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lltırriyei. 
i . 1'aribsel :nrtinin on onbir yıl 
,Ç•flde baıard,ı derin devrimlerden 
d' lla6biıni, ıiç fiibheaiz, din ile 
):• işlerin birbirinden ayırmak, 
..: '1.tlara onıuz bir "icdan hür· 
"'Yeti teınir etmek olmu~tur. 

ı,~lk ba!ıtda din ile diioya İf• 
l'Qllbi •yırıııak insana pr.k o k.~ 
loey 11t glrünmiyebilir.t_ Laiklik bir 
d'f.i e~ büttın hayat şartlann1 

111 lli~k, ona yeni bir istika· 
ea •e •u · ·L • b' bıı ııtı .. amette yep·yt:m ır 

,.._:~~-kadar neden mühim 
deti " La11ıte göklerini bu kadar 

ıaLre uzatan bir devrim midir?. 

~· evet, öyledir. 
~ ~rihltı görilb geçirdiği her 
iti. - 11ete, her .osreteye temel 
~ren bir cAna fikir~ vardır. 
~~~ çok ilksel gibi duran, 
' ılu cümle içerisine eıkı~ll· 
o ~ ~n cAna f ikin hakikatte 
~ fllliyetin, o IOB)eteoio bütün 
...._._~_ dfltünOo, biliıi •e yııayıı 
~~i Y•pan bir temel gibidir. 
" t;elı:t:-,. d ır.. • el' • • ''-a -... er,ıştır ınız mı o soıı· 
' •uı1o hayatını alt·fiıt eder· 

' ' ~k kıea bir zaman içinde 
bit ~ dıı ydzü taoıounyıcak 

alır. 

"et ::- dUnkü soayetemizin te• 
~din fikri idi. Aile ocak· 
.__ '-tlayımz, okolalanmız· 
~ ~ Yaptığımız iılere, kar· 
~" hGkdmet eiıtemiııe kadar 
~ bQ din fikrine bağh idi. 
~ ~nomide bir yenilik mi 

buyordu, biçbiroey yap-
~ IUDIDID tefbiJW&DllDA 

~ ' lllelell parayı ifletmek, 
l"-' "'- vermek içiD kendhine ' r:tklli liri verilen bu adam• 
~· lalerdi, 1ki Çİlgİ ile ÇO• 
"'it r~ reeim deni öğretmiye, 

' ~ aldırauya hakbmuı 
~ ~ lhilmüz ona Tanrı N iaia vermiyordu. Ra· 
Se ~b da yolda bir cigara tS.:: . tan birini polia hemen S' ith.den çevirir, günlerce 
~ ceaaevleriııde sürün· 

~~dJti ~nmısıo, kanlanmı· 
lu..._~ Çaqaflann uzunluğunu, 
~ : ~şôrtülerinio kalın· 
~ _ -~i kendi zevkleri 
• ~ -_....... karanlık kafalan 
~ lair ~ıla bir arabaya bi· 
.... Yere 'd d' . P li 't --~ gı emea mıa. o ı 
~ b k1orakola gölflrör, 
' 'htı itlettirdiği kannuı aiz. 
ile ~~~ •Yine yollardı. lleroeye ,...,_ak yftaüoden Taon 

' llt.._ "•lllıza bir sürü yabao
h._ ile it, Tanrıya tıpınmayı bile 

~ .::b •erilir bir ahı·verit 
•l' ı"- Qflardı. Tıb fıkiılte· 
~ ~ ~ bedeni üzerinde bir 
~~ ~ yapmıya blkııııanız, 
-.:~ il •nır.a dikilir, yaııak 

)~iliQ ~ 64-t diye telefonun, oto· 
llt

4 
il dGt~lnlekete girmf"sioe, ana 

'-t ı.y, Yen· •nlara karşı koruyacak 
'tin "e ı elliblar alınmaaına on· 

"'-•· •-."cl'lneılerdi. Yemek )iyişi· 
, ...... ,. eoZ' kadar be11Cye bu· 
ı,-.:.~ t;otG lnuılar, lokmamızı ağ· 

-.,.. '•elı: · · k 1 ' b·ı ıçın çatala u • 
''lılı l>in filı:~ e. razı olmamıolardı. 
~ eaı Ilı herıeyimize, hara· 

• llfa)[ • il.... "'1i11tize ıncelilderine kadar 
~''re, 0 

kadar eokmuılardı ki 
--~lnıy1 ~lalaımıya değil yı. 
'- )et ll'1k ıle hnkao yoktu. Cu· 

'-t~ -.llllek p~~iıi iıe baıladığı 
~ C) , bta Cli ışte bu halde, bu 
~'-a11t Gı fafayııda bulmuş, ilk 
it. • ~ deri ere de parmığanı he· 
llb.L:..,a ia.ı° . Y•raya baamıı, din 
L ~ i • erıni b' b. · it h.tı. ır ınnden ayır· 
~ . \tıarı anııtır. Tannnın is-

~- k 1•, . zamanın istediğini 
~ ~di aklına, kendi gö· 
~ ~ ilca hereeyimiz bir· 
~t ot -._ llliye baılamıı, mem• 
9' '--._ ltlıa gibi kıaa, çok bu 

1flt btar..J de laauamı1acak bir 
an dolayı gelmiıtir. 

••• 

Meyva ihracatı 
Torkofis, Buyıl Meyva ihracatı
nı Tenıin için Temaslara Başladı 

lzmir'de hergftn sabahları Çlkar siyasal gazetedir. Telef on: 2776 
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C. H. P. Bftyftk Kurultayı açıldığı gOn, Atatftrk delgeler aruında .. 

.. • .. . &ya0n c:is·.:;iı 'sö;*iô~~-;-=·:-::ı.::::-::ı.::::-:·.-~ 

Uay8tta En Fazla Yalan 
Söyliyenler Erkeklerdir. 
Ahenk'in Eski Yazı Odasında Eski 

Meslektaşımızla Bir Saat .• 

ı
r Sorduğum sualler şunlardır: 

.. 1 - . Hayatta ençok korkduAunuz dakika, 2- Eoçok M\'İndi· 
ğınız .. d•~ıka, 3- Saadet hakkındı~i. telakkiniz, 4 - En fazla ya• 

\.... lan eoyliye11 kadın mıdır, erkek mıdır, 5 - Yalan lazım mıdır? 

Abrnk m•tbaaıının 6tt k•· yetil kua var. lbtarıcla mGıet· 

§tınd•yız. Dıv.rl111 pembe bo· tlpler çalıoıyor, ıtağulan maki· 
........................... ~ ....................................... 4 ........................................................................... . nelerin ıeılerl Reli yor. Pedalt.r 

C. H. Partisi Kurultayı. 
Komisyonlar Geceyarılarına Kadar 

iş Başında Bulunuyorlar .. 

w ru ındaki 1 "\ 

r iı'i u · ınaı ' biri l ı· ., 

flesscscler 'ıırdun Hertarafiıı Dağıtılacak, 
Kara ve Deniz akil Vasıtalaı-ı Taı·ifele

ı1iııde Ahenk Temin Edile~ek .. 
Ankara, 11 (A.A) - C. 8. 

Partlıl Bıyak Koroltıyı bil· 
dirlğl : 

C. B. Pırtlıl Bayık Kurul· 
t•yı komlıyonları 11 5 935 cu. 
marteal 11bıbındın geç nkte 

Balkan Andlaşması. 

kıdar çalıımılırını dnam et· 
mitlerdir. Bo çabıma geceyarı· 
ıına kıclar ıtlrecek yınn aabıh 
tekrar bıtlanıcaktır. Program 
komisyonu dil cemiyeti Dyeled· 

Bayan Cevriye İımail 

yılı, loı n ktlçGk bir odıdı, 

Bayan Cevrl7e İımıll'le karıı 
k111ıya otunayoroı. Solda bir 

loleaıekte, ktat yığınları ıktar· 
m• edilmekte .. 

Bu aeılert dinlerken, her iki· 
mlz de mulyl hatırlıyoruz : 

Bo odıcla, ben Bayan CeY· 
rlye lımıU'le beraber çalııırdım. 
O, Ahenk gazeteelnln .. bibi idi. 
Ben de gazetenin tahrir mGdlr· 
ltlğtlnQ yıpıy"lrdum. Ahenk ı.. 
mlr'de nktlle çok eeYllmlı, çok 
okanın, ılJr bqb, dolna thll 
iblr psoteJdl. Bea "Aheak,, n 
11Ahenk,, te çabımığı eenrdlm. 
Bayın Cevriye LmıH, gısetenln 
lahlbl balancluğu halde fikir 
dını,maktın zeyk ılırdı. Ben 
guetede mlsah, tefrika. lllllll· 

'9DDI parçat.r dı yuardım. Bir 
defuındı "Ş•thlyıt,. Tacllelade 
bir kurban bayramı nımuını 
y11mıt, birçokları tarıfınc'lan 

- Sonu 6 ıncı yDsde -

_ • le birlikte programın ös Ttlrk· I 
Bükreş'te Konuşulan iş· :::.. çentım .. ı 1oıua.ı. çaı.. talya v~-~!1beşistan . 

ler Gizli Tutuluyor.. ,_-_s_onu--4-nc_A_ .. _hHe_de -_ lngiltere ve Fransa Araya 
T~yyare Girmek istiyorlar .. 

Bulgaristan, Macaristan ve A vustur- Piyangosu 
ya'nın Tekrar Silahlanmak isteme· Son K ş·d . ltalya Habeş'lerle Kapışırsa Alman· 

1 e ı esı. A , D y 
leri Karşısında.Neler Dilşilnil~_ily~_r? '•••baı, 12 (H-•i) _ T•r· ya vusturya y~-. !~ru Orilyebilir. 

Bükreo'te Balkan konaeyinin toplandı~ı bina .. 

Bılkreı. 11 (A.A) - Balkan Konferanııın Akdenlı ıadlıt· 
konferanıı, Romı ındlaımılarına mıl111 meı'elealne de dokundu· 
bığlı meı'elelerl ve bu 11•da ğu ınılmıktıclır. Topl.atının 
Tona meı'eleılle AYaıılary•'nın çok içten olduğu kaydediliyor. 
erginliği, Avaıtorya . M•c.tlıı· Btlkreı, 11 (A.A) - S.bıb 
t.a ve Bolgarlıtın'ın ıClel ııtı ır;azeteleri Balkan andlıomaaı kon· 
UUerlnln değlıtlrllmeıl h•kkın· ıeylnln çılıtmuın• aıun bö · 
claki lıteklert Ye ltılyı tarafın· ltlmler özgCllemekte, konseyin 
elan dCltClnCllen ortı Anupı ilk oturumuna bayık bir önem 
buııının peklttlrllmed mea'ele· Yermekte Ye bu oturumun prog· 
dal koaatmottar. - Soao 6 acı 7Gsde -

yıre plyıugoıonun keıldeılne Londra, 11 (A.A) - Eko nln Grneğl olın bu tııen uluı· 
bogGn de devım edllmlttlr. dG Parl mubıblrl İtılyı·Babe· lar karamonan ağır ıurette 
Kuanın numarılırı bildiri · tlıııan anlıt•mımulığının halli 
yorum: 

2094 
Numarayı 10 bin 

8342 16492 
N omaral.ra lldter bin 

495 5816 9371 16815 
- Sonu 4 ncCl yllıde -

Diin üzüm 
Mes'eleleri 

için bir Fran11z lagtltz ıeteb · 
bClıtl yıpılaca~ıaı bildirmek· 
tedlr. ltılya'aın ErJtreyl Somı· 
llye bıAl•mık için Banr Ye 

Ogıdealyi elde etmek mıka•· 

dile lcıhınd~ kuvYet kullana 
c•A• muhakkak bilinmekte, 
lngtllz bClkdmetl Mançuko iti· 

ve incir 
Konuşuldu. 

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

Şimdilik ilk iş Olarak "Milli Mar· . 
ka,, Tesis Edilecektir. 
~~~~~~-~~~~~~ 

lımlr ka~u meyyı ihracatçı· misin ıtandardlzaıyona bakı· 
lır birli# idare karala Ye ibra· mandan ıehdmlsde tetkikler 
cıt tıclrlerl din bor• ••lonun yapmakta olu ıtududlluyol! 
da bir toplantı yıpmıı Ye bu tetkik komllyoaa Gyelert de 
toplantada ihracat mıbıallerl· - Soaa 4 aeCl 7e.de -

Babetiet .. n'ın TGrkiye elçiai B. Markoa 

mlteelllr olmuındu korkmak· 
ta n Anapa'nın aly-1 ., .. ı. 

- Soaa 6 ıDCI 7Gscle = 
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üç Andaç 
Tar kOyUieOnao, denime 

ve onu koran Atatftrk'e 'fe 
yurduyla göklerine, denizlerine 
kanıt açan bfiyflk ordunun 
Mehmet'ciğlne bığlılığını gôete· 
ren flç ındıç, T4rk varlığı için 
birer klptfr... AtatOrk, denim, 
temetçik ..... 

Memetçlkler: loandılır, dö· 
ğO tüler, öldCller. BugOn oahla· 
nan ve ıklın ere mi yeceğl kadar 
yfik lm'v ol n T6rk varlığı için 
hep barı çağlarını gözeten Me· 
metçlk bir gnn gelirse inandığı 
dav l~ln yelesi ·kabarmıı are· 
lanlar gibi dagnonr. BdtGn yor· 
da, ulusu kurtarır ki, bo, 
Ttırk'On eaemayan lnıncıdır. 

AtaUirk: Karanlığı yırttı, ken· 
dini do uran ulusun benliğini 

kurtardı. Sarsılmaz temeller 6.a· 
tGnde bir daha yeniden kordu. 
O, arlığın canına, kınına bO· 
yok gOrestyle hız nrdl. Kıy· 

naldarı tanıttı, fışkırttı . TGrk 
gençliğinin earılaca~ı 'fe kanı 
kana emeceği ana me melerinl 
gUsterdl. Devletin, ulusun bd· 
Uin kuramlarını yeni bir yol 
ve çıkar bir yöntemle yarfttu. 
Kara kaneıln uyutucu ve ha· 
nıltıcı karumlanm yıktı, onları 
din perde l altındaki eıekın ve 
kaypak yolundan ıy11dı. Genç· 
llğe gerçekleşml ve mdabet 
blllmlere dayanın yepyeni bir 
yöne1ge verdi ki, bunlar Alı· 

tOrk'On bfttlln TOrk gençliğine 
Ulkenmez bir sangueudor. 

DeTdm: Kabarın hlr dalga 
gibi boralar, kasırgalar yar1th, 
yıktı ve yepyeni bir Yarlık 
kurdu. Ne saltanatı, ne hlltfetl 
ne urığı, ne fesl, ne peçesi, 
ne tekkesi, ne hırfı 1 ne med· 
re esi, ne de fizOnGn bir t0rl6 
eevmedfğt o mantı heyuld!ının 
dili kaldı. Daha açıkçası yurd· 
da yeni doya,, yep yeni bir 
inanç yarattı. KflltOr, ekonomi 
toprak, eağhk n soysal bıkım 
lırmdın ve her alandı teknl · 
ğln Ost6nlGğftne inandı ve inan. 
dardı. inanılan leler ıevlUr ve 
inandırılır. ÇftnkO ıne1k lna · 
nılan işler evlllr ve eevdirlllr. 
Vakit vakit tekkeler hortladı, 
oeh Saltler, şeb Esıtlır gibi 
çQrOk ruhlardı ve bozuk kılı· 

lardı p lanmıı gerilikler bo 
ğaldo, yerin dibine geçirildi. 
Doğu dı dOndarlırı, batıda Kn· 
bll!yları unun veren Tfirk 
ulusu borılıkların eon çökOn· 
IOeftnden artı kalın birçok 
kafalara bir kez daha kopardı, 
a:tı. Zengin kOltOrO, eeslz tı· 

rlbl olan TOrk gövdeelnl bo· 
ğucn ve yırtıcı dlkenletden te· 
miıledl. Tıpkı dikenlerin ur· 
dığı, yılanların kıvrandığı gftl 
bahçelerinin onır1lması gibi .. 

Devrim: Yollar açh, demir
yolları ve tQnellerle dığl1r1 

aştı. En uzak yerlerde kıran 

lık izlerde okolalar kordu, 
ışık yarattı. Ytızblnlerce mil· 
yonlarcı çocuklarım devrimin 
ateell pervanelerini öğretmen· 
lerln eline 'ferdi. 

Öneeden Tftrk,ten baekasının 
elinde olan bOtOn ean'atlan 
TOok'On erkli uz elli yaratıcı 

eline verdi. Her çeşid fabrika· 
lar kurdu, petrolı, benzine ve 
hfltOn madenlertı elattı . ince 
aan'ıtlarda mftzlk ve bedllcl· 
ilk gibi Tilrk ruhonun inceli· 
ğlnl yOkseltecek kertede yurda 
ve olasa yeni bir ufuk, göze· 
rlm açtı. KöylOyfl tflrlO verim· 
lerden her birine ulaŞtarmık 
için akla gelen heroeyl yap· 
tırdı. Bir tek TQrk baokaeı 

yokken ve gırtlağını kadar 
borca girmlıken ulueıl b1n . 

r G lÜI ifil lÜI ifil T e ~ - y a z o D u y lUI k 1 a ır 1 1 Ktıçtl~'~u~:ıntarı 
Atatürk Balkan Könseyi Neleri Ko- ı11mz=ub!-==1~:=r~=====.~u=~:~=~ ...ı~d~· 

1ngmz~~·irak nu~tu ve Ne Kararlar Aldı? :!!:.m··~.dm·::.~ ... m~ .. kl' 

Krallarını ' • ~~;;~r Içio eşriyat 
Tebrik Ettiler. latanbul, 12 (Baeuet) - Bcıkreş'ten bildiriliyor: lıbıylık köy btlreu (K611,... 

Ankara, 11 (A.A) - lnglllz 
kralı be.alncl Jorjon jGbllesl 
dolıyıelle Relefoumor Kamil 
AtıtGrk ile mGprGnlleyb kral 
baz etleri araeındı ıtağıdakl 

telgraf tar ~ekilmiştir: 
Mıjesllerlnin tahtı çıkıılırı· 

nın 25 inci yaldfin6mClnd kat· 
loladığı bu anda kendilerine 
çok eamlmi tebrlklerlmle bir· 
il te şahsi saadetleri ve krallık 
alleslnln s adeti için olan h•· 
raretlf temennilerimi arzetmekle 
bıhtiyırım. KAMAL ATATÜRK. 
TAHTA ÇIK.IŞININ 25 inci 
eenel denlyesl mnnuebetlle 
nkl naziklne tebrik 'fe temen· 
nllerinlze batan kalbimle te· 
tekkar ederim. 

Jorj 
Ankara, 11 (A.A) - Relııl· 

comor AtatDrk'le Irak kralı 

ıraunda aşağıdaki telgraf lar 
teati olonmuıtar. 

Hışmetld birinci Gazi H11· 
retleri. lrak kralı. 

Allei krallyelerlle dost Irak 
mtlletlnl sevindiren mes'od hl· 
dlseyl ee'flaçle öğrendim. Zatı 

hışmetınelerlnln, kraliçe ve 

genç vellıhd hazretlerinin sıh· 

hat Te sonsuz a11detlerl hık· 

kında eamlmi temennilerimi 
takdime mfteareıt ederim. 

Kamili AtatOr 
Kamfil AtatQrk Hazretleri 
Zatı devletlerinin nızikine 

tebriklerinden çok mfltehassls 
oldum. YOrek:ten teşekkOrlerl· 

mi ıunar ve aaadetlerlnlzlo de · 
vamı ile do l n komta TOrkt 
ye'oln ikbali hakkındaki öz 
dileklerime 1 nınmıaızı rica 
ederim. 

Gazi 

Ufaklık 

Balkan konıeylnln Blkreş'te yaptığı toplantıda konaıulın işler hıklundı reemi bir tebliğ netrl saJJ' 
l ld il.ahla J H bl de her zaman gôden kı beklenmektedir. Sı11n haberlere gfire, koneey, Bulgar 'fe Macar arın yen en ı • oma arı, ı e· il* 

Y l ' l ı rtt o ve bunları karşı yaılacak at burg hanedanının Anııtaryı'ya döntlb dônmlyeceğt, Ttırklye ile uoın ılın mea e e e e rta MI 
te4blrler) adlı bir u'lık ô~-...f Anupı pıktlırlle ılikıdar olmımağa kınr nrmlştlr. iP'' 

--------•• 1 • • • t t ++.........---••------ -- bıstnmık Clzeredir. Ba ,.ı 
• ......--. clld mGtıb111111 Dr. '•1 A 

Lehistan Dış işleri Bakanı B. K·ıt :i~'::di'"Yuıer 
B k,. M h• s •• 1 • Pollı teftiş komlıei lflf e ın Ü ım oy evı.. Hamdi Y~oer ıoyıdını 11111~'· 

Fransız Hastares• 
---------------------.. ----------------------

Avrupa Barışının Kuvvetlendirilmesi 
için Fransız-Leh Rirliği Lazımdır .. 

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

Vıroova 12 ( A.A ) - Dtın dır. Bu ılınlırdı lılerlmlzl ko her eeyden önce ha temel tıe· 
gece Frınııı elçlll~lnde verilen laylıttırmak için ıramııdakl larandın biridir. Bu yGıden 
yemekten aonra uhlııtan dıı bulaşmalar uygundur. Gene iki aloı ırumdakl doıtluğa 
bakını B. Bek radyoda oo banan için B. Lnıl'ın Vırıo· konetlendlren Franııs • Leh 
ıfiyle'fde bulanmaıtnr: .,..,. gellelnln bizce herhangi aodlıımuı b1rıı itin önemli 

ÇalıTmamısı kıbal edekek bir naslkllk çerçeveılnl çok bir yardımda bolonmıktadır. 
Vareon'yı gelen Franııs mea· ıean önemli bir anlamı 'flrdır. Pırls'te olduğu gibi Varto· 
lektaıım 8. Lnalı Vıl'fOn'dı Bay I..nl dı radyoda şu va'dı da iki hClkdmetln amacı 
eeltmlımıkla çok bahtiyarım. ıfiylnl nrmletlr: birdir. Barışı korumak ve pek· 
Da ıırada yapmıı olduğum ıçık - Lehlıtına memleketimin leştlrmek için 1934 te bay 
n ôzel konatmalırdı memle· eeltmını getirmekle bahtiyarım. Bek Bırta'ya karplıdığı nklt 
ketlerimizln dış alyıularıaı do· Vırtondıa ıyrılır .. en yılaıs Lehlıtan Ue Frınu aruındıkl 
kanın kôkl6 meı'elelerde bir· blqeye kederleneceğtm. O da anlıımıl11 ırııoloeal ılyuanın 
birimizden bilgiler aldık. Franea Lehlıtın alaıanan yenlUk ve ea eağlım, en canh ve en 14 . 
ve Lebletın lldıl de dGnya hı· yordeeverllğlnln örneği olan rekll Ukelerlndeo biridir de· 
rııının koronm111 amacını gGt· tlnltl M11e11l Plleadıklyl hr.e· mletl. Bu bugClD de Gyledlr. 
mektedlrler. Ba kadar ııkıntı · t •-a. y•ı•nden gGrmeml• ol ıue• u u w • Anupı barıtıoın ko•ntlen· 
lıra agraauı olan şimdiki nelll mıkbğımdır. Kendlılnl ııygı dlrilmeıl için Frannı . Leh 
nrlıiı için normal darama elde ile andıgım Loalı Bartu iki 
etmeğe ~lııırken en ağ11 zor· yıl önce bandı Fraoııız Leh çalıımı htrllğlnln. genden gane 
IOLlarla Lar••la•maL• .. ..:ıı·r. Ha d L d B arbrılmu.ı lhımdır. Savattan· 

.. .. r y &unu oetlağana .. onaıoyor o. o 
çalışmılann değerli ron 'fef'll\e&I doıtlok şimdi Bay Bekle yap beri Lebletın'ın baprdığı itler 
için iyi temellere fdıyınırak mıo oldognm ıçak görtlemede kendlılne alnılararuındı ıeç . 
işe başlamak ~erektir. rteknrlınmııtır. lkl memleket kin bir yer •ermektedir. Le. 

Memleketimizin coğrlfyı ha· ıraıında kırareııhk olmamalı · hletan'ın ber memleket gibi 
kımıodan blrblrioden osak dır. Lehlıtanda olduğu gibi koruyacağı kendi ııığlan ve 
iki hClktımet tarafından g6dtll· Franudı da herke& biliyor ki çıkarları vardır. Fakat Lehlı· 

cek yolları uptımımık için 1931 de yıpı:an ındlıomı tın areıoluul ınlıomıdın 011k 
eldea gelcUğl kadar ve ıık eık: ortak oldağomuı ııığların her· bulanmak lıtemlyor. 
genel llyıul dorumu birlikte kltllmellnl olua.l kılmaktadır. Yolcoloğuman bu ilk dura· 
incelmeye yakamael kılmakta· İki ulaı arıııadaki doetlok ğındı Franııı Soryet paktını, 

1etınbol Franııs hail•;:! 
mOdGrft Bay Muuffer ııJ 
Fran11z baetıneet lolertnl 
kik lçla şehrimize gelmlıd~.~ 
Dr. Bay Cemil Şet 

lzmlr memleket b•~ 
opentör mailini doktor ~ 
ratfir bay Cemil Şerif, A::; 
vllAyetl memleket bı _..., 
bışheklmllğl ve operat6rl~ 
tıyln edllmletlr. Meıle~ 
lu11kat ve iktidarı ile t JI 
bay Cemil Şerlf'I tebrik -"' 
ve yeni nalfeelnde de Ol 

fakıyetlerlnl dllerlı. 

Doğum 

ve Teşekkor. 
G11etemla aeyyar m~ 

rinden Bay Ştlkrtl KaraJ'" ,f 
oğlu dClnyıya gelmlt .,, 
GClDgör konmaıtar. 'Y• ır 
asan ôm6rler diler, ıa• fi. 
buıaı katlalanı. 

:. ~ 
Etimin çok aorlo n 1 

olan doğumunda boylk 

Paralar Basılıyor. Habeşler yeni Tayyare-
lsıanbol. 12 (Boeusi) - Ufak· 

Franea'yı Leblıtan'ı baJlayan 
anlıemılarlı olduğa gibi Lehte 

tın'ı komşularına bığhyın an· 
laemılırlı da bağlamanın kolıy 
olduğunu ve bu pıktın Anopı 
gll'fenHk kurumlarında önemli 
yeni durum olduğunu M. Bek'e 
anlattım. Bizi bırııın eağlaml~e · 

tırılm11ını göttlrebllecek bGUln 
yolluın 111otırılm111 için hep 
o ıukı çalıflllı birliğine baş 

vurmaktan geri kılmıyırığız. 

içinde bulundağomas denede 
memleketlnln dış elyuııını yO· 
rdtmekle kı'flnç dayınlırın, 

oluılar1Dtn bu yolda letedlkle· 
rlnl yerine getlrmekted'rler. 

damlarını gördtlğtm Ay.ti:. 
leket hutaneat bafhekl -

Necib ile dopm o ..... ~ 
metli doktor Bay s••? 
b11tı beı hemılre ve b• f 
terine, NHllll'de gece~, 
tığından kalkarak kofGP i/i!. 
ve bizlere yardımı do il 
doktor Bay Ali Vebbl'1' 
t,şekldlrleriml ıanıralll· ,ı' 

M. ŞnkrO 1' 

~~m~::'.""" b .. .ım ... n. h•• Ier Satın Alıyorlar 
Yeni Bodce 
Müzakereleri. 

Ankarı, 12 (Bueuei) - Kı· 

motay, yeni bOdcenln mGza· 
kerelerine 24 mayıstı baıhyı 

caktır. 

kalar ıçtı 1 yordu •e olusu 
borçtan kurtardı, bQtOn acuna 
borç uz ve ödQnçeQz yışıyın 

devlet varhğı ile örnek bir 
yıldız gibi görOndG, glreelnl 
ve çıkHını denk ve düzenli 
yaptı. Sosyal ve ıılyıııal, ôko· 
nomlk yönlerden olduğu kadar 
aQerdemllk yolunda da bQUln 
bir hıı aldı. Bu hızdır ki, 
Atatftrk'Q gece ve gGndftz dar· 
mıdan ve dinlenmeden co tu· 
ruyor ve coşkanloklırını gene 
bOyük aloeun kanallarına dök· 
UlrOyor. İşte uronç veren dü· 
şllncelerlmlz Qç andıçm yaşıt· 

tığı gGvenln yObek ınlamıd1r. 
Billretnlz, dGzenl koran ve gil· 
den ve elinde tutan kimdir. 
Hepblt ağızdan ferablı vo coı· 

kuo bir doygu ile diyebiliriz ki 
bugün devletin özeğiode topla· 
nıo Atatürk'On eaomıyan 'fe 

yorulmayan ülkOIO pırtlstdlr. 

. Oirik 

lıtınbal 12 (Boeuıi) - ltalyı ile Bıbeşlıtın araıındı gergin· 
ilk dnam etmekte •e iki tar1f U'faf hızırbklırı yapmaktadır. 

Yanken tayyare elrketlnlu m6me&1ill, Babeeletıo'ı tayyare ııtmık 
lcln Bıbefl1tan'ı gitmiştir. 

Istanbul'da Yakalanan 
M iirtecilerin Mahkemesi 

lıtanbol 12 (Buıuıi) - Milis n Iepırıadakl irtica hldlaeelle 
alikaeır oldukları için şehrimizde tevkif edilmiş olan yirmi klel 
diğer ıaçlularla birlikte eıkioehlrde muhakeme edileceklerdir. 

Yaş Meyva ihracatı 
Temin Olunuyor .. 

Ankara, 12 (Baenıl) - Ttlrkoflı; yııbftm 'fe kavun ihracatı 
için Almanya, laglhere, Mıe1r ve Franu ile haıaıi temulır yap· 
mı~• bıelımıet1r. 

Denlsyolları lıletme idaresine tahılı olunan 10 milyon lira ile 
alınacak yeni Tıparlır1n, yıomeyn lbncatını elverlıll olmılırı 

temin olaaacaktır. 

Yeni Barem Layihası 
Meclise Veriliyor •. 

.Aakan, 12 (Buıaıl) - Muhtelif Bakanlıklar memurları ara· 
11nda teaclll temin edilmek ftsere Mıllye Babnlağı tanfmdaa 
lauar..._ 7enl barem ll,U..., 7akaacla &ımata71 ndlecekdr . 

-···- ....--Yunanistan'd• t 
MabkOm OlerJ~~ 

Atfna, 11 (A.A) - rf 
bırb Venlıelllt lhtfllll~ 
nk etmiş olın 35 '1 
sabitini öltlme mahklllO ~ 
tir. Diğer 36 sabit 111~ 
kGreğe mahktım edllıol -' 

Amiral Demeıtlku 014111' b ,rl 
kum olanların araeıad• 
mıktıdır. 

Telefon: 3151 TAYYARE Si NEMASIT.ı•r<"; 
Aylardanberi beklenilen, Avrupa ve fstanbul'da b6yük. mu .. ff~ 

kazaaan mneimio en büyftk. filmi .. 

Büyük Oyun~ 
Slaemı Aleminin iftihar ettiği bGyGk yıldız MARI~~ 

ile .. Motkon geceleri,, nln kahrımın ean'atkirl ~ 
RlCHARD VVILLNS ve diğer iki ytlkaek ean'ıtkAr Jı~ f~ 
Roeay, Charleı Vanel ve mOteaddlt utletler, binlerce r'tJ 
BÜYÜK BiR AŞKIN ROMANI battanbıea heyecan •' 
dolu bOytık eeer .. 

Büyük Oyu~ 
SEANS SAATLERi ,Jİ. 

BergOn: 15-17-19-21,15 DİK.KAT: Berg4D ,_ 
Peroembe: ıs 15 talebe ıeanı eeaa. (Ucaı halk 
Cama: ıs lltve ıea111 Flatler Zö - 35- 60 



Mayıı 

1 los~:=rhaWe(~~G~~---"~ü~n~Ş~-a~r~d~9u~y~u--k~D-a~~~!~-
8irleşmek La"zım, nı·yor. o. Bankasıntlaki Dolandırıcılık Bu Cuma 

------•------ ödemişe gidilecek 
l Naci, Ortağı Hasan'ı Atlatmış, 1500 Lira Aldım, 
raş Bıçaklarının Kalkması 'fakfli-

---···---
llbıy Grneral Kizım Bitik. 

ti d Deyi11 (>aranın Yaı~ısını Verıııiş .. 
il e Devlet Kazancı Da Artacakmış ____ , ____ _ 

dQn öğlcdtn eonrı hOkümeı 

konağında Turlog ve otomolıH 

'llerber esnafının muht;lü • re:dı eermıyelerilo hu bfrlrş· 
... klert etrafındıkal IAkımız, lmeyt peklla l§tlrık edebilirler. 

, '•llındaılar arısında mem· Ancak bunu b .. şarmıkladır ki 

.:-•:relle kareılanmııtır. Dün 

laerı llllaharrlrlmlz, ayni mevzu 

bit &de durmoı 'Ve berberler 

•e lJ~ ldtre heyeti Ha81ndan 

.. Ce1nlyetln sabık relel berber 
) Oımın Nuri Ue konuş· 

'-tt11r. Bu 11bn ııalonu Bae· 

::-e'dedlr. ' Muharririmizin 

t......_~rlne karı• şu cenbları 
·qqtUr: 

..; Koopeırallf tetklll bıkkın· 
f lkre çok tarafdarım ve 

;"'eıı bunu ortaya atanlar me· 

~ladı bulunuyorum . Fakat 

~ dıhı bıtka ve belki de 

le 81Clblm bir nokta üzerinde 

'-._kkof etmek isterim ki, hu· 
~ dıba enel mealekdaşlarıma. 

"i•~rııııtım. 
\' •ılyetlmlz gayet sarihtir. 

.;:rııı hak ve ihtiyaçları için· 

" k · 1ıt mlzla intizama girmesi 

" t&aacımızla bu hık ve ya 
"-'-ak lbtlyıcınan hl rf birine bağ 
t1p 'QJ"1 llaımdn. Bunun için de 

"'•lac.k CD iyi ft'Yı dökklnla· 

~t•bldldlr. MeaeJ4; bir semtte 

Lir laoe berber nrsa boalar 

"- •rayı gelmeli ve kazencı 
~adı taksim etmelidir. Bu 

'-k e traı Ye aboneyi ucuzlat· 

' traı bıçaklarına kartı 
lo, kaa elduğu kadar, kartı 
"-t 'taak. fınatı elde edilmiş 
'-t ~kıra, nrgt, dlAer masraf. 

ltrtt.4rleflr. Kooperatif de gaze· 
-......_ e yazdığınız programlı, 

.. -....... .. , devam eder .. Esnaf 

..._, .... ler blrll~I barosu, bu 

~ •leyt tetkik ederse blztm 

"-t. tok hıyarlı bir it yıpmıı 

,, tırııııırın tevhldlodekl aebeb, "' :::er bizde de vardır. Biz 
lll de ' kanetll olursak, bir· 
'1b o kadır kunetleulr. 
o ._:;ı boglnkn kanaatamız 
llııek r 1&dıı ki, yeae dfişme· 
"teu '-ktaıııd,r. 'condellk va· 

' daıınmekten baıkaldı· 
'7orna. Tevhidin, kalfalar '1.:- herhangi bir endlte 
-.._ 'llllıı bah!te mevzu ola· . v •. 
' ııyetln gittikçe darlat· 
''Ut lebebUe, artık kalla da 8, ~eı oldu. Ceçen yıl ancak 

~k llfayı ehliyetname Tere· 

''11.rd. Blrleılr ve mflteaklb 
..... hntıbınları daha dik· 

~ )•P.nık meı'ele kalmaz. 

''•, kılfılar Tardır kf, 

t' 6 -
'et ha "'~•• ' ber doğru idi: V ıl· 

'"-ı çl~aenrnlotl. Hem do ,.._? çl~ııdnmlı, hlllyor mu· 

44-~· 81Clğız, baı•oa gelen 
,,•tı polfse haber verdikten 

~ ~ilin bııına giderken, 

'-'- 810bll btıuın ıtır'atUe 
~ .. lt:JttlrGmtıı ve çiğnemlvtlr. 
)'tatoı 1~ timdi bAli hıstınede 
-...,, 

1
' •kıt hekimler, haya· 

"'"' •bllkede oldu~onu ııöy· 
' ~"· Yıpalın tıhklk11ta '9 ~~izi çlğolyen otomo· 

-..ae iki kiti Hrdı .. 

Berberler birligi idare heyeti 
11zaeınJan 8. Osman l\' uri 

yaşama l'e kazanma imkanlarını 

bulabileceğiz .. Yoksa fena!. 

Tıraş bıçakları: 

Bt.n nktile bn 

alakadar oldum. 
bıçaklarla 

Tanesi htr 
gram, bilmem kaç eantlgrem 

gelivor. Devlete gt>tlrdlğl güm· 

rük varidata da 20 - 30 para 

kadar blrşr.y ve bu bir jiletle 

Hgari iki, azami bt.ş on defa 

tıraş olanlar var. Hükumet biz 

den varidatı saf lyenlo yOııde 

35 1 nlebetlnde bir vergi alayor. 

Eğer bu bıçaklar yasık edilirse 

bizim kazancımız da artacak ve 

o nhbetde devlete verdiğimiz 

verginin nılkdarı da yılkıelecelc1 
bıçakların gftmrfik resminden 

kat kat fazla olacaktır. 

Seyyar Esnaf: 
- Evet, eeas itibarile, sağlık 

n sermaye dökmOt meelelı.ttş 

ların varlığı bakımından eeyyar 

esnafın 11erbeat çahomaeı hiç 
doğru değildir. Eminim ki her· 

her arkadatlarımın çoğu bunda 

benimle btraberdlr. Fakat tunu 
da arzedeylm: 

Vaktlle benim riyaeetim za· 

maumda 11eyyır eeoaf la mQca
delc açmıştık. Belediyenin mü· 

zaharetl ile onların çalıımaaına 

mani oluyorduk. Fakat 934 de 
kongremizde bunların kaldırıl· 

masa koouıulurken seyyar her· 

berlerdeo Bay Oemın eöz alarak: 

- Cemiyet bizi kaldırmak 

istiyor. ÇflokQ elz dOkkAnlırı

nııdakl kırık koltuklarıoıza1 
3 5 korue sermayenize güveni· 

yorsuouı. Yarın, siz de bizim 

gibi olursunuz! 

l'ürkcc'yo çevire.ı:: 1 Z C f 
feleruvanın aalattığı vak 'ala · 

rı büyQk bir korku ve heyecan 

içinde dinlemekte olan genç 

Amerikalı, o hal e gelmlotl ki, 
nerede ise kaskatı bıyılıcaktı. 

Korkudan tltrlyen ellul eık·ıık 

almna götOrOyor, gayri ihtiyari 

btrşeyler yapıyor ve mlitema· 

diyen baron fkzelln yüzQne 
bakıyordu. 

Amerikalı polis haf lyeel, 

Feleruvanın ınlauıklımnı dik· 

katle dinlemiyordu. ÇOnkO, o, 

milcevherat elgortı kumpanyası 

memuraaun yanında bulunuyor 

011manh bank1Bandan eahıc 

bir eenedlc 5000 llra dolandı· 

ran Kuşadası kazaaı eski Evkaf 

memuru bay Nacl'nln İstanbul· 
da tutuldogonu yazmıştak. Suç. 

luyo tutmak Qzere letanbul'a 

gitmiş olan adli kmm bışkauı 

bay Bulüel AkgilmDş ile iki 

taharri memuru dün berıtber· 

lerJnde suçlu bulunduğu halde 

ekııpreele şehrimize gelmltlerdlr. 

Emniyet müdürü bay 1''eyzl 

Akkor: suçlu Nuci'yl lsıfcvab n 

suç ortağı Antalya milli emlAk 

dairesi eski mndarn bıy Ha· 

ean'la müvıcehe etmiştir. Su~lu 

llaııan; ht!rşeyJ inkar etmek 

ıedir. Buy racf; sahte senedin 

haıırlanmuında bay Barnn'an 

büyük yarJımı ve alAkaeı hu 

lıınduğnou da eöylemlştlr. Sah 
tekirlık vak'aeı şöyle olmuştur: 

Bay Naci ve Lay Hasan sah 

tekdrlık yapmaya karar ver 

ml~ler ''e bir senrd hazırla 
mışlardır. 

Bay Hasan evelce Mahmud 

zude boy H üseylo Zihni tlca 

rcıhaneslnde memur idi. 

Bu ticaretbııoenlo bankalar· 

dan krerll temin ederken Ka 
dıoğlu bay Ahmed müşterek 

imzalı senedlerle muamele yap 

taklarlnı bildiği için bıır iki 
tüccarın imzalarını bay Naci'ye 

vermiş ve tarif elliği eekilde 

eened hazırlanmıştır. Senedin 

öet kıemındı HOeeyln Zlhnf1 

ılt kısmındıa da Kadıoğlu Ah· 

med f mıaları vardı. Naci; sahte 
~~~~~----~~~~~-· 

Dedi ve bu sözler kongrede hı· 

raretle alkıtlandı. Tuhafı şu ki, 

biz bu işi tahsımız namına 

yapmıyorduk. Bize Eşrefpata· 

dan, Tepeclk'ten, Mezarlıkba· 

şından birçok eanıtfın mnraea· 

ati vardı n sağlak kanunu bu· 

nu emrediyordu. Ben de, he· 

yeti umumlyenln bo tezahurata 

karşısında ve zamanın, it ke 

sadının arzettf ğl hususiyetleri 

düşünerek vazgeçtim. Bu sey· 

yar esnafın vaziyetini de bal 
ledt:bllmek, ancak tevhidin kı· 

bulft ile m0mknnd6r. Ne yap 

aınlar, onlar da çoluk.çocuk 

sahibidirler, geçlnmlye mecbur· 

durlar. Kazıocın azlağt yüzOn· 

den bazı kalfalar iıten çıkıyor 

ve bilmecburlye aeyyar olarak 

çalışmaya başlayorlır. Eger dGk· 

kAnlar ecmt semt blrleıtlrlllne 

onlar için de elbette bir çare 

bulı.ruz, onlıır da bogQnkO vı· 

dyetlerlnden kurtarılırlar. 

ve güvercin kafesini gözden 

geçiriyordu. 

Felcruvı, ikinci vak'ayı dı 

ıolatıb bitirdikten sonra Hodney 

Arnold wıraldaodı: 

- Ft,vkalQde ve ııou durcce 

ınühlw bir lıAdlı1e ... 

.Feleruva acı acı gülOuısedl 

ve devam elli: 

- Stın haydununun QçüocO 
bir vak'aaını da ınlaıayıw: 

Çok zengin bir adıw... 81 r 
milyoner ... Adı: Ogilet ~alot ... 

BlrgQo o da çok kıymetll bir 
gerdanlık satın almıtta. St•n 

denen haydud, milyonerin .kıy· 

metil bir gerdanlık eatın ıldı· 

ğını habeı ahncı, hemen ona 

da bir kafes içinde bir gOTerclo 

ve hlr mektub göndermlttl. 

Ogüet Şalot, tebdtd mektubunu 

okuduktan tıonra, satan aldığı 

gerdaob&ı ktıçftk keaenln içine 

senedi hazırladıktan sonra Hı· 

eın'a göstermiş ve Hasan: 

- Tamamdır. Bu aenedle 

baokadın pıra kolaylıkla alanı · 

bltlr. 

Demiştir. 

Atanacak parayı yarı yarıya 

payıa,mak hususunda mutabık 

kaldıktan sonra Bay Naci ban· 

kaya ghmlt, 91 gftn vade için 

faiz hesab edUdlkten ve kesil· 

dlktco aonra vezneden 4722 
lirayı almış, fakat bankacı ee· 

nedin muamele l tamamlanma· 

dığını onu o için J 500 Ura al 

Naı·i \'C Hasan hir aında. 

dağını l!öylemfe, bunun 700 il· 
raıanı Hıean'a vermletlr. Haaan 
bundan ~üphelenı>rek: 

- Beni aldatıyorean baıtna 

bel4 olurum. 

Demiştir. L raci; bu para He 
evine birçok eşya, kumaş vesaire 

almıt ve evvelce bir odıdı oto 

rurken lemetpıtı mabıllesf nde 

Sakarya eokığıoda Oç odalı bir 

ev klralamıttar. Üç gftn sonra 

da karıelle birlikte lstanbııl 'ı 
gitmiş, 2500 liraya Kadıköy'de 

bir e'V satan almış, kirayı ver· 

ml~tlr. E•ln tapu moameleslnl 
karısı .Bayan hediye oamaoı 
yaptırmıştır. 

Bir komşusu: Nıcl'ntn pıra· 

aız olduğunu bildiği için onun 

fazla para sarfetltğlnl görünce 
arkadaşı olan taharri memur· 

larından bay Hasan Fehmt'nln 

nazarı dikkatini celbetmlş ve 

iz Ozerioden yürüyen memur 

Nacl'yl lsıanbul'da yakalamıştır. 
~acl; .Maraş'ıa mülılm mfkdar· 

da arazisinin &atılarak parası · 

nan k.endialnc gön ierlldl~tnl 1 

koymu,, güvercinin ayağına 

bağlamış ve kuşu serbest bırak· 

mıştır. 

Şalut bunu n eden yeph? 

Şüpheelz korkusundın.. Kork· 

makta haklı idi. ÇQokft bütün 

l'orlı gozetelerl, :)tan·rn vak'a· 

larrnı LilUlo talallaıllc y&zmış 

lardı . Müccvb rlerlnl gönder· 

mlyenlcrln lildOrüldftklcrlni 

lşhmlyen kimse kalmamışta. 

Bom Şalot bir mllyonerdl. Ka· 

rısma bir gerdanlık daha ala· 
bilirdi. Ne diye hayatına leh · 

ilkeye koysun ... 

Feleruva genç Amerikalıyı 
bıktı: 

- Bay Arnold, 

Stan teşkllitanJD 
vak'ası da budur. 

lete, mel'un 

dördnncO 

Znalh Aroold, 

nefes aldı n sonra 

açarak bağırdı: 

derin bir 

gözlerini 

faıla parayı oradao bulduğunu 

tanıdıklarına söylemekte idi, 

letaobul'da itlerini yola koy· 

duktao sonra Marat'a gitmek 

(izere Haydarpaea'da trene hl· 

neceğl sındı memur bay Hı· 

san Fehmi taraCından yakalan· 

mıştı. Suçla Nıcl'nln karısı 

Bayan lledfye'uln de alAkası 

bulunduğu anlııılmaktadır. Tah· 

klkaıa devam edtllyor. 

Hilaliahmer 
Gençlik Teşkilatı . 

İçeri işler Bakanl•,Bmdın IJ. 

baylığa gelen bir bildirimde 
Hflallabmer cemi yeti tarafı odan 

kurulun Hilılliahmer gen~lik 

teşkilatolına gerckı·o alaka ve 

yardımın gösterilmesi btldirll · 
nıf ştir. 

kulüb bürosuna gt.lmfı •e co· 

ma gllnG yapılecık Üdemlt· 

Birgi eeyahıtl için ıyrılmıı 

olan komiteye bıtkanbk etmlt, 

toplanta iki 11aı ıGrmftıtar. 

Ôdemlı seyıhatlnln mGkemmel 

olıııası fçln kararlar ahoouıtır. 

Ôde..aıl!J kaymakamı ile bu 

yönde telefonla görftımeler 

yapılmıştır. Cuma g6n6 Öde· 

mlş'ln pazarı da nrdır. İsti· 
yenler Bozdığa, Gölclk yaylı· 

sına ve çavdar yayl11ıoa gidi· 

lecektlr. 

Vilayet Bftdcesi 
Vilayd umumi mecllelnln 

çıkardığı hüdceoln hazırlın· 

ması bugOnlerde bitirilecek u 

tasdik için Jçnl lı,lerl Bakın· 
hğına gönder ller.cktir, 

Vilayetimizde Yatı Mek
tehlerinin Sayısı Artıyor. 
Çocuk Yıırclları 15 Haziranda Açıfa. 

cak, 825 Çocuk Alacaktır .. 
Vilayetimizde mevcud y . 11 

mektebi sayıeı ontkldir. ViUlyet 

umumi rucclialnlo toplautmoda, 

ibıiyıç nokıakasından, bu ınev· 

cudun 3:l ye çıkartlması karar· 
laştırılmıştı. 

VUAyet, yeni mekıeblcrln le· 

şek külleri, buraya dnam ede· 
cek çocukların bakımı, eağlığı, 

mekteblerln kurulacakları yerler 

etrafında bir ııliwatname hı· 

zırlamıktıdu. 

• • • 
Geçen sene, köylerdeki h1&t1, 

zait, az gıda almıı mekteb ta· 
lebesl için vilayetlo muhtelif 

yerlerinde çocuk yurdları (Kin· 

derhıym) açılmıt ve bundan 

mflıbet neticeler alanmııtı. 

V ıll General Kizım Dlrlk, 
ayni metodun buıene de tatbl · 

kine karar nrmlt ve bu loe 

Mektubcu Bay Deha Koldıt'lı 

sağlık müdOrQ vektll Bay Nec· 

meddfn'I mtmur etmiştir. Yurd 

lar 15 haziranda ıçılıcaktır. 

S11yU11 16 dır. Tahminen 825 
çocuğun bakılabileceği teeblt 

edilmiştir. 

Yurdlar 1 hava, güneı ve tı· 

biat noktasından en güzel, ea 

zengin yerlerde, çımlıklardı, 

eahlllerde kurulacaktır. 

- Hayret!.. Bıyret!. .. Bu 
cıolyl yakılımak için kune· 

ılotz, vasıtanız yok mu? 

Feleruva gülllmeedl: 

- Maalesef ·dedi· bttUhı 

gayretlerimize rağmen onu bir· 
ıorlo ele geçlrt1wfyoruz .. 

l1ekl... Size bir ıual eo 

rayım: Milyonerin salanrdfğl 

gOvercln tabii yuueına gide · 

cektlr. Bu koşu takib etmek 

ımretlle haydud ,cbekealnln 
bulunduğu yeri teeblt etmek 

mQmkQn değil mi? 

Felerun bir kahkaha attı 
ve şabıdet parmağlle, kafesin 

duc duğu maeanın ftetüoe 'VUr· 

dok.tın sonıı cevab verdi: 

- Eğer alı, uçan bir gQver· 

cini taklb etmek Mn'atına 

vAkıf iseniz ben size elimden 

gelen yardım• yapma~ı hazırım. 

Genç Amerlkab Gmltalılik 

Bazılanoda radyo, bazılarınde 
gramıfoo baluoacektır. Çocuk· 

lırıo yl ycceklerlol köylOier te · 

min edec~kler, fakat bu 1fye 

ceğlo bazırlaomHı tfj idar el, 

yord müdilrlerloe ıld olacaktır. 

Çocukların uğlık dorumlıra dı 

doktorlarca yakındın teldb edl· 

lecektlr. 
• • • 

Köy mekteb!erlnde imtihan· 

lar 15 mıyıı'da, bnlardıkl 
ilk mekıebler de l hazlraa'da 

n eehrlmlzdekl llk mektebler· 

de 8 hazirandı bıılıyıcaktır. 

Mektehlerde 
MOsamereler 
Nasıl Olacak? .• 

Şehrimiz kGltlr dlrektörlGAG 

bundan sonra okulalarda nrlle· 
cek mftHmereler hakkında o 
kollar bat öğretmenliklerine 

bir bildirim göadermlvtlr. MO· 

11merelerdc tatbik olunacak DD• 

maralar o.kulalar ve dersi r için· 

de, o d~relerln bünyelerinden 

çıkcnt olacaktır. Maeikl, Tftrkçe 
ve idman derelerinde öğretllea 

oukılar, iki Oç ıeall korolar, 

ağız muzlkalaarlle çocuk orkee· 
ıraları bundıo'ıonrakl mGHme· 

~ 

reltrde yer alacaktır. 

içinde mırıldandı: 

- Şehir içinde açın bir 
gOvucinl, çatıların Oıtlnden 

taklb etmeğe lmkAn olmıdıgını 
ben de bilirim. Fakat bu it 

f çln pt.kAlıl bir tayyare kalla· 
oalablllr. 

1''eleru va, gülmemek için 
kendini gOç ublettl n mGe· 

tebzt bir eda baron lksele 
bak.ta. Genç Amerlkabaıa eon 

aözftnfi ltftmle olan 6tekl 
adamlar da oaılunlatmıı1ardı. 
Kendi kendilerine: 

- Bu da olacak it mi? Bir 
tayyare gl~erclnl naaıl takıb 
edebilir? 

Diye söyleamlelerdl. Fclero't'I 
Arnolda ceT1b .erdi: 

- Çok gtııel dlt6ndlalı 
aziılm... Baydud tebekealnl 

meydana çıkarmak için tan•· 

reden istifade edilebilir. Fakat .. 

- Sona nr -



. Partis!.n~~kYTenil .., Kurultayı.. ~n:;ı:•] [:JI Göroşle~ezişJet· 
uzu as agı.. ···---- ~ !__ _ _ . . . ~ 

- Başı 1 inci yOzde Yazan~ 
--------------- Dilekler komisyonu da ilk L• k M ı s H f. f 

Parti Meı .. kezinin Hazırladığı Proje- oturuııt• Gomrflk ve lnbfearlar 1 aç arının on a . Cuma ve raı9 
d N G. J . [) " • . kJ. k ( V ,~ Bakanlığı ile Sfl Bakanlığını ' Bütün dünyanın payd~ıt d 

e e ] )1 egışı ı ~ er ar. llgllendfND, ikinci oturuşta fi · tasının Programı.. nıl pazar olduğu hnldtı et 
----------- nane dilekleri Ozerlnde çalıvmış dQoyaya ayak uytlurouY•0 ~ dı 

C. H. P. genel çevrim ku idare heyetlnln bu iş için ya · ve ilgili Bıkıolarıo lıabıtıoı --------- ------ mamızı pazara v~vıroıeOI ti lı 
rulu tarofıodan Büyük Kurul · pa bir toplantı yazı yacı~· Ue dloleoıl~tlr. Bu komlsprn Hat Şehirde (Jzun Bir Mesafe Dahilinde bOyük isabetler vardır. Mt~f, ti 
taya sunulan tüzfik taslağının ça~rılarak kayıt ve kabollerl ~2 de tekrar Ökoouml dilek· arkadu~lerımız için lbtly•Ç ff tı 
eski tüzüklclınaaıode boğzı ay· tebliğ edilir. Bu toplaotıların lt>rlnl görüşmeye haolıyacak Ye Bu,·ük Bisiklet Yarışı Yapılacak.. çar~ıdan temin etmek re~l tıı 
rımlar vardır. Eski tiizekte ge· yıl başında beşlıyarak her üç Ökonoml Bakanını dlnliyecekllr. .l __ • -· oluyordu. HergOo vazife b• b 
çen "J<""ırko,, Eözü uParti,. ol· 1 ayda bir fotlzamla yapılması Hesap komisyonu mazbat88ı. Pazar gOnü lçtlmamı yapan 13 Altay Şarkspor A takımı ha bulunmak, tatil günO ie ~t 
muş V 6 " Cumhuriyet Balk borçtur. Toplantılarda idare nı yazmış ve parti merkez he· futbol hf'yeti ilk maçları eon kem Sa\:ırl İımtrspor, saat 15 ye:l kapalı bulmak ter• ıtd'• 
Fırkasının dofnıi, umumi Reisi heyetlerlod~n başka mümkün eaplarınm tamlığını ve dOzgün · haftasına düşen oyunların da de Göztepe·Türkspor A takımı yordu. Şimdi cumartesi og kiti 
Fırkayı kurun Gezi MostRfa olduğu kadar fazla partlll bu· lüğftnft takdir dlllle ınlamıştar. hakemlerini &f'çerek ka·arların1 hakem Mustafa Altınordu, eaat sonra memurlar tatil edr.cefO'I 

Kemal AazreılerP~ dir. Şeklinde londurulur. Parti refet bu top Ankara, 12 t Bueuef) - Cu vermiştir. 17 de Altaoordu K .S.K. A ta· Pazar, bütün düoya glb~1,,,.,ı Yı 
olan ikinci madde «Partinin lııntıda bir nutuk eöyliyerek murlyet Halk Partisi BOyük Alsancak stadyomundu: kınn hak.em antrenör Abfts vatandaşın tatil güufi pııı•~P 'J' 
daimi unıumi Reisi 0110 koran i · bf ı ı f Kurultayı komleyonlan çahşma· Halk sahasında: Avrupa ile muamele Y1 lı'' e yaeı r part ye g rmen n Sabah eaat 9 K. S. K . Altı- ı• 
K Al A k' larına devam ediyorlar. Progra · S b h 9 d Gö olın bdyük tüccarlar•ı:ı:ı ' ,. am tntür ıör ,, olmu~tur. ehemmiyetlerlni ve partllt ol nordu B l!lkımları hakem ls· a a eaat a ztepe ü k•~. lir 

"Esaslaru kısmının fiçüncü manın vazifelerini hatırlatarak mı yapılan yeni llAveler ~un Tftrk!ıpor B takımlara hakem kalarımız cuma gün 4 r- 1( 
lardır : mail Göztepe, aaat J l de Buca d 11 d Al Ş L olmıyacaklar.. . Pızır gilO .,~ 

maddesinin ikinci böleğl şöyle yeol partilileri kotlar ve mu· l 1 A k h k Reşa • eaat e tay ar11. · k bl~ " tlı 
l - Şehirler araeaoda\.l te · ım rııpor ta ımı 1\ em ıpor B takımı hakem Ahmed tün dünya kapela 1 eo 

olmuştur: "Partllller program vaffakıyet diler. Her üç ayda le"oolar artırılacak, L'sat K.S.K. ö'•leden sonra esat O olmıyacaıhz. .t 
1 ,, ı;, b z

0
afren Göztepe, Gğleden eon · " •ev 

ve esea arla sağa solo ç~kmlye bir partiye girenlerin adlan ------------- I>ı•- k d f düIIY ·~ 
2 - Sınai müeaseeeler yor· ra saat 13 de Buca·lzmtrspor •·ot e ersen z, 1• 

mehel kalmayacak gibi oçıkhk vilayet idare heyetince bOtün rfay''are dünya deg' lldlr Alı:ı:ı•11 .ıı 
dun her tarafıoa dağılılacak, ; B takımı hakem Mustafa Al- ' ~iP" 

ile inceden çfzUmfş olan yolda teşkilata tamim edilir. 3 _ Kara ve deniz nakli tanordo soğuk 80 lçlllyor, lzmfr'de t1 
birlik ve beraberlikle yürürler., Yardım paraema ald büküm· vaeıtaları tarlfelerlod~ ıh,.nk Piyangosu.. Bisiklet Yarışı karnı ağrıyor, Fransa'd•ıbıf 

Eski tüzükte de < Fırka men- lere de şu iki bölek ayrıca iki temin edHtcek, gümrfik tarifesi, lrao'da ıııtr' 
- Ba~ı l inci yüzde Bisiklet heyetince önümüz · t 

eublan fırkanın programını, madde olarak eklenmiştir. Parti programına ayraca oöy edilmez blrşey olur. O~d•, 
Naaıaralan Biner lira isabet deki çoma gllnfi saat 15 de · rao preneJblerlnl bilecek onları mü 14. - Y ıırdım paraaanı ta- le bir madde konmuştur : deki blrşey Yunao1~ d il' 

etmiştir. Alsancak ıtadyomundan başlı· ()" y• • 1ı1 
dafaa edecektir. w şeklinde olan ahhüd edilen miktar ve zaman· Vatan mQdafaasında canlı, ani teeir yapıyor. uD df" 

Beıı;ıerynz Lira Kazananlar yarak birinci kordon Konak 1 hl hl l il ıktaO ti. üçfincO maddenin ikinci böleğl da ödemek partilinin bir cansız büıün mevcudiyd ve ·r sao ar r r er e uz 1..1 & 
13 l 3 1907 2365 2so8 Göztl'pe tramvay caddesini ta · k fL ld ki zsoııOı ·.ı 

.. Parti mensubları partinin yandan partisine bağlılığınm kuvvetler tabela edilir. &l ı ı11.ı o o arı _,, 
2844 29'19 31 .43 o, 689 klben Karantina köprü fekeleBl mın SRna uymazsa sen s• (ı 

programını, prenelblerJnl bilecek olimetl olduğu kadar, bir yan · Ankara 12 ( Hususi ) - C. - ~ •> d co-' ~ 
385~, 456 ,. 63;;9 6 , 53 karşısındaki yokoşdan çıkıla· ) f. b ncı biz e .,.r• 

onları müdafaa edecektir. 'l) şek· dan de partinin yurda hizmet H. Partisi kornltayı. boırQn de ·• v ~ oz e vası ı. e·. " rak Mısırlı caddesi bayramyerl ı ı TOr• .w 
Hyle ve dllrdfincü mndde ola· yolunda muvaffak olmaemı te geç vakte kadar çalı,malarana 6747 7760 8l:H 8L67 E,refpaşa kızılçollo, Kınceome pazara çev r yokruz. edeDİ ~ 

· d k bf b d de"'ım etmfAtlr. ÔLonoml Ba· 8;3:14 9338 9572 10161 Alemlofn b6yü ve Ol ,ıı rak almmıetar. 

&aslar kısmana 8 inci mad· 
de· olarak şu parçıı eklenmiştir. 

"Partinin ana vaaıflarmı gös 
rereo allı oklu bir bayrağı, bir 
ronrşı vardır. Bunlnr ıellmat· 

nomeelne görr. yapılır ve kul · 
lamlır. ,, 

Yeni o looan bu iki mııdde 

ile beraber eski tüzOkte 6 

m.n e ece r orcu ur. • v 11. Tepecik ve Halkapınar fahri. uloeu olacaktır. Beın AeY tıff 
15 - Yardım paraeınm ıhn kanı Bay Cel41 Bayarla Bayan· 10388 108Hi 11019 11177 kaeı Uerlelnde bitmek Gzere oP' J 

hem Avrupalı Türk, Aft .eylr '•ı 
maeı usulleri, genel yönetim dırhk Bakanı Bay AH Çetin- 1182:3 12031 12103 12458 bir kend koşusu yapılması hl- her şekil ve surette ço1' 'i eıl' 
k l f d 1 L hl kayı'nm verdlklerl izahata din· 12774 14028 U050 14175 slLlet heyeti tarafından karar d 011 uru u tara ın an yapı aca11. r .. işaret ediyoruz. Me t 

11 0ıd' 
tollmatname He tesblt olunur. lemlotlr. Kurultay Bay Ali 14218 14486 1525:3 15451 altına alınmıştır. Bu yarışı mo· il f h f hl Ttırk1.1 ~ 

ÇetlnLaya'yı alkıalamıatır. m o, erşey n r 
11. v 'lı' 15836 t 6740 1780·1 180:l:{ toslklet ve otomobillerde bulu· "'onu 1:1:ttsterlyor. (T"r~ ... ~J (Parti teşkllitı) fuemınının n nv " "e·ll' 

(Eski 14, yeni 19 uncu) mad· Hırsızlık L8094 18124 20525 21596 nacak hıkem heyetleri tarafan· kuvvetli) darbımeıeli ror t1r'' 
desi şöyle değlştlrllml~tlr: l - İkfçeşmellk'te İğneci 22022 22177 22479 24347 dan takip ve idare edilecektir. berşeyf detfrtecektlr, dı:.11ol 

eo"ağıoda Yusuf oılfrlu Ahımed'in 25131 25441 26280 26787 •' •' • ce.k demlyellm de det .ıı_. 19 - Parti teekllitı olmıyan Eı D J • 1 " 
bir köyde bir ocak heyeti teş · evine bir hırsız glrn.fş, bee lira 26873 27094 27459 27478 iln ncır d:1ha da dedirtecektir. d ı ,,. 
kil edecek yorddaşlar hirle,lrae para ile bazt eşyasını çalmışlar. 29723 . . ve OzOm Mes- Cuma, pazar olduğu g ~M" l 

maddeye çıkarılmıştır. ışeğıdan yukarı heyetJerln fn. 2 - Geçmişi bozuklardan Yftzellışer Lıra Kazananlar marteıl memleketin :;:,ı ~ 
11Partlye kabul edilme,, kıs haeı ile vllAyet idare heyeti Mahmud kızı Hayriye, hıreızhk 338 2574 3012 3713 lele 9. Konuşuldu elode bugündn perşe it çr 

modde olan "Esasler,, kısmı 8 

makeadile Keçtcllerde KıbHo· 5191 6399 ,.,,078 '7697 e I I caktır. Perşembenin gel ıoet• 
mmın (Eski sekf z; yeoi onuncu kararı alındıktan l!onra orada eambadan belll olur, der 
maddeelne) ·•Namzed bununla ocak kurulur. Oc•ğı kuracak· ğan sokağında Mustafa oğlu 7927 8315 9661 13038 - Başı 1 focl yı1zde - .... ~, 

1 f 1 Bftaeyln'ln e'lne girmiş, fakat 14127 1 A 68 ,. 15685 17975 bulunmoetur. Kuru meyve lh K 1 ll'" y•P..... ot 
Perl ye "ere eözü vermfı: olur,, lırın partiye glrf•lerl iç n ~ .. om eyonun ... d 

~ 'lı' " yabyı ele vermiştir. 
18196 2027~ 208

,,
5 

racatçılarıoın bu mee'ele etra· 1 to -11~ 
cümlesi ek!enmfştlr. 9 uncu maddedeki vasıflar 185~2 o "' tedlğl eey mıhsullerloı ı ti' 

·--·-------••• lındakt düşünceleri eorulmue d dl•e Ayni kısman (Eski 9 yeni aramr. ANADOLU 20887 21353 2147:l 21650 ve görüşmelerddD sonra her !udan doğruya atan :r ite ~ 
11 lncf maddenin sonuna (Ka Yeni tfizük tıelağı Genel 21938 22203 2264.1 23043 tOccarın mütaleaeını ozon uza· mest değil, fakat .,oUllf d' 
za idare htjyetlerlncc reddedi · baekanhk Dhanı kıemma "Par· G ... -_,_ ... -'--Sı'_y __ -_,-G-.. --ete 24196 24544 25885 25963 dıya blldlrmeel lcln toplantıoıo laogıç olmak Qzere () t•) dl' 

w.uua. aea.l ... ka) teeleldlr. (Milli ını.t JI" 
len yurddaeların v114yet idare tinin Umumi Reislik Divana 1-------------1126243 29332 29631 hosoei mahiyette eıyılm1&1 ka P~ 
h-ıyctlne şikayet etmek hakları Partiyi alıikalandıran bdtün leler Sahip ve Baoyazganı Yoz Lira Kazananlar rarlıotmlmı,tır. sonra etandardizasyoo'uP ~ 
vardır) cümlesi olınmışhr. için · lOznm gördOğft kararları Haydar Rüşdü ÔKTEM O O 1505 Yapttğımız tahkikata göre şartları da yavae yı••Ş, ~o~~ 

Umumi neıriyat Te yazı ioleri 109 28 46 1 d b 1 lb 1 edilerek tatbik eahısıO 11.~ır (it 
Ayni madde fle adaylara verir» cfimleel ayrı ve 25 inci miidürll: Kemal Tal4t KARACA 2604 3~3-i 3663 38;t4 top ıntı a o unan rıcatçı ar ŞI dilik bsP " 1 

b • 
60
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0 

incir ve ftzümün letandardlze lacakhr. m mı .ı,aı0' 
ceva süresi iki aydan fiç aya madde olarak kooulmuotor. İdarehanesi: 463!! 4320 5050 için ( Milli markı ) tbu 
çıkarılmıştır. BüyOk kongre ftyelerl mıd· lzmir ikinci Beyler ıokeğı 6930 7511 7526 8232 edilmesi hıkkındakl mfttalea ktedlt• ~ 

Y C. Halk 1''ırka11 binası içinde larını bildirmişlerdir. Mıheol· mecburiyeti istenme ;ı' ~I 
eni tüzOk taslsğıom bu bö desi şöyle değiştirilmiştir: 8389 8900 9139 9155 lstandarl"'e edlldlkteO 1."I' 

Telgraf: İzmir •• ANADOLU ilerimiz lstandırdlze edlldlklerl .. .v" 
lümünc 12 inci madde olarak AJ Umumi idare heyeti aıaeı. Telefon: 2776 .. Poıta kutuıu 405 l9H18 9225 10166 11278 yeni btr çok mahreçlet "•''~ • takdJrde tDccarların karşılaş•· d1.1 
eski tOzOkdtı olmayım yeni btr B) Partiye bığh bOtOo meh· ABONE ŞERAlTl: 12600 12916 12937 13361 cıkları vaziyetler de konuşul· nacağı hakkındaki çao~O 
madde eklenmiştir. uslar, Yıllığı l200, Altı aylığı 700, Üç 13487 13818 14274 14446 muştur. varfd görülmemlotfr. 1,11 ed~ ~ 

l 2 - Partiye yeni üye ol C) Vil4yet idare heyeti reis· aylığı 500 kmuotor. 14543 16753 17296 17615 Bazı ihracatçılar fetınderdl- mahıollerlmlzla lstındır '('O~ ~, 
ma iolerl tomomlaoen yeni par. lerf, Yabancı memleketler için ıenelik l 776g 17782 1849 191. l zaoyonun birtakım zorluklar memlş olması yüzQodeObreçl , 
1111 n d hl k abone ücreti 27 liradır. k ıo• t er ç 8 Y 8 r aç kişi ol· Ç) Vilayet ngrelerJnce ee 1934 l 19522 19805 20694 ihdas edebflece"'lni eö le· mabsullerlnden açan 

1 b Heryerde 5 Kmuotur. 0 f 
muş arsa uolorla başka yerdeo çilen ikişer ve parti azaeınm - 21422 21695 21794 22098 mlşler ve üç ticaret evi mftmes· yoktur. ••''t ti .• 

1 ki ll 'I k d Günü geçmiı nüshalu 25 kuruatur. b k e ...ı 'ti ge en es part ı er, öyler e sayısı on hlol geçen viliyetltr· 22360 23019 24557 24572 elllerl de leıındardlzaeyonon iyi Toplantı bir uçu 0 ,. 

ocak idare heyetlerinin şehir den her on bin aza için aynca ANADOLU MATBAASINDA 24877 25355 26292 27798 neticeler vereceğini bildirmiş- fazla efirmfiştftr. Ko[l'.l~{ı~. (!t 
ve kasshsda bolonen en büyük - Sonu 6 ıncı yQzde - BASILMIŞTIR 28292 28782 29927 !erdir. rıo Ankarayı döoect. 

'!'l .. ~~~~--~~~~~~ .... ;;..;;;;.;.~;;.~;;;.;;._.::b:a:e:k:ıo:a::u:ğ:r:a:m:ı:ş::b:lr:::.:a:ta:o:ı:t~;R;o;e~m..;an;l~l~be~r~ln•e.;;k~a~d~a•r.•.~ç•eş~ld~~M~a~n~l~ih•e•r~in•~d~lp•c~l~ğl~o~i .. o~td~d~e•t~l~~~g~e;n~e;;;d;ev;a~m~e•t~tl~: ..... ~~t~ ~ 
Yere çıhomı11 bir bay tığı kur· çeşld silah ve tecblzat.. Belki toprağa vordo... - Bıni İsmail. &'-

010 
0 O' 

~ 6"C. I 

1efrikn oumaraısı: 45 

ecabllecek ınlyf m?. 
• • • 

Doktur nrkodaşını burada 

biraz nefes aldı.. Bir sigara 
yaktı: 

- Bundan sonra ·dedi. 

ikinci büyOk saf hu bnşhyor •• 

Bizim hasta, def terfnlo bu 

kısmında fstlkl41 mücadelesi 

intibalarını yazıyor .. 

Ana dedim· sakm 1z. 
mlr'e gitmedi ml?. 

- Gitmiş, gitmiş.. Fakat o 

kısım dı 90k feci ve onları bu 

r ). R A S / N Dl\ 
.. ,,.ı .... 

Yazao: Orhan Rahmi Gökç~ 

ikinci kısmın ortalarmda ya

zıyor .. 

Doktor, bunu roftteakıb l1Jk• 

ror okumığcı başladı: 

Gene cephclerdeyfw .. 

Gene top gülleleri. gene 

kurşunlar, g1ıne 18kerllk bayatı 

içindeyim., Aekerllk artık hfzfw 
meeleğlmlz gibi blrşey olda .. 

Bir iki yıl evvelki harple 

bugünkü kavga araeında key· 

ffyet hibarlle çok bOyük bir 

ayrıhk var .. 

BugQn, bu tutuşan cephelerde 

" J)t«'e f' ' tırmık için toplandık.. ebltaallb ordusunon bile techl· Biraz eoora no bakıyım . . çocuk nerede kaldı? 
111

1? t.
1 

Gelsinler de medenller "Bar· zatı, mOhlmmatı bundan daha Uört nP.ferl karşısını ulmıe, yındır ovasında de~ll 1 .,~ti' ._ 
Yen "fit ~ 

bar" dedJklerl en bOyilk: bir muntazamdı.. hararetle ıolatayordo: senin Ali; eenlo 1~• ~ 
tarih neellnfn çocuklarmı bu· Ufr neferim var ki, adı, - Yazık oldu bo, t~~r.k. Köşkte tdU duvağıP' ç 1o'~ 
radı PÖ?80nler.. Mebmettl.. Talll, onu dalma herif fere yıllırcı dua etti; atala kar. yıl oldu? eeıılO! .,~,: " • k ,,, 

Öksüz Anıdolu'nun yolla· benimle beraber yQrQUlyor.. - l'adlşnhım çok yaşı! buğday tarlasınm 60 

rındı, dı~larındı, ovalarmda Elindeki Alman manlherlııe Diye baj!ırdık. Padl,abtı da - Bir çete anası!.. fJ'' 
lloılf·· gldib gelen lneao kaf flelerf, baktı. Sonra torbuemdakl f lşek. ne halt etti? Diye başı taşla ez 

bu bıllerlle arlık başkalıemıe lerJ gösterdi: Bizi elto gAğuruna &1th. Üleo nerede, ne oldu onlar?··6,~rl~; :\ 
görOnOyorlar.. _ Bakın beğlm ·dedi · şu memleket eatahr nu. Olen mcm· Dört nefer, bu eözle~11,, ~' '> 

Bu, canını dişine almış bir beş on kurtunu bulonceya kadar lekot eaımak, karı, gızan, avrat öyle bir diş gıcırdıt •Y":~ 
milletin l\yle bir harfıketl olı ınamdıo emdiğim e6t, bur. eatmaktan daha Dt@ılıktar, ka· tOylorlm ilrperdl.. Sooı: tetl4' 
cık ki, dfinyı eaıacak... numdan geldi .. Kimi biç bula· nanda biç mi TQrklQk, hl~ mf kalktılar. Başlarını ı;e0 

1
,, 

Bfz kimiz?.. madı.. Mavzere, Abdülhamid merdllk yokta?. kılmın eedlne day•d• t 
Biz, esaretten, Yemen çölle· devrinden deboydı kalmış iı.ıra Neferlerden biri: gözlerini kareıya dlktflt ·1,,r1 

rioden, Kaf kastan, Çanakka· martin f lşeğl olur mu hiç?.. - Hem d~ ·dedi· halife Çehreleri tuoç gibi eı' 
leden, Irak elltırloden, Gallçya Gözleri 1Blık, ıslaktı. UUlnl imiş.. yordu.. · t 

cephesinden ırtı kılan Türk cOrıik dlşlntn arasına soktu. Mehmed, bığınr gibi bo Of, nefes ılamıyotPP'' 1ı6f1 

ı 
.... bl•; ıt 

çocuklarıyız.. sonra: mordandı: böyle olmamalıydıa, 01ııt' 
Efradın ellerine bakıyorum: - Vallab hlllah!. - Ne halifesi tmlış o?.. olmıyacaktık!. Böyle bit ~-' / 

Martlodeo, Alman, Bulgar. Dedi, cllmleelul bitiremedi.. Dedi, bir k\lfQr ıavurdu Vtı SoDIJ 
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Kıskançhk YDzOnden 
Kordonda Sümer blrahaDe· 

l!İnde kebabçı çır•ğ• Yanaı 
oglıı M~bmed namında bir 
genç, Loyound•n ve omuıun· 
dan çakı ile haf ifçe yaralan . 
mıetır. Yaulıyan Fethi namın· 
da bir talf'bedir. Htdlsenln 
sebebi, bir kıs mes'eletlnclea 
doğan luekançlıktır· 

l..akırdı Atmı~lar 
Hilmi ve All namında iki 

vıtınd•e, Bahribaba parkından 
allelt"rUe beraber geçerken Arif 
oğlu Euver ve lemaU oğlu Fe· 
rld

0

Jo, ref lkafarına eöı atblda· 
rını IÖyllyerek bekçiye olklyet 
eımlılerdlr. Bekcl iti tahkike 
kalkıırıaıı, fıkat EnYtr Ye Fe· 
rld, karşı gelmlılerdlr. Berlklll 
de Adliyeye .erllmfılerdlr. 

Bir iddia 
Btlgl mıtbaa11nda batmGrettlb 

Burhaneddin, ubıtayı bat•Dn· 
rak çekmeceelnden 12 Ura oa· 
hndığını iddia etmlt .,., mat· 
baa b i'kçtal Khım ~le Şsbaa· 
dan şilphelendlğlol bUdJrmlttlr. 

Bekçiye Htlcum 
lklc«'emellk'te Tozcu ıokağıu· 

da Huhiel oğlu Daoi, ile Arif 
oğlu R•uf eerhoi olarıtk nan 
atarken, Bekçi Ali mlDI olmak 
lstemlttlr. İki ırkadaı bekçiye 
11ldmp tabancam11 almak Me· 
dfJderloden haklarında takibat 
yapılıyor. 

~smanlıcadan 
"'' 

Türk«;eye Karşılıklar Kılavuzu No. 40 
't"'s ttmek - ıHlmdfrmek lınmak, tereflenmek 

1 
la::d eıoıek - kıralımık Teseltdl - ayrılaşma, dağılma 

'~):.VIJe etmek - düzlemek, Teeeftm etmek - kötftmse. 
't"'s'eler mek, ıomsamak, köUlye yormak 
't...:e robu dazey«fç Tteevvftı - karmıtlık, karı· 
~ h eıcnek - kol salmak ııkhk {fr.) embroulllement 
't~lı:, (fr.) ıe nmlfler Tetvlt etmek - k1111t1rmak, 
~...... - benzetlt bulandırmak 
~.... etmek - benzetmek Tethlr etmek - 1 göster· 
~ ~ etmek - ıertlendlr· mek, 2 çekmek (ııll6h) 3 eerge· 
~le111ek, artırmak, ağır· mek {fr.) exposer 
._,tt • {fr.) rendre dur, Teıhls etmek - tanımak, 
l~ ıeçmek (fr.) reconnıltre 

\ (ft la - 1 gfrltme 2 gl· Tetldl etmek - teldllemek, 
\ 't'h~entreprlse ıekll vermek, meydanı getirmek, 

) '-tr etmek - glrlımek kuroiık, bftkmOade olmak, de· 
.. ·~ ı..!._,eprendre mek olmak (fr.) former, cooıı 
.... ~-Gl - tekllleome (fr.) thuer, organfser, compoeer 

f \,. 'hk~l örnek: 1 - Şurada bir mü 
lf il ~ _ hllt1 etmek - ~eklllee· ıellee te~kll edelim, şurada bir 
,,.~ ~' l ılmık, meydanı açleme oekllllyellm (buna bir 

\ le '1'11loıak, {fr.) ıe lor· Qçlt:me 1Jekll verf'lim) 
/JI ~~:•tltuec, ı0orgınl11er, 2 - Bu hareket çalı~nıamızı 
,l't ~ ~~ l iyi blı mebda teıkll eder, bu 
. .J \..a~ - ıemadı bir kn· hareket çalıımımıza iyi hlr baı · 
,, ~ bir letekkQI ett. Gök ya. lıngıç meydana getirir. 

~) •lkın 'lekllleıtl (tekil 3 - Bir şirket tc11kll etmek, 
~' \' bir ıoayete kurmak. 

'8~ edı •••dan teeekkal 4. - Bu h11eketlnlz kauu· 
ıetı b \ "-e oıurahbua. Yedi nen lr cOrOm tetkll eder, bu 

\..:" &t )d•na gelen Hlkur hareketiniz kanunca bir ıoç 
~ ~I itimada lıtloaden bftkmCladedlr. (Demektir) 
~ 4a 11 ta banka. Uloıal Taasıl - örget 

lı 7• .. rak kurulan ıu Taazzl etmek (teıekkal et 

~Gr mek) - ôrgelenmek, örgenmek 
~~ -Teıekktlr (T.kö.) (fr.) ı'orgınlıer 
~~ - buruı Taazzı ettirmek - öğremek, 
~ et111ek - buruı· örgelemek 

lbık Mftteazzl - örgen, (fr.) or· 

"-k - oaaılua· .pile 

Uzo• - örıe, (fr.) organe 
Teıne - auaamıı, ııuıuı, 

ansak, (fr.) altere, aseolffe 
Teırt etmek, ıaknln etmek · 

yasamak, kanun koymak, (fr.) 
leglferer 

Kunei ıdllye - tüıetgen 

kuvvet, (fr.) pou•olr judlclalrb 
Kuvvel lcralye - yilrfttgen 

kuvvet, (fr.) pouvolr executlf 
Kuvvel te,grllye - UlrQtgen 

kuvvet, {fr) pouvolr leglslıtlf 
Meıru - 1 tôrQmla, (fr.) 

legltlme, 2 kanunlu, yollu, (fr.) 
legal 

Gayri meıru - 1 tôrüm • 
süz, (fr ) llleghlme, 2 kanun· 
euz, yoleuz, (fr.) illegal 

Teşrifat - protokol 
Teıdf etmek - ıeref lendir· 

mek, onurlandırmak, (fr.) ho· 
norer 

Teorlh 1 dUg., (ıerlm) 2 (bık: 
eerhetmck) (fr.) commentılre 

Teırlh etmek - l dllgemek 
2 (bak: ıerhetmek) 

Teorik etmek - orıık.lımık, 
ortak etmek (fr.) assocler 
Tcırlkl mesai - elbfrllğl (fr.) 

coltaboraılon 

Teorlkl mesai etmek - el 
birliği etmek, elblretmek (fr.) 
collıborer 

htirak - ortaklık, blrgcllk 
( fr.) aeııoclatlon 

Teıvlk etmek - 1 oevklen · 
dlrmek, önvermek (fr.) encoo 
11ger, 2 ayaklandırmak, kıı 

kırtmık (fr.) souleYer 
Teoyl etmek - uğarlımık, 

geçirmek 
Tetabuk etmek - uymak, 

uygun gelmek (f1.) se confor· 
mer 

Tetebbu etmek - irdelemek 
TetevvOç - taçglylm 
Tetlmme - tOmge 
Tevakki - korunmı, sakın· 

ma 
Ttvakkl etmek - ·korun· 

mık, sakınmak (fr.) ae preserver 
Tevıbhuı etmek - Orkmek 

(Cr.) ı'effrayer 

Tevali etmek - süremek, 
kovalaşmak, arka arkaya gel· 
mek, birbirini kovalamak (fr.) 
se succeder 

TevarOe etmelL - mlrıelın 
mık, miras almak. (fr.) berlter 

Tevatür -· yaygaz (fr.) ru· 
meur, bruh 

Tevaznn ettirmek (Bak: Mu· 
nzene) - denkleetlrmek (fr.) 
equlllbrer 

Tevcih etmek - çevirmek, 
doğrultmak. yöoeltmek ( fr. ) 
dlrlgor 

TeveccOh etmek - çevril· 
mek doğrulmak, dönmek, yô· 
oelmek (Cr.) ae dirlger 

Tevdiat - yalm (fr.) depot 
Tevdi etmek (Bak: Emt0et 

etmek) - {fr.) depoaer 
Tevehbcım etmek - kurun· 

tuyı dilemek, tebme dütmek, 
vehlmlenmek 

Tevı·kk41 etmek - belbağla· 

mık, {fr.) ee reılg'ner 

Tev'em - eş, ikiz 
Tne11Cl etmek - goalılemok 

Ten11tU etmek - Hrılmak, 

(fr.) P.Dtreprendre 
TeYettftr etmek - gerilemek. 

( f r.) ee tendre 
TeveızCl etmek - dılılmak 

Tevfikan - .... e gôreı, (fr.) 
d'ıpreı 

Tevf lk etmek - uedurmak, 
uygunlaıurmık , yarııtırmak , 
(fr.) conformer 

Tevhid - blret, blrleıtlrme, 

(fr.) unlf lcıtlon 
Tnhld etmek - blrleetfrmek, 

blretmek (fr.) unlf ler 
Tevil - evele, eenl 
Tevil etmek - evelemek, 

çevrlhut.k 
Tevkif - ıuı11mı, (fr.) arru 

ta ti on 
Tevkif etmek - durdurmak, 

at.koymak, (fr.) arreter 
Tnklfbane - ıutaalık 

Te,kll etmek - vekil et· 
mek, vekil bırakmak, yerine 
barak mık 

Tevll:I etmek - do~urmak 

Tevııl etmek - genf.,leımek 
(fr.) elargfr 

Tnelk etmek - belgelemek 
Tenim etmek - isim koy 

mık 

Teni etmek - dağıtmak 
Tenin etmek - denkleı · 

tlrmek, dengelemek 
Teyakkuz - uyanıkhk, le· 

tlkllk, ayma 
Teyld etmek (bak: mfteyylde) 

- berkitmek, uglamak, (fr.) 
conflrmer 

Touhar - gGeıeıl 

Tezaharat - g61terlm, (fr.) 
demonıtratlon 

Teubur etmek - g6r8nmek 
gözllkmek, meydanı çıkmek 

(tr.) ee demontrer 
Te11d - karııtlık 

Zıt - kırııt 

TezayCld etmek - artmak 
(fr.) - ı'accroftre augmenter 

Tezebıob (bıı; teıenas) 

TezehbClr etmek - çl~klen· 

mek, {fr.) f learlr 
TezekkOr - görGtme 
Teıeyyiln etmek- bezenmek, 

e.Gıılenmek, (fr.) ıe parer 
Tezblb etmek - yaldızlırualr, 

(fr.) dorer 
Tezkir {rıd) etmek-anmık 
TeıUr etmek - anmık, (fr.) 

mentlonner 
Tenlr - dolan, yalan do

lan, (fr.) ratrlgue, machlnatloa 
Mlınvlr - dolıacı 

Tezyld etmek - artırmak, 
(fr.) augmentH 

Tezyif etmek- alaya almü, 
apğııamak, ( fr. ) dedaıgder, 

meprlıer 

Teıyll etmek - ulımak, ek· 
lemek 

Zeyl - ardıla, (fr.j appendl· 
ce, ıupplement 

Tezyinat (aly•ot) - beıek 
Tezylnaıçı - resekçl 
Tesyln etmek - bosemek, 

ıCialemek, (fr.) puer, oraer 
Tezyini - besebel, (fr.) de· 

contlf 
6raek: •nayll tesylal7e -

besekael ular, ( fı.) ....... 



C. H. Partisinin Yeni Balkan 
Andlasmas1 .. 

T .. ·· k T l ..., UZU as agı.. _ Bıi' 1 i:ci';'ozde __ ....... __ _ 
- Başı 4 nen yüzde -

gene kongrelerce seçilen hlrer 

mümessll. 
Bilyük kongrenin eeçece~l 

ıelueterltrlo sayısı yeni IOzük· 

de döıtdeo ıhı}a çıkaralmakın 

n ayni maddr.ye (BP seçimden 

sonra umumi reis geçen yılları 

ıld icraat hakkında hfr nutuk 

eöyler, yahud bir beyanname 
okutur.) cümlt'sl eklenmiştir. 

l 5 şer üyeli program ve tO· 
zük, heaab \'e 2ö ayell dilek 
encftmenlerlntn seçtmt yeni tfi· 

zOkte 34 Qncii madde olarak 

ıyrı bir madde bıliode alın 

mıştır. 

Gelle bu kıema yeni lfizükte 

39 uncu madde olarak vekiller 
bOyOk kongrede hazır bulunur· 

lar. LOzumuoda umumi heyette 

ve çağmldıldarı encümende lza · 
hat v~rirler.,, 

BüyOk Kurultay bölümüoOo 
43 Onca madde 0 BOy6k kon· 
grenlo açılışı parti teşklllh ve 

partililer için kutlu blrgQn sa · 

yılır.,, cilmlesl eou bir madde 

olarak alanmıştır. 

Eski tüzfikte 14 olan genel 

yönetim kurulu üye sayısı yeni 

tüzOkte 16 ya çıkarılmışlar ve 

bu maddeye eo cOmltler eklen· 
mlştlr : 

Üyelerin eaym icabında umu· 
mi reislik divanı kararlle artı · 

rılıblllr. Umumi sekreter genel 
yönetim kurulu Qyelerl araem· 

dı iş bölOmQ yapar. Üyelerden 

birini baro işlerinde kendine 

y1rdımcı ayırır.,, 

Yeni IOzOkte genel yönetim 
kurulunun ödevlerini anlatan 

47 inci mıddeye şunlar eklen· 

mletlr. 

Halkevlerlnlo açılma, çalışma, 

ve lderelerlnl tanılın eder. 

Parti prenelblerlnl ve politika 

nılyetlne göre f iklr ve mak· 

ıatlarımızı eöz ile de halka 'an· 

ratlfa 

Tıbkı - tıbkı (T. kö.) 

Tıli etmek - sOrmek 

Tılsım - tılsım (T. kö.) 
Tıyn - balçık, çamur, (fr.) 

la boue 

Tıynet (bık: hilkat, cJblllet) 

Tfoaretbıne - tcclmge (fr.) 
malson de commerce 

Tfcari - teclmel, (Cr.) com· 
werclal 

lbracıt - çıka, (fr.) txpor· 
tıtfon 

TUAvet - okuma 

Tilmiz - lzdemen, (Cr ) dfs 
clble 

Tfmaal - sim, sembol, (fr.) 
ıymbole 

Şebib - simi, efmtl 

Töhmet - suç, (Cr,) deJlt 

Tufeyli - k1raboğaz1 ekti, 
(fr.) parıelte 

Tuğyan (bak: feyezıo) 
Tuhaf iye tOrlöç 

Tuba( - ıabal (T. kö.) 

Tub(e - armağan, (fr.) eou· 
Yeulr, cadeaıı 

Tul - boy, uıuuluk, (lr.) 
longueur 

TOrbe - tOrbr (Yalrntçc 
IOörbc) 

Tor~ - kel (fr.) algre 
TOrrılhat - obuk 19huk 

raıuk - bfirgo. duvak (fr.) 
YOIJe 

'J'Onn (bık: takat) 

NaUhın - hılıfz 
'fftveyç - tQmek (fr.) corollc 

u 
Ubudiyet - kulluk, kölellk 

(fr.) ıenlıude 

UDuı e&mek - geçmek, 11· 

latmak için talimatnamesine 

göre halk hatipleri teıkllatı 
yapar. Fayda ~füillen yer n 

zamanlarda halk künQlerl 
açar. 

Spor, gençlik, ndyu, eloıma 

ve lokılab müıeal J~lerl ile 
uğraşır. 

Parıl teşkllill olmıyın yerde 
üye kaydı, heyetler teşkili 88· 

14blyetl Ue müteeebbls bir zata 

veya bir heyete teek.llit kor· 

mak ödevini verebilir. 

Ayni kısmın 4 9 uncu mıd 

desine: 11Pır1l teektl4tının ve 
Halkevlerlle p1rıiye bağlı ol

dukları umumi reislik din· 

nıoca tasdik edllmlı hak mi 

şabslyeılerln tef tlş ve muraka· 

besine memur olunabileceği,, 

böleğl Uhe olunmuetur. 

Ayol kısmın ( Sığıemının 
ödevini gö reren ) mıddeaJ 

şöyle olmuııur: 

51 - Genel yöntemin ku· 

rulu üyelerlodeo birini partinin 
Hğışmanlığıoa ayırır. Sığışman 

sarfiyatın bcıdceye uygonluğana 

temin le besıh lolerloe ald 

bOtün evrakı imza ile taıdlk 

eder. Puıioln taearruf ve mOl· 
klyet felerlol tıkib eder. 

( Taelagın diğer kısımlarını 

yarın yazıcağız.) 

Bir Köpril 
~laden Ynkln Kam· 
yonet Geçerken Çöktft 

Cumav111ına yakın dereköy 
köprilaG vıkılmıetır. Bu kôprd 

tehtıdau idi Aotraıılt k~mClril 

ocağı sahibi Bıy Oaaıan'ın mı· 

den kömara yüklft kamyoneti 

geçerken ığıtlığe dıyınamamıt 

ve eeaeen çtırftk <ıldoğa 

için çôkmOotGr. Oromobll, kôy· 

Ullerlo yardımı Ue çıkarılmıotır. 

Baeka kaza ve zayiat yoktur. 

mık (fr.) paHer, francblr 

Ubuset - somurtkanlık1 yftz 
asıklığı (fr.) refrognement 

Ucube - dınak (fr.) mon· 
Bire 

Udbuke - gftlencek, giil· 

mece, gCilence (fr.) comedle 

Udul etmek (bak: nClkiil 

etmek) vızgeçmek1 geri dönmek 

(fr.) ae retracter, reprendre 

UCok - 1 ufuk (T.Kö.) (fr.) 
horfzoo 2 göıerlm (ufka mer'J) 

Uf ki - 1 uf klğ (fr.) horl· 
zontal 2 doz 

Ufal etmek batmak, do · 
loomak, sönmek, inmek (fr.) 
coucchlcr, ı'ctedre 

ufunet (Bak: TaaffClo) 
uhde - Oete (lr.) cbarge 

uhuneı - kardeellk ( fr. ) 

fraternhe 

ukab - karaku11, tav~ıncı) 

ukalA - bilglç 

ukde - dOğüm, boğum, 

lllnıl (fr.) nom•d 

ukubet - (Bık: Ceza, eziyet) 

uhiblyet ( B .. k: Mibıid ) -
tanrılık (fr.) dıvlohe 

nlilv - yilo•llk (fr ) gr11ı 

deur 

ulilvvü ceoıb -- (lr.) mıg· 

nınlmhe 

ulvi - yOce (fr.) ıubllme 

umde - kök, dip preaılp 
umk - derinlik (fr.) pro· 

fondeor 

umman - dolay (fr.) ocean 

umran - bayındırlık (fr.) 

prosperltle 

umum - kamu 

umumi - genel, kamoaal 

umum mDdOr - genel df. 

roklGr 

rramda oranlamıf olan azarı get· 

tlğlnl •e darı s11t anrdüğGnn 

belirterek bydetmektedlr. 
Df mlcatı g121etealnln dediği 

gibi dört bılkın, çalıemaları 

bitinceye kadar tam bir gizlilik 

göetermlye karar vermlı olduk· 

lırandan dolayı çalıemalar hık· 

kından btçblrıey ıızmadığını, 

yalnız kon1eyln K OçOk ıodlıe 

mı ile olan ıık1 dayanıemayı 

berkitmeye yarayacak kararlar 

ıl•c•ğı, yakındı Roma'da top 

lanacak olan konfennıa kartı 
durumunu ve aıoırları inanca 

altına alan A vropa mlsıkluı 

ile Bulgarlıtan, Macarlıtan n 
A•uııtorya'nın tekrar sllihlan. 
mık bteğl karş111ndakl tutumunu 

llendlreceğlnl orıolamaktadır. 

Ayni gazete d6rt Ualbn dev · 
letl arHında tam bir andlatmı 

oldo~unu llhe etmektedir. 
Üolvereel gazr.teıl O.ikin 

aodlaemaeı, devletlerinin bu mtl· 
na&ebetle de •ralarındakl tam 

görtıe birliğini her ihtimal kar· 

e1B1od• ve Rooıı kon(eransmı 
ıld olan araıuloıal mu·eıe Os· 
Ulnde bir birinden nrhk ol· 

duklarını berklteceklerlnl s~y· 

lemektedlr. Bu gazete oluıılar 

korumu konseyinin 20 mayıs 
tarihli toplanma devreılnln ka 

çftk aolıema ile Balkan •ndlıt· 
ma11 aroataklarını y~nldeu 

toplanmak Ye bay Lnal ile 

görftı teatlılnde bulunmak fır· 

aatıoı nrdlğlnl yazmaktadır. 

Bilkret 11 (A.A) - BugOo 

ö~ledeo sonra toplanan Balkan 
antanta konıeyl ruınameelndekl 
me1'elelerl konulmuıtur. ·yarın· 
ki IOD toplantıdan eoara Hn· 

lan bilimler hakkında bir teb· 

llğ neeredecektlr. S.at 20 de 

Balkan antantı dıtH• ttlerl 

bakanları ıereflne bir ılyafet 

•erllmlt Te ba ılyafette hCUttl· 

met erklnı ile elçiler heyeti 

balunmutlırdır. Sut 22 de 

Menfaati umumiye - ka· 

moğa111 (fr.) lnteret publlc 

Ef klrı umumiye - kamor 

(kama oy) (fr.) oplnlon publlqoe 

Reyi im - genoy (genel oy) 

(fr.) pleblıclte 

Umur (bak: m1Blabıt) - it, 
leler (fr.) affalre 

Umarıelua - leblllr 
Umurdlde - görgftl6 (fr.) 

experlmente 

Uof - kabılık, ıertllk (fr.) 
vlolence 

Unf ile muamele etmt:k -

tenlemek, kaba dnraomak (fr.) 
tralter avec vlolence 

Unıur - ilke (fr.) element 

örnek: An11ırı erb11, d6rt 
ilke 

Unsuri, lptldıi - ilkel (Cr ) 
elemeotalre 

Unvan, 1 bıılık (fr.) titre, 

2 (bık: IJlbb, ~hret) (fr.) re· 

putatlon 

Urnç - ıgmık, yOkııelmek 

( fr.) ascenııloo 

Ueare - ııktı (Cr.) ıo: 

Ueol - ueul (T.Kö.) metbode 

Uzuv - örge (lr.) orgıne 
Unu his - dayak 

Ü 
Obftnet - babalık, atalık 

(fr.) paternlte 

ftcret - aktı, (fr.) 11lılro 

Ocret (bekim, nukıt Gcreıl) 
onurluk, (fr.) honorafre 

Ocretl maktuı - keseuek 

Oftade - dOekdn, dOomOş 
Okaum (bık: umde, rilknJ, 

(fr.) prlocJpe, bypoatıae 

Olfet etmek - l toko!mıık, 

(fi'.) freqao11ter 2 ahtmü, (fr,) 

Bayan C. Ismail Söylüyor. 
- Batı 1 inci yQzde -

eplyctı çekfitlrUmlttlm. Gene 

bir defuındı da, "mes'ul mil· 

dür Bay SCUeymın'la ben, 80• 

lo~u ağırceza mahkemesinde al· 

dık. Beraet kararı ile çıktık 

amnıa, eplyce de ter döktOk 

do~ruıu .. 

Bunlar efmdl. hafızamda k•· 

lın uzak, fakat çok ıatlı bıh· 

ralardır. Bayın c~nlye ile ne 

zaman kırtılılJHk, ayni meuu 

Ozerlnde biraz derdletlr!z. Mazi 

uzakta mOtemadiyen yunp ıö· 
nen bir deniz feneri gibidir. 

Geçmlt gOnlerln karanlığına 

ozon, aarı huzmelerlol d3ker, 

durar. Bayat ıa, bazın ıtlku· 

netle, b11an çağllyarak : akıp 

giden bir nehir gibidir.~ Hiçbir 

kunet onun karş111nda dur· 
mı yor. 

- Neydi o günler drğllml? 
Dedi.. 

- Y ab, yab, lıkıt bepııl de 

hayal oldu. 

0t'dlm. 

- Bayıl değtl, yılan oldu, 
yılanı., 

Ve gözlerlof, maıanın üeıQn 

de bıraktı~• beyaz gOderl el· 
dlvtolere dikti, dftşOnOr gibi 

oldu. Sırtrnda siyah bir mıoıo 

var. Saçlırını arkaya taramıt, 

tıpkı tıpkı, yedi eeoe uelkl 

y1Zı arkadaşı. hiçte dl'ğltmemı,. 

Dışladık; •nkc:tlm 6zednde ko 

nnşmıya.. Hayatında leçlr~l~I 

en bGyük korkuyu sordum. 

sualimin tam kar~ıh~ını nr 

medl, Heyecan •e ııtırabını 
anlattı: 

- En bftyOk beye~ın ve 

kralın earayında bir kabul reı· 
mi yapılmııtır. 

BOkrtf, 11 (A.A) - Romen 
buım bOroıu dlrekıôrfl bay 

Dragu1 basım beraberliğini ar· 

tırmık imklolarlnı görOımek 

için Balkan anlaem11ı gazete· 

ellerini bugan toplantıyı çağır· 

mııtır. 

a'babltoer, 3 gör:Oımek, konue· 

mık 

Clm - anı 

ftmera (ukerllk1 

Gaeabaylar 
terimi) -

Omld - umut, amaç, 

eepolr 
NaOmld 

deıupere 
- amuteuı, 

(fr.) 

(fr.) 

Gmmet - ömeı, (fr.) peuple 
Qmwl okaıuz, okuma 

yasma bilmez, (fr.) llletre, lg · 
norant 

Örnek: memleketten dmml· 

llğl kaldırmak için, yurddan 
okusuıluğo kaldırmak içi o 

Qnılyet (bak: Qlfr.t) 

ilrcftfe (bak: eraclf), {fr.) 

faaue nou•elle 

Gryın - çıplak, cnlık, yı· 

lın 1 (fr.) nu 

Gıbul - haftalık, (fr.) heb· 

domadalre 

Oalılb - Oelub (T. K.) (fr.) 

nyıc 

flstad - usta, öniU 

(T. Kö) 

Oıture - nılt ('f . Kô ) 
çek 

GıtOHne - yuvak 

Gstavanevl - yuTol 
Oılet (bık: fnzhı) (lr.) 

ralte 

v 
l'abeel4' - bağh 

nııtat 

ret· 

vaclb - gerekli, (fr.) obll· 

gatolre 
v6d - adanç, fr.) (promeıeo 

Nerz - adak, (fr.) voeu 

.-ide - ödel, gftn (fr.) delal 
Tadetmek - adamak, ıöa 

Yermek, (fr.) kıomettre 

ıstırabı, ı,gal gftoQ duydum. 

Onu gördükten sonra artık 

ondan biıyOk blrşey beklenir· 

rnf ydl? O, hte, bir debeetl de 
andırıyordu, Sl:ı suali sorunca 

derhal bu h•tırıuıa geldi. De· 
mck oluyorld, bende eo derin 

lotlba bınkao, o bidlse olmuıtu. 

- Peki, en büyilk sevinci· 
nlıl ne Yaklt, hangi hidlaede 
duydunuz? 

- lstlrdaddı... O ne büy6k 
sevlnçdl? Askerlerlmfzf n bpı 

öoQoden geçdlklerlnl görmo, 
tüm. içimden gelen bir ıevloç 
çılgınlığı ll6 ellerimi çırparak 

fırlıdım fe oolarm yorgun, 

terli atlarını ok,adıw. Vatana 

ve memlekete ald umumi heye· 

can ve se•laçler, tahef mıbl· 

yette kalan sevinç ve doygulera 

biç de benzemiyor. O, tamamen 
lıışka bir his, bıeka blrşeydlr. 

- Saadet hakkındaki lelik· 

klolz? 

Bayao Cevriye dudaklarını 

bak.da, kaelarıoı, omuzlarını 

kaldırdı; 

- ismi var, cismi yok. 

ZümrOd anka kotu gibi g6r0n· 

mlyen, bllinmlyen bfrşey .. Öyle 

dtğll mi, rica ederlın, ıöyleyio? 
Onun ne varlığına ehemmiyet 

vermlyecek, ne de yokluğuna 

esef etmlyecek kadar metin hu· 

lunuyoraak, me8'udoz,ldemektlr; 
işte saadet!.. 

Biraz susdok. Aeığıdan ıeııler, 

makine uılerl geliyor: 

- Tak, tok, tık, tok! .. 

- Mosaadenlıle sorayım: Y"· 
lını, en çok erkek mi söy'er1 

kadın mı? .. 

GiUerek ve birdenbire cevab 

nrdl: 

- Erkek eOyler, erkek ·Dedi· 

çGnkfi yafan ıöylemek ihtiyacı 

onda pek.çoktur.. Hıyat ve hA· 
dlaeler, lol, çalıomı prtlın onu 

mdcemadlyen yalana ınkeder. 

Fakat kadının muhiti çok dar· 
dır. Yılan sôylt.meğl lcıb etti· 

, 
recek vak'ılar iZ bulunur. it 
naeuıl •yh. yılan ıöyleatel-,,,. 
zom bheetmez. Amma, bO 
lerlmle, kadın yılın 1611:;: 
demek istemiyorum. O dı 1 .,..ı 
duyunca, eöyler. Ben lk 

ayırmam.. 6' 
- Bayına yılın• 1 

var mıdır?. 
~ - Var, maıleıef •ar .. cetJ' 

sözlO, mukealı bir ID18D 

yet içinde b1rıaamas, ~ 
maz.. içinin baki ki dlU ~ 
notan bir IDHD için, "" 
derler, birçok ıeyler ı3yl ,-

Bu sebepledir ki, yalan, ba/p 
lüzumlu blrıey oluyor.. flll 
baeblarına 111tır1p vere~ 

hk le'Vlld eden ıararh Y ~ 
dan iğrenirim. Bence, bu I' 
yalan söyleyenlerin lnt1D~ 1 
nllen bu camla ile hiçbir ~ 
katarı yoktur .. Çok çtrkl'el' 
ştydir bu!. KıH kıı• 1311 

kif 1 değil mi? ~ 
- KAfJ, teıekkOr e ; 
Şimdi nasılsın, yeni ro 

Jar•n var mı?. ı.1 
- Şöyle, böyle.. Çahl' 

dlyoraz .. 

Dedim ve sordum: ., 

Ahenk~ 1 tekrır ~ " , 
mağı dGeGnGyor musnou• dl~ 

içini çekti, docJaklaflO it ' 
zin bir tebeaeOm topl•• 

cevab nrdl: ~ • 
- Bana ôyle geliyor_. I 

bir daha dirilmemek O• 

mftotdr. Görftyor ınu•a:ı.. 
o dı bir yalan oldu ... 

yılan!. ~ 
-------
Italya 
·Ve Habeşistall" 

- 8111 1 inci y""1 
yetinin ince olduğa bit~ 
da İtalya "nın ıona ,o,..-... 
Afrika maceruı içi• 
lerlnl israf etme.tol 

etmektedir. -ı 
Koloni ltlerUe 111efl .... 

vadettirmek - söz 
( fr.) falr~ promettre 

udi - dere 

ltılya'oın bir Al111•• 
1 ' 

almak, I • karoııında, Avuı~ury• r 
yıauımak darumoou 

vali (bak: kifl) - ıufflunt 

.,.f lr - bol, (fr.) abondant 

nhımet - ağırlık (Cı.) cra· 
Yite 

Yahdet - birlik (fr.) Unlon 

nhl - bot (fr.) valn, futlle 
Yabld - bir, tek 

nhlm - ağır, korkalu, teh· 
ılkeli (fr.) grne 

nhoet (bak: gadr) yabanhlr, 

yabanilik: (fr.) solhude, eauva· 
gerle. 

nboi (bık: gaddar) yaban, 
yabani (fr.) ıauvage 

nhy (bak: ilham) - (fr.) 
lnsplratlor 

Vaız - öğ6tçen (fr.) predl· 
cateur _ 

Vak'a - olgu, olga (fr.) falt 
Yakfe - durgu (fr.) arret 
vakfı oı,feetmek - ôuermek 

(Cr.) ee conaacrer 

nkf - bekit 

dkl (vlkaye'dco) korur (fr.) 
rreeervatit ıırel' ntlf 

vaki olmak - olmak (fr.) 
arrher, avolr lleu 

ılndea korkulmakta~' 
tere, h•lyı Habet pıe;.. 

hallinin uluılar koıulll 
fakat bizzat haly•'11 :,.._. 

dair olan ltılya tdd 
bol etmemektedir. 

Londra, 11 (A· A) ;,. 
Ajanıının duyumun• 1 ı,ıl 
11z ve lnglliı bOkll111~1 
temel bir İtalyan - " 
eavaeına karı• kof1111 .... 

aramak için konut..,. 

lımıılardır. .,., 
Fran11 n logtlte:ı,, 

Lındı İtalya bOktllll~ ,;# 
her iki tarafın kabu "'~ 
uzlaşma komtteıl ıef -

l .,ııe 
11eın devamı iç n ob' 
ğunu bildirmeleri 111 'f'.. 
Şimdiye kadar LoOa: 
kararının çlğneoere 

1 
tın'• ellih yollıooı• " 

tıl'' 
hiçbir halyan rr~tıc ~ 
mletlr. Söylendlğ!; ,11•" 
karar Hıbeıtıt•D ~1e, 
çıhAını y111k etoıe df'I 
bu memleketin keO ., ... 

(fr.) fail mık için ıılllh 1 cJtt• 
serbeal hırakOJakt• 

emri nkl - olut 
accompll 

Mussolini 
·~--------------------,.~ 

oPERATOR FJoransa'dS•' /. 
Dr. K"' ·ı Ah d ,., ~ amı me Lloranea ıı ~~ .... ~ 

Merkez aıkeri haeıaoeel Mu111ollnl beıa fi 
operatörO bakanı bay Sa•IO"ıll' 

ikinci Beyler ıokağı Beyler bakını general ~ 
hamamı kar111111 No. 41. Her halde floran.. oÇ• ,,ıf.. 
gClD ftçten eonra baııal11101 aa inmiş ve A•

0
;, I>~ 

kabul eder. kanı bay ŞaılD~ ,,, . . 
Telefon 3686 elçisi ve yGkıek :,ı 

., "- nfıadın k111ıld 
... ________________ __ 

Vıkt - nlut ('f. Kö.) 
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Jzmir vilayeti Muhasebei Hususiye iller! Mut 
(Oka mentol 

Tt:J OK iYE 
? k Şekerle

\ ecrGbe Edi· . a:: llR1 ,~T 
cc _. 
>-cc = ..... 
> 
:z 
< >-cc = 
a:: 
w 
CD w 
Q -CD 
>-< rn 

~iralık 
lll_.. Emirler ça11ııının 
~deki Şamh eoka· 

'*'- 68 namanh her 

~ tekiz odah H' 

ttrllecektlr. Teıkllab 
-.ı, denir ve m6ee· 

"'-"ılldlr. 

~. BAN~A51 
• 

Armutlu Belediyesinden: Devlet Demiryol
larından: Mlktan 

20 Ton motorla 
35 Teneke makine yajı l 11fır 8 Mayıı 1985 glnfl lhaleel 
35 .. " I& 2 " mukarrer olaa .Nefteendlkat 
20 Beyu gu ılrkednln Kemer K.aaçqme· 

Armada beledlyeılnla elekdrlk mot6r6a6n bir ıenellk lhtl· ılndekl depoeand.n ld.remlsln 
yacı için 8 mayıı 935 çar .. mba gtlntladen itibaren onbeı gCln Balkapınard.ld maRHaPDa ta· 
mtlddetle ve açık ekdltme ıarettle alanaeak olaa yakanda yasılı tın.eak 18 ton petrol nakil 
mevaddı vermeıe tallb olanların ihale gena olan 22 mayıı 935 itine lıtekll çıkmadığına• 

çaqamba glnl oaaltıya kadar mahammea bede:t olan 1800 lln ihale 19 mayıı pnar gtlall 
Clserlndea ytlade buçuk mavakbt teminat akçeelle benber Ar· 1Ut 15 e bınkılmııtır. TıflDa· 

matla belediye dalreıladekl komlıyona mflncaatlerl illa olunur. cak petrolun muhammen aak· 
10 IS 16 19 1359 tiye Clcredaln yeluiaa 27 Un· 

1 • D ~ d ) " d dır. 1ıteklller 203 karatlak 
zmır eıter ar ıgın an: muvakkat temlaal ve kanaDUD 

lldılnla Yergi borcundan 6ttlrCl tıhııll emval yaıaaıına gôre 4 anca maddeılade gGıterlleD 

btaeaedUen ahmet ağa mahallellnde Emlrler çaqııında klln 96 .e ite glrmeAe manll olmAdı · 
1ehlm itibarile 75 1ehml tarihi Uludan lllbaren ylrmlblr gan ğını •e kanuni lkimetglhıaı 
mClddetle •lıbp çıkarıld.Aından pey ıClrmek lıdyenlerln def· göeterlr beyannameyi ve an· 

r. Göatepe aile terdarbk tahalllt kalemine gelmeleri. 5 9 13 17 1292 baların belediyede mukayyet 

lllıııL... tereı verecek 0ı... Kışla 8 Mas. Mev. sabn a a komisyo- oıdu~ana daır nsatkı hamilen 
..._.rllerla her ıareıle yukarıda blldlrllen gCln ve ıa. 

L_ nonda ihaleleri yapılacak ilAnlar t b h d ı ı bl 
.• ~~k~~~·•ı·~----------~~---------~-ıde uma~eı~me nı 
._ defa tecr6be kl· MClllahkem mevki •· at ko.nundan: eındakl komlıyona maracut· 

~e Yuvası 
·n Kenan 

Mıt. M•. için paurlık ıuretlle demir kapı, demir parmaklık lerl. Bu lıe alt '•rtname pan 
yaptmlankbr. tbaleel 14.mayıı,935 ealı g6nCl eaat J O' da kıı· ıızolarak 7. leletme mQ(ettlellğln · 
lada Mıt. mv. •t. al . ko. anada yapılacaktır. Muhammen bedel den alınabilir. 1385 
420 Hndır. Muvakkat teminat akçeel 31 lin 60 kuraetur. 1ııtek· 
iller .. rtnameelnl hergtln kıtlada Mı· mv. eat. al. ko. nanda 
görebilirler. lıteklller temlo•tlarlle birlikte lbıle uatlodcn e•el 
komlııyonda bulanmaları . 29 3 8 13 1226 

lzmir Vilayeti Muhasehei Hususiye 
Modorloğonden: 
Bedeli 
eabıkı 

LlnJ 
40 All paf8 kemeraltı camii 18 no. it dGkUn 
40 c c çancılar çarıııı 17 « .: 

150 Yomit çar1111 ve •banhıne eokağı a.22 DO. h maıua 
ldarel haeaılyel vlllyete alt yukarıda yerleri yuılı akarat 

J .6 .935 tarihinden 31.5.935 tarihine kad.r kiraya verilmek 
Ozere enlce illa edilen artırmada lııtekll çıkmadığJDdan 12.5.035 
tarihinden itibaren 10 gln daha uzatılma11 onanmıehr. Artırma 

tartlannı gGrmek lııtlyenler bergGu Mahaeebei haııuılye mCldir· 
IGlflne ve pey etrmek llllyenlerln de ihale gClnfl olan 22.5. 985 
çaq8mba gGnO Hat 9 dan onblre kadar Eactlmenl vlllyete yatı · 
ncaklan deposlto makltmlara HJ8hat banka mektabları ile 
beraber mlncudarı. 1388 

Doktor 

Osman Yunus 
Deri ve Tenaı61 Butahkları 

MCltaha111111 
HergCln hataları eabtıb eaat 

1 O dan •kf8m ıltıya kadar 
kabul ve tedul eder. 

Adreı : Kemeralb Şamh ıo· 
k•k numara 19 

Aydın demlryola amam mtl· 
dllrlGAGnden 

11 mayıı 835 camarteel gG· 
aanden hlluea Seydlköy tren· 
ltrf atağıda ğGrlllen eaatlerde 
ıeyrClııefer edeceklerdir. 

1zmlrdea 6,20 bergCln 11,10 
pereembe gllnlerl 16,30 per· 
19mbe ve cumalardan maada 
19,10 cuma gClnlerl 23,00 per· 
tembe gtlalerl 

Sey.UkGyden 7 ,20 bergb 

M odorloğnnden: 
İdarel baıaılyel vlllyete alt tıeçılır Ye çancılar çarşıımdı 

ktlo 45, 46, 48, 50 namarah d~rt dGkkio 1.6.935 tarihinden 
31.5.938 tarihine kadar kiraya nrUmek Claere UAn edllen ar · 
tarmada hepılne birden istekli çıkmadığından ayrı ayrı kaime· 
letle kiraya nrUmek 6ıere 12.5. 935 tarihinden itibaren 1 O 
glln ozatılmaaı onanmııhr. Artarma ıartlarını g~rmek iıtlyenler 
hergtlu Mah11ebel haıaılye mcıdarUl~Goe ve pey ıllrmek isti · 
yenlerin de ihale gClnCl olan 22.5.935 çarıamba gana eaat 9 
dan onblre kadar Eocftmenl vlllyete yatıraeık.ları depozito mak· 
bazları nyahat banka mektobları ile beraber mllracaatlerl. 1390 

ornava satın alına komisyonunda iha· 
leleri yapılacak olan asker ilanları 

Boman uked ta. al. to. nandan: 
1 Kıtaat ihtiyacı için 16,800 ooaltı bin eeki~üz kilo 

ıı~ar eti açık ekeiltmlye konmaetur. 
2 lhaleıl 2~.mayıı.935 ealı gilnCl eaat 15 te y•palıcakllr. 
3 - Beher klloııuaaa tabalia edilen f latl 1; onyedl karuetur. 
4 - Muvakkat teminatı 214 liradır. 
5 - Şartnameelnl görmek için her gdn ve ekılltmeıloe glrl· 

• teeeklerln blldlrllaa nkdnden enel temlnıtl•rlle bir· 
ilkte Barnavada ukerJ utın alma komlıyonuna mtıra· 

caaılerl. 13 17 22 27 13 4 

lzmir Vilayeti ~uhasebei Hususiye 
Modorloğnndeu: 

Bedeli Verilen 
•bılu bedel 
Ltn Lira 

60 45 Allpa,. kemenltı camii 14 no. h dGkkln 

110 60 " " u 16 " kahnh•ne 

55 's ~ " " 20 w dOkkAn 

325 190 Loneada 15,l 7 ao. lı dllkkin 
larel haıaılyel rillyete alt yakanda yerleri göıterllen akarat 

1.6.935 tarlblndea 31.5.938 tarihine kadar dç eene mtlddetle 
klnya verilmek Claere illa edilen Htarmada eenelllderlne verilen 
kira bedelleri ma"Hfık görCllmedlğlnden arhrma 12.5.985 ıari· 
binden itibaren 10 gfln daha azatılmau onanmıttır. Amrma 
tartlarıaı görmek lıtlyenler hergln Malıuebel haıuılye mtldClr· 
lqttne ve pey ılrmek iıtlyf'nlerin de ihale gllnll 1 olan 22.5.935 
çaqamba gtloCl eaat 9 dan onblre kadar Enctlmenl vlllyete ar· 
tıracaklan akanı için depozito makbaaları veyahut banka mek · 
tobları ile beraber mtlracaatlerl. 1889 

Hamza Rüstem 
FotoQrafhanesn 

1 - Baynm gtllllerl açıktır. 
Muhterem mClfterllerlmladen görd6ğ6mtlı nğbet ve 
teveccClhe aacls . bir mukabele olmak bere b•ynmıa 
birinci gtlnllnden Marbn nlbayetlne kadar reelm çek· 
tlrecek eaygdı mtltterllerlmlae birer zarif hediye ver· 
meAf d6ş6ndak. 

Mtltterllerlmlıdn ba hediyemizi kabul etmekle blal oeref· 
leacllreceklerlnl llmlt ve temenni eylerla. 

2 - Mapumdda en yeni fotoğraf makineleri ile ecaaları 
ve amam fotolfaf mabemeel bayık tenalllt ile •tıl · 

maktadır. Muhterem mClfterllerlmlala bllhuea nazan 
dikkatlerini celbederls. 

Resne Fotoğrafhanesi Sahibinin 
Mnşterilerinden Bir Ricası .. 

İkinci Beyler eokağaadakl fotoğrafbaaeml kapatugımı ıaygıla 
mtlttf!rllerlme uan ederim. 

KUıelerlml Emirler çaqı11nda Bay Hamza Rtlıtem fotoğnf· 
baneelne naklettim. Slparlı vermek llfiyenler UUfen oraya uğ· 
raualu. 

Ben de elmdlllk ekler umanlar oradayım . 
BAHAETTIN • FOTO RES E 

,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ' 

~ Beynelmilel Paris Panayırını ~ = z· Ed. . = ~ ıyaret ınız.. ~ 
~ 18 Mayıstan 3 Haziran 1935 e kadar § 

~ Fazla Maltlmat Almak için Fransız Ge· § 
~ neral Konsolosluğuna veya lzmir Fran· ~ 
~ sız Ticaret Odasına Mflracaat.. ~ 
§11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 

Aydın demlryola amam mi· kualar1Da alt 913 numaralı 
dtlrlDAftaden tarife ile bmlrden ÇardaA• 

MClddetlerl 80·4·1986 tarl· telennl için tonu 2901 
hinde biten tamirden letHyon· lsmlrden çapahya tonu 4511 
lan beher tona kilometre ha· 

11 
keçlborluya " 396 l 

tına 14. knnıhak mamul t6t6n baladlu " 3136 
ve lıtuyonlardan tamire bt'her " kuleönGne " 3411 

" tona 500 karaıluk bot tfltla ,, ~gtrdlre ,, 3961 

12,25 per~embe gtlnlerl 17,25 karuıluk 962 aomarah mam11l 
camarteel gllalerl 17,4.0 per· tClt6n ıarlfeal 12.5.1935 t•l't· 
oembe cama ve camarteeladen hinden 30.6·1935 tarihine ka 
maada 20; 15 cuma glDlerl 24 dar yealdea ve eerbeat olarak 
peqembe gtnlerl. mevkii merlyete koalll••I'•· 



mumun •••• ~~.1.~~ ••• : •• ~ •• 1111111111111m ••••• il il ... il il ........ il •••••• il •• "' il ..... '"·ll'fl'llll'lll'ftl'l""'""'""'""'""'""'""'J~!;:!:![!~~~""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'llftT:T:r.J.gı~~~~~ e 
Senelerdeoberi TECRÜBE edilip piyasamıza çıkdık-

da11 sonraG ri phastahğının memleketimizdeŞid· 
delini Kaybettirenve vaktinde kullananları 

Gripe Yakalanmaktan Kurtaran 
Grrö1Pe Kaırşo Teccırtülb>eOö 

ve Çolk MlUlessür 
• 

NEOl{ALMINA 
Kaşelerini Emniyetle Kullanınız. 

V. N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE L1N1E 

"ALlMNlA,, vapuru 8 mı· 
y1&ta bekleniyor, An-vere ve 
Bamburg'tın yük çıkaracaktır. 

"AKKA,, vapuru 19 mayıeta 
bekleniyor. Hamburg Y.e An· 
versten yftk çıkaracaklar 

" HERAKLEA,, vapuru 13 
may1Bta bekleniyor, 16 mıyıea 
kadar Dnnkerk ve Anvere, Dl· 
rekt, Roterdam, Hamburg •e 
Bremen llmaularını yfik alı· 

cıktırr. 

"AGDROS,, vapuru 27 ma 

Aylık elektirik 

Masrahnız yftksek mi? 

içi gazli 

lambalarıuı kullanınız 

Hu marka az sarfiyat, bol ışık, 
ve uzun ömflrlfldOr. 

Mehmet Tevfik 
BflyQk Elektirik, Telefon v~ 

Malzemeleri deposu. 
Peştemalcılar N. 77-79 Tel. 3332 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAİi KUMPANYASI 

"CERES,, vapuru 16 mayıstı gelip ydktln6 booılttıktın sonra 
sonra Borgıs, Varnı ve KlSstence limanları için yGk alacalmr. 

"GANYMEDES., vapuru 18 mayısta gelip 23 mayıeta Anvere, 
Ameterdam, Roterdam ve Hamburg llmanlan için yak alacaktır. 

° CERES ,, vapura 1 haziranda gelip 6 hulranda Annr, 
Ameterdam, Roterdam •e Bamborg limanları için ytık alacaktır. 

SVENSKA OR1ENT LlNIEN 
''NORDLAND., mot6rQ 2 haziranda Roterdam, Bamborg, Co 

penhage, Dıntzlg, Gd1nlı, Cöteborg, Oılo ve lekandlnavya 
llmınlarına hareket edecektir. 

sım.VlCE MARlTlM ROUMAlN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Mantuam ~fer 

11 PELEŞ., vapura 16 mayısta gelip ayni gOnde ıaat 18 de 
Hayfa, Maltı, Manllya •~ Bareelona hareket edecektir. 

" ALBA JUL YA ., •aparo 20 haziranda gelip 21 haziranda 
Maltı, Marellya ve Banelon'a hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 
yısta bekleniyor. 30 mayısa .l.mlr Nn· York. arasında ayda bir muntazam eefer 
kadar Anvers, Roterdam, Bam· 0 RJNOS,, vapuru 14 mayıeta lzmlr'deo ( Doğru ) Nevyork 
burg ve Bremeo için ynk için yftk alacaktır. 
ılacıkt1r. 

ARMEMENT B. SCBUIDT. 0 TAMESlS., vapuru 20 hazlnada fzmlr'den (Değru) Nevyok 
BAMBURG için yük alacaktır. 

" HANSBURG ,, npuru 5 Yolcu ve yok kabul eder. 
mayısta bekleniyor. Hımbnrg Hamlı: lltnlırdakl hareket tarihlerindeki değlolkllklerden acente 
ve Anvere'teo ynk çıkaracaktır. meı'ollyet kabol etmez. 

" TROYBURG ,, 21 mayısta Fazla tafelllt için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye olrketl 
hekleniyer. Anvere ve Bam· bJnası arkasında Fratelll Sperco ıetıntalığına mdracaat edUmeel 
burg'tan yok çıkarıcıktır. 
SERVİCE DlRECT DANUBIEN _r_ıca __ oı_n_n_ur_. __________ T_.,_1_efı_on_:_2_00_4_. _2oo_s __ 

"ATI~:ı::r:: mayıeta ,lllllllllllllUlllllllllllF Doktor .. 111111111111111111111111, 
hektenıyor. Bodapevte, Braıı •. --~-- A. Kemal Tonay ~=~ 
in, Viyana için ynk alacaktır. 

"TISZA,, vapuru 5 haziran- - Bakteriyolog ve bulaşık ile salğao hastahklar ~ 
da bekleniyor, Rodapeşte, Bra· ;;;; birinci ınnıf mfltabassısı E 
tisin ve Viyana için yfik = -
alacaktır. = Baıımahane istasyonq karımndaki dibek sokak baoanda 30 sayı· := 

=: lı eY Te muayeoebaneainde sabah eaat 9 dan akoam 11at 9 a kadar El§ 
"DUNA,, vapuru 30 hazl· E: haetalannı kabul eder. := 

randa bekleniyor, Budapeşte, = Müracaat edon hastalara yapılması IAzımgelen eair tahlilit ve El§ 
Bratisln ve Viyana için ynk =: mikroekopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cevaz gö· ~ 
alacaktır. ;;;;; rillen Pnomotoraks (bava vermek) muayenehanesinde muntazaman ~ 

JOBNSTON V AREN J..lNES ~1111 yapılır. lllllllllllllflfllllllflllllllllllllllllllllflflllllllllllllllllllllllllliffi 
LTD LlVERPUL 

" QUE MORE,, vapuru 20 
mayıstı beklel'!lyor, Llverpul· 
dan yak çıkaracak n Borgae, 
Varna, Köetence, Galaç ve 
Brıtla için yok alacaktır. 
TBE EKSPORT STEAMSBtP 

CORPORATıON 

" EK.SELSIOR ,, vapuru hı· 

len llmanımazda olup Nevyork 
için ytık almaktadır. 

0 EKSMINSTER,. nporu 15 
may11tı bekleniyor, Nevyork 
için ytlk alacaktır. 

0 EXARCB,, vapuru 1 ha· 

zlranda bekleniyor, NeYyork, 
Boıton ve FUıdelflyı için yok 
alacaktır. 

N. B. - Gellı tarihleri ve 
npur tarihlerinde ıcentemlı 

hiçbir mee'oUyet kabul etmem. 
Telefon No. 2007 · 2008 

Kemalpaoa icra 
ğundan: 

Mehmet cemale borçlu musa 
oğlu mebmedin borcundan do 

lay• mahcuz bulunan Ulncak 
köyQ lttlıallode kır nam diğeri 
uncnbaşı mevk:Unde şark.an gOl· 
sQm garben ali molla ve çay, 
olmalen tarik, cenuben çay ile 
mahdot tıpada 15 halen 30 
dönQm bahçe olup halen içinde 
600 adet mubtellfOlclnı mey· 
Ya eşcarı Ye bunun yirmi dö · 
nllm miktarı bağ ve mQteba· 
ldsl bahçe olup 4500 Ura kay· 
metl muhammeneli ve bahçe 
ır,ık artırmaya vazedllmlvtlr. 

Biri od arhrrua 13.6. H35 
tar!hloe ınüsadlf pazartesi gQoil 
aaıt 11 de Kemalpaşa icra 
dalreılode yapalıcaktır. Konu· 
lan değerlo yiizde yetmlı he· 
oinl bulmadığı taktirde lklocl 
arıırmıya çıkarı lac..1ktır. ikinci 
ıçak artırması 29 haziran 935 
glln cumartesi saat l l de yapı · 

lacıktır. 

İkinci utırmıdı değerJn 
yilvde yetmiş beşini bulmazsa 

2280 numaralı kanona tevfi· 
kan bet sene mOddetlc tecil 

olunacağından talip olanların 

konulan kıymetin yilzde yedi 

buçuk nlsbetiode pey akçeeUt: 
icrayı mQracaat etmeleri ve 

ioho &atılan malan vergi bedeli 
&alış bedellnden kesileceği ve 

belediye rasumo mQşterlye alt 
olmakla ve mezkur emnl 

Ozerlnde bir güna llltltl ve 
intifa hakkı bnlunanlırın tarihi 

U&ndan ltlbaren yirmi gtın 

içinde evrakı mQıblteleriJe bir· 
llkte K.emalmapa icra dairesi· 
nln 934.628 numarasını milra· 
caatlerl llıln olunur. 

Olivier ve şOreka· 
sı Limitet Vapur 
Acentası 

CendeU Hın. Blrlnct:Kordon 
Tel. 2443 

1be Ellerman Llnee Ltd. 
"ALLGERİAN., tapum 18 

mayıeta Lherpool Ye S11nsea· 
dan beklenmektedir. Ve ayni 
zamanda doğru Llnrpool için 
yak alacaktır. 

"POLO,, tapuru may11 ni· 
heyetinde Anvers, Londra Te 
Bolden gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamanda Londrı 
ve Holl için yak alacaktır. 

"0PORTO., vapuru mayıı ni· 
heyetinde Lherpool ve Svan· 
ıea'dan beklenmektedir, 
The General Steam NavJgıtlon 

Co. Ltd· 
"ADJUTANT,, nporu 7 mı· 

yasta londra lçla yflk alacaktır. 
Deuteche Levante Llule 

"ULM,, vapuru 15 mayısta 
Hımburg, Bremen ve Anvera· 
ten beklenmektedir. 

" ANGORA ,, vapuru halen 
limanımızda olup ylik boıah· 
maktadır. 

Not Varol tarihleri Te va· 
purlann isimleri herine deni· 
tfkll.klerden mes'uliyet kabul 
dllmeea. 

Ünlvenltede DlSçent, 
(Muaria Profeeclr) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara hergün öjledea 
soara bakar. 

lıtiklil caddeai No. 99 
Aakan apartmanı 2 iaci kat 

Telgraf • ı S T A N B U L 
Telefon : ·49250 

DOKTOR 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi Rontken Mfltaha88•81 

, 

llERNEV1 RONTKEN MUAYENELERi ı 
vo ELEKT1R1K TEDA VİLERI. 

YfirGmiyen Ye Bilhaua RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Viole 
Tatbik Te Rontken ile KEL Tedavileri Yapılır. 

İkinci Beyler Sokak F'ıno Karım No. 25 Tele. 264~ 

Türk Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketinden: 

Şlrketlınlzio 8 oJeao 935 güolemeclnde yapıiıo genel bl:~: 
darlar toplanhsıoda 19 l 4 yılı kirıodan dığıtılmaeına katır '()t· 

len hisse baoıoı bir lira kArın 15 mayıs 935 ten ıatbıreD k•· 
mınlı bankası İzmir ıobeel gişesinde 10 numaralı kupon 810 r 

hıoı> · bilinde ödemeğe başlınacağa sayan ortakları mızı JIAD 0 

8 13 ~ 

Ayvalık Belediye Riyasetinden: 
15 

l - Mazot: yanıp koklaşmıı bıklyeoln azami haddi % 
0
'6 

2 - KiUüo nlebetl " 's 
3 - :>u miktarı % O, 
4 Kesafeti lzaf lyeel 0,93 

5 Manzarası açık kave renginden koyu kahve ren· 
gine doğru bir renk keebedecektfr. 

6 Teoekk6lita: ıeyyal oO 
7 Kalori miktarı aııgarl 1 OO 1. 

Bu eveafta ahnacık Hgırl ahmao ton mazot ilk pardel 1 ~t· 
ran 935 te onbeş ton olmak ilzere teııllm olanacak te 111 , 

1. 1111•1 ldel 6çer ay ırahkla ve fakat makineler faaliyetinden •• 
cak surette Oç partide teslim edJleetıktlr. kfoe 

Her teslim edilen parti mazotun zahiri muıyenesl ve 111• edil'' 
de kullanılma soretJle tecrftbesl yapıldıktın sonn . kabul l•~ 
rek bedeli ödenecek ve muayenede fenni vaeıf ları uygo.,,... a,ıs 
sezilecek olursa o parti kabul edllmlyerek geri vertıecek te ~ 
husustı ihtJIAf çıktığı taktirde 1etınbul beledJyeıl kl11111ı:;:d 
tahlil raporu her iki tarafcı da muta olacaktır, tıbUl 
m(lteahhlde aittir. ~· 

Makine yağı: Vakum oil kompanyısının 1068 numırıh 
tör yağı olup kapalı tenekede bulunacaktır. ~ 

Yukarıda eflafı yazılı mazot ile ugıri bet ton vık0~· ı 
kumpınyaeının kapılı tenekelerde bulunan 1068 numır1b 11' 
tör yağı yirmi can mflddetle ve kapalı sarf asallle ekti~ 
konuldoAo ve teklif olanacak flat hadclt ltytk gOrtlldlgl ,.ı~ 
mayısın ylrmlaltıncı paıar gana eaıt onbeı baçaku A~ ıerl 
belediye encO.menlnce lbaleel mukarrer bulunduğa te 11 :,.,,. 

yilzde yedi buçuk nlsbetlnde teminat akçelerlnl beledt1e ' ıerl 
sine depozito ederek makbuzunun teklif kağıdına rapıeylı~' of' 
ve teklif zarflarının maymn yirmi altıncı pazar gDnl _. ~ 
bet buçuğa kıdar Ayvalık beledlyeılne vermeleri ve blleelllOJI' 
gan n eaatten sonra verilecek teklif zarflarının kıbul 
yeceAf Uta olunur. __.,/ 

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

BzmDır Şubesi 
ikinci kordonda Hona civarında kendt bla.,ıad• 

TELEFON: !2363 ---····· 
Hertflrln Banka Muamelatı, EınteB 

Komusyonculoğu .. 

Mftsait şeraitle mevduat kbul edilir 

" Hobobat, ftzftm, incir, pamuk ,zeytinyağı, afyo~tO" 
eair emtia komoıyoncoluğo ıapıbr. Malların ~· 
duoda sahiplerine en mftsait ~raitle avaoe v 

Ayvalık Belediye Riyasetindeıı: .,,.,. 
. flllP' o' Ayvalık beledlyesl lçın satın ahnıcak Ouam v,.,ya oO tf 

1 kalı 100 tanesi yetmlo beo ve 900 tanesi kırk vatlık ıo tP'1'"ı 
elektlrik 14mbıeı kapıh zarf ueullle ekslltmlye ~onolmDI ,e 111ot 0 

. . buıoo 1 
yırmlahancı pazar gilnd saat onaltıda tbaleeı m ııkarrer d ıell 

dogondan &atmak lstlyenlerln yftzde yedi buçuk nlıbeı!o d:J""!.1~ 
natı movakkate akçelerlnl Ayvalık bf!ledlye veıneelD 

1
;,-'',. 

ederek makbuzunu teklif Uğıtlırına rıpt ile mıyıeıD ıoe fl 
eD I' 

tancı pazar gnna saat onaltıya kadar belediye encıım uı ~.-1 

melerl ve blldlrllen gOa ve saatten sonra verilecek ıek 
larının kabul edllmlyeğl illa olunur. 

Bodrum Beldiye Riyasetindell=1~ 
Bodrum kaeıbısının tahminen 80 hektarhk l ·2000 •: .. .,,.,. 

o ... ••. 
mlkyaeıada iki kıtı halihazır harltaılle l · 1000 mlky.,. ı•o! .... ut 
hanili tenlyell hıritaeı ve k11abanın müstakbel ıeblr p ,,..,vr-

111 c1adır -' ' ,.,· pıb zarf usulcı ile ve 25 gtln maddetle mflnıkaı• ~~ 
11

• 
artbrma ekılltme nlsamnameel mflclblace mflrıcı•~ ..... il' 
Talipler oeraltlerl Bodrum, Ankan, lıtanbul, lımlr, 

1
960 

yelerlndea ıramıhdırlar. 10 12 13 


