndan Ay· 
dın, İzmir, Konya ve Ankara· 
nın birçok zeybek rıtkıelarlle 

Erı:urum ve Köroğlu oyunları 
oynanruıt ve fakat bilhası:ıa 

kız ve trkek talebenin bera· 
berce oynadıkları zeybek çok 
beğenilmiştir. 

Oyunlardan eonn teş,.kkür· 
lerlol-eunmık için kısa hır 

söylev v~rmlş, Anlarahlara 
tatlı ve unutulmaz sao'at baz 
ları v~rmlş olan artletlere te 
şekkür ederken eğ,.r ağırlamak · 
ta kusur edılmlş~e boş görme· 
lerl temenni edilınlştlr. 

Rusç•ys tercüme erlilen bu 
söylevden sonra Sovyet arllilt 
lerl namına grubun başkanı 

hay Arkauof ortaya gelerek, 
"\ Ankara'da gôrdüklHI boyok 

ı - At•t ve Athspor ko· 
lübilnftn genel heyeti 2 Mayıe 
per1Jembe gdnO saat 18 de 
Halkevl salonunda toplana· 
caktır. 

2 - Şimdiye kadar yazılan 
Qyelerle bundan eonra yazJI 
mak lstlyenlerln yıllık aidatı 

olan oo ile bir defaya mıh· 

eoe olan on lira duhuliyeyi 
kulab mutemedi Şerif Rızı 

haleflerfQden Bay SalAblttln'e 
vererek makbuz almaları rica 
olunur. (Bay Sal,blttln'io ad· 
resi: İkinci kordon Şaphane 
eokık 18 No.) 

3 - Bayanlardan yarım 

ftcret alınacaktır. 
4 - Toplantıya gelecek 

arkadııların makbuza birlikte 
geılrmelednl dileriz. 

27.4.935 

Aho ve Atlıspor kulftb 
korucuları 

Dedim. Kelimeleri ağır ağır 

kullanarak cenb verdi: 
- Bugan bir teHdlf elime 

bazı mektubları, 11enln eıkl 

birtakım mektublannı dftşQrdfl 

ve ben onları okudum .. 
Sapearı keellmlotlm. Acaba 

hangi mektabdan bahse iiyordu. 
Ve acaba bu mektubda onun 
htalerlnf 1 bıttA bugüokft aude· 
tini zehlrliyebilecek. kemlrebf · 
lecek blrtey yok muydu? 

Endloelerlmi derhal kavra· 
mıotı: 

- Gel dedi- gel, o kadar 
eıkılacak, üzOlecek: eey değtl, 

bUAkfs içlerinden biri heni 
çok eevtndlrdl. Fokat ntı çarf'kl 
bu sevinç yarıda kalacak .. 

Onu sessizce takib ettim. 
Odıyo girince konsolun bir 
gözfioü çekti. Donmuş kalmış· 
tım .. 

I 

fevki ve dostluktan ve çok iyi 
kabulden pek memnun olduk· 
larını, ağırlamakta kueur olması 
sözQniln yerıılz bulundn~uno ve 
bu kadar iyi bir kabulün an · 
cak büyük Sovyet blrllğlnlo 
boyak Türkiye comurlyetlle 
olan kardeşlik ve dostloğanun 

ku netll bir belgesi olda~uno 

söyle mit ve artistlerin unuta · 
mıyacakları bu doıtluk ve iyi 
kabulden dolayı teıekkürlerlnl 
bildirmiştir. 

Çok alluşlanao bu iki eöy· 
levden ,sonra toplaobya son 
verilmiştir. 

Ôğrendlğlmlze göre Sovyet 
artistleri beraberlerinde getir· 
dikleri 200 kadar nota ile 
eeyyar tiyatro sergisini Ankara 
balkevlne hediye etmfflerdl:-. 

Doktor 

Osman Yunus 
Deri ve Tenaııill Hastalıkları 

MOtıbaamı 

HergQo haataları Hbah 111at 
1 O dan akoam altıya kadar 
kabul ve tedavi edc:ır. 

Adree : Kemeraltı Şamh eo 
kak numara 19 

• Meğer 1 eöyledlğl mektub, 
Hafmet'ln son mektuba imle .. 
Yani, bir çocuğa muzun doğdo· 
ğonu bildiren mektob .. 

Soyllyece.k birşey bulamıyor· 

dom. Yanıma oturmuoto. Tatlı, 
tatlı, seve eeve anlatıyordu: 

- MftmkGn değU mi Nazım 
bu yavruyu almak.. Da~ao; 

şimdi iki yaoına girmlotlr. Ben 
ooa iyi bir anne olurdum .. 
Blloıez11ln, eabahtanberl ne 
balyalar ya1Jattım. 

Muhakkak ki, bu yavru çok 
gazel bir bebektir. Ya sana 
benzlyecek, ya ona.. Oou nl 
saydık, la!lavvur edemezsin Dö 

kadar mee'ud olürdum. Uergün, 
her akşam, seni karşılardık .. 
O, kOçdcil1' ağzı ile konuşurdu .. 
Blıl ec"er, okşardı .. 

Ben hA14 c"v11b veremiyor, 
b4li eusuyordom .. Nevin, ince 

Mes'elesi .. 
- - --+•..----

- Ba~ı 1 inci eablfede -
telAf iye kAf l gelemf yeceğl ve 

işi idare etmlyeceğl anlaeılmıt 

olacak ki bu miktar t1zerlnden 
dlğerlerl gibi pek çok tevtk· 
kof edilmedi ve tarlfenf n 60 
kuruıa çıkarılması kararlaştı · 

rıldı . O kırar bngQakO tahnl · 
ye Qcretloio ld11re edip edemi · 
yeceğl mQnıkaoaııını durdura· 
blltr zannediyorum. 

• • • 
Belediye az111ından bir zet 

ta bize bu ınünakaşıılar etra· 
fında <'emfetlr ki: 

- Ôoe sftrQlen f lklderl 
dikkatle taldb ediyorum. Gaz,. 
tenizio, bu hueustald kararı 

umumi ef k4ra lıı rakmHı cld· 
den çok isabetli olmuıtur. 

Fabrikatörler de söylüyorlar, 
taniyecller de.. Fabrikatörlerin 
Eöyledlkleıl dikkate şıyındır: 

Belediye fabrikasının kapan · 
maeını l8tlyorlar. 

~undaki mantıki i@abetin 
derecesini takdir edersiniz. Bu 
dilekler tamamen bir kaplta · 
llııt zihniyeti Ue öne eftrOlmek· 
tedlr. Kendi fabrikaları için 

doydukları endleeyl, bir mem· 
leket mileeıeseol için de göster · 
meleri lbımdı. 

Heeab mea'eleeloe gelince; 
bundaki 1 ddlıları eudur: 

Belediye, amortisman, 
kira koymah, şunu bunn yap· 
malı imiş .. 

Ne garib dilek? Bu ıılstem, 

ancak şabaf mfteeııeeeler için 
varld olabilir. Halbuki amme 
müessei!l olan belediye, ancak 
halka hizmet maksıtdlle hareket 
eder: Onda kazanç endlee11l 
mevzuu bahsolamaz. Kendi 
vııifesinlo icabını yerine getir· 
meye mecburdur. Bloaenaleyb 
fabrlkatörleıln iddiası yersizdir. 
Belediye, ne fabrikatörleri, ne 
de diğer tabmlyecllerl d610n· 
mlye mecburdur. 

Sonra, bu lşde fırıncılarında 

boımııi vaziyetleri vardır 

Parti Kurul· 
tayı Grubunda 

- Bıoı 1 inci ııahlf ede -
vah verdi ve bu fıreatla hOkd 
metin göçmen nftfuso ve göç· 
menlerin ve toprak11z köyld· 
lerln toprak eıblbl olmaları 

hakkında güttüğd ılyarayı ve 
memlekette arazi ve toprak re 
jlmlnl anlattıktan sonra, bu 
r~jtmln ı.lıhıoa ve agrer siya· 
ııa@ının tatbiki lQzumuna lşırd 
ederek bu önemli ve acele işin 

partice bir eeaaa ve çabuk bir 
halle bağlanmasını ve bunan 
için de grubdım ee ı.flecek bir 

:komisyonda konu1Jularak eonuç. 
lanmasını öne ııürdü. 

mubayyeleslnln b6tün aeıletinl 
ıröıteren bir tablo yaratıyordu. 
Ne gi1zel anlatıyordu?. 

- Milmkün Nevin · dedfnı 

milmküo!. 
Yftzftme bıktı, beytcaolaa· 

mııtı, gillllyordu: 
- MQmkQo mO?. Oh, ne 

eaadetl.. 
Cevıb vel'dlm: 
- Bizim de bir çocuğumuz 

olur. Sen şartını geri ahra10, 
olur, biter .. 

Sukutu hayale uğramıotı . 

Batını 11&lladı: 

- Mtımkün dt~ll .Nazım 

·dedi · mümkün degil canım .. 
Bütün hu hahralar, ne kadar 

uıak elmdı?. Şiaıdi f"gA ı e 

teııelllm, ona lznıirde bıraktı . 
ğım vakit, sıhhatinin yerinde 
olması idi. H41A öylemi bil· 
mem?. 

Görtışler 
Seziş) et• 

ıc j\klJf 
Ya.zan: Ecz~ 

Telefonla 
Istanbul'ıı··· 

ki del• 
Btr zamanlar baft1d• 1 00 

lollyen poata vıpurlartle Ud g h 
n JkJ gecede gldlllrkeJJ 10 bit 
taobol'a, bakın bir kerre, ıı• 
allo! lle daklt.ad• _kareııı\'t' 
çıkıyor. Kadıköy, Ereokô1ı .. 61 ,ot• 
ıll.köy, BRkırköy, Aroa ' ve· 
baogl köyft ietereenlz, a11°·

1 
el• 

l{ıO 1 
ylniz yeter. Çamlıca, ~•P" 
Komkapı, Ediroekapı. Az•~t\ıdı· 
Zındınkapı, HatapkaP11 Ç b ııEI 
kıpı, Ayakapı, BahçekaP' ;uo! 
kapıyı Jeterııenlz çalıoızl b••''' 
Dedlnlzml, Beolktaş, 1'• 

1 
çe· 

oısk Ntşantaş karşınızda. .. 0eı · 
' AY'' vlrdlnlz mi, Aksaray ı, ,y'ıı 

' G ' Ç'fte!•r ray ı, alatasaray ı, 1 ,er· 
bulureunuz. (100) Koroeıı llll'' vo 
diniz mi, Feneıbabçe, bçt' 
bahçe, Y eolbabçe, Paoıb• ~o 
ile konu1Jabilirslnlz. Bo pe 

lıyhk caoım? 
Arıı•· 

Canınız çilek iatedlaıl ~ 
E ,ıo• vutköyilnü çeviriniz. 0" ıtı'• 

lstf yorsonuz, canınız bly•r ıa· 
' bO 

marolmu çekti Lsng• yı 0~ 
noz. Pırasa m• ietf yorıoıı dt• 

• 'fefıfoılO f Kartalı arayınız. ı• 00ıı 

boza mı içmek fı;tlyor!tl d~ 
lloO• 

Vefa karşıoızdadır. Göz ııe 
paça mı t6tüyor? . 8eytoı ıı>o' 
gOne duruyor? lştihan Y0

"611e
Slrkecl. Perhiz mlslotz, 

1 
ıc•• 

mez... Canım İstanbul, oı t f,b 
~ece zevke, hattı\ mideye g r gt< 

verir. Al eline telef000 ycıd 
k B 1 om tefevlı J 
arşısıua... e e w- ı'de bir• 

bir olsun dı bak Şlol ftr! 
elne bir aaat için raode•ll gef 
Saatında al eline mikrofoo:,oı! 
iatf'diğln ile karoı kareıy•ı ~.ıı• 
Tüccar mısın, eenaf ınısıPı fotl' 

kit 1 ıelt 
ıeoglnl, boyunu, şe D gel 
da gör ver etparlel ... Erktll 

ıao> ·· mlşfz şu dllnyava ~ 

Aydın Hattını 

Satın Aldık .. 
- Başı 1 inci yoıde _,,,I 

1
11 

b•'. bu yıl içinde diğer d ııı' 
ur 0 

beraber halkımızın ve Y 1o~ • 110 
zun iaktıafına ve t1c1rı 1,t 
hareketlerin~ dıha ztyad~ııfl' 
dım etmlt olacağı ,opbe btl 

Bayındırhk ltlertodebffço~ 
gftn başarılmakta olıo ıe.ılı' 

der 
mOblm işlere lllveteD ıdtııo 
ökonomlk menfeatlol 

0 

11r b•19 
kadar eiyaeal şeref ve 

1 
ııı~ 

tini de yüksf'lten bu ,eıı .,,ar 
cıı 

vaf fakf yetinden dolayı 
1
,tl 

lok bilkumt!llmlzl ve s;,.,,ef 
tık Bakanhğını tebrik derli 
ulu&al bir borç t•iAkkl t 

Cepheye yeni 
l r f kuvvete 

llyor .. 
• t 

• • ' o ( 
Hu Htırları Nabhıe r• 1tııı' 

~erllerde yazıyor um. ı0:;r1d~ 
yacak bir mağltlblyete r·. 
ve rfc~at enlk. tdareolJllt~~I 
eııklden baolıyan eelY~~ 1' 
yenlışh k!ırını vatan, b• 

ordu çekiyor. l ıııt1 
lete Arahlarıo mabfycl ,aıf

dıoa çıktı. Bizi mftteoJ ool'' 
erkadın vuruyorlar. ,~,; 
ı b- ~ 
ngiliz llruı nam ve •"'' 
dünyanın en f ğrenç cfe1' ~~ıO 
katlanıyorlar. Bizden ııe 

1 
~ı 

lük gördülerdi, biz 0°1'' 
yapmıştık?.. lıı' ıı'1 

Biz değtl miydik, bl• jeıı'e 
balarımız değil wlydf; ( "' 
elleri) diye diye bur•.18 

de kavrulan, yananlar?· ,r / 
SoDP f 

' 
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şıklar Köyündeki · Ahdülhamid'in Cariyele- Borsada Arpa Satışı 
Cinayet Nasıl Olmuş? rininToplandığı Sarayda Biraz Hararetlendi . 
Pala ile Barsakİarını r"'ırlatacak 
Şekilde Yusufun Karnını Yarmış 
~t~•klır köyftnde oturan Ah Sen kime ıöz aöylOyorsun? 

~tb 0ğlu Yusuf ile Pınarbıtılı Diye bağırmış ve ırabının kol 

tt ltıed oğlu k11ab HOıeyla demirini çektiği gibi arabadın 
,,:•,n:k çıkan kavgada birbirini yere atlıyarak kasab HGaeyln'ln 

~ • lırını ve Memleket has· batına, kollarına n omuzlarını 
dıgtaloe vatmlan Yuauf'un al· mdteıddld defalar indlrmfttlr. 

tı 
1 

Y•rı yOzOnden öldOğü.aü Bu hflcum kareısındı Hüıeyfo; 
''~ltııthk. Adliyece yapılın tah· '''• a yanında bulundarduğu bir pa· 
fııdQr: g re cinayetin aebebl layı çekerek ani Mr hareketle 

llue0 Yusuf 'un karnına Hplımıo ve 
~Ua nımUe anılın kaeab 
tındeyıo ile maktul Yusuf ara· htzla göğsüne kadar karnını 
'(ll!u:• cekl bir mea'ele vardı. yırtmıotır. Bu darbe yüzünden 
llt il 1J11 karısı Bayım Ümmebın Yueof 'un bareaklıu dıtarı fır · 
'ld i1 cyln'in evvelce alAkadır lamıt ve Hü11eyln bıçağı bir 
dctııgo hakkında bazı oıytalftr defa da Yueuf'un kalbioe ya· 

ttıll:ı 
dtıı etmiştir. Hatta bu yaz. kın blr yerine Hplıdıktan eon · 

~~~~~-.. ~~~~~-
20 Yıl Sonra Kadın Kongresi Top· 

lanıyor. Ne Değişiklik? 
--~-~~~---'--~---------

Geçenlerde fetanbu'da büyük feminist kongre& toplınmı9tı. 
Parle'te çıkın [,'ere Naovelle, kongre hakkındaki bir yezmnda, 
Türklye'oln kaydettiği tekAmf\ lleri kadanlırımızın hak bakımın· 

dan bogftnkn ileri vaziyetlerini yazdıktan ve . BdyOk Şef f. 
mlztn idaresinde mflkemmel bir demokrael yuluoda yOrOdGğft· 
mOzQ, modern bf r memleket kurdugomuzu yazdıktan sonra: 

- Kongre, Yıldız kötkflnde, kızıl saltın Abd€ilhımld'tn deh 
debell earazında toplandı. 

Diyor ve makaleıloi şöyle bitiriyor: 

- Sultan Abdülhamfd'io dörtyftz cariyesinin toplanmıe bo· 

lundogu yerde, bugün aradan yirmi yıl geçtikten eonrı, bir 

ulualararaeı kadın kongresi toplanıyor, no değltikll~? 

Roma l\.onf eransında Al 
manya-Italya Çarpışacak 

-------f4---. --h~ l'Qeuf 'la Bfiseyln araeında ra kaçmıetır. Yusuf; yere dö 

l,~g:~: kavgası olmuş ve bu külen bareakıırını toplıyarak Fransa., Küçilk itilaf ile Ital ya'ya 
ltıf• 11 Bonre Hüseyin; Ya· karnına sokmuş, sQrüoe eürOue 

'-ıı 1111 evinın bulunduğu sokak· aynı sokakııkı evıno ka:iar Yardım Edeceklermiş .. 
v:~~ geçmez olmuştur. gldebllmlttlr. Larf'publfgue, Franeız gaze endlşelulut yıtıttırmalıdır. l\h. 

~•bl ~ geceei, kaeab Böeeyio Arabada bulunan Yuşuf 'un teıılntn yazdığına göre Streza amaf ib, Avusturya, kendini 
~(IQ 1 bir mlkder koyuuu ._ ııe k Jd karıııı ilo konı•ulara daha evel konferansı, garb tesanüdünü koruyacak bale getirmelidir. 
"lif l atmış o oğo halde v hl d h k t d ttd r a 1 orraya çı armıt ır. MuseoJinl Sıreza'da, Avusturya, 
o~tıı to Pıonrbıtı öyüne kavga turasında evlerine kl Ç· Ayni zamıtnda Almanya'ya el 

~.. gldfyormo•. Yol dırmı•. d Macaristan ve Bulgaristan'ın 
"8tıf' v y mışlar ır. Yarah vak'adah aon· uzatmıt, Jı'raoeız · Rus y,.nf k d 

lo..... ta karısı Ümmehan ve ae eri tartları için mileaa e le 
ı.. .... ,111,rıod bl L ra memleket haetıneıdne göıft anlaşmalarmı yol açmıthr. tedl. Laval, alAlndarlarıo mü· 
utr•b an raaç kadın A vustorya letlklAlloin mu hafa · 
h•b 'rinde olc\uba halde bir rülmoı~e de orada ölmüıtür. talealarının iştiraki zaruri ol· 
"{ b zaeı ftl ile de meşgul olmuetur. 
d1ı .. : itinde baTrdan L•yüoe Kaaap Büeeylo tutolmut · ve - R 'd doğunu söyleyince, bu yerıl 11.,... a a.u "imdi de 20 mayııta oma a 
l~ltı Y0roıue. Yol dar olduğa vak'ayı olduğu gibi anlatdıktın Avoeturyo ve komuşlarıuı top· Roma konferansı çıktı. Konfe 

b raneta :l devletin sllAblaoma 
•ııc ayvanların geçebtlmeıl eonra kendisinin kababatı ol· lıyarak bir konferans io'ikad 

·~ - iti b~lki balledlllr. Fakıt Avus 
te hı •rabanın dordurulm1Sı madı~ıoı, hücum kırşısmda nef. edecektir. 
bıı 

1 
r l:eoıra çeldlmestle kı· Almanya ellAhlaodı . Mussolint turya lstildillnio dehllden l'eya 
bil etol mOdafu mecburiyetinde h · LHk dü t '•ııı f, Aksi takdirde hay· Avusturya, l\hcarlı;t an \f! Bul erıçteo le eye şmes mes 

~ &tdn.. b k kaldığını söylem ittir. garlstan 'ı hlmaycı eclivor, bak cl .. sl konferansı haklı zorluk çıka· 
lldt .. lr ıamı araba el .1 

•cyıtı tıllecekuılş · Kıaab Oü. HıttA yere düştükdr.n aonra. sızlığa uğradıklarını aöyllyor. racaktır. Bu zorluk, Almat.ya, 
,: bunu sörerek: da ellnn geçirdiği bir taşla da Küçük itilaf, Avuetury& ve Ma· İtalya araeında çıkacaktır. Bu 

~h Arabayı kenara çekte Hüseyni batından yaralımııtır. cırietan'ıo, eski lmparato . luğu takdirde kOçO.k ltllAf ve Franee, 
Ilı •nlır i r D Kendlai haetanenln mahkum ve dlrlltmelerinden korkuyor. Bay halya tarafında bulunacaklardır. 

ıe, fa geça n. iye bağır· 
tııı.t_ kıt Yusuf önce arala· me•kuf lırı mahsus kıemma Benee, bunu görmedense A•oB· Vali Döndil. 

.._ g turyaoın Almaoya'ya iltihakını 
llııır.L eçen meı'eledm zaten yatırılmış, tedavi altına alın · Torbah'da boluoun ve köy· 

l'J1Jer b tercth ediyor. 
>itı'ııı ulunduğu için Hllee· mıetır. HAdise tahkikatına mdd· Bulgıtletan da komşularınca lerl tef tlı eden Vail General 
'ttrl:tı,l~ll teklifine red cevahı del umumi muavini bay Ali mürakabe ediliyor. Küçük hl KAıım Dtrlk dan ıthrlmtze 

• 

Pamuk Yokseliyor. üzüm Satışın
da da iyilik GörülmOşlOr. 

Son haf ta içinde boraada 

muamele gör~n mıheullerlmtz 

hakkındı bor!I ldareeloce bir 
rapor hazırlanmıştır . Bu rapora 

göre eon hafta içinde boraadı 
3,5 3,6 koruttın 12 O çuval 

U~ak malı arpı eatılmıetır. Bir 
ihracatçının barice yapacağı, 

arpa eatıtı yOzftoden plyaaa 

blrav. hıraretlenmlt ve ııalıt 

tutarı gl"çen haf tadan dabı 

fazla olmuoto. 
Pamuk eatı ~ı da bu baf la 

içi ode hararet it geçmittlr. 
Geçen haf tı 39 4.0 ku· 

ruşa Htılan pamuklar bu hafta 

42 kuruta İLadar çıkmıttır. 

U mumf eatış 4 03 bal yedir. Bir 

tüccar piyasadan müMm mlk· 
dar da pamuk aldığı gibi şehri . 

mlıdeld m en sucat fabrikalı · ı da 

plyaf!adan mObay11t yıpmıt 

Jardır. 

Son hafta içinde Boreada 

2424: kental palamut satııı ol· 

mootur. J<'lıtler 180 450 kurut 
arasındadır. Zeyılnyaflı aatıtı dı 

75 bin kiloya bulmoetor. Flat 

23,75 25,50 kuroı ırasındadır. 

İtalyanlar plyaaıdın zeytinyağı 

almışlardır. Bununla beraber 

tüccar teklif lert luymet itibarile 

yükEektlr. Piyasa llteklidlr. 
Uyoştorocu maddeler lohl!ırı 

son hafta 1 çinde tüccardan 300 
kilo af yon eatın almıotır. Bun 

!arın morCln derecesı yiızdt! 
11,5 dır . Flat . 4 ~~ kı "uetur . 

incir üurlne biç muamele olmu 

ımetar. 

4408 çuval ilzOm ftatıeı ol
muotur. Flatlcr 9 . 15,ö kn 
ru§tur. Mahsul mevsimi lbtl 

dasından tlmdiye adıır bor· 

sada 5 . 25 kuruştan 310,478 
cuval ,.e 116 l torba ilzQm ,., 

11lılmııtır. Hafta orıaaında 

Qzüm !&tııı hararetli olmuıtur. 

İnhisar idaresi ıon hıfıı içinde 

plyaatdan 
mıthr. 

aıtım 11tın almı · 

Film 
Talebeye Gösterilecek 

Maarf mOdOrlOğQnGn ıeeeb · 

büslle Sıhhat n lçtlmat Mua· 

venct Bakanlığından getlrtllmit 

olan sığlık f ilimlerinden (Fi· 
rengt) ye a d olanı 4 mayıs 

cumartesi gflnünden itibaren 

talebf!ye göeterllmeğe bıtlına· 

caktır. Bu f llm maarif müdGr· 
lOğOnce tetkik ettlrllmle 

orta okolalar tılebeelnln 

•e 
ba 

ftllmi görmelerinin faydalı ola· 

cağı anlışılmıetır. Film pcroem· 
be gilolerl s111t 9 n 10,30 dı 
cumadan baeka ~Clnlcrde de 9 
10,30 ve 13 te olmak Oıere 

hoeul!i aeınılarda tılebeye bee 

kuruta gösterilecektir. Aynca 
ytızde 10 nhbetiade fakir ta· 

lehe paraaız kabnl edilecektir. 

Balk Sigaraları 
Kfifltl Çıkıyor •• 

Bir okurumuz, dau, mıtba · 
amı11 iki p!ket halk ılgaraea 

getirdi ve kO.f lü oldukların• 

ıöyledt Slgarılan biz de 
gördük, hakikaten kar ltıdOr. 

Bıllı; sfgaıalan fzn.lr'de yaptl· 
dığı bdde kal lerinln görfilm~· 
mealne envdık . ..\nltı~ı l~ ıdaoa 

[!Öre lı, i o l~i nde bir d ikkat:!izllk 
vardır. lobl arlı1r bıaşdbı:.L. . ôr 
lOğftnan Jlkkıt gözftnft çt:kerb· .. 

Dairelerde 1\lnaş 
Reemi dair~ler memurl,n .... aı 

dün mayaa peşin mPl!.~:arı def· 
ı~rdarh\cı daRı!ılmıetıt. .,, w = ~·e•b•e•r•b•e~r•: •••••••talirılaıılfımnİldlİalİnııld~emvmamm;_;e;d~lllİm~e~k~te~d~t~r ·~~l~A~f ~ve;..;B~a~lk~a~n;..Iİ•mnmdl~a~tm;lia~sı;o1~ın-l!lldönm6tt lir· 

Osmanlıcadan Türkçeye Karş lılilar l(ılavuzu No.32 
letkad Muafiyet - b1~ 91L;Mt. 

&t,,~ - tOrbe (T. Kö.) 
&ı,,,1eı - merkez (T. Kö.) 

Pdet'f ...... yorar 
'1 Yet - yftrürlOk 
trQıl 

Pttct - atıç 
•• ~tcreı - koy, liman 

~ 1e - ağıt 
trell 

&ıctt 8 
- berk 

... tb 
~etıct e - ışıma 

~ ~ce,,:t (bak: saadet) 
bCtı - ıraklık, (fr.) diı· 
&ı,8-h 
~'a•b' - ölçam 
~t ııt 1 

etmek - ölçmek 
AJ,Sfı - f~, çılaşmı 
Ate d':; - gözenek, delçe 

Pdıa.1 - kapah 
~ •I, 

0 
- h:nael (lmaelmekten) 

lrt l'tıek 
ttı ' 8el4 
~il - nitekim, örneği, 
ldeaeı 
lıt e -~•ettet •orum, it, mesele 
lrıee1ı11 - sevinç 

bt~&ı,,11 l' - bOyülenmto 
' 

1

h llazfr, teblh mOta· 
Pttceı,e coıer 

~-~t!lcco - gezek 
~· ) ....... (bak: hıue i~ımet 
lta Oltı k ' . 1lo11 d r, oour, (fr.) ha· 
Aıeıı~' Or:nf clle, deme o re 
ltt eııet 

ttı ta~6t - uyuntuluk 
t~ geçr:nek - ıue geç· 

fdcetelt 
le~~ealbQ - el'tllı:, {fr,) carrlere 

lt - 1 duyuk, 2 · din· 

•· ~ttle~. l .... t, • 
• tı, dQ - Mesmua.a na· 

d 2 ....... Yllklara göre. 
tt~ •öı.n 

ltdıt meeaJu olacağı 
' eöıQ dinleneceği 

bellidir. 

Meaned, destek - dayınak 

Meetur - örtOlü 

Mes'ul - aoruk, ııoravh. 

yOkümlii, (fr.) reaponeable 

Mes'uliyet - aorav 

Mea'ollyetli (it} - aoruh 

Meeut - mutlu, bahtiyar 

bıhtt yar), (fr.) heureolı: 
Meşale - ışıoak 

Meşcer, meıcere - 14açhk 

Meşgale - it, it güç 
Meegul etmek - oyalamak 

Metgul olmak. lttlgal etmek ·· 
uğragmak 

Meoher - aergl (fr.) e~po 
aiti o o 

Meohun - dolu 

Meehur - ünlü, tınınmıf, 

belgin, angın (fr.) celebre 

Meşime - dölyatığı 

Meşreb - gidiş 

Meırubıt - içecek 

Meerut - şartlı 

Meı'um, menhuıı - u8unuz, 

eom 
Meeveret - danıeıoı 

Mety - yilrüme 
Metı - Mal 
Meta Jet - peklnlik, berki, 

direnim, 11ğlımlık (fr.) ıolldhe, 
reelstınce 

Metin - berk, pekin (fr.) 
aolide, reaıstınt 

Methetmek - ôğmek 

Metot, usul - Yöntem, usul 

(fr.) Methode 

Meva - barınak 

Meveddet - dostluk 

Mevaşi - davar 

Mevç, mevce - dalga 

Mevcud - olan, var 

Mevcudiyet - varlık 

Ademimevcudlyet - yokluk 

(fr.) Non · exletınce 

Mevdoat, ıevdlıt - konan 

Me•hlbe - ver~l 

Mev'idl mnlAkat - bulcay 

Mev'ıza - öğOt 

Melkl - yer, orun 

Mevkii iktidar - erke (fr.) 

pouvofr 

Mevklf - durak, ugrak 

Mevkuf - tutak 

Mevkut - devrel, çağhk 

Mevlld - dogom yeri 

Mevsuk - doğru, belgin 
Mevt - ölOm 

MeYla - ölü 

Mevzu - konu, (fr.) aojeı, 
objet 

Mevzun - tartılı, ölçülü 

MeyelA.n, temayül, meyi -

eğilim 

Meyletmek - eğilmek, ıkın · 

mık 

Meymenet, yümQn - yüm, 

uğur 

.Meyus, oaQ~h, oevmh 

umutsuz 

~1eyyal - eggin 
Mezak - damak 
Mezar, kabr, medfen - ka· 

bır, alo 
Meıbıhı, aalhane - keame· 

ilk, kanara 
Mezbuh - boğazlanmaf 

Mezbobane boğazlanır· 

Cl81Da 

Mezbele - ç~plnk, etıpr6o· 

lülük: 

Mezcetmek - katmak, ka 

rıttırmak 

Mezemmet (hak: zem) 
Mukur - adı gf'çen, ayı 

hlın 

Mezmum - çlrUn, kötil 

Mezraa - ekelge 

Mezruat - ekin, ekinler 

Mezun - l tzlnll, 2 çıkmıe 
örnekler: 1 - Üç gQn me· 

zunsunuz, Qç gOa izlnlleinlz . 

2 - G11lıtaearaydan mezun 

bir g .. n, Galataeraydan çıkmıt 

bir g t- DÇ. 

Mıntaka - kur~ak, çevrek, 

ınınay, bölge 
Miğfer - batlık, tulga, bölg~ 

Mlad - vakit 

Miğfer - başlık. tolgı 

Mihman - konuk 

Mihnet - çile 

Mtbr - gtlntıf 

Mikyaa - ölçet, kıyaehk 

MllAdl - doğum, doğumyıh 

Millet - ulus 

Mlagayrf kasdlo, blgıyrl kae· 

din - lstemlyerek, irdeılzce 

Minkar - gaga 
Minnet - minnet (T. kö.). 
Minval - gldlt. 
lrı - irs (T. kö.). 

irsi - lreiğ. 
Miralay - Albıy, ( fr. ) Co· 

lonel. 
Mir'ftt - Aynı. 

Mlrfık - Dirsek. 

Miri - Beylik. 
MlrHd - Bakıt. 

:Misaf lr - Konuk. 

MlHk - Pakt (T. kö ). 

MIHl - örnek. 
Mis'arı - Sıkmak. 

Mi11k - Itır. 

Mlskab - Burgu. 
Miskin - Uyuntu. 

Midi - Eş, kat. 
Mll'ma - lştillk. 

Mlsmar - çi vl 
Mlstara - çlz~lç 

Mtsvar (bak: mlnnl} 

Mlyan - ara 
Miyar - ayıraç 

Mizaç - buy, doğu 

Mlzıh - Mizah (T. 

gQlencek 
Mizan - ölçek 
Mlzmar - dftdftk 

Muabblr - yoracı 

Kö) 

Muacclz, mQı'iç - ııroeşık, 

sıkıcı (fr.) lmporıun 
Moadat - dGomanbk (fr.) 

lnlmitle 
Muaddel -

modif le 
değltlck (fr.) 

örnek: lekAn kınununon 

muaddel maddeel, yurdlıtt1rma 

kanununun değltlek maddesi 
Moaddid (besıb maklneeJ, 

kontör) - eayaç 
Moıddll - değfellyen (fr.) 

modU lcateur 
Muadil - Dendet, (fr.) Equ· 

lvalent. 
örnek: Bo eöziluftz bence 

itaba muadildir - bu sözünflz 

bence darılmaya dendeotlr . 
Muaf- Bağışık, (fr.) Exempt. 

öroek - gftmrOkten moaf, 

g6mrükten bağışık. 

M ôıhaze - çıkııma, ( .. • ) 

a~proche. 

Muahue et ı.ıek - çıkıomak. 
Muahede - Andlıomı. 

Muahhar - Sonra, (fr.) l'ot 
terleur. 

Moalece - lliç. 

MoıllAk - bırakılmıe, ıtrdı, 

(fr) En ıoepenı. 
Muallikta bırakmak - atıd• 

bırak mık. 

Muallim, mftderrls - ~ 

ret men. 
Moalllm mektebi- Uğr~tmen 

oku lası. 

Orta muallJm mektebi -

orta öğretmen okulaaı. 

Yakeek muılUm mektebi -

yftluek öğretmen okolası. 

.&laamele - 1 - Eylem, 

2 - davranma, hareket, 3 - lo, 

al veri. 
örnek: 1 - gllmrftk moı· 

ımel!tını eAdelettlrmellylz -
gümrtık eylerulednl ıAdeleftlr· 
meliyiz. 

2 - Bana kartı iyi ma•m~le 

etmedi - bıoa kırt• iyi du· 

ranmadı (iyi hareket etmedJ.) 
3 - Boraa muımelAt - bor· 

ıa alverlal. 
Muamma - Bilmece, ( fr. ) 

Enlgme, de'flnette. 

Moıneka - ıarmıtm• (fr ) 
accolade 

Muanold (ınud) - lnıdcı 
(fr.) teta 

Muauza - çeklome (fr.) 
dlpute 



~~~~~Wla™™:=~~==·mT•a•r•imh~i~T~emfr~imk=a~s~ı~~~~~~~fi~k~u~-~IM~~t~.-J~J~jmt~i~k~.~~A~r~-.~ ... ~.m~m.m .. ~~~ .. ~.~M ... M~he~
2

.mi~~~~~ 
~ ...................... ~ ........ .. 

fiATUll }(AKAN 

Tefrika No. 38 M. AYHAN 

ölümden bile ~orkmadan söylüyorum 
Ben Buralara Gelmemeliydim .. 

Kendinden geçmek ilzereydt. 

Bu kad .n, kendlelnden ne le· 
tlyordo. 

Fakat tam bu eırada; elleri· 
nln Galine ııcak bir,ey dGşer 

glbl oldu. Adet• eıcak iki, ilç 

ya~mur damlaeı. Fakat bu gil· 

sel, ı1Jıkh havada böyle şey ola 

mucb ki? Yağmur y•ğmayordo. 
Böyle blrkı.ç damla yaı, nere· 
den ıerpilecekıl? 

- Acaba! 
DedJ n ağır ağır başını kal· 

dardı : 

A~hyordu. O kadlD ağhyordu. 
Birdenbire, kendi ne gelir gibi 

oldu. Kadını blleklerfnden tut· 
mak iatedt. Ce&1ret edemedi. 

- Neden ağlıyorsunuı, bu 

glsel göster nlçio ağlıyorlar? 

Geockadın yanıbaıına oturdu: 

- Niçin mi yiğit? Çöokil 
artık bu memleket, bu taç ve 

biz, bir tehlike karoasındayız. 

Aybeye ne zaman tehlikeden 
bahsedilse, onun eli ilk defa 

kılıcıoao kabzıuıaoa giderdi. O 

dakikada da öyle yaph. 

- Acele etme yiğit, o teh· 
ilke buralarda df'~il, nzaklarda, 

çok uzaklarda. Fakat ooon ya· 

vat yavaf geldfğl•d duyuyorum. 

- Kf mdir ve nedir bu 
tehlike? 

- Siyah derililerin tehlikesi 
Koea İran karlJı koyamaz oldu. 

Çlnlil : ıllardanberl onlar da 
hırpalendılar. Birbirini yldller. 

Muarefe - biU1ıne 1 tımııma 
(fr.) connafaeaace 

Muareke - tepeletme 
Moarts - karııa, karııtçı 

(fr.) oppoeant 

Muarra - arı, beri 
Muaaır, hemzaman - çağdao 

(fr.) contemporaln 

Muıual ~ batıl, lılemn (fr.) 
lnactlf 

Muattar - ıtarlı (fr.) par· 
lame 

Muvazaa - değlt dokuı 
Muavenet etmek - yardım 

etmek 

Muavin - yar, yardımcı 

Muanrç - lğrl buğra, eğ · 

rtk, dolambaç, eğrim (fr.) 
courbe 

Muayene - bakı (fr.) rn· 
men 

Muayyen - belll (fr.) deter 
mine 

Muayyeolyeı - belUk 

Muazzam - anıteml, ulu 

Muazzez, aılz - ee•gill 
Mubarek - kut11l 

Mucibince - gereğince, ya · 
pıh 

Mucib olmak - gerektir 
mek 

• Muclh - bulman. (fr.) in 
Yeateur 

Mucir - kiralayan 
Mucize - tanıu 

Af udarebe - döğftı 

Mudarebe etmek - döğilo· 

mek, (fr.) ıe battre 

Madhlk - glllnç, ( fr. ) 
comlqne 

Madll - çapratık, (fr) dlf. 
flclle 

M ugıddf - beeleylcl, beıiall 

IMeah~p kavgaıu, tbht kavga11 
onlan bitirdi. Şimdi, İslAm or· 

duları, yani Arap'lar, oray• ıal 

dırmıo bulunuyor .. 

- Bundan size ne? 

- Bize ne mi? Aeıl hedef, 

buralarıdır, bu topraklardır. As· 

yanın bir ıet1glnllğl vardır. Bir 

güzelliği Yardır. Tanrı, bu el· 

lere yaradılıtta çok senet ver· 
mlşılr. Şehlrlerlmfzln oralarda 

.. ,ı yok.tor. Bizim dokumaları· 
mıı, ahın, ıamflş l~lerimlz, bil· 

mezsln, nerelere kadar yayıl· 

mıştır. 

- Şimdi ne olacak? 

- Şu olacak: 
Buralarını da çiğneyip ele 

geçirme~ istlyeceklar .. Gör6yor· 
sun ya, blalm beyUğlmla çok 

k.açaktür. K.unetlmia Hdır. 

Benim, ıeoln gibi kehraDJaala· 

ram yoktur. Sen, aaf çelikler 

gibi bir mllletlo ylğhlerloden 

eio. Halbuki buralarda ıoy, kan, 

iatediğlmlz gibi ıaf dPğildlr. 

Yani, öa doy gueu nı mertll~l 

aareılmııtır. ÇöokO buralardan 

geçen feJAket kasırgaları çoktur· 
Dellhnh, bana bak!. 
Aybey, bu kadının kendi 

Gzeriode mOdhiı bir tesir yıp. 

tığının farkındaydı. O, hiçbir 

gGn böyle bir ganal yaaıkbğı, 

böyle bir alef, bôyle bir iç sı· 

zııı duymamıttı. Ooa bllkmığa 
Cf'Saretl kalmamııtı : 

- Sôyleyln ·dedi · eôyleyln! 

Mugalata -- f8tırtmaca, ya· 
nıltmaca 

Mugınni ııkıyan 

Tegaranl - ıakığ 
Teganni etmek - f8kımak 

Mugayir - nymH, karpt, 
(fr.) contralre 

Mugayeret - oymnhk, kar· 

ııtbk, (fr.) contradlcılen 

Muğber - glcenlk, (fr.) 
fAche, contrarle 

Muğlak - çapraoık, (fr.) 
obıcur, compllque 

Muhabbtıt ( aık, ında ) -
ıevgt, aık 

Muhabere - dayukla,ma, 
yazışma, (fr.) correepondance, 

Muhıblr - aytar (fr.) cor· 
reıpondınt 

Muhaceme - ltftf1De, 6clt· 
me (fr.) att8qae 

Muhacir - g6çmen 

Mubadenet - doetluk 

• Mubafaıa etmek - göıe 

mek, eaklawak, barımak, ko· 

rumak, gözetmek (fr.) garder, 
conserver, prot~get 

Mohıf11al ılkdt etmek -
ıuıub durmak, ıuımak 

Muhafız - ııııkman, bekçi, 

muhafıs (bak: mubafasa) (Cr.) 
garde, gardlea 

Muhakeme 

ralıonnement 

jugement 

1 ökem (fr.) 

2 durotma (fr.) 

Muhakeme etmek - akle · 
mek, duruımak 1(fr.) juger 

Muhakkak - beıbelli, bayık 
Muhal - lmk&n11z, olm11 

Muhal'8at (bak: bnlt\e) 

Muhalefet - ayrıt (fr.) op· 

poıltlon 

Mubalefet etmek ayno· 

- Neden yftıüme bakmıyor· 

son ylğll? 

- Çok uzak yollara rtdece· 
ğlm. İçimde yaralar, acılar ta· 
eımık letemlyorum. 

Sustular. Uzun uzun sustu· 

Jar. Aybeylo kaıbl çarpıyordu. 

Acaba darılmılJ mıydı, kıımıı 
mıydı? 

- Aybey!.. Sen mertl bir 

geoçeln. Tecrftbesizslo. Dağlar · 

da, ovalaıda yaıamıteın. İçin 
oraoao başı boş rOzgAdın ka· 
dar hiçbir ı~y dinlemiyor. Kal 
bin, şu gök kadar temiz ve 

eaf ! Söylt"dflı.1 -!rlnlzl, ba-a şim· 

diye kadar hiçbir erkek söyle· 
memlştlr Ye söyllyemez de .. 

Buna ctır'tt edenin cezası, ta· 
eavvur edemlye~ğin kadar ağır 

olar. Fakat dedim ya, sen te· 

mlz bir gençeln . Toyluğuna, 

lecrObeel&llğine bağıılıyorum. 

Sözlerim eeol incilm,sln Aybey! 

Eğer ben de senin obanda 

doğmof, bekAr bir kız olsaydım. 

- Söylesen e, niye sustun? 

- Açılan kollarına, sevine 
eevlnf', gözlerfml yumarak atJ. 
hrdım. Balbı:ıkl şimdi! 

Kadın içini çekti. Dumanlı, 

nemli göalerlol, bir akaıyaya 

çevirerek durdu. Aybey, gayri 

lhtlyaıt mırıldandı : 

Ketkl gelmeıeydlm. 

- Neden delikanlı? 

- Bilmiyorum neden? Fa 
kat ben buralardan geçmeme· 

1 

mak (fr.) ı'llppoeer 

Muhalif - ayrıtık (Cr.) op 

poıe 
3 

Muhalled - kalıt 
MuballU - eritir, (fr.) dlı· 

&elHDt 

Muhammin - orancı (fr.) 

expert 

Muharrer - yazılı 

Muharrik - elebaoı, itki 

(fr.) promoteur, moteur 

Muharrir - yazar, yasman 

Sermuharrir · - bıffaHr 

Muharrlt - tırmılayıcı, u· 
darıcı (fr.) lrrhant 

Mahaeame - yağılık (fr.) 
hoıtlllte 

Muhaeara - kuııtma (fr.) 

ılege 

Mohaeara etmek - knoatmak 
aNleger 

Muhasebe heeablıtma, 

Uğlf 

Mubaeebecl eağıtman 

Mabaeede - glnlkome 

Muhat - çHrlll, çevrik (fr.) 
entoure, encercle 

Muhatab - aytıç, ıytınc (fr.) 
lnterlocuteur 

Mohatıbı - aytatma (fr.) 
connreatlon 

Muhatara (girin) aeıt 

(fr.) pnll, lmpaHe 

Muhnere - konu,ma 
Muhayyile aanay (fr.) 

imaglnatlon 

örn.-k: mubayyilrııi d el bir 

muharrir, &1nayı geniş bir 

yazman 

Muhayyfrül'ukul (hak: bari · 
kulAdt!) 

Muhbir - duymaç 

Muhib - ee fdlk, doıt 

----------------- ~ ,l· 
- Bııtarafı l lncl yQade - ve tam zamınıoda görebilecf'ği - Ziraat bankası••11• ~ 

aşağıya yazıyoruz: ve görmest JAzımgeleceğl kaa· raat işi olao kükilrt 
111 '111' 

Bay Eren - Kük.drt lhti natlne dayanmııtık. Eğer ziraat lılnl de tanzim rflneılol "' 

kArından bahıedlyorsunuz? So· bankaıu kendlelnl bo vazifenin mek bakeızhk 1ayılı111••· rl" 
nunda kabahati zlraat bHka· lfaılle milkellef mGkellef gôr· kanın faydah olmak tçlo W 
eına yakletlyoreunoz. Ztraat mlyorea diyeceğimiz yoktur. tığaoı da lnkAr eden 1ok· ;JJ 

L t iffll bankası, kOkGrt Ulccarı drğlldlr. Şu haldt", piyasada lhtik4r ziraat bankası kfi•Gr ""' 
O yasıyı yazarkt:n telefonla olup olmadığıDI söyler misiniz? kadar df'ğll ldlet!, geçe~ 
bendrn eormut oleaydınıı, bu Bay Eren Ben kOkGrt tarafınızdan gazetr.lere 'SJ'I' 
tGrll bir ynıya gazetede yer tilccll'ı d"ğiltm ki, plyaeads beyanatın eebebl ne idi~ 
nrmemlo olurdunuz. lbtikAr olub olmıdığını bile bu yerinde a!Akanıı• 1 " 

Eğer piyasada kakürt yokea ylm. Brlkl vardır, belki dr m~z içindir ki, ziraat bl' ,d' 
ı ,or 

ve ihtikar yapıhyorea kabahat yoktur. İbtlkAr yapılıyorsa alıi · nıo kükürt leloi eıae 1 ; 

alraat bankasında d~All 1 bu lel katlar makam,ar tedbir alı11nlar. tanzim etmrsl lcabedeCfJ~ lı' 
lzrrlne alan ıftmerbıııkta ara Stze, kokart flatlerlnde tbti taleasında bulunmaotok , 
mık lllımdır. Ziraat bankası, kAr olduğunu söyltyenler kim · mütale11Dız, yaloız Jscolt 

• tdl· kooperatif ortakları tçf o ucuz dlr? efne ald dt'~ll umuın .-" 

kükilrt almı') ve da~ıtmııtır . Biz - Bağcılar ııöylilyorlar. Bay Aşlcı Eren·ıe ko•:. f 
Bizim işimiz ha kadardır. füa Bay Eren - u~o buna lh mız burada bitiyor. voo ıl ... 

nıtle een ben, kClkflrt vaziyetini b6· tlmal vermiyorum. zetelerde de, kftkDtl tl'ifı 

tilu tafıJ l ı Aıile f ktocl kAoun Biz - Dı:mek lhtlUr yok yeoldeo yOkeelmeğe b• ~ 
ıtyında merkeze bildirmiştim . ., tor. vilayet makamıoıa. g,eçl .... 

Biz, . . o yazımızda, ziraat ban 8ıy Eren - - Bilmem. Be uan biran evel kftk.Grl I~ 
kısının vaktll~ tedbirli danan oim bldlğim şudur ki, Ziraat m eal için yeniden ıeee~ 
maeı lnbettiğlol söylemekle, bankası hakkında haksız yere buloodoğo haklcınd• b~ f11 
ulueal bir müeHese olan ziraat yazı yazılmııtır. Biz burada nrdı. Demek oluyor \-., 

bankasının, bığcıoın kftkGrt rencbere ve memlekete faydıh Atkı Eren'ln manasız 98 I' '"' 
ihtiyacını herketıttn daha iyi olmak için çalaoıyoroz . ıuz yere tevehhGm etd ~ 

ortada mohteldrl~rlD 11!.,. .W 
Udim. Cezaeı ne olorea oleun, bald«' dalma kıhçla, okla, atla değlJ, bağC1yı diltGnd•h"'; ...M 
ölOmden bile korkmıyarak eöy· uğraşırım. Ve ben ki, eplyce kükftrt lhtlkArı vardır. Vfl 1;.-
Uyorum : okumuş, dünyayı tanımıı bir yeniden tefebbftste bol_ğ'ei" 

Ben buralıudan gı>çınemell kadınım. Beroeyi gôrOyorum, da bizi teyid ediyor. ,ıll' 

idim.. berıeyl.. işini Sftmerbank cızerloe 1 .,, 
Kadın hıçkırdı, aya~a kalktı, AyJ.eye doğra bir adım attı: olablUr. Fakat bo, Zir••~ 

kadehleri g~nr. doldurdu : - Ve elz de, biri blrlolzl kasını kftktırt itile •1~ 
- iç. ci~ıii uzak t'llerlo yiyorsunuz. Bir yığın Bey, bir olmaktan menedeme•, 'ftl1ll!. 

yfğh güzeli, fç! Zannetme ki yığın Tele, bir yığın Tekin, rrçberlf', bağcı ile 11lu ye ..,. 

ben keyf lmden İ\tyorum. Ta bir y•ğın Hao, Hakan çıkardı · olan z ·rut Bınkaııcllr ;il 
sıım var, ıaeam . Tasım çok Çl 'ili bi f A hunun Ziraat Caokaıı tçll-,; oız. n er r tıtra lao, rap· ret 
bü ök' bir vazife olduğunda 11 

Y • lıar bir taraftan; görecekelnlz, 
Ve kadehi kalıJardı, dikti: çok uğraşacığıı. ~izler, koca yoruz. ııe: 8' 
- Kocamda bir haetılık ordulareınız . Hen ise koçak bir Şimdilik gelelim lıJfOI 1.ı-' 

var .. Sık ıık, kalbi duracak gibi va bozuldu. N'"rede lııe '" 
Beyll~im. yı6acak. Pfya~ada kGkOr,t ,.....t oluyor. Ben, btılki d" gf"nç b 1 "' ,rr . 

Anladm mı Ay ey. buuön yırın gelme•.te 
1
· ~ 

iken yapa yalnız kalacağım. k d ç " ı (Jfl',:. 
Sen ao ı tışOntıyonun. iln· fenadır. Do fena ue ... lif 

DGoman geliyor, baynğ.m, 1"P ki gençsin. Kanın damarların · mes'ullf!rl kimler olaca• 
ra~ım, tacım tehlikede .. 

da kaynıyor. Karşında bir kadın dlıOnlyoruı. 
Hangi hftklmdır, böy!e bir .ar. TecrQben yok n batın, .•. ..Jlll 

glnde •ğlamaz delikanlı! Ben h .,,.. ....... 
ki, senin kadar ylrek taıırım. atef almıt gibi.. Maniea'dan geleD 

1 C'll 
Ben ki, kocam hGILGmdar, bir Fakat ben nder dGşGnDyo göre havanın yağmur• .~ 
hırlıtlyan pap11 halinde lbı rom, görlyorıun ya! meal Oıf'rlne bığcılar 91 ~ 
df!tle, okumakla Yaklt ıeçlrdl~l - Sonu var - satın almaya baıla~ıela~1,;,J 

Muhik - haklı 

Muhit - çeHn 

Muhkem - berkem 

Muhnlk - boğucu 

Muhrik yakıcı (fr.) cauı· 
tlq11e. 

Muhtaç Mohtaç (T. Ka.) 

Muhtasar - kın, kııık (fr) 
reıume 

Muhtaearan (lcmalen, hulasa· 

tan) - kıeaca (fr.) en reeume 

Muhtazlr - can çekften (fr.) 
agonlaant 

Muhtelit - .:karma (fr.) Mlxte 

Muhtef 1 - ıakh, glzlenmlo 
Muhtekir - vurguncu 

Muhtel - boıuk (fr.) de· 
range 

Muhtelif - tarla 

MuhtellO!Juur - akb bozuk 
(fr.) ailene 

Muhtemel - ihtimalli, olaaı, 
olu gerek 

Muhterem - sayın 

Muhteri - bulman 

Muhterlı - yareıh, bıreh 

(fr.) ambltleux 

Muhteriz - çekingen, eakın· 
gao (fr.) relf'ne 

Muhteoem (bak: dcbdebell) 
gör .. emll (fr.) powpev:ı 

Muhtevi kavrayan, kap · 
hyan 

Muhllra andaç 

Mubtl - kabahatli 

Muin - yardımcı 

Mukaar - çuk urlnk 

Mukabele - kuoılık, kar 
ı,tlRştırma, (fr.) rf'pODl'e, conf. 

rontment 

Bilmukabele - karoıhk (fr ) 

recipro qeıemeot 

Makabil - kart•, (fr.) reel· 

proque 

Mukaddem önce 

Mukadder - keekll, (fr.) 

de-etlnee 
Mukadderat (ak: naılb, tali) 

(fr.) deıtln 

Mukaddeı - kutaal 
Mukaddeme bıılangıç, 

6DSÖZ 

Mukallit - benzetici, (fr.) 
lmtlateur~ 

Mukannen - kesimli 

Mokareneıt - yalunhk (fr.) 
rapprocbemen 

Mukarlo - yanoıık 

Mukarrlb - yıkın, (fr.) in· 
time 

prnek: mokarriblerlnden biri, 
yakınlanndao biri 

Mukaıeme etmek - iletmek 
paylatmak, bölil&mek 

MukaHl - bunaltıcı, ııkıntıh 

Mukataa - kıılm, (fr.) af· 
fermage 

Makalele (kıtal) öldd· 

rGıJme, (fr.) luerle 

Mukavele - ıözleıme. ıöz 

bağı 
Mukavemet (tabammGl) -

dayanım, dayanık, (fr.) rf'sls· 
tance 

DOzeltme 
Kılnuzun 31 lncl ııayısn:ıda 

birinci yaprağıo lldocl dlzlıln· 

de 25 inci eatmnda 'J'lrkçe 

kartılığı (gôrtıy) olan (manıara) 

tıôz011 ün Franıızc•sı olarıtk 

(payııagf!) yazılacak iken yan 

lıtbk la (t11bleau) dfallmlıtfr. 

Bfrl11cl dizinin 8 lnct salı· 

rındakt (malik.An") e4'ıGnfio 

kare1&1nda (yetil) den ıorakl 

kelime töyle olacaktı: imali· 

nun icln Maniea o• 
kokart kalmnmıetır. orl ~ 

İzmir plyasısmri• kOk
1
..,,,...,. 

tlyacı nazik blr vutyet 1 
... 

Sömerbanka vertımlt ol .. ı.': 
klrt ldhıl hakkı oserıoe ,aaİ 
kanın ltalya'ya epırlf ,-! 
milhlm mlkdarda k.GkGrl

0
,;..

gln6 Tryeete'den JIOJ•I ,-f 
gelecek ve derhal P 1 

arzedilecektlr. ,.ttl' 
Ziraat bankaıı lıa:ılt ~" 

ı otll ..111 kredi kooprralf f ler ,,~ 
nın köklrt lhtlyacıD• 

- --Gdnlük Siyasal G~ 
Sahip ve Baıy~ 

Haydar Rtlodil Ôg ~ 
Umumi neşriyat ve 1~C' 

mtlddril: Kemal Talll 
• İdarebanelİ: ~ 

İzmir İkinci Beyler ~ 
C. Ballı: Farkaıı bio ... p0J,l1; 
Telgraf: fzmir .. ANA.10111 

Telefon: 2776 .. ]'o; ı a kU 

ABONE ŞERAff:-. ff 
Yıllığı 1200, Altı aybl1111• .il 

aylığı 500 karDI' ,_, 

Yabancı memleketler ~!'dl'· 
abone ücreıi 27 -• ·-· Heryerde S KurPI 

- s~ ilnd geçmiı nüabalar ~ 
ANADOLU MATB~

BASILMJŞTIJI 



Mez 
~ile Yuvası 
~:e lıkelesl aile yovaeı, 

1 
birinci çarıambı 

ttlacaktır. Geçen ııene 
l ~lblıterllerlnden gördil· 

~kal&de rağbet ve te· 

Si il cesaret alın yuva 
~l erf, bayıl daha mil· 
~ le çok dıha mfteah 

.ıı \ .,.__ •lOJak eoretlle yu. 
eııt ,~ldardır. 
ıııı• ~ Pe •ile yovaeı, asd 
b• " '1 llcoıtok, temizlik ve 
bd ' çkllerde nefaset temin 

~ bQlunoyor. Yon, sa· 

,,.. ~ ~Gtterllerfol memnun 

r· ~ il hiç bir f edaklrhktan 

ot• ' •11ıtıt1r. Göztepe aile 
\ lla kref verecek olan 

~~Gtterlleıfo her ıureıle 
f~· aıkılıcakları 11nıbak· 
~ r defa tecrGbe kl· 

-· ~ Aile Yuvası 
8leeiri Kenan 

~let demiryol-
~ "da0 • 
tfı • 
~'dikıı tlrketlnlo Ke· 

~~~llle'atndekl depoıon· 
tin Halkapınat'dıkl 

9 '1 • her ay ikişer ton· 
..._. "tfında 18 on ıektı 
; ""''taıa ~~I latınm111 Ba1ma 

lıletme mOfettlşllğl 
"-8 Mıyıı 1935 çar 

~it! •ııt 15 on beşte 
'~iye konulacaktır. 
~ •arlllerlo beheri 

kllogramdsr. Mo· 

lıt.._~ ;::ye tcretlnln ye· 
... , r. 

-._ 203 lklyda tlç ku· 
ttk•at teminatı ve 

4 Cbıctl maddeelnde 
te ite glrmeğe mlnl 

"-te •e kanuni ikamet· 
' ~t beyannameyi ve 
4- ledlyede mobyyet 

~. \ı~t •eealkl h&mllen 
~,.,.' irilen gGn n ıaıt 
'-"" '1 inci ltletme ko· 

it. 117111.caat etmelidir. 
? laatt tartnıme paruıs 

'1a ltletme mftfettlı· 
~ 'ablltr. 1166 

,,ı; ""' 26 29 2 "''" be-------•*' ~ 'ttt. dellerl ile mlk· 
.,, \:.. ~e ~ dt ya1ıh elbfıe, 
,- ~ ~ tp'•lırın 18 ·S· 935 
~ ...._n..G •ıat 15 de .ka· 

la_. ... ... il 
~~ telt e Anlı:ara'da idare "t. il 'tir ekılltmesl yı· 

(f,gQ ite girmek lıtl· 
''"" S,72 llrahk mu· ..... t 

11 .... -.Mı. •erOJelerl ve ka· 
""'llaete 'ltlA'I •eılkaları ve 

~ t..._ 1'ı111t kanuni bu· 
', ~t ~ dıtr beyanname 

~.. ... ile 
·ı:.."' it 1Ynl gftn eaat 

ı-.::ı••yon reisliğine 
le.. dır. Bu ite aid 

325 k ll,Yd uruı rauka· 
•e ı. 11P•ıa, Ankara 

l,~'-dat lllft •eznelerlnde 

be, ·• 
~~•etd'109 . tıkım ve 

gtt 
11 

•erJ, l&clTerd 
' 8tt ... Y•lı: elbfıe ılyah 
~.-_ . ft)'•lt ' 
~... P•lto, llclverd 

,, ' iti .... Çnba, llcberd 
1(11.. llıı._ w.)'ık, L 
'İ( ~- .. _ • tap ••. 
~as Ura....,..eıı 

'l26f 
2. ~. 6, 8 

' }t. Opı.-.... \\& ~~lôR 
~'t~.ttıit Ahmed 
lı. "lterı b 
~..... 'h- Utaneıl 

·q lit ··U~rQ 
)ler •olı: 

..._ ~ ....... N •ğı Beyler 
~ IQ 

0
• 4.1. Her 

"'q)t llra ha · etılarını 
leıeı 

OQ 3686 

Aylık elektirik 

Masrahnız yOksek mi? 

içi gazli 

lambalarını kullanınız 

Hu marka az sarfiyat, bol ışık, 
ve uzun ömOrlfldOr. 

Mehmet Tevfik 
84y0k Elektirik, Telefon v«: 

Malzemeleri deposu. 

Peştemalcılar N. 77.79 Tel. 3332 

flflllfU llf IJI Sahife - 7 llllf llflllf ..... . .. ........................................ . 
Torkiye Ziraat Bankası lzmir Şu-

besinden: 
22,4,935 tırlhtnde açık arthrma ile lhılelerl yıpılacağı 15,4, 

935 de Yeni Aııır 17,4,935 de Anadolu 19,4,935 de Ulusal bir· 
ilk ve 21,4,935 de Balkın sesi gaıetelerlnde Uln edilen Yunanla 
emvellnln ihaleleri 15,5,935 tarihine~ pazarlığa bırakılmı~tır. 

Sataı gıyrl mtıbadll b"oosa veya peıln para ile nıkten yıpıhr. 
Kıymeti mohammenesl lldbln Ura veya daha ziyade olan em · 
Un ihalel kat'Jyelerl lstlzana tabidir. Malın satıldığı seneye alt 

dnlet .ergi ve belediye reel m veaalr bütüo masraflar müşteriye 
aittir. lsttyenlerln yOzde yedlbuçok teminıtlarlle birlikte ihale 
gdn6 saat 14,30 da Ziraat bankasına mOracaatları. l 212 

lzmir Defterd«rlığından: 
lHılarının vergi borçlarından ötGrll tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Ahmet ağa mahallesinde kemeraltı caddesinde kain 
eıkl 12 yeni 10 sayılı dökkAndald 30·54 hisse tarihi ll4ndan 
itibaren yirmi bir gOn mftddetle ıatılığa cıkarıldığından pey 
ıftrmek lıtlyenlerln defterdarlık t~heilAt kalemine gelmeleri. 

2 6 10 14 1266 

~-------------------·•ı)zmir Evkaf Müdürliiğilnden: 
Yazın Geldiğini ilan Seneliğine 1000 lira kira konan mezarlık başında lklÇPŞmellk 

caddeııl Gzerlnde 10 No. h nluf hına istekli çıkmadığından 

Haber Veriyor~ 3 Mayıs Cuma Günü Bergama arllırmıyı 5 5 935 pazar gfin(l saat 15 e kadar ozatılmıvtar. İs· 
tlyenlerln o gön o ıaatte mOracaatları bHdlrllir. 1260 

Babrlbaba eahfl park gazino· T h 
su ıçıldı. Geeelerl b~rrak elek· enezzQ Q 
lirik llmbılarlle nurla bir yaz 
gecesi hayatını batlamış bolu. 
Dan hu ıevimH bahçemiz ma· 
yuın birinci gGnGnden itibaren 
çok yfikeek bir mozlk ile neı· 
eılne neo'e kaııcaktır. 

Sıhllpark gazinosu boeene 
İzmlr'Jn en klbır bir bahçesi 
oluyor. İzmlr'ln muuf, emlo 

adamlarından otelci bay Baıd 

ile methur lokantıcımız bay 
SGleyman'ı ve Mehmed Erahayı 

ubtlpark gazinosunda lı bıtın · 
da görmek için mıklyetlnl sôy· 
lemlye başh·hıııuı hl; deltldlr 
unn,.derlı . 

Manllada ölG Abdurrabmın 
terekesi tuflye memorloğuodın 

MınJea ıulb mıbkemeclace 

terekeelnin tuflyeılne karar 
verilen mtlteveffa Abdurrabma· 
nın Mınlsanın ıoltan tlmuındı 

Ayvalık meTkllnde kilo GGn· 
doğdu ve kıbleıi Adanalı Ha 
san gtlnbatı lamın kııı Akide 

poyrası yol ile çeyrlll 6 dönGm 
1 nlek ve 104 M. M. 12 ka· 
raı kıymeti mubammlnell ha· 
ğının açık artırma ıoretlle 11· 

tılmaıına n parara çevrllmeel· 

ne Ye bo muamelenin bitiril· 
meıl için Manisa evkaf me· 
murlarından keıf inin tad iyeye 
memur edllmeılne dair verilen 

kırar Gzerfne bu bağ 2·5·935 
tarihinden itibaren bir ıy mild· 
dede ııtılığa çıkarılmıı olup 
takdir olunan kıymeti mobam· 
minenin % 7 5 ini bulduğu 

tak ~lrde 2·6·935 pazar gGnft 
saat 15 de Mınlıa sulh mab 
kemeılnde lcrı kılınacağından 

en f11lı artıran mGşterlslne 

teslim edilecektir. Şayet kıy· 

metl mubımmlnealn yGzde 7 5 
nl balmazaa arhrma 15 gOn 
uzatılarak 18·6·935 aalı gDnQ 
ayni ıaatte en fazla artıran 

ma,terlelne ihalesi kıtlyen icra 
luhnacaktar. Bu bığ Gıerlnde 

bir bık ve iddiası bulunanla· 
rın evrakı mOıbhtlcrlle birlik· 

le aıtıı maddetl içinde eatı,a 

ıelAhlyettar tasfiye memuru 
ke,f iye mGracaıtla dermeyın 

etmeleri akel takdirde baklan 

zayi olıcaktır. Sataı pevln para 

iledir ruıom dellAllye ve tapu 

harcı •eıalr maıraf lar mGıterl · 

ye aittir alıcıların kıymeti mo 
hammlnenln yGıde 7 buçuğu 

nlsbetlnde pey para&ı veyahut 
bu nlsbette banka ltlbaz mek· 

tubu lbruı oarttır bu bağa 
müıteri olanların taııflyeye me· 

mor evkaf memuru ketf 1 ile 
belediye dellAhna mtlracaatları 

llAa olmtar. 1265 

Otobftele gidip gelme 175 kuruştur. 

Komltemtziu tertip ettiği gezintilerden blrf nclal 3 may11 935 
cuma gGnft Bergama'ya yapalıcaktır. 

Bu gezintilere lııtlyen herkes lttlrak edebllfr. 
Otobfllıler ıaat 7,30 dı Konıktın gidecek n ıaat l 7 de Bet· 

gama'dın dönecektir. 
Biletler a~ağıda göetedlen yerlerde satalmıktıdır. 

Turfng kul6b Bükllmet .konağındı telefon 8913 
H&dl Cemli lklncl kordon .,. 4020 
Ehram mığazaeı Kemeraltı 

İzmlc memurları kooperatifi " 34.35 
Sflmerbank yeril mallar puarı Odun p111rı 
Berber Abm.,t Mustafa karde!Jler İkinci beyler sokağı 

Torlng ve otomobil kolübG 
İzmir komlteıl 

111111111ilililililil111111111 llllll il lll l! lll lll lll lll lll lll lll il il il 1111111111111111111111111111 

~ İZMİR = -
Esnaf ve Ahali ban kası = 

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Merkezi : i Z M 1 R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, Turğutlu 

Alaşehir, 'fire •. 

RertftrlQ Banka Muamelatı Yapar .. 

Bir eenellk mevduata "' 6 
Ahı ıylık " % 4.,1·2 
Vadesiz heııabı carilere o/o 4. faiz •erir. 

Esas No. Meldi Clnıl No. Depozitosu 
Lira 

219 Aleancak kar1kol sokağı ev 1 25 
231 Oıımanlye caddesi maAaza 37 20 
305 Yol bed~steot eel•lll han oda 55.17 5 
411 Karatıı orhanlye ı. n 15 7 
603 Burnava kürt ömer ıokağı dOkkAn 39,41 5 
621 Ayavokla sinekli caddeıl tabakhane 45 25 
848 Karatıı ıetaret ıokeğı evin Gel katı 14, 16 l 2 
85'/ .5 Uruç reis mı hailesi kirpi sokağı ev 19 l O 
875,1 Halkapınar klğıthıne caddeal " 276 5 
C. 18 Memdublye mıh. klreçllkaya ıo. " 10 10 

C. Si Y. tuhaf lyecller çarı. G. bulvarı mığıza 9 40 
Mevki ve numaraları yok.arıda y11ılı emlAkln bir senelik kira 

ları 11.5.935 cum1rtesl gOnQ s11t onda ihale edilmek ftıere 

mGzayedeye konolmoıtur, lııekli olanların hi1alar10da yHılı 
depozitoları •~•neye yattrarak mGzayedeelne girmeleri llzımdır. 

2 9 1259 

lzmir Muhasebei Hususiye Mo
dorloğnnden: 

Çek 
elit 
Adet 

300 

Bedeni yol mftkellef lyetl 
defteri 
Adet 

30 

Tıbsilda11 mahsus 
tahsil mOfredat defterl 

Adet 

50 
• İdarel Husuılyel •llAyete alt olup 935 eenesl için lazım olan 

nrakı matbua ve defatlr tıbedlleceğloden:ao,4,935 :tarihinden 
itibaren 20 gon mtıddetle mfinakasaya konulmoıtor. Eksiltme 
oartlarını görmek lstlyenler hergftn Muh11ebel huııuslye mGdOr· 
IO~Gne TC pey eOrmek lstlyenler de ihale &finG olan 19,5,935 
paHr gGotl eaat 9 dan 11 e kadar depozito makbuları nyahut 

banb mektublarlle birlikte YllAyet encGmenlne mlracaatlerl. 127 2 

ithalat Gümrüğü Müdürlüğünden: 
Alman ltll4fına bağlı kontenjan listeledne clren neaoelere ait 

beyannamelerden sahipleri ellerinde olanlaunın 4·5 935 cumar· 
test akşamına kadar mutlaka gümrftk idaresine getirip teslim 
etmeleri, aksi takdirde kontenjan sıralımmn gecikmesinden do· 

ğacak meıollyetin eahlplerlne alt olacığı 114n olunur. 2 3 

Istanbul: Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 25600 lira olan 16000 metre klrpas 
komı!J 19 mayH 935 pazar gtltıQ saat 15 de Kasımpaşa'da ko· 
mlıyon bfnasınd• kapalı zarflı ekılhmlye konulmuştur. Şart· 

nameei 128 koro!J mukablllnde komisyondan her gtın alınabtllr. 

.leteklllerln 1920 Jfradan ibaret olan muvakkat teminat makbuz 
veya mektaplarlle kanuni belgeleri hevl teklif mektuplarını belli 
11atten bir s&1t enellne kadar komlıyon reisliğine vermeleri. 

2 7 12 17 :.!253 12fi3 

Çeşme malmndorlOğünden: 
Şartnamesi mucibince ılıcada kAin İstanbul otelinin tamiri 

250 lira muhammen bedel ile m6nık1&aya konulmuştur. Ekelltme 
4 ·5· 935 cumartesi gftn(l saat on beı'e Çeıme wnalmOdiirlüğQnde 

yapılıcıktır. Yaıde yedf buçuk teminat olarak on sekiz Ura 
yetmı, beş kuru, verilecektir. 1270 

lzmir Kadastro modnrlüğünden: 
Falkpa!Ja ve Şeyh mıbıllelerlnln yapılmakta olan kad1Btrolırı 

22 n 23 Mayıı 935 günlemeçll sah ve çarşamba gDnlerlle bun· 

farı taklb edecek ayni gftnlerde Haziran 935 sonuna kadar ko· 

mlsyonmoıca tetkik ve ayni hıklar lkaydedllehlleeeğlnden alAka· 
lıların Saçmacı hamamı ıokoğında 20 numarada komisyonumuza 
müracaatl.rı. 127 3 

Hamza Rüstem 
Fotoğıra'fhalfilesn 

1 - Bayram gGnlerl açıktır. 

Muhterem ma,ıerllerlmlıden gördtlğGmQz rağbet ve 
teveccOhe naclz,, bir mukabele olmak flzere bayramın 
birinci gGnftnden Martın nihayetine kadar resim çek· 
tlrecek Baygılı müşterilerimize birer zarif hediye ver· 
mr.ğl dOeQndOk. 

Mft,terilerlmtzln bu hediyemizi kabul; etmekle bizi şeref· 
lendlreceklerlnl ilmh ve temenni eyleriz. 

2 - Mağazamızda en yeni fotoğraf mıkine.lerl ile eczaları 
ve omam fotoğraf malzemeıl büyük tenzilat ile satıl 1 
maktadır. Muhterem mGoterllerfmlzln bilhassa nazara 
dlkkıtl«!rlnl celbederlı. 

Resne Fotoğraf hanesi Sahibinin 
Müşterilerinden Bir Ricası .. 

İkinci Beyler sokağındaki Cotoğraf baoeml kapattığımı ııaygılı 
mOfttırlleılme Utn ederim. 

Klltelerlml Emirler çaroısında Bay Bamıa RGstem fotoğraf. 
hanesine nıklettlm. Slparle vermek lstlyenler lütfen oraya uğ
rasınlar. 

Ben de ılmdlllk ekıer zımttnlar oradayım. 

BAHAETTIN • FOTO RESNE .................... ~ ................. ] ... 
İzmir ikinci icra memorlu· bedeatınmda açık artırma ile 

ğondan: 1269 

Bir borçtan dolayı baczedl · 
len muhtelif cine ve renkte 

gömlek ipekli n ytıalft komı!J· 

lır hımım takımları vesalr 
birçok eıya 7 5 935 eah gtınO 

ıuı oabette yeni mlaayede 

Htalıcektır. Mahcuz % yetml~ 

be!Jloi bulmadı~ı suretle ikinci 
artırmHı 12·5·935 pv.ar günü 
ayni saatta ve ayni mahadle 
yıpılacakhr. istekli olanlar o 

glln ve saatlerde mahalltnde 

huır balmımıları ll&o olunur. 
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Ak~şehir bankası. 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

u~mü1r Şulbe~ü 
tklocl kordonda Borsa clvannda kendi blnuındı 

TELEFON: !2363 ...... 
Hertftrlfi Banka Muamelitı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

Müsait şeraitle mevduat kbuJ edilir 

Türkiye Ziraat Bankası Çeşme San 
dığından: 
Çeşme Ziraat baokasınıo ılıcadaki dOrt oda, bir ıaloo, bir 

motbah, bir çamaşırhane, 160 metre morabbaanda nlosn, için· 
deki bir koyuya mOotemU banyolu evin 1 ·6· 935 ten l ·10·935 e 
kadar dört aylık icarı 25 ·4· 935 günOoden itibaren 21 gftn 
milddetle açık artırmaya çıkarılmıotır. SilrOlen pey haddi 14yık 
görüldüğil takdirde 15 ·5· 935 çarşamba gnno 11aat 16 da lha· 
lesi yapılacağından tallblerln Çeome Ziraat bankasına mora· 
caatlaıı. 1222 29 30 1 2 

,ıııııııııııııııııınıııır Doktor •11111111111111111111111111\ 

§ A. Kemal Tonay = 
- = Hububat, Oznm, incir, pamuk ,zeytinyağı, afyon ve Bakteriyolog ve bulaşık ile sa~ğın hastalıklar ~ 

sair emtia kumusyonculuğu ıapılır. Mallann vftru· birinci sınıf mütahassısı ;;;;; 
dunda sahiplerine en mfümit şeraitle avans verilir. = 8aıımabıne istasyonu karıısında dibek fıokak _haomdali Müved· 5 - = det salonu üstünde 30 sayılı ev ve moayenehaoesıode sabah aaat 9 = 

=: dan akoam Hat 9 a kadal: hastalanoı kabul eder. = 
P t T ı f T ıe~Oll - ,. Müracaat eden hastalara yapılması l'1zımgelen sair tahlilAt ve~ os a e gra e l ~ = mikroekopik muayeneleri ile veremli hastalara ya~ılmasına cevaz gö· = 

=: rülen Pnomotoraks (bava vermek) moayenebane8lnde muntazaman =: B a ş m ü d ü r ı ü ğ ünden : 5liıııı zae· .. •· ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııra 
. Şark Sanayi Kumpanyansı Türk 

Ankara . Izmır - lstanhul Telefon A . ş· k . Id M ı· · M 
nonım ır etı are ec ısı um uhaveresine başlanmıştır. Tele-

rahhaslığından: fon abonesi olupta telefonla Istan-
hul ve Ankara ile görüşmek istİ· 

yenlerin evvela başmüdürlüğe mil· 
racaatla kafi miktarda avans ver
meleri lüzumu ilan olununr. 

30 2 5 1245 
'il il l llll il l il il ll il l llllll lllllllll lllllllll il lllllllllll il l lllll llllllllllllll l llllllllllll'\ 

~ Beynelmilel Paris Panayırını ~ 
;;;; Ziyaret Ediniz.. ;; = 18 Mayıstan 3 Haziran 1935 e kadar ~ 
- Fazla MalQmat Almak için Fransız Ge- ~ 

nera'l Konsolosluğuna veya lzmir Fran· ~ 
sız Ticaret Odasına M Oracaat.. = 

_ 111111111111111111111111111111111111ı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111il1111111~ 
• 

Şlrketlmfzlo 21 olsan 935 te Şehltler'de fabrika blnaıınd11 

yapılan 11enelik adi umumi heyet toplant111nda kanunen lazam 
olan nisabı elı:ıel'lyet haeal olmadığından Oo6milzdekl mayısın 

12 inci pazar gQnft eaıt onbeote gene fabrika blnaıında ikinci 
bir toplantı yapılmasl kararlaştırılmı,tır. 

Müzakere ruznamesi evvelkinin ayni olup a,ağıda göeterilmfe· 
tir. lobo Udncl toplantıda hazır bulunan hleeedar adedi her ne 
oluna olsun motlıka karar verilecek ve bu karar muteber ola· 
cağından hazır bolunmak latlyen hluedarların malik oldukları 

blese ıenetlerlol toplantı gQoOden en aşığı beı gCln evveline 
kadar İzmlr'de Şehltler'de kAln fabrikamız yazıhanesine fe BrO~ 
sel'de Royal ıokeğmda 4.9 numaraya yatırarak karııltğında dohu· 
Hye varakaları almaları lOzumu llAn olonor. 

Müzakere.Ruznamesi: 
1 - 1934 senesine alt blAnço ve kArQzarar hes•plarının ve 

idare meclisi ve murakıpler raporunun okunup onay· 
lanmaeı ve ibraname verilmesi. 

2 - Müddetlerlola bitmesinden öUlril çıkan iki idare mecUıl 
azaeı ile bir murakıban yerlerine yenllerlnln ııeçllmeıl. 

23 2 1180 

Tl:.J R K iYE 
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Fratelli Sperco Vapur Acent 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"ULYSSES,, vapota 18 nisanda doğra Mılta. 
Roterdam, Amsterdam ve Hamborg Umanları için yok .. "" 

"HERMES,, vaporn 16 nisanda limanımıza gelip r;~ 
şalttıktan sonra Borgaz, Varna fe Köstence limanları 
alacaktır. rtı 

0 STELLA,, vapuru 21 nisanda gelip 1 mayııta Ao'e 
tterdam, Ameterdam ve Bamburg Umanları için yük 1 

"BERMES,, 4 mayısta gelip 9 mayısta Anverı, }{ 
Amsterdam ve Hamburg Umanları için yak •lacıktır 

SVENSKA ORİENT L1NIEN bOrjı 
11SMALAND,, motörQ 14 nisanda Roterdam, Oıoı 

peobagen, Dantzİg, Gdynıı,Götebnrg, Oslo ve fskıO 
limanlarına hareket edecektir. 

''ERLAND,, motara 2 mıyısta Roterdam, Bambur«• 
hage, Dantztg, Gdynla, Cöteborg, Oslo ve lıkaodtoı•f' 
larına hareket edecektir. 

SJt:RVICE MARITlM ROUMAlN 
Garbi Akdeniz için ayda bir M outazam ~fer 

Y
•••• 

. " ALBA JUL YA ,, vaporn 1 mayısta gelip 2 ııı• 
Ceoevo, MareUya ve Baraelon'a hareket edecektir. ~ 

11 PELEŞ,. vapuru 26 mayısta gellb 27 mıyıııta Mıll•• 
ve Barselona hareket f'decektlr. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 
İsmfr Nev-York arasında aylak montuam sefer 

"RINOS., vapuru 30 nisanda ( Doğru ) lzmlr'deP 
f çln yük alacaktır. 

Hamlı: lı&nlardald hareket tarlhlerlndekt deglolkllklerdeO 
mes'uliyet kabol etmes. 

Fazla tafııllat için ikinci Kordorada Tahmil te Tıbllf 
binası arkuında Fratellf Sperco acentalığına mflra-1 f~ 
rica olunur. Ttılefon: 2004 • 

V. N. Tayyare Piya~ 
VV. F. H. Van 19uncuTertiP 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE L1N1E 
"SAMOS,, 'fapuru 29 nisan· 

da bekleniyor, 2 mayıea kadar 
Anvere, Roterdam, Bamborg 
ve Bremen için yak alacaktır. 

"ALIMNIA., vapuru 8 ma· 
yıata bekleniyor, Anvere ve 
Hamborg'tan ' yak çıkaracaktar. 

" BERAKLEA ., vaporu 13 
mayıııta bekleniyor, 16 mayıea 
kadar Dilkerk, Direkt, Anvere, 
Roterdam, Hamborg ve Bre;;; 
Umaularına yak alacaktırr . 

ARMEMENT H. SCBUIDT • 
BAMBURG . 

" HANSBURG " t1puro 2 
mayıata bekleniyor, Hamborg 
ve Anverı'ten yak çıkaracaktır. 

ot~ 
Jetleri SatıhY 

' 
Boyok IkrıııJJ', 

25000Ji 
Mokafıı1 

20000Ji 
Olivier ve şO 
sı Limitet V' 
Acentası j 

Cendell Han. etrtocl .J 
Tel. 2448 el v 

nız .•. 
a:: 
<C _. 
>
<C 

BAN~ASI 
SERVİCE DIRECT DANUBIEN 

TUNA BATTI 

The Ellerman Ll0 ,I'' 
uftUNU t1poro .ti 

n jOfP' 
nunda Londra ye "",J 

ve l'ürjen ~ahapın 
En Osınn Bir Mns
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli Mns bil 
f stiyenler Şahap 
Sıhhat SO.rgnn 

Haplarını Maruf 
ceza depolarından 
ve Eczanelerdf!n 
Arasınlar. 

ca 
u..ı 

> 
z: 
et 
>< ca 
cc: 
LIJ 
c.D 
LIJ 
Q -c.D 
>< 
"' 

Üniversitede Döçent, 
(Muavin Profesör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara bergün öğleden 
eonra bakar. 

fetildll r.addeai No. 99 
Ankara apartmam 2 inci kat 

Telgraf • ı S T A N B U L 
Telefon : 49250 ,--------i· 

. 
fHA,., 
HULU.it 

'!)V 
ıı~ua. 

"ATID,, motôrtı 12 mıyısta 
bekleniyor. Bodape,te, Bratlıı· 

lav, Viyana için yok alacaktar. 

THE EKSPORT STEAMSBıP ~ 
CORPORATıON 

" EK.SELSIOR ,, vapuru 3 
mayısta bekleniyor, Nevyork 
için ydk alacaktır. 

"EKSMINSTER., t1puru 15 
may1&ta bekleniyor, Nevyork 
için yilk alacaktır. 

N. B. - Gellı tarihleri ve 
vapur tarihlerinde acentemiz 
hiçbir mes'uliyet kabul etmez. 

T,.J,,fon No. 2007 200Q 

gelip tahliyede bola.ıO fi 
ayni zamanda Loodr' 

için yük alacaktır. ot' 
"ALLGERIAN,, ••P,t. 

d u•e yıs ba,langıcın ı _,e• 
Senanıea'dao bekleO JI. 

Deot9ache Le'f•010 9 
"ANGORO 'f•P

0'° ·' " pre"° 
Hnda H•mborg, J' 

,~· Anvera'ten b"kleolll ,ı 

IL•erl 
Not Vurul tar ıP r1oe 

purlaruı f11lmlerl a-e 1 
o)kllklerdeo mes•ot11' 

edllm"•· 

DOKTOR 

lzmir 

Fahri Işık,,,_, 
Memleket Hastanesi Rontken M4ta 

HERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 
ve ELEK.TİRIK TEDAVİLERİ. _

111 
fior 

YG.rOmiyen ve Bilhusa RAŞİTİK. Çocuklara Ultr' ..... 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri Yapılı'· 9, 

İkinci Be ler Sokak Fınn Karom No. 25 Tele.~~~ 
lstanhul Deniz Levazım SatıJJ 

ma Komisyonundan: ~ 
Tahmin edilen bedeli 75,000 lira olan 5,000 toO~tfJ-/. 

kömftr 4,mayıa,1935 cumarteııl gdad saat 15 ıe ~00olıi' 
komlıyon blnaııında kapalı zarf oıoUle eketltmlye ~olll , 

Şartnamesi 375 kuroo bedel mnkablUnde bergftDuıerfO -~ 
ahnabllir. Muvakkat temin•tı 5,000 liradır. istek ..,.,,11 
kat teminat makbuz veya mektobono ve 2490 °0 ~Uf 
non 2 ve B Gnca maddelerine göre bf'lgeyl ba•l ıe 

0 
~ 

larını helll ıaatten bir ıaat evveline kadar komlli;ıs·Jl 
vermeleri. 18 22 27 2 

l 

lt 


