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Ve Otohosler .• 
- ••• 
~~ 
~end Kurultayının 
&ararı Yerindedir. 

l ~ ............... 
,, 

1
°rdonda ltllyen ıtlı tram· • 

Yır d h ~ ı, l mayısta tarl ~ 

gG tlcaklır. Yıllardanberl, her· 
.ı '

1 
Y•ka ıllktlRlmlz bu, eski q• tle de r ırtığı gfllünç arabalar· 

de'• •rtık, kurtuluyoruz. Bun · 

y~~~lrll ne kadar ıevlnsek ~~ 

• 

Büyük Asker, Kadın Murahhas ve Gazetecilere Barış 
Hakkındaki Yüksek Düşüncelerini Söylediler .. 

.. 
JetanbuJ, 29 (llueuei - Telefon) - Atatürk, kadınlar kongresine i~tirak edip te tazimat 

yüksek düoüocelerini ou suretle izah buyurmuoladır : 
arzotmek üzere Ankara'ya giden kadın murahhaa ve gazetecilere cBanı> hakkındaki 

•• Biz erkeklerimizi bile harb felaketinden uzak bulundurmak istiyen insanlarız. Fakat bir harb zaruretinde bırakıla<>..ak olursak, 
kadınlarımız erkeklerimizle birlikte bulunacaktır. 

• 
• 

~A~ kım"y~r blkukun '~~~~~~·~ • 
... ,,, lıe olacak? Kent kurul· I Nofus Gilniln Mes'elesi 

1• d b br11a,ı:r ona dftt0ad6 ve arış · 
koı.aı. yapmık üzere bir 
1.... 

1 
Y01l kordu. Komlıyoo, 

~•ti Cl ~ g n çahtbktan 11onra 

~lltııl~por huarladı. Rıpor, 
ı....,_ 'Y•ıı paıır gOnkO top· 

Gyeıe:da okundu. Komisyon 
•alt ' gerçekten ince eleylb 
ltııtQ& dokuyarak herıeyl ıçıkçı 
c1t1,~ layı blldJrdiler. Rapora 

' k Yok. Bir it tızerlnde 1....:-• •ocak ba kıdar yerli 
ltı olabilir. 

to ~. ôzll eudur: 
Pat. tdonda lellyen otobCbler 

'"' . ~ıyorlar. ~er beledJye ,'etllle 
1 J\li. tini berine ahna, 

~ etl •18ğı lurkbln Ura 
oı._ b · BWeeıt dar Ye nkıeak 
"" lr belediye için 40,000 
ıttıı~l bir gelir kaynağı, kı · 
~bir fınattu. 
~ lôae ne denir? İsmlr 
~ gibi borca, derdi 

' 'tkm bir belediye 
~.ooo Ura gibi bir gelir 
'~ le 11 gerçekten, her zaman 
t9't tlQeı bir fırsalltr. Ancık, 
,.. k'tulteyı hiç te böyle 

,,:~· Kuraltaye göre, 
~ bl Jolana konmaıı gere. 

• m ı·y), l"I ... 

Bay Ali Çetin Kaya, Dün, Telefonla 
Vali Dirik'e Muştu Verdi .. 

Bı yın du bk 
Bakını Bay Alt 
Çetlnkayı, yeni 
oto ma tik tele· 
fondan latifıde 

ederek dGn lSğ· 

leden enet An· 
kara'dan Vali 
General KAiım 
Dlrlk'le konoe· 

mottor. 
Bıy Ali Çe· 

tlnkaya, bu ıra· 
dı Aydın de· 
mfryolo hakkın 
da gCl &e 1 bir 
mue tu n: mlı· 

tir. 
Baku me ti e 

Vekiller Beye· 
ıt11ce tedklk e. 

dUmektedfr.fKa 
rarın bogClnler· 
de ç.ekmaıı bek.. 
lenmektedir. 

1 Hulrındı 
ıe ee 11 im moa. 
me leıl bae lıya 
caktır. Fakat 
hattın buıoılyet 

ve feleıme key. 

flyet lerl dftttl· 
nOlerek etmdikl 

ecnebi penonel 
1 ttmmoza ka· 
dar çahşacak ve 
1 temmuzda bo 
itler de devlet 

kumpanya ara· de mlryol ları l· 
aında imza edl· daresl memur· 
len moka vele, Nafıa Bakanı Bay Ali Çetinkaya larına geç~cektlr. 

-------~--~~--------~---~~-J 
Torkiye C. Merkez Bankası 

-------------

,Sayımı 

Hazırlıkları .• 

G. ismet Inönft'nftn 
Viliyetlere Buyruğu .. 

Ankara, 29 (A. A) - Aldı · 

ğımıı mılumıtı gare 1935 nll· 
fos ıayımı hazırlıkları her ta· 
rafta hınretle denm etmekte· 
dlr. Son iki hafta sarfında iı · 

ıaılıılk genel mldOrllğG An· 
kara, Çankırı ve Eıkltehir ~ı. 

ıa,etlerf dıhlllnde numaratıj 

teftlıl yıptumıttır. Diğer taraf· 
tın Bışbıkan lımet İnönd vl · 
Jtyetlere verdfğl bir emirle H · 

yım huırlıkl.rının ve bllbaeaa 
nomaratıj lılerlnlo ehemmiyet· 
le taldbedtlmeıl Ulzumunu te· 
baraz ettirdikten ıonra eayım 

itinin moyaffakıyetle batanl · 
m111nın memleklı!e temin ede· 
cegi fıydalar kadar idare nıa · 
kln11ınnı kabiliyet ve kudreti · 

nlde ifade edeceğini bUdlrmfetir. 
Gene bu tamimde Bıİbıkao 
lamet İnönti sayım itinde lıta · 
tlıdk genel mlldftrlftğftnden 

nrllecek talimat -.e emirlerin 
~nemle tıklblnl bCltCln ldıre bış· 
kınlarından lıtemlotlr. 

Kim Haklı? 
Filbeli Bay Rahmi: ''Belediye Bize 
Hesab Göstersin .. imkan Varsa Biz 
De indirelim... Eğer Yoksa O Da 
indirmesin. ,, Diye Cevah Veriyor. 

Filibe'li Bıy Rahmi 

Beledi ye ile on fabrikatörleri 
aruındakl lhtlllfıa tetkikine 
buglln de devam ediyoru. 

FabrlkaUlrle~den Fllbe~lf Bıy 

Rahmi diyor ki: 

- Belediye, bağdıy öğOIDJe 
Gcretinl 40 eantlme indirirken, 
diğer fıbrlbları biç dG1Dam'9· 
mittir. Berıeyden eni, fabrika· 
nın amortlamanı ve klnu Jae. 
aaba koamamıeıır. Taıolm be· 
eab yola ftldor: 
Amordımaa Ye kira koyma· 

dan ancak fabrlkaaın cabı· 

tığı gClaler haJJlahaı dGtGnmet. 
fakat böyle bir heup ileteml 

doğra mudur?. DClflnmelldlr ki 
o fabrikanın çalıtmıyıetğı gila· 
ler olacaktır •e onlann dı he· 
eaba ldhalf IAzımdır. 

- Sonu 5 inci yhde -................. ~ .............................................. ~ ........................................................................... ...... 
''' ..ıobcıe ıorağı (Mea'eleıl) 
'• · lordonda lellyen atlı 
ltt,ı ;:ı.t kalkarken, otobQı 
---~, la köktınden yolonı koy· 

~~- halk ve hem de S, bakımlarından, bele· 
~~ cllfen bir ytırdm ye bir 

~· Bunan için, yılnıa 
'-etiQd.ı_ lıUyecek otobdeler 
11~ ~ durulam11. Eğer, 
·~ ..._ lr OtobQa derdi nrH, 

Bank anın Genel Toplan· lngiltere'de 'Felilş var! 
tısında Neler Konuşuldu. Alman'lar Havacılıkta Faiktirler. Do-

eıe ·•tdır b 

ldare Meclisinin Raporunda, Mem- M J D 8 l d 
Jeketin Mali Durumunun Geçen Yıl· nanma anevra arı a aş 8 1. 

•l.._ · onu topla olarık 

''"• t •k •e ne yıpılıcalua 
"' .a 

0
Plta bir karar almık 

dan Daha iyi Olduğu Yazılıyor. 
"0Ar11 

ll,._t ~ Yoldur. 
~'tat 1lrultayı, dCleClnceılnde 
~4't ~ordu ve aldınmadığı 
''- it' belediyenin kordonda 
~ bir letıneal onanmadı ve 

a_'ectt 9001lllca varıldı: 
~ ... Jeaaın kordonda oıobtll 
~l O\ob d<>Ara değildir. İzmir· 
ı"' ~ IOrığını kökdnden -u, .. ~t91ık için, işletme 
~t ' bir groba vermek 

"ttt~ 80 Y•pıldığı gda, 
~ lalt glbı ndfoıo (40) bini 
..._""k le11aı halkı dı, boglln 
~~ '°''lladı kaldı~ı çarık 
"' "•hat d ,~ •e,., bo ar an kortolor. 
, ... ..._ ter:ntl tek olarak 

ı:_. '" ~·· İımır beledi yeel 
lt't dGf e1at koraltayı bdtCln 

~- ıt l,,1 ~Dibek yertndedır. 
~\ L Qlar a. L d 

Ankara, 28 ( A. A) - Tilr· 
kiye comorlyet merkez hın· 

kası heyeti omumlyeıl bugiln 
birbirini miUeaklp fevkalAde 
ve yılhk mutıt toplantısını 

Ocıkoğlo da bilir ki, belediye, 
bogdn yeniden borca giremez, 
girerıe beUnl bir daha hiç 
doğrulıımaz. 40,000 liralık bir 
klr • gerçekten çok çekicidir. 
Ammı, ne yapılım ki, denizde· 
ki bahğa, tava vurulamaz. Eğer 
elde, avuçta para olsaydı , bunu 
o zımın dCleftnGrddk. 

Ark.adatımııın hesaba katma· 
dığı baeka bir nokıı da, İzmir· 
de dllzene k.onmaıı gerek olın 
bir otobGs ııorığı olduğodur. 

İzmlr'ln kordonu ne lee, Eeref · 
pıt11ı da, Tilkiliği de, Tepeciği ~e 

odur. Bunları birbirinden naaıl ' \'ı ~lltıaltı ar.a qımız, 
ltt.lg.'-lı~ Y•nın bu karanna ve ne haklı ayırıyorlar? 
e14. tlbt > •dını tıkıyor. 40000 Kent k.urultıyının hareketin· 
.._-, ~Çtr ôneınu bir geliri, de yılgınlık yoktur. Tersine 

~· &eıe:•k: doğru değildi, olarak, dGrt· bqı denk bir ol· 
~ httı Je, 30 40 bin lira ganlak, bir ileri gör4ı n bir 
!ILl ~e:lıb kordon otobilı· derli.topla kavnyıı nrdar. 
.,.._Ceıtıtddiat ltletmeU idi, Kararda "Yılgınlık." gGrenler 

' bulanuyor. B. ıana dı IGylClyorlar: 

yapmıştar. Bu toplantılarda kı · 
motay baekanı AbdCllbıllk Ren· 
dı, maliye bakanhğı müıteearı 
Faik ve hlısedar aıfatlle bir· 

- Sonu 4: neft yOzde -

"Bogllnk6 ıeblrclllk dava11, 
hılk işlerinin, elektirlk, ıram· 

vay, otobdı gibi amme hizmet · 
Jerloln belediyeler elinde top· 
lınmıaını boyroklamıkıadır.,, 

Buna, (Hayır) deyen mi var? 
Yeni devir beledlyeclll~lnln 

"Amme hizmetlerini" (Beledi· 
yeleotlrme) ye doğru gittiğini 

kent kurultayı dı bilir. B. 
Ocakoğlo, İzmlr'f, yalnız bir 
Kordonboyundan ibaret gör· 
meseydf, ıözlerl kuvvetini kıy· 
betmesdl. 

"Yeni As1r06 arkıdııımıı, ııon 

aöz olırak kurultay karınnın 

geri ıhnmııını iııfyor. lımlr 
kent korultayındın, sGıdnO 

yalımuını islemek... Hem de 
yerli yerinde bir kararı... Her· 
oey istenir ımma, bono iate· 
meğe lnaanın dlU n11ıl varır? 

Diye bAll dfttGnClyoru . 

" 

San Pecho (Kılllornlya) 29 
(A.A) - 153 hub gemtıl ile 
4ti6 tayyare altı haftalık bir 

manevra 
hareket 
nenalar 

Bay MaJı:dooalt 

yıpmık için bogCln 
edeceklerdir. Bu ma· 
Bonolulunun 1200 

Güvercinli 
Haydutlar 

••••• 
Yeni Tefrikamıza Ya· 
kında Başlıyacağız •• 

mil tark1nda bulunan Mldny 
ad111 ile Alaıka ve Hany ada· 
ları ar11ında n Amerika eahll· 
lerl ıçıklarındı cereyan ede· 
cektlr. Manevralan idare eden 
ımlral ı~eef Revea, hareket bak· 
kında izahat 'fermek lıteme · 

mittir. 
İatanbul, 29 ( Huıuıt ) -

Deyll telgrafı göre Almın'ların 
hna fıiklyetl, İnglltere'de te · 

ite uyandırmıtlır. İngiltere yeni 
plln tatbik edecektir. Alman 
falklyetl, Alman aanayllne at· 
fedlllyor. İngiltere lıe, kendi 
tetekkdllerlne yardım etme· 
mlıtlr. Bıva ıeıkUAtı pltaı 
250 milyon Ttırk llruına ya· 
kındır. Deyll telgraf: beynel· 
milel nOfosomuı. handı fal· 
klyetlmlze bağlıdır, diyor. 

- Sonu 6 ıncı yft.ide -

- Çapkınlıjın adı feminietlik uldu hı.. . Al ıaoa ö1lc ite, .. 



Celi ad 
Gölü 
Kurutulurken. 

••••• Cellid gölü. kurutuluyor. 
CellAd gölü ile daha bir takım · 

göllerin kurutulmaaına bafl.anda. 
Aydan'• gidenler, Cellid gö. 

lünil görmilılerdir. Ben gördüm. 
Görmiyenlere anlatayım: 

Gözdıı alabildiği kadar nsanan 
baylık Ye geoit bir ova... 12 bin 
hektarhk kocaman bir göl.,. Ôlüm 
gölü, felaket gölü... Ada &tünde 
CeWd gölü ... Trenle Aydın 'a gider· 
ken, (Cellid) ve (K.ozpınar) adan· 
da iki iıtaayondan geçilir. Bo İ8o 

taıyonlarda, o civar köyler halkan· 
dan iııaanlara her uman rastgeli· 
nir. Ben bunlan da gördüm. 

Çocuklar 111ka, aap·aan benizli 
Te tit lı:annlı... Anadan doAm• bir 
ııtmarun ateıi altında bpka canlı 

birer cenaze gibi dolaıırlar. Ana· 
lan ve hah.lan da onlar gibi. Bü· 
yük aavq günlerinde, gene bir gün, 
Aydın'• l{iderken birkaç kiti tren• 
de konuıayorlarda: 

- Cell&d gölü etrafındaki köy· 
.&erde doğaoln, dojar doğmaz 11t· 
maya tatularlar. İki yaımı, üç ya• 
flD1 dolduranlar pekbdar. 

Bu hal, kimbilir, kaç yıldan· 

heri bayle devam edib gitmittir. 
C.Dad gölft kurutuluyor, deyi.ace 
11tma1a aılka çocuklar, atma nö
ı..tleri içinde tarlaaına gitmiye ça· 
hpn huaa, bitkin yarddaflar göz· 
Jerimia hftne geldi. 

. - C.Dld gölü kurutuluyor, 
dıyoras. 

J>oira.. Fakat, bence ıana da 
16ylemeli: 

- Binlerce, onhiulerce, ydz 
binlerce can kurtuluyor. 

Atatark'ftn dediği gibi, (CellAd 
ovaa) (Sağbk ovan) oluyor. 

Cumuriyet idareei bu memle
kette çok teyler yapb. Fakat, ıu· 
Da da bilelim: 

CellAcl g6lba kurutmak, bia· 
l.erce, oabinlerce, ydsbinlerce can 
kurtarmak, cumuriyetin baprdağı 

bGyGk itler yanında, baıh·bqına 
bir blylklak oluyor. 

Celbd göll çevrellııdeki yurd· 
datlar bayram ediyorlar. Haklarıdır, 
çdııkil danyaya yeniden doğuyorlar. 

izci 

Avusturya Siya
setinin Esası .. 

lıtaabul. Z9 ( Baıuıi ) -
A Yaııarya bııveklU bay ŞufDJnı 
(Vataaeenrler) eebheıl tetkilA· 
tındaki bir aaıkaada, bltCla 
A ..,._,a llyuetlala ha teı 
klltıtaa bıs alacaı•aı MSyllyerek 
19f prem Starhember~D diğer 
ae,klüt toplaatıluıaı yaeak 
etmedal lıtemlt: 

- Vulyetlmlala tahımmtU· 
ıls oldntaaa MSyltyenleı nr. 
Fakat url tabammll .,dllmlye· 
cek tey, daımaaa tlmdlye ka· 
dar gntterllea mtlıamıhadır. 

Demlı, preaı le ha f lktrlere 
lfdnk eltfğlni blldlrmlttlr. 

B. Ruzvelt'in Nutku 
l1ta11bal1 29 ( Baıui ) -

Amerika relılelmhara Bay 
Runlt, ltll•llk hakkındaki 
beyaaabnda: 

- iktidar mnkllne geldlAlm 
ıamaadaaberl abaan netice 
iyidir. 

Demltflr. Amerlka'da bııı 
Amme tlrketlerlal kıldırmıkıa, 
detlet lablearıaa ıhnmaktıdır. 

Romanya Mlldafaası 
İllaabal, 29 (Haıaıl)- Ro· 

maya kralının batkanb1tadakl 
milli Ye ukert b6ydk toplan· 
ııda Betbeba Ye ıltkadır at· 

kerl tefler Romanya milli mil· 
clafu tedbirlerini izah eımlı · 

lerdlr. 

Denizli'de 
Dem•U 28 (i.A) - Bagln 

••t 9,30 da unca bir yeraar· 
nabll oba ... m. YıkıDtı yok
au. 

-IGüırıüırı TeOyazo DuyukOaırı 

Don Tele- Ş aDUllU a {lll 3 I ıyor 
fonla Jstanbul uıınbol 29 (Hoıaıi telefon) - it kanunu yakında Kımotaydın çıkacaktır. Yeni kanan iKi 

ile Konuştuk .... : 
lle patronun nılyetlerlnl gere~l gibi koruyacak ıeldlde tanzlm edllml,ılr. 

••••• 
Muhabirimiz 
Telgraf )arımızı 
Telefonla Verdi ... 

Dan otomatik telefon, İıtaa· 
bal mohabereel bıtlanuttır, 

ilk muhavereyi yapan guetemlz 
olmutlur. lıtanbul'dakl arka· 
daıımıı Bay Fuad, telefonla 
hllll 1ramıı •e yaznlarımızdan 
Orhan Rahmi Gökçe Ue konut· 
motlor. Andıkl konotma iki 
defa sekteye oğrımıetar. s.,e, 
htanbal elheılndea çok zıyıf 
ve derin gelmektedir. Tıbli, 

bu da dbeltlleeektlr. 
Muhaberenin ıekteye uğta 

dağı dakikada, lzmlr eaatnlı, 
Balıkeılr ve lıtaabal 1antral11rı 
ile derhıl temua gelerek yola 
açmığa mal'lf fak otmnttar. 

Arkadapmız, Bay Fuad, bize 
gazete havadblerlal telefonla 
nrmlfdr, blıden de lzmlr ha· 
ndlılerl almıttır .. 

Bu, •dece İzmir - fıtaabul 
muhaberell detlldlr. Ayni za. 
mıada A nupa ile de otomatik 
telefon mababerelİ bqlamıt 

demektir. 

n n11ı111111111111111111111111111111111111111111111 n 

Ruslar, Balon 
Treni Yaptılar •• 

letanbal, (Huıaıt: telefoa)
Rm'lar, iç klrrnt baloadua 
mGrekkeb bir balon treni yıp· 

tıllf fe pro.al1rda da mu.af· 
fakıyet elde etdler. 

111aabal, 26 (BD1111i: Tele· 
fon) - Raılar, Balyayı K.af. 
kaya yoluna tlmdlklndea 
yedlyb kilometre daha kaaal· 
ı1eak ıaretle bir ılmendlfer 

hıttı tellı ediyorlar. 

. 
Mnlkiye Mekte-
binin Yeni Adı. 

leıanbal, 29 (Huıael: Telefon) 
lııanbul mdlklye mektebinin 
öz Türkçe adı, 0 Slyaeal Bilgi· 
ler,, olmottor. 

Nevyork'ta Grev 
lıtaabol, 29 ( Haıaıi ) -

Nevyork'tı 7 bin am~:e grev 
yapmııtır. Zabıta ile grncller 
arasında Yakaı gelen bir md· 
eademede her iki tarf taa yı· 
rahllf kıydedllmltllr. 

Çinde Çarpışmalar 
ve 6ld0r0len Ko
mOnist Liderleri .. 

latan bul, 29 ( Roeuel) - Çin 
ordaıu, komdnlatlerle çarpıt 

makıa denm ediyor. BtUulmet 
ku-.vetlerlnln eline geçen ko· 
mtnlıt liderlerinden bet kiti 
derhal karıuna dlsllmltlerdlr. 

Fenerbahçe 
Uşak'a Gidecek .. 

u .. k, 29 ( Huıuel ) - Fe· 
nerbahçe kalClbG, Upk t;enç· 
lerblrllğl ile bir karıılqma 

yıpmak bere ıehrlmlz., gele· 
cekdr. 

Tavas'ta Bir HAdise 
Tav11, (Haıael) - Tuu'ın 

ıolm11 kOydnde •bıkılı glru· 
handan meıhur deli Mehmed 
ayal köyden lbnhlm'l bıçaklı, 
İbrahim de ona tabanca ile 
ağır ıurelte yaralamıılardır. 

lran·Heyeti Moskovada 
Moakon, 28 (A.A) - İran 

ticaret ye •nayl heyeti manh· 
buua Moakon'ya gelmlttlr. 
Heyet• ticaret bakanı bqkanlık 
etmektedir. 

Yunan Asilerinin Affedil-

·-·-· . 
Kaliıiınos'ta Italyan'larla 
Rumların Mücadelesi .. 

--·--İltanbul, 29 (Haıael) - KaUmnoı ad11ıada mahalll İtalyan 
zabıtaıı ile yerli Rumlar aruında yeni h&dlıeler olmat vr. Emoll 
Kaçonl lımlade bir rom llmdı, (Karptıaya) ıdında bir kiti de 
yaralan mı ıtır. 

Mahalll bGkdmet, adada 6rft idare illa etmek mecburiyetinde 
kılmııtır. Ktlfıeler n bfttfta Rum mekteblerl hlkdmetc;e ka· 
pıtalmııtır. 

Yeni Evkaf Kanunu da Çıkıyor 
lıtaabaİ, 29 (Buıaıf-TelefoİI) -: Ye~i ~·it.~ kanonu ' ltyJha11 

adliye eaclmeniae vetllmlttlr. Uylhaya göre, medeni ya11mız 
htlktlmlerlle kabili telif olmayan , makat1alı ve lcareteylnll evkaf 
oeallerlle daha bazı eıkl teldller ıamamea kaldınhyôr . • 

ltalya Afrika'ya Asker Sevkediyor 
letınbal, 29 (Buıaei) - İtalya bakdmetf; " N111ryo Soro " 

ve "Kolombo.. adındaki nakliye gemlledle doğa Afrlka'ııaa 

; eni kuvvetler gGndermlıtlr. Bu kuvvetler araııada iki b61Clk 
lıılhklm efndı da nrdır. 

Hırıstıyanlık ve Sulh 
İıtubul 29 (Haıaıf) - Hırlıtiyanhğıa oadokuıuneu 11n bittiği 

için Franunın Svrd tehrlade blyflk bir Ayin yapılmıı Ye ha 
Ayine papanın vekili de ltllrak etmlttlr. Muhtelif memleketlerden 
gelen dçythı bin kiti, hep bir ağızdan hanı daaııaı okamatlardır. 

Isparta Golyağı Fabrikası 
lep1rta 29 ( Baıoıi) - Bet yıllık ıanayl programını dıhtl 

gtllyağı fabrlkaııaıa yap111 bltmlı, mıklne montajltrı llerlemlfllr. 
O da bagClnlerde bitecektir. Gcıller, değerine, fabrikayı Rtllıyor. 

Snloç bGyClkttlr. Fabrika memlekette gllc6taıa bir mlıll 

llerleteeektlr. 

Roma Konferansı Hazırlığı 
letanbal, 29 (Ha•aıl) - Roma'da İtılyı, Mıcar'ıııa, A-.oı· 

turya koaferanııınıa toplanmuıaı bllhaua lttlyea, Macarlltan'dır. 

Roma: haberlerine bakıhrR, ha konferaDıta, her dnleda bak 
ve lıtlklAllne hdrmet, eeutar. Macarldaa, maıbedelerln tadlllade 
ve ıkalllyetlerla hakakaaan tasrihinde ıerar ediyor. 

Havacılıkta Yeni ve ileri 
Adımlar Atıldı. 

melerini istiyenlerde Var Rusya'da ParaşQt TecrOheleri Yeni 
Neticeler Vermektedir 

l1tanbal, 29 (Haıaıl) - Parla (Hukuka beoer) korama, EleD • 
Relılcdmhara Bay Zalmlt ile baıbakan Bay Çaldarle'e bir telgraf Moıkon, 29 (A.A) - lıte · olmabııın p•HfDtO keadllln· 
çekmiı Ye bundan ıonn 61Gm cezaıına mahkdm edilecek fıyın ailen yakeekllkte Ye paraeata den açan bir clçazın ıecrClbeıl 
ıoçlalannıa, kartaDa dl•llmlyerek lffolaamalarıaı lneanhk ıdına kollınacak klmıenln letlrakl Lenlngrad tayyare meydanında 
yalnrmıeıır. 1 MEMLEKETTE ı munffıkıyetle icra edllmlttlr. 

Rus - Fransız Müzakerelerı· Hakkın- - . PıraıutçG Sybava 800 metre Dinar'da yakeekllkte paraıudlle tayyare· 

daki Haberler Asılsızdır.. Dinar, 28 (A.A) - Beledi· den adımıetır. P1rııataadakl 
ye 1 haziran 1935 len ltlb1ren clhıı 5,5 ıanlye beeabı ile ka· 

hıaabal, 29 (Haıaıl) - Tıs Ajan11aıa nrdfğl habere göre 
Roıya · Jı'naea mbakerelerl hakkındaki buı gueıelerla "Aka· 
met,, baberlert yalandır. iki taraf, aralarındaki mdtekabll yar· 
dımın, ulular karamana clayanmınaa Ye lokarao maahedellne 
aymuıaa taraftardırl1r. 

Mıntakul doğa mlıakıada da bu eıu göıe alıamııbr. Yalaıı 

en manfık teklllerln ıranmuıada bazı gdçldkler görtllmltUlr. 
Ruıya, ta1hbtldCln ıamameD k.rtılıklı olmaıına ve hiçbir devlet 
aleyhinde olmadığını lıbat t den bir çare bolmıga çabımıkta· 

dırln. Raıyı, aedcedea emindir. 

Bay Benes, Hocum Görftrsek Sulho 
Modafaa Edeceğiz, Dedi .. 

lıtaabal, 29 (Bmaıl) - ÇekoıloHkya hariciye nuırı bıy Benee; 
- Ulaılar karomu ne kad1r kanetll olana olıan, kendimizi 

koramağı ddolnmeUylz. Hayatımız bah11ına ealhtl mCldafa ede· 
celfs. K.anımııın IOD damluını nrlnclye kadar döğGteceAI•· Bu 
ldbarla ordamuı bızır olmahdar. 

Yugoslavya - ltalya Monasebatı Hak-
kında B. Yevtiç'in Beyanatı. 

lıtanbal, 26 (Haıaıl) - Zagreb't• Yagoela91a batbakanı bay 
Yntl9 50 bin klılye kartı aatkanda dedi ki: 

- Yakında ntlganla anlaıacağımııı umuyorum. Manllya 
lalkutını aaatmadık. Bize, ea mtlteklmll deyletler y.rdımdadır. "' ......................... . 

blllrdo n eantrıç oyaalınndaa ralmoı idi. Paraeat ZybaHnıa 
batkı bhnlerdekl oyunl1rı letinkl olmaklızın tam tayla 
yatak etmlotlr. edllmlt olın 11atte açılmıttır. 

Kastamoni'de: Moıkon, 29 (A.A) - Din· 
K11tamonl, 28 (A.A) - Ca· ya'da ilk defa ol1rak Gç kdrrevl 

marly~t Halk Partlıl'aln 9 Ma· balondan mlrekkeb balon tre· 
yııta toplıaacık blylk koral· ala tecrClbeıi yaprlmıttır. Ua 

tayı dolıyıılle tebrlmlzde ve balonlar balatlarle birbirine 
köylerde gtlıel bir ıekllde kut· bığııamıt idiler. Ba tlç balon· 
lulaamıeı için tlmdideo h11ır· dan lklıl dokuz ylzer ve lçtlD· 
hklara batlaamııtır. O gdn Ye bGıdde 525 metre mlktbı hıc· 
gece Balknlnde parti blnaıı mlnde idi. Trende altı kiti 
6nClade toplantılar yapılacak bolaaoyoadu. Balonlar 1400 
birçok MSylnler ı6ylenecek TC metre ylk1eldlie kadar çıktılar. 
mtleamereler verllecekdr. ·, Orada iki paraıatçu kendllerlal 

Maraş'ta: balondan af8P bıraktılar. ~Ge· 

Mar1t 28 (A.A) - Mır11 rek parııutcalar ve gerek hiç· 
harbinde çabpn Ye Yatbklarını bir htdlee olmuızıa munf fa· 
ba aAorda yok eden kahra· kıyetle kar1ya indiler. 
maalarıa namlınaı anmak Moıkon, 29 (A.A) - MOk· 
için belediye t1rlbl bir çeıme tebel yGkeek tayyareclUk ve 
yapıınrak berine "1920 Manı plAnerlzm mektebi profeeOrle· 
kabramaalarıaı aalamM cimi• · rladen Raıtorgoan iki kltlllk 
dDI y11dırmıfbr. Ba çeıme bir plber ile yeni bir dlnya 
halk uaıında milli tedrler Ye açma mClddet rekora teıll et· 
derin bir memnuniyet ayın · mlıdr. K.endlll 26 •at 29 da· 
danmtlar. klb ba.,... ka•m•eaaı. 

Y eııi Fransız 
Konsolosu .. 

Şehrimiz Fraaıız -"' 
kon11oloeloğona tayin :;!: 
Kont Da -:oylard dla ff' lı'f' 
ze gelmlt, yeni nzlfeılae 
lamıflır. 

Sağlık filmi 
Cum.rteıl gda.GadeD ld~ 

eabıbl1rı ıut 9·12 .,...-: 
Tayyare ılaemaıında ~ 
tepler lçla (Frengi) ye dair ;I 
filim gôzterllecektll'. Fiıaal 
lak bakaabğı gOndermitd'· 

Yakalandı 
Erkek llıeıl talebeıl ~ 

ıokaklarda gezdlAI görGlell J/I 

eetl Bdoyamln oğlu 8...,. 
tuta im oftur. 

Bir Tayin ,_ 
hmlr mllıaatlkUi .... _ ~ 

mlddel amamlel Bay 11..,... 
tayla edllmlotlr. • 

Maliye TeftişletJ 
Defterdar Bay KeaaD fı~ 

Maliye lelerini tef Ilı ıçtıa 
raboran kaıuına gltmlfd'• 

Bağlarda Tetki~ 
Mıatakı ziraat mOca.,a. 1' 

fettlel bay Nadir u,_ı ~ 
Maaluya gatmlotlr. ()dl"' 

bıAlan tetkik edecekdrYı 

llluslar Kurumu -;J 
Şubesi Mtıdtlr'll 

t.ı...bul 29 (B..-r ~~ 
Ankara 'ya gitmlı ola• -_ dA 
karama muaf ıabell .., 
döadl. Mumaileyh, j ' 

tanfıadaa kabal edil~ J 
fetkallde memaan o&IJlll' 
aôylemlftlr. 

Toplanıyorlıat 
t.ıoabal 29 (Bmad 1'~ 

A Ymtarya, Mıearlltall .. -~ 
bııbakanlan yakında Vd*' 
toplanacaklardır. 

Ş. Karabiur'd• ,1 

Ş. K.anblur, 28 (!· ~ 
Vealll nakliyeye geçld ~ 
yen Glre10n K.arahllll ' 
dakl ltrlbel dal• ....... .,..,, 
ıçılank iki kamyo• 
•at 12 de geçmlltlr: 

Antalya'da: ıl'. 

Aatılya 28 (A.A) - il' İ 
diye mecllılaln kafll'I ~ 
11a ıoaundan itibaren ~ 
ve peçelerin gtyU111etl ti 
edllmlttlr. BIJ'aalafl .... ,J 
yuak batlaagaeı•dd I 
ileri bir bısla giyimi~ 
zeltmlılerdlr. Mali ~ 

yeıltmlyenlerln el•eriıd ~ 
toya çeYlrmek •e ,1' lı'. 

mınto yıpmak lçlll ~ ~ 
yanın baıkaapğındı C. ~ JJ 
tlılade bayanlarda• ,,,_ 

dım heyeti •e •rr'"' 
kollan karalmaıtar. 

Arabi 1854 
26 Mahanem 

8,58 
S,07 

S.58 
12 
ı,'3 

8,0S 
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K"eiii"Kii~iii'ii'Yilldi'("""""'"""G""(i ~ lÜ ın ş a o- d lU y u k o a r o 
Muallimlerin Arsa Para- BirBayanımı- Bakaya Vergilerin Tasfiyesi 
1 zın Büyüklüğü.. •-----
arı (125) Kuruştan (25) Bf1Uln Servetini Bir Kısım Borçlulara Gösterilen Ko 

K 1 d. ·ıd· Tayyare Cemiyeti- • y d o· . uruşa . n ırı 1• ne Vasiyet Etmiştir.. )aylık Müddetı akın a ıtıyor. 
~asraf Bndcesi Kabul Edildi. Belediye Baş· 

kanı Muavinliği Tasvih Olundu. 

y ;ehır karahayı dftn beledi· 
k:ke toplandı - l\lahall~ ve so· 

•dlırından inlul4ba nymı· 
Y•ctk k 
tltfl IJe ilde olanların dcğlo· 
Qıl ~si için teokll edilen ko 

Po:~:nao rapora okundu. Ra· 
(~ birinci kordonun ıdı 
iaQltlfttk cıddesl), ikinci kordo· 

tı: (Ccıoıburlyet caddesi ) ola· 

Yor :dlındırılması teklif edflJ· 

lett e diler mohtellı mahalle· 
dt 

11 1nkıl4ba aymıyan adları 
Yor:Qbtellf oekllde değlştldlf · 
tle il, Ahmed ağa mahallesi 

•lıoın dtr 111 ve Gl'lzelyah~ya ka 
olın 

latıQı aokaklara ad yerine 
lok :t•lır konmuoto. Raporda; 

'lllır l llaıQı ı;:ln karışıklık yapıl· 
IQ'?t;-aoı temin mak11dlle ou· 
blldfrt•rın teselsül ettirileceği 
\ 1,d 

11
Yordu. Bu mes'ele hak 

'b L hıy S ay Otff, bay Hamdi, 

'''• '1ıd, bıy Mltat, bay Mos· 
•ôı l SôyledUer. 

lribt d ~ttl eğeri olan adların 

terinde güzel bir mahalle ku· 
rolmnştor. Yüzluce amele, 

şimdi, çoluk çocuklarmı barın 

dıracak bire(yovaya sahibdfrler. 
Kent kurultayınm, ba cö 

mertliği memleketin münevver 

bir zümresini teşkil eden ög· 
retmenlerden de eslrgrınlyece · 

ğlni muhakkak. sayıyorum . O 
c'J~retmenlP.r ki, lnkıl4bl0 da 

ima ön eafmd.1 yer atarlar, o 
öğretmenler ki, çocuklarımızı 

terbiye f çln elleri ne vr.riyoroz. 

Ô~retmenlere gfüıerllecek ko 
Jaylığın memlekdlo imarı nok· 

tasından haiz olduğu ehemmi· 

yeti söylemfye ı lüzum görml 

yorum. Çnnkü sayın arkadaş 

Jarım bunu benden daha iyi 

bilirler. 
Bu mes'ele üzerinde Bay 

Hamdi Akyürek, Doktor Bay 

Milat, Bay Suad, Bay Mustafa 

eöz söyledller ve takririn le· 

binde bulundular. Baıkan Bey 

Uı, belediyenin şehrin imarı 

için gösterdiği kolayhklar saye· 

sinde yanğın yerinde yer yer· 
mamureler belirdiğini eöylP.di 
ve mnallimler için metremu· 

rabbaı 25 kuruştan arsa veril· 

meslnln karara bağlaemasın1 

reye koyacağına blldlrdl ve 
teklif ittifakla onandı. Daha 

Hamiyetli Bayan Naciye Teyzemiz 

Falkpaşa mehallesind~ oturan 

merhum Bay Rahml'nin karası 
Bayan Naciye dün emval, emllk, 

para vesaİrP.sini ikinci Noterde 
tanzim ettiği bfr vasiyetname 

ile Türk Tayyare Cemiyetine 

terketmlıtir. Bayan Na~lye; cô 
ı.nert, iyi kalpli ve dalma lyllğt 

seven bir Türk kadınıdır. Üç 
dört yıl evci Tayyare plyanko. 

sundan kocası Bay Rah'f l'ye 
30 bin Ura çıkmıl)tı. Bu lıaml-

yeteever Bay11nm ayrıca l'lç evi 

de vardır. Mahfuz hisseli mi· 

rascısı olmadığı için bütün mi 
rası tamamen Tayyar4' cemlye. 

tine kal11caktır. 

Bu hamiyetli Türk kadınını 

takdir ederiz. 

~'llt rlloıemeel ileri eürilldO. 

'"' ede tehir meclisi azaları 
Yııp"-~dlar Oz~rlnde tetkl kler 
lelete~lrı için bu mes'elenln 
tStlllQ loplıantı dnreslode kee · 

' eaı onandı. Y aptarılacak 
t~'1•lllmler mahallesi lçlo 

l~s l k arsalar Ocretlerloin 
tll~ tltoıtao 25 kurup indi· 

lııltt h•kkında Bay Kemal 

' larıca ile onseklz arka· 
'-ıe--.:•l'lfındanJ verilen tabir 
deıa betile nl11m enciimtınln· 
l'"'ı gele11 mazbata okundu. 
, 'de 

Panayır için 
KolayJıklar. 

sonra masraf biidceslnln faeıl • , • , • 
fasıl okunmasına başlandı. Baş Gelecek Olan firmalar 
kan maaşı, yazı işleri, muhasebe, 

varidat, müfeuış, hokutt tşıerı, Çok Kazanacaklar .. 
icra memurları, belediye zabıta Panayır faal komitesi dün 
memurları, tahsil memurları, toplandı ve hızı kararlar verdi. •-., imzası bulananlar 

'le. 1' Bay Kemal Tal4t Ka· 
......_ '-hat •ererek dedi ki: 

sağlak kadroları görOşftldü, Bakanlar heyeti bo yıl yabancı 
onandı. memlt:ketlerden İzmir panayı · 

lt.._lt'de lıoıır öğretmenleri, 
"''b.ıı ( 200 ) evlek bir 
~ltdt e kurmak (etlyorlar. 

Doktor bay Mitat (MOz'iç rına iştirak edecek firmalara 
mahluklar) tablrlle elvrlslnek· 200,000 liralık serbest döviz 

~e Ye d l t'-'e1ıı • mı encQmenl, öğ· 
'-ette ere satılacak arsaların 
~,._ "'Qr•bbaına 125 kuroı 
~ et t k 

Yle.._ k ' dlr etmiıtl. Açık 
~tdtaa el 1Aıımdır ki, öğretmen 
t' l •tenen :bu para çoktur. 

~2S) ~ 0 n ıekiı arkadaıım, 
~ dtttı... '1tnoun (25) kornea 

"it ~tlnı teklif ediyoruz. 
}ı( G,~ end kurultayı, lkl·ftç 

tııbtı.. •nıelelere metre mu· 

~ le ~S kuroıtan arsa ver· 
Q sayede yangın yer· 

lerden bahsederek bunların 

fzmfr'd l sıtma tevlfd etıiğlol, 
J.eledlyenln kendi teokllı\tale 

bu işi başarmak mee'eleelnde 

ne dOşiiodOğünü sordu. Sıhhiye 

arabalarının harab vaziyetlerinin 

gazete sütonlaranda bile ştk4· 
yellere sebebiyet verdiğini btl· 
dlrdl. Başkan izahat verdi, 

batakhkların kurutulması için 
275 bin liraya ihtiyaç olduğa· 
nu, halktan ancak 8000 lira 

bataklık Ocretl tahsil edilebil· 

dlğlnl. batakhkları belediyenin 

- Sonu 6 ıncı yüzde -

'1er, 
ta:aısıJ AYYARE SINEMASITelcfon: 3151 

~e it Yırıu (1 Mayıa Çar~amba gününden) itibaren 
•dır gördüğünüz f ilimlerin en büyilğü olan milyonlar filimi 

istiklal Uğrunda 

Viva Villa 
11.L V\r•lt.ce •»- . b. ı f · ~ • · 1- ·ı a ~ lıteıt . ~ery ile Fay Vray \'e ın erce ıguranın ıoura .. l e Y • 
-.._ tllı ti~ nıo istiklilini kıaanmak için yaptığı büyük ihtilili gös· 

tter• ___ .. , .... ___ _ 
v . lı.,, Bugün (Son Gündür) 
~ilı..itı,[ hıuer - Anna Bella - Spinelli - Pierre Rıcbarc.l -

Ltr t~~ft)'(ik bir muvaffakıyetle tcmail ettikleri ve f zmir'in bü· 
~ le oıa.b., olan Pier Beooit"in Olmez eoefr. 

1 
oskova Geceleri .. 

' lıtir ... 8 H 1 • "" ' arb, Casusluk, ~lusiki ve hayat fi imı 

.... SEANS SAATLERl 

"- · ıs 
. -17 - 19-21,15 

DiKKAT: Hergün eon ~l,15 
seansı (Ucuı halk eeansıdır.) 

........................... ~F~l;at~le;r~2~5~3;5~~5~0~k~o;r;uş;t;u~ 

vermeğl kararlaştarmıı ve emri 

diln panayır komitesine gelmiş· 

tir. Bu miktar; htıkumetimlzle 

ticaret ve kıllrlng anlıomaları 

yapmış olan memleketlerden 

panay1ra iştirak edecek ekspo· 

zltôrlere komitece tevzi edile· 

cektfr. Altı aylık kontenjan Us 

tesloto bir mislinin İzmir pana· 

ym için tahsisini de Bakanlar 
heyeti kabul etmiş ve bana 

dair olan karar da dün gelmiştir. 
B.,ledlye ve panayır komitesi 

başkanı doktor Bay Behçet Uı 
önümüzdeki hafta pazar gdnü 

Ankarayı gidecektir. Baıkan, 

Ankara'da panayır ve belediye 

iılerl için miihlm teşebbdslerde 

bulunacaktır. Panayır reklam · 

larının damga pulundan lstlanuı 

pauayıra iştirak edeceklerin ka· 

zanç vergisi vaziyetleri için de 
kolayllk gösterllmesl hususunda 

temaslar yapacakllr. Dış ve 1 ç 

memleketlerden panayıra gele· 
cek olanların nıkll vssıtalarm· 

dan istifadeleri, ecnebi ziyaret· 
terin vize harcından istisnası 

için de mühim teşebbüslerde 
bulunacaktır. 

Mektehliler 
Atletizm Bayramı 
Önümüzdeki cuma günü Al· 

eancak sahasında Halkevl spor 

şubesinin hazırladığı mekteb· 

iller atletizm bayramı yapıla· 

caktır. Bayram ııaat 14 de bıı· 

byacaktır. 

Bina ve emlak verglJerlle 

arazi verghlnden 929 yılı so 
nuna kadar olan bakaya•Jao 
bir kı smı verildiği takdirde 
diğer baktyenin tıuıf t yeelne ve 

mükellef terden aranmamasma 

dair 25üti say ıh ) •~anın htlbi · 

.kine eehdmfz mallye işleri nde 

devam edilmektedir. Halkımı 

zrn mühim bir kısm ı ; bu ya 

:ıada gö terilen kolaylıklardan 

istifade eımiye ko,maktll ve 
bakaya ver c;l borçlarını bu ya 

saya göre vermekte ve r.h~m 

mlyetll suretle letifaıieleomek 

tedlr. Halkımızdan bazıları bu 

yasadaki büUln maluına11 bil · 
memektedirler. Buouo için 

okurlarımıza kaf l ruikdardı 

malumat vermeyi ve bu suretle 
faldelenmelerine yardım etmeyi 

bir borç bildik. 

Bir muharrlrlmlz; dl'ln def. 

te-rdarlıktan bazı ılAkadarlarl• 

göriişmtiş ve bakaya muhtelif 

vergilerin ne kadırmm alana· 

cağını, ne kadarının bağışlana · 

cağını öğrenmiştir. Kanuna 

göre bığışlanma mes'elesl yok 

tor, yüzde nlsbetlne göre ha· 

kaya vergiden mühim bir kısmı 
terkin edilecektir. Hangi ver-

' gllerln ne kadanoın terkin 

edilmekte olduğa ve hangi 

ver~ilerln tamamının af fed.l 
dlğl hakkında alAkadarlardan 
aldığımız malumat şodor: 

Cumorlyetln ll4n edlldfğl 

1939 malt aeoesi sonuna kadar 

olan seneler için devlete, hususi 

idarelerle belediyelere ald ta· 

hakkak etmiı bilumum vergi 

ve reelm ve harçlarla bunların 

munzam kesirleri, mlell ve te· 

ehhOr zamları, vergi tezkereleri 

paraları bakayası; vergi baka· 

yasının tasfiyesi ne dair olan 

2566 numarala yasaya göre 
terkin edllmlştlr. 

Tahıkkok seneleri ne olarsa 
olıun; miilga vergilerden 18 
nisan 1338 tarihli ve 223 na· 

-mırah kanon ile bu kanuna 

müı~yye-1 1340 tarih ve 50:3 

Defterdar Bay Kenan Yılmaz 

nomaralı kanun htıkmüne gllre 
alınan m6kellef tyet nakli yel 

askeriye vergllerf, 2 mayıs 1338 
tarih ve 228 namı rah, 20 tem 

muz 1338 tarih ve 2i6 nama· 
rah ve 15 niean 1339 tarih 

ve 331 numarala ikinci avans 

kanona hükümlerine göre ah· 
nan mileccellyetl askeriye ver· 
glsi; 21 temmuz 1337 tarih ve 

139 numarıth kanun h ükümle· 

rfne göre alınan muaf iyttl as 
kerlye-. 17 nisan 1341 tarih v~ 

552 oomarah kannn muclhioce 

alman mahau llit arazi vergile· 
rlnden, 8 tubat 1926 tarıh çe 
73~3 numaralı kanon mucibince 

almıo maktu vergiden, 15 ni 

ean 1338 tarih ve 216 numı· 
rah kanona bağlı tarife mocl· 

hince kayık ve mavunalardan 

alman mülg11 şehrly11 rftsumon· 

dan, mülga Atar nizamnametfn• 
göre tahakkuk eden emanet 

aşarı ile köy nım1Da ihale edl· 

llb de köy tarafından ikinci 
bir m6ltezlme devredllmlyen 
ihalelerden köylil zlmme· 
tinde kalan ışar borçlarından 

temettü vergisi movakkat ka· 

nonona ve zeylllerine göre ta· 

hakkak ettlrllmlı olan temettü 

iki Otomobil Kazası Oldu 

iki Kişi öldü-Yolculardan 
Yaralananlar da Var .. 

Diio Seferihisar ve Salihli 

yollarında ikt kamyon kazası 

olmuş, iki kişi ölmüş, bazı 

yolcular da yaralanmııtır. 

Birinci kazı; eaat sekizde 

olmuştur. Seferlhisar'dan lzmlre 

gelmekte olan t6för Seferihisarlı 
Hnseyln'ln ldateslndekl 19 eayılı 
kamyonda beş yolcu ve bir 

mlkdar eşya vardı. Kamyon 

b6yük bir hızla Seferlhlear'dan 

İzmlr'e doğru gelirken Narlıdere 
civarında yol kenarındaki hendeğe 

uçmoı ve eağ tarafa doğra 

otlar1D üzerine devrllmlıtlr. 
Kamyonun önQnde ve şoförün 

sağında oturan Hasan adlı bir 

çocuk; kamyonun sağa devril· 
meslnden beyni ve v6cudunnn 

muhtelif yerleri parçalanmış ve 

iki dakikada ölmOştür. Diğer 

yolcular yaralandığı için hasta· 

nede bakım altına alınmışlardır. 

Şoför nezaret altına alınmıştır. 

BAdlee tahkikatına devam edil· 

mektedlr. 

ikinci hadise Salihli yolu 

üstünde olmuştur. Salihli'den 

Sabahleyin İzmlr'e gelmekte 

olan beş numaralı Sıllhll oto 

biisilne Turgutlu'dan 22 yaşla· 

rmda terzi Bay Salih oğlu Mü· 
nib binmiştir. SOr'atle ilerle · 

m~kte olan otobQs Pıuarbatı 

köyü yakınında eoförfin idare · 
etzllğl yüzünden otobfls, yol 

kenerındaki çukura inmiş vo 
orada da sekiz metre kadat 

yoluna devam ettikten eonra 

mOdhlş bir earsıntı ile devril· 
mlştlr. ütobftste bulanan yol· 

colır acı feryatlar kopararak 
istim dada başlamışlardır. Etraf· 

tan yetişenler bunları kurtar· 

mıolardır. Yalnıı terzi Bay MO· 

nlb ayakları ve vücudu ezildi· 

ğlnden fazla kan kaybetmek 

suretlle ölmfietilr. Adliyece her 

iki kazı hakkında tahkikata 

devam edilmektedir. 

vergbl ve munzam k:eelrlerile 
zam cezalarından, Yeraset ye 

intikal verghıi kanoououn 50 
lncl maddesi lle •erglye tabi 
olob da b1Ub1re maa( ıutoJan 

ve h414 bakaya Yergi görülen 
devlet alacakları, bu yasa ile 

af ve terkin edllmitllr . 

Bu kanunlara göre bundan 

soora hiçbir klmıe olmana 

vergi tahakkuk etdriteml ye· 
Ct.ktir. 

19:.rn mali yıla ıoonna ka· 

der tahakkuk ettlrllmfı olan 
barb kazançları verglıl ile mi · 

ıll ve teehhllr zamları bekaya· 
eındao, ihale •ıarı ile ealr te· 
k41lf ve rüımma aid bflllln il· 
tlzam bedelleri, maarif ve me· 
oaf l hlsselerl falı ve taklb 

masraf tarından borçlu bulunan· 

lardan bu Yergilerin lltlum 

bedellerinin yalnıı mlıll ve te· 

ahhür ıamlarından nya fala, 
taklb maeraf tarından borçla 

olanlır1n bu borçlan •e ba 
borçlanndan vergi n lltlaam 

bedelleri nln asıllarına •e keerl 

munzamlarına ald miktarların 

yüzde 40 mı, 1934 maU eeneel 

içinde veya enu ydzde 20 sini 
1934 ve yOzde 30 onu 1935 
mail ıenesl içinde, yıhud tama· 

mıD10 yüzde 60 ıoı 1935 yıh 

mali senesi sonuna kadar r.ık· 
deo ödeyenlerin g~rl kal .. 
borçları ile zam cc-ıal:ıol fılılerl 

ve varsa tııklb maaraf ları terkin 
edilmektedir. 

U muuıi lstlhl&k, ~ğ1~:1Ce .e 
bosuıi istlbl&k vcrgll .11i h kayau 

ile zam ceaalarından borçla 

olanlardan; tahakkuk etmlo olua 
borçlarıu~an verginin a•hna ıld 

mlkdarıu yOzde 80 J 1934 mc i~ 
eeneel ııonuna kadar aalden 

ödeyenlerin zam Cf'zal.ırı l~ ... 
birlikte geri kalan borçlan, ba 
vergilerin ulıoa eld borçlarwı 
1935 .mali teneel eoaana kadll' 
nıkdeo ve tamamen Ôdemlt 

olanlaran zam ceuları •• bu 
vergilerin yalnıı um ceuların· 
dan borçlu olanlardaa borçları· 

uın y6zde 20 ılnl 1934 malt 
eeneıl sonuna kedar ödeyenler· 
den geri kalan borçlan veya 

yüzde 30 onu 1935 ID•lt tened 
ıonuna kadar nakden ödeyen· 

lerin de kalan borçlan terkin 
edilmektedir. 

Evelce harcedlllb henClı tetkik 
mercii dolayı sile lhtll&f h olan 

veya olmıyan umumi istlhltk 

vergieile 1am cezaları, mGkellef· 

lerln bu kanondan lıtllade bık · 

ları mahfuz kalm•k Oıere, tah· 

elif emnl kanununa tevf lktn 
tahsil olunacaktır. Bua~ m6· 

kellef ancak vergi temylı ko· 

misyonuna ve De•let Şdnuaa 
itiraz edebilir. 

1340 malt yılı batından ili· 
haren tahrir görmemlı olan yer· 

terde 1931 mali yılı tonuna 

kadar tahrir görmlt Ye tahrir 
kıymetleri vergilerlae matrah 

htlbaı edllmlı bulanan cGa'6· 

tamlarda da 1933 mali eeneel 
eonnna kadar aeneler anzl Yer· 

ırllerile munzam keılrlerindea o 
borçla olanların borçlan eelda 

oenede ve eeklz m6sul tabltte, 

1929 mali yıh eonmaa kadar 

emlAk n bina vergllerlle 

- Soaa 6 1D01 ldılfellt 
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Gaz Maskesi. Fahrı· •-.ası •• • .._.......... ,ır•' ~ - Betı ı inci yüzde - ve ilki alınıb iptal edilmek pılan tarife tenzllitanın bu ha · başlandıluan sonra b• ıre• 
çok sayJavlarla. h, Zfraat, Em· usulü kabul edilmiş idi. Tat· reket ve faaliyete değeıll tesir· 19:14 iptidasında tatbiki ı~ıoct 

Kışa Dog...,; ru çılacak. ilk bankaları genel mOılürleri blkıttı çok sık ve haddinden lerl olmuştur. 2416 numaralı kabnlosnsel:;:, ·~ 
ve Banka komerelyale, Doyçe fazla ferag muamelesi olmamış Dış ticaret hacmi kıymeti B. C. D. sınıfı ısfıw 
Oryent bank mddOrlerl ve d\ · bulunaa idi bu oıuliin şüphesiz itibarile 1 P34 de bir yıl ônce· k&rlar için kazanç ver~ ıJ 

Ankara, 28 (A.A) - BllAlf. 
abmer cemiyeti bugün yıllık 

heyeti umumiye toplantısını 

yapmıştır. Toplantıyı merkezi 
umumi başkam Sıhhat ve içti · 

mai muavenet bak.anı Doktor 

Refik Saydam açmış ve yapı 

lan yoklamadı çokluğun bulun · 

doğu anlaşıldıktan sonra nizam 

nameye göre toplantı başkanı 

ve divan seçimi yapılmışhr. 

Morahbaıılarda~ Antalya say 

lavı Dr. Ü-mal Tunca başkan· 
lığa, Dr. General Ali Çalımla, 

Edirne 11ylavı Dr. Fatma Me· 

mlk ikinci ba12kanlıklara, Ko· 

caelt eaylavı SelAh Yargı ile 
Konya eaylavı Behire Bediz 

katlbllklere seçilmişlerdir. Bun 

dan onra raporlaran okunma 

sına geçilml12 ve raporlıır okun· 
dukıan eonra merkt>zi umumi 

baoktnı Sıhhat bakanı Dr. Re· 
f Jk Saydam kilrefiye ~elerek 
Hllıilfahmerio 19:l4 t emmozu 

oun ba .. ından 19:l5 nieanının 

26 ancı gönüne kadar yurdun 

<>te inde berisinde &ellerden, 

ynngınlardan ve yer aaraıotıla · 

rından felAkete uğrıyaolar ve 
bazı yederde kıtlık yüzünden 
iaşe zorluğu çektn yurddaşlara 

yaptığı yardımları birer birer 
!ayarak cemiyetin bu yolda 

65,244 lira Hrfetmlş oldo~anu 
söylemiştir. 

Merkezi umumi başkana Lun · 

dan sonra hllAllahmarfo yaptır· 
makta olduğu gaz maskesi fab 
rikasınan ozon bir tetkikten 

sonra ihale edilmiş olduğunu 

ve kışa doğru fabrikanın açıla · 

cağını bildirmiştir. fükfşehir· 

deki hilillahmer ambarlarının 

tkeiklerlnlo tamamlanacağına, 

hanları daha yıkından kontrol 

edebilmek için hükumetin Eti. 
mesutta paresız olarak verdiği 

arazi üzerinde yeniden yaptı · 

rılmakta olan ve foş11at önfl 

müıdekl yıl içinde bitecek 

pavyonlar nakledilecr-ğlnl ;mem· 
leketin kasta bakıcı ihtiyacı 

göözoüne alınarak İstanooldak:I 
hilillahmer haeta bakıcı mek· 

tebl genişletilmek suretlle ta · 
lehler adedinin Ud defa daha 

arlmaııı temin eıllldlğlnl söyle· 

mlş ve büdceye l 80,000 liranın 
zammedllmeefnl istemiştir. 

Merkezi omumt başkanın dl 
leğl tanlbleodik:ten sonra 19:14ı 

8'5 badçtsinin maeraf ve gelir 

kasımlarJDa geçllmle ve büdce 
ittifakla kabul olunmuştur. 

NiZlmuamenin 25 el madde 

eine g<>re, kıdem ııraslle müd. 

detlerinl bitiren merkezi umo . 

mi azalarından Çorum saylavı 

· Dr. Moetafa Cantekin, tficcar · 

dan Hasan Alemdar, Tekirdağ 
eaylavı Şakir Keıeblr, Siirt eay· 

lavı Mahmud Soydan; Ieparta 

eaylavı Mükerrem Unal, tekrar 

merkezi umumi azahklarına ee· 
çU(lller. 

Geçen sonbııhırda ölen mer· 

kezi ~momi azasından eski Sı · 
nı eaylavı Rahml'nlu yerine 

de devlet otirası azasından Dr. 

Rffat Kilisli seçildi. 

f ıtanbul Bll&Uahmer merke· 

ziötn fakir mekteb çocuklarana 

ve vcremltlere yaptığı yardım· 

lar hakkında İt.onuşmelar ol· 

muş ve İstanbul merkezi baş · 
kını Or. general AU'nin bu 
yardımlar hakkında verdlgl 
izahat dinlenmiş ve Türk dili

nin büyfik kurucusu cumur 

başkanı Aıatürk'ün katına su· 

nula dilek üzerine HllAllab 1 Urt 
ğer hleBedarlar bulunmakta idi. iyi cihetleri görftleblllrdl. An· kine nlsbetle artmıştır. Ton zamlmeten 1,486,33 tdO 

mP.r adını Kızılay adına çevir· Bankaoan, esas nizamname· cak bankamızın ttşekk.Olü B•ra ltJbadle ticaret hacmi yıldan buhran ver~hl ödenmlo o r 
mle olduğu hakkında okunan ılnde yapılmHını l&tt'diğl bazı sanda D. aanıfandao hlaaedar yıla kabarmakt" ve bu artış ğundan bonon mukabili ~~bl' 
takrir sftrekll alkışlar arasında tadilat için gene esas nlzamna kaydedilmiş olanlardan mfthlm hemen müoh11eıreo ihracat el· B. C. D. sanıfı hiı;aelere r. 
kabul edilmiştir. HllAUahmer meaioln 51 inci maddesine da bir kıamı hisselerini satmakta betinde tebarftz etmekte ve eden kirdan alakonollJJll~ J•l 

te'ı 
cemiyeti 1935 temmuzunun yanarak heyeti umomlyeyl fev · ve senetler ancak iki Qç ferag· ancak daha ziyade ağır eşyada hissedarlara kilecırsoz dJ 
birinci gftnündeo sonra Kızılay ka14de bir toplantaya çağırmış dan sonra bunları eJlerinde kendini göotermektedir. yapmak için f> 1,O1 O u;:,rr 
adını kollanacaktır. olan idare mecltsl uporooda tutmak makeadlle alanlara geç· 1933 3ıi mali yıhoda devlet gelecek yıl hesablar1n• ,ıl 

Heyeti umumiye on yıldan bu tadilat hakkında şu izahatı mekte olduğundan fenğ moa· maliyesi büdce mftvazenesl ba· dllmlştlr, bu ıoretle bil ;f 
beri hllıillahmer işlerinde para· vermekte idi: melali oldukça ehemmiyetli kımından iyi kapanmış, bildce hiaaedarlar için beher bl dl! 

kte 
ıız olarak vP. c:ından çahşao Bo davetimizin sebeblerl miktarlara varmaktadır. Ku· gt'rek hazine moamelAh gerek 4,95 lira eaf I kir dOşlJJe ı~ 
Beşiktaş hilillahmer şubesinden şunlardır: poolarile birlikte bo senetlerin heeab yıla ltiharfle birazda faz· Bankanın müobıl 0110 ıııı 
İhsan ve Halil, Balya oubeııln· 21.22 Mayıs 1932 tarihli muhafazası zorlukların •lan earfı · lalık göstermiştir. Büdcımln müraklbliğl için yapıl•0 sr.C"t 

içtimada kabol buyurduğunuz nazar edihıe dtthl keyf lyet ayol denk olarak yürütülmesi yo de ve C. ıınıfı blesedırl•' bl-
. k ol•" ıadll4t üzerine bankamız ma · zamanda mühim murafları da lundakt hükumet prensibi dev· rakıbliklerıodeo açı nfeıdl 

Jum olan hükümler dahilinde intaç etmekte bulunduğu cihetle leı maliyesinin ilerisi bak.kında rine Maliye eııkl baerı> 0ı~ 
bir taraftım hazloeoio kısa hP.m lşl basltlt>ştlrmek hem se· da güven veren bir destektir. lerlnden 6. lamRil, o. t&e' 
vadeli para ihtıyı.çlarıoı temine net sarf lyatıoı önlemek için 19:l3 sonunda 24,9 milyon hissedarlar mftrakıbllklet 11 
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çalışırken diner taraftan dev· hisse seoedatımızın devir ve 17 ,695 kllo altınımız mevcnd kezalik açık bulunan •e~ 
" ob•• 

ferin uzun vadeli ihtiyaçlarım ferağ muamelelerini lmkAo ol· iken 1934 de alınan ahanlarla Devlet demlryolları m ~ ıot' 
temine muhassas tahvilAt ile de dukça ayol bliıııe senedinin ar· sene sonundaki bo mevcud müd6r6 8. Cemil ı~çl(ere 
ilgiler teeis ediyoruz. Bu yolda kasında yürllmeyl daha mu va · 27 ,46 mllyoo liralık 19,522 laotıya son v~w~ 
vficude getirilen cüzdan muh· fık görüyor ve bu busuııtakl .ktloya varmıştır. BilCUl teda· 

tevly11tı sermaye ve ihtiyat ak tadile de müsaadenizi dlleyoruz. vülıle 158,156,903 llr•lık ban · Ati na' da 
~:7·~: .. ::;:;d.~·~:~;!:. ::~. .ı ~~::;~~-0~:"!!.0~.::d!:. !:0·~:ı:~::m·~:·:~:":.~::.:.~ Feci Bir Ci nıt}'el· 
kamız için bir gelir mevzuu kunmadı~ı cihetle laivibl ha · gittikçe eskimekte ve yıpran • • • ~. ---~--h ·ııi 
olduğu kadar devletin itibarına llnde bu tadilat yaloız eaas nl makta olduğundan bunların Bu Adam öf ece~' 
taşıyan tahvil4tan piyasasını zamnememfz.Je yapılmış ola· yeniden bHma maerafına kar· Biliyor Muydu? 
kuvvetlendirmeye de hldlm caktır, Bu itibula e383 nizam şılık olmak Qzere geçen vıl 

bulunuyordu. namemizln 2 l ci maddı>etnln de olduğu gibi bu yıl da elll bin 
8 k C omartesl an amız kuruluşunuo en yukarki madde mucibince de bin lira provizyon edilmiştir. 

birinci amaçlarından diyebilece vir ve ferağ olunan veyahut VAdeeiz teahhüd karşılığı olarak günft, Ati· 
• j k na'mn O 

/ tlna -

ğım z anuoi istikrara kavuştu· intihal eden hisse senetlerinin 158, 156,90:3 mt1tedavll banka· • 

den Mustafa, Ttabzoo merke· !ümoz gün bu alında hazine arkalarına keyfiyeti ferağ veya not ile 17,891,456 ltrahk mev· monyacad 
11 1 b deelnde fe· zinden doktor Edib ve İbrahim, e o an milnase etlerJmlzln da lnd.kal ile yeni eahlbloin temi duatıo ye~unü olan 176,048,359 
ha uygun hadler dahlllnde ge· yazılarak se· 4 ":iyettır imzalar liraya mukabil yıl sonunda ci bir el · 

nayet ol · Şiblnkarabhar ı,. obeslnden ec· 
zacı İbrahim Uoal, Burhan 
Erel ve Bunyan şubesinden 

Nuh Naciyi fahri azalığa aeç· 

mlş ve hllaltahmerin olu koru· 

yucuso Kamil Atatürk'e ve ka· 
motay başkanı Mustafa Abdül 

halik Renda ile Başbakan le· 

met loönü'ne heyeti umumiye· 

nln en yük ek eay"ılarının su· 
nulmaıuna karar vererek mer· 

kezi umumi başkam Dr. Refik 

Soydam ile merkezi umumt 
azalarına ve idare heyetine gör

dilklerl bu çok gibıel ve hayırla 

işlerden dolayı teşekkür edllmlt 

ve cemiyetin yeni adı katlala· 

narak toplantıya son verilmiştir. 

-------------------------Tayyare Piyangosu-........ 

19 uncu Tertip Bi· 
Jetleri Satılıyor .• 

Boyok ikramiye 

25000 lira 

- Mükafat 

20000 lira 

-------
Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 

Haydar Rüodü ÔKTEM 
Umumf neşriyat ve yazı ioleri 

müdüril: Kemal Talat KARACA 
tdarebaneei: • 

İzmir ikinci Beyler ııokagı 
C. Halk Fırk881 binam içinde 
Telgraf: lzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Ôç 

aylığı 500 kuruıtur. 
Yabancı memleketler için senelik 

ıbone ücreti 27 liradır. 

Heryerde 5 Kuroıtur. -Günü geçmiı nüshalar 25 kuruotur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

nlşlemeğe namzed olduğuna ahtır. Bir senedin ferağı fazla bankanın kasa ve iç ve dış 

şiibbe yoktur. Bu kanuni.fıtlk · tekerrür ederek arkası4da yer muhablrlerinde ceman 27,460,013 muştur: 
rara intlzaren tlmdiden ban· kılmışııa aoığ·dıld fıkraya göre liralık altın Ue 6,904,213 lira· B ü Yük 
kamız bftnyeslola ~Ü&Made ede· yeol bir senetle tebdil olunablllr. Jık f lileo altma çevrilebillr gazinolar· 

bileceği hizmetleri yapmaktan Yanan, çalınan veya eair su · döviz bulunmaktadır ki yekunü dan Lot· 
geri durmamak makeadJledir retle harap veya zayi olan his 34,364,256 lirayı tutan ha rakl gazi· ,1 

bibi (Perfharo!I); ..ııl ki hazln ~nlo ozan vadeli para se ıenetlerl yerine sahlblerlnlo vatlığın birikmesi döviz istik· noea 811 ) fle ~-
ihtiyacında doğrudan doğruya müracaatı üzerine tetkik neti · razları mevdııat karoılığı oldu· zadeal Yani (Perıharoe o~ 

t h b i L b tanberi dargın bolo001 l~ müeseeeem z eea ını •tlea ana ceelnde ayni sınaf tan en son ğuoa göre bundan 2,972,000 ı 1/ 

mezon olduğomnz had fevkinde verilmiş hisse senedi verilir. lira indirilerek geriye kalan Gazino sahibi, comarteB cı~~ 
bir de hazinenin terhin edeceği Bu senet eakf ıene Un numa · 3l,99:l.256 lira yakarıda kay· öğleden evel evinden bit ~I~ 
tahvll4ta mnkabtl avanJ vere· rasını ve onun yerlne kaim dedllmte olan 176,034,359 ve kavası ile beraber fçtıl 
bil k ı d d L v haneye giderek Ud b{r• .,_.r me yo onu ütün o.. e olduğunu gösterir. liralık vAdeelz teabhüdata nlsbet d ' 
b k 1 1 tir. Perıharoa bo esa• 

1 

u ma sata eeas n zımname · Bir damga ile damgalanır edildiği takdirde bunun yüzde • ıtr· tef 
nlzln 13 OncQ maddeslnl11 mu· şeklinde tadilini teklif ediyoruz. 1783 ü bulduğu görülOr. Bn sına şunları söyleoıuı 'bet• 
addet son fıkrasanın 32 inci Heyeti umumiye idare meclisi nisbet ise 19:J2 de yQzde 12 30 - Bngftn henfl!)le ı; ıe! 
maddesinin E fıkrası mucibince tarafından esbabı yakardı izah ve 1933 de yüzde 15 87 idi. gelmek istemiyorsan 

8 :O .~ 
verilecek avanslar mukabilinde edilen tadilatı kabul ettikten Geçen yıllara nazaran bo yO.k· Kavas, efendlelnlD fl.: 

l bll L ı 1 ı ı k rlnl hayretle karoıl11JJ11 yapı a ece.. em syon 1 ne sonra alel&de lçtlmaa geçmiştir. seL.llk paramızın isti rarı bakı· 

madde mucibince hHlne bor· Alelld" toplantıda idare mecli· mından sevinmeye değer bir - Neden icabetti? r" tl 
cana maheub edllmlo meblAğı sinin 1934. hesab yılana aid netlc~dir. 1934 yıh muamela· Diye ıorunca, paıroO ~ 
tecavOz edemez oeklinde tadi· raporuyle bl4nço okunmuo 9 e tanın bankaya bırakmış olduğu vahı vermiştir: (eO• 

llnl ve eeaa nlznınamemfzfn hl88edarlardan bazıları tarafın · kıtra gellnce: - Ben bu gece ço~ f ııı !{ 
D Ç r 

32 inci maddesini muaddel E dan vokubulan fstlzıhlara ban Bu kAr miktarı 1 ,520,865 rüya gördOm. 8°00 

1~~,t fıkrHına "Banka yukarda zikri ka genel müdürü B. SelAhettln Ura 61 kuruştur. Bundan 304 nimle gezerken çok d 961'. 
.. teri flJ 

geçen tahvillerle hazine bono cevab vermiştir. Bono müteaklb bta 173 lira 12 kuruş ihtiyat Perıharoıı bo svı d ı.ı ' 
ları mukablllnde vadesi ve faiz rapor ve blinço tasdik edilerek akçeııi ve yüzde altıdan hlaee· dikten sonra blrabaoe "~,,~ 
nlabetl hazine ile banka idare idare meclisi lbka edilmiştir. darlara temettü olarak verilen mı, ve 150 metre uı:eı>J~; 
meclisi arasında takarrilr etti · İdare meclisinin 1934 ftçüncü 630,000 Uralak cem'an 934.,173 oldogu bir esnada, 0td0 f 
rllmek ve 193! yıla nihayetine beaab yıhna ald raporunda yur· lira lZ kuruş tenzil edildikten iki yıldanberl boz11eııtOO ,/·1 
kadar itfa edilen yftzde 1 faizli dumozun ve do.oyanın genel sonra bakiye kalan 586,962 amcazadesinin tabaııc• 100 

ktJ'• , 
hazine bonolaranın yüzde 80 dorumu tahlil edilmekte ve lira 49 kuro§lao yüzde 5 me· maruz kalarak dört ı~O 
ol nlebetlnde olmak izere ma· yurdumuzun durumu için 110 morlar hissesi olarak 29.334 d b ı k•ol•r ~ I 

v mı, ve er a aıeef Ji 
llye hazinesine nane •erebilir. izahat verilmektedir: Ura 62 kuruş ve yüzde on fev· yuvarlanmıştır. Bo b4 nıe1r, 
°Fıkrasaoın llAveslnl teklif edl· llüktimetlmlzln üretimi de· kal!de ihtiyat akçeei olarak hld olan halk, katiUO ,oıe~11 
yoruz. Hisse eenedatımızın de- ğerlendirmek, ahş verlo hareket· 58,669 lira 25 korno ki cem'an atalmış ve onn J!nı; e ''" ·~ 
vlr ve ferağlanoda totbik olu· lerlne hız ve genişlik, iç pazar· 88,003 lira 87 kuru, ayrıldık· temlştlr. Katil, zabıt• b11,,ıH 
nacak muamele hıkkmda vak· larımıza da canlılık vermek n tan sonra geriye kalan 490,668 dan gcıç halle kurtarıl• 
tile nlzamntamemlzin 21 inci hül4sa ökonomlk istikrarı koro· lira 62 knru•un yarısını te•kll L ı · 

v "' ya11.a anmıştar. .- JO• 
maddeılne koyduğumuz bir hok mık gayeelle bu alanlarda yap · eden 249,:J44 lira 31 koroo d z;Jo ; 
miln tatbikatta birçok hisse ee· mağa devam ettlgl verimli mil hazineye ve diğer yarıııı da his· Genç Lor ,ıeff 
nedi iptaline meydan verdiğini dabalesl neıiceıl olarak. bu yıl aedarlara ayrılmıştır. Londra, 29 (A.A) --;,,,. "1 
görmekte olduğumuzdan bu geçen buhran yıllarına kıyasen Bo hesabla hfııscdarlara lsa· loglllz devlet ıd•~~ 1'~~ 
toplantıdan iıtlfade ederek bu ziraat alaDJmız için daha verimli, bet eden mebl&ğ yaıde 8,37 Lord Gıladleton 1 Cı Lı 

~uııe•e r 
hal ve vaziyeti de tashih etmek sanayi alanıauz için daha lyf, nlıbetlnde olan 879,34~ Ura vefat etmiştir. ıyeıtl ~ 
iııtlyoruz . ticaret alanımız içinde daha 3 l kuruş tutmaktadır. Bundan ret &leminde ebemı:P oslt~el 

ıae ı 
Yanmış, çalınmı!J zayi veya hareketli geçmiş ve ökooomlk tr.vldf 1 lcab eden kazanç ve rol oynamış ~e ~ t 

ıot1ı• 
harap olmuş hisse eoetlnl gibi durumdaki bu iyilikten maH ve buhran vergllerlnio çıkarılma siyasal bayatın• 

devir ve ferag edilen hlııee se· nakdi alanlarımız da faydalan · sandan eonra kılan 7 62, l 48 miştlr. lr 
netleri lçlude en son Vt'rllmlş mı ıştır. iç ticaret nlebeten iyi Ura 26 kuruı, geçen yıl bundan Hı rsızlııt. ~ 
hleee @enedinln nıımaruını ta· ve hareketli geçmlo, yıho altıncı mtıdevver 7 0,07~ lira ile bir· muodeıfJ bl 
kıbeden numarayı havi ayni ayından itibaren tekmil devlet Ukte her hisseye 508,57 kuru~ Seydikôy ca ~-

1 Necib 
sınıftan lklncl nueb .; bir hseee şlmendiferlerlode ve hunu takl· dağıtılacaktır. Ancak geçen yıl çalmış 0 ın 

senedi yeni lehdara nrllmek ben hususi ~lmendlferlerde ya· hissedarlara temettfl tevzllne tatolmuştur. 

' 
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Y •uruı111:11111ın111111:1111111111n11111111111111111111111111.1111111111111.ııınııı.11111 unanistan 'da Dsha Günün Mes'elesi 
Kimler Asılacaktır? 

Elen Siyasal Meh;filine Göre Gona
tas'ın Vaziyeti De Tehlikededir. 
Son po -g ata ile gelen Atlna c - Bırakınız bu sllzlerl, bil· 

kumet .. Cümurlyetl koruma ko · 
romu"' nu 14ğvetmek teıebbii · 

aftode bulunaaydı, luyımet 
koparacaktınız. 

•ıetelerl; harb dl vanlaranın, 
Pııkıl . 
lkt 1• yortılert mfinasebettle 

gfln tatil yapacaklarını ve 
Ollcl.ın 
• sonra tekrar f ee baeh 
ı•rık 
lbubı nıe,k.nf lar hak kandaki 
r kenıelert biran evel biti· 
tcekl rj 

e nl yazıyorlar. 

lııyandın önce ne yaptak.la· 
rımzı unuttunuz mu? Bay Pa· 
panaBtaııyo bizi böyle sözlerle 
işgal etmeyiniz zira vaktimiz 
çok değerlidir ... 

Demiştir. 

Elen siyasal mehaf llf, mız· 

nunların ve bilhassa GooatH'ın 
vaziyetini çok tehlikeli ve nazik 
e;örmektedlrler. Maznunun. 

ölüm cezasından kurtulması 

şüpheli görilnüyor. 

- Baeı 1 inci yüzde -
Biz belediyeye müracaat ettik 

ve dedik ki: 

- Eğer belediye, bu şekil 
üzerinde uırar edecek oluna 

biz artık lşliyemlyeceğiz. Çilnkft 

ziyan içindeyiz, bonon devamı 

lf 148tan başka blreey değildir. 

Bu noktalarda biz haklıyız . 

Çünkft bizim arkamızda mlllet 

kaeHı yoktur. Yani ziyanımızı, 

milletten aldığımız para ile 
ödemiyoruz. lstanbul'la bir mo· 

kayPee yapılsa kAf ldlr. Kaldı 

ki, 1zmlr'de bazı ibtidıi mad· 

deler ve mesela kömür, l atan· 

bul'a nlebetle yüzde 25 baba 
hdır. Bu şerait altmda üğütme 

tarife ıılnl iodfcmek çok garibtl -. 

Bize cevab olarak; 

- Tecrübe yapıyoruz, 

Diyorlar. Fakat olmaz ki?. 

Uşak Gençler Birliği ile Gedizspor 
3 -· 3 Berabere Kaldılar. 

"~· ıyeti lehı·ıkelı' ·· ül G t gor eo ona as 
~u,, 

Ctl'elf harb dlvanmın son 
~'Plt '-de dinlenen şahldlerln 
bıll 'Y•o başkanı Gonatas 

11lda de h l çok mfihlm lfadder· 
u un 

~.11 llloşlardı. Barb divanı, 

b'-lu:llQ ençlu gösterecek ve 

ttlıe 1 •ıziyetinl m6şk61 bir 

'~t:0kacak mektnblır elde 
t. 

~ lftrb divanının son eelseel, 

''lta ltıGrııkışalarla gec;mletlr. 
~t IQ raeı konılserJoln sorduğu 
P•ttı.ı •le cevab lcreı. çtf tçi 

t lideri Papanaetae o: 
...... B • 

etııı~ fı Yunanistan'ı idare 
ne 'clanııarız » 

iıa,L '-eılne karıı harb dl vana 
°"Ilı: 

Gençln Birliği 

Uşak, ( Hoau@i ) - Gençler 

birliği ( 8) takımı, HAklmlyetl 
milliye ve çocuk: bayrımında 

Gediz'e gitmiş ve Gediz genç· 
lerlle halkı, kaymakam Bay 
Aziz ve Gedlzspor başkanı Bay 
SOleyman tarafından hararetle 

karşı lanmıe, alkışlanmıştır. 

Ertesi gftn Gedlzeporla ya 
pılao maçı Uşak futbol hf'!yeti 

Ü)eslnden Bay Mehmed Tur· 

lkinı•i Takımı 

gud Uz idare ~imiş ve oynn 

çok heyecanlı, çok Hml mi ol 

muştur. İki takım 3 - :{ bera· 

bere kalmıştır. 

Gediz halkı, misafir takım 
lehine çok samimi büyOklük 

ve tezahOrat göstermiştir . Genç 

terimiz, Gedtz'den bftyük bir 

eeTinç ve mlooetle ayrılmıt 

lardır. 

Böyle şeylerin tecrilbeye, sabra 

tahamwilllerl yoktur. Biz zaten 

eskiye nlebetle çok ız it görft· 

yoruz. Birde batımıza bu it 

çıktı •. 

Belediyenin yapıcağı, bizim 

düşüncelere göre, fU Oç teyden 
biri olmalıdır: 

1 - Üğfttme tarifesini teı · 
bit için kira ve amortlııman 

kabul edert1k bir heaab yapsın 
ve bize de gfütersln, ki bizde o 

hesaba göre hareket edelim. 
2 - Fabrlkaeım kapasın. 

:ı - Y ahud da bizim fab· 

rlkalarımızı alsın, letlmlıik et· 

sin ne yaparsa yıpl!ın .. 
Bizim kendi rekabetimiz, he· 

ledlyenln maksadını pekala te· 

mfn cdehlllr. Bu yetmiy<>rmue 
gibi, Ticaret sistemlerine aykırı 

bir hareketle böyle bir tarife 
tatbikine kılkı~mak, ancak bizi 

zarara sokmak: olur. 

Guya, belediye fabrikası ka 

panırsa, biz ş5yle, böyle yapar· 
mışız . Bunu kf m ııöylüyor; tah 

niyeciler df"ğll mi? 
lzmlr'de kaç ıabolyecl var 

'e bunların ~ermAye tutarları 

ot>dlr ki?. Bert tarafla yüzbln · 
lerce liralık bir sermaye müte· 

madiyen hırpalanıyor. 
Un f latlerimlzl lndirmekli 

ğf mlzio sebebine gelince, bu 

nuo da sebebi basittir: 

Zaten ziyandayız. Blnaena 

aleyh bo ziyanı artırmak .. 

Bugün düz kırma çuvalı 

600 kuruea mı verfyoruz, Y 11· 

rın daha indlrecf'ğlz. Ne yaps 

hm, atıl mı kalalım, daha fıız 

lamı ıılyan edellm! Ortada bir 

sermaye vardır, Jşletmlye l'e 

çahşmıya mecburuz. 

Bay Nazmi Diyor ki: 
Ftllbe''1 bay Rahml'nin kar· 

defi bay Nazmi de diyor ki: 

- 8 ilkumet gerek teşviki 

sanayi kanunu, gerek diğer 

kınunlula memleketi o sanayi 

leşmeeini d6eüoftr ve fabrika· 

Paris Sokaklarında 
Ayı Oynatıyorlar .. 

~~~----~-ı--~~~~-----
Ş o reıme bakınız. tarafa, aldı erenlerhalz ayı oy· 

Ne olduğonu anladınız rabH: natmığı ayıplarlardı. Şu reıml 
Ayıcılar ayı oyoıtıyorlar. Daha gördilkten sonra, ayıcıların tek· 

on, onbeı yıl evveline kadar, rar ıahneye çıkarak ayı oynıl· 

memleketimizde de ayı oynatır· mıya baelıdıklarını nnmayınız. 
lır, bu 11yede para kazanırlardı. Diyecekafnlz ki: 

Birçok kimselerin, kulunç kır· - O halde bunlar nerede 

dırmık için dl\rl gözle ıyı ve ayı oynatıyorlar? 

ayıC1ları beklediklerini çogomH Bo resmi b1110 bir Fren11s 

biliriz. 

Memleketimize gelen ecne· 

biler, sokaklarımızda ayı oyna· 
tıldığını g6r0nce, muhakkak ki 

şaş ulardı . Onların şıoması bir 

lann ço~almasını isterken beri 
tarafta bazı kararlarla onları 

yıkmıya çalıeıyoroz . Bizim ld 
dlamız şudur: 

Hesıtb varsa ve çıkıyorH, hl 
ze de göitterelnler, hlz de ayni 
flat Qzerinden lşllyellm .. 

Onlar; 

- Böyle bir şekil tecrübe 

eddfm. Bdkl fabrikamı~ geceli 
güodüılü i ş l e r, besal.n korur. 

Diyorlar. Bu olamısz oloa 

bile he=abı çıkaıamaz. Bunu 

lebaıa hazırız. Üğüıme tarife 

alnln huna rağmen indirilmesi, 

fabrikatörlerin lf 188ını istemek 

deıuektlr. Her sermaye, kazan 
mık l11ter. bu bir bıktır. Be 

ledlye fabrikası tek tarakla çı 

lışına günde 450, b\zlm fab· 
rlk:a 550, HilAl fabrlkuı 300, 
Bracyotl fabrikası 350, Y enl 
latiblas fıbrf kası 200 çuval 

çıkarabilirler. Bunların yekunu 

1850 çnval tutar. Halbuki şe· 

bir sarfiyatı 1000 1100 çuval 
ldır. üemek ki böUin fıhrika · 

türlerin tıtwinl «'&asen f m 
kansızdı. Şa halde hceabı 0011 

göre tutmak lazımdır. Mes'ele 

zaten budur: 

Belediyc:ı bize hıaıab gösteHln 

lmkAn varea biz de indirelim. 

Eğer yoksa o da lndirmealn! .. 

gazetesidir. Gazetenin yaıdı~ını 

göre, banlar, Romıoyı'h ayıcı· 

lardır. Heraene Parla'e giderek 

ııergllerde ayı oynatırlar le para 
kazanırlarmış .. 

Ayı oyununu seyredenler nr 

mı, yok mo? Bor11ını pek iyi 

b\lm\yoroz ammı, Paris eokık· 

larındı dolaştırıldığını b.kılırsa, 

dünya çok değişmiş demektir. 

Çekoslovakya'da 
Sıyasal Çarpışmalar •• 

İstanbul, 29 ( tlusosi) - ç,,. 
koslonkya'oın ft Noveıeotla "" 

kaaabasıudı aayla. eeçlnıi mana· 

eebetlle fırkalar aruında bir 

çarpıoma olmoş ve 46 Jdel ağar 
surette yara!anmıetır. 

~2-80~.!~~ı~~~~~~n k~!~~~~~3?~ri~Aıa~~o~~~~~~-~~~ bi!~!~~ :~i~~aoıa~?;~.~~> 
2 .. 1111 gazetelere vereceğiz. 
a ...... Yeni konan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine gôrc, Fransızcaları yazılmı~, ayrıca örnekler de konulmuştur. 

g~le11-41- lôkn To.rk~e olan Kelimelerin bugilnktı işlenmiş ve kullamlan şekilleri alınmıştır: Asit ak olan hak, aslı ilgilm olan hnkom, Ttırk~e ·•Çek,, kt'Skftnden 
~kil gibi. 

M l\taae - aylık (fr.) appolo· 
Pıt tement. 

t,ll il (bık: lb) 
Maazlyadetln - artığıyle, çok 

c 4tııı Ct • çok, den daha çok. 
l)lltıı .. , rı - akıreu, (fr.) eau Mab~t k -ı '1 ~ e 11 - ar a, o e, sonra 

•l r.1t (fr.) sulte 
Aı,11 h - dorgon eu Mabadı var - arkası var, 
( . il 

~ 't., e, bile, (ft.) avec sonrası var. 
1tııı · ile başlıyan eözl«:r 

1°'i d "''bir ı •dır.) 
'ılltd - k6prftler 
'tlltl • bıılı:a 

-.~ l 'ltf 
'' ' lllıattee88üf - ya 

Gt 
1 

'ltf le 
~it tle~: l 
~lllıt - MaatteeeeOf de · 

ı~llit{'P•rnadım, yazık ki, 
'ı 2 ....., Y•p•ınadım. 

~I ~tt~Qı~:ııleaef ııöyllyeceğlm 
, •lit. tse Yerine getlrlleme· 
ttQ'tıuı f le •öyltyeceğlm ki 
ı. Yert0 "t'•lt 8 getirllememletlr. 

~ı "'•llr ;--lh Y Ocelllder 
~t L it L 
ı. ~,, fı - •ıvaoçla, onur 
"!•ııtt •Gntle 
&ıt Ctabe . 

'tt lltllbe - letemıyerek 
e l1tı ... lnnunıye - ıeve ııne 
" J8 ' 

'-..~"attf "t .._ l koıuır, 2 bl· 

""'~: l , Gt Sak - Maarif Veklletl. 
l.~ , •nlııı 
.~ Ataarif in b 
, ...... let•kk lr memle· 

· ' ileti isi, Bilimlerin bir 
gltnıeıl. 

Mabeyo - ara, aralık 

örnek: Mabeynimizdeki dost· 

loğa güvenerek, aramızdaki 

dostluğa güvenerek· 
Mabihllif tihar - övünek 

örnek: Atatürk, Türk tarihi 

nln mablbUlf tiharıdır. AtatOrk, 

Türk tarihinin övfloeğidir. 

Mabud - 1 tapacak ( en 

genel anlamında) 

2 - Yarada o ( halik anlı· 

mına) (fr.) createur 

:J - Tanrı (Allah anlamıoa) 
(fr.) Jleu 

4 - Ogan ( kadiri mutlak 
anlamına) (fr.) l«' tout pulseant 

5 - ldf (Rab anlamına) 
6 - Koday (Huda r:nlamına) 

7 - Çalap 

Mıbud - Allah (müı!llüman· 

hk mabudu) (fr.) Allah 

Mabud - Yaho98 (yabudl · 

dlllk mabudu) (fr.) lehova 

Mıbod (E9atlr mabadu anlı· 

mıoa) - U4h, (fr.) Dleu. 

örnek: Mara, mitolojide harb 

Uahrnın adıdır - Mars, mltolo 
jide harb tanrısının adıdır. 

Mabude - Tanrlçe, ( fr. ) 
Deesee. 

örnek: Venüs, hftsün UAhe· 

eldir - Vrnüs güzellik tınri· 

çealdir. 

Mabud (Sanem) - put, ldol, 
(fr.) İdole. 

Ulübiyet - tanrılık, {fr.) dl· 
vlntle. 

İ14hi - Tanrısal, (fr.) Dlvlm. 

örnek: İlıihi bir hüeOo -
tanrıeal bir güzelllk. 

Mülhid- Tanrıaız. (fr.) Athe. 

İlbad - Taorıaızhk, (fr.) At· 
be isme. 

Tellh etmek - Tınrıeamık, 
(fr.) Delf fer. 

örnek: Eski lneanlar abcır 

ve eşcın tellh edelrdl - eski 

insanlar taşları V6 ağaçları tan · 
rıearlardı. 

Telih - Tanrılaştırma, (fr.) 
Apotheosc. 

Macera, ııergilzeıt - ııerıl · 

ven, (fr.) aventure 

örnek: maceralı bir hayat 

geçirdi - serQvenll bir hayat 

geçirdi. 

Madame - oldukça 

örnek: madımelhıyal - ba· 

yatta oldukça 

Mademki - de' da 
örnek: mademkt böyle ya. 

pacaktın, niye baeka türlil söz 

verdin? - böyle yapacaktın 

da, niye başka tilr!il söz ver· 
din. 

Madde - madde (T. Kö.), 

(fr.) matlere, artlcle 

Maddi m maddlğ, (fr.) mate· 
riel 

.Madelet (bak: adalet) 

Maden - mığden 

Mader, valide -

Madrub (maırub) 

aooe,anı 

- döğM· 

müş, damgalınmıe 

Madud - sayılı 

Madam - yok 

Madun - al!t 

Mafe,k - flst 

Mıfeal - oynak, on1k yeri 
Maf il bal - rönOldekl 

Mafizzımlr - kalpdekl 
Mafüv - bağışlı, bağıtlan· 

Mağara - kovuk, mağara 

Mığbun - ıldınık. 

Mağbot - imrence 

örnek - rüfekaaının mağ· 

bota oldu, arkadaşlarının imren· 

mesi oldu. 

bık· Mağdur, mazlum -

eızlığa nğrıyan, kıyı 

Mığf lret etmek yarhğı· 

mık 

1\fığhlb - yenik, yenilen 
(fr.) vaioco 

Mağlubiyet - yenilme, yeni · 

llm (fr.) def aite 

Mağmum - bpaoak, sıkın· 

tılı, ftzgün, gamlı (fr.) trlete, 
eombre 

örnek: 1 - Mağmum bava, 
kapanık: (sıkıntılı) hava. 

2 - Mağmum' insan, gamlı 

( üzgiu) insan 

Mağrlb - batı 

Mağrok (bak: gark) - bat

ını~, boğulmuo, batık (fr.) naof· 
rage, noye 

Mağrur - gururlu (bak: gu 
rur) 

Mağrur olmak - gururlan· 
mık · 

Mağsob - kap,k (bak: gaııb) 

örnek: Mali mağeub - ka· 

pık mal 

MağlJUIJ - karııık (fr.) me· 

lınge, falıılfie 

örnek: mığfUIJ yağ, karıtık 

yağ 

Mağz - beyin 
Mah - ay 

Mababet - aybarlılr. 

örnek: ordumozon mıhıbetl 

düşmanı yıldırdı, ordomozon 

aybarlığı dGımanı yıldırdı. 

Mahal - yer 

Mahalle - oram 

Mahalli mevzii - yenel, 
local 

örnek: mahalli adetler yersel 

tOriller. 

Mahalll tabaf fuz - korunak 

Maharet - becerik, uzel (fr.) 
adreHe, hablleıe 

örnek: el lılerfode çok m•· 

bareti var, el işlerinde çok he· 
ceriğl (uzelllğl) ur. 

Mahaln - gflz,.lllk.ler, gök· 

çelikler. 

Mahbeı (bık: haplebane) -

hıpeevl 

Mahbob, mahbube - ıcvgl · 
li, yavuklu 

Mahbuıı (bak: baplıı) - kapaık 
örnek: m•hbeeten iki mahboıı 

firar elti - hapsevlnden iki 
kıpsık kaçta. 

Mıhcub (ba!L: hlcıb) otını•ç 

{fr.) tlmlde 

Mıbcob etmek - utandır· 

mak (fr.) confondre 

MabcoMyet -

utangaçlık (fr.) 

tlmldite 

ııkılganhk, 

.Mahcub olmak - utanmak 

Mahdod - buçlu, asyılı, 111· 

oırh, ç"vrllmlş, dar (fr.) limite 

örnekler: l - VerdlAI mah· 

dud bir iki kitabı bir baılae 

mi sanmıe?. Yerdiği aayılı bir 

iki kllabı bir buae aİI ıu~ 
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0
· Tasfı· yoQ1,, - Baoı l inci &ahtfede -

daha ziyade kendi vasıtalarile 
kurotmağa çalıştığını, kısmen 

de muvaffak olduğonu, Anka 
ra'ya gidlofnde fzmlr'fn de 
ıııtma mücadele mıntakasına 

fdhıli için Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Bakana bakanı Dr. 
bay Reflk'e evvelce bolunduğu 
vaadı batırl11tacağını 'fe mec 
llılo temennisini bildireceğini 

cenaze otomobilinin yeni alın· 

dağı için eski elk!yetlere de 
meydan kalmadığını söyledi. 
Bay Mustafa da sivrisineklerin 
tamamen lmhHı mümkün olub 
olamıyacağını sordu, başkao; 

her şehrin bataklıktan kurut 
mak vazifesini l&ylklle yaptığı 
takdide bonon mümkfto ola 

bileceğini söyledi. Bay Suad; 
gecen yıl Bayrak'lıda halka 
kinin tevzi edilmediğini, büd· 
cede kinin tevzii lçio 1500 Ura 
onanma'3ını, bin liranın az ol· 
doğunu söyledi. Halkevlne 5000 
lfra, hayır cemiyetlerine 1000 
llrs, idman cemiyetleri lttlfakı 

merkezine 1000 lira yardım 

onandı. Bay Suad; ııpor aaha 
lıra inşası lçtn buyıl biidceslne 
1 O bin lira koymak IAzım iken 
bunun hiç nazarı itibara alın · 

madığını söyledi, memlekette 
yapılacak gençlik teşkllAta için 
belediyelerce bılyOk mekteb 

binaları inşası lcabedeceğlnl, 

yakinda yapılacak: bu teşkllAt 
mönaaebetlle bu mekteblerde 
binlerce luz ve erkek çalışa · 

caklannıeeöyledl. 

Bödce zarureti karşısında 
ıpor sahaları lnea81 için ıyrıca 
tahııleat konımıyacağı anlıpldı, 

istikraz paraııı borcunu '>demek 
tçln kolaylık gö terlldlğl takdir 

de 150 bin lfrahk bir fazlalık 
lem in edileceği için bu para· 

dan 8000 bin llraaımn spor 
ııahaları lnşaerna ayrılması Bay 
Soad'ın teklifi ü:r.erfne onandı. 
Haıkan; ııporcolııra belediye 

2 - Bu tarlanın sağ tarafı 

bir çay ile mahduddur, bn tar· 
lanın sa~ yanı bir çayla çevril· 
mlştlr (eımrlıdır). 

3 - Mahdud bir saha içinde, 
dar (buçlu) bir olan içinde. 

MabdudQlfiklr - darkafalı 

(fr.) borne 

Mahdum - oğul 

:Mahfaza - kuta, eaklak, kah 
Mahfi (bak: hafi) - gizli 
Mahfil, 1 - derge, 2 -

klub, 3 (bak: muhit) 
Mahfuz - eakh 
Mahir - becerikli, uz, ozelll 

(fr.) hablle, adrolt 
örnek: mahir bir doğramacı, 

uzelli bir doğramacı. 

Mahiyet - nelik, lçyftz 
arnek: mahiyeti meçhul bir 

haatahk, neliği blllnmlyen bir 
hHtalık 

Mahkeme - hakyerl 
Mahktlke, kitabe - kazıt, 

(fr.) lnıcrlptfon, epftapbe 

Mahktlm - k.aaamk, (fr.) 
condamne 

örnek: mahkumlara hOıntt 

muamele ettiler, kasamkJara 
karıı iyi davrandılar. 

Mahkum - kölemen, (fr.) 
auenl 

örnek: mahkum millet, kö 
lemen uluı 

Mahkum etmek - kHamak, 
(fr.) condamner 

örnek: mahkeme .... 1 tki 
seneye mahkum etti, hakyerl 
•••• 1 1 ki yıla kaııadı 

Mahkumiyet - kaııınhk (fr) 
condarnntılon 

MahluJ.mlyet, esaret - ko. 

lelik, (fr) eııclavage, eervhode 

•hm yapılma~• m0mk6n olma· yuvaıı masraf badcesl de onan· muavinliği lhdaıı tekllflnde bu· '- O 

--------·------ ıırı' 
- Baoı 3 neft yılzde - nln aslı ile kesir munza!P ıt 

zam keslrlerlndtn borçla hulu· dan ve zam cezalarıodaP bO 11 
l ~el" 

nanlarm borçlırı dört ııenede lu olanlar verginin aııb t e 
1 

fi 
b rÇ' 

ve dört müsavi tıkıılue tahell monzamlarındın olan ° ~ 
o•dt 

olunur. nın yüzde 70 itini öııdOl ı .. 
ıı•~IJ>' 

Yukarıdaki fıkraya göre uazl mayıs sonuna bdar ol 
ve bina vergUerlnden 1:340 verirlerse borçlaranın 1 ~ 

a:ıeOI 
mali yıh bıımdan itibaren tah· 30 u ve zam cezaları " _.ı. 

1err 
rlr j?örmlyen yerlerde 193~3 terklu edilir. Bon,ardatı ~J' 
mali yılı sonuna kadar arazi terin aııılları ile muozao> dl 
verglelle kesri munzamlarıodan terine ald borçlarınıo r~, 

d s:ı olan borçlarrn1D yüzde 30 unu 75 ini 1934 veya yftz e l•ıfl 

ömlmüzdeki mayıe sonuoa ka 1935 mali yılı sonun• ıı• 

d rl k' dar veya yüzde 50 ıılnl 19:35 ödemlo olanlar ao ge dıt· 

mali yıh sonuna kadar ödeyr.n· borçları te. kln oluom•~'' d4' 
oı• 

lerln geri kalan borçlan ile Yukarıda yazıh olın l•''' 
1929 mali yılı sonuna kadarki ler hükQmlerl harlclode ~ 
senelere ald emlAk ve bina ver vergi ve resimlerden °1'

0 ~ 
gllerile kesri muozamlarmdan 1929 mali yılı nlbayetlotı ;.. 
olan borçlarının yazde 60 ını dar olan müddete ald k•"" 
ônOmftzdeld mayii ııonuna ka· muamele ve 1629 o0"''o" 
veya yılzde 75 ini 1935 mali kanon mucibince alınaD e~le h 

ııtfl' 
yılı sonuna kadar ödeyenlerin ve husoııt htihlAk vetg 9/. 
zam cezaları ile birlikte geri zam cezalarından, 1921 · !f 
kRlan borçları terkin edilmek· ııenelerloe ald damg•• 81~~ 
tedfr. al4tı, oyun kAüıdı, fi 

" ıt• 

malda hı>nbıı:r manen her t6rlü dı. Bay MI tat; temizlik kadro · lundo. Batkın ozon lzahıt Yer· 

yardımlar yap•lıiığrnı, spor H· ıu görftşftlürken arabaların ha- dl, teftlı edllmedl~I takdirde 
h11ına yaDlndakl mezarlıktan nlell ve yilkııek olduklHını, muhtelif daireler itlerinin ak· 
mühim mikdarda arsa verildi- ııftprftntünflo bunlara gilçlökle 11adığın1, işten yılgınhk kendlııl 

ğlol. yangın yerinde yapılacak boşaltıldığını sayJedl. Başkan için mevzuobıhs olmıyacağım, 

ktıltilr park içinde de büytık yaptırılan muhtelif büyüklükte fakat en küçOgünden en bOyü· 
bir ııtadyom inşa edileceğini, arabaların yükuolara da çıkabl · ğftne kadar belediye işleri için 
bütdn bunların ııporcolarımız lecek halde bulonmaııı lazım çalıştığına göre bu enerjinin 
için yapıldığını ve istikraz geldlğiol, bu işte kamyon iş· gtınün birinde erlmeml"eloe im 
paraeından 150 bin Ura taııar· letmenln mfthfm bir paraya kin bulunmadığım, ikinci bir 
ruf temin edildiği takdirde motavakkıf bulunduğunu bil· iş otomobiline de ihtiyaç bulun· 
bundın 8000 liranın gençlik dlrdl. Havagazı olrketlnin be· doğonu söyledi v,. bunun lü· 

işleri için ayrılmaıııoda meclisin ledlyeytı devri mes'elesinln son zumu hakkında da uzun izahat 
bir mahzur gOrmiyeceğlnl eöy durumunu IJıy Lütfıl sordu. v~rdi, neticede başkan muavin· 
ledl. Başkan, Bay Hamdi Akyürek liğfnln kadrodıa kabolü ve ayda 

Zührevi haetıhklarla mOca· izahat verdiler. Bay Mltat, bir 225 lira ücret verllmeııl teklflf 
deh, ve çocuk yuvaııı kadroları müddet ııonrn bu tesisatın ta · reye kondu ve ekseriyetle onandı 
görfttı116rken bay Milat, bay mameo işe yaramaz bir halde Yeni yapılacak yollar inşası 

Sami SaHh yandaki çocuklar belediye eline geçecr.ğlni söy· için 10 bin lira, mezarlıkların 
1raııında öltım nfııbetlnf sordu ledf. bir park haline getirilmesi için 

lar. Br.y Sami Salih; çocuklar Şirketin iki yıl evvel fahri · müoaslb tahsisat ayrıldı. Bay 
için aoa ıüdü temin edlimeslnl kayı tamir lçfo ay1rmıo olduğa Milat: şehirde umumi meballere 
istedi. Baekan; yuvadaki çocuk· oobln Uranın da fstenmeeiode olan ihtiyacı anlattı, bnnun 
ların ölüm nlsbetlerlnln h""r ısrar ettiği anlaşıldı. lbtllAf için ne dOıünGldO~ünü sordu. 
yıl azald1ğını, bu yıl yftzde 20 ııehebile mes'elenln Nafıa ha· Bıık.n; geçen yıl muhtelif yer· 
ye lndlğtol, bu nlebetln latan· kanhjtında tetkik edilmekte lerde yeni meballer yaptmldı · 
bul'da yOzde 75 oldoğanu, olduğu hakkındaki izahat kAff ğrnı. bu yıl da iki tane daha 

t 

' 

19311340 mali yıllauna ald kağıdı, kibrit ve çaluo•~ ~-
sayım ve hayvanlar vergielle !erinden ve bu vergi 1e !ede' •ıı 
kesir muozamlarından ve mlıdl lerln tazminat mabiyell~ti 

şurada borada b•rakılarak yu· görüldü. Bundan sonra varidat yaptırılacağım söyledi. Diğer 

vaya alınan bu çocukların ölüm bıldceetndekl 7;l blo liralık fasıllar da onandıktan sonra 
nlebetlerlnin kabarık oluşunun ıçığın kapanmasını temin için masraf badcesl tutan 1,019,090 
ekeerlelnln irsi hastalıklarla mtzbahadan, un fabrlkaııı fe · lira olarak 21 reyle onandı. zamlarından borçlu olan mü· zam ve para cezalarıod•O ,r lltt 

kellef lerden haynnlar vergi• la olanlardan, bo vergi ftıo' gec 
sinin zam cezalarından borçlan simlerin ıslllerfnl bu ~·;;,ı• 
bulunanların bu borçları •ergi· mer'iyet tarihi olın 12·7· f 

malul oimılarından ileri geldi · timllk bedelinden, belediyeler Mecllı bngfto son toplantı· 

ğfni söyledi. Bay Hamdi Ak· bankaeıle cumurlyet merkez eıoda me&alslnl bitirecek ve 
yürek; büdce encümenince yuva hankaııı hisselerinden 81 blo dağılacaktır. 

personel ve ihtiyaç kadroııunda liranın tenzillle taearruf temin 
fazlahk görüldüğü yapılan tet · · edildiği meclise bildirildi. Ara· 
kik o.-tlceslnde anlaşıldığ1nı 1 dakl 4372 liralık farkın kad· 
laoe lılnde hattA israf görQldd· 
ğünıl, buradan temin edilecek 
tasarrufla bir (Çocuk şef kat 
do~um pavlyono) yapılmaııı mu· 
yaf ık: olduğunu söyledi. 

- Hlçolmazıa bu doğom 

evinde doğuracak kadınlar ço· 
cuklarıoı böyle ıokaklarda bı · 

rakamazlar. Biz de aaatlarca 

ııoğokta, aç kalmıt ve nlüme 
mahkum çocuklar yerine eağlam 

1 
çocuklar elde etmlt oluruz. 

Dedi. Btr doğum evi açılma · 

MahkOm olmak (baküm giy· 
mek) - kaeanmak 

Mahluk (bak: halk) - ya· 
ratık, (fr.) creatore 

Mahlul - erlmlo. eril 
Mahhlt - katıoık, (bak: hı· 

Us), (fr.) melange 
örnek: mahlut yağ - katı· 

şık yağ. 

Mahmt (bık: himaye) - ko 
runuk, ( fr.) protege 

örnek: bu çocuk benim mah· 
mimdir - bn çocok benim 
k:orunuğomdor. 

Mahmul - yOk:lil 
Mahmur - baygın, ııdzgCln, 

(fr.) langoureox 
Mahreç - çıkıt, eürftt, (fr.) 

eortle 
örnekler: 1 - bu binanın 

sokağa mahreci arka tarafında· 
dır - bu yıpıu1D ııokağa çı· 

kıtı arkaıımdadır. 

2 - İzmlr ftzftm ve incir· 
lerlnln başhcıı mahreci ameri · 
kıdır - lzmir üzüm ve incir· 

• lertnin baolıca ıQrfilü amerl· 
kıdır. 

Mahrek - yörilncft, yftrftn· 
ca, dknge, (fr.) trajectoire 

Mahrem - özdeş, içli dıolı, 

gizli, (fr.) lntlme 
MahremaM - gizli olarak 
Mahr_,mı eıırar, mahremi raz 

- glzdeş, (fr.) cbnf tdent 
Mahremiyet - içli dıolıhk. 

özdeşlik, glzllUk 
Mahrukat - yakacak 
Mahrum - yokııul 

örnek: rahattan mahrum kal· 
mıt bir adam, rahattın yokııuo 
kalmıt bir ıdam 

Mahrum etmek - yoban· 

roda lhda11 edllecek başkan 

muavlnltğl maıırafına karşıhk 

tutulmasını bay Suad teklif 
etti. Bay Milat ve bay Hamdi 
baıkan muavinine ihtiyaç olub 
olmadığı hakkında bıokanın 

izahat vermeılol lııtedfler. 

Bay Hamdi; verci paraııı için 
maliyeye verllmeııl lAzım gelen 
'ln bin liraya karoılık tntulurea 
daha mlloaelp olacağını söyledi 
Bay Mustafı, halklD itlerinin 
gördlmeııl ve belediyenin md· 

durmak 
örnek: ıht 

mahrum etmek 
hiçbir oeyden 

hiçbir oeydeo 
lııtemem, sizi 

yokııundurmıtk 

lııtemem 

Mahrumiyet, huııran 
sunma, yokeantu 

Mahrum olmak -
mak: 

Mahsuben - tuta 

- yok· 

yoksun· 

örnek: deynlme mahsuben 
ıu parayı IOtfen kabul ediniz. 
borcuma tuta şo parayı kayra· 
11D kabol ediniz. 

Mahaub etmek - ııaymak, 

totmık 

Mahsul - Grfto 
ôroek: mahııul, buııeoe daha 

iyidir, Qrftn hu yıl daha iyidir. 
Mahsuldar - verimli, bitek 

öroet: mahııuldar topraklar, 
verimli topraklar. 

Mahııuldar olmıyın - ve· 
rlmslı 

Mahııuldarlık - verimlilik 
Mahsur - kuoanık, kuşa· 

tılmıo 

örnek: Dıloman ordusu mah· 
ııor kaldı. Düoman orduııu ora· 
da kopoık (kuoatılmıo) kaldı. 

Mahsoıı, bAıı - ôzgll (fr.) 
propre a 

örnek: Çocuklara hu bir 
gülıloü vardı, çoculdarı özgü 
bir gftlılıft vardı. 

Mıbauıı - sezllmlo, duyul· 
muş (fr.) eenıılbt., 

örnek: Ooun büyOk bir 
adam olacağı daha çocoklugnn 
da maheue olmuotu (eeıilmfştl) 

Mahııuı ve namahııuıı - belli 
belirsiz 

Mahet1.ı ıorette - duyulur· 

Manisa Belediyesinden: 
Mıniı!ıa belediyeııl oehlr lşlerlle meşgul olmak dzere mdcerrep 

ve mukttdlr diplomalı bir mtıhendlse veya fen memuruna ihtl· 
yaıç nrdır Şehd O.ereli 120 lirad.r. Talipler imtihana tabidir. 
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caeana (fr.) senıılblement 
Mahoer, izdiham - yığıhm 

(fr.) graode aff loence 
Mahut, mehlp - korkaunç 

(fr.) terrlble 
Mahod (meehur anlamına)

herkeeçe bilinen, hep bildiğimiz 
hani şu bildiğimiz 

örnek: ( ... )ta mahut klta· 
hın dayazıldığı gibi, ( .. . )in 
herkesçe bilinen ( hep bildi ğl· 
mtz) kltıblDda da yazıldığı gibi. 

Mahv - yoklama 
Mahvetmek - bitirmek. kü· 

letmek, yoketmek 
Mahviyet - ııllglnllk, alçak 

gönüllOIOk:. 
Mahvolmak - Bitmek, kal 

olmak. 

olmak, yok olmak. 
örnek: O mahvolmuo bir 

adamdır - o bltmlt (külolmut) 
bir adamdır. 

Mahz - Salt, ııon. 
Mahza - Yalnız, ancak. 
Mahzen - Kav. 
Mahzuf - ç1karılmıo1 kaldı· 

rılmıo 

Mahzur- çekinecek, ııakmca, 
(fr.) İnconevnlent. 

örnek: Bunda ne mahzur 
görüyorsunuz? - banda çeki· 
necck ne görılyorsunuz?, bunda 
ne sakınca görftyoreuouz? 

Mahzuz olmak- Hazlanmak. 
iSrnek: Pek mahzuz oldu -

pek hazlandı. 
Maide - Sofra. 
Mail - Eilk. 
örnek: Bu direk matldlr -

bu direk eğiktir. 

MeUl inhidam (müorlfl ha 
rab) - yıkılmak: 6zere ydtkın 

Maişet - geçim, (fr.) sub· 
eistane 

örnek: Maloetl güçlftğe oğr•· 

mıştı, geçimi gOçlOğe uğrımııtı 
Medarı maloet geçinecek 
Maiyet - ııldet, (fr.) ıınlte 

Maiyetinde - y11n1Dda 
Makbul - önce önceııl 
örnek: lolo makabllnl bllml· 

yordu, loln önceııinl bilmiyordu 
Makale - betke, (fr.) artlcle 
Makamı memuriyet - orun 
Makarrı htılu1met, makarrı 

idare, payıtaht - baHehir, (fr.) 
caphale 

Makar, merkez - bıokent 

Makarrı vllAyet - il bao· 
kendi 

Merkezi kaza 
kendi 

- ilçe bat· 

Nahiye mMkezl - kamun 
baokendl 

Makbul (hak: muteber) 
Makbuz - ıht, (fr.) reçu 
Makbozat - giren (banka 

terimi) 
Maklub - çevrik, çenllmlş 
Mak.ııad - vargı, erge 
iSrnek: Maksadı para kenn· 

maktı. Ergesl para kazanmaktı. 
Makııem - 1 böleç, 2 enık, 

maıılak 

Maksud (bak: meram) 
Makta - kesit (fr.) coupe 
Maktu flcret - kesenek 
Makal - uııahr, beğeolk 

ôtnek: Makal hareket etme· 
dl. Uııahr (beğenlk:) hareket 
eşmedi. 

Gayrimakul - usalmaz 
öroek: gayrimakul bir dü· 

şüoce. Usalmaz bir dıloQnce. 
Makullyet - uealma 
örnek: sözde ve lote mıkulf· 

yetten dışarı çıkmam•h. Sözde 
ve fote usalmadao dıoarı çıkmı-
malı. 

kadar tediye etmlt olob d• dl1 •• ,.ıı 
nız zam ve para cell bl 
borclu olınlarlD borclıt•• rıJ 

ııte 
vergi ve reııimlerlo 11 .~ 
1934 mali seneııl fçlode 'ıet~ 
men ödlyenlerln mlııU ftı ,ııO 

cel 1 
hür zamları ile para b f 
terkin olunmaktadır. suı flIİ 
trna çağırılmıo olan • 0 tPor 
sllAh altında buluodoğO ~e/ 
dete ald kaz ınc vergiııl tıeti r' 
munzamlarandan 1933 ro:ıt I 
ıonuna kadar herhangi ~ 
beble tahakkuk ettlrilO'lf dlf· 

~ce 
borclar terkin ettirilme ı.a 

pJi)ır-
Htıkumet tarafıod•0 e lı' 

,,.ayrl mübadil muhacir 'f' ıi 
" • ooıı 
ılkzedelerle ema11Une k• ıl 
dairesinde tef f iz edlloılO ~; 

oıe 
nan gayri meokollet ı~' 
telf lztnden .,velkl ıs•01'0 ıtl 

• olao bacl•,.,., de konulmov JV 

bu kanuna göre kaldırılol oı~' 
dır. Hazinenin bu gtbl ~V 
ftzerlnde tef fjz tırf bllle e~ 

ki O olan alacakları ter / 

mektedlr. ~ 
-------
Ingiltere'de 
Telaş Var.. / 

- Batı 1 inci ıııbtfede P' 
İııtanbul, 9 (Boeo•f) ,.,.( ~I 

dö Parl bir makafeııtode ,o' roe•• 61 manya Cenevreye döO Ol 
... roo Al 

kararı tanımaz!• L0 •
1 ~) 41J_i, 

hedelerl nasıl taO'pactl 1 ,,,,,
ve ıılyıııal taratan bukO~ 
gallb geleceğini yıııyor· c,ıf 

(A.A) - .... 4r Londra, 29 ,. 
teler, Almınya 'nıo bflb• 11( 

nl11 inşaatı ile ıayyareıe; ,ııı~· 
erdl&i 9'e'l•d'" ~fi' mıya kırar v " .. ~ 

ıoııdrl ....,t' 
lanmadan dolıyı kıtltfr•r 
ııedllen aııablyetf • 
tedlr. 8'f 

Londra, 29 ( A.A) ;.ı~'~ 
Makdonald uloııal bir :i: ~t•': 
doğra adını tao•Y111 dl1o' 1~ yazdıAı mukaddemede te"'ı 

mıııl bir o• ,r 
Gizli dlplo ·t•tJ ı 

olmuştur. Fakat dr•J dlPıoıfl~ 
tırmık lattyen gııeıe dlpl 

bib parti ,,~· 
elsi ile mdote k 11ır jıl' 
maefıl daha bilytl b•'~ 1 
hktır. Partiler dallJJI fll .'ı; 

h ımekte o,.. 
yOlAsmdan ba ee b,10 
raf tar kızıomak lç:Sadırll'' 
ıllAh gUtl koUıom• 



Kitabınıza Güzel 
Bjr Cilt Yaptır
mak isterseniz 

Yeni kavaflar çaroıeı 34 numarada 

ALI RIZA 

Doktor 

Osman Yunus 
Deri ve TeuasOl Butalakları 

MOtah11eısı 

HergOa hıstılırı nbıh ıaat 

1 O dan akıam altıya kadar 
kabul ve tednl eder. 

SIHHAT 
ECZANESi 

Hamdi NOzhet 
Ucuz, taze, temiz llAç bulunur. 

11 Baıdurak - Bayak Salep· 
çt Hanı karıısında .. 

l'e Memur Aranıyor 
1... ~ ~efon Şirketinden: 
_..._. e11 
~ ltlettıaderkek iki TClrk memura ihtiyaç vardır. Huıuıile 
'°- · ftteı e Çtthıtırılacak ba memurlar manbaka ile alına· 
'llt'et1._ itlerin aı •ğıda yaıılı nrakla bir haltı içinde Tele· 
~-..~·-de e llUlracaıt etmeleri v~ 6 may111 1935 pızarteıl gdnQ 
~ 1: 1

rket blna11nda idare meclisi husurandı yapılacak 
l -~ edl llı.nına girmeleri Uta olunur. 
~ ' laae lecek nrak: 

3 ' t, teyı Orta m~kteb ıahıdetnameel , •eı~ 
4 Ntfue Çttllıtı~' mfle11eaeler taıdlknamelerl 
s ' S.b.tı. hG•lyet cOıdanı 
6' fft. t rıpora 

' ~~Ghal ıahadetnımesl 
lettt ler için arkerllk hlımetlnl yapmıı oldu~ana gös· 

.. lılr ••olko. . 

~ 0sta Telgraf Telefon 
~~llıüdürlüğünden: 
"-'-~ 'l'at • lzmir - fstanbul Telefon 
r,._ ,~eresine başlanmıştır. Tele-
\ı " 0 nesi olupta telefonla Istan
)~'-le e. Ankara ile görOşmek isti
tllt-"a~ll evvela başmodorlüğe mo
lııeıe .. • a kifi miktarda avans ver-

1 ltızuınu ilan olununr. 

~.... 30 2 5 1245 
~ lt ~·ıı" A ~"'- .._.: ı Emlak Modorlüğünden ,,'da llunea kıymetli 

lt t. ••po 1 k lllaJı.l r s eleel •nkuı 4,5, 935 cumartesi gDnG 
h..ı, llade puarlıkla ntalacakhr. Taliplerin o eaatte 

Dlllıları. 1220 

Mehmet Tevfik 
Manisa Belediyesinden: 
Manin beledlyeıl oehir lşlerlle meogul olmıak Ozere mllcerrep 

Yd muktedir diplomalı bir mGhendlse veya fen memurun• lhtl· 
yaç nrdır. Şehri Gereli 120 liradır. Talipler imtihana tabidir. 

BGytlk Elektirik, Telefon vt: lstlyenlerln belediye başkanlığ1Dı müracaat etmeleri ilin 

Malzemeleri deposu. olunur. 26 30 U97 

Peştemalcılar N. 77 • 79 Tel. 3332 . #'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllllllllll' 

. . = Beynelmilel Paris Panayırını = 
lzmır Mılli Emlak MütlOrlüğünden ~ z· t Ed. · ;;; • =- ıyare ınız.. =-

Lira 
Bacada aoağı belediye mecidiye caddesinde 6 No. 1ı dClkkıln 60 ~ 18 Mayıstan 3 Haziran 1935 e kadar ~ 

" " » » " 62 eakl 50 tıj No. lı ;;; Fazla Mahimat Almak için Fransız Ge- = 
dClkk&a 120 = neral Konsolosluğuna veya lzmir Fran· ;;;; 

" .. ftçkoyalar mevldlnde 15 No. h d6kkln 100 
•• yukarı 11a1&tepe sokağında 21.23 eski 17.1 tıj ;; sız Ticaret Odasına MOracaat.. = 

· No. b d6kkln 100 ~flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf lllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
» " " » 6 No. lı dök.kin t)O 

" " " " 12 eakl 1 O taj No. h ddkkAn 200 
K.aroıyaka alıybey mimar slnan sokagtnda 18 eski 18 taj 

No. h ev 150 
" baraklı hafıı ahmet ıobğında 14 No. lı n 150 

Yol bedeıtenlnde k0ç6k hımam ıokağında 2 eski 2 taj 

No. lı d6kkio 400 

Yok.arıda ya:uh emvalin bedelleri peol~ para veya ikinci ter· 
ti~ mtıbadll taeflye kopo~Ue ödenmek 'Oıere mfl1ayedeye ko· 
nalmao lıe de talih zuhur etmediğinden 28.,.935 tarihinden 
itibaren bir ay zarfında pazarlıkla satılmasına karu verllmlotlr. 

Tıliplerln o mtıddet zarfında her~Qa Milli Eml&k mftdftrlfl· 
ğOne mOr1caatlerf. 1244 

lzm~r Muhasebei Hususiye Modor
loğondeu: 

Bedeli nbıkı 
Lira 
50 Bekir pa11 hauı içinde 3 No. 1ı mağ11a 

40 Kantat oehlt naıret bey ıokağı 2 No. la dakk&n 
45 Balıkhane çar1111 32.28 No. lı mağaza 

200 Yol bf'deıtenl 26 No. lı mağ111 

195 " » 59 " .. 
90 O ımanlye caddeıl 9 " " 
8 Karııyaka neslmlye ıokağı 10 No. la baraka 

15 Bakır bedesteni 29 No. Jı dolab 
12 Kıılarağaıı hanı içinde 25.52 No. h odı 

130 Karşıyaka kem~lpıp caddeıl l 11 " dakkAn 

130 " " " 115 " .. 

İduel Basuslyel vllAyete alt yakarıda yerleri yazıla akarat 
1.6.935 tarihinden 31 5.938 tarihine kadar Qç sene maddetle 
icara verilmek Qzere 29.4.935 tarihinden itibaren 20 gQn mOd· 
detle mftzayedeye çıkarılmııtır. Mfiuyede fartlannı görmek isti· 
yenler hergiln Mabaıebel hoıuslye mCldOrlyetlne ve pey ıQrmek 
lıt11 ealerln de ihale g0n6 olan 19.5.935 pHar gana ıaat 9 dan 
onblre kadar depoıito makbuzlarlle beraber vllAyet encftmenlne 
mOracaatlerl. 1235 - !Hamza Rüstem 
IFotoğraflhanesn 

1 - Bayram gGnlerl açıktır. 
Muhterem mOıterllerlmlıden gördGğOmGı rağbet ve 
teveccGhe naclz; tür mukabele olmak ftzere bayramın 
birinci g6ntınden Martın nihayetine kadar reılm çek· 
tirece.it 11ygıb mftoterllerlmlıe birer urlf hediye ver· 
mrgi dClşOndak. 

MGtterllerlmlıln bo hediyemizi kabul etmekle blıl oeref· 
lendlreceklerlnl amit ve temenni eyleriz. 

2 - Mağazamızda en yeni fotoğraf makineleri ile eczaları 
ve umum fotoğraf malıemeıl b6y6k tenzlltt ile ıatal·f 
maktadar. Muhterem maoterllerlmlzln bllhuea nazarı 
dikkatlerini celbederlı. 

Resne Fotoğrafhanesi Sahibinin 
Moşterilerinden 8ir Ricası .. 

İkinci Beyler sokağındaki fotoğrıfbaneml kapattığımı saygılı 
mOttr.rllerlme Hin ederim. 

Kllıelerlml Emirler çaroııında Bay Bamu RGıtem fotoğraf· 
hıneıine naklettim. Sfpırlş vermek lıriyenler lGtfen oraya ağ· 
raeınlar . . 

Ben de tlmdlllk ekser zamanlar oradayım. 

BAHAETTIN • FOTO RESNE 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilinlan 

Ankııa M. M. V. nt. ıl. ko. nandan: 

Mateahhlt taahhtıdClnü ifa edemediğinden 8.5.935 çarşamba 

gOnO ıaat 14 te Ankara'da M. M. v. eaı. al. ko. nanda milte 
ahhlt nam n heHbıoa açık eksiltme suretlle satın alınacağı 

Anadolu g11etislnla 21 ve 25,4,935 tarihli :nüıbalarında 1140 
edilen beo adet Kalıyton sistemi Otokln takımının alınmHın· 

dan vazgeçlldltl 1140 olanor. 1242 

Ankara M. M. V. eat. ıl. ko. nundan: 
12,Mayae,935 pazar gana saat 15 te Ankara•da M. M. v. 11t. 

ıl. ko. nanda kapalı zarfla 11tın ahnıcığı Anadolu gaıetesloln 

26,4,935 tarihli nOshHı ile llAn edilen 20,000 metre kaputluk 
knmaıın mfktan ylrmlbln metre olmıyıp 17,300 114 20,000 
metre olduğa tuhlhen llln olanor. 1243 

Ankara M. M. Sat. Al. Ko. Re. den: 
Yerli fabrikalar mamal•tandan ve beher metresinin tahmin 

edilen f latl 25 kuruı olan 300,000 metre çamaşırlık bez, klpıh 
ıırf la ekelltmlye kooulmoıtor. İh•leel: 12 mıyıı 935 pazar 
gGnO ıaat 11 dedir. Muvakkat teminatı 5000 llradar. Şartname· 

ılnl 375 koraıa ılmık lıtlyenler her gOo öğleden sonra komi•· 
yona uğrıyabflirler. Ek:ılltmlye girecekler muvakkat banka temi· 
nıt mektup veya makbazlarflrı kanonun 2 el ve 3 ca maddele· 
rinde yazıla veılkalaıla birlikte teklif mektuplınnı lhıle ıaatin· 
den en H bir saat enel Ankara m. m. v. sat. al. ko. nanı 
nrmelerl. 1202 26 30 5 9 

Annkara M. m. v. ıat. al. ko. rs. den: 
Bir metresinin tahmin edilen · f latl 36 karat olan 70,000 

metre minder gıldlığı beı, kapah zarfla eksiltmiye konulmao· 
tar. İhaleıl ll,mıyıı,935 cumartesi gOoQ saat 11 dedir. MavalL· 
vak.kat teminatı 1890 liradır. Şartnameılnl 166 karata almak 
lstiyenler hergGn öğleden sonra komlsyonı oğrıyablllrler. Ekellt· 
mlye girecekler muvakkat banka teminat mektab veya mıkboz· 
larlle kan anan 2 ve 3 ilnc6 maddelerinde yHılı veıikalarla bl r· 
ilkte teklif mektublarını ihale saatinden bir nat evvel Ankara 
M. m. v. 11. al. ko. na vermeleri. 25 30 5 9 1194 r 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 
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ROMA 
TESİS TARIHf 

1880 

SERMA YE Lit 200,000,000 
İTALYADA ve HARİÇTE ŞUBELERi, HER TARAFTA 

MUHABİRLERi VARDIR 

Luuıuıuııııııııuuıuııııuuıuıııııuııııuıuıuıııuuıuııı 
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laka tokamentol) 
Ôksnrnk Şekerle
rini Tecrübe Edi- a:: 
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~ 

n ,z ... 

ve .Pilrjen ~abapın 
En Osuın Bir Mils· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli l\lns bil 
fstiyenler Şahap 
Sıhhat Snrgiln 

Haplarını Maruf 
ecza depolarından 

ve EczanelerdP.n 
Arasınlar. 
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Üniversitede Dôçent, 
(MuaTin Profesör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Daııtalara hergü.o öğleden 
sonra bakar. 

İıtik.IAI cadde.i No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf. ıSTANBUL 
Telefon : 49250 

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

u~mör ŞlYllbesö 
tklocl kordonda Borea clvannda kendi binasında 

TELEFON: 2363 __ ._ ........... __ 
Hertnrln Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

Miisait şeraitle mevduat kbul edilir 

Hububat, QzQm, incir, pamuk ,zeytinyağı, afyon ve 
sair emtia kumusyonculuğu ıapılır. Malların vilru· 
duoda sahiplerine en mOsait şeraitle avans verilir. -Türkiye Ziraat Bankası Çeşme San 

dığından: • 

Çeşme Ziraat bankaaının ılıcadaki dört oda, bir aalon, bir 
motbah, bir çamatırhıne, 160 metre monbbaında avluıo, için· 
deki bir kuyuyu mDotemll banyolu evin 1 ·6· 935 ten 1·10·935 e 
kadar dört aylık icarı 25 ·4· 935 günanden itibaren 21 gfin 
mftddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. Sflrülen pey haddi lAyık 
görOldüğil takdirde 15 ·5· 935 çarşamba gdntl eaat 16 da lha· 
leıd yapılacağından talihlerin Çeı,me Ziraat bankasına mOr1· 
caatlaıı. 1222 29 30 1 2 
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İZMIR 
Esnaf ve Ahali han kası 

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

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

Alaşehir, Tire .. __ _. . ._ __ 
HertftrlO Banka Muamelatı Yapar .. 

Bir ıenellk mevdoıta % 6 
% 4.,1·2 
% 4 faiz verir. 

Alll aylak ,, 
Vadesiz heaabı carilere 

Tl:.:J Q K iYE 

llR/\6T 
BAN~ASI 

.DAoA 
BiRiKT iQ.EN 
'RAl-IAT--I;O~Q 

:f'llllllllllllllUlllllllll.- Dok tor ~111111111111111111111111"'= 

E A. Kemal Tonay ~ 
= -

Fratelli Sperco Vapur Acent_. 
ROYAL NEERLANDAli KUMPANYASI 

0 ULYSSES,. vapufu 13 nl111nda doğru Malta, 
Roterdam, Amsterdam ve Bamborg limanları için y4k 

0 HERMES,, vapuru 16 nisanda limanımızı gelip yak4°
1 

oalttıktın sonra Burgaz, V arnı ve Kôatence limanlar• lçilt 
ılıcaktır. B 

"STELLA,, vapuru 21 nisandı gelip 1 mıyıatı Anve~.., 
tterdım, Amsterdım ve Bambıırg Umanları için ydk ıl_..-

0BERMES,, 4: mayıata gelip 9 mayuıtı Anvere, Rol 
Amaterdam ve Hımburg limanları için yok 11lacıkt•r 

SVENSKA ORIENT L1NIEN 
11SMALAND,, motôra 14 nisandı Roterdam, HımbOrl-

penhıgen, Dantzlg, Gdynıa,Göteburg, Oslo ve fek 
limanlarını hareket edecektir. 

''ERLAND,, motôrO 2 mayısta Roterdım, Bamburg, 
hıge, Dıntzlg, Gdynla, Cöteburg, Oalo ve lskandlnlffl 
larıoa hareket edecektir. 

SJı:ıtVICE MAR1T1M ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer )1 

" ALBA JUL YA ,, v.puru 1 mayısta gelf p 2 mayııt• 
Cenevo, Marsllya ve Baraelon~a hareket edecektir. 

0PELEŞ,, vapuru 26 mayısta gellb 27 mayısta Maltı, 
v~ Barselona hareket f'decektlr. 

Yolcu ve yük klbul eder. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 

lzmlr Nev· York arasında aylak muntazam ıefer 
11RINOS., vapuru 30 nisanda ( Doğru ) 1zmlr'deP 

için yftk alacaktır. 

Hami o: İltolardıkl hareket tarihlerindeki degt olklf klerdtJI 
meı'allyet kabul etmez. 

Fazlı tafsillt için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabll1' 
bln1eı arkamnda Fratelll Sperco aceatıbğına mancaat -~ 
rica olunur. Tfllefon: 2004 · %""~ 

v. N. Olivier ve şore* 
VV. F. H. Van sı Limitet Val'° 
Der ·Zee 

& Co. 
OEUTSCHE LEVANTE Ll.NJE 

"SAMOS., vapuru 29 nisan· 
da bekleniyor, 2 mayııa kadar 
Anverı, Roterdam, Hamborg 
ve Bremen lcln ytlk alacaktır. 

"AL1MN1A,, vapura 8 ma· 
Jllla bekleniyor, Anven ve 

Hımburg'tan yak çıkaracaktır. 

"BERAKLEA" npora 13 
mayıata bekleniyor, 16 mayısa 
kadar Diikerk, Direkt, Anven, 
Roıerdam, Hamburg n Bremen 
llmaolanna yak atacaktırr. 

ARMEMENT B. SCBUIDT • 
HAMBURG 

Acentası 
Cendell Han. etrtocl ' 

Tel. 244S JJ-
The Ellerman IJDel 

"RUNU •aparu olfl' 
" .... 

nanda Londra 9e A• 

gelip tahliyede bulu.., 

ayni zamında Londrl ft 

için yük alacaktır. 

Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar = - " HANSBURG ,, npuro 2 
birinci sınıf miltabassısı = b Ll 1 H b 

"ALLGERİAN,, v•P°" 

yut baolıngıcıoda Lf•'rf"" 
Senanıea'dan beklell ~ 

Deoteache Levaıate i5 
"ANGORO,, ••Puro 

sanda Hamborg, 9,,ıll" 
Anverı'ten beklenme~· 

ft 
= . . . =ı mayııta ea. en yor, am urg = Baısmabane ıstasyonu karoııında dıbek ıokak baıındakı Miived· = •e An 't "L · k L _ = • vere en yu .. çı araca .. tır. = det aalonu üstünde 30 ııayıh ev Ye muayenehaneııinde aabah eaat 9 = SERViCE DİRECT l = dan akşam 11at 9 a kadar hastalannı kabul eder. :E DANUB EN 

Müracaat eden hastalara yapılm111 lizımgelen ııair tahlilAt ve EE TUNA HATTI 
mik.roskopik muayeneleri ile veremli hHtalau yapılmaııına cevaz gö· ~ "ATID,, motörfl 12 mayısla = rülen Pnomotoraks (hava vermek) muayenehaneııinde muntazaman :E bekleniyor. Budapeote, Bratls· 

5111111 yapılır. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllİffi lav, Viyana için yok alacaktır. 

D T O 
TBE EKSPORT STEAMSBıP 

OK R CORPORATaON 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi Rontken Miltahassısı 

HERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 

ve ELEKTİRİK TEDAVİLERİ. 

YGrümi1en ve Bilhaıısa RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Viofo 
Tatbik ve Rontkeıı ile KEL Tedavileri Yapılır. 

Tele. 2642 

lzmir Mıntaka San'at Mektebi Mü
dürlüğünden: 

120 metre elbiselik yeril mıh kamaı 15 gftn mQddetle açık 
ekslltmlye konolmol)tnr. Urnek mektebtedlr. Vermeğe istekli 
olanların şartname •e örneği görmek tlzere her gftn mektebe 
uğramalara ve muhammen bedeli olan 588 liranın yftzde 7 ,5 
muvakkat teminatı 44,50 kuruşluk bir ulusal bankı mektublle 
olrket adanı geleceklerin ticaret odaaındao verllmio belge ve 
nGmunelerflııı birlikte ihale gftnft olan 1 mayıı 1935 gdnleme· 
cine rastgelen çaroamba gönü saat 11 de vllıtyet encGmenloe 
~elmelerl llıtn olunur. 16 30 1108 

lzmir Evkaf ModnrlüğOnden: 
Mezarlık baoanda lld çeomellk caddeai Gzerlnde bağbaaanh vak· 

fındın vakıf han edile bilinen ve senelik icarı 1000 lira tahmin 
olunan sebze ve meyve hanı ile yanı baoında 600 lira tahmin 
edilen bftyflk kıh venin birer senelik kiraları açık arttırmıya çı · 
karılmıotır. İhalesi 30.4.935 sala gftna aaat 15 dedir. İstekli olan· 
laran evkaf mGdGrlOğftne mtlracaatlan bildirilir. (l124) 

18. 21. 26. 30 

lzmir Defterdarlığından: 
lsslslnln vergi borcundan ötOrft tahaill emval yaıaaına göre 

haczedilen mesudiye mahallesinde birinci kordonda kAln 348 
ıayıh hane tırlhl lltodın itibaren ylrmlblr gdn mtlddetle 111tı· 

lığa çıkarıldıAındao pey ıdrmek lsılyenlerln defterdarlık tıhıtltt 
kalemine gelmeleri. 16 21 26 30 1107 

" EKSELSIOR ,, v.porn 3 
mayıata bekleniyor, Nevyork 
için yftk alacaktır. 

0 EKSMINSTER,, npuru 15 
mayJBtı bekleniyor, Nevyork 
için yak alacaktır. 

N. B. - Gelit tarihleri Te 
vapur tarihlerinde acentemla 
hiçbir meı'ollyet kabul etmez. 

Telefon No. 2007 . 2ooq 

Not Vunıt tarfblert 

parlann lalmlert eseri•' 
tlkUklerden meı'oU1'1 

edtlmes. 

OPERATÔll 

or. Kamil AbfJJ 
t•"* Merkez askeri h" 

operatllr4 S'1 
İkinci Beyler sok•~ 1 . 

hamamı karo••• N°· 
gtln açten ıonrı b• 
kabul eder. 

6 Telefon 368 


