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nıırde Fransa Şark Hududuna Asker Yollı- Başbakan Is-
J\tlıspor Kulü- ' tanhul'a Gitti 
hıı Kur~~urken.. yor. ltalya, lsvec; Tedbir Alıyorlar. Birkaç Gnn ısti· .. 

Cunıorlyet Balk Partisinin ._.__ rahat Edip Dönecektir 

::'P~~1~:~:~1·k:~~~:1!~ ~:~ ŞarktaJ Bir Harp Çıkarsa Almanya ve Fransa Bir· 
10Plantı geçen gQn Partide b • 1 • 1 iM h kk k B • s ~····gereken Iıler Gzerlnde ır erı e u a a ır urette Karışacaklar. 
-°'Qtoldu. KulQbQ açmak 
Gıe lltlıklırlle uğraean kombyon, 

Ankara, 5 (A.A) - Batba· 
kan İsmet İDOnd birkaç gan 

llstlııbıt etmek :azere ba ak.· 
tımkl trenle İatanbul'a gltmlt 
ve duraktı kurultay batbnı, 

bakanlar ve rlyaeetlcClmhur 
genel kAtlhl, bııyaverl, birçok 
ıaylnlar ve bakanlıklar ileri 
gelenleri tarafındın ugurlan· 

ille çalıtmıktadır. Çoğa var· 
"'-dan, kulGbü korulmoı ve 
lçtllbıt göreceğiz. 

8Porun ttırltı Caydatara üze· 
~ilde daracık değiliz. Spor, 
L lrÇok: lyillklerlle beraber, bir 
't ·ı :Jı işidir de.. Bu bakımdan, 
~•por kulQbQ de, bir keyif 
n'lutrıo diye dtışftnülebillr. 
~rudur. Atı olanlar kulübe 

gtttrler. Olmıyanlar da birer 
'' •lırık kulübQn Oyelerl ara 
''a. l "'-r yer ahrlar, gezer er, 

:--~· =~:p:: !?..~~:\.::. 
hJ d~~lldlr. 
4-c.k tunu da söyllyclim ki, 
~~ı kulıba yalnız bir keyif 
~=:_ti'• Jılnız gezmek, tozmak 
~Q olmakla kalunyıcaktır. 
"' la bunlarla beraber, onun 

'-Ylk faydıu yurcl• doku· 
~t. Boaaa içindir ki, bls, 
'tfl lsmtr'do de kurulacak 
b1t •Uııpor kulilbtınft, derin 
~gl (Alaka) ile karıılımıt 

l' W.,orus. 

014 ltlı; olan, (At) ın ne demek 
~lıınu batk• uluslardan 
'-ttbt lyt bilir. Uzak ~e yaklD 
'trı.lz, Ttırk atlılarının, 
(e.ı_ GD salan bağabrhklarlle 
g1ı dıtbk.) doludur. Uzağa 
~~lJellnı: A!yon'dın lzmlr'e, 
l'tt1ı; ede ede ontıç gande gelen 
'-"1 •Uaları değil miydi? 
,,~._:•tat ~vatı boyunca, TOrk 
ltlett 1

' 11a batardıkları bilytık 
, tanutabilir mlylz? 
"ta•-~'kaıı ~llaıaın, gözlerinden bile 

t'tclı. dık.lıı·ı Qç setgUilerl 
CGk b 4•rat, at, ıllAb... Yerle l'"k'!'1etee, bu aç aevglllyl, n,, il elinden klmıe alamu. 
t..e ile lee, huıOn de odur. 
hıa '~!ı), Tcırk.'nn yaıayışında 
'-tı, •dır btlytık bir . değer 
8-Q' t\t, ~lqaıl btr (Senet) tir. 
"-t._ 'Qn lçladir ki, loön6 ıavat 
~- IQ ft l "'Ilı) il Cl kamutanı (Kumın· 
4-1.- Geueral lımet İnôn6, .._,,da 
kıaıtb kurulan athspor 

~tl lhıtın başına geçmiıtlr. 
~'-d ltpor kulClbGniln her ha· a..,: fıydalırı, lylllklerl göz 
~ldllı;t:a. durnyorlar. Bunları 
' •onr•, bu kuruma 
)~1, IGetereceğlmiz ilgiye son 
~bur •e olmamalıdır. Oto· 
• ._ 

1 benıla ·ve llıtlk yftzftu· 
ı. Jtarda 
~. alı; Dıuıdan çıkan para· 
lleıe allara durgunluk nrlr. 
·~._ •6' otomobilleri için 
tı,-dô ı-talara çok acınır. 
'"'- rt bin l lr --.. lalı; • vererek keyif 
'"1.ı. 1 geıhıtl otomobili 
be r, bu d '1etı 11 an ıonra, at alıb 
ile._ ~tee, daha iyi e~lenlrler, 

Şa._cll 1ıaıda yanrlı olurlar .. 
~''deye ka41aı olaD olmaıtar. 
,, •tlqpor kalGbCl k11r11l· 

•oara, ,.,alacak it, 

Çekoslovak'ya, Fransa Tarafındadır. Vaziyet Ciddidir. IStreza Konfe
ransı için Muhtelif Miltalealar YürütOIOyor. B. Eden Neler öğrendi? 

Bay Eden'io Moekova ziyareti intibalarıodan: l Bay ~talin, 2 Bay Mo· 
lotof, 3 Bay Eden, 4 Bay Litvinof. 

Streza Konteransı: Streza konferansı hakkında, bu 
Londrı, 5 (A.A) - Slr Con konferansın yalnıı Str Con Say· 

Saymon Avam kamarasında B. moo ile bay Eden tarafından 
Lansbury'nln bir ıuallne cenb mulltellf hftkiımet merkezlerin· 
vererek Streza konferanu hak· de yapılan tetkik seyahati ne· 
kında önftmftıdekl ealı gfinft ılcelerinl Fransa ve halya'ya 
beyanatta buloualması mobte· bildirmekten ibaret kılacağına 
mel olduğunu eöylemlttlr. dalr olan netrlyıtı ile meışgol 

balya Gazeteleri ve Kon· olmaktadır. Do gazete böyle 
ferans: bir programın çok dar oldu· 

MUAno, 5 (A.A) - Korrlere gonu ve eğer bir netice alın· 
Della Sera İngiliz matbuatının mak istenilirse Streza'nın mft· 

Alman süvari zabitleri bir nehir geçme talimlerinde. 

mıştır. 

İstanbul, 6 (Huııuei) - Bıt· 
bakın General ismet lnGnd 
bogfto t ehrlmfze gelmlt 'fe 
karşılanmıştır. Başhlkan. Kadı· 

köy tramvayına binerek enft · 
te~intn cvlııe gltmtış n ıonrada 

Heybelideki köşküne geçmittir. 
Baı;balau, burada bir hafta 
kadar htirabıt edecektir. 

ökonomi 
Bakanı Seyahatte 

lstanbul 6 (Buııuııi) - Ôko· 

zaker.ta ile mdsbet hareket mektedlr. Ümld olunıbUlr ki noml Bakanı Bay CelAl Baymr 
araııında bir blrletme battı tef· bugdne kadar yalnız bertarafın açıları ıerglyt tetkik için KCl· 
kil etmesi lazamgeldlğhıl &Oy1e· - Sona 2 ıoot ybde - tabya'ya gltmlttlr. ......... .., ............... ~ .... ~.~ .................................. ,... ....................................................................... ..,,.~ .... 
Bay Çaldaris Hastadır, G. Kondilis Vekalet Ediyor 

Yüzhası Kur"Suna Dizildi. 
' ' -Yunanistan'da Sükônet Var. Herkes 

lzvestiaGazetesineGöre intihabatı ve Rejim Şeklini Bekliyor. 
Lehistan Ricalinin Sözle- ı.t.nbuı 6(Huıu••> - seıa. ----"-;.._._-..,...-

nık.'ten haber veriliyor: 

ri Birbirini Tatmıyor.. ku!a:~.:·;::~::.a ~~;: •• ıı:.·üho 
Hbab kurşuna dtzilmlıştlr. 

1 l D L h • ' V • • • Mıbk.ôm kurıuoa dizilmeden ta ya a, e 1S(8Il 10 azıyefllll ~vvel, Sakarya barbtnde iki ya 

ı T k
•h E k d·. ra aldığını, harbte kardeışle· 

Hassasiyet e a ı tme te ı r .. rındeo tkhioı kaybeutğını ve 
• • cümburl} et için öldO~üodı-n 

Moskova, 5 (A.A) - lzves· dirler. Halbuki sulh dı-ğllıe dolayı tee88ür duymadığını söy 
tiya gazetesi Varfllva mOIAlat· 
launın oeticelerlnl tetkik ede· 

rek diyor ki: 
- Bay E•Jen, Lehistan rica · 

linin eözlerlndeki tnadı her 
halde müşahede etmhtlr. Bun· 
lar bir yandan Sovyet Rusyr • 
nın suçloluğ•ınu ve A vrupanıo 
tnkında sulhün tehlikede bo 
lonmadığını tasdik ederken, 
diğer taraftan ıark mleakının 
Lehistan için bOyOk bir tehlike 
t~ıkll edeceğini iddia etmekte· 
-~~~~--~~~~~ 
atıcıhğa gOç vermektir. Cumu· 
rlyet Balk Partisinin öne dft~· 
mealle kurulacak athspor ku· 
labft, ulusal bir ııpor olan 
biniciliği dirilteceği gibi, atıcı·~ 
lığa vereceği önemle de yurd 
için verimli ve faydalı ola· 
caktır. Banda hiç kookumuz 
yoktur. Aranan tek ıey, yurd· 
daolarımııın atlıspor kulQbüne 
ilgi göstermeleridir. Bu liginin 
ealrgenmlyece~ne inanıyoruz. 

ÇG.nk6, Tork, (At) ın ne demek 
oldoguoa çok iyi bilir. 

M 

harbin de Lebtsıan aleyhine lemlotlr. 
} apılmHı h'hlllu~sı me11oCud ola·~ ______ , ____ _ 

lehiıtan Reieicümhuru B. Mascicki 

mız. Bir ademi tecavClz ve lıı· 

'tloare mlsaklDın yapılmaeı tek· 
lifi Almanya'nın umumi ıllAh· 

lanm111 ve bllhaua 1&rkl Prm• 
- Soau 3 net 7bcle 

Konferans .. 
Konferansı Konya Say· 
lavı Bay Ali Rıza Til· 

rel V erece1'tir. 
Balkcvlmlzln konferanslarına 

kartı ulus ve gençliğin göster· 
dl~l alaka gittikçe artmaktadır. 
Balkevl bıtkanhğa yönd göz 
OnOoe alarak lzmir'den baoka 
yerlerdeki Türk dOtftntır ve bi· 
llrlerlnden de fıydalanmığı dd· 
şOnmflş ve baıarmıttır. Bu ara· 
dı, İzmir mtıddelomami mua· 
vlnl iken Konya ııayluhğına 

seçileb Bıy Alt Rlza TClrel de 
bir konferans için söz vermlo· 
tir. Mevzu (Mllllyet ve beyuel· 
alilellyet) dlr. Bay Ali Rıza 
Ankara'dıd1r. Bugtın, yaun ge· 
lecektlr. Konferanı camı gdnd 
uat onbeıte, Halkevl ulonla· 
r1ndı nrllecektlr. 

Solda kurıuoa diaileo yüzba§ı \1olani, onun eoluoda yakarıda yeni 
divamhırb reisi kararları immalıyor, altta Selioik divanabarbımn 

yirmiıer seneye mahkdm ettiAi üç aabi& 

İstanbul 6 (Hoııusl) - Atl· 
na'dın blldirlllyor: 

Eski Dıt bakanlardan Bay 
Mlhalakopulos, Atlna harb 
dinnının verdiği kararlardan 
dolayı halkın g~ııterdtğl aeabl· 
yeti fazla bulmakta ve htlku
metln eerbeat bırakılmaııı 10· 
zumunu mftdafaa eylemektedir. 

Ahali fırkuına ıneneob 30 
meb'uı tarafından verilen ka· 
rarlar, bet kltlllk. bk heyet 
tarafından Bııvekll Bay Çal· 
darlı'e blldlrllmiıtlr. Ba ka· 
rarlarda (Proyla), (Anebartltos) 
(Kıtlmerlnl) ve (Eatlya) gue· 
telerlnln kapablma11 lıtenlll· 

7orda. Bay Çaldarlı, paetelor 

hakkındaki kararı derhal red· 
eylemlotlr. 

İstanbul 6 (Raıusf) - GI· 
rld alay kumandanlığını tayin 
olunan eski barb dlHnı relıl 

miralay Bakopuloı, Glrld'e 
hareket etmlttlr. Mamalleyhln 
barb dbaaı bıtkanlıgtn .. n 
af fına eebeb, karardan aoara 
gazetecilere beyanabdır. Boko· 
puloa, bu beyaaab•da: 

- Ben 6rbcıbk tanımı· 
yorum. Vicdanım neyi emretti 
lee ona yaptım. 

De mitti. 
Atlna, 5 ( A.A ) - Atlnı 

ıjınıı bildiriyor: / 

- Sonu S DCG Jlacl• = 
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Fransa Şark Hududuna 11'T e o ya ~ o D lY y lY m o a ır o ip Güni\D =----
A k Yoll il Ktıçtık Duyunı~~ 

- Bııı 11~ yOz~r- - oı~ık ~.:~~~ede okuya· Bulgarlarda lV!_ı Silahlanacak 
1 

E~!ç:.~~::: ;.~:~ş:~: 
fikirlerini toplamakla iktifa bileceği tahmin olonmaktadır. s K ~ d B 1 D K başmflffettltllğl; son zıaı•O 
etmlt olan Fransa ve İngiltere Londra 5 (A.A) - Bay treza Ollıeransın 3 0 Q e 0fi0• aağlık korumları ile ecz•b:::ı 
ılmdl mD.sbet bir karar ittihaz Vinston ÇorçU Alman teallhatı . "l( lerdeld ölçü &letlerl~I g s-ıı 

ed·l::·~~;ı.oln Porlı mobı ~:~.~~0~: •• :~;~erella;ç·:~~:: şula ca k. Leh is tan .• ita l ya Anlaşıyor. ~!:.:.:~~.~::ı.~·ç•:.::r. ··::: 
biri ıııo malumatı vermektedir. nalt bo milzakerenln tatil cel· _ lerln bir grama kadar 00 et 

Fransa'nın ıark hudutlarına seai esnasında yani 18 nleanda latanbnl 6 (Hoıuat)- Yakın· stan'la ltalyan'ların bazı şart· kumetlerloe gönderdiği söylen· tarttığı görftlmftştilr. B••• _,~ 
mfttevecclh olarak kGllfyetli yapdmısıDI kabol etmiştir. da toplanacak olan Streza kon· larJı şark mlaakına glreceklerl mektedir. İyi haber alan ma· zahamelerde menoursuz bJ JJıı 
asker! hareketleri haber nrll· Avusturya. lngiltere: feranaındıı Almanya'nın allAh· bildirilmektedir. hafllde söylendiğine göre, bu teraziler de bulunmuşror· eei 
mektedlr. Londra 5 (A.A) _ İngiltere !anması mte'eleal konuşolacağı Loodra, 6 (A.A) - 8. Moı· muhtıra aşağıdaki noktaları lh· gibi ölçftlerln değlotirllOl 1' 
Streza Konferansı: hükumeti Avoeturya'nın mec· gibi Bolgarlstan'ın da ıllAhlan· eollnl'nlo Straae konferansı için ıha etmektedir : için atAkadarlara teblfgıt 

Lonra, 5 (A.A) _ Taymls buri askerlik hizmetine dal.r maaı işi milzakere edilecektir. bir muhtarı hazırladığ• ve bo 1 _ Almanya'mn bir taraf· pılmıştır. rl• 
gazetesinin parlimeoto muha· olan talebi hakkındı ancak lstınbol 6 (Baaoet) - Lehi · mohtırayı Parla ve Londra hO· lı hareketi kare1&1odı İngiliz, Tetkiklerin sona bir r•~rfl· 
biri yazıyor: Cenevreye vaki olduğu zaman J M Fransız balyan noktal nazarlı· Ôkonomt bakanlığına btld 

Batbıkan bay Mak Donald vaziyet alacaktır. apon ve ançuri lmpa• rının tavzihi. mlştlr. 
ılmdlllkStreza konferansına eabsen Parla 5 (A.A) Şimali 2 - 3 şubat tarihli lnglllz· Belediye işleri 

49 
lttl11k ftkrlod., değildir. Bo prJd hudodlarının ve letlb · t ı K K Fransız tebliğindeki muhtelif Q eol d 
konferana lnglllz bakanları tara· klmlırının mohafazaınnı temin ra or arı. arşı arşı ya... boeosatın tahakkuk etttrllmeel öğl!:~~ı~:n::i::ı::ı~; bttk~ 
fındın muhtelif hükumet mer· için cenuptan tıç piyade ta· için iiç devlet araeında miiete· U 'oO .~ 
kederinde tetklL m•zıkerelerl· b d İıtanbol, 6 (Hoaoet) - Mançorl imparatora Puyl, "Blyl" h Lll' , 1 1 Doktor Bay Behçet z tkt# .. u ura göo erllmlştlr. rek bir cep e teşa. ı mee e es . kanhğında toplanmış, bir 

f imparatoru ile bo akşam Yokubamaya vasıl olmuşlar. İmpara· 1 kl ll 
talya'nm Tedbirleri: 3 - Avustorya eti 4 ve l•lerl çıkarmı•tır. nln aon aafhası olmakla bera 

her kat'i mahiyette kırar itti· 
baz edecek değildir. Eğer Stre· 
zan'ın verdiği neticeler Alman· 
ya 'yı diğer bir konferansa da. 

torun bindiği krovazör, 70 Japon harb gemlel ve 100 tayyare h , • 1 v v 
Roma, 6 (A.A) - Hava ta· bo lstfklAll mo aıaza ıç n en B .... ı d H ere 

tarafından takib edlhnlatlr. ag ar a aş 
arrozlanna kareı mftdafaa bir· v iyi çarenin ne olduğu mes'elesl ,dl 
lfğl Roma valisine bir eakınma Mançurl lmparatorn, Tokyo'da Japonya lmparatoronon resmi 4 _ Avustorya, Macaristan Kemalpaoa kazası bığlıt1" 
projesi vermiştir. Bu proje tat· mleaf iri olarak bu ayın 15 inci günQ akıııımına kadar kalacak ve Bulgarletanla akdedilen sulh Bambul adında bir il'..,.«• 

vet etmeğe m6sılt ise, bay Mak· blk edflmek tızere hemen aIA· ve bo mGnaeebetle Japonyanın bazı bftytık ıeblı terini de gezecektir. moabedelerioln bazı ahkAmının ehemmiyetli zararlar y•P ..,o· 
donald'ın bo konferansta tıhaen kadar dairelerce tetkik oluna· B ) • 'd- A k Ş" tadili mes'eleel. bıtlımııtır. Mıntaka zir••' ı-· 
fttlrak etmeılnln ıayını arzu caktır. u garıstan a s eri ura Şimdiye kadar bo programın dftrltığü; bo haşere tle y•~,, 
bulunması ihtimali vardır. Londrı, 6(A.A) - Gazetelere sı· vı· ı Bı· r Kabı· nenı· n muhteviyatını resmen teyld cak eavaı ıeklfnl teshil ,,, 
Bay Eden: göre 8. Eden'ln Avrupa hilkti· eder malumat alınamamıetır. mahlllne btldlrmlıtlr. 

Kolonya, 5 ( A.A) _ Bay met merkezlerine yaptıAı seya· Parla 6 (A.A) - Alman la· öldftrdft 
Eden bu sabah saat 11,3 de hı.•rtdteır.·elde ettiği neticeler fDn· Gelmesi Bekleniyor. tlhbaıat btıroımndan: Menemen'ln Buruocok _!~~ 
Brtlksel • Oetanda ekspresi Jle Straae .konferansı için yapıl· 11 ue 

h L 1 V 1 ddldl F makta olan hazırlıklar RQma, yünde Kayserli Oso:ı• ıel' 
area.et etmiştir. - az yet el r. akıt İetanbal, 6 (Bu.asi) - Sofyadan gelen haberlere göre, Bol· Ramazan ahırda bıyvaoıo• ~ 

fsveç mddafaası: •rr bir lhtil4f tehlikesi alelo· gırlstın askeri turası, aekerf birliği feshetmlıtlr. Bulgarletın'ı Parls ve Londra htıkumetlerl .kik ederken hayvan örkıPO• 61' 
Stokholm, 5 (A.A) - Bllyftk mum zannedildiğinden daha idare için sivil bir kabinenin iktidar mnkllne geçmesi arasındaki görüş ayrılıkların· tekme atarak Rao:ıaııo'ı 

erkAnı harbiye başkanı hdku· azdır. beklenmektedir. dan dolayı cldii müşkülAtla ddrmtıotilr. 
mete y111dığı bir mektnbda 2 - Müşterek emniyet slı · •. •, • karşılanmaktadır. j 

1 1 temine Polonya muhalefıetten B V • } ' V f1t• "' ( Londra 6 (A.A) - Strasede Hukuk GazeteS _.,,t 
U 01 araraıı vaziyetin karıtmaaı ay enıze OS un a Jzog U or 
netlceııd olarak leveç mddafaa vazgeçebilir ve Almanya'nın taklbedllecek usol hakkında İetanbul'da neıredlllO 10. 

konetlerlnl lAzımgelen harb bugftnkü vaziyeti muhafıza et. Isticvahında Çok Fena va- tyl htber alan mahfellerln olan hnkuk gazetesinin 9e~11· 
ılJAblarlle techlz etmek üzere mekte devam edeceği de mu· verdikleri haberlere göre, ene· el sayısı değerli meslek 1 ıı' 
tedbirler alınmasJDı lstemlttlr. hakkak değildir. lıi İngiltere hükumeti 8. Ede· rlle çıkmıştır. HukakçulırııO 

Erklnı harbiye batkını ban· 3 - Ziyaret edilen devlet· ziyete Düşiih Kalmıştır .. nln yaptığı ziyaretlerin neticesi tavsiye ederiz. 
dan baeka aekerlerln tlmdlkJ lerden hiçbirisinin ıııkeri taar· hakkında bir rapor verecek ve Burnava MftdOtO,. 
mtıdafaa teşkllAtı dahilinde ta· ruz niyetleri yoktur. Hepsi sol· İstanbol, 8 (Hoeusi) - Atlna'dan bildiriliyor: bono Streea konferansında ıoğ" 
11 l f han tanzla.ılnf tlddetle f•tl· M b L dl V ' Gelibolu lık&n meo:ıor o•' m er ol ·daha iyi bir eekllde .. o a .. eme e lmekte olan bay enlzeloa un vaftfzoğlu Pleta· hazır bulanan devletlerin mOa· afi .ti 

bil l 1 1 yorlır. 1 hl ı 1 d tayin edllmiı olan BorD Jçe>· 
yapa me er çlu ayrıca ted· 4 - B•y"L a a ena vaz yete tışmüştür. takbel siyasetlerine dair umu· hlye mftdO.rtı Bay Edlpı a .. t' 
birler alınmasını da fatemlttlr. u ua. Brhınyı ıiya· • • • • • ., .. 

1 1 R Y . D . il mi bir miinakaoa taklb edecek· İaler Bakanlığınca tekr•r o·~t 
Pırla, 5 (A.A) Alman :::,nmneL ealçalsnı ~.·ağnlımhuvegayaeçyı~ usya, enı emı ryo a. tir. Her devlet bu hususta keD· nvava nahiye mftdOrlftğ " 

istihbarat bil.roan bildiri yor: .. .. .. 
İyi malumat alan mabaf llde eözlft kalarea Avrupı'ya yardım dl teldtflerlnl ileri sürecektir. bırıkılmıotır. J .. 

1 
bak•nlar meclisinin Strezada edebilir. rı lnşaSlll3 BaQlıyacaktır. Lo!~raco:ef~~ym;~ G•::!1:ı'n;,: Tavuk Hasta•S dt 
mftzakere edilecek ftç mflhlm Niyas Kronlkle gazetesine Y Urla'nın Kilizman kôı~,4' 
mea'ele hakkında cumartesi gil· göre B. Eden'Jn harici seyaha· Bu Hatlar Yalnız lktısadi, Deg"' il gelecek Straee konferaneı hak· tavuk lstaeyonnnd~ tıf~ır•~o 
n6 llzımgelen direktifleri tes· tinin neticeleri fonlardır: kında gôrüımfiştür. Kole?a çıkmıf, baytar ıt'''' 
bit edeceği ıöylemektedlr. - Mıntakavi misaklara iti· Ayni Zamanda Askeridir.. Bir Alet dan ııhhi tedbirler abP'° 
Strezadan sonra Moskova ve mad çok azalmıotar. Şark misakı H ·ı i 
V 'd d ölmfiııt"r. Çilnk• ne Polonya, Moakova 5 (A.A) - Cenup Uralanda mGteaddit demlryolları ( d E • • Bay 1 ID •"''' areova a a görOttılece.k olan v u u -:ı C8 İfilJŞIJr, 111 a J:J~ ...t' 
bn mes'eleler ıunlardır: ne de Almanya bunun falde· lnıaeı taeavvor edilmektedir. Bflbaeaa geçen yıl baelanılan Ufa· Foça kaymakam ıoıP ,,r 

ı _ Fransız, lnglllz, İtalyan sine kani değillerdir. Avustur· Magnitlgorek hattının inşası çabuklaştırılacaktır. İnşa edilmekte Ankara, 6 (Hususi) - An· kaymakamı bay Nosreı ~,ııı 
meııl birliği. ya'nın latlklAllnl muhafaza için olan hatlarm yalnız lktısadi değil, ayni zamanda askeri bakım· kara Ziraat eostlUhii baytar edilmlııı, şimdiki kaY'°'_,,11 

2 Al tuavvur edilen misak can çe. lardan olan faydası bllbaaaa kaydedilmektedir. Bu hatlar Gorakl· profesörlerinden Samuel, nebat, bay Hilmi de 45 lir• ~"aor· 
- manya'nan mecburi OJ" 

aakerlfk uaoltıntıo kabulii 1ize· kltmektedir. ÇOnkft 8. Bitler Moskova ve Lenfngrad fabrikaları gibi orta Rusyanın btıyfik fab· hayvan ~e insan hastahklarını mahalli idareler umoı:D ıolOOe 
rlne Franaa tarafından ulualar Avaetorya'nın kendi, mukadde· rlkaları ile beş yıllık pl&nın neticelerinden olan Magnltlgoreklde· tethle edecek bir alet lcad et· lüğii ikinci şube miidi1t 

ratı ve lstlkbalı hakkında re· ki maden merkezi arasındaki meaafeyl kıealtacaktır. mittir. naklolunmoştur. korumana yapılın müracaat. 

3 - Şark misakı. 
Maamaflh bu hususta veri· 

lecek direktiflerin gayet alh· 
tiki olacağı ve bay Laval'ı 

Strezada lcabeden teşehbftelerl 

yapabilmek için ıalılhlyet veri· 
leceği tahmin edllmcktedi.r. 

Fransa resmi mıhaflll tara· 
tını.fan uluslar kurumuna veri . 
lecek karar ıuretlnln Strezada 
mOzakere edileceğine dair Lon· 

dra'dan gelen bir havadlel iyi 
karoılamıştır. Haber alandığına 

gôre F.ranea hükumeti de bu 
karar bllAhara Alman bOlul· 

meli ile mtlzakere kapamıyacak 
bir şekil verilmesi hususundaki 

İngiliz mD.taleasJDa letlrak et· 
mektedlr. 

Franıa hariciye nezareti mü· 
tekabll m6zahıret eıHlarına 

mdıtenh bir Franaız · Sovyet 
mlaakı akdi için yaptığı ıon 

teklifle Moııkova'nın cevabını 

beklemektedir Bay 

ylnl kollanmasına mdsaade edil· 
medlğlnl iddia etmektedir. 

Lokarno muahedesi sadece 
haf lf bir emniyet hl881 vermek· 
tedlr. ÇOnkii Fransa ve Al· 
manya Şarki Avropı'ya çolt 
sıkı bığlanmıolardır ve orada 
çıkacak bir barba muhakkak 
ıürükleneceklerdlr. 

Bo gazete yazısını eöyle bl· 
tlrlyor: 

- Mtıoterek hareket ile eu· 
rle arasında yapılacak tercih ge· 
clkmlyecektlr. Gelecek 15 gtın 

içinde yapılacak konferB11sların 
eolha veya barbn tesirleri Ver· 
eay moıbedeelndenberl yapılan· 
lardın daha genle olacaktır. 

ltalya'nın Fikri: 
Roma, 6 ( A.A) - Strezı 

konferanaı Almanya'da mecburi 

aııkerllk yapılması dz"rlne Fran· 
aa'yı verdiği istidayı tetkik 

edecek olan uluslar kuıumu 

vaziyetlerini tesbit edecek bir 
mahiyette tel4kkl edilmek· 

tedir. Bu üç devletin Avrupa· 
da sulh için tehlikeli noktalat· 
dan birisi ne bir çıban başı 

koptoğu takdirde alacakları 

mtıeterek vaziyetleri de tavzih 
etmeleri lcabettlğl ddşftnOlmek· 
tedir· Bundan bıtka Strezada 
Avusturya'nın latlklAllne hOr· 
met temini için lcabeden ted· 
birlerin de alınması 14zımdır. 

Bazı mehaflllere göre İtalya· 
nın Streza konferansını yeni 
bir sllAhları buakma pl4nı için 
hareket noktası yapmak husu· 
sonda vaki olacak gayretleri 
tamamen bot tel4kld edeceği 

aöylenmektedir. 
Parle, 6 (A.A) - Gazeteler 

lnglltere'nln Strezada alacağı 
vaziyeti ıorootuımakta ve bo 
vaziyeti Roma'nınkl kadar H· 

rlb görmek istemektedirler. 

Londra G (A. A) - Tıymls 

. Edenin Pra :al a· 

Jetinden hosule gelen neticeleri 
tetkik etmektedir. B. Eden Çe· 

koelovakyanın, Almanya ve Po· 
lonya rgd cevabı ver11eler bile, 

Fransa ve Sovyet Posya ile 
şark mhakını lmzalamağa hı.zır 

olduğunu miieahede etmletlr. 
Mıaamaf Ilı 8. Benes ba moka· 
veleyl imza etmeden evel B. 

Laval tarafından Moskova'yı 
yapılacak seyahat neticesine 
intizar edildiğini de eôylemlştlr. 

~. Denese göre, Polooyanın 
f lkrlnl değiştirmesi ihtimali 

yok.tur. Her halde kabule ıa· 

yan başka bir hal çareel bu· 
' lubmazsa Pırla · Moakova · Prag 

mleakının esld Aekllnde tahak· 
kuka artık lmkAn kalmadığını 
kaydetmektedir. 8. Eden Av· 
rnpıda barıtı temin etmek için 
taklbedllecek yegAne yolun ar · 
tık mıntaı.a misakları değil fa· 

kat bQtftn Avropa'yı içine ala· 

cık omumi bir uzlaemı olduğu 
kaaaa~tae vumıttır. 

İngiliz siyasal mebaf ilinde 
8. Edenin bn eeyahatları ma· 
lumıt almak noktai nazarından 
çok faldell olduğu kanaati 
vardır. Vakıa bal çareleri bul· 
manm kolay olacağ~na intizar 
caiz değilse de hiç olmazsa, 
bo seyahat B. Edenin herhangi 
bir çarenin dahi gayri kabll 

olduğuna dair menfi bir kana· 
atle avdet etmesi gibi bir ne· 

tice de vermemiştir. 

Taymls'in Varşova ve Parla 

muhabirleri ayni fikirdedirler. 
Varşova muhabiri 3 Nleand11 

neorolunan resmi tebliğden do· 
layı İtalyan, Fransız ve Sovyet 
mahafillnln lnklsarlarını sakla· 
makta oldoklarını bildirmekte· 
dlr. Bo mahafll daha sarih 

bey anıta intizar etmiş oldokla· 
rını söylemektedirler. 

DJğ"r taraftan Polonya resmi 
mahaf ili bay Eden'ln seyahatin· 
den çok memnundurlar. Çanktı 

bu ıeyahat aetlceel olarak Po 

1 tf~· 
lonya'nın menfi vazıyet 1d' 

I oodrt •ıt 
hının bondan sonra J e.ı•• 
ve T,ondra vaeıtaelle ~_,ıl 
daha iyi anlışılacağıll• 

teri vardır. 0 ~ır 
f_ 9101 "' wglllz harlct slyae• foıollr 

çok cepheleri itibarile 0ıd~ 
elyaaaelle mutabakaU• J 
da memnuniyetle teebll 1,~ 
mektedir. Bu mutaba~•' atr· 

1 de ..d• 
taklb olunan gaye er 0dO"' 

efC ,, 
fakat usullerde de iP 10" 

Parls muhabiri de. f'~e --· 
şark misakı mes'eleelO OO'l~ 
bet neticelere varo:ı•k ol ,... 
den vazgeçllmeğe teıP•1 ••1-
lımıştır. Şimdi dıh:e,ı d ..J 
uluslar kuruma çerçe os• ,.. 
lhıde umumi bir anl•I 

sona döntılmiietOr. J t_ 
k'' Fransa ne yapca · JJd l 

Parla G (A.A) - ı.ı ~., 
toplanacak.: olan bak•

0

5,,.,-..1 
seylnde Franaa'nıo b•~r . 
alacıAı vazl yetin • 111 ~ /, 

- Sona 5 inci 1 

ti 
tı 

v 
l 
ı, 

b 
d 

• 
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- Baıı 1 inci yüzde -

Atlna hırb divanı kararının 
doğurduğu heyecanla alakadar 
01•rık bazı ecnebi gazeteler 
ltrıfından ıon gönlerde pek 
tl1ıde IDftbalıiğalı ıaylaler neı 
tbedllnıtştir. Ef kdra umumlyenlo 
lr L d ~&mı tıralındım lQzumun· 

tQ fııla merhamet eserl ad· 
tdHnıı, olan bu kararın do 

~lltdu.;o Uk intibadan sonra 
llldt arttk siyasal mehaf ilde 

;~ halkın geniş tabakalarında 
8 

kirlere sftkunet gelmiştir. 
~ tlnlar, ba1Jhca amacı memle· 

ett11 yı.ikselmeei ve 11on hô.dl· 
•elerd 
d en eonca siyasal hayatın 
Gıtlnıesl olan Çaldarls hflkfı· 

:ttlnıo hattı hareketi ne kadar 
a0ğttı olduğunu anlamışlardar. 
QJ fl"Gdıo bııka inkAr bbul d · 

ıt~ı bir hakikattir ki, bazı ga 
h eterin ortaya attıkları bütün 

1.it1•1~ra rağmen eükun, ne 
ı_ 111 da, ne de diğer mıntak.a · 
"tdı b 
80 lcblr zaman ve hiçbir 

l'~tle bozulmamııtır. 
dıt ngnn meb'oean mecllelnln 
il •lllnıası, ayan meclisinin 

d~:ı ~e sllAhh kuvvetlerle 
t erin muzır unsurlardan 
'itli l 

t ı enoıesl hakkındaki ita· •t"Q 
btı •rnelertn neşrinden sonra 
Yıat~n umumi dikkat l 9 mı · 
~l llllbabatına teınerkilz et· 
ot Hlr. Bu intihabata çıkacak 

•ıı 
~lllt tneclls parlıtmento reji . 
hrıı, Yeni ökonomlk ve sosyal 
badı ta oydurmağa v,. geçml~te 
ı:ıı 8 olan nifaklardan Ari ye 

aı, 
aı 18•1 hayatı temine matuf 

•tı 
l:ıtııı Yeni esas teşkilAt kano· 

, 
11 hazırlı yaca tar. 

<ıtlnı ,. ( " A) 1 ~•h~ ~ ı ·> .u. - dama 
}flıb Um edilmiş olan sdvarl 
14tı~~~ıea Bolans sabahleyin Se-

1 te kurounı dlzllmlıtlr. 
<ıtlrıa 5 

tls'f • (A.A) - B. Çalda· 
llttı~ '•hıtsızlığı dolayıeile ge· 
~1011 londllle baobakanlık moa· 

Va~~l~ 'aılfeslnl O tOne almıştır. 
latd heyetine memur hakan· 
t •ıı B M llerı · avro .Mlhalls dış 
ttıhte hakanlığını vekileten de· 

S etnıfştir. 
•hık d &t•leı •tarı l1Jlerl hakanı bay 

te'dc~~:s Yonanlstan'ı Cenev· 
ttı:tıe~t CtkılAde lçtlmaca temsil 

.\u kabul etmlotlr. 
'-'tı'ı"Qna, 5 {A.A) - Yunonls· 
)itıd tıloefar kurumu konee· 

e ba 
tettıeıı Y Mıkelmos tarafından 
tttQ,.ı_ edtteceğl resmen teeyyüt 

. ,..tedı 
l>eııı:ı r. İstifa eden hay 
~kın~ıo~hınun yerine maliye 

darı8 ~~•na başbıkan hay Çal· 
ı ~etfne l 
etınb a mıotır. 

tıı•d, oı, 6 (Hususi) - Ati· 
n,,. ~ blldfrlllyor: Başbakan 
•ltıe •ldarı hastadır. Kendi· 

1 Gen ttı:tıek erat Kondllls vek41et 
ledır. 

Davet .. 
1 - Askerlik meclislerin· 

de muayeneleri yapılarak pi· 
yade sınıfını ayrılmış ve her 
ne suretle olursa olsun arka· 
da1Jlarından geriye kalmıo ve 

ya çağmldığı halde gel mi yerek 
bakayada kalmış 316 326 ve 

henüz askere çağmlmamılJ 327 
ve 328 doğumlu yerli efratla 

yoklama kaçak.lığından ele ge· 
çerek euhede muayeneleri yap 
tmlmıe ve sınıfları piyadeye 
ayrılmıo yabancı efrat. 

2 - Gene her neden olur· 
sa olsun şimdiye kadar aevke· 
dllmlyerek geriye kalmış olan 
316 328 ve henüz çagmlma· 
mıı ;329 doğumln gümrftk ve 
jandarma sınıfıoa ayrılmılJ ef· 
rat bu nlean ayında tayin edl 
lecek günde tertip edildikleri 
kıt'alara göoderJlmek üzere 
askere çağmlacaklardır. 

3 - Bu efradın şimdiden 

hazırlıklarını yaparak çağın 

lacakları gftnde şubede bulun· 

maları ve bulunmadıkları tak·· 
tirde I! anuni cezaya çarpıla 

cakları ve bedel verecekltrln 
b"dellerlni vermek Qzere der
hal IJUbeye gelmeleri ve ad 
reslerlnde değişiklik olanların 

olmdlkl adreslerini blldfrmelerl 
ilan olunur. 

~~~--·~~~~~~~--
iz mir Telef on 
Şirketi işleri.. 

Cuma gOnkd sayımızda, 1z. 
mir otomatik telefon olrketf 
işlerinin Ankara'da yeniden 
göril~Qlmlye başlanacağı ve be· 
tediye başkanının bu gör(lşme · 

le-rde bızır bulunacağı hak kın· . 

da bir haber vardı. Belediye 
baokanı doktor Bay Behcet Uz, 
dan bir muharrlrlmlze, hundan 
bıberl olmadığını ve böyle bir 

seyahat dftoünmedlğlni söyle · 
mlştlr. 

Sıhhat Müdürüne 
Don Ameliyat Yapıldı. 

Epey zamandanberf hasta yat· 
makta olan şehrimiz sıhhat ve 
içtimai muavenet müdürü dok· 
tor Bay Cevdet Saracoğlo'na 

dan akciğerinden muvaffakıyetle 
ameliyat yapılmıştır. 

Gümrük Deposu 
Birinci kordondaki hangarlar 

gümrfik. idaresine verilmişti. 

Borası giimrilk deposu olarak 
kullamlacaktır. Hangarın tahta 
dıvarlıırı yedi bin liraya beton 
olarak tamir edilecektir. Tahta 
kısım bugünlerde tamamen kol 
dırılacak, beton inşaatına baş 

lanacaktır. 

~TAYYARE SINEMAS_I _ 
G. aısı Bu giln Telefon: 3151 
•ee1n lene (llARB) filiminde alkışladığınız Charles Boyer ÇiLG iNo'atki(AN., 
~<CARAVANIE) 

Bn~tnn hnsn aşk, heyecan ve musiki filmi 
ıt. • ._ A Y R 1 C A 
l'll~. 

Fok 1 Aşık (Giilftnçln karikatür komik) 
8 Donya Havadisleri (Türkçe sözlü) 

~ .. -;~~~---_.:;S:,ea::ns Saatleri 
l> "snu· ----------ttoetnb 15

- 17- 19- 21 30 'rolKKAT: Hnrgüo ,;on halk 
c: 

13-ıs ' 1 seansı ucuz 21,15 Ctınıa: 13 le Mektepli scaneı eeanııdır. 
· Fiatler: 
ılAve acansı vardır. 25- 30- 50 kuruetur. 

...... 
Mimar 
Sinan Gnnu .. 

9 Nisan salı günü Balkevln 
de Mlma: Sinan için bir ihtifal 
yapılacaktır. ihtifale bütün mi 
mar ve mühendleler gelecektir. 

Bu toplantıdrıı, mimar Bay 
Necmeddtn tarafından bir konfe. 

rans verilecek ve Mimar ~lna 
nın eserleri bir sinema şeklin · 

de gösterilecektir. 

Italya Kliringi 
ve ihracatımız .. 

Ankara Tür kof ieloden tehrl 
mlz ticaret odasına gelen bir 
yazıda İtalya'ya nisan klfrlnkli 
ldbal4tımız kontenjanı 1934. 
sent>sl kontenjanının aynlsl ol· 
duğo bildirilmiştir. 

Damızlık için 
Yeni Aygırlar Alınacak 

Ziraat Bakanlığı, aıuhtellf vl· 

!Ayetler için damızlık aygırlar 

satın alacaktır. 

VU4yete gelen bir bildirimde 
yarıı v" ıelı\h encümeni tahsi· 

satlle vll&yette yapılan yarıelara 
f~tlrak eden sof •eya yerımkan 

Arap atlarının her koşudan ev. 
vel ve koşuyu m6teakip ayrı 

ayn muayenesi için zootekni 
müfettişinin veya vil4yet baytar 

mOdürüoün başkaohğı altmda 
2 3 kişilik heyet teşkil oluna· 

rak atların ayrı ayrı muayenesi 
istenmiştir. Bonle.rdan damız 

lığa yaradığı ve hOk.umet de· 
polarmda damızhk aygır olarak 

kullanılabilecek evsafa malik 
bulunduğu anlaşılan Hf ve ya 

rıınkan Arap aygırlarının ced· 
veli ve fotoğrafları koşudan 

sonra hemen Bakanlığa ~önde 

rllecektlr. 

Panayırlar 
Ankara Türkof lainden şeb 

rlmlz Ticaret ve sanayi Oda· 
sına gelen bir yazıda mayısın 

üçünde açılarak ondçilnde ka· 
panacak olan Uluslararası Bu· 
dape1Jte panayırına l1Jtlrak 
edecek olanlardan Roman· 
ya yolu ile gideceklere parasız 

traneh vizesi verilmesi hak· 
kında memleketimizdeki Ro· 
manya konsolosluklarıou emir 

verllmlo olduğu bildirilmekte· 
dlr. Şu kadar ki, vesika · 

suun 27 nisanla 13 mayıs ara· 
sındı ve gello vlzeeinin 3 ve 

19 mayıs arasında verlleceğtnl 

ve bu paraeız vizeleri alabil· 
mek için de Romanya'da kon· 
trol memurlarına gerekecek 
olan muteber bir paHport •e 
Budape1Jte Ticaret odHı tara · 
fındın verilmek'! olan bir eergi 
vesikası eahlbl olmak lAzım 

gelmektedir. 

§ - Plodiv panayır komi· 
resinden Ticaret odasına gelen 

bir yazı Plodiv panayırı Bul· 
garistan Krah ÜçOncü Borls 
tarafından 29 nisanda açılacağı 
ve 12 mayısta nlhayetlı~nece · 
ğlol bildirmektedır. 

iş Yapmak istiyor 
Belçlka'da bir labrlkatörden 

ticaret odasına gelen bir yazıda 

muhtelit bir tpllk labrlkaeı alet· 
lerl satmak istediğini bildir· 
mektedfr. Malumat almak. isti· 
yenlerin ticaret odasına mtıra· 

caatlan. 

-...... 
Atlı Spor Kulübü 
Hazırlıkları. 

Cumuriyet Balk partisinin 
önıı, dOşmeslle İzmlr'de bir Atlı 

spor kolübd kurulacağını ge· 
çenlerde yazmı1Jlık. Aldığımız 

haberlere göre, kulübe girecek 
yurddaşlanmız için çok bftyük 
kolaylıklar göeterllecektir. 

Kalübe girme şarh bet ll 
radır. Memurlarla zabitlerden 
ve ailelerinden yarım ücret, 
yani lklşerbuçuk. Ura alınacak· 

tır. Bundan başka, herbangt 
bir ailenin ikiden fazla olan 
nüfoeu için de gene yarım ÜC · 

ret verilmek euretHe kulübe 

girilebilecek tir. 
Ht-m uluıal bir epor olan 

biniciliği diriltmek, hem de ulu· 
eal bir eervct olan atcılığın in· 
kl,afını temin etmek için ku· 
rulan Atlı spor kulübüne alılka 
göetermek, vazifemizdir. Haber 
aldığımıza ıı;öre birçok. yurd 

dışlar ıimdlden müracaat ede· 

rek kaydolunmıya batlamıo· 

ludır. 

Tütün 
işçiler Birliği .. 
Yıllık Toplantısını 

Yaptı, yeni heyeti şeçti 
Cuma günü C. 8. partisinin 

birinci Kordon'dakl birlikler 
merkezinde tütün loçiler bir· 

llğlnln yıllık genel toplantısı 

yapılmıştır. Kıdın erkek yüz 
lerce tfttftn lşçfei toplantıya 

iştirak. etmiştir. Birlikler bürosu 
şef l Bay Osman toplantıya 

başkanlık etmiştir. İdare heyeti 

ile murakabe heyeti raporları 

okunduktan ve onaylandıktan 

sonra yeni idare heyeti ·lseçlml 

yapılmı1Jtn·. Bay Osman Şen; 

ahı klotllk idare heyetine seçi · 
lecek Oyelerden 6çilnftn bayan· 
lardan olm111ını teklif etmiş ve 
teklif onaylanmıotır. Seçimde 
idare heyetine bayın Fatma, 
Mel&hat ve Zehra, bay. Cemal 

Abidin ve Mehmed Ali geç. 
mlı,lerdlr. 

Muallimler 
Vilayet Kurulta
yından Mesken Bedeli 
Alacaklarını istiyorlar. 

İzmir Muallimler hlrUğl yeni 
idare heyeti; muallimlerin geç· 

mle senelerden vr.rilmemlş olan 
mesken bedellerinin verllmeat 
için teşebbüste buluomuıtur. 

Bunun için vUAyetln yeni yıl 

bt1dceslne, 900 muallimin ala · 
cığı olan 56,000 liralık tahsfaat 
konulmaeı vlliyet genel kurul 
tayından rica edilmekte ve vll& 
yetin mes'eleyi genel kurultaya 
bildirmesi fetenmektedlr. 

Miltekaid Muallimler 
Maaelarını Bekliyorlar 

Maaşlarını Busnei muhasebe 
veznesinden alan mQtekald 
muılllmler bir aydanberl havale 

eebeblerile maaı alamamıılardar. 
Bu yüzden eekl okutanlar ara· 
eıoda şik&yet hao göeterml~tir. 

Boeuei muhasebe mOdQr vekl · 
lloln nazarı dikkatini celbede· 

rlz. Bayat babalığı malumdur. 
EHeeo çok az bir maao alan 
bo değerli mdtekaldlerln dllf"k· 

Itri bir an evvel yetine getiril· 

melidir. 

Okutanlarımız. ıederelerın en kanetusı ve u1t 
ıamplyonu Aydm demlryolu 

İzmir muılllmler hlrUğl kon· 
greelnln büyüklerimize çek· 
dikleri saygı ve sevgi tel yazı· 
larına ışığıdakl karşılıklar 

gelmiştir: 

C - Toplantı dolayıslle 

çdttlğlnlz tel yazılarından Re
leicftmhur AtatOrk'ün kıvanQ 

duygularım bildiririm. 
Umumi katlb 

H. R. Soyak 
• • • 

Kongrenin duygularına te· 

şekkOr ve muvaf fakJyetler 
dilerim. 

Ba~vekil ismet f nönil 
• • • 

Kongrenin hıkkımda izhar 
ettiği samlmt hissiyatı tet,.k· 

kür edtrlm. 

B. M. M. Refei 

M. A. Renda 

\...--~~~'-~~~--~~---~ 

Kaçakçılar 
Muhkfim Oldular. 

İevlçre'den muhtelif markalı 
saatleri gQmrftk resml verml· 

yerek posta ile ve paket ha· 
linde memlekete sokmakla suçlu 
bay Fehmi ve bOseyln lbtleas 
mahkemesince nakzen gôrQlen 
muhakemeleri neticesinde lkfoer 
ııene, altaşu ay bapee, ahılJar 

ay Borııa'da eürgiln cezal!ıoa 

mahkum edllmlolerdlr. Bundan 

başka 9704: lira d11 para cezası 
ôdlyeceklerdlr. lık duruşmada 

bay Fehmi beraet, bay Büse· 
yln de altı ay hapse mahkum 
edilmişti. 

lzvestia Ga
zetesine Göre .. 

- Baııı 1 inci sahifede -
yada ve yukarı Sillzyadakl ha· 
zırhklar dolayıelle ciddi emnt· 
yet uneurlarıoı ihtiva edebil· 
mekten uzaktır. Şimdi yapılı · 

cak 1Jey harbın ôoüne geçmek 
çarelerini aramaktır. 

İtalya • Lehistan: 
Roma 5 (A.A) - MGmtaz 

bir ltalyan de\ let adamı be ya · 

nattnda demiştir ki: 
- İtalya şark misakını Le· 

histen girdiği taktirde memnu· 
niyetle kabul eder. İtalya bu 
misaka teveccübUrdır. Ancak 

Sovyet Uoeya ve Lehistan ile 
olan mOnıeebetler dolayıslle 

büyük bir ihtiyat göstermek 
m~cborlyetlndedlr. llalya Sov· 
yet Rusya ile çok iyi mtlnaee· 
betlerde bulunmaktadır. Lehte· 
tan ile de mzn111ebetlerf lhtl · 

razk&r olmıkl~ beraber iyidir. 
l.ehtstao'ıo Almanya ile taklb 
ettiği elyaeel dolaıılle ve Şark 

mleak.ına maruz bulunıfuğun · 

dan bu rnleakın lmzHa Lehi&· 

tanı kafi olarak. Almanya'oın 

kocağına atacaklar. 
Diğer taraftan Lehistan tam 

Tuna mlsalunın temlnaıçala · 

rından biri oldoğundao, ltaly11 
Lehletan'ın müzabaretlnl eeash 

telAkkl eder. 

Süvari Mnhaşirler 
Adliye Bakanlığı İzmir mu· 

hakemelerlnde zıbıtkAbltl ola· 
rak vaılfe görmek oartite İz· 
mir adliye kadrosunda kırkar 

lira ücretli üç süvari mftba1Jlr· 
llğl ihdas etmlotlr. Bu memur· 
loklara alınacak olanlar için 
16 nisan günil eaat onbeote 
mOddeiumomillkte bir imtihan 

açalmaeı muvafık ıörtUmilotGr. 

takımı, cuma gftnü borada 
ikinci Burna.va takımı ile kar· 
oıl11m111tır. Seyirci adedi pek 
çoktu, hakem Bay Ahdi.. 

18 inci dakikada Burnava· 
dan Şeref, takımın ilk ııaymnı 
yaptı. Beı dakika sonra, Kemal 
bir kafa vurutu ile ikinci sayıya 
yaptı . Devre ort111ında bir gol 
daha ahldı. ikinci devrede Bor· 
nava üç gol d11ba çıkardı. biri 
sayılmadı ve Boroava, oyunu 
5-0 gibi bilyük bir farkla ita· 
zandı. Burnava'hlar, çok iyi 
bir oyun gösterdller ve alkış · 

landılar. Tebrik ederiz. 

Dikili Gençler Bir
liğinin Y ıldönftmü ..• 

Dikili, (l..uııot-i)- 4 · 5 Nlııao 
Dikili Gençler birliği teıekkft · 
lünQn yıldönOmO.ddr. Gençler 

birliğine bağlı olan bfttftn Oye· 
lu bugftnü kutlula01ak lçtn bir 

bıf tıdaoberi çalıımıkta idiler. 
Dilo akşam kutlulama başlangıcı 
olmak üzere halka bir mQsa· 

mue verllmfı ve ( Unotolan 
adam ) piyesi pek gOıel ıemsil 

edllmlotlr. 
Vıll General K&zam Dlrlk'ln 

fahri refsll~i altJDda ve konetll 
alAkHı karşmoda çalışmakta 

olan Dikili gençler blrllRl bil· 
basea iki senedeı,berl pek iyi 
çalı~mıo ve binayı mftkemmel 
bir Hlon haline ifrığ ettlkt.-n 
baoka halkın maddi ve manevi 

yükselmesine de hizmet r.tmlotir. 
Bo akşam ıeoellk lçtlmaını ya· 

pacık olan Dikili gençler hlrllğl 
yeni ldare heyetini de seçecek· 
tir. İdare heyetine seçllmeğe 

lıtyik, hizmet etmeğe hezır hızı 
gençler vardır. Bunların da 

idare heyeti arasında 1er alm• 
lan temenni ye ıayan gGrdl· 
mektedlr. Bo itibarlı gelecek 
idare heyetinin daha kuvvetli 
olacağı ve memleket için dıha 

yararlı lıler görectği Omld edil· 

mektedir. 
§ - İki gtındenbert devam 

eden Ukbahsr yağmurlan -;lf t· 
çinin yftzünfi güldürmtıo ve 
tfltüncfilerlmlzlo pamukçuları· 
mızın pek çok t~ine yaraoııtUr. 
Diklll çlftçlal tütftncüUlkt4' ol· 
duğo gibi basene pımokçolok· 
ta da muvıf fak olma~a öıt.D· 
mekte 'Ve çalıemaktııdır. 

TorbJlı'da Konser • 
Torbalı, ( Hueosi ) - Pet· 

oembe akeamı, İzmir mıntakl 
Sar.'at mektebi L.:olo tarafıod11n 

kasabımızda C. 8. F . temeli 
Hlonunda bir konee.r verildi. 
Konserde Şöpen n Bethofeo 'in 

giizel parçaları çalındı . Bllhaua 
taltbeden Bay Nfyaztoin ( Ah 
IJU l~oeler ) opereti çok beğe· 
nlldi, birkaç defa tekrar edildi 
ve Bay Niyazi ile arkadışları 
çok alkıelandı. Konsere veda 

marıtle son verildi. 

N ISA N 
1935 7 1935 
Kasım Gnn 
ısı 30 

PAZAR 
Arabi 1353 Rumi 135 
3 .Muharrem 25 Marl 

Evkat Ezani Vuad 

Gilne• 10,56 5,34 
Ôğle 5,37 12,16 

ikindi 9,15 15,5' 
Akpm 12 18,39 

Yatsı 1,34 20,13 
İmsak 9,13 :ı,sı 
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Altay Göztepe'ye 4-0, Altınordu lz-
mirspor'a 2-1 Galip Geldiler. 

Şampiyonluğa müec ir olacak 

mnçlurdon hirlsi de cama "ünü 
~ 

Al ancak stodyomunda Altay . 
Göztt>pe ve Altınordu . lzmlr· 

spor takımları ııra ıoda ve bin 

lerce ecyircl karşı ında alakn 
Vt: heyt'cnnla tckib edildi. Bn 

yarışmayı gijrmek fçio Vali Ge 

neral Kazım Dlrlk, fırkamız 

reisi Boy Avni Doğan ve Mn 
nlsa eaylavJ Bay Ref lk Şevket 

de g,.Jmlşlerdf. Şampf yona da 

ehemmiyeti olmıyan maçlar bi 

tirfldikten sonra eıra günün en 

m6hlm yarışmasına gelmişti. 

Saat 14 den sonra Altay'Jılar 

arkadan, Göztepe'lller ve ha· 

kem alkışlar arasında sahaya 

çıktılar. Her zaman olduğa gibi 

bo oyunu bOyük bir vukuf ve 
dfirftstlükle idare eden K. S. 

K. lı Bay E aıJ her i l takım 
oyuncularının lisanslarını tetkik 

ettikten sonra takımlar ,u şe· 

kilde kor~ı · kar.şıya yer aldılar. 

Altay: Cemil, Alf 1 Fuad, 

.Mehmed, Enver, Bilm1, Basri, 

~tikrü, Doğan, Vahab, hyas 

Alt:ıy takımı, oyunu kazandıktan sonra. 

~#<i 

~ TE1 ).RAS INDA._ 
.,~.,. 

1 efrikn oumarn!ı: l 9 

Ndveyre abla? 

Diye eordum: 

- Sana yahu, 

rorum. 

81DQ mağ· 

Diyerek bir kahkaha savurdu 

ve il4ve etti: 
- Düşün, böyle bir zaman 

içinde han11l genç kızların bu 

kadar yıkın, bo kadar iyi 
düşünen, bu kadar güzel ve 

kibar teyzezodesl var? Bak, 

biz arkadaş gibi konuşuyor, 

geziyor, eğleniyor ve butün 

bunların bize eaınfot verdiğini 

Yazao: Orhan Rahmi:Gökçe 

görüyoruz .. 
- İIAhl ~üveyre -dedim· 

hAla çocuksun .. 

Yarı clddt, yarılı\tlfe: 

- Ne çocuğa? 

Dedi ve parmaklarile say· 
mağa başladı: 

- Tam ondeklz yaşındayım. 

Arzedehildlın mi. onseklz .. Ara 

mızda ne fark ver ki.. 

Bunu öyledlkten sonra aya· 
ğa kalktı: 

- Bak -diye UAve etti· ho· 

yam bir yetmlşdört.. Kilom da 

Arjantin · Uruğ 
vay 3-3 Berabere. ...... 

Berlio: Arjantin hükumetinin 
Boenosalres şehrinde yapılan 
mtlli müsabakada Arjantin 

Uruğvay üt; üçe berabere kal· 
mışlardır. Müsabaka çok srrl 
ve sert olmuştur. Y eımfşbln 

seyirci huzurunda yapılan bu 
maç iki takım fı;in husuei bir 
ehemmiy~tl haizdi. Oyoncular 

böyle btrşey?. 

- Niçin 

olar. 

Ciddileşti. 

oldu: 
- Peki, 

ıı 

olmHın .. Tabii 

Düşünür gibi 

ben de bundan 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

fiATU/( RAKAtl 

Tefrika No. 19 ~I. AYHAN 

Gecenin Meçhul bir saatında şu feryadı 
duydu: Ayhey ölüyorum, heni kurtar! 
l: Dışardakl rüzgArın çığlıktan, 
tırdların bağırışı gittikçe artı· 

iordu, Ormanda ağaçların dal· 
'

1
• biri birine çarpıyor, ara 

eıra b 
•zı çatırdılar duyuluyordu. 

\'akar· 
' 

- Korkunç bir gect:! 
Oiye mırıldandı. 
- O kadar da değfl .. Maa· 

hlrıtf lb, ıen şehirlerde bftyümüş 
lr it t ızsın, bu eeslerJ, bu gftrül· 

;ıerı, bu kurd, canavar eeele· 
aaı duymamışındır. 

il - Salağın başına bir iş ge· 
1 

diye korkuyorum Aybey! 

1 - Demek ondan siz de hoı 
'"dınıı? 

- Sevimli ve garip bir adam! 

•bı- Ayni zamanda vefakAr ve 
•ktı! 

L lln sırada yakından, çok ya· 
lllltad 
tlt •o bir ıe8 geJdf. Sanki dı· 

't,~dt bir taş yuvarlanmıştı. 
lı L •r, mığaramn ağzına doğra 
r .. dı: 

- Dur Yakar, ben gideyim! 

d1ı - Olmaz Aybey, efz bulun· 
}• ı1ıııuz yerde oturunuz, hatta 

tı111ı 
ge • uyuyunuz! Vakit eplyce 

Çtf! 

Yak hı ar, gllzden kaybolmuotu. 
'•t l.c sonu, köşeden sesini 

''ltl: 

Q Bir lmrd gelmiş! 
"- b•kikaten mağaranın a&zın· 
le~ oyq eoek ııpBBı kadar yük:
l() 

1
' bıeakları kalın ve zorlu 

tu b 
omurdanan bir kord 

duruyordu. Gözleri, kf'elf ka· 
ranhğın içinde lıd elektlrlk bu 
jisi gibi parlıyordu. Bakışlarıos, 
mağaranın içinde beliren gene 
kıza dikmiş, hiç kımıldamadan 
bakıyordu. 

Bir aralık başını gtrfye çe· 
virdi : 

Uzun, uzun, acı acı bağırdı. 

Yakar, tüylerinin ürperdiğini 
duydu ve geriye sıçrayarak Ay· 
beyin kıhcıoı kaptı. 

- Ne oluyor Yakar? 
Kız cevap vermek üzere idi 

kl, kurd eavuoup gitmişti. 
- Büyük: bir canavar, ne 

fena da bakışları var? 
Dlyerek mırıldandı. 

Aybey, ale'lln karşısında ayak· 
ta duruyor ve gülüyordu. 

- Korktunuz mu? 

- Korkmak mı? 
Yakar, bunu söylerken omuz· 

tarını hafifçe kaldırmıştı. 

- Siz yatıp uyuunız fyl olur 
Ay bey! 

- Fakat alı? Siz nerede ya· 
tacaksınız? 

- Ben de elbette kendime 

bir yer yaparım! 
Ayhey sesini çıkarmadı ve 

yilzilnü, mığaranın dıvarına çe· 
vlrerek: posteldlerln ftzerlne 
ozandı. Biraz sonra derin bir 

uykuya daldı .. 

Rüyalar görüyordu. Bo ara· 
hk sayıklamağa başladı : 

- Hatun Hakan! Geliyor, 

geliyor!. Ne güzel, ne dilber, 
ne sihirli bir kadın! . Hangi er. 

kek yilreğl bunun karşısında 

tutunur? Gözleri htr orduyu 
talsımlayacak kadar kuvvetli. 

Ne kadu geçmfştl, bilmiyor· 
do. Bir gürültü ı,ttır gibi oldu. 

Sonra acı, keskin bir feryad 
fşftfldf : 

- Aybey! Aybey yetiş! 

Sanki bir buhran ge ,friyor
du. Mağaranın rO.tobet', hötün 
vQcudonu zedelemişti. Kendi 
kendine : 

- KAbue!. Kabue!. 
Diye mırıldandı. 

Fakat, birkaç saniye sonra, 
daha acı bir bağırtş yükeeldt. 

Bu ees, çok yakından geli· 
yordu; bemf'n birkaç adım öte· 
den ... 

- Aybey, öJiiyorum, kurtar 
beni!. 

Gözlerini açtı. VOcodo bir 
külçe halindeydi. Her tarafı ağ· 
rıyordo. Etrafına bakındı : 

Yakar yoktu! 
Kö~eoln ilerisinden bir gü· 

rfthd duyuluyordu. Sanki iki 

kişi, soloya aoluya boğuşuyor

lardı. 

Fakat bunlardan biri, bir in· 
ean gibi, diğeri de bir kard. 
bir canavar gibi ııoluyordo. 

Yerinden sıçrayarak: köşeye 

doğra kootu ve mildhlş bir man 

zara karşısında kaldı : 

- Arkası var -

Köyleı· Ve Fransa ŞarK Hududuna 
Sağlık işleri. A Y il 

···• sk.er o ıyor. Köylülerin Yaşayışı 
Hakkında Muhtarlara tesbtt ed~cekttr. 
Bildirim Gönderildi ... 

Sağlık yasalarınm köylerde 
yer alm1Bı, köylılmOzOo yaşa· 

yışlarını bunlara göre oydur· 
mal.m hakkında vll4yet köy 
bürosunca hazırlanan bir bil· 
dirim köy muhtar ve ibtf yar 
kurumların gönderllmlştfr. 

Böylelikle, köylü gövdesini 
serernhdın korumak ve kurtar 
roak mümkün olacaktır. Köy· 
Jünün yemeklerini evlerde blle 
ayrı ayn kasıblarda bıçıtk ve ça 
talla yi melni, birçok bulaşıcı 

bastalıklan yol açan parmakla 
yemek: ytmenfo öoOne geçil 
mesi de muhtarlara blldfrtlmfe 
tir. Karyola bulunmadığı tak· 
dirde köylülerfo kuevel üzerine 
yatak sermek suretli~ yatmaları 

ve sıhhi olmıyan yerde yatma 
oaulüne son verilmesi de tav· 
siye edilml@tlr. 

Zati Eşyalardan 
istihlak Resmi .. 

Ankara, 6 (Rusmıi) - Mem· 
lekete gelen yolcuların zati 
e,yalarından fedhlAk vergisi 
alınmıya batjluomıııtır. 

Fransa konf eraoaa, uluslar 
kurumuna vermiş olduğa l!!tl· 
dayı teyld edecek bir muhtıra 
ve bundan baıka uluslar ku 
roma konseyince kabul edile· 
bilecek bir karar projesi vere 
ce\tlr. Bu karar projesinin 
Cenevre'ye Fransa, İngiltere ve 
İtalya tarafından verilmesi f ik· 
rloe taraftar görünmektedir. 

Görünüşe bakılırsa Streaa 
konferansı A vrnpa'oın emni · 
yetini, Avıopa'ya şamil bir 
formül esası üzerine tanzim 
mes'eleefnde bir anlaşma tabak· 
kuk ettfrtlebllecektlr. Avustor· 
ya'oau lstildnll hakkında Frenea 
h6kumetl Roma'da 7 ııon kA 
nanda yapılan andlaemalarlı 

sadık: kalmaktadır. Streza'da 
Nö)İ, Sen Jermen ve Triınoo 
muahedelerloiolo askeri mad · 
delerinin Y"nltlen tetkiki ihtl · 
mali mee'eleel ortaya çıkarsa, 

bu ııadece bfr yoklama mahl · 
yetinde olacaktır~ Filhakika 
orta Avrupanın bugOokQ aekeri 
nizamının değişmesi için küçQk 

htlıifın tasvibi lbırudır. 

Izmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Kıtrşıyaka Bayraklı Mahmud sokağında 13 numaralı hane 
Buca aoeğı belediye caddesinde 65 eekl 75 taj numarala 

kahvehane 

« c Mecidiye caddesinde 1 2 numaralı kahvehane 
« " Nalbant Mehmet sokağında 46 eski No. fırın 

tt c c " " 48 c 32 taj No. 

150 

150 
200 
500 

dokkao 100 
c c Çay sokağında 4. eski 2 taj No. dukkin ~00 

" « 9 Çt~me sokağında 27 eski 19 taj No. dükkAn 200 
c ,, Zaoik ıokaı?ında 2 eski 2 ıaj na maralı dükkAn l 00 
c Yukarı intikam sokağında 31 numaralı dilkkAo 40 
« ,, Zafer 62 eski 48 tej numaralı kahvehane 550 

,, " " 7 eıkf 7 taj oumırah dükklo 200 
,. Şadırvanlı çarşı 21 eski 5 uj No.lo dük.Un 150 
Yukarıda yazılı emvalin mQlkiyeılerln peşin para veya ikinci 

tertip mübadil veslkaeUe ödenmek üzere müzayedeye konulmuş 

lae de haddi IAyikile talip zuhur etmediğinden bir hafta müd
detle temdidlne lıarar verilmiştir. Taliplerin 11.4 935 Perşembe 
günQ saaal 14 te Milli Eml4k mQdürhlğüne mQracaatları. 1012 

İogiltere'nin vaziyeti 
Londra 6 (A.A) - İogllte· 

renin Streza 'da alacığı nalyet 

hakkında k•t'i bir ketumiyet 
muhafaza edilmektedir. Zaotıo 

londuğooa gört', İtalya'nın 
Strtıza hakkındaki daşGncelerf 

Londra'ya bildirilmletir. 
Sellhlyettar mablellerde St· 

reza konferansı İngiliz bıkan· 
larının lettbbıri seyahatlerinin 
bir netices( •e bıllftn alAkadar 
devletleri ıoplıyacak olan A•· 

rupa konferaoıınıu genle mik· 
tarda bir hazırlığı olarak tt'llkkl 
edilmektedir. 

İstanbul, 6 (A.A) - İngiliz 
nazırı bay Eden, beyanatında, 

seyahatinden m6hlm neticeler 
elde ettiğini, dftnya vaziyetinin 
tehlikeli olmaııına rağmen her· 
yerde bonon izalesi için çare · 
ı~r alındığını ıöylemlotlr. 

Londra 6 ( A.A) - Lon· 
dra'ya dönen bay Eden kea· 
dlslolo ve bay Sıym n•oa 
yıpmıı oldukları ıeyıhatln çok 

faydalı olduğunu ııöylemlo ve 

demf etlr ki: 

- Bugünkft A nupa YHI· 
yetinin çok mft,kftl oldugunda 

hiç kfmaenlo tepheel yoktur. 
Ancak her devlet bu m6şkft· 
lıth yenmlye yerdım etmek lete· 
medlğlnden bunların bertaraf 
edilmesi lmkAoıu: dtğlldlr. Bl· 
zlm yırdımımız şu olmahdır: 

Doğra, azlmkAr n denmh 
bir ely1&et tak· b etmek Ye 
uluslar kurumuna •e mftote· 
rek ıulb ıılaıemfne mOzaharet 
eylemek. 

Bisiklet Yarışı 
Nleanın 26 ancı cuma gOna 

Bornava • Maolea yola Oze· 
rinde ve AIHncalt ıtadyamon· 

dan gldlb gelmek: Oıere 40 ki· 
lometrelik btsiUet yarıtı yıpı· 

lacaktır. 

OsmanJıcadan No.10 Türkçeye l{arşılıklar l{ılavuzu 
Ytı ~ - Ôz TOrkçe kllklerden gelen sôzlerio karşısına (T. Kll.) beldeği (Alameti) konmuştur. Buole1rın her biri hakkında sırası ile uzmaolarımızm (MOtahassıs) 

1 •tını gazetelere vereceğiz. 
: - Yeni konan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine göre, Fı·ansızcaları yazılmı~, aynca örnekler de konulmuştur. 

@el - Kôkll Tnrkçe olan Kelimelerin bugOnkO işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır: Aslı ak olan hak, aslı Ogllm olan hilkftm, Türkçe "Çek,, kôknnden 
en ... kil ·b· f:he Y" gı 1. 

Ô •eyo, ına baba 
'"ek E e-.ıtdı : heveyne hftrmet 

~b, •tın ilk vazllesldir, ana ,, 
iSde.ad ıaygı çocukların ilk 

•• lr. 
~bite 
th tn, dilelz, epsem 
., r, htıhn 
~b," 
~b ' iyiler, lycller 
~hl'Q, kış 

ter 
~ 1 godak 
(j ad, dedeler 

•eerı'llek: Ecdadımızdan kalan 
er d 

lıtıı ' edelerlmlzden kalan er. 
tcu 1 ô ' tln, eebrb 

1 tııek· çlı:ı. · Bu ecllden, bunun 

t.cı, {b 
tcıar ak : Ocret 

tı - A L L Çıpı,klar faa. taa.ımı, baldı· 

· ~llebı 
Jet ettao - yaduyru (lr) eo 

Ô ger 
t 'nek. 1 
'-ltr. L · etanbul'dıkl yadoy· 
1eı,11b ee •ujete etrangers a 

tıl, 

td, - T 
to Ôrllelt . on (T.Kö.) 

'- onn · eôyleylşlndekl özgül 
''•tıy0 S ôtekl eôzmenlerdeo 
gtlltl) :d. ôyleylşi~de)d asli (orl· 

d,ll "' ' onu dığer natuklar· 
~ırıyor. • 

e,,ltr <:•e, cilve anlamına) . -
tdıı. ( ) grAce, charme 

'•llt- baylan (fr) gracfeox 

Örnek : edalı edalı yürGyor· 
do. Baylan baylan yQr6yordo. 

Eda etmek - ödemek:. 
Örnek : edayı deyn etmek 

istiyordu. Borcunu ödemek is
tiyordu. 

Edeb - edeb 
Edllle (hak: delll) -kanıtlar 
Örnek: Davasını edllleefle 

izah dtl, dllevlnl kanıtlarfle 

açımladı. 

Edib - yazman 
Örnek: B6yük Tftrk 11dlbi, 

bftyflk Tllrk yazmanı. 
Ef kıirı umumiye - kamusal· 

dftıün (fr.) opinioo publque 
Örnek: Bir memleket efk&rı 

umumlyeelnl gazetelerinde gö 
rebillrfz, bir ülkenin kamusal · 

dftşününft gazetelerinde görebiliriz. 
Heyi Am - geneloy 

Örnek: Sar'da yapılan reyi 
Am, ear'da yapılan geneloy 

Efrad - erat 
Örnek: Bölüğe yeni gelen 

efrad, bölüğe yeot ~elen erat 
Efraz - kaldıran, yükselten 
Örnek: Alemefrazı isyan, azı 

bayrağını kaldıran. 

• efroz - parlatan, aydın· 
latan, tutuşturan. 

Örnek: DJlefroz, gönftl ay· 

dmlatan, gönül totuoturan. 
Efsane - masal 
Efıua - afıun 

Örnek: Ba sırada efsuna 
kim inanır?, ha aeırda afeuna 
kim inanır? 

Efeos - yazık 

Örnek: efeus, eadhezar efaue! 
yazık, yüzbln yaıık! 

· efşan - saçan, dağıtan, 

silken, serpen 
Örnek: diirefşan, inci saçan. 

etrafa ziya dşan olmakta, her 
yana ışık dağıtmak.ta 

· efza - artıran, çoğaltan 

Örnek: meserret efza, sevinç 

arttıran, (çoğaltan). 

Efzayfş - artma, çoğalma 
Efzon - çok, artık, yukarı 

Örnek: sinni 25 den ten, 
dtio, 35 ten efzun olmıyanlar, 

vaşı 25 ten aeağı, 35 ten ya 
karı olmıyanlar. 

Ebadiyet - birlik 
Ehall, ahali - elgOo 
Örnek: eballye karşı, elgOne 

karşı. 

Ehemmiyet - önem, (fr.) 
fmportance 

Örnek: bu işin ehemmiyetini 
anlamahdır, bu işin önemini 
anlamalıdır. 

Ehe1Dmfyetli (mGhim) önem 
il, (fr.) fmportınt 

Örnek: bu ehemmfyetll ff. 

kirleri ilk önce ondan işittim, 
ha önemli dftşftncelerl ilk ön· 
ce ondan işittim. 

Ehemmiyet nrmck - öne· 
mek, ön~m vermek (fr.) atta· 
cher de l'lmportance, donner 

de l'lmpoıtance 
Ö,nek: sözlerine ehemmiyet 

vermediler, 
vermediler, 
diler. 

sözlerine 
sözlerini 

Ehli - evcil 

önem 

öneme· 

Örnek: ehli hayvanlar, evcil 
hayvanlar 

Ehlileştirmek - evctleştir· 

mek 

Örnek: yırtıcı hayvanları bile 
ehllleştlrmeğe çılışıyorlar, yır· 

tıcı hayvanları bile evclleştlr · 

meğe çalışıyorlar. 

Ehli vukuf, ehli hlbre 
ayırtman 

Örnek: ehil •okulun nrdiğl 
raporda, ayırtmaoların verdiği 

raporda 
Ehliyet - erdik 
Örnek: ehlfyeteh ıdamlara 

lo vermemelidir. 
Ehven - ucuz 
Örnek: bunun f tıtlni bul · 

madınız mı, bunun pahaeını 

ucuz bulmadınız mı? 
Elzze (bak: aziz) - erenler 
EkAblr - btıyakler 

örnek: ekAblrl koreyş - ko· 
reyş büyftklerl 

Ek:al - enaz, en atığı 

örnek: ekalll mftcuat - ce· 

zelarJD t'D Hl, ekalll ftç Platle 
oraya dsıl olabilfr, ondan evel 

gidemez, enez Qç saatte oraya 
varabilir, ondan önce gidemez. 

Ekalllyet - azınlık, (fr.) 
mlnorlte 

örnek: Kamutaydı azınlık 

partileri yoktur, b11ğıneız say· 
lnlarımız vardır, Bilyük MlUet 
Meclisinde akalliyet fırkaları 

yoktur, müstakil aıeb'oelarımıa 
vardır. (fr.) il n'ya p11 de par· 
ıfe de mloorhe a la Chımbre 

mafı il eı:lete dee iodependante. 

Ekseriya - çoğun, çok va· 
kit, çokluk (bak: alelekeer) 

örnek: ekeerlya lelne vak· 
tinde gelmtz, çoğun işine vak· 
tinde gelmez. 

Ekseriya onu çalışırken gö 
rftrdftm - çok vakit ona ça. 
lışırkeo gördClm. 

Ekseriyet - çoğunluk, (fr.) 
mıjorite 

Örnek: önergeniz çğunlukla 
kabul olunmuotur - teklif tnfı 
büyük bir ekseriyetle kabul 
olunmuştur, Yotr~ propoıltloo 

eet acceptee i one graode ma· 
jorhe 

Eksibe - kumul 
Ekanlml ıelAıe - üç örkdm· 

ler 
Örnek: ekanimi eelhe, hırlı· 

tlyaalık ltlkadlarının eeuıchr -

Clç hükG.mler, bırlatlyanlık inan
larının temelidir. 

Ekhtır - ulu 

Ekul - obar 
El'an - daha, henClz. 
Örnek: gönderdiğim adam 

el' an gelmedi - gönderClf ğfm 
adam daha (heoftz) gelmedi. 

EIAetiki - emek, (fr.) ela• 
ılque 

Örnek: Eı&nf kf clelmler -
esnek clsfmler. 

Ela l!tiklyet - eınekllk, (rr ) 
elaetlclte 

örnek: bo elem.in elAetlklyed 
azalmış, bo clsmla eınell~t 
az.lmıt 

Elbet, elbette - kesin ola· 
rak, Ozkeı 

örnek: elbet (elbette) onan 
d~dlğl olıcak, Gzk:eı onan cfe. 
dlgl olacak. 

Elblıe - giyim. oraba 
örnek: elhllt'lerlni çıkardı, 

glyf mlerlnl çıkardı 
Elblıe dolabı, uruba dolabı. 
Elhak - doğraııı 

örnek: elhak, ıeel peık gft· 
ıeldl, dogruıo ıeel pek gOzeldf. 

ElbAletd blılhi - bogCla, 
buganka gande, timdi 

örnek: elbAleUl hhfht Orta 

Aııya'da tamanlı~a itikat eden 
Ttlrk'ler nrchr, bag6ak6 gtln· 

de, Orta Aaya'da Şamaalı&a 
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ret memurluğun
dan: 

MOıeccel (İzmir suları Türk 
Anonim şirketi ) nin 30 Mart 
1935 tarihinde adiyen toplanan 
heyetJ omumfyesl zabıtnamesi 

Ticaret k1Duounun maddel 
mıheusaeına tevfikan sfcUUn 
13i3 numarasına kayt ve tesçll 
edildiği 1140 olunur. 

lzmlr slcllli ticaret me· 
morluğa mfthrii resmisi 
ve namına H. F. Tlnç 

lmzaeı 

1 - Zabıtname. 

2 - Hluedırao cedvell. 

lzmir Suları Türk 
Anonim Şirketi 

30 Mart 1935 tarihinde Cu· 
martesl gftnü saat l 5 te İzmir' de 
ılrket merkezinde alelade içtima 
eden hissedarlar meclisi umumisi 

Zabıtname 
K(lnoşolacak işler 

1 - İdare meclisi ve mu· 
rakip raporlarının okunması 

2 - 31 KAnon evvel 1934: 
tarihli bllAoço kAr ve zarar 
h'!sablle mevcudat defterinin 
tetkik ve kabulü 

3 - İdare meclisi azalarlle 
mftraldbfn ibrası 

4 - .Meclisi idare mzalırının 
dokuza lbliğı ve idare meclisi 
azalarının istifaları ve yeni idare 
meclisi azalarınan intihabı ve 
aza hılduhuzurouuu tayini 

5 - Moraklp intihabı ve 
acretlnln tayini 

6 - Ticaret kanununun 
323 ftncü maddesine tevfikan 
idare meclisi azalarına kendi 
veya vahsl ahar namına bizzat 
ve bilvasıta şirketle muamele 
yapmığa salihlyet verilmesi. 

Meclisi idare azaeındın bay 
Doktor Ali Agah'ıu meclisi 
umumiye riayet etmesine dair 
verilen salahiyeti havi meclisi 
idareden gelen mektub okun· 

inanın TGrk'ler vardır. 

Elbisıl - eöz6n kısası 

örnek: elbiıul, bu gidiş onun 
felAketinl hazırlamaktadır, eö· 
ıftn kısası, bu gidiş onun felA· 
ketlnl hazırlamaktadır. 

Elyevm - bugOn, elmdJ 
örnek: elyevm Konya'da mu· 

kim, bugiln Konya'da otaran 
Em'a bağırHklar, (fr ) ent· 

rallles, f ntestlns 
örnek: em'ada görülen em· 

raz, ba~ırsakta görülen has· 
talaklar. 

Em'ai gallza - kalın bağır· 
saklar 

Em'ıi raklka - ince bağır· 
saklar 

Eman - Aman 
Emanet - inam 
Örnek: Allaha emanet 

Tanrıya inam! 

Emanet etmek tnamla-
mık 

Örnek: bo parayı ona ema 

net eltim - bu parayı ona 
lnamladım. 

Emaneten - loamlama 
Öroek: İç Bakanlığı Anka· 

ra'daki son karakolları inam 
lama yaptırmıştır. 

İhale - Osterme 
Örnek·. bu 1 th 1 t ş, a e en yap· 

tmlıcak - hu iş tısterleme 
yaptırılacak. 

İhale etmek - östermek 
Örnek: alım 11atım komleyo. 

na bunu size ihale etti, alım 
salım komisyonu bono size 
Osterdl 

M Oteahbtd - G&tencl 
Örnek: m6teabhld bay Basan 

gDltekia, Aıteacl hay Bum 

seti altında ıaat 15 de meclis Bay Comte Edouard de Meoı eden bleaedarlar heyeti umomlyeslnde hazır bulunan hiHedarlar cetnll 
dok.tor Ali AgAb, Juleı Dele· BIHedarların lılmlerl Hl11edarlar veklllerlnln Temıil edilen Rey tm .. tar• 

açılmıştır. 

Meclis reisi, bay Ethem ve 
F. zallonlyi reylerin sayılma· 

ıına ve bay Hamdi meclis k.A· 
tlbllğlne tayin eylemiıtlr. 

Nafıa Vek&letl l)lrket ve mil· 
esaeseler komiseri bay Mahmud 
Ekrem hükumeti cftmhnrlye 
namına meclise hazır bolun· 
muştur. 

Bay Doktor lemall VAsıf, md· 
rakib sıfatlle mocllete bulun· 

muştur. 

Meclis bu ıoretle teşekkal 
ettlkt"n sonra meclis reisi mec· 
ltsl umomir. in inikat edeceğine 
dair llAnah hııvl atideki gaze· 
telerl mectleP. lbr11z etmiştir. 

Ankara'dn ULUS gazetesi 28 
şubat 1935; lzmir'de ANA· 
DOLU 25 3 935; fzmlr'de YE
Nİ ASIR 25 vubat 1935. 

Meclis reisi, nizamname mu· 
clblnce aeılr.ten ve vekAleten 
hazır bolooın hissedarların 
(2408) iki bin dörtyiizseklz 
hisse senedUe (80) seksen reye 
maltk olduklarını tebeyyün el· 

tlrmlştlr. İşbu lçtlmaan usul ve 
nizamına tevfikan teıekkftl et· 
tlğl tebeyyOn ettirerek. konu· 
şolacak işlere geçllmll)tir. 

Meclisi idare, m6raklb rapor· 
tarı 31 k&nunuevel 1934 ta· 
rlhll blAnço n klr zarar he· 
sabı meclis k.Atlbl tarafından 

okunmuştur. 

Kararlar . 
1 - Meclisi idare ve mft· 

rakıp raporları muhteviyah 
mfttteflkan kabul edllmlıtlr. 

2 - 31 kAnoouevvel 1934 
tarihli bUAnço, kAr ve zarar 
hesapları mOtte flkan mevcudat 
defterinin tamamlyetlde kabul 
edllmiıtlr. 

3 - Me .ilet idare azalırlf e 
moraklbln bugQne kadar vald 

olan temşlyetf omurlarından 

dolayı meclisi umumi mütte· 
f ikan kendilerini ibra eyle· 

uıietlr. 

4 - Meclisi idare azalarının 
umumunun istifaları heyeti 

Gültekin 
Taahh~d etmek (iltizama) 

ftıtenmek 

Örnek bu işi taahhild ede· 
medi, bu 11)1 Getenemedi. 

Emare - lmğe, ipucu (fr.) 
indice 

Örnek: yaptığı taharrlyat ne· 
tlcesinde ancak kaçtık bir emı· 
re bulabildi, yaptığı araştırma 

ıonucunda ancak ktiçtlk bir 
imge bulabildi. 

Polisler bir emare bolmık 
için çok çalıl)tılar, . polisler bir 
ipucu bulmak için çok çalıştı· 

lar. 
Emaret - beylik 
Örnek: Selçuk imparatorlu· 

ğu, ooblr emarete böUlndG, 
Selçuk lmpara.torluğo, onbir 
beyliğe böltlnda. 

İsfendiyar emlrl kötOrftm 
beyazıd Tlmura lltlcı etti, İa· 
feudlyar beyi 4!ôU1rilm Bayazıd 

Tlmura aığındı. 

Emir - bey 
Emel - omay 
Örnek: emelsiz gönD.I, güneo

slz göke benzer, omaysız gönftl 
gtıneşelz göke benzer, 

Emin (mutemed) - inal 
Örnek: o benim eminimdir; 

ona itimad edeblllreiulz, o be· 
nim lnalımdır; ona gftvene· 
billrelnlz. 

EmlAk {mftlk) - özelge (fr.) 
proprlete 

Mülkiyet hakkı - özelgellk 
hakkı (tr.) droit de proprlete 

Örnek: demokraside mlUkiyet 
hakkı tanıomıttır, demokraside 
öıelgellk hakkı tanınmıştır. 

Emalyet ( .. yit aalamıaa) -

goort ve Albert van Goethem· lkametgAbları isimleri İhametgAhları hlese adedi ftdedl 
mln yeniden lntlhaplarını ve Compagnle Belge pour Bru1'ellea M. Fernana lzmlr 300 10 Bourguet 

meclisi idare azalıklırına l!Ave· L'lnduıtrie S. A. M. Bourgoet 1 
ten Bay eaylav Nazmi Topçu· 
oğlu, saylav Hamdi Akıoy, 

doktor Kamran ve Feruand 
Boorgoetmln intihap ve tayin· 
lerinln kaboUine mtıttef ikan 
.karar vermll)tlr. Heyeti omu· 
mlye Bay J<'emand Boorgoet· 
mln aza murahhulık memorl· 
yetini kabule mtUteflkan ka 
rar vermiotlr. Meclisi idare 
azalarının her birine beher 
içtima için 25 yirmi bee lira 
verilmesini mQttef ikan kabul 
ile kırar altını almıştır. 

30 Mart 1\)35 te içtima eden 
meclisi umumi zabıtnameılnln 

mabadı: 

5 - Bay doktor lsmıtl VA· 
sıf'ın 1935 ıeneel mecliıl umu· 
mt lçtlmıına kadar mürakıb 

olarak lntlhabını ve senevi 
(200) lklyftz lira tahsisat ita· 
81DI heyeti umumiye müttefi
kan kabul ve karar altına al· 
mıştır. 

6 - Mec11sl umumi, meclisi 
ldıtre azalarından her birine 
kendi veya ıahsı ahar nAmına 
bizzat veya bllvasına şirketle 
moamelei ticariye yapmak Ozere 
Ticaret kanununun !J23 ftncü 
maddesine tnf ikan ıelAhlyet 

verilmesini m6ttef ikan kabul 
ve karar altına almıştır. 

Konuşulan işler bitmlo oldu· 
ğandan lçtlmaa saat de nlha· 
yet verllmlıtir. 

İzmir 30 Mart 1935 
Reyleri tadad eden: 

Meclts kAtibl Meclis reisi 

Hamdi 

Ş. Z. Etem 

imza okunama· 
mııtır. 

H6kumetl cOmhurlye nA· 
mına İzmir Nafıa şirket 

ve milesseselerl komiseri 
İmza okunamımııtır 

4 Nisan 1935 
İzmir suları Ttırk Anonim 
şirketi resmi mfthra (1010) 

gftventlk (fr.) securlte 
Örnek: vataınmızın harici ve 

dahili emniyetini ordumuza 
medyunuz, yurdomaıon dışaal 

ve lçeal gft venllğiul ordumuza 

borçluyuz. 
Emniyeti umumiye - genel 

gftvenlik 
Ademi emniyet - gtlvemlı· 

llk, yadgftnn (fr.) lnsecurlte 
Örnek: ademi emniyet içinde 

kalan bir memlekette huzur 
ve asayiı bulunmaz, gOveuslzllk 
içinde kalan bir 6lkede bay· 
sallık buluumas. 

Emniyet (ltlmad anlımına)
lnau (fr.) conflauce 

Emniyet etmek - inanmak, 
gftnumek (fr.) conf ler 

Örnek: Bu adama it inanıl· 
maz, on ne peot pae lal conf ler 
une affılre 

Çocuğu eaua iuaaıyorom, je 
te confie cet entant 

Bu adıma güvenemiyorum, 
je ne puls pas avolr de confl· 
ınce A cet bomme 

Emr - emir (T.kö.) (fr.) 
ordre 

Emirname (bak: ferman) -

buyrultu 
Örnek: Gönderilen emlrna· 

mıde y«'ol vazifesi ayrıcı sik· 
redllmiştl, gönderilen boyrutu· 
da y,.nı ödnl ayrıca yazılmııtı. 

Emsal - eı, eoler 
Örnek: Emsali gördlmedlk 

cesaretle düşman Gzerine ataldı, 
eıl görtUmedllt bir yi~ltlllde 

dtışman Gzerine atıldı . 

Misli - kat, eı 

Örnek: Mlıll ve meuendl 

b11lanmıy1D blr adamdır, eti 

F eruand Bourgoet İzmir 

M. Rıymond Poncelet Uccle 

Bay Etem Şahlm İzmir 

M. Atberi Zenobe Mau· Uccle 
doox M. Françols Zıllonl lzmlr 
M. Arthar Masure hell"ı 
Bay Hamdi lımir 

M. Luclen Sermon Cbaubrlre 

M. lmre de dologh 
M. Jeıo Delvaux 
M. illa Strouıo 
M. Marcel Jf er on 
Bay Haydar Karagöz 
M. Edmond Tonneau 
Bay Mahmut 

lzaılr 
Uccle 
lzmlr 

Broı:elles 

İzmir 
İxelles 
İzmir 

Bay Etem Şahlm İzmir 

M. Françoie Zallonl İzmir 

Bay Hamdi İzmir 

M. lmre de dologh iz mir 

M. Illa Stroo~o lzmlr 

Bay Elıydar Kıragez İzmir 

Bay Mahmut İzmir 

Yekun 

fzmlr 30 Mart 1935 4 Nisan 1935 
Reyleri tadat eden Meclis kitlbl H~yetl · umumiye reisi 

Ş. Z. Etem 8amdl İmza okunamadı 

Zallonl 

300 10 ş. z. Ete'° 

1 
300 10 Zıllool 

1 
300 10 Hamdi 

l 
lmre dol.f' 300 10 

1 
:ıoo 10 Elle Strot> 

1 
300 10 H. KartSôt 

1 
300 10 Behmet 

1 
2408 80 

H4kumetl cOmhurlye. naııı•0' 
İzmir nafıa şirket ye 111tle•• 

seleri komiseri 

Kemalpaşa t\'lalmüdürlOğünden: 

R. Ekrem ,/ 
~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~=-----~-:::::::::------

Hektar metre mevkii No. Clnıl 

kemalpaşa bilAl sokağı 34 akar hane 
25 2 dakkAn " han önft 

" " 
27 
21 
23 

fırın 

1 3785 " çayırlar ve bdytık yerleı 39 
68 

bağ 

" Türk ocağı 24 hane 
" " " 1 O hane dtıkkAn 

" cami sokağı 49 dGkkAD 
Yukarıda vasıfları ymzılı gayri menkuller, vergi borçlarını 

vaktinde yatırmamış olan mftkelleflere alt olup tahıllll komi&· 
yonunca haczedilerek satılığa çıkarılmııtır. 

Lıteklilerln n fazla malumat almak lıtlyenlertn kemalpaıa 
kazaeı idare heyetine müracHtları ilin olunur. 1014 

Satılık Motör 
86,5 beygir kuvvetinde N11lonal marka gaz motörti (Boğazı çatlak) 

30 " " " « « c. 

6 « « gaz motörti 
220Xl45 amper Konz marka dinamo 
220 c « c " 

229X170 c A. E. G. c c 

11ox 22 c .. c « 

Bir gazojen. 
Yukarıda isimleri yazılı makineler ucuz flatle ıatılacıktır. 

İstlyeoler Mllli kfttftphıneye gelsinler. 

n benzeri bolunmıyan bir 
adımı, beoln Qç misli on bet 
eder, beşin Oç katı onbeo eder. 

Üç kat ceıa, Oç misli cesa 
Nasir (misil, mesU) - eo 

Mtı1&blh - beuıet 
Örnek: aynını bulamayınca 

mft1&blhinl alayım dedim, ay· 
uıuı bulamayınca benzeılnl ala · 

yım dedim 
Maıabehet - bensetllk 
Örnek: baba ile oğul an· 

sında btıyak bir mGpbehet 
var, baba ile oğul araaında 
btlyflk bir benzeollk var 

Şebib - benzer 
Örnek: bir haand bl oebih, 

benzersiz blr gdzelllk 
Teıblh etmek - benıetmek 
Örnek: kodema, mqakalı· 

rıuıa kıddlni ıerve teeblh 
ederlerdi, eıkller ıngllllerlnln 

boyun ıervlye benzetirlerdi 

Taklld - beuıet 

Örnek: maymanlann tıkllp 

hassası hayvanatı salreye faik· 
tir, maymunların benzet özgft· 
lDğG öbtir hayHnlardan Oı · 

ttındar. 
Tıklld etmek, bensetlemek 
Örnek: Çocuklar, bayaklerl 

ıaklld eder, çocuklar, bOyilklerl 

henzetler. 
Mukallld, beuı~tçl 
Örnek: O, mokallldln biridir, 

o, bensetçlnln biridir. 

kulesini Bhnayeletfal cemiyetine 
verdi, btıUln taşıtlı malJarını 
Çocuk Esirgeme Karamana 

ver dl. 
Emvali gayri menkule, taşıtsız 

mıllır, (fr.) blenı lmmobillera 
Örnek: emnll gayrimenkule· 

sinin kıymeti, emvali menkule· 
sinin kıymeti, emvıli menkule· 
ılnden daha çokta, taeıtaıı mal· 
lannın değeri, tal)ıtlı malları· 
nınklnden dabı çoktu. 

Nakletmek, taeımık, anlat· 
mık, (fr.) transporter 

Örnek: Do kocaman taıı ora· 
dan boraya nakletmek için iki 
manda kAft değildir, bu koca· 
man tavı oradan boraya taşımak 
için iki manda yetmez. 

Ba mıaalı bana anne annem 
nakletmll)tİ. Bu mıaalt bana 
anne annem ınlıtmıetı. 

önergeler 
Kılavuz sözleri Gıerlne, her 

listenin (ULUS) ta çıktığından 
ba,lamak Gsere bir ay içinde, 
istek edenler yeni bir önerge 
ileri ıtıreblllrler. Bunlar T. D. 
T. C. genel k.Atlpllğlne ıo tekil 
altında gönderilecektir : 

Osmanlıca . . . . . . . ke· 
Umeslne kılavuzda . . . . . . 
karıılıgını uygun (yahut : ye· 
ter) görmGyorum. 

Sebt-:bl : (kıpca) . . 
. . . . . . . . . . 

OPERATÖR 

or. Kamil Ahıned 
Merkez askeri haataoeıl 

operatnrG 
ikinci Beyler ıokağı Beyler 

hamamı karıııı No. 4:1. ger 
gtın Oçten sonra hııtılırıOI 
kabul eder. 

Telefon 3686 

İzmir beledlyealnden: 
1 - Temizlik •e batıkbkl•· 

rın korntalmuında cebfl" 
kamyonlar için 315, 70 lira .,.,. 
deli mohammenll 77 tenek; 

dökme ben1ln ılınmısı iti •9 

eksiltme ile belediye baık•tir 
llğindekl ıartnamesl yeçbl ' 
16 ·4· 935 ıalı gftnG pıt 16,. 
ihale edilecektir. 

İştirak için 24 lira ma•ıkk•' 
teminatla söylenen gdn •e ,..t' 
kadar komlsyonı gelinir. 

2 - 310 lira bedeli tetlf 11 ... 
K abramanlar'da 85 .e 87 O 

maralı adalar aruında yıp..
yolan tamamlanmamıı olan kıl' 
mının yapılmısı lıl açık e~· ...... 
me ile belediye başkAdp11t· 4. 
deki 1&rtnımeel veçhUe 16 :ıe 
935 ealı gGnd saat 16 da lb 

edilecektir. 

İotlrak için 24: lira 1110~ 
kat temlaatla eôyleneD g6D lf 
Pate kadar komiıyoua gell• ' 

S - Belediye on fabrl~ 
taksit borçları için bebef 1! 
liralığı 65 lira bedeli 1110111...,. 
menli 7100 liradan ıftğı ol I· 
mık f8rtlle 40,000 liralık sO 

~· 
bıdll bono11u ahumaıı ttl 'htf' 
palı eblltme ile belediye 8'' 
k4tlbll~lndekl oartnameel ;... 
hile 16 ·4· 935 .. 1ı gani 
16 dı ihale edilecektir. dl"' 

İıtlrak için 1950 Ur• 
vak.kat temlaatlı söyleae• -;:. 
Ye pate kadar komisyon• ı 6 
llnlr. 939 ı 6 ıo 

Sahip ve BaıyazgaJllsJıl 
Baydar Rft.edi ô:KT ~ 

Umumi Detriyat ve yası ve> 
mftdürii: g_emal Talil ~ 
İduebaneıi: ~ 

İzm.U İkinci Beyler ·~ 
C. Balk Fırkuı bin... 1 ı,11 
Telgraf: İzmir - A.NAVo 6'JS 

Telefon: 2776 •• Poıta kut.,.O 

Emtia, mal, (fr.) marchandlae 
Örnek: Avrupa'dau gelen em· 

tla arasında, AvruFa'dan gelen 

mallar arasında 

ABONE ŞERAtrl: O~ 
Y ıllıtı 1200, Alb aybğl 7oO• 

ayhğı 500 kuroıtot·~ 

Önergem şudur: . , .. (1) Yabancı memlek~tler ~· 
lmza abone Ocreu 27 

........... 

Emvali menkule, taııtlı mal· 

far, (fr.) blenı moblllen 
Önaek: Tekmil em rall men· 

Beryerde 5 Kurut1-'' ~ 
(1) Burada bir önerge g3s Günü geçmiı nGahalar 25 ~ 

terllmlyeu yazılar berine bir ANADOLU MATSA.AS~~ 
ıey yapılımıyacaktır. 1 •••.:B~AS~=;:.İİIBİlll-~ 

' J 'I 
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Fratelli Sperco Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
A "TELAMON,, vapuru elyevm limanımızda olup l nisanda 

nvere, Roterdam, Ameterdam ve Hamborg fçln yok alacaktır. 
ttl''STELLA., vapuru 6 nleanda beklenmekte olup yiikünQ bo 
•l ttıktın sonra Burgae, Varna ve Köstence Umanları fçln yük 
acaktır. 

il ''ULYSSES,, vaput'u 8 nisanda gelip 11 nlBlna kadar Anvere, 
oterdam, Amsterdam ve Bımburg lfmınlırı için yok alacaktır. 

SVENSKA OR1ENT LINIEN 
''V1K.1NGLAND,, motörü 2 nisanda Roterdam, Bamburg, Co· 

Penbı t 
11 gen, Dantzlg, Gdynla, Goteburg, Oslo ve ekındlnavya 
~anlarına hareket edecektir, 

''SM ALAND" motörfi 14 nteanda Roterdam, Hamburg, Co· 
fı:bıgen, Gdynla, Dantzlg, Goteborg, Oslo ve İskandinavya 

•olarına hareket edecektir. 

ba "llOLAND,. motörft 2 mayısta Roterdım, Hamborg, Copen· 
lırgen, Dantzlg. Gdynla, Goteburg, Oslo ve İekaodlnıvya liman· 

•na hareket edecektir. 

SJıltVİCE MAR1T1M ROUMAlN 

11 
Gubl Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

&! PELES,, vapuru 6 nleanda gelip 7 nisanda Malta, Cenova, 
•raUya v., Barselooa hareket edecektir. 

Ce 
11 

ALDA JUL YA ,, vapuru 1 mayıstı gelip 2 mayısta Maltı, 
llevo. Marsllya ve Barselon'a hareket edecektir. 
Yolcu ve yfik kabul eder. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 
Uınlr Nev·York araaında aylık muntazam sefer 

lçı:IUNos,, vapuru 25 nleanda ( Doğru ) İzmlr'den Nevyork 
a Yilk alacaktır. 

ille ~l:ble: İllnlardakl hareket tarihlerindeki değlıılkllklerden acente 
; tıllyet kabul etmez. 

btn lllı tıfaillt için İkinci Kordonda Tahmil ve Tabliye elrketi 
ti l&ı arkasında Fratelll Sperco acentalığına mOracaat edilmesi 

~tııınr. Telefon: 2004 • 2005 

V.N. 
VV. F. H. 
Der Zee 

Van 

ll & Co. 
~~SCHE LEVANTE L1N1E 

.\n" LA YA,, vapura 21 martta 
\'e ~rs. Roterdam, Bamborg 

tdeee~~en limanlarına hareket 
tır. 

''At. be~ı KA,, nporu 31 martta 
Aıı eniyor. 4. ola.na kadar 

•ere R •ıı 8 ' oıerdam ve Bamborg 
•lıc.~6Qıen limanlarına yflk 

~hr, 

''Alo ••tıd REBA 11 npuru 15 ~ nl· 
dar il bekleniyor. 20 nleana ka· 
borg Anvcrs, Roterdam. Ham· 
•lacaL ~e Bremen için ytık 

~tar. .. n 
••tıd, ~RlNJE 11 vapuru 5 ol· 
bur ekleniyor, Anvere, Ham· 

tıcag~ı:: Bremenden yük çıkıl · 
••nt 

dı bck;~OS" vapum 30 olean-
A11, enfyor, 2 mayıea kadar 

ere 1> 
•ıı 18r~ ~oterdam. Hamborg 
•1-e,~ itlen limanlarına yftk 

llEN tır. 
NonsKE MIDDELHA vs. 

Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendell Han. Birinci Kordon 

Tel. 2443 
The Ellermın Llnes Ltd. 
"G1TY OF OKSFORD., va· 

poru nisan başlangıcında Lon 
dra ve Anvers'ten gelip tabii· 

yede bulunacak ve ayni zaman· 
da Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

11ROUMELIAN,, vapuru 10 
nleanda Lherpool Seveansea'dan 

ıellp boşaltacaktır. 

"RUNO,, vapuru nlean so· 
nonda J.ondra, Hull ve An· 

vere'ten gelip tahliyede bulu
nacak ve ayol zamanda Lon· 
dra ve Hull için yük alacaktır, 

Deotsache Levante Ltnle 
1.'DELOS., vapuru Hamburg, 

Bremen ve Anvers'ten gelip 
yftkiinü bo~altmıştı.r. 

Not Vurut tarihleri ve va· 
purlum isimleri Gzerfne deni· 

ııfkllklerden mes'uliyet kabul 
edilme•. 

SpAN LINJE D S. A·S 
''Bo~~ELlNJDNLO OSLO york limanına yak alacaktır. 

tılaaıı.ı_ 80RUS,, vapuru 16 "EKSMINSTER., vapuru 19 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilanlan 

Ankara M. m. v. sa. al. ko. dan: 
Beher tanesinin tahmin edflen f iaıi 70 lira olan 500 tane 

mahruti çadırı ihale günü tallb çıkmadığından yeniden kapalı 

zarf la eksiltmlye konulmuetur. İhalesi 14,4,935 pazar gflnü saat 
11 dedir. Muvakkat teminat 2625 liradır. Şartnamesini 175 
kuruşa almak ve örneğini görmek lstlyenler her gfln ekelltmlye 
girecekler muvakkat banka teminat mektub veya maliyeye yatı · 
rılmıı teminat makbuzlarUe kanunun . 2 inci ve 3 üncQ maddele· 
rinde yazılı vesikalarla birlikte teklif mektublarını ihale saatin· 
den enaz bir saat evvel M. m. v. sa. al. ko. na vermiş bolun. 
maları. 28 2 7 12 897 

Kışlada MO.s. Mev. satın alına koınisyo· 
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

Müstahkem mv. sa. al. k:o. nandan: 
Met. mv. kıtaat hayvanatının 134400 kilo arpa ihtiyacı kapalı 

zarf usullle satın alınacaktır. İhalesi ll,nlsao,935 peroembe gü· 
nfi saat 15,30 da kışlada Met. mv. ea. al. ko. da yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 5762 liradır. Beher kilo arpa için dört ku· 
roş otuz eaotim flat tahmin edilmiştir. Teminatı movakkate ak· 
çesf 433 liradır. istekliler şartnamesini hergün ögleden evvel 
komisyonda gö.rebtıirler. Mtınakasaeına iştirak edecekler, kapalı 

zarf )arını ihale saatinden 14akal bir saat evvel makbuz muka· 
bilinde komisyona vermio bulunacaklardır. İstekliler 2490 sayılı 
arttırma ve eksiltme kanunonun 2. inci ve 3 üncü maddesinde 
ve şartnamesinde yazılı vesikalarla birlikte komisyona müraca· 
etleri. - 25 29 3 7 871 

Miletahkem mevki ea. al. ko. nandan: 
Miktarı Cinsi Muham. bedeli 

adet 
67 

673 

223 • 

çulla belleme 
y rll hayvanatı 
için yular başlığı. 
kadana lçlo yular 
başlığ. 

64 7 zloclr yolar sapı 
400 gebre 
129 kıl kolan 
64 7 alafranga kaşağı 
569 kıl yem torbaeı 

Lira 
1194 

Teminatı mnvakkate 
akçesi 

Ltra kr. 
89 55 

Mat. mv. kıtaatı için yukarıda cine ve miktarı yazalı sekiz 
muytablye pazarlık: euretUe satın alınacaktır. lhaleel 14,oleao,935 
pazar gılnü saat 15 te kışlada Mst. mv. ea. al. ko. nunda yapı· 

lacaktır. İstekliler şartname ve nfimunelerlnt gôrmek için her 
giln ve pazarlığını iştirak etmek için de şartnamesl11de yı.zılı 

veslkalarlle birlikte ihale eaatfnden evvel komisyona mflraca · 
aılerl. 1019 

Milatahkem me•ld ea. al. lrn. nundan: 
Met. mv. için pazarlık suretlle yiiz ton lavamarlo maden kö· 

miirü satın alınacaktır. İhalesi 9,nlsan,935 ealı gftn6 saat 15 te 
kışlada Met. mv. sa. al. ko. nanda yapılacaktır. Mohımmen he · 
deli 1425 liradır. Teminatı muvakkate akçesl 107 liradır. İetek · 
lller şartnamesini her gnn komisyonda gôrebUirle. Pazarlığa leti· 
rak edecek talipler şartnamesinde yazılı veslkalarlle blrllkte 
ihale saatinden evvel komisyona müracaatlerl 1018 

Bornava satın alma komisyonunda iha
leleri yapılacak olan asker ilanları 

Burnava askeri sa. al. ko. nandan: 

Gazlemlrdekl kıt'anın ihtiyacı olan 150 ton on kapalı zad 
usullle ekelltmiye konulmuştur. Eksiltme 22,nlsan,9J5 pazartesi 
e;ünü saat 14 te Burnavadakl askeri ea. al. ko. nunda yapıla 

caktır. Muvakkat teminatı 974 liradır. İst~klllerln tayin edilen 
gOnde ve ihale saatinden bir saat evvel zarfları komisyon riya · 
setine vermeleri. Şartname hergün komisyonda gôrQleblllr. 

7 11 16 21 997 
Norvec bekleniyor, Dleppe ;e mayısa doğru bekleniyor, Nev· 
ca~hr, lfoıanlarına yük ala· york limanına yilk alacaktır. ilan 
l'at E SERVİCE DIRECT DANUB1EN • 

~SPORT STEAMSBıP "ATID,, vapuru 14 ııleanda lzmir lkınci Daire Su işleri Müdür-
11 '€(( 0Rl'ORATıON bekleniyor. Budapeote, Bratıs· 1 d 

talsan, ~MOUTB ,, vapuru 9 lavı, Viyana ve sair Tuna üğü O CD: 
York F<>~ro bekleniyor, Nev· llmanlarsna yük alacaktır. ı K ff b d 1' 275 1 S • llAd - eş e e ı O lira o op allhll .kazasrna bağlı ıdala 
1•rnıtııarııı elf fya ve Baltlmor N. 8. - Gelfo tarihleri ve nahiyesi merkezi önünde bulunan tağdlye kanalı baorn· 

•• BK 1 yok alacaktır vapur tarihlerinde ıcentemlz da yapılacak kapak iooaatı 11 nlsan 935 günd saat 10 da 
rnıy,8, ;~LSIOR ,, vap~ru 3 hiçbir mes'uliyet kabul etmez. Salihli ma'müdürlüğüode kurulan ihale komisyonunca 

Ş gru bekleniyor, Nev· Telefon No. 2007 · 200x lbııleel yapılacaktır. 

llrk S K k 2 - Bu işin ti&rlname ve projelerini görmek lstiyenler İzmir· 
tf anayi umpanyası Tor Ano- de beyler sokağındaki 1kınc1 ım ıoıer1 daıresı müdürlü· 

1llı Şi k • il;] ı · • fd M h ğüoe gelmeleri va pazarlığa girecek kimselerin de mu· h ı r etı 1,. ec ısı are ura - vakkat teminat paralııırını mal sandığıoa yatırdıklarına 
as •ğınd . dair makbuz veya kanunen kabul edilebilecek muvık· 
Şlrkcttrnı I an. kat teminatı ha•I mektubu mezkur komisyona tevdi 

lerHen ı 0 senelik adi umumi heyet toplantısı aoı~ıda g~s- etmeleri. 
Gtere 1 bruzoııne bıkkındı müzakere etmek ve karar vermek 3 - İsteklilerin evelce bu gibi nafıa lolerlnde çalıomıo ve 
f b t o Dl • rlkırn sının 21 inci pazar gilnü !aat oobeşte şehitlerdeki ehliyetlerine de so işleri müdürlüğQnce kanaat getiril· 
8'dırtarı ız Yazıhanesinde yapılacağından hazır olmak letlyen hle- mlş olması IAzımdır. 1008 
hı il topl See ııen 

1 
antı g6nQnden en aşağı beş gün evveline kadsr 

ltrAJr et erini 1 ı 'd · · " Beld zoı r e şehıtlerdekl fabrikamız yazıhanesıne ve 
htııı e royal sok. 5 • Ye •ar ı_ a"ında 49 No. ya yatırarak karşılığında du 

l\..t •~aları l 1 !ll Q a mı arı lüzumu ilin olunur. 

ı zakere Ruznamesi: 
tll - 193-t s ecııeı ld eneslne ait blAoço ve kAruzarar hesaplarının ve 
'e ibran are ve IDür.klpler raporunun kıraat ve onaylınmıeı 

2 - •rne verllınesi. • 
•ı Maddetleri 1 b •sa ile bl " 0 n itmesinden ötflrü çıkın 1 ki idare meclisi 

r nıuralllblo yerlerine yenilerinin eeçilmeal. 1016 

15 

Muhasehei 
ğünden: 

Hususiye Müdürlü-

• 
İdard hususiye için lQzomu olan ve evvelce 20 gOn milddetle 

eksiltmesi UAo edilen evrakı matbaaya letekll çıkmadığından 
eksiltme 6,4,935 gOnlemeclnden itibaren 10 giln müddetle uza · 
tılmıştır. Ekelltme şartlarını ve nümonelerlnl görmek l&tiyenler 

hergün Muhaaebel hususiye müdilrliiğilnerve pey silrmek isti· 
yenlerin de ihale ~ünü olan 17 ,4,935 çarşamba giinfi saat onblre 
kadar ~ncömenl vll4yeıe yallracakları depozito makbuzları veya· 

but bınkı mektupları lle beraber mftracaal eylemeleri. 1017 

(Atatürk) Heykeline Ait 
Müsabaka llanı 

denizli vilayeti daimi encümeninden 
1 - Denizlide cümhorlyet meydanı oda dikilecek (Atatürk) 

heyiı.ellnlo yapılması milsabakaya konulmuştur. 

2 - Müeabaka milddetl 1·4 ·1935 tarihinden 30·4 ·935 sah 

giloft saat 16 ya kadardır. 
3 - Beykel, tıbfi hOyüklilğe nlsbetle blrbuçuk misli olacak 

ve bronzdan yapılacaklar. 
4 - Müsabakaya lııtlrak edeceklerin İstanbul veyahut yabancı 

memleketler güzel ean'atlardan akademilerinden mezon ve hey· 
kel l.fnde muvaffak olmuş Türk: san'atkarlarından bnlunmaları 

ve yabancıların bu şartlardan ba~ka on sene TOrkiyede ikamet 
eımlo ve ticaret sicilinde mukayyet olmaları lhımdır. 

5 - Müsabakaya lotlrak edecek heykeltraşlıır mfteabaka miid· 
detl içinde Denizliye kadar masrafı ve ambalaj ve eigorıası ken· 
dllerlne ald olmak iizere 1,15 nlabetlnde alçıdan bir maketini 

yaparak viliyete göndereceklerdir. 
6 - Heykelin kaidesi vilıiy~ıçe yaptırılacaktır. 
7 - Müsabaka neticesinde mahsus komisyonu tarafından bt· 

rloclllğl kabul edilene 200 ikinci gelene 100 Ura mükAfat ve· 
rllecektlr. 

8 - Heykel birinci gelen ean'atk4ra pazarlıkla yaptırılacak, 

uyuşulmadığı ta~dirde lklncllfğl kazanın eın'atkarla pazarlığa 
gldşilecekttr. 

P - Pazarlı~ şartları ayrıca tesbft olunacaktır. Mfieabakaya 
lotlrak edenler pazarhğa esas olmak üzere heykelin bedeli bak· .... 
kında teklif terini de bildirmelidirler. 

10 - Tafsilat almak lstiyenlerln vilayet makamına milracaat 
etmeleri ve bu müsabakaya alt oartname nüshaları İstanbul'da 
güzel ean'ıtlar akademisi mO.dürlOğüne Ankara ve İzmir muha· 
sebel hususiye müdftrlüklerlne gönderildiğinden fazla malumatı 

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

ilan 
Salihli ticaret 

ve sanayi odasın
dan: 

Salihli'de · Ana vatan on ve 
pamuk fabrikası, hacı mustafa 
mahdumları hamit, eallm ve 
eerlkl komandit ofrketl· unvan 
ticarisi ile 1 er ayı ticaret eden 
olrket şeriklerinden hamlt bu 
kerre ıılrketle olan alıik11ını 

kesmlo olub fabrikayı diğer şe· 
rlklerden mehmet eellm ve 
kemal'e bırakmıo olduğundan 

ve devam edecek olan bu şir· 

ket namına imza koymaya yal
nız mehmet selimin selıihlyettar 
bulunduğuna dair olan beyan· 
oamelerlnin aşağıda bulunduğu 

ve sicilin 138 oomaraeını kayıt 
edlldlğl tl4n olunur. 

3·4·935 
Sallbll ticaret ve eanayl 

odası resmi milhrft ve reis ha· 
şlm imzası 

B. K4. imza okunamamıştır. 

Salihli n~terliği 
Biz aııağıda imza sablblerl 

sallhllde mukim fabrikatör bacı 
mostafa mabdumlırı ünvaoı 

ticarisi altında roüteoekkll ko· , 
mandh şirketini o oerlklerl ara· 
eında üçilncii eahıslara müessir 

olacak oekllde husule gelen 
tebeddülü beyan ve ticaret ka· 
nonuoun 251 ve 150 Jocl mad· 
deleri mucibince usuleo tasdik 
ve musaddak bir suretinin tes· 
eli ve 114nı için ticaret odasına 
verilmesini talep ederiz. 

1 - Salihli noterliğince 30 
k4nunevvel 933 tarih ve omumi 
1326 husus ve 105 namna 
fi«' musaddak ve salihli ticaret 

slclllnde müseccel ve k4nuoeanl 
934 tarihli anadolu gazetesi 

Ue llAn edflmlo komandit eir· 
kelimizi teekfl eden şeriklerden 
hamil 29·3 ·1935 tarihli ana· 
dolu gazetesinde ilin ettiği 

veçhlle şirket ve fabrikadaki 

hiBBeslnl diğer şnlk ve kardeo 
lerl mehmet ve kemal'e devir 
ederek şirketteki al4kasını kee· 

miotlr. 
2 - 26 mart 1935 tarihin· 

hauıldfo alakası kalmadığı ve 

şirket yalnız mehmet selim ve 
kemal arasında mevcud olub 
bunlar tarafından tedvir edil· 
mekte ve şimdilik şirket namına 
imzaya yalnız mehmel selim 

vaz'ına selablyettar olduğu be· 

yan olunur. 
Kemıl namına velisi mustafa 

lmH&l 
Hacı mostafa mahdumları 

H. aklıı imzası 

Salihlide mukim fabrikatör 
hacı mustafa mahdumları M. 
selim imzası 

Umumi No. 24.6 
Hususi No. 4.6 
Dıoda yazılıb tasdik için ge· 

tlrllen ve bir nilehaeı daire 
doeyasuıda hıfzedllen bo dört 
nüshadan ibaret beyanname 
altındaki imzalar zat ve bOvl· 
yetlerl malum ve maruf eallh· 
llde müteşekkil komandit eir· 
keti mfleselslerlnden f abrlkatör 
hacı muetafa mahdumu meh· 
met selim ve hamil ve kemal 
velisi fabrikatör mustefanın 

olub münderecatını kabul ve 
ikrar ettikten sonra huzurumda 
imzalarını koymuşlar ve mah· 
fuz nüebasına mutabık bulun· 
mue olmakla tasdik kılındı. 
blndokuzyOz otuzbeş senesi 

nleanın ikinci günıl. 

2·4·1935 

Salihli noterltğl rceml mOh· 

rü mostafa imzaeı 

Bo örnek aelınııi aynidir. 
3 .4 .1935 

Salihli ticaret ve sanayi odaeı 

resmi mOhrü imza okunama· 
mıotır. 1003 

lzmlr birinci icra memur· 
luğuodan: 

Bir borcun temini istifası 
için mahcuz 19 res koyun 
12 4 935 cuma günll saat onda 
Karijıyaka Dedebaşı pazarında 
ikinci olarak açık artırma ea· 
retlle. eatılacağından isteklilerin 
o gün ve saatle mahallinde ha· 
zır bulunmaları ilin olunur. 

SIHHAT 
ECZ NESi 
Hamdi Nnzhet 
taze, temiz Uiçlar bulunur 

Başdorak - BilyOk Sa· 
lebçl Hını kare1B1udlı. 



Hamza Rüstem 
Fotoğıraflhlalfilesö 

---.. ---
1 - Bayram gnnterl açıktır. 

Muhterem müşterilerimizden gördöğftmüz rağbet ve 
teveccühe naclz} bir mukabele olmak üzere bayramın 
birinci gönünden Mertın nihayetine kadar resim çek· 
tirecek ııaygıh müşterilerimize hlrer zarif hediye ver· 
meği düsündfik. 

Müşterilerimizin bu hediyemizi kabul etmekle btzf şeref· 
lendlreceltlerlnl ümit ve temenni ~ylerlz. 

2 - Mağazamızda en yeni fotoğraf makineleri ile eczaları 
ve umum fotoğraf malzemesi büyük teozllAt ile satıl· 

maktadır. Muhterem mOşterllerlmizln bilhassa nazaı ı 
dikkatlerini celbederlz. 

Resne Fotoğraf hanesi Sahibinin 
Müşterilerinden Bir Ricası .. 

İkinci Beyler sokağındaki fotoğraf hanemi kapattığımı saygılı 
müşterilerime llAn ederim. 

Klfşelerfml Emirler çareısında Bay Hamza Rüstem fotoğraf· 
hanesine naklettim. Sipariş vermek lstiyenler lütfen oraya uğ· 
rasınlar. 

Ben de şimdilik ekser zamanlar oradayım. 

BAHAETTiN - FOTO RESNE 

---2 ve 20 komprimelık ambalajlarda 

lerin üzerınde halıslığlni 

eden EB markasını arayınız ,lllllllllllllUllllllHllF Dok tor -.111111111111111111111111, 

= A. Kemal Tonay :---------
-

- Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar -= Akşehı· r kan kası. 
birinci sımf miltabassısı .._, 

- Basmahane istasyonu karflsında dibek 6okak haeındak.i l\lüved· -
det ealonu üstünde 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah eaat 9 _ Sermayesi: 1,000,000 T.L. = dan akşam 81lat 9 a kadar hastalarını kabul eder. = ş ~ a 

- Müracaat eden hastalara:Jyapılmaaı llizımgelen ıair tablilat ve - o ~ m Ü lr l\:JI lQJ e ~ o 
mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cevaz gö· 

- rülen Pnomotoraks (bava vermek) muayenehanesinde muntazaman _ tldncl kordonda Borsa civarında kendi binasında 
ffil'llf I yapılır. lllllflllllllllllllllflllllllllf llllllllllf llllllf lllllllllllllllllllllllllffi TELEFON: !2363 

Denizyolları lzmir acenteliğinden 
Deniz yolları işletmesi vapurlarına f zmfr limanından tahmil 

veya bu npurlardan tabliye olunacak eoyayı tüccıriyenln tahmil 
ve tabltlye ilcretl bir eene müddetle tıUblne ihale olunmak illere 
21 Mart 935 peroembe günQnden itibaren 20 gOn mQddetle 
mflnıkaeaya konulduğundan talihlerin 1 O Ninn 935 tarııamba 
gilnQ saat 15 de İzmir acentelik: binasında yapılacak açık indir· 
meye iştirakleri ~e bu bıbdakl şeraiti anlamak lstlyenlerfn olm· 
diden acenteltğlmlze müracaatlara 114n olunur. 

Öksnrenler! Mut
laka (Okamentol) 
ÖksOrilk Şekerle· 
rini TecrObe Edi· 
niz ... 

ve l'ürjen ~ahapın 
En Ostiln Bir l\Iils· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Ku v\·etl i Müshil 
lstiyeııler Şahap 
Sıhhat Sflrgiln 

Haplarını Maruf 
ecza depolarından 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 
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Üniversitede Döçent, 
(Muavin Profeeör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara bergün öğleden 
ıonra bakar. 

fatiklil caddesi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • 1 S TAN BU L 
Telefon : 49250 

21 24 27 31 3 7 

-----.···---
Herlilrlll Banka l\fuamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

Mnsait şeraitle mevduat kbul edilir 

Hububat, ftzftm, incir, pamuk, zeytinyağı, afyon ve 
sair emtia kumusyonculnğu yapılır. Mallann vftru
dunda sahiplerine en milsait şeraitte avans verilir. 

Tl:.J OK iYE 

l 1 Rl\,6T 
BAN~ASI 

Tayyare Piyangosu 
6 inci keofde 11 Nisan 1935 

ADET 

1 Mdkafıt 

L IRA 

50000 
1 

1 

1 
l 
2 

10 
:lO 
ıoc 

300 
562 

1500 

5200 
22500 

İkramiye 

" 

" 
" 
il 

il 

il (2000) 

" (1500) 

il (1000) 

" (200) 

il (iO) 

" (50) 

" (40) 

" (20) 

DOKTOR 

200000 
25000 
20000 

1 5 o o o 
l o o o o 

5000 
4000 

ısooo 
20000 
20000 
21000 
28100 
60000 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi Ronıken MOtabaseısı 

llERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 

ve ELEKTIRlK TEDAVİLERi. 

Yürümiyen ve Bilhassa RAŞJTJK Çocuklara Ultra-VioJe 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri YRpılır. 

• ikinci Beyler Sokak Fınn Karı•~• No. 25 • Tele. 254~ 

Muğla Defterdarlığından: ,~t 
Muğ•a vlliyetl köyceğiz kazasını ihata eden ve eeneltgl oo •' 

bin Qç senelf~i otuz altı bin lira muhammen bedeli bol00 t 

köyceğiz namı göl Ue tevabii of an taşlı çay ve f şbu kazıyı ~~ 
but dalyan namı köyde mevcut dalyanda bahk avlamak b•.,. 
ve yOzde 12 saydlye resmi mOltealme ait olmak Ozere l,,,, 
.ziran 935 tarihinden 1 haziran 938 tarihine kadar Gç J 
mOddetle içara verflmek Clsere ve ihale bedelleri 1 hasfrtO• 

11 
ağustos, 1 teşdnlevvel, 1 kAnunuevvel, 1 nlııanda aiti ıak•;-. 
ödenmek oartlle 1 nllın 935 tarihinden itibaren ylrıol ;.,ı 
müddetle arttırmıya çıkarılmıştır. 21 niean 935 t1tlhfne ıoO ..,
pazar gOnQ eaat 17 de ihalesi icra kılınacağından talip olıD ,or 
ve şeraid öğrenmek letfyenlerln Muğla def terdarlı~ına ve 

ceğlz
0 

mal mtldtlrlOğllne mtlrıcaat etmeleri llAn olunur. 
s. 1. 9 ıı osy 

lzmir ithalat Gomrttğtt ModorJO' 
ğOnden: 

,Jl 
Eatonyı htlifıoa bağlı kontenjan llsteelne giren neınelere g5S 

beyannamelerden eablplerl ellerinde olınlannın 7 alııD el,ıl 

akşamını kadar mutlaka gümrak idaresine getirip teılf m etlll ,,.•ı· 
ıkel takdirde kontenjan siralarının geclkmeılnden doğacak 111 99.' 
Uyetln eahlplerlne alt olıca~ı flAo olunur. 5 7 / 

Aydın Nafıa haşmilhendisliğindefJ ,,,, 
4028.80 lira keılf ll Aydın - Tire yolunun 12+500 deki ' 

dere köprileüne bir göz llheal mOnak1111ına istekli çıkıoıd•~,. 
dan ylrual gtln mftddetle ve pazarlıklı ekelltmlye kouoh11°t' b' 
letek.Hlerin yözde 7,5 teminat ıkçeslle 11 ·4· 935 perf'11111 

günü saat on beşte vllAyet encOmenlne gelmeleri. O 
902 31 3 7 y 

lzmir maarif müdOrlüğOndeJJ~ 
İzmir vali KAzım pıoı okulısının 24.3 lira 35 koruılok 

0
.,,,. 

rak hafrl nakil teuiyest lot 2·4·935 gftnünden başlamak il' 
15 glln maddetle pazarlık euretlle ekailtmlye konulmoetof· ~,ı 
fol yapmak isteyenler krolf ve oartnımeslnl görmek aıere -· 
gOo, eketltmlye girmek letlyenler de 17 ·4 935 çaroımbı 1 ~ 
saat 1 l den 12 ye kadar bu&o!i mobaeebeye yatmlmıt 18 ;ti 
~5 kuruşluk teminatı munkkate makbuzları ite birlikte 111

95
, 

mOdtlrlOğü mObayeı komisyonuna mOracaat etmeleri 

1 1 1 1 il 11111111111 1 1 
• 
IZMIR 

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

Merkezi : i Z M 1 R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, Turğut1° 

Alaşehir, Tire .. 
• • 

HerUlrlft Banka Muamelitı Yapar·· 

Bir eenellk mevduatı 

Altı aylık " 
V ıdeıiz heeabı carilere 


