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B. Hit~er Diyor Ki: 

NİSAN 1985 
lmıir'de hergtln eabalılan çıkar ıiyual guetedir. Tel~f on: 2776 

Avusturya Da., Almaoya'ya il
hakı istemektedir. Avusturya 
Eski Zabitleri Silaha Çağırdı. 

"1A vusturya Eski Zabitleri ağırdı.[9-
Drin~ şehir ··MeCiiSillde···çok 
Atesli Münakasalar Oldu •. 

' ' llay Hamdi Akyorek'in o;M-ad_d_e-lı-.k-(_S_u_a_I .. istizah ve 

l'enıeoni) Takririne Belediye Başkanının Verdiği 
Cevahlar Ekseriyetle Kôf i GörOldo ve 

istizah Teklifi Kabul Edilmedi. 
-.ediye Başkanı Dedi Ki: "Biz Berşeyden Evel Temiz idarenin 
daınlarJyız ve Daima Temiz idarenin Temiz Adamları Kalacağız.,, 

Soldu uğa Ankat bay Ahmet Şilkrtl, Behçet SaJih u., 
mlheadİI hay Aaiz, doktor bay Mitat 

'9ldı meclld dtln ngleden tir park içinde bir ıtadyam 
::;., - oulııda topWıdı. yopıı-, banaa için de Yhlbll 

•eeU.te bir baıkalık unlann lıtlmllkl n her yıl 
"-' Vlrpayoıda. BltCln Gyeler, bGdeeye onarbla Ura koaalma11 ::.•"-cü. Dinleyiciler için ... rtlle gençlik lhdyacanın tat· 
~ yer de dolmaıta. Din· mla edllecelt bildirildi. M_.. 
i!..""'t--.aa C.B.F. vilayet tada bu itin badce tıl olmakla 
~ .... lllU Yomp• uylavı benber yıllan_ tablm edilmek 
~ Jlo&ıu, denlsll uy· ve her yıl bir taneli yapılmak 
t. .. , Baydar Rltdl Öktem ıaretlle 4 yılda bu itin bqanlabl· 

'lt,41t 1 karaltayı iye· lece~, klltlr park içinde yıpıla· 

( 

C. U. P. Başkanı 
B. Avni Doğan 
Dedi Ki: 

Beledlre meclialnla 4Gnldl 
ıoa dakikalarında e6s alan C. 
H. P. •ll•yet idare heyeti Hf· 
kam Bay A TDI Dopa WI ki: 

- Arkad .. larım asma 11J7. 
Uyerek llsl yormıyaC819m. a... 
ledlyenln mtlhlm vulfelerlD· 
den biri de muhtaçlara yudım 
etmektir. Clmbarlyet Balk 
Putltlnla hlm•yellıule tefkll 
edilen bir yudım komlteıi 

lçtl .. i aaaaYeaer iti• 31 ~ 
llnitik Lrr lttltfce hasırla•th· 
- Soaa 4 tlncll nhlfede -

~ = da dı cak atadın daba fala bir pan ile ...... 11ee...:'1a d.::ı . top· daha makemmel bir tnkllde 7a· Bay Reead Leblebici de mazba· ' '°" hanretU oldu. "Üye· pılmuı lcab etti~ blldlrlllyorda. tayı hazırlayan endmende ba· 
'- "1 llalqdi Akylregi• 3 4 Bay BGmG ba meı'ele hak· laaan bir flye olmak ldllUlle 
~ tt,81 tehir meellll baık•n· kında eh aldı y,, mazbınaın lsahıt Yerdi, tetkikat netlceılnde 

Yeıdlll eç maddelik bir mGatacellyet kanrlle badoe en· tiuırlaaan teklife göre_ badce 
~ obadaktan IODn, takrir c6menlae g6aderllmetlal lltedl. - Sona ' acı ye.de _ 

~ -.baclını tuh ettı. Rabeşistan'ın Yeni Mtıracaati 

Paris Elçimizin 
Ziyafeti 

8. Şllkrfl Kaya bıahat Verdi 

Parll 6 (A.A) - Tlrklye 
hGyGk elçlıi bay Suad, bay 
Lbal •e Tftaleıko ile refika· 
lann• ve kaçak aadlaım• ile 
Balkan aadlaım111 mClmeullle· 
rlae bir l~le slyafetl Yermlt ve 

slyafetln eoaanda bHı gGrClt· 
meler olmaetur. 

Van Gölünün Türkiye 
için Hususiyeti Vardır .• 

·-·--Kamutayda Ankara'nın imarı ve 
Mezarlıklar işi De Konuşuldu. 

Kral Aleli sandrın 
Feci ölftmft. 
Altıncı Ay Dnntımtln· 
de Merasim Yapıldı. 

Belgnd, 6 (A. A) - BagQa 
knl Alekeaadr'ıa Marellya'da 
feci 1areue 61GmlnGD aluacı 

ayı d6alm gaaa dolayıılle 

Belgrad bGyflk kllleeılade bir 
rnhui ayin yapılmıı ve hu 
ayinde bitin blkAmet erklaı, 
eltiler ve kalabalık bir halk Kamata1da Babalar Karomu He7eli 

huu IMala••Ullm· Ayal •· Aabn, 6 (A.A). - &ula· 
manda Oplemts de KarprglYlc; tay bafl• Ftbet ,:,Dayı• .... 
hanedanının meurlannda bir 

kaahl'ada toplanmıfbr. Top· 
ayin yapalmıı, ba ayinde de lanbya batlaaırken batkan, 
genç bal lklDcl Pler, bal •· Vangoll ltletme lclarellnln 
lbl pn81 Pol "bal hanedaaı 1935 yıh bltGMI berlaele açıl· 
•-balı Hla•maetar. ... olu mllakereye deTam 

Çanakkale' de ......... wı.ıtrmlt.., • a1a ...... •h•• ... , ŞlbCl g.y• 
Atattlrk Basta ge9911 toplaabcla bir •yla• ta· 

Maçı Yapılmıştır.. nt.ndan eoraımuı otan ıaaıe 
Çanakkale, 6 (A.A) - Balk· cevab vererek o gtln bir vaılfe 

nl tanfından K•mAI Atatlrk dolayııile Ankara'da balaaam•· 
htlltlntln final maçı, Çanakkale dıtuıdan kam1Jtıya gelmedl~nl 
Bip idman yarda ile juıdarma kaydederek Van gGlbde npur 
idman yurdu ara11nda yapalmıt lıletmeal hakkında lltenea ma· 
ve jan-... takamı ııfın kaqı 16.matı tam olarak •erebilmek 
iki golle pllb gelerek blııa lçia Vu g616nla llyual Ye 

baaanttır. Gkonomlk elarnma etnfmda 
lıalkevlmls maça lıdRk eelen kı• bir t.ttuıgıç yapmayı il· 

- V• g6ltl geçmlf MYlet• 
lerla •• mamar klfeleıllltlea 
bir ubayı yekdfl_..• baib· 
JU bir iç elealsldlr. Ttık'll· 
P• ilk deYlrleılade ,.,.. •• 
baylk deYlederla ...._. 
merkeslerlabı it ._... WI • 
Mtlte...U llldlMler, *adler, 
laarbler v ............... ,. 
ebdaa .................. ... 
uha ballae gedrmltdr. 

~ reld cevab •erdi. 
"'8 ~ bay Aslı Sa•Gr 
-....'!_4h Ye baylelllde hanretll 1 ı H h H d d kalGplere bir çay slyafetl nr· samla glrdlllntl 16ylemlt Ye 

ta ya, a eş u u un. _m_ltt_ır_. --::::a:::::s:=====~d:-=em=ltd=-==r k=·==-------

Fakat ba vulyet Va glltl 
ve hnallalnln colnfl Ye &ko· 
nomlk kıymednl Ye bllba• 
Tork'lapn bagbktl ve ,.. 
rınkf vulyed ltlbulle al,..al 
ehemmlyetlal sene bclu b7· 
bettlrmemlftlr. Clmharlyet, 
19yh Said nk'•ndan Ye oaa 
taklb eden htdhelerden IODn 

lcab eden lmlbetl tedbirleri 
tamamlle aldı. Oaa mtlteakıb 

ele onnın Clmnaını ıa.enı. 

Banan mantuam bir program 
halinde elnam ettirecektir. Ve 
deTam etmeli de lbamclır. 

~ .. b.tladı. 
• .... .. 

bt. .!•·· Belediye batkanı 
""-e -r lleheet Us baıkubk 
ea,a.._ l'terek çokluk oldagana 
' 'e celeeyl açtı. Geçen 
~0-..a. Bqku, yedek· 
'-t ~U. tlyellllne geçen 

' ile Bay Ahmed'I 
~ ...... ve Ankan'ya fden 
~ •takat bıy Maıtal• 
S S. ••bet gClalGk lala 
~ ...,.. .. ktea IODH kl 

• okaamuıaı baılandı. 
~· lamlr'de geuçllğlo 
" ~ ee._b Yerecek tekilde 

bet yerinde ıpor 
la 'lcade gellrtlmeıl bak· 
...... enc6menln yap 

~lklere ald m 11abata 

~' AtatlrlL'Ga 1aylu 
~ •••-betile ula• bha· 
'9.teı ~ltltf b .. yaaaamede 
"- .. _ idili gibi ulu10a f laik 
.... .... ,.. h -,._ leatl la •da ylklelmeal 
~- lk ıe,kU•tnıa ehem· 
~ 'erllıned lcabettlğl ılk· 
S°'• Lıner lııuyoaa el· 
~.. l'.tretp.p•u Talebe 
1'•a. • Gtaetyah'da, Kartı· 

-.... flclabtı UU• 
,-... ,_ :=1.ı...ı. birer idman 

~ 1-=-- ..... a mynca 
,.,....,. kil· 

da Hazırlık Yapıyormuş. ökonomi Bakanı Kütah
Konsey Muvafık-Görorse Bu Mes- ya'daki Tetkikini Bitirdi 

eleyi De Konuşabilecektir. 
<AneY?e 6 ( A.A) - Babe· 

.. ilan h6k.6metl alaelar kara· 
ma genel kttlpllglae yeniden 

T-vaya Babetbtan hahela 
aruıada yol iaea edeceklerine 
dair neırolanın haberi menaa 
bahsetmektedir. 

Uabeıist•D hGkdmetl bu hA 
dleenlo lıalp için ukeri ha . 
ıur\aklar mahiyetinde olda~ooo 
\'e arad"kl ihtllifı kavntleo 
dltec,.ğlnl ııGyliyerek, Habeıls 
ıao nzlyetlnln 15 nlıaoda fev 
kalAde olarak toplanacak olan 

olualar kurumu kooıeyiade tel 
kik edllmeeiol talt"b etmektedir. 

C,;enel k•tib verdiği cenpta 
bo talebi konsey azasına tebliğ 

elliğini ıöylediktra ıonra bu 
eef er ki fnkalAde içtimada koa · 
ıey ruznamettnlo yalnız bir 
tek maddeyi, yani içtimaı lca· 
bettlrea hldbeyi ihtiva ettlglni 
n fakat diğer mllltacel met· 

Bay Mauolilli eleleria mlukereıl lbım ge· 
telgnf la mira !mat etmlttlr. Bu llree koneeyln karar lttlhuın• 
telgnfaamecle Babe"8tan, Tan ealAhlyetl oldatana BGylemlttir. 
pseteal tanfmdan İtalya'nın 1 Umumi kldbllk Babetbtaaın 
Erltroye dlrt bla ameleı talebini ko111eye bu .. kilde 
~ltoell• w •aalma ar1eelece•dr. 

Kntahy.a'da Fabrika Kuruluyor. Ka
rarda isabet Olduğu GörOldo .. 

Bay C.111 Bayer Dereke fabrikuınu t~erinde 
KGtabya, 6 (A.A) - Ôkonomi BUUI Bay Celal Bayar ba 

ubah bir mttddetdenberl vll•yet lçlade Nnmlk ıanıylloin bam 
maddeleri tlserlnde tetkikata memur edilen yabancı seramik mi· 
ta ..... 11 ile ytlk1ek slnat emdtlltl jeoloji profeilGrlailD Te Si· 
mer balak mtlhendlılerlaln mltalealarını dialemlt ve fabrlbmn 
Kltahya'da karnı ..... kannnm l•betlnl gG.mlttGr. Fabrikanın 
ba yn b•ncla temeli ablacaktır. Ktltabya'nın bagtlnktl Conl 
......... aıD maattal .,..._. *-t aletleri tahrik-• giren 
•t•, üt1m tnalle ....... ,.. dO••lfltlr. 

V aa gGtG ltletmeti nparluı, 
Van gGll ublllerlala n o ha· 
valinin birer irtibat v•tallan· 
dır. İki kny uuında eleYlet 

fC)lellnl yaparken ....ı -
gelirini degtl, memlekeda lnkl· 
eafını gGıetlree Van g611D6D 
ltletllmeela • e kullanılan vapur 
Teaalr nuhl n•kllye mltehar• 
ıik bir kôp..CI, bir IOle tel&kkl 
edilmelidir. Bu bir lmme hl•· 
metldlr. Bir lrad m mbaı de· 
ğildlr. Ve aıun yıllar bayle 
deı-am edecektir. Buı6a Van 
gBlilnGa muhtaç oldotu nakli· 

- Sona 3 acı y6ı,4e 

r 
Halkevinde 
Konferans. 

Konya eaylnı S.1 AU Rısa 
Ttlrel tarafından • 6Dtlmlsdekl 
cama gtlnCI IUt oabette Bal· 
ketinde (MllUyet n Bapel 
mllellyet) menaa tlserlnde 
mtlblm bir koaferaaı verile· 
cektlr. Balkımınn ba çok ele· 
gerU konfena11 dlalemlye ko· 
pcagı tabUdlr. 
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A tlıspora Dog~ ru. ı" T e o y a ~ o D lY y lY m O a ır o 1 GünQu ııır• 
KflçQk Duyuın~ 

Boş Saat-le-ri_m_i-zi-, Tatil Günlerini Na- Siliilı Altına .,;ağrıldılar 1 !~!:~~.~:::::~.~:~; 
sıl Geçireceğiz Diye Doşonmiyelim. • h•ol•rınd• muaııimı.r1 .ıa~~ 

~=ı~ı ~::: Avusturya Eski Zabitleri Çağırdı. Bay ~:~d:.d::0.~:.·0::::!:!~~;; 
rlhe l eken· AI ' yaret etmlelerdlr. Mileaaeee uıııı 
der isminin eı·ııer, Avusturya manya ya dürü Bay Nlbad'la ınu•~, 
karışmasına Bay Kadri, talebeye (keodl ;, 

se beb olan Ih k 1 • D • llyetleri hakkında 2,5 aııt 
(Bosefal) ın 1 a l stıyor, ıyor •• dar izahat vermiştir. , 
hı ka ye efoi I ıerı· 
herkesbillr. ------•,------ Vatandaşların Ş t 

1etaobul, 7 (Bososi) - Avostorya hilk(imetl, eski zabitleri sll&b altına çağırmıştır. Bu za. 1çlelerl Bakanlığı vUayetler Teealyah bir 
çoban İsken · 
der'ln baba· 
eı Fflipe bir 
at getirerek 
yQkeek f iat i 
le satmak 

bitler, eradın taliminde kullanıJacaklardır. bir emir vermletlr. t1err 
İetanbnl, 7 (Hususi) - Barlln'den hlldlrlllyor: Bay Bitler bir ıöylevlnde, Avusturya'nın da Arzohalla vAkı mliracıı• it 

Almanya'ya iltihak işini latemekte oldu~ono ıöylemlştir. muhakkak numara verilece~, 
I • • • t t • • • 1 Evrakın gördllğll moalJJ~!dttl 

Vapurculuk Şirketinin Teşebbüsü Kadınlar ~:~~::.de alAkadarlar• b 
Pekin cinsi.ı.lden olon bu köpek vefyavrueu-:1934 ser· ister. - D 8 ş zall 

giainde bizim paramızla 1200 liraya eatılmı~ ve Fakat at o v l rda· n Gu·· mru·· k Kongresine r. ay eno JJt 
500 lira mükafat almıetır kadar sert ve apu r a Kaetamonl eayluı aıf:.,.. 

Medeniyet [ilerledikçe insan· ha~arıdır ki, FUlp'in yanındaki Geliyorlar .~Bay ŞfikrQ Oıman ŞeP eeb 
:1ık zevklerinin incelmesi ve gtızlde binicilerden hiçbirisi hl· Al ı ı • •• hoeust bazı işleri l.fo d6D V 

yOkaelmeal de tabii olarakiler· nemez. Fillpde ba kötO hayla ınmamasını S ıyor. İstanbul 7 (Hususi) - Ya· rlmlze gelmiştir. BogOn J.O 
ledlği bir hakikattir. Görtış ve atın ıahlblne geri verilmesini _ kında horada toplanacak olın ra'ya dönecektir. f 
duyuşlu arasındaki farklar bu emreder. Henftz onbeı yaşında İstanbul, 7 (Haaoıi) _ Vapurculuk şirketi, Ankara'ya bir beynelmilel kadınlar kongresi . Bay Bahir Kocabıl ...ı 
zef)dn letlkametlerlnt a:a çok olan 1ıkender itiraz eder: 1- heyet göndermiştir, ha heyet, ıirketln yeni aldığı vapurların için, morahbaelar şehrimize w 
d bili S B. l ıı; b l •l rd r B E0 ... e mıntakaaı ölçO ve.111el eğlıtlrmlş ola r. on zaman· - ınlcllere alt olan bir gilmrilk resminden muaf tutolma1Jı için bakanlık nezdinde teşeb· ge mebe aş amı., a ı · a .,IJJ 

1 d b L h b ~L d L " 1 d ı k n re b 6 başmüfettişliğine tayin af·ı·'t ar a 6yd-. ar ın ve onu .... aeur an ata neye a.abahıt bu· bilete bulanalmoştor. cum e en o ma ze og n " ., ıı 
taklb :eden buhranlar ıebe · loyoreonuz? ,. • • • a iki Fenlandıya'lı kadın şehri· Marmara mıntıkası IJJ dı' 

blle insan dimağları o kadar 
kanıık moıdeleler balltne mec· 
bar kaldı; alnl~Jer o kadar bo· 
zalda ki, sanayii nefise namına 
(Kftblzm, fGUlrlzm) adları ile 
hakikatte klmıeye benzememek 
tatlyen bir eftrO ean'atkAnn 
halkettlklerl ociibelerl tabii, 

hatta (garlbdlr) zevkimize oy· 
gan bulmıyı başladık .. Bu ıradı 
garlb, 1C1ylb ve berıeyden ev· 
ıvel çirkin köpekleri kucaklardı 
taııyan, ipek yastıklarda yatıran 
krlıtal taelırdı yediren bir aı· 
nıf ince zevk! eahlbl şıklar 
Ulredl. 

Ayni tesirle ba çirkin fakat 
(KıymetU) köpekleri gQzel ve 

ınlmU balmıya baıladık. Bu 
çellmıiz, biçimsiz hayvanlara 
ne kadar kıymet verildiğini de 
yukarıdaki resim göeterlyor. 
BOytık blelerl olmıyan, büyllk 

ıeylerl aevmeelnl bllmlyen, bü· 
yok heyecanlardan zevk almı· 
yan insanların kfiçDk zevk 1)1. 

çftlerl ve ( Marazi ) halecanları 

vardır. Bu el kadar köpeklere 
bfalerce lira veren ve bunları 
bftyOk bir zevkle eeyieden kafa 
n gözler, gOzel bir atın ne ol · 

doğana bllmlyen ve görmiyen 
gözlerdir. 

At ; yalnız gQzel değil, ken· 
dlelle meşgul olanları da gOzel · 
leotlren bir mıhliiktur. Ata 
binen uyanık olmak, çevik ol· 
mat, sağlam olmak mecburiye· 
tlndedlr. Değilse bile at onu 
ba şekle sokar. 

Tarihlere göz gtzdlriraek 
hayvanlar arasında tAlilnl ilk 
defa insanlarınki ile .kırıştıran 

•• karııtırdığı her millete Ostfln 
şeref ve ftatiln refah veren bir 
hayvan olarak atı görOrOz. Yal· 
nıs atlanan mllletlt r tarihte 

ıeref tamdı •.• "lıkenderw l meş· 

Filip bo mOdahaleye kızdığı 
için: 

- Öyle lıe ıen bin diyor. 
lak.ender hattın Makedonya 

binicilerini: korkui ve hayret 
içinde bırakan bir çevlkllkle 
ata biniyor, koşuyor, oynatıyor 
ve bab11ının öniinde dorduro· 

yor. O ır:aman Filfp ı~hyarak 

oğlana kucaklıyor ve diyor ki: 

- Sen kendi ne IAylk bir 
memleket ara, Makedonya eana 
lıiyik değildir. 

İekender bo gOzel attan biç 
layrılmamıotır. Batan harplarını 

(Bosefal) ın 6zerlade yapmış ve 
zafer çelenklerini onan boynu· 
na ıemaotır. 

At Aaya'h bir hayvandır. 

Harp ve toprak lolerine ilk 
defa T6rk'ler tar.Candan ıhş· 

tırılmıştır. Mıeır'a at QsUlnde 

gelen BiksOelerJo ve Anopa'yı 
(ŞalooJ a kadar at fizerinde fet· 
heden Hfio'lerl o zamana ka· 
dar atın ne olduğunu bllmlyen 
yerliler fisto adam altı hayvan 
ahı ayaktı bir mahluk diye 
anlatırlardı . 

Araplar kendi memleketine 
İran tarafından geldiği için 

ata Fere demlolerdl. Batan ta· 
rlhler atı TOrk'e mal ederler. 
Bu sevgi en iptidai zamanların· 
da bile Tiirk'6n yakeek· ıı:ev. 

kini, yilksek duygularını belli · 
leştlrlr. 

Sekiz silindirli eahane bir 
(Role Roys) otomobtll içinde 
daLa bir giln evel dtınyada 
otomobil kollanmaktan büytık 
bir zevk olmaz diyen arkadaşı· 
man asker! bir resmigeçit es· 
nasında şahlanıp yaramazlık 

eden bir çavuoon atı karııeın'1a 
evvelıi helecanlandıgını ve ıon· 
ra binicinin ölçOIQ hareketleri 

ile •ktaleoen hayvanın 1111 ve 

Resmi Telgraf:, Mektuhlardan ücret mlıı:e gelmlelerdlr. lerlnden elektlrik mObtO ti 
Bay Bahir Kocabay dOP 1>1•"' 

Bu Husustaki Kanun La- Müdhiş ::: .. :~ 1
•

01 

mir •• 

100 

Bir ölüm Şuaı Çalışkan Mualli~,, 

Yihası Kamulaya Geldi. '•••nboı, 7 (B• ... iJ -: c.. d.!"-1:~~~rı~~;.0 1~1~1·~~;~~ 
len haberlere göre, Almanyada köy muallimi bay S• 0~ıtı 

İetanboJ, 7 (Hususi) - Reemi telgraflardan Oçte bir ücret 
alınmaııı, reımi mektupların da paraya tAbi tutulması hakkındaki 

kanun IAylbası Kamutay• gelmloılr. 

itilaf Şarköy'de 

tayyareleri yıldırımla voralmuo gerek çocukları yetlotlrOlkoııı' 
gibi düştıren ve insanların kalp gerekse köy genı.;lerinlP ~01o• 
lerlnl durduran mftdhto bir ve lok.haf larında çok uert• 

gayreti gör'1ld6ğil bildir o~"' 
kendlelne karşı sevgi ve 1 

ölüm şuaı varmış .. - 23 Nisan duyguları göeterllmektedlt· 

Altıay 
Uzatıldı .• 

Bir Oda Bulundu Çocuk haftasının 800 Baş 
---b•a~.ı.an•g•ıc•ı•d•ır•. --• Hayvan Yunanis· ·ıJı 

latınbal, 7 (Bosuıi) - Su 
rlye'de Ttırk, Tiirklye'deld 
SurlyelUer hakkındaki emlAk 
ltll&fnameıl daha altı ay uzalı· 
lacıktır. 

Kruvazör 
Sipariş Ettiler .. 
İetınbul 7 (Hoıoef) · - Ya· 

nanlatın hftkQmetl, yeni bir 
kruvazör sipariş etmiştir. 

çalımlı yflrfiyftoil kartıaında ça · 
voşa gıpta ile baktığını gör· 
dOğd zaman hak verdim. Erteel 
gOn arkadaoıma bir at almak 

için hAr4ya gittik. 
Anadoluyu iyice tanıyanlar 

TOrk köylileftnün benliğinde 

atın oynadığı rolft hakklle tak·; 
dir ederler. Geçen giln bay 
A 'fDi Doğan Yozgııt'ta yiizlerce 
atlanın cirit oyunlarıuı anlatır· 

ken hep imrendik .. Ne yazık 
ki, eon zamanlara kadar şehirli 

yorddaşlar bu gOzel epor ve 
rğlenceden letifade edemiyorlar. 
Bogftokü ökonomlk şartlar 

içinde orta kazançlı bir tilccar 
veya memurun tehlrde at bes 
kımesl hemen lmk4ntıızdır. 

Mnnferlt olarek edinilecek atın 

spot bakımından faldeıl çoksa 
da e~lence bakımından noksan 
oluşa da yilkaek kazançlı yard· 
daoları cezbedemlyordu. 

' lhayet İzmlr'Uler de latan· 
hol ve Ankara'dakl yardda~l"rı 
gibi ata ve atlııpora kavuşa· 

yorlar.. Artık tAtll gün0m6, boş 
saatlerimi faldell ve eğlenceli 

bir şeklide nasıl geçireyim? Dl· 
ye dtışftnmlyeceAlz. 

Aile babaları çocuklarının 
cılız ve çellmılz kalmasından 

korkmıyacaklar. Gezmek lltl· 
yenler cadde, oose mef hmlarınan 

dar çerçeveelndca kartolerak 

latanbol, 7 (Husuei) - Şar. 
köy öndnde bazı arzi hadese· 
den ıonra ktıç6k bir oda mey 
dana çıkmıştır. 

Muhasebat 
' 

Divanı üyeliği 
Ankara, 7 (Hnauei) - Moha· 

ıebat divanınlD boş ilyellğlne 
bay Enver'le Maliye bakanlığı 
muhasebe umum müdOril hay 

Ömer Ali namzed gösterilmiş· 

yoknş ve inişlerin çokluğun· 

dan yılnııyarak gftıı:el lzmlr'ln 
daha gftzel olan içlerini dola· 
oacakla.r, görecekler ve tanı· 

yacaklar •.. 

Genç kız ve ~ocuklarımız 

tatil zamanlarını sinemaların 

ikıpah havasına romanların za. 
rarlı rilyasına verecek yerde 
athaporon ve dimağı terbi ye 
edici blnblr eğlencesine hasre· 
decekler •.. 

Kulübiln kurulduğu gftoden 
beri henüz birkaç gtın geçti ğl 

halde üye yazılmak hususunda 
İıı:mlr'in mftmtaz balkı araeıoda 
gösterilen tahalükGn başlıca 

aebeblerlnden lıtrlntn de kulübe 
giriş Qcretloin beş liradan lba· 
ret oluşudur. Korocu heyet çok 
isabetli bir kararla zabitan, 
devlet memurları ve ailelerfnln 
nısıf Ocret vermelerini ve ku· 
ltıbe ilye olan herhangi bir 
ailenin iki ferdinden m4ada8l· 
nın keza nıınf ücret vermele
rini tentılb etmiştir. Eo baeh 
bir eğlence için sarfettlğlmlz 

parayı beeab ederek atlıtıpor 

kulübOnOn tıyelerlne çok ehven 

şartlar gliaterdlğlnl takdir ·et· 

mek ve bu kolaylık karoıımda 
yarddaoların tahalilkftnO tabii 

görmek mecburiyetindeyiz. 

Fasih Ersan 

Uarh Divanları 
Faaliyette 
Bulunuyorlar. 

İstanbul, 7 (Huıosi) - Ati· 
nı'dan bildiriliyor : 

Harb divanları, müdhlo eu· 
rette faaliyete geçmlşlerdlr. bir 
çok meb'uslar ve muharrirler 

muhakeme edilmektedir. 

tan'a Nasıl Göndetl ıl 
Y ananlıtanı aevkedilPl~..,I 

re satın alınmıv 800 b~11' 
telif cinste kaaablık rO~ 
Çarşamba gdnfl 1ımir v•P~f"tı 
yetlştlrilememlotlr. Bu etı ~ıl 
Yananlıtan'dao bir vıpotf,O~ 
rllmlo, 300 liraya bo b•~ F... 
rın nakli temin edildlğ 
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vapur on masrafı çıkarın• b0ıo' 
de 900 liralık daha ynk 

moı ve yftkleomlştlr. ....... 
Muğla Vilayet Meclisi , 

işini Bitirdi ve Birçok •1 
Kararlar Verdi .. 

t V 1 .. ·ı -u· Ar•d• ' Muğla Vilôyet Genel Mecfüi Mu~ a a m ı e_ ır 
1
,,,. 

, ~ 0 ıoP ~ 
Muğla, [(Husuei) - 2 Nlsan·l935 8Comarteal. g0D fer ~ 

genel v114yet meclisi çalışmalarına 2 Nisan Sala gOnft 
800 p•~ıl 

B ıl Y' tir. Genel vlldyet meclisi bu ıene iyi çalışmıştır. d 1 )l•' I 
genel leler arasında bir rontken makinesi getirtilecek etı'll ,J'I 
ve Mt14e'ta yeniden lılrer mekteb yaptırılacak, ein~Pl•• d f'".J 

k .,,co ~v 
mı olacak, yollar ve köprülerin yenileri yapılaca ı Pl apıl•cl I 
rın esaslı tamiratı başarılacak ve daha birçok lıler Y 11tt .J 

il kı8' ,, 
Genel meclis çalışmalarına son verdiği giln " &ıol" I 

levle Genel meclis ilyelerlne teıekk.Orde bulunmuş ve 1ıoJJ'r 
gidecek olanl1rı f yl yolcu laklar dilemiştir. Gece vali 

genel meclis azalın şerefine bir ziyafet •erllmfıtir. 

• 
d 
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''.'J.'!!!!!JJ 
B. Şftkrü Kaya izahat Verdi ( (§ @1 n=ı l 

Gü1FDüf11 ~ - u <duyumnaıro 
Van Gölünün Türkiye ------~IEESB-~~-=slı'iil...-.~-2J'IJl~----:oıı: ~-
1 

. . . Karşıyaka Halkı Şikayete Başladı. . Vilayet Genel Meclisinin 
çın Hususıyetı Vardır. --·-· 

---- Paralarımızı Faizile Geri o·· k .. T l t 
- Ba11ı 1 inci sahifede- vll4ye tl itibarile ençok veeahl Ull ~u op an ısı. 

Yat vasıtaları ihtiyacın çok olan Dahiliye Vekdlcıtlne mo· 

dnnondadır. Bndcenin tlerl in· vakkaten raptı düşünüldü. Bn 

klşaflarında bftdce m es'ollye zaruret henüz kalkmıe değildir. 
tini ilzerlne alacaklar elbette Tabii encümenin mütaleı ve 

le elbette h er mnhlm işten temennisi çok yerindedir. Ümld 

evel Van gölftnde lşlfyen va · olunabllfr ki gelecek yılki va · 

purları gerek tonaj itibarile ve zlyet encOmenin mfttaleasına 

gerek keyfiyet ve kemmiyet cevab verecek bir mahiyeti haiz 

itibarile çoğaltmak ihtiyacını olsun. 

hissedeceklerdir. O günün mec· Bay Şükrü Kaya'oın bu fza. 

lielne gellb bogünftn beş on batını müteıkıb kanun reye 

nılsll tahsisat fstlyeceklerdlr. konmuştur. Bu idarenin 1935 
Bo yalnız bir mftnakale lh· yılı masarif karşılığı olarak 

liracı değil, ayni zamanda bir 7 3,2:W lira tahsisat verllmiş 

inzibat ve bayıodırhk işi ile de ve geliri de 73,2:30 lira ola· 

Olilnasebettardı:. Elimizdeki ha rak tahmin edilmlotlr. 

k(lçftk nakliyat vasıtaları ol · Aokara şehri imar Md. 935 
nıu:aydı bugün Ağrı Ozerlodeki yıh büdcesloln müzakneelnde 

eoklyaların töf~nk sesleri el4o ise Muğla sa} lavı Hüsnü Ki · 

lşltllecektl, Hüyftk kumandan· tıpçı esbabı muclbede b eş yıla 
lırımızın değerli ve yOksek: ça· taksim edllmlş olan imar işinin 
lışma ve büyük fedakArlıldıırı Uk mesai yılına dahil olan 

lle sona vardırılan şekavetin mıntıkaların vazlyetl t:ri tesblt 

tenkillnde bu gölGn de mühim edilmiş v bunlardan da mOra · 

l'olft vardar. Bu gölde lşllyen caat edenlerin iş\nlnln çok 

lapurlar ;J motör ve 2 yelkenli kolaylıkla halledilmekte bulu· 

den fbarettlr. Bundan maada nulmasına karşı bu yıl pro · 

dubalar da vardır. Bunlar o gramına dahil olmıyan es babı 
tnıntakayı haıblumumlde lstll4 müracBBtin taleplerinin mınta 

eden kuvvetlerin bıraktığı ve kaları hangi yıl programına 
Ç(irQk, çarık malzemeden yapıl dahil lae o yı la bırakılmasının 

tnıştır. Orada bir de tersanemiz doğru olamıyaca~ını söylemiş 

•ırdır. TerHnede kendi motör- ve Ankara'oıo Türkiye Cüm 

lerf mlz tamir edlldlğl gibi ma· hurl~etine layik bir mf'rkez 

bıllln lcıbettlrdlğl dubalar ya haline getirllmeııi fşlol blraö 

Pıhr ve yerlilerin yelkenli ka- enel ba~ormak maksaıllle teş 

Yıklerı tamir ve bazen de ye kil cdilmi~ 01110 imar Md. ne 

tıid~n yapılmaktadır· verilıuekte olan talnlsatın klfa. 

Van gölünün bugilnkü mas yeteizliğioe nazarı dikkati c r l · 
tıfı islfsgar edllmtyecek kadar betmlştlr. 

•ıdır. 50,000 llra demek 5 İçlşl~ri Bakanı Şükrü Kaya, 

lilometrelik yol dem~ktlr. Hal· verdiği cevabda, İmar genel 

buk.t Van gölftnün eahaeı ihtiva müdürlyetlolo bugüne kııdar 
ettiği deniz meeahai satblyesl sarf P.._;mtş olduğu meeaioio saf. 

Y•rım marmara kadar v" onun baları hakkında izahat vererek 

••blldır olduğu arazi çok bü Anbra pl4moın tatbikinde 

Ytlk kıymeti haiz bir yerdir. bllhHea Eskişehir k11mında 
81naenıleyh Van ile Tatuen karşılanan güçlükleri anlatmış 
l'ıtvan ile Erciş arasında her· ve demiştir ki: 

baogt bir şoee çekmiş olsaydık - Ankara imar müdftriyetl· 
60·70 kilometre oldu~o için nln çok büyQk işleri vardır. 
belki herhlrlne 100.000 Ura Yapı ve yollar kanunen ken 

İtııa maerdı ve l 0,000 lira da dlslne yüklettiği vazifelerle be 
11ltrottl en masrafı vermek lAzım· raber ileride Kam otaya sona 

dır. Deniz mftnaka14tı heryerde lacak bir kanonla birçok vazı . 
01duğu gibi burada da ocuıa feler daha verilecektir. Memle· 

~al olduğu için de,letlo bugün ketin bQtün şehirlerinin ima· 

lhuyar ettiği maeraf bıkllı:aten rının murakabesini ve onlara 
1 btiyacın çokluğuna rağmen merkezce yapılabilecek yardım· 
'ı1rnsanacak miktardadır. tarı temin edecek bir merkez 

Van gölüoQn roğrafi vaziyeti müeeeesesi olacaklar. Bu iti · 

tlı•lumu Alllerldlr. Yapılın mae· barla bu müdOrlyetl blraz;daha 
~ıf lar da geçenlerde yapılan takviye ettik. ihtimal ki geİecek 
b Gdcelerde mfirakere edilmiş, yıl biraz daha tflkvlye edeceğiz . 
•ddt 11gariye lndfrllmfştfr. Ge· Bay Şükrü Kıya'dan sonra 

~en yıla nazaran 10.000 lira söz alan Ahmed Ihsan Tokgöz 

bit tenakus vardır. Ciheti mer· imar md. büdcesfnde mezarlık· 
tltf yetine gelince. 

Bnoon nereye merbut ol· 

ltıası lıizımgeldfğl hakkında bir 

'tııt:11 bir de nazari olarak dü· 
•thınıek iktiza eder. Nazari ola· 

t•lt devletin su yollarını idare 
td b en kısımdan bulunmeeı hl· 
•tlle lktıead Vekdletlne hablı 

fl l o 
tlıısa lazımdır. Fakat hona 

'~eli bakımdan çare görüle 

lbedt İktısad VekAletinfn Van 
~,,. 

1 
Yetlnde yspabllecf'ği 1 şlerl 

ı:d~ır edecek benQz bir teşkl · 
~ tı rnahalllyesl yoktur. Evelce 

''· dı 1Y• tAbl olan bu idare ken · 
l ltahuni nzlfeslnl yapamaz 

ltıe'tl bir de vapur işletme gibi 

'1 Gvıtcu bir meşguliyeti fizerlne 

ba~•o oldu. 193.t yılında gene 

dt~Qk meclisin müsaade ve tas· 
, ile devlet tarafından mua

~ltlet edilir bir şahsiyeti hiilı:
' Ye haline getirildi. Bu ara· 

en ziyade meşgul olın ve 

lar pl4nını yaptarmak karşılığı 

olacak konulmuş olan 4000 
liralık tahsisatın bOdce encü· 

meni tarafından kaldırılmış ol· 

masını yerinde bulmadığını söy· 

Uyerek: m~zarlıklarımızın tanzi· 

mi lşlne biran evel başlanılması 

lftzımgeldfğloi söyliyerek mezar · 

hklarımızın tanzimi işine biran 

evel başlanılması 14zımgeldiğlni 
kaydetmiştir. 

Büdce encümeni reisi Mus 

tafı Şeref Özken, bftdce encü 

mentnin bu parayı lüzumunu 

inkAr ederek çıkartmadığını, 

ancak Ankara'dı asri bir me· 

zarlık yapılmak: Ozere 300 400 
bin liralık: bir tahsisatın lele· 

nllmek üzere bulunduğunu ve 

bu 4000 liranın da meZ•Jrlık 

planı müsabakasına ald oldu· 

ğuna, büdce tetkikatı esnasında 

muttali olduktan sonradır ki 

bu 4000 liranın f btlyaca kafi 

Veriniz, Diyorlar! 
Karşıyaka balkı, Yamanlar 

suyunun aldığı vaziyet üzr rioe, 

vil4yete ve belediye başkanlığına 

baş•urmuş, Agostos'ta akıtılması 

!Azım olan Yamanlar suyunun 

h414 bir nedct'ye bağlanmaması 

sebebite şikayette bulunmuştur. 

Suyun geçlrdigi macerayı ha 

tırlatmağa ve tekrara lüzum 

görwüyoruz. Şikayet veelkB!lı 2ı 

lmzalulır. Bunda denilfyor ki: 

- Yamanlar soyunun açılma 

merasimi sekiz ay eve) Ba!Jba. 

kanımız General ismet İnönü 
tarafından yapıldığı halde bala 
suya kavuşamadık. 20 80 lira 
tutan branşmao paralarını be· 

ledfye kasasrna · derhal yatırdık 

ve branşmanlerımııGı yaptırdık. 

Fakat bir türlü soyan yüzilnü 

görmek naslb olmıyor. Bir gün 

- Saat yok! 

Dtğer btr giln df'; 

- Saatler ayardan geçmedi. 
- Borular 'yeniden temiz· 

Jenecek! 
Diye bizi oyalayıb duruyor· 

eunuz. Biz böyle bir zamanda 
dişimizden, tırnağımızdan arlı· 

rarak sıhhatimiz için fedakarlık 

yaptık ve evlerimize biran evvel, 

ım alahllmek için branşman 

para@ı verdik. Mademki su akı· 

tılacak vaziyette değildi. Ne 
için blzdt!n para alındı ve 

braoşmanlar yapıldı? 

Vermlı, olduğumuz puaların 

faizi ile birlikte su akıtılıncıya 

kadar geri verilme~loi letfyoruz. 

---------------
8. Murad Çınar ve Arkatlaşları Genç-

lik Hesabına Bir Takrir· Verdiler. 
Vi14yet Gerıel mecltai bu . 

gftn saat 14 te Vali G r.neral 

Kazım Dlrlk'fo başkanlığında 

toplan da ve ilk defa Murad 

Çınar'Jı 2:3 arkadaşı tarafıodao 

verilen bir takrir okundu. 

Takririn örneği şudur: 

Sayın kurultayın g'!llrfle gl 

deri ol karşılaştırmak: için zor· 

luklar içinde çırpındığı hepi·· 

mtzce bellidir. Buna rağmen 

mühimce miktar para sarfını 

zaruri kılan bir teklif le buzu· 

runuza çıkıyoruz. Teklif şudur: 

Şehrimizde İzmir gençliğloio 
beden ve 'lloral terbiyesini en 

verimli bir biçimde tatbik 

C. H. P. Tilkilik Nahiyesi Dershane
" sinden Şahadetnanıe Alanlar. 

için neslin ihtiyaçlarına lam 

maoaeile cevab verecek ıpor 

alanlarımız yoktur. 

Karakteri mütebarfz, ulusal 

anlamı sağlam, varacağı yeri 

bilir bfr gençlik yurdd:a Bü· 

dikilecek eo kuvvetlJ varlık n 
ahlAkı sağlamlıkla çelikleşmiş 

demir iradeli bir geoçUk bün· 

yesldfr. Ancak .. böyle bir genç· 

liğln gönlünde yaııyao AtıtOr· 

kün heyecanı gelecek nutllerlo 
yolunu aydınlatır ve onları 

yalnız Aıatürk yoluvda yftrii· 

yer~k yurd refahını yükeelten 

Türk'lerfn yüksek ı,ereflnl ko· 

ruyao kudret ordusu haline 

getirir. Temiz ve asil gençliği 
yetiştirmtk için meclit!lmiz yar· 

dım etelo. Ve böylece milli 
savaoıo sembold olan İzmir 
yüksek işarete uyarak yer 

alsın Sayın kurultayın bu işle 

alAkaııını ve bütçeye lı:ılfl tah· 

slsat vertlmet1ioi dileriz. 
Vali Geoeral Kazım, azıdan 

boy Murad Ç1narlı arlı.adaola · 

rının verdiği bo takririn ebem· 
miyedol anlatarak dahlllyeolo 

spor alanlarının te1Jkll ve gf'oÇ· 

liğln himayesi için tedbir alın· 

masıoı bir buyrultu ile bildir· 

diğlut söylemiş, teklif in büdce 

encümenince tetkikini teklif 

etmfo ve onaylanmıştır. 

.. 

C. B. P . Tilkilik Nabiye Oc•~ı Halk Dershanesinden 
Şahadetname Alan Yurdda~lardıın Bir Grub 

Cumurlyet Halk Partisi Tilkilik nahiyesinde açılsa halk dere · 

hanesine devam eden ynrddaşların imtihanı yapılmış ve şehadet · 

nameleri cuma günfi merislmle verilmiştir. 

Dershaneye devam edenlerin sayısı (400) idi. Bu dört yüz 

yurddaştan üçyüzü şehadetname almıştır. Okuyup yazma öğrenen 

yorddaşlarımızı kutlularız ve dershanede vazife alan okutan ar· 

kadaşlarımızla fırka nahiye heyetini tebrik ederiz. 

gelmemesi ihtimali karşmnda 

o vakıt daha geniş bir karşılık 

konulur mülahazaıılle şimdilik 

çıkarılmBBını ınnvafık gördfiğü· 

nO eöyltmlştlr. 

Ziya Gevher Etili :le mezar · 

lıkların ıslAhı lOzumunu tek· 

rarlamış ve onu müteaklb kOr· 

süye gelen Şükrü Kaya mezar· 

hldarın bugftnkü vaziyeti ma· 

hlm olmakla beraber hiçbir de · 

virde bugfto olduğu kadar bu 

işle al4kadar olnomadığını ve 

mezarlıkların nasıl yapılması, 

ölülere nasıl hürmet edileceği 

busueluının tayin edildiğini 

eöyllyerek demiştir kt: 
- Eskiden ölülere hürmet 

edelfm diye dirilerin bfitQn ha 

yata zehirlenirdi. Şehirlerimi· 

zln en güzel yerleri mezarlık· 

tardı. Bununla beraber dl ğer 

mezarlıklarla kıyas edlllrse her· 

bat bir halde idiler. Sularımız 

mezaı lıklardan geçerdi. Evler 

mezarlığı bakardı. O hal mi 

iyi idi bugünkü mü? Elbet is 

tlkbal daha iyi olacaktır. 

Şükrü Kaya bundan sonra 

Ankara'da yapılacak olan asri 

mezarlığın yeri tayin edilerek 

lstlm14k muamelesinin de ya 

pıldığıns söylemiş ve teklif edl· 

lecek t11belsat verildiği takdirde 

inşasına derhal başlanacağını 

kaydeylemlştlr. 

Bu görOşmeler sonunda ka . 

nun reye konmuş ve bu mQ. 

dürlüğe 1935 mali yılı mas 

raf tarı karşılığı olarak 171,512 
llra verilmiş ve karşılık geliri· 

de ayni miktarda tahmin olun· 

muştur. 

Kanonun reye konulması01 

müteaklb tekrar ktırsüye ge· 

len Şükrü Kayı alkışlarla kar· 

şılanan şu sözlerini söylemiştir. 

- Demi:ıcek mevznubabso· 

lan bu hazin mezarlıklar mes 

elesl hakkında şimdi sevinecek 

bir haber aldım . Arkadaijlan · 

ma da lb14ğ e tmeyi vazife bl· 

lirim. Evelccd~ söyledlglm gibi 

hükumet hakikaten mezarlıklar 

mes'eteslle 14ylk olduğu kadar 

v~ sizin verdiğiniz ehemmiyetle 

mütenıslb bir surette meşgul 

olmaktaydı. Bu iş ben Trak1a 

da ve İstanbul'da iken tekrar 

mevznubahııolmuş ve Maliye 

Vekili arkadaşımın da ta vlbilP. 

mezarlıkların tam medeni ve 

sıhhi bir şekilde yapılmıısı hak· 

kında lcizım gden paranın le · 

mini nazarı dikkate alınmıştır. 

(Bravo sesleri, alkışlar) Bunu 

siz arkadaşlarıma tebliğ etmeyi 

borç bilirim. 

Bundan sonra Kamutay ta 

dil edilen iç nlzamnameeine 

göre bazı encümenlere llhe 
edilen azalıklar için eeçfm ya · 

pılmış ve pızarteel günü top 

lanılmak fizere dağılınmıştır. 

yük şef in tserlol kuruyabilir, 

ı yurdda içerdt n ve dı~ardıto 

emniyet ve huzuru bozabile 

cek h er kötülüklerin karşısına 

ı\'J u al l im 1 er 
Bugün Toplanacaklar 

Muallimler hirliğinln geı.;~n 

gün vermiş olduğu karar mu· 

cib ince, bugün ııaat 16 da hal · 

k t> vl salonlıırında, mualliml"r 

ikinci bir toplantı yaparak ni 

zamoame, muallimlerin maaş 

l11rına öid son hııbtrler ve aza · 

ların t eklif lerl üzerinde konu 

~acaklardır. 

Toplanhya orta ve ilk mek· 

Hundan eoora ziraat büdceıl 

ol uııarak kabul edilml.,tir. 

Gı-ç~n yıl büdcedf"n çıkarılan 
Sr.forihisar v~ Çf'şnıe ziraat 

memurlarının bu yıl teli rar 

bütçı-ye ilheei konm~ulmuı,, bo 
arada mü-her, m~nfl mülıiha · 

zalar yürfitü lwüş ve lo bOdce 
encümeoloe vnilınlştic. Dünkü 

müzakere bundan ibarettir. 

Tacirler Dün 
teb muallfmlerl iştirak edecek Toplandılar,. 
!erdir. 

------------- üzftm Türk parası 
23 Nisan üzerine oferto edilecek 

Çocuk bayramı haf tasının ilk 

güoddür. Yavrularınızın bayra· 

mı için hazırlanınız. ...................... , 
Ticaret Oda-
ları Kongresi. 

Kazı Ticaret odaları mnreh· 

haslarının da lştfrakile dün ya· 
pılao hlr toı,lantıda, vllôyet 

Ticaret odası namına tiıccırdan 

Bay Şerif Remzi ve Bergonıa'lı 

Bay Ha!an'ın murshhas olarak 

oda umumi Uttbl Bay Mehmed 

Ali He palamutçolar flrketl mü· 

dürü Day Fuad'ın da müeavlr 

ve mütahas ıs olarak umu mi 

kongreye iştirakleri kararl~ş 

tırılmışhr. 

Para ve borsalar hakkında 
şehrimizde bazı şayialar geçi · 

yordu. Tahkik ettik, ıu netice· 
ye vardık: 

Amsterdam borsasının ka· 
pandığı hakkında kat'i bir ha· 

her yoktur. Florin düşroemlı· 

tir. Florin dun 64 ko:u~tu. 
İhracat tacirleri dün bir tophın· 
tı yaparak kambiyo mnamf''e· 

leriofn teeblerinl kono~muolar 

ve bazı zararları göze olarak. ha · 

rlce satacakları azama Türk 
p3rası üzerine oferto etmeğe 

karar vermişlerdir. 

Bay Cevdet 
Boca ortam .. kteb oktıtmı .ı 

Bay Cevd~t; kız lise( _,yat:ft. 

okutmanlı~ıoı taytn edllmf~r:.-. 

SIM!:MAS! 
3151 Bu gün Telefon: ~p c: ı 

Gecen sene (HARB) filiminde alkıoladı ~ıuız Charle!'I Boyer 
ve Anna Belin gibi ili.i yük&ek 88D'atkarın yarattığı oaheaer 

ÇILG iN' l(AN 
«CARAVAN E ) 

Baştan hasa aşk, heyecan ve musiki filmi 
AYRICA 

Mi ki Aşık (Gülfinçln karikatür komik) 
Foks Dünya Havadisleri (Türkçe sözln) 

Seans Saatleri 

Ilergüo: 15- 17-19- 21,30 
Per9embe: 13- 15 

Mektepli seansı 

13 te 
ilive seansı vardır. 

'ır.ÖIKKAT: Hnrgüo eon halk 
••••- aeaneı ucuz 21,15 
seaneıdır. • 

Fiatler: 
25-30-50 kuruotur. 
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' Başı 1 inci yüzde -
enc6meninin de gençlik ihtiyacını 

kabul edecek şekilde hareket 
etmesi temennlsfode balonda ve 
teklif; btidce encümenine gön

derildi. 

Bundan eonr arabacılardan 

alman 40 kuruş berriye resmi· 
nln indirilmesi hakkında Ara 
bacılar cemiyeti tarafından baş · 

kan lığa gönderilen teklif ok.unda. 

Üyeden bny Resim izahat 
verere vaktlle araba nakliye 

Ocretlerlnlo yftkeek bulunduğu 

sırada tayin edilen bu resmin 

lnCllrllmesl çok yerinde bir 

hareket olacağıoı, bo esnafın 

k zancının pekdz olduğunu, 

hettfi araba hayvanlarının arpa 

samanlarını bile tedarikten 
dclz hulundukl rıoı söyledi. 
,.etlcedP. teklif in bfidce encü· 

menine havalesi onaylandı. 

Bundan eonro mezbaha şlr · 

keti tarafından kasablardan 

frigo ilcretl ol rak alınmakta 

olan Ocretle lşkenbe ve ayak 
gibi e atatın temizlenmesi 

için alınan ücretin yüksekli· 
ğlodtın bahisle tndf rllmesl hak· 

kınd kaseb e nofı cemiyetin· 
den gelen teklif Ozerlne tarife 

encilmenince hazırlanan maz· 
bata okunda. 

EncQmen namına Bay Btısnn 
izahat verdi ve beş gfin için 

etlerden kilo başına 40 kuroş, 
dana eekatatının temizlenmesi 
için de beheri için 15 kuroş 

alınmakta olduğundan eikayet 
edlldiğhıl. ,lstlkldl buz fabrika · 

sının daha mü etd f lat teklif 
etmiş olduğunu, mezbahaca alı· 

nan Qcretln yüksek bulunda· 

ğuno söylemfş ve demfetir ki: 

- Berşeyln ucuzladığı bir 

ırada bir kilo elden bir kuruş 
yerlDf• 25 para, sekatatın remiz· 

lenmeel için de 15 knru ye· 
rlne 7,5 karne lınması move· 
fık görülmüştür. 

Neticede hu mes'elenin evel· 

ce nizam encfimenlode görfi· 

şQlmfie :olduğu için bir defa 
deh11 ayol encQmende tetkiki 

onaylanmı tır. Bu sırad Bay 

Galip bu mes'eleye dair söz 
söyllyeceğinl bildirmiş ve beş· 

kandan mfisaade istemişse de 
başk o : 

- Bu mes'eleye dair söz 
bitmiştir. 

Demiştir. 

Bonon fizerine Bay Hamdi 
Akynrek: 

- MOzakere usolOne dair 
söz eöylemek isterim, dedi ve 
llAve etti: 

- Reye koyuyorsunuz, önQ 

nüzde birşeyle meşgul olduğu· 
nuz ırada rey mlktnrma bak· 

madan (Onaylanmıştır) diyorsa · 
mız, bu laüballllktlr. Usule gö· 
re h reket edil in. 

Bu sözler fizerlne Bay Ah· 
med Şükrn öz i tedl ve : 

-Rey mes'eleslle riyaset dlva· 
m olAkedardır. Burada rıekfz 

göz tetkik etmektedir. I.Atiba 

lfllk olamaz, dedi, başkan Bııy 
Behcet Uz do : 

- Hiçbir IAüballlik lOktur 
ve olamaz. 

Cevabında bulondo. 

Bay Galip : 

- Demin söz istemiştim. Gö· 
rnlmedi. 

Dedi. Başkan; riyaset divanı· 

nı teşkil eden dört orkadaem da 

mecliste bulunduklarını, kendisini 

görmemle olsa bile onların gö· 
rece lerlnl bildirdi. 

Tehlikeli bir hastalık geçiren 

ve ameliyat yapılan itfaiye mü· 

dOrQ Bn Cemal'e para yardımı 

a l~ asalar Oldu. M • de M· • s 
yapılması hakkında bazı Oye· 

lerln lmznlarlle verllmft olan 

takrir bndce encftmenlne ha· 
vale edildi, bay Cemal'lo on 

yıl içinde şehir için yaptığı 

işlerden bahsedildi, büdce ne· 
cümenlnln kanonları tetkik 

ederek bu değerli ve vazlfeşlnatJ 
zata yardım çaresini bulması 

ve müstacelen mecllee iadesi 

kestirildi. 

Daha sonra çok ıtddetli mO 
nakaşalara yol açan bay Hamdi 

Aky6reğlo Qç maddelik takrl· 

rlnln okunma ıoa haelandı . 

Takdrln birinci madde inde 
şehrin ortasında b 11lunao (Ma 

reşal Fevzi bul varı) nıo bugGn 
bir çıkmaz sok k halinde bu 

lunduğu, inzibat vesaire nokta · 
sından ehemmiyeti bulunan 
bu bulv nn bir an evel açıl · 

maeı fcsh f'ttf ğl, bir daha böyle 

tamemile açılmayacak bulvarlara 

bnynklerlmfzlo dlarıoın veril 
memesi ı;ibt bir hareketten 

çekinilme 1, hatta bu bulvar 
adının değiştirllmesl ietenllfyordu. 

ikinci maddede Bay Behcet 

Uzun, belediyenin olan telefon 

elrketl işi için 8 y lsmnll 

Hakkı He lstokholme gitmek 
için şehir meclisinden mOsaade 

almadığı bfldlrlltyordu. ÜçüocO 

maddede Tepecik emtinde halk 

yol yopılmndığından ,ikiyet 

edip dururken ve çocuklor kı· 

şm tehlike içinde berbat yol· 
lardan gidip gelirken belediye· 

nin köprQ mevkllode yeni ya · 
pılan bir ev için yollar açtır· 

dığındau, varyozlarla kayalar 

ksrdırarak park yaptırdığından 
bahsedilf yor, hiç hava alacak 

yeri olmıyan Kahramanlar ve 

Tepecik semtl.'.ldne göre köprft 

mevklinde park ve yollar yap. 

tmlmasının sebebi soruluyordu. 

Bey Falk ba, takrir mQva· 

ceheelnde ahlbl nln neyi istll· 

zam ettiğini bilmesi 1 zımdır. 
Evvela tektir sahibi izah et in. 

Ba bir istizah mıdır, sual midir, 

temenni ınidlr? Dedi. 

Başkan; bay Hamdi Akyü 

rek'e sordu, bay Hamdi; tık· 

rlrde hepsinin mOndemlç bu· 

luoduğunu söyledi ve dedi ki: 
- EvvelA 1000 arzedeylm 

ki, bazı yerlerde loitti~im gibi 
muhterem başkanımızın aley· 

hinde söz söylemek arzusunda 

de~Ulm. Çok çalıştığını, iş 

y ptığmı görOyorum. Biri ncl 

numarada bulvar mea•eleel 

vardır. Bay Behcet'ln bolvar.n 

biran evvel açıldığını hepimiz· 

den fazla orzo ettiğini arka· 

d şlarımdan lşltmietlm. Moha· 

keme tarlklle bolvar mes'elesi· 

nln halli cihetine gidtlmesl 

kararlaetmlmıştı. Bulvarın biran 

evvel açılması için mahkemeye 

mOracaat etmek doğru değildi. 

İkinci mes'ele belediye başka· 
oımız bay Bebcet Uz ile bay 

İemall Bakln'nın Stokbolm 

seyahatidir. Bu elrket, anonim 

şirkettir. Belediye bu şirkette 

%55 hisseye maliktir. Bu 

hi enin kollamlma şeklini 

tesblt edecek bir mecltı vardır. 

Ne yapıldıCını, nder oldoğonu 

bilmiyoruz. Yapılan lışlerde 

meclisin mQeaadesl alınmak 

ılınmak 1 zımdı. Bunu başka· 
mn bilmeal lazımdı. Halbuki 
meclis tatil edildikten onaltı 

gün sonra telefon elrketl 

umumi h,,yetloln evvelce 

verdiği bir rnrar üzerine mec· 

ileten mü ııdesiz gitmesi ne· 

dendir? Mdsııade alınmalı idi. 

Takrirde onu soruyorum. 

ÜçtıncQeO; Tepecik semtinde 

on yıldanbecl hiçbir yol yıpıl· 

mamııtır. Ora balkının belediye 

hakkında fena fena sözler söy· 

ledlğl, şlkAyetlerde bulunduğa 

evvelce meclise verilen bir tak

rirde bildiriliyordu. O vakıt 

rlyaeet makamı (Bostautı•dan 

Üçkoyulara kadar olan yer için 

3000 lira verllmlıtlr. Bu tah· 
elsatla ne yapılıbtllr?) cnabını 

vermlıtt. Bu meı'eleden ilç ve 

, belki dört gün ıoora lışlttim kt 
köprü mevkilnde caddeden bay 

Behcet'io evine husuıi bir yol 
açılmış. Bay Bebcet'ln ve en· 

cfimen aıoeından bay Falk'in 
evlerine karışı bir park yapılmış. 

Merak ettim, gidip gördüm. 
Orada yedi amele çalışıyordu. 

Amelelerden sordum, park yap· 

tmlacağıoı eöyl~diler. Karantf· 
na'da gazete müvezziliği eden 

Yaşar i~minde bir çocuk vardır. 
O söyledi ve orada park ya 

pılacığını doymıyon kalmamış. 

Va~ifem icabı gellb Hay Beh· 

cet'le bir mülikat yaptım, de· 
dlm ki: 

- Ben eize rey nrdlm. Siz 
çok doğru ve çahekan bir arka· 

da,.sınız, bu reyimi dalma bu 
kayıdla tutmak feterlm . Valiler, 

belediye reisleri meydanlar, yol 

lar açarlar, çalıoırlar. Bazı kim 

ıeler bunların leyhiode bula 

nurlar, fakat iş huauelyete ge· 
çloce bu fı başka türlü olur. 

Bu faaliyeti tatil edin. Etmezse· 
niz karende izah edin. 

Bu sözlerim iizerl ne Bay 

Bebcet orada bir park yapıldı· 

ğım, bir iş adamı için geri 

dönmek olamıyacağını, kilrsfide 
de izahat veremlyeceğlnl sôyledl, 

ben de fikrime aykm gelen bu 
fşten dolayı alzlnle teşrikimesai 

edemem dedim, istifa ettim, 

arkadaelarım letlfamı kabul et· 

meyince de Bay Bebcet bak· 

kında söylenenler için izahat 
vermesini latlyorom. 

Meclla başkanı izahat ver· 

meğe baelıyacağı aırada Bay 

Hamdi; cevab verecekse baek:an· 

hk kilranaüafi terketmeslnl söy· 
ledi, bunun Qzerlne başkan: 

- Kanun; yalmz umumi ra· 
por okunurken başkanın reiı 

yerini terketmeslnl Amirdir. Dl· 

ğer bosoılarda bol bol kona· 

ışablllriz. Başkanlık küretıenncı 

terke lOzam yoktur. Böylece 

karışı karşıya konuşuruz. Dedi 

ve izahat vermlye başladı, de· 

dl ki: 

- Şehir meclisi arkıdaışları 

biç şGbbe yoktor ki ~n baıdt 

bir şekilde bile en basit adam• 

larıo yapıcak.ları şekilde dedi· 

kodu Y•Fılmaeına mOaaade et· 
mezler ve bunu muvafık gör· 

mezler. Şunu unutmamak ve 

dalma g~zönilnde tutmak ıa. 

zımdır ki biz herşeyden evel 

temiz idarenin temiz adamla· 

rı olarak kalacağız. EvvelA Bol· 

var şirketi mea•eıealne cevab 

vereyim. Ben belediye reisi 

olduğam ııradı ıehrln yedi mil· 

blm lışl fikrimi çok işgal edl· 

yordu. Atatnrk'iln heykeli, Gı · 

zlbulnrı, lımetpaşa bulvara, ba· 

takhklarıo korutolmaaı, yangın 

yerinin imarı ve teşclr faaliyeti 

vesaire .. 

Bugün ıükranla kaydedelim· 

ki, ar ada lor bonlarsn çoğu 

olmuştnr. Bulvar şirketi lışl 

üzerinde de be uei komisyon 

lılemlştir. 13 ·12· 935 te mıh· 

kemeye cldllmfştlr. 14. NIHnda 
muhakemenin ikinci celsesi 

vardır. Takrir eahılJI arkadaşım 

kendlel de bu işin içindedir. 

Mahkemeye gitmekten daha ra· 

dlkal ne olabilir? Cümburlyet 

mahkemelerinin adaletinden 

emin olarak bekliyoruz. Büyük· 
terimizin adları verilen mühim 

işlerde bftyfi.klerlmize dalma 

hftrmetkAr davrandık. Mareşal 

Fevzi boraya geldikleri nkıt 

kendilerine izah etml~t1m. Bul· 

varın 140 metrelik kıernı açıla 

mamıştır, bunun için ne Mart!· 
şal Fevzi bizi tahtle eder, ne de 

biz vazifemizi yapmamış vazl. 

yetteyiz. 

Köprüde yıptırıtan park mee· 
eleelne gelince; arkadaşım ora· 

dakl benim evime giden yol 

hakkında söz söylüyorlar, adam· 

akıllı aldamyorlır. O yol (Mah· 
mudiye) adı altında çok eskiden 

açılmıştır. 

l 929 yılında selef im doktor 
Bey Hulusi zamanında fen 

heyetine plinları yaptırılmış 

ve yol açılmıştır. 

Şahsi yapılmış blrşey yok· 
tur. 93:l yılında eeylAbtan 

sonra dennln vızlyetloden 

birçok şlk4yeıler vokubulmuş · 

tu. Parti kongresi zabıtlarında 

birçok dilekler vardı. Bunlar 

tetkik edilmlıti, o sırada o 
civar bıt lkı oemına hlrçok Jm. 
zalerla bir istida verilmişti. 

Köprü sakinleri bunda sokak· 

Jano darlığıodao1 günei' alm• · 
dığandao, çocuklarının havasız 

ve sıhhatsız halde bulunduk· 

larından bahsederek Karşıya· 

ka 'da ve1afr yerlerde yaptırıl · 

dığı glbi onbln nilfoslu bu 

semtte bir park yaptsrılmaeını 

istiyorlardı. fstldanın tarihi 

27 .2.933 tilr. (Bu istida okun· 
do.) Bu mQracaat üzerine git· 
tim ve gördnm ki, arkadaşlar, 

oradaki çocuklar hakikaten 

müekül vaziyette idi. Dereye 

birçok plılikler attlmııtı. Bil· 

yak kanalda çocuklar oynar· 

ken büyük bir delik açılmış, 

ılvrlaloekler tehlikeli bfr vazı. 

yette çoğalmıştı. 

Yalnız derenin doldorolması 

için 17 500 liraya ihtiyaç bo· 

londuğu yıptmlan fenol keşifte 
anlaeıldı. Halbakl belediye bir 

batakhğa korutmak için para 

verecek vaziyette değildi. Bu· 

rasını eüprüntfl ile doldurmayı 

kararlaşhrdım. Bir takım dedi· 
kodular oldu. Ben Ank:ara'da 

iken Tekil olarak iş gören 

arkadaışım bu dedl·kodolar Oze· 

rlne ıılprüntQlerl boraya dok· 

tOrmeyl dordormoı. Ben böyle 
dedl·kodulardan korkmadığım 

için Ankara'dan dönilşümde 

doldurma ameliyesine devam 

ettirdim. Mahmudiye sokağının 

mfihlm bir kısmı bu doldorulan 
yerdendir. 

Arkadaşlar! Bir belediye reisi 

tramvayda, bir berber dOkk4· 

nındı, şurada, borada dedl·ko· 

du yapılacaktır dl ye hangi işini 

bırakır? Çocukların ııağlığı gibi 

mfthlm bir mee'ele de ortada 

duruyordu. Y apmasn idim, 

başka tilrlQ ıöylenece değil· 

miydi? 933 te ( Neden yapma· 

dın); diyenler olduğu gibi, 

934 le, ( Kendin için yıptın }; 
diyecekler de olacaktı. 

Park mes'eleelne gelinr.e 

arkadaşlar, son aeyabıtimde 

GOstav Edmon adında birinin 

ağaçlar hakkında mOhlm bir 

eserini okudum. Bunda ağacın 
kıymeti hakkında izahat veri· 

llyor ve muharrir eabll mem· 
leketlerlndekt halkın robl yah 

ilzerlnde duruyor. (Sahillerde 
yaşayan halk çok hırçın ve 

karanız olur. Bunların hırçın· 

Jıldarının ve karareızhklarının 

' önilne geçmek için teşclr li · 
zımdır. ) Diyor. Bu eser benim 

le clr hakkındaki imanımı da· 

ha takviye etmiştir . (Bu sırada 
Bay Bebcet Uz, şehrin bir pla· 

oını açtı, bunun üzerinden leş · 

cir faaliyetini lıaret ederek 
sözüne devam etti.) Ben İzmir 
belediye reisi olduğum zaman 

B hrlbaba parkının yarısı ile 

hükumet önüı:ıdekl parktır.o 

baeka lzmlr'de park namına 
blrşey yoktu Kadlfekaleslnden 

totonuz, şehrin her tarafına 

doğru uzanan şu yeştlllklcre 

bakınız, şehrin umumi teoclr 

faaliyetine nlsbetl" köprüdeki 

ışu kılçftk park nedir? Çok 

gfüıllccek blrşey midir? Oradaki 
vatandaşlar da hak eablbfdirler. 

Nefes almak hak.kıoı almak 
fstiyen yurddı•şlardır. Arkada· 

şım bunu lzoıu 6tmlş1er, öteki· 

ne berikine ~ıırırrnuşlar. Ne lii · 

zumu var arkadaşlar! Yapılan 

iş açıktır. 

Encümenin, vilayetin veril 

mi.. kararları vardır. Bizim 

işimiz nokııanlar Qzerlnde dur · 

maktır. Kayaları sökm"k için 

varyoz ve kazma kullanılmıf. 

Bıtzı mahallelerin tatlarını, ka · 
yalarını sökmek için bomba 

bile ttık. Ben köprüdeki par· 
ka, park derneğe otaoırım. 

Henüz park bile dettltilr, fakat 

olacaktır. Köprüde bo işler 
için earfddtlen paranın tatarı 

:l90 liradan ibarettir. Ben 
söylenilenlerde hflınü niyet 

görmftyorum arkadaşlar .. 
Telefon olrketl mee'elesl 

hakkında söz söyllyeo bay 
Behcet Uz; ilk zamanlarda 

şirketteki hlaeeslne mukabil 

elinde hllee senedi bile bolnn· 

madığıoı, yalnız koro bir 

dosya bolondoğono, çahştığını 

bu mllesseaeyl memlekete yarar 

bir bale ıokmağa oğraştığın1, 

belediyenin şirkette 220 bin 

liralık hissesi hulondoğonu 

ıöyledl ye dedi ki: 

- Büyftk borçlara girilmişti, 

bu burcun 934: yılında ödene· 

ceğlne dair imza verilmişti. 

Faiz vere vere ıirket le göremf · 

yecek bale gelmişti. Şehre lbım 

bo mGe&aesenln dornmonu dü· 
zeltmek lAzımdı. Alacakh şlr· 

keti.:. müfettişleri gelerek para· 

nıo bir bankadan alınıp öden· 

meslnl istiyorlardı. Başka arkı· 

daşlar bono yapmıelar1 fakat 

ıtrketl tehlikeli vaziyete koy· 

moolar. Falı lodlrlllree şirket 

kurtarılmış olacaktı. Şirket he· 

yeti umomlyeal; ~)dip bu mes'e· 
leyi halletmemi letedl. Çok ta 

düşündOm, arkadaşlara cevap 
veremedim. Tereddodcım bu işi 
başaramıyacağımdan değildi. Bir 

haf ta on gfln gidilmiştir. 1000 
lira nedir? 

Bu benim Avrupa "ya ilk 

gldlılm de~ll, yedinci gidişim· 

dir. Belediye lçlo gittiğim za· 

man belediyenin on parasına 

bile tenezzül etmemişimdir. 

Bu defaki seyahatimde yolum 

üzerinde olmıyan hlr panayırı 

görmek 1 çln cebimden 55 lira 
fazla earfettlm ve bo parayı 

vermek istedikleri halde alma· 

dım. Bazıfarı dedi kodu yapar· 

lar diye dftşündüğOmden on 

aydanberl gldemeylelmdlr ve 

oradaki mfizakereler, elde etti· 

ğlmlz neticeler kolay olmamış· 
tır orkadaşlar. 

- Daha nezih söyllyeblllr 

terdi, hududu aomışlardır. 

Dedi. 
Bu sırada kllrsQ lakırdıları 

bıeladı, Bay Hamdi: 

Bay Bebcet Uz; yalnız Te· 

C. H. P. Başkan• 
Bay Avni DoğaJl 
Dedi Ki: . . . ---- ,,,,,. 
- Baştırafı l inci eahlfede 

k8" 80 büdceye göre şimdiye 
ştıf· 

dar 23 bin lira toplındl• 
fiu para ile yokaul ınektt:P 

kk•b•ı 
talebelerine kitap, aya dil· 
giyecek ve yemek teınln e d 
mlş ve muhtelif yardıdllat • 

boluoolmuştur. Boalar kısPleJJ 
Yer 

şehir meclisi bndceelnde 

alacak eeylerdtr. 
V Ocuda getirilen 

lnkılab işini etlerine 
kıtı· 

edeceğimiz gençlik için ya 
ı;,ıı• 

da mühim teşktlAt yıpılac•rı 
Lmyoruz. Bonon için yrr yer 

G oç· 
spor sahaları llz:ımdır. t 

0 
llğln moral v11 enhbi clbett:t 

yükaelnıeelnl temin er~lf· 
bellibeşh vazlfelerlaılzdeP 

bıJ" 
Arkadaelarımızdan bfrf si trlr 
nun tein meclise bir tı 1 1. 
vermlıştlr ve tetkikler y•P

1 •• mııtır. Bu takrire arkad•fd 
e· 

rımın mGzaheretlnl rica e fi 

rlm. Ayol zamanda Balk~•· 
bir projekıdyon makinesi :sfl 
caktır. Binlerce yüksek r•d ğ1 
görmüı ırenclmlzln toplan 

1 

~ f yaO 
Bılkevlnln buna çok fhl 

0 
vardır. Memleket lışlerl g6td• 
şftlilrken bu lhtıyaçlar•P lef 
nazarı dikkate alınmasın• ı 
ederim arkadaşlar. 

\..-------~ kOf' 
lefoo oirketlnln vaziyeifDI dl· 
tarmıo olmadıklannı, elde ~fe' 
len neticenin bile bir tJJll~ıf 1 
cinin şt1ref ini arurmıy• gıo• 

bir muvaffakıyet ıayılıcJ 

ıöylemfı ve: el•' 
bOf - Şeref il insanın 6,. 

rını blllr ve tanırlar. Fılıl 1 ue 
ftB• 

de Qç indirttik, teftiş ~·· 
masrafından 30 bl n Ur• oJJ 
zındık, horcon lSdennıeslol 

10
• 

yıllık taksite bağladık. 6° t:ı•• 
yahatten belediye meclfıf rı~ıı:e· 
berdar etmemle diyorlar. IJ~fl' 
lla içtima halinde değildi. ııde 
bir iş için meclisi fe•k;160c 
toplantıya davf't etmek g ıa~· 
olmaz mıydı? Ben tebrlkı oıJl 
dir, ennu, bunu bekledl11°'bııe 
at"kadaolar. En iyi taıer 
~htle e~U~ k~ 

Bay Hamdi Aky6relı: re 1;ıce' 
söz aldı, sözlerinin 8•Y pe ıo•~ 
tarafından kendlelolD •

0111 ol• 
"''e istediği manada ahotJJ• b0,eO 

doğana, kendisini pıec flJıl· 
dedi . kodu ve mOoakoe• ıedl 
yetine ıokmak istediğini söf 
ve: pi• 

pı:? 
Kime vuruyorsun bll 

ye bağırdı. Müfsld bit ~:ıe· 
dediler. Milfsid nıobU 
eldir? 

0 
tJ6f 

Bay Behcet Uz Be k•d•f' 
le blrşey eöylemedlPl· ı\t efoıor· 
tarım buradadırlar, söyle 1;ı6'' 
Arkadaşlann hiilııiyıtıPll dl Eef' 

metkAr olun. ( SöyletJJt 

leri ) .,,. 
Ricam şudur: ,r~ 

Daha sakin ıöyleyloı ecfe'ıı:ıı 
daşlarımdan da rlc• 
gürültü etmesinler. d 1 ,'1111 

Bay Hamdi sazone bd:ıı ot· 
kendlelnln teşclr aley ktiP' 

ı ca1'81 el· 
madığıoı, park yıpı • 00ı• ~. 
rG ıemtlndeklnlo en 1 8eıo''" 
mesl lcab ettiğini, bP yd•"Jı 

oıe ti' 
çimenlik ve genle ıt.alı 

k ~e sıı-- o· 
olduğuna, Tepeci 

1 
bolıl 

1 d Yo .. 
manlar semtler D e dedi ~·· ~I 
madığını anlatu "e t•I'' 

ı• o· 
- Evvel4 her f'"' 

yapıleın. Sonra eYlolD de ,,.,, 
- Sonu r; ıncl yas 

• 



.'IOJJJJJJl,,,,,?. ... ~m!~.JIJ.WJJJlU,11mım1111.ıı1111mm1111111m111111m111111111111111m11111111111mıı11m1111m111J11!1f ı 1 1 1 .~ .. !..l:.m ...... ::.::ı11:::11111111mı:ıı:ı:n.ı: ... :::: .. 111111111111111111mnmı1111m111111mHlllUlll!!..11r.e!~ı~ '•~,~~ 

8ehir Meclisinde Münal~aşalar Oldu. 
dakl, çiloka bu yol; sırf ev mıştır. - Boradaki çocuk•ar acına dır. Ddoerken de hlçolmazsa ranı 11ôyledlkten sonra hepsini rica etmlıtlk . Bunda belediye· 
lc;io yapılmıştır. Bende h6sod Bay Aziz; bulvar mes'eleıılnln cak vaziyette idi diyorlar. İn· JAyık olduğa şekilde dOşmell· sôylemelldlr, ıosmamalıdır. alo ~ararı yoktur, kArı •ardır 
niyet görmlyorlarmıı. Eğer sol tetkikinde bizzat bolundoğooo, saf ediniz. Borası lzmlr'ln en dlr. bay Behcet Uk ıözünde Meclisten reisin mOsaade Ye olacaktır. Dedi. Ve kendi 
niyet 1ahlbl olsa idim karktan, mdvazaa tarlklle mahkemeye havadar yeridir. Borada park geceyi gündüze katarak calışa· almadan Stokholm'a gitmesi evi ôndndekl kaldırımlı ltğımı 
ıoradan buradan kaldırılan gidildiğini, ~O bin lira alacağa işi şehirde yapılacak bütftn iş· cağıDJ söylemletlr. mes'eleeloe gelince bir m4nl belediyenin paraılle değil, ken· 
tnanolya ağaçlarını da söylerdim. mukabil şirketin arealarlle ta· lerden sonra olmalı idi. Baua buhran zamanlarında yoktur. Dalma murakabe et· dl paraılle yaptırdığını söyledi. 
Fakat hOsnQ niyet eahibl oldu kas yapılması muvafık gôrOldil· Telefon lel için bogıloe ka bile bu arkadaeımızın sôzGoQ mek vaziyetinde oldoğumoz Avukat Bay Ahmed Ş6krü; 

' hm için bunlara ıöylemedlm ğOnd, arsaları gördOklerfni, de dH gelenler fena fşler yapmış ifa ettiği kanaatindeyim. Bay arkadaşımızın Qzfllmesloe mey· kısa ııöyllyeceğfnl bildirerek bal· 
le tahkik etmedim. Avrupa ğerlerlnln 40 bin lira tutma diyorlar. Kenditerl gelmiş, iyi Mltar; bundan sonra buhar dan vermemeli, onun şevkini, var şirketi ile nktlle yapılan 
ıeyahatlne gelince lif la izahat ' dığıoı görQnce Bulvar şirketine yapmıılar. Vazifenizi yapmış. şirketindeki ~lacak mes'eleslne gayretiııl kıracak sözler söyle· mukavelede çok sakat nfJktaler 
•erdiler. müracaat edildiğini, orada lağım sınız. Çalışmanız normal bir geçti, izahat verdi, değerleri memelidir. bulunduğu, belediyenin bu meı · 

Kalemle izahat versinler. ve kaldırım gibi bir takım şekildedir. Seyahat için müsa- dfişen arsaları belediyenin al· Bay Milattan ıoora söz alan elede haklı oldoğono \'e hıklunı 
Llııanla meclise teılr etmeğl mes'elelerle karşılaştıklarıDJ, bu· ade almak mes'eleslne gt:lince mamak isteyince bulvar şirke bay Faik takrlrden bahisle alacağını, henüz açılmamıı olan 
dGşGnmt1ştdr. Belki meclise na dair belediyede aradığı doe g6lünç vaziyete düşerdim df . tinin de blrşey vermlyeceğl ce dedi ki: bulvardaki yerlerin lıtlmllkl 
leılr etmlılerdir. Kuron bugOn yayı bulamadığını, elrketle noter yorlar, dedi. vabında bulunduğunu, davaDJo - Takrirde b6yükleriml· bogdniio m~e "eleel olamıyaca · 
çıkmıştar. Borçla bu yOzden araauıda akdedilmiş olan muka· Başkan - Hayır. IIeyetl doğru bir yol olduğunu anlattı, zlo adları karııtırılıyor. Bay ğını, mOvazaalı dava karemada 
9ooo liralık bir far vardır. velenln bir suretini gene şirket· umumlyeyi fe•kalıi.Je fçtlmaa köprddeki park ve yol mea'ele · Hamdi arkadaeımızıo çok çalış · bulunmadıklarını, telefon elrke· 

Bay Bebcet Uz - Efendim ten aldıklarını, bu mukavele · çağırarak gOldnç me•ldeml sok- alnden babeederken ite: kan diye taesff ettiği Bay Beh tinin kendi menfaatini tayin 
koron düşüyor, çıkmıyor. Haul deki 12 inci maddedeki yazılı malı idim, dedim. - Planda gördük. Şehrin Ct'l Uz hakkındaki ııı'Szlerl bir· noktBBından mOstakıldlrey ba· 
ileride şirket lehine daha 100 işler yapıldığı takdirde şirket Bay Aziz - Peki öyle ise. ihtiyacı olan yerlerine daha çok birini tatmıyor. looduğonu, kabarık borç faial· 
bin liralık farkta olabilecektir. hesabına belediyenin heroey Telefon mes'ele~lnde duyduğum yapılmış ve verilmiştir. Bir Büyüklerimizden bahsedilmek nin yüzde sekizden Gçe fadlrll· 

Ba} Hamdi - Meclisten izin yaptırabilecek halde bulundu ve eöylenen mühim bfrşey var . miktar da köprü de yapılmış, ıuretile onların ismini bir taz. meslolo ıayılır mOhlm manffa 
İltnık mecburiyetinde idiniz. ğono, fakat bu maddeyi beledi· dır. Şirkete malzeme olarak bir y~rde halkın yerltşmesl ve ylk: manevi gibi kollanmak kıyetlerdeo olduğunu sc5yledl H: 
l;erl işler Bakanlığının 9.12. yenin tatbik etmlyerek olmıya satıl n şeyler yüzde 60 mun- inşaat yapması, bir şehrin ge· doğru birşey değildir. Manolya - Bono bôyle kabul etme· 

93
( tarihli bir tamimi vardır. cak bir davaya baş vnrrLuş zam fatura . ile aatılmıştır. oişlemesi için beledfy~ evveli •ğaçl . rıodan, bir btrberln arsa mek cidden lnHf8ızlık olar. 

(Bay Hamdi bo tamimi okudu) olduğunu söyledi ve dedi ki: İndirdiğiniz fİlz yüzde Oç olmue. kaoalizaeyon yapar, sonra su 11ndan bahsediyorlar ve: Borç bu yıl ödenmek llzımdı. 
IOeclfsl hiç~ saydı. - Bay başkan sözlerinde Kaç para edtır. getirir, yollarını yapar ve halka: - Bllmlyorooı amma, tah · Oo yılı uzatıl~n~tır. Faiz de 

\ Behçet Uz - Ba sözlerinizi diyorlar ki radikal karar göste· Bundan l!Oora doktor Bay MI - Buyurun, burada ev yap kik etmedik diyorlar. yüzde ıtekiıdeo üçe lndirllmle-
herbaagl bir manevra gibi kar· ıln tatbik edeyim. Bu karar tat usul hakkında söz aldı l'e tmn, şehir bu istikamette ge · Bir mecline bu eözler, bir tir. Stıyahat için mClaaade mu'e· 
tlla11aak lbımdır. Meclisi hl~e ooildocl maddedir muhterem d ... dl ki : 

v '"' oişleeln, der. Eğer orada dere şehrin mümeHlll tarafından lesine gelince blı hakokçular 
••111ıadım. Hiçbir l'aLlt bunu başkan. .. B A 

1 
k , - Hurada reis ve aza ara doldu, park ve yol yapıldı fıe aôylenmfştlr. (Bağırarak) bora· faıla metne dayanmı. Belediye 

Yapmadım. T•nezzAI edı'yorso· ay z z; öprü mee elesin· k l d h d _. 
laqı b " u den bahsederken bir berberin sındaki vazife mes'eleslnden n halk o dereden kurtulduysa, da tahkik etmeden mes'ele anun ıran a ıeya at mOıaa e•ı 
B 0 tıözGnGzü reddederim. tahtı tasarrufunda bulunan bir baheedeceğlm. Reb; bizden ku... onda bina yapı~mak vesaiti l!öyleomez. Ortada bir arkada· hakkında blcıey yoktur. Fakat 

il ay Hamdi - Hayır, emaa vet alarak iıa görüyor. Burada ihzar edllmiase ve bu orada 1 t t Jh dll ı baokan herhalde en bClyftk mOl· tll de söyllyeylm. Meclis ilk areamn gasbedllmlş oldoğonu, v v şın manel' ya ıua eve e m o 
bu arsaoın orada yaptırılan söz söylerken şehrin mümessili belediye reisinin bqlundoğuodan sözler var. kiye memuruna içeri itler M· 

:t;•ldığı vakit (Ben yarın An· e•lo methali mi, ne olduğunu olan bir arkadaşın haysiyetine, be reisi aemt semt dolaştırmak Bay Faik, Erlkaon tfrketloe kanlığının emri dalrealode ba 

(!'•'ya gtdlyoıum) demiştiniz, bil dlT.1 l hl lAb k şeref loe dokunmamak lizımdı. ve ıa•hrlo h .. r s•mtlode otur· h L d ber vermiştir. 
Qıflsı d d 1 'd 1 ) me ı; n , r sey a vn uun· v"' "' .. olan borç a .. kıoda a izahat 

O a e e ersen z gı ey m. d K Hiçbir ki m~e istediği gibi söz Köprtıde yol ,.apmak mea'e· 
eın dl a arafatma dağından gelecek masını istemek lazam demektir. verdi, kuron yftıiloden borcun ~ 

e nlz. Tam bir lstlbdad sôylemek hürriyetine nıAol de. leıf ne de temaıı edeyim. Bir 
._, suların borada tamamen vol· Arkadaşlar; bunlar için sar· vaktlle 670 bin llra tublt 

rı ile hareket ettiniz. Bu kanlk arazi Ozerlode 50 santim ğtldlr, bazı kayıdlar altında belediye reisi taıtao taıa 1eke· 
ltlee1t81 hl k b fedilen para 390 liradır. Aca· edilmişken kambiyo temevvilcatın · 
b çe sayma tır, aşka L .n. ı d 1 k söz eöyllyebllfr. rek evine gitmek mecburiyetinde 
lrtey d T.lldl {l:l topraa. uzer n e yapı an par ın ba burada yapılmak istenen dan 370 blo liraya dftıatftğftoil 

b , ee r. ır, gır sesleri) ve altındaki biltftn pisliklerin Bay Aziz - Dersinize le· " kalıaydı onu muaheze edecek· 
t '1t1dan ıonra telefon şlrkttl tramvay yoluna dolacağını, bu· oekkür ederim. Ş !yler şehrin hayati bir mts'ele· kamblyooun dalma oynanan lerlo bıı .oda ben bulunacak· 
optantılarında mecllste.ı direk rada evelce bir şose varken sö· Bay Mltat (Devamla) - Se ılne mi taalluk ediyor. Bu blrşey olduğuna, İaveç kuronu· tım. bn o demektir ki: 
:ı ılınadan ıöa söylenmemesini killerek parke yapıldığınr, bal lAhlyellmiz istizah ve muraka· sözlerin altında baıka sôylene nuo logillz Hraeının bir peyli - Seo kendi nine gitmek· 

ca ederim. boki bunun paraalle Tepecik hedir. Bu sırada hlçolmazea cek ve ıôyleomek istenen oey bulunduğunu söyledi ve: ten acizsin, nerede kaldı mem· 

4 
8011dan aonra mOhendls Bay yolunun pekAlA yapılabllece· haHaslyetlmlzl muhafaza etmlo varea sôyleomelldlr. Bu kıda· - Eğer lstokholm ıeyahatln· leket işini baıaraaın. 

ıla kalktı •e dedi ki: ğlnl, başkanın nl önt1nde ve bulunmalıyız. Husoıılle itham de borç TOrk par111 üzerinden Yalnıa arkadatlar; barade 

81- Takrirde ilç madde nrdır. clvarlDda gayet gOzel trotuar· etmek btediğimlz sarada daha 23 Nisan tesblt edilseydi borada kendisi· kendi mtmnuoiyetlml anede· 

la. ç 11110 etmezdim ki şahıslar lır yaptırılmış oldoğuno, kim haseas olmalıyız. Bir arkada· Size•çocuğu dOşOndftrecek ol ilk muahaze edecek ben· ceğim bir tablo nr. O da ~ıki 
,~ kkı11da banda söz söylensin. yapmış, nasıl yapmııa bilmedi· şımızı devirmek mi istiyoruz. h f b I d dlm dedi. Giderken de borcun idarelerdeki hClkt\cnet memari· 
..._l'Q v a tanın aş angıcı ır. 

retler, llcaat buna yap ğlnl sftyllyerek: Daha dokumeote olmak lAzım· - kuron Clzerloden teahltlnl biı - L6tfen çevirlaia-

Osmanlıcadan 
y~~ - Öz TOrkçe kôklerden gelen sôzlerin 

tını gazetelere vereceğiz. 

Türkc;eye Karşılıklar l(ılavuzu No.11 
karşısına (T. Kô.) beldeği (Alameti) konmu,ıur. Bunların her biri hakkında sırası ile uzmaolarımızan (MGtah888ıı) 

2 - Yeni konan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine gôre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca ôrnekler de konulmuştur. 
g 

1
3 - Kôkil Torkçe olan Kelimelerin bugOnkO işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır: Ash ak olan hak, aslı Ogilm olan 

e'Nerı tekil gibi. 
hOkftm, TOrkçe "Çek,, kôkilndeo. 

lttrı •kllyıt taşıma, (lr.) 
11Pon 

Ôra k b tiye e : lıde nakliyatı b11h· 
biıd gittikçe terakki etmekt~dlr, 
Uerı e denıuel taşıma, gittikçe 

en.ektedir. 
Veaaı ı 

•ttçt t nakliye - taşıma 
Ô •rı {fr.) moyeoe de transport 

Yeaaı:ek: •eıaltl nakliyenin en 
ltr

1
.. ıayyaredlr, taşıma araç· 
... lll 
t en yenisi oçkudur. 
Ô tlcAtn (bak: aklbet) - son 

rne)t. 
dattııı • encamı kir kaleyi 
kııe;11• teslim etti, JIJio sonu 

b dGeaıana •erdi 
1!.Qccıın •. 

CoQan.ı __ en - komıayon, (lr.) 
-..lon 

Ôraek· 
Cotn-ı · •skomlı,.on ıous, ..,, lllon J ' 

(1' ~:~eoı dtnlş - akademi 
il .), (fr.) acattemle 

eyet m ı· 
'-e1nbt ec 18 kurul, (fr) 

il ee, conıelt 
eyeu 

''' ( oınnmlye - genku· 
::ı fr.) aasemhlee 
q generale 

L eyeu tekli 
"'1rnı e bakanlar 
•lttre~' (fr.) consell dee mi· 

loagre 
'1ı - kurultay, congres 

"- IJ•lir _ d 
""ltieUter anış11aan, (fr.) 

Ôrnek· 
lettnı • nıOtavlrlerlnin f lklr· 
dtrıı111ıı~lllaınadan iş yapmadı, 
llılellaacLıınnın ddtftncelerlnl 

D 1• Japınadı 

Şılra - danışıt, ( fr.) conseil 
Örnek: Maerlf şdrası, külUlr 

daoışıtı. 

Şurayı devlet 
(fr.) consell d'etat 

Endabt - atış 

danııtay, 

Endam - tayı boybos 
Örnek: endamlı bir geoç, 

boyboslu bir genç, giydiği el· 
bise endamına uygun diişa.ıe. 

mfş, ~lydfğl uruba, tayına uy· 
gon dü~memlş 

Endamı mevzun, mOtenasl· 
bOleodam, kameti mevzun sa· 
bibi- taylan 

Endaz - atan, atıcı, atmış 

Örnek: Tir eodaz, ok atan 
lenger endaz, demir atmış 

Eodar - azrak 
Örnek: Ender olarak bize 

gelir, azrak olarak bize gelir. 

Eadlıe - kaygı 

Örnek: Hayatının son gdn· 
terini bnyok endişeler içinde 
geçirmişti, hayatının son giln· 

lerf nl bayok kaygı içinde ge· 
çirmişti. 

Enin - inilti 
Örnek: Enini yürekleri 

1 
par· 

çalıyordu, iniltisi yOreklerf 

parçalıyordu. 

Enkaz - yıkıntı 

Örnek: Enkaz altında kalan· 
ların adedi bini tecavaı etmletl, 
yıkıntı albnda kalanların Hyısı 

bini aşmıştı. 
Enmuzeç - kip (fr.) type 
Örnek : O, bir enmozeci 

edebdl. O, bir edeb kipi idi. 

Eoıal - nesiller ('I'. K.ô.) 
örenler. 

Örnek : eneali atfyeye enmu· 
zeç olacak hareketler. Gelecek 
flrenlere kip olacak hareketler 

Nesi - nesli, Dren: dôl 
Örnek : Nesli ati. Atı üren. 
Kimin neslindendir?. Kimin 

döli\odendlr? 
Eraclf - uydurmalar, dOı 

meler. 
Örnek : bu eraclfe ehemmi· 

yet vermedik. Bu uydurmalara 
(dOımelere) önem vermedik. 

Ü' rcUCe - uydurma, dilzme, 
yalan dolan 

ErAmil - Dullar 
Örnek : İtam ve eramfl ma· 

aşları. ÖkeOı ve dul aylıkları. 

Erazll - aıyrıklar, yftzedzler 
Örnek : erazlll nasdan. Ba· 

donun yOzsüzlerlodeo. 
Erazll takımından. Sıyrıklar 

takımından 

Erbab (ehi anlımına) - er, 
er dikil 

Örnek: bay M .... itinin eridir 
(erbabıdır), bay M .... yapı itin· 
de erdlklldlr (erbabdJ?). 

Erbabı meı4lf b - işi olıQlar 

Erbalu - karakıt 

Örnek: erbıin kırk ız6n 
sürer, karakıt kırk gdo sürer. 

Erkıio (rüeea anlamana) -
baıman 

Örnek: ~rkıioı devlet, 
baemınları 

Erk.Anı askeriye 
raller 

devlet 

gene· 

Erkanı harbiye - kurmay 
(fr.) etat major 

Erkanı harblyel umumiye -
genel kurmay (fr.) etat major 
general 

ErkAnı harb zabiti - kur· 
may subay (fr.) offlcler d'etat 
major 

Erı, pirinç 
Erzak, azık 
Örnek: Burada çahıan aınele, 

erzakını köylerinden getiriyor· 
lar, burada çahıan işçiler, azık · 
larını klSylerlnden getiriyorlar. 

Erzan, yakııır, yaraşır 
Eealet, aealhk, asalet, asllll~, 

akeoylok, tözQnlük 

Asil, 1 - Asallı, asil, aksoy, 
töz O o 

2 - (Vekil karşıtı) esi 
Örnek: Bu itte eıaleten bo· 

lonuyorum, bu itte esi olarak 

bulunuyorum. 
Esaret, kulluk, (fr,) servltude 
Örnek: Tark milleti esarete 

tahammal edemez. 'l'Qrk olotıa 

kallogı d•Jaıaım••· 

Esaret (Ülke ye olueların ya· 
hancılara mahkumiyeti anlamı· 
na), kölemenlik, (fr.) eaclavage 

örnek: Hlnd'lller asırlarca 

eearet bayatı geçirdiler, Hind 
lller asırlarca kölemenllk haptı 
geçirdiler. 

Eearet (harb esirliği a:ıla· 

mına) - toteakhk 
Örnek: düşman ordusunun 

başkumandanı da esarete dilt · 

müoUl - düşman ordu11onuo 
başkomutanı da tatsakhğa diit·. 
müşUl. 

Eelr - tutsak, tutkun 
Örnek: son muharebede dClt· 

mandan on binlerce eılr aldık 

- son savaşta, dilımandan on 
binlerce tut~ak aldık. 

HOsoünün eılrf olmooto 
gGzelliğlnln tutkuna olmuştu. 

Eelrane - Kulca, kölece 
Örnek: onon yanında ealrane 

çahımııtım - Onun yanında 

•olca, klSlece çalışmıştım. 

Eıaa - ana, ( f r.) fondameo· 
tal 

Örnek: ana korallar - esas 
kaideler 

Ee18 - asıl, (fr.) food 
Örnek: asılsız bilgiler 

es.asız hnadtıler 

Esas - dip, (fr.) fond 
ôrnek: dlpıia aôıler, eauaıı 

ıöaler 

Esas - temel, (fr.) foode· 
ment, buse 

örr. ek: temel koymı, 

eaaı 

E!asen - temelinden, aslın· 
dan, (lr.) ao fond 

örnek: eıaaen hen ba 1 .a 
böyle olacağını daha evci ıııeı· 
mlıJtlm, ulınd:.n ben bu işin 

böyle olacağını daha 6nce ıes· 
mlştlm. 

Eııasi - anasal, köbel, (fr.) 
conetltatlonnel 

örnek. köksel Ulreler, ha· 
koku ee11lye, drolts conatlta· 
tionnel11. 

An ... ı kanan - baana 
eeaei, Lol conıtltatloanelle 

Eıael - enbaıh, batba, ba· 
oın, (fr.) londı mental, elHD· 
tlel, prluclpal 

öruek: bddce deYletln en 
başlı (baehca, befın) itlerin· 
dendir. 

EeAtlr - mit (T. klS.) 
örnek: o~os de1taaında TClrk 

esAtirfne ald pek ıınGblm itler 
nrdır, oğaı epopeılnde TClrk 
mitine llltkln pek önemli lı · 

ler .ardır. 
Eebab - ıebebler 

Örnek: . esbabını ha1ırlamı· 
dın hiçbir ite teeebbGı etme· 

meli - eebeblerlnl huarlama· 

daıa blçblr lf8 prltmemeU. 
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nin mürokabe ine mukabil be· 1 S H . 
ledf ye kanunu gibi Cüwhuri ~ por areketlerı 

Bayan Sahabat'ın Jnti· 

apılacak 1\'la~Iar. bar Haberi Doğru Değil 

yere dayanarak bir kanun ne Bu Cı ma 
başk odan hesab ormak mfi 
eaade ve hakkının bizlere ve· 

rllmlş olmasıdır. Bu bizim için 
çok biiyak bir mazhariyettir ve 

c6mhurlyetln eseridir. 

Başkanın izahatına gelfnce 

bu izahat akahnlıı bu mea'ele· 
den çıkace~ıne en büyOk bir 
delildir. Çok söylenmiş ve 

dinlenmiştir. lüzakerenln klfa. 

yeti nln reye konmasını teklif 
ediyorum. 

bay Hehcet - bay Azlz'io 

bir takriri var. Köprü semti 

fçfn yapılao masrafın tetkiki 

ile ml'egul olmak üzere bir 
heyet teekfl edllmeefot fatiyor. 

bay Faik - Usul hakkında 
söz eöyllyeceğlm. Müzakerenin 

klfoyetl reye konulacaktır. Bu 

teklif yapılınca mes'ele kalmaz. 

Ba~kan reye koydu, müzake· 
renin kifayeti onaylandı. Bay 

Hamdi Akyürek te kifayeti 

ooaylıyenlnrla el kaldırmış, yal· 

nıı bay Aziz el nldırmamışta. 

Bay Aziz - Benim bir tak· 
rlrf m var. Madem ki usul hak· 
kanda denince eöz aöyletlllyor. 

Ben de usul hakkında eöyllye· 
ceğim. Takrlrlm peşin veril· 

miştlr, bay Ahmet Şilkrü'nüo 

sözü onradır. benim mukad· 
demdir. 

Bay Sadi - bay Ahmed 
Şükrn söı söylerken bu takrir 

verilmiştir. (Evet, evet sesleri) 

bundan sonra beledi ye baş· 

kanının izahatının k fi görül · 

medlğl reye kondo, lı:ahatınıo 

kftfi görfildül:fi onaylandı ve 
istizaha IOzum gorülaıedl. 

Bay Azlz'io takriri de okun· 

du, bay Faik; fer'Jn aı:ılo tAbl 

bulunduğuna öyledl ve bu tak· 

rlr h11kkmdcı da f dznh takrf rlle 

~ Gazetenizin geçen nOshala· 
Alsaocak'ta bu cuma yapıla rının birinde kızım Sabahat'ın 

cak maçların hakemleri ve sa gu a Tentürdiyot içerek lntl· 

atlerl şöyle tesbh edllmi,tlr: bara ye ltenmlş olduğuna dair 
Saat 1 O do Attu ordu - Tiirk· görQlen bir yaza bizi sevenleri 

spor (Ba .. em Fuld Göztepe), merak ve endişeye düşftrmOş · 
saat 12 de Şarkspor - İzmlrspor tftr. Yanlış zehaba yol açan bu 

(Bakem: Mustafa Alt1Dordo), hadleenln izahına lüzum görOl· 

saat 14 de Altay - Boca (Ha· mOştür. Neşrini dUerlm. 

kem: Eeıd K. S. K..), Biat 16 Kızım Sabahat blr müddet· 
da K. S. - Göztepe {Hakem: denberi ha tadır, tedavi edil · 

İsmail Hakkı Altay) mektedlr. Ara. ura kendine bir 
B. Takımları: çarpmtı ve baygınlık gelmek· 

Balk aahasında eaat 9 da lz. tedir. Bundan dolayı mektebine 
de devam edememektedir. Vak'a mir por - TOrkepor (Hakem: 

Reşad), saat 11 de Altay_ K. günü çocuk; dudağındaki bir 
sivilceye tentürdiyot sürerken 

S. K. (Hakem: K. Mustafa 
çarpıntı " t' bayılma gelir, ken· 

Altınordu). dini kaybeder. O sırada odasına 

1 'ta giren annesi çocuğu hu hBlde 
bulur, ağzında tentürdlyod Je. 

Toz ~ırtınası 
1 tanbul, 7 (Busu@i) - Irak· 

ta, müdblş bir toz fırtınası 

ekinleri harap etmiştir. 

kele;l- de görftnce (A
0

~ba ilac 
zannlle buna pek benzlyen ten·! 

türdlyotta mı içti?) Diye tela~a 
düşer, hemen komşuya koşar, 

bunların yardımı ile çocuğu 

eczaneye götürürler. Sokakta ve 
~~~~~----~~~~~-

birlikte karar verflmlş sayıla· etraf ta bıı tel4şı görenler, du. 
cağını bildirdi. Bununla bera· yanlar Sab bat'ın teotürdlyod 
her takririn müzakere 1 reye fçttlğlne, intihara yeltendiğlne 
kondu, reddedildi. zablb olurlı&r. 

Çorşamba günü saat onaltıda 
tekrar toplanılacaktır. 

Top1ıntı bittikten sonra C. 
O. P. vilayet baekanı Yozgad 

eaylavı bay Avni Do~ao: 

- Arkada,laramdan bir rl· 
csda bulunacağım. Liıtfen da· 
ğılma ınlar. 

Diyerek başkı n kftraüsüne 
çıkmış ve yapılan fırka top · 

lantısının açık olduğunu 'ÖY· 
llyerek şNıir meclisi üyelerin· 

den birinci eablfede kı@mı mah· 
eoeumuzda yazılı dilekte bo· 

lonmuelordır. 

Ben de o sırada mektl"!llen 
eve, yemeğe gelirken eczane 

önünde bir kalabalık gördüm. 
Bildiklerden biri bizim Saba-
hat'ın baygın geılrlldlğlni haber 
"Yerince lçr:rl girdim. Çoco(!a 
bir ilaç lçlrlllyordu. O vakıt 
hakikatin ne oldo~unu biz de 

bllmedlğlml7. halde bir tehlike 
karşısında bulunduğumuza göre 
vaziyet aldım, blrşey lçllmle 
faraziyesine göre her ne fcab 

lzmir Liman 
dür]üO-ünden: 

işleri Umum Mü-

ettiyse onu yaptık, hemen dok· 
tora göeterlldl, Memleket haıt 

tanesinde doktorların ( Cevad, 
Sami bayla, bayan doktor) tel· 

kik vn muayeneleri netlceılode 
çocuğun böyle blrşey içtiğine 

dal r bir emare ye tahriş görül· 

mtdf ğl bildirildi. O nkıt biz de 
rahat ettik: ve anladık ki Saba· 

bat blrtef içmemiştir, tehlike 

yoktur. Zaten Sabahat bu dtdf· 

Pa aport yolcu enlono bitişiğindeki beton barakanın yıllığı 

açık arttırma ile kiraya verlleceğlnden leteklf olanların 16 nisan 

1935 alı günO Hat on b~şte idaremize başvurmaları gerektir. 

Esed - nalan 

Esef - esef 

M üeeslf - esef il 
örnek: onun bu mfie _lf ha· 

lioe yalnaz ben değil, herkes 

acıdı - onan bıı esef il haline 

yalnız ben değil, her -es acıdı 

Teessüf etmek - e el etmek 
eseflenmek 

örnek: ize tees fif ederim -
ize e ef ederim. Uğradığınız 

feldkete pek çok teessüf ettim 

- Uğradığınız felil.hete pek çok 
esef lendim. 

Eser - İzer, (fr.) oeuvre 
örnek: hayatında çok eser 

vermek letiyenler, çok ve ö:ılfı 

çalı malıdır - hay tında çok 

tzer vermek istlyenler, çok ve 

özla çat.emalıdır. 

E!klş - ta lak, (Cr.) eequlsse 

ilrnek: mOzecl hamdf beyiıi 

bir eski ini bin liraya satın 

aldılar - müzeci bay hemdi 
nln bir ta l ğını bin liraya 
satın aldılar. 

. EelM - geçmişler, önceller 
örnek: nesli hazır, ahldfa 

yalnız eslAfan e erlerini değil, 

kendi yarattıklarını da ulaş· 

tmr - bugünkü firen, gele· 
ceklere yalnız geçmişlerin 

e erlerini değil, endi yarattık· 
)arını da ulaştırır. 

Biz, eslAf ve ohltifa nOmnne 

olmalıyız, biz, önceler ve ar· 

dıllara örnek olmalıyız 

Esman, emsanı b4llğa (bak: 
bedel), tutar 

örnek: esmAnı · ballgaeı bin 

liradır, tutarı bin liradır. 

Esna - sıra 

örnek: bu esnada dört klşl 

birden Ostüne atıldı, bu snada 
dört kişi birden QsUlne atıldı. 

Esnasında - sıraeında 

Grnek: cebri yQrOyüş esna· 

aındn fı zla mola vermezler, 

zorlama yilrüyüş eıraeında çok 

mola vermezler 

Es ar - 1 sır (T. ö.), (fr.) 
Myetere 

2 - giz, (lr.) eecret 

Esrarengiz - sırlı 

Eter - katar 
Eşhas - kişiler 

Örnek: eşhası mühlmme, 

Onemll kişiler 

Eşla (şua) şuvağ 

İnşta etmek - eavmak 

E,irrd (şerir) azılılar 

Örnek: eşlrranın melcef, ızı· 
lıların sığınağı 

Eşk - gözya~ı 

Eşkal - şekllltr 

Eşkıya (şakl) - haydutlar 

Örnek: Bu dığlar, bir za 

aıanlar eşkıya yatağı olmueto, 

bu dağlar bir vakitler haydutlar 

yatağı olmuştu. 

Eşna (şeni) - 11rtlaz 

Şenaat - yırtlazlık 

E,raf (ve iyao) - ileri ge 
tenler 

Örnek: Kaetamonl eşrafından 
Ka tamonl ileri gelenlerinden 

Eşya - eşya \T. Kö.) 
Evbae - ayak takımı 
Eve - uç, yüce 

EvlAd - çocuklar, oğullar 
Evvel, önce 

örnek: Bundan evvel, bundan 

önce. 
Evveld, tikin 

örnek: EvvelA şunu eöyllye· 

ylm, önce eunu eôyllyeylm. 

Evvelü Ahır, eninde sonunda 

örnek: nvelO Ahır bu borcu 

ödiyecekdr, eninde sonunda bu 

borca ödf yecekdr. 

Eyyamı bahur, kızılısı 

Eza (bak. cefa), eza (T. kö.) 

ilzgü, Ozd 
öroek: Çok eza çekti, çok 

üzgü çekti. 

Ezel, üzel, öncesizlik 

Ezeli, öncesiz 

örnek: ölüm, lneanlar için 

ezeli bir enditedlr, ölüm insan· 

lar için öncesiz bir kaygıdır. 

Eziyet, eziyet 
örnek: çektiği eziyetleri ben 

blllrlm, çektiği eziyetleri ben 

bilirim. 

F 
Faal lşçen, lşçlmen 

Örnek: Faal bir adam, hçen 
bir adam, o, pek faaldir, o, 

pek loçlmendlr. 
Faaliyet - lşçeollk:, işçi· 

menlik 

Örnek: Bu hususta gösteri· 
len faaliyet, iyi neticeler ver· 

mlotlr, bu işde gösterilen ltçen· 
ilk, lyl sonuçlar vermiştir. 

Onun faaliyetine diyecek 

yoktur, onun lşçfmenllğlne dl· 

yecek yok.tor. 

Facıa - acın 

Örnek: Bo ille bu yıl ftat 

üste facıalar geçirdi, bu arda 

bu yıl üııtüete acınlar geçirdi. 

Feci - acıklı, acmlı 

Fec"rıt - acıklıltk, acmlılık 

Örn~k: Girletl~lnlz işin feca · 

atini lhat11 edebtllyor musunuz? 

Glrl~ılğinlz işin acıklılığını 

(acınhhğıuı) kavrıyablllyor mıı· 

koda üzerine ffadeafne müracaat 

eden polise de blrşey içmediğini 

söylemişti ve annesi de rahatsız· 

lığını, çocuğun bayılmakta ol· 

doğunu, tedavi_ tden doktoran 

adını vermek eoretlle bildir· 

mlştl. intihar varld de~Hdfr. 
Bu b4dlse sırf ana şef katlle 

aonuz? 

Fahiş - aşırı 

Örnek: Bu pek fahiş bir 
teklif, bu pek atırı bir önerge. 

Fuhuş - uteozlok 

Örnek: Gençleri eürükllyen· 

lerl kanun tecziye eder, genç · 
lerl nteuzluga silr6kliyenleri 

kanon cezalandırır. 

fabr, iftihar - kıuuç 

örnek : Memleketimizin her 

tarafındaki terakki nilmunelerl, 

yilreklere iftihar veriyor. Ül· 

kemizln her yanındaki ilerleme 

örnekleri yilreklere kıvanç ve · 
rlyor. 

fahri - onuraal 

örnek : O, bu vaıifeyl fahri 
olarak deruhte etti. O, bu işi 

onursal olarak üeUlne aldı. 

fahretmek, iftihar etmek -
kıvanmak 

örnek : Garp matbuatının 

Türkiye hakkındaki makalele· 

rlle insan iftihar ediyor. Bata 

baaınaarıuın Türkiye hakkında· 
ki yazılarlle insan kıv oıyor. 

lalde - fayda (T.Kö) 

istifade etmek - {ayda gör· 

mek, faydalanmak (fr) proflter 
Örnek : lio yıl adanın hava· 

aındao çok falde gördüm (fetl· 

fade gördilm, istifade ettim.) 

Cette annee j'al beaocoup pro· 

fite de la core que j'al falte 
aux ilce.• 

İstifade etmek - aeığlanmak 
(fr.) profher. 

Örnek: bu fıreattan asığlana· 
rak (istifade ederek) elze şunu 

da söylemek isterim ki, prof 1. 

tant de cette occoston je vood. 
rıtı vous dire pue 

• 

-DAoA 
BiRiKTiQEN 
'RAl-IAT-(;Ob~ 

sokaklarda Jf yapılmış 1 tel Aş ve 

çarpınmıdan do~muştur. Gaze· 
teni zdekl neşredllt>n havadis 

asılsız değlldlr. fakat yanlıştır. 

Tavıfhlnt rica f'derlm. 

lzmir: Kıı lisesi 
riyaziye okutanı 

E. Ocaklı 

Müfid - faydıh 

Mtlstefid - f11ydalanmı11 

Menfeat - 1. esığ, 2 çıkar, 

(fr.) İnteret prof it 
örnek: 1 - Bu işten ben 

hiçbir asığ (menfeat) beklemi· 

yorum, je n'attends aucun lnte · 
ret (prof it) de cette affalre 

2 - Yalnız kendi çıkarını 

(menfeatlnl) dOşünür, ll ne 

pense qu'a son lnteret (prof it) 
Faik, mütelevvik - üstün 
örnek: o her işte akranına 

faik olmıya çalışır, o, her işte 

taydaşlarına fietOn olmıya ça· 

lışır. 

Fılkiyet, tefevvuk - üstiln· 
lök 

örnek: müsademede düşman· 

ların adedce falkiyetl bile l~erl 

yürOyüşümüzfi durduramadı, 

çarpı~mada düşmanların eayıca 

Ostünlüğü bile ileri yürüyiişü · 

müzü durduramadı . 

Tefevvuk etmek - üaıelmek 

üstolmak 

örnek: insan dalma emsaline 

tefevvuk etmek arzuslle hare· 

ket eder, fneao, her zaman 

beozerlerlntı üslolmak ( Ostgel. 
mek) arzuslle hueket eder. 

fail - fşllyen, (fr.) aotear 

Örnek: bu suçu lşliyen, bo 
cOrmQn faili 

önergeler 
Kılavuz sözleri Qzerloe, her 

listenin (ULUS) ta çıktığından 

baolamak üzere bir ay fçtode, 

istlyenler yeni bir önerge ilerl 

aürehllfr. Bunlar T. D . T. C. 

genel ka ılbllğine şu şekil al· 

tanda gönderilecektir: 

AN'ADOLV 
-------

Günlük Siyasal 

Sahip ve BaıyazgaııJ 
Haydar Rüodü ôK.Tt~teti 

Umumi neşriyat ve yaJJ ~c> 
müdürii: Kemal TaHit 1'A 
İdarehanesi: • . ti! 

İzmir İkinci Beyler ·~1\,de 
C. İialk Fırkası binası ıÇ~ t1 
Telgraf: lzmir .. ANAVO 

1 
405 

Telefon: 2776 •• Posta kutu•0 

ABONE ŞERAt'fJ: C' 
Yıllığı 1200, Alb aylığı 700ı 

aylığı 500 kuruetut· ~ 
Yb 

.. ,elJ 
• ancı memleketler ıçiD.ı ... 

abone ücreti 27 Jirauv' 
Heryerde 5 Kuruetot~-' 

Günü geçmiı nflehalar 25 ~ 

ANADOLU lt1ATBAA5~JJ~ 
BASII..lllŞTIR 

Bir Katil .9 

ifadesinde Ne pe~;, 
Afyonkarahlear'da Geb;,,ır 

köyünde Sallh'I öldOreıı ,~oı· 
cıoğlu Baeao, düo Sulh ~ ,o
llğince aorgoyı çekUdJkte ,dııı' 
ra tevkif edilmiştir. IJO 
diyor ki: ~ıl/ 

- Salih, benim o'ef, ~1 

mı, kardeşine istedi. zor dtı ~
oldum. }•'akat merasllO~r'"'~ 
lıınmaeını lıtemedlaı· fi,-' 

1 ti ~·· açıldı. Bir gOn kızılO ~,4,. 
götılrecektlm. Salih • 0 ·~0coıı' 
ları mani oldular. baDI f•I J(.JP 
etiller. Nefsimi moda 
bıçakla Salf h'I vurdoOI· 

' Ü!manlıca •• · · · ' . 
lfmesine kılavuzda • · · . f' 

bUl ' 
karşılığını uygun (y• 
ter) görmüyorum. 

Seb~bl : (kıeacı) · 

: : : : : : : : : : : . (l) 
Önergem şudur : · İ ~"' 

gfıl 
( l) Borada bir öneılgoe ~~ 

oıet o terllmlyen yazıiar 

şey yıpılamıyacaktıt· 
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"' llAn Kışlada Mtls. ev. sabn alma komisyo-
Umu mT Harpte Tü ırklye Salihli Ticaret ve nanda ihaleleri yapılacak ilAnlar 

de Dngnnnz Casusoaroa sanayi odasından: Maıtahkem mnkl aa. al.~~:.:!::= 
Miktarı Clnıl bedeli 

Salihlinin ıığar yola cıdde · Kilo 
Tefrika namarau.}09 ifade pamak hını diye tanılın Lr. kr. Yuan: Conl Boban 

Teminata monkkıte 
akçeal 

Lr. kr. 
3:16 ·~~-------••••••••• .. ••••••••••fll•~--.. Handı mıhıalttı aniye ıaccı · 5200 lepınık 4479 

Erka"nıharp Zahı·ıı· Yarım Sesle Ona rı8ımltıklı DDHDıtlcarlıl ile 11120 Tase b•klı 
dcarete baelamıı olan mamıl· ll960 Kabak 
leyhln ba anvaaı dcaretlnin 23900 Tue laaalye 

Bl•rşeyJer Anlattı, Q Da.· kanonu t1carettn kırk tkıncı 29900 Paıbcan 
maddeılae uygun olank yapıhp 8280 Tomatea 

llltu: na tam bir mel'un gruba of. 
daklan ulaıılayor. Sise ne 
dediler? lnklr mı ediyorlar7 
Fakat arabayı aprmıılır ya, 
ona da lnklr edemealer ki; 

oldagamaa hakkı ada bir f lklr 
vereblUr. Drdl. Genenl ktğıt· 
lan @'6• gezdirince : 

ılcllll ticaretin 137 laJıllna 4148 Taae biber 

- Pudoa.. Dedi, blslm 
yasılmıı oldap •e ha hmaata · Mıt. m•. kıtaatının yukarıda dnıl H miktarları yasıb yedi 
ki beyannamealaln ... gula bo kalem ıebse ihtiyacı açık ektiltme ınretlle ıatın ıbnacaktır. 

'lkU.ta yok. Herhalde kann· 
hktaa enel Enaıam'da ba· 
ı....ı.yıs. Mamkaa olduğa 
~ yapılacak muamelenin 
llt'atıe lluıaı rica ederim. 

- iyi amma bu arabayı ııır· 
mık bahalne ne dlyecekılalz? 

lando~a llb olunur. thıleıl 10.nlaaa.985 çaqamba gana aaat 15 te kıılada Mıt. mv. 
25 karoıluk pul herine n. al. ko. da yapılacaktır. İıteklller ıartnameılal hergan komiı· 

2·4·935 relı Bıılm yonda görebilirler. MGaakauaına lıtlrak edecekler ıırtnamede 
Ve gôslerlnl Bllenkarnn'on 

berine dikti : 
- Tamamen doArador. Fa· 

kat çalmak yerine daha mClaa. 
ılp bir kelime kallanılıaydı. 

KAğıtlarımısdın ınhıyıcağınıs 

veçhlle yolamaa berinde en 
mlkemmel Haıtaludan lıtlfade 
için blse her UlrlO •llhlyet 
verllmlıtlr. 

B. Kttlp yuıh veılkalarlle birlikte ihale nıtlnden enel komlıyonı ma· 
lmsa okoaamadı racaıtlerl. 24 29 3 8 849 

Vı •lbetçlyl gGltererek lllH - Hangi AUabaa belteaıını• 
tltl. Puaportlırımıa da bo bakalım? Salihli noterliğine 
..... dar. Dedi. Bllenklron uykulu ~ös· 

Aı.aı anas .. nıank: lerile tebe11Clm etti, bir kelime 

Salihllnln 11ğır yolunda aahl· 
bl balandaRom pamuk hanında 
Hamit Aklı onnnı tlcarlal ile 
bllamam mahtalitı arsfye ti· 

- ll•terth olunu, dedi, bile anlımamııtı; mlkllemeye 
~. bereket edecek deAfl· ru .. , glrlıd: 
~ bem hareket etaeala bile - lıte paıaportlanmıs kim 
' de çah••• bir otomo· ,_K __ ;....;..._l;..._z ____ f_U ____ l_mlllllllll!I~l~~F~:~k-ı - Sona var -

caretl yapacaAımdan kanan ti · 
caretln brk ikinci maddeal mu · 
clblnce lıba unnnı tlcaretlmln 
tudlklnl 'dilerim, aı!«'';.portlusnı aluU. apa ) ar 80 Ü e • 

....... , •• blrlılnl açtı ve okur· siltme ilanı 
Okta-. kaıluı çablda. Setinde 

.. 
Unvanı ticaret: Mwoltta 
ardye tlccarı Hamit Aklı 

81·3·1935 
TClccar Hamit Akit lmsaıı "9ala.u bir lbıt.ula: M d J d 

... ::- Baalan nereden çaldınıa? Akay işletmesi o Qr Oğftn en:. Okanop meali anlattarılıa ba 
beyanname altındald imza Sa 
llhllde mıhıalltı 1rslye tlccarı 
Hamit Ak.itin olup mCladereca 
tını kabul ve ikrar ettikte• 

~. ıu .. ,, nutktae cenp 1 - Eblltmlye koaalaa it wYalovada otel lnıııı" dar. 
'-.ı: wEJektlrlk, kıl6rlfer ve nhbl teelaat Ye diğer teferraab 

- Bir hataaın kurbanı ol· 

~- aalaplayor. Bu ktlıt 
._ ..... evrabmııclar. Biz bir 
"- teebhlr eımekllain Er· 
~'• varmak için emir al 
~ Biae bu haıaata muhalefet 

• Genenl Fon Leyman he· 
:' •erecektir. Blıl hemen mn 
.... k11ataadenına g6Ulrlnenls 

...... ttar olara~. 

...... - . Geaenı Pot1eltl glrebl· 
;;::-· Ben vulfeml yapıyo 
~ Çlakl Sıftl•taa aldaAam 
..._ lelpaf ı., d6rt adamın, da 

a....... !4ter P ... nan erktaı harp· 
_--..._ birine alt otomobili 

~. t.lldlrlUyor. Tamamen 
.. .._...... tarif ediyor ve diyor 

..... ~la bllu\metla 1ramakta 

...._ ~ tebUkeU cuaalar lmlı 

~ ••a kU'fl ne diyecek· 

.,;.._itte yalDa. barua •oma 

' '-aportlanmım gönll· 
u._ llda1t•ı emri dama çıbp 
~~edemeyiz. Fakat genenl 
'tlaa ile bet dakika •lrlflnce 
lılt ~ delltecektlr. ~er blsl 
...... daba oyalayacak olar· 
-..., hllabue fnkıllde mate· 
...... 

0'-taaıH emin olablllr· 

v. 
~-...... hilafına harekete 
11,,te kaldı. Bıyıklarını bar· 
tol ... • lonra topakları Gzerlne 
~ ıert ederek gitti Ye he· 
bt, le 'etlye gelerek hıılnıae 
ti1aı ~ e kamaadanıa kendile· 
dtetaı ~ledf~lnl eöyledl. Ken 
'-'ate koridorun nihayetinde, 
~ aaaır bir odaya kadar 
..... eıuı.,, Orada yıthea bir 
............ yanındaki kolla· 
1"' a, dol1111 k1ılemle mektup 

Jorct•. 
... ••p 

' Oltelt11 idi. Baıtıla 
.... 1,!a kadar Erıorum koman· 
b e••dı b ı ır"-1 a anaa ve Ahmed 
"-'• P ... Dın lallbltf ile Erzin· 
~ t;ikllen general POMelt 

•et1aı ._ 'ltl.r. l&terea bir •la•• '-1t1t tlrtlk g&ılerl varda . 
......:_- bir nıabea.U. olank 
~~ ........ 
"'ı. '-bit Pyrl bblll sapı ıo· 
""ı. P 

1
• et1alı olmakla ma· 

la._ Mİ.re •kıt çebrellae bakınca 
il "Pbela tla idame olanabllece· 'hll. "- .. '-ıb •biti ymm lelle 

"'7ler aDl8t11, o da: 
.... net ....,... •. -- ............ . 

beraberdir." 
Keılf bedeli · 350,816 • l'ra • 95 · koroıtar. 

2 - Bu ite alt .. rtnameler ve evrak ıanlırdır. 
A - Ekllltme .. rtnamell. 
B - Mukavelename ltblkuı. 
C - Fenni .. rtname. 
ç - " " lllalk.111. 
D - Elektlrlk teal•tına alt amaml ftrtaame. 
E - • tetl1atı llhlkuı. 

F - ltılörlfer teıl•tı umumi .. rtnımeal. 
G - « .. fenni .. rtaameıl. 
H - Mahal U.teıl. 

1 - Sıcak ıa tealaatı feaal tutaaaaeel. 
J - Aaanaôr tellaab "' .. 
K - laoa..yoa HDtlltıyon M 

L - Dere yıtıgının deglfllrllmealne ait .. rtaımeel. 
M - ı.. ... ı ketflaameıl. 
N - Projeler. 
ladyealer ha prtnımelerl ve evrakı 17 ,5 lira bedel mnkabl· 

Unde Akay ldareel veaaealnden alablllrler. 
S - Eblltme 22., .935 tarlbl~de pa .. rıeel glal aut 15 te 

Gılatada köpra bapada Akay ldarealnde yapılacaktır. 
4 - Ekllltme kapalı sarf mu ille yıpılacakbr. 
5 - Ekllltmlye girebilmek için llteklllerla 17783 lira mo· 

•ak.kıt teminat nrmeıl, baadaa batkı • .. tadaki Yeılkalan hais 
olab glltermeel )hamdır. 

A - 100 bin Unbk otel, banka nya ldue blnuı yıpmıı 
oldaıana dair Na6ı veklleılnclen abamaı vlr nalka. 

B - Manakua tutaameılnde yasılı •ealkalar. 
6 - Teklif mektoblan yakarıda 3. Gnctl maddede yasılı ea· 

atten bir 11at enellae kadar Akay madlrlOgGne getirilecek 
eacClmen relıliAtae makboa mukabilinde verilecektir. Poıta ile 
gönderlleeek mektablınn nihayet 8. aacl maddede y11ılı 1Mte 
kadar gelmlt olmuı .,, dıı .. r6n mlhlr mama ile iyice kapa· 
tılmıı olmua lhımdar. 

Poatada olacak gıclkmeler kabul edilme•. 
8 12 16 22 1740 1020 

lzmir Evkaf ModorlOğOnden: 
Balcılar içinde Karaoımaa oAlo hanının keef 1 muclblHe 499 

lira 30 karotluk tamir iti açık lndirmlye kooulmuttar. 111· 
dlrme 2490 •J•b yııa değreslnd" nk.r mndarıa,onde yapı· 
lacaktar. lhıleel 21·4 935 pısar gani eaıt 15 dedir. letekll 
olanl1rın ihale gani komlıyona krıfloi görmek Jıtlyenleıla de 
h"r gaa nrldıt memarlutonı mancaallıra bildirilir. 1027 

8 11 16 21 

ıonrı mancehemlade vasettlil· 
ne 11hldla. 

Şahit eıkl camiden Oemın 
oıta Nuri lmAll, .. hlt Mltıt 
pı.. mabılleıladen Oıman Me 
nemenll lmsuı 

14 ı .,, Dııt• yuıbp ıudlk 

için getirilen ve bir nlıhaaı 
daire doıyuında bafsedllea ba 
beyanname alııadakl lmsa Sa 
Uhllde malllaltb aniye taccarı 
Hamit Akltln oldaAo e•mlıi 
yuıb .. bitlerin beyan ve tarif 
lerladen anlaplmıt n mıhfua 
nlahuana mutabık bnlaamoı 

olmakla tudik kılandı. Bin 
doka• yb ota• bet aeneel 
martının otu• blrlacl gana . 

Sl.3.1935 Salihli noteri reı 
mi mlhrl ve Moıtafa lımzuı 

Ba ömek aab gibidir . 
30 karaılak pal lmsa kltlp 

okaaamadı. Salihli ticaret odaıı 
reı•t mahra 2·,·35 

lzmlr beledlyeelndea: 
Haynnlar vergitl bnanonnn 

taidiklae dair 2677 aamınh 
kınan yakarıda yuıb kanon 
belediyedeki ilin tahtuıaa aul· 
mıfltr. Berkea bllain. 1028 

Aydın demlryola omam 
mkdlrlaAandea: 

8 4 935 tarihinden 30 6·935 
tarihine kad1r muteber olm•k 
azere bıbk konulan klplarlı 

bunl•nn i(erlılne bahklırla 

llbe edilen bozan taraıı dahli 
oldoAa halde Söke'deo aıığı 

lıtııyoal1ra aakledllecek bahk· 
laran tabi olacrkları tarifeler: 

Sôke'den Koleönlne beher 
Kemalpaşa Belediyesinden: ıona t85S karoı 

30 3 935 tarihine kadar 20 gan 111lddetle açık ekeihmeye CS6ke ' ea Tire ve Ôdemlı 
çıkarılıp talibi sahur etmlyen Kemalp. .. bııbaaıaa eu ile ya· ıabeıiadekl batan lıtaıyoalara) 
palacak elektlrlk projeılnla tanzimi 1·4 935 tarihinden 10 gaa beher toaa kilometre baıına 
mldd.,tle temdit edUmlttlr. Taliplerin kemılpa.. belediye enci· 6 karoı ahnıcaktır. Bot kaplan 
menine mtlracaatları illa olunur. 102' lıtuyonlardan S6keye meccanen 

,lllllllllUllllllllllllllllllllllllllUlllllllHllllllllllllllllHllllllllllllll l llllllllllll" _1•d_e _01.u_a_aca_kı_ır ·----... 

~ Beynelmilel Paris Panayırını ~ o·· K;:~t~İımed 
i Ziyaret Ediniz.. 1 Merkea ..ı.erı bul•••" 
§ 18 Mayıılan 3 Haziran 1935 e kadar § openıörG 
==-= Fazla Malftmat Almak için Fransız Ge· §_ ikinci Beyler 10k•A

1 
Beyler 

hamamı brpu No. ,1. Her i neral Konsolosluğuna veya lzmir Fran· i gen ıvte• 10ara haıtalann• 
- - kabul eder. il sız Ticaret Odaıına Maracaat.. §§ Telefon 3686 

•••uınıwwum11111111m1111•uw••ııu1U1Uu-.•ı- ~------' 

MClltahkem mnkl •· ıl. ko. nandan: 

Mlktan Clnıl 

Muhammen 
bede il 

Lr. kr. 

Temltab mankkıte 
ıkçeıl 

Lr. ki'. 
1050 Iepuak 1098 82 35 

2600 Bakla 
3200 Kabak 
6400 Tue fuolye 
7100 patlıcan 

8'0 Tase baber 
2080 Tomateı 

Mat. mv. kıtaatının yukarıda ctnıl ve miktarları yasılı yedi 
kalem aebae ihtiyacı açık ekılltme ıoretlle eatın ahnacıktır. 

lhaleıl 10.alaaa.935 çarıamba glal eaat 15 te kıılada Mıt. mv . 
aa. al. ko. da yıpılıcakbr. lateklller .. rtnamealnl hergln komlı· 
7onda girebilirler. Manakaeaıını lttlrak edecekler tartnımede 

yıub ndkalarla blrllkte ihale eaıtlndea enel komlayona mi· 
racaatlerl. 24 29 3 8 848 

Maıtabkem mevki •· al. ko. nandan: 

anıl 

Iepanak 
Taze baki• 
Kabak 
THe faıolye 
Patbcın 

Tom•teı 
T11e biber 

Mlktan 
kilo 

780 
2160 
2760 
5520 
6900 
1840 

800 

Muhammen 
bedeli 

Lr. kr. 
gs3 

teminatı muYakkat• 
akçeıl 

Lr. kr. 
74 

M•tahkem mv. kıtubnıa yakanda clnı n mlktarlan JHıh 
yedi kalem aebse ihtiyaca açık eblltme aaretlle •tın alınacak· 

ırt. lhaleel 10.nl•a.985 çaqamba gaaı .. , 15 te kıılıda Mat. 
mv. •· al. ko. da yapılıcakbr. lateklller .. rtnımeılnl her 
gln komlıyonda görebilirler. Mdnak ... naa lıdrak edecekler 
eartnımede yuab •ealkalarlle birlikte ihale audnden et.el ko· 
mlıyona maracaatlerl. 24 29 3 8 850 

Mu te • mev ·erde ihaleleri yapılacak 
asker iJAnlan 

Ankara M. m. •: •· al. konandan: 
Yeril fabtlkalar mımolltından 40000 metre kaputluk kom•t 

kıpab sarf aıollle •bn ahnacakbr. lhaleal Il.4,93b peqembe 
gani 1111 11 dedir. _.her metreılnln muhammen bedeli 297 
karat 50 eandmdlr. Teminatı mavakbteal 7200 llndır. lıtek· 
iller neaf ve .. rtnameelnl almak ve görmek lttlyealer 595 ~a· 
raı mukabilinde M. m. v. •· al. ko. dan Yedlecekdr. ekıllt· 
mlye gireceklerin 2490 no. h kananda gôtterilen veRlkle hen· 
ber belli gln •e ••tinden enu bir •at enel teklif ve banka 
mektablarlle birlikte komlayona te•dl etmeleri. 

25 29 s 8 872 

Aakan M. m. •· •· al. ko. nandan: 
Yerli fabrikalar mamalabDdaa 45000 metre elblıellk kamat 

kapalı aarf aaallle •tin alınacaktır. İhaleli 13,4,935 cam1arteal 
llDI •at 11 dtMtlr. Beher metreelnln muhammen bedeli 265 
koroıtar. Teminata mavakkateal 7212 lira 50 karaıtar. latek· 
Uler n•f H .. rtnımeılnl almak ve görmek lıtlyealer 697 kn· 
roı mukabilinde M. m. •. •· al. komleyoaaadan verilecektir. 
Ektlltmlye gireceklerin 2490 no. b kanaada gôtterllen •eaalkle 
benber belll sta ve aaatlnden eaaa bir .. t HYel teklif H 

banka mektablarlle birlikte komleyoaa ~ tndl etmeleri. 
25 29 s 8 

1 111 

İZMIR 

Esnaf ve Ahali han kası 
S~rmayesi: 1,000,000 T.L. 

Merkezi : i Z M 1 R 
Şubeleri : lidemiş, Salihli, Turğtıtlu 

Alaşehir, Tire •. 

HerUlrlfl Banka Muamelita Yapar •. 

Bir aenellk mevduata % 6 
Alla aylak ,, % 4,1·2 
v ...... ......,. carilere -. 'lata verir • 



" -----·--Ôksilrenler! Mut· 
Senelerdenberi TECRÜBE edilip piyasamıza çıkdık-

dau souraGriphastalığıuıu memleketimizdeŞid-

detİnİ Kaybettiren ve vaktinde kullananları 

Gripe Yakalanmaktan Kurtaran 
Grüpe Kaırşo TecırtübeOô 

ve Çok Mtüessü1r 
• 

NEOl{ALMINA 
Kaşelerini Emniyetle Kullanınız. 

laka (Okamentol) 

ÔksO.rO.k Şekerle-
rini TecrO.be Edi· 
niz ... 

O k İnhisarlar İzmir başmüdür· 
~~\\\llllllllllllllHlllllllll~ O lor ... llllllllllllllllllllllfll//IL,_ lüğüoden: 975 Kuvvetli ıunshil 
~ A K 1 T ~ Uşak inhisarlar idaresinde 

ve l'ft.ıjcn ~ahapıo 
En CrstOn Bir lUOs· 
hil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

= ema onay ;;;;; mevcut ve nQmunelerl horada lstiyenler Şahap = • § mıbfnz 927 kilo kullanılmış Sıhhat SargO.n 
- Bakteriyolog ve bulaşık ile salğm hastalıklar = çul parçaeı 18·4 935 perşembe Haplarını Maruf 
- bı"rı"ncı· sınıf mO.tahassısı = günü eaat onbeşte pazarhk su. d l d 
- retlle ııatalacaktar. ...eteklilerin ecza epo arın an = Baıımahane ista syonrı karşısında dibek sokak başındaki MüYed· -= 1 ve Eczanelerden o gftn zmlr inhisarlar başmü · := det ealonu üstünde 30 sayılı ev Ye muayenehanesinde sabah saat 9 := dürlyetlnde müteaekktl komfs- Arasınlar. 
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:= dan akşam saat 9 a kadar hastalarım kabul eder. = " = Müracaat eden hastalara yapılması Jılzımgelen eair tahliliit ve - ~y~o:n:a~m:fi~r,:ac:a:,at~la:r~ı._;4:...:8:..!1!2~16~,::'~!!!!!!!!!~•!!!!!!!!!!!!!!!~~:, = mikroskopik muayeneleri ile vel'emli hastalara yapılmasına cevaz gö· ~ F il S V A 
:= rülen Pnomotoraks (hava vermek) muayenehanesinde muntazaman= rate İ perCO apur Cellİ8SJ 
51imı yapıhr. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliffi ROY AL NEERLAN DAİS KUM PANY ASJ 

Ak h • ._.,..., k 0 TELA.MON,, vapuru elyevm limanımızda olop l nleanda 

Şe ır ban ası Anvers, Roterdam, Amsterdam ve Hamburg için yftk alacakt1r. 
0 STELLA,. vapuru 6 nisanda beklenmekte olop yükünü bo 

00 şaluıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence Umanları için yük Sermayesi: 1,000,0 T.L. aıacak11r. 

O 
a ş ~ te a "ULYSSES,, vaput'u 8 nisanda gelip 11 nla.na kadar Anvera, 

~ m 0 r lbJI ICJ e c;;;/J O Roterdam, Ameterdam ve Hambnrg limanları için yftk alacakhr. 
SVENSKA ORlENT LlNJEN 

ikinci kordonda Borsa civarında kendi blnahnda 
TELEFON: 23SS "VİKINGLAND., motörO 2 nisanda Roterdam, Hamburg, Co· 

penhagen, Dantzlg, Gdynla, Goteburg, Oslo ve lekandlnuyı 
llmanlarana hareket edecektir, ••••• 

V. N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEY ANTE LlNlE 

"ALAYA,, vapuru 21 martta 
anvers, Roterdam-;--eamburg 
ve Bremen llmanlarına hareket 
edecektir. 

"AKKA,, vapuru 31 martla 
bekleniyor. 4 ala.na kadar 
Anverl!, Roteı-dam ve Bamburg 
ve Bremeo limanlarına yük 

' alacaktır. 
"MOREBA,, npuru 15 nl · 

sanda bekleniyor. 20 nisana ka· 
dar Anvers. Roterdam, Ham· 
barg ve Bremen için yftk 
alacaktır. 

" DERlNJE ,, vapuru 5 nl· 
sanda bekleniyor, Anvers, Hım
burg ve Bremenden yiik çıkıl · 
racaktar. 

"DEEOS., vapuru 30 nisan
da bekleniyor, 2 mayısa kadar 
Anvers, Roterdam. Hamburg 
ve IBremen limanlarına yük 
alacaktlr. 

DEN NORSKE MIDDELHA VS· 
LINJE D S. A·S 

SPANSKELlNJDNLO OSLO · 
11BOSPHORUS,, vapuru 16 

nlaanda bekleniyor, Dleppe ve 
Norvec limanlarına yük ala· 

Üniversitede noçeot. 
(Muavin Profee6r) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Beki 

Hastalara hergün öğledeD 
sonra bakar. 

İstiklil r.addeıi No. 99
1 . k• ·Ankara apartmam 2 iocı 

11 
L 

Telgraf . ı S T A N B SO 
Telefon : 492 

• 

caktar. r 
TBE EKSPORT STEAMS81 

CORPORATıON 
9 

" EKSMOUTH Hporo 
" rJef· olsan , doğru bt'kleolyor, 

york, FllAdelf lya ve Bıltl1P0' 
lf mıolarına yok alacaktır. 

3 
" EKSELSIOR vıpora 

" rJef· 
mayısa doğru bekleniyor, 
york limanına yak alacaktJf· 

9 
"EKSMINSTER,. HporG l 

rJef· 
mayısa doğru bekleniyor, 
york limanına yük alıcaktırj~ 
SERVİCE DlRECT DANVB od' 

"ATID,. vapuru 14 alll 
•••• bekleniyor. Budapeıte, Srl .,, 

lava, Viyana ve sair fo 
limanlarına ydk ılıcakt1r. 

1 '" N. B. - Gellı, tarihler_. 
vapur ıarlhlerlode ıceote 

111fl· hiçbir mes'uliyet kabul et ooQ 
Telefon No. 2007 · 2;:,:;.---

DOKTOR 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi Rontken Mfttaha88•11 

HERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 
ve ELEKTtR1K TEDAVİLERİ. 

Yilrümiyen Ye Bilhaua RAŞİTİK Çocuklara Uhra-Violo 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri Yapılır. 

HertOrln Banka MuamelAtı, Emtea 
Kumusyonculuğu .. 

Mflsait şeraitte mevduat kbuJ edilir 

Hububat, Ozftm, incİI', pamuk, zeytinyağı, afyon ve 
sair emtia kumusyonculuğu yapılır. Mallarm vdru· 
donda sahiplerine en mO.sait şeraitte avans verilir. 

"SMALAND,. motöril 14 nisanda Roterdam, Hamburg, Co· 
penhagen, t;dynla, Dantzlg, Goteburg, Oelo ve lskandloavya 
Umanlarına hareket edecektir. 

"ROLAND., motörii 2 mayısta Roterdam, Hımburg, Copeo· 
hıgen, Daotzfg. Gdynia, Goteburg, Oalo ve İskandinavya liman· 
larına hareket edecektir. 

SJı~RVlCE MARlTlM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

Hamza Rüstem 
Fotoğırafhanesl 

"PELES,, vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Maltı, Cenova, 1 - Bayram ganled açıktır. 
11 Marsllya v~ Barselona hareket f'decektlr. Muhterem mtııterllerlmlıden gördftğftmlz rağbet 

11 
" ALBA JUL YA ,, vapuru 1 mayısta gelip 2 mayısta Maltı, teveccdbe naclzl bir mukabele olmak Qzere bayrı-~. 

A d N fi B Oh d • ı · w • den birinci glnGnden Mutın nihayetine kadar resim ÇI Y 10 8 18 aşın en IS ıgtn : Cenevo, Marsllya ve Bıraelon'a banket edecektir. r· 
tlrecek ıaygıh müıterllerlmlıe birer zarif hediye '' Yolcu n yak kabol eder. 

1 - 20758.18 lira keşif bedelli Aydm . Tire yolunun 17 + NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE meğf dGtlndak. ef· 
455 . 19 +233 arasında 9 menfez lnıaatı eksiltmesine Mftıterilerlmlzfn bu hediyemizi kabul etmekle bizi ıer 

İzmir Nev-York arasında aylık muntazam sefer lendlreceklerlol Gmlt ve temenni eyleriz. 
istekli çıkmadığından yeniden ve bir ay maddede pı- "RINOS,, vapuru 25 nisanda ( Doğru ) lzmlr'den Nevyork M -·lif' 

2 - ağuamııda en yeni fotoğraf makineleri ile eıı.;- pl-
zarhk eksiltmesine konulmuştur. için yok alacaktır. •e umum fotoğraf malzemeel b6y6k tenzlllt Ue il 

2 - İeteklllerln 661 numaralı eksiltme kanonuna gôre ha· Hamlı: İlAnlardakl hareket tarihlerindeki değlılkllklerden acente maktadır. Muhterem mGfterllerlmlzln bllhalla o-"' 
meı'ullyet kabul etmez. dlLL ti ı ı lb d ı zırlıyacakları vesikalarla yüıde 7 ,5 nfsbetlııde teminat ••a er a ce e er •· 

Fazla tafalllt için İkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye elrked R F f • ıJ 
akçeslle 11.4.935 perşembe gOaO aaat oobeşte •llAyet blnuı arkuanda FratelU Sperco acentalığına m4racaat edilmesi esne otoğra hanesi Sahibini 
encümenine gelmeleri. rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 M • ı d R 

a - Ekslltmlye girecekler ehliyeti fenniye Yeelkalarını baş· Oşterı erin en Bir icası .• 
mfthendlellğe müracaatle almalan. Olivier ve şüreka- s 1 H H A T İkinci Beyler sokağındaki fotoğraf hanemi kapattığımı ,.,,ıı 

4 - Fazla izahat almak keılf evrakını görmek lstlyenlerln mftıterllerlme llAn ederim. ~f. 
İzmir ve Aydın nafıa başmOhendlsllğioe mGracaatlerl. 81 Limİtel Vapur E C Z N E S 1 Kllıelerlml Emirler çarıHmda Bay Hamza Rüıtem fotoS'I: 

24 28 4: 8 800 H d • N Q h hanesine naklettim. Slparlı vermek btiyenler lfttfen orayı 0 

.. ----------------·-.. Acentası am 
1 

z et raaınlar. 
Tayyare Piyangosu 

6 f nci keıide 11 Nisan 1935 
•• 

ADET L lR A 

1 Mftklfat 50000 
l ikramiye 200000 
1 .. 25000 
1 

" 
20000 

l 
" 

15000 
1 

" 
1 o o o o 

1 " 5000 
2 " (2000) 4000 

10 il (1500) 15000 
20 il (1000) 20000 
ıou " 

(200) 20000 
300 " 

(iO) 21000 
562 il 

(50) 28100 
1500 ,, (40) 60000 

5200 493100 
22500 ti . (20) 337500 

25000 Adet 830600 

Ucuz, taze, temiz lliçlar bulunur Ben de ılmdlllk ekıer umanlar oradayım. altı. 
Cendell Han. Birinci Kordon 11 Başdorak - Büyak Sa· BAHAE'ITIN. FOTO RESL,.Jl' 

Tel. 24:4:3 -=:.=~l;e:bç:ı.H:;an:ı~k:ar~ı•:s•:n;d:a·;..~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::= 
Tbe Ellerman Llnes Ltd. 1 
"GİTY OF OKSFORD,. va

puru nisan başlaogıcandı Lon · 
dra ve Anvers'ten gelip tabii· 
.Yede bulunacak ve ayni zaman· 
da Loodra ve Hull için yük 
alacaktır. 

"ROUMELIAN,. vapuru 10 
nisandı Llverpool Sevcansea'dan 
gelip boşaltacaktır. 

"RUNO,. vapuru olsan so· 
nunda Londra, Hull ve An· 
vera'ten gelip tahliyede bulu

nacak ve ayni zamanda Lon· 
dra ve Hull için yük ılacakllr, 

Deutsache Levante Llnle 
"DELOS,, vapuru Bamborg, 

Bremen ve Anvera'ten gelip 
yftkOnü boşaltmııtır. 

Not Vurut tarihleri ve va· 
purlann isimleri berine deni· 
flkUklerden mea'ullyet kabuJ 
edllmes. 

Aylık elektirik 

Masratınız 

içi gazli 

l\IETALLUM 
lambalarını kullanınız 

Bu marka az sarfiyat, bol ış•"' 
ve uzun ömflrlndor. 

Mehmet Tevfiı. 
Bnyak Elektirik, Telefon ve 

Malzemeleri deposu. g 
Peştemalcılar N. 77.79 Tel. 39 


