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lılAYIS 1985 

~Parti Hesahları 
T.Woa: 1776 

Italyanlar 
Eylftlde Haheşistan'da Çok Bo
yflk ve önemli Hadiseler Ola

cağı Kanaatindedirler. 

Partimiz P urtinin He~ab IQleri deski öldo. 
te Ulusal Birlik. ~ 

t Rizi Eşkıya Basmıştı. 

Çok Düzgün Görüldü. 
Ankara 12 (A. A) - C. H. 

Partlıl bOyGk kurultayı bil· 
dlrlgt: 

batan defterlerin H harcıma 
belgelerlaln çok don Ye her 
harcamanın he1ap tlzCIAIDe 
tam aygaa bir tekilde J•pıldJAı 
genel bııkaahk dlnaınca ka· 
ralan kontrol Juına111taD d6rl 
ayda bir beıap itlerini incele 
mit oldaklan bldce dıtında 
hiçbir harcama olmaclıAa ._...., 
itlerlade gGralen dbglnlak 
6•1me de&er oldola ı6ylea· 

dikten eonn pudala puMlnın 
drrla bir kukantbkla aaeak 
hakiki •• sonı lhdy .. n 
baranmıı •e ba 10Dancaa ,.,. 
dmlaln her alan.t. oldaAa gibi 
pu• ltlerlade dı ergeaf al Ye 

dlsenlnl goeıermlı olchtp J•· 
C. H. P. Genel &ltibi salıyor· 

Bay Receb Peker Rapor okandokta• IOltft U· 

Marepl Pilaudeak.i 

latanbal, 13 (Baıad) - Po· 
lonya mllll kahnmaaı Maretal 
Plltadeıkl 6lmGtUlr. Blylk n• 
taaıHerla Gllml Auapa'da 
tee11tlr ayaadırmıttır. 

Bitin M•leder, Mareıabn 
ceaue merutmlade bal•amak 
llere Vueon'ya heyetler g6a· 
dereceklerdk. C. H. Partlıl blylk kural· portlr Damar Ankotl• 11 lr· 

layı .,.._.. 1Mt 15 te betba ılye gelerek her bakımdan 

........ ilk Reada'••• .. ,ba. do.gaa olan hemhlu Wbad• Tayyare 
ı....- toplaa•t •e be1ap b· geael kanıl•• ••1eeel' 1u1a. Cemiyeti 
... 10•11m tlaha &lce dalmla• lan bqdık •ermeye baar 

_,a_po_ıa __ 0 k_0_••_ .. _t_.,_. _•_po_• ___ -_So_._ ... 6 ...... __ ,.. __ -_ Ve K.öylalerimiz. 
Iaeaun .88nft Y8f8ım Balkan Aolalltl 

Bükreş Konferansında 

Konuşulan Mes'eleler ... 
Balkan Antantı Ekonomi Şubesi De 

Toplanarak islerini Konuştu. 
Blkret, 12 (A.A) - B.edor 
A~ bildiriyor: 

Balkan antantı monhhu 
beyeded bap _, 17 de 
•yla•lar mecllllae gelmitlercllr. 
MeeU.te teref lerlne bir kabul 
re11DI haS1rlnmftı. S.Jla•lar 
ye tyu ayelerl Tedlk Rtltttl 
Aru'ı, llablmoe'a, Padç ye 
malyededal Ye S.lba •taab 

hlklmetlerlnla Blbet elçllerbal, 
batbakan Tatareıkoya umiml 
bir ıarette karıalamı1lard1r. 
Parlamento blıtbaı bay S.•I· 
yaao t• 16yle.t 16ylemitdr: 

- Bayık matefekklrlerlmls 
Balkan memleketlerinin anh 
mtlmelllllerlnl Romanya pula 
meaıoea aamm• 1elamlamakla 
bahtlyarun Ba ittifaka• biti• 
acunu ba kadar lltelde ba 
kadar eudua analadıA• b•rıt1 
blse Hrmelinl bitin kalbimle 
dilerim. Blsl, ıialn al111larını•• 
baAbyan deri• doetlak hakkın· 
dakl dayplan •d•k tereamu 
olarak kadehimi •AhAıaısa H 

memleketlerlnlsln genllglne kal 
darırım. Y aıuıa bant, yaıa11n 
Balba utaab, jhln Y agoe· 
la"Ja, J91U1n Terkiye, alto 
Ellu. 

Batkaaıa ba l&mlerl ılrekll 
alkıtlarla karplamflar. Gene 
alkıtlar 11n11nda bey Maktlmoe 
Bomeace (Y ..... llemaay•) 
diye oeob •ermlftlr. Banclu 
.-re bekular •yla• " •yaa 
ı,.ı.u.-....koa ... atl .. r. 

Blkıeı 12 (A,A) - Balkaa 
an ... ll bablllan bagtl• 1Mt 

13,80 da itlerini bltlrmlılerdlr. 
S.y _Tltaletko gueteellere fGJ· 
le demltdr: 

- Slyual konferanu tam 
bir ••• ...... ile bldıdlk.IYann 

Balku uıtanb ekonomik ıabui. 
bqbnı Tnbaon tatlan 

Bay Bataa Saka 

Glleden IODra bir komtlalke 
nrllecekdr. Yannkl g6raıme· 

de balkln antantının ekonomik 
eabelerlala bıokanlan •e bil· 
h.... Ttlrklye kamutayı lkbacl 
bafbaı S.y Baun Seb Ya· 
naa babalama._ bay Bulleç· 
klç. Y ogoelH dıfUJ itleri ba· 
kam 1ardımca11 bay Parlç •e 
Romanya tabeel ... kuı bay 
T•bakodç de balaaacakbr. 

BoglD OlleJla bey T•ıar.ko 

- Soaa 2 lael Jllfle -

Bay Fuad'ın Telgrafı 

- Tayyare cemiyeti g-1 batbm 
Bay Faad Balca 

lsmlr k6yl6lerl; ormya he· 
diye etmek Osere bir tayyare 
Mbn almata karar Yermltler •e 
banan için İlbay Gener•l KA 
aım Dlrlp mlncaat etm.ltlerdlr. 

Ba haber; Anbn'da blJGk 
GAGaçle kaqalanpHf Ye dtlD 
Tlrk tayyare cemiyeti genel 
batk•nı Çorum •ylaYJ S.y 
Fuad Balean'daa İlbay Genenla 
• .. Aıdakl tel gelmlfdr: 

.. Geaenl Kklm Dlrlk: 
lamlı İlbayı 

.lsmlr'Jn a .. erea kGylCllerlnln 
karamamaA kaqı g61terdlklerl 
llglnllAt minnet doygalarlle kar· 
ıalar, ba glsel glrlıte ôaayak 
olan .lsmlr'in Dlrlk llbayıaı 
ınıt, uygı . ye ôa ylrekdea 
baprbk uyg•lanmı 111nanm ... 

Muallım Tetkikleri 
Şehrimi• ilk okulları fSlt'el 

mealeriDdea ylal din elekd· 
rlk labrlkua ile ba•apm lab 
rlkalanu giderek mlpbede 
ft tetkikler ,.,... ..... ,. 

Hoşafın Yağı Kesildi. 
Qayanlar Kızarlarsa Kızsınlar, Baya-. 
lar Manalı Manasız Yalan Söylerler. 

Sordutum sualler tonlardır: 
l - Hayatta eaçok korkdatanaz dakika, 2- Ençok MTİDdi· 

giniz dakika, 3- Saadet hakkındaki telikkiniz, 4 - En fada ya• 
lan ııöyliyen kadıa mulır, erkek midir, 5 - Yalaa lhım mıdarP 

Dı•arda Dıumier'nln lldtah· 
emer karlkaıôrG •e mahkeme 
•loaler~a lld karakalem bir· 
kaç ııblo ... 

Dıamler'ala karlkaıôrlerln . 

den blrl•de ırnaa garayoraaaus: 
Bakim n asalar ayayorlar .. 

A .ukat, a!ııaı, gGslerlal Ye 

kollarıtı.ı aç•a~, mtlekkilial 
mldafu ediyor: 

- Adaletin, mlcrlmler hak· 
kında, gôslerl dalma açıktır. 

Diyor ... Neflı Ye imala bir 
bılbt6r •• Dipılacle de ke7U U 
k_,Jf il, (Bir hakak psece11Dcle 
ke..U lehllle Judala bir JUIJI 
geae blaat memDaalyetle oka· 
y• bir •vabı) tipi gfrtl or· 

MallL ea,at bir ktUlpbnedekl, 
k-- Wleblyoaa.. Muhat, 
.kavü ....... &..-ı .. y 
Narl StAı ile kaqa brpyı 

,amaıor, dpnlanmı11 çekle· 
drerek konaıayoıaı. 

Geçlrdlil kqrkalanlaa bir ta· 
nelllll Spordag kallbde, tam 

gençlik •e çapluahk çaAlwna4a 
taımıı, fakat anlatmada. Blltbare 

A..Ut Ja1 Nan Sıidb 

YllDU ltpllılcle anblbk ,.. 
pmmayaaa. bk arbtlıllle Ter· 
bala'du Gtede bir çlf tlll• ~· 

- Sona 7 lael ..ı.u• -
Sovyet - Fransız Mtlnasebetleri 

"Kızılordu, Düşmanları 

için Tehlikeli, Dostları 
için Faydalıdır •. ,, -Bay Laval'io Moskova'yı Ziyareti Maaaeebe

tile Sovyet Gazeteleri Neler Yazıyorlar? 

Bay Laval ifiaüa •pMı .. 
Molko•a, 12 (A.A) - MOI· 

kou'aıa en Heri gelen pse. 
telerl, Fnnua · So.yet mlna· 
MMbna " yana Moekoft'ya 
gelecek olan bay Llftl'ı• pU· 
... • ...,... .. , ......... ktedlr. 

İa•ettlya guetNI, bay ta. 
ftl'ın Moekoft'ya geUılala ha· 
nd bir deterl oldagaaa çaaka 
i'rDM · So.yet b111bkla JU· 
dam aad ... 111U1uın Fn .. ile 

:- Solla 1 aea 71Ht ::. 
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Program 
Esaslarımız. 

' ' GQnQn 1 G lY ifil lY ifil T e o v a ~ u D lY v lY lk o a ır o · ı Koçok 

Bu bctkemizdck~\!:n.A~!. Samsundaki B o mha Hadisesi At~tOrk ı•T=.=O=d=al=ar=ı =K=on=g===reeı~' 
Romenlerın Ulusal Bay 19 Mayıııta Ankara'da ıof' ıılıklan ıuıılardır: 

Koram: etructure - teori: na• 
zariye - etke: Amil (facteur) -
deııeç: tecrübe - yengi: zafer -
yönet; istikamet - yordam: titOD• 
nement - iıt.ratej: aevkulceyocl -
değifke: tadil - dayanııma: te ... 
nüd - taslak: proje - berkite: 
müeyyide - güdümlü: sevk ve ida· 
re olunan (dirige) - gerçel: oe'ni 
(reel) - tüze: adalet - girifim: 
teaebbile - kamuğası: menfeati 
umumiye - karwıt• zıd - düzen: 
nizam - kanıt: beyyine-

• • • 
Cumurlyet Balk pırtlılnln 

program değlıkelerl GıtGnde 

• dikkatle durmalıyız. ÇOnkfl 
bunlar KamAllıt rejimin, ıoıyal 
n ekonomik kuramını, tım ve 
toplu olarak, bellrtmektedfrler. 

Biz bogan bolonduğumuz 

noktaya, koru teoriler peılne 

tıkılarak gelmedik. Bizi bu 
noktayı getiren etkeler tun· 
tardır: 

A) En batta, TOrk devrimi · 
ulu ana prenılblerl, 

B) İt batındı 16 yılhk de· 
neçlerlmlı, 

C) En bayak demokrullerl 
bile, köklerine kadar earan 
bohraodan aldığımız dereler. 

AtatGrk, btıyak yengldea 
hemen sonra, lzmit'te Tilrk 
gasetecllerlne, yeni partlıluln 

ilk eaaılaranı tu iki vasıfta 

toplamıthr: 1 · Halkçıyıı, 2 · 
11nıfça değlllz! 

Atatftrk. o zaman, partlelnl, 
bir teoriler, çemberi içinde, 
kukatı kımıldanmashga dGtdr· 
mekten kaçınmııtır. Partiyi yol 
1apmıktan ve yônet ı•ıırımın · 

dın koruyan bu iki prenılp, 
kendisinin batan arkadatlarınıa 
her tflrld deneç ve yordamlarda 
buloıımuını da elverlıll idi. 

B4yflk lstratej, harblarında 

olduğu gibi, devrim dn11ında 
da ettiı ıan'atını kullanmıtllr. 

Bugftıa, yol değlıtlrmlyoruz; 

nrdıgımız noktanın adını ko· 
yoyoroı ve 1921 den sezlnmt· 
sine lmkAn bile olmıyan bo 
ooktaya ne kadar kıeadan •e 

keıtlrmeden geldlğlmlıt, biz, 
kendimiz de ıaııyoroz . 

Fırka programındaki değltke 

ve flheler, bir yandan ıoyııal 

duamızı peklttlrmtkte, bir 
yandan dı onun ekonomik ve 
kalttırel dayançlarını eağlamla· 

maktadır. Berkeı balktandır; 

herkee, hakça ethtlr: " Parti, 
ıınd kavgaları yerine ıoyeal 

dtııenllk ve dayanııma elde 
etmek amacındadır.,, .Bu sözler 
yalnız, gazel ve ideal dilekler 
değildir. Program t11lağıaın il· 

hlfelerlnl çeviriniz; hemen bo 
prenslblerln ilmi ve haklkfğ 

berkitelerlnl bulacakeınız. 

Bu berkltelerden bir kaıımı, 

Atattırk·an söylevinde doydu· 
ğomua gadGmlcı ekonomi ıô· 
zGade toplanabilir. Parti, eko· 
nomlde bayallğ bir eıldJlğe de· 
ğtl, fakat, gerçel bir IOzeye, 
ve, herkeııe çalıeım ve glrlıtm 

haklar1Dı ôdeyen, ancak, hiç 
klmeeye, kendi kazancı için, 
kamuğaaıya karııt gitmek hık· 
kını vermlyen bir dGzene dı · 

yınmaktadn. 

Programın eeuları, her fikir 
adamına, batan devlet l~lerlnl, 

yakından, tenkld ve kontrol 
edebilmek imkanını vermek· 
tedfr. İçin için eOren, •e her 
çarpıtmada Comurlyet Halk 
partlılnln halkçalık Ye ıanıfeıı · 

bk davaaınıa •uıtlan ile yeni· 

Up Gıle._, b•S-• 

----------------------.. ---------------------- ramlarını Kutluladı. lanacak olan Ticaret oc1ttt" 

Lise Talebesi, öğretmenlerinin Ankara, 12 (A.A) - Mlllt 
bayramlara mGnaıebedle Rclal· 

gt-nel kongreııine eebrlıolt~ 
gidecek murabbaılar colDI .. 
nft Afyon trenlle Ankaıt'1' 

Evine Bomba Atmışlar .. cumor Atatdrk ile Romanya 
Kralı araaında teati olanan tel 
yazıları ıonlardar: 

-· hareket edeceklerdir. lsadr 
mına gidecek murahhaılar •: 
cardan bay Şerif Reınsl eri 
Palamotçular tlrkeıl ıoCld 11'1 
bay Fuad ve Bergama'b ~ 
Hasın'dır. Ticaret odaıa ~ 
kltlbl bay Mehmed Ali 

lııenbol, 13 (Hoıi) - Samıou llıeııl talebesinden b11ılarının1 öğretmenleri bay Vedad'ın evine 
bomba attıkları ve bu hAdfıe manuebetile 50 talebe nezaret altına alındıkları Samıon'dan blldlrtlmlıtlr. Hıımethl Romanya Kralı 

Karol 811retlerl 

Şeker Kac;akc;;ları Yaka landı 
Kaçakçı Şebekesine Dahil Tüccarlar

dan 4 Kişi Tevkif Edildi .. 

Btıkret 

Romanya'nın uloıııl bayramı 

mtıoaeebetlle Zatı haımetane· 

lerlne en hararetli tebriklerimi 
ve oahıi ıaadetlerlle doııt Ro· 

manya'nın refahı hakkındaki 

temennilerimi sunarım. 

Kamil Atatdrk 
Kamil Atattırk - Ankara 

evel ghmlttlr. 

Ziyaret 
al' Şehrimiz İoglllı ıeneral ~ GI' 

soloııo dan llbaylakta İlba1 ~ 
neral Ktıım DJrlk'I slyr 

lıtanbol, 13 (Huıuıf) - Şeker kaçakçılağlle lttlgal eden bir eebeke yakalanmıttır. Bu tebekeye 
dahil bulunan Ulccarlardın 4 kiti tevkif edllmlttlr. 

Gerek benim ve gerek mem· 

etmlıtlr. 

Şehir TiyatroAn 
Çarşambaya Geliyor·· -------·· ............ 1 

Şeb Said'in Kardeşi izin- Sovyet Uçmeni 
. I b l' G ld• Taltif Edildi .. 

leketlm için bana lblAğ etmlt 

oldoğomuz eamlmt temenniler· 

den dolaya Zıtıdevletlerlne le· 
ıekkflr ederim. 

İııtanbol Şehir tiyatroııd (: 

rtilbedayi) ılmdl Ankara'~ 
!anmakta ve temılller • ;;.._.ı 
tedtr. Tiyatro heyeti ôaOID ~· 
Çartamba ~ana Ankan'dı• -~ 
rlmlse gt lecek •e ı>er,e ~ 
gtın6nden itibaren Elballl'~f 
reılndekl milli k6ttıphaa;....f 
roıonda temılllerlne 

SJZ stan Ü 3 e le Ankara UI lA.A) - Knanç· Karol 

İstanbul 13 (Hoeoıi) - Şeb Saldln kardetl hain men( ilerden 
Tahir, oturmakta olduğa Moalkaradan izin almadın borayı gel· 
dlğlnden yakalanmıı ne mahkemeye verllmlıtlr. Muhakeme ilk 
ııorgodan sonra kendlılnln yerine ladeııloe karar vermlttlr. 

la Oğrendlğlmlze gOre Sovyet· 
ler merkeıl icra komheel pa · 
raıCltçftlGğ6n ilerlelflmed yo 

landa yaptığı baycık yardımlar· 
dan gece ve gtındaz uçağın 

••••• 

F M b 
değlılk uçotlarında yaptığı hem 

Rus- ransız ilnase atı normal Te hem paratGl atılıt· 

ltalyan'lar 
Eylôlde Habeşis

tanda Boyok Ha
diseler Bekliyor .. 

cakt11. 

Mezuniyet ~· 

- Baıı 1 inci yüzde -
Roııya'nın bant için beraberce 
yapagelmekte oldukları uğraıta 
yeni bir devre açmıı balon· 
doğono yazmaktadn. Bo bera· 
berce uğrat Sovyet Roıya'nın 

btıUln dtınyanın beeaba kat· 
maııı l!zım gelecek bir kuvvet 
olarak eayılan bir de•let haline 
gelmeıl gfiıeylnde olmoıtor. 

Bo kuvvet memleketin anıdeal 

ekonomi gelltmesloe dayanmak· 
tadar. 

Bu gelltme memleketi ko•· 
vetll bir ıanat memleketi ha· 
Une getlrı.olttir. Sovyet Ruıya 

bu ekonomik kuvvete dayana· 
rak teknik bakımından çok Oıı · 

tGn kurulmuo, ideoloji bakı · 

mandan ıoo derecede blrletmiı, 

dtıtmanları için tehlikeli n 

doatları için faydalı olan Kızıl 

orduyu yaratmıttır. Franıa ile 
yapılan yanaııklık Sovyet Roıı· 

yı'nm b6ttın varlığı mtıddetlace 

kendisine amaç touu~o sağlam 
ve mQetıkll ılyaeal prenılblere 

dayanmaktadır. Sovyet Roıya 

hiçbir zaman diğer devletlere 
kartı ııavao açarak yabancı top· 
rakları ele geçirmek lıteğl ile 
dGollnmemlttlr. 

Sovyet Roeyı'nın ıılyaeaııı 

barıt için uğraıır. Barıt için 
ve barıtı bozmak latlyeceklere 
kartı yapılıgtlmekte olan lbo 
uğraıta Sovyet Roeya •arlığının 
ilk gGnlerlnden beri ıavaı teh· 
llkeıılne kartı . harekete geçmlye 

karar vermlt olan her d"'letle 
aulaemıya hazır bolnnmoşıur. 

Franea comorlyetl her ne ka· 
dar Roııya'nın gtıtmekte olduğu 
prenıılplerln baılangıçlanna da· 
yanmamakta lee de hiç kimse 
onu buğdn için yeni topraklar 
elde etmek amacını gtltt6ğGntı . 
ve bir aavat istemekte olmakla 
muahaze edemez. 

Fransız-Sovyet andlatmaııın· 

4. doca koroltaylı, sonuna er· 
mektedlr. 

Ülkfl bakımından biz haklı 
1 dik: İçerde ve dııarda, ken· 
dlmlzf n ve bıtkalarmın bOtiln 
deneçlerl, geçici bir kargaea 
değil, fakat _bir koram değlı· 

drme baddeel olın bGyflk boh· 
na da blse luık bsaad11mıfbr. 

dan babıeden İneıtlyı bu and· 
laımınm heroeyden ~nce barı· 

tın pekleıtirllmesl amacını güt· 
mekte oldoğanı lıaret etmekte 
ve töyle demektedir: 

- Bo andlışma savaı halin· 
de taarruza uğramıt memleLet· 
lerln beraberce koronmaeı ma· 
hlyetlnl haiz andlaıma teklini 
alır. Gene bu muahede :ile 
Franııa Sovyet Rusya arsıulusal 
andlatmaların koronm111 ile de 
altkadardır, to kadar ki A•· 
rupayı yakılmıı bir takım mın· 

takalar haline getirecek bir 
ııavatın çıkm11ında alAkHı ol· 
mıyan de•letlerden mtıhlm bir 
kısmı da barıtın korunmaeı 

itine kıtalıın. Karııhklı yardım 

andlqmaııı barıtı boııacak her 
devlete karı• çevrllmlıtlr. Ne 
Fransa ne Rusya her tftrlfl 
tecavaz f lkrlnden vazgeçen ve 
binaenaleyh keadielnl diğer 

devletler gibi taahhOdatının lh· 
IAU takdirinde ars1Uluaal her· 
kldelere tıhl totma~a razı olan 
her de•letl barııın tenıılkl lıine 
teşrik etmek için ileride çalıı 

maktan geri kalmıyacaklardır. 

Fransa ile Sovyet Ruaya 
ayaklarının ucunda sUAhlara 
olduğu ve ellerini barııa doğru 
uzatm'ıt oldukları halde alAka· 
dar devletleri kendllerloln ba· 
rıı için uğratmalarına iotfrake 
çağırmaktadırlar. Tl ki ılllhlınn 
bırakılmasına ald mesaiye ye· 
alden bıtlımak imUnı hAıııl 

olıon. 

f zveııtlya netice olarak dl· 
yor ki: 

- B. Laval karşılıklı yar· 
dım andlaımaııını imzalamak 
ıoretlle barıt itine hizmet et· 
mletlr, Sovyet Roııya ulusları 

her tOrlO emperyıliııt tecavazon 
dütmını ve evreneel barııın 

dosıo olan bcıyak serbest mem· 
leketln toprağında B. Laval'ı 
barıt namına seltmlarlar. 

Yunanistan örfi 
idareyi kal~ırıyor 

lııtaobol, 13 (Hosoııf) - Yo· 
nıntstın'dı örfi idarenin yı· 

nadan itibaren kaldırılmuı ka· 

rarlafllrılmıttlr. 

larında çok kereler gOıterdiğl 

yiğitlikten ve yaptığı bir ıerl 
acun rekorlarından dolayı ılm · 

dl TOrk Kotu knrumonda pı· 
raıOtle atılıt n motöretız uçak 
hocalığı yapan bay A1ıohlnl 

değerli bir armağanla kayra . 
mağa onıylamıttır. 

lıtanbul 13 (Huııoııi) - hal· 
yı umumi ef kArı, bo yıl eyhll· 

de B•beelııtanda btıytık btdlıe· 
ler çıkacağı kınaatlol besle· 

mektedirler. 

F ord imalathanesinde 
Mühim Kaçakçılık. 

24 Memur Suçlu GörOlmoş ve ihti
sas Mahkemesine Verilmiştir. 

AtnceH mahkemeel .aJ 
L-lr'f I"' 

tlbl bay Ahmed Ta~ 
ıy meıonlyet nrllmlıtfr. 

Bağlar , 
Ne vakit Ilaçlaoael*; 

Baglara atılacak g~ ,..t 
kdktlrtleda tam vaktlD~ 
maıı için Barnı H 111 ı.ıl i 
lıtaıyonu ger~ğen teclblı • ' 
mattır. Kasalardan hayalli~ 
caklık ve rlltobet def~. 
bıkktnda mal6mıt lı&eD~ 
Bu maldmat gelince ne , 
ne gibi tedbirler abolllafl ,-' 

ela Yerll 
zımgeleceğl hakkın 
emir nrllecektlr. 

Yaşasın 
lııtanbol, 13 (Huıoıi) - Ford otomobil fabrikasının latan· 

bul'dıkl lmılAthaneılnde meydana çıkarılan kaçakçılıkla ılAka · 

ları gôrOlen 24 memurun ve lhtlHı mehkemeslne verilmeleri 

kararlıttmlmııtır. Barış Y aşasıo 
Italya - Habeşistan Anlaşamamazlığı Balkan Antaot•·· 

1 ·ıı it 1 N d• de - Baı• ı ıncı ytısde ...... fi" n gı ere, a ya ez 1 n konuklar adını bir s11J"' 

T bb•• B 1 k mlıtlr. f' eile uste u unaca .. Belgrad, ı2 (A.A) ; .... • 
"'Fi bakın n dıt itleri b9 50 ' 

Londra, 13 (A.A) - Fransız n İngiliz hdkumetlerl İtalyan· Yevtlç bogGn saat 1'1~ 
Babet oyma1lığının bir takım karmatalara eeb.,blyet vermeılnln Belgrad'a dônmflttOr. ~01;,t" 
önGne geçmek amaclle Roma hGkdmetl nezdinde dostça bir te· Bombolye durağında 111 

1
,_; 

ıebbaııe bolonacaklardır. bakana tarafından kırt' ~,,; 
Bu, tetebbGaGn gereği B. Moaollol'yl Babeı lmperatoronon tır. Belgrad dorağıad~r' 1' 

anoııonu yerine getirmeye meylettirmek olduğoadan bo teeeb· ılnl bakın Kojiç, T4r el~l~ 
bOeten evel Adleaababa htıkumetl nezdinde herhangi bir moda· aanlııtan ve Romanya .,,, 

halede bulunması mevzoo bahl• değildir. Franıız elçiliği moate.-ı'~,ıt'!, 
Londra'da Roma hClkdmetlnln her iki tarafca onaylanmıt ka· itleri bakanlığı erk~:: 1,ır,. 

rıtık hakem komlııyonunun kurulmasını kolıylattmlmuı arza mıttlf. Bay Yevtlç .i-1 
edilmekte ve Habeılıtan ile olan gerginliğin ortadan kalkmuı dıpn lılerl bakaD '°";~- ,_f 
takdirinde ltalya'nın Avropa'dakl zorlukların çözGlmesl için Purlç BOkret'tekl 81 Yo~ 
daha ziyade çalıımak lmktoını elde edec"ğl sOyleomektedlr. tınlı konferanıınclakl ~ 

M ı • T k•tA. H kk morabhu beyedae 
1. a ıye eş ı atı a lll· etmektedir. 

d k. LA h D o· . Toton Bu a I ayı a a ıttı. Yıl l<'azladır· .,.. 
İıtanhul 13 (Rosoıi) - Maliyede yapılacak tetkllAt hakkın · B 1o.t) "',_,tJ 

dakl ltylha mecllıe verllmlttlr. Bu laylhaya g~re vllAy"tlerde İıtanbol, 13 ( 
0 yıl 

tdn rekoltemtıla, bG 
1 defterdarlıklar kalacap ve iki mGıteıarhk ibdaı olunacaktır. 1 ııt f• 

olduğu teeblt ecll '!_ 
Resmi Bayram ve Tatil Layihası Evleooıe ..1 ... .. ~~· Ankara 13 (Hoeoel) - Resmi bayram için btıkdmetçe tanzim 

olunan llylhı Kamutayı verllmlttlr. Bu IAylhaya gôre. ulusal 
bayram ancak cumnrluk bayramıdır. Comarlak bıyramJDdan 

bir gtın evvel öğlelen ıonra resmi daireler kapanacak ve erteal 
gGnft aktamM kadar bpalı kalacakbr. 

Genel tatil gGnlerl de, 30 Ağuıtoeta ı. 28 .NINDda ı. Mıyı11D 
birinci gGnd 1, Şeker bayramında 3 ve Karhan hayra· 
mında dôrt gbdGr. Y.alnıı buglnlerde tadl meebuf değildir. 

Batta tadU. Ca-rt"ll .. ı IS dea baflamık llere ,...,a.r. 

Yeni Asır gaıeteıl ,.. ~ 
!erinden Bay AbtdlD ııe ~r 
ılreıl Bayan MClnlre fff ~ 
diye memuılarınd•:,.,t-' ~ 
mıl'ln evlenme 111 ~., 
belediye e•lea111e

811
..,.- fi 

birçok Bayan ~e .ı,111 
111rlle yıpıl1111fbr· 

JtllP 

..-.ııer dllerls. 

iiiiiiiİiiiiiiiİllll __ .._ ____ ...... __ .__._._.. ... iİlilillllİlll ...................... .-.. . 
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(Uluı arkada11mu kılavuz için 
~er yazmağa baılamııtn. Yetirik 
S.Iihiyetli) bir yazann kalemin· 

den çıkan bu dera1eri J>izdc alıyor 
•e ~ununla okurlanmıza hizmet 
ettiAitnize inanıyoruz.) 

• • • 
Bayındır - mamur 
Bayındırlık - 1 - mıma· 

tlJet 2 - ndıa 
Bıyındırmak - f mar etmek 
Aaıdola eski tarihlerde hı· 

Y•lldır bir Glke f dl. 

Anıdolonon, eski n yeni 
btıan bayındırlığı Türlr.'lerhı 
ileridir. 

Anadolu'da Selçuldardın son· 
'• 1 , ... 1 bayındırlık işleri eor· 
lblyoruz: Se:çuk taş. kubbe n 
~oıların pefiııden Cumarf yet 

tonu geliyor. 

cL Btı kendi yurdumuza bıyıu-
11bı~a oğraııyoroz. 

~leni bir kanonla, biiUln 
~et yapı ftlerf, Bıyındırbk 

IDlıgına bağlınmıktıdır. 

• 
l'ıpınç ~ •lbıdet 
Ôı•ermek - vıkfınefıetmek 
n ..... - barafe 

Gt ~.. btlyak Tapınç bir Olkaye 

~1'1Dektlr. Ur11larla avun· 
devri geçti. 

• 
A11ıt - abİd: 
l.11 - hafriyat 
Yıkı - harabe 

let 8fnGn Anadolo'non altı ve 
do I, yılnız TOrk ınıtlan ile 

111

1,dar. Batan kazılarda ken· 

h~lıı arayıb balayoruı, bılt6n 
ler bizimdir. 

~kıt, timdi, hepsinin fize· 
"-e camorlyet yapıları, ilk 

t gibi ıGkGyor. 

~Yhbın - acıyıp (exc~ntri· 

(O..~n - phei, mGmtaz 
-·ıgıaal) 

"-a 0.11ıanııcada excentrlque ke. 

lıeı ealnın kareılığı yokta. Şimdi 
h~ 6Da ayrıkııın kellmeol ile 

tJ iyi aalıtıblll yoroz. 

'flbta ôzğtlnUık ne kadar 

"-t. it bir vaııfea, ayrık· 
f trı it o kadar gGIOnç btr ha· 
te lltttr. Yalnız yazıda ve ıöz 
"' değtt, batan yaoıyıttı az. 

' ol11ıak gtlç olduğu için, 
'-at lthna benzemekten kur· 
~-.it letiyea gençlerimizin aık 
"1 1Yrıkaınbğ" 81phğıoı gö· -.. .. 

• • • 
acayip, harika, (tıt l'ı,,ık 

~elUe) 
'~ llın yedi tın :ığının neler 
.... '-lla blllyoraunuz. Eğer 

• ba "- •arın en btlytlk tanıığt 
'~ldntaaa ıorarlar111, biç da· 

ek.atıtn, 

..... 7 
laı ..... -
~. b -

' una da:ı:tecrO.be -ettik 
~ De J•zıkkl monffak 
,,._, it. Size bunu da anla· 

,tıı,·er Goll'ye gönderllmlt 

"~ .. r•ercını kafeılnden çıka· 
' .. •ereeek. Buna karar ver· 
La. •e k 
"'t .. L "•a tak.ip etmek d.Mıre il 111.erı 
J....~)' tayyare buırladık. 
~~llıa11ıdı. Tıyyare havı· 
~ ba IOara gtlverdal 1Cr· 
~ "41 'flktık. Tayyare kuıu 
"' .._ Yordu. Fakat ne kader 

':•-... kad1r? GtlTerdn, 
•otGrtlDGn çakudaJı 

....... 
Kurultaya 
Gösterilen Alakaya 
TeşekkOr Ediyorlar. 

---+•+----
C.H.P. dördfincü bayük 

kurultayının açıhıı münaeebe· 
tile Parti vUAyeı idare heyeti 
ile Ualkevl tarafından Bayok 
Ôader AtatOrk'e çekilen eaygı 
ve bağlılık telgrafına, BOyük 
Kurtarıcı aoağıdakl cevabı 

vermişlerdir: 

- Kurultaya gÖ!terdlğlntz 

özden duygulara teşekkür 

ederim. Parti, beraberliğinizi 
gftvenle selAmlar .. 

Kamili AtatOrk 

İzmlrdekl bfttüo parti 
korumlarUe beledi ye ve diğer 
ula11l kurumlar, esnaf ve işçi 

t~ıek.kdllerl ve mfle88eaeler de, 
kurultayın açılması mOaasebe. 

tlle Atıtflrk'e eaygı ve bığh· 

lık telgrafları çekmişlerdi. 

BQyQk Önder bn telgraflara 
da cevab vermişler, kurultaya 
glisterllen öıden duyguya te· 
tekkflr etmlolerdlr. 

Otomatik Te
lefon Muhaberesi. 
Yeni Islahat Var! 

Ankara ve 1staabut'la lzmlr 
araaındakl otomıtlk telefon 
görüşmelerinde bazı zamanlarda 
eea çokaz duyulmaktadır. Bu 
eebeble bazı ıslahat yapılacak· 
tır. Ayrıca avrupadan getlrtfle· 
cek bir makine ile aboneman· 
lar istedikleri yerlerle kendi 
ttJlefon makineleri ile gl>rüıe· 
bfleceklcrdlr. Sıntrıldan görO. 
oenlerl n yanında şl mdl bir me· 
mor bolonmaktıdır. Yıkındı 

memoreoz idare edilecek bir de 
aantrıl mıklneıl getirilecek 
n ondan sonra latiyenler ho 
makine ile doğrudan doğruya 
gördşe btlecelLlerdl r. 

• 
- Tftrk kurtuluto! 
Dlyebllllrelnlı. 

Evgin - mflaıacel 

Evecen - ıctil 

Ira - eeclye 
ÔngOrG - b11lret 
Şo çatlak ıyınlı iki arab 

kelfmeai karoıeında' doz ve 
keıkln, Tdrk kelimelerine ha· 
kınız. Arabcaları 11nkl hamur· 
dan yuğoralmueıur; evg:n ve 
evecen, ıruı gibi, çelikten dö· 
lr.ölmaetiir. 

Türk devriminde herıey bir· 
birinden evglndir; fakat hl ç 
blrf evecenllğe gelemez. 

Biz belki ıezcınlıyız; hiçbir 
zaman evecen değllfz. Evecen· 
ilkte öngôrOyfl kaybetmek teh· 
llkeal nrdır. 

'filrkce'ye çeviren: f Z <.: 1 
g4r41Ulden korkarak derbıliJ 

•ağaçların· araaına dıldı ve f?ÖZ· 

deii~k"i"jboıd-;;.-Bu~ ;;-;;ıt:;ıhild;: 
bir gdverclnt tayyare ile takip 
etmeğe lmkin var mıdır? 

Arnold gözlerini açmış dinli· 
yordu. Feleron da &özlerine 
devam ediyordu: 

- İkinci vak'aya gelelim: 
Vılterkın'a gönderilen gilver· 
cini de ayni suretle eerbeet hı· 

rakıp nereye gideceğini tayyare 
ile teeblt etmek latedlk. Gene 
bir aıkeri tayyare temin e tik. 

Fakat. bu eefer, bqka bir ted· 

Bunlar, ince Sabun Kağıdlarını 
Kesib Sigara Kağıdı Yapıyorlar 

ve Satıyorlarmış .•. 

Suçlular ve kaçak si~ara kliğıtları ruemurlano arasında 

Şehrimizde kaçık sigara kıt 

ğıdı yapan ve eatın bir febeke 
meydana çıkarılmıttır. Suçlular 
beş kişidir. Fabrika haUnde 
bir yer leleılyor ve kaçak si. 
gara kAğıdıoı sabun kAğıdla· 
rından yapıyormuş. Şebeke oo 
ıuretle meydana çıkarılmıştır: 
Cılmrftk muhafaza ıeşkilAtı ve 

zabıta İzmlrde kaçak sigara kağıdı 
yapıldığını ve alôkadarları tesbit 
etmiştir. Diln şebeke n.ensubla· 

rıodan kutucu Şemollin Kara· 
taıta bay Hfleamcddln'in aile 
evindeki 130 numaralı odasın · 

da araştırma yapılmıştır. Odıda 
kaplı olarak 2700 defter ka· 
çak sigarı klğıdı ile kapaız 
762 defter klğıd ve 151 ki· 

lo da kaphk kAğıd bulunmut· 
tor. Kaplık kAğıdların Ozerln· 
de {Pirinç, Isparta) yazıları 

nrdır. Bunların nktile Hafız 
Ali matbaaetnda hHılmıı oldo 
ğa anlaşılmıştır. Bundan aonra 
şebeke menaoblırından Ahın dlı 

Receb, Şemoelln kayınblraberl 

ı Yosef, kahveci SOleyman ve 
tuzi Arif de totulmuıtur. 

Terzi Arif 'in Yeni knaflar 
çarşHındıkl dnkkloındı yapılın 

araştırmadı 60 iane kaçak çık· 

mık taıı da bulunmuttur. Ka· 
çakçılar suçlarını itiraf etmlı· 

terdir. Bunlar evelce anlıımıo· 
lar ve Şemoel; mnhlm miktarda 
ince 11bun kAğıdını kuyumcu· 
Jar çarol8J civarında Karaoğlan 

sokağında 12 - 13 numarada 
Meşrutiyet mıtbıaeındıkl keegl 
mıklnetıfnde sigara kAğıdı bil· 
yfiklOğOnde keamlo Ye alıb gö· 

bire baıvuracaktık: Gnverclnl 
bir sicimle tayyarcve bağlamak ... 

Beıyilz metre sicim aldık. Bir 
ucunu gdferclnln ayağına ve 
öbflr ucunu da tayyatenln ön 
tarafına bağladık. Bilirsiniz kf, 
gfivercinler çok yakeekten uçar· 
lar. Bu eebeble, tayyare de tflkiz 
mil yabekte uçacaktı. 

Herıey bazulandı ve btıtOn 

tedbirler ıhndı. Tayyare yQksel· 
mlye baolayıncı, biz de. tıyyı· 
reye bağlı olan gtherclnl ser· 
beat bıraktık. Tayyare ve koş 
uçuyorlar... Fıkat bir dakika 
ıronra, gftverclnln mtıdhlt bir 
panik yaparak bir eağa, bir sola 

doğra uçıoğnnu gördük. Ümit· 
sizliğe dOşmemek kabil değildi. 
ÇankO, tayyare, bu oerait altında 
gdverclnl ııklb edemezdi. 

Tahminimizde ıldınmamıttık. 

Zavallı koı, tayyareden korku· 

tO mOştilr. Matbaa aablbi; uzun 
zamandaubcrl Şemoelle baskı 

fel .. rf yıptıAını, onun . için kesgl 
maktnealude ne kestiğini gör· 
medlğlnl söylemektedir . 

Bunlar; nktlle sigara kAğıdı 
inhisarı alınmadan Hafız Ali 
matbaasında ılgara k4ğıdı işi 
yapıldığını blldlklerl için Olaya 
nıOracaat eımlşler ve vaktlle 
bu matbaada kalmıı olan sigara 
ldlğıdı tu.blarını fiilin almı!Jlar 

ılır, hu keblar yarım çuvaldan 
fazladır. 

Ondan eonra Şemoel; hunları 
odasında lnbları yapııtırmıa ve 
satışa çıkarmıetır. Şebekede 

bııkalerı olub olmadığı ıraş· 
ımlmaktadır. 

GOmrfik muhafaza ıeşkllitı 
ile 11bıtamızın gösterdiği mu· 

•af fakıyeıl takdir ederiz. 

Milli Emlake 
Borçlu Olanlar. 
Gene Teşeh· 
hOste Bulundular. 

Mllli eml4k dılreılnden vak· 
tile bedeli taksitle ödenmek 
Ozere mfllk satın alınlar; o 
vıkıı aldıkları mOlklerin bedel · 
lerlnlo çok yftkaek olduğundan 
ve indirilmesinden bahalle say· 
lavlarımıu ve Kamutay baı· 
kınlığını mOrıcaıt etmişlerdi. 

Bu miilklerln bedellerinden ten· 
zllAt yapılmaeı letenen miktar 

yQzde 40 nlsbetindedlr. Haber 
aldığımıza göre tehrl mlzde hu· 
lunan borçlulardan blrçoğo tek· 
rar aaylavlarımıza mGracaat et· 
mlıler, tenzllAt için Kamutaycı 
bl r ın evel karar verllmeslnl 
yal varmı1Jlardır. 

&undan, uçmuını ıaıarmıştı. Tay· 
yarenin altında, yokardaa aıa· 

ğıya doğru dalreltr çizerek çır· 

pınıyordu Tayyarenin pilotu 
usta bir adamdı. O da tayyare· 
ılnl kuşa uydurmuştu. GDvercln 
ne yapıyor111 naaıl uçuyorsa 
tayyareci de onu tıklld ediyor. 
yukardan aşağıyı doğru daireler 
çizerek uçuyordu. Korkulu, çok 
korkulu hareketlerdJ bunlu ... 

Bu ıecrQbenln de ıono naeıl 
oldu, lılllyor musunuz? Gaver· 
cini bağladığımız alclm nHılea 
kopmuş... Tayyareci oto bundan 
haberi yok. Zavallı pilot, bflyük 
bir heyecan içinde vazifesini 
yaparken, gittiği yerin farkında 
olamadı ve yak&ek ağaçlara çar· 
pılarak hem kendisi ölda gitti 

'Ve hem de tayyare param·parça 

oldu. G•herclnln ne olduğuna 
ıöylemlye hacet yok: Ormanm 

•••• 
Dün Birlik 
Kurdular .. 

Y ae ve koro mey va ltlerlle 

beraber dl~er itlerle de metgol 

olan İzmlr'deld hancılar dan 
öğleden ıonra Ticaret odıeında 

bir toplantı yapmı~laraır. Top · 
lantıdı, bımtıların dı bir 81 r· 

ilk kurmaları çok faldeli ola· 

cağı düeüoülmOş ve bunun 

üzeıloe derhal bir Birlik ya· 
pılmHı kararlaştırılmıştır. Bun· 

dao sonra idare heyeti eeçlml 
yapılmış aşağıdaki 21ılar eeçll
mişlerdlr: 

Bay Ebülmuzısf Cer, bay Ha· 
fız Ahmed, bay Mustafa, bay 
Vahdeddin, bay Bacı Salih, 

bay İemaU Şaban. 

Yedek azalığa da bay Sakıb 
seçilmlştlc. idare heyeti kendi 
arılarında toplanarak İdare 

:heyeti başkanlığını Bueket 

Hancılar haolı:anlığtna seçilen 
Bay Yahdeddiu 

hını sahibi Bay Vabdeddlu't 
ıeçmlşlerdir. Birlik koran hın· 

cılarımızı tebrik eder, 
fakıyetlerlnl dileriz. 

muvaf· 

DOştındGklerim ... 

Bizde Bir 
Münevver Tipi .. 

(KOltftr n kadın bacakları) 

başlıklı bir yazım, çok acı izler 
bırakmış.. Bir genç dedi ki: 

- Bıklıeınız. Gençler kftl· 

tiir değeri taııyın mecmoalara 
değil, kabında ve içinde macera 
aek, kadın ve çıplaklık dolu 
mecmualara el uzatıyorlar •• Ya 
mGnevverlere ne buyuruy<ır· 

l!UDUZ?. 

.Qeu, onlara da notumu iaha 
enelce verdim. Bizde mftnn· 

ver mide ve rahat dOıküna 

bir tiptir. Cemiyet '9C hayat 
lciodekl yeşamuını, yalnız 

şahsına ve ıillealoe hürmet uğ· 
randa t\arcar. Cehlnde bir dip· 

lomaaı vardır ki, iş ve ekmek 
algorıı vesikasına bf'nzer. Her· 

gGn dıhı çok bzanmık yol· 
lımoda, bir karınca ıe811lzlfgl 

ile, etraf•aa hiç bıkmadın 
çalışır ve kazancını kendi ya· 

VIC81DI teıır. 

Bir kıpltılfatln vasfı ne lee 
bu tipin de tları odur. ideal 
namına hiçbir mef bum tını· 
maz. Cemiyette kendinden n 

muhltiodekllerden bıtk• hiçbir 

kaygıaı yoktur. 
Jokılibı uzaktan bıkar. Ara 

&1ra, göze çarpeıu diye ·Sanki 
kendisine kıyaaet verlllyormue 

gibi· bir el cırpar. 
Kafaeını, tunç bir elln avuç· 

larındı sıksanız sade kemikle 
dntveraltede okuduğu derelerle 
birkaç kuru, beylik hftltsana· 

den bıtika blrşey bulunma&. 
Bunlar. okumazlar. Okumığa 

JQzum görmezler. İdeallat mi· 
nevver olmalarından vezgeçlnis, 
dığarcıklerıoda ite yarar, müa
bet kfthür bile Y"ktur. 

Diplomayı ıldıktHı eonra 

kendllerlol dtıoya ile alikadaı 
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Aylardanbcıi beklenilen, Avrupa ve lstanbul'da bfiyük muvaffakıyetler 
kazanan mevlimin en büyfık filmi .• 

Büyük Oyun 
Sinema Aleminin lf tihar elliği bayak yıldız MARIE BELL 

ile "1\loekova geceleri,. nln kıbramaa ean'ıtkArı PAEllRE 
RlCHARD VVİLLNS n diğer iki y6keek nn'atkir Frınçolee 
Roeay. Cbırlee Vanel ve mfttuddlt artistler, binlerce f lgtlran 
BÜYÜK BİR AŞKIN ROMANI bıotanbışı heyec.n Ye 11n'at 
dolu bftyQk eaer 

~tüytülk Oyun 
SEANS SAATLERi 

Hergan: 15-17 -19-21,15 DiKKAT: Hergıln ıon ~1,1:> 
Perşembe: 13 15 talebe aeans ıeanıı (Ucos halk ıeanaıdır.) 

Cuma: 13 llAve ıeanı Flıaler 25-35-50 kuruttor. 

içine dıldı ve kayboldu .•.. 
Feleruva eözftnft bitirir bitir· 

mez, zavallı Amerlka'h gençte 

kendisini bir sandalyenin dıtQne 
attı v~ ölom korkoeu hommaeı 
içinde eaçlarını çelı.mlye başladı. 

MOtemsdlyen kafeıe bakıyordu . 
Orada, her dakika keodlılnt 

~ldürmf ye amade zehlrU bir 
yılan, bir ejderha görftr ~lbl 
oluyordu. Kafe"ln içinde doc· 
makta olan gDvercln, onı, 016· 
m6 hıtıtlıtıyorda. K.ayamca 
Lamıko'dan ıahn ıldığt gerdan· 
lığın, bo felAkete sebebiyet ver· 
mlş olduğunu dOıOnerek onda 
da uğursuzluk balayorda.~ 

Rodney Arnold, etrafında 

dolaşmaktı olan korkunç bir 
ôlQmlin her dakika blru daha 

1 
kendial ne yıklattığıaı görerek 
lıtlrhamkAr nasırlarla Amerl· 

ka'~ı pollı haftyeılae bakıyordu. 

HütQo ümidi onda, o idi. 
J4'ıkaı, onun bu halini klmıe 

farkedemlyorda. Biç durmadan 
ınlatılıa korkunç vak'ılar, Ame· 
rlka'lı genci perlıın etmfotl. 
Rodney'ln o dakikada istediği 
vey, teselli idi. Bana çok lhtl· 
yacı vardı. Nihayet, Baron lbel 
de bunun farkına varmıt olacak 
ki, gömftldftğtı koltuktan doğru· 
larak. Feleron'ya hakli: 

- Bıkkınız var, doatam ... 
Bu gG Yerclnl, gökytıztlndn ge· 
alo, uc;suı bucıklız bothığa 
içinde tayyare ile takip etmek, 
hemen hemen lmkhaısdır. Far. 
zedlnlı ki, tayyarenin ônlDe 
hududeoz bir çöl, engin bir 
beniz çıkmıo.... Bu vaziyet kar· 
şısında ne yıpılıblllr? Eğer gt· 
vercln bir ormana girene tay· 
yare hiçbir h yıpamu. Baha· 
ktnıızlıklardaa dolayı mtlteelllf 

- Son• nı -
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Berber Esnafımız Tire'de Kanlı, C. H. P. Tüzüğü Taslağı. Halk Musiki· 

sintle 'fetkikler .. --·-· Genel Yönetim Kurulunun Hazır

Jadığı Tüzük Taslağı .. 
Dördüncü kısmın kongreler 

bakkmdakl maddesi şöyle de 
ğl~tlrll....ll fşt!r. 

fi3 - Ocak, nahiye kon 
greleri yılda bir, koza ve vila 
Y't kongreleri iki yalda bir 
toplanır. 

Kongreler, vtlayet idare he· 
yetlerlnln umumi eekreıerllkce 

taedik olıınmoş kararile veya 
doğtodao doğruya genel yöne· 
tim korulu knrar lle icabında 

fevkalıide olarak ta toplanır. 

Kongrelerin toplantı tarih · 
lerl hakkmdakl madde şöyle 

değiştirilmişti r: 

54 - Partinin ocaklardan 
vlli yetlf.re kadar normal kon· 
gre mevelml eylülde başlar, 

birloclk4nun sonmıda biter . 
VllAyetlerden berblrlnln ocak 
ve nahiye kongrelı-rJ ençok 
bir boçok ay sürer . Her yerin 
mevalm, ıkllm, iş icablarına 

göre bu kongrelerin başlama 

ve bitme tarihleri vil4yet idare 
heyetleri tarafından tesblt ve 
nktlodeo evvel aldkadarlara 
tebliğ ve buna göre yapılma 

l•rı taklb olunur. Tormal kaza 
ve vllıiyet kongreleri birbiri 
ardından yapılmak ftzere ikinci 
yıhn nahiye kongresi biti mln· 
den itibaren 15 gfio içinde 
bışlıyarak en geç bir buçuk 
ayda bltirllir. 

Kongrelerin mümessil seçil· 
meal mades~ııe şn bölek ilhe 
edtlmlştlr: 

Her Jı:aza kongresinde, ı-:aza · 

dakl ocakların bine kadar üyesi 
için S, binden faz' • her bin 
için birer mümessil. 

Partiye girmek için moame· 
leleri tekemınftl etmiş fiye bu 

aayıda dahildir. Ancak bunların 
kongrelerde rey vermeleri için en 

az Oç ay ve seçilmeleri için 
en az bir yıl evel kayıt mua· 
melelerlnio bitlrllmlş olması 

şarttır. 

Kongrede reisleri ödevini an· 
lalın maddeye şu ilave yapıl· 
mıştır: 

.. Merkezden mıneob reisler, 
te1Jkllitı içindeki bdtüo kong· 
rl'lere rebllk edebilirler ." 

Kongrelerde bulunabilecekler 
hıkkında yeni tilzüğe şu madde 
ilAve edtlmlştlr: 

64 - Nahiye, kaza ve vila 
yel kongrelerinde parti bükti · 
metini temeli eden en büyük 
mülkiye amirleri kongrelere 
davet olunurlar. Bu zat lar mtl · 

lzakere ve reye lştlt'ak etmezler. 
Yalnız eski ve yeni yapılmış 
veya yapılmamış parti dilekleri 
hakk1oda müzakerelerden sonra 

halkı aydınlatmak mabadlle 
lcabederse izahat nrirler. Fa· 
kat bo izahlar iızerlne mtına· 

kaşa cereyan etmez. Parti kon· 
grelerlnlo biltiln mGzakerelerl· 
nln de partili bt>ledlye reis ve 

üyelerlle umumi meclis ayelerl 
dinleyici sıfatlle bulunurlar. 
Gizli olmasına karar verilen 
mGıakerelerde yalnız en bGyilk 
mtılklye imirl ile mftmeeslller· 
den baeka kimse bulunmaz. 

Karar oyları hakkındaki 

maddeye şa fıkra llhe edil· 
mlştlr. ..Reyler mGeul lae rel · 
eln bulunduğa taraf kazınır . ., 

Encümenlere seçllec,,kler hak· 
kıodald madde de ıöyle değiş· 

tlrllmlştlr: 

70 - Ocaklardan vllAyete 
kadar idare heyetlerinde bola· 
oanlar mGmeıııll ıeçilmeaeler 

bile kongre m611kerelerlne 
iştirak ederler. Ancak rey ver· 
mezl,.r ve encQmenlere ıeçlle · 

mezler. 
Kongrelerin ödevlerini anla· 

tın böltıme şo mıdde llhe 

edilmiştir: "Parti kongrelerinde 
ohetrftlulyon yıpmak ya1aktır . ., 

Kongre g~rflımelerinln dd· 
zenltil için ıu madde eklen· 
mletlr: 

74 - Kongre görOımelerl· 
oln intizam ve inzlbıhnı temin 
etmek kongre refıılnio vazife· 
eldir. Bu intizamı ve uııula 

yolundan koouşulmaııını ve aza · 
ların eerbeat konuşmalarını bo· 
zınlara relıı, toplantı halinde 
ihtardı bulaour. Ba yetltmezae 
suçluyu o yıl kongreıinln ıo · 

nuna kadar toplantıya girme 

mel Dzere kongreden çıkarır, 

IOzum görftrae kongre kararlle 
iki ihtarı kadar ceza nrlr. 

Totalgalar için ıo madde 
llAve edlJmlştlr. 

76 - Kongrelerde bir giln 
evvelki Z1bıt . holbaları erteıl 

günkO toplantıda n ıon mtlsa· 
kerenln zabıt holA1a1ı da kon· 
gre dağılmadan enel okunur. 

Yönetim kQl'Ullan hakkın · 

dakl kııman tik mıddeıloln ıon 

höleğl eôyle olmottor: 
Jdare heyeti reisleri mansap 

olan yerlerde kongre 6 • 8 kiti 
seçer. VllAyet idare heyeti aza. 
lar teşkllAtlDı idare eder. Umu· 
mlyetle idare heyetlerinin mad. 
detlerl kongre lçtlmaında aeçl· 
lecek yentlerlnln devir almı· 

larına kadar devr.m eder. 
Yönetim kurullar1nın ite bat 

lamaları hakkındaki maddeye 
.. Ş 11 kadar ki itiraz vaki olorea 
taedtke salAhlyetll idare heye· 

- Sonu 6ıocı yOzde -
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böyle hlr. orduya ihanet edil· 
mezdl. 

0 12., inci kolordu Kunyada .. 
Ben de aldığım emir le Salihli 
cephesine geldim. Bu eahrları, 

blntepelerlo en sin i nokt88ın · 

da bakır renginde bi r kayanın 
Oettıoe oturarak: yazıyorum .. 

Baraea cephe 80 100 kilo· 
metre ozonloğundadır. Bur11ını 

topu topu bir tabur asker, bir 
miktar çete ve yerli halkla 
ıotoyoroz. Atılabilir tlfek adedi 

1500 . Geri tarafı bepel de 

Yazan: Orhan Rabmi:Gakçe 

rastgele toplaomıı ıeyler .. 
Kayanın OetOnde hıçlura 

hıçkıra ağlıyorum. Kahrımdan, 

ısyanımdan inliyorum .. DGrbG· 
ntımil çevtrlb baktım: 

Beı kf ıl bl r dağda, bir takım 
alttaki tepede.. Bir mınga daha 
ilerideki yamaçta.. Yirmi çete 
kayalık bir arazide ... 

İleri karakol tertibatı bile 
alamıyoruz ... 

.Ağlıyorum: 

- Bu vatan böyle çlğnenlb 

gidecek mi? Umaml harpte biz 

• ••• • 
Mntahassıslar Köy 
Köy Dolaşıyorlar •• 

Ankara'dakl Musiki muallim 
mektebini teknf~e göre ıslah 
etmek ve moıikimlzln alacağı 

yeni istikameti çizmek Gzere 
KDltür bakanh~ınca Alman · 
ya'dıo getirilen mfttahaıısıa Her 
Hludeman; yan1nda Moalld 
muallim mektebi mildftril bay 
Necil bulunduğa halde musiki 
tetktkah için şehrimize gelmle· 
lerdlr. 

MCltahauıı ve bay Necil ile 
kftltClr dlrekUh a bay Bf kmet 
TDrk Tbe, Ödemi,, Birgi, 
Adaglde ve Adagtıme'ye gide 
rek halk ıarkılarını, melodi 
ve dıoılarlle oyunlarını tetkik 
etmişlerdir. 

Köylaler coralarlle havalar 
çalmıt, zı~ybek oyunları oyna· 
mılJ ve mOtabaeıus tetktk:atına 

devam etmek üzere dan İlbay 
General KAzım Dlrlk'le Pınar· 
baeı köytıne giderek onda bu· 
lunan YdrClk'lerle gôraşmilf, 

onların da prkı n melodileri · 
nl dlnlemle, danalarını gôrmftş · 

tClr. Mütahaea11; tetkiklerine 
devam edecektir. 

C.H.P. 
Kurultayı 

Senlikleri .. 
Uşak'ta 

Uıık 10 (Hoenıi «ecikmlotlr) 
Tarihsel C.B. Pertieloln dör. 

diloctı bilyGk kongreal kaza· 
mızda da coıkun tesahClratlı 

kutlulandı. 9 mayıı gftnil her· 
taraf bayraklarla donanmıttı. 

Saat dokuzdan ona kadar halk· 
evinde toplanıldı ye btlyClk 

partinin baoardıgı btıyak itler 

eaygı ile anıldı. Mekteblerde 

de talebeye konferanılar •eril· 
dl. Saıt onbeıte de AtaUlrkan 
aöyle.t radyolardan dinlendi. 
Gece de bClyGk bir fener •layı 
yapıldı ve partinin bayek ta· 
rlhael gClDil oereflne aababa 
kadar tenlik yapıldı. 

Acıpayam'da 

Acıı-yım 10 (Buıuıi gecik· 
mittir) - C.B. Partlılnla dör· 
danctl bGyftk kurultayının 

açıhtı Acıpayamda bftyftk ten· 
ilklerle kotlalandı. Enelce 

hazırlanan prognrn mucibince 
batta kaymakam olduğa halde 
halk, mekteblller, memurlar 
parti blnaaıoda toplanıldı ve 
biraz ıoora parti bahçesinde 
ıöylevler Yerildi. Gece da parti 
eelononda toplanılmıe, ıenll.k: 

yapılmış, k:onaldara çay ikram 
edflmlıtlr. 

bunun için mi dövatUlk, boaon 
lçla mi çöllerin komlannda, 
Kaf kUJn karlarında bu hale 

girdik?. 
Y ınıbıtımda bir hıçkırık 

doydum. Batımı çnlrlb baktım: 
lbılyar, yetmltllk bir köyla .. 

Elindeki çatal degneğlae dayan· 
mıı, kırıılara bakıyordu. Alaca 
mlotınıoın dlnelderl delikti. 
Göğıil açıktı .. K1rarmıı gôğ611 
kılları, nefeı aldıkça diriliyor 
ye tekrar kınalıyor gibiydi. 
Ağlıyordu.. Fakat çebreılnde 

en kilçilk bir çlıgt bile yokın. 
Hiçbir kalbin, çebred~ t.n of11k 
bir renk n oekll yaratmadan 
11dece gözlerlle ağladığını gOr· 
memişllm .. 

- Bey Allahım ·dt.dl- en 
gftctı huouda mı yaptın? . 

Bir deli gibi flrlıdım. Ona 
omoalaıındaa t•&ıQm Ye eantım: 

Kurulacak Kooperatifi 
Sevgi lle Karşılıyor. 

Yalnız Traş Bıçağı ile Seyyar Es
naftan Şikayet Ediyor. 
--~~~--~---~----~~~-

lımlr berberlerinin koope· reket edtllrse netlceal gilıel 
ratll ve dilekleri etrafında dün, olacaktır. Bugün aao'atımısda 

daha baza t.enafımııla konuştuk. )Azım olan al4t ve tıyayı naaıl 
Bunlardan İkinci Bt.yler soka· tedarik ettiğimizi bllemezslnlz. 
ğında bay Hakkı diyor ki: Halbuki kooperatif, b6tGo lh· 

- Kooperatif hakkında ar tlyaçlarımıza cevab verebilecek, 
kadatım bay Rtceb ve bay Oı sadece bizim esnaf için çalışa · 

man Nuri arkadaelarımdan fazla caktır. Traı bıçaklar1 mea'eleal, 
blrıey sôylemlyeceğlm. Yalnız, bizim için değilse bile, diğer 
blıl bu ite teıvfk eden ve ön· eanafımıs için çok dOoOodürtıctı 
ayak olan esnaf ve lıçller bir· ve çok fenadır, Seyyar esnaf 
llğl bılröeooa teşekkür hepi hakkında ayol şeyi eöyliyebllirlm. 
milin borcudur. 

Dileklerime gelince; her fiç 
ayda belediyede gördılğftmüz 

Bıhhıt muayenesinde cftzdanla· 
rımıza 15 kuruşluk pul yapış· 
tırıldaktao başka ne oldu~uno 
bilmediğimiz 10 koruı daha 
alınıyor. Belediyemiz bono kıl· 

dırmılıdır. 

Esnafın semt 

ıemt blrleeme· 
eloe gelince, f[e · 
çen sene ldue 
heyetinde bulu· 
nuyorduk. Arka· 
datlarla birlikte 
bu tevhld eea· 
aını, eendımısı 

• tavsiye ettik. 

Alaaocak ve 
Berber lemail Bakk.ıKarşıyakada ha· 
ıı eııoaf birleştiler. Her nedense 
sonradan ayrıldılar. Birleşmek 

eeaı itibarile iyidir, yalnız an 
laımak 14zımdır· Akel takdf rde 
istifade Cle~ll, tecrGbeyl yapan 
arkadaılar gibi ziyan tdlllr. 

Jilet denilen trat bıçakları 

için blreey dlyemlyeceğlm. 

Çdnkft bot lakırdı olur. Seyyar 
e!nafa gelince, 11hbatı umumi· 
ye ile ılAkadar bir ittir. Cemi· 
yet değil, belediye nulfl me· 
yanı na dahildir. 

Berber Bay Ahmed 
(f kinci Beyler Sokağı) · 

- Kooperatif eaaa hlbarile 
çok iyi, çok yerindedir .. Yalnıa, 

maeraf n tetkllAta olan ihtiyaç 
beni dCltGndilrtlyor. Eğer bo 
cihetten de eııaalı hareket edl· 
lirse faydası göralecektlr. Kendi 
mtleueaemfz namobesabına traş 
bıçakları ile ıeyyar esnaf bak· 

kında blreey aöylemlyeceğlm .. 
ÇGnka bizi hiç alAkadar etmez. 
MGıterllerlmlz moayyendlr. 

Bt-rber Bay Mustafa 
(Ayni salonda) 

- Kooperatif, mobakkak ki 
çok iyi bir teoebbtııtar. Btlı 

nftnlyetle ve iyi idare ile ha 

- O yapmadı ·diye bıgırdım· 

o yapmadı babab.k: .. 
Sekin salda ıordo: 

- Ya kim yaptl hey oğul?. 
- Kim yapacak? Medeniler, 

en bayık açlar .. . Senin padl · 
oahıu, ıenln tapındığın nizam 
ve idare.. .Aç kıhb da doyur· 
doğun 1aray yaptı, onun otak· 
ları yaphlar .. 

ihtiyar ciğerden gelen bir 
hmltı ile cevab verdi: 

- Gözleri kör olsan .. Zehir 
olaydı! .. 

Dedi •e degoe~lol kaka-kaka 
kayaların arasından kaybohıb 

gitti. Kulaklarımda şimdi bili 
o ıea, gözlerimin öntlnde bili 
o ağlayan gözler: 

- Göılerl kör olaan.. Zehir 
olıydı ... 

K.açpıra eder: 

Bls timdi sehrl lçl1oras ya, 

Denizli'de 
C. H. P. Kurultayı top· 
lantısı Kutlulandı .. 

Denizli, (Bueuıi · geclkmlt · 
tir) - C. H. Partisi dördOnca 
bOyftk koogreıılnln Ankan'da 
toplanııı şehrimizde de kotlu· 
landı . Her taraf bayraklarta 
sfteleomfı ve gece de gene her 
taraf elektirlklerle donatılmıttı . 

Saat onbeşte Balknlnde 
toplanılarak hazırlanan radyo 

dan Ank!ua'nın nutukları din · 
lenllmlş ve bundan sonra vllA· 
yet C. B . P. idare h~yetl bat 
Jı:an vekili bay Mamtaz Pekar 
ve Halkevl köycülGk şobeıl 

başkanı bay Şevki Erten çok . 
zengin ve kıyoıetll birer söylev 
vermltltr, alkışlanmıtlardır , 

Gece Parti nahiye ocak he· 
yetlerl ve bfttQo balkın lttlra· 
kile bayok fener alayı yapıl· 

mıe n baıtao bata dolaşılarak 

şenlik yapılmııtır. 

Halkevl temail kola tarafın· 
dan (Yarım Oamın) plyeal 
temeli edllmlt, BalkeYI salonu 
seyir ileri letlab etmemlttlr. 
Plye1I temeli eden gençler ga· 
zel munf fak olmutlar n çok 
alkıelanmıtlardır. 

• • • 
Denizli, (Hoıoııi) - Şehri· 

mlz ziraat bınkaıı tobeıl mil· 

dara bıy Hilmi Yılmaz Anka· 

ra'da umum mCldilrlGkte batka 

vazifeye tahvil ye yerine de 
Adana alraat banka11 ikinci 

madara bay Şevki Önen tayla 
olunmuştur. Bay Şevki Önen 
gelmlo, lee tıaşlamıetır. 

Talebe Göz Muayenesi 
GöılOk için muayene edile· 

cek ilk okullar talebeılnln pa 
ıarteıl gaalerl öğleden ıonrı 

memleket haetaneıloe mlncaat 
etmeleri kftltGr dlrektörlGğtln· 

den okullara blldlrllmletlr. 

ona bakım .. 
• • • 

D6şman bu cephemlsde genlt 
bir taarruzla ileri hareketine 
baıladı. İki piyade fırkau, kar· 
pmızdan geliyor. Bir flrkuı 

Keleı cepheaJnden Alafeblr 
gerlalne saldırdı. Bir ıtlvarl 

lırkaıı da blılm btlhkAml1r 
(Blntepeler) latlkametladen •g 
cenahımıza taarruza geçtiler. 
itte gôrayorum: 

DGtman ıftvarllerl dere ke· 
oanndan ıGr'atle ilerliyorlar. 
Defteri k:apayorum. 

Nevin, Nevin, bo~ftn belki, 

ben de senin gibi topraklara 
göçerlm.. Öyle ya, annem de 
Nnln de çoktan ölmilıler .. 

• •• 
Bu satırları MonHıkta yı· 

saforam: 
Amk ba harblerln neelal 

Hadise Oldu .. 
••• 

1 ölfl, 2 Yaralı V.r 
Tire kazaeının Mablll-~ 

köyCl kar bekçisi Maıaafll 
mee'eleılnden aralatandı çıtll' 
kavgı Aonooda Eekloba k3~ 
den All'yl mavzer kartd 

" sol bacağından yaralalD•I 
tutulmoetur. 

• 
Tire kaz11ıo·ı~ YeğeDll ~· 

"' yilndeo Cabbar BOeeyl• ~ 
Mn811 o~lu Mehmed .-•• 

kavga çıkmıı, Büaeyln; ::; 
cuını ateş ederek Me il 
öldftrmOıtOr. Katil Btlle1'1 ıf 
yarahdır, haetaneye yatıra:.. 
tır. Vak'a Bftseyln'ln e 
olmuştur. Sebebi belli deli8"' 
Tahkikata dnam edU111ekt9"' ...... 

Bir Tavzih 
Oamınb bankasından ~ 

Ura dolandırmakla suçla,:, 
ve karıu Hediye ile 

hakkınd•kl tahkikata Si~ 
denm edilmektedir. sooıı

bugQn adliyeye verilecek~ 
Don Mabmudsade 8 

1
,. 

HOantl Ye Bellgoğla B .... , . 
zalarlle apğıdıkl mekıal>• 
dık. Aynen yazıyoruz: ... 

Muhterem gazeteal.t• -~ 
gGaktı nOaha11nda " 0--~ 
bankaıı dolaodmcılı~ı,, b;:;: 
dakl netrlyıttı, mı~ 

taalh1k eden ltlr-lkl aok~ 
lfttfen, yarınki nilıhaaısdl 
zlh ve taahlblnl rica eyi~ 

1 - Bay Basan detP.
nemlzde memur değildir. _.ı 

2 - Bay Kadıoğla ıb 
veya baıka imzalarla ~ 
laıdan kredi temin eım~ 
gibi, bugtıne kadar d• ••~,. 
muamelesi yapmamıt 

auyoroı. ~ 

Bllnalle derin eayg' 

ıunarıı. -" 
Mahmud Efendlude S 

n Beliğ oğla 8 .... 

-Gdnlilk Siyasal 

Sahip Ye Bafy~ 
Haydar RClfdd ôK ~ 

Umumi neıriyıt Ye 1~. ,,,() 
mtldGıil: ~emal Tallt ~ 

İdarebaneei: ~ 
fmıir İkinci Beyler ·"ii!! 

C. Halk Fırkası biDal' 
1 J,1! 

Telgraf: İzmir .. ANAJ>O .
Telefon: 2776 - Poata kotlJlll 

ABONE ŞERArrl ~ Of 
Yıllıtı 1200, Alu aylığı 1 '_. 

ayhgı 500 .kuruırot·,... 
Yabancı memleketler !~.a.ı. 

abone ftcreli 27 ~ 
Heryerde S KoroflO'' - ~ Gdnft geçmiı na.hala" 3:::o. 

ANADOLU MATB~ 
BASILMIŞTIB 

anlatmalı, neılnl ıaflll ~ 
Medeniyet ve 8lkerl ..,ı 1 
yazacak olanlan MI ffO ,ıl 
dfttGyor. Böyle bh rııe ~ 
bulunu. Kimi yoslerl ~ 
kızara kimi g*.ıerlol sJ1 ., 
kıbırta, kimi de deb~fl'• 
hayret içinde neler r 
klmblUr? .. 

Blldlğlmlı 111dar: 
1 

; · 
Bir Maıtafa KeOI• _.,; 

Onun gerisinde de bit 1• ., 
Bir çenber içindeyi.,....~ 
çenber, gittikçe ~ # 
koskoca bir yığını A 1"'._· ~ 
gôbelinde bogmak ttd 1' 
kat blı ya oıeceğl•t ~ 
çenberl kıracağı•· Dl~'.al 
tekmeye kadar day• ~'1"' 

Demin yunm• bl~ 
geldi. Sinirlerim geD• ~ 
gene bahn• geçlrdillo' ; ~ 

- s-• 
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1 01 ? J ev et emıryo arı .. 

e er uyor. _ Yerindeki 
Osnıan lzmir- Afyon-Ankara ve lzmir-Ban· Rezaletler .. 
l~aşa) nın dırma Katarlarile lzmir· Banliyö Ka· 
Q•ıinesi. tarlarında Mühim Değişiklikler .• 

8 - ••• 
~lgır gazeteleri yazıyor : 

' lgar hOkômetl hayli za· 
'e dır, Oıman (Paı,ıa) nın Plev· 
~ cltıarın ::lakl hazinesini bul· 
'için araı,ıtırmalar ve karaı.ı· 
"-e lar yapıyordu. Fakat bu 
-. kıdar hiçbir ı.ıey boluna· 
tat traııtır. E9gtıoya adlı bir Bul· 
"4ıctt kadana, bu hazinenin yerini 
~lhıl Bulgar hilkümetlne 

rını, ve : 

'-' Be, · altı gtıne kadar Oı· 
. .._: (Pı1a) nın bauıo altınla· 
~ antikalarını meydana 
~ ğım. 

l'-e llllıtlr. Bonon '(berine hd· 

~ yeniden ıraı.ıtarmalara 
\h it ve hazinenin bolun· 
lıt Jert kordon altına almıı· 
~ laaılan yerde, ı.ılmdillk 
\ Ue yapılmıı sağlım harçlı 
~ dıtır çıkmıı,ıtar. Ameliyata 

~la devam edilmektedir. 
~ Ilı hazine bolonıblle· 
l0g llll? 

~ Snçlusu Olan 
&ınbakeme. 
~'dan yHıhyor: 
~tın dokoıonda Osyek 

" 4- lldtı, b6y6k bir ıoliıtl· 
~ ... na bıı,ılandı. Davanın 
~ 109 kitldlr. Bunların 
~ aabık nasırlardan Nt. 
sktç ile bilyök ı,ılrketler 
'-tı lert, nazaretler memur· 

~e bazı biiyak hdkumet 
'ı ~ lttı da vndır. Sollıtl· 
~'GkGmet he11bına yapılan 
~ 'iaLe_-!tın çalanın milyonlar· 
'iti ;::cı-rdır. Suçlulardan yirmi 

_.,. \ w.. ktf edllmfıtlr. Suçlular· 
ı._ ~it nuar ıayln eeçlldiğl 
~ 'etbeıt bırakılmıııır. İı· 
~ lllıeted direktörd de 

ltr lfHıadadır. 

.. 

Genioletilınekta olao Ankara 

15 Mayış 1935 tarihinden 
itibaren Devlet Demlryollarının 
umum hatlarında seyahat lbtl · 
yaclarına daha uygun trenler 
Jıletllmek dzere seyrlsefer ced· 
vellerlnde mühim değiı:ıf klikler 
ve yenilikler yıpılmıı olduğunu 
memnuniyetle haber aldık. 

Bugnne kadar İzmfr'Je • An· 
kıra arasında seyahat müddeti 
31 Hat iken yeni fı.ıletllecek 

ve yataklı. yemekli, dört din· 
gllll son ılıtem konfôrl6 vı· 

gonlardan müteşekkil doğru 

katırlarla bu seyahat mtiddetl 
25 ıaate lnt.Hrllmlı olacaktır. 

Bu katarlar haftada lld defa 
Cuma ve Pazartesi günleri saat 
7 de İzmlr'den kalkacak ve 
Ankıra'yı ertesi gilnü eaat 
8,10 da varacaktır. Ankara'dın 
cumartesi ve sah gtinlerl saat 
l 9,45 de hareket edecek ve 
lzmfr'e ertesi gtinll saat 20, 10 
da varacaktır. Bu katarlarla 
balkın herUlrld rahatı temin 
edilmiş olacaktır. Haftanın dl· 
ğer gdnlerlnde de Afyon ve 
Ankara'ya devam eden ve kar· 
ııhklı gelen katarlar fıliyece.k 

ve lrmlr'den saat 9,30 da kal· 
kacaklırdır. 

istasyonundan bir görünüş 

Şimdiye kadar pazar ve çar. 
şımba gftnlerl lzmlr·Baodırma 
cihetine i1,1Uyen ekspres katar· 
ları da badema lzmir'den cuma 
ve eılı gOnleri saat 12,30 da 
kalkacak ve Bandırma'dan pı· 

zar ve çarşamba gOnled kal
karak lzmlr'e ayol gOode saat 
15,33 de varacaktır. 

lzmlr ile Bandırma araaında 
haftanın diğer gtınlerinde teli· 
yen katarların lzmlr'deo kalkış 
saati 7 ,15 olacaktır. 

İzmir Alaşehir araıında iıll· 
yen ve halka bu kısımdı bü 
yük faydalar temin ~den gOn· 
delik pcııta katarları dı eıkiıl 

gibi işllyecek ve lzmlr'den aaat 
15,50 de hareket edecektir. 

Hergtın yeni yeni varlaklar 
gösteren Bayındırlık Bakanhğı 

ile devlet demlryollarımızın; 
1 

Ege'nin incisi olan fzmlr'Jmlzl 
hilkumet merkezimizle memle· 
ketimizin diğer mıntakalarına 

daha fazlı yılda~tırmak gaye. 
sile seyahat mGddetlerinln IB· 

gart dereceye fnrllrllmesinde 
gösterdikleri yOkeek al&kadan 

ve halkın seyahat lbtl yaçlarını 
dOşilnerek aari teşkllltlı katar· 
tar lşletllmeıl hakkındaki yilk· 

...... 
Alıancıkta ltalyaa haıtınesl 

arkaıındın geçen Sirozlu Ah· 
med kızı ve Cemal kırııı bayan 
Ülkerln arkasını taklb eden 
Celil oğlu Şevket; hdına 

durmasını ıöylemfıı ve eonra 
yetişerek: 

- Neden dorob konuemu· 
yorsun? 

Diye harfendazlık ve sarkın· 
tıhk etmiştir. Kadm red ceva· 
bı vrr2nce Şevket kızarak jilet 
biçeğı ile bayan iUkerl çene· 
sinden yıralamıı,ıtır. 

Üç gtin evvel Udncl kordon· 
da İtalyan kız mektebi önOnde 
bellrıdz bir adam, lbrıhim 
kızı ve Niyazi karl81 hayan 
Hayri yeyl biç•klı baldmndan 
yarılamııta. Bo kadını yarılı · 

yanın da Şevket olduğu ınla

eılmıştır. Bu adamın yangın 

yerinden gellb geçen kadınlara 
daima earkıntılıkta bulunduğu 

l!oyleomektedlr. Tahkikata de· 
vam edlliyor. 

Venizelos 
M üteessirmiş ... 

Parla gazetelerinde okundu· 
ğuna göre, .füen tayanı lideri 

Venizelos, Atlna barb divanınca 
öltim cezaaına mıhkôm edlldlğl 
haberini aldığı gftodeoberl bir 
odayı kapanmıı •e karısı da 
dahli olnoğo all~alnden hiçbblnl 
kabul etmek lstf!m~mletir. Ve
nlzeloı, Parla gıazetelerioio ber
gOn göndermekte olduğu mu· 
bıblrlerle de görOşmtmekte v., 
onların mülı1kat tekliflerini red 
eylemd:tedlr. 

sek çalıımıdan değerli Bayın· 

darlık Bakanımız Bay Ali Çe· 
tlnkayı'yı ıaygı ile ıelıimlar ve 
demlryollarımızın daha y6kııek 

mnvaffakıyetlere erlımeelnl can· 
dan dileriz. 

l\luhasehe Suiistimali 
Müdür ve 12 Memurı1n Men'i Mu

hakemesi istenmiştir .. 
Dikili ve Bergama mohıHebel 

hususiye sutlıtlmallerl hakkında 
ilçftncü sorgu h&ldmltğlnce ya· 
pılmakta olan tahkikat bltmlt 

ödemiş'e Ya
pılacak Gezinti 
Bflytık Alaka Var 
Torlog ve otomobil kolti· 

büniln cuma gQoQ için tertlb 
etti ğl Ôdemlıı, Birgi ve Bozdığ 
eeyabatioe boynk alaka vardır. 
Seyahate ilbay General Kizım 
Dlrlk baı.ıkanlık edecektir. Ta· 
rfst treni ıaat 7,30 da Alsan· 
cık'tan hareket edecek, her 
istasyonda durub ıeyahıte itti· 
rık edecek olanları ılıcaktır. 

K.öyUUer Torbalı ve Bayındır· 

da turistlere çiçek buketleri 
tıkdlm etmek Ozere hazırlan· 

maktadırlar. Turlıtlerden Boz· 
da~'ı çıkmak istiyenler için 
makineleri 11ğlam otomobiller 
ıyrıllbıttır. Bozdağ'a gtdib gel· 
me adam batını bir lirı ılı · 

nacaktır. K.uliib, öğle yemeRfnl 
Ôdemlt'te ve çok zengin bir 
eekllde hızırlıttıracaktır. 

Yanlışlık! 
Tayyare Piyangosu 
Kime isabet Etmiş? 

Tayyare piyangosunun bu 
çekilişinde 25 bin liralık büyük 
ikramiyenin Oımanh kanka· 
ıınıa lımlr ıubesiode İlyas 
kızı bayan Leyll'ya du~tOğ\l 

yazılmıetı. Don l}ğrendlğlmlze 

göre bu ikramiye llya kızı ha· 
yın Ltll adındı mfisevl kızına 

dfttm6ıttir. Bayiin adresi ve· 
rlrken hata yaptığı anlaıılmıotsr. 

Te tahkikat evrakı e111 iddia 
serdedllmek ftıere hAkf mllkten 
mftddeiomomlllğe verllmiıtl. Ha· 
her aldığımızı göre hazırllnan 

eeaa iddia dün mdddelomoml· 
ilkten sorgu ve kırar bAklmli· 
ğlne geri verllmlıtlr. iddiada 
Dlkill kazası muhHebei boan· 
ılye memuru Bay Naci'oln ih· 
tilAs soçondıo, lzmlr muhıeebel 
hususiye eski baıkatlbl Bay 
Hilmi, tetkik memura Bay Lftt· 
fil tetkik memur muavini Bıy 
Süleyman, dikllt kaza11 eıkt 

mılmüdOrlerl Bay Tevfik Te 

Bay Ahmed Dikili mohaeebe 
katibi Bay Muzaffer ve eıkl 

sandık eminleri Bıy Ahmed .e 
Bay Hamdi hakkında vasllele· 
rlol ihmal ve terahl ıoçnndan 
lüzumu muhakeme ve diğer 

memurların men'i muhakeme 
kararı •erilmesi latenmek· 
tedlr. 

Sollstlmılden mHnun olanlar 
21 memurdu. Dokuz memur 
bıkkındı lOznma muhakeme, 
12 memur hakkında men'J mu· 
hakeme fsteomlıtlr. Mohaaebei 
hoauıf ye eıkl mOdftril Bıy Ha· 
san Fehmi de bu meyandadır, 

ltalya 
ve Yugoslavya 
Anlaşmak istiyorlar 

l\til4oo - Borada çıkan 

Sıampa gazetesi, Yagoı• .... ya 
baekaoı üay Yevtlç'fo Hubrt· 
ten dôn""r dl}nmcz, İtalya an· 
laşm111 konuemalarıua bıtlıyı· 

cağını yazıyor. B11 koauema 
Cenevre'de bay SIYlç He olacık 
ve Tuna mts'cleal de gör6tdle· 
c~ktlr. 

Osmanlıcadan 
'~ - ağırbaı,ılı, (fr.) ıe· 

Türk«;eye Karşılıklar Kılavuzu No.41 
'-la "-"e 
~ ...... llbıy 

~ (- tatallmıı, ı.ıaıırmıı, 
'~ fr.) ıtopeealt 
' - yıpr .. k, (fr.) leollle 

...._,' - keıt, (fr.) feollle 
~ .._..~e - yıprakcık,(fr.) 
~glllflant 

~ - kurtolmoı,ı, (fr.) 

~ - gollr 

~' ...... yerinde, gelen 
' hect ...... uçorom, (fr.) ıbl· 

I~.)' ~e 
._,ile arı, orta, gpbek, 

··~ Q ICt,) 1 
'-~ - orta, ortallmı, 

~-., -ıeıa 

'• ~: ııfıt), (fr.) qoallte 

\''- llıak - varmak 
~ - araç, yol, (fr.) 

, ...... k 
\.: ,, llye - tıııt, ta· 
~ • (fr.) moyen de 

'~ ( ... , 
•-.. atten) - genlı, (lr.) 

\;t (•-..Jetten)- atıl, {fr.) 

~'-)et 
~ ....... lotan, ( fr. ) teı· 

~~k - hltlı,ıtlrmek, kı· 
·~e, ~ kı.,ınınak, (fr.) co· .............. , 
~'' ....._ 1D d ~ 'ek_' , otan, vatan 

' koymak, ( fr. ) 

\\1. 'k ~. 9() ...... ôAGtlemek, (fr.) 
•1eı11er 

vaz'ı esaa - ıemelıtma, {fr.) 
jeteT les fondemente 

vaz'ı hamletmek- doğurmak 

vız'ıyed - elkomı, (fr.) ma· 
lnmlıe 

vaz'ıyedetmek - elkomak 
vazife - l· ödev, 2· borç, 

3. iş, (fr.) devolr, foactlon 
vazıh - açık, (fr.) clılr 

vaziyet - durum, (fr.) posl· 
don, sltuatlor. 

vebal - suç, (fr.) reıponea· 
bllfte 

vecA - ağrı, acı, eancı, (fr.) 
douleur, crampe 

vecd - orunç, (fr.) t'.\'tıse 

vecde gelmek - orunmak, 
kendinden geçmek, (fr) s'extıeler 

vech - yoz 
Bervech - olarak, gibi 
vechlle - böyle, böylect, 

ıöylece gibi şekilde, {fr.) ıinıl 
vecibe - dBı.ıerge, {fr.) ob· 

lfgatlor 

veciz - IAkonlk (T. K.ö.) 
vecize - ölger, ôzeöz, (fr.) 

mu: ime 

veda - 11ğlıcı (fr.) adle 
veda etmek - aagbcamak, 

(fr.) fılre aeı ıdleux 

vefa - vefa (T. K.ö.) yapa, 
(fr.) fldellte 

vefat - ölOm, ölme 
vefret - bolluk, çokluk, 

(fr.) abondance 

vebham - vehimli (fr.) ap· 
prehenslf 

vehleten - anıızın, birden· 
bire (fr.) tout d'nncoop 

nbm - vehim (T.Kö.) 

Vekllet - vekillik, yekellk 
vekil - vekil (T.K.ö.) yeke 
vekAleten - yeke olarak, 

yekellkle (fr.) pauprocarıtlon, 

par lnterlm 
velfl' - bHe, olsa da, fse 

de (fr.) meme el 
velhasıl - sözGn kısısı {fr.) 

en re.ume, en fln 
veli - 1 yatır. eren 2 ege 

(erkek) ece (kadın) (fr.) 1 
salat 2 toteur, totrlce 

velime - dOğlln 

velud - doğurgan 

velvele - gtir6ltft, patırdı 

(fr.) tumolte 
veyletmek (bık: tevali) 
veraset - lrı l(T. K.ö.) 
verese - mlraaçılar (T.Kö.) 

(fr.) herltlers 
verld - karadamar 
vesaire ( v. ı.) - n baıkı· 

ları (v. b.) - (fr.) ete .. 
vesatet ( bık: tavassut ) -

(fr.) medlatlon 
veaayet - ıtağlık (fr.) tatelle 
vasi - genlı 

vesika - belge {fr.) docu· 
ment 

vaatle - yol, dolayı, babına 
(fr.) pretexte 

veslleelle - dolayıslle (fr.) 
a l'occaelon de .. 

vesvese - knı,ıku (fr.) eonpçon 
vesvese etmek - kaıkulan· 

mık 

veted - kazık 

veter - klrit 
veın - taıtı (fr.) pe11ge 
vezne - kın (fr.) calue 

veznedar - kaaacı (fr.) g•• 
i11ier 

veznetmek - tartmak (fr.) 
peıer 

vicahen - yOzyOze (fr.) par 
confrontatlon 

vicahi - yQzOme, yOzüne 
karşı kendi varken (fr.) en ıı 

presence 
vicdan - vicdan (T. K.ö.) 

(fr.) coneclence 
vlche - yön, yönet, yönerge 

(fr.) dlrectlf 
vlfak - uygunluk, barıı (fr.) 

coucorde 

vikaye etmek - koramık, 

esirgemek (fr ) proteger, pre
server 

vll&di - doğoıtan (fr.) de 
nalBBance, congenltal 

vllAyet - U 
virane - ören (fr.) rulne1 

decombrea 

•iradi zeban etmek - dile 
dolamık (fr.) repeter toojonra 

visal (voslet) - knuıma (fr.) 
onlon, joulnace 

volkan (bık: bGrkAn) - vol· 
kan, yanardag 

vuku (bak: hudos, tıbaddBı) 
olma 

vukuat - elan biten (fr.) 
falı, evenement 

Mtimkdntll·vaku - olağan 
{fr.) poaalble 

vukuf - btllı {fr.) CODDala· 
ıance 

vukuf biııl etmek - öğren· 

mek (fr.) connaltre 
voıta - orta (fr.) moyen 

Kurunu voatı - ortıçağ 

Aerı hizır - yeni çağ 
Korunn uhrl - ıonçeğ 

Korunu ulA - ilk.çığ 

Muasır - çağdıı:ı {fr.) con· 
temporaln 

vusul - nlaeuıı {fr.) arrivee 
vuzuh - açıklık {fr.) clarte 
vuzuhu nısar - yalgörü {fr) 

clarte de l'DB 

vllcub - daşergem 

vOcod - 1 varlık (fr.) exlı· 
tance, 2 beden (fr.) corps 

vQs'at - genlıllk 

vusnk - gerçeklik (fr.) ıot· 
hentlcite 

vGıti - gftç (fr.) poovolr 

y 
Y ıhla - kuru, kurak 

RAtıb - yıe, yııık, 

homucte 
YAdetmek - anmak, 

ıe soovenlr 
Y adlgAr - ıadaç 

Yave - yıva 
YıHr - yaver (T. k3.) 

(fr.) 

(fr.) 

Yuıhıne - yuık, blro 
(T. kö.) 

Yele - amotaoılok, yele 
(T. kö.), (fr.) deıeepolr 

Y ekçeı,ılm tekgôs 
Yekdlğer - birbiri, (fr.) 

l'un l'utre 
Yekdll - bir göndl, gönCU· 

bir, (fr.) d'ıccord 

Yeknesak (bık: nenk) -
blrton, blrtın, (fr.) uallorme, 
moaotone 

Yekpare - tekparça, (fr.) 

fail d'one senle plece, bloc 

Yek ta - tek, tekfa, beaıtt· 
siz (fr.) onlqae 

Yed - el 
Yedbeyey - eline, dopudaa 

(fr.) de la main a tı mıln, clJ. 
rectement 

Yegane - biricik, tek (fr.) 
unlqoe 

Y egıio yegln - birer birer, 
tek tek - {fr.) OD 1 OD 

Yekun - tutar. toplamı, aoa 
(fr.) Total 

Yemin - ınt (fr.) ıerment 
Yemin etmek - ındlçmek, 

andetmek {fr.) jurer, peter &er· 
ment. 

Yemin - ıağ 

Yeıar - l ıol (fr.) gaoche. 
2 - (bık: senet) (fr.) rlche11e 

Yeılr - 1 kolay, 2 u 
Yetim - öbtJz (fr. )!orphelln 
Yevmi - gftnlak (fr.) qao· 

tldlen 

Y nml mıhını - bayragln 
(fr.) fete 

Yevmiye 
ealalre 

Ycıbueet 

rakbk 
Yomn 

ıogore 

gClndeHk (fr.) 

koral ak, ka· 

yClm (fr.) boaae 

z 
Zabit - ıobay 

Zabıta - pollı 

Zabıtname - tatalga, {fr.) 
proceet· verbal 

Zabit veklll - yuıub.y 

Zıbtetmek - tatmak, almak, 



Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 
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TefrikaiNo. 43 M. AYHAN 

Ay bey: Kılıcı Taşıyan Benim. Siz Bana 
Hakaret Ediyorsunuz!. Dedi. 

Aybey ve Salık geterken 
lğlldller, rr ız-aklarıoın ucoou 
yere doğrulttular. Bu, bir ee· 
Jimdı . 

Ay hey: 

- Yaşasın kahramanlar! 
Diye bağırdı . Salık , kocamın 

külahını çıkara .. ak onlara gOldii. 
Fakat dikkat etseydi, bu bao· 

tan aşağı sırmalı, glyimll, ko· 
şımh eflvarilerJo gl>zlerlode ve 

dudaklarında ince bir istihza 
g6recektf. 

Bilhassa Salağın kılenderane, 
fıkfr kıyafeti ile alay ediyor. 
]ardı .• 

- Şo karşı beyaz yer mi 
11ray! 

Eveı!. 

- Ah. borası bizim olsaydı! 
- Pek g6nQl verme Salak! 

Biz borıltrda barınamayız. Biz 
o kayıdlarla yaııyamayız. Bize 
dağlar, ovalar, enginler, sona 
olmayan açıklıklar !Azım .. 

- Dem de buranın kadın· 
ları ateş gibi değiller mi? 

Salak bonn söylerken manılı 
manalı gfiliiyordo. Aybey ona 
yaklaştı : 

- Geveze1fğl bırakalım da 
Lellllaşıhm Sılak! 

Koca cengherln yoza, birden 
bire katılaştı, bir acayip oldu: 

- BelAllaşalım mı? 

- Öyle ya! Ben birazdan 
d6ğ6şe gtreceğlm. Sağ çıkaca· 

ğımı ne blllrJz? Bak, burası 

ele geçlro1ek, kapmak, (fr.) 
ealelr, prendıe, conquerir, e'em 
par er 

Zade oğul 
Zadegan - akeoylar, soyut· 

lar, (Cr.) les arletocrates, lea 
nohles 

Ztf - zayıf hk, (fr.) fılb 
le11e 

Zafer - yen, utkn, (fr.) 
'9lctolre 

Zağ - karga, kuzgun 
Zabit - eQrOocfi, (fr.) reptlle 
Zahir - dışyiiz, açık, belli, 

(fr.) exterleur, clalr, mınlfeste 

Zıhlre - yeyel, (fr.) vlne 
Zlblren - görftnQşte (fr.) 

en ıpparenc 
Zahiri - dıştan 

Zahmet - emek, eılua (fr.) 
peJne 

Zahmetle - güçlOkle, düıe 
kılka (fr.) avec peiae 

Zahmetli - ağır, yorucu, 
ııluntıla (fr.) fatlguant 

Zıhr - arka 
Zalf - zayıf 

Zalka - tıdan (Cr.) götit 
Zail olmak eavulmık, 

ortadan kalkmak (fr.) dlsparaltre 
ZAlr - gôretçl (fr.) Tlslteor 
Zıh - l attık (fr.) exce· 

dent, 2 arta (terim) (fr.) plus 
ıkıe - 1 eksik (fr.) in · 

complet, 2 ekse (terim) (fr.) 
molnı 

ZAiim - luyan (fr.) cruel 
Zım - artırma, katma, ka· 

teç, bindirme (fr.) eugmentetloa 
Zımlmeıen ""t ftatellk (fr.) 

oatre 

Zamir - l ghtü (fr.) cocur 
2 (gramer terimi) (lr.) proaom 

tenha. Gd kucaklaıalım. Eğer 

ben öliır de ıen Hğ kalır11n, 

olanı biteni blllyorean. Yarda 
gider, anlatırsın .. 

Sılak, hıyıtındı hiçbir gCln 
bu kadar şışırmamıotı. Aybeyle 
eavaeı çok glrmtetl. Fakat bu 
harpta ıynl tehlike her ikisi 
için vardı. Halbqkl ılmdl, Ay· 
bey tehllkeolo, ôltıman koca· 
~ına ıtılacık, kendlal lıe eli 
kolu bağlı ıeyredecektl. 

Seyrek eakalları titri yordu. 
atını eo\ı yınaıtardı, kacaklıo· 

talar. Aybey gftltlyorda. Fakat 
Sılık, utanmıea' ığhyıcaktı: 

- Berbıd bir it bu! 
- Nerul berbıd Salık; bôy· 

le bir teklif k1tımndtı kalay· 
dın, sen de ıynl ıeyl yapmas 
mıydın? 

- Oraeı dı lSyle! 
• Bu aralık kırtılarındı iki ıa. 

varl dıhı belirdi : 
Aybey kim? 
Benim! 
Beni tıkfp ediniz! 
Ya ırkadıeım? 
O dı gelebtllr. 

YftrGdGler, ıoldı, çiçekler ıra· 
sındı bir yoldın ilerlediler. Yol 
döne dolaşı, bftyak mermer 
bnozon bıoını g~lmltti. 

Ba havuz, beyzf ıeklldeydJ. 

Ort11ındı mermer, genlı n 
yayvan bir fııklyeıi nrdı. 

Havuzun 11ğ tarafındı bG· 
ycık bir ıftton nrdı. Oraya, 

Zamme - ötre 
Zammetmek - katmak, bin· 

dlrmek (aylık için) 
Zın - 11nı 

Zınnetmek - eanmık (fr.) 
crolre 

Zınnımı göre - bana b· 
lırea, benceıl, sanımca, (fr.) 
d'ıpreı mol 
Zıou - dlı 

Zarafet - incelik (fr.) ele· 
gance 
ıanr - zarar (T. Kö.) 
Zarf - l·Btırftm, kap (fr.) 

enveloppe 
2 - (Gramer terimi) (fr.) 

ıd•erbe 

Zaruret - zor1ğ, k11tam (fr.) 
nece1&lte, gene 

Zat - ızet 

Znıhlr - dııyftz, görGDClt 
ler (Cr.) apparence 

Znlye - köte, bucak (fr.) 
angle 

Zıyl - kayıp, yitik 
Zebınzed - kollanılaa, ko· 

ouınlın (fr.) coorınt 
Zebhetmek - b,pılamak, 

kesmek 
Zebun - argın, bitkin, bitik 

(fr.) fılble, deblle 
Zezcr (bık: meni) 
Zede - •ornlmoı, ·uğramıı 

Zebıb - ~örtıı, eanı (fr.) 
ıapposltion 

Zehıbı bttıl - boeeanı, çQ. 
raksını (fr.) fıo11e ıoppotltlon 

Zehbar - coekon, kökdyen 
kökreylcl (fr.) ıglte en furle 

Zehr - ığı 

Zeki - zekA (T. K6.) (fr.) 
lntelllhence 

~111 - ba7qı, ılçak, (fr.) 

iri bir tıvuı konmuıto. Fakat 
biç kımıldamıyordu. 

Aybey $ılığı dtırttd : 
- Borıda ıttan ineceğiz . ı, . 

te kendisi de, ıedlrde oturuyor· 
ArkHı bize doğru. 

- Bani nerede? 
- Şa gftme gtlme, kıea boy· 

la ağaçların bolanduRo yere 
bak. Onlara tlmılr derler. 

- Erkek gf bl glylnmfe .. 
- Öyle, fıkat bae1ndıki bıı· 

hktan ben ınlarım. Sen borada 
bf'kle! 

Diğer ıtlvarller de atlarından 
lnml eler •e lSnlerlnden gecen 
Aybeyl eellmlımıılardı. Aybey, 
eeaelı adımlarla ona yıklı,tı. 

DtııftnGyordu. O kıdar dalgındı 
._I; Aybeyln yınındı durduğunu 
bile farketmemlıtl. 

Aybey içinden kopan bir 
hayranlıkla ona bıkıyordu. Bo 
ne gftıel kadındı? Yfiıft, parlak 
bir ıafıkı, göılerl ılyıh n pı· 

nltılı iki hık.iki andırıyordu. 
Heyecanlı bir ıeılı; 
- Geldim ·dedi· emrinlıl 

bekliyorum! 
Genç kadın, yerinden ııçrar 

gibi oldo. YClsft pembelettl. 
Sanki ince Te kırmızı bir ık· 
ıım balata, gtlzel yOztlnde par· 
çalınmıfl.I. 

Gayri ihtiyari; 
- Ben de timdi ılzi daıtl· 

nGyordum Aybey! 
Dedi.. 

oedlnılre, b .. 
Zelsele - deprem 
Zem - yerme, (&.) dlffa . 

madon 
Zaman - uman (T. Kô.) 
Zemherlr - · kırakıo 

Zemin - yer dlben (terim 
olarak) 

Ziri ıemin - yeraltı 

Zemman - yerici, alağlz, 

(fr.) mıunlıe langue 
Zema.0etmek - yermek 
Zer'etmek - ekmek 
Zeriyıt - ekin 
Zerre - Tike 
Zeni (fenı anlam•nı) 

tllken, (fr.) decllr 
Zenbın etmek - erimek 
ZeTk - seTk (T. Kö ) 
Znrtk - ka,ık 

Zeyl - 1rdala 
Tesyll atmek - ulamak, ek· 

lemek, ardılamık, (fr.) ıdjolnd· 
re, ıjooter un ıkpendlce 

Zıd - kırııt, (fr.) conıralre 
Zıddiyet (bık: tesat) 
Znf - iki kıt 
Zıl (zıl41) - gölge (fr.) 

ombre 
Zımnen - dolıyulle, ılttın 

altı (fr.) - indlrectfment 
Zımmi - altık (f:.) tacile 
Zıya - Joık, yıl 

Zıyafet - doy, tôlen 
Zıyk - darbk (fr.) gf'ne 
Zlb - bezek, eGı 
Ziba - zihin (T.Kö ) 
Zikretmek - ıöylemek, ın · 

mık 

Ztllet - bayağıhk, ılçakhk 

(fr.) bıHeae 
Zimmet •erecek, ıçak 

(fı.) delte 

- Heni hı, bent dftıilnftyor· 

dunuı bı! lnınmım! 
Genç kıdın, ılSıft derhıl de· 

ğlıtlrdl. 

- Gel, ıorada yınımdı blrat 
otur.. Bık, ağıçhklardın bdl· 
bftllerln eeal geliyor. Y ıprıklu 
çıtlrdıyor, rtısgAr lnııoın içine 
bir ıu emlt111 gibi akıyor. Sına 

çay getlreinler de iç! 

- Hiçbir ıey içmem. Bir 
bardık au içtim. Yerl'Dde ol· 

Hydım onun yerine bir b1rdak 
ı6t içerdim. Benimle çarpıeıcık 
yl~lt geldi mt? 

Bunu ıorarken gözlerinden 
boeanın kuıklnç bir bıkıı, dil· 

ber kadının gözlerine Hplındı. 
Kadın zekası, kadın bae111lyetl 
bu, o dı farluna varmııta. 

- Geldi Aybey! Bu ıdım, 
iri, k~vvetlf bir mandaya ben· 

zlyor ve ben, danka kararım· 

dın vazgeçiyorum. 

- Anlamadım! 

Bunu söylerken Aybeyio se· 
sinde aankl bir kıı fırtnıaıı bo· 
murdıoıyordo. 

- Sizi çarpıetnmık karı· 

randan .. 
Neden? 
Hiç, canım öyle htedl. 
C.nınıı öyle mi istedi? 
Evet .. 

Evet, burıda hakim olın 
b~n değll miyim? 

Aybey, izzeti nefsioio üıtftne 
bir ateı parçaeı diiımaı gibi 
çehruinl buruıtarda : 

- Fıkat kılıcı tıııyın be· 

nim. Siz hını hakaret ediyor 
aunaz! 

Kadın kederlt, içli bir ıeele 

cevap nrdl : 

- Hayır Aybey; ben ıize 

hakaret etmiyorum. 

- Ediyorsunuz, diyorum, al· 
ıe inanmıyorum .• 

Kadın gaılerlnl önGne eğdi. 

Çehreel birdenbire o kadar ıol· 

matta ki, Aybey bile hıyret 

etti. 
- Sona ur -

Zinde - dlrlk, caah, dinç 
Zinhar - 11kın 

Zir - alt, ut 
Zira - çtlnka 
Zlnat - tarım 

Ziraat nklletl - tarım ba· 
kınhgı 

Zirtlzeber - ıltaıt (fr.) eenı 
de1101 deaoae 

Zirve - tepe, doruk 
Ziyade - arllk, fula (T.K) 
Ziyan - zarar 
Ziyaret - gôret 
Ziyaret etmek - gôrnar· 

mık, gôregltmek 
Ziyba - bezeklt, bezenmlt, 

ıa.ıa 

Ziynet - eCla 
Zacret - ııkılcım, (fr.) en· 

nal 
Zabr - öğle 

Zuhur etmek - gôr6nmek. 
meydanı çıkmık, bııgöııter · 

mek, (fr.) panitre 
Zulm - Zolam (T. kô.) 
Zulmet - karanhk, (fr.) 

obecarlte 
Nim ıulmet alacı ka· 

ranlık, (fr.) crepaecole 
ZClbde (bık: hulAıa) 
Zacaç - ıırçı 

ZGbre - çoban yıldızı, (fr.) 
\'eDUS 

Zabü - ıtlımı, yınılmı, 

unotMma, (fr.) erreur 
Ztlhul etmek atlamık, 

yınılmak, unat11mık 

ZGmre - köme, klu 
Zı1rra - çiftçi, ekinci 
Zarrtyet - döl, (fr.) gene· 

ratfon, deecendance. 

SON 

C H P T ·· ·· """ ·· Tasla . . . uzugu 
••••• le 

- Bışı 4 acil yGzde - Partideki kınay 6de:_.., 
tlace tetkik edilir ve bir karara nasıl çekilebileceği t 0 

bığlınır,, camleel llA ve edll· terde izah edilmektedir: .,I_ 
mlıttr. 91 - Partide fail ~ 

Saıırıımın ve sekreterler bık· ılınlar kıt'i veyı eıbbi , l 
" eılef· -, 

kındıkl maddey11 de şu fıkra olmadıkça latlfa etıll .J' " 
eklenmlıtlr: lıtl(ı etraf h esbabı " , : 

İdare beyetlerlne bığh ma1olı zikredilerek ve bo ,... .,; ~ 
kitlb ve mfietahdemler relıln vokubolar. Verlleo bit 'i' \ 
emrindedir. Azil Te nıspları nın kabul edildiği bir 

11,ıt " ' 
rf"lse ılddlr. Bunların partili de yazı ile blldJrl~ ~ 
olmıdın şarthr. vazifeden çekilmek cal• 1~ 

Yöne·lm kurallarının topla· 92 - İntlbıbın yeol ~ tı. 
1 ber il( 

nııı hakkındı ki mıddeye "Her lstfCı vukuu we ea r ~ \ 
ldıre heyeti bu toplıntıları mü bir suretle partlddd l~cll' - O 

hlm bir lel olarak kendine bağ· etleri relı n ızalıklırıo ~ ~: 
i l ber -_ı ~ 

lı teıkfl4Ua ar .. ız tıldb ve yabod partice ver e ~,. \ 
temine mecburdur.,, vazifelerden ıyrılaol•t ; 

Oylar hakkındıkl maddenin ubde!erlne emınet 01':.eıt/ 
sonu bu tekilde değlttlrllmletlr: feyi, vazifesi eebeblle dalf' ~ 

Kararlarda 1Zlıkta kalınlar bulondurdoğo kayıd ~ti'- '."\ 
çokluğa uyarlar. Kırarlar, def· defterleri ve beııpları ,pfl \.. · 
terine yazıhp altı çokluk nya teslim etmeğe. mecbord ,ı'tfİ ~ 
1Zhk tarafı oda kıldığıoa hepsi 93 - Partllf lenlo parti rdf' f 
tarafından lmzalınıp mftzake· bulundukları teıekk011" ~ \' 
rede bolonmıyan azılar dı kı · kllmelerl de yokırıld 
rarları ıonradın (Gardftm) yazılı hClkftmlere ıtbl~~ -6 \ 
kıydı ile lmzılarl1r. İmzaların 94 - Her hıngl ':,ıııs' \ 
GstGoe ıerh •erilmez. Y ılnız ımeleel, HIAhlyetll 111 ,ı,;/ ~ 
kıruı parti program n nizam· rıfındın kabul ce'fıbı ~ ~ 
nımeslne, kınan ve alzamlara dıkça gizil tutulur. ~~ ~ 
uygun bolmıyanlar imza etml· TClıClk t111lığıoa .. go ti , , 
yuek 11ebeplerlle yakarı heyete degetw adlı yeni bir kı•• ~ 
blldirlrler. İdare heyeti anlı·. edilmlıtlr. ~ ~ 
nnın m611kerede gGntıklerl 95 - Parti, kendi ~~ 

L dil ı dolran bftkumet ıet_ .. ı ' \ı' ~ aoktıl nasar a.en er ne nyı "' blP'" l.'"'-
bııkalarını alt olıun heyet dı· kendi teıkUAtını b

1'!,..r. '"t 
ıında ıôylenmez. 

Yönetim kurulunun adevlerl 
ar11ını, "tılimıtına göre eeçlm 
yoklımılırını y•pmık" fıkr111 
eklenmlttlr. Ynnetlm karola 
bıekınlırı kısmını ıu şekilde 

blr madde lllve edflmlotlr: 
89 - LGıom gör6len •ili· 

lerde idare heyetlerine genel 
yönetim korulunun karara n 

umumi reislik divınının t11dlkl 
He rele tayin olonıblllr. Bun· 
tardın vazlfeıl icabı m .. raf 
yapacakları genel yönetim ka· 
ralunou tıkdlr edeceği mlk · 
tardı tazmlnıt verilir. 

Kılavuz bitmlttlr. 
Bir IU g6ne kadar dClselt· 

me llsteıl çıkacaktır. Gazete 
parçalınnı blrlktlrmlı olan· 
gftn6 gGotlne yapılmıı olıa 

dGzeltmelerle bu ıon düzelt· 
meye dikkat etmelidirler. 

Birçok terimler kılnuF.a alın · 

mımııtır. Banlar için terim 
kolları çalıımıktadırlır, karı•· 

lıklu neırolunoncıyı kııdır ba 
terimlerin eekl tekilleri kllıe 

olarak kollaoılıbllir. 

mımhyın bir birlik JI ~ ' ke.,.. J 
Parti teıktlttınıD -•" ' 

kumetlnln her yöodeDk•~ 
f ık olm111 için bGtOJI ~ 

~ 
çahemısı esıstır. 

Parti 
Kurultayıodıı··,. Ş: 

- Batı 1 inci y6fd" ~ .. 
olduğuna ıöyleauledrİıe ;, \. _ 
kurul raporu oybtrlll ~ ~ 
etmlttlr. Bundan '°~=1' ~ \;: 
her yınındın kurD kGD-~ 
yOzlerce telgnf 0 bil ~ 
Dil devrimini lJSel 

1 
~~ 

kovalayın parti yeD .,,.. _,. 

taslığını az T0rkçe ~,11.,.t' .ıl 
tırmıt ve dOnk6 ıop bl"'"~ 
misyonun r1poro il~~ 
ayelere dığıtmıotır. ~~ '\ 

1 r.ıbt 
6terlnde 6yeler D v "-~ 
ıımın •e kurolıayıo "'7f \.._ • 
ğunun kono1mılıt1°':t.ıe• I ~~· 
bir ilgi ile kıt1ld•l1 

.,,.,. I ~-~ 
mlıyonunda bulonıo toPll' ...&' ~ 
mek ftzere bıtk•D lı"" \~, 
13 mıyıı pızarte.ı1e ~ ~ 
mııtır. bo,O' ',I '-' 

Dilek koml!yooo ~"' ~ kökleri ~e •· J · t 
ilçe kadar c;aht1D1t ,_.~ 

Kılunzdıkl TGrk 

hıkkındıkl lrdeller pek yıkın· koo• ~- \.."' 
da neıroluaıcıktır. dilekleri Gaerlnde ctırh~ f \...' 

TClrk dili arattırma korumu Bu eabıh bayıo rJJıtf"'.~ l7', 
Clıertnde çahf8D to ~• ,.~ ~ • 'e bir yındın bCltftn dillerdeki OIP', ~ 
nel kural toplanUll '1' 'e 

TOrk hlgatlerlnl Tark'çeye çe· rl 1 I' \b 
lç itleri dilekle ne .. ,e ~ ..._ 

Tlrmektedlr Etimoloji n terim ,,. 
d ıoplantııı ırece geç ' l 

kolları dı çahımalar1na evam " ,;'' ~ ti 
etmektedirler. Kılavuz bu lrdel· ıClrmftetOr. c1J / \> 
lere göre bir dftılye zenglnlet· Komisyon 1

1
'

1':,,,delf I ~ t 
tirllecektlr. kadar çıhııcaktır. rtd' J ' 't t 

ra genel korula P~g l>""' ıı. 
DOzeltme •1 erı,,e l.ı . ("~ 

zukon ıörOtu 111 ,,:/ ~ '-ı .. 
Dilnka lulavuzon birinci ea· k .,,-·· " 

cı tır. be'- f k. 
yısının birinci bölmeelnla 6c;Cln· 

ca ıatmndakl (Tu•lye etmek) 
ı6ıftnGn birinci karıılı~ı ( Dil· 

ıseltmek - ( fr. ) Appl•nlr ) , 
ikinci kareılığı dı ( Oftıeyle· 

mek (fr.) Niveler) olacaktı. 

ikinci bölmenin 28 inci 81· 

tırındakl ( Konel teerlfye ) eô· 
ıftnQn kartıhğı yınht dizil· 
mlollr. Doğrusu (Törftıgen ku•· 
vet) tir. 

Bera el 
Şebltlerdekl lbuı fıbrtk11ın· 

dan boru çılmıklı ıaçlo bıy 

Maharrem'ID uUye oesada be· 
nedae bnr •erllmltdr. 

Bundan eoorı ,olll;,11 '"t 
Ok kO \... de 

nacak olan bOy ıo ı \:'ti. 
re kine geceli gond:tdf· ~: 
tılarını de•alD e'!!-. d'f t."'-

F edakAr Vat•~~ ~ ;: 
,.~ Jb ~ "· Tire kızaıının .,,O _,...il · 

hılkındın bıy 8 ed' 'ı \...._ .-._ 
ihtiyar bo nıh11 dl~" ., ~ "'
Gökçen efe ıdı•• ,-P'..,f, \' 
dacın yerini köy b'rıo 1 'I \ 
diye etmlıdr. BD -~~ ~~"· 
mlllı mcıcadelede .n. ~ 

btdllr" 'J 
ile yan yına çe 0 ,,.. 
General; bo ibdra"~ ~ '-t: 
ytlbek blbUllgi ~"la~ 
plumıtır. ' 
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~tf 
a4r ····-4ij; Başı 1 inci yazde 
.~~ ,ğtrıf hikaye etti n dedlkl: 

eııı' tfQ letoı yazmaca yok. Çift· 
grı tt kl2lGdnra tzmlr'den sooo 
ı~~ tı(u. •dır para geılrmtıtl. Gece 
ı 

1
• çiftlikte yıhyoruz. Yağ· 

ıtli' u, tloııekll· domuz plı 
.ıo b ' ' 
iv ''•.. Tık tak kıpı va· 
~ 1 

il~ ~· Ben zaten tetikteydim. 
ıtd~ 'llıın J \ çok bozuk bulan· 
O' .J ~ bir ıımındı. Burnuma ,,r ııeaı L 

..fUIL ır, aıvgayı b1Zırd1m. 
btf il • 
~ oıftdOrG. arkadaşım, 

'J ~? Diye seslendi. Dııuı· 
'I 1 l' bir lelm verdiler. Bu 
eO~ ~ ~Q de blllrıf o, o, bir ııkl 
~· N 'd •kıt ben bilmiyordum. 
ıO lttQJ· 

1 ff iL _-lılk! 
fi '°'(fi 

.t 'tı~ Ye elime bir mnzer 
1'~ • Beo OmrGmde ı1J4h ıt· 
0,, ta• btr insandım. Ne olıcak 
ı ,. •0rda-. 
~ " ...... 

" 'ııtşkıya baetı, galiba aç 
tı 

r ~I getirdiğimi duydular. 
"'ır t' Kapılar tıhtı, penc;e· 
1 \ Ôbtı, Aldım muıerl eli-
ı? ~.,~ 7le titriyordum ki, tı· 
J ~ ~O :dernem. Korkudan, bel· 
1 ~ ~ ı.. efı ıırtı eıra ıpteetıne· 
~ ''!d•cn. Arkadaşı ıordum: 

\ QQ &' ~ rnavzer nasıl atılır 
1 ~ ~ "•kit ıtacığım? 
6 , Cetıbı verdi : 
ı" \..· Oaı •~ı k •r kapıya yGklenlnce 

~' ~ ,, .:pıyı çevirir, tetiği çe· 
J ı l,, Ora ıo pençereden at. 

1 ~ ltJ ••kı kesikte (Hendekte) 
e t. •lıreın 

~ u~Gta • 
~ ttlih Go bir kere; ömrGıude 
\ il •trnıı, ne biJyle bir 

11 
~p e karıılıomııtım. 

·'it~ lekau Yurulda. Gene 
tal TerdJler ve açmak· 

arkadaş, temyiz lAyıhasını yaz· 
dırmak fc;ln bana geldi. Uyı· 

hayı yazdım, mahkeme oakzettl. 
BUAbare davayı mOdafH için 
beni Ayvahk'ı götftrmlye geldi. 
İtim çoktu. Fakat bu meelek
tıııın beş çocu~u vardı: 

- içime öyle doğdu ki ıen 
gelhıen kurıulacağım. 

Dedi. Zayıf tmrafımı bulmoı· 

tu. Otomobille yola çıkdık. Der· 
gama'dan Dikili'ye geçerken 
otomoblllmlz iki boçok meıre 

geni ıllğlode bir hendeğe ya Hr 
landı: 

O ıekllde dOattık ki, araba· 
nın dört tekerleği tamamlle 
havtdı idi. Hendek, ancık bir 
otomobil ılıcak kadar genle 
olduğa için, ne aağ, ne ıol 
kıpı ıçılablllyordo. Bllmecbo· 
rlye ıoförGn bulanduğo ôn ta · 
rafın cıml1rını kırarak çıktık. 

İkimiz de yıralanmıştılı:. Şosa· 
nın Osttınde durob ta içinden 
çıktığımız otomobflfn mansa· 
r111nı gôrilnce içimde öyle bir 
his doydum ki, bu, hayat saa 
detlnln en bGyüğtl idi.. 

Bay Nuri Sıtkı bunu anla· 
tırken, elindeki teıblbl tıkır · 

datıyor, 11nkl o daklkalann 
heyecanını geçiriyordu. 

- Yalanı ·Dedim· en fazlı 
söyllyen erkek midir, kadın mı? 

- Herlklal de, berikisi de .. 
Ve en baycık yılın, k1rı koca 
araıındadır. Koca, hatalarını 

glılemek, kadın da hem hıtı· 
lınnı örtmek, hem de fazla 
pıra çekmek için sGyler. Ve 
kadın, yalanı, mınıh manasız 

aöyler. 

- Arkldışım, eöyledlklerlol 
y11ıyorum ha!. 

- Yaz ·Dedi· y111 bayanlar 
lmıacaklarmıı. Vareıo kızeınlar .. 
Bo bir haklklttır .• 

ef de 1 tedUer. Dııırıdı fır
.~ 1~ ~Qıda idi. Arkıdııımı: 
~~ 't' d Payı ıçsak, foarıl1rı 
e'I bt~ e defolab gitse.ter! 

1

-' t.. . o, böyle hAdfaelerln ;_ Ne derelnlz; yılan hıyatta 
I" h k IAzım mıdır? . 
. 1 t> Çı •cağını biliyordu: - l.Azım ·dedJ· )Alım. Fa· 
1 ~\tıı. 1t1h·dın mi ·dedi· Bfıl 

qo e kıt (Durogu maslahat ımlz) de· 
~ 'dr, kıtır kıtır keıerler. dlğimlı yılanlar baaaa, öbdr 
~ ~ ,0 •o bııb Çire yoktur. yılanlar değil.. Sonra danyınıo 
ı~' tı,, fı~ ılerden 10011 bende de her yerinde yılın ıöylenlr. Ben 
1 \!_rıt/'~• ke9JldJ.. Yağmur bu kıdar yer gezdim, yalansıı 
l ,,,Q. Baolıdılu kıpıyı memleket gOrmedlm .. 
~~ ~1 '· Arbdqım cesaretli Nuri Sıdkı ile dıhı bir parÇI 
; ~ •tı; oturdum n vedıl111ım. Yoldı 

' ~~dt.'J>~yı zorlamayın . diye hatırıma geldi de canım eıluldı, 
" L' h,1~ lrbtrlmlze kıymaya kiokl; zırif ve ıetlmll 1rka· 

1 ıı< ·"lltt olur. K1rnınıı ıçea daşıma : 
"' \~ e ( Çtftllk işçilerine ) - A'okıtların işleri, gdçlerl 

taı~ •tıe herıey verirler. de bir ne'I doruğa maslahat 

~ ~ Diye bir eual daha eoraydım? 

...... 
Atatftrk'ün An
dacı Dikilecek. 

Akhisar (Hususi) - Bir ay· 
dauberl toplanmakta olan şehir 
genel kurulu memleket için 
bayındırlık, aosyıl ve eıeullk 

yolundaki çok faydalı kararlı· 

roplantııına eon vermlttlr. Bo 
mOdd«'t için 935 aeneıl için 
onaylanau ıehlr btıdceıl 82750 
liradan ibarettir. 

Bu büdce ile yeni ıene içinde 
tehrln kanalizasyon ve su yol· 
lırı projesinin yapılma8l ve pro· 
jeler yapılmıt ve t11dlk edil· 
mek üzere Bıyındırhk Bıkan· 

bğ1n11 gönderllmlı olduğundan 

geldillnde elektlrlk motôr ve 
teelsatı tamamen yenileıtlrlle· 

cektlr. 
Comurlyet meydını olar1k 

açılmakta olan meydana da 
AtatOrk'lln bQyOk andacının 

dikilmesi için bödceye tabsl· 
111 kono!duğa gtbl kaymaka· 
mımız Bay Cavid K1nay'ın y)r. 
dımlarlle nahiye ve köy bOd 
celerlndea de yardım temin 
edllmlıtfr. Pek yakında bonon 
lçtn bir mftsabaka ıçalıcak ve 
bo sene içinde memleketimiz 
Atıtflrk'GmOzdn ındıclle de sfts· 
lenmlt olacaktır. 

§ ~ Belediyemiz yeni sene 
içinde bir nftmane fırını açmak 
için badceslne tahsisat koymuı· 
tor. Bundan böyle halkımıza 

iyi ekmek yldlrmeğe çılıta · 

caktır. 

§ - Y ıpılmıktı olduğunu 

enelce yazdığım bugankfl yeni 
ıehlr barhılarımız Te mftatak• 
bel imar plAnı bltmlıttlr. Bono 
bir mfttaha88ıea tedklk ettirmek 
dzere tehir genel korula kırar 
vermiş ve bOdceye tıhıleat koy· 
muıtor. Bu karar Qzerloe ıehlr 

matıhaHııı Bay Y anaen aran· 
mıı ise de Almınya'ya gltll~I 

bıber ahumıştır. 

Müstakbel haritanın tedklkt 
için bir mGtıbaaııe aranmaktı· 
dır. Mütıhftseıs tedklkatını yıp· 

tıklan şehir genel kurulu tara· 
fından onaylandıktan ıonra İç 

Bakanlığını eonolıcak ve tas
dikten ıonra bunun tatbiki el. 
heline gidilecektir. 

§ - Kazamızda bulunan bil· 
ttın avcılar Cumurlyet Halk 
Partisi salonunda toplınarak 

(Avcılar kulübe) namile bir ku· 
lftp ıçılmaaına karar verı:liler. 

f
0

J rı ., 80rdOğG Hldt konu· ımlzle lotlğ•l değil midir? 

c ~ı a 
,ıJ~ '4.ıt. ~,~ ıerıae onlar çekn. ·---··----~ Akhisar'lılar 
~e ~'-ıla ' 1 gftn doğup ta ar· - .,. 
f ~" ~ berıber dııırıya ~·· Mez Kars Felaketzedelerine 
i \ ~, tae dar geçirdiğim kor· Yardım Ediyorlar 
· /; ~~ , heo tarif edeblUrlm 
i ~ atta •nlareın! t Aile Yuvası Akhlaar, (Hususi) - Karı 

~ i ''•tta en bilytık eevin· yer aareınheı felAketzedelerlne 
ıe~ .._, , Gı'Sztepe lıkeleal aile yuvaıı, yardımdı bulunmak fiıere ka· 

1 "" lltl Sıtkı gGldG: mayıeın birinci çarşamba zımızda askerlik şubesi reisi 
(uo gftnG açılacaktır. Geçen sene 

'' '-.'' h.,1~ok, hiç itime gel· bay Avoi'nln başkanlığında bir 
..1 "l ~. ıl aayın milşterllerlnden gördd· 

,.,. 1 'tL"'dere böyle •ey ıorol· ğü 1 L 1 d yırdım kola yapılmış ve çalı-
il,. v ıe,aı A e rağbet ve te· 

l. l>eLı •el şılmağa başlanmıştır. Pek ya· 

r" 
~ il veccfthten ceearet alan yuva 

l'l·L~ Ptıkt saadet hakkın 0 i 1 1 b 1 d h kında tayyare ılnemasında felA · 
' "ll,1 m eBB s er , ayı a a md· ( S.. talıl sorayım: kemmel ve çok daha müsait ketzedeler menfutlne büyDk 

f ~ dctt S t l bl Q il k lf t d .. 
111 

••• sadet... nıana 1 blb 1 1 k r m aamere ver ece tir. Ak· 
"li ı er a a ma su.etlle yo · 

~~lıa1d' t, bazıları çocuk nyı açacaklardır. hlaar'ımızın hamlyetll ahallel 

, \ l teı4~t~ buna mallklyetl Gözıepe aile yuvası, aıri ha mes'elede de geri kalmımıo 
'P 1~11tıff 1 ederlet, bir ıpor · bonfor, ucuzluk, temizlik ve n yardımdı bulunmak üzere 
ft lı,. ~ lk ld d L l b ~ 

111 
d

11 
° oğa vakit 11· bGUln içkilerde nefaaet temin yar ım a.o una ao vurmağa 

; lı: hr, Bir kadın tanı · etmfıt bulunuyor. Yuva, sa· haşlamıııtır. 
b ~ r----------------~ 1 ~tt b yın mGştertlerlnl memnun 
~r \114ıı_ Gyak aaıdeıim, briç etmek için biç bir fedakArlıktıo 
r ~ltl deklare gran ıllem 
~~ ~:· dıktkada doyduğum 
~( ,,,flt, il 
iıf ~ı' ~•ten 1 e eıhhatta olub 

~I .._•n:aı çıkardığım vakit 
,....Ce' d 

~ t't: u sıy1rım.. Bir >t,, 
' tlı, bt 

ile ~ r rnealekıaeım bir 
•hkaıu olmuotu. Bu 

çekinmemiştir. Göztepe aile 
yon11Da ıeref verecek olan 
eayın mGşterllerln her suretle 
memnun kılacakları mahak· 
kaktır. Bir defa tecrftbe lı:t\· 

f ldlr. 

Mez Aile Yuvası 
Müsteciri Kenan 

Doktor 

Osman Yunus 
Deri ve TenaeOl Hastalıkları 

Mütahassısı 

BergOn haetaları sabah aaat 
1 O dan akşam altıya kadar 
kabul ve tedavi eder. 

Adres : Kemeraltı Şamh l!IO• 

kak numara 19 

Garib Münevver Tipi. 19 uncu Tertip Bi-

Bı. r Ha""' dı·se. - Başı ~neli yüzde - letleri Satıhyor .. 

••••• 
Katil Soyundu, 
El Çırptı ve "Be· 
nimle GOreşecek 
var Mı?,, Diye Bağırdı. 

Dan Ağsrceza mahkemeelode 
çok garlb bir htdlae olmuştur. 
Bir meznun, caketlnl çıkararak 
halldı güreşmek iıtemlıtir. 

Vık'anın kahramanı, Çorum· 
lu muangoz Mehmed oğlu peh· 
livan Huın'dır. Bundan dört 
ay evel Tepeclk'te Yeni mahal· 
lede, kadın kıekanmık yilzün· 
den Çıl'lı Must.Ca ile Denlzll'U 
Must.Cayı yaralayarak öldtırmfto, 
Denlzll'Jf Mustafanın kardeıl 

Neclb'I de bıçaklı yaralamııtır. 
İstintak hAkl mllğl, bunun 

hakkında ölilm cezası lıtemlştir. 
Hazırlık letlcvabındıkl lfadeıl 

diizgflndilr .. 
Fakıt dan mahkemeye gl· 

rlnce, bir tuhaf •11lyet tll· 
kanmış, bııını kıldmb mıh 

keme heyetini, dioleylcllerl ve 
aalono tetkik etmiştir. Sırtın· 

da gömlek, fınlll gibi bir.ey 
yoktur, yalnız bir caket bulan 
maktadır. Maznan mevkllne 
oturduktan soora, reis; 
sormuştur, maznun; 

- Bilmiyorum! 

adını 

Cevabını vermlıtlr. Bu arılık 
ıyağa kalkmıı, sırtlnı heyeti 
hAklmeye çevlrere caketlnt çı 

..,karmıf, yere bırakmııtır. Boa· 

dan ıonra da bir pehlevan gibi 
ellerini dizine vurarak peşrev 

yıpmıo n dinleyicilere hitaben: 
- Benimle gdretecek var mı? 

Demlotf r. Kendisine 1 btaratta 
bulunulmoı 'e tekrar lemi ıo 
rolmuotur. Fakat Hıaan hiçbir 

cevab verm~mlştlr. İddia m11kı· 
mını lıgal eden Bay Necmeddlo, 
maznunun ıaurondı bozukluk 
olub olmadığının ınlaşılmıaı 

için mtış•hede altına alınmıeını 
iıtemlı ve mahkemece kabul 
edllmlıııtlr. 

Muallimler 
Toplantısı 
inşaat için Bir 
Kooperatit Kuruyorlar 

Birinci kordonda erkek lise· 
sine giden Necati bey caddesi· 

oln iki taraf anda lnıtı eulrlle· 
cek ( Öğretmenler mahallesi ) 
için dan öğleden ıonra Hal· 

kevl salonunda ev yaptıracak 

öğretmenlerin toplaotıeı olmuş· 

tur. Toplantı.ya İlbay General 
Dirik başkanlık etmiıııtir. Be. 

ledlyeden metre murabbaı 25 
kuruştan arsa verileceği için 

evlerin inşasına bıılanmak üzere 
bir kooperatif teıklli kararlaş 

tırılmıştır. F• yaptıracak 200 
öğretmen bu koopentlf in fi ye· 

feridir. D6nkQ toplantıdı koo· 
peratlf in esae nlı.amname mOs· 

veddeei okunmuş ve onanmıı· 

tır. Tasdik için Ekonomi Da· 

kanhğıoa gönderllt.oek ve on· 
dan ıonra binaların lnıHı için 

kooperatif idare korolu teşeb· 
bftse glrlıııecektlr. Yalnız diiokil 

toplantıya orta okullt r öğret• 

menleri iştirak edememişlerdir. 

Onan için anamOzdekl per· 
tembe gQnQ aaat Qçte tekrar 

Balkevlnde toplınılmaeına ka· 
rar verllmlıtlr. O gilo koope· 

ratif in idare korulu da ıeçl· 

leceptlr. 

eden yeg4ne şey, ancak it ve 
meslcklcrlnlnlcablarıdır. Kitaba Büyük ikramiye 
yangözle bakarlar, gazeteyi elle· 

tine almazlar. Gazeteciyi, mu- 30000 ira 
harrJrJ, mGelllf 1, bllglnl yal'l 
alaylı ' bir gftliişle seyrederler. 
Genç karlln bu yönden de 
bakin çok vardır. 

Bu laf kesilmiş, cabH, kayt· 
ılr, hodgAm mftnevver tipi, 
bizi diğer karlmlzden da· 
ha çok dftşftndtırGyor. Bo· 
yacı, işçi, eskici, hamal vatan· 
daşlar var ki, yftz para verlb 
bir gazete okumağ11 çahşıyot · 

lar. Hatt4, kıh•ehıned1t mftte·' 
madlyen gazete avhyan, sıra 
beklfyen, Hpurda omuzdan 
bakarak, karşıdan göz dikerek 
başkasının elindeki gazeteyi 
okumağa çalışan karileri bile, 
bu yukarıdaki mftnevver tipin · 
den daha iyi bulurum, onlar 
daha değerlidirler. Biz, biz 
neler çekiyor, neler görüyoruz? 

Orhan Rahmi Gôkçe 

Çapulculuk 
Cumaovası 

Yakınında Yo· 
lu Kestiler Fakat .. 

Bir mlkdar kasaplık hayvanı 
eatmık için Söke'den İzmlr'e 
getiren Tablr ad1nda biri; Cu· 
maovaeı'ıun Kısık kôyft yakı · 
nındau geçerken önüne çıkan 
Adem oğlu Selim, Selim oğlu 
Adem, Bayezld cğlo Maetafı ve 
Nazif oğlu Maıtafa hayvanları 

ile paralarını ılmığa teşebbde 
ve kendisini ölnmle tehdit et· 
mfılerdlr. Tahlr'Jn yanında iki 
arkadışı da varmııı. Bunlar 
nk'ayı görftoce kaçmıtlar ve 
jandarmayı haberdar etmftler· 
dlr. Y etlıeo jandarmalar; dört 
çapulcuyu yakalamıştır. Tıbkl 

kata devam edlJiyor. 

Mükafat 

20000 
Yeni Kükürt Geldi 

balyan band1rah Çitte dl 
Bari v11purlle dan İtalyr'dan 
limanımıza 9000 torba, 450 
ton kükürt gelmlştlr. Mınıakl 
zıraat mildürlüğO , bu kfikürl· 
lerl ihtiyaç mıntakalarınn göre 
dağıttırmak Qzere tevzi lletesfnl 
hazırlamııtar. 

Göç 
Seferihisar kazasında ve Nar· 

lıdere civarında bulunan Karn
keçill aşiretinden 150 çadır 

yOrftk halkı Kiıtahya'nm Kirec 
yaylaslle Dumlupınar yaylasına, 
Manlea dığlarana ve Bozdağ'a 
hareket etmişlerdir. 

~ OPERATÖR A 
Dr. Kamil Ahmed 

Merkez askeri hastanesi 
operatörü 

lldncl Beyler sokağı Beyler 
hamamı ~arşıeı No. 41. Her 
gün dçıen ıonra hastalarını 
kabul eder. 

Telefon 3686 

Devlet Demiryoı .. 
}arından: 

D. D. 9. no. ı. zahire tarl· 
fc-.tıl mucibince 60,000 tondon 
fazla zahire nakledenlere veril· 
mekte olan lkrnmiyenln 1 ha · 
ziran 935 tarlhiuden itibaren 

kaldırıldı~• tııtn olunur. }3 6 

lstanhul Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 59400 lira olıo 33240 adet kondenser 
bornea 16 mayıs 935 pertembe giinO saat 14 te Kosımpaşada 

komlıyon blnasmda pazarlıkla ıhoıcıktır. Şartnamesi 297 kuruı 
bedel mukabilinde komisyondan alınablFr. leteklllerln 4220 
Urdan ibaret olıo muvakkat teminat mektub veya makbuzları 
ve kanuni belgelerlle o gftn ve eaatte komisyona gelmeleri. 1896 

lzmir Defterdarlığından: 
lasılarımn vergi borçlarından ölürii toh ili emval yasasına göre 

haczedilen Ahmet ağa mabılleelnde kemeraltı caddeatnde klln 
eski 12 yeni 10 sayıla dükkaodı 1 30·51 hisse tarihi UA.odan 
itibaren yirmi bir gQn mOddetl6 eatıhğa cıkarıldığından pey 
ıilrmek letlyealerln defterdarbk tahsilıit kalemine gelmtılerl. 

2 6 10 14 l26ft 



Fratelli Spereo Vapur Acentası Olivier ve şOrekA-V.N. 

VV. F. H. Vau aoYAL NEERLANDAli KUMPANYASI Li . v 
•'CEJlES,. 'Npmll 16 mayuıta gelip yaktlDI bopltbklaD IODH 8) mıtet apur 

Oer Zee 
& Co. 

eoara Barpa, Varaa ve K.611eace Umanlm lçla yak alacakbr. Acentası 
11GANYMEDES:, 'Npara 18 mıy11ta gelip 28 maywtta An.en, 

Ameterdam, Roterdam H Bambarg Umaalan için yak alaeakbr. f.eadell Bu. Bldacl:~oıdoll 
DEUTSCllE LEV A.NTE LlNIE " CERES ,, •apara 1 baslraada gelip 6 lwdruda Aa•er, Tel. 2'43 

"AL1MNIA,, npara 8 ma· Amtterdam, Roterdtım 'te Bambarg llmaalan için ytlk alaeıkbr. Tm Eller- Ll1191 Lld. 
yııta bekleniyor, An.ere •e SVENSKA ORIENT LINIEN °ALLGERIAN,, •apara 18 
Bambarg'tu yek çabraoakbr. 11NORDLAND,, mo1ıra 2 baslnnda Roterdaım, Bambarg, Co mıyıata Llnrpool ve SHaeea· 

"AKKA,, 'Npara 19 maywıta pealuıge, Dna.lg, Gd1ala, 05tebarg, Oelo •e lıkaadlnHya daa beklenmektedir. Ve ıynl 
bekleniyor. Bambarg •.e An· samında dotTrra Ll•erpool için 

llmaalanna hareket edecektir. e 
Hratea yftk çakanoaktır SJtllVICE MARITIX ROUMAIN ytk alacaktır. 

" BERAKLEA ti npara 13 °POLO,, Hpara maw.• nl· 
L-Ll ı 16 Garbi Akdeals 1~ ayda bir Mantaum Sefer .1-

mayllta uııcıa en yor, mayıea bıyetlade Annrı, Londra ve 
L d D L L A Dl 11PELEŞ" .,.,_. 16 mayııta geUp ayal gtlade eaat 18 de 
•• ar Gn .. er-. 'Ye nwen, · Halden •ellp tahliyede bala· 

Lt R t rdam Bambu •e Ba7la, Malta, Muallya •~ Baneloaa hareket edecektir. " 
re-. • 

0 
e • g nacak ve ayni samanda Loacln 

B mea llmaalanaa -«ık ala " ALBA JUL YA ., ftpara 20 bulranda gelip 21 haziranda 
re ı - · ve Hail için yak alacaktır. 

caktırr. Malta, lılanllya " Baneloa•a hareket edeeektlr. 
DR S NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE "OPORTO,, •apara mayii ni· 

"AG O " ••para 27 ma luıyeılade Ll.erpool ve Svan· 
yııta bekleniyor. 30 mayı• lsmlr Nn-York anmada a7da bir maatasam ıefer 

eea'dan beklenmektedir, kadu Anven, Roıerdam, Bam· 11RINOS., npara 14 mayııta lamlr'dea ( Dogra) Nevyork 
bar• n Bremea 1..18 yClk The General Sıeam Nnlgaıloa 

" "' • için yak a18oakbr. 
alaeakbr. Co. Ltd· 

ARMEMENT e. SCBUIDT. 11TAMESIS., ••para 20 bulraada lamtr'dea (De8rn) NHyok "ADJUTANT" Hparu 7 ma· 
BAllBURG için ytlk alacakbr. y11ta Londra için ytlk alaeakbr. 

" BANSBURG ,. 'Npara S Yolea .,., yık kabul eder. Deabehe Lenıaıe Llnle 
t L-Ll ı Bambar• Bam&.: llblardakl hareket ı.rtblerladekl dAAt.lkUklerden aee•le may11 a uca.,. yor, e .,. ,.,. 11ULM., •apara 15 mayııta 

Ye Aann'ten yClk çakaracakbr. mee•auyet kabal etmes. 
Bambarg, Bremen 'te Aaven-

" TROYBURG t1 21 mayııta Fala tafallat için lklacl Kordonda Tahmil n TabUye tlrketl ten beklenmekıedlr. 
beklealyel'. Anven n Bam· blaala ubanda FnıelU Sperco aceatalalJaa mClnual edllmeel 
barg'tan yık çıkaraeektır. " ANGORA ., ••puru balen 

rica olanu. Telefon: 2004 • 2005 
SERViCE DİRECT DANUBIEN --------............ ------------ı llmanımısda olup ylk boplt· 

"ATI:.::~.!:~ mayııta ,lllllftllllAlllllRlll9' Doktor ~11111111111111111111111, m;::~:.t tarlldert ve nı 
bekteaı1or. eaapette, antt• §=== A. Kemal Tonay ===;;;;;; parlama 111m1er11ser1ae t1ea1. 
la•, Viyana için yek alacaktır. _ tfkllklerden mee'llllyeı bbal 

"TISZA., npara 5 luıslraa · § Bakteriyolog ve bulatık ile eaJian baatahklar § dllmeea. 
da bf.klenlyor, Badapeıte, Bra· § birbael muf mGtabaullı E 
alala• n Viyana lçla ylk § BamıheM h&alJUDll bquuıdaki dibek eobk btpoda 30 •yı· 5§ 
alaeaktır. 55 h ev ve maayeaelwaeGııde ubtb uıt 9 dan akpm aut 9 a ktdar S 

11DUNA,, npara 30 basl· 5§ lautalanm bbal eder. 5§ 
nada beklealyor. Badapefle, 55 lıllncıut ed• hı•wn yapılm• lAaaıgelen llir tıhlOlt ve 5§ 
BntielH •e Vlyaaa tçla yık 55 milrolkopik maayeaeleri ile veremli haeta•••• yapdmuma cevu gG- E 
alaeakbr. § rllen Paomotonkı (bava vermek) m111yeneha..-wı. mmatmllWI § 

JOBNSTON VAREN LINES iiflll ,...ıır. IUIUllllllllllllllllllllUllllUIUlllllUllUlllUIHlllllJUUllUllHJra 
LTD LlVERPUL 

11 QUENlıtORE ,, .,.para 20 
mayllta bekle•lyor, LITerpal 
aa yft çabneak 'te Sorgu, 
Vana, KGlteaee, Galao " 
Bnlla için ylk alacaktır. 
TBE EDPORT STEAllSBıP 

CORPORATıON 

11 E~ELSIOR ,, .,.para ba· 
len Umanımısda olup Ne.,,ork 
lçia Jtlk almaktadar. 

11BUllINSTER,, .,.,.na 15 
-1111a beklalyor, NeYJork 
lda yak alwkhr. 

"EXARCB,, "para l ba· 

•inada beklealyor, Ne.,,.ork, 
lloltoa n Flladelfl1a iti• yek 
alaeakbr. 

N. 8. - GeUı tarihleri •e 
wpm tntWerlade acentemi& 
111"8 me1'allyet b•t etmes. 

Tttlefoa No. 2007 . 2ooq 

Oal•enltede Daoeat, 
(llaa'fiD l'roletk) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Di, Hekimi 

letu.MJ ....... No. 99 
ADbn ıpartmaaı 2 iaai Ut 

Teıp.1 • ıSTANBUL 
Tele._: 49250 

Ukstlrenlerl Mu 
laka (Okamentol 

Tl::J Q K iYE 
Öbtlrtlk Şekeri 
rini Teertlbe ~• 
DıZ.. 

ve Ptlrjen Şaha 
En OettlD Bir M 
hil Şekeri Oldap 
nu unutmayuuz. 

Kiralık 

a:: 
c ..... 
>-c 
m 
L&.I 
> 
z: c 
>-c 
m 
a:: 
L&.11 
co 
L&.11 
Q -co 
>-c en 

lamir'la Emirler ÇUfUJaıa 

arka clbetladekl Şamla 10b· 

lt•da kala 68 aamarala IMr 

tetkfltb ba'fl eekls odab H 

kiraya Yerllecekdr. Tetkllab 

itibarile otel, deftlr •e mtlel• 

ıeeata elTerltlldlr. 

.t.dyealer Hl g6rmelr •e 

tenld .. ı.mü ben albadakl 

bla•ecl K.oaya'U llelamet ... ,. 
..... , ......... so. 

l l R/\LlT 
6AN~A51 

• 

1 Akşeh~r Bankası] 
iZMIR SUBESI 

lktacl Kordonda Sona cl;madaıkl keadl W.••• 
TELEFON: ~383 

•• 
Hertllrlll (Banka ve Komiıyon) Maı,,. 

leleri deruhte olunur. 
Mevduat Faizleri 

Vaclells Ylade d6d 
Alb •ad•U Ylsde beı 
Bir eeae •adeU Y bde alh fals Hrlr. flıll 

Zahire, ası,.., lacir, pamuk, 7apak, alyoa ..... - .....tıl 
yoncaıaıa yapahr. Mallar geldt&••de •hlpleılD• e• ~ 
teraltle aftDI Hrillr. 

lzmir Liman işleri Alım Satılll 
misyonundan: 11' 

Bldacl konloaaa lt.o•ık llaladea Pmport lob:&J': 
oabeı bin metre manbbaalık kadar yerlala 81.mayıı.IP" ~ 
lemeelae kadar mOddetle Budarma parketata ile 
beher metre manbbaı dGrtyls oa karaı berlatlea ~ 
mededlr. 'iJ) 

Şartaamfıler komleyoaamasdlla paruıs olarak • .,-.. Jl!lt 
ekelltme mayı11n ylrmlbetlacl eamartetl glal .. t o ... 
mlsde yapalacaktH. ~ 

ltttyealerla dGnbln Unlık baaka temlaat mektuba "1' ~ 
deposltoya temlaat Hrmek ıaredle mtnoaaderl llb ._.. 

7 ., ı;,Pj 

Hamza Rilstem 
FotoQrafhan• 

1 - ...,.. .......... . 
Malatenm •lfterllerlmWea _,...._ .. """"
ı .. eeoalae ..,. •• bir makabele olmak .._. _ _.ı.ıw,.,. 
blılacl glalad• ilaha albay ... • _..... 
dncek •7ph mlfterUerlmlse biter arif ~ 
met' dlftladll. 

lllfterlleılmlsla ba hedlyemllll bbal etmekle ~ 
le•dlreoekledal llDlt H temenl e7lerla. ~ 

2 - llapm1sda ea yeal fototnf m•kiaeled ile~ 
•• amam lototnf maı.....a l»lytk te..... :wm~• 
maldadlr. lılahtenm ....... rl ..... ......
dlkbderlal oellMMlem. 

Resne Fotoğrafhanesi Saldı,· 
Moşterilerinden Bir Rie881• 

lkt.cl Beyler ........ ki ıototnı ..... ı k ..... ·~ 
•lllntlerllM ............. . 
~ıeıt.t Bm1r1ar ...... a.1 e- a....-

._.._ a.klettt... Slpmrlt ftnl.. lltlJe•let ,..,.. ......... 
8ea .. tl..,UUlk ..._ •••• ..-,._. 

•AllAET'l'IN·POTO 

DOKTOR 

Fahri Işık 
lmair Memleket • ... ...ı Rctnlkm il•"*"' 

BUNEVt RONTUN llUAYENEl.llll 
" ELEKTbdK T&DAVII.Df. 

y......,.. ........ BAŞhU. Çocıııklna man-' .... 
I Tathik ft Roalba ile KEL Teda.u.ri !.,...,. 

lzmir Mıotaka San'at Okul891 
dOrlftğftnden: ~ 

Okalamı• tçta bir demir tonaa maklaeet S0,'99S6 1...-.:itt/I ' 
........... ,...,. 15 ....... etle qalı: --:::-..:" 
ıv. Vermeje llaekU oluluaa tuta• .. we ~ 

llltedekl e...ta par.ek lwe laergla mektelM .... 

........ ...... .... 650 ....... ye.de '1,6 ~ :..ıi.*ıll 
utı olaa 1875 1nm1ta B....r .. h..,be m~'. 

malan, tlrket adlaa plecekledll Tleue& ._ .... 

pdle •lrllkte llı.a. gbl olu 16 _,.. 1915 ........ 
......... .... ... 11 de ... ,., ........ 
••••• , 80 1, 

lzmir Liman işleri Ahm&dtl 
misyonundan: 

1 Bulna 1936 glale•ıet•••• il lla711 19~...:..llr 
detla ıa.am glrtllaıkp ah•-.k lun iki·~-~· 
karbekla toa mao& Ye lalr ..... k toa ...,. • ...-
.em abawkbr. 

Paurbk ... il _,.. 1985 ............ ..,, 
......... lldyealerla ko•..,.••- ...,..,..~ 


