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Kahve ve Gazinolarda 
Ankara, Hazirandan itibaren 
Kead Oyununu Yasak Etmiştir. 

Gönderildi .. 
E:~::;::~-:-~x1m;·ii1a;~oüny;-y.lv;~iiidt;n·----:·:-":Mim;-~---s1ı:ı;-ii-~-,:-~ 
l\onuşm;ıtar.. Oynatacak Toplar Yapıyor! 

k.ent karuhıyınm son top· 
1•ıatıeı, oldukça seeli ve ateşli 
&eçu. 

Bonon, oaoılacak hiçbir tarafı 
1°k.tur. Tftrldye'de demokrasi, 
~tıru ve boo bir 14f değildir ki, 

tn •eya bu kurultaydaki konuş· 
Qı•ların çekişmeli ( l\f ünıkaşılı) 
&eı:nılş olmasına şaşıleın. Yard 
•e ulus işlerinin konuşulduğa 
bir yerde, elbette ses olacaktır 
•e eıraeı gelince, elbette çekiş · 
!ileler yapılacaktır. Bandın 
d.bı nomal (Tabii) ne o\abillr? 
Aklı eren, gQcO yeten her 

hrdda,, yurd n oloe işleri 
Gaerlnde söz söylemek hakkım 
İttır. Ana prensibi halkçılık 
01ın Cumurlyet Türkiye'ill 
hrddı§ı, bu hakkını kullanıyor 
•e kullanacaktır. Kullanmazsa, 
ÔClellol yapmamış olur. Biz 
daha ileri giderek diyeceğiz ki, 
1Grddaıı yord ve olue işlerinde 
~onoşmağa alıştırmak rejimin 
borcudur. 
GôğsGmdz kabararak söylft 

)ornı: Rejim, ne yapacağını 
btllyor ve Gdednl yerine getl· 
tlyor. Halk kGrstllerl, eOzlerl· 

"izin doğrulo~onu bildiren 
~ter Grnektlrler. Cumorlyetln 

taldöntımtl şenliklerinde, yer 
)•r konan h•llr kdrsfllerlnde 

IGı aöyllyen yorddaılar en anda 
gGzlertmlılo Ontlne geldiler. 

lleYrlm Partisinin ocak, nahiye, 
~... ve vllAyet kurultaylarında· 
~ durumunu da unutmadık. 

artldeo olana olmaeın, kurul· 

'-Jda bulunan yurddaılıra, 
1'1rd ve uloı tılerlode söz 

~erildiğini bllmlyen yoktur. 

b 8ılkçıhğa bu kadar büyOk 
lr değer nreo bir dikenin 

ita •eyı bu kurultayında çeklt· 
ltleler gGrmekle ıevlnlyoroz. 
Seçu~ımtz ve le batına geçirdi· 
:ınıa bir yorddışımızın yaptığı 
1 r ip beğenmlyebllirlz. Yapı · 
: it içinde 11kathklar göre· 

1 llrta n blUftn bunları, o 
tlert11 konuşulduğu çatı ıltında, 
~~•GoıQıft gere gere açıkça 
1 

Yllyeblllrlz.. Söylenen sözler, 

~ batındaki adımı daha iyi 
11ttırmıya yararlar. Yeter ki, 

~erlı:nlz yerli yerinde ve 
-vg?o olsunlar .. 

) 
1 
Oedı kodu denen ağzıçamurlu 

~n, beriyi işi baltalıyın bir 
) goncudur. Onun girdiği 
~tde kötOlOk başgöeterlr. Ne 
~r iyi duygulu olursak 

:~lıı:n, dedi koduya kalak astı · 
t ltııa gQn, agzımızlı koş 

1
'ltak. gene nafiledir. Hele 
~td ltlerlnde, dedi kodunun a: Yeri yoktur ve olmamalıdır. 
b,

1 
huı huyun köUUQğQ, ona 
bağlıyana olur. 

k le·at kurultayındaki son 

'- ltlınıelerln bizi sevindiren bir 
G llıfı dı, ıorgu .keadını veren 

~Qfa, demokr11lye yaraşan 
lıdı eketıdlr. Buna da şaşmama · 
11 

t, İğrl bildiğimiz bir lol 
Çı~ dt ca ıöylemek bıkkını ken· 

ltt rtılıde nasıl g6rüyoreık, o 

1._ il doğruluğu anlatılınca ona 

il •ııınayı da bir ödeY bileceğiz. 
ı,~· bereeydea 6nce bir lnean· 

borcudur. 

-Z. Şuaının Tesiri Altında Köprüler Yıkılıyor, Toplar 
Eriyor, Telsiz Istasyonlarile Demiryolları, Zırh

lılar Toz Halini Alıyorlar .. 

Londrı, 7 ( A.A ) - Deylf 

Kronllul g11etestnin haber ver· 

dtğioe gl>re ıon 15 yıl içinde 
Alman teknleyeolerl birbirinden 

yaman 5 yeni harb vaaıtaeı 

keşif veya lcad etmlşlerdJr. 

1 - Bay Mıka O:ltb tarı · 

fından lcad olunarak Halgar 

Ultra adı verilen bir tfiftnk 

mermisi, herhangi bir maddeye 

lşllyen bu mermi 180 ııantim 

kalınlığında bir zırhı delmek· 

tedlr. Bu mermilerden gOade 

480,000 tane yapılmaktadır. 

2 - İçinde beş tane mQte· 

l 

harrlk stlAhı ihtiva eden ve 

dakikada binlerce mermi atacak 

olan mfttehurlk bir Krop to· 

pu. Bundan şimdiye kadar 
2,000 tane yapılmıştır. 

:ı - Şf ddetll patlayıcı me· 

vad, boğucu gazlar ve hastalık 

mlkroplarlle dolu olup 320 
kilometrelik bir saha dahilinde 

kabili sevk bulunan bir nevi 
havai f lıenk. 

4 - Kıskanç bir itina ile 

sırrı saklanılan ve Fransa 'ya 

karşı görftnmez bir set teşkil 

edecek olen Z. ıaaı. Bo ıuaın 

tesiri altında köprtıler yıkıl· 

makta, toplar erimekte, tayya· 
reler parçalanmakta, telsiz lı · 

tasyonlarlle demlryollır1 1 zırh· 

hlar toz haline lnkılAb etmek· 

tedlr. 

5 - 10 kilo ağnlığında ve 
dakikada 600 mermi alan Sırange 

maklnah tftfengi. 

Ayni gazeteye nazaran oto· 

mobil He cerrolunan ve dakl· 

kadı 1,400 mermi atan Jaere 

bir mltralyoz daha yapılmak· 

tadır. 

r 
JBoyok 
Türk 
Mimarı. 

Bugece Halkevinde 
Mimar Sinan 

Gecesi Yapıla'"aktır. 
Büy6k 1'ürk mimarı Hoca Si· 

nao'1n ölümünO.n 347 inci yıldönfi· 
mO. münaııehetile, bugün, Halkevi 
olan yerlerde (Mimar Sinan gecesi) 
yapılacaktır.' 

Bulgaristan Yüksek As
keri Divanı Dağıldı .. 

İzmir Balkevi idare heyeti, 
dün Bay Avni Doğan'ın ba§kanlı· 
ğında toplanarak asağıdaki prog· 
ramı yapmı§llr. 

Niaanın dokuzuncu ealı günn 
akoamı Halk.evinde mimar Sinan 
gecesi yapılacakbr. : 

l - ~an'at bak1mında;;-;.17• 
mar Sinan : hayatı ve projülui 0

11 

yonla eaerleri. (Mimar Necmiddin 
Emre) 

Verilen Kararlar .. Kralın Tasdikin· 
den Sonl'a Neşredilecektir .. 2 - Mühendislik Lalnmından 

mimar Sinan (Milbendiı Ferruh) 
3 - Mandolin kolu tarafın· 

dan parçalar 
--·--Sofya, 7 ( A.A ) - Bulgar 

Ajansı bildiriyor: 

Ordu kumanda heyetlerini • 
ve buna benzer df ğer hizmet 

işlerini alA.adar mes'elelerlle 

Bulgar kralı Boris 

uğraşmak ftzere toplıomıı olan 
yüksek askeri dl van vazifesini 

bitlrmiotir. Harbiye bakanı ol · 

mak haeeblle divana da baokan 
hk eden başbakan general ZlA 

tef ytlksek divan tarafından 

mfttteflkan al1nan karıulaun 

kralın tasdikine iktiran ettik· 
ten eonra ne,redlleceğlnl bil · 

dlrmlttlr. 
Her ıen• ilk n ıonbıhırda 

Adi ıuretto içtima eden yClkıek 

askeri divan elyaeal mta'ele· 

lerle uğraşmaz. Divanın vazi · 
felerl, nizamnamelerle ııerlh 

surette tayin edilmiş oldu8un· 

dao, bu gibi mes'eleler divanın 

selAblyeti haricindedir. 
Yüksek a~keri divanın top· 

lanmaeı dolayıslle hariçte diva· 
nın eiyaHI mcs'elelerle de uğraş· 

mış olduğuoa dair çıkan ha· 
berlerio aeh ve esası olmadığı 

gibi yakında kabinede de~lşlk· 

lik olacağına dair çıkarılan şa 

ylalar da hakikate uygun de 
ğlldir. 

Türk san'ıtının en yüksek dev· 
rini yaratan büyük mimar için 
kurulan bugeceye bütün yurddıo· 
lır Ilalkevine davetlidir. 

A. Doğan \.. ______________ ~ 
Venizelos Dimağ 
Felcine Uğradı 
İl!taobol 8 (Uososi) - Gelt-n 

haberlere göre, Venlzeloe haf lf 

bir dimağ felcine uğramıştır. 

Yunan Memur Ve Zabit
leri Tasfiye Ediliyorlar. 

~-T-~~~~---~~~~~~-

A ti oa, 7 (A.A) :_ Son lht114l hAdlPelerlndeo ıonrı haşlan"o 
idari taef iyeye devam edilmektedir. en sabah birçok adliye me · 

morları azledllmlşlerdlr. Azledilenler ıuolardır: 
Temyiz mabkemealnden yedi aza, lıtinaf mahkemesinden iki 

reis, btf hakim, Qç mftddelomumt, bir mllddelumomi muavini, 

ilk mahkemelerden beo reis, altı bAklm, divanı muhıeebattan 

altı aza ve devlet şuraııından bet hukuk mOşavlrUe beş nadır. 
Atlna, 7 (A.A) - General Kondllle askeri mahfelde ıôyledlğl 

bir nutukta Asi zabitlerin icraatını takbih ederek talf iye edllmlt 
lozlbatlı ve her tarta elyaeal nQfoa haricinde yılnıı vazlfealle 

meıgol olan ılmdlld orduyu 1eoA etmlttlr 

Ya7.an: MOhendis Ferruh Atav 

Bogan hıt.rasını saygı ile 

andığımız Mimar Slnın deyince, 

hahrı evvelA yanlıo olarak Si· 
nan'an yalnız mimar olduğa 

de horan kuvvet ve hattın de· 
hıelle birinci derecede mevki 

almış ve inıaat fenninin heyeti 

omumlyesl Ozerlnde bftttln ıe· 

~IAblyetlle söz söylemlttlr. 

BüyDk Türk ean'atkirı mimar Sinan 

gelir. Halbuki Sinan yalnız 

mimar değildir. Sinan bogQn 

umumi ıekllde kabul ettiğimiz 

bir fen Aleminin her cebhesln· 

Dehaııı o kadar bilyGktllr ki 

bogftn bfttlln yeni fenlerle mft· 

cehhez ve: mQtahaiSıs dedlğlmlı 
mOhendleler Sinan 'Jn herhangi 

bir eseri üzerinde, yeni formOI· 

lerlnl tatbik ederken buldok· 
ları netice karşısında acaba 
Sinan eon asrın keşif lerlnden 

olan bu formQllerf blllyormuydu 

diye bayretden kendilerini ala· 
mıyorlar. 

Ayasofya'nın kubbesinin in· 
hldam tehlike&ine karşı bu 

muaızam Bizans eserini totmı· 

ya Sloao'ID dehası yetlılyor ve 
Bfzane'ın muazzam fakat hasta 

eserine asırlarca yaııyıcak hay: .:, 
tedulsl yapıyor. BagQn kubbe· 

nln Tılrk mimarının koyduğu 

Contafort'Jar • Mesned duvar· 

ları • o kadar hesabh konmuı· 
tur ki buıDnkll A vrapa Alimleri 

yaptıkları tetkiklerinde :bugGa· 
kQ bllgflerlle de ancak Slnan'ın 

koyduğu yerlere ve Siaan'ıa 

- Sonu !i nca yG&de 

Danzigte intihabat Bitti 

Bu Gidişle Danzig'te Al
manya 'ya Geçecek .• 

~~~-----~-------~~-
Bazı Fransız Gazeteleri Bu Hususta 

Telaş Gösteriyorlar. 

Hitlerciler bir 

Dantzlg 7 ( A. A ) - Havas 

ajanıından: 
Dantzlg Gnlforma ile dolu 

bir şehir halini ılmıotır. Yol · 
lardan geçenlerin yllzde elllsl 
nazi elblseaf giymişlerdir. ~fos . 
yallıt ve komanhtlerln propa· 
gandı vaeıtalırı, yazı vtı 

UAnlırla OrtOltl olan nızl mü· 

eeseıelerl tarafından hiçe in· 

mektedlr. Y ılnız Lehlller fır· 

kısı ez çok hareket ıerbestlıılnt 

muhafaza ediyor. ÇılnkQ ıeçtcller 

henOz f lklrlerlnl ıçıkca izhar 

edebilmektedirler. 

Daatılg 7 (A . A) - Alman 
propaganda bakını bay Göbelı 

toplantıda. 

cumartesi akşamı burada söy· 

ledlğl nutukta dııı ılyasadın 
bahsederek eıcilmle demiıtlr ki: 

- Bize Cenevrede bayati 
hakkımıZI verm ,.kten latlnklf 

ettikleri zaman Cenevre•den 
ayrıldık. Bir boçnk sene hara· 
retli bir çahıına esnaeında hırb 
yapmak için değil, bauıı mft· 
dafaa için Alman ordusunu ye· 
nldeo meydana getirdik. Barııı 

için fedaUrlıldarda bulonmıyı 
Amadeyiz. Keza Franııa ile ha· 
rlt içinde yaşamıya Amade bu· 

luouyoroz. Fakat tehlike ônftn· 
de blmakhğımıaa mftaaade et· 
mlyoruz. 

- Sonu 3 nca ytlıde 



Suyun idaresinin Kooperatife Veril
mesi Fikri Daha Kuvvetlidir .. 

General Kbım, AJman profesörlerle [bir arada1ve şaşallkaynaklar nda. 

Memurlar" kooperatifi, vHa· rlmlz mükemmeldir, derhal çı· 

yet meclisi ızalırlle bazı dok· karmz. 
torları, mıtboat erkanına dün Vll4yet umumi meclle azalın 
eaeal kaynakları batında bir ku bu meı'ele ile yakındın ılAka· 
ziyafeti verml~tlr. dar oluyorlardı. ÇtınkCl Şıoıl 

Oldokça 181nmıo bir huada soyunun mukadderatı mevzuu· 
ve yeelllenmle bir tabiat orta· bahistir. Memurlar kooperatifi, 
sındı geçirilen bu eğlenceli soyun imtiyazını istemektedir. 
saatler, ayni zamanda letlfadell Vali ve baaı azılar buna taraf· 
olmuı, lşaplın istikbali konu· tardırlar, fakat bazıları: 

eolmuıtur. - Şaşal, doğrudan doğraya 

Davetliler ftç btıyflk 've bir Hususi muhasebe tarafından 

kQçQk otomobille kaynaklara ldere edilmelidir. 
l'tmlşlerdlr. Vali General Dl· Mfitaleasındıdırlar. Yalnız bu 
rllr.'le refikası, vllAyet meclisi tklucllerl dfleftndtlren nokıa, 
azasından bayan Matdeı, Ber· Hususi muhasebenin kanun ve 
gamı azası be.yan Fatma, müd· nlzamatı, yani .formüllerle kayıt 
delumumt Asım, emniyet md· altına alm11 bulunmısıdır. Bal· 
dtlrft bay Feyzi de bu meyındı bokl iti ıelAmetle ve lnkltaf 

idiler. çarelerini aramak soretlle yO· 
Cômerd ve çeeldll bir kır rcıtebllmek için, biraz da hu· 

eofıaeı hazırlanmıştı. Ağaçlarda, sust mahiyette ticaret serbeıtlel 
kırpkl manzaralarda, eol ta· Iıtzımdır. 

rafa dOceo kayalık dağlarda Vali bu hnsueta da diyor ki: 
yefilllk htlytlk bir keufetle _ Kooperatife kartı bazı 
göze çarpıyordu. şartlar ileriye süreriz. Tesisatı, 

Beri tarafta bir aelao hey· biz yapacaksak ona yaloız llU· 

kelinin ağzından fıokıran temiz, yun satıtını veririz. Fakat diğer 
berrak sular, aoağıda yeni yapı· mncud ıatıcılar da bundan 

lan genlo, beton havuza akı· gene esldsl gl bl lıtlfade ederler. 
yordu. Kıea bir zaman içinde Makead, bir inhisar teele etmek 
ciddi bir ı llkı ve lbtlmımla değildir. Suyun revıcını artır· 
bo muhitte bftyOk bir değltfk· mık, soyu ucuzlatmak, hileyi 
ilk •Qcude getirilmiş. · uzaklaştırmak, belediyeye kariı 

Vali durmadan izahat' veri· bir mes'uliyet deruhde etmek 
yor ve bu lzıhat, bize ıaoalın ve Şaealı inkişaf ettirmektir •. 
parlak bir istikbale doğru koş · 

tuğunu gO terlyor. Asıl kay· 
nakta • ki, borası kapılıdır • 
Radyo aktlvlte 15, aslanın ağ· 

ğında 10,5, daha ıoığıda 12. 1 

Kısa bir mesafe içinde bu aza· 
lıeın sebebi, vaktlle su tesha. 
tının genle yapılması, havanın 

kaynağa fazlı girmesidir. Banu, 
geçenlerde soyu tetkik eden 
mQtaha ıe Alman profeeörtı 

eöylemlotlr. Profeaör, batı tn· 
elyelerde de bulunmuş. Mesela 
demiş ki: 

- Garbın me hor Evyan'ı 

kadar zengin ve inkişafa müea· 
it bir yer .. Atığıda mükemmel 
ytlzme havuzları ve ıonra au· 
ları bazı vasıtalarla ısıtarak 81· 

cık banyo mahalleri n karoıda 

taze çamlıkların yanında Kilr· 
evleri yopılınca, burası de!ll 
lzmlr'ln ve TOrkiye'nfo; civar 
memleketlerin bile derhal ılAka 
peyda edecekleri bir yer olur .• 

Profesörün aldanmadığı mu· 
hakkaktır. Sudan baıka tabiat 
da bona çok mOealddir. Vali 

de ıöyle ıöylayor: 

- Bee tane Kftrevl yapma· 
hyız. Yol meı'eleslne gelince, 
onu da halledeceğiz. İzmir el· 
betine dOşen ıu dağlRr kaya · 
lıktır, amelel mfikellefe ile insan 

baoına altışar metre mi 4bı taş 

kırdırıp yola at rır;, silindirle· 

Bu f lklr Gzerlode iştirak 

vardır. ÇOnkQ Şapl euyunı 

bllle yapanlar pek çoktur. Satıı, 
batı boştor. MOrakabe lmk.Auı 
yoktur. Suya batka ıuların ka· 
rıttınlmaeı, vatındaıların ılAka 

ve nğbetlnl kırmaktadır. 

Heyeti umumlyesl itibarile, 
Şaıal kaynaklarının daha istifa· 
deli bir bale lfrağı kanaati h4sıl 

olmuştur. Görünflee nazaran 
kooperatif, imtiyazı ılıcakt•r. 

Soyun Qlşesl yoz paraya dftte . 
cektlr. Belediyenin her elıeden 

aldığı yirmi paranın onı tenzllt 
de istenecektir. Satış ıubelerl 

esklel gibi eatış yıpıcıklırdır. 

Ya kaynaklarda, ya İzmir' de 
ıttelerl doldurmak ve mOhOr· 

temek için teshıat yapılacaktır .. 
Keyfiyet, umumi meclisin belki 
yarınki celsesinde klrara bağlı· 
nacaktır .. 

• • • 
Ziyafet, çok eğleucell geçmft· 

tir. Bu meyanda Cumaovası'ndan 
gelen davul zurna ve kemanlar, 
mUli havalar çalmıı ve aıa· 
Iarm bir kısmı zeybek oyunu 
oynımıılardır. Bu hatıraları tes· 
blt için muhtelif pozlardı fo· 
toğrıfJar çekllmlıtlr .. 

Davetliler saat Oçe kadar 

kalmı lar ve Oçte fzmlr'e dön· 
mOşlerdfr. 

______________________ .. ______________ ......, ____ __ 

Bu Mühimmat Fransız Somalisinden 
·H aheşistan' a Geçmiştir .. 

1-taobul, 8 (Hususi) - İtalya'oın, Habeş 
Habeılstan da hazırlanmığa baılamıotır. 

.. 
hodudundı hazırlanmalarına karoılık, diğer taraftan 

Babeı hOk\lmetl, bir taraftan lhtlllfı sulh yolu ile halletmeğe çalıımakta ve diğer taraftan da 
mühimmat stokuna ehemmiyet vermektedir. Bu cümleden olmak Qzere, ha defa Fransız 11omall· 
sinden geçerek Babeolstan'a milhlm mikdarda cebhane gelmlotlr. Bu cebhanenln Almanya tara· 
fından ~ônderlidlğl bildirilmektedir. 

~--~~----.. ••H•~··~·~•t+<••H•---t• .... -----------
Yunan intihabatı Başlıyor Ziraat 

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

Har b Divan la rı 19 Nisana Parım ----·· .. ··---
Kadar işlerini Bitirecek.. Kabul Edildi .. 

İstanbul, 8 (Husnııl) - Atlna'dın bildiriliyor: 
İntihabat 19 Nisanda yapılacaktır. Ôrf I idarenin kaldırılmaeı 

için barb divanları 19 Nlııana kıdar lolerlnl bitireceklerdir. ...... 
Matbuat Kongresine Hazırlık 

iç işleri Bakanlığında 
Komisyon Toplandı .. 

Ankara, 8 (Hu11n11i) - Matbuat kongresi b11ırhkları için İç 
İoleri Bakanı Bay Şükrü Kaya'nın baokanhğında bir koınlsyon 
toplınmıttır. Bu toplantıda bazı saylavlar da buluomuıtur. --·······---Kahve Ve Gazinolarda 

Ankara Vilayeti Kead 
Oyununu Yasak Etti 

Ankır1, 8 (Busuıi) - VUAyetlmlz verdiği bir emirle, Hı· 
zlrandan itibaren kahve ve gazinolarda her nevi keıd oyunlarını 
y1111k etmlo, kahve ve gazlnoculara da tebllğıttı bulunmuotur. 

Diğer vlllyetlerln Ankara gibi hareket edip etmlyecek.leıl 

mıldm değildir. 

Çok Feci Bir Kaza 

Bir Biletçi iki Tramvay 
Arasında Kalarak Ezildi 

leıanbul 8 (Husuıt) - Bugtıo oehrlmlzde çok acıklı bir 
tramny kaz111ı olmuetur. Esad leminde bir tramvay biletçisi iki 
tramvay arasında kalanla. beyni parçalanmak suretlle OlmOotOr. 

••••• 

Ankara, 8 (Hususi) - Tflrk 
Dlll Tetkik Heyeti, (ziraat) 

için parım kellmeılnf kabul 
etmlotlr. Ziraat bakanlığı da 

(Param bakanlığı) adını ala· 
caktır. 

Marmara 
Adasında 

Zelzele Oldu. 
İstanbul 8 (Husıııf) - .Mır· 

mıra adalarlle Erdek'te eabaha 

karo• şiddetli bir zelzele ol· 
muetor. 

Avcılık 
Jhya Projesi 

Ankara, 8 (Husuıi) - Bolu 

saylavı bay İımall, avcılığın 
lhy111 için bir proje hazırla· 

m1otlr. 

Zihni 
Memuru öldürdü 

İstanbul 8 (Hususi) - Zihni 
adında bir sabıkalı, İzmit letaı · 

yonundı kendisini taklb eden 
taharri memuru bay V t:hbl'yl 

öldfirmöşUlr. 

Muhasebat Di-
vanına üye Oldu. 

B 1 . d k .. . . U garıstan a omunıst.. Ankara, 8 (Husuei) - Df . 
vanı muhaeebat ilyellğl için 

ı d T k • ~ v Kurultayda Y'pılan seçim· er en ev Jıat 8 r •• de Maliye Bakanlığı muhasebe 

Yakalanan Bazı Evrak, Komitenin 
Mali VaziyetİDİ Aydınlattı. 

Sofya, 8 (A.A)- Maliye memurlarından komünlıt Radenkofun 
lhtll4ılle ılAkadar olarak polis komüolıt hareketine mensup bat· 
ka birçok tevklfat yapmıotır. Ezcftmle Mopr lemindeki uluslararası 
kurumun Bulgar merkez komitesi aznıının htpılnl tevkif etmiş· 

Ur. Bu komitenin Parts•tekl merkeıi baro ile olan mohabe· 
ratı müsadere edilmiştir. Bu muhaberattao anlaoıldığını göre, 
Bulgar komitesinin pek fazla mali vesaiti nrdır. Ve son yıllar 
11rfındı Parls'ten 7 ,000,000 len ı.ouavenet görmOştOr. 

l\loskova 
Orkestra 
Şefi Geldi. 

İıtıobul, 8 (Bueoal) - Moa. 
kova bao orkestı ası eef 1 bugOn 
ıehrlmir.e gelmfo ve A o kıra 'yı 
gitmiştir. 

Resim 
Sergisi Açıldı 
Ankara, 8 (Hususi) - Re 

sim sergisi, yarın eaat onda 

eerglevlode Kültftr Bakanı bay 

Abidin Ozmen'fn kıea bir eôy· 

levl ile açılacaktır. 

umum mtldilril Bay Mehmed 

Ali seçilmiştir. 

Sivas San'atlar 

Evi iyi idare Ediliyor. 
Sine 7 ( A.A) - VllAyetio 

yedisi kadın olmak Ozere mer· 

kez ve mOlbakat umumi mec· 
llal azaları toplu bir halde hu· 

suei idareye bağlı olan ean'ıtlar 
evini gezdiler. Üyeler evin 

marangoz, <1okuına ve demir· 
hane atelyelerlndekl faaliyeti 
yakından tetkik etmişler ve 
müesseııeyl bugilnkil hale ge· 
tlrenlerl takdir eylemlılerdlr. 

Malum olduğu veçhlle aan · 
atlar evi dokomıbanelerinde 

yapılan balılar İzmir sergisinde 
birinciliği kazanımotır. Üyeler 

aan'atlar evinden çok iyi intiba· 
larla ayrılmışlardır· 

,. 
Halk evinde 
Konferans. .. -

Konya sayluı Bay Ali J{ıı~ 
TOrel tarafından önQmOzdek 
cuma gOnil ıaat onbeşte gsl· 

el· kevlnde (Milliyet ve BeyP 
mllelf yet) mevzuu tızertode 
mühim bir konferans verile· 

cektlr. Halkımızın bu çok de· 
kO' ğerll konferansı dtnlemlye 

oacağı tabiidir. 

N ISA N 
1935 
Kasım 

153 9 
SALI 

Arabi 1353 
5 Muharrem 

Ev kat 

Gilneı 

Ôğle 
İkhıdl 
Akoam 
Yatsı 

im k 

Ez ant 
10,51 
5,34 
9,14 

12 
1,35 

9,08 

il 
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u gı ış ~ anzıg e ·Belediye Muallimlerimiz Dün Ne- Genel Nnf~; 
manya ya geçecek.. Piyangosu ·ı K . ı ? Sayımı için 

Çekl·ımı'yecek.. er onuştu ar. •·•·• - e.,. 1 inci yiizde - Uerltn 8 (A.A) - Uıntzlg Alakadarların Daha 
Dıntılg 7 ( A. A) - İntiha· intihabatı neticeleri hakkındı ._. _, __ 

.. t ıııt 18 de bhmlotlr. Hiç mdt11leada bulunan Volkloer Beledfyeoln geçen yıl tertlb 
bir hldlee olmımıttır. M1Dta· Beobıbter ezcümle diyor ki: ettiği e~ya plyangosa, 5 Nia.n 
laı.rdın gelen Uk neticelere Dıntzlg'de v.zlyet ne kadar 1935 de çekilecekti. 5 Nisan 
gGre aluaıl 101yıllst fırkuı mdektU olduğu malumdur. Son gelib geçtl~I bılde piyangonun 
leiea ktnono11nl belediye haftılardıkl lntlhıb mGcade· çekllecı-ği hakkında hiçbir ha 
~llılerl aeçlmlerlnden dıhı leleri ean11ındı yeni Alman· her çıkmadı. Dıln bu mes'elf' 
btrGk bir muvaffakıyet elde ya'yı kendi gözleri He görmek ile meşgul olduk. Aldığımız ce 

et11aııt1r. Dınalger Varderln 4 lmklnını malik olmıyan kim· vah şudur: 
.. tlbıb mıntakaeında uluaal ~elere Almanya hakkında yan· - Piyango biletleri satıla 
IOiyıUıtler 379, eoıyal dtmok· ht bir f iklr vermek için Naı· madı ve bL\ gidişle satılamıya · 
;•llar 2, merkez 1, komtınlıt· yonıl Soıyıliet Almınya'ya cağı da ınlaşılıiı. 811 vaziyet 
9rle Breç fırk111 ve Lehlllı:ır dftşmıu olan hain birtakım karşısında piyangodan vazgeç 

••Lr rey kazanmıtlırdır. fırkaların pek kı11 bir zaman mek ururt>ll lıiııl oldu. Bilet 
Dıntztg, 7 (A..A) _ Dınzi. zar6nda ne suretle alttan alta alanların paraları tabii gt>rl ve· 

rr Vorpoıten gazeteılnde çı· tahrikat yapmıı oldukları bil· rHecektlr. 

lll bir habere göre ulmal hısea nazarı dikkate çarpmıştır. A ) 
IOiyallıt fırka11ndın c;ık:anlmıı Naeyonal Soıyalllt memur- l tspor 
ollQ Daatzlg eıkt ayan reisi lıra gelince, uloılar kurumu- K 1 Ü h (l 
&. R l d b l U 1 " • 1 anlng geceleyin Dantzlg· nun kontroltl a tın ı o onan 
~- eenebt memleketlere hare· serbe&t tehlrde her ttırlO. lhtl· 
et etnılttlr. llta mini olmak için f lklr ve 

Pırtı, 8 (A.A) 1933 in· lntlbıb aerbeatllğlol temine 
tlbtbıtına kıya1en ve yapılan mfttealllk: her ttlrlCl tedbirleri 

lallb propapadılara nazarın almıtlardır. BClttln buna nğ· 
l>aatılg lntlbabatını Pırtı ga· men mohallr fırkalar feci bir 
'etelerl yatı muvaffakıyet ve mağlt\blyete u~rımıtlardır. 
~ hizmet 11yıyorlar. Pötl Dantzlg 3 ( A.A) - Naıyo· 
'erlılen diyor ki: nıl Soıyallıtlerln bııkanı bay 

l Şıyed hizmet teeyyüd edecek Foerster kısa bir söylev ıöy· 
~ ""- banan Almanya' da de · lemiG ve ezcilmle töyle de· 

• •kiılert olacaktır. Zira hu mlştlr: 
"8Jonıl eoıyallzmlo ilk mu· Naayonal Soıyılletlerln gali · 

Kayıd Mnddeti 
14· Nisana Uzatıldı .. 

C. H. Partisinin hlmayeeio· 
de olmak Qzere lzmir'de de 
bir arlıııpor kulübll kuruldu. 

ğonu yızmıttık. KulOh üye 
kaydı için konulau mOddet 14 
nisan akşamını kadar uzıtıl. 

mııtır. Kulilbe girmek letly~n 
vr: henQz kıyıdlırını yaptırmı· 

yan yurdda~larımızın bu mOd· 
dete kadar mOracaat ı:decek. 

lerl tabiidir. Kul6bftn ilk umu 'lf fılı:ıyetılzllgldlr. Temel ya biyeti ezicidir. 2:30 bin miln 
::•ı kanon dairesinde değiş· tehlbten 140 bini reylerini mi toplantı11ı l 5 nharıdı yapı · 
lıt. b Oantzlngln Almaoya'yı Nasyooal SB&yallstlere ver- lacaktır. 
lı reten ilhakını rahatça hazır· miolerdlr. Hu da Daoıztg EczaneJer-
1 J•blloıek için nazllerln rey· ahallsl ekeerlyetloin Na11yonal 

~~ ftçte lkflllne lhtlyıc;lan Sosyalistlere taraftar olduk!arı· deki ö)çi\Jer 
-~r. nm ve binoetlce Dantzlg şeb · 

lai:Gu Parlzlen yazı11ını töyle rioln tamamen bir Alnaan Ve Bir izah••• 
~ '4 •eriyor: şehri olduğunun bir delilidir. 

~ •ıl pro.,.gaod11ının çok SJhtekarlık 
-. le •aferlerl teşkllltlandırıl· 
•la 1 'te lnılc. mh bir uıtyet 
,•-.aını elıem kılmaktadır. 
te. Jırı ufer endişe vericidir. 

'"-ktı Berlln'e tMzyıldne de · 
O için nıtıaaade vermektedir. 

lJ '1 tôyle yasıyor: 

Kahramanlar mabılleef nlo 

Seltnik ıoka~ında ıimaar ka· 

lııycı Hakkı gfimOt bir çeyrtğl 

altın ıuyuna batırarak ekmekçi 
bay Basan'ı altın lira diye stlr· 

mek lıtediğlnden tutulmot, ıd· 
llyeye verilmiştir. 

• • • 
Tlre'de çobanlık eden Sadri 

oğlu Ettm'e 32 lirayı sahte 

•ııt!U•lır korumu Dıntzlg tet· 
014 e1aılyealnl tlmdlye kadar 

" 'tıladan daha dikkatli ko· 
~ıcLr. Uluelar kurumu B. 
le,

41 
lala ( İhlhakı er nya geç 

~ illinden olacıkur. ) söı · bir nftfuı cGzdını uttığı anlı-
IGıı I •lı:lındı tutmalıdır. Bu tılan Kahramanlar mıhalleıl 
bit " ıalQflar kurumuna hakiki mümeselll Sinan o~lo bay Şerif, 
....::ı.daa okuyacaktır. Ayni adliyeye verllmittfr. 

lılt ta.a.r Polonya'yı dı ciddi ---------•'-
~'· 23 Nisan 

"- ba'9 • 8 (Haıosi) - Ge· Çocuk bayramı haf tasının ilk 
S-q tlere göre, Danzlng y 1 ı..~ gtınftdOr. avro ırınızın bıyra· 
a.a._....,_ta Almanlar lehine ol· 
~ mı için hazırlanınız. 

Itır. 

~TAYYARE SINEMASI 
Ola: aısı Yarın T-e-1-efı-o-o:-3-15-1 

Obe 10 Niun Çarpmba günü saat 15 den itibaren 

...._~ Motgomery •• Magde Evans •• VValter Huston 
~ Yoong •• Franchot Tone gibi beı büyük san'atkllr 

b96M iidAöt~yrtda\ 
Cehennema 

oı_~•~iı 'te hava mohırebelerfne ılt ılmdlye kadar yapılmıt 
ta. lU111terln en ytıbeğl ve en gazeli vatan ıevgiel - Va· 
li, :e•glıl - Vazife ıtkı - Feragati ncf 111 - Aıkui dlıfp· 

e bayık bir atk maceraeı .. 
AYRICA 

F Son Ninni (Tamamen R"nkll Mlkl Mavz) 
0 ks Dooya Havadisleri (Tflrkçe sözlft) 

Bu . Bugdo aon dera olarak 
yilk hır muvaffakıyet kazanan musiki ve ıık filmi 

ÇıDgon Kan 
Seanı Saatleri 

15 - 17 - 19 - 21,15 

Sayın gaıetenlzln 7 ·4 · 935 
gtınlCl nGeh11ında ( Eczaneler· 
deki ölçtller ) başlıklı yazıda 

eczanelerdeki bazı hasıas tera · 

zllerln 1 ~rama kader batalı 

olduğu yazılmaktadır. 

Ôlçiiler kanununun vaıfındıkl 
ıebeblerlnia en mdblmlerlnden 

biri de balkın ve allkalıların 
kullandıklı rı ôlçtl lletlıı:rlnln 

tam ayarlı olmaları ve bunların 
ancak mtıtahıuıslar tarafınden 

ayarlarına bakılarak hatalı ol 
dokları takdirde dilzehllmeıldlr. 

itte ölçtUerln kullınıldığı 
herhangi bir yerde olduğu gibi 
tc11nelerdekl ölçillerin de bat 
mftfettlşllğlmlzce yapılan tef tit 
ve muayene ı: etlceılode kanun 
ve olzımname htıkOmlerlne gö· 
re görillen ak11aklıkların ortadan 
kaldırılması için gereken trd· 
birler muntazaman bulunmak· 
tadır. Zamanlı mOvaztnet ve 
hH11ıılyetlerlni kaybeden bo 
gibi tartı Aleıleri verilen direk· 
tlf ler dıireelnde aablblerluce 
hemen tamir ve tekrar ayar 

ettirilmektedir. 

Bu itibarlı mın\alımııdakl 

eczane ve 11lr mtıeıee11elerde 

bulunan ölçOlerln kontrolla· 
rında diğer zamanlardan batka 
bf r fevkalldellk görtılmediğl 

gibi bugftnkü vaziyette normal 
ve diizgan bolonmaktıdır. 

Sul tefehbtımlere meydan 
verllmemek Gıere yukarıdaki 

i11hatımızın aayın gazetenizde 
neıredllmeııinl eaygılarımızla 
rica ederiz. 

MIDtakı bıtmdfettltl V. 

Lemi Aksoy 

Bay Feridun 
1ıtanbul mtlddelomumi mua· 

vlnlerloden Bay Feridun Ba· 
RBD• mezuniyetle şehrimize 

gelmiıtlr. 

Mesken Bedeli Ve Makam Ocretleri 
için Dilekler Var! 

Muallimler blrllğiofo dave· 
tile diln lzmlr orıı ve ilk 
mekteb mualllmlerl Halkevlnde 
bir toplantı yapmışlardır. Top 
lantıya 200 den razı. muallim 
iştirak etmiştir. Toplantıya mu· 
alllmler bhllğl idare heyeıi 

başkanı Bay İbrahim Gökyayla 
başkanlık etmiştir. Toplantıda; 

mualllmlcrln kıdı..:m zamları, 

terfil eri mt:11'clderlle geçm!ş 

ııcnr.l .. re ai<l \'e şimdiye kadar 
vrrllın mi, oLın 56 blo lira 
tutanodakl me&lı.t!o bedelleri 
ho kkında haraıt'lll münaka 
ş&lar yap: ldıktan sonra bazı 

kararlar ı.lruışlıır v., bu ka· 
rarlarıo t11kibln~, lyl bir şe 

kilde netfcelrndlrtlrneelne mu· 

ılllmler birli~( idare heyetini 
memur eımlşlerdlr. Muallimler 

birliği niı1mnameelnln ihtiyaca 
tamamlle cevab vermedlğl görtU 

mflo ve bazı maddelerinin de· 
ğlttirllmesl onaylanmıthr. 

Değlıccek maddelerin teklini 
ikinci kongreye kadar idare 
heyeti h111ırlıyacakrsr. DOnkO 
toplantıda bllha111e tHırruf ean· 

dığı iti ile köy mualllml~rloln 

mıkım tıcretl, moılllmlerin kGl· 
tClrel uhıdakl meaallerl Ci&e· 

rinde durulmuı ve mllnakaoılar 

edllmlttlr. 
Muılllmler bl ·Uğl ldtre be· 

yeti; toplantıda nrllen kırarlar 
Qzerlnde çahoacak ve ileride 

yaptığı itler ~e yeni yapılm111 

dOoGnlUen meı'eleler hakkındı 

lcab ederee tekrar umumi lop· 
lıntılar yapbracaktır. Geçen 
hafta toplanın mualllmler bir· 
llAI yıllık kongrulnde btıytıkle 
rlmfze tazimat telgraf lırı çekil· 

mitti. Maarif h•kaoı Bay Abl· 
din Ôımen bir m~ktupla ıtığı 
daki cevabı vermi~tlr: 

İbrahim Gllkyıyla 

Muallimler Birliği Başkanı 

lzrulr 

lımlr okutanlar bfrli~loln 
yıllJk kongreıl mG011ebetHe 
hakkımdı göıterlleo allkadan 
dolayı tetekkar edf't, muvaffa · 
fıkıyetler dlleklerlle l«'vgilerlml 

sunarım. 

Maarif Vekili 

A. Özmen 

1,icaret Odaları Kongresi 

Çok Çalışması Lazım .• 
Bu yıl Türkiye'de genel nCl · 

faı ıayımı yapılacaktır. Bun• 
bir hazırlık olwak üzere bHt 

yerlerde yapılan trcrftbe a8fu• 
ıayımlarındı ıım cttlceler alı · 

namıdı~ı içeri lwl~r Bekanlı!'ıD · 
dan vflAyere blldlrilmiı ve g•'l 
rtılen noknnlır ve bu nokaan· 
ların derhal ikmali için emir 

nrllmietir. Nokuol•r tuolardır: 
1 - Sayıma eı•s olan nu 

maralama ameliyeal nokeaa 
yıpılmıthr. 

2 - Numaralar tamamen 

blnılıra t•llk edllmedlgl için 
uyım memurları mDıkGlttlı 

kartılışmı~hr. 

3 - Mınıaka tetkilltı nel· 
CP iyi ıanzlm edllmedi~hıdea 

eayım eanaııoda bezı mıntıka· 

lır Qzerinde tadilit ve taıhlbat 
yapmak zarureti hlıııl olmuıtar. 

4 - Bazı vlllyet •e kı11· 

lar hAIA numaralama itine bat· 
lamımıtlaıdır. Bu nok11alar 
idare adaml1rımııın n bele· 
dlyelerln bu IG lçla gGıterdlk· 
lerl allk.aoıo aalıgını bildirir. 

ldne Amlrlerlnlo bu iti be· 
nlmteyerek ve bit memleket 
iti bilerek takib etmeleri Ye 

ekelklerlo tamamlaom111 ehem· 

miyetle bildirilir· 

rfarihçiler lzmir'e 

Toplantı Ruznamesi Gel- 0~;:~0.~~:!:~:k~:.. .. 
d• A ' y •• ••Dl lerle Bergam•'da yeni meydeaa 

ı. vrupa ya aşuzu çıkan harabelerin tetkiki için 

İzmir laarıatlka muhipleri ce· 

Sevkıyatı yapmalıyız!. mlyt.tl t .. rafından TClrk tarihi 
tetkik cemiyeti Clyelerlnla J8• 

Geçen yıl Fratelll Sperko 
acente11lnln Vaealınd vıpurlle 

11oğuk hava depolarında laveçe 
bir miktar yat tıztım gönderi· 

lerek 11tılmıttı. 

Orada bu Oztlmlerl satan mtı · 

e1111eıtler acenteye gönderdikleri 
mektuplarda Ttırklye Qzfımlerl · 

nfn çok tatlı ve ıulu oldakları 
bildirilmekte, lepınyı tıztımle
rlnde olduğa gibi (ıçılat içinde 
ve her 11lkım mantar talııı 

içine konulmak ıoretlle ımba · 

llj edildiği gibi OzOmlerlmlzln 
ndasetinl daha çok muhafaza 
edilebileceği blldlrll;nfştlr. Do 
şeklide ambıllj yapılmak ıure· 

tile Avrupa'nın her tarafını lh· 

ncat yıpılablleceğl de mektup· 
la flhe edllmektedlr. 

• • • 
Türkiye Ticaret odaları kon 

greııl 2 l mayısta Ankarıı'dı top 
ianacıkhr. Kongrede memleket 
ökonoml durumunu ehemmi· 
yetle al4kadar eden meı'eleln 

glirQşQlecektlr. Ökouomi bakan· 

lı~ıudan Odayı gtlen ruzname 
tudar: 

l · - Ticaret ve Sanayi odı · 
lırı ve ticaret ve zahire bor· 
uları. 

A) Kanon, nl11mnıme ve 
bftnyelerinde tecrabelere ve bu 
mCleıaeıelerln tetkfllnde gaye 
olan ticarete ve milli ılcuet" 

faydalı olmak hedeflerine na· 

zaran yapılm111 lcab eden de· 

:Altlkllkler. 
B) Ne gibi tartları cami 

mahallerde Ticaret ve Sınıyl 

odası veya Ticaret ve Zahire 
borsası teelı ve mubafııa olu· 
nabileceğlnln prenalbe baglan· 

ma11. 

C) Ytıo, tiftik, hım deri IY 

derisi gibi iplidd maddeltrl · 
mfzlo muayyen tarihlerde, mu· 
ayyen mahallerde mezıd utıı· 

larında fayda olup olmadıgının 
tetkiki. 

D) Umumi ma~a&alar ve 
Varont moaırneleılnln teılıl ve 
odalar bıok111 (Fondı) ı olarak 
tenkGm eden paranın en fay
dalı lıtlmal yol onun araotı · 
rılm1111. 

2 - R11lyonellettlrme: 
A) İhracat m11llar1mızın ı:ıluı· 

lararaeı piya11lardı rekabetin~ 

ve munffalıayetinlnl temin 
edecek amillerin tetkiki, boku 
metlo ve ttlccarın d~rubte ede 
ctğl vazifeler. 

B) ihracat mallarımızın stao· 
darlzasyono, ıaklb edilecek s1rı 
ve oeol ve ticaretimize düşen 
vazlfeier. 

C) Memleket içinde ve dı · 
tındaki sergi ve paoıyırlıııra 

metod dahlllnde feri veya kol· 
lekıU lıtlrak ve btr milli ko 
mite tetklllnde fayda olub ol 

mıyacığını tetkik. 
3 - Tdrklye denizaltı eer· 

vetlnln iııtl11marı: 

A) Taze bıhkçıhk, buz, ıo 
~uk hau depoıa ve denizaltı 
serveti lçto haıoıl bonalar tol. 

B) Koaıena balıkçılık. 
C) Bahk uno n bahk yağı. 
D) Stlngerclllk. 
E) Deniz kaplombığan ve 

diğer deniz mıhıollerl ticare 
tine ıld lbtlyıçlarım11. 

Şehrimiz Ticaret Odaılle 

Tftrkof 111 tarafındın mıntıka· 

nın ökoooml bakımdan lıtek· 

lerl hakkında bir rapor huır· 

lanmaktadır. Yakında bakan· 
hga gönderilecektir. 

kında lımlr'e duet edllettl' 
haber alınmııtır. Heyet geld'tl 
takdirde Bergımı'dakl tetkik· 
lerl uraıındı yeni lnea ettirilen 
Bergama (lllmevl) nde mlaaflr 
edileceklerdir. 

Hırsızların 

Muhakemesi .• 
Blrçt>k hır111hk vak'alarnua 

fılllerl olan ve Çora· kapı ıem· 

tinde bir evden çıkarken n.t· 
ladıkları bekçiyi öldGrmek 
kasdlle yarahyın Mu•tafa GAl• 
8111n Ali n E2ref oğla 86dal 
ile bunların çaldıklan •tY•JI 
hırsızl ık malı oldugunu bildik· 
lerl halde 11tın al111akla ıa(ta 

Üilmın ve Azlz'in duratmalar• ""• 
diın Ağırce11da baızb mı~:.r . 
Haaan Ali ve Hüdai; muh!tllf 
yerlerden neler çaldıklanaı 

birer birer anlatmıılar bekçiyi 
öldflrnıek veya yanlamak ic!o 
drği~. dıAdecıı: km kutmık için 

ılllh attıklarını, aoan ~ ı· ı· 

landığına duyduklarını ıGyle· 

mitlerdir. 

Oıtman te Azlı lıe bu euı· 

nın hır11zlık malı oldagana 
bllmedlklerl için ıldtklannı 

ınlatmıılardır. Şabldlerln dla· 
lenme1I için daratmanın deft· 
mı bııka gine bınkalmı.tır. 

Kinderhaym Hazırl~ı 
Mekteblerlo tatilinde kasa· 

tarda (16) Klaclerbıym açıla· 

caktır. Mekteblerdekl zayıf ÇO· 

coklar K.ioderhıymlarda •ibk 
kampında kalacak, •e çocuk· 
)arın yiyecekleri köylerin nr· 

laklı ıd•mlın tanfından temla 
olaaacakllr. 
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a az , ş ıyo . gençkızı kucak
• 

- Ba11ı 1 inci sahifede - yaptığl etüdlerlol al>ylerkeo ıu · 

yaptığı şekilde bir tahkimat yu tahta Ullelerle ölçdüğiloft 

yapılabileceğini kabul ediyorlar. ve miktarının çok oldutuno 

Bugün müheodlıllk, köprü· güzerg4hı terazilerle tetkik et· 

cülilk, suculuk ve olhayet tl~lnl bildiriyor, bugCinde btr 

binalar lneaatçılığı gibi lhtleas su etildü için soyun fazlalık 

lıra ayrılarak tasnif edildiği derecesi, geçeceği yolun tlvel· 

gibi daha bllyük ihtiyaçlar m&DI, suyun yftkselme derece· 

karşısında tahtani loşut, fev lerl evvel4 yapılan iştir. Sinan 

kavi inşaat diye de kısımları suları getfrlrken kemerlerle ge · 

ayrılır. Tahtani inşaat kısmrnda tlrmfştlr. Ve Kemerler üzerin· 

Slnan'ın temeller hakkında de geniş kanallar yapmıştır. Bu· 

e ure 
Bir Yurddaşı 
Zorla Soymuşlar 

ı .ıad 
Konyalı seyyar yıgcı !\ e 11 

oğlu Memlt zabıtaya ıPar•~r 
ederek Alsancaktan BaeıP•b• d• 

ıo · 
ye gelirken yangın yer ft 

üç kişinin öndne çıktığ•O' klı 
bunlardan uzun siyah b•Y~h 
olanın tabanca çekerek 011

11t ur et 
Jie yOzüoe vurmak 11 25 

' ' nya 1 hoylu boyuna uzattı koyduğu ve tatbik etliği esas · günde tazylkslz ular bu su· 

Jar bugün dahi aynen tatbik retle kanallarla ~eçtller. letan· 

kendisini yaraladığını, zorl• r· 
ft 

lirasını aldıklarını haber 
mfşılr. 

Ya ar, bir kurdla boğuşuyor· 

du \C azılı canavar, geriye çe· 

kilmiş, yer~ düşen kızan Qetüne 

atılmak Qzereydf. 

edilen esaslardır. bula K6bıthaae suları ancak 
- Soğok ta çıktı. Biran ev· yakaladı : o 

Sinan, Bağıiad seferinde Fırat dokuz senelik bir çalışma ile 
ki1'•11• Zabıtaca yapılan tab 
1 

• 0\ıı 

Derhal kendisini topladı ve 

eşya yığınının ü tfiude duran 

h ltasıoı eph .. 

Canavar, orşıeında ikfocl bir 

gölge görQnce, hedefini dt'ğlş. 

tlroıfştl. Ayt>ey, ağır ağır, kor· 

konç bir gölJe gibi kurda doğ. 
ru yQrilyordu. O ds, ard nyek· 

larıoın dstllnde toplandı ve bir 

ok gibi fırlayarak: bütQn şldde · 

tile Aybeye çorptı. 

Ayhey tam o sırada baltasını 

savurmuştu : 

Fakat kurdun bu şiddetli 

hamlesi ile yuvarlanmış ve başı, 

dıvar dibindeki bir taşa çarp· 
mıştı. 

Gözlerinin aralığından yalnız 

vuoıı görebildi : 

Yakar yerinden doğrulmuş 

ve ellndekl kamayı, kurda bir 
kaç defa aplamıştı. 

Kendine geldiği vakit, ayol 
vak'ıman içinde bulunuyormuş 

gibi etrafma bakındı : 

Soukl bir geçit harbinde 

kalmışlardı : 

C11navur boylu boyuna uzan· 

mış kalmıştı. Yakar da baş 

ucunda b re etsiz yatıyordu. 

Soğuk oğok terledi ve inledi: 

- Yakar!. Yakar!. 

lif çbfr cevap alamadı. Doğ. 

rulmoğa çalıştı : 

Başından boyunlsrma ve gök 

süne doğru mütemodlyen kan 

okıyordu. Demek ba~ı taşa çar· 

pıuco, çok bOyük bir yara aç· 
mıştı. 

• Kolunu uzattı, Y karın hl · 
leğiol totto : 

Sıcaktı, nabızları atıyordu. 

- Ölmemiş, ölmemiş, eağ! 
DJye mırıldandı. Ve sonra 

bOtQn kuvvetini dizlerine vere· 

rek ona doğru süründü. Gene 

kızın göksü kon içindeydi. Ca· 
vonarao pençesi, elblsestnf, pıırça· 

lnmış, meınelerlnl berbat etmişti. 

Etrafına hakandı : 

Ateş, epiyce azalmıştı. Soğuk 

baeladı. Slll>aho kor~ı doğan en 

yaman bir yoz, dişlerini biri 

birine çarptırmeğa başladı : 

vel dovrnom zsıım, her ikimizin 
de sonu feua olacak! Yaralan· 

mızdao ölmezeek bile baetala · 

nacak hurade geherlp gideceğiz. 

Ate~lo yam ı nda kuru odunlar 

vordt. H ID P O çattı, eğildi, üf 

l emeğe boçlııdı . Bir-iki dakika 

eonra, alevler yovee yavaş yük· 
selirken, msğuranm fçJnl de 

kırmızı bir ı§ığao r.klslerl kop 
ladı. 

Y karı kucağına aldı, at,.şlo 

yanına, kendi yattığı yere ged· 

rerek uzattı. 

Başım, yumuşak gökaüne da 

yayarak kalbini dayadı : 

Ç rpıyordıı. Yaşıyordu. 

Demf okl tıısın f çinde kalan 

yeşil sa ısınmıştı. O da, blr iki 

saat evvel Yekar'ın yaptağıoa 

tekr rladı. 

Kuma~ları parçaladı, tasa ha· 

tırdı. Kızın, Qstü pıhtılaşmış 

kunlıı örtnlen yarolımnı yı a· 

m ğa başladı. 

Kanlar sUindlkçe beyaz, ol · 
guo, taze bir genç kız göksil 

gözlerirıin önüne serildi : 

Yoranın en büyiiğü, meme· 
nln biraz netündeydl. Canavarın 

pt>nçeei, eankt oradım bir parça 

et koparmış gibi ydf. 
Gene kız uyanmadan bo işi 

bitirmek ietlyorda. Diğer küçdk 

yaraları do yıkamıı, yalnız ko· 

lundaki kalmıştı. 

Merhemi çarçabuk ailrdO. 

Bunları yaparken kendisinin de 

yavaş yovoş takatten keslldlgtni, 

y<ırulduğunu hissedlyordo. Göz· 

lerl ararm ğa başlamıştı. Başı 

dönflyordu .. 

Yakar'ın göğsilnft nasıl sara· 

ca tı? 

Şimdi, yaralı kolunu açmıştı. 

Bu aralık Yakar derin derin 

içini çekti ve gözlerini araladı. 

- Neredeyim? 
· Diye mırıldandı. 

- Buradasın Yakar, mağa· 

rada.. Korkma, kurtulduk, at· 

lattık. 

Genç kız, başını kımıldatan· 

co, gökefinün tamamen açık ol· 

duğuuu gördü : 

- Ayyyy! 
Diye bağırdı ve kalkmak fa . 

tedl. Fakat Aybey onu derhal 

~#<i 

~ TE1)RASINDA._ ... ~ ... 
1 efrikn numarası: 20 

e ki emektarımız.. Babam za· 

manındon kalmış.. iri-yarı, 
dinç, sıhhatli, temiz, tedbirli 

kadın .. Ben, ko koc bir erkek 

olduğum holde, bAlti bana bir

çok hosuel rd tabak fim edl · 

yor, s~z öylnyordu. Ben de 

onu o kadar eevlyordom ki, 

ağız uçamıyordum. İçeriye 
girdi: 

- Kahkahılarınız -dedi· köşe 
başındaki pastırmacı Ermeni 

dOkk oından 1.itlllyor. Yemeği 
nerede yiyecek iniz? 

Yazao: Orh110 Hahmi=Gökçe 

Nüveyrc atılmıştı: 

- Bahçede, bnhçede!. 

Diye bağırdı. Nüveyre, ye· 

mek m eaeınd da ayol hara· 

retle, yol neş'e ile konuşu· 

yordu. O kadar dalmıotık ki, 

Fatma teyzenin: 

- Çocuklar, siz yemek mi 

yl yorsnnuz, yokea pişiriyor 

musunuz? 

Diyerek uz ktan bağırdığını 

zor işittik. İtiraf edeyim ki, 

Nüveyre'nln o gOnkQ temiz 

nee'esl ile benim de asabım 

- Dur Yvkar, şimdi de ku· 

manda ıı rııeı bende. Yarala ram 

yıkadım, merhemi sürdüm. Ne 

yapalım, kıemdte ba da var

mış. Bir müddet sen beni te· 

davi ettin, ,imdi de beu ııenl 

üzerinde yaptığı \'e bugünkü grlebllmlştlr. Kemerlerin en 

orduların kullandığı Tombaz mühimleri uzun kemer, gftzel 

köprüden sonra 8ugdan sefe kf'mer, oıolva kemerlerldlr. 

rinde Perut ııehrl üzerinde lstnnbul'a kadın emek ve mas · 

bunu yapanlardan bir dsı 111 1 llr 
Abdullah oğlu lbsao 0 

101· 
i ıo 

anlaşılmıe ve keodie 

muştur. 

Hır ızhk nehrin feyczanlı bir zamanındı t af la gelen suyun boş yere ft1bl 
onfiç gün glM kısa bir zamanda akmamacı için de bugünkü 1 - Ilos~yln oğlu 8af •1ı1tl Gene kız, kıp kırmızı ol llOJ " 
kurduğu köprü üzerinden bütOn musluk dediğlmlı: şekilde bur- Eğlrdlrden trene tefi 1 2~ muştu: d b ı P 
orduyu blll tehlike geçirmiştir. ma lüleler düşünülmOş ve bu efyaeı arasın • u an• aı• 

Bir erkf'ğfn ön On de gökıil Bu luH zaman içinde, iti ta· lüleler bu Z'l m oda lcad edil· lira değerindeki hir dikit~ it 
açı · , 1 olları açık, up uzun d lk kfnealnl terenin Alsanca 

1 earlamak malzemf'slni te ar miştlr. Sinan tıu ıuretle ayol b l•ııı 
y tm k! dahildi. BugOodo vesaiti ile zamanda bir su wütabaesm idi. taeyoouna geldiğinde 0 t•~ 

Bayar, hayır Aybcy ola · mııtır. Dikit makinesini Ç' 

• maz, yapamam .. 

- Dur Yakar, dur! Bak, 
ben şlındi gökeünQ bir kumaş 

atkı ile örteceğim .. 

Aybcy bunu derhal yaptı. 

- Seo yalnız eakfn oJ. Çüo· 

ü biraz sonra iş sana düşecek. 

Yakor'ın gözleri, elmdi yana 

başında f'~tlmte bulunan deli· 

kanlıya dlkllmf~tf. Onu tetllk 
ediyordu : 

Ne gOzel bir delikanlı idi hu! 

Aybey, f1rkında htle değlldf. 

Kolunu pansuman yapıyordu. 

Bir anlık Yakar'ao elleri, 

delikanlının başına doğru gitti. 
Onun yumueok saçlarına hafif 

hafif ~okundu. Sanki onu ok· 

şayordo. Fakat derhal eli çekildi. 

- Aybey, başın kan içinde. 

- Evet, ben de dOoerken 

baeımı taşa çarpmışım. 

- Her halde yara bflyQkçe 

olacak.. Baksana, elbisen belf ofl 

kadar kıp kırmızı! 

Aybey, ancak bu sözlerden 

sonra kendloe bakablldi : 

Hakikaten o kadar kan bu· 

taşığı vardı ki, lnaaoın gözdnfi 

kararlı yordu. 

Zorla gülümsedi : 

- Zannetmem. Hele ben 

eenlo şu kolunu sarayım da 

ondan sonra düednQrilz .. 

- Sonu var ..................... 
23 Nisan 

Size çocuğu dOşO.ndnrecek 
haftanın başlangıcıdır. ...................... 
Muallimler Birliği 
Maallimler birliği için Balk· 

erinde hosuei bir daire tahels 

edilmesi muvafık görQlmftşUlr. 

dOzelmletl. 

Ben bu eatırları karalarken 

artık bOtfin arkadaşlarım, söz 

söyllyemiyecek, hatt4 kımılda· 
yamıyacak bir hale geldiler. 

Hepimiz akşamı bekliyoruz. 
Çüokl bize demişlerdi ki: 

- GündOzlerl çok sıkıntı 
ç"kr.ceksinlz. Sıcaklar, Nablus 

ilerisinde ttthammillün fevkın· 

dedir. Fakat geceleri ve bilhassa 
gece yarısından ıonra hın 

o kadar soğuk olur ki, siperler· 

de, çadırlarda örtftsilz yatmak 

mümkün değildir. 

Gündüzleri, bir farın taşlı· 

ğında kızarmış gibi kuruyan 

kumlar, gece olunca yaş yaş 

bir şekil ı.lır, sulanır, yaptşır .. 

Nihayet akşamı yapıyoruz .. 

Trenin hiç durduğu yok.. Sa· 

atler gecenin içine doğru Uer· 

ledlkçe ha va da değloll. Sağlam 

bile pek gftç olan bu kadar za· Sinan zamanın birçok deai . 
.ı "d' 1 ,_ Si aranmak.tadır. b.~· 

mantJt geçı ı tt'm n anca~ · kodularana gôğfts vermek mec· d 1 da ~ 2 - Kemer cad ee D J•t· 
nan'an dehııslle yapılablllrdl. lıurlyetlnde kalmış, Süleymaolye 1111 

kal Mehmed oğlu T 1 ~ 10 • 11ıı Peru ~ köprüsünü Sinan'dao temelleri için, sutarın yapılma· kinında aattığı kurthı pe1 it' 
~vvel 11kn yapmıya çalışmış, eı için verile o bazı iradelerin tenekesini almak f sıt yc:ı tı~, 
fakat muvaffak olamı.mışlardı. doğru olmadığını görünce bun. diye Hbıta memurların• b• el 
O zamanlar Sinan henüz daha ıot 

tan1nmış de~ildi. Fare\la yap 

tığı köpdl fimeradao birinin 

hatrıoa g"1erck Sinan aranmış 

ve köprüyfi tutturmıya Sinan 

muvaffak olmu~tu. Tanınma· 

sına bu köprünQo büyük yar· 

dımı olmuştur, Yani Sinan bu· 

günkO dOşQnOı'e evvel& mü· 
hendfs olarak tanınmıilır. Bf · 

labare yaptığı köprülerle bu 

hilyftk Tilrk; müheodlsliğln bo 

kolonda da ölmez kıymetli 

eaerlerlle memleket( süslemiş, 

dehasını gôstermlştlr. Uzunköp

rft bo cümledendir. Slnan'ıo 

Kanuni SQleymın devrindeki 

son eıerl BüyQkçekmece'deki 

kôprQdür. Bo köprQ Sekluvır 

seferinin ilk günlerinde baola

mış n Kanunl'nlo •efatandan 

sonra ancak. bitmiştir. Bu su· 

reıle Türk mfthendlslerl ordu. 

ları harbederken, ordunun geç· 

mealne geçldler yaparken arka· 

da torunları ebedi eserler de 

bırakmayı ihmal etmiyorlardı. 

Sinan cepheye de memleket 

içerisine de yetişiyor. Yarattığc 

her eeer yüzlerce eentı sonra 

dahi bir et11d mevzuu olacak 
şekilde bir deha nQmonesl 

oluyordu. 

Sinan ayni zamanda bir su 

mQbendlsidl. Zamanındı latan· 

bol'da büyQk su mozayakaaı 

vardı. Halk para He su bola· 

mıyordu ve bu mfttkftllftğQn 

halli de Sfoan'a havale edildi 

ve Uğıthane suları f çlo Sinan 

bir serinlik değil bu!.. Biz 

buna riltub~t deriz. İnsanın 
kemiklerini sızlatro bir rOtubet 

ki, gittikçe artıyor .. 

Kaputlarımızı giyiyor ve 
arkadaşlarla konuşuyoruz. ~a· 

ğımızda, solumuzda arazi o~klf 
teabh edllemlyen bulanık ve 

sarışın bir sabayı, bir topuk 
denize benziyor .. 

Vakit geçmiyor. Kemal, işi 

genzellğe dökmek zamanı gel· 

dlğlnl anladı: 

- Çocuklar -dedi· size mı· 

sal söyllyeylm mi? 

Hep beraber: 

-Söyle Kemal dedik· söyle. 

Kemal'ln ııöyledlğt masal 

teatrlnl göstermişti. Ben de 
def teri kapadım. Uykum geldi. 

Üşüyorum. Elbisem ıslık .. Pen· 

çerelerl kapadık. Biz şimdi 

seyyar bir mezar içinde meçhul 

lara muazzam bilgisine gftve· rette bulunduğundan 

nerek itiraz etmiş ve bilahare 

eaerlerU~ dOşılnceJerlodekl laa · 

betini kabul ettirmiştir. 

Sfoao'ın raerJerlnde en bü· 
ynk muvaffakıyet eb'adıodald 

sıhhad. Bugiln b!Je tatbikatta 

bu kadar sıhhatle iş yapmak 

çok gilçtOr. BOtilo eserleri o 

kadar tam eb'addadır ki, Si· 

nan bugün fennin kabul ettiği 

tecviz hayatı eserleri için ka· 

bol etmemiştir. Eb'adlardakl 

incelik n sıhhat bunların mu· 

knemet bilen bir mtıheodltı 

elinden çıktığını gösterir. Ttırk 

minarelerinin lncellğl ve zara· 

fetl karşısında ilk batıra ge· 

len bunlarao dnrmaeı için rOz 
g•rlara mukavemeti haiz mi· 

dlr ve bn o zaman bu kadar 

ince olarak nasıl hesab edile· 

bilmiş suali oluyor. Un suretle 

en ince, eo tem, en sahih 

eb'adı vererek eserlerini eo 

fenni eekilde yapmııtır. 

BQtQn bunlar gösteriyor ki, 

mimar Slnan'ın eserleri yalnız 

mimari cebbeelodeo Stlleyma· 

niye ve Sellmlye değil. Mil· 
heodlsllk cebhealn den de bir 

SOleymanlye bir Selimlye kub· 

besi mlnarelerldlr. Alemşilmul 
bo Ttırk dehası ônOnde eay· 

gı ile eğilelim. 

MOheodls 

Ferruh Atav 

bir ufka doğru giden insan· 

lırız .. 
• • • 

Artık Nabluıı'tayız.. Şehir, 

bir dağ kenarına kurulmuş .. 

Tftrk'lftkle zerre .kadar alAkaeı 

yok. Osmanlı devleti hududu 

içinde tanı bir Arab şehri ki, 
Arab'hğan ruhunu, zevkini, 

teımülQnil, hlBBI yatını, Adetle. 
rlnl, herşeyl, herşeyi nefılnde 

tatıyor .. 
Borada halk koyu bir ttas· 

sub içinde yuvarlanıyor. Şehir 
içinde karşılaştığımız kadınlar, 

leylekler gibi kıçıeıyorlar. Er· 

kekleri de bizi nefretle, kinle, 

dtlşmanlıkla seyrediyorlar.. Biz 

buralarda sözde hAldmf z. Bu 

hillmlyet, ancak Osmanlı bay· 

rağının bulunmasile lsbat edl· 

leb1lfr. 

lnean, bura halkının yaeayı· 
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Ayvalık Kredi Kooperatifi, Çiftçiye 

Bugünlerde El Uzatmalıdır 
---------------

Ayvahk, (Hususi) - Ayvahk, 
tcytincilikle meşhurdur ve Ba· 

lılteıılr'I, fzmir'e bıığlıyAn bir 

ticaret merkezidir. Halkının bir 
kıemıDJ, Gfrh, MfdllJI ve karşı 
lldalardan gelen kardeşlerimiz 
tefkll eder.. Kozada yirmiden 

faıta zeytin fabrikası ve ima· 
14ıbaneel vardır. Metrok btr 

Ptfna fabrikası fullyete geçiril· 
rniştir. Pılnalar artık dışarıya 

Srıtılmıyacalc, yakılmıyacaktar. 

Yağ alış·'\.·erişi durgundur. Bn 
Yiizden tacirler, mallarım ban· 

katara depo etmişlerdir. Plya· 
•anın inkişafı beklenmektedir. 

l\l"cdi Kooperatifi 
Kredi .koopeutif lolo bu za· 

manda daha faal olması lazım · 

dır, Ancak bu Eayededlr ki, 
Piyasanın darhğı içinde bulunan 

çiftçiler, işe ıhlabllec"klerdlr. 
lJatk, kooperatif muameleleri· 

bin biran evel eona ermeıl ve 
formalitenin kısalt1JmaeınJ bek· 
leoıektedlr. 

Ayvalığın, Yldiclk . Altınova 
llahıyeel ile kaza aruındakl 
Yol fenadır. 3 sene eve) tesviye 

~dUmfştlr. TahefSBtı da vardır. 
•kıt lcab eden esaslı tamir 

Y•pılmamaktadır.. İzmf r yolu· 
da buradan geçtiğine göre na· 
ıarı dikkati ceJbederf m. 

Bu 15 kUometrelik yol, posta 
:rabasile 4 saat sürüyor. Çamur 

eodeklerlt'I doludur. Halk ve 

tıaku vasıtalarıoın çehtlğl sıkıntı 
Çok büyüktOr. 

BO.rbanlye, (Hususi) - Bar. 
banf ye kazası, evvelce Kemer 

•dını taşıyan Edremit körfezi 
içindedir. 42 parça kôyQ ve 

Côoıeç ıdıoda bir nahiyesi 
~•tdır .... . 

Kaza köy bağlantı yolları ol· 
dukca düzgftndür. Yalnız Ed· 
remİt·.Ayvalılr şosctd bozuktur. 

Yolda kırılmış ta,lar ve iki 

düzeltme makJnesl hazır olduğu 
hald,., faaliyete geçilmemekte· 

dlr. İki sene evel de vaziyet 
böyleydi. Balıkesir vilayet ku. 

rultayının hona çııre bulması 

lazımdır. 

Köylerde bayındırlık ielerl 

iyidir. Toprak verimlidir. Ve 

zeytto mahsulü, bu inkişafa 

çok yardıın edlyor. Köylüler 

çalıokandır. 35 köyde üçer sı· 

mf Jı, merkez ve nııhlyeJerde 
beşer dershaneli mektepler 

vardır. Fa\tat köylüler, bu üç 

sınıflı vaziyetten ve çocukları · 

oın Uk tahıılli olsun bitlreme· 

melerlnden eıkılmaktadırlıır. 

Kaymakam bay İsmail Ha\tkı, 
buna cevap vermlye çalışmak· 

tadar. 

Jandarma kumandanı bay 

H1lanil'nün gayreti ile asayiş 

çok dQzgün gitmektedir. Hususi 

muhasebenin tahsilat ve tedl· 

yatı montızamdır. Tahelldt yıl 

sonuna bu kadar zaman olduğu 

halde yüzde 98 1 bulmuştur. 

Halkın dileği, hükumet ko· 

nağına bJr çare bulunmseıdır. 

Çünkü bina eskidir ve ahşaptır. 

Bir Düzeltme 
Dilnkü eayımızda bay Bahir 

Kocahay'ın İzmir ~Hçlller ve 

ayar baş müfettişliğine tayin 
edildiği yazilmıştır. Başmflfettlş 

vekllllğlnden aldığımız btr mek· 

tnbta bay Bahlr'in başmüfettiş 

llğe değll, müfettişliğe tayin 

edildiği blldlrllmPk.tedlr . 

- Kral Alek~andr'ıu ölü· 
mO ~Te Bay Yevtiç'in 
Fran~d'ya Bir Telgrafı .. 

Son Günlerde Avusturya'da Da Askeri Faaliyet 
Arttı, Resmigeçid De Yapıldı .. 

\~oskova, J.ondra, Roma saatleri sulh için ayar edilebilecekler mi? 

Viyana, 8 (A.A) - Don ya 
palan büyük bir askeri geçit 

resmi münosebetlle başbakan 

Şoşlng bir emri yevmi neşre . 

derek orduyu müteveffa Do\fQs 

tarafından çizilen ve gayeıl 

Avusturya'nın latiklı\11, huzur 

ve temini hukuku olan yolda 

vürümiye davet etmiştir. 

ftalya'mn vaziyeti: 
Roma, 8 (A.A) - Ilariclye 

mfisteşarı 8. Suvfç Mok.k11 DP.lla 
Kawıntıteytı gitmiştir. B. l\lus 
sollnl ~eçen cuma güoiioden 
beri orada bulunmaktadır. 

Alman istihbarat bü!'Osunun 

blldirdf ğlne göre, Roma Parfa 
\'e Londra araıında cereyan 

eden dlplomaai faaliyetine rağ · 

men İtalyan mahııf llfnde Ro · 

ma'oıo ne Parls'e, ne de Lon· 

dra'ya kat'i hiçbir plAo, muh· 

lire, ne de teklifte bulunmadı~ı 

•• 

temin edlJmektedfr. 

B. Eden hasta 
J..,ondra, 8 ( A.A) - Resmen 

hllber verildiğine göre Prag ile 

Kolonya araeıodald çok ıızap 

verici hava yolculuğunu müte 
akıp B. Eden kalb yorgunlu 

ğoııdao muztarlptfr. Kendisinin 
dön beş hafta tRmamile dinlen 

mlye ihtiyacı vcrdır. 

Parls, 8 (A.A) - Eko Dö 
Peri'nfo Daily Telgraf'tıo nak· 

len ba!Jer verdiğine göre in 
giltE-re b11şbakam B. Mııkdo 
oald'm Strez11'ya gideceği artık 

tahakkuk. etmiştir. Buna dair 

olan karar bug6nkü kabine 
toplantısının akabinde llıin edl 

lecektlr. 
Eko Dö Pari ilaveten şu 

mütaleada bulunuyor: 

- Mademki to,tllz ve İtal · 
ya hükumetlerinin başlara Stre· 

za'da bulaşacaklardır. B. Flen· 

den'io de bu görüşmelere işti 

raki iktiza eder. 
J,ondra, 8 (A.A) - Tekmil 

matbuat kabinenin dış &iyaea 

bakklOda bugün alacağı karar · 
lann fevkalade ehemmiyetini 

kaydetmekte ve Lord Edr.n'fo 

müka1emdeıioln ncllceelnl biz 

zat arze<lenıemck mevHlncie 
bulunduguna derin surette 
esef lt'nmektedJr. 

Viyana, 7 (A.A) - Alman 
iııtihbarat bürosundan: 

n~smi bir tebliğe göre ulusal 

müdafaa bakanhğı eıkt A vue 

lurya ·Macarlıtan orduıunda her 
hangi bir surettr hizmet etm!ş 

ve yOzbaşı rftıbeelnl geçme.mio 
olan A vosturya vatandaşlarım 

15 Mayısla l 5 Eylül 1935 tarih 
teri arasında Federal ordu ta 
Hmlcdne iştirake çağrılabile · 

Cl'klerdir. Bu iştirak alakadar· 

lann talebiyle ve masrafı ken· 

dil erine ah olacaktır. 

Vf yana. 7 (A.A) - Kores 
pondaoa Politik gazeteııloe göre 
yukan A vustuıya'da bir nlu11al 

müdafaa .komftr.ııi kur loıuştor. 
......................... 

Bt· lgrad, 'i ( ~ A) - Baelıa 

kan ve dı ş iı;;led ha\ı.anı bay 

Yevıl c krol Al"l. "arıdr'ın katli 
nln 6 ırı cı nı m6nacehelile 
Franec dış i~l ~ri biikenı b11y 

Lnul'ın radyoda söylediği ıöy· 

le• üıeıl::ıe mumalleyhe aıağutaki 
telgrafı göod ı::rnıiotir. 

.. ~"ed bir tarzda ölen kral 
Alekıandr'ın hayat ve ölOmOnft 
hatırlatan heye canlı ve doııtça 

eözlerlotz bütün Yugo&lav mil
leti of mOtehaasiB etmfeıir. Bu 
sözlerde mil~terek acı mızın bir 
lfadealnl ve milletlerimizin kar· 

df'ş e dostluğunun yeni bir te· 
zııhftrünü görmekteyim. Krallık 

hfikt1mc ılofn ve keodfmin sa· 
mimi ve derin dostluğumuzun 

lı:abulünfi rfcıı tdı-rf m. 23 Nisan 
Çocuk haftasının 

ba~langıcıdır. - -
Bir Rus Profesörft 
Bir Maden ihtira Etti. • 

Yaban Domuzlar 
Mart ayında mıntaka ziraat 

müdürliiğii tarafından sürek av· 

larında earfedllmek üzere .kaza· 

lara gönderilen 1300 f işeoge 
ilaveten daha 5000 f lşenk gön 
derllmektedlr. 

Mı skova, 7 (A.A) - Ft o 
akadf'mlsf gıtyrl uzvi vtı oroumi 

kimya ent·titüsü pro(eaörlerln· 
den Zvlaglntzef bir maden ih-

tira etmiş ve bo madeon yfiıde 
52 l radlum, yüzde 25 osmlum. 

yüzde 19 altıo ve yüzde 5,5 
rutbtulumdan mQrekkebdlr 

Osmanlıcadan Türlic;eye l{arşılılilar l(ılavuzu. No.12 
l - Öz TOrkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kô.) beldeği (Alameti) konmuştur. Bunlo.rın her biri hakkında sırası ile uzmanlarımızın (l\10tahassıs) 

Yazılarını gazetelere vereceğiz. 
2 - Yeni konan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine gôre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konulmuştur. 
3 - Kôkil TOrkçe olan Kelimelerin bugünkft işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır: Ash ak olan hak, aslı Ogflm olan hükilm~ Tnrk~e "Çek,, köküuc.len 

@elen şekil gibi. 
Fuı - it 

Ftıen - l~le, lşlle, gerçekten 
Örnek: ileri ıürdOğfi dilş6o· 

~'tılo kablll icra oldoğonu f I· 
de'Q lsbıt etti - ileri sQriQğll 
t Getıncenln yıpılabUlrllğlnl lvle 
lltıattadı. 

Fili - lşnel 
Örnek: yalınız dQşüoüb ta· .,. 

t 'Ur etmek yetmez, fili ola· 

;~ d• harekete geçmelidir -
) •lınız dGşünüp tasarlamak 

~ttınez, lınel olarak da hare· 
tte geçmelidir. 

F 4lz - ftrem 

, Örnek: bugDokO günde para 

~C•k yOzde 6ç faiz getiriyor 

U bugünkü günde para yQzde 

ç .~rem getiriyor. 
•izi basit - düz ürem 

~ Faizi mOrekkeb - katınç 
tettı 

~' ~, .. •kat Ancak, yalnız şu 
()ki, ıu kadar var ki 

ıı,ı. ro.ek; ı - ıerl, faht hl· 
llıt bır eı'ylle - çabuk, yal· 
~ ôzenU bir çalışma ile. 

t'c,k- Hakkınız var, fakat du· 
~ı zamıoımız yoktur. Hak· 

llıı 
1>._ \>ır, yılnız duracak za· 
~llı-3 -uıı yoktur. 
•lıt - Bu işi başa çıkarmak 
~, 'Q elfnfaden gelir, fakat baş · 
t., 1~lertnlzl bırakmanız lbım· 

· 8u işi başa çıkarmak sizin 

elinizden gelir, şu var ki (şu 
kadal' var ki) başka işlerinizi 

bırakmalısınız. 

Fakir - yoksul, zavallı. 

F.akr - yoksulluk 
Örnek : bütiln hayata fakr 

içinde geçti. Bütün hayata yok· 

eullok içinde geçti. 
Fali hayr - yüm, uğur. 
Örnek : bu işlerin Uerl,.me· 

sini yarınki düşüncelerimizin 

de olacağına fail hayr addede . 

rim. Du işlerin llerlemeslnf, 

yarınki düşüncelerfmtzin de 

olacağına yüm sayarım. 

FAm - renk 

F4nl - ölez 
Örnek: : her insan fanidir, 

fakat lnsauhğa bırakacağı yük· 
sek bilgiler bakidir. Her insan 
ölezdlr, ancak lnsanlı~a bıraka· 

cığı yüksek bUgller kalızdır. 
fena - 1 kötü, 2 tüken 

(zeval anlamına) 
Örnek: 1 fena bir iş. kötü 

bir iş. 

2 - Bu alem bir alemi 

fenadıt, bu acun bir tüken 

acunudor. 
faraz4 (bilfarz) - tutalım ki, 

diyelim ki 
Örnek: FarazA dedlğtnlzlo 

doğru olduğunu kabul etsek 

bile, diyelim ki (tutalım ki) de 

dlğlnlz doğrudur, ancak ... 

farazi - astözel ( fr.) bypot· 

hetiqoe 
Örnek: Felsefe ilmin farazi 

bir lstitateeldir, f flozofi hillmln 

aetözel bir uzatamıdır, laphllo · 

sophle est le proloogemeot 

hypothetf que de lo selence 

faraziye - astöz (fr.) hypot· 

he e 
Örnek: İlim ve faraziye, illm 

ve aetöz, la science et l'bypot· 

hese 
Müddea - töz (fr.) ıhese 

Örnek: Müddcasmı iyi izah 

etti, tözünü iyi anlattı, ıl a 
bien n.pllque sa these 

Aksi m6ddea - yantııöz, 
örnek: müddea ve aksi müd 

dea, töz ve yanlıtöz, these et 
aotithese 

Farzetmek - tutmak, saymak 

örnek: sizin de benim kadar 

bu işte alAkadar oldoğunozu 
farzetmek isterim, sizde be 
nim kadar bu işle llglll saymak 

(tutmak) isterim. 

Fariıa (veclbtı) - düşerge 
örnek: lnkıJı\b uğrunda bü· 

tOn varlığımızı vermek milli 
fartzamızdır, devrim uğrunda 

b1ltün varlığımızı vermek ulu· 

sal düşergemlzdir. 

Fark (temyiz) - ayrım, ayırt 

örnek: bu iki eöz arasında 

büyQk bir fark var, bu iki eöz 

araaında bOyük bir ayr•m (ayırt) 
var. 

Farkeımek (temylı: etmek) 

- ayırtlamak; ayırdetmek. 

Farika - ayırmaç 

örnek: ilmin en büyük .fıtri· 

kası, bir nizam dairesinde ça· 

lışmaktır, bilimin en büyılk 

ayırmacı, bir düzen içinde ça 

lışmakıadır. 

lstloa etmek - .Ayramak, 

(fr.) e:xceptcr. 

Örnek: Bu kaideden bir ke· 

limeyl istisna etmelidir. Bu 

kuraldan yalnız bir sözft ayır · 

malıdır. 

.Lııisnai - ayral (fr.) e>:.cep 
ılonnel. 

örnek: iefünai vaziyetlerde 
tntulacak yollar, ayral durum . 

larda tutulacak yollar. 

İstisna - ayra (fr.) excep· 
don. 

örnek: vatandaşlar ırasında 

hlçhtr bakımdan istisna yoktur, 

yorddaşlar arasında hl çbf r ha. 
kımdan ayra yoktur. 

Bll4latfsua - ayraeız (fr.) 
eans e.xceptton. 

örnek: her vatandaşın hak· 

kını bllAistlena siyanet etmek 

vazifemizdir.Her yurddaşın hak· 

kını ayraeız korumak borcu

muzdur. 

1etlanılyet - ayrahk. 

Müteferrik ayrık, ( Cr.) 
dfvet8 

Örnek: müteferrik havadis· 

ler, ayrık bilgt•tler 

Tefrik - eyırtı 

Örnek: ayartı (tefrik) kabul 
elm"z. 

Tefrik etmek - ayırmak 
Tefrika (nifak anlamına), 

- ayırgu, (Cr.) dıscorde, de · 
sonion 

Örnek: vatandaşlar arasma 

tefrika sokmamalıdır, Ynrd· 
doşlar ara~ına ayırga sokma 

malıdır. 

Tefrika (gazete terimi) -

bölem, (fr.) feuilleton 

Örnek: gazetemiz yaran yeol 

bir tefrikaya ba~lıyor, gazete· 
mlz yarın yeni bir böleme 

başla yor. 
FHt. ifrat - aşırı, aşırılık, 

aşkın, aşkınlık 

Örnek: l - farta mubah. 
bet, aşırı (aşkın) eevgl 

2 - Muhabbette ifrat, sev· 
gide aşırılık (aşkınlık) 

ifrat etmek - aşırı gitmek 

örnek: hiçbir şeyde ifrat 

etmemelidir, hiçbir şeyde aom 
gitmemelidir. 

Fesahat - uzdiyem 

örnek: bu makalenizin leea· 

bati ne dl yecek yoktur. bu ya· 
zınızın ozdlyemfne diyecek 

yoktur. 

irade - deyim, onlatım (fr.) 
elecutf on, depositloo 

örnek: ifadesi bozok, deyimi 
boz ok 

İfade vtrmek, ifade almak, 

diyem vermt.k, diyem almuii: 
Tarzı t,.Jdffuz - d,.ylş (fr.) 

prononcfntton 
örnek: heryerlu kendire gj re 

Lir deyişi vardır. 

Tabir - deyim (fr.) terr.ı•, 
expreeJc.n 

örnek: hu bar~ketinlzi an(:ı:.. 

mak ;,..ıu na!!ıl bir ifade bul:;c:ı. 
ğımı ... . emiyorum, bu harf!k.etloJ 

anlatmak için natıl bir deyl.n 
bulacağımı bilemiyorum, je D" 

puta paa tronver d'expresslon 

pour qualifler votre condulte 

Fasıl, ayraç 

Örnek: Bo eserin dört faelı 
var ki herbirl diğerine faiktir, 
bu lzerin dört syracı var ki 
herblti ötekinden Oıtüodür. 

Fasıl, bölüm (bak: bab) 

Fasıla, ara, aralık 
FAslt. bozuk 
örnek: Zamiri fasld, içl bo· 

zuk 
Feeat, bozot 

örnek: Memlekette feeat çı· 

karmak fetlyeulere karşı bilttln 

mlllet müteyakkızdır, dlkede 

bozut çıkarmak fstlyenlere k1rşı 
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Bay Bitler SarkMisakına Şiddetli ııaıya'nın !elgrad Elçisi ANADOLlJ 

Neden Düşmandır? Fırtma.Oidu ltalya, Yugoslavya Vazi- G;:: .~;:.;,;: 
yetini Nasıl Görüyor? um!:;d:.,:;:.d• •• Ö~;-~ 

J l G 
. 1-.1. B k 

1 
ölenler vardır. 

urna azetesı ngı ız a an arının Ne,york, 8 (A.A} _ şıddetu m fi dürü: K.emal Talit ~

idarehanesi: 
Seyahati için Ne Diyor? bir fırlına Amerikanın cenub 

orta ve garbında milhlm hasar · 
Fransa Kral Aleksandr Heykeli için 

iane Toplatmaktadır 
İzmir İkinci Beyler ~::dl 

C. Halk Fırkası binası ı V ·-·-- lara sebebiyet vermiştir. Lufz· 

yanda MlsfHlplde Tebaa ve 

Florlda da hortumlar görtll· 
mt1ttür. Şimdiye kadar 34 telef 

Telgraf: tzmir .. ANA00Lto5 
Telefon: 2776 .. Posta kutUIO Moskovo 7 (A.A} - Jurnal 

Dö Moskova lngniz bakımla· 

rınıo yapmıt oldukları ziya 

retlerin verdiği neticeleri göz· 
den geçirerek: diyor ki: 

Şark A vrupaeı karşılıklı yar· 

dım misakı, dört hükumet 
merkezinde yapılan konuşma· 
tarın başlıca mevzularından 
birini teşkil etml~tlr. Bu mlsa· 

kın mfiteeebblslerl buna Ber· 

llo ve Varşovanın da fhlhık 

etmesi fçto gayretlerini arttır· 

dılar ve Almanya'om bu mi· 
eaka iştirakten imtina etm!ş 

olmasından dolayı Sovyet hü· 
kılmetlnln memnun olduğuna 

dair Be.rlln 'de yapılan telmih· 
lere artık bir nihayet vermek 
IAzımdır. 

Sovyet hiikumetl, Almanya· 
nıo iltihakını dalma temenni 

etmiş ve her fırsattan istifade 
ederekbu yolda gerek Ber· 

lln'de gerek Vareova'da teşeb 

hftslerde bulunmaktan fariğ 

olmamışhr. Bfttftn bu gayretler 

maalesef muvaffak olama· 

rarlarla mes'uliyet deruhte 
edtlmek zamanı gelmiştir. Ve 
A vropa sulh unu idame etmek 

zaruretine inanmış olan dev· 

letler Almanya'nm ve Lehle· 
tan'ın iştiraki olmasa bile bu 

sulhu teşkllAtlandırmalıdır. Al· 
manya sll4blarıoı her saat art· 

tırmaktadır ve 1914 teki ae· 
.keri .kudretini elde etmrsf ve 
Fransa'ya karşı adedçe tefev· 
vukunu temin eylemesi çok 
gecikmiyecektlr. Bu vaziyet 

karşısınd elmdl Franııa'nın 

dostu ol11n iklocl derecedeki 
devletlerin daha azlmkAr ve 

fail bir kombinezon aramıya· 
caklarını kim temin edebilir. 

kaydedilmiştir. Yüzden fazla 
yaralı vardır. Binlerce kiti yer· 
elz yurdaoz kalmışlar. Yılruz 

Gloeter şehrinde üçü klllee ol· 

mak Ozere 150 bina harab 
olmuştur . 

Tayyareden 
Bir Atılış ---·----Gece Paraşfltle 
Atılma Rekoru Kırıldı 

Belgrad 8 (A. A) - İtalya· 
nın yeni Belgrrd eeflrl Kont 

Vfole DJ Campalto Prnda ga· 
zetestne vaki beyanatında ez· 

cümle demiştir ki: 

- B. Mussollol Yugoslavya· 

ya karşı eo iyi niyetler beele· 
mekte ve devamlı bir uzlaşma· 

nın bueolilnü arzu eylemekte· 

dlr. Ve eğer ırada davalı mee· 
eleler varea bunların halli lA· 

zımdır. Asıl l~tlza eden şlm· 

diye kadu akdolonmuş ve 

hAdleenlo flcaalle tatbik olun· 

mıyan muahedelerln ahk4mını 

tahakkuk ettirmektedir. Sonra 

Abide fçln gelip geçenlerden 
para toplamaktıdırlar. 8. La 

val'ıo geçen cumartesi gOnft 

akşam radyoda söylediği ulue 
gQnüne bflkılmet izin vermiştir. 

ianeye iştirak edenlerin yaka 
larına hususi birer rozet takıl· 
maktadır. Bo rozetlerin üztrfn· 

de bir Yugoslav bayrağı ve bu· 
nun da ortasıoda 'Ddtevef fa 
kralın reııml vardır. 

Nefes Almak için 
Bir Alet Icad Edildi. 

ABONE ŞERAiTi: Oç 
Yıllığı 1200, Alb aylığı 7()(), 

aylığı 500 kuruıtor• ala IJt 
Yabancı memleketler içİD ~ 

abone ücreti 27 liradır• ~ 
Heryerde 5 Kuroıtot• fi "' 

Günü geçmiı nüshalar 25 k~ 
ANADOLU MATB.A.A5~V-' 

BASILMIŞTIR 

U rla'da Konser 'i' 
Peroembe akşamı l]r1' bl 

ı ekte 
giden zmlr Sao'at 111 -1od• 
musiki kolu kaza Balk.eT• it 

Lenlograd, 7 (A.A) - Yük· gilzel bir konser ver•:::.,: 
eek irtifalarda nefee almayı ko Balk çok al4ka gösterdi ., 
Jayla~lıran hnsoei otomatik bir Koneerdb Hayden, Şopell . 

A 
'd bir de yeni ticaret muahedesi alet lcad olonmoştor. Bu 4le· Bethoven'in en ytıkaek ~ 

vusturya a akdetmek hf'r iki memleket tin dlğerlerlndP.D farkı otoma· larıoı muvaffakıyetle ~, .. ..rr 
bir rrece atlama rekoru kırmış· lk bl k · il • P"' 

S. as"' Durum !'.I arasında hır dostluk muahedesı l r ma ·a0 •zma vaeıtae e mozık kolu, çok mu• a .. 1 ıy ) tir. Ztıhelln, tayyare 4500 mel· d .,.. 
h l L b k' il k lrtlfaa ıröre JAzıuıgelen oksijeni olmu•, bllhana talebe eD b .ıııı1 

re yOksekllkte iken tayyareden azır ama., ya ot 1 yen eme d" bll t-ıı y .u,.. ( A .-
Köylil fırkası, Lideri IAzımdır. ayar e e mf!ll r. Nlyazl'nlo besteleuae- u1111lt 

S S J d 
atlamış ve paraşfttü açmadan SoğuRa kari2ı muhafaza edil· iğneler ) opereti ÇJk h~ğoO it"'' 

Bir öylev öy e i.. 3600 mdreyl 66 saniye 5 10 Sefir İtalya ile Yugoslavya mlş vaziyette yapılan bo alet ve birçok defalar tc,.rar Vıl' 
Viyana, 8 (A.A) - Saten· da katetmiştir. araeıoda bir yakınlık huıınlö· 630 gram ağırlığındadır ve pa· rılarak alluolaomıttır. ~· 

burg'da iki bin köylüye söyle· Stroza ndn kral Aleksandr ile 8 · raşutcuoun arkasına takılı bir Halknloden aldığımız bir 0• 
'l.. Bnrtunun cilmlı•I amalindeo b 1 ı d dl f l L- ye .. mlş olduğu hir söylevde ziraat tor ı Çın _e_r_. __ tubda, miea tr tı eaw ~~ 

bakanı ve köylü fırkası baş Konferansında. bulunduğunu batırlattıi..tan 800 · Bir yavru alllmlerl Bay Yeyger, s.~,11' 
mıotır. kanı B. Relther, başkanları ra şu eözlerf ll6vtı etmiştir. yazl takdir edilmekte ye il' 

Bay Eden ve Saymoo'oo Starhemberg•' karşı disipline Loodra, 8 (A.A) - Taymfa hal.ra küçük ltll4Cı hayatiyet Süt Annesinin Altında ya karşı gösterdikleri ıJAkJ dtt· 
Bertin ve Vareova seyahatleri muhalif hareketlerde bulunma· gazetesinin Paris muhabiri ya· ve slyar,al şuurunu labat etmi~ tdkran bleal gösterllm~ 

larım helmvehrenlere taveiye yıyor : ulııslanıneı ı.ıüzel bir t~şekkel Kalıp öJdO.. 111 ıo•· 
göstermiştir ki, Alman başbakanı L,ranea İoglltere'oln Sırez" " k d 9 Ayd.ın Demlryolu uoıo eden devlet mftsteşarı Slger'ln .c dd d Kahraman eo ağın a 5 nu· d 
Bitler, Şark mfeakıoa karşı .konferansında elinde mevcut a e er. dOrlOğfto en: ro'f' 
olan dilşmınlı&ında ısrar edl· beyanatıodan bahsetmiş, Avua· Revizyonizme gelince, uluslar mRralı aile evinde bir kaza ol· 1101 numaralı boeoeJ 

" turya köylnlerlnln herhangi bir vesaiti kollanmak auretile ken· korumu bile ulotılararası mua· muştur. Salamon kızı 36 yao· 
yor ve bunu Almaoya'nın baş· dislne mftzaheret edeceg"lnl tlao 1 d D b d l rude eşya tarifeıldlr. Afi~· 
l b b dlkıatörlOk hareketine muha· hedelerfn hakkaniyet dalreıılode arın a ona on an a h ay Yukarı fstaeyonlardaa __ ı 
ıca se e olarak ileri efirmekte etmesi arzusundadır. Ç P" 
olduğu, alJAhlarda mOsavatsız · l fet edeceklerini bildirmiştir. Z l d & "" F tadili ihtlmallol derpiş eyle· evel 9 aylık çocuğunu bakıl· başı, Çıplak, Bayındır, •.,. 

Bundan sonra B. Rehber ınno un uı;uoa gvre, ran· malt ve bdyütOlmek flzere AV· H Tire letaııyonlarına ıalll " 
1 6 t it t d k lk 'd t il ' f L dl d mittir. Diğer taraf tan İtalya __...,. 1e1n ar 1 or a an a mış prens Starhembergl, bo gibi ea a og tere n n •CD o ram karası otuz yaşında Esterya goo doloeu olarak nakledilP'"'bll' 
Olmasına r ğm n ı ' A rlL 11 1 lae bu tadilin zorla yapılmasına 8 e yapıyor. tahrikatta bulunan muavinle· m oyon arı ve me a.a e o an Franko'ya vermişti. Çocuğa ı ue 

Bitler, Lehistın'•n eaı>lam h b 1 d h dalma aleyhtar bulonmnştur. eşya için mevkii mer ye dtlt' 
c:ı rlne karşı ~lddetle arekete mfinaee et erin en olan ueusi sdt analık eden bu kadın çok lonan lzmlr'e alt tarifeler it 

yardımından emindir. Lehistan d f i B ı t x "" ü ı fi L Parls, 8 (A.A) - Dün eabah 1 ld 6 d d 6 d ı.oa avet etm şt r. o top anlı vaz yet gvz un ne get r meme•· ş oman o o"on an uyu Dı:ıU ucuz bulunduğu takdir e 
bugDne kadar mukaddr.ratıoı köylüler arasında hefmvebren· tedlr. Şu halde iki tarafın ta· tanberl şehrin bfltün sokakla· sırada dokuz aylak çocuğun tarifeleri tatbik olunur. t· 
Almaoya'nın mukadderatına lerin nilfozuna karşı bir mfl· abhOtlerl ve mea'oliyetlerf bıh· rında Fransız milli renklerlle ftzerlne daemOo ve zavallı ço· Aydın demlryolu 01110111 Ol 

bağlamış glbl görOnmektedir. vazene tesisi için mevcud te · &•oda yeni bir tıkım görDş lh· birer bazobend taşıyan kadın cuk bu yftzden ölmDşlOr. dGrUlğtlnden . it 
Şimdi uluslararası vaziyet ay mayülün bir t6yldl olarak ıerelr tilAf Jarı ortaya kacağı lutlçı · ve erkekler Yugoslavya kralı BAdlse tahkikatına mOddel· 1104. numaralı hueml pet° 
dınlanmıetır. Ve verilecek ka · edilehflir. baı vardır. Alekeandr nAmıoa dikilecek umumlllkçe devam edilmektedir. il idi .------------------------! tar es r. o-6' bfttfln ulue uyanıktır. 

lfsad etmek (fitne anlamına) 
bozotmak, (fr.) corrompre 

örnek: Gençll~ln ablAkını 

lfsad etmek: letlyenlere aman 
yoktur, gençliğin ahlakını bo 

zotmak lstlyenlere aman yoktur· 

İfsad etmek (nifak sokmak 

anlamına) - arabozmak (fr.) 
mettre la dlecordance 

MOfsld (mOnafık anlamını) 
1 - arabozan (fr.) perturbıteor 
sedltleux 

2 - bozotcu 

örnek: o mQ(sld bir adamdır 
o, bozutcu bir adaıodır. 

MQfsld (mOnafık anlamına) 

arabozan (fr.) corropleor 

örnek: yine bir mQfeltlik 

ederek onu bana karşı kışkırtt ı, 

gene bir arabozanlık ederek 

ona bana karşı kışkırttı. 

FAşetmek {ifşa etmek) 

dile veı mek, açığa vurmak, 

açmak (fr ) dlvulgur 
örnek: sırrını faşetti, sırrını 

dile verdi (açığa vurdu) ll'a 
dtvulgue eon eecret 

Hısat - gtzaçı (fr.) dhol
&atloo, revelıtlon 

örnek: İngiliz hariciye nazırı 
Parh müz11kerelerl hakkında 

bazı ifşaatta bulunmuştur. İn· 
glllz dış bakana, Parla söylet · 

mel eri hakkında hl r takım 

glaaçılarda bulonmuetur. 

Fatih (bak: clhangtr) - alpay 
örnek: tarih bOytlk. fatihlerin 

adlarını hürmetle anar, tart h 

bftyak alpaylarıo adlar•nı saygı 
ile anar 

Fethetmek - açmak, almak 

(fr.) conquerlr 

örnek: lstaobul'o Mehmed 

II. aldı (fethetti) 

Fatiha, başlangıç 
örnek: İşin daha fatlbısında 

iken büyflk: mOşküller kendini 

gösterdi. 

Fazi, uza 
örnek: fazayı namahdud lçtoe 

serpilmiş olan yıldız kümeleri. 

fazahat (bak: denaet), al· 
çaklık 

örnek: bu harekete lazahat· 
ten başka bir ad bulamıyorum, 

bu harekete alçaklıktan baeka 

bir ad bulamıyorum. 

fazilet, erdem 

örnek: fazilet lnean yüksek· 

llğfoln alametidir, erdem insan 

yüccllğlofn beldeğldfr. 

(azla, artık, çok, ileri 

Oro~k: 1 - Bu kılavuza 

yOzbhıden fazla baetırnıelı, bu 

kılavuzu yfizblnden çok (artık) 

baetırmalı. 

2 - fazlıı gidiyorsun, çok 

oluyorsun {ileri gidiyoreuo.) 

Fecr - tan, 

örnek: Fecrin ilk ıııldarı of· 

ka yayılırken, taıuo ilk ıeıkları 

ufka yayılırken. 

Jt'eda etmek - vermek, oğ· 

runa vermek. 

öroek: vatın lçio canımızı 

feda ederiz. yurd için canımızı 
veririz. yurd uğrunda ftç ÇO· 

cuğuno verdi (feda etti) 
FedakAr - özveren. 

Fedakarlık - öneri. 

örnek: yaptığınız ledaklrhğı 

biç unutmam. yapt•ğıoız öne· 

riyl hiç unutmam. 

Fethetmek (ldrAk etmek) -

anlamak. 

•-------------------------------- 11·4·1935 tarlhtodeD 
5

.,,r Mef ham - öklem. lerde özgeçl göstermelidir. 2 - işin aslana bakalım, 1935 tarihine kadar 111oıe ttl 
örnek: her mef bumun ken· feragat etmek - hırakmak, ferllerl bir yana dursun, lef o olmak Ozere Arıkbaoı ye ç._., 

dine ıröre bir mAnaeı vardır. çekilmek, vazgeçmek, elçekmek aslına bakahm, ayrıntıları bir 1 1 d ki ...-
" letaeyonlarından ım r e . ~il 

her öklemln kendine göre bir örnek. 1 - Gelin, bn loteo yana donun. 1 k ew:-_ 
ğa11lara teslim edi me 

1 0ır anlamı vardı. feragat edin, gelin, bu işi hı· Ftlro. teferrüat - ayrıntılar nakledilecek perolrin ı&b 
rakın, gelin bu loten vazgeçin, FQru (ardı terimi) - inenler cağı tarifeler beneçblılrdl~ Fek - ayırma, açma, ko· 

pırma. 

örnek: fekki mfthtır, mfthrft 

koparma. 

Fekketmek - ayırmak, aç· 

mak. 

İnflkik etmek - ayrılmak 
örnek: bu sırada Ankara'dan 

lnflkAk etmek benim için pek 

gftçtftr. bu sırada Ankara'dao 
ayrılmak benim için pek gftçtflr. 

.Fel4h - onum 

örnek: vatın borcunu öde· 
mlyeolere felAh yoktur, yurd 

borcunu ödemlyeolere onum 

yoktur. 

Fel&ket - felaket 

Felç - inme, ealkı 

Felce uğratmak. - inmeye 

uğramak 

Mef hlç - inmeli 

Felek - gök, çığırı 

Fem - ağız 

Fen (tatbiki ilim yerinde) 

- fen (T. kö.) 

Fer - fer 

Örnek: gôzftmde fer kal· 
mıdı 

ferağ - geçirim 
Ôroek: bu evin eize ferağı 

için vergisini ödemeniz lAzımdır. 

ba evin size gedrlmt fçlo ver· 

glelnl ödemelleinl z 

ferağ etmek - QeU\ne ge· 
çlrmelr, ilstüotı çevirmek 

feragat - özgeçl 

Örnek: milli. işlerde feragat 

ıöetermek 14zımdır, uluııal lo· 

gello bu işten elçeldn. Ueul (arda terimi) - ağınlır Arıkbaeından lımlre lf• 
2 - Kıralhktao fengat etti, Ferid - tek, eplz tona 535 kuruş, ÇataldıD 

kırallıktın çekildi. ferma buyuran, sQren mire beher tonu 695 kaı'llf.,.~ 
feragat eahlbl - özgeçen emreden MOrsll letaeyondıkl ııb; 
Örnek: Bu genç gerçekten örnek: hOkOmfermı, hOktlm knmpany• tarafından yapıl•,.,, 

feragat sahibi bir adammıo, bo eftren fermın, bak emirname, olursa yukarıdaki tarifelere fi• 
genç gerçekten özgeçen bir boyroltu haşana 20 kurue ve ef1• .... 
adammış. Fermaoferma _ hükmeden mirde sahipleri tarafındıDdo .. 1' 

Menfaatpereet - ıeığcıl ·fet'ıl - . bltl:eo, bırakmı· tinde alınmamasından e41tl· 
vagondan ambara tahliye ----

örnek: Meofaatpereat olan· yan dlğl takdirde ton ba,ın• ıy•--
lardan, vatana hayır gelmez, Örnek: taketfereA güç 20 kuruş daha ilahe e~ 
aeığcıl olanlardan yurda bayır bitiren 

2 
_ Fransız kabfotel~ 

gelmez. TahammftlfersA - dayanak: A rlO" parlamentoya f eııbl uıe ·-~· 
ferah - ferah bırakmayan Fransız kabloeelnlu parl,.....-
feraset - yalgörll 

örnek: Bayok siyasi lelere 

girişenlere en IAzım olan oey 

feraeettlr, bflyftk elyeeal işlere 

girişenlere CD gerekil olan oey, 
yalgörftdtlr. 

feraeetll - yalgörftr 

örnek: Feraeetll adam, en 

gizli ve karanlık şeyleri de 

önceden görftr, yalgörilr adam, 

en gizli ve karanlık şeyleri de 
önceden görür. 

Ferd - ferd (T. Kö.) (fr.) 
lodhldu 

Ferdi - ferdlğ {fr.) lndhl· 
da el 

Ferdiyet - ferdiyet (fr.) in · 

dhiduallte 

Ferdi aferlde - hiç kimse 

Feri - dal, ayrıntı, 

örnek: 1 - bu mea'eleoln 

dört fer'I vardır, bu sorumun 

dört dalı Hrdır. 

Fereude - eekl, yırtık, yıp toyu dağıtma91 Qzerlne. 
ranmıl# 

Feroetmek - yaymak, 
oemelr 

Mefıoo - döşeli 

dö· 

Mefrooat - döoeme 

Tefrlo etmek - döşemek 
Feryad - haykırı 

örnek: gecenin karanlığı için· 

de bir feryad duyuldu ge· 

cenin karanlığı içinde bir hay· 
kmk duyuldu 

Feryad etmt:k - haykırmak 

batırmak, çağırmak 

örnek: Neye feryad ediyor· 
sonuz - Ne hıykmyoreunuz 

(Neye bağırıb çağırıyorsunuı) 

Ferzend - oğul 

Fesh - bozma, daAıtma 
(Parlamentolar terimi) 

örnek: 1 - Aramızdaki mu· 

kaveleyl feah edelim - ara· 

mızdakl aöıleımeyl bozalım. 

önergeler iti' 
Kılavuz eözlerl Oıerlo_e,~ 

iletenin (Uloe) ta çıkt•~.Mı 
başlamak 6zere hlr •Y l~,ıl 
letlyenler yeni bir önerge 1· 
eftreblllrler. Bunlar T. f.• ,ı· 
genel kAtlpllğloe °'o eek 
tında gönderilecektir : 

Oemıulıca ..•. · . 
llmeelne kılavuzda • · · .' 1" 
karşılığını uygun (yıbul • 
ter) görmdyorom. 

Sebtıbl : (kıeacı) . · 

. . . . . . " . . . . 

. . . . . . . . . . . 
Önergem şudur : . · • · ...... 

(d 

~· 
( 1) Burada hlr onerS- ti# 

terllmlyeo yuılar oserlO' 
şey yapılamıyıeaktır. 
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tesad6f ettikleri kolları ve nak-

liyntı geçmek için saatlerini 
azaltıyor ve geç kalıyorlardı. 

Onlara terfik edilen zabh ntş'elf 

bir adamdı, fakat onun mevcu· 

diyeti tabii muhaverelerlne ııed 

çekti. 

lzmir Ziraat Mektebi Müdürlüğün
den: 

1 - Yeni mektep binası trotuarlau 9 4 935 tarihinden iti · 
haren onbeş gün müddetle ekelltmfye konulmuştur. 

isteklilerin yozde yedi buçuk depozitoları olan altmış 1lç lira 

yetmiş beş kuruıa İzmir maleandığına teslim ederek makbuzları 
ile birlikte 24·4 935 çarşamba günil eaat 15 de mektepte hazır 
bulunmaları. 

2 - Bu işe alt şartname ve keşif nrakını görmek letlyen· 
lt!rln mektebe başvurmaları. 9 14. l 9 24 1522 

lzmir Defterdarlığından: 
1ssislnln vergi borcundan ötürü tahatll emval yııslisına göre 

haczedilen donanmacı maballeslnde dtlAvn sokağında 

kAlo 32 eayılı hane tarihi UAodan itibaren yirmi güo müddetle 
eatahğa çıkarıldığından pey sürmek lstiyenlerlu deftf'!rdarlık tah · 
sllAt kalemine müracaatlerf. :3 9 15 '1 l U60 

Buca Kent işleri Baş b anlığından: 
Buca belediyesinde metruk ve müstamel muhtelif eb'aJda 

elektlrlk telleri mevcuttur. Bunlar 8.4.935 tarihinden itibaren 

20 gno müddette müzayedey" çıkarılmıştır. Mezkur telleri gör· 
mek ve almak lstlyenler Boca belediyesine müracaatlerl UAn 
olunur. 103 2 
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Osman ve Ahmed 
Tatarl 

Üniversitede Döçent, 
(Muavin Profeeör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara hergün öğleden 
eonra bakar. 

İetik.lil cadde i No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf· ıSTANBUL 
Telefon : 49250 

Kışlada Mils. Mev. satın alma komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

Ankara M. M. V. sa. al. ko. dan: 
Yerli fabrikalar mamulAtından 40000 metre kaputluk kumaş 

kapalı zarf ueulile satın alınacaktır. lbaleel 15 ·4. · 935 paznrteel 
günü eııat 11 dedir. Beher metrenin muhammen bedeli 297 
kuruş 50 santimdir. Teminatı ınunkhateel 7200 liradır. İetek.li· 
Jer enaf ve prtnameslnl almak ve görmek letlyenler 595 kuruo 
mukablllnde M. M. V. 88. al. ko. dan verilecektir. EkBlltmiyd 
gireceklerin 2490 No. lı kanunun ahkAmına göre lcab eden ve· 

saikle beraber belli gftn ve seatlnden enoz bf r saat evvel teklif 

ve banka mektublarlle birlikte komisyona vermeleri. 

879 26 31 4 9 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilinları 

Müstahkem mevki 81. al. ko. nundım: 
Cinsi Mlhara Muhammen Beher kilosunun Teminatı muvak· 

kate akçesi bedeli tahmin edilen 

Yerli clva 

KUo 

1000 
Lira 

3300 

f iıti 
Lira kr. 

3 30 
Lira 

247 
kr.-

50 
Askeri ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı yazılı bin kilo 

yerli CIVa açık ekrılhme suretlle satın alınacaktır. İhalesi 16.nl· 
BBn.935 Hlı günü saat 15 te İzmlrde kışlada Mat. mv. ea. al. 
ko. nunda yapılacaktır. İstekliler eartnameslnl her gün komJs. 

yonda göreblllrler. Ekslltmiye iştirak edl'!cekler ihale giinil 24:90 
sayılı arttırma ve eksiltme .kanununun 2 inci ve 3 üncii mnd· 
delerlnde ve şartnamede yazıla vtelkalarlle birlikte komisyona 

müracaatlerl. 31 5 9 14 924 

İzmir beledi yeelnden: 
1 - Elll lira bedeli mo· 

hammenU üçilncil kahramanlar 

aelAolk sokağında 6440 metr., 

murabbaındakl bahçenin senelik 

kiraya verllmesl hl belediye baş 

katlblfğindekl şartnamesi veçhlle 

27 .4.. 935 cumartesi gün il saat 
16 da açık utırma ile ihale 

edilecektir. iştirak için 4 Ura 
muvakkat temlnıatla söylenen 
gün ve saate kadar komisyona 

gelinir. 
2 - 398 lira bedeli mu 

hammenll sarmosak mezarlı· 

ğında 995 metre murabbaındakl 

kısmın eatışı bel"dlye haekA· 

tipliğinin şartnamesi vechlle 

27.4.935 cumartesi günil saat 
16 da açık artırma Ue ihale 

edilecektir. 

lıtlrak için 30 lira muvak· 

kat teminatla söylenen gün ve 

saate kadar komisyona gelinir. 

9 14 20 25 4 1043 
70,70 Ura bedeli keşif il 58 

Zayi 
929. 930 yıh Konya erkek 

muallim mektebinden aldığım 

şehadetnameyi gaip ettim. Ye· 

nlslni çıkaracağımdan eskielnfn 

hnkmü yoktur. 
Konya erkek muallim mek· 

tehi 929 · 930 mezunlarından 

417 numaralı Eşme muallimi 
Ali Osman 

Devlet Demir
yollarından: 

Samsun · Sıvas kısmında o/o 
60 ve Manisa · Bandırma kıs· 

mında % 50 olmak üzere 31 
mart 935 tarihine kadar umu· 

mi tarife ftzerlnden yapılmakta 

olan teuzllAt bllA müddet uza· 

tılmııtır. 9 10 104.2 

Aydın Demlryoln umum mü· 

dürlOğfinden: 

• adanın 12, 13 numaralı arsa· 

1105 Numaralı hususi ceviz 

kiltOğd tarifesidir. 

11.4.1935 Tarihinden h'arı 
ahire kadar muteber olmak 

Birinci icra memurluğundan tarı ırasındakl molozların kal· 

Bir borçtan dolayı tahtı dırılmaeı işi belediye ba~kıltlp· 
hacze alınan 85 keçi 2 beygf r llğlndeki ıartnameal veçblle ve 

bir kısrak bir katır açık artır · açık eksiltme ile 20·4·935 cu· 
ma soretile 14.4.35 pazar gtınil marteal gOnü saat 16 da ihale 

saat 12 de kızıldağ tozlu mev· edtlecektfr. fıtlrak için 6 Ura 

kllnde satılacağından talip olan· muvakkat teminatla söylenen 

ların ogün ve saatte hazır bo· gOn ve saate kadar komisyona 
lunmaları llAn olunur. 1044 müracaat edilir. 995 

r OPERATÖR "\ 

or· Kamil Ahmed 
Merkez askeri hastanesi 

operatörü 

Gördes icra memurluğundan 

Gördes sandık emini Faika 
be senet ve maa masraf elli 

bir lira altı kurnş borçlu 

Gördee tiltün lnhlBBrlar eski 

memuru Asımın dükkAn bede· 

llndeo dalrel icrada mıhfnz 

üztıre Karap1na\''dan lzmir'e 
nakledilecek ceviz k.Cllilğil umu· 

mi tarifenin 2 inci sınıfı üze· 
rloden taıınacaktır. 

Şn kadar ki: vagonlara müm· 

kün olduğu kadar kütük konul· 

masına dikkat edilecektir. Nak· 

Uye ücreti sıkleti hakikisi üze · 

rlnden alınacaktır. 

Aydın demlryolu umum mü· 

dilrliığünden: 

1103 nomııralı hususi ceviz 

k.üt6ğü tarifesidir. 

1 l.4.935 tarihinden 30.6.35 

İkinci Beyler sokağı Beyler 

hamamı karşısı No. 41. Her 

gün üçten sonra haetalara01 
kabul eder. paranın mahkemt-ce ihtiyaten • tarihine kadar muteber olmak 

haczine karar verilmiş ve ala· üzere aegari vagon hacını isti · 

~-----------' caklı kanuni müddet zarfında abisinin yüzde 75 ol doldurul· 
t 1 iki l 1 1 mak •artlle nakledilecek ceviz zm r ne cra memur o· icra takibinde bulunmuş ve " 

ğundan: kütüklerinin t4bl olacağı tari· 
Bir deynlo temini htlfım borçlu Asımın hali f lrarda bu· feler bt:rveçhl zlrdlr. 

lunm88ı hasebHe mezkt1r lb 
için lcraen mahcuz sekiz top Çapahdan İzmlre tonu I 300 kr. 
bayşarmoz beher topu otozardao tlyati haciz kararı ve ödeme Keçlborludan " " 1340 " 
240 metre ıarmozun setılma · emri tebliğ edilememiştir. İcra Baladızdan " " 1340 ,, 
sına karar verilmiştir. ve lf lıi!ı kanununun 265 ocl Kuleönünden " " 1340 " 
İlk arttırması bu ayın 13 4.935 ruaddesl mucibince tarihi UAo· Eğlrdlrden " " 1425 ,, 

tarihine müeadlf cumurtesl gü dan itibaren beş gOn içinde 
Aydın demlryolu umum mtı· 

oü 88at 12 de icra edilecektir. borçlu Asımın haclz kararına 
dcırlü~Qnden 

Mukadder kıymetin yüzde yet· lı.:areı mahkemeye müracaat 
mtı beşini bulmadığı takdirde edebileceği ve keza icra ve 1063, 1082 numaralı husu· 

ikinci arttırması 17.4.935 tari iflAe kanununun 60 ıncı mad. si portakal tarifesidir. 

Telefon 3686 

=-= Beynelmilel Paris Panayırını -
_ hine müeadlf çarşamba günü 

~ Ziyaret Ediniz.. = saat 13 de yapılacaktır. Müza· 

desi mucibince borçlunun bor· Müddetleri 31.3.1935 tarl· 
hinde biten Sultanhlsardan İz. 

_ yede, yeni mQzayede bede&· = 18 Mayıstan 3 Haziran 1935 e kadar - teninde icra edllecektlr. 

§ Fazla IUalumat Almak için Fransız Ge- ~ taıe1ıu oıantarın yukarıda 
- neral Konsolosluğuna veya Izmir Fran· = yaııı. gnn ve saatlerde maza· = _ yede bedesteninde bulunacak 
- sız Ticaret Odasına Mftracaat .. - icra memuruna 

;; il 111111111111111111il11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il111111111111= 11ft0 olu 0 ur· 

müracaatları 

934 .gaJG 

cun tamamına veya bir kısmı· 

na itirazı varsa kezalik lıbu 
fl4n tarihinden itibaren ongün 

içinde Gördee icra dairesine 

bildirmedi ve aksi takdirde 

cebri icraya devam olunacağı 

tebllğ makamına kaim olmak 

dzert: nan olunur. l 031 

mir hariç diğer bilumum fsta~. 

yonlara beher tonu kilometre 

haıaına 'i kuruşluk 1082 numı& · 

reli portakal hususi tarifesi 
l l .4 l 93f1 tarihinden 30.6.1 {j,15 

tarihine kadar yeniden mevkii 

merlyete konulmuştur. 
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Tayyare Piyangosu Akşehir bank.ası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 6 inci keşide 11 

• 
ADET 

1 Milkafat 

ı İkramiye 

ı " 
1 " 
1 " 
l " 
1 

" 2 ti (2000) 
10 

" 
(1500) 

20 .. (1000) 
100 

" (200) 
300 ti (iO) 
562 ,, (50) 

1500 
" (40) 

520) 
22500 " (20) 

25000 Adet 

Nisan 1935 

L IRA 

50000 
200000 

25000 
20000 

l 5 o o o 
1 o o o o 

5000 
4000 

15000 
20000 
20000 
21000 
28100 
60000 

493100 
:33i500 

830600 
•• 

O ,~mü1r ŞlYllb~~ö 
ikinci kordonda Borsa civarında kendi bluaeında 

TELEFON:2363 ---······--
l lertürlü Banka Muanıelatı, Emıea 

Kumusyonculuğn .. 

~lüsait şeraitle mevduat kbul edilir 

Hububat, nznm, incir, pamuk, zeytinyağı, afyon ve 
sair emtia kumusyonculuğu yapılır. Mnllaran \'firu· 
donda sahiplerine en milsoit şeraitle a\·ans verilir. -Muğla Defterdarlığından: 
Muğla vllliyetl köyceğiz kazasını ihata eden ve eenellğl on iki 

bin Oç seneliği otuz altı bio lira muhammen btdell bulunan 
köyceğiz namı göl ile tevabii olan taşlı çay ve tşbu kazıya mer· 

bot dalyan namı köyde mevcut dalyanda balık avlamak hakkı 
ve yüzde 12 eaydlye resmi mültezime ait olmak üzere 1 ha· 

ziran 935 tarihinden 1 haziran 938 tarihine kadar Oç sene 

~111111111111111111111111.,. Doktor ~111111111111111111111111~ ~~:!::'e 11 ç::ş:i;~::~:1:''ı ~~c;:n::v'!~~e :e!;;~:!a 1 a~:2!:~:;u! 
= A Kem al T o D ay ::::: ödenmek şartlle 1 nlaan 935 tarihinden itibaren yirmi giln 

• - müddetle arttırmıya çıkarılmıştır. 21 nisan 935 tarihine müsadlf 

Bakteriyolog ve bulaşık ile salğm bastulıklar = pazar günü saat 17 de ihalesi icra kılınacağından talip olanların 
§ birinci sınıf mQtabassısı = ve şeraiti öğrenmek fstlyenlerfn Muğla deherdarlığana ve köy 

= Baımıabane is.ta yonu karvısında dibek sokak ba~ındaki Miived· ceğlz mal mddürlOğilne müracaat etmeleri itin olunur. 
- det ealonü ü tünde 30 sayılı ev ve muayenehıınesinJe sabah sıaat 9 _________________ s_._7_. _9_ı_ı __ c_ı .. 6.__ 
- don okşam sual 9 o kııdar hastalıınnı kabul eder. = 
_ Müracaat eden hastalara yapılması Jfizımgelen uir tahlilit ve = 

mikro kopik muayeneleri ile veremli haetalara yııpılmasına cevaz gö· -
:= rülen Pnomotorak (bava vermek) muayenehanesinde muntazaman = 
ffiifl 11 yopılı r. il l lll llf l il l il 11111111llff1f111111111111111111111111il11111 il lll l l l l l lll l'iffi 

lzmir Er.kek Lisesi MüdürlüğUndcn: 
.Mektebtmtzde yaptırılacak olan 1273 lira 73 kuruş ketlf 

bedelli Atatiirk ve hakıl4p köşesinin lnşaaea acık ekelltmlye 
konuşulmuştur. 

lzmir 
den: 

l\'lilli Emlak Müdürlüğün-

Kemeraltı c. 302 eakl 306 taj no. Jı dOkkAn 

Gözlepe mmrlı c. 426 eski 25! taj no. lı hane 
'" akgliz s. 4 no. h hane 

300 
50 
60 

Tepecik kemer polfa karakolu arkBBında btlA no. h ahır 70 
Mersinli karşıyaka c. 61 eski no. lı baraka 55 
Buca paradiso kazılçullu c. 11 eski 61 taj no.lı araa 10 
ve baraka. 

Karşıyaka ılaybey yalı c. 227 eski 223 tıj no. h bıoe 27 
ve bahçe11l. 
Yukarıda yazalı emvalin bJr senelik icarları 25.4.93ö perşembe 

gQnfl saat 14. te ihale edilmek üzere milzayedeye konulmuştur. 

Talfplerlo o saatte Milli Em14k mildürJOğüoe mQracaatlerl 1011 

Fratelli Sperco Vapur Acenta81 

ROYAL NEERLANDAl!D KUMPANYASI ~ 
"TELAMON,, vapuru elyevm limanımızda olup 1 ~ 

Anvers, Roterdam, Ameterdam ve Hamburg için yok ılı ., 

"STELLA,, vapuru 6 nisanda beklenmekte olup yftkaoO J 
şalttıktan sonra Burgae, Varna ve Köstence limanları lçlJI' 
alacaktır. ttP 

"UL YSSES,, vapo ru 8 nisanda gelip 11 nisana kadar A~td ::: 
Roterdam, Amsterdam ve Hamburg Umanları için yak ıllC"'. 

SVENSKA ORIENT LINIEN C 
11VIKINGLAND,, motörü 2 nisanda Roterdam, Bambaırl• 

1 

penbagen, Dantzlg, Gdynla, Goteborg, Oillo ve lekaPdlll' 
limanlarına bereket edecektir, 

11SMALAND11 molöril 14 obanda Roterdam, Oamburgı 
penhagen, Gdyola, Dıntzlg, Goıeburg, Oslo ve Jskaod

10' 
limanlarına hareket edecektir. cof' 

0 ROLAND., motöra 2 mayısta Roterdam, Hımhurg, ~' 
ııır 

hageo, Dantzlg. Gdynla, Goteburg, Oalo ve İskaodioavy• 
!arına hareket edecektir. 

SJ.:RVICE MAR1TIM UOUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sder c;eooı' 

11 PELES,, vapuru 6 nisanda gelfp 7 nisanda Malta, 
Marellya ve Barselonı hareket rdecektlr. &I• 

" ALBA J ULYA ,, vapuru 1 mayısta gelip 2 mayıstı 
Cenevo, Marsllya ve Barselon'a hartıket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 

İzmir Nev· York arasında aylık muntazam sefer "1ef1;1 
11RINOS., vapuru 25 nisanda ( Doğru ) lzmlr'deo 1, 

için yük alacak.tar. cJ 
Hamiş: Jltnlardakl hareket tarihlerindeki değlşlkllklerdeP • 

mes'uliyet kabul etmez. iJf 
Fazla tafcıil4t için ikinci Kordonda Tıhmll ve Tabliye /,jl 

binası arkasında Fratelll Sperco ıcentalığına mGracaat ~S 
rica olunur. Telefon: 2004 · 2 )l•I 

V. N. dar An vere, RoterdaOJı 1 
barg ve Bremen tçlD 

VV. f'..,. H. Van alacaktır. 5 r 
" DERlNJE ,, vapuru 61 

sanda bekleniyor, Aover•• çıV Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE L1NJE 

"ALAYA,, vapuru 21 martta 
AnverıJ, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen limanlarına hareket 
edecektir. 

burg ve Bremenden yO~ 
racaktır. 

"DEEOS,, vapuru 30 ; 
da bekleniyor, 2 ınaY1" OJ 
Anvers, Roterdam. 8• 
ve Bremen JlmınJırıo• 

ılıcaktır. fi~ 
DEN NORSKE MIDDEL "AKKA,. vapuru 31 marttı 

bekleniyor. 4 nlnna kadar LINJE O S. AS sı 
SPANSKELINJDNLO ~ l Anvere, Roterdım ve !:lımburg 

ve Bremen limanlarına yok 
alacaktır. 

11MOREBA,, npuru 15 nl· 
sanda bekleniyor. 20 nleana ka· 

. 

"BOSPHORUS,, vapo 
nisanda bekleniyor, oıepP' 
-- o~ Norvec Umınlırına 1 
caktır. ı:.6 
TBE EKSPORT STEA&l;7 

Eksiltme 20·4 1935 cumartesi gOnil @aat 15 te ve maarif mü 
dOrlüğO binasında toplanan komlııyonda yapılacaktır. ilk teminat 
95 lira 53 koruştur. isteklilerin mimar ve mObendfs olmalart 
veyabut bir mimar veya mühendisin mee'ultyetl kabul ettiğine 
dair noterlikten musaddak bir taahh€Uname gösterilmesi şarttır. 
EkeUtmlye girebilmek için maleandığına yatmlmış teminat mak· 
buzlarını veyahut kanuna ve numunesf ne göre banka mektup 
larmı eksiltmenin belll olan gilo ve saatinden bir saat evveJfoe 
kad11r komisyona vermeleri gerektir. Ke;if ve şartnamesi ger gün 
mektepten ögrentlebfllr. 5 9 987 T~QKiYE 

CORPORATıO~ 
" EKSMOUTB ,, v•P~ı 

nisan , doğru bekleniyor. 

izmir 1'-lcmlekct Hastanesi Rontken MOtahasıısı 

IIERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 
ve ELEKTIR1K TEDA V1LER1. 

YOrümiyen ve Bilhassa RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Violc 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri Yıtpılır. 

Hamza Ilüstem 
rFotoğrralftilalfilesô 

----·-··---
l - Bayram günleri açıktır. 

Muhterem müşterilerimizden gördftğ(lmfiz rağbet ve 
tevecciihe naclzJ bir mukabele olmak Ozere bayramın 
birinci gQoQoden Martın nihayetine kadar reelm çek· 

tirecek ııaygılı milşterllerlmlze lilrer zarif hediye ver· 
meğl dOşüodük. 

Müşterilerimizin bu hedivemlzi kabul etmekle blzt şeref· 
leodlreceklerlol ümit •~ temenni eyleriz. 

2 - Mağazamızda en yeni fotoğraf makineleri ile eczaları 
ve umum fotoğraf malzemeet büyük teozll4t ile satıl· 

maktadır. Muhterem mftaterllerlmlzln bilhassa nazarı 
dikkatlerini celbederlz. 

Resne Fotoğraf haııesi Sahibinin 
Müşterilerinden Bir Ricası .. 

İkinci Beyler eoka~ındald fotoğraf hanemi kapattığımı )aygılı 
müŞtl'rllerlme llln ederim. 

Klfşelerlml Emirler çarşısında Bay Hamza Rüstem fotoğraf· 
hanesine naklettim. Slparle vermek lsriyenler UUfen oraya oğ· 
rasınlor. 

Ben de 1Jlmdl1Jk ekeer zıınıtnlar oradayım. 

BAHAETTlN • FOTO RESNE 

lzmir Evkaf Müdürlüğünden: 
Senelik 200 lira geliri ve Evkafın da hieeedar bulunduğu ali 

paea caddesinde kAln 28 No. h dakkAnın 14 ayhk icarı arttır· 

nuya çıkarılmıştır. İhalesi 9.4.935 salı gOnft Hat onbeıtedfr. 
Juiyenlerln Ed af ldareıfne mftracaatlerl ilin olunur. 

31 ' 9 922 

l 1 R/\LlT 
BAN~A51 

york, FH4delf lya •e 81
1 

Umanlarına yak ılacıkl•~ 
" EKSELSIOR ,, ••P ~' 

mayısa doğru bekleotyotı ~,ıt 
york limanına yok al•~ l 

"EKSMINSIERu v•P ~ 
mayısa doğru bekleolY0'iııt 
york limanına yok ılıct ırgl 
SERVİCE DlRECT DA~1 

11ATID,, vapuru H tıs'I 
bekleniyor. Budapeote, 1" 
lava, Viyana •e sair 

kll'' llmınlarını yak alaca ~ 

N. B. - Geliş tırlb~ıi 
vspur tarihlerinde •~ ,11 
hiçbir mes'uliyet k~U. ~~ 

T~l"fon No 20~~j 

Olivier ve şore t 
sı Limitet VıtP~ 
Acentası ~/ 

Cendell Hın. Dlrlocl 
Tel. 2443 J)İ 

Tbe Ellerman Lf oe
11
• Oı•. ~ 

11GlTY OF OKSfO V, dl 'J 
puro nisan baolaogıc10• ı~ 
dra ve Anvere'teD gel:P_,,..JI 
yede bulunacak ve •Yo ... r 
da Loodra ve Bull iÇ J 

alacaktır. ~ I 
"ROUMELIAN,, '1~

1 

;!:;;d:.~~~;!~::.~·· "" ~ 
"RUNO,. vapuru 

0 fi~ 
nunda J,ondra, J:loll ~ 
vere'ten gelip tabliye~ tfl' 
nacak ve ayol za111•0 ı•"' 
dra ve Hail için yi1~ 'ıı-1'.tl' 

Deotaache Levıote 8,-~' 
"DELOS vapuru r 

" 'eO 
Bremen ve ~Anver• 1 ti 
ytıkftnil boealtmaıtır· •' f. 

Not Vurul tarihler~_, ~ 
purlann isimleri ose ' 
tlkllklerden meı'oU1' 
edllmeı. 


