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lzmir'de bergOn sabahları çıkar siyasal gazetedir . 

rnav_udluk isyanı 
Arnavudlukta Hnkômet Aley
hine isyan Çıkmış ve Asiler, Ba
zı Muvaffakıyetler Kazanmıştır. 
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~:::sında C. H. P. Ku~ultay~ Komisyon- lzmir B~rherleri Bir Ko-
c. e. P. ları Cuma Günü!De Çalıstılar. operatıf ~uruyorlar. 

••de yaı•d•ğımur. umanı, ba· ~ ,,, -
1 ' • Berberler, Aman, Diyorlar, Şu ,.fraş e.:::. .. =:~·d::::~; Saglık ve Sosyal Yardım Bakam Doktor Bay Refık, Bıçakları için Yazınız! 

~ etmek meğer ne kadar güç ff O• ı k Q • d A A J h J d 8 J d • ~:""1Diı! .. Bunu ancak bugün bu er ) e ,... zertD e yrı yrı Z8 8r 8 U UD U. 
~ lterimize aldıktan sonra an· 

i'ran .. 'nın yüzelli yıl önce ha· 
~'1 biiyilk devrimi şöyle bir 
~yınız. O zaman bütün diın· 

~ •h·flıt etmi4. bütün ulualann 
f hl ftrtlannı drğiıtirıniı, yalına 
~·Ja degil bütiln acuna yeni 
,.. lltikameı ve-rmie olan bu bü· 
fi.., .~•rim. bugünkü 'l'ürk dev· 
~e niıbet r.diliree, gözümü· 
~llünde çok ufalar. Hakikatte 
"l Fran11z devrimi yalnız siya• 
~"-ada kalmı., bio zorlukla ,;e 
' bir bakıma iıtemiy~rek 88• 

~. lt.rathğı devirmek, yerine Cu-''feti kurmallLla kalmıf, eoyeal 
' bemen hemen biç girme• 
~- · . Bir cumuriyetin, bir de· 
~İll ilk prtlanndan biri olan 
~~ llyiklik (Me1'eleaini) Fran· 
...... --.,__ ancak bundan otuz 
tt ..:!. atıce ele almıı olduğunu 
tıı.. blle hlli tamamlamam• 
lllaL..•fltenonek tarihte bir dönüm 
~ diye uıı1aıa bu büyük dev· 
' ile kad1ar ekıik kalmıı bir 

eı..p.a kob) bkb anlarız. 
-..., · kup lrir de Türk devri• 
~~r, Tark: denimlerini dfl· 
~ Onbir aenedeaberi hemen 
'- Jeıai bir alauda bapnbn 
,--._ vka111, denimler ileride 
......__4tba7a ulaalan içia parmakla 
~ biricik bir denim kipi 
' ) olarak kabcaktu. Onbir 
....,, libi trir ulaıı için bir nefes 
' -. bir uman içinde bap· 
~ ... cle\'fiml~ri yalaıs adlarile s· lttlkı .... gazetede bize hı· 
~ hölame derhal doldurmuı 

'l'"ibeeı parti ite baılaclığı za· 
~"'-ela ardı arkan gelmez ... 
~ 1111..... ~ kaneti tflkeamiı 
~--.., her kölfllİ yakıhb yı· 
,--.. bir Talandan baıka biroey 
~ 11.r,ey, heqey yeniden ya• 

' Battı bu her,ey dedi· 
~ 191 hU. henilz belli değildi. 
' ~enaekle ne iııtediğimizi 
~ 4!11 tayin edecek, ondan 

' .: h.thyacaktı. Büyük Par
.... a._ bG7flk kuvveti kendisini 
"1 '"°ktada töıtermlıtir. Par· 
'6 l'lltlt BtyGk Ôader biliyordu 

' ~--· yeniden diriftmek, 
~ 'etin dilııyatıında liik "'- la......,~ me.kii temin etmek 
~ ~ önce uluıun kendi 
~ .._.G ~Gracaat etmek, yapıla• 
~ ' itlerin btltün kuvvetini 
~ r._:'-•k liamdı. Bunun itin 
~ ~ "111111nu tanımak, onun 

._... ' lleıi noban olduğunu, 
~ ..,: h.tlanacatını iyice bil· 
~ ~ .. U. tumuriyet Halk par• 
leu... ........ ,,...ayıb da rastgele bir 
~- •e ... baflaaaydı, maell 
---~ ~i gibi Anupı par• 
-.ı.... ı. ~ ~1a edilmiı bir prog· 
~ ~ •1"uydı baKftıi hepi• 
ıt...~ ~ I kıvancla kabartan, 
._~ :: "1'1u Tiirk'üm diyene 
~ ~ btf,-ık aonuncu almak, 
'~-- e Q\emleketin yhilnil 
~q it lriio\ tekilde değiıtir
ltt. oltar llia idi?. 

' llalltlai.c:e B~ak Partinin bi· 
~ a...'!:)'•t prtı buradadır, 

"'"'1lt 6.&.,.:::_ 1ala11 aluma ihti· 
. .__. ..... daclır. ... 

Kuraltay1n çahfhğı Kamutay binHında bir toplaall. 

Ankara, 10 (A.A) - C. H. ..at 10 da ltlerlae batlamıı· 

Partlıl Blyftk Kurultayı komlı · lardır. 

yonlan 10 ·5· 935 cama gftnl 1 - Be•p komhyona kı· 

Balkan Antantı Konseyi 
Konuşınalara Başladı. 

, ,.. * I 

Bay T. Roşdfl Aras: "Konsey, Avru· 
pa Diplomasisini ilgilendiren önem· 

li işleri Tedkik Edecek,, Dedi. 
Bftkrrt, 10 (A.A) - Tetflk 

RCltdl Aru Köıteaee'de karaya 
çıkınca psetecllere ıu dlynde 
balunmaıtar : 

- Memleketinizi tekrar gör· 
melde mutla n memleketleri· 
mld blrleıtiren deniz yola ile 

Bılkan antantını imuhyan 

den Bılkan antanu konseyinin 
progr•mıaı nırenece~lm. Kon· 
sey Anupa diplomasi heyetini 
llgtlendlrea birçok önemli me
eelelerl tetkik ecleeektlr. 

BDknı, 9 (A.A) - Balkan 
antantı konaeylnln ilk celaelt 
ıut 18 de batlamıı ıaat 21,30 a 
kadar dnam etmltdr. 

Celseden ıonra Bey Tituleeko 
yanında Bay 'fetftk RDttft Araı, 
Yntlç ve Makdmoe ha111 ol· 
da~u halde kendisinden mahi· 
mat lıtlyen gasetecllere, ancak 
ıunu ıöyllyeblleceğlnl blldfr· 
mittir: 

- M uhabbetkArane denilecek 
derecede umlmi bir temayll 
içinde meMlmlzln ruznameılnl 

tespit lçla noktaf nazar teati 
ettik. Ba mesaiden ıntantımı11n 
daha dyade kat.etlenmlt olarak 
çıkacağından emin bulunayoruı. 

- Sona 5 inci ylzde -

langıcında C. 8. P. Ankara 
idare h"y~tl başkanı Rlfat Bö· 
rekçl nportölüğ~, Damar Arık· 
oğlu ıekreltrlfğloe Kasım Ku· 
Jı'yı ıf!Çmlş ve dört yıllık parti 
beHplarını ve hr.lgd .. riol göz 
den geçlrmle, dftzgQn VI! te 
eekkftre drğerll bulmu,ıur. 

2 - Proıramda nizamname 
komisyonu sut l O da toplan · 

mıe ve ba9halr~a Şemseddin 

'Gilnellay, 'raportörlft~e Ferid 
Cetal Güven, lr"kreterllğe Mu· 
hlddln Diaçeoyu ıeçmle ve ilk 
it olarak prognm ıaelağı Gıe· 

rinde ~abımayı onaylamıttır. 

Donun herine toplantıda bulu· 
nan parti genel kAtibl Reeeb 
Peker program tank talaklan 
h•mrt.nırbn partinin dört yıl· 
lık deacelerlaln, elya.. akıtla 
rının, ökoaoml gldlılerinln göz 
6ntlnde totaldupaa ıöyllyerek 
yeni llnergelerl eebeplerlle U· 

ı.tmıftır. Komleyoa bu IAhlH· 
.... IODra kOD11fm•ya geçerek 

...... tada '8 ..... tbft •· 
milyon 11.5.935 Cumuteei 
gbtl çahıma11aa dt!Hm ede 
cektlr. 

Dilekler komityonu da çalıı· 
maeıaa eut 1 O da baıhyuak 

h.tkanhA• MDmtas Ökmen, 
raportörlOAe Hakkı Tmk Ue, 
eekreterUAe Aka~bdtlı'I seçti. 
Ve etbf amam mtldlr6 teklll 

Baıbakaalık mtllteeaıı Kem•l 
Delecla nkafı ilgilendiren dJ. 
leklerl Oserindeld lublarını 

dinledi. 

ikinci otarnmd• •Ahk dJ. 
leklerlne geçildi. Saglık te eoa· 
yal yardim Bakanı •oktor Re· 
ilk Saydam her dilek berinde 
ayrı ayrı izahlarda bulunda. 
Bundan ıoara tize ltlerlnla 
görGtllmeılne geçildi. Baba 
~Gkra Saraeoğlu dtle• ler Oze· 
riadekl fikirlerini aldıktan 

ıonra konuıulan itler için ku· 
rultı ya ıunulacak notlar teablt 
olundu. Geç Hklt unm itleri 
letdekl dileklerin konuıulma 
ıına bqlandı. Komlıyoa 11 5.35 
cumartesi gilnQ çahım••• de 
Hm edecektir. 

Balkan Bakanlan 

Tayyare Piyangosu Keşi· 
desine Dün Başlanmıştır. 

geldiğimden dolayı da kıvanç 
hyım. Hazır bulanmak fıreatını 
elde edeceğim Romanya ulusal 
bayramı mlnaıebetile KHla, 
TGrklye relılcamaraaan mahab· 
betlerini te eelAmlar~nı bildire 
ce~lm. 

8. Tltuleıko'yu, dalma dıha 
ziyade be~endlglm bu ince dip· 
lomatı •e blylk aytan tekrar 
görmek için sabını&l1Dıyorum. 

Romanya aluıana eelAmlıyor n 
onau ınlnclne bitin kalbimle 
lotlnke haıırlanıyoram. 

25 Bin Lira, Izmir'de Bayan 
la'ya isabet Etti. 

Ley-

Seyahadmlaln ılyual prog· 
nmıaı, llyual amacını lama· 
mea blllyonaaas. Daha hoıtln· 

. l , t 

lıtanbal, 11 (Huıaaf) - Tay· 
yare plyıngoaa mutad men· 
ılmle çekildi. Kaunaa num•· 
raları blldlriyorum: 

26263 numarala bilete 25 
bin lira, 20853 nam•rah bt· 
lete 15,000 lira, 15,52 na..
maraya 12,000 Hn dlfmGftlr. 

-500 er Lira Kazananlar: 
1706 2101 4302 6209 
6735 7776 8,84 19208 

21219 22284 28106 
150 '8' Lira Kuananlar 
5• 4258 4909 5825 

7192 817S 8182 9193 
- Soaa S lael yesde 

,,. 

Berberlerimizin geçıen yıl sünnet ettikleri çocuklar 
lrmir'de berber eenafı, mi 

hlm bir topluluk Ye canlılık 

gGıterlr. Bu eanaf, tamamen 
birliğe bığlıdırlar. Blrllk dalma 
gerek keadl e1aafı aruında, 

gerekae cemiyet içinde fıydalı 

te lıay11b itler baıarır. MeıelA 

her yıl, tehir içinde fakir, kim· 
letiı ynrulardan birkaç ylabl 
loplar, giydirir, 16aaet eder, 
,._ JH...,., hem de atlete 
rint eeTlndlrlr. Berberler top· 
luluk hareketlerinde Ye kendi 
anlannda da Hrlaklarını göı· 

terlrler. Her yıl yapılan kalfa 
te Dll8 alplCHDa teHll merulml· 
nln btlylkllAI, parlakhRı, bu· 
nan en b•rlz mlMlldlr. 

Berberleri mis, bundan bir 
ay enelkl umaml toplantala· 
nnda kendi aralanada uprl 

5000 lira aermayell bir koope· 
ratlf teıklllnl k•nrlutırmıı· 

tardı. Kırar, bugtlaler•e iyi bir 
IODa bı~la· 
naeakbr. Ha· 
ıırbk eplee 
llerlemlttlr. 
Ve berber 
ema6, ba it
le 1••.daa 
ll'IAkaclu ol· 
makladır. 

Bay Receb DDn koope· 
ratll in ana hatları etn6nda bir 
tetkik yapmak letedlk, berberler· 
den Eaklmabkemede bliy Receble 
konuıtat. Bay Reeeb, ammat 
kongrenin ıeçtlğl tullye komlt· 
yonu azalanndaadtr. 

Bay Receb blse dedi ki : 
- Sona 5 inci ealılfede -

C. H. P. Programı. 
~~~~~~--~~~~~~ 

Parti Merkeziniu Hazırladığı Tasla 
·ın Son Kısmını Bugon Yazıyoruz •. 

C. H. P. genel idare kurulu 
teraflndan haz1rlanm11 Te genel 
baıkanlık dh·amoca onanmıı olan 
program tulağının baı tarafını 

cama aayımızda yazmııtık. Bu~On 
de eoa kıımım yasıyoruz ! 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
MALİYE 

35 - · Partlmisce dnamb 
ye hakiki tnulne mlbtenlt 
bGdce fikri mallyede eıubr. 

36 - Vergi matfthtannın 
mlmkGn oldnAa kadu •f I 
lrad te tuıtalı eeu.lan ircaı 
hedef imiz olmakla beraber 
•ergi kananlanmııı •meli ft 
tatbiki bir itina ile ve milletin 
tediye kablllyednl lltlblaf et• 
mlyen bir llhnlyetle teklmtll 
ettirmek huıuıandakl meufye 
cleTam olunaeakt11. 

37 - Gtlmrtlk tarifelerini 
Te ma•melelerbll milletin lk· 
tı•dl menleatlerlne daha ay· 
gan teklllere koymaıa çalaı· 
mak ehemmiyet verdiğimiz hu 
ıaılardandır. 

38 - Kaçakcabkla •vafl 
T6rk hadaeılnla hakkını n 
kanednl koruyan mlhlm mn· 
ıa uyanı. 

39 - İnhiMr idareleri det· 
let hazoeıl için gelir Hlltatı 
olduğu kadar çahtm• mevzu 
larındakl mahıallerlmlıln fiat• 
lerlnl tutup koruyucu olmak 
tulfedle mlUI ökonomlye de 
blımetl göz önlnde tutar. 

BEŞiNCi KISIM 
MiLLİ TALİM ve TERBfl'E 
40 - Milli talim H terbi· 

yede MU dtlltarlanmıı ıan· 
tardır : 

A) Maarif ılyuetlmlsde te · 
meltaıı, cehlin lıaleıtdlr. Maa· 
rlftmlzde bergln nltbeten dan 
fasla çocuk n ntandat oka· 
tacü •e yetlıtlrecek bir prog· 
nm takip olaucakt1r. 

B) KanetU eomariyetçl, 
milliyetçi, halkçı, dnletçl, ilik 
ye lnkılApça ntudaı yedfllr· 
mek tahellln her derece1I için 
mecburi ihtimam noktuutır. 

Tftrk milletine, T6rklye Bil· 
yGk Millet Mecllelne te T6r· 
kiye dnletlne hDrmet etmek 
n ettirmek ha1U11 bir •ulfe 
olarak telkin olunur. 

- Sona 7 inci ykde -



Atatürk, Rus Artistlerine Almanya· N eler.Yaplyôrmiış 
Hediyeler Gönderdiler.. H . ~ • ' 

.... _ ..... ıı (Bıuaoi) - .Ra: ortı,ılerl koa•~···~al ... diler. . :. abeş ·~ ~~!l y~ A 'Y ~ s_~urya da. . 1 ~-a~ r ~ 
İi;t~;·rı..A·i;;;··m•;; . i ·-p~~~ Aleyhine', Karışıklık- -ÇıkaraCakmlŞ .• 

Y Y Y lııtanbul, 11 (Huıuıi) - Roma haberlerine göre, kAnunu11nlden ve tlmdlye kadar Auapa'dan 

t t Ed k • Habeıtıtan'a 10000 mıner, 200,000 ftıek, 200 mltralyOz göaderllmlıth. Almanya, g11 Ye pıt· es 0 ece fillŞe layıcı maddeler yapmak için de kimynl mıdde ' yollamıf. Dıha birçok mltnlyöz, tayyare topu, 

lıtaabol, 11 (Hoıoıi) _ İtalya halı.:dmetl, Alman'ların Habe Ydakere tayyare ve tanklar yolda bulanoyormuı. Habeolstın, Bunların paraeını beı yıldı ve mal 

..... 
' ıı.ah dfLI rl 1 11 1 A L Al , vererek ödeyecekmlı. llılyınca Glornala D'halyı: 

a a ı • ~er • e n er ıurere. mınyı 71 proteıto • 
d 

Ltl - Dır Auopı bankaııı Habeelıtan henbına çalıeıyor. Demektedir. 
e ece. r. , 

, • Viyana dan gelen bir haberde Yakan Adejde Bitler propagandacıları, tehlikeli vaılyet lhdııı, ederek 
Fransız Nazırı Moskova ya Gıderken Avoıturya İtalya doııtluğuuu bozmak, Tfrol halkını bo doıtlok aleyhine çevirmek ve İtalya'nın 

V 
' U v d T B } d madıhaleılnl tahrik etmek lıtlyorlarmılJ .. Almanya, ıynl mıkeadlı Habeılıtın'a ıilAh yolluyor ve 

arşova ya gra ı, emasa aş a ı. ltalya'oın ceaab ve ılmallnde karıtıkhk uyandırmak lıtlyormu, .. 

VaqoTa 11 - Fnaıız hariciye nasırı bay JAyal. } anında 24 
Fn1111s gueteclıl Ue geldi, hararetle karıılaudı, oeref ine ziyafet 
verildi ve relmi koaaımalıra baıladı. Bıy IATll, radyoda: 

--·----------
- MotkoTI Te Vart0T1 zlyaretlerlmfıia amacı, kollekd( em· 

Diyet içindir, klmaealn aleyhinde değiliz. Sulhun maııereken 
betarılmaaını lıtlyoruz. 

Elen Donanma Asilerinden Otuzüç 
Kişi idama Mahkôm Oldu 

Dedi. Gueteler, Fnaııa·Roaya anlıımaıını n&men Franııa'nın • 
•• ı .. maaına ehemmiyet verdığını yas•yortar. Reisicumur, ölom Cezasını Kabul Etmemiş ve Suçlu-
Dimyat'a Pirince Giderken Evdeki 

Bulgurdan Olmak Da Var. 
ların Cezaları Ağır Hapse Çevrilmiştir. 

İıtanbul, 11 (Huıuıi) - Atlna'dan haber nrlllyor: 

t..nbal, 11 (Baıoal) - İngiltere ile Franea'nın, Bıbetiıtan'ı 
kaqa ılllhb hareketten nsgeçmeelnl ltalya'ya tavılye edecekler 
n ba donundan A•mtarya'nın lıtlfade etmek btemeel lhtlma· 
llDI batarlatacaklar. 

Atlna dlvanıharbı, Elen donınm11ını kaçıranların mohıkemeıial bltlrmllJ Te 

kitinin idamına karar vermlıtlr. 

ıuçlolardaa 33 

Ölam ce1a11aa mahktlm olanlardan ikisi Atlna'da n 31 1 de flnrdadır. 

Diktatör Bangalos Selanik'te 

Son verilen habere göre, Relıicomar bay Zılmla, harb dhanıoın idam cezaıını lmaalamamıo ve 
ııaçloların cesalarını ağır hıpee çevlrmlıtlr. 

ı.....bal, 11 (Bmaei) - E!ld Elen dlktatöra genenl Pangalot, 
Adaa'du Seltal~e gec;mlı n 11yln aec;lmlae lıtlrak için hasır· 

hklan batlamııtır. 

idamı mahkum olanlardan biri, eıkl Relelcamar amiral Kondorlyotlı'ln oğludur· Suçlu, kaman· 
dını bolaadoğ11 torpltoyu taklb edea htıkdmet ıayyıreıılne teıllm bayrağı çekmit ve tayyarenin 
torpltoya yanaımaıı berine ateı ederek oou denize dDıarmaottlr. --------· ..... .. ..... . 

Etki diktatör, Elen parlAmentoıandıı Yanınbtan'ı ikiye ayıran 
k6tl ve fayduız partlunlıkla mflcadele edeceğini ve proramını 

ba haf ta HAD eyllyecegtnl 16ylemlıtlr. 

Habeşistan Seferberlik ilan Ediyor Çocukları 

S.ylaT 1eçlml lc;la Yoaanlıtan'ın her ıanfındı hasırlıklıra 

INltlaamııtır, 

• lataobul ıı (Haauıf) - Habet imparatora, Avrupa gazeteci· Berbad Eden 
terine nrdltl beyanattı İtalya· Habe,lıtan lhtllAfının halli için 
ulaılar karamanca bir yol bulunmadıA• takdirde aeferberllk llAn MabkQm Oldu. 
edeceğini ıöyJemlıtlr· 

Jtalya'nın Harh Planları Ne Olmuş! 
ı.ta.bol, 11 (Huıuıi) - (Deyll Herald) gazeteıl; Almanyanın 

Jtalya'nıa bitin harb plAnlarını çaldırdığını yasıyor. 

Arnavutlukta isyan Çıkmıştır 
l.etınbal 1 l (Hoıoıi) - Arnavutlukta ıeyan bıt göatermlıtlr. 

Bay Muzaffer, Rusya'da Gördükleri 
Aıller, buı yerlerde moT1ffakıyeı kuanmıelırdtr. Baaı dılr 

tafıllAt nrllmemektlr. 

Konukseverliğe Teşekkür Ediyor. Apollon incir 
MoıkoTI, 10 ( A.A) - B. 1 metrepoUten hattı ıa ile lıllyen ' • Ve Zeytincilik 

Mazaffer Gôkerin baıkanhğıD · Dlnyeper elektlrlk lıtııyona ve Istanbul a Gelıyor 
dakt TGrk eantlgl dan Ode... clTlrındıkl karoml.r modern l b 1 1 (B .) y Aydın 'da Y apılao 
... ı ' atan a 1 1 UIUH - O· 

Tlpurla ıtanbol a hareket teknik harlkaııdır. Ayni n· a 11 L 1 Tetkikler Hakkında 
t
-• ı dl nan Apo oa ta.ımı, ıporca •· 

• ... ,er r. manda her tanla kn1tar11l bü· 
8 M f

• T . rımızla maç yapmak bere camı B. Salah'ın izahatı 
. uza ıer u •Jınıı mu· yük ç~hımıyı gôrdOk t b ' ı 

L.blrl S R 'd gdna ıtın al a ge lyor. 
um ae, ovyet uııyı a ba. Holha doet memlebtte bil· 
tin gördaklerl ve bllh1111 ı Uln gördakterlmlsdea ıonra ben Atin& Elçimiz 
mapa bayramı hakkındaki tık · ve arbdıılarım ancak ıöyle IS b I' G Jd • 
dlr Te hayranlığı ifade ettikten diyebiliriz: Sovyetler birliği tan u a e ı. 
toara deml1Jtlr ki: ulaılarının molı.:adderıllnı idare lıtınbal, 11 ( Buııaıi ) -

- Ben Te arkadıelarım Mos edenlerin zeferl, oluııoa dahi Atin• elçimiz Bay Raeen Eoref 
kon'dakl l mıy11 hılk teza · önderf Stalfnln bir zaferidir. burayı geldi, yarın Aakaraya 
hllntı ve hayalı.: ordu geçlıl BayDk konuksever memte. gldecekdr. 

hakkıda unutulmaz bir halı~• .ketlerdea ayrılırken Sovyetler Türk Hekimi Hı-
ukhyacağıı. Moıkon Lenin· birliğinde gôrdGğamoz doıtça 
grat ve Gbar bllydk eudaetrl ve nmlmi ilgiden dolayı batan 
merkeslerde Sovyetler birliğinin kurumlara ve bıuan doetları· 
..... yu~,me yolanda ltldllme· mıza ıeeekkdr için ajanııaısın 
mit bir ıarette çıhetığını gör· nulk aracılığından a11~lıamak 
mekle behtlyar olduk. MoıkoTI lıtlyoruı. 

elefoo: 3151 TAYYARE Si N EMASITelefoo: 3151 

Aylardanberi beklenilen, Avrupa Te fstanbal'da böyiik munffakıyetler 
kazanan menimin en büyOk filmi .. 

Büyük Oyun 
Slaema Aleminin iftihar ettlgt bllyftk yıldız MARIE BELL 

Ue .. Moekoq geceleri,, ala kahraman ean'atlı.:An PIERRE 
RİCBARD VVİLLNS ve diğer iki ydkaek aaa'atktr Fraaçolıe 
Roeay, Charleı Vaael ve mftteaddit artistler, binlerce flgdran 
BÜYÜK BiR AŞKIN ROMANI bıotanbata heyecan •e ean'at 
dola bDyak eaer .. 

Büyülk Oyun 
SEANS SAATLERi 

Bergin: 15- 17-19-21,15 DiK.KAT: Hergaa aon 21,15 
Peqembe: 13 15 telebe ee•nı aeanıı (Ucu halk aeaaıubr.) 
Cama: 18 lltft.... Flader 25-35-60 karaflar. 

zır Alinin Mermer 
Andı Şelikle açıldı 

Ödemlo1 10 ( A.A) - Beı 
buçuk a11r ~nce Mıeır'da Ma· 
rlıtaaı M1111r adındaki olfa 
yordanua dala hekimi Öde· 
mlı'ln Birgi köytlnden Tark 
doktora Bızır All'nln mermer 
andı bayak bir kalabıhk Te 
etlbba odaıından gönderilen 
dç bayın iki bay doktor, botaa 
Ôdemle'ln doktorl•rı öndnde 
açılma ıenllğl yapıldı. 

S.yan doktor Handan ve 
Mınlea'dan gelen Dr. Nıcdet 
Aranç'lı birer ıöylev .erdiler. 
Comorlyet çağında Tdrk bllgl· 
nlnln tarihin karanhğından 

çabrılm111 n bunun bdyak 
kurultay gdndae rutlayıoı 

mutlu bir lı uyılmıotır. 

Uloaal aayqda yıllarla yordu 
ve dallarını talın ve ozan 
unlar kıhramaalan yedttlren 
Blrgl'lller tarihinde bDyClk 
Tark heklmlnla gnrlnfttil bıl· 
IPa .............. ....,. 

Aydın (Haııoıi) - Şehrlmlıe 

bir incir heyeti gelerek tacir 
m1ntak11ında tetkikat yapbğını 
blldlrmlıtlm. Heyetin baıkanı 

Ôkono mi bakıabğı iç ticaret 
genel direktör muavini Bay 
Salah Çuruh gazetemiz namına 
ounları ı~yledl: 

- Gftzel Aydını ziyaretten 
makladımız, en önce incir lltlh· 
nl uhıııını yakından görmek, 
incir mGıtaballlerlle gördo· 
mektlr. incir mahıultlntın lı· 
tandarf zaeyonu azerlnde e1Uh 
tetklklerlmlıl ancak önDmazae. 
ki ihracat mevılmine talik 
etmeğl dıha do~ru buldum. 
Fıkıt, buna mukabil yıkıada 

çıkacağını tahmin ettlglm HblJ 
kooperatif lerl kanunu bGklm· 
lerl dalreıılade çahıacak olan 
ıatıı kooperatif lerlnln koru· 
laılarlle ıllkadar olan haıuı · 

lan tlmdlden tetllk etmek 
mtlmkaa ve çok fayd•h ol · 
moııur. 

Burada tetkiki çok altka 
uyandırıcı neticeler veren bir 
meı'ele ile meıgal olduk. Zey 
dayağı lıllhealinde malın mlk· 
tırı Ye fakat bllhaNt nef11etl 
itibarile Aydını baytık bir in· 
kltafa maaald görmekteylı. 

Kıea olduğa kadar, ılmdlllk 

mabadı da mltnasl olan siya· 
retlmlsden çok memaan olarak ....., .... 

Aydın, (Baıuel) - Aydın'ıa 

Buanefendl mahalleelnde otu· 
ran dört çocuk ıahlbl lzmlr'U 
aeyyar fotoğrafcı Ha11n oğlu 

Ahmed adında bir adımın 7 12 
yapndı 9 kız çocuğuna teca· 
Tb Te bunlardan lklılnl her· 
bad ettiğini yazmııtım. Ba ıda· 

mın mahıkemeelae Aydın Ağır . 

ceza mahkemeeinde dtln ba· 
kıldı ve bir celııede blrllerek 
Ahmed :1 yıl 9 ay ağ1r hapae 
bir o bdar da amme hbmet· 
lerlnden mahrum kalmaya mıh· 

kum edildi. Aydın adliye H· 

loao dan ha dava dol•yıılle 

lnna geçemlyecek kadar ka· 
labalıktı. 

Kadınlar Birliği 
Kendi kendini Feshetti 

lıtıabal, 11 ( Buıuıf) - Ka· 
dınlar birliği, ıon toplantııını 

yıpmıı Te blrllAln feıhl hakkın· 
da enelce verilen karart tatbik 
ederek blrlljl dağıtmııllr. 

Çin -Japonya 
Berlln, l 1 - Alman maha· 

f 111, Çin ve Japon ortf elçlllk· 
lerlnl brtıhklı olarak bilyllk 
elçiliğe tahTUlnl mahlm gôrtl• 
yoı ve Japonya, Çln'l bayDk 
bir de•let olarak tanıyor, dl· 
yorlır. 

Seyyahlar 
Efes'i Ziyaret Ettiler 

Cuma gflna Jı'ranıız bandrılı 
Provldana nporlle Franııs 

tebaalı l~O aeyyah gelmlı, 

bunlardan yetml1JI hoaoıi bir 
trenle Selçuk'• gidere• Efe,. 
harabe1erlnl ziyaret etmlolerdfr. 
Seyyahları Tarlag ve otomo· 
bil kolaba ilyelerl harabelerde 
geıdlrmle •e laahat Yerıınlt · 

terdir. Seyyahlar ak11m beri 
ayal •aparı. lttaabl'ı sllmlı· 
&erdir. 

Ktıçftk Duyumları 

Standardizas
yon Tetkikleri .. 
Busene Yalnız Qzll· 
me Tatbiki istendi .. 
~' Şehrhplzde ııtaadardlza17oll •• 
leleri eır~(ıadı teiklltler ya,_ 
mQtebaseıa komlıyon tetklkaUIP 
bltlrmlıttr, buganlerde Ank•· 
ra'ya dönecektir. 

Komleyon; bu yıl için yıloı• 
4ziim mahaolQnOn ıtandarmse-1 
hakkıdda ökonoml bıbanlığıDI 
bir rapor gönkermlıtlr. Bagil• 
öğleden sonra ihracat tacirleri· 
nlo de letlraklle boreadı blf 
toplıntl yapılacak ve etaadardl· 
zaııyon leleri flzerlode taccarl•· 
rın dı mtltılealın ıhnacaktıf• 

Tayyare Sinemasınd• 
Konser Verilecek? 

İtalyan kompozltörlerlnde• 
Belll'nln yasaoca yaldaao111I 
mOoaıebellle yarın akıam • 11 

21,45 de Kordon'dıkl tayJlf' 
1Jlnemuında bir konaer Ttrtle· 
cektlr. Konıere lsmlr'dekl tor~ 
ve ecnebi aileleri ve daha bir 
çok klmıeler davet edllmlılerdlt· 
Kordon Tramvayları 

Kordon tnmTlylanaıD aetrl 
teellm maameleıl dla ~ 
olmuıtar. 15 mayııtan tdbafd 
belediyece tramvay nylar1•1

• 

ııökdlmerlne baelınacaktır. Trllll' 
ny hayTanlarınclaa bk kıl_. 
belediye temizlik ltlerlade k•1' 
laaılacak diğeri eatılacakbr· 

Kordon tramvaylan depall' 
ranın anuı aahlplldlr. Bo il' 
ea lıtlmlilı.: ettirilecek 98 

bara11 park hıllae getlrllecekdt· 
• 

Manisa Muallimler• 
Mınlıa muallimleri cafl/I 

gdnO Burana ziraat mekte..., 
g"lml,ler, denlerl için mopiaed' 
n tetkiklerde boluamaıtaıdt'· 

Bay Kenan Gitti 
Defterdar Bıy Kenaa Y ,....,. 

bir hıf'ta izinle Ank•n'JG I"~ 
mittir. Vekil Tlrldıt ı.Uk~O 
madara Bıy Akiftir. 

ölllm 
İzmir reıml llialar ıl~~ 

madlrD arkada11mı• S.y a-
Nıclnln valdelerl Bayan ,,_. 

~r· 
mllptelA olduğu haıtalıktaa . 
talımıyank lıtanbal'dakl ~ 
lerlnde vefat etmlıtlr. eea e 
Ülktldar'dakt aileleri mıkbefi'ff 
defnedllmlotlr. Arkedııı1111" .,ı· 
kederdlde alleıılae tazlyetlerl 
si ıanarız. • 

Muallim Tetkikler• ... 
lımlr muallimleri aoOlll bir 

deki ca'mı gilnG bueoıl ..,. 
trenle Selçağı giderek Efel .,dl' 
rabelerlode me•lek bak•~-~· 
mlloahede n tetkikler ,..,...-
lardır. 

Almanya • Polooy• 
)10' 

letaabul, 11 (Huıoıi -: dl' 
nlh'te Polonya gDsel "° 'J'O' 
ıerglıılalo kGtad reı111t11de lif'' 
lonya elçlıl bir natuk elf~,.,.
rek Alman Leh dottla~11...,, 
rDs ettlrmle. B anretd 
ıôylemlıtlr. 

Dllzeltme 



li lılay11 

Parti "'""'"'''"'"""'"'"""''''""'''"""'-·=uwMiw-Kuröhayı Şenlikleri , ödefillŞ öy) erinde. C. H. Partisi 
Mayıs, Yurdun Hertara· --------• · Kurultayının 
fında Kutlulandı. Parti Kurultayı Şenliğinde Andaçlar, Açılış•: .•.• 

S K 1 A ld Karşıyaka'dada Parlak 

llalk, Ulu önder;;e Büyüklel'imize por UrUm arı ÇI 1. Bir Şekilde Kutlulandı 

arsılmaz Bağlılıklarını Bildirdi. Açılnıu Şenliklerinde Binlerce Köylü Bulundu, ilbay 

F.trefpaıa Selimiye ocağı 

.., 4-kara 10 (A.A) - Yurdun ra boyok bir fener ahyı yapal· 
"-ela tarafından gelen telyazıla· dı, fener alıyı önce vllAyetl 
Mk C. B. Partlıl 4 cü bil· sonra biıtao mahalle parti ocak-
-.,.. karultayıaın açıldığı 9 lırıoı dolıtarık ıöylevler ver· 
.... gClnlnlo bayak bir bay· diler. Floenkler atıldı, bando 
,...:na olarak kutlulındığı çaldı, bılk geç nkhe kıd1r 
._ toplantılarda partinin eğlendi. 

tııa l1ıa Ôader Atatllrk'Gn olu· Gönderdiğim fotoğraflar don 
"-._.Dlıktan aydıolı~a çıka· parti ılıoındaki toplantı Ye le· 
~Yrlmlerle bıtarılaa lılerln ııbara gösteriyor. 

......_--:. dGktlldGğCl yer yer kon· Germencikte 
~ Ye mClaamereler Te· 
.... -, bildi Germencik (Bueuti) - c. 
ille rllmekıe ve bu Te· B. P. dördCloca baycık kurul 
~ halkın Ulu Ôoder'e Ye tayının ıoplanaısı borada parlak 
' •rlmlse kartı duydukları bir ıorette ltoılolandı ve ku. 
'9t Ye •rulmaz bıAlıhğın rollıy bıtkaolığlle bıtbakın 
"11.. "-h. leknr etmlı olunduğu General lem et loönQoe ıtağı. 
'ektedir. Dftn birçok dıkl tt:lgraf çekildi: 
._ yapı, mllze, okula, yol Egenin Parlllllerl ve incir 
-.._~•I açılma teullğl yapıl· yeıiıtlrlcllerl bftytık kurultayın 

açılıtını coıguolukla kuılolarken 

~ Aydın'da yapılan oenlikıeo bir görClnflo. 

Ydaıı'da: her yıl incir almak ıurellle 
'' (Buaet) _ Partimi· incir plya•nna dGzgftnlftk 
"-~lacı bGylk kurultayı· veren 1nhl•rlar babalaiJnın 
4ı._ ~ .... dolayııUe bugan Ay· bu yıl da tlmdlden blıe mOj· 
''-1taaı yapıyor. UCltfln deler Yermetlne önder olmuıııı 
~ 'l'trk bayraklarlle do· saygılarımızla dileriz. 
~~ P9rtl knrığlırına parıl Germencik C.H.P. ve belediye 
~""'1. 1 I b k baıkanı Tevfik Paıarçeviren 
~le ı ın ara ve aya 
e..t"' dôTtzler (vecize) asıldı. Eşref paşa' da 

S '>nbeıte Balkevl &alo· 
~ .. fldyodın .kurultay açma 
S ti dinlenecek ve p1rtl 

' "J koa•lan halk kftrıftsftn. 
' •~ter Yerllecektlr. 

~. 191 
1VID bıyık fener alay· 

tıı.~ ertlb olundu. Parti ve 
~ k•raaıl1rlle batan ku· 
~ telyııalaria bftyftk ku· 
!'-, lelt11atıdılar. 

' ~her yerinde köylere 
1ı1... 4".

11 
bayram yıpıh1or. 

" ~8u1111ı) - Partimi· 
' 'ti eQ bayık kurultayı· 
' ~ ıenlllded hakkında 
~' llıaı. Gece tenliklerl 
il..~ kıdar gôrllmemlt bir 
~ Cotkun Te parlak oldu. 

~ ' 1'Pılar f'lekılrlk fener 
~ ta...bllarlle donatılmıı· 

.... ıadakl 1ıalk kGr· 
.... de hlr.,ok hatipler 
~r. Budan IOD· 

Parti Kurultayının 
Açılma Şenliği Çok 
Gnzel ve Parlak Oldu. 

C. U. partisi bGyOk kural· 
tayının ıçıhtı miloatebetlle 

peroembe akıamı ıehrlmlzde 

yıpdın ıenllkler çok gtlzel 

olmuı ve geceyarıeından ıonraya 
kadH devam etmlıtlr. Yukarı 

mahılleler bu arada Etrefpat• 
halkı, fencralaylara terılb el· 
mltler ve bftyflk kurultayın 

açılıtını candan kuılulamıılardır. 
Eırefpata

0

hlar, dnullarla cad· 
delerde gumloler ve ıetlnç le· 
zıhoratı yıparak: 

- "Y ata .. ın Atatlrk, yaı•san 
Cumurlyet,, 

AYuelerlle ortabğı çınlat· 

mıılardır. Pereembe glakl ten· 
Ukler, elmdlye kadar nadır gG· 

Köylülere Bir Söylev Verdi. 
Jlbıy Generel Kazım Uirlk, 

Cumurlyet Hılk Partieloln bil· 
yük kurultıyının ıçılma oenll 
ğlol AdagOme köyande ooblo· 
lerce köylil yurddaılar arasında 
kutluladı. Adagilmede yapılın 

ıenllklere Beydağ, Ktraı; Birgi, 
Kaymakçı, Yenlceköy, AdagOme 
Ada~lde _ve Bademlye tpor 
kurumları, birlik tporcul1rı da 
bulundular. 

Ôdemlo'e gelen bando bu 
tenliğe kar . tmıt, ulusal hnal1r 
çalmıt. halkı cottormuttor. 

Cumurlyet Balk Partlelolo 
dördilncll kurultıyının ıçalmı 

tenllğinden öUlrG Mehmetçik 
ındıcınıo kar11111nda köy genç· 
terinden Bay Ömer Ata bir 
söylev vermit ve demlttlr ki: 

- Arkadaılar: Cumurlyet 
Balk P11rtlıloln dördancCl ıçıl· 

ma teoliğhıl blttln gacftmGzle, 
batan loaocımııla kutlulıyoroz. 

Sözfl uzaımıyıcağım. Size ol
moı ıeylerl aolatıcığım. Onun 
en cumnrlyet bıyramınnı kot· 
lulanma ıenllğlnde bGUln iz. 
mir köyUUerl fzmir'de Ala· 
tftrk'lo heyblt karııeıoda top 
lanmıthlc. Orada tıayıa General 
KAiım Dlrtk hepimizi canlandıran, 
lnandıray töyle•lnde "Ben Atı· 
Ulrk'tın devrim ınMtlırında 

bir onbıtıııyım,, demlıtl. 

Arkıdıtl1r: Savaılardı eser· 
inin araaıoa karııao komalın· 

l1r ınaı• kıZtf ırmış n nasıl 

ımıcı ulaotnmıı hugOn ara· 
mızı kırıtan tayın Gr.neul 
Kazım Dirlk te bizi öyle can· 
lındırmıı, devrimci p1rılmlıln 

Olkleftne biıl in1ndırmıı ve 
ilerletmeye baılımıettr. 

Ben batan Tark k.öyllllerl 
namına söz veriyorum ki: Biz 
dGny•da yııadıkça ve bu top· 
raklar Gzerlnde diri kaldıkça 

Atattlrk'On ve onun devrimci 
partldnln CUk.QeGnG amıcıoı 

ulaetıracağız. Ve bugan açıl· 

masını 11ygı ile anacatı•ı• 
Mehmetçik andacının augı11nı 

yGreAtmlıde tat•ıturarak yap· 
tıcağıı. Kö1 gençliği adına 

töz ıöyltyen bay Omer Atay· 
tan sonra lımlr İlba1ı General 
Ktıım Dlrlk çok heyecanh ·ve 
çok coıkun bir hııla ea1leflne 
baılıdı ve sık ıık alkııluıdı. 

General DJrlk'in eôylnl ıadur: 

- BOyOk gan katla olıaa 

bayanlar, baylar n çocuklanm! 
Size ılmdl hOytık gOn kutlu 
oleun dedim. Bu töılerlm ger· 
çektir. BugQn TOrk ulD1DnDD 
ve TOrk devriminin en bGytk 
gOnlerlodea biridir. Çinke 
batan ulusun n bu verimli 
loprıklarıo gOçla, gö•eull dev· 
leıln tulbl denim paralılnln 

bugll toplındıA• kurultaydı 
kuruluyor. EYel bugOn ulu 
bir gftodOr, çinko denimin 
·-~~~~----~~~~~ 

rllmGı, tekilde 11mlmi Te te 
vinçli olmuıtur. 

C. H. P. Etrefpıt• nahiye· 
ılne bt~h Dtğlrmendağı oca· 
ğındıda bilyOk ıenllk yıpılmıı 
ve kurultayın ıçıbıı kutlulan· 
mıı, muallim mektebi mual· 
limlerlnden bay Reıld'lo ıöy· 

ini dlnlenmlıdr. Eırefpata parti 
nahiye heyeti bay Retld'e le· 
tekktlr rtmlıllr. 

hüUlo lzerlerl bugQode bızır· 

l•nmııtar. 

Yurdun, ulueun gldlelne, 
llerleyloln~, amacına yol •er· 
mit lr. Bereey ve hertey bu 
gOode karar altını alınır ve 

Kamutayı tunu lor. Atatlrk 'an 
gece gtlodfiı yurdun iyiliği, 

ulutan gönenci için tıllyen dl· 
mığı bugOn 1enlden parıldar 

ve yaltmk ıtıldarıoı yurdun 
dört yanını saçar. 

Sayın baylar, nyın analar, 
babalar, kardetler, sevgili ço 
coklar... Comurlyet çığına H· 

rıocaya kadar yurda töylece bir 
göz g"'zdireltm, sorarım size ve 
en yıılalua cumurlyet çağına 

gelfoclye kıdar mal ve cın gCl· 
veolnlı Tir mıydı?. 

Hep bir ağızdan .. Y okdu, 
general" 

Şimdi Atatftrk njlmlnln ilk 
koralı nedir blllyormueunuı? 

Köyltlnftn, ılı can kaynaklan· 
nın rahatı, malının canının 

gftnnll bulunmaııdır. 
Ben hergftn yanınızda d"lla· 

tıyorom. Hiç ceklomeden söy· 
llyeblllrlm ki köylOmtlz Camu· 
rlyeı çığındı çok rahat ve re 
fahlar içindedir. 

Cumurlyetten önce bu ynuz 
dağlardı, bu verimli ovalarda 
tam onbet çete dolııtığını hl· 
llyorum. Oyçak Camurlyetten 
ıonra bu yace d•ğlarda ıek bir 
çapulcu kalmımııtır. ÇGoka 
Comarluğun en birinci yardımı 
can Ye mal g6veolnl kurmak 
ve koruwıkllr. Bu dnleı: itini 
&ôrmek için en bftyük hızı 

sizden alır. Bu devletin temeli 
elz köyl6lerelniz, ılılo nrhkb 
omuzlarınız ve göolllleılola 

Gzerlnde kurulmuı ve yftlc. 
selmloılr. 

Bunun için Türk köylaetınün 
dlrJk '6cudu çok sevilir. Tart 
köylOıftoDı1 kuvvetli varlığına 

lnaounn. (KöyUUer cotkuoluk· 
la alkıtlıyarak "Y •ıuın Atatlrk 
ve cumarlyet" dJye bajrıııılar. 
Çocuklarım nedir bunlar? Bu 
cookunluklar nedir? Bu kıvrıla 
kınılı dağlara tırmanan yollar 
nedir, bu kırmızı çatılar altın· 

da bol bava11, parlak gOneıl, 
temlıllgl ile köylaye gllen ıtık 

uçan, onu ınlndlren okolılar 
nedir? Bu kartınızda gördGğO 

ndz çelik yıpıh sporcu köy 
gençleri.. Ve nedir bu aruoç 
kayn1ğı aodaçlır? Bunlar hep 
AtıtOrk'iln, yerine getirllmlt 
Uz dtlelderldlr. Okulalar koru· 
lacak, karıohklar aydıolıtacak 

tocoklırımız iyi yeıltecek, öko 
oomlk ıoyeal itleri haıırlana· 
cak, yurda eıenllk getirilecek, 
bu tağlam gençler çoğalacak, 
yurd tenlenecek, bertey artacık, 
ılıl bııtın bata Tarhkh kılacak. 

lıte arkıdaılar bu yapılanlar 
hep tizin lçladlr. Eıkldt"n le· 
feci, örenci, ııllflkler gibi ılıln 
kanınızı emer, oturduğu yerde 
tizin ıırııaıadan geçinir Ye elıl 

ezerdi. Ben blltln kôylOlerln 
kara glnlerlnl pek iyi bilirim. 
Çönkft ben ılsla aranızda do· 
laıan, taeanıaa, kaygunuıa orıak 

olan ve yu"Haııın gönençlne 
çabıan bir arkadaıınıı vcs baba· 
nııım. Bakını• ıaıada bir kredi 
kooperatif 1 kurdaaaı. Bogöa 

kleabaoııda ıltmıı bin ltnnıı 

Tar. B•ngl bir banka ılıln kö 
yllnllzQu bıık111 kıd1r zengin· 
dlr. Siz kendi paranııı kull1Da· 
mıyornnuz. Y 1ıkında •llt koo 
peratlf imiz d., açılacıktır. Bu 
durumda bulunan TGrk köyltıeD 
elbette dlm dik kalacaktır. (SD· 
rekll alkıtlar) 

Arkldaılar! 

Slılole kınca ökoooml yö 
nOndea bir görtltme yapalım: 
Bagln acunda bizim için (Dört 
beyaz) diye anılan bir ölcoaoml 
tlyasetl vardır. Yılnın bu darı 
beyaz yakın Çl~lna kadar yur· 
dmazun 130 milyon llr11ını 

Amrrlka, loglltere n bunlar 
gibi ftlkeler çekerdi bunlar: 
Pumok, on, pirinç ve ıekerdlr 
bunlar yediğimiz, giydiğimiz, 

teylerdlr. COmurlyetlo bugftn 
lae Tark yurdunda (Darı beyH~ 
sıkıntm kökGnden kaldırılmıetır. 

Bu o demektir ki arkadıılar 
130 milyon lira artık yurdda 
kalıyor. 

Y a1111n Tarkler! Y ıea11ın 
comurlyet! Yıta11n Atatlrk .. 
(SGrekll alkıılar) Arkıdıtlar! 
Tarklyede tahlının bir genç· 
ilk vardır. Cumurlyet denilen 
bu kutlu varlık onlann elln· 
dedir. Bunu yeıloecelc daha 
klçOklerio eline Vf"recP.ğlmlz 

11mana kadar luekınımı~ıı. 
Cumorlyerlo Ye yurdumuzun 
lç1nde deprenecek ufacık bir 
bortl•I• boğacığız, yere 1ertce· 
ğlı. Bana. Atatflr~ rej mine 
aut lçfyor mueuouz? (Binlerce 
ağız tekbir t1öz gibi "And içi. 
yoruz Genenl. Y atHıo AtıUlrk 
ıtılerl n ailreklt alkıtlar) 

Adagflme andat.."lnı açarken 
Çocuklarım hugfto vllty~tl· 

mlıde ıem elli betbln kGytla 
gençlik ve spor kurumuna ôıen· 
le, tekniğe hasırlaamıt alınla· 

rınıo açılma eenllğl y pıhyor. 
60 köyde AtatDrk1 Mehmetçik, 
devrim ındıcı açılıyor. Andıç· 

lar lçlek varhğımısı gece gGn· 
doı ııhl•ndıracak caah belge· 
lerldl.-. Bunları gördilkçe Ala· 
tark'a dnrlml, Mehmetçiği dCl· 
ıaneceblolı. Banlar hiçbir u
man ııırlınııın yere gelmiyece· 
ğlnl hıtarlaıan lnınç kayakları 
olacaktar. 

Sıkıldıgınıı da gene bunlar 
tize ferah, avunç kaynağı ola· 
caklacdır. 

Çocuklar loanc beroeyden 
ônceclir. inanın eenr n Joan· 
dırır, laanılmıyan teyler lğre· 

tldlr. Bil Aıatftrk'Gn davaıına 
Ye Partltloe köklen, gônDlden, 
gerçekten, lnınmıı ındalılarıı. 
(Stlrekll alkıılar) 

Y a .. 11n AtatOrk Ye onan 
dnrlmcl parllıU Y •falln blylk 
ordu n ınglll köyllmGz. 

Burada K. Dlrlk bOtfta köy· 
111 Te genelik için bir ıporcu 
gencinin ılaındın 6pttl ıarekll 
alkıelar içinde ıöyln ılının· 

dan ayrıldı. 

Ôdemlt'ln Birgi nablyeelade 
Hııır Alt namına dikilen andac 
Ye buaon açılma ıenllgt mtl· 
n11ebetlle ilbay General Dlrlk 
tarafındın apgıdakl ıelgnf 

çekllmlıtlr. 

Sıhhat Ye içtimai Muavenet 
Bakanı Bay Refik Saydam; 

Bet buçuk aıır Gece Mııır· 

da ( Marlıtal Mı11r ) adındaki 

tlfa yurdunun iDii hekimi 
04emtı'la Birgi kG711ulea Tlrk 

Clmurlyet Balk Partlel ka· 
rultıyının ıçllııı, Karııyakı na· 
hly,,slola batan ocıklarında 

parlak bir ıurelle katlulınmıı 

•e ocak bııkanları birer eöyln 
yıpmııtır. Parti nıblye batkıaı 
B. Tıbir ile Dahiye idare heyeti 
Gyelerl batan ocaklıra ziyaret 
etmltlerdlr. Bay Tabir Uoıtanla 

oceAında bir eöyleY yıparak 

bilyOk devrim partlmlıln ba· 
tardığa btlyiik lolerl anlatmıetır. 

Bayok devrim partimizin 
dördOnca bayak kurulta)'ln•• 
açılıtı maoaıebetlle, C. 8. P. 
Karpyaka SoAukkayu Ye Ba· 
h1rlye mahfelinde yapılan teD• 

lik o kadar gbel olmottar ki, 
tlmdlye kadar o mınıaka, ha le 
bir tezablnta phlt olmadık· 
larıoı eöylemektedlrler. 

Onul Te Zurnalarla lımlr· 
den gelen iki yftı kadar Kara· 
deolzll yurddıılarımıı kemen· 
çelerle oyunlH yıpmıtlardır. 

Bir ıaraftın da radyo lıllyordu. 
Erkek "-' k•dın olmak Gsere 
binden fazla halk gelmletl. 
Eneli ocak batkanı ttir Bay 
Btlleyln Avni üaan bir 1G1ln 
yıptı, Aıatlrk partlılnln mem· 
leketl dltmanlardın nuıl kar· 
ıardı~ıoı ye ba yurdu n Tlrk 
uluıana na11I ylkeeltlgtDI aa-
lallı ve yıpılaa l>tıyak dem•· 
leri birer birer laab etd. Bay 
BOteyla A vol ıhlerlat IG 
cOmlelerle bitirdi: 

- Bdtfio bu d_,vrimlerl ya· 
pan cOmurlyet hOlnlmetf YO 

yıplıraa dı AtaUhlı.'aa yırat· 

tığı Cümurlyet Hılk rartlalntn 
ynkaek arudclnldlr. Yquaa 
Tark olasa, '/ '~aeın .\lelOrk 
ve d<·vrfm adıml::.rı .. 

Bay A •nt'nln ılluııl1aan ba 
eöylevlodea ıoora Devlet de-

mlryollan lıl tme müf etlitl bey 
Baaaa Y akup demlryollal'laıa 
fıydalarından tfmdlye kadar 
yıpılın yollardan, 11oıylleıuıe 
bareketlnd~n baheetU. Fenlpa· 
fi okula talebesinden bir ÇO• 

cokta bir ıöyleY Yerdi n iki 
çocuk ta manzumeler okudular. 
Kartıyıka orlamekteb lacllerl 
tuıhGratla Ye nahiye oca&ı 
heyeti Ye Gyelerlle mahfele 
geldiler, kartılandılar. ŞeaUk, 

gıce yarıaına kadar cotkaa bir 
tekilde dnam etti. 

• • • 
Şehrlmlsla beynklarl• ıla· 

lenmeıfae Ye geceleri elekılrlk· 

le aydınlablma1ına knraltaym 
devamı mGddelioce denm edl· 
lecektlr. 

doktoru Hııır All'nla bugla 
çok iyi hHırlanmıt mermer 
andacı karoıııada bOyök bir 
kalabılık. Ve etlbba oda11adaa 
gGnderllen Gç bayan, iki b•T 
doktor bGtla Ödemtı doktor· 
ları GaOnde açılma ıenllAI ya· 
pıldı. Yıkeek adıaıA glsel 
bir çelenk konuldu. U.yaa Dr. 
Hından n M•nl1a'dan gelen 
Dr. Necdet Arunçla ıGylH 
yıptılar. Cumurlyet caAıa .. 
bayok Tork bilginini• 6alqa 
larlhlnla karanlaıından çıkan· 

btı Te bunua Boyık K.aralıay 
gODDne rutlıyııı matla bir lı 
•yılmııtır. 

1ıtlkl61 laYltıada yıllarca 
yurdu Ye dalplarıaı tatn 
ve usun asırlar kabnmaa
lar yetlıtlren bllgllller tadbla· 
de bayak Tark hekiminin gO. 
rlnltl halkın minnetini ka· 
zand11mııtır. 

İ&mlr V alltl 

K.. Dlrik 
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Al tay Sampiyon l u k IY o ı un da Yarın da 13 Bin Tor- Ta)y-y-ar_e .. ı~i: .. -2-Lira ~:.: .. 11;a~:~c::;: 
, . ha Koknrt Bekleniyor. Verilmesini istiyor. Aydın (Huauei) - ~!!, 
--- ------- - • Dllo letanbtJl'dıo Konya H· şarbaylık kurulu nlııaD •;.1 

C G .. ku·· G ı.· biyel N etice'\i i Ga purlle şebrlmlın ·1000 torba Akblear'ıo Deklrlcr köyQ lı!ında bftdce koouşllll ti uma un a ' J - kükOrt gelmiştir . Bunlar, hal· muhtarı Recep lmzaelle llijağı· bltlremedlğlnden, llbıy•D 9:16 
-· - --·- ya'dao 1stanbul'a gelen kükOrt· clıkt W6ktuba aldık: nlle diln akşam toplanarak ..ıMt 

rantiye Bag'wl lamı~ Demek tir ~erdir. 600 torbası Muulea'ya, Anadolu guze teel yazı işleri yılı büdce&lol ~ellr fe ::; 
"( • • 300 er torbası Akh~BBr, Alaşehir, dlrektörlOğOne 130,930 Ura ve mOfe,.. 

Sıllbll, Turgudlo, Urla, Kemal Gazetenizde bir muhtarın olarak bığlııla onayladı . ..,.,. 
Altay takım ı cuma günü, 

Mtnraf bir bıı kı'm idnrt>slnde 

K. S. K . takımım da yerı dik· 

ten Eonra şamplyonluğunu go 
rantiye h gtcmış d em ektir. Yal 

nız gclec,.k bıı f ra Şarkepor'la 

karş ı laşacak ve hu oyun İzmir 
şampl} onun u meydnna çıkan· 

caktır. 

Haf tanın rn mühf m karşı· 

}aşmasını Altay -K. S. K. ta 

kJmlarımn yapacah.ları yarışma 

teşkil ediyordu. Hakem; lııtan· 
buı'dan 6eykoz'fu bay Şazi bu 

maç için getirilmişti. 

Stııdyom çok kabbahktı. Sa 

at beş boçoga doğru mleaf ir 
hakem bay Şazi alkışlar arasın· 
da sabaya çıkdılar, sabayı, ka · 

leleri gözden gedrdl. M nteakl· 
ben siyah - beyaz fırmalarla 

Altıy'hlar yeşU-kırmızı ile de 

K. S. K. lılar sabaya girdiler . 

Ahay'lılar sakat olob henüz 

iyileşmlyen Mebmed'ln yerine 

B takımından bir oyuncu al· 

mışlar, K.S.K. lılar mevcud 

kıdrolanmn c'!n kuvvetlisi ile 

bir takım terıib clmlşlerdl. 

Saat beş buçuğu beş ~çe hı · 

kemin düdük lşaretlle oyun 
başladı. İlk dakikalarda K S.K. 

hücumlerl Altay müdafaasında 
kmlınca top bu sefer K .S.K . 

mlldafaasına doğru ayaktan 

ayığa dolaşmıya başladı ve 

oyanun beşinci dakikasında 

K.S.K. takımı aleyhine bir pe· 
nahı verildi ve bürün gözler 

o noktaya dikildi. Y6zde 90 
golle neticelenen bu ceza vu. 

ruşları kaleci C.ema\'in çok 

güzı-l bir kurtarışı ile akim 
kaldı . Vnhab'ın zaviye vuruşu 

tesirini göatereme miştl. Muhak· 
kak bir golü k urtaran kaleci, 

herkes tarafından alk ışlan dı. 
Artık Altay takımı daha iyi 

bir oyunla K.S K müdafaa ve 

kalesini ıazyJke başlamıştı . 251n 
el dakikada Basrl'oln bir şutu 

kalecinin ellerinden korner 

oldu. 35 inci Dakikada gene 

Vahab'ın kuvvetll bir şutunu 
zaviye kapatmak sure tll ı:.ı önle· 
yen Cemal, ıokımını bir golden 

dıha kurtardı . Devre bitmek 

(bere iken Altay'Jılara çok gftzel 

bir gol fıreatı daha düştü . K .S. 

K. kalesi önftnde top açıkta 

k:.ldı. Bir Alta y muhaclmi ye

tişemedi. Nihayet bir Karşıyaka 

oyuncusunun ayak darbeslle 

uzaklaştırıldı ve ilk parti sayısız 

olarak sone erdt. Bu devrede 

Altay çok oıneaız görünüyordu .. 

ikinci devre 

Oyunun bu kısmında Ahayıo 

ilk hamleleri netice vermedi. 
Dördüncü dakikada Vahab'ıu 

bir şutuna daha göğü. geren 

kaleci Cemal güzel bir kurtarı şı 

il .. alkışlandı . O nuncu dakikada 

top gene Vahab'ın ayağında 

ve Comıl gene kurtarıyor .. 

V ahıh'ıo sinirlendiği görülü· 

1or. Cemıl alkışlanıyor. Üo · 

dördüncü dakikalarda Altay 
mOdafaası biraz aıkışll ve zor· 

luğa kuşı top kornere atılmak 
ıuretlle tehlikenin önü alınmış 

oldn, Blrarallk korner vuruşun · 

dan da Altay zorlukla kur· 
tuldu. 

30 uacu dakikada Altay ge· 

Altay l:takıuıı~ ;ve:Bay)Vabalı: ,,.,....,...~öl 
-ıa.--. .....,._..:-- ™ 

ine K. S.IK. kalesini sıkıştırdı. lyeainlo kendisinde iyi bir tesir: 

tC~mal canlı başla çalışıyordu. buakttğını bildirdi. 
Bu kadar gol fırsatını kaçıran, Altay· Buca ( B) takımlara ma 

daha doğrusu gol yıpımıyan çını Alıay'lılar 2· l, Altıoordu· 
Altay için ıırtak. beraberllk bek- TOrkepor B takımları maçını 

lenlyordu. Karşıyaka'ya gftn Altınordu'lular 13 l gibi büyök 
doğmuştu: bir farklı kaz11ndılar. 

Penaltı İsabetli bir 'Vuruş Ahıoordu· Buca A takımları 
Karşıyaka'yı galibiyete ve belki maçı 10·2 Buca aleyhine neti · 

şampiyonluğa götürecekti. celeodl. Buca'hlar bu maça ce· 
Altay, K . S. K. n Altınor· zılı üç oyunr.ularındao mahrum 

doluların kalbled heyecanla olarak çıkmıılardı. Göztepe· 

çarpıyor. Ç6nkü Altıoordo'dı Şaakspor 1 O Göztepe'nln gale· 

puvantajla alakadar n şımpl· besile, fzmlrıpor TGrkspor yarış · 
yonlok ta bekleyehlllr. Kör olıaı maçı da G O lzmlupor'on gıle · 
puvantaj öyle bir ıekUde ki besile neticelendi. 

küçdk bir hata dikkatsizlik her • • • 
ve hOtiln çalışmaları alt . Det Bu akeam Şehir gazlnoaunda 
edecek.. maçı kuının Altay birinci ve 

Bay Vahab 

Bu aeAb gerginliğinin teslrll~ 

Şevket'ln zaviye kollayan Yura· 
ıu avta gltdl ve Kareıyaka moh· 

temel bir şampiyonluğa kay· 
hetdl. Altay'hlar hu tehlikeyi 
atlatdıkdao sonra 4.0 ıncı dakl· 

kadı Şükrü'ndn uzakdın bir 
vuruşunu görüyoruz. İşte bu 

vuruş Altay' • güzel bir fırsat 

hazırladı. İki müdaf Un beri 

tarafında bekliyen V ahıb lopu 
kapdığı gibi bütün sllr'atlle 

Karşıyaka kıleelne yaklaıdı ve 

1 eabetll bir vuruıla takımına 

galibiyet eayısını ve ,amplyon 

1 uğu temin etdl. 

Bu gol Altıy'ın manevlya· 

tını bir kat daha arttarmııtf, 

İkinci bir gol dılıa atıldı, fakat 

ofeby karafl verildi. Ve maçta 

0- 1 Altıy'ın gallblyt tl Ue 

bitti. Oyun bltloce Altay kap · 

tanı Vahab 'ıu etrafını saranltr 

onu omuzları QetGnde stadyom· 

dan çıkardılar. 
Oyunu idare eden Bay Şazi 

geçen sene Bureı'dı seyıetdğl 

Altııy takımınıo dGoktı oyu· 
nunu o nlsbette görmedlglnl 

ve Vahab'ın her zaman için 

yuksek bir oyuncu oldu~unu 
söyledi Bllhasaa seyirci halkın 

ıpor anllyı11ının ve spor terbi· 

ikinci takımına kullib tarafın· 

dan ziyafet verllmlıı ve ıaUbl· 

yet ne12'eal ile hep bir arada 

eğlenflmlıtlr. 

K. K. Sporun 
Bir Gezintisi •• 

Karantina Kurultay epor ku· 

lübd coma gönü Kemalpaşıoın 

Armutlu köyüne bir gezinti 

tertip etmlıtl. 27 klşllik grup, 
başlarında Bay Ali Cenab oldu
ğu halde Armutlu'da gençler 

tarafından karoılanmıılar ve 

kırlarda çiçekler araeında ozon 

gezintiler yaptıktan ıonra öğle 

yemeğini ağaçlar altında neı'e 

içinde ylmlılerdlr. Saat 16,30 
da Ar111utlu GençlerblrUğl fut· 
bol takımı ile bir maç yapmıı· 

lar 'te neticede 1-4 Gençlerblr· 
llğl galip gelmlıtlr. 

İoblearlar İzmir baomftdftr· 

IOğOoden: 

İzmir loblaarlır baımüd6rl · 
yeti ile UitQn fabrlkaaına ait 
mamul ve yaprak tfıtünlerfn 

ve makine akeamlle boş zuruf 

vesalr emtianın 1 haziran 935 
ten 31 mıyH 936 tarihine ka· 

dır bir sene zarfındaki nakil· 

yatı kapalı uııullle ekelltmlye 
konulmuştur. lııtekltlerlo tek· 

Uf lerlnl bul lı.apala zarlı için· 
de bir ııenede yıpılıcığı tıh · 

mln edilen onbln liralık nak· 

llyat bedelinin ytızde yedi bu· 
çuğo olebetfnde 7 50 liralık te · 

mhıat mektubu 'eyıt nalı.ten 

idare eandığına yatırılacak bu 
paranın eandık makbuıu ol · 
duğu bılde lhıle için teıblt 

edilen ~~ mayıs 935 çarşamba 
gfinü eaat lf> e kadar 1 oblear· 

lar haıımddürlOğilnde mQteşck· 

kil k.omlsyona vermeleri Jdzını 

dır. lateklller lıo nakliyata ıh 
tartoımeyl komlyoodan her 

vakit lıtıyeblllrler. 

8 12 16 20 

paşa ve H~rgama'ya ~50 tor· birer lira vermek suretlle or· cenin gelirinin 30 bin et' 
bıtsı l\it-nemen'e, 150 tor dumuza Mr tayyare hediye belediyeler bankaıuodall _.,. 

bası Karaburun'tt gönderile r.dllmeıılol teklif etti~tol mem· drlk için ödünç alının .~ 
ce~ tlr. !JOO torbaeı da Ziraat nuoiyetle okudum. Ben de karşılığıdır. Gider btıd~ 
baokatııoa verilecek, kredi ko lkt~er lira verHmeaiol teklif temizlik için 20,000, ele f 
operatlf terine d11ğıdılacakhr. ediyorum. için 50,000 lira ayrıldı~•,_-

Yuıo halya'dan daha 13 bin AkMear Bekirler köyü epor alanı trlbilnlerlol ti.--' 

torba kükürl gelecek.tir. Geçen muhtarı Uecep lamak için de yt'lter ıı blf' 
cuma günQ dışardan fzmlr'e iC konulmuş, llalkevl ve il" 
48 varil göztaoı ge1mı1Jtır . lzmi r Avcıları kurumları ıc;ıo de ~,500 

Efes Gezintisi 
Tarlog ve otomobil kulübü 

nün cuma günü Erea öntOkle· 

rloe tertip ettiği gezinti çok 

gQzel, eğleocelt ve istifadeli 

geçmiştir. Seyahate 250 kişi iş 

tlrak etmiştir. s~yyablardao bir 
kısmını ecnebiler teşkil edl· 

yordu. 
• • • 

Öodmüzdekl cuma gilnü Öde 

mlş, Birgi ve llozdağ büyük 

gezintliıl için llbay General KA· 
zım DirJk Tire, Ödemi~, Tor· 

balı ye Bayandır kaymakamlık· 

lırına telgraflar göndermfş, Boz· 

dağrn 1850 metre yüksekliğin · 

deki Çavdar yaylısına kadar 

yol on d6zene 11okulm88ını1 şl m· 

diden makineleri sağlam otomo· 
bllledo ayrılmasını ve haf ta 

arasında mlktarlaımın btldiril· 

mealol emretmlıtlr. Turletlere 
istasyonlarda çiçek buketleri 

verilecektir. Bu seyahate ilbay 

General de iştirak edecek ve 

gazetecileri dnet ederek köy 

kalkınma hareketlerlol, Dozda· 

ğın glzelllldeılol gösterecektir. 

Bozdığ köyO, Birgi, Çavdar yay· 

1111 ve Gölctık gezilecek, görü· 

lecektlr. General; Torlng ku· 
lOp ve öotOklerle eekl, orta ve 

yeni çığlatdakl medeniyetler 
hakkında tarihsel bir eeylev de 

söyllyecektlr. letlyenler Tire, 

Torbalı ve Bayındır'da kalacak, 

dönüote hususi trene katılı· 

caktır. 

Tire'ye 
Tenezznh Var .. 

Comurlyet Balk Partisi Til

kilik nıblyeel tarafından 24: 
mayıs 1935 cuma gftaQ İzmir· 
den Tfre'ye bir tenezzök tertlb 

edilmiştir. Tenezz0b6n neı'eU 

olması, lıtlrak edenlerin neş'ell 

bir giln geçirmeleri için terli · 

bat •hnmıştar. Gldlt dönüt hl· 
Jet Qcretl birinci mevki 150J 
ikinci mevki 125, DçüncQ 

mevki 95 kuruştur. Çocuklar· 

dan yarım Qcret alınacak.ur. 

Tenezzüh katarı sabahleyin Al · 

eancak letaııyonundın 11at ye· 

dide hareket edecek vo Aktım 
ııaat 2 l ,15 d6 Alsancak'tı bu· 

luoacıktır . Bllt1tln, Aydıo de· 

mlryollırı oehlr ILalemlnde, 
Alsancak n Kemer istasyon · 

farında, Tilkilik Faik eczane· 
ıılnde, Kemeraltında Sevim pas· 

tahıneelnde ve Tllklllk C. H. 
P. nablyeılne bağla biitftn ocak· 
tarda satılmaktadır. Bu ~Ozel 

tenezzGhdn lı.ıçmlmıyacağı la · 
bildir. 

Bay Taki 
M Oddelumumlltkte bAklw 

namzedi Bay Taki ıtıllbiyetle 

Fetklye kazreı müstantlkll~ne 

ıaylo edUmlttlr. 

verihnlıtlr. ı.ıf' 

Cuma Gilnil Bir SOrek Önümüzdeki yılda P' ,. 

A D h Y 1 en gOz,.l bir yerinde 11~ 
vı a a aplı ar. p--·_ 

lacak Atatürk beykellolo :;_.tf 
C. B. P. İzmir avcılar der· k r· ve resimlerini yaptırma -' 

nt>ğl; Germencik c. e. P. iV· ayrılan tahsisatla bemeD 
cılır kulilhrloün Sôke'ye yıkın b k il d 

111 ı anın ilna onan •· ti' 
Morılı civarında tertlb eltlğl BOdcede belediye bıbçel IJI' 
bflyük sürekavına davet edil· den birisine Bilri mczarbls;,.. 
mlştl. Perşembe geceel saat 2 rlelne de oehlr içinde bol ... ~ 
de husuai ototrazln ile İzmir· b rll"'" belediyenin hayvan ı 1 ~ .J. 
den hareket eden avcılar 55 yaptırmak Ozere yeter pbl""" 
kişiden ibaretti. Aralarında 

ayrılmıştır. ,t 
memleketimizde tananmıı birçok l d b A ,e tfılyenlo a a ıerı _. fi 
Türk ve ecnebi avcı vardı. ı JIOIP' kem mel hl r bale get r 

1
•1,. ll 

Cuma sabahı saat beıboçukta yeniden hortum altnmall ~ 
Moralı'ya varan ıvcılarımır, biraz 1 _... para ayrı mıştır. ,.,.. 
istirahatten l!onra ava baılamıı Belediyenin arealırıoıD . .A 
lardır. Birinci sürek.avı Mene· il .ı fl'l, borcu olan 24 bin r•r -' 
men'de yapılmış ve iki domuz sonuna kadar tamameD ~'....ı 
vorulmuştor. ikinci sürek Na· .,,..-.. Ozere tedbir ılıomııtır. ,df1' 
lpU ormanlarında yap lmJııı ve yemiz şimdiye kadar !Jel -' 
bır domuz vurulmuştur. Bu ler bankaeını 24 bin '' co il" 
sürekten evvel, Reıadlye'deo rlyet bınkaaına da 420!, f 
bir avcı bdyük dişi bir kaplan b 1 t pP i t yat para yatırmış •· 0 IJ' vurmuş 'te karnından iki yavro bOdceslne bunun lçlo 630

11
, ~ 

çıkmıştır. daha koymuştur. Bu ıoJ'' '9' 
Öğleyin ava nihayet verile · ledlyenln ihtiyat parall , 

rek Germencik avcıları İzmfr'H mali yılanda 34,500 ıttl 
avcı mleaflrlerlne makemmel 

cıkbr. j~ 
bir kır ziyafeti 'fermlşler ve Aydın. (Hoeosf) - ;' 

bepb!rllkte nee'ell vakit geçi· şarbıylığının mfUeıbblcl• ti'° 
rllmlı, müteakiben Mora' h Is· dl~l elektlrlk teslııall ıçl• ,,, 
tısyonuna gelinerek orada da uece~ 
lki ~aat kadar davul ve zurna memleketlerden getir ~ 

tör ve dfii-er malzemenin. :.JI 
çalınarak mUJi oyunlar oynan· " .,......-_ 
mıo ve eğlenllmlştlr. rftk rasumundan ıffı ~ 

Saat dörtte Mora'lıdan hare· heyetince kararlaıtırılal'9~ 
ket eden anılarımız Aılzlye hayhğa blldldlmfıtlr. So eadJ 
'Ve Selçuk lekelelerlnde yarım· ıarbaybk yaptıracağı ltl'~· 
şar saat otormoşlaıdır. Hu ed· lira kadar ökoooml 1 
reknından bilistifade avcıları· tadır. 

mu; mdkemmel btr de ıeyahaı Aydın Mektepli· 
yapmıı oldular. ·ıer·· 

Türk MiJJiTakımı 
Atina'ya Davet Ediliyor 

Ollmplyakoı takımının latan· 

bol'da gördOğQ mlsaf frperver· 

ilkten dolayı Y onan spor ıaze · 

telerl ile aleni ve takdlrkAr 

bir lleanla sporcularımızı ve 

oyunlarını seyreden epor me· 

raklılarını tebrik etmektedirler. 

Ayol gece içtima eden Yuuın 

federasyonu bilmukabele ve 

Balkao ollmplyatlarına hazırlık 

olmak Oıere iki müsabaka 

için TOrk mllli takımını Ati· 

nı'ya daveto karar vermiştir. 

Yonao futbol federasyonu bu 

kararını TOrklye futbol lede· 

rHyonuna telgraf la bildirecek· 

tir. Türkiye federaeyono Ya· 

nan teklif ini kabul ettiği tık· 

dirdlrdo Türk mllli takımı 19 
ve 21 milli veyahud bl r maç 

l ,lo 21 mıyıetı Atlna'da bu· 

lunıcaktır . 

Bay Hasou 
Kemalpaıa k11zası ıııalu..Odftr· 

lDğGne Kandıre kazası malmO. 
dftrQ Bay Haeıo tıyln edil· 

mlıtlr. 

leri Söke'ye Gitt• ,_~ 
Aydın, (Buıuei) - , 

7 Eylul ilk oknlatabllf' ıtl"' 
70 çocuk okudaalarlle be (il" 
bugan özel bir otok-'11 .,,,. 
mencik ve Söke'ye guodtl Si 

lk •• 
Okulalalar Germene --~ 

ke'yl geıecelder •e ort f"I' 
lalarlle voleybol mıçlat• 
caklardur. 

-AN'AoOLlJ 
---- -----:-eıe 

Gilnlük Siyaeal Gd 

Sahip ve Ba11••8;,°'g)I 
Haydar ROfdil öl{ ~ 

Umumi oeıriyat ve y~(;> 
müdürü: Kı;:ııl T,:.!i1 

f darebaoeei: 0~ 
fzmlı ikinci Beyler 

1 
iGP".: 

(;, Balk Fırkaıu bia•~1ıl1 oS 
Telgraf: 1ımir •• AN oJ" ' 

Telefon: 2776 .. Poet• ~111 I. 
ABONE ŞERAl1'7oO• Of 

Yıllığı 12001 Alu •1w;.,,. .JI 
aylığı 500 k.11~1. ,,.., 

Yabancı memleketler ıçill cbl• 
ıbooe ücreti 2 7 Jit' ol 
Heryerde 5 Kurut' ' 

- 25 ~ 
Günü geçmiı oflahalar ~ 

ANADOLU MATBAA5 
BASILMI 



t:t;~e~:;;i;;f "B'i';"11K~- Balkan Antantı Tayyare 
• Konseyi Konus- • 

operatıf Kuruyorlar. malarına Başladı. Pıyangosu 
--····------ Bıtı l inci eahtrede - kooperatif sermayesi yüksek - Başı 1 inci yüzde -

- Evet. Böyle bir kararımız oloraa ve bunu tahakkuk ettire· Hu mesainin neticesi bir tebliğle 
~•rdır •e heyeti umomlyenln bilirsek, kooperatifimiz esnafın ne,redilecektlr. 

:rıuau l erine getirilmek Qzere· gıda levazıma ve diğer ihtiyaç· Bnkreş, lO (A.A) - l>ı ş 
lr, Kooperatif fa ilk sermayesi ları üzerinde de çalıtacaktır. ltlerJ bakanlığında boy Tftulee 

ttı suretle temin edilecektir : • • • konun nezdinde akclPdllen eri 
d Eekı cemiyetimizin iki tane Tıef Jye komlsyonu şimdiki seye Çekoalovıkya'nın Bükreş 
Okkanı vardır. Biri eadırvaa halde bina ve diğer eşya ile elçisi bay Sepa da gelmiştir. 

•itan el fi d a, diğeri k0mftrc6ler için· esnaf üzerindeki paraoan taa · BütOa bakanlar celee sonunda 

---•.---
Başı 1 inci yazde 

12227 12279 12393 17398 
18011 20462 21325 22852 

27895 28163 

100 er Lira 
76 104.9 

:3773 3875 
5093 5462 
95 5 9683 

26953 

Kuzımanlar 

~854 :l750 
4019 4827 
68~7 8103 

10571 10~19 
,,.; 

Ce .. Bunları &atalığa çıkarıyoruz. yesl itleri ile meşgoldftr ve memnun görünüyorlardı. Kon· 
ene cemlyetlmfzlo demirbaş •eağıdı ialmlerl y1Zıh f!soaftan fı!ranem yaran akşam hitam bul· l 569:ı 1[;963 -------~1111-~~~~-""!'--111111---~~ 

lzmir Milli
1
Emlak Müdürlüğünde 

12507 13008 •e b b b •za akar eıyaeı vardır ki, teeekkül etmletlr: . mnı mtlmkündür. Zira söylen· 
~lllırı da satacağız. Bundan Bay Receb, Karantlna'dı her· dlğlne göre bay Yevtlc; Belgrad'a 

tltı cemiyetin eenaf üzerinde, her Bay Oaean Kazım, Balcılar· dönecektir. 

' '111 tlnaz ıuretlle evvelce ve· da Söke'U Bay Mo1ttafı, Bae· Bükrtş, 10 (A.A) - Saraydı 
~111111t 1500 lira kadar parası manede birliğin sabık reisi Bay Kral taru(ından verilen öğle 
QQIQ11 L Osman Nuri.. 
20 tnl\,tadır. Bu para, aslında yemeğinde Balkın bakanları ve 

Oo il d F k ik İdare heyetinde de 6 kiti ra ır. ı at razıa ya murahhasları ile bay Tataresko 
Pıldıır vardır. Reis Bay Hasan Kazam, 
d fı1 tarihten bu zamana ka· ~e Tltuleako hazır Lulunmuş 
•r ôl ikinci reis Bay Mustafa. Azılar 

1 enler, başka yere giden· lardır. er b da Halimağa çarşısında Bay 
b ' 0 rcu affedilenler vardar, Refik, Bay 03man Nuri ve Kral yemekten sonra üç ha· 

11'
111

•rdakl para miktarını 500 kalfa olarak Saman Jekeleıılnde kanla g1>rüşmQ~tQr. 
h:• tıbrnln ediyor ve bu parayı Bay Mahmud kalfa, Bahribaba Sattt 16 da bay Yevtlç ve 

99 .. b, kl\tmıyoruz. iki dükkan, karşmnda Bay idris kalfa.. 16,30 da bay Maksfmo•; bay sl' bedeli ile para yek:ılounon • Tituleskoyu · ziyaret etmişlerdir. 
"'1 OO lira kadar tutacağını tah· Dün bazı b;rberlerle konuş· Bundan sonra ile; bakan mera · 

D8 edlıroruz. k d kl t d k a· llL k 1 " tu , ile erin sor o . ıze • simle meçhul as er n mezarına 
it Q Plra, esnaf arasanda hisse söyledikleri ~u oldu: çelenk koymuşlardır. Kendile 
~edlerUe taksim edUerek ko · - Jlletler, aman jiletler rlnl orada mevki kumandanı 
kll '•tlfln ilk eermayeelnt teş · (Yanl şa muhtelif markadaki karşılamış ve meraelmde Qç 

Lıı edecektir. Arzu eden esnaf jilet sistemi traş bıçakları) .. 80 memleketin Bakreş'tekl elc;flerf 

lle:Qll haricinde de hisse Be· jUetler, unefamızı perişan e u. ve Roma.oya yüksek şahsiyetleri 

171!17 
1995!) 
21523 
23159 
27778 
29208 

19~i06 

200:31 
22195 
2!<521 
28ıi47 

29289 
• 

19736 
20238 
22198 
23584 
28859 
29!i55 

• • 
Kiınlcr kazandı: 

19817 
20274 
22447 
26050 
29010 
29651 

Tayyare piyangosunun bu 
defakl Çt'kllişlnde 26263 nu· 

marala bilete 25 bin Jfrı dOş · 
milştQr. Hu biletin sahibi Üi· 

maolı bankası İzmir şubesinde 
memur lıyas km bayan L~y · 
llı'dır. 15 bin lira dilşen 20853 
numaralı biletin sahibi şthrl . 

mlzdedlr. Fakat kim olduğu 

henilz anlaşılamamıştır. 12 bin 
Ura d6şeo 15452 numaralı 

bilet Karşıyaka'da Naldölum'de 

Mehmet çavuştur. Talihlileri 

tebrik ederiz. ke~ •lıbUecektlr. lzmlr'de 300 yor, mahvediyor. ANADOLU bulunmuştur. 
~ r berber ddkkAnı vardır, dan yl\lvarıraz, bu dileğimize Bay Yevtlc; ile bay Makalmos; Şarbay 
te llltleeaeaelerde patron, kalfa tercdma.ı olsun .. Plyaeadakl va· mfiteaklben ayrı a.rrı bay Tatı· 
~l çı"k olmak flzere 700 kişi zlyetl görOyoraunuz. Traş hı · reako'yu ziyaret etmişlerdir. Dftn Telefonla Konuştu 
tt~~"'•ktıdar. Kooperatif de çı c;ak:ları aldı, yftrüdd. Buna mu Saat 16 ile 22,:10 aruında de- Ankara'da bulunmakta olan 

Cerı '' hisse verllmlyecektlr. kabil esnafta da müdhlş bir ke · vam eden tik celseden sonra belediye beşkana doktor bay 
ketle kılan dftkk4n sahibi ve ead batladı. Eğer bu bıçaklar bay Tatareeko lle Tttuteeko ilç Behçet Uz, dün otomatik le· 

°ile' llyısı 500 O bulur. Ko· kaldmlmazu, vaziyetimiz daha bak.na ziyaretle.fol iade etmiş Jefonda belediye başkan vekili 
ı~•tlt in mesai zeminine ge· fenılaşacaktır. lerdlr. bay Retadla göril~mflş ve bo 
ı. .... ~ bllh11ea esnafın aan'at Berberlerin ikinci dilekleri yıl İzmir panayırının daha geniş 

.... 111 Liselerde imtihan 'r~ 1 Ozerinde çalışacaktır. de şudur: bir şekilde açılacağını hlldlrml~tlr. 

4'- lt, koltuğundan, aynaBID• Seyyar esnafın kaldırılması.. Hosuei mekleblerle ecnebi Af işler ve broşürler Aokara'dı 
it~ llthıra, kolonya ve saire · Çüokfl seyyar *'Bnaf, lşcf, rene· mekteblerf nden orta tahsil de· bıshrılacakur. Bunların müa· 
lettaı,11 bıılayarak, ne liztmea her vesairenin ~oplu muhhlnde receelnl bitiren talebenin ol· veddelerlnln Ankara Türkof Is 
ile edecek ve esnafa kredi rahat rahat ve bol bol çalış · ganlok yoklamalarının llselerde merkezine glSndedlmeslnf bil · 
ı ter ldl l K l d Ôk 

Ura 
Karşıyaka osmanzade lntlluım sokağındı 14 eski l 7 tıj 

ve reşıdlye aoka~ında 33 taj no. lı dükkan. 30 
Karşıyaka osmınzade caddesinde 28.30 eski 22. l 22.2 
no. lı d6kk4o ve oda. 12 
Karşıyaka 03maozade ikinci gnzel yeot hllal sokağındı 
l tahtanı 5 eski 24 tsj oo. lı ev. 800 
ÜçüncQ karataş hılfl rlfat paşa caddesinde 9 eyhil s. nu· 
mara alan rom kilisesi müştemilatından olan evvelce polis k1r 

kolu olarak kullanılan ve halen kahvehane olan bina. 35 
Yukarıda yazıla emvalin mQlklyetlerl peşin pırı .eyı ikin 

tertip mQbadll veslkaııile ödenmek ftzere 23.5.935 pereemb 

günü saat 14 ttı ihale edilmek ilzere nıüz"yedeye konulmuştu 

Taliplerin o saatte Milli emlak mi\dürlüğüoe müracaatlerl. 

Aydın' da 
incir ve Zeytincilik 
Tetkikleri Yapılmıştır. 

Ôkonoml Bakanlığı iç ticaret 
umnm müdfir muavini Bay Sa 

Jah Cuhrukla Bakanlık muta· 
hasaıalırından Dr. Fritz Baad~ 
ve D:. Hans VHbrandt Aydın'a 
gelml~lerdfr. Bu heyet ziraat 
bank direktörü Bay Muhterem 

Kaya ile jnclr mıntakalırroı 

dolaıarak tetkikat yapmakta 

dırlar. . 
Bu heyetten ~vvel ziraRt ban· 

kaaı Maliye müşaviri Bay Fadıl, 
feo müşavf rl B11y Tel At ve Ôko· 

noml Bakanlığı zeytin mntahas 

sm Nizamettln g<•Jerek Aydın· 

da blr haf ta kadar tetkikat 

12 Hl 1:~41 

tlbealaunı, mahalli lstlhlAki 1 
racıtı, fabrikaların yag iatlhea 

lıitını, mahalli fatihlAki ihracatı 

fabrlkalarm yağ letıba1lAtını • 
durumlarını tetkik ettiler. 8 
tetkikatın Ôkonomi BıkHlığıa 
ca Aydan'dı bir zeytinyağı fab 

rfkaeı açmak için olduğunu ô~ 
rendim. 

Kiralık 
İzmlr'io Emhınr ~rşıaını 

nrka cihetindeki Şamh soka 
ğında kArn 6... oom~rı:ı lı he 
teşkllıitı havi ıekfz o-iıch e 
kıraya veıflec~kllr. Tt>şkllaı 

itlbarlle otd, cfovalr ve muı-s 

&eeata el verlşUılır. 

~tedı ecektlr. Hl ae senedi n makta, ortaya sermaye koymuş, yapılması lAzınıf(e ğ ft tilr lrmlştlr. onoml Bakanlığı 

btt ~ 111111 şekli etrafında benOz d6kk4o açmış bolunın berber Bakanlığınrlan şehrlmlzdeld all· panayıra bOyQk ehemmiyet y Jphlır. Ba heyet zeytin mın· 
•tır Verilmiş dt'ğlldlr. Eğer esnafının işini baltalamaktadır. kadarlar& bildirilmiştir. vermektedir. takalarına dola~arak, zejtln Is 

leıtiyenler evi görmr-lc v 

Şflraltl anl:ımak üzere ahındak 

kahveci Konya'U Mehmet ığııy 
mQracııııt edebillrlt•r, 3 D. 

~ ........................................................ : ........................................................ imi ..... ... 

Osmanlıcadan Türkt;eye Karşılıklar l(ılavuzu 
l'efebb l' üm - anlamı 

efekk 
tttı Gr - dOşünmek (fr.) 

e.xıo111 
l'tfet 

~lıtı, ro,t - ayrıntılar (fr.) 

lere 
l'eı l'l'Qç (bık: Tenezzilh) 

llıek efl'Qd etmek - tekleş· 
(ft.) 

1 ~ek olrnak, blrlnclltemek 
'l'etı dlıtlııguer 

llat• ~l'ttlı etmek - l ·sezlnle· 
l'~~b•k: fer111et) 

~~. ôıı Clt etmek - göresi· 
l'er, COJek t,., ... e .. ob etmek - bozulmak, 

t ,..ek k 
n.._Pre ' okmak (fr.) se cor· 

,}'ere'ıı 
"'t ·~ 1 

etrnek - oğuri!amak, 
"&~, lb•k (fr.) aognrer, prc· 

l'eı 
"' e••Qk •ere• - üatQnlak 
l'er, lQk_ etmek - ilatolmık 
l'efe ••llb - dil uıatma 

'~ '•llb etmek - ıirza al · 
'tgı b "' 

l'eftlk ı oın.ıık ( fr.) proferflr 

l',ltik - ayırma 
l'efrı1t etnıek - ayırmak 

( l'eı11 ' (bak: fesad) 
ft.) 'be' etoıek - döocmek 

l'efı Qbl"r 

"' •lr te - yora (fr.) commen 
't 

t,..._ eıır eı 
~,k (f lllek - yormak, yo 
ler11 ' ·) cornmentr 

"'9~ (~ 1 etınek - tef tle et· 
~ l',1,;~ luıpecter 
~ ge! 

6tnıek - anlamaz· 
~ (fr.)lb;k, ablımaz görOn· 

""'h,._d elndre de ne pas l,, 
etnıek - ilşO~mek 

toplaemak (fr.) aaealllr 

Tehalüf - uyuemazhk 
TeharrOk etmek - kımılda · 

mık, harekete gelmek 

Tehaseun etmek - sığm · 

mak, puslanmak, kapanmak (fr.) 
ıe refugler 

Tebıtl (Bık: Haşyet, ihtiraz) 

- eakınma 
Tebaşşüd etmek - Lirik· 

mek, yığılmak 

Tehcir etmek - göçOrmek 

Tehdld - hötlem, gözdağı 

(fr.) menace 
Tehdld etmek - bötlemek, 

yumdurmak (fr.) menacer 

Tehevvür etmek - kızmak, 

köpftrmek, hiddet etmek (fr.) 

a'emporter 

Teheyyüç etmek 

cınlaomak 

Tehi - hou 

- heye· 

Tebie etme~ - bazırlawık. 

Tehlike - tehlftke (T. lr.ö.) 

Uehvln etmek - kolayla~· 

tırmık, haf il letmek, (fr.) fıcl· 

liter. ılleger 

Tehylc etmek ~ heyecan· 
lıındırmak 

Telıztb etmek - dOzeltmek, 
temizlemek, (fr.) cdlf fer 

Tehzlz :etmek - titretmek 

Tekabül etmek - karıılık 

olmak, karşılaşmak, karşılamak 

Tekıtllf - vergiler, ( fr. ) 
lmpots 

Tekamül - evrim, (fr.) cvo· 

luti on 

TekAmill etmek 

(fr.) evohıer 

- evirmek 

Tekapu (bık: tezellül, talıae· 

bua) 
TekasQf etmflk (bak: kesafet) 

- eıklaemık, toplanmak, (fr.J 

s'epalselr 

TekltOI - 1loenme, gevşek· 

ilk, erinme, {fr.) negllgence, 

mınque de solo 

Tekisdl göstermek - Oten· 
mek, erinmek 

Tekatu etmek - çapraemak 
keeiemek1 (fr.) secrolıer, ıe 

couper 
Tekıtu noktaaı - çatık, 

(fr.) polnt de rencontre 
MOtekata - çapraşık, çatışık 

Tekaüd etmek (bak: mQte· 

kald) - emekliye ayırmak, 

(fr.) mettre en relralte 

TekaQd maaşa (bık: mGt•· 

kaid) - emeklik, emekli aylağı 

Tekaüd olmak - emekllys 
ayrılmak 

Tekavvüa l}frnck 
lenmek 

Tekıyyfid etmek 
lanmak 

kavis· 

kayıt · 

'J'ekayyilb etmek - lrlolr:rı 

mek, irin bağlamak 

1'ekdlr etmek - çıkı,mak, 

azarlamak, paylamak, (fr.) pılro 

de& reprı.>ches, reprlmander 
Tekel fül etmek - ke( il 

olmak, Qatüne alwık 

Tekellüf - yapaotı, gôsterlo, 

özenle 

Tekemmül etmek - ergin· 

leemek, yetkloleemek, lamlı· 

şımak, tükelleomek 

Tekerrür etmek - tekrar· 

laomak, tekrenmek1 (fr.) sc 
repeter 

Tekessür etmek - ırtmı1k, 
çoğalmak, (Cr.) a'augmenter 

Tekentın etmek - olmık, 

oluemak, varolmak, kılınmak 

Tekld - pekit 

Tekld etmek - pekitmek, 
tazelemek 

Teklif - önerge, (fr.) pro· 
poaltlon 

Teklif etmek (bık: tekellüf) 
1 önergemek, 2 öne ıQrmek, 
3 ynklemek, 4 llert sürmek 

Teklffafz - içit dışlı (fr.) 
famllter 

Tekile etmek - kireçleetlr· 
melı: 

Tekmil etmek - tamamla· 

mak, tükellemek, bitirmek (fr.) 
achevcr, f lnfr 

Tekrar - tekrar (T.K..) 

Tekrlm etmek yüceltmek 

Teksif etmek - eıklaetırmık 

koyulaşhrmak, toplamak 

Teksir etmek - çoğaltmak 

Tekvin etmek - v1r etmek 

yaratmak. kılmık (fr.) creer 

Tekzlb etmek - yalanlamak 
(fr.) dcmontlr 

T4'1af lnz - lAfza 

TelıU fuz etmek - söylt.mr.k 
lüfzamak (fr.) prononc"r 

Telı'lkl etmek - bulutmak, 
kavuemık 

TelAkkl - ınlayıe 

Telakki etmek 

saymak 
almak, 

BQsofl telakki 
iyiye almak 

etmek -

5ul telAkki - kötüye almak 

TelAo - telaş (T. Kö) (fr.) 
hile, empressement 

TelAtum - çalkantı, (Cr.) 
ondolıtlon 

TelAtom etmek - çılkılan· 

mık, dalgalanmak 

Telebbiia etmek - giyinmek 
(fr.) se vetlr a'habfller. 

Telef etmek - öldilrmek, 
yoketmek, bitirmek, (fr.) tuer, 
dllaplder, aneantlr. 

Telebhüf etmek - 1 (bık: 
teesaQr, lztırab, 2 yanmak, ya · 

nıp yakılmak: (fr.) se lamenter 

Televvün - alacaklık (fr.) 
verealtlle, lnconetaocc 

Telenüo etmek - alacı · 

lanmak 

MütclcvvJo - alacak, diinek 

(fr.) vereatlle, lncuetant 

TclcyyOn - Yumooamt1, ıu · 

Jenma, (fr.) amolllescmeot 

Telezzüz etmek - tadalmak 
ladlanwak, (fr.) gouter, se de · 

lecter 

Telgraf - telgraf 
Posta ve telgraf - posta vo 

telgrar n telefon (P. T. T .) 

Telb - acı 

Tcllıts etmek ( bık: bülaaa 

etmek) 
Telif etmek - bağdamak, 

(fr.) coclllcr 

Teliflbeyn etmek - arı bul· 

mık, (fr.) reconclller 

Telih (bak: mabud), taorılae· 

tırmı, (fr.) delf lcatloo 

TeUb etmek ( bak: mabud ), 

tınrıaamık, (fr.) deliler 

No. 39 
Teı•ın etmek - tlemek, (Cr.) 

maudler 

Telkin etmek - Atılımak, 
lnoculer, vacclner 

Telkin - oydım, ( fr. ) eog· 
gerer 

TellM - çağırtmak, (fr.) CO · 

urtler, cdeur pabllc 

Telmih etmek (bak: ima et · 

mek), ( fr. ) lalHer a entendrr., 
falre un ılluelon 

Tel vln etmek - Boyamık, 

(lr.) colorer, colorler 

Telvle etmek - klrleımek, 

(fr.) eaJlr 

Temadi etmek - uzamak, 

sürmek, (fr.) se prolooger. dorer 

Temae - değet 

Temas etmek - dokunmak, 
değmek (fr.) Toucher 

Ttımaata bulanmak - dt:ğet· 

te bulunmak (fr.) etre en contact 

Temaşa - seyir (fr.) cou· 
t1ımpler 

T emayül ·-- 1 · eğllm, (mey. 

meyelaa) 2 e~glollk (fr.) lncll · 
nalion, penchant 

Temaytll etmek -· eyllmek, 
rğlnmek, yıtmık - (fr.) a'ioc· 
lf ner, ııe pencher 

Tt:mayQz etmek - seçkllen· 

mek, kendini göstermek (fr.) 

ae dlatloguer 

Temdld etmek - uzatmak 

(fr.) prolonger 

Temekkftn etmek - yerlet· 

mek (fr.) s'etıbllr, ıe flxer 

Temelh\k etmek - yaltak· 
lanmak, yftze g6lmek (fr.) f latter 

Temenni etmek - clllemek, 
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Salak, ey Tanrım, Dedi, insan Oğul
ları Neler Yapıyorlar, Dedi ..• 

özüı· dileriz 
\ nim namlı kahramanlarım. El 

bette bunu içtikten ıonra be· 

nim de gönlOmü okoarsmız. 
~alı1k, dilini şapırdata şıpır· 

data birkaç yudum içti : 

Tefrlkamızt0 dünkü kısmı, 

bir yanlışlık eseri olarak yan· 

lış sıralanmış, altı üstOne gel

miş bugün ayni kısmı tekrara 

mecbur kaldık. Karllerimlzden 
özür dileriz. 

~--~-----~----~ 
Haydi bakalım babalık, 

şimdi de yemekleri getir. Biz 
onları yerken, sen de tokatları 
hazmederalo. 

Aşçının eli oyağı titriyordu. 
Bir aralık : 

- Kahramanımın elleri, deve 
ıckmeslnden daha zorlu! 

Diye seslendi. Beş dakika 
sonra ahbap olmuşlardı. Salak, 

hiç durmadan yiyordu. Aşçı, 
hayretle ona bakıyordu : 

Bu ne adamdı? Beş altı ki 

şllik yemek ylmlştl, hAla da 

yiyor ve gevezelik ediyordu. 

Fakat çok para vermişlerdi. 

Ses çıkarmıyordu. Memnundu. 
Salık biraz sonra şarap ta 

istemişti Aşçı, dokkamn dibin · 
deki küçQk, dar bir delikten 

içeriye girdi. İki bfiyük bakır 
la la çıka geldJ : 

- Şarabım eşsizdir, gül ko 
kuludur. İçe ferohlık verir be 

omunmak (fr.) ııouhaiter 
Temerküz etmek - merkez· 

leşmek (fr.) se concentrer 

Temerrüd - direnç (fr.) en· 
tetement 

Temerrüd etmek - diren· 
mek (fr.) s'enteter 

Mlltemerrld - direngen, dl· 
reıılk. 

TemtssQk eımek-tutonınak, 

yapı~mak, (fr.) ee referer a 

Temessül etmek-benzeşmek, 
sinmek, (fr.) e'aı,slmller 

Temettu - kazanç, kür, (lr.) 
profh, gaio 

TemevvOç etmek-euyumık, 
sulaşmak - (fr.) se llquef ier 

TemeyyQz etmek ( bak: te· 
mayüz) 

Temhir etmek - mühürle· 
mek, (fr.) eceller, cacheter 

Teminat - inanca, ( fr. ) ga· 
rantler 

Teminat akçası - tutak, (fr.) 
caotionnement, garaotle 

Temin eımek - lnançlamak, 

inan vermek, sığla ıııak, elde 

ctcıek, (fr.) aasurer, garantlr 

Temkin - ağır başlılık, (fr.) 
dlgnlte 

Temkloll - ağırbaşlı 

Temrin - yumuş, (fr.) enr· 
clcc 

Temyiz - ayırd, ( fr. ) dle· 
ti neti on 

Tcwyh: etmek - ayııdetnıek 

ayırtmak, seçmek, (fr.) dlnstln· 
guer 

Mahkcnu:I temyiz- yargntıy 

(fr.) cour de casaaıfon 

DJvanı temyizi askeri - ıü· 

el yargutay 

ilhana muhaecbat - eağıi· 

kur, (fr.) cour dcs comptes 

1'enakus etmek - azalmak, 
eksilmek 

Teaakuz - tutmuhk 

- Beo yQıQnü bile oktnım 
senin.. Yıl geçer hatırHıoı 

uoutmazıın. Bele metbetti~,ln 

şarap ekşi olursa!. 

O akşam net'ellydller. Dele 
Salak, 

- Sebebini bllmlyorum am· 

mı ·diyordu· içimde boynk bir 
sevloç var. 

Çıkarken atçıya birkaç para 
daha verdi ve iri lkl parmığı 
ile afçıoıo burnunu yakalıya· 

rak var kuvvetlle bağırttı. 
Ertesi gün, ıanyerl heoüz 

ağarmadan uyanmıştı. Aybeylo 

elblseelnl temizliyor! kılıcını, 
hançerini parlatıyordu. 

Aybey gözlerinin aralığından 

bıktı : 

- Ne oluyoraz Salak! 
- Hiç!. O bahadırın kıya· 

f etl belki seninkinden dOzgdn· 
dllr. Madam ki o kadın bu ka· 
dar gazel ve.. Hani.. Şöyle, 

böyle.. Sen de dıha temiz bir 
kılıkla meydeoı çık .. 

Odanın içinde, kocamın göl

gesi ve ağır hareketleri ile do· 

latıyor, ıslık çalıyordu . Bo ne 

ıubaf adamdı böyle? 

Tenaeuh - tonde~ltlml (fr.) 

metempııychose 

Tenasftp - uygo, yakıoık, 

nlsbetleome (fr.) coonueoıoce, 
proprortlon 

Tenasül - dölerme (fr.) proc· 
reıtfon, geoeratlon 

Tenazur (bık: mOteoazır) -
uyka (fr.) symetrle 

Tenblh etmek - 1 uyarmak, 

uyandırmak, 2 (bak: ihtar) 

TendOrOst - eağlım (fr.) 
roboııte 

Tenebbüt etmek - bitmek. 
çimlenmek (fr.) ngeter, pomeer 

Teneffür etmek - iğrenmek, 

soğumak 

Teneffaa etmek - nefeı ıl· 

mak, solumak, nefeılenmek 

TenevvQ etmek - çeşitten· 

mek, tOrlenmek (fr.) varler 

TenevvQr eımek - aydınlan· 
mak, ıoımak 

MOnevver (entellektüel ıola 

mını) fdemen (fr.) lntellectoel 

Tenezıük - gezinti, ıeynn 
(fr.) pıomenade, eı:corelon 

Teoezzill etmek - 1. in
mek, dOşmek, alçılmak 2 

..... a kadar alçalmak, ..... a kı· 

dar inmek, ..... ı kader do,mek 

(fr.) ı'ıbalHer, dalgoer 

Ademi tenezzQI - beğen· 

meılik (fr.) dedılo 
Tenf lr eımek -... eoğutmık, 

iğrenmek (fr.) desouter 

Tenk - dır 
Tenkld etmek - tealdd et· 

mek (T.Kö.) 

Tenldb etmek - ıyıklamak, 
kırpmak (fr.) nettoyer dlmlaoer 

Tenkil etmek. - tepelemgk 
(fr.) reprimer chıtlcr 

Tcnmlyrı etmek - bilyOtmek. 
yetlotlrmek, üreJemek 

Tenılb etmek - beğenmek, 

ODlmık (fr.) ıpprouver 

Aybey de kalkmıştı. Salak 
bir ınhk dordo : 

- Sen zora gelirsen, ben 

kazık gibi kalacak mıyım? 

- Tabii.. Benim canımın 

çıktığını bile gönen hiç yerin 

den oynımıyıcıkaın. Ancak beo 

geberdlkten ıonrı, sen de kı · 

lıcını denerıln .. 

Amma zor it hı! 
~ Hazır mıyız? 

- Biraz daha!. Ben ıtlau 
hazırlıyayım. 

Salık odadın çıktı, Aybey 
birkaç defa kollarını, bacaklı · 
rıaı oynattı, bilktO, uzattı, kı · 

vırdı. Kuvveti yerindeydi. içi 
de eağlımdı. Bir arahk, Sıla· 

ğın ıslığını doydu Ye çıktı. 

iki arkadao, atlarını oynata· 

rak yQrddOler. Atların da key· 

f 1 vardı. Sabahın temiz serin· 

llğlnden hoelanmıelırdı. Şehir

den çıktıktan ıonra, 11ğ tara· 
fında dere bulanın bir yola 
tuttular. 

- Çok usak mı Aybey! 
- Yok değtl.. Şimdi yolu 

döneceğiz. Dikkat et, orada ka· 
balık etme.. ÇClnkQ oraBJ, hl· 

ılm bll.dlğlmlı gibi değil. İn· 
eanl.rı, Adetleri bambaşka. 

- Ne olur1a olsun, bana 

lazım de~ll .. 

Tenallt etmek - tevil etmek 

(fr.) reformer 
Tcnvlm etmek - oyotmılc 

(fr.) endormlr 
l\f Qnevvfm - uyutucu (fr.) 

aoporlf lque, ennuytx 

Tenvir etmek - aydınlat· 

maki ıoıtmalc (fr.) eclalrer, 
eclalrcir 

Tenzil etmek - indirmek, 
ıea~ı dOşQrmek, ıı1ltmak, çı

karmak (fr.) ıbaleae, ıorrtl ılre 

Terahl (bık:tekAaCUu 

Terakki - ilerleme (fr.) 
progreı 

Terakki etmek - ilerlemek 

(fr.) progrener, fılre deı progree 

Terakklpener - llercl, ller· 
cll, (fr.) pogreıalıte 

TerıkkoQ (bık: intizar) 

Teraki1m etmek - birikmek 

(fr.) S'accdmoler 

Terane - 1 ötO, 2 (bık: 

nağme), (fr.) cbant 

Terazi ıarafeyn - onaşma 

TerblyQ - eğitim, yetltkl 
(fr.) edoeıtlon, dre111ge 

Terbiye etmek - eğitmek, 

yetletlrmek, (fr.) edopuer elever 

Tercih - Beterim, öneyleo, 

(fr.) prelerenc•' 
Tercih etmek - üıtermek, 

OeUln tutnıak, beğenmek, (fr.) 

preferer 

TercOmın - dilmaç 

TercClme etmek (bak :mOter· 

cim) - çevirmek, (fr.) tradurlo 

Tarif etmek - ardımık (fr) 

falre ıccompagner 

Tereddi - yozlaomı, (fr.) 

deaagreıtloo, degeoercecenee 
Tereddi etmek - yozlıemık, 

(fr.) deBagregr.r, ıe degeoerer 

T~reddf\d (bık: ıOph~) lklr· 

cim, (fr.) hcıilaılon 

Teref lu etmek - ynlnelmek 

ığmık, yilccılwek, (fr.) ı'elever 

yorum. 
H&1babçeden girerken karşı · 

tarını iki kiti çıktı. 

- Yfğltler ·dedi· içinizde 

Aybey kim? 

- Benim. 
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~ BANKO di ROMA 
-
: Anonim şirketi - Sermayesi Ut 200,000,000 ıaoıadle• 1 

tediye edllmlotlr. Merkezi ve umum mOdQrlüğll ~ 
ltoma - Tesis tarihi 1880 ---

- Ôyleyee surayı gd, baka· _ ----···---
Hcaıröcô t<®şlkö uat mmızıo selamı var. Senin için = 

hazırlanan zırhı, tolgaya al, gly! = 
Salık, Aybeye bıktı. içinde ŞUBELEltl 

bir şQbbe çıkmıştı: -- Arıılınım dedi· eu marl· -
levtçre 

Tfirklye 

Suriy~ 

Klaeeo ·· Lugıno 

1eıanhul ·· İzmir 
fetldl bir df'l ben fÇÜreylm. Bf z ~ 
canımızı, blnblr belfiılan kur· _ 

Hal~p ·· Beyrut ·· Şam 
Humus ·· Antakya ·· Treblmı 

ıarmış f oıııolırız. 
Bunu yavı~ yavıe f•eıldı· = 

msıtı . Aybey attın lnıll. Ora· = 
cıktı bir ağıcı aiper aldı, zır· -

hını çık•rdı. = 

lfilletln 

Malta 

Hayfa •· Kudüs ·· Yafa Tel avl v 
Valetı 

Müntesip Bankalar 
Baoco dl Homa (France) Parls 

Salık yaklaştı. Saray uşakla· §§ 
!arının tuttukları zırhı ve bıehğı E§ 
uzun uzadıya gözden geçirdi: 

Banco halo egfzlnııo : lıkenderiyc 

Mümessil Daireler 
- Sağlım ·dedi· dayanıklı 

blrşey. Fıkıt bnnun içinde zor 

kımıldanır gibi geliyor bana· 
Biz, inceye ılıemışız. Neyse, 

giy delikanlım, geçir &artını, 

baoıoa. 

Sılak, Aybeyln eski zırhı 

ile baollğını, kendi ahnın arka· 
sına bığlıdı ~e gene yan yana 

ilerlediler. 

Salık, daha olmdiden ıptal· 

laşmıetı: 

- Bt.y tanrım; lnean oğol · 

ları bak nP.ler yapıyorlar? Üşen · 
meden ağaçları ıemlzlemlşler, 

budamışlar, meyvalar, yıpmı 

oeyler gibi, tıarkıyorlar.. Koku· 
dan insan bayılacak... Suların 

aktığı fO yerlere bak! 

Hele dur, daha neler 

ceksln! 

Belit, belit.. Klmblllr 

neler göreceğiz! 

göre· 

daha 

Artık aaraya yaklışmıelardı. 

Bir kalabalık gartınd. Sıra 

ağaçlığın iki tarafına dirildiler. 

Donlar mızraklı söHrllerdl. 

- Sonu var -

• Ter( 1 etmek - geçmek, yo 

karlamak 

Tereke - bırakıl, (fr.) heri· 
tage 

Terenofim etmek (bık: tegan· 
nl etmek) 

Tere11Qb etmek - çökmek, 
dibe çökmek 

Tereşşub eımelc - sszmak 

(fr.) ıoloter 

Terettohıt - ıızıntı 
Terettftb etmek - da,mek, 

(fr.) loconber 

Terfih etmek - ondurmak, 
genlik nrmek, genlemek, gö· 
nendlrmek. (fr.) ımellorer 

Terf lk etmek - yanda mık, 
yanını katmak, yanına vermek, 

(fr.) fılre ıccompagoer 
Terglb etmek (bık: teevlk) 

(fr.) encourager 

Terhin etmek - tuığlamak 
(fr.) engıger, hypothcqoer 

Terhis etmek - izin Yer· 
mek, boearmak, Hlıvermek, ko· 

yovermek, (fr.) congcdler 

Terketmek - bırakmak, (fr.) 
abaadonner 

Terklb - katım, aoıotöz, 

(fr.) composltlon, ayntbeee 

Terkibi - ıomtözcl 

Terklb etmek - eomtözleo· 
mek kıtıwlamak, (fr.) compoeer 

Terekköp etmek - katım-
lanmık, (fr.) ee compoaer 

Terkim etmek - yazmak 

Ter1ane - gemlik, gemtltk 
Tersim etmek: çfımek, 

reemlnt yapmak 

Tertlb - 11rı, dizi, düzgO, 
dQzem, dOzemeç, (fr.) eerf~, 

ordrtS 
Tertlb etmek - eıralımık, 

dizmek, ııırıya koymak, dOz· 

mek, (fr.) scrler, ıuettre eo 
ordre 

Tertibat (bak: tcrılb, tedbir, 

lhlarat) 

= Berlin kurfilrstendamro, 28 berlln VV 15 .c,j 
= Londra : Gıesham House, 2~, OJd Broad :Sır. Londoo t,;. 
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Istanbul Deniz Levazım Satın AIJJJ 
Komisyonundan: 

,# 
Tahmin edilen bedeli 75,000 lira olan 5,000 ton J{ek0 ~ 

kömür 28,wıyıe,935 1alı gOoü ııaat 15 te Kaaırnpaead• ~ ŞI" 
yon blnaemda kapalı zarf osollle ekslltmlye konulmutıor· .ı'. 
namesi 37 5 kmuş bedel mukablllnde bergOn komlııyond•O ~.; 
bilir. Muvakkat teminat 5,000 liradır. isteklilerin oıo t'~ 
teminat makbuzu veya mektubunu n kanuni belgeleri~; 
teklif mektuplarını belU ıaatten bir sast evveline kadar 67 
yon reisliğine vermeleri. 12 17 22 27 ıs I 

Istanbul Deniz Levazım Satın ;\loJ 
Komi~yonundan: -"' Jf 

Tahmin edilen bedeli 100,000 lira olao 2000 toD 111' ı~ 
mayııı 935 çareamba gOnü eaıt 15 te Kıeımpıoadı ko~ ~ 
blnaeında kapalı zarf la ekalhmlye konolmuıtur. Şırıo• teİ 
lira mukabilinde hergQn komleyoodan alınabilir. Muvakkat -_J 
nat 6250 liradan ibarettir. lıteklllerln muvakkat ıe111fo•',,,1 
boza veya mektublarlle kıauoi belgelerini havi teklif ~.ıtılf' 

f re"' 
lırım helli saatten bir saat evveline kadar kom syoo s::.; 
vermeleri. 12 17 22 27 

1 
....- ., 

Tertibll - derllgen, derli 

topla, ytrll yerinde, (fr.) or · 

don ne 

Tertlbslz - eavruk, bozuk 

dQzen, (fr. ) malordoone, de · 

ıordonnc 

Terviç etmek - öoOrtmek, 

(fr.) ıouteo!r, ıppuyer 

Tervici ef kAr (bak: mftrevvtç) 

- ôofirıge 

TeaadOf - Raetlıma, (fr.) 
reocontre 

TesadOfen rasgele, (fr.) par 

baaard 

TeeıdOf etmek - r1&tlımak1 
r1&gelmek, (fr.) reocorıtıer 

Teaadüm - çarpıtma, to· 
kuoma, ( fr.) colllılon 

Teeahob etmek - kayırmak, 

benimsemek (fr.) proteger, ı'ap· 

proprler 

Teumuh (MOeımaha) - boş 
görme, hoşgörllrlllk, hoşgörO, 

göz yumma (fr.) tolerınce 

Teeanfid - dayanııma (fr.) 
aolldarlte 

Teeblt - eıpta 

Te@blt etmek - eaptarnık 

(fr.) fher 

Tescil etmek - kdtOge gf'l· 

çlrmelr, deftere geçirmek (fr.) 

enregletrer, lnscrlre 

Teselli - avunç, nunto (fr.) 

conııolaılon 

Teselli bulmak a•unnıık 

(fr.) ee consoler 
Teselli etmek nutmak, 

avundurmak (fr.) coneol·r 

Teııelaftl etmek (bık: tevali) 

dlzllenmek, dizilip gltmek, zln· 
clrleumek (fr.) ec ııucccder, 

a 'encbıılnı·r 

TeecttOr etmı:k - bürünmek, 
örtClnmek, kapanmak {fr,) ao 
voller ee couvrlr, ı'enfermer 

Teseyyüp (bık: ihmal, terıhl) 

(fr.) negllgencc 

Teshil etmek koı.1'-' 
mak (fr.) faclliter ~ (~ 

Teshin etmek - ısıt,.,. 
chauffer ıoı•~ 1 

Teshir etmek - • ) "' 
geçirmek, bilyüleoıek (ff· 

ııl'' J qoerfr, enııorceler eeq f"' 
Tes'fd etmek - b• 

(fr.) fettr ffel 
Te'efr - etki (fr.) e 

Teala (bık: .Mile!lete) ~o~ 
TealEat - 1 • .Koy•Ç• ıl 

2 (bak: MüeSBeeaı) (fr·) 

tution '- ) 
Teala etmek - ~o~ s'*" 
T68klo etmek (Bak· tclr~ 

- yatıştırmalr, eak1°1~e~ (fr 
dfndlrmelr, ıQkuo '"' 

akalaer, calmer ııbl•'' 
Teallh etmek - si / 

( fr.) armer (
1
, ıa) 

Teellm - teslloı · 
(fr.) llvrer ı~ 

TesellOm ctnıek ,.-
almak (fr.) evrer ft~ 

Teııllmlyct - 1crlolOh "ıJ' 
eellk (fr.) cıpltol•1100 ' ti 

natlon ,ııc' ; 
Teallm teaellüOJ - 11'•-c 

rece (fr.) formıtllr Jr. lf 
de reça (it) 1

' 
Tcelfı - - nçl(ltıı~ ~ 

lcr, trioll" tefıOıell' .,ti 
Tesmiye cımck 1,ı,o ;' 

adlımık, ad koyoııkdeJJD~Jı' 
mek (fr.) oomuıer, ,... ,,., 

Teımlye oluooıık ,el ~o;,. 
leomek, adlıaoıak. del 
mık, isim yerUınekı pel'' ~ 
(fr.) ee nom'ller, ı'•P .,~ 

Örnek: Anadolu'oPll ~J 
ıoce ,,. 

yerlerinde ver111e c10111 .ti 
ı\O' iP' 

tumlyc olunudr. ~er•Jl)f 
birçok yerlerin e ~ 
lıaatalık denle. 101,ıl:-_.1 

Tesri etmek - ,eti"" 
mek, hızlaodır1111k, 
mele (fr.) ıccelerer 
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C. H. Partisi programı taslağı. 
1 
~ 

~~ l İtici yO!de 
de 0ldoAu gibi bedeni 
~ ehemmiyet vermek 

leclyeyl mlllt derin 
ilham ettiği yOkeek 
çıkumak bGyilk 

~tthı 
...Je •e tedriste taklb 

" ' bilgiyi ntandaı 
le 

1 
bayatta monflak 

~ltı eden bir cihaz 
~ t111ektlr 
t?t.ı • 

•e 1e her tflrlO hora· 
'-t 1•bıncı f lklrlerden 
~Q, •UU n ntanper· 
'-dır. 

ttlı8n ve terbiye 
~U de talebenin teteb· 
\ ,,7et1nı kırmamıyı ıef · 

'-ılıte itina etmekle 
°'ltrı hayatta kusurlu 
• tlkıye için ciddi bir 
le~bıfbatı ve samimi 
oıd klalne ılııtırmak, 

jlllttt llğQ kanaatindeyiz. 
'- de rtdı, Tatandııların, 
~ tarihini bilme· 
:ıı l' ehemmiyet verir. 

Grk'cın kabiliyet n 

tt ~:ftlııe itimat hisle· 
t '•rlık için zarar Qer 
lll Cereyan önflnde 
~k.temetlnl beıllyen 

l~ r ce•herdlr. 
le dlltrıın mlllf, mil· 
~1 llıeıbat bir dil hı· 
l hakkındaki clddt 
' 'td ~'•m olonıcakbr. 

41 
tı~ektebler bıkkındı 
~etimiz: 

'-.~ .... lel ilk tabell beı 
~ '- tde, köylerde ve· 
.. "">"- tııttkuındı vaziyet 

bltôre Jlkmektebler, 
ltta r tatbik programı 

~~t ~lacıktır. Köyler· 
~ "ııae lerde ııhbıt, yı· 
' lalı:"ue mClaısebetl 

k '" llD'at f Jklrlert 
ı~· 

'-ae ~ld1rımıza kıııa 
~ 11 hıyıtın letedlgl 

' : •erebilecek aç 
~ı.::_eaaırıı köy mek· 
tG~ ktır. Bunların 
~ derecelerine 

lılt~ nı kovahyan 
~ D ıyrı tip oluak 

a_ ltllm111 plAnlanı· 
'i~1P kay mekteble· 
~ ~, 'd.bı olgun yaıta 
~' 1 devam etmeıl 
~~\ı~kerllk borcu gibi 

~ -· llklb edilmesi 

""~ ~ ..... te sıo'ıt mektep· 

ttı._ iL "0'ıı mektepleri 
qtly 

"1ı •CJnı yetleecek 

ı ~ ~...:~lı: ve IGzumJu 
\ 9t 'ile tır. 
~'-tııu}'et merkeıf ude 

gfı lllemlekete yay 
~ ~,~tllerek lcabedea 
~dıa, ' 1

•t111da ortamek· 
t'-!ti ~ılı: IGzumunı kı· 
• 'lllte ı ~•ı P erden uzak 

,, '•tı 
L.ı t'-laı D çocuklarının 
"'ll ta.''tle lııtlfadelerlnl 
' 'beyı ~ tlltltttt gece ftcretle 
· ~ Y•pmığı çıh 

'1 '-Gta tııeltteplerde mın· 
~"-•t ••ebeu olan meı . 

1 ~ta,, •erllmeelae itina 

~.,~ett.._,,. 
' q''llt l Yüksek tıbelle 
~' he. lllehe yetlıtlre· 

h ' ' Q k • · 1 t e ı, 0 tıl nazardan 
't lllal d •e,11 e eceğlz. 
' te l'e L ~· ~~dl ?Oa:ııek mek· 

~~lett lerınden bekle 
ete g •erebilecek mG· 

etlrlleeelı:ttr Ünl ·•d . 1111 artırmak 

4~ - Az nQfuılu birkaç 
kaya ok.olacak normal Ukmek· 
teplerle ayrı tipteki kay mek· 
teplerl için ameli yoldan pın· 
ılyoolar kurdurulur te laru 
nur. 

43 - G6zel ean'ıtlara, bll· 
hassa moılklye1 lnkıltbımızın 
yflleek tecelllıılle m6tenaıılb 

bir surette ehemmiyet vereceğiz. 
44 - Mtııelerlmlıl zengin· 

leıdr~cek kıymetteki tarihi 
eıeılerln toplanmasına ve bu 
mık11tla hafriyat yapılmaııını 

ehemmiyet nrllecek ve umu· 
mlyetle e.akl eeerlerln taıınlf · 
lerlne ve lcıb edenlerin yer· 
terinde iyi muhafazalarını itina 
olunacaktır. 

45 - Kltıb, neşriyat ve 
kdtOpbın lolerl PartJ için mG· 
bimdir. Şehir ve köylerde kO· 
tOpbaneler kurmak ve arttır· 

mık leterlz. 
46 - Mı,.rlflmlz, bugOnün 

ve yarının btfyeceAi tıbell de· 
recelerlnl önden gören bir ter · 
tiple, pltnlındıracık ve bGtiln 
tıhıll kademeleri ile aanat ve 
meslek ihtiyaçları bu pltoa 
göre dGzealtınecekttr. 

4 7 - Kltılk mektep terbi· 
yeılnln dıpndı yığını devamlı 

ve yeni Tarklye'nln ileri gtdlt 
yollınaa ayar bir halk terbi· 
yesl •ermeğl mablm gör6r0z. 
Do blım1ıt için çalıtan bılke.· 
lerl tetldlltını dnlet mGmkG.n 
olan vaıııtalarla koruyacaktır. 

48 - Parti, lnkılip mGıeel 
k.uncaktır. Donu halka lnkıltp 
terblyealnl ıplımak için teelrll 
vaeıta aayanz. 

4 9 - TGrk gençllğlaln baıı 
onları temiz bir ahlık, yGkeek 
bir yurd ve lnkıltb ışkı için· 
de topbyıcak milli hlr tetkllA· 
ta bığlınıcaktır. BtltGo Tark 
gençliğine neo'e Ye sıhhatlerlnl 

oefıe ye millete inanlarını beı · 

liyecek beden terbiyesi verile· 
cek ve gençllk, lnlullbı n 
btltftn letlklll tartlırlle yurdu 
mGdaf11 etmeğl : en Oıtln n· 
zlfe tanıyın ve bu vazifeyi 
yerine getirmek uğrunda her 
nrlığın fedannı hazır tutan 
bir zihniyetle yetlıtlrllecektlr. 

Bu anı terbiyenin tam ne· 
t!ce vetmeıl için Tark gençli· 
glnlo bir yıudao dftşftnme, 

kırar verme ve tett:bbOs ılmı 
gibi yGkeek muvaffakıyet bas· 
ulan lnkloaf ettirecek ve öte 
yandan her zorlu lıln baprıl· 

maııında tek ooııur olan ıııkı 

dlılpllnln tesiri altındı çahı· 

tmlmaktadır. 

Tarldye ıpor teoklllh bu 
esaslara göre dGzenlenecek: •e 
yOriltGlecektlr. Yeni gençlik 
teokllltının Oniverehe, mekteb 
ler, eoıtltDler, balkevlerl, toplu 
işçi kullaoan fıbrlka ve mOee 
ıeselerle, irtibatı ye yakandaki 
gayeler etrafında lo ve yol 
birlikleri tanzim edilecektir. 

Y urddı beden Ye lnkılab 

terbiyesi ile spor lolerlnde 
yeknıeaklık göz önünde tutu· 
lacak.tır. 

.Mekteblerde, devlet mClelBe· 
ıelerlnde ve husuei mOe11eeeler 
ve fabrikalarda bulunanlar ıra· 
sındı yaşlarına göre berk.esin 
beden terblyeelle meogol olmaııı 

mecburiyet altına ıhnıcaktır. 

Spor ve beden terblyeııl için 
lüzumlu olan ııaba n ka·: 
romlar meydana getlrilt:cektir. 
Sahalın teminde husuai idare 
ve belediyeler bllbı11aa AIAkı· 

la adı rılacakllr. 

50 - Paıd nd707a mUletla 

k.aluır ve polhJka terhlyeel için 
en değerli vaeıtalardaa uyar. 
Kuvvetli, verici letaayonlar ku· 
racağız. Alıcı makinelerin kolay 
ve ucut tedarikini temin ede· 
ceğlz. İutddı elnemııun mlllete 
yarar olmasını it edlnecegl11. 

51 - Milli opera ve dyıtro 
mahlm lılerlmlz arıaıadad.r. 

Altıncı kısım 
içtimai hayat ve umumi 

tnhhat 
52 - Tftrk içtimai bayatın · 

da ıllenlo mabfozlyeli esastır. 

53 - Nafuııomuzon artarıl· 

maeı ve mOetakbel neslin ı•ğ 
lam ve garbOz olarak yetlııl · 
rllmeel her zaman dikkat ve 
takib edilecek lılerlmlzdendtr. 

54. - Şehir ve kanbaları· 

mızla köylerimizin 11bbt şart· 

larını ve içilecek ııularını fenni 
usullere göre ıelth etmek, köy 
evlerimizi dOzeltmek ve köyltl· 
lerimlzfn eağlık bllgllerlnl ytık· 
ıeltmek için muayyen progr. m· 
larla çılıoıcağız. 

55 - Partinin çocuk hı · 

yall ve annelerloln ııhhıtl ile 
derin ıltkaaı vardır. Bunun 
için çabomılıra aşağıdaki ana 
çizgiler ftıUlnde devam ede· 
cetlz: 

A) Doğum e•lerlnJ art1rmak, 
dnlet hastanelerinde ayrıca 

doğum senlılerl açmak, pıra· 

ıız doğam yardımı temin et· 
mek ve çocuk bakımını öğret· 
mek için her telkin vasıaaıın· 

dan isti fa de ile beraber fenni 
ebe ve ziyaretçi hemşireleri 

artırmak . 
8) Şehir ve kasabalarda ı6l 

damlaları, sDl çocukları mna· 
yene ve mGşavere evlerini, 
kreolerl, ökeOz ve yetim yurt· 
tarını çoğaltmak. 

lnbl11rlar lımlr baomüdOr· 
ltlğtladen: 

İzmir , lnhlearlar bıemfldGrl· 
yetine ılt depolar ile tlmendfl· 
fer lıtuyonları ve iskeleler 
araııoda yapılacak ispirto ve 

içkilerle tekele ve letııtyoalır· 

dan depoya gönderilecek barut 
ve mevıddı lnflliklyenln 1·6 
935 tarihinden 31·6·936 tarl· 
hine kadar bir ıene zarfındaki 
nıkllyıtı açık ekslltmlye ko · 
nulmuotur. fıteklllerln bir ıe· 
nede yapılacığı tahmin edilen 
iki bin be~yGz liralık nakliyat 
bedelinin % 7,50 nlebetlnde 
temlnıtlarlle 23 mayıe 935 
perıembe ıono a11t onbeote ve 
şartaameJI görmek Ozere bu 
tarihten evvel lımlr lnhlııarlar 
baomfidfirlağGnde mftteeekkll 
komisyona ogramalatı. 

Akblur icra memurluğundan: 
Fatke borçlu fatmınm ayva· 

hgOl mnkttnde 2300 metre 
murabbaı bağ içinde 20 ııak 
zeytin iki odalı kulealle mil· 
klyetl mazayedeye çıkarılmıotır 
" Bag bu sene icraca icara ve· 
rJlmlotlr.11 MCUklyetloln satışı 

8·6 935 cumartesi saat 14 de 
icrada yapılacaktır. Alıcıların 
o gan foraya gelmeleri illa 
olunur. 1368 

inhisarlar lımlr bı~mOdür 
IOğClnden: 

lzmlr lnhl11rlar ldarul ema 
net embar1Dda mevcut eıkl 

yıllar mabııulanden 69 h•lyada 
2854 kilo UUOo 21.5.P35 eala 
gOnQ ıaat 15 te pızarhklı sı · 

tılıcıktır. leteklllerln bre lira 
teminat pıralırlle o ğOo lzmlr 
tnblıarlar baom6dlr1Gğ0ode mel· 
tetekkll koml17oaa mGncaat 
lan. 8 lj 16 20 13,5 

C) Amele 
leçl ın~elerl 
koru mık. 

mıntakalarında 

ve çocuklarını 

56 ·- Klmıeılz çocuklar; 
yardıma muhtaç lbtlyırlar ve 

malllller milletin vesayet ve 
blmayeal altındadır. 

57 - lıçllerlo ve ıUelerl · 
nln sağlık ve içtimai bakım · 

lbllyaçlarınıa teminine uğraoaca 
ğız. Bllbaaaa bayallnı çah1,11rak 
kazanma •azlyetJade bulunan 
kadınlar için iş mıntıkalarında 

kreıler açmıyı denm edeceğiz. 
' 58 - Sıhhat itleri parti· 

mlzce husuei bir ehemmiyeti 
haizdir. Bo boıaıtakl meeıl 

umumi ihtiyaçlı mOtenaıılb Ye 

devamı. bir surette tevsi ola· 
nacaktır. 

59 - Sıtm•, verem. frengi, 
trahom gibi bulııık bıetalık· 

lırla HVIOI devam edeceğiz. 

Yedinci Kısım 
Dahili, Adli, Harici, siya· 

set, Memurlar, serbest 
Meslek erbabı 

60 - Batan lnkıllb neti 
celerlol, vat•ndaeların tam em 
niyetini ve milli nizam ve la 
zlbıtı dahili ve adli teoldlit 
Ye kınonlarlle koruyan ve biç 
bir h&dJse nya te1lr önQnde 
sareılmıyan bir hftkumet otorl· 
teel korumak. ve lıleımek lıle· 

rlmlzln temelidir. 
61 - Nafuı artırma prenel· 

blmlzln tatbiki işleri arasında 
yort cboındao gelecek TGrk'lere 
mnmk6n olan her yardımı ve 
kolaylığı göıtereceğlı. 

62 - Adliyede mahkemele 
rlo tetklll kanonunu, halkın 

ihtiyacına ve memleketin men· 
faatlne .., .. uygun gelecek ıurene 
tedvin ve ikmal edece~lz. 

Temlnı.tı ihtiva eden baıılt, 

12 15 19 22 1378 
l.ohlaarlar İzmir hıtmDdftr· 

Jftğanden: 

Çamıltı tHlaeından lımlr 
tuz depoıuna mali 1935 ıeneıl 
zırfındı getirilecek en H 4000 
en çok 7000 ton dökme ve 
çunllı tozun mnnadan dol 
mıdakl tuz ambarına nakil ve 
istif bımmallye ücretlle Aydın 
tClmendOfer kumpınyı:nna o 
moddet içerisinde verilecek en 
az 2500 en çok 4500 ton çu· 
valh tuzun Aleancak lıkelesla· 
de mavnadan vagoulara nakil 
ve latif bammallye Qcretl 
23·5 935 perşembe gano saat 
onbeete ayn ayrı ihale edllmek 
Gsere açık ekılltmlye konul· 
mottor. isteklilerin bir ~sene 
zarfında yıpılıcığı ;tahmin edl· 
len Nlıf deposunun l 050 lira· 
lık hamaliye ücretinin yazde 
yedi buçuğu nlıbetlade 79 lira 
Alnncık lskeleelnln 585 liralık 
haoııllye Gcretlnln yazde 7 ,5 
nlıbeıinde 44 llra temlnatlarlle 
birlikte o gOn İzmir inhisarlar 

bıombdfirlGğftade mOteşekkil 

komisyona l'nDrac11tları. 

12 15 19 22 J376 

lnhlearlır Jsmlr baomiıdOr· 
lOğOoden: 

Çımalh tuzluındakl idare 

malı fırın, Gç tane ev ve bir 

kahnbıoe ile bakkal, aoçı, 

berber, ka11p dOkktnlannın 

mıli 935 senelik kiraları açık 
arttırmıyı konulmuştur. İstek· 

illerin teminat paralarlle 25·5 
935 comırteel güna eaat on 

' bette lamlı lohlearlır bıım6 

dftrlOğGnde m6tetekkll ihale 
komlıyonona u~ramaları. 

12 15 19 22 1375 

ıuııel! ve eeı i muhakeme uıulle 
rint geultleteceğlz. 

İcra ve tebllg ltlerlnde m•t· 
hip nelfcelerl seri ve kolay olı 
tak ttmln edecek tedbirler ala· 
cıgız. 

Mevkuf ları, mabpaııları ayır· 
mıya ve bıplsbınelerl birer ııı · 

lab yeri haline getJrmlye çılı· 

facığız. 

63 - Yordda ıulh ve cf. 
hında sulh, bıehcı prensi plerl· 
mlzdlr. 

64 - Milletin yükııek men· 
featlnl dılmı göz önftnde ta· 
tarak bütan dikkat ve ebem· 
mlyetlerlle vadfeltrlne bayat· 
larını bauedeo memurlar, her 
Ulrlft huzur ve refaha liylk· , 
tirler. 

65 - TGrklyede rloıı ve 
sınıf fikirlerini koroma " 
yayma, eınıf mflcadelest mık· 

eatlulle cemiyet korulmıyıcak· 
tar. Devlet buııuei daire ve 
belediyelerle dulete bağla mel· 
eıaeıelerdeo blsmet kırtılığı 

aylık n Ocret alanlar hulun· 
dokları nzifenln sıfat n bO· 
Tlyetlle cemiyet kuramazlar. 

66 - Talebe cemiyetleri adı· 
nı taııyın kurumlar hiçbir ıo· 
retle ılyasetle fıtlgal edemezler 
ve hiçbir ıoretle bulundukları 

mektebin, fakCUte ve enstkG· 
atın ldareeine karoı herhangi 
bir faaliyette bulunamazlar. 

67 - Tark leçlleıinl 

yıpmıktı devletin fayda göre· 
ceği makeatlula . cemlyeı kur· 
mak veya kurulu olanlarının 

oubealnl açmak için fora Vekil · 
lerl heyetinin kararı lazımdır. 

69 - Memur olmıyıo eer· 
ben meelek erbabının milli 
Tilrk mevcudiyeti için lüzumlu 
ve faydalı olın hizmetleri pır· 
tinin takdir gözQ ~nünde tutu· 
lor. KabUtyetlerl ve hizmetleri 
karşılığını görmeleri lçlo faali· 
yetlerl sahasını açık ve emin 
bulundurmak vazifelerimiz • 
dendir. 

Sekizinci KıAım 
Yatan l\lndafaası 

70 - Vatan miidafaası mnıt 
vazlfelerlo eo mukaddesidir. 
Putl, askerliğin umum vatan· 
daelara fetlnaeız tatbiki eeaaım 

kabul etmtetlr. Türk ordusu 
hertOrlG slyaa'.i mfilAhı~a ve 
tesirlerin üıtOndedlr. Ordunun 
kendisine verilen ynkııek var.I · 
feyl henn muvıffıkıyetle Ua 
edebilecek kudreti haiz ve 
asrın tekemmftllerlne uygun 
vaeıtalırla mncehhez olmasın·ı 
ehemmiyet veririz. 

7 l - Devletin yfikıek bOo· 
yeelnln sareılmaz temeli olan 
milli mel köreyl, mllli varlığı 

ve lnlullbı kollıyao cumurlyet 
ordusunun ve onun fedık4r ve 
kıymetli menıublarının dalma 
hClrmet ve şeref mevldlnde tu · 
talmııını ıaretl mıhıueada 

itina ederiz. 

Sıhhat 

Eczanesi 
Ucuz, taze, temiz il Aç bulunur. 

11 Başdorak - Bayak Salep
çt Hanı karoııında .• 

Ayvalık Belediye Riyasetinden: 
1 - Mazot: yanıp koklaomıt bakiyenin azami haddi % 1,G 
2 - Kftlfin nlıbetl 

3 ~u miktarı 

4 Keııafetl tzaf lyeel 
5 Mansaraeı açık kave renginden koyu kahve ren· 

gine doğru bir renk keıbedecektlr. 

6 TeoekkOIAtı: aeyyıl 

% 0,5 
% 0,5 

0,98 

7 Kalori mlktan Hgarl 10000 
Bu enaftı ılınacak aııgarl allmıı ton mazot ilk partisi 1 bazl· 

ran 935 te onbee ton olmak ftzere teslim olunacak ve mOte· 
kisi dçer ay aralıklı ve fakat makineler faaliyetinden blmıya· 

cık surette aç partide teellm edilecektir. 
Her teslim edllen parti mazotun zahiri muayeneıt ve makine· 

de kullanılma euretlle tecrGbesl yapıldıktan eoon lkabul edile· 
rek bedeli ödenecek n muayenede fenni vasıflara uygunsuzluk 
ııezllecek olursa o parti kabul edllmlyerek geri verilecek Ye bu 
busueta lhtllAf çıkllğı taktirde lıtanbul beledlyeal klmyıbıneıl 
tahlil raporu her iki tarafca da muta olacaktır, tabltl Ocretl 
mOteahhlde •ittir. 

Makine) yağı: Vakum oll kumpanyasının l 06 numaralı trak· 
tör yağı olup kapalı tenekede bulanacak ter. 

Yukarıda ~flafı yazıh mazot ile asgari bee ton vakum oll 

kumpınyaııının kapah tenekelerde bulunan 106 numanlı ırak· 

tör yağı yirmi ıOo mftddetle ve kapılı zarf usullle ekelltmlye 
konulduğ• ve tekllf olunacak flıl haddi lAylk görOldOğO taktirde 
mayısın ylrmlıltıncı puar gftna saat onbeo buçukta Ayvalık 

belediye encnmtnloce lbıleııl mukarrer bulunduğu ve tallplerl 
yfizde yedi buçuk nlsbetlnde teminat akçelerinl belediye vezne· 
ılne depozito ederek makbuzunun teklif kAğıdına rapteylemelcrl 
ve teklif zarflınnıa mayısın yirmi altıncı pazar gOnQ eaıt on· 
beş buçuğa kadar Ayvalık beledlyeelae vermeleri ve bildirilen 
gGn ve 11atten sonra verilecek teklif zarflarının kabul edllml· 
yectğl il An olunur . 

Ayvalık Belediye Riyasetinden: 
Ayvalık belediyesi Jçln ntın alınacak Oıram veyı Flllps mar· 

kalı 100 tanesi yetmlo bee ve 900 taneııl kırk vatlık 1000 tane 
elektlrik ltmbası kapılı zırt uııullle ekıılhmlye konulmuo ve mayısın 

yirmlaltıncı pazar gtınd ııaat onıltıda lbıleei mukarrer bulunmu, ol · 
doğundan Batmak letlyealerln yazde yedi buçuk nlebednde temi 
nalı movak.bte akçelerlol Ayvalık bt1ledfye veznesine dopoalto 
ederek makbuzunu teklif ktğıtlarınıt rapl u~ mayısın yirmfttl . 
rıncı p11ar gflaO saat onılhya kadar belediye encllmenlue ver 
melerl ye bildirilen g6n ve ıaatten sonra verilecek teklif kA~ıt · 

lınnın kabul eclllmiyeil ilAa olma ar. 
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Balıkesir Vilayetinden: 
l - Ekslltmlye konulan iş Bahkeslr vlllyet merkezinde Bft· 

kumet konağı binaııı bina lo~aatı her t6rlil tesleatlle 

heraber bina ve tesisatın keşif bedeli 165,070 lira 75 

2-
A 
B 
C 
J' ., 
.... 
G 

3 

4 
5 

6 -

7 -

kuruştur . 

Bu işe alt şarıoameler ve evrak ounlardır. 

Eksiltme şartnamesi 
Mukavele projesi 
Nafıa işleri şeraiti umumlyeel 
tlusu:ıi şartname 

Keşif cetveli ve ellellel flat cetveli 
Bt•ş adet pilin 

latiyenler bu iJBrluaıoelerl ve evrakı yc.-JI llr11 tılU kuru, 

bedel mukabilinde vllAjel encümeninden wya Galatada 

Büdaveodi&ir hanında 61 No. dan alablllrler. 
Eksiltme 22 mayıs 935 tarihinde çarşamba gtıoil &aat 
15 te vilayet encümeniode yapılacakttr. 
Eksiltme kapalı zarf usullle yapılacakh:r. 

Binanın yalnız idarel hususiye ah 85,78!1 seksen beşbln 

yedlyüz seksendört lira keşif LedeHI kısmın 934 büd· 

cesinde mevcod tabsieatına göre 52000 elli lklbln lira· 

lık kısmı ekelltmlye konmuştur. DJğor kısımlar 93<> 
senesi içinde tahsleatınrn kabul ve tasdiki halinde ek· 

elltmlye konacaktır. 

Eksiltmlye girebilmek için isteklinin 3850 lira mavık· 
kat teminat vermet1i bundan baoka aşağıdaki veeikaları 

haiz olup göstermesi lazımdır. Ekelltmlye eoaz bir par· 

çıda 50000 liralık birinci nevi idare blnaııı yapmıe el· 
doğana dair Nafıa vekıUetlnden vesika alanlar glrebUJr. 

Teklif ınekıupl1rı yukarıda fiçünca maddede yazılı saat· 
ten bir eaat evveline kadar vilayet encümenine getiri· 
lerek eksiltme komleyonu reisliğine makbuz mukabilinde 

verilecektir. Poata ile gönderilecek mt>ktuplaran nihayet 
üçfincG maddede yazılı saate kadar gelmı, olmHı ve 

dış zarfın mühilr unvanll~ iyice kapatılmıo olması lıi· 
zımdır. Postadan olacak gecikmeler kabul edilmez. 

9 12 15 19 1355 

bulunur. 

A mba laj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan ~IJ markasıQı arayınız. 

lstanbul: Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 25600 lira olan 16000 metre kirpas 
kumaş 19 mayıs 935 pazar gü"ü BBat };) de Kaaımpa§a'da ko 

mleyon bloaeınd.ı kapalı zarf 111 ekslltmlye konulmuştur. Şut
-~\\lllllllllllllllllllllllllllr Dok lor ,.lllllfllllllllllllllllllll/k,. namesi 128 koro~ mukabilinde komisyondan her gün ahnabllir. 
~ ~ lıteklllerln 1920 liradan ibaret olan muvakkat teminat makbuz A. Kem al T o D ay -=- veya mektaplarlle kanuni belgelni hevl teklif mektuplarını belli 

saatten bir eaat evveline kadar komisyon relsllğlne vermeleri. - -- -_ Bakteriyolog ve bulaşık ile salğm hastalıklar - -~-----------2_1 __ ı_2_1_1 __ 2_2_5_:J_ı_2_ti-:l __ 
- birinci sınıf mntaha88181 = -= Baıımahane istasyonu karııaındaki dibek 110.kak baıında 30 eayı· -

lı ev Te moayenehaneainde eahab eaat 9 dan akıam ııaat 9 a kadar = = hastalannı kabul eder. = 
.Müracaat eden hastalara yapılm81!ı lazımgelen eair tahlilıit ve = 

- mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmaııına cevaz gö- = = rfilen Pnomotorake (hava vermek) muayenehanesinde muntazaman ~ 
ffif 1111 yapılır. 11111111111111111111111111111111111illI11111111111111111111111111111111111 frF 

DOKTOR 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi Rontken MOtabassısı 

llERNE\'ı RONTKE MUAYENELEHI 

ve El.EKTIR1K TEDAVIJ.ERf. 

Yfirüroi,eo ve BillıaSJa RAŞİTİK Çocuklara Ultra- Violc 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri Y Rpılır. 

ikinci Be ]er Sokak Fırın Karom No. 25 

lzmir Liman işleri Alım Satım ko
misyonundan: 

lzmlr Ltmın işleri umum müdürlüğOnOo gQmrük idareel kar· 

şıeında ve mendirek üzerinde bulanan kömür depolarında bir 

numaralı depo bir sene müddetle kiraya verilmek i!zere 5 mıyıs 
1935 gftolemecinden itibaren onbeş gftn mtlddetle açık arttır· 
mıya konulmuştur. 

Arttırma mayısın yirminci pazart<!el günQ saat onahıdı birinci 
kordonda lzmlr liman işleri umum mDdürlüğG bin11ında yapı · 

Jacaktır. 

Şartname41nl her vakit komisyonumuza mflracaatle göriUeblllr. 
Arttırmaya gireceklerin yOzelll Uralık temluıt makbuzu veya 

banka mektuba ile birlikte komisyonumuza mftracaat eylemelni. 

6 12 15 19 1309 

Manisa Ulusal Mallar Modorlü
ğünden: 

Ctnel 

Ozancalı köy tlmarı 

Miktarı 

hektar 
Kıymeti 

U11 

e;edevre mevkii Mer'a 276 4000 
Yukarıda yazılı mer'a 1.5.935 tarihinden itibaren bir ay için· 

de iateklf çıktığında pazarlık surettle Htı!aca~ından lettklllerln 
MaıılBB Ulusal mallar dıalreslne gelmesi tlıln olonor. 

10 12 1312 

f1111111 ll llll l il llll lll 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' 

_ Beynelmilel Paris Panayırını =: 
~ Ziyaret Ediniz.. ~ 
_ 18 Mayıstan 3 Haziran 1935 e kadar = 
- Fazla Mah1mat Almak için Fra o sız Ge- ~ 
;; neral Konsolosluğuna veya lzmir Fran- ~ 

=: sız Ticaret Odasına MOracaat.. ~ = 111111111111111111111 l l l l l l l l l l lll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l il l l l l 111111111111111111111111111111~ 

Bodrum Beldiye Riyasetinden: 
Bodrum kHıtbaeının tahminen 80 hektarlık l ·2000 ve 1 ·500 

mikyaeında iki kıtı halihazır harhaaUe l 1000 mlkyaeındı ınOn· 
hanili teevlyelf hultası ve kıeabaoın müstakbel şehir plloı ka· 
palı zarf ueuln ile ve 25 gilo müddetle müoaka~adadır. Talipler 
arttırma ekelltme nizamnamesi milclblnce müracaat etmelidir. 

Talipler şeraitleri Bodrnm, Ankara, Jaıaobul, İzmir, Mu~la bele· 
yelerloden aramelıdırlar. l O 12 13 1360 

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

u~mürr Şulbesö 
ikinci kordonda Borsa civarında kendi binasında 

TELEFON: 2363 --·····----
Hertnrln Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

Mnsait şeraitte mevduat khul edilir 

Hububat, nznm, .incir, pamuk ,zeytinyağı, afyon ve 
&air, emtia kumusyoocoluğu ıapıbr. Malların vftru· 
donda &abiplerine en mOaait ,eraitle avans verilir. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI r• 

11CERES,, vapuru 16 mayısta gelip yOkOnü boşalttıktan '°0 

""'' sonra Borgas, Varna ve Kö!tence limanları için yak alıca eflı 
"GANYMEDES., vapuru 18 mayısta gelip 2:l mayıstı AP~ıır· 

Amsterdam, Roterdam ve Bamburg Umanları için yok alıca t 
Ao't.' 

" CERES ., vapuru l haziranda gelip 6 hazirandı k!Jr• 
Amıterdam, Roterdım "e Uamburg Umanları için yok alıcı 

SVENSKA ORlENT L1NJEN uı ff ıoıburg, •'NORDJ .. AND,. motörfi 2 haziranda Roterdam, 
penhage, l>aoızlg, t;dynla, Cöteburg, Oalo vr. 

llnıanlımu11 hareket edecektlr. 

t1' fsbııdJDI 

SERVİCE MAR1Tbt HOUMAIN 
Garbı Akdeniz için ayda bir Muntazam S«'fer de 

"PELEŞ,, vapuru 16 mayısta gelip ayni günde aaıt 1 

Uayfa, Maltı. Marsilya v,, Bareelon• hareket rdecektfr. d• 
b r.lr•ll 

" A l.BA JULY A ,, vapuru 20 haziranda geJip 21 1 · 

Malta, Marsllya ve Baraelon 'a hart ket edecektir. 

NATJONAL NAVIGATION CO. Ol'' GRECCE 
İzmir Nev· York araeında ayd• bir muntazam sefer ,~ 

:rJetYo 11RINOS., vapura 14 mayısta lzmlr'den ( Doğru ) 
fçJn yılk alacaktır. 0~ 

"TAMESIS., npuru 20 haziranda lımlr'dtn (l>eğru) rJetY 
için yilk alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 1, 

Hami": llAnlardakl hareket tarihlerindeki değlşlklfklerdeo ıeeJI 
mes'uliyet kabul etmeı. ~ed 

Fazla tafsilit için İkinci KorJ011da TabmU ve Tıbllye ti' eti 
dfllP 

binası arkasında Fratelll Sperco acentalığma mflracıat ~S 
rica olunur. T11lefon: 2004 · 2 ::;;; 

V. N. 

VV. F. ll. \' au 
Oer Zee 

& Co. 
UEUTSCHE LE\' ANTE LlNlE 

u ALlMNlA,. vıpuru 8 mı· 
yısta bekleniyor, Anvers ve 

Bamburg'tan yQk çıkaracaktır. 
"AKKA,, vapuru 19 mayısta 

bekleniyor. Hımburg v.e An· 

veratf!D yük çıkarıcaktar 
u BERAKLEA,, vapuru 13 

mayıstı bekleniyor, 16 mayısa 
kadar Dünk.erk ve Anvert1, Dl· 
rekt, Roterdam1 Hamburg n 
Bremen llmaulırına yflk ala · 

caktırr. 
11 AGDROS,. vapuru 27 mı· 

yaeta bekleniyor. 30 mayısa 

kadar Anvera, Roterdam 1 Ham· 

borg n Bremeo lçfn lyük 

alacaktır. 

ARMEMENT H. SCBUIDT · 

BAMBURG 

• 
Mez 

Aile Yuvası 
Göztep~ iskelesi aile yo•-:; 

mayuın birinci çırl':,.e 
gtina açılacaktır. GeçeD 10 •Ö'" Hyrn mOştullerJndeD ., ıe· 
ğü fevkal4de rağbet '" ,, 
veccOhten cesaret alaD 1;0. 
mfieselslerf, hoyıl dıb• ~1 
kemmel ve çok dah• a> 0• 

terblbat almak soreafle 1 

nyı açacaklardır. ,.rl 

Göıtepe aile yov.,ı,k fi ı 
bonfur, ucuzluk, teDJlıll llJ 

fı t ıeııP bfltftu içkilerde ne ase ,,. 

etmiş bblonoyor. Yu••• 011 esOO 
yın mOıterllerlol dl 

1 etaıelr için hiç bir fed•U' •,;ıe 
çekinmemiştir. Gôıtepe 11, 
yuvasına şeref verecek 

0 ,~ 
sayan mQşterllerln bet •0:~ 
memnun kalacak.lırı UJO k•· 
kaktır. Bir defa tecrobe 

f ldlr. 81 
Mez Aile f u"' 
Mftsteciri Keııs:-

1'8' Olivier ve şore 

" HANSBURG ,, npuru 5 
mayısta bekleniyM. Bamburg 
ve Anvera'ten yftk çıkaracaktır. 

u TROYBURG ,, 21 mayısta 

beklenlyer. Anvere ve Ham· 
borg'tın yök çıkaracıktır. 

SERVİCE otnEcr oANuetEN sı Limitet 
TUNA BATTI 

vaptl' 
11ATIO,, motör6 14. mayıstı 

bekleniyor. Budapeşte, Bratls· 

lav, Viyana için ynk alacaktır. 
0 TlSZA.,, vapura 5 haziran· 

da bekleniyor, Budapeşte, Bra· 

tlelav ve Viyana için yilk 

alacaktır. 

"DUNA,, vapuru 30 hazl 

randa bekleniyor. Bodapeşte1 
Bratiılav ve Viyana için yOk 
alacaktır. 

JOBNSTON VAREN J.lNES 

LTD T,lVERPUL 

" QUENMORE ,, npuro 20 
mayHta bek.lel\lyor, Llverpul· 

dan yilk çıkaracak ve Borg89, 

Varna, Köetence, Galaç ve 

Bralla için ynk ılıcaktır. 

TBE EKSPORT STEAMSBtP 

CORPORATıON 

" EKSELSIOR ,, vapuru ha· 
len llmanımııdı olup Nevyork 

için yük almaktadır. 

"EKSMINSTER., npuru 15 
mayısta bekleniyor, Nevyork 

lçtn yflk: alıe1ktır. 

"EXARCB,. vapuru l hı· 

zlranda bekleniyor, Nevyork, 

Boeton ve Ffladelf iya için yük 

alacaktır. 

N. B. - Geliş tarihleri ve 

vapur tarihlerinde ıcentemJa 

hiçbir mes'uliyet kabul etmes. 

Telefon No. 2007 200S 

Acentası 
ıot4"' 

Cendell Han. Btrtocl 
Tel. 2443 d 

.ı..a . 
The Ellermın IJ11e• JS 
"ALLGERlAN ,ıporD . .a• " 5,,0...-

mıyıeta Ltverpool te f e ,,-ı 
dan beklenmektedir. 1 ıcts' Poo 
zamanda doğru I.ıtver 

yflk alacakt1r. .,ı· ., .. 
"POLO,, vapuru dl odr' •' 

hıyetlnde AnveH, Lo .,.,ıo· 
Halden gelip tahliyede ıoodt' 
nae1k ve ayni zaDJıDda kl•f· 
ve Holl lçlu yflk ılıel ti .,;. 

110PORTO., vapura _., 5,111· 

bayetlnde Lherpool '' 
eea'dın beklenmektedir. 1ıo' 
The General Steam N•'11' 

Co. Ltd· f! _,,. 

' "ADJUTANT,. vıporo "ııt· 
k ,ı.e• 

yıata Londra için yG ıe 
J,10 

Deateche J.efıDte t"'' 
15 oı• rt' 

.. ULM,. vapuru 1.o•' 
Bımburg, BreıneD te 

ten beklenmektedir. b•''' 
" ANGORA ,. tapuro IJDf'll' 

limanımızda olup yok 

maktadır. , .,. 

Not Vorot tırthlert ' ~· 
parların Wmlert o.erto' ~ 

' uye• tlkllklerdeu me• a 
clllmeoa. 


