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lmılr'de hergtbl 1amhlan çı•ar ıiy...ı guetedll'. T&ron: 2776 

istihlak Vergisi 
Patmuk ve Yonlft Mensucatın 

Vergisi Yeni Layihada 
Artırılmaktadır. 

Voroşilof },ransız OrdusunU Görecek. 
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eza . Konferansı Toplandı. B. Receh ~~ker Arsıulusal lzmir Panayırı 
b Yazın lzm1r e B" .. k K ·ı o·· B 
ı'ıözakere Gizli Tutuluyor Gelecek. uyu. omı e un e-

Çamlaarly .. s.ıı. pordd ... ledıyede Toplandı. 
toya Gazeteciler de Gidemiyorlar. :::,·:~!:::!11~:!··~r8:~ -

llllnlaat etmek isen tellrlmlse SOO Polis, Muhafızlık Yapmakdadır geleceğin Çe,me ... ca••rınd• 
kalHIAa haber abnmıaflır. 

Panayırın Çok Mokemmel Olma&ı 
için Herşey Yapılacaktır. 

• ~akdooald, Barışmıya Çalışacağız, Dedi. Iıalya- Rosya'nıo 
Ingiliz Doşoncelf;rinde Fark Var. · Yeni Bir Teklifi. 

Ba1 Flaaden 

l .. 11 ( 8111111f) - Sa· 
ita..~ mgtl• toplandı. 
~ tok pil taualayor. 
...._._~ _ Ue •hlller UM1Dda 

Bay Makdoaald 

ile meul lıtlraklae lmUn blıp 
kalmadıgtnı da g6sden geçire· 
a ' ktlr. Jtonferanıtakller baba· 

Bay Lanl 

ıuıta aalaıablllrlerae ba semin 
berbade ç,lqaalı:lardır .• İtalJı 
be beree7dea nel, 69 dnl~da, 

- So• 5 lad ytMe -

Da Itilif, Şark Misakı 
Yerine Tutulaeakmı~. 

Lon~ra, 11 ( A.A) - Taymlıı 
pletetioe nıaraa Sovyet bG· 
ka\metl Almanya •e L,bİltan t • 

raf1ndaa reddedilmlt olan terk 
mi.akı yerine kaim olauk mil· 
tekabll bir yardım ittifakı akli 
için L,ıooy•. Llt•anya • ., Eı· 

toay• hOktmetJerlDID flklrlni· 
nl tıJmaç etmlttlr. 

Z-11nlundatoaı ~6re yeal 
ldlt&n aaa hadan mankkat ArualaH.I Panayırının Cebbiedea Görtlmlf6 

' F••• So•yet ld .. faaın eu• DlfdGDCI ll'llDlu•I paaayın l '°nra belediyede Vail Ge•enl 
lanna beulyecektlr. b6Jlk komltell dtba 6Aleden - Sona S •• y6"i -...---·---····-·•r··-·-·······---·-·········-·········--····--·-·-·411'·•·••• 
Rus-FPansız Anlaş~ .. L~brıkıtaa aaıa&Jton· 

"a •••• gaetecller bile 
~bQqoılar. Mahafm için 
~ PGU. Jedef\lrlldl. Heyet• 
t.f. Gaıltlrer cleak mot6rl nr· ...__:r'' ....... IOara .... 

~ ....... etd. oııeyln 
" 11._,lbd bir alJlfet nrdl 

Bu Itilif, Uluslar Kurumu Andlaşına
sına Dayanıyor. iyi Tesir Bıralitı 

~ .-•dal de yapıldı. 
htt ~a, Lonirı'dan tay· 
~ IJnbrkea ıulan .Oy· 

~ 6-aıa.ı hllDblyeı, el· 
-....:_• .... , .... ban .... 
~ ola ...treml.t yap t .... ~-· .......... 
~ battba blblmle 

Lo..tn, 11 (A.Aı) - ... 
Ajaaııadaa: 

Fru• · Ru ldllfı•• Lala· 
dra'cla ..... •ttlll .... tellr 
gltdlkçe tee17ld n tne11I 

' ....... [ Şlpbells ki .... 
............ i'L 

Streu l.ta11ona 

' etmektedlı. l>Q-. ak11m dlplo 
mul mahal ilde Fnma ile So•· 
yetlerla ldllf ima al..._. ka· 
rama ancllat111111aa bllllatea 
let._. enlnlekle ea 191a.. 
bir umlD ltdhM e1Wllderl 
n ba huutakl tepbblllerlala 
İaglllı la86met •• ef Un ama· 
mlyellaln eadlfilHIDe tamamlle 

.. ..lalye a•nmn eyelkl p • " • • e d 

...._,...... •e ı.g1u.•ruet1n1 arıs unıversıtesın e 
~.... beJaaat lta111'da 

........... r ..... , •. T.. k T .h. K ~ 
~..... ı.gm. mun1ı1na ur arı ı onıeransı. 
tlt .. ~ 16tlrmemlıler· 

lltlhbarl mahl· 
~. Fakat Almaya Bay Fuad KöprOlfl Tork Tarihine 

Dair tıç Konferans Verdi. 
Parl1, 10 (A.A) - Suad 

mnhablrlmt.aen: 

dar dola •• bab tarlb9Hert• 
ileri llnlqt aılan ( f ltlrlerl) 
g6sde• geçirerek laepilnln -• 
m..tlarla Terkler •• Tlrk 

- Sona 6 inal ya.de -

tetabak ettllL IOyleralJor. Ba 
idili foımlll .,.t •had ile 
göre o kadar mlblm meaaf il 
dm gartbnaektedlı ti ba• 
Stresa'cla blttlD Anape'ya tet
mlll •l•kla •• olmayacaiJ 
caya nal addeclllmektedlr. Fil· 
baldka tapu. •plomatlan ala• 
lu karama udl11m•••• ba 
ımretle tanlbtal fe•kallcle al&· 
kaya cl1lh g8rlyorlar. Banlar 
hatta laglltereala ele Fna. ı• · 

Parlı Gnherllteılade Terk 
tetkik merkeslnde ba yal lçla 
taearlaaaa bir 11n koafena1, 
edebiyat faklltemlsln dekam 
·Ji'aad K&prlllaln blrbhl ar· 
daaa •mllll 19 koafenada 
bltmltdr. 

Piyango Dün Çekildi 
S.y K.&prlll 18 .e 14 IDcl 

yts yallarda Allıdola Terkli· 
pata ylbek •• olpa nrb· 
tım anlata ba iç konfenna 
ile blslm orta çallmııa ayda•· 
lltm• bat.mındaa QOk 6nemll 
ye bab bilgi acaaa lçba de 
yepyeal g«trtlfler H belgeler 
(w.lblar) ptlrmlfdı. 

Blılacl konfenaaaU. r..a 
~lprlll, Ol1llaala ..... d ... 
bnl ......... .....,.b. 

200 Bin Liralık Bnyo.k lkremiyeyi 
3556 Numaralı Biletin Sahibi lzmir

de Mntekaid Bir Binbaşıdır 
İltanbal 11 (Baaael) -

Tanare plyupa• çeklime· 
ılne bagtln kalabahk bir halk 
6ntlDde ba1lamqt1r. l.tnmlye 
kuauan numaralar l'Ulludlr: 

200,000 

3556 Numaraya 

25000 Lira 
5097 Numara ya 
-SonlW,W.-

Bay Beriyo ile Bm eer iri, bandan eTel Ruya - Frama arumclakl 
aalapnayı imularken •• 

So97et udla .... • .,...ıarını I JOnlara lalçblr talahld .. .... 
gire aı...ıu karama ad...... 10kmamıı ola• Lokuao .... . 
um lalı edici bir udl .. maJI yePID ayal olwbr. Pme, 
ltdrakl lhtlaaallal meuaabehlı _ So- l inci ..wtede -
e&mektedlrler. 

Blyle bir ldWm tahakkuka 200 e· 
hakkında Loadn mahal IU ID 
domlayonlann hiçbir ldrucla Lira Kİ• 
balaıaklannı tahmin etme-

mektedir. Zln ba nkdle doml•· me Çıktı? 

Bugftn 
••• 

Balkevinde Mahim 
Bir Konferam Var .. 

K.ODJI S.ylaft .. , AD Ti· 
rel'lll (lılllllJel" beyaelmlle· 
Uyet) ..... berlade mi· 
bl• •• allbb konfenD111U 
bagb .. t 20,30 da Halken 
llloalarmcla •erecektir. 

Bitin mlnener, maaWm 
•• gençlerlmlsla bu aeıerll 
menu t.erlacle Ye 1el&blyetle 
nrllecek olu ko•fenDlllD 
llllWelerlDI .. ...,. .... 

iki ytlı bla llnbk blytlt: 
ikramiye ikinci Kuaadaa'tla 
Mltatpal8 cadcleelade 22 •••· 
rada mltebld blabeta S.y 
Yahya'ya clltmlf&lr. Blled oa· 
da birdir. (1.D) lla .. • · 
cakbr. 

Bay Yahya. keadltlae ba 
malila 1erfttl. gedlea ..-C• 
bUed, K.eiacalla ........._ 
kltlk •• .,,.. ... k ........ 
kite ..... bayii Bay .. _ 

Cebbaıda •b• ....... ~ 
.-m Ulan• diyecek yolds. 
S.ı Yahya'11 da tüıa ..._ 
GOie· .......... 
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mutabık kalmalarını mhi 
olmıyıcağı, bu mtıaasebetle 

beyın edilmektedir. 

Bay Mıkdoaald ile Slr Con 
Saymon'un Streza'da hattı ha· 
reketlerl ne olacağı hentız kes· 
tlrflmemekle beraber Londrı 

dlplomaııl mıhıflllnln bu mtı· 
lthazalarındald ehemmiyet na· 
zarı itibarı ılmmık lcabeder. 

Pırlı 10 ı(A .A) - Le Jour 
gazeteıfnfn yazdığına gc'Sre B. 
Heriyo ile kabinenin radikal 
ıosyıllıt ızaıının çoğu Fransa 
ile Ruıya arasında aıkert bir 
moknelenameye fıtlnıd edeo 

bir mukarenet ılyııetl takibine 
taraftar bulanmaktad1rlar. 

Diğer taraf tan ne11rellf ı nı· 
zırlardın B. Loutı Marlnln 
bıokanlağı altında bu ıly11ete 

Piyango ...... 
- Bıoı linci ytızde -

15000 Lira 
1361 Numaraya 

10000 Lira 

Fransız 

Bakanlar Meclisi. ...... 
Reisicilmburun Baş· 
kanlığında Konuştu. 

Pırla, 10 (A.A) - İyi ma· 
itimat almakta olın mıhafllde 

bey•n olunduğuna göre dftn 
Relıfcftmhurun rlyaıetl altındı 
toplanmı.t olan bıkanlar mec
Uel Almınya'dı mecburi ııker
Uk hizmetinin yeniden teılsl 

Dzerlne Fransa hftkdmetl tara
fındın uluslar kurumu nezdin· 
de yapılmıo olan leşebbaetıo 
eabıbt moclbeelnl gôıteren ve 
B. Lava\ tarafından tanzim edil· 
mit olın muhtırayı tınlb et· 
mlştlr. 

Ayol zamandı B. Laval'ın 
uloılar korumu konıeylne nr· 
mek niyetinde olduğu kırar 

ıuretl projesini de tınlb et· 
mittir. 

Nihayet bakanlar tanı mi· 
aakı meı'eleelnl de mGzakere 
etmtılerdlr. Bıkanlar, ıöylenll· 

dlğlne göre bir devletin dahJlf 
işlerine mftdıhale mef bumu 
eabih surette tefsir eden bir 
formtıl bulmuolardır. 

-General Voroşilof Fransız Ordusunu 
Görmek için Fransa'ya Gidecek 

İstanbul, 11 (Haıoıt) - Fransaz . Rua muahedesi, dıtitlerl Bakanı bay Laval'ın Moskon 
seyahatinde kıt't oekUni alacaktır. 

İttınbul, 11 (Bosuıt) - Sov1et Rusya erk4nıbarblye nazırı general Vorotllof Franıız orduaono 

gôrmek Gzere yık>nda Frınsı'ya gidecektir. -------·· ............ ·--------
Dolapdere'de Bir Ev Yıkıldı Kadın 

Dört Rum Kadını Ankaz Murahhaslar 

Al d K 1 k ••Jd•• Geldi 
tın a 8 ara 0 Ue letanbul, 11 (Hoouei) - Areı 

İstanbul, 11 (Huıusi) - Dolabdere'de bir ev yıkılmıo, 4 rom 
kadını ile bir çocuk ınkaz altındı kalarak ôlmOottır. 'Üç te 
yarıb vardır. ...... 

ulo&1l kadınlar kongresine itti · 
rık etmek üzere bu aabah 9 
kadın murahbaa daha gelmiştir. 

Balkan 
Atina Divanı Harhının Kararları •. 

Bankası 

Asilere Yirmi Seneye Ka- Kurulacak. 
İetıobul , 11 ( Hoeuei ) -

kar Muhtelif Ceza Verdi Balkan bınkaıı için Aokara'da 
• tetkikat yapılmaktadır. --·--1atınbnl, 11 (Hueoıl) - Atlnı divanı harbı, Atlna Harbiye 

mektebini basan ael maznunları, yirmi seneye kadar olmak ftıere 
muhtelif cezalara çırptırmıtlırdır. Divanı harb mOddelommfsl, 
bunların 1 'ımlarını lstemlotl. 

• • • 
Pamuk ve Yünlü Mensucattan 

Alınmakta Olan istihlak 

Rus 
Paraşutçoleri 

Geliyor •. 
İatınbul, 11 (Huaoei) -

Meşhur Rus pıraootçtılerl mem· 
leketlmlze geleceklerdir. 

Steinberg 

G-o.ııo.n 

Kflçflk Duyumları 

8. Feridun Şevkel 
Memleket hastanesi Eoar•Sl 

hariciye mtltahaasıeı Operıt~r 
Bay Feridun Şevket'e BerllD e 
gitmek üzere bir av meıoıd1e' 
verllmlotlr. 

Sabri Paşa rl 
Mıaır Generallerinden Sıbb 

e . 
Paşa ddn İzmir vaporlle f • 

rlmlze gelmiş ve letınbol'• geÇ 
miotfr. 

Bay Kamil Mnıntııı 
a..oo· 

Hdkômetlmlzln Atin• .. 
solosu bay KAmil Mftmtas d~ 
İzmir vapuru ile J?lre'deıı '°ı 

or • rlmlze gelmlo, ıynl np 
İatanhol'a gltmfıtfr. , re• Vilayet Sıhhat Mec 1 

u.ı 
VU4yet hıfzıaeıhhı lllec 1 

pazartesi gtınft Vali Gene~, 
KAzım Dlrlk 'f n bıtkaobğ•O 
toplanacaktır. 

Kurultay 
1 

Ekseriyet olmadı.ıtı tçlo ger 
" ~o· 

bırakılan Çocuk Esirgeme 
0 

romo yıllık toplıntııı 14 ol~e 
seki•" pazar gOnft eaat on )O' 

Verem Mtıcıdele cemiyeti ti 
nanda loplınacıktır. 

·say Faik ,. 
Akseki bınkaaı mohaaebecf ti 

bıy Fılk Onural bazı tıle 
için İatanborı gltmlttlr. 

Atyarışları 
,1•· 

Bugün Kızılçollo koşo .,,e· 
nında yanı ve ıelAh encO ,. 
nlnln ikinci hafta koeoları 1

10 
pılacaktır. Kooulırı eıat 14 

bıtlanacıktır. 

Hilekar 
22417 Numaraya 

5000 Lira 
6003 Numaraya 

Yeni Bir Vapur Vergisi Arttırılacaktır .. 
latanbol, 11 (Huıusi) - • • ı • • 

V ıpurculuk ılrketl, yeni aldığı Ankara, 11 (Hoauıi) - Yeni istlhl4k 14yıbaııını göre, pamuk 
Istanbul'a Geldi Esnaf Teş-

lstınboı, 11 (Huıoli)- Moı· • • • 
bir npuru İsmlr'e tahalı el· ve yftoltı menıucatla kah.eden alının letlbltk nrglıl ırttmlı· 
mittir. caktır. Demir ve bakırdan da vergi alınacaktır. 

kova ıkıdemlıl bıokanı Steln· hır Edılecek •• 
...................................................................... ~ ............. ~ ... ~ ................... ~ ........................... ~ ........................ ... 
Berlin Borsasında Son 

Haftanın Satışları .. 
lzmir 

berg bugün eehrlmlze gelmiş· tatanbul, 11 ( Hoıoıl ) ;; 
tir. Rus artistleri de cumartesi Şebrlmlırı belediyesi, bll:,.ı 2000 Lira gilnft geleceklerdir. eınafın U4n edllmealoe ~ 

5521 Numaraya 
isabet etmiştir. 

1500 Lira Kazananlar 
8018 12922 14372 

16852 24042 

1000 Lira Kazananlar 
1896 7278 9780 12779 

13902 16688 20245 

200 Lira Kazananlar 

~----~-----------

0 z ü m, incir iyi Gidiyor. Yalnız, Pa-
muk Fiatı Noksandır .• 

Torkofis 
Müdürü 

İstanbul, 11 (Hueusl) -
İzmir TOrkofla müdtirü bay 

Osmanlıca-

dan Türk'çeye 
Karşılıklar. 

Akıl Em~ullıh, İstanbul ve T. D. T. c. nin 
------------- Mersin ofulerl mtldftrlOğftne, , 

TGrkofle Berltn eubeelnde mıolardır. Bu Taziyet aleyhi· bay Ztyı da 1zmlr ofla md· • önergelere Daır 
aon haftanın plyaea Taziyeti mlze eayılıblllr. dilrlftğdne tayin edllmloıerdir. Bir Bildiriği. 
hakkında oebrlmlzdeld altkar· ------f--==R====T=======----.-1---, Ankara, 10 (A.A) _ T. D. 
lora bir raporgelmlıtlr. Bunda Marn us ayyarecı erı T. c. genel kAtlbllğlndeo: 
verilen malumatı aoı~ıya ya· Uloa gazetesinde ve ondan 

705 801 1067 1412 zıyoroz: T •• k • ' Gel• ı alınarak baoka e;azetelerde çıkan 
1719 2141 2341 2707 Kuru tıztım piyuıeında paa· ur ıye ye ıyor ar•• Oamaulıcadan Türk'çeye kartı· 
2717 2779 2886 3646 kalya yortolarının )aklıtmıeı laklar kdavuzu liıtelerl önerge· 
4007 (506 5537 5785 dolaybile il çok mfthlmce ıa· Bunlar Rus p lanerizm ve Para- ler gelmeğe bıolamıotır. Ancak 
5811 5936 6132 6535 tıılır olmuotur. Ancak bu sı· bu önergelerin blrço~u bııkın· 

7780 8216 8460 9810 tıtlır büyak bftlam itibarile şQtcülOğOnQ De Gösterecekler.. hğan blldlrlgtode ,österilen yol· 
10512 10589 10617 10643 Almınyıdakl ı,oklardın yapılmıı da yazılmımıktadır. Sıralamadı 
11042 11215 11591 11637 ve bu arıdı bazı kooıinyııyon Moskova 11 (A.A) - Tftrk ile SHyet kulQblerl ıraaındı güçlüğe uğramamak için tU 
11902 12149 12725 12943 partiler elden çıkırılmıttır. aayyare kulQbtlntın davetine çok ııkı bir temaa vOcude ge· noktaları bl: daha hatırlatmak 
13064: 13393 13697 13723 1 icabet ederek TClrklye'ye git· tlrmeyl vazife biliyoruz. isteriz: 

ncir ply19aaında, hllbıaea Anoklnı ile Sovyet Rueyının 1 - Her aöz için trelen öner· 

vermiştir. 

Trabzon da 
Fazla Sis Var ., 

•dJ 
Fındık Piyasası Jyı Si' 

Trabzon, 11 (A.A) - ~~f 
baftadınherl devam edeD ~~1' 
bir ala yftzilnden eehlr ,e 11, . 

kteıv 
lerde gftneo gözOkmeme tflJ 

,ele 
Soğuktan ve sisten mey ,.ı1' 
ve tındık mıbsolilnftD 

gc'SrdOğü söyleniyor. 

r 
Açık Kon uşıns s 

dd el 6 
Karatao tramvay ca e 

0
4 

numaralı evde Bay .&f eblll 

Ôztürken: &f4' 
- Mektubunuzu ıldık·ıl>". 

.'sald bir vaktinizde ıoa tel 
mıza kadar gelmenfıl t 

ederiz. ıoı• 
14605 14722 15484: 16026 bftyilk dınell mahıol llzerlnde mekle olan maruf planerlılcrl 1 1 1 1 i D 

16855 1706 ..ı 172A7 17..ı.30 S A L M p aner zm ve perıotlt ım o n geler bir arayı aetlrllerek· ko· \.. 
• '* '* b L h f d b rl 1 011ocaololm erj no .. lne l· ki f 1 d " 

175
,. 7 18076 18958 ir .. ıç ı ta ın e görtl en in şa ını gôsteren resim er en misyona eunulacaktır. Bunun .. ;.;.;.;.;.;;;;;;;;;;;;~~....-

Yazı İtleri MOdftt 

., 19186 canlılıL davam etmeLtedlr. tel ve Rolanof don Odeaada ü kk b lbA 1 l h il b 11 
3 20867 

.. ., .. m re e a um er ım U · için her ıöz hakkındaki önerge 
19959 2069 20750 y it t"" 1 il id 1 L vapura binmlolercHr. HepeJ dtı lonm kt d ı 20966 21525 21564 er uccır arın e er e a o.. a a ır ar. ayrı bir kAğıda yazılmalıdır. 20952 mal kılmamıo gibidir. İzmlr'ln dftnyı rekorları kırmıı olan M •• 2 - İleriye sürülen kar•ı 
2ol39 2336, 23654 24390 usteşar v 

__ 11..,.. •• , ....... ••-- naturel incirleri 17 maka kı· kimselerdir. Bunlardan Anokine lığın kılavuzda ynılı olanının 

Ulusal ökonomi ve dar eahlmııtır. TH ajansının bir muharririne M ~ Ol yerine geçmesi mi yoksa onun· 
TOrkJye mıbaulO pamukları beyanatta bulunarak demittlr ki: ÜıetlİŞ uyor la birlikte hunun dı ıhnmı· 

Artırma 
Hımburg'da ılAka fazlıdır. Al· - Yıpmıkta olduğumuz ae· Ankara, 11 (Huauel) _İçeri aı mı latenlldlğl bildirilmelidir. 

Kurumu Toplantısı. mın pamuk dairesi 100 kilo yahatın gayesi Tark eporcularl· leler bakınhğı mOıteşarının şark 3 - Yalnız konulmoı kır· 
Ankara, 11 (A.A) _ Ulusla booına [ılf Hımburg olmak le, tıyyırecflnlne Sovyetlerio vilAyetlerl mtıfettlşllğine tıyln şıhğı btğenmemek yolundaki 

Ôkonoml ve artırma kurumu· Qzere lzmlr pamukları için plınerlzmlnl ve paraofttlzmlnl edlleceıt eôylenmektedlr. yazılar üzerine blrşey yapılmı· 
nun genel ögel toplantl8J bıt· 82. 85 mark flat aokaan gô· göstermektir. Avusturya yacaktır. Gönderilen önerge ko· 
(kın General KAzım Ôzalp'ıo rtılmektedlr. Muameleyi guç· Bizim Tftrklyeyl ziyaretimiz mlayonca gölônftne ebnabllmek 

baokanhğı ıltındn yıpılmıı "e leştlrmektedlr. Rua ve Tftrk ıporcoları ıraeııı· Takımı Geliyor.. için o söze her halde bir kır· 
kongrenin 25 nlaan 1935 per· Soğınlarımızın Almanya'dı dıkl doetıne mdnaeebetlerl İstanbul, 11 (Huıoet) _ ıılık ileri eftrftlmek gerektir. 
tembe gClnft &Hl onda sergi· eftrOmOne de lmkAo vardır. ileride dahı ziyade kuvvetlen· Sibirtaf Avueturyı takımı ya· Önergelerin bu yolda yazıl· 
eTlnde toplınmaaı onaylan· Ancak Ulccarlar fır11ttan htl· dlrmeğe yarayacaktır. Tdrklye· nn ıehrlmlze gelecek ve Gala· maeına bfttftn etil itine ligi gôı· 
nuetır. iade ile eoıaa flatlerlnl artbr· nln epor tavyarecillk hareketi taaaray'la bir mıç yapacaktır. teren yurddatludan dllerls. 

1935 
Kasım 

156 

Arabt 1354 
8 Muharrem 

Evbt 
Gilııeı 

Ôğle 
İklııdl 
A.qam 
Yatn 
imsak 

Ezani 
J0,46 
5,31 
9,12 

12 
1,36 

9,00 
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lzmir'de Bi~ Fen Yuvası f G Ü n Ü n ş a il"" d lY y ~ m n a r 1 ' ) 

Şehir ve Liman Bakteriyo Mısırlı Bayan- Yaz Günlerinde Gezinti: Şaşa°b 
lojihanesi iyi Çalışıyor. lar Geçt~ler ler Tertih Edilecektir. ~~~;~::e~~ 

Bakteriyolojihanenin iç kısmından bi. görünüo. 

l la11ılr'ln ılneslnde 1908 yı · Son zamanda Hheten tesis 
~dı kurnlın (Şehir ve Liman edilmiş olan meteoroloji k:ıe· 
ll kterlyolojl Müesseeesl) verim· mı da iyi iş görmektedir. Ci ar 

ltklbeeıialne devam etmektedir. vilAyet ve kazalurdo yepılan 
olarak Sıhhat ve İçtimai frt n gi mücadtlt siııde miits~ese 

~Q1'tn,.t bakanlı~ı tarafından mühim bir rol ııahlbf Hr, bura· 
ı:~~ll edlldfğl \'akit {Bakterlyo· !ardan gf'leo kanların vaqser 
h jtbarıe) adı alımda fş gören mım teı1mn1U müessrj!f'de ya · 
'- lbftessese l~H4 )lhnda aza pılmaktadır. Bulaşıcı hastalık 
~I '••llyet zirvesine ulaşmıştı. larıu teshitJ, kaynaklarının m ey 

"•kit bir l..ı 
0 

" d dana çıkarılma~ı ve lmhaeı işi Ya yı na ıuease e ~ 
bı!;'•n tahlil miktarı 10-12 
"d buluyordu. lzmhde o sı· 
Qa ' 'Veba ve kolera salgını ile 
le Gcıdele 1 ·in açılan mQesse· 

"de diıınterl ae111 da yapılı · 
ı0tdQ, 

lllGlaraıır'in mee'nm lşga\lnde 
111 '

11eaedek1 allt vesaire yağ · b: edlhnfo, bir kısmı şuraya 
'•11 M letı gotarolmüştür. ,.ıı'ut 

~o tdıdda vlltyet b6dceslne 
llıD (Q 
1 

tahsls~tla bu kuram 
'1~ ••eeıbba mfte88esest) namı 
t.._. lldı tekrar iş gôrmeğe ha, 

te t' •e Clç yıl sonra da Sıhhat 
ıı.aıll Çtflbai Muavenet Bakanlığı 

"'ile ....... lenln yaşatılm111 nokta 

limanın sa~hk bakımı oıüeeee 

senin kontrolü altındadır. Her 

ay şehrin suları umumi bir 

tahlilden geçlrHmekte, televvüse 

maruz kalıp kalmadılLları araır 

tırılmaktadır. 

Bakınllk her yıl mtıeeseseye 

mfthlm para tahsisi sureılle 

daha fşe yarar bir bale kon· 

mıeına Amlldfr. Müeeııeeenlo 

korulaeondan şimdiye kadar 

müdftrldkte çıhşan ve kuru· 

mun ısl4hını ( ldef iks) olarak 

kabul eden kimyager Bay Mem· 
duh verimli mesaisinde çok 

muvaffak olmuştur. Hastalara 

yapılın eojlkelyon için aşı md· 

e111esede Qretilen tavşanlarla 

temin edilmektedir. Tahlil kıs 

, .. tıbıleatın bak.anlık büd. 

IGt den verilmeıinl muvafık 
Ş111Gttır. mında daha ht11ı al4tlara ibtl· 

~~lbdfkl halde mGP.ssese da· yıç nrd1r. Buyıl Sıbbat ve 

tf.Jata. de (~ehlr ve liman hıfzıs İçtimai Muavenet BakanhğınJD 
t'• tetkikat kıamı ile 14bora· Vf"rece~I para ile bu da temin 

,, idi tahlllAt, kuduz teda· edilecektir.-= _ ,.,,. 

U. h:' aoı ihzari kısımlara Müze MOdQrQ 
ıııa~b rlçte kGtlphanP., hayvan 
lt-.i edebaneıi, hayvanat da· öntftkleri Görecek. 
let,lt~e IDeteolojlk istasyondan 
"-t 

2 
Gb etmektedir. Yılda aa

'ete,1 Ooo tahlil yapılan mOes· 

da Qa~ kndnz tedavi kısmına 't Yılında 564 haıta mfl. 
-._ et1nı, ve tednl olun· 

tt11, E l,ttle · ge 'Dıntakası vlllyd-

la.,,1._:fyon, ll'parta, Bordur 

'-t.r. ilde bile kuduz köpek 

&eı._. ~d.ıa ııırılmış kimseler 
' te •e bakılmaktadır. 

Şehrimiz m6ze mOdürQ bay 

Sellhlddln Kantar bugün Efee, 

BelevJ, Mazolesl, Tıral, Plriyen, 

Didim ve Tire ônUiklerlol 
(AsArıatlka) sını görmek Ozere 

şehrlrnlzden hareket edecektir. 

Bay Sf'IAhlddln on gOn devam 

edecek olan tetkik gezintisinde 

bllhas~a Tlre'nln .K.üçükkale 

yakininde yeni meydana çıkın 
önUlklerl görecektir. 

~TAYYARE SINEMASI 
0~11: sısı Bu gftnT --el-e~fo-o-: ~3~15-1 

lt0be rt Motgomery •• Magde Evans •• VValter Iluston 
l't Youog •• Franchot Tone gibi beş meşhur sinema ben·uzil Ant; nd;a 

" Son Ninni (Tamamen R~nkll Mikı Mavz) 

~ ~~8 Dnnya Havadisleri (Türkçe sözlfl) 
.._'alre te~ı~· u-:ı . son Yunan isyanında yapılan hareUıı harbiyeyi 

ta g6ııe •klennı ıı;österdiği gibi Almanya'da büyük: askeri ttzahü· 
rınektedir .. 

~611 • Seans Saatleri -----
~,1tıbe 1.5 

- 17- 19 - 21,15 Hergftn: Son 21,25 seaosı (U· 
~. · 13-IS talebe eeann cuz Halk ıeansıdır.) 

• 
13 

ilbe ııeanıı. Fiatler: 25 - 35 - 50 kuruştur. 

Kadınlar Birliği Kon

gresine iştirak Edecek. Ege'nin En Güzel ve Tarihi Yerleri 
1sanbutıda toplanacak olan 

(Arsı Ulusal kadınlar birliği Gezilecek ve Görülecek tir. 
kongresi) ne lıtlrak etmek 

ftzere diio lskenderiye n Plre

de1.1 gelen d~olz yolları leletme 

idaresinin İzmir vapuru ile 

(Mısır kadınlar birliği) namına 
bir murahhas heyet şehrimize 
gelmiştir. ( ~ 1) bayandan tnft· 

rekkeb olan ht'!yet, M1111r'ın en 

yükeek kadınlarını teşkil et· 

mektedir. Vapurun limanda 

9 saat kalmaeındın lııtlfade 

ederek eehri gezmleler ve A·a 
rıatika mfizeıinde bir müddet 
meşgol olmu,ıardır. Anadolu 

ajansının Mısır mftmesslll bay 
İIAh da murahhas ht'yetle bfl'. 

tikte bulunmaktadır. 

Öğrendiğimize göre Mısır 
kadınlan namına g~len murah 

bas heyeılo başkanı tarafından 

kongrede bir konferans verile 

cektlr. 

lzmlr ve havali!!l 49arsaılka 
mahlbleri cemiyeti başkanı 

Vıtll General KAıım Dirlk; 
cemiyetin muhtelif neşriyatın. 

d11n bir seriyi murahhas heyf'te 

hediye etmiştir. 

H~yeı; ayol 

bul'a gitmiştir. 

vapurla İs tan 

A thspor için 
llazırlıklar .. 

Burnava 'da Atlıspor 
için Hazırlıklar .. 
Bugtın Burana parkı çok 

gazel bir tekle glrmlttlr. Ayrı· 

lan yeni yeni parterler, açılan 

yeni yollara dôkOlt'n beyaz çakıl 

taşları parkı kAmilen meydana 

çıbrmıt bulunuyor. Şimdi per· 
kın arka ıarafına atlıspor için 

bilyfik meydanlar açdacak ve 

buraıla Atlı8por kuUibG azaları 
Athsporlırla uğraşacaktır. Bu 
g6n parkta CGmhorlye:t mey 

dıoı, Gazi bftsUl, çocuk babçeıl 

fudbol ıahaeı ve şimdi de Atlı 

spor meydanı bunların hepıl 

bir yerde toplanmış bulunuyor. 

Vali ve parti batkaoı Ath· 
sporda da yaklDdau alaka göı 

tererek bizzat bu işle meıgul 

olmuşlar ve bu it için Burna· 
va'ya kadar gelmlolerdlr. 

Athsporun Burnna'dı yeni 

bir hayat yaratacağı tabiidir. 

Kayıd muameleıl Bomaff 

Ziraat mektebi ile parti merke· 
zinde devamdadu. 

Köpekler: 
Hurnavı belediyesince köpekle· 

rln Zt'hlrleomrslne başlanmıobr. 

Şehitler Abidesi: 
1~t11syonda bulunan Dokos 

Eyhil Şehitler Abidesinin etrafı 

temlzlettlrilmlf, çiçek fldanlan 

ve ağaçlar dik.limittir. Yalnız 

sulama lelne ehemmiyet ver· 

melidir. 

Maç: 
Burnava Gençler Birliği ku

HlbQ Cuma gOnft Tep~cik takımı· 

Ue çarpışacaktır. Burnava geçen 

hafta bet sıfırla Aydın Demir· 

yolunu yenen kadroııunu çıka 

rırcaktır. 

Ormanlarda Ağaç 
Kesilmiyecek. 

Yeni Orman kanonu çılun

cıya kadar ormanlarda kereıte 

lçla ketim yuıkhr. 

Turlng ve otomobil kul6bft 
l.ımlr şubesi vil&yet iç ve dı
şında halkı seyahate alıehrmak 
için bazı teşebbtislere girlımlş· 

tir- Bunun için uzun ve kıl!B 

gezintiler tertlb edecek, bllhas· 

sa yazJD sıcak gfinlerde halkın 

teD '9e lattradeli gfto\er geçir 

mesl temin edilecektir. 

Bu lele Tftrkof is müdürü 

Bay R•hml Zıllak acenta me

murlarından 811y Hadi Cemil 

ve vflAyet istatistik m6dftrfi 

Bay Nazım meıgal olacaklardır. 

Bu komite, yazın yapılacak 

gezintiler hakkında bir program 

hnırlıyacaktır. Bu prog aındı 
Bergamı, Efe~, Ödemiş, Aydın 
(.;ölcük, Karalıurun, Tire, Foça, 

Sard, Balıke~ir, Bursa ve Ulu· 

değ s,.yehatleri müblın bir 
mevki alec11ktır. Balıkf'sir Bur· 

sa · Uludağ gezlotlııl b1r hafta 
süren bir g~zinıi olacak ve 

program hazırl11D1caktır. 

Foçı ve Kınburon @f"yallat 
leri bir bosuılyet taşıyacak ve 

lzmlr'deo perşembe gf'c"ltrf 

mehtapta harekr.t edilerek cu · 
mı gt'celeri lzmir'e döaOlecek· 

tir. Urlan1n çok gftzel bir yeri 
olan Çeımealtı da ten~zzftb ter· 

tib edlle~ek' ynler ara11ndıdır. 

Arsıulusal Jzmir Panayırı 

Büyük Komite Dün Be
lediyede Toplandı. 

- Başı 1 inci Hhifede -

K4zım Dirlk'in baıkaohğında 

toplandı. 

Toplantıda Roı' ve Yunan 

konsolosları ile dfğPr konsolos 
tarın mftoıeselllerl, belediye baş 

kanı, gOmriıldu b•şmftdürG, 

Türk ve ecnebi bankalar mü 

dürleri, ticaret odaeı başkam 

ve umumi katibi, Tor kof le mfi· 
• A 

dftrft, borsa omumı kitlbl, Tark 
ve ecnebi vapur acenteleri, elek· 

tirlk şirketi madara, fabrikalar 

Tark ve ecnebi elrketlerle ea. 

nayl mfiesseseleri mt\messlllerl, 

diğer allkadarlar ve gazeteciler 

hazır bulunmuşlardır. 
Ba~kanhk yerine geç·~D Vali 

General Klzım Dirik, arelulu1al 

lamlr paoayıraoın bOtGn dftn· 

yaca tanındığını, bundan lf tl· 
har duyduğumuzu l!Ö.)llyerek 
geçen yıl panayırına her busaa 

cı yardımda bulunmuo olan Bay 

konsoloslarla diğer alAkadar 

zatlara teıekkQrlerlnl bildir· 

mletlr. 
General Kıtzım Dirik sözle 

rlne devam ederek, boyıl ku· 

rulıcık panaymn daha iyi ve 

daha mOkemmt'l olması için 

ne yapmak lbımsa hepsinin 

yapılacağını, Ôkonoml Bakan· 

lığı ile belediyenin lbım~f"len 

parayı temin ettiklerini, takH 
f şlerl için de lcabeden tedbirle· 

rin alanacatını, panayır aahaeı · 
uın ihtiyaca gôre genlşletlle· 

ceğlni, bOyDk komlteolo pana· 

) ara ah olan dl~er işleri konuş 
mak ve gereken kararları al· 

mak Qzere toplantıya çağrılmış 

olduğuna ıöylemit ve demlo· 
tir ki: 

- Toplantıda bulanan ıayın 
bay konsoloslardan ve diğer 

arkadat!arımızdan yapılacak it 
ler hakkındaki dOtftucelerinl 

bildirimlerini rica ederim. 
Bundan ıoora Bay lımall 

Hakkı, araıulueal İzmir pHa· 

yırının bfttfio do.oyaca tanın 

dığ1nı, panayırın yıldan yıla 

tekemmCll etmekte olduğunu, 

Ökonoml bakanh~ının aldığı 
tedbirler eayHlnde hariçten 

panayna getirilecek eoyanın 

tethlrle beraber ayni zamanda 

eatılabllece&lnl, binaenaleyh ha 

vaziyetin ecnebi memleketteki 

f irmılarıa paaıyın lttlnkled 

noktasından çok büyftk bir 

kolaylık olduğunu, seyyah cel

betmek l~lerlle m~şgul ormık 
Ozere lklocl bir komite teıkil 

edilraeelnl, pınayırın mekteb 
lertn tatiline tuadOf ettiği için 
bundan i~tifade t'dilt-rek bütfin 

mek.tC'b ıal .. bt'sinln panayırı 
zlyareılerlnln temin edilmel'lnl 

ve bunun için de tren ve vı 

pur Ocretlerlnde tenallAt yapıl 
ma11 icap ettl~lni 'Öyledl. 

Alman konaoloıunu trmeilen 

bulanan Bay ~ımık ta, geç~n 

sene panayıra lttlrak etmek 

lstlyen b11ı bilyük ecotbl f lr· 

malar1nın yalnız panayırda tef 

bir edilmek Qzere m11l gön· 
dermek istediklerini, buuunfa 

memur göndermek masrafın· 

dan kurtulmağı arza ettlklerlnl 

fakat lzmlr'de bu itle n~rapcak, 
ticari bir mfteaeeee mevcut ol· 

madığını, halbuki buna ihtiyaç 

olduğunu ve b~yle bir mGeueee 

karmak IAzımgeldiğiol Mlylf'dl. 
Vali General Kazım Dlrik, 

seyyah celbi için zaten. çalıotı· 
ğını, Nıfıa bakanlığının geç~n 

eeoe panayıra gelt!cekler için 

Devlet Oemlryollauuda çok mil· 

hlm tenzilat yıpmıı olduğunu 

yedi sekiz lira gibi az bir para 
ile tA Slvas'tan famlr'e gelin · 

di~lnl, maamaf lh bu lılerle 

uğraşmak Gzere ayrıca bir ko 

mite lt'şklli muvafık olacağına, 

bay Namık'ın teklifinin bir tl· 
caret işi olduğunu, blnaenale7b 

panayıra mal göndermek l•d

yen ktıçClk firmaların .. hıen 

buradaki alAkadarlarla muhabere 

edebildiklerini söyledi. 

Gcımrftk batmOdClrtl bay Sa· 
mi de, ba itte aranan meı'ele 

alo teminat olmayıp referını 

oldoğuou, Vail General Dirlk'ln 

dediği gibi f lrmalarıa ba işi 

k:endlllk:lerlnden halli moHfık 

olacağı mfltalea1ıuda bulunda. 

Toplantıda bulunan Bay Sper· 
ko, vapur kumpınyalıranın yaz. 

de otos teazllılt yapacağını söy· 

ledl. Yunan ildocl k:onıoloıa, 

Yunan latıkftmetlnla vakit geç· 

tiği için geçen eene panayın 

letirak edemediğini, fakat bu 

11ene geniş mikyaıta iştirak ede· 

ceğinl, tlmdlden broıGrler göa· 

dereeeltnl IClyledl "H ba lhler 

me111Da•l1etle kUfllucb. 

Vali moavlni Bay Sedad Ek· 

rem ile Hakak leleri mldlrG 

Bay Fuad Yurddat n M'!lk· 

tubea Bey Baha Koldat den 
öğleden aoora ş ... ı bynagıaa 

gitmfılerdlr. 

Yaz mevaimlnde Şaf81 kayna· 
ğından l.mir halkının Jıtlfadeıl 
için İzmir • Şıf81 arasında mCl· 

kellr.f aOM'le 11., gGzel bir yol 
yıptm lacakhr. 

Kostümlü 
Çocuk Balosu 

Ô~rendlglmlse göre Gaai ilk 
mektebi koruma deraeğtala 

yıllık koetClmlCl çocuk b.loea 
bmene de .lsmirpalaı ıalonlana· 
da verilecektir. Ba ayın 19 
on u cuma gtlnl GAledea IOD· 

ra yapılacak olan bu çocuk el· 
lentlıılnln gf'!Çt.D yıllar .. n daha 

şnk ve zevkli olmaaı için tertip 

heyeti çok çalıtmakt•dır. Ço 

euk haf t111 ve neş'eılnfn bftylk· 

lere de ferahla bir gan geçlrte· 

ceğlni umarız. 

r 
Davet 

••••• 
lzmlr Auı ve atlı ipOr ka· 

l6bftndeİı: 
KalftbftmOzftn ilk toplan· 

-tısı 15 niHn puarıeıl ıaat 

onyedlde Buranı Ziraat mek · 

tt'bl parkında yıpılıcııiındaa 

sayın Clyelerimlsla yauh gan· 

de teırlflerinf yalHrarız. 

Jimnastik 
Bayramı. 

Maarif Bakaalı&ındın teb 
rfmlı mHrlf mGdGılQğGD6 ge 
len bir tel yazııaodı bô yıl 
bftt6n meml~kette jimnaeıik 

bayramıma 26 alsın CdfD• 
g6o6 kutlulanacağı blldlrllmlı· 

tir. Maarif mftıfDrlOğO; ha emri 

bdtftn mekteblerc bildlrmltffr. 

Her mektebttı buarhk 90 Al· 
11aeak &tad' umanda talld~r 
yapılacaktar. Jlaıaaıtlk lıayraatto 

nıa kntlulama tam hakknuta 
bir program haz1rlanaeaklır. 

lzmir'de Deniz Sporu 
Yurdu Açılmıitır •• 
Deniz 11poruoon llerlemeılDI 

fe y•yılaıa1ını temin makR· 
dile ştbrimiade bir (Denis ıpo

ru yurdu) teılı edilmlttlr. NI· 
zamnameıl de huaılınmıohr. 

Dılnka koouımalarda, paaa· 

yırdakl elektlrlk tenvlratıaıa 

daha kun,,111 olmatı lçla de 
ltzımgelen tedbirlerin alınm .. 

lıteadl. Belediye baokanı Dok· 
tor Bay lkbcet Salih Us cevah 

vererek ba cihetin aızan elit· 
kate atandığını bildirdi. Glrtl· 

tOleeek batka bir lı blmamııtı. 
Vali General Khım Dhik, eey· 
yah celbi ltlerlle ugra,.eak tlli 

komite Gyeliklerine Torkof h 
m6dGr maa'Vfal Aay Rahmi, 
Emltk bank•• mOdGrl B.y 
Kemal, Boraa omnmt ktdbl 

lbean, Yeni A11r gasetell h.t· 
muharriri lımall Hakkı, Almın 

koaaoloıbaneel terclmaaı Bay 
Namık, Bay Sperko, İltatildk 
mGdfirft ve TorlagkalGb oma· 

mi kltlbl Bay Nasml teklif 

etti '9e kabul edlldl. Diğer tek· 

lifler de tatbik edilmek 6sere 
n toplaataya I09 
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nin Son Toplantıları. 
Vali Yeni Çalışma Hedefleri için 

Direktifler Verdi. 

... ı .......................... F.Zı!m!!ll ........ lllllİ .. , 
Aydın, (Hususi) - Valilik 

mıkamında vllAyetlmlz çevre 
sindeki bfttOo kaymakam •e 
nahtye çevbmenlerlolo topla· 
nı.rak, •llAyetln genel dorumu 
bakımından konoımalar yapıl 

dığını n •alimiz taraf.ındın 

kendilerine direktifler verildi· 

lere örnek olacık eıerler gös· 
terllmesi. 

Adsız Bir Yiğit, 
miş üç insan 

<rac; Dibindeki Kesil· 
( esini Gösterdi. 

- Kime mi ·dedi· bana bı· 
rakacalı::ıın, bana!. Karşındaki 

kız, oyuncak değildir. 

Ve bunu söyler sijylemez; 
- Kalk bakalım, erkek kıs 

mı böyle zamanlarda afallamaz. 
Deyip kolumu öyle bir sıktı 

ki ne diyeyim, parmak değil, 

iki t"llk parçası .. 
Hemen doğruldum ve omuzun· 
dan tuttum: 

- Gl}ğe ba1'! dedfm· yemln 
el, onu benim kadar iyi baka· 
cağma el}z ver! 

~Uut göğe \ .tattı : 

- Ye-min ederim! 'dedi· ona 
Salak'tan iyi babca~ım. Ç6okü 
Salak pek beceriksiz bir adam· 
dır, hAIA oldu~u yerde duruyor. 

Amma ne söz, amma ne taş! 
Hemen sıçradım, ata hindim: 
- İtte :dedim· hen becerik· 

siz, korblı:: d'!ğillm,'gldlyorum. 

Salalı:: bunları söylerken deli· 
kanlının derin bir sükuta gö· 
m(Uaağdaii gördü. Daşüoüyordo: 

- Ne nr? 
~ 

DJye .aordu. 
- Hiç! Demek kl bu kız 

bentı. kurtardı. Yoksa ben çıJk· 

tan ölecektim öyle mi? 
- Evet, evet! Batta birlraç 

saniye gecikseydi gene kaf 1 idi. 
- Halbuki ben oncağmn 

kalbllfl tkırdım: 

- Vah nb, fena etmişsin . 

.:... Fenalık, kabalık, hayvan· 
lık dediğin bo kadar olur. 
Çankü o heni eırtJ sın üç defa 
kurıaraı : 

Blrlnclehidt OintU peblha· 
t ~ 

nın elin :fen;· 
J 

İldııclsiode yaralarımm ağır· 
lığından, .. 

Ü~tincl~ünde, bu akşamki ca· 
na vardan .. 

Bal~ukt ben, ilk gözfimQ aç· ,., .. 
tığiilı gün ona karşı öyle nan· 
kl}rce bare~et ,!ltllm kt, ne yap· 
sak artık teJaCI edemeyiz. 

Salak, l\ybeyln omuzuna 
vurdu.. 

._: O kadar ümidini kesme, 
elbette bir kolayını buluruz. 

Salak, manalı manalı kona· 
şuyorcfo. Aybey de hafifçe gü 
ldm.sedf.. 

- Biç!. Bırakhm, gittim .. 
Kımtboğa'nıo aolattı~ı çayı bul 
dom. Sonra tepelere yaklaştım. 
Fakat aksiliğe bıtk : 

Aradım, taradım, dediği glbt, 
ne ok kayalar gördüm, ne bir 
9ey .. 

O havallyi bir a,ıığı, bir yo· 
karı, alt üet ettim. Meğer ben 
çok aşağıdan geçmişim çayı 'fe 
karşıma başka tepeler düşmüş. 

- Soura? 
·_ Taharlstan'a giden btr yi

ğlte rast geldim. Kabilesi boz 
J?OD vermi~, dağılmıe. Ahbap 
otduk. 

Adsız bir babayiğitti o!. Boy· 
lu poslu Mr çam cgacı . Az ko· 
nuşuyordu. İçi yaralı idi. Ta· 
saeı çok baynlı: gijrünüyordo. 
Bir pınar heşındı; karşılaştık. 

Zavallı, aç kalmış. Bereket ver· 
sin, şo bizim kız, bana epJyce 
yiyecek vermişti. Karnımızı do· 
yorduk. Buraya niçin geldiğimi 
anlattım. 

- Mağarayı bulamadım! 

Dedfm. 
- Beraber arayalım ·d6dl· 

birimiz sağa gider, birimiz eola. 
Eğer bnlamazsıık geoe bu pı· 
narın başında blrlf'şfriz, başka 

çare düşüoQrüz. Bulursak gene 
birleşelim de biri birimize ha· 
her verelfm .. 

Ne yalan eöyUyeylm, o kadar 
canım eıkıl~ıştı ki, dünyayı be· 
nim gibi bir göçebeye verdiler 
sandım. Hemen yola çıkhk. Çık· 
madık tepe, tırmaamadık orman 
orman bırakmadım : 

Yok., yok .. 
O kadar bitmiştim ki, atan 

Detünde doumayordom. Dijn. 
ddm, geldim. Bir de ne bakayım: 

Bizim yJğlt orada .. 
Dirseğini çenesine dayamış, 

gözOnfi pınar.ın suyuna dikmiş, 
dftşünftyordu. Heyecanımdan 

sabredemedim. Karşıdan ba-
ğırdım: 

- Boldun mu? 
Başını salladı. ...................... 

Anlat, anlat, sonra ne oldu? -
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Ntı°veyre teİA.şh tel4şlı, pa 
ketleri kucaklıyor, taeıyor ve 
tanzim · ediyordu. Bu aralık 

cevabı da yetiştirdi: 
- Yağma yok -dedi· heni 

iti ben göreyim,. hem de sana 
öpftcak vereyim .. • 

- Peki -dedim· ' ben aaoı 
becerikliliğine mftkAfatın g6· 
zel bir ytızftk alacağım. Söz 
nrlyorum. 

DÔrdu: 

Yazan: Orhan Rabmi .. Gökçe --

ın lıdın ki, ben, işgüzar, zeki, 
başarıcı bir kızım .. 

- Haydi şunu alıvereyim. 

• Dersin.. Bnou aklından 

kat'iyyen çıkor. Sen Nevln'Je 
e•lentcekeln.. Ben de bir za. 
bitle .. 

Nüveyr'6 bono mateaklb, gene 
elleri kalçada, mahmuz şıkırtı• 

yürfiyüşftnü 

Se•lnclmden dell gibi ol 
muştum: 

Bulduın, demek istiyordu. 
Yanına yakla~ınca ayağa kalktı: 

- Buldum amma! 
Dedi ve parmağı ile agıcın 

dlbfoi gö3terdi : 
Üç tane insan kafası. Boyun. 

lımndan kesllmit;ı, kanları h ı.il4 

şıpır şıpır danılayordu. Buo
lerclon birini yakaladı : 

- l~te ·dedi· hu herif ti! 
-- Ftıkat ... 
Acı acı gnldii : 
- İşe yanm11z artık değil 

mi? Znten bu herif, bir kahpe, 
bir alçsk, bir sefil imiş. Onun 
için öldürdüm. 

- Gelmek ietemedl mi? 
- Evet! Daha başka şeyler 

de ver! 
Ve bundan sonra, olanı bl· 

teni anlattı : 
Mağarayı, akşam kuanhğı 

bastıktan sonra bnlabl~miş. 
- Yaklattım -diyor· mağara· 

nın ağzında bir ateş yakılmıştı. 
Yem yeşil bir du~an yilkaeU· 
yordu. Bir ağacı sper aldım, 

baktım : 
Saçı, sakalı çok ozon bir 

adam, işte şo gördüğiln kafa, 
ateşe eğilmiş, blrşey yıkıyordu. 

Biraz durdum ve dinledim. 
Bu adam, sonra içeriye girdi. 
Ben de mağarayı yıklaştıın. De· 
rlnden sesler geliyordu. Birkaç 
kişi konuıoyordo. iyice ~din
ledim : 

Kulaklarım uğuldadı, dizle· 
rlm titredi, kafam yerinden 
oynadı. 

lçerideldler, benim yonmı, 
kabfleml bozan herif lerdl. Ooı 
malO.mat· veriyorlardı. Me~er 
biz, bu bdyGcfl herifin kurbanı 
olmuşuz. Bilmem hangi Hana 
söz vermiş, bizi ortadan kaldı· 
racıkmıı, şunlar, bunlar .. 

Hemen dal .kılıç içeri girip, 
bo hesabı temlzllyecek oldum. 

- Sonu nr 

Difteri Salgını 
Dlf teri aalgını geçmiştir, 

ilçfincd aşının tıtblkioe hacet 
kalmadığı hakkında emir gel· 
mtştir. 

!erken o: 
- Aman -diyordu· bu lşl 

ikimiz halletseydik' elimize, 
yftzümftze bolaıtırır, klmblllr 
ne vaziyete düşerdik. Haydi, 
mftsaade edfyorom, şu ıol yı· 
Dağımdan öp .. 

- Neden eağını öpmlyeylm 
Nüveyre?. 

Dedim. Kaılarını çattı ve 
elile işaret eni: 

- Hayır -dedi· bu yanakta 
bir çukurluk ve daha fazlı 

gOzelllk vardır. Bu Nevln'lndJr. 
Sına nremem .• 

Ona, sol yanıgındıo öper· 
ken sordum: 

- Peki, yı dud•kların ki-
min? 

Katlarım çattı: 

- Benim -dedi· benim .. 
Hecllyelerl, bir kartla daha 

enel gönderdik. Bıımeı blal 

Aydın Valisi Bay Fevzi Toker 

ğlnl yazmıthk. İki gün silren 
bu toplantı bltmle ve kayma· 
kam •e nahiye çevirmenleri 
keza ve nahfyelerlne döomOş· 

lerdlr. Bu toplantılar hakkında 

bilgi istediğim valimiz bay 
Fevzi Toker: 

- Bu toplantılar, her yıl 

iki gtz yıpıhr. Bu surede 
kaymakam ve nahiye çevirmen· 
terine, vilayetin noktal DiZ•· 

rını göre yeni direktifler veri· 
lir ve bunlar azerlnde çalışma· 
lar yapılır. Bo yıl çalıımıları· 

nın bilhassa tn noktalar dze · 
rinde toplınma11nı istedim. 

1 - Köylerd., sağlık ve soy· 
ıal öğdtler verilmesi. Bunun 
için Balkevl olan yerlerde Hal· 
kevl köycdler ıobeslnden, Hal· 
kevl olmıyan yerlerde de diğer 
vasıtalarından istifade olunması 

2 - Köylerde muhtar ae· 
çimlerinin vaktinde yapılması. 

3 - Köy badcelerlnln ma· 
halli ihtiyaçlara ve bayındırlık 

esaslarını cenp verecek ıeldlde 
itina ile tınslm edilmesi. 

4ı - Elveritli köylerde mut· 
lakı birer kaçak mektep ya· 
pılması. 

5 - K.ôy mekteblerlnde de· 
vam işinin haıaaılyetle takibi. 

6 - Nilmune köyleri yapıl· 
maz ve bu köylerde ılmdlllk 

hiçolmaaea aracılık •e tavokco· 
lok için halkı ve yıkın kily-

kapıda karıılamııtı. Sırt1Dda, 

haf lf, beyaz bir tonlet nrdı. 

Geniş, dolgun omoıları, beyaz, 
olgnn göğea açıktı. Çıplak 

.kollırı, en nef la bir 11n'at 
~Berini hıtırlıtıyorda. Bugün 
sac;larını dı, Adeta kadim Mısır 
kadınları teklinde tanıim et· 
mitti. 

- Çok teıekkGr ederim. 
Bilmezsiniz ne kadar memnun 
oldum. Bana yabıncılıAımı, 
klmaeılzllğlml tımımlle unut· 
tordunus. 

Bahçenin çıkıl tatları Gze· 
rinde N flveyre ile yınyını 

yGrOyorlırdı. Onun, uzun, 
ahenkli vftcuduno eeyredl· 
yordum .. 

Ara·11ra gözlerim bir tuhaf 
oluyor, Hlanıyor ve o saniyede 
Haımet, ıankl bir blllAr kade1ı 
1rkuıadllll geçer gibi göslerl· 

7 - Köylerin ağaçlındml· 

ması için her yerin tabii şart · 

tarını göre hazırh.klar yapıla

rak sonbaharda faaliyete ge· 
çil meal. 

8 - Köylerde temizliğe çok 
dikkat edilmesi. Çukurların 

örtülmesi, f?Übr,.ferln köy dıta· 

rlllında koyulards ıaklanmaaı. 
9 - Zirai in.ıihala çok ehem· 

mlyet nrllmest. 
10 - Köylerdeki bataklık · 

larıo kurotolmaeı için sıtmu 

mücadde kurumuna y1rdım 

edilerek muhitin ınl oıadan ta 
mam,.n kurtarılmas>. araıf BU· 
l1tmak için halk terafından aç•· 
lacak kanalların projelerinin 
vilAyetçe ıaedlk edilmeden işe 
başlattmlmamaeı. 

11 - Daima zabıta vak'a· 

1 lan doğuran soysal ıartların 

ıslAhı için tedbir alınması. 
12 - Kaçakçılıkla en mii· 

eııfr bir şeklide mftcadele 
edilmesi. 

13 - Belediye kanonunun 
i ylce tatbiki için belediyelere 
en yakın ve samimi ılAka 
gösterilmesi, sıhhi zabıta tali· 
matnımeelnln yaptırılması. 

l~ - Köylerde tefecilik 
edenlere karıı kanont tak.ay· 
yftdatlırı riayet edllmeıl .. 

15 - Umumi mftnıene ve 
huıusi idare tabsllAtı lılerlnde 

alAkadırlara en bayak yardım 
gösterilme al. 

16 - Mdkellef ler yol ıme· 
lealalo t~m vaktinde ve eksik· 
elz olarak iş bıııoa gönderil· 
mesi. 
17 - yol parası tahakkuk cet· 
vellerialn tnbıt içinde mulnar· 
lar tarafındın göndertlmeılnln 

temini. 
18 - 1tk4a vasiyetinin cld· 

diyetle tatbik edilmesi. 
19 - Dil ltlerlle çok ya· 

k1Ddan ılAkalandırılmuı. 
20 - Numarataj itlerinin 

bu ay içinde kontrol edilmesi. 
Toplantı sonunda nllmfıı, 

cumorluk çağında ve onun 
feyılnden istifade eden idare 
Amirlerinin her mGtkaUı yene· 
rek 'Cbıerlerlne aldıktan ba 
ödevlerini de kolaylıkla bııa· 

racıklarına emin olduğunu bil· 
dlrerek toplantıyı son vermlıtlr. 
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gftnftdftr. 

mln içinde bulanık bir hayal 
oluyordu. Bizi doğruca, hah· 
çenln gazel bir kamerlyeefne 
götarmftttft. Borada ılmılrlerln 
koya yeşil ve kesif toplulukları 
arısında idik.. Arka taraftaki 
çiçeklerin birbirine .kar1tan 
kokoao, içimize siniyor, rflıglr 
bu kokuyu yaydıkca ciğerlerim 
tlılyor, kaburga kemiklerimi 
zorluyordu. 

Nıaıl oldu bilmem, birden· 
bire htlkmetmfttlm .. 

Bo kadının da bana kartı 

bir zaAfı nrdı .. 
Bunu tesblt etmek belki 

o dakika için mGmkün deAlldt. 
Fakat tahıeoşuurum bu kanaati 
tamımlle t,.c,.111Qm ettiriyor: 

- Haımet ııenl 1eYlyor. 
Diyordu. Zı&tf>o iki gfln enet 

kalbimi açtığım vakit blle ben 
bana hllletmlttlm. Fıbı oaa.a 

dıyesının işler•· 
• •• 

Son Zamanlarda 
iyileşti .• 

Aydın (Hoıoai) - Bel~ 
bııkanımızın Ankıra'dlı beıe: 
yeler bınkıaındın tehir g111t• fi 

30 bin lira lstlkras ett11'8
1 "'° 

maliyeden olan alacak ıçl• 
no aldığını yazmıetım. lı' 

DoydoRoma gört, bok~ 
ledlyemizln tedlyatını gOll 4o' 
ğl dikkat ve hıssHlyette• ""1' 
layı istikraz lılnde çok k 
lık göatermlttlr. j()O~ 

Belediyemiz bankayı ,,_f4 
lira 77 kuruşla lıdra~ 
ve parayı tamamen • •6o1 
Camhorlyet bınkaıını d• ., 

lira yattı mııtır. f 
Maliye ile olan beeabl lı' 

lince, beledlyemlzla 327 1' "' 
da mu11kkafat ıre arızi ,eıtı' 
sinden maliyeden 4806 ti. 
99 kurut alacağı vardı '!.J 
flyeye tibl totulmntta. i19 ..... 

bana .kartı hazine bonoeo ~ 
maktadır. Yıl eonuoı IJO'.f' 
belediyenin hazineye olıD ~"' 
ları ödenecektir. Beledlr;, 
mali dorumu çok lytle111ılft 
dlsl ydbelmlttlr. ıM 

Aydın (Hnıuıi) - 2 
idaresi, htık6.met bol ~ 
8000 liraya bir evkaf 1 -,,; 
yaptırmaktadır. lntaal 1~1 

bitecektir. -; 
Sultanhisar (Huıaıf)- il"' 

tarlığımıza, parıl nahiye * _. 
kıoı Bay AU ZObUl voıO ~ 
çllmlstlr. Alt Zabta, efil_ 
belediye bııkanı idi. ge ~, 
çahthandır, eserleri ...,dıt• 
vıflakıyet dileriz. 

Yeni Neşriyat: 

Havacılık 

Ve Spor. 
Havacılık ve spor lll~A 

sının ıon ıaym faydalı 
ve mGtenenl rellmlerle 

mııtır. Okurlınmısa · tt 
ederlı. 

Gtlnltık Si;aal c;
Sahip Ye Baıy~ 

Haydar Rntda OK ~ 
Umomt nepiyat ve 1~. o.A(') 

m6dilıil: l:emal TalAt ~ 
• İdarehanesi: ._Jf 

İzmir İkinci Beyler ~,dl 
C. Balk Fırkası bioall ~lı~M 
Telgraf: İzmir - ANA dl' f" 

Teleföıı: 2776 .. Poıta k01 

ABONE ŞERAtrtc:a, ~ 
Yıllığı 1200, Alb aybll 1 .. 

aylığı 500 kuruttof•,-
y abuıcı memleketler !~,ht• 

abone Clcreti 27 ~. 
Beryerde 5 Korur~ ............ 

Glnil geçmlı nnehalar 25 p> 
ANADOLU MATBAA5~ 

BASILMI ~ 

da haklı birçok endıoele':.J 
vazifeler karııııada bol..,..-, 
na da itiraf ediyor ff 

veriyordum.. il' , 
Borada genlt bir OJ ~ 

zırlınmıftı. Kadehler, b'~ 
11rkın blytlk bir .... r
limbuının altında P' J 
parlıyordu. 1~ 

Orta hl~metçlal iki ..,.-.:, 
kız, mQtemadlyeo f'" 
duruyorlardı. Beı111el 111' 
yoktu., ~ 

NClveyre blraratak: ..,.ti· 
- Ne oluyoras • fi 

kadehler de ne?.. 1~ 
- Galiba, blr8• 

Ncı,eyre.. ~: ,, 
Dedim. G6slerlol ._J1 ~JI 
- Ne ·dedi· içki ,..,

f;ef •• 
yapamam Nuım 118 ~ 
tımda biç içki kaili• 

s-tt 
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• • Streza Konferansı Toplandı. Bergama. 

1lnıversıtesınde.. Haberlerı .. 
- ..... ~· ~~-yGade - M Üz a kere Giz ı i Tutu 111 yor. Bergama, '('8:.~:, - Mimar 

'-ibl için yGı vıllardanberi Sinan gDnG Bergama HalkHID· 
llre ' • • • • • d ba tık ı ı ı 
_._ gelen yanlıt dGşGncelere B 1 l 1 d d den ile bay T ·val lst11yonda Eko da Parl gHeteıl balya ya hueketlnden enet bay M"k· e YT lı: mDerahe m e yaptı · 
... Jaııaldı6ını anlattı. Sonra bo - aşı nc y z e - µo mattır. Gr • lılnln 6lllml· 

"' Almınyı'nın tek taraflı hare· bay Moeeollnl tardından tetik- ile kGçük anlatma ıraeında donald yapılan kabine. toplan 
lrattarmalar için nHıl bir yol keti karıııaındakl haltlharelı:etln bal edilmiştir. Bay Mouolinl · mevcut mila11ebetler dolayıelle t11ıoa riyaset etmiştir. Toptan· nan yıldönGmG mllnaeebetUe 
'-l11lmUI lbım~eldltlnl göıte· tayinini iatemektedlr., İogillz'ler, nln beraberinde birçok zevat yakında bir ıolb birliği •Ocoda tula Slr Saymon da hazır bu· yapılın toplınbda mGıe mtldO· 
feıek: cOımanh dnletlnl Tdrk 16 bay Oımın Tekin onun 
la..aL. bunu yalnız tekil farkı telAkkl bulunuyordu. getlrlleceğtn11 kani bulunmık· lunmuttor. L- 1 rl L-LL ... _ 
- 1111 ge 1 1 1 1 d 1111yab •e r1er e ....... ıau. 
~ De çene• ç 8 e Ye ediyorlar. İngtuı murahhıslan, İtalyan hOktimetl hatkanı ile tadır. Loodrı, 10 (AA) - İtalya ı 

ola Selçuk tarihinin bir mee'elelerl, reallıt bir siyasetle Franıız de•let adımları arıuın· Makdonald Yolda: büyük elçisi bıy Greodi .3tre· :~::~:n:.~!~at .erm ' 
99 

:-:u olank almahdır.ı> dedi. konu11cakl1tdır. Franuz ıaze· daki telAld çok samimi olmut· Londra, 10 (A.A) - Bay za'y• gitmek üzere 1.oodıa'dan § - 13 alNn cumatetl 
ılı h11t11tta bnglne değin kim· telerl, Oç de•letln Alman battı tor. Bay Flanden ile bay La- Makdonıld ile Sir Con Saymon ayr1lmıştır. gtlnCl ATATÜRK'Ga lkrgama'yı 
ı: 8 alınmedJğı .kaynaklar De· hareketine kartı muknemet vat beraberlerinde bay MU880· öğle nktl tayyare ile Parle'e Streza, 11 (A.A) - Royter tereflendlrditl güln yıld6· 
fe4.~r diye anı çlıgllerlle illa· göstermelerini lıtlyorlır. llnl olduğu halde kendilerine hareket edecek n oradan da ajansı muhabirinden: ncımadar. Da mClnHebetle 

l ' Şark Misakı öldfl ihtiram merasimini ifa etmlt şlmendiferle yollarını dnam Sabahki içtima 2 eaal ~O YClce Ôoder tein Halknlade 
klact k.onferanıındı 13 cd olan askeri kıtaatı teftto etml~· edeceklerdir. dılLlka sürmüş ve bilhH!!a İl· parlak merulm yapdacaktır. 

JGa11tda •e 14 cO yGlyıbn ilk Parls 11 ( A.A ). - Malen ler n bir mdddet daha Duçe Konferans Hak· tlhbari bir şekilde cereyan et· § KııılHla denilen H dlnya 
~lftaaada Anadolo'nun yakın gazeteeinln Streza Muhabiri ile görtlttOkten sonra lıtaeyon- mi,tlr. yGzdode ayakta kalaD blaılann 

Pllun •e dolru Anapa11'aın Şark mlıakını daha tlmdiden kındaki oo,nnceler: ızametlllerlnden olan yerde it e dan ıyrılmıelardır. Sir Con Saymeo 'lo Berlln, 
~beeı durumunda toplu bir ıoya düıımOt telAkki etmenin Franıız heyetini hamil o1an MllAno, 10 (A.A) - Gazetta Modkova, Vartova ve Prağ ıl· ıonbabarda yapılan hafriyatı 
lo ttın eonra Anadolu'aan çok daha iyi olacağı mötale- otomobfller ile Borremeo ote· de Popolo Struı k.onferaaııaın yafetlerlnden münbafe va~tyet ilkbaharda da deYam edilecek· 
.,._!'al •e ökonomal tarihi •·e· asında bulunmaktadır. İtalya, ı 1 l y 1 h tamamen letlhbari mahiyette d tir. Bo haf ta ite bıtlamak 
... u.. lloe hareket etm tl r. o O· hakkı oda enaf h izıhat vrr iği 

de durdu. Lehlıtan'ın battı hareketi hak· olmıyacağını, Almauya'ya kartı için tertlb.t ılıamııbr. Bafrl· 
yonca asker kordonları •dcude zannedilmektedir. 

le ti kında insaf dalreelnde bir bü· da bir ittifak mevzoubahı olma· 1 •atıa yapalabilmed l•la ltdmllk 
~ D erin, ıltelerln Ye bura· getlrUmlt ve bunların gerisinde Bundan ıonra oılll• hariciye J Y 

LI lı:Om .erllmeslnl madafaa etmek yacağını ve fakat Almanya'nın dil lt a L .. 
Jw..... & eoyeal ıınıf ların yıoa· Franaıı bıkaulannı hararetle bakanı nılyetlo hlUGn eaf ha· e en a 1 eT Te epo 1'•1 • 
-~ ta&anorondadır. Çftnkil Lehls· istediği gibi hareket etmesi de İ kt 
.. ~_ 1 •e kartdıkh bağlan· allı.ıolıyan bir halk .khleal hl- fara bık.kında Franııı n tal· ca ır. q.,...... l tan ne Cermt:oletmek ve ne de kabul edllmlyeceğlnl bildirmek· l•-••••İİll•••••• clo ı 3 tlnctl yazyıl Ana rlkmlş idi . Otele indikten ıton- yanlar terafındın ıorulın eoal· 23 Nisan 
L lq Tark cemiyetinin tehir Bolıevlkleomek f akrlndedir. 8 · ra halk otelin etrafına topl~o. tedlr. lere cevıb nrmletir. 
llllJtb d MuHollnl'nln L .. htatan'ı garbi Stampa gazeteıl Alman1a ile 

D ı da yOkeek bir eni· mıt ve ılkışlaranı yenilemiştir. Mlteaklp müıakereler Gğhı 
Je1e A d 1 ti ı k b 1 t~şrikl mesainin dalma en iyi 

•ardıAını, Anadolu'dı ti· nopa ev ı: er arasma a u Fransız Nazırları Gittiler.. den ıonra yıpılıc3k olan top 
'-tt ";iöiekt;;;İta'i~-~d""U°ğ~-da ay·:_ hareket olacağına ve fakat bo 
'-ı 'e ıınai hüyak merkez· Parls, 10 (A.A) - Bay ıearlLI meeainln yeoi malumat lantıya alt uluslar kurumuna 

t •le d ı f • 1 rica beyan olunmaktadır. " • 
~. 0 

• ge d ğın , manevi Flanden ile bay Laval 11aat ve ciddi bir esaea 1 ayanarık verdikleri beyanname ile Clç 
Itır aL Ll 1 d Streza 11 (A. A) - Fransız 'ft yu .. ıe .. l&lo göıter l. 9,30 da Strcza'ya hareket et- sevk ve idare edilen tahkikattan devlet tarafından tayinine hn 

la ttlnco konferanıında, bay morahhaa heyeti ıaat 22•25 mlotir. sonra olmHı lcab edeceğini redllme•I karargtr olmaotor. 
Ptlla, 13 n 14 ftncft yfta· te boraya gelmiştir. Bay Flan· Fransa'nın Yeni Teklifi: yazıyor. Strese, 11 (A.A) - Bay 

~ TAaodoloaua dini •Hl· O.moab de•i:İaia korolmo Poriı, 10 (A.A) - Pilli Pa· Konferane Dlln Başladı: Mokdoaıld ile •o loglll• bey'etl 
let1 ' Grlı: devletinin gilttilk· eındaki Amilleri birer birer rlz en gazetesi Streza'da açık Londra, 10 (A.A) - Bab~r boraya gelmit Ye Doçe tarafın· 
.. gentı •e liberal dini ılya- tahlil etti. •e kat'i kararlar ahnmaaına verildiğine göre yarın Stresa'da dan lıtikbal edllmlttlr . 
._'1, bu uralardı Anadolu'da Bu koaferanalann metlnlerl letemr.lı:tedlr. başhyıcak olan ~oaferane PHar Strese, 11 (A.A) - Bay Maı· 
~~'ttad muhtelif içtimai teııek· latanhol'dakl Fransız enıtltilsft Maten gazeteıl Franaa'nın ak.tamı bitecektir. eollni9ye atfedilen Popolo Dl 

;eti tetkik etti. neşriyatı araaında çıkacaktır. Streza'da birçok eaf halı bir Bay Mıkdooald ile Slr Say· talya'nı yeni bir melı:aleıf ıl· 
~ 011rı Osmanlı dnletlnln Parls dnlversltesi rektörCl mukavelename kabul ettirmek mon bugDn öğleden sonra tay· yaaal mahfelle?de hayalı: bit 
ıe~'lllda~u uha Ye hodud mem· bay Şarletl K.,pr016 oereflne niyetinde olduğunu istihbar edl . yare Ue hareket edeceklerdir. alaka uyandırmaktadır. ÇOokft 
,_.:ııerbaln içtimai tarihini, 24 kişUllı: bir öğle yemeği yor. hk eaf hada mukanlena- Hay Makdonald paakalyıdan maka\~; ltalya'nın Strezada bir 
ti illa tartlırıaı, oralarda ya· vercll. meyi imza edenlerin uluslar önce Ham lı:amaraıında hazar muh11ım grup teşkil etmektense 
~: TClrk uoıorlarının etno· Tarlı: talebe cemiyeti de 50 kurumunun hakemUglne tAbl bulunmak Clıere YBktlncle dlSne · bfttOn dikkatini almınya ile 
--._ lllıblyednl ve hu TGrk kltillk bir çıy nrdl. Talebe olmaları llaımgelecegt aöylen.,. ceglnl Gmld etmektedir. Dış yeniden tf'trlkl meniye çnlr· 
~ rlafla ne gibi Amlllerln mGfettltl Reşad Şemaiddln Tiirk cektlr. lııleri hık.anı Cennreye giderek dfğlne bftkmeulrmektedfr. 
" le btaıaya do~ yayılmak gençleri hotça ve Ailece k onot· İkinci ıaf hada lı:ırşıbklı yar· konıeyin fevkılAde toplant11ındı Makalr; Streza'dan ne bir 
tl4Q ilerlemek mecbaifyednde talar. 8Gytık elçl de bir ıiya· dım e11aına dayanarak huıasf hazır bulanacaktır. barb, ne de barba yıkın bir 
)ea klarıaı g61terdl. Ve nlha· fet vermtııtlr. KöprtUO haftaya mukavelenameler aktlnl müm· Hareketten Evvel: mazide gayri kabili lçıinab bir 

11111umf bir netice halinde memlekete hareket edecektir. kan kılacaktır. Londra, 10 ( A.A) - Streıa netice çılı:armıyıca~ıoı teyld 

Çocuk hafta11nın 
batlangıeıdır. 

etmektedir. Fakat bu ebedi bir 
ıulbon temin edllrCt'ğl mani· 
ıana da ıhnmamalıdır B&yle 
bir ıulh Stre11'da olmıyaa bl· 
rlılne yani Almanya'ya ~I· 
lıdır. Her tDrl6 heyecanla ha· 
Yadiılerfn ônlne geçmek itin 
makale hiçbir ıtalyan projeıl 

olmadığını bllrlrmekte •e ma· 
clze kablllnden bir teklif ya· 
pılımıyacığıaı '6ylemektedlr. 
Bioaenıleyh temelıis çatıl• 

kurmak gCUOnç olur. Mekıle 

eôyle dlyo: 
- Avrupa ıulbono uma• 

altına almak •e ke•dl ıalha-

moıu temi etoek için afukıa 
bulutlu metcad oldakça 60~ 
blo klttlllı: bir orduya ılltla 
altında bulundurmaya ye hH• 
dealı fllolaramısın IDoaııaıa 

tacil etmeyi lGnmlo tellkkl 
ediyorum. 

Osmanlıcadan Türk«;eye Karşılıklar Kılavuzu 
~ - Öz Tarkçe kftklerden gelen sftzlerin karşısına (T. Kft.) beldeği (Alameti) konmuştur. Bunl.rm her biri hakkında ınraıı ile uzmanlanmızın (MOtabauu) 

ruu gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni konan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine gftre, Fransızcaları yazılmı~, aynca örnekler de konulmu,tur. 

,,.,3 - Knkcı Tfirkçe olan Kelimelerin bugO.nktl işlenmiş ve kullanılan ~killeri alınmışttr: Ash ak olan hak, aslı flgflm olan bClkOaı, TOrk~e "Çek., kGkOndP.a 
-.e1ı tekil gibi. 

~bu temı - gftnbatımı 
, l'iaek: guruba tema ııraııada 

IG11bıtım1 ııraıında 
!'1'11ba kamer - aybıtımı 
...... 0. l'"- Q tem• - glndoıoma 

' kımer ·- ayclo~uma 
"'1a, - gonıır 
~r - garorla 
IGeı 

- tOpaı 

...... - dal 

...... (bık: gım) - tu 

:- - 1ank.I, dlytllm ki n..: (terim) - deyi, 
KGı.. K6 - dedikodu 
ltıı~ - alay, tıkım 
IGıe - bot ıô• 
IGat 'Ktb - «eçe1' 

de - seçkin 

11lb H 
~ - uyku 
il. ide - oykada 

'~t -kôUUGk, piıllk, 'e (fr.) Mechancete, ~le· 

t.,, t..._,.. babt.e köt6 ruh· 
(lt•h : T ır • ) ll.b • A.u, 

~be - tane 
~ - haber (T. Kö,) 
... tlat - doyuldar 
~'adlı - bilget 
~ •k: bn ha•adiıl kimden 
~&. 8a lıllptl kimden al· 

hıcalet - otıy 

hacet (bık: ihtiyaç, za. 

raret) 
hlclı ayıran 

hacle gerdek 
beceri eemul 

betli (terim) 
bacım (bak: clrm) - oylum 

(fr.) •olum 
örnek: bu clımin hacd.lnl 

meeahı etti, bo clımln oylama. 

DO GlçtG. 
Atet olea cirmi kadar yer 

yıkar. Alet olsa oylumanca 
yer yakar. 

hacmi lıtlıbl - ııygı 

örnek: bu geminin hacmi 
iıtlablal 6çbln tondur. Bu ge· 
minin 11yg111 ftçbln tondur. 

hld - keılı:ln (fr.) ılgu 

nrnek: lktıeadi buhran hid 
bir devreye girdi. Gkonomlk 
buhran keıkin bir devreye 
gtrai. 

Had•eet - kdc;Ok.IClk 
örnek: dadaıetl ılnnlnden 

dolayı ııtere almadılar, yııtının 

k6çGklaganden dolayı 11kere 
almadılar. 

Bıd - derece 
6rnek: haddini bilme& bir 

adam, derecellnl bilmez bir 

adam. 
Haddi kifayet yeterge 
Oraek: nrllen flaı baddl ki· 

fay eti bulmadı, •erilen f lıt ye· 
tergeılnl bulmıdı. 

Haddi IAyık - tamdeğer 

Haddi H&ıt - orta 
Haddini atmık - derecealni 

aşmak, ıtm gitmek 
örnek: btıyGk harbta pahalı· 

lak haddini aemıtt1, bGylk 
barbıa pıhahhk dereceelnl ao· 
mıeta (•tara gltmltti) 

bıddlnt bildirmek - dere· 
ceslnl bildirmek, ağzının payını 
vermrk, boyunun ölçnıanı nr· 
mek, ağzının ölçtııünCl •ermek. 

haddinden fasla - apn 
örnek: Haddinden fııla bir 

emekle, ıtırı bir emekle. 
Hadılz (hak: Blhad), tGken· 

mez. 

bıdnAtlnaı - f.marık, kOı 
tah, kendini bllmeı 

hudut - boç, (fr.) limite 
örnek: ecle6 bududüno teCa· 

•Gz etti, edeb bucano attı. 

hudut - ıınır, (fr.) frontiere 
örnek: Fran11z·Alman hududu 

Fransız Alman ıın1rı. 

hadaka - 'gtszbebeğl 
bıdld - öf keli 
badlka - bahçe 
bldlee - htdlee (T. Kö.) 
hadte - koconma 
Bafısa - hafıza (T. KG.), 

(fr.) memolre 
ball - pU. (fr.) eocreı 

lrnek: hafi bir anletmı, gl&· 
il bir ınlıtma, one eatente 
ıecrete 

hafif - haf lf (T. Kö) 
Tabdfaf etmek - haf lf le 

mek, (fr.) ı'ılleger 

Tahfif etmek - hafifletmek 
(fr.) ıllrger 

İstihfaf etmek - hafifse· 
mek 

örnek; onu lttlbfaf ediyordu, 
onu hafifeeyordo. 

haflfmetreb - yrğolk 

hafld - torun 
haf iye - karalı:ulık, (fr.) 

esplon 
hafretmek - kasmak 
hafriyat - kası, (fr.) foullle 
hafta - hafta (T. K.6) 
lı&b - lıter 
HAb nAblh - 1ıter iıtemeı. 

BedbAh - kötGcal, (fr.) Mal· 
•illant. 

Dllh&b - gön61 leteği. 
Örnek: Dllhlhıncı hareket 

edemedim. - g6n01 lıteğlnee 
hareket edemedim. 

Hayırhah - lycll. 
Bahtı - istek, (fr.) Appetlt, 

deılr. 

Blbltker - İıtek.11, (fr.) De· 
ılreux. 

HAU - Engel, (fr.) Obetaele. 
Ôrnek: Ba btll de ortadan 

lmlka., ba eapl de ortat1u 

kalkb. 
Biti (Bnl'den) (Mık: Mabof) 
Hila - Bayın lT. kö ), (fr.) 

Trattre. 
Örnek: O hllnlerln Akı~tfal 

herkes blllr - O bayıalann 
Akıbetini herkee blllr. 

Diyanet - hayıabk. 

Balı - tatıyan, ·de olan, ·Iİ 
örneok: - bu it ehemmiyeti 

balı degildtr. bo it 6nemll 
değildir. 

yGzbatı rfttbe1lnl bala olan, 
yDzhıtı deoreceelnde olan. 

hazl ıelAblyet - yetktll 
hAk - toprak 
bikl renk - boı. 

h11kk (terim) - kasım (fr.) 
gra•ure. 

bakkAlı: - kuman (fr.) gra· 
•ore. 

hıklı:lyat - ka11t (fr.) gra· 
•ure 

bak - bık (T. Kô.) (fr.) 
drolt 

iıtltibt - bık, (fr.) d6, 
rallon, mertte 

lSrnek: lıdhkıkımı ılamadım, 
hıkkımı ılımadım. 

Bıkkınlyet - hıkeıbk, (fr.) 
Equlte, joıtlce. 

Baktlnu - haktnlf, ( fr.) 
F.qaltable. 
İhbk etmek - hakka yerine 

pdı .... , (fr.) ..... jlllllee. 

Örnek: BAlı:Jmler lbkaka &; k· 
ka çahtıriar. 

Hakikat - hıkfka&. (fr.) V • 
rlte. 

hakikat ( ,enlyd ) - gerçek, 
guçelı:llk, (ir.) Realite. 

Örnek: İlim ıenlyellerl .... 
llrır. 

hılr.:katen - gerçeklen, do«· 
raıo - ( fr. ) Rellemeat, •ra· 
lment. 

hakikatg6 - Doğruca, doıra 
ıöslft (fr.) Verldlqoe. 

öraek: haklk.ıtgu bir adım
dovocu bir adam. 

Darlbl hakikıt - haklbtn, 
(fr.) Vralaembı.ble. 

Grnek: Bir romanıa menaa 
11 çok kıribl hıklkat olmabdlr, 
bir romanın konua ıs çok 
baklkıhı olmalıdır. 

MoHfıkı hakikat - hakikate 
oygon, (fr.) V•rldlqae. 

Grnek: MoHfıkl hıklbt bir 
haber - hakikate nypa bir 
doya. 

hakltatbla - doıra g6rl· 
lftt. 

uldkf - olmot (fr.) reel 
6raek: ba romıada akada· 

ıoaos oey ler hakiki&. ita ro. 
manda okaduganu oeyler ol· 
mnttar. 

t.kı•ı (oe'DI) - ı••k (fi.) 
reel 



Aylık elektirik 

Masrahnız ynksek mi? 

içi gazli 

lambalarını kullanınız 

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

Mehmet Tevfik 
Boynk Elektirik, Telefon v~ 

Malzemeleri deposu. 

Peştemalcılar N. 77-79 Tel. 3332 

1 

V. N. 

VV. F. H. \'an 
Oer Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEVANTE L1N1E 

f 
11MOREBA,, npuru 15 nl· 

Hnda bekleniyor. 18 nlsaoa ka· 
dar Anvers. Roterdam, Bam· 
borg ve Bremen için yok 
alacaktır. 

"DELOS,, vapuru 30 olsan· 
da bekleniyor, 2 mayıea kadar 
Aovera, Roterdam. Hamburg 
ve Bremeo limanlarına yük 
alacaklar. 

DEN NORSKE MIDDELBA VS· 
LINJE O S. AS 

SPANSKELINJDNLO OSLO 
"BOSPHORUS,, motöril 16 

nisanda bekleniyor Hayfa, OJ. 
eppe ve Norveç Umanlarıoa 

'ı 

' . , 

~""ratel i Sperco Vapur Acentası Olivier ve şüreka- yük • 1acaktır. 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI Ayol zamanda Hayfa , için A b ı · k · ı · .. · de ~t 

Sı Lı·mı•tef Vapur mevki yolcuları kabul eder. m a a1 ve ompr ı me erın uzerın 
"ULYSSES,, vapuru 13 nisanda doğru Malta, Anvers, 

Roterdam, Ameterdam ve Hamburg limanları. lçlo yok alacaktır. SERViCE DlRECT DANUBlEN l i g ı n tımsa li olan EB mark as ı nı arat 

ueERMES,. vapurn 16 nisanda limaoımıza gelip yftküofl bo· t CCDİ3SJ TUNA HATTI ~ 
şalttıktan sonra Burgaz, Varna ve Kôetence limanları için yük "ATIO,, vapuru 14: olsandu _ _ _____________________ :;:;_ 
alacaktır. undeU Han. Hiılncl Kordon İ hl 1 l I b d 

bekleniyor. Budapeşte, Bratıs· D sar ar zm r aşmü Ür· Belediyelerin 
0 STELLA,, vapuru 21 nisanda o-ellp 1 mayısta Anvera, Ro· Tel. 24 i3 1"1'-"' d • 9""5 " lav ve Viyana için doğru yQk Uı;uo en. ı 

tterdam, Ameterdam ve Bamborg Umanları için yük alacaktır. The Ellermın Llnee Ltd. U k ı hl 1 ld d 
HER alıyor. şa n sar ar aresln e lsıı· kraz lşlerı·. 

" MES,, 4 mayısta gelip 9 mayHta Anverıı, Rotterdam, "GİTY OF OKSFORD,, va· mevcut ve nftmuneleri burada 
Am terdam ve Hamburg limanları için yılk ıtlacaktır . b 1 d L TBE EKSPORT STEAMSH1P , 1 , 

SVENSKA ORlENT LlNlEN poru nısan aş c1Dgıcın a OD• CORPORATıON mahf nz 927 kilo kullanılmış Herşeyden Evvel 'f 
dra ve Anvere'teo gelip tahll· l 18 4 935 b 

"SMALAND,, motOrü 14 nisanda Roterdam, Hamburg, Co· "EKSMOUTB,, upuru ha. çu parçası · · ' perşem e 
yede bulunacak ve ayni zaman· fi ü t b t l k: ktıC• 

penhegen, Dantzlg, Gdynıa,Göteburg, Oslo ve İskandinavya len limanımızda olup Flladel· g n ııaa 00 eş e pazar 
1 

l!U· kikat Yapılaca 
limanlarına hareket edecektir. da Londra ve Hull için yük retlle satılacaktır. 4Bteklilerin b' 

alacaktır. fiya ve Baltlmor için yük 1 Bazı vUayet ve kazaJ11r J 
''ERLAND,, molöril 2 mayJBta Roterdam, Hamburg, Copen· 1 L d o gfin zmlr inhisarlar başmü · J' 

1 a maa.ta ır. tediyeleri·, balkın menfeatfoe 
hage, Dantzlg, Gdynla, Cöteburg, Oalo ve Jskandlnavya liman· "ROUMEL AN,, vapuru 10 dürlyetlnde müteşekkil komls· f 

ı h k d L S " EKSELSIOR ,, vapuru 3 ı t f l b ı dl ı b o~•cı arına are et edecektir. nisan ı lverpool eveansea'dan yona milracaatları . 4 8 12 16 şer ç n e e yr er 8 ~f ~il 
SJ<:RVICE MAR1TlM ROUMAIN ıelip boşaltacaktır. mayısa doğru bekleniyor, Nev· dan lıtikraz teşebbüsQode ~ lıı 

Garbf Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer "RUNO,, vapuru nisan 80• york limanına ytik alacaktır. lunmoşlardır. Bu beledlyel~ b, 
" ALBA JUL YA ,, vapuru 1 mayısta gelip 2 mayısta Malta, ounda IJondra, Hull ve An· "EKSMINSTER,, vapuru 19 Üniversitede Doçent, yapacakları işler hakkında 

Cenevo, l\lorsllya ve Baraelon'a hareket edecektir. mayısa doğra bekleniyor, Nev· (Muavin Profesör) 1 il l B k 1 d U!f 
PELvş 26 1 vere'ten gelip tahliyed" huln- çer ş er a an ığın an v .,l 

" r , ,, vapura mayısta gclib 2 mayıeta Malta, MarsUya york limanına yük alacaktır. D A S f • . JJO"' 
v~ Bareelona hareket «>decektlr. nacak ve ayni zamanda Lon· ARMEMENT E. SCBUIDT . r • • .._ a Ilflll bir bildirim gelmiştir. ~ 

Yolcu ve yük kabul eder. dra ve Hull için yük alacaktır. BAMBURG A n· H k. . istikraz teşt>obfleılode b
010

" 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE Deutsache Levante Ltnle ğız ve iŞ e ımı yardım edllecek olan beled~ı 
0 NORBURG., vapuru 24 ol· , 

İzmir Nev-York arasında aylık muntazam sefer "DELOS., vapuru Hamborg, sanda bekleniyor, Anvere, Ro· 
1 

h 
1 

d lerln adları da blldirllo>t ..t 
"RINOS,. vapuru 30 nisanda ( Doğru ) 1zrnfr'den Nevyork Hasta ara ergün öğ e en ıfelt1' Bremen ve Anv~rs'ten gelip terdam ve Bamburg llmanlarma ıonra bakar. mecburi ve esaslı vaz . .., / 

için ytik: alacaktır. ı ı t•" yükünd boşaltmıştır. yük alacaktır. yapılması lbım olan ş e J\ 
Hamiş: İllinlardakl harekeı tarihlerindeki değlşlkliklerden acente İetiklil caddeıi No. 99 ev" 

mes•ollyet kabul etmez. Not Vurut tarihleri vt: va· N. B. - Geliş tarihleri n Ankara apartmanı 2 inci kat şekilde başarılacağı izah V 
Fazla tofsiltt tein İkinci Kordonda Tahmil ve Tabliye olrketl purların lıdmlerl berine deni· vapur tarihlerinde acentemiz Telgraf • 'S TAN BUL mektedlr. İıtlkraz edllaıe~ ..J 

binası arkasanda Fratelll Sperco acentalığına m'ftracaat edUmeel şiklllderden meı'ullyet kabul hiçbir mee'ollyet kabul etmez. Telefon : 49250 tenllen paranın hakiki tbtlJj 
rica olunur. T"lefon: 2004 · 2005 edJlmez. T,,l11fon No 2007 200~ • oygon olup olma<fığı Te ııel (. ------------------------------------------------------------•••! yeoln Odeme kablllyetiPe ~ı-' örnek: rüyada görülen şeyler Tahkik etmek - gerçinle· tırmık için her çareye bıı hükümeoler için yeni bir ka· Menemen'de Yenı· lb' r 

parayı almasında kat'i •I 
hakiki değildir. rOyada görülen mek, (fr.) s'ioııtrnlre, ee lhrer Tordu. nun hazırlamaktadır, Le MI O'" 

Y 1 S G l•k • ) • bulunup bulunmadığı eo I> 'ı şeyler gerçek değildir. a une enquete Kabili tahakkuk - gerçek· nlstere de la juetfce eet en O , o, en 1 iŞ erı.. ·~ ı· 
hakiki - aıııl (fr.) verltable Oroek: polis, bu cilrmQ ki· lenebllir (fr.) realhable traln de preparer an nonveau • • • • • mdlkfye Amlrlerloce ted~• ~ ~il 
örnek: bu yazının hakiki mln işlediğini tahkik ediyor, örnek: kabili tahakkuk ta· projet de lol concernant lef Menemen'den yazılıyor: tasdik edilecektir. Ond•0 80 

(f 

manası ,odur. bu yazının asıl polie, bu aoçn kimin lıledlğlnl eanurlar. Gerçelden.,blllr ta• jogee. Emlralem'Jn Göktepe köyOne belediyeler bankaeı par•Y' ~ 
aolamı şudur. gerçfnllyor. earlar. 3 - Millet MecUelnde hA· yakın n AçöldQren adında nellıı recektlr. istikraz rdllen pttr' ~ 

hakiki - tam (fr.) verltable Kabili tahkik - gerçlnlene· tahakkuk memuru - kealncl, kim olan kanaate gOre - ka· bir suyu bulunan Karagöl'e taahhüde glrlşileu lşlerlO 11 

Ö L 1 h Lık· bi bili (f ) lf 1 hl k 1 l l l d h kQ A k do~ru geçen seneden beri intaeı c0•r rne .. : genera , •• ı r r, r. ver a e es o ey c motay a a m suren anaate o ıında hiçbir yf'!re earfohıı> ~1~ kumandandır. ğeneral.. tam bir ornek: bu iti eldeki vesika· kat'i - keefn (fr.) def lnhlf gOre, ııelon le convfctlon pre· devam eden yol, DümhQl dağına caktır. fçerllşler Bakaııl•ııJ tlltı 
komutandır. lara göre kabili tahkik gOrftn· categorlque ponderınte de lı G. A. N. yaklaşmıştu. Bu yol diğer ta· mQracaat ederek beledi~~ ~t 

hakiki - hakkatlı, candan milyor, bu iş eldeki belgelere kat'Ueotlrmek keelnlet· 4 - Ordu, bCUQo hAkim raftan Yamanlar kampına da bankHından htikraz ttOt ~ d, 
(fr.) vral, slncere göre gerçlnleneblJlr görQnmlyor tlrmek tepeleri ele geçirdi, l'armee uıutılmaktadır. 1 r ' •ltıı 
~ örnek: hakiki bir arkadeş, Ledertahkik - gerc;ioleodlk· hukuk - türe (fr.) eclence e'est emparee de toue lea som· Emlralem merkez bQkO.met sfiode bulunan belediye e lıt' ~I 
candan bir arkadaş (hakikatli te, (fr.) apreıı enquete jurldlque meta dominantı. binası yapısı bir aya kadar bl · sındı İzmir vllAyednde~I 
bir arkada•) Tahkikata adiye - tüzel hukuki - tdrel (fr.) J·ordlque hükk"m - b•L•m·nler ledlyeler dahil değildi~ ~ 

"' " u•u ... tecektlr. Bhıa iki katlı ve çok ~ 
hakiki - doğru (fr.) verltable gerçlo, (fr.) enpuete judlclaire hukuku Amme - kamusal bdkdmran - hOkOmsClren. gazeldir. Bundan batka Devlet r 
örnek: bu yazı vaziyetin ha· Tahkikata iptidaiye - ilkel haklar (fr) droit publlc (fr) souveraln, regnant OPERATÖR J Demlryolları idaresi ile kOylil· D K I Ahdi~· 

kiki tahlilidir, bu yazı doru· gerçin, (fr) enqoete prellmloalre hukuku mOktesebe - edi· hAklm olmak - baııatmak, r. a""'mı• lV 
v ler mılştereken Göktepe köyilo· 

mun doğru bir çözesldlr. Tahakkuk ( bak: sabit ) - Df'!k haklar, (fr.) drolta acquia (ir) domlnet deki bu suyu nahiyeye akıta· Merkez askeri haataoeel 
hakiki - sağlcl, haldkiğ, gerçekleşme, keıılnleme hukuku tabUye - tebliğ örDek: ietlklAl duygusu kökla caklardır.. Dört ay sonra it operatörü 1ıt1 

(fr.) vral örnek: vergi tahakkuku, ver· haklar, (fr.) drolts naturele olan bir milleti kolay kolay l d ikinci Beyler sobğı 8t jjtl 
örnek: bu elmae haklkt mi· gl keslnlemesl. hAkeza - bOylece, bOyle, hAldm olunamaz - erkinlik ::;,~:~ktı~.~lra em e çeşmeler hamamı karşısı No. ,1. r•' 

dlr?, bu elmas sağlci midir, Tahakkuk etmek (bak eabh bunun gibi, gene duygusu köklü olan bir ulus gQo Qçten sonra bıst•ltt 
d ll ldl ? 1 k) ki (f ) h k (f ) bl Gençlerimiz « Uloson öcQ > eğ m r. o mı gerçe eşmek, r. se a em - yargıç, r. ar tre kolay kolay baoatılımaz, one kabul eder. 

hlh d 11 hlL ök ı piyesini Eınlralemde de oynamıo, 
ea - oğru rea ser ııLmet - en, g zeyp natfon qul a noe coneclence -~Telefon 3686 l 
Taııhih etmek - doğrultmak örnek: Omldlm tahakkuk etti, örnek: bu işte benim anla· profonde ae son iodependance çok alkışlanmışlardır. Yakında ~ 

(Cr.) rectifler umudum gerçekleşti. madığlm bir hlkmet var, bo ne peut pa1 etre fıcllemeat Dlkili ve Aliağa nahiyesine de 
Ornek: bu yanlış duyuğu tahakkuk ettirmek - keein· işte beoim ıolımıdığım bir domloee. giderek ayol piyesi temsil ede· e 

Torgud doğrulttu. lemek gb:eyp var. r ' ceklerdlr. Kitabınıza Goı 
Tashih etmek - dOzeltmek örnek: 'ergi tahakkuk ettir· hakim - ökmen, (fr.) eage Osmanlıca .•..... ke· Tayyare cemiyeti idare he· • 

(fr.) corrfger mek, vergi ku\olt!mek hlklm - ı. ~gemeo, (fr.) Umeelne kıluuzda . . . . . . yeti, kaymakam Bay Nlhad'ın 8 jr Cilt y aptı ı" 
örnek: hu yazıdaki yanlışları tahakkuk ettirmek - ger· ıouveralo, 2. hilkdmen, jugt, karşılığını uygun (yahut : ye· rlyHetlnde toplanarak, cemiyet 'fı 

tashih ediniz, bu yazıdaki yan· çeklemek (fr.) reaUaer 3. hılküm &dren, regoaoı, pre· ter) gOrmflyorom. mak Isterı=ıeı:J• ı 
S b b ) 

lelerini konuomuş, reisliğe mec· c 
bşları dilzeltlnfz. örnek: bo adam batan dd· dominant, preponderant, 4. bı· e f! 1 : (kJBacı • · · · · · 

Muhakkak (bak: şüphesiz) şüncelerloi tahakkuk ettlrmlotlr. şat, dominant . • • . . • . . . . . Usi umumi üyelerlnden Bay 
Muhik - haklı, (fr.) juete Bu adam btitıln dClşQocelerlnl örntkler: 1 - Türklye'de · · . . . . . . . . . Mustafa Abalı, üyeliklere bin· 
Tahkik, tahkikat - gerçlo, gerçeklemlştlr. millet h4klmdlr, Türldye'de Önergem şudur : . . . . ( l) bı~ı Bay Hemdi, malmüdilrü 

(fr.) enquetr, lnetrur.too tahakkuk ettirmek - var· ulus egemendir, en turqule la imza Bay Emin Seyhıın, yOzbaşı Bay 
öroeJ.r· -·ıçlo hakkında tah· laştırmak (fr.) reallser natloo eet rnuveralne (1) Burada bir önerge göe HIUoii Çet~nalp, belediye bat· 

,klt.İ};rr;:;· or1,1ysour1çlu8uhra1k0kıhnadka· örnek: düş'ftncelerlol tabak· 2 - Adllye VekAleti b4ktm· terllmlyen yazılar üzerine bir kanı Bay İdris Tıoae, Ziraat 
,. kuk ettirmek için herşeye baş ler için yeni bir kanon hezır· şey yapılauuyacaktır. odaeından Bay KAmll Karako· 

- Sakın ·depılıyor. vordu. dilşftodOklerlol varlaı· lamaktadır - Türe Bakanlığı zoyu eeçrolıtfr. 
Q olmasın h11!.. 

ALI RJZft 
Mftcellithanesine 

1 
Bir UğrııYJ"' 
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l B A N K O di R O M A ~ Fa h r i 1 ş ı k !~!nndeo: 
E E lzmir Memleket Hastanesi Rontken Mtltaha88ısı 
§ = 
§ = 
§ = 1 E§ • = 
§ = 1 E§ 
1 ~ 

-----
1 -~ ~ 1 ..._ SERMA YE Lit 200,000,000 =E 

s 11ALYADA Ye HARİÇTE ŞUBELERf, HER TARAFTA 1 
§ MUHABİRLERİ V ARDm = 
§ = 
§ = 
~ırııııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111J 
be .rkiye Ziraat Bankası lzmir Şu· 

8•nden: 
""~ l'lltt.. Sokağı Cinai No. Muhammen k. 
l'~ Menemen caddeet ıraı 167.88 1200 

" k •ktam ıokak dakktn oda 44.44.1 2000 
.. Pirina çıkmuı 8 barakab tarla bili 2500 

11.a...._ c c 1 " c c 2100 
t• ~ l.tıab11lla oğla 4.5 hlue hane 1.1 5000 

' demirhane 14.96 M M 23.25.29 1500 
" Gademlr ana 88.1 1100 
ıı " mığua 44,34 2000 

il... kemalpata caddeıl ar11 bllt 3500 
..;~ .. 
(lh.... lllm bey hane 14,16 1200 

'
··~- IDeaemen caddeal ına 225 1100 

" demir mehmetçlk dakkta 2 1200 
IDıkua ... 12 1200 
tramvay caddeal " 79 1800 
llrk ahır 1 l 4800 
demir mehmetçlk hane 4 2700 
trım•ıy caddeal dlkktn 78,58 1800 

" .. « 8•,t28 2000 
.. « 77,48 2100 

arN 116,118 1400 
hane 7, l ,9 '200 

" 104 2500 
ıhır S,4,l 3300 l-..... " 1,5 hl11e hane 12 1500 

~,_ et. e•11fı yazılı Yoaıalı emnU gıyrl mllbadll bonoıo 
~ Petl1a P•ra ile 31,3,935 tarihinden ltlbuea •e kapalı url 
d..l ' .. t ~ .. 1ta çıkarılmııtır. Kıymeti muhammeaeel lklbln Ura •e 

ıa_ ._bi::1' olan emvalin lhılel kıt'lyyelerl iıtlıaaa tabidir. Mı· 
'-it -._.1• lfıneye alt dnlet Ye belediye vergi ve reılmlerlle 
dtt. l' flar mlleteriye aittir. İhale 17,4,935 çareamba gllnft. 
' •ltbı ~ °'"b er lıtedlklerl malı alt teklif mektaboao bir ıırfı 

, .. "'1• IDGharllyec~kler ve lll6ae monzzah adrealerlnl yı· 
'I tdıt B 

tl tGı · o zarfı talih oldoklar1 mıha muhammen kıymeti· 

BERNEV1 RONTKEN MUAYENELERi 
Ye ELEKT1R1K TEDAVİLERİ. 

Ylrllmi,en Ye Bilhaua RAŞİTİK. Çocuklara Ultra-Viote 
Tatbik Ye Rontkea ile KEL Tedarileri Yapılır. 

hesinden: 
Mevkii Sokı~ı Claıf No. Muhammen k. 
Kuıayakı ıö11n Ana 29.S,21 800 

" " c 29,1,17 soo 
.. yıld11 « 18,2,18 300 
M Mlmınlnın M 7 700 
« ıGleymınlye .. 26,1,84 900 
" mlmarılaın M 38,36,l 500 
C yıldll M 1, 1 600 
c leYdl " 1 800 
.. çıkıcı " 1,10,5 500 

Menfnll barnava c. ... 3,8 hfue nakit 15 
Barnın bıcı bey Hane 5. '1 4 00 
Bacı genle DakUa 26 300 

» mecidiye belediye « 19,21 500 
" . köpr61G .. l O 300 
" belediye .. 3,17 500 
" ıolh c 3, 7 600 

Borna.a bedava Ana 6, 7 800 
... han arda " 35 300 
c yağhane " 1,3,1 500 

Taran menemen c. M 209,8 200 
.. M Hıae 92,4 600 
" .. " 102,143 600 
.. ... " 93,2 800 
" .. Anı 91,6 200 
" c .. 208,8 900 
c .. ... bil• soo 

Barana kaçak çay Hane 48,51 1000 
Y ukırıdı ev11fı y11ılı Y onınlı emvali gayri m6bıdll boaoıa 

veya peıla para ile 2,4,935 tırlhladen itibaren açık arttırma 

ile 111111 çıkınlmııtır. Malın llhldağı eeaeye ılt dnlet belediye 
Yergi ye reelmlerUe ealr muratlar mlltterlye aittir. İhale 22,4,935 
pazarteel g6a6dlr. Taliplerin ybde yedi buçuk temlnatlerlle 
birlikte ihale gaa6 eaıt 14,30 dı Ziraat baakaaaa mtlracaatlerl. 

ihale Gononde Ueğişiklik 
Manisa Vilayetinden: 

931 

Bet alıau tarihli Anıdola gaseteılnde Turgutlu yolanda y•p· 
t111lacık toprak te8'1yeel ameliyatı lhıle gOa •e 11ıtlnde umumi 
mecllı kanrlle değlelkllk yapılmııtır. Sureti ıeeğlda yuılı Uta 
muteberdir. 

1 - Maalea · Tarıutıa yol11nda 11 + 582 kilometreden 
17 + 440 inci kilometreye kadar toprak teıYlyeıl 
ımellyalı alıanın 16 ıacı Nlı g6n6 Nıt ondörde kadar 
maddetle açık ekelltmeye konulmuıtur. 

2 - Bu itin keılf bedeli 5500 liradır. 
3 - Şartname nealreel par111ı ol1rık nafıa baımGhendlıU· 

ğlnden ıhnar. 

4 - Mu.a~kat teminat miktarı 412 lira elli koruıtar. 
5 - Ekalltmlye lıtlrık etmek lıtlyenlerln birinci maddede 

gösterilen vakitten evel eacGmenl dllmlde hazır bulun· 
mıları 114n olunur. 1048 

Salihli MalmodorlOğOnden: 
"ıe'lQbıde Yedi buçuğa nlıbetlnde teminat makbuzu •eyı bankı 
~ '-ltlı~ı birlikte ikinci bir urfın içine koyıcaklır Ye ba sarfı 
~ l ,.._ 1Yeeelder ve zarfın llUlne talih oldoklın mıha ıdre· 

l .. ta, ~it ihale gana Nil 14,30 sa kıdar bankada mGteıek· Muhammen kıymeti 
~"'•bıu .. ;nıııyoau rlya1edne mftteıelıll namınb bir makbus Mahılleel Mnkll Cimi Metre M. L. K. Sahibi eTnli 
'~t ~I e •ereceklerdir. Taliplerin ihale gllnll eaat 14,30 11 Mltıt Pıt1 lıtuyoa ını 127 50 00 Bacı Eftlm 

D '••t bınkııını mlrıcaıtlerl. 9 l 5 " " " 297 100 00 " 
4flttliteU ,, belediye c. ,, 169 27 50 Nlkolı 

• f mevkilerde ihaleleri yapılacak ,, mlheadlı (... ,, 63 17 60 Manıl oğlu hyı 
4"~ asker ilAnlan Yuklnda miktarı Ye kıymetleri y11ıh dört parça •rllDID 

; ' 'tt M mCllklyetl 3.(.935 tarihinden 24.4.935 tarihine kadar 21 gCln 

11bıkı 

Lira 
65 Karıatlnıda 11n'ıtlar mektebi yanında 4:18.1 No. b dOkkin 
75 M '6 M » 

100 ~ < c < 

200 ~ « " « 

350 « .. M ırkıaa 

100 Memleket butıneıl altındı 
45 c " c. 

80 M » M 

60 İkinci kordonda 

413,5 c 

413,6 " 
'lS,7 " 

2 
4. 
6 
2 

c 

c 

2050 .. c mengene hını aouıı 4,14 c 

20 Araı mektebi altındı 
20 M « C 

80 .. < < 

60 Allpıı• çar1111 
50 " M 

40 
275 
130 

< 
M " 

35 
37 
39 
22 
24 
26 
28 
30 

.. 
" 

" 

c 

< 

hamım 

dakktn 
< 

c 

• 
hın n 
lıngar. 

dftkkAa 
c 

lıngar 
dftkkln 

İdırel haıaılyel .tltyete alt yukarıda yerleri ve cinsleri yı· 
zıh akarıta huıoılye 1,6,935 tarihinden 31,5,938 tarihine kadar 
icara nrllmek llzere 11,4-,935 tarihinden itibaren 20 gftn mdd· 
detle maHyedeye çıkarılmııtır. Müuyede ıartlarıaı görmek lıtl · 

yenler hergGa Mnh11ebel haıuılye madarlı~ane n pey ıftrmek 
latlyealerla de ihale gdn6 olan 1,5,935 çarıımbı gtına 111t 9 
dan oablre kıdır depoılto makbuıları ile benber •llAyet enca. 
menine mtlracaıtlerl. 1081 

Hamza Rüstem 
Fotoğraflhanesn 

1 - Bayr,,am gGnlerl açıktır. 

Muhterem mfttterllerlmlıden gôrdagımaı rağbet •e 
te.eccabe nıclsl bir mukabele olmak here bayramın 
birinci gınanden M•rtıa albıyetlne kadar reılm çek· 
drecek uygılı maıterllerlmlıe birer ıırlf hediye ver· 
meğl d616ndak. 

MCltterUerlmlzln bu hediyemizi kabul etmekle bizi ıeref· 
lendlreceklerlol 6mlt n temenni eyleriz. 

2 - MığHamııda en yeni fotoğraf mıklnelerl ile ecuları 
n umum fotoğraf mılzemeel boyok tenzllAt ile Ntd· 
maktadır. Muhterem mlfterllerlmldıa bllhuaa nazın 
dikkatlerini celbederls. 

Resne Fotoğrafhanesi Sahibinin 
Moşterilerinden Bir Ricası .. 

İkinci Beyler ıokagındakl fotoğraf hanemi kıpatbğımı: Nygılı 
maıterllerlm• Uta ederim. 

Klltelerlml Emirler çare11ındı Bay Bamsa Rlıtem fotoğnf. 
haneelae naklettim. Slparlt •ermek larlyealer 16tfen oraya uğ· 
ruınlar. 

Ben de elmdlllk ekler samanlar oradayım. 

BAHAE'ITIN ·FOTO RESNE 

• 
IZMIR 

Esnaf ve Ahali bankası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Merkezi : i Z M 1 R 
Şubeleri : 6demiş, Salihli, Turğutlu 

Alaşehir, Tire .. 

HerUlrlO Banka Muamelatı Yapar .. 

Bir 1eaellk mndoata 
" 6 Alb ıyhk ,, 

Vıdeılz heNbı carilere 
" 4.,1·2 
% 4. faiz •erir. 1' ~- ı... · m. •. 11• ıl. ko. dan: mClddetle mG11yedeye lı.onalmuı oldoğuadın talip olanların ihale 

~ 'r ti ÇldJ ealnln tahmin edilen f lıtl 70 Ura olan SOO tane g6na olan 24.4.935 çarıımbı gtand 111t 16 da Salihli emllkl 1 il 11111 
t-' lt la ek11ı ra ihale gtna tıUb çıkmıdığıadaa yeniden kapıh milliye ııatıe komlıyonana maracaatlır1 ilin olunur. 1078 Kemılpıp Aıllye B11kak Mıh · yıp kararı nrllmlı ve tarafınıı• 

'~~l'. :iye koaulmuıtur. İhıleel 14,4,935 pıur g6n6 eaat kemellnden: gene lllnen kararı gıyıhinla teb· 
&it • ._ ,1 °••kkıt teminat 2625 liradır. Şartaameelnl 175 Manisa Vilayetinden: Mftddetıleyh: Kemalpııı kuaıı. llğlne ve muhakemenin 30.4.935 

S'~ı,,
1111•lt •e örae~lal görmek lıtlyenler her gftn ekılltmlye 

1 
_ nın Aııgı k11ılcılı köyilade 11kln gOnlemecloe rıatlıyın sah gthıd 

llıQ L VllAyet nıf11 işlerinde kullınılmık Gzere IÇlk ekllltme iL b r iL •L __ .. 1 b 
~~ te ... 1 '•&kat banka teminat mektob veyı maliyeye yatı · a.eD a en ••metgauı moo.-0 uıt ona ırakılmaıını kırar Ye· 

-.. •ıt ıuretlle 20 kalem muhtelif yol aletleri alıaıcaktır. Mec· b ı S ı• ıL ab dlllerlnden il 1 ~ 1-...1 IDıkbuılırlle kaDunon 2 inci ve 3 Onca mıddele· 0 unın e • 0 • m 1 r m t olduğundan bermuçlbl kı· 
Ilı ı •etik larl b k f muonun muhammen bedeli 2ll6 lla 50 kuruıtur. Arif tarlfıaı: rar mezkur gGa ve 0 111118 gerek 
~- bir 

1 1 
lrll te tekli mektoblarını ihale ıaatf o· 2 - Bonlırıa nevllerlle 11rtnameıl paruıı olarak MaalY Mftddelye: Kemılpapnın bizzat n gerekte tıtafınııdaa bir 

· "'t enet M. m. Y. 11· al. ko. na nrmlı bulan· naf11 bıımGhendlıllgtnden lıtenebillr. Aeağı kııılcı k3y4nde Sakine nklU kanuni göndermek ıuretile 
4'~ 28 2 7 12 897 3 - Ekalhme nl11nın 28 inci pazar gilnCl Nıt onbette Ma· hacı Mehmed ali kızı Tayibe Kemılpaı• 11llye hak.ok mıhke · 

th. '-~ •:_ &l. M. V. 11. ıl. ko. dın: nl11 vllAyet dılaal eaelmenlnde yıpıtıcakhr. tarafıact;n ıleJhlnl:• 1 açı!~D bo· meılnde lıbatı vacut eylemeni• ve 
~-,.. ~ 9111118 t h 1 d'l f 1 800 k 1 2500 M kk 158 fl!~raı a.aaınbıal bolıyı ımhet· lıbo gıyap kararına karı• tırlhl 7 . tı...ı e ı m a e ı en atı uroı o ın 4. - OH ıt teminat miktarı lira 75 karuttur. gauınııın meç a u unmaeı 1 
ts0 •· 935 1 kapalı zarflı eblltmlye koaalmoıtor. İhıleıl 5 - Ba aletlerin mıy1110 20 inci gftnllne kıdır uafıaya teı· eeblle kann mahkemeye atfen ıehrlala ferdı11ndıa itibaren bir 
),111~ llr•da eoaıarted giln6 ıaat 11 dedir. Ma•akkat teminat Jlml flrtlır. 1035 muhakeme gdnil olarak ta• la c;lu· ıana itirazınız 'ar lııe l&ylha ile 
~, '' bet l', S.rtnaıneılal par1111 ılmık, ôraeltnl gôrmek lltl· -J---.--0 ..... -f---d---,---d--------- DID 23.3.935 gftnlemecl~e rast mahkemeye bildirmeniz n ık&I 
''ttı' lfteeer. .. ô~leden IODra komlıyona ugrayıblllrler. Ekellt· zmır e ter ar ığın an: lıyıa comarteıl gdnCl lllt 10 için hıllade bir daha mahkemeye ılın· 
ı.._: e ,...,._l' er monkkıt bankı teminat mektup veya mıkboı· t..lıloln vergi borcundan ötftr6 t•bdll emHl ya111ıaı gftre İzmlrde çıkan Anadolu gueteılnln mıyaeağınıı ve hlrazanız dahi kı· 
~-~ ~ ... illa, 4.3.935 tarih ve 6154 numarıh bol edllmlyeceıt hukuka oıal ma· 'ti-.. ,._1 ebUtme kınaanaun 2 inci •e 3 ClacG madde· hacaedUen balhkayu mıhılleelade hacı ali cıddetlade kala 73 naahaelleo Utnea tebligatı kıaanl· bakemelerl kanununun mıddfll 

1111 e._ 
1 

•lıllkaladle birlikte teklif mektuplarını ihale il· uyah bıae tarihi llAndın ltibarea yirmi bir gGa m6ddetle 11tı· yenin tfaeını rağmen muayyen mabıue11ını tevfıkan tebliğ ma· 11 
bir .. t nel M. M. Y. uL al. ko. na nrmelerl. bga çıkarıldlğındın pey ıtlrmek latlyealerla deherdarhk laballAt ıllnde mahkemede lıbıta ,ıcot kamıaa kaim olmak Clsere keyfi· 

1076 12 15 21 25 blemlae mlncutlen. Z9 5. 12. 17. 907 etmedlllab cihetle bıklnaıtda p· yet illa olaaar. 935 



---= § -------------------------------------------------------------------
---------------
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denizli v.ilayeti daimi encümeninden 
1 - Denizlide cGmborlyet meydanındı dikilecek ( AtaUlrk) 

heykelinin yapılmHı mf111bakaya konulmuotur. 
2 - MOeabıka mClddetl 1·4 ·1935 tırihlnden 30·4:·935 nh 

gtlnCl nat 16 yı kadardır. 
3 - Heykel, tabii bayaklftğe nlıbetle blrbuçak mlıll olacak 

n bronzdan yıpılacaktır. 
4. - Maaabakaya letlrak edeceklerin latanbul veyahut yabancı 

memleketler gDıel aan'atlardın ıkademilerlnden meıun ve hey· 
kel 1.lnde movaffık olmuş Tilrk un'atklrlarından bnlunmaları 

n yabancılarm bu tartlardan baıka on ıene TClrklyede ikamet 
eımlı ve ticaret ılclllnde mukayyet olmaları lbımdır. 

5 - MOııabakaya lıtlrak edecek heykeltraılar mftıabakı mad 
detl içinde Denizliye kıdar maıırefı ve ımbalaj ve ılgorıaııı ken· 
dflerlne ald olmak ftsere 1, 15 nlebetlade alçıdan bir maketini 
yaparak vll4yete göudereceklerdlr. 

6 - Heykelin kaldeıl vllAyetçe yıptınlacaktır. 
7 - MDııbaka neticeılnde mahaaı komlıyona tarafından hl· 

rlncillgl kıbul edilene 200 ikinci gelene 100 Ura mOklfat ve 
rllecektlr. 

8 - Heykel birinci gelen 11n'atktra pazarlıkla yaptırılacak, 
uyoıolmadıgı ta~dlrde lklnclllAI kaaanan un'atktrla pazarlı•• 

glrfıllecektlr. 

9 - Puarlı~ ıartları ayrıca teıblt olunacaktır. MCllab•kaya 
lıtlrak edenler pHarhğa enı olmak 6zere heykelin bedeli hak· 
.lunda teklif lerlol de bildirmelidirler. 

10 - Tafıll&t almak lıtiyeolerln •lltyet makamına mGracaat 
etmeleri ve bu m011bakaya ılt ıartname ndehalan İataubal'da 
ıoıel ıao'atlar akademlıl mGdGrUlğGne Ankara ve İzmir maha· 
ıebel hoıuılye mtld6rl6lderlne gônderlldlğlnden fazla mahlmıtl 

oralardan da ılmalara llAn olunur. 10o9 7 12 17 22 4. 

Satılık Motör 
36,5 beygir kunetlnde N11lonıl marka gaa motôrG (&ğ1aı çatlak) 
30 '4 6' M « f. C 

6 t: c gaz motôrO 
220 X 14.5 amper K.onı markı dinamo 
220 c c < " 

~29Xl70 c A. E. G. « c 

ııox 22 c M c .: 

Bir gasojen. 
Yakarıda lılmlerl yasılı makineler 

İıtlyınlır Milli kltGphaney• geltlnler. 

ocoa f lıtı. 11talıcakur. 

935 Model Şevrole Kamyonları Geldi, Yeni Tip 
Karbilratörn Son Derece ökonomilidir. 
Frenleri Daha Sağlam, Krankları Daha Ağır 
Mnvazenelidir. 

ikinci kordonda Boru civarında kendi blnuında 
TELEFON: 2363 __ .............. __ 

HertOrlft Banka MuamelAtı, Emtea 
Kumusyonculuğu •. 

MOsait şeraitle mevduat khul edilir 

Hububat, ftzftm, incir, pamuk, zeytinyağı, afyon ve 
88İr emtia kumuayonculu~u yapılır. Mallann · vOro· 
donda sahiplerine en mOeait şeraitte avans verilir. 

1'11111111111ııı1111111111r Doktor .._111111111111111111111111'\ 

~=-= A. Kemal Tonay -~=~ 
Bakteriyolog ve bulaşık ile ealğın hastalıklar 

= birinci eımf ıiıOtabaaeıeı = 
~ Basmahane i11taayonu kar11111nda dibek 11okak baıındaki Milved· ~ 
§§ det salonu üstünde 30 eayılı ev ve muayenehanesinde eabah eaat 9 = = dan akıam Hat 9 a kadar hastalanoı kabul eder. = 
§§ Müracaat eden hastalara yapılmaeı liizımgelen eair tahtilAt ve ~ 
~ mikroekopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmaınna cevaz gö- ~ = rülen Pnomotoraks (hava vermek) muayenehanesinde muntazaman E 

51illll yapılır. 1111111 lllllll il llllllllllllllll lllllll il lllll il llllllllilllllllll llllllll'fffi 

Manisa Ulusal mallar başmemur-
luğundan: 
Mevkii 

Uzıncab köya 

gedevre mevkii 

Cinıl 

Mer'• 

Miktarı 

hektar 

276 

Kıymeti 

Lira 

4000 

1771 aayılı kanona tevf ıkan bedeli peıln ve defıten ödenmek 

ıuretlle miUklyed arttırmıya verlllp 18 ·S· 935 perıembe gOnCl 

aaat 14. de lhaleel tekarrGr eden yukarıda yazılı ve kalmeelne 

bhltlk plAnda gOtterllen mer'ayı ılmak lıtlyıalerin o ga. il•· 
Dba ula .. ( mallar dılretlDe gelmeleri llb ohmor. (1079) 12, 14 

Akay işletmesi Modorloğondeıı: 
1 - Ekıihmlye konulan lı ~Yılovada otel laoa11" dır. ,cı 

~Elektlrlk, kalörlfer ve ııhbi te ılıal ve diğer tefeıt" 
beraberdir." 
Keelf bedeli · 350,816 • Ura · 95 · kuruttur. 

2 - Bu lffl alt oarınameler n nnk eanlırdır. 
A - Eksiltme oarınameal. 
8 - Mukavelename llhlkaıı. 
C - Fennt oarınıme. 
Ç- " " lAhlk111. 
D - Elektlrlk teılıahna alt umamf tartname. 
E - " teılııtı lıthlkaıı. 
F - Kalörifer teılıatı umumf ıartaameel. 

1 

G - « w fenni 11rtnameıl. 
B - Mahal Uıteel. 

1 - Sıcak ıa teıl1atı fenni ıartnameıl. 
J - Anneôr teılııta " w 

K - laol&eyon vantllAıyoa M 

L - Dere yatığının delfttlrllmeelne ıh 11rtnıme1I. 
M - İoıaat ketlfoımeıl. 

N - Projeler. ~·"'· 
İıtlyenler ha tartnımelerl Ye enakı 1 7 ,5 lira bedel oao 

llnde Akay ldareıl nanealnden alabilirler. ı6 •' 
3 - Eksiltme 22.(. 935 tarihinde paaarteıl. gani ..,, 

Gılatada köprCl baıındı Akay ldareılnde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı sarf uullle yapılacaktır. -" 
5 - Ekelltmlye girebilmek için lıtekUlerla t 7785 llt'ı ..,;

vakkıt teminat vermeıl, bandın batkı •tağıdakl veelk,ıır 
olob gôatermeıl lbımchr. 

1
,p_.-

A - 100 bin liralık otel, bıııka veya idare bl•"
1 

olduğuna dair Nafıa vekAletlııden alınmıo vlr veılk•· 

B - MClnıkua şartnameılnde yasılı vesikalar. _..11 ,,. 
6 - Teklif mektobluı yukarıda 3. inci maddede 1 ..,ıı.e:; 

etten bir nat evveline kadar Akay mCld6rlOAClDe ~ol" , 
encClmea relıliğlne makbaı mukabilinde verllecekdt·,..-11 ıl'

1 

gönderilecek mektobların nihayet 3. ftncCl maddede ~ ••f"' 
·ı ı,.kadar gelmhı olmuı v" dıı urfın mGhClr mumu 1 e 

talmıt olm111 lhımdır. 
Poetada olacak gecikmeler kabul edilme•. 11'6.ıotO 

8 1~ 16 22 


