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A. 1. KültOr Söylnyor 9 Mayısta Şenlik Var. Türkiye 
ve Boğazlar. Yazma Arkadaş, 

_____________________ .. ____________________ _ 

C.Q. Partisi Dörd ··ne·· Büyük Kurul .. 
t~yı Açılır e , emleketin Hertar 

Bay Cemal Başıma iş Çıkaracaksın! .. 

fında iiy.ik ).!.._ ler Y p I· cak ır. 
Hnsnü'nün 
Bir Makalesi .. 

lzmir'de De Hazırlıklar Başladı .. 

.._ An\ıra, 2 (Busmi) - Cu 
lltly 

dG et Balk: Parıishıto dör· 

)ıı'flea bOyük kurultay ı, ~· mo· 

4 l"'Şembe gO .. ü !ast l 5 de 
llt•r ' 

l1:1 il da Kamutay blousınd11 

dı::•nıcaktır. Eveler. de hlldir 

~ 111 gibi, Pıırlimizin büyük 
'tııı be 1•yınıo açılıeı, yurduo 

'•' •ôşesiode büyük eenllkler 
)>lflQ L 

bt 1&; s•1retile kutlulanacak· 
·8 te, b ltıya gelen haberler'" gö 

)e itan vliiyet, kaza, nahi 
le lı: 

~~I Gylerde 9 mıyııı şen· 
)tp.~ İçin büyOk hazırhldar 
~t. Qaılı:tıdır. Kurultay bOyük 
"LlGrlı:'an bir nutka ile açıla· 

"'•r rr "• · Q.Onoımaların beş gün 
~Ai tahmin olunmaktadır. 

lzmir'de 
4"~k denim partimizin, ""it partisinin dt'\rdllnctl 
~ ~ K.oraltayıoın 9 Mayıs 
"-ıt llabe gflnO saat 15 de Ka· 
''- '1 binasında açılırken, hfl· 
·~ "''tnlekette ve tabtf bu 
'ay,1 ~lınlr'le ka&alırıoda, na· 
~~nde ve ktsylerlnde btıyük 
"-t er yapılacaktır. İzmir'ln 
~ lt11at111de ve her mahalle · 
~ ti111dlden hazırlıklara 
~ .. ·-... llaıı boloomaktadır. Parti 

'"""-·· ' tı bonon için şenlik 

lacak ve gece de elektlrlkle 
ıtıldıodırılacaktır. Gftndftz ve 
gece, balkın toplu bulunduğu 

mOteaddld yerlerde halk kilr· 
tıOlerloden notuklar söylenecek, 
memleketi kurtaran tarlmel 

' IQı Y•pmıılardır. Bu prog· 
h\~IQ'clbince, 9 Mayıs 'per· 

---~ gtbaa parti ocak, nahiye Comurlyet Halk Parıieloln yep 
~eti, ıpor kalObleri Ye tığı bftyOk ltl~r birkez daha 

9 Mayııı perşembe günü ıaat 
1
1 

- Sonu 4: neft yilzde -

Bay Cemal 11 iienü 

İstanbul, 2 (Hususi) -Uluı· 
lar koroma nezdlnd,,kl daimi 
murabbaeımtz Bay Cemal Bfte 
nfi, boğMZlar mee'elesi bıkkın· 

da (Jurnal de JeneT) gazeteıio· 
de blr ma\ıtle yazmııtır. 

Bay Cemal Hftıınil, bu mı· 
kaleılode holieatao diyor ki : 

- Genel savaştın aoura bft 
Uin acun devletleri ıllablaomı· 
~a baeladılar. Durum, etıkl do· 
rom dt-ğlldlr. Buna karşı Tftr 

klye'ntn Çanakkale boğaz1nı 

tahkim etmek istemesi, zam•· 
mo zaruretlerlndeo doğuyor. 

Bizim bu boeustıkl arzumuz, 
barışa hizmet içindir. 

Un, Ekmek Mes'elesi 

l(im Haklı? 
Fabrikatör 8. Halil Hilmi, Belediye l) leler baynklarla donatı· anılacaktır. 

Ost Rusya'nın Değerli Kasasını Zarara Sevketmek, 
San' tkA l G Jd•l Bir Cinayettir, Deyip Cevab Veriyor 

l a 3 r arı e ı er• hbrlkatörler, belediye fah· • <Kim haklı > ıerı .. h.., altında 
I~ f( - rikaııı, tabolye 6.cretlerl etra· yazılan makalede birtakım yan· 

on~erlerini Bu Akşam Halkevi fındakı neşrıyat•m•zdau bır 
S kısmı ilzerlnde diln fabrika· 
alonlarında Verecekler. törlerden bay Halil Hilml'den 

'l ~ So Misafir San'atkirlar 

d.~l M~Yet Roıya~aıo arsı· Mlıaf lr san'atkArları garda 
.;1ttli eti haiz yt'lkeek ve Vail General K&zım Dlrlk 
"ı-. 4r,:11'•11ktrları dan ak· ile Cumorlyet Halk partlııl vl. 
ı ~tlQıl trenUe Ankara'dan l&yet başkanı namına doktor 
~~«s .. ~11::hnlt n Bumabıne bay KAmran Kenon, belediye 
~la, parlak bir tekilde baıkam doktor bay Behçet Uı, 

llhtlırdır, - 5oaa 6 ıncı 7Clsdo -

bir mektub aldık. Keodlııl İa · 
tlhlb on fabrikası Hhlbtdir. 

Bay Halil Hilmi, bazı uncolı · 

rıo gazetemize verdikleri he· 
Bablardıo baıılarıoı yanht gör· 
mekte ve fabrikatörlerin tezini 
mildafaa etmektedir. 

Mektubu aynen neırediyoroz: 
Gazetenizin bugilnkd ode· 

haamda ( 1 Mayıs eayH1nda ) 

' Güvercinli 
Haydutlar 

••••• 
Yeni tefrlkamıza pazar gO· 

nCl baılıyoroz. 
Çok merakla ve çok heye· 

canlı olan bu tefrlkamızı çok 
sevecekslntz. 

Bay Halil Hilmi 

lıt heeablar gördOm. Onlara 
cevab vermek isterim. Şöyle ki: 

28 Ktloııu bir kile itibarile 
belediye bundan dört ıene 

evvel, beher \Heden 20 ka· 

- Sona 7 lacı yGııdo -

Bir Kadın Heykelinin Ayağı .. Fakat Ne Ayaktı 
O? .. öptDm, Doya Doya öptüm .. 

Asım ismet KtUtOr, Kaşıda· 
eı 'na gitmfş, gelmiş. Hıoa, ECea 
harabelerloCJen, coşkun bir san· 
atkar ve idealist rubtle bahs 
ediyor: 

- Bütiin bu medeoiyetlo 
birçok esnleri, oradan ahomış, 

bugünkO kalörifer tertibatı ora 

d11 da var. Bogüokü banyoların, 
ıııcak ve eo~uk, en mükemm~l · 

lnlol orada göröyoraon .. Son 

bir eser okudum ve orada gör· 
dökleıf m sayesinde, Efes hara 
bt!lerlne girince, ben de tırihio 
içine daldııa, onlara karıştım. 

Arkadya caddesinde, sırtımda 
bir borooala dolaşıyorum, san 
dım. Bittim, bittim.. Bir hey· 
kde raatgeldim, bu heykeldeki 
Hn'at güzelliği ve modelin 
yoksekll~I karşısında hayran 
kaldım. 

Bir kadın ayığı!... Öyle bir 
ayak ki. .. Bu ne ayaktır, naıııl 

lşleomlıtlr, oaııl yıpılmııtır, ne 
konetll ıauyatbr o? .. 

ÔptOm ayağı, ôptOm, öptOm .. 
.Bllfyorsun, o yıllarda neefl ter· 

Bay f ımet Kültür 

blyeıl de böyle değildi. Çocuk 
ilk tahıfl ve terbiyeyi, mek· 
t~bde Cleğll, cemiyet ve baya· 
tında alıyordu. Ç6okCl cemi. 

- Sonu 5 inci yClıde 

Rusya'da 1 Mayıs Nflmayişleri 

Kızılmeydan'da (660) 
Tayyare Uçuş Yapmıştır. 

Moakova, 1 (A.A) - Röyter 
ajıo11 muhabiri bildiriyor: 

Bay Stalin 

Uykusu 

Sabahleyin bir mayıı btly6k 
askeri nftmaylılerlola lcruı 

tııraıında Kıııl meydaada her 
ıııoıftan 660 tayyare açuılar 

yıpmıılardır. Bwy Stalin, etrafı 

ydkeek Sovyet memarlarlle 

ihata edilmiş olduğa halde 

Leala'ia mezarı öntıade ayıkta 

duruyordu, Meydanda ııralıomıı 

olan eeçtlmlt alaylar Sıallo'fn 

öaOaden geçtiler. MotOrletmlt 
ıllAhlar tanklarla temıll edil· 

mlştl. Bu tanklardan fklıl, tey· 
redeolerlo hayret ve heyecanı 

ar111oda 50 mil eftt'atle meydaaı 

devretmiılerdlr. 

Geliyor! 

- Kadın, karpnda saatlerce oturduğu halde ağıın~ açıb bir ke
lime aöylemedia. 

-N11ıl töyliyeyim? Beni görbct uykusu geli7or Te u7u7ot\. , 
J 
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G ftn nn izleri 

Telefon 
f zmir'li, telefonla, Ankara ile 

konuıuyor. 

fzmir'li, telefonla, İstanbul ile 
konuouyor. 

lzmir'li, telefonla, Avrupa ile 
konuşuyor. 

Bir bugünil, bir de dünü dü· 
ıüniiD... Aradaki fark, karlı d~lar 

kadardır. Yannm ne olacağını da 
varııı gene aiz heeab edin. 

İlk defa telefonla Ankara ile 
konuourken, inanın dostlar, kulak· 
lanma inanamadım. Ankara'daki 
arkadqım: 

- Burası Ankara! 
Dediği zaman, fzmir'deki bir 

arkadaoımın benimle oakalaobğına 

hilkmetmiotim. Halbuki, 1ımir eant· 
rab, bana, Ankara'mn karıımda ol· 
duğunn eôylemiıti. Bunu bildiğim 
halde, Ankara ile konaıtuğuma bir· 
türld inanamıyordum . 

Cunıuriyet idaresi, bütün bü· 
yük kendlerimizi telefonla birbi· 
rine bağlamıya azmetmiıtir.. cMe· 
deniyeb kup-kuru bir laf değildir. 
Onun öyle vaeıtalan vardır ki, biz, 
onlanıa hepsini görmiye ve almıya 
borçluyuz ve bu, insan olanın hak· 
kıdır. Telefon da bu medeni van· 
talar araruıda yer alır. Daha beı 

on yıl önceye kadar, telefonla Kar· 
pyak:a ile zor konuıu.rken, bagiln, 
dakikaeında Ankara'yı ve İıtanbul'u 
bulabiliyoruz. Bu, az bir io uyı· 
Jamaz. 

Ankara •e İstanbul telefonile, 
heqeyimizin tamam olduğuna hük· 
medilemeı. Zaten eden de yok ... 
lııunca yaıamak için, medeniyet 
icadlanmıı hepeini memleketimizde 
görmek amacımızdır. Şunu da ıöy• 
Hyelim: Davamız, yalnız oehirler 
deliJdir. Köy vo köylöyd de bütün 
medeni naıtalardan istifade ettir· 
meain bir ödev, batta gelen bir 
vuife olduğunu takdir ediyoruz. 

Sözü tel~fondan açtım, onunla 
bitire1im: 

fzmir'li Ankara, fıtanbul ve Av· 
rupa ile konuıoyor. Bunu, blitlıı 

oehirlerimiz için diliyelim ve hep 
beraber: 

- DanSJ onJann baeına ... 
Diyelim .... 

Sir Mosel'in 
izahatı ve 
Bir Takrir .. 

İzci 

Londn, l (A.A) - Slr Ay· 
ret Motel avam kamaraıında 

torulan bir ıoale r.enben, 250 
tonluk 12 denizaltı gemlaiae alt 
düh Ye maklnalarıaıa noelde, 
tesgAb ile diğer akaamının da 
nlun ortuındı ılpırit edlldl· 
ğlnl Alman bGk'Umetl tarafın· 
dan 26 nl11n tarihinde Bertin· 
deki İngiliz ıtatenavılına bil· 
dirildiği, ığlebl ihtimal ilk de· 
nlsaltı gemisinin alta ay r.arfın· 
da tamamlanıcığındın da ha· 
bercbr edildiğini ıöylemlotlr. 

Diğer bil' 11yJav Almanların 
bir eeaedenberl denizaltı ge· 
mllerl lnea ettiklerinden ve 

bu denlzalh gemilerinin 1000 
tondan faslı bir hacimde ol· 
doklanndan bahseden hezı 

beyanatın dikkatini celbetme· 
dlğlnl Slr Ayreı'ten ıormuı, 
ha eözlerl teyld edip etmlye· 
ceğlal btlub etmlıtlr. Slr Ay· 
reı f1I cevaba vermlıtir: 

Hayır çok beyanat ltltlyoruz, 
fakat bu haıosta hiçbir malu· 
matım yoktur. 

Loadra, 2 (A.A) - Anm 
ltamaruıada başhyacak olan 
mClzakereler arefeelnde lordlar 
bmaruında arıaolosal siyasa ile 
meıgal olmoıtor. Llbetallerden 
lord Dula Ceneue andlaımı· 

llDJD 19 onca mıddeıl hDk'Um· 
terine uygun olarak andlıtmı· 
lana yeni btıştın gözden gf'çl. 
rllmeelnl istihdaf eden bir ha· 
reket ayudıncak tetebbftderde 
bulunmayı hClkftmetten diler 
yollu bir tabirle mGukenıı 
ıçmıflır. 

(Gltlınltlın TeDya~o DlYY_lYkDaıroi 
TürkPe l(elimelerin l{ulla- A~ina Harp . 

~ Dıvsnında Dın-

nılması Mecburi Olacaktır .. ıeuen şah:t1er .. 
••••• 

Resmi Dairelerle Umumi Neşriyat 
Müesseseleri Buna Dikkat Edecektir. 

Atloa 2 (A.A) - Meb'oaan 
reisi B. Vozlkle eıkf d1e lolerl 
bıkanı B. Makalmoe ve eakl 
rabzon metrepotldl Blrlı Anto11 
8. Kafandarls ile 8. Papınaa· 
taıyo lehinde ııhldllk ettolştlr. 

Şahidler bu iki zatın 11bh· 
lerln ılyaıaya karıımalarına bat· 
tA birçok kereler Venlzeloıı'un 
bile eahıına muhalif bolooduk· 
tarını ıöylemlolerdlr. 

Ankara, 2 (Hususi) - TOrk dili tetkik kurumunun neşretmekle olduğu kılavuzdaki Türkçe 
kelimelerin, reami dairelerde ve dl!er omomi neşriyat mde11eselerlnde knllaoılmaaı mecbur! 
olacaktır. Hftkdmet, bunun biran evvel temini için bir kanon çıkarmağı dOşünftyor. -------· ............ . 

Türkiye - Almanya Ticaret Protokolü 1etınbul 2 (Hososi) - Ati· 
na'dan haber veriliyor. Bogftn 
öğleden sonra toplanın harp 
divanı, isyana dahil olan ve 
halen Yonanlstanda bolonmıyan 
bQtDn lıyan rGtJ111ının muhake· 
meılnl bhlrmfetlr. Karar, bu 
aabah verHecektlr. 

Protokol ve KliringAnlaşma
sının Esasları Eskisi Gibidir. -Torkiye'den Almanya'ya ihracat Serbesttir - Yapılacak Bay Adın 

işleri Türk of is Aşağıda Bildiriyor. lstanbul'da. 

Ankara, 1 (A.A) - Tarkoflı· 

ten blldirllmlotlr: 
15 Nisan 1935 tarihinde Der· 

lln'de Almınyı ile Ttırklye ıra· 
ıındı ticari mftbadele ve tedl· 
yata ald yeni bir protokol im· 
nlınmııtır. Bu protokol 10.8.935 
tarihli protokoloa yerine kaim 
olub 1 Mıyıa 1935 le merlyete 
glrmfıtlr. Protokol ve bonon 
ıyrılmaz bir caza olın kllrlng 
anlaımaıı 30 Nisan 1936 tart· 
hine kadar merlyette kal•caktır. 
Bu maddetln nihayetinden iki 
ay evvel ihbarla feıhedllmedlğl 

takdirde gıyrl mahdut bir mftddet 
için kendiliğinden temdld rıdflnılı 
11yılacaktır. Protokol ve kllrlng 
anlaemuının anabatlın eıkl 

ınlqmalar eıaslarının a;nldlr. 
TGrklye'nln Almanya'ya yapa· 
cağı ihracat ıerbestdr. Yalnız 

yumurta için bir kontenjın 

ayrılmıftlJ'. Her ıınıftan ihracı 

temin edilen yumurtalar bık
kındı daha fasla mahl.mıt ılmık 
için Ttırkofle ıobelerlne 'Ve ti· 
caret odalanna mdracaat edile· 
bilir. 

Almanya'nın Tftrklye'ye lh· 
racatı tlmdlye kadar olduğu 

bibi protoklola merbut 1 DD· 

maralı listede yazılı olanlar için 
serbeıtçe 2 numaralı listede ya· 
ıılı olanlar için kareılarındı 

gOeterllen miktarlar dahilinde 
yapılacaktır. Kontenjanlar 6 
aylık değil bir ıene için teeblt 
edil mittir. Protokol ve kllrlnı 

r.nlaşmuındu maada 17 mayıs 
1930 tarihli ticaret mukavele· 
nımeılne zeyil olmak dzere 
lklncl bir ltllAf lm11lınmıotır. 

Bu itilaf la 19 meyıı 1934 ta· 
rlhll 1 inci mQzeyyel ltllAfta 
hıblarımıı için mevcod tahdl· 
dat kıldmlauıtar. Alman gGm· 
rGklerl ılmdlye kadar metre 
murabbaı ılkletlnl tesblt etmek 
için bunların ptlııktıllerlnl de 
nuar• alar1k ôlçQyor ve bu 
ıoretle metre murabbaı sfkletl 
azalan halılarımız tenzllltlı 
gflmrdk resminden istifade ede. 
miyorda. Bundan ıonra plh· 
kdllerln heaaba katılmamın 

temin edllmlıtlr. 

Almanya'ya birinci mtızeyyel 
ltllAfta mncod ııklet ve eb'ıd 

takyldatı dolayıalle gayet az 
ihraç olunan halı tabii ve san't 
ipekten bıhlınmız için bo 
takyldat kaldırılmıt n her 
tak.tm eeneılne mftnhuır ol· 
mak bere 10 kental Jdhal mft· 
_._. ab••lfhl'· Yani ba 

1atanbol, 2 (Hususi) - Ay· 
halılardan içinde bulunduğa· 

muz eene zarfında 10 ve Onft 
mftzdekl ıene zarfında moka· 

mız Jçln de teshflAt temin edil· dın demlryolları mok:aveleılnl 

mlştlr. lmzalıyan tlrket mftmeıılll Bıy 
(Adın) İeanbul'a geldi. Murah· 
hH, boradan Londn'yı gide· 
cek ve bir ay sonra tekrar 
memleketimize dönecektir. 

vele feabedlbe dahi ilk 4 
ayında 10 kental ldhıl hakkına 
mıliklz. Bu halıların gftmrOk 
muamelesi mftştereken teıblt 
edilecek tek bir gilmrftk bllroso 
tarafından yapılacaktır. Balılar· 

dan m11da gftmrftk resmfoln 
ydkıelmeıl dolay11lle ihracatı 

mftok61Ata ağrıyan nohutları· 

1 may11tao itibaren Alman· 
ya'yı ldhıl edilecek Tftrkfye 
nohutları yemeklik dıhl olsa 
cOzl olan yemlik gftmrflk res
mine tAbi totolıcaktır. 27 ma· 
yı11 1930 ıulhll m~eyyel 

hll4fe alınan 8. Konsolid11yon 
llııesi yerine de dlzl tadllAtla 
yeni bir B. lleteıl kaim ol· 
moıtor. 

lngiltere Almanya' dan 

Çocuklar 
Geceleri Sinamaya 
Gidemiyecekler. 

Ankırıı1, 2 (Hususi) - Ka· 
motıy eaglık eacftmenl, bog6a 
toplınmıı ve 16 yaşına kadar 
olan çocukların, geceleri slnı · 

G • K ı k mıya gitmeleri h•klnndıkl IAyı · 
erı a mı yaca .. hayı kabul etmiştir. 

T 1 . Ç "' 1 1 1 . 8 Ingi~tere'de ayyare erın oga tı ması çın eş 8. M 
M·ı 1 ·ı· t• A 1 k ır ayıs. 

ı yon ngı ız ırası yrı aca .. Londra, 2 (A.A) _ ı Ma· 

Londra, 2 (A.A) - Royter Ajanıının parlAmf'nto mohıblrlaln yıı gilaft İnglltere'de sClkunetle 
haber aldığına ıOre B. Makdonald bugfln 1V1m kamarasında dıt geçmiştir. 

ılyıaa hakkındaki mdzıkeratı açarken lngllls han kovvetlerfoln Denizli' de 
arttığına ıöyllyeeek ve hava kuvvetleri bakımından hiçbir zımın 
Almanya'dan aHıtı kalmamak hosoıonda B. Bald,ln trafındın 

28·11 gftnlemeclnde lçllen andı tekrarlıyıcaktır. Dorumun ge· 
rektlrdf ğl yeni arttrma mısraflarına karşılık: olmak için bee 
milyon İngiliz liralık fulı ıahılsat verileceği ıöylenlyor. Bu 
para hava badceılne daha önceden konmoe olan 20,996.007 
lnglliz Ur11ının ftstftne katılıcaktır. 

Bir Mnhimmat Fabrikasında Inf ilak 
Oldu, 20 Kişi Toprak Altında Kaldı 

İatanbol 2 (Boıosi) Romıdın bıber veriliyor: Den:z tayya· 
relerinin bulondoğo Omberıo hangarları civarındaki mdhlmmat 
fabrlkalarındın birinde ani bir lnflllk olmoı ve 20 kişi toprak 
altında kılmıetır. 

Yapılan tahkikat netfceılnde yemek tatili mftnaıebetlle ame· 
lenin fabrikada bulunmadığı bir ıırada, sevkedllmek üzere ha· 
zırlanmıı olan mermi sandıklarından bir kısmı ateı ılmıı Te 
hAdhıeyt hmole getirmiştir. Mahlmmat fabrlkaeının mdhlm bir 
k11ma harap olmoıtar. 

Kars'ta Çok Şiddetli Bir 
Yersarsıntısı Olmuştur. 

Evler Yıkıldı, 13 Kişi Kayboldu ve 
Altı Çocuk ölil Olarak Bulundu. 

~----~·--~~~---
Kars, 1 (A.A) - Bog'fln 

iki saniye ıftren elddetlf bir 
yerıareıntıeı olmoıtor. Sa11ınb 

13· 14 eanlye olarak merkezde 
doyolmoetor. 

Kars'ta hftkQmet konağı ile 
birçok yapıların duvarlan çat· 
lamıı, bazı evler ve donrlır 

yıkılmıştır. Üç kloi ığll' yara· 
lıdır. Sar11ntı merkeze bığlı 

Dinar nıhlyeılle köylerinde 
daha fiddetU n &Clrekll olda· 

ğondan buralarda birçok evler 
yıkılmıe, on klel k:aybolmoı, 
altı çocuk ölmftetDt'. FelAket 
yerine doktor ve sıhhat me· 
morlara Ye yaralıları tıoımak 

tızerede otomoblller gönderil
miştir. Şiddetli rilzgArlardın 
telefon telleri koptuğundan 
zayiat ve hasar derecesi tama· 
mile öğrenllmemlotlr. Kars on 
fabrikası 11hlbl B. Hamid fell. 
ketzedelere ilk yardım olmak 
bere oa ÇQHI Dil gGadermitllr. 

Şiddetli Rilzgir ft.rftn· 
lerde Zarar Yaptı. 
Denizli, (A.A) - 30 saatten· 

beri elddetll bir rGzgAr esmek· 
tedlr. Fırtına halinde devam 
etmekte olan rGzgAr bağlara ve 
meyvı ağaçlarını zarar ver· 
mittir. Bava ıaınmıı ve gölgede 
sıfırın DsUinde 27 dereceyi 
bulmuştur. 

Adapaza· 
rı'nda Spor ve 
Gençlik Hareketleri. 

Adıpazarı 1 (A. A) - Spor 
alını çalıımalarında btızdk bir 
varlık gOsteren Sakarya çocuk· 
ları kftltdrel çılıımalara Ü 

başladılar. üy,.lerlnln soyeal 
alanda dı yftkıellılnl On lo sa· 
yan Sakarya yurdu bo it için 
haltının bir gecesini ayırmu:ıtır. 

Geçen perıembe gecesi ıpor· 

da aldth ve cemiyet bayatı 

mevzu Qzerlnde yord baıkanı 
Gyelerle bir konoomı yıpmıı, 

don gecede yftzbaşı Muhiddin 
TGrk: harb tarihinden Cengiz 

ve Osmanlı Tdrklerlnln çalıı · 

mılarını, lıdklAI ıavaıımızla 

bogOnkd oloaalaearhğımızı nı· 

111 elde ettiğimizi, Tilrk:iin ne· 
ler yıpmıya, yaratmaya gtıcQ 

yetlıtiğlol pek değerli örnek ve 
ölçOlerl anlattı. Ba söylev Sa· 
brya gençleri Oserlnde derin 
lıler bıraktı. Söylevden ıonra 
eğlenceler, damlar yapılarak 

gece yan11aa kadar e~leaUcU. 

GOnOD 

Kftçftk Duyuınlatl 
• • 

Bergama Geziotısı 
k 1obO 

Turlng ve otomobil o 
lzmir ıobeılnln tertlb etd~ 
Bergama öntftklerl geııod 
bogftn otobiiılerle yapılacıktıl• 
Otobdsler ııaat 7 ,30 da ))erg'' 
maya hareket edecektir. 

Kaza Tahkikatı 
Seferlhlaar'dan lzmlr'e gelfr· ........ 

aen ldareıfndekl 19 sayılı _.I 
1 1 o •• 

yonu dlkkatıılzlik net ceı ol· 
rak hendeğe dftefiren ye 1 e 
colardan bay Basın'ın ölOIJI~ 
ıebeblyet veren şoför eoee1 •e· 
birinci ıorgu hAkJmliğfDe dil· 
rilmlştlr. HClıeyln tevkif e 
mlştlr. 

8. Ismail Hakki ~ 
Def terdarlık varidat pb ~ 

kok mftdüılftğft mftmeJI ~ 
vezlfulnl ifa eden tıbık~. 
memuru Bıy lamıU 8• ~ 

b kk• 
Maliye Bakanlığıncı tı 1 1" 
bıememorlnğona terf l~ll 11 

edllmleılr. Tebrik ederi•· 

Bugilnkil Yarı~ 
Son Yarıştır 

,,,J1'' 
Bogıln mohuebel ho• ıa· 

nln yılla k bahar koıolırı 11• 
zılçollo koıu alınında 1'P'eıl. 
caktır. Bu k.oıolarıa fa'forll ~I· 
ol zootekniklerden tordok· 

•• dığımız malumatı yısıyor0~ 
Birinci koıoaon fı• ~0,. 

Tomrodor, Fakat Erol dı 
vetll görftnmektedlr. fO' 

İkinci kotada HakaD ~· 
clllğl raklblerine bırık1111JP"".-J' 
tır. ÜçftncQ koıodı Yıldı~ 
Ceylan aruında bir mel~ 
olacaktır. Galebenin Yıldı 
kalacatı muhakksk glbldl~ fi 

Dördtınça koeodı &lif gff' 

Grandesaa ayni ağırlıkla ~ lif' 
caklan için Grandessıaıo olJI" 
rlnclllğl alması çok 111 

meldir. fi 

Beolncl k~ıoda Aldef'flf el" 
Sada arasınla tlddetll bite~" 
pıımadan ıonra SadanıD, 4'' 
yl gene kamç111aı elladeD . 

ıftrmezse gallb geleceği •
6rJ. 

almdtr. Altıncı koeudıld fi' 
ler Yilbel ile Alemdarclıf· 

• 
Isparta Halkefl ~ 

8•~' Isparta, 1 (A.A) - il fi' 
idare heyeılerlle şubelerlD fJ 
çimi yapılmış ve bu koli~ 
çıbııına programının ta ~ 
geçmlılerdlr. Hılke,tmtsl~ ;,&JI 
mftzeye çnremlzde yerle ~·· 
eııkl eaerler taıınmaktadıf· il' 
zenin zenginleştlrflmeıl ıçtJJ ~ 
hafta içinde büyftk bit ıoP11f 
yıpılacık ve halk bu ııe 
arttırılacaktır. rl ,r 

Şehrin biltün eıkJ eı~ 
verlerln bu kola yasıl~ 
mOzenln zengtaleştlrl1 

· çabşılmaktadır. 

A NA_D_O~L~(J 

------=---Gdnliik ~i';ual G.-"_ 

Sahip Te 8afY~
Haydar Rlfdl ô1'. ~ 

Umomf neıriyat Te Y~~ 
müdürü: ~emal Tallt 

İdarehanesi: .. dl 
İzmir İkinci Beyler ~ 

C. Halk :Fırkan biD ... ~Jı~ ... § 

Telgraf : fsmir .. ANI.tol" fi" 
Telefon: 2776 .. Poeta k,o l. 

ABONE şERAl'f1~. Of 
YıllıAJ 1200, Alu aylığı ot• ,.

aylıtı 500 ku~ ı" 
Yabancı memlek~tler jf,;'dJ'· 

abone dcretı 27 ot 
Heryerde 5 Kuroot . 

- s ~ 
dnd geçmiı ndehalar 2 ~ 

ANADOLU MATBj,AS 
BASILMiş'!!! 

"1111, 
' 

lıııı.h 
~i 
l•r, 
'Yıb 
·Sa. 
ttt,b 

4hb 
't11 'r 
ıte; f 



••M""'""'jj,~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::;;:;::=::::::::::::::::::::~":":"':":":":":":":":":":"':":":":":":":":'''''"''···=nwÜı~ı!!• 
l~~G_u_· -"~ü_n _ _.ş_a_ır_cdl_U1.....-Y_u_k __ D_a~r~o~.,........1) ~.?.~ ''Ayıb,, 

- Sôzama yalıyacağım. 
- Sakın ha, çok ayıb. 

e._"':'"" Ayıb mı? Ayıb ne kelime? 
._.. de~rde yaııyoruz? 

C. H. P. lzmir'de Bir Fırıncılar Talebeye Misafirlerimizin 
Kurultayı Dil öğretimi Verecekleri 

4Jılt- Ayıbm da devri olur mu? 
~her zaman ayıbdır. Hele söz 

ak. .• 
--... .... --- Kooperatifi Kurulacak . Konserler. 

Bay Avni Doğan ----------- NaRılBıryolTutulacak? 
86a - Ah benim sersem dostum! 
o ~llaınanın da ayıbhğı kalmadı. 
ltla1ta İzmir kordonunda iıliyen 
""1. lllvayl~rıa beraber tarihe ka· 

Ankara'ya Gidiyor Bu Kooperatif, lzmir'de Un Sarfi-
Cumurtyet Halk Partisi dör-

KOJtOr dlrvktörlOğOnden ilk· 

mektepler baş öğretmcnliklerlne 

bir bildirim g~ndullmlş ve 

Oamanhca'dan Tftrkçe'ye kartı 
lıklar kllavuzo neşrlyahnın 

eplyce ilerlediği, her ö~retmenln 
bu işi kendisi ve talebeıl için 

bir kazanma ve llerlt'tme çığırı 

ile gfidmesl hlldlrllmlştlr. Ayol 
zamanda tal~beoln f'llode bolu· 

nan Kühilr bakanhğı ldtab 

çizelgesinden eeçllmlo ve talebe· 

nln çalışmasrnda kullanılan bü 

tfio kitaplarda bulunan üaman· 
lıca kelimelerin talebeye öğre · 

tlJmesine ve tanıtılmae1Da lüzum 
kalmadan karalanarak, iislüne 

yazmak, üzerine Uğıd yapıotır, 

mak ve yazmak glbl öğretmen· 

ferin bulacakları pratik tedbir· 

lerlne pratik tedbirlerde Türk· 
çeef ol belletmek için faydıh 

olacaktır. Çocoklar o~m•nhcı 

kelimeleri bllmsk lhtlyaCJnda 

değildirler. Bu Tflrkçe kelime· 
ler lçlu bir lOgatça defteri edl· 

nllecek ve hu Tftrkçe keltme 
lerln tam karşıhgı olan anlam 

içinde bol cClmle temrf nlerl 

Sayın mleaflrlerlmlıln yarın H· 

receklerl koneerln programı 

tesblt "dilmiş ve dan gf'ce geç 
vakit ga1etemfze gGnderllmlttlr. dftncü baytık kurultayı 9 m•· yatını Da Başka Şekle Koyacak 

yıs perıembe gftnü Ankara'da 

toplanacaktır. Parti başkaD1mız 

Yozgad eaylavı Bay Avni Do 
ğan, kongrede bulunmak üzere 
yarrn vapurla lsıanb,ıl'a gide· 

cek ve oradan Ankara 'ya ge· 

Programı apğıya yaııyoraa: 
- Bir yaoıma daha girdim. 
~ Bu gidiıle daha ~ok yaşa 
'ite •· Tann, kamumuza daha 

ili~ yıllar göıterain. 
' - Falcı ağzioı bırak da, işin 

' ••tannı anlat bakalım .. 
~ Senin anhyacağın, bir insan 
~elti .<Kara) dediğine yarın (Ak) 

lir, Bu, ayıb değildir. 
- Bunu kim söylüyor? 
~ - Okumadın mı? İzmir kent 
~· ı.yından, otobüsler hakkın· 
-...';:rannı geri almasını istiyen 
'ttL •dolu'nun (iki yıldız) ı bunu 
' görünce ve cevab verince: 
'1llaınak ayıb değildin diye 

•erildi. 
411L- Ben de onunla beraberim. 
''r~~yıb eıki modadır. Hem 
.._ r~rlere hürmet etmez misin? 

çecektlr. 
Kongreye iştirak edecek 

parti vilayet mftmesstlleri Dr. 
Bay Kamran Kenan, Dr. Mftat, 

Dr. Memduh, Ôdeml~'ten Bay 

Selim, Mehwed Aldemir ve 
avukat Bay .Mustafa Mfinlrtlir. 

Bay 1\Iustafe Münir Ankara'da 
bulunmaktadır. 

Bay KAmnn pazer günü 
l!ıtanbul yollle ıidecek, dfğP.r· 

lerl de paııartedl günü hareket 
edeceklerdir. 

İzmlr'dekl fırıne1lar; bir (Fı · • -;:zı etmektir. Fmncılar ve ek· 

rıncılar kooperatifi) teşkiline mtkçiler kooperatife sermaye· 

ve bu kooperatif vaeıtaslle iş lerlol koyarak gireceklerdir. 

gör mi ye karar veımf şlcr ve işe Her üç ayda bir kooperatif ge 

başlamışlardır. Kooperatif in nel heyeti toplanarak sermaye· 

eeae ntzamaame projt<sl hazır· 

lanmıştır. Yarm eaat 16 da 

esnaf ve işçi birlikleri büro 

sandaki salonda bir toplanh 

yapacak plan fınncılar, ııizam 

name maddtlnl iizerlnde g<irü· 

şecokler ve nizamnamenin kat'i 

şek linl vnece klerdlr. 

Kooperatif in yapacağı mü 

hfm işlerden b rlsf fmncılaıa 

lazım olan unu toptan temin 

ederek kooP'•ratil ortaklarına 

nin kazıocıDI ortaklarına dağı· 

tacaktır. 

İzmir ekmekçiler birliği İz 
mir'dekt J 80 fırının fızla ol· 

doğunu kabul etmektedir. Fı· 

rıncılar kooperatif 1 işe başla· 

dıktan eonra her fıunm günde 

15 çuval un işlemesi temin 

olunacaktır. 

Şimdiki halde fırıncılar va· 

l!ati olarak gündt'! yedi çuval 

Mbaflrlerlmlz, cnmarted 

gGnG akşamı ikinci koıyerl 

ıaat 9 da Elbamra ılnemaıında 
verecekler ve pazu gClnCl deni•· 

yolule İıtaobul'a müte•ecclhen 

tehrimlzden ayrılacaklardır. 

1- A) Cfilk "Melodi,, 8) Llıt 
"12 locl rapsodi,, plyanlıt Obo· 

rln tarafından. 

2- A) ÇaykoTskly "Mıçakı1119 
operasından Yeletıkty arlyan 

Bıılton Nortıo• tarafandaa. 
B) RoHlnl "Sevil berberi,. 

operaııındaa Flgero arlyaıi. 

NortsoT tarafındın. 

3- A) Şopen "NoktClrn" 

İkır ınuhterem değil midir? 
~:Bu mantı~a bayıldım işte'. .. 
"llhte •ar, Elinizde, cHer fikir 
"- -:.eındir. diye bir ıiJAb olduk· 

...._ta, hetıey ıiJyliyebilirainizı 
' Se Ne sandın ya ... ı:Ibeue söy· 
' ilin aklına uyuh da cAyıB• 

lletnenin eairi mi olahm? 

Talebe Bayramı NCrelerG 
de Tes'it Edilecek? 

on işlemekte ve bunun fçln 

12 lira masraf yapmaktad1rlar. 

Kooperatif işe başlay1Dca bir 

fmn gılnde 14 lira masraf d· 

mek surr.tilfl 15 çuval un işli· 

Jlyecektlr. Ba suretle ekmek 

8) Vealyavskly "Polonez., 

Viyolonist Ayıtrak tarafından 

A) Rimskly KorsokoT "Kar 
kızı,, operatıından Zel arlym 

B) Bize "Karmen.. open· 
ıiadan habanera arlyaıı 

MetlO-Sopraao Mak.Uo .. 

4- A) Rlmıkly·K.onakoT "Sed· 
ko,, operauadaa Biatli mbafüla 

arlyaaı 

. -n . 
~ •0.ğru, doğru .... Ben de bu· 
Su,1tibaren şu kalın kafamı 
,_, lıo «Ayıb• ın arkasından bir 

ilk ve Ortamekteblerin Bayram f latl de ocuzlattmlacakıır. Bu 

teaıllAt bir kuruş kadar ola· 

caktır. Fmnlar da tecdld edl· 

lecektlr. 

yaptırılacaktır. 

l'Qeu çalacaıtım· 
- l f) • 

Günleri Ayrı Ayrıdır .. Deli mi? B) Mune "Verter 11 opera· 
ıından bir arlynı llf .• , Yuf .... Yuf .... --·-- Cami'den Ki-

~ Şakacı. 
~. -
~ Yet Rusya 

'" ~ .'Y•rımıza Ge-
,•ttirak Edecek .. 

L .... ., 
""t lı Pınaymnı ald ald afiş. 

~rafı gönderllmlş ve 
S e de aeılmııtır. Bu yıl 
~~ 22 Ağuetoeta merasimle 

~· 10 Eyhll gecesi saat 
l' rtte kapanacakttr, 

~ ::)'lr gulnosu bu yıl başka 
'~e konulıcakhr. Gazino 
~'-. ebemmfytıtll tadllAt 

~ kt.dır. Panayır bpa· 

~' 'e bu g11lno blnaeı he b..: 9•le ~ Doıe dairesi olarak 

~'-c.ktır. Binadaki deği· 
~~tlt l~a 8000 lira ıarfedl· 
~· So9 yet Roeya ıehrlmlz 
~ "'-koneoloıo Bay Trentl· 

11
,.__ 

11 
Plnay1r komitesi baş· 

~ .:•retle Roıya hflkdme· 
... ·_~ Yıl panayıra re.men 

~t ~eceAtal blldlrmlı ve 
Gtı. ... 0 1llltesl baıkaoı teıek· 

..... k b 1 elede bulonmoıtur. 

Talebe bayramı 5 ve 7 ma· 
yısta kutlnlanacaktır. Pazar 

gftnil muallim mekteblerl ile 

ortan.ıekt,.bler talebesi kızı lçol · 

loda koşu meydanmda, bı 

san'at ensthileft, san'at ve tf. 
caret mekteblerl talebesi Bal· 

çnva yakınında kız ve erkek 
lleelerl tı.lebesl Tepeköyde 

çamhklırda bay"m yapacak· 
tardır. llkmektebler talebesi 

bayramı 7 mayıs eah gDnCl 
Kııllçulludıkl çamhldarda ge· 

çlreceklerdlr. 

Karşıyaka ve Bornava mek· 

teblerl talebeleri, bayramlarını 

kendi mıntakalarında kutlula· 

yacaklırdır. Bayıl bayramlara 
fazla tılt'benln iştiraki temin 

olooıcaktır. Talebeler için hu· 

eoıf trenler ve otobftsler temin 

edilmiştir. 

Çocuklar; kır hayatına elve· 

rloll elbiselerle bayrama lotlrak 

edeceklerdir. Yemeklerini ken· 

dllerl göUlreceklerdir. Himaye 
heyetlerinin yemek verdiği ta· 

lebelerln yemekleri gene. bu he 
yetler tarafrndan temin edile· 

~:&ısı TAYYARE Si N EMASITelefon, 3151 

~ bi1 , Bugün 
C. clotrr fıgüran, binlerce top, binlerce tüfek, binlerce at, milyon· 

b •e VVallace Beery ile Fay Vra) ve yüzlerce artist .. 

Q yıldızlar, san'atkirlar, malzeme ve hep para 

Viva Villa 
........ _•istiklal Uğrunda---· 

Filimi içia bir araya getirilmiıtir. 

.ı..... Vfiva VfiDDa 
~ ~1. ~ıaretinde, müstevlilerin istibdadı altında ezilen bir mil· 
'"1'1t bit f ~~ elde etmek içi o yaptığı mücadeleyi, ihtilali gösteren 

•Uındir. 

....._ Viva Villa 
11 hıta zulüm, lstlbdad, lhtllAI, hareket, zafer, ıok 

sabuelerlle doludur· 

AYRICA 

Diyarında (Catünçlü karlka· 
tflr komik.) 

ıeans 

cektlr. Talebenfn bayramı kot· 

luladıldırı y~rlerde mekteb 

doktorları ve imdat sıhhi oto . 
mobillde hazır hulundurula. 

caktır. Talebenin bisikletle bay. 

ram yerlerine gitmeleri yaeak· 

ur. Sa!lığa zararh maddeler de 
sattmlmıyacaktır. Her otobQste 
ikişer öğretmen bulunacak ve 

otobftslerln hııh gltmemelerJne 

dikkat tdecektlr. 

Nişan 
Aydın Deınlryolu kumpanyası 

memorlımndan Bay Mehmed'lo 

kızı Baysu Cenan He İzmir icra 

reisi Bay lemall Haklu'nuı oğlu 

.MUJi EmlAk dairesi memurla· 

rından Bay Cemil Ôıbao'ın 

nfşınları dOn gece yapılmışt1r. 

İki tarafa saadetler dileriz. 

Bugün Mekteblcr Atle-

tizm Bayramı Var. 

lim Çal~n Ne
ler Söyliyormuş? 

St!ydlköy cımlslııden kilim 

çalan Eşrefpaşa camii eski mil· 
ezzlni İsmail oğlu Neclb'In tu· 

tuldoğunu geçen gfto yazmıştık. 
Necib; ıorgu hakimliğinde Is· 
tfcvab edlltrken delfllk alamet· 

lerl göstermiı ve: 

- Ben günde be110z lira 

kazınıyorum, edenmlyorum, 

bekarım, evlenirsem benimle 

kavga ederler. 
• 

Deml~t(r. Sorgu biklmllğl 

kendlılnl mOphede altına aldı· 

racaktır. 

Tenor Zadaa 
5- A) Şoıtok.OTlç "Polka.. 
8) ,, .. 1.ntermetı«>t. 
C) ,, ".Markı,. 

ŞoıtokovJç "kompoılt<Jr,. 

6- A) Vol~a Ra1 bıalk .. rkı1t 
B) Guao "Faoet., opf'!rt•ıa· 

dan mef lıtofel kupletlerl 
Luplrogov 

7-A Rlaıkly·KonakoT •Ker 
kızı., operauadaa kar kıst 

arlyaaı 

8 Ro11lnl c SeTll berberi » 

operae1Ddan Roılnı arty• 
S,pano Bareo .. 

Ineholu lhra{'alı 

Kız ve Erkek Talebe Arasında Muh· Bay Behçet Salih ırz, 
İnebolu, 1 (A. A) - ~ .ı 

ayı içinde buradan ,-.. ~.ncı 

memleketlere yapılan lhı.t . 
2'2 !01ı 50,900 liralık yamurta 
lspanya'ya, 56 ton 11,600 JI. 
rahk yumurta Trlyetate'ye, 20 
ton 2, 100 llrabk elm• İıken· 
derlye'ye, TGrk llmaalari• ya· 

pılan 1989 ton 78,950 Unlak 
muhtelif eıyadır. Yapılaa ld· 
hat&t muhtelif memleketlerde 

telif Yarışlar Olacak. Salı Gontı Gidiyor. 
-------- Belediye ve panayır komitesi 

Bugün Alsancak atadyomun· dağıblmışhr ki içeriye ancak hiokanı Doktor Bay Behcet 

da öğleden sonra ıaet 14 de bunlar gGeterllmek euretile gl· Uz, belediye lıtlkraa borcları· 
C.O.P. vllAyet heyeti ~e halkevl rllebilecektlr. nın geniş taksitlere baglanmaaı 

başkanı bay Avni Dogao'ın A ve B Muhtelitleri ve panayıra ald muhtelif işler 
himayesinde mekteblller atle· BugQo Halk eahae1Dda uat için teoebbOılerde bulunmak 

tlzm bayramı yapılacaktır. onyedide A ve B muhtelit (lzere önOmüzdekl eab günCl 
YarıolJra kızlar arasında 50 Ankara'ya gidecektir. Bay Beh· 

takımları aruında ve Ankara 

700 ton 113,000 Ura değeri•· 

dcıdlr. 
metre ile başlanacak onu ta· 

klben erkekler ıraeında tek 

adım atlama, 800 metre yarım 

mukavemet, 100 metre kızlar 

arasında 100 metre erke\lerde 

gülle, küçükler arasında 4 xıoo 
bayrak yarışı, kızlar aıas1Dda 

4X 100 bayrak koouso, erkek· 

ler arasında 4 X 100 bayrak, 

400 metre, 110 metre manialı 

dike, 1500 metre mukavemet 
bundan ıonra Geçit resmi, 

istiklal ve aodlçme, 200 metre 
cirit, yüksek atlama, Balkan 

baynk yarı~ı yapılacaktır. 

İştirak edecek mektebler de 
ooolard1r: 

Kız lisesi, Kız moılllm mek· 

tehi, San'at enıtltGsQ, Buca, 
M. Ortamek.teb, Erkek lltıesl, 

Erkek muallim mektebi, Kar· 

oıyaka, Karataş ortımekteblerl, 

San'atlar, Ticaret Ziraat mek· 

teblerldlr. 
Mekteblller atletizm yarışla · 

nnı görmek için stadyuma 

girme parası kaldmlmıı ve 

C.H.P. spor şubeşl tarafından 

hazırlanan çığırma klğıdlırı 

antrenörünilo nezareti ahında 

bir ekzersls yaneması daha 

yapılacaktır. 

Hüdaverdi MotörQ 

Cinayeti Davası .. 
Hüda verdi motörfi cloayetil 

suçluları Osman kaptanla Çlpl· 

noz Ahmed'io duruemaeını 

dcıu Ağırcesada dev.m edil· 

miştlr. Yapılan keıfe ıid ra· 

por düokfl duruomıda okun· 

muotnr. 

Suçluların avukatla ı mah· 

keme heyetinin yedi tonluk 

bir motörde keoif yapılma&1na 

kırar verdikleri halde yapılan 

keşfin 13 tonluk bir motörde 

yapılmış olduğunu sölemlo ve 

tekrar bir keolf yapılmaııım 

letemfştlr. Mahkeme heyeti; 
bu dilek Qzerine mQzakerede 

bulunarak dileğin reddini ka · 

rarlaştırmıştır. 

Müdafaa ıahhlerl dinlenmek 

il.zere duruımanın deHmı 11 

mayısa buakılmııtır. 

cet Uz; dan Ankara Tor kof le 

reisliği ile otomatik telefonla 

pınay1r lolerl hık.kında gö· 
rüşmOotür. 

özftr dileriz 

Kız Lisesi Talebesi 

Dilnka ıayımızda, A1dın de· 
mlryollarının taun ahamuı 

haberine Nafıa Bakanı Bay Ali 
Çetlnkaya'nın kıllteıl konacagı 

Kız llseel talebesinden 40 
klşHlk bir grub bogGn Öde· 

mlş'e gidecek ve akıam Oıerl 

döneceklerdir. 

yerde lnlleelerln namar•l•ama· 
ıında yapılın bir yanlıthk yel· 
zinden, Bay Çaldarlı'la inli· 

teıl konmaetur. Ôsllr dileriz. 

Çimdikler: 

Yamanlar Suyu .• 
•• Belediye batkanı doktor Bay Behçet Salih Uz'a • 

Gül gülftstan her yer amma akmayor ahı Yaman 
Söyle haokan nerde kaldı ıöyle mef boma nmaa 

Yıl geçer aylar geçer hep dideler yollardadır 
Biz eehldl kerbelAyıE halimiz oldu yımın 
Havsa knı•r mi eya zemzem mi yokıa marifet 

Bıktık artık nağmealndeu el'aman yar el'aman 

Bin hikaye biu masal fevkindedir duyduklarım 

ŞGyle uğraşeam yazardım nesneye bir şAb romaa 

Abı Terkoa halteder vallah yanında şol lıln 

Ateşi euzana dönmdtUlr çıkarmakla duman 

Doktorum kızma darılma ılnflden do~du f IA•• 
Deatl lcazımda inler 1e1 nrl r bGyle keman 

Çimdik 
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OJimpiyakos Bugün Istaobul'da Fe-
-Derbahçe ile Karşılaşacak. -

Olimpiyakos takımı 

Puvantajın başında bulanan Takım şöyledir: 

Apollon takımı en kuvvetli ra· Kalede: Teodorldls, ihtiyat 
klbl Oltmplyakos takırnıoı 3 4 Apostolıdıe. Mftdaf iler: Kuran· 

yenerek şampiyonaya doğru en dıs . Brısofopulos. Orta müdaf 1: 
kuvvetli adımını atmıştır· Dl Karsıyano9, V ıoletıe, Alıfran~te. 
~er müsabakalarda Panatikos -

Muhacim: Remündre, Rangos, 
Gudl takımını O 5, Etnlkos ta 
lumı da Eoosu l ·5 Y"nmtşler V azos, Simeooıdıs, Leonıdae. 

'dır. 3 ve 5 Mayıs tarihlerinde f htlvat: Terezakıs, Papısntonoe, 
Fenerbahçe ve Galatasaray ta· Depundıs. 

kımlarlle lkt mftsabaka yapmak Atfna'da Atina mublelhl He 
6zere mutabık kalan OUmplya· Selıiolk muhtelht arasında ya· 
kos takımı Vastlefı Karolos va · 

pılan şehirler kupası müsaba· 
purfle ve aeağıd11kl kadro ile 
t_ kasında her tkf takım birer JBtanbul'a gitmiştir. BugQn ilk 
maçını Frnerbahçe ile yapa sayı yaparak berabere kalmış· 
caktır. lardtr. 

Amerika'da 
Atletizm. 

Nevyork - Yoz mevsiminin 
gelmesi müna!ehetUe bütün 

Amerlka'da teşvik mahiyetinde 
açık sahalarda atletizm başla· 

mıştır. Los Angeloste yapılan 

mflsabakalara Amerlka'nın en 

maruf atletleri de iştirak et· 

mişlerdir. Alınan neticeler şun 
lardır. 

100 yarda eftr'at birinci 
Romber ~.7 saniye, 440 yarda 
sOr'at birinci Arsı 48 saniye, 

l 20 yarda mantarı bJrlocl Kop 

14.6 saniye, 220 yarda manialı 
hlrfuci Holl 2:l,6 eıoiye, Dısk 

birinci Seier 4 7 ,28 metre, cirit 

birinci Miller 64,93 metre, 
emkla irtifa birinci Dıkon 

4,26 metre, gölle birinci Teo· 

doratos 15,46 santimdir. 

llollanda Mağlub 
Roterrlam'da Hollanda mlli 

takımı ile Avusturya Viyana 
takımı arasında yapılan kar,ı · 

laşmada Hollanda milli takımı 

2·1 mağhib olmuştur. 

Bisiklet Şe
hir Koşusu .... 

Mayıs'ın 17 inci cuma &ftı.il 

öğleden conra saat 15 te Al· 

sancak stadyomundan baohyarak 
Birinci kordon yollle, Konak, 
Göztepe tramvay caddesi, Sa· 
dıkb~y'de köprd karşısındaki 
yokuotan çıkılarak Mısırlı cad· 
desi, Bayramyeri, Eşrefpaşa, 

Kızılçullu, . Kançeşme, Tepecik, 
Merstoli, Halkapınar, Alsancak 
etıdyomunda bitmek Qzere bi· 
siklet şehir koşusu yapılacaktır. 
Bu yarışa girecekler; muhtelif 
motosiklet ve otomöbillerle ta· 
kih edilecektir. Blelklet heyeti 
tarafından ilk olarak tertlb 
edilen bo koşnyu bo caddeler· 
de oturanlarla o saatlerde o 
caddelere gidebilecekler, göre· 
bileceklerdir. Buna dair saat 
ve dakikalar tesblt edildikten 
sonra okuyuculara bildirile· 
cektlr. 

Güreş işleri 
Güreş heyeti dün vlliyette 

vali muavini bay Sedad Erimin 
baokanlığında toplanmış, güreş 

f elerlne verUecek istikameti 

gfüüşmftetftr. 

~#<i 

~ TE1 )RASINDI\ ..... \ ... 
'l efrika numarası: 40 

27 ağustos 334 günü.. Saat 
on... Yani ikindi suları.. Düş· 

man misli görftlmlyen bf r 
bombardımana batladı. Ölümün 
manzarası hiçbir zaman bo 
kadar sesli, bo kadar lnlltlli, 
bu kadar kanlı olmamıştır. Biz 
de mukabeleye başladık .. 

Ufuk baştan b11şa bir alev· 
dlr ki, içinden yıldırımlar bo· 
şanıyor, şimşekler çakıyor, 

mOthit tarakılar, topraklara 
saplanıyor, topraklarla beraber 
lnaanları parçalar halinde gök· 

Yazao: Orhım Rahmi Gökçe 

lere fırlatıyor .. 
Benim mirasçı Ali de o gün 

ö\dü. Bfr tırapnel parçası kar· 
nına saplanmış, bağırsaklarını 

dışına çıkarmıştı. Sftrünerek 
yanıma kadar geldi. Topraklara 
sürünen barsaklaranı avuçlarının 
içinde toplamağa çahııyordu. 

Yüzü siyah sarı bir renk almıştı. 
Gözleri fırlamıştı. Mor dudak· 
ları açıktı.. Yanıma düştO, 

bana: 
- Allahını, dinini seversen 

bey ·dedi· dönüşte bizim köye 

Koçarlı,da Cumuriyet Abidesi 

- Ba11ı l inci eahl fede -
15 de Ankara ve İstanbul rad· 
yoları birleşerek, Kuroltayıo 

açılma haberlerini verecektir. 
lzmfr'de mevcud resmi ve hu· 
eu~i radyolar o saatte açık hu· 
lımdurulacak ve halkımız Ku· 
rultay konuşmalarrnı dakikHı 

dakikaaını dlnllyecektir. 9 ma 
y13 şenliği için Hıtlkevinde ha 

zırlıklor yapıloıaktadır. 9 mayıs 
saat J 5 de llalkevfnde toplı:ı· 

nacak olanlar, radyodan Ku 

rohay konuşmalarını, söylevleri 
di o llyecekludlr. Ko<;ıırlı'da Cumuriyct iıbidesi 

• -K·;Ça .... r-lı_n_a_b_i_y-es_l_k-öy whftyetl~· ·-;-;;;ıy·-e-t -a~la_n_ı_y_e_p·m--ış--v-e _ç_o_k_ Cıımuriyet Halk Partisinin 
dördüncü büyük Kurultayı, 

Türk tarihinde başlı bmşına bir 
yer tutacaktır. r mayıs per· 
şembe güoü Türk ulusu bir· 
leşmiş bir varJdc halinde IJeD· 
lik yaparken, yurdu kurtaran, 
Türk ulusuna, dünya ulusları 

arasıoda en yüksek yerini ve· 
ren Atatflrk Partisini o başar

dığı büyük işleri hlrkez daha 

anmak fırsatını elde edecektir. 

ttk. okn1i'ö;;6'idek'r-;ı;;~~;;- güzel btr abide yaptırmıetır . 

B 
- 23 nisanda açılma resmi yapı· i ,. Katil lan abide çok güzel olmuştur. 

idam Edildf:- Aydın'da 
F ecl Kazalara Sehe· 

Burnava'da 
Burnava, (Hususi) - C. H. 

partlelnln genel koogreıf nio 
toplanacağı 9 mayıs perşembe 

günO; harada bir şenlikle tee'id 

edilecektir. Program hazırlan · 

mıştır. Nahiyenin b6tün dağ 

ve ova köyleri, o gfln partinin 
şenliğin•! parti bayrakları ve 
dnnllırla iştirak edeceklerdir. 
Parti arkadaşları, parti bina· 
sındı toplanarak, bayramlaşa 

caktır. Bu esnada bandomuzfka 
da bulanacaktır. 

Saal 15 de ayni çata altında 

Gaziantep, (Hususi) - Bo· 
şanmış karm Alay kAtlhllğln· 

den mtltekald ve halen Tayyare 
cemiyeti Gaztantep şubesi ki· 
tlbl Bay Hamdi kızı Sabiha'yı 

6 ·6· 933 günlemeclode hükti· 
met caddeıJlodekl büyük yöl 
ortasında l 4 tabanca kurşunu 

ile canavarca öldürmekten suçlu 
Bay Hamdi'ofn dayızadesl Ha· 
J,.b'fn Abraç mabatle~ioden 

Abidin oğlu Suriye teb'ah Hü· 
seyin Fevzi hakkındaki idam 

hükmü, 27-28 Ni3ao 9:J5 ge· 
cesl katlin •ukubulduğu yerde 
infaz olunmuştur. 

Son demlere kadar sükune· 
tint muhafaza eden maslub, 
Cf'Sedlnlo maktolenln mezarına 
yakın tarafa gömülmesini vasiyet 
etmlotlr. 

ve Comuriyet park1ndıkl rad· Aydın 'da Mıntaka 
yolarla Ankara'da büyflk parti 
kurultayının söylevleri dinlene· Lik Maçları .. 
cektlr. Şehir donatılacak, parti Aydın (Hususi) - Aydao 
bln111ı önünde tak kurulacaktır. spor mıntakıeı Hk maçları 
Gece, elektlrlklerle tenYlrat ikinci devresine mayısın onun· 

yapılacaktır. Mubteltf halk ha· cu cuma günii başlanacaktır. 
tlblerl, söz söyllyecek n par· Dan mıntıkaya dahil kulab 
tinin kuruluşunu, başardığı müme11slllerl Aydın Balkevinde 

büyük işleri anlatacaklardır. toplanarak gflnlerl belli etmiş· 

Gece, parti binasında 
rilecektlr. 

balo ve· ler ve karşılaşacak kulüblP.r 

fsparta'da: 
Ieparta 1 (A.A) - C. B. P. 

vUAyet idare heyeti toplanarak 
9 mayısta açılacak olan dör

dancfl büyük parti kurultayı· 

kur'a çekmişlerdir. Alınan ka. 
rara göre Aydao · Söke maçı 

Söke'de ve Aydın · Naztlll 
maçı da Nazllll'de yapılacak 

d'Aer kulilbler Aydın spor ala· 
nında karşılaşacaklardır. Birinci 
devrede yarı kalan Aydın . Sö· 

nın acıhşı mftnasebetlle yurd ke 01 unu da önflmOzdekl cu· 

içinde bflyOk bir şenlik yapıl· ma gaoo S-lke'de oynanacaktır. 

mas, folerlnl konuşmuo ve partı: ltalya Şarki Afrika' a 
oln en küçftk kollaraoa varın· Y 
c~ya kadar o güne a1t yapıta· Yeniden Asker yolladı. 
cak l~ler hakkında direktif ter Napoll 2 (A.A) - Gıoj 
vermiştir. Bu bdyflk günfln npuru bir tabur piyade 2 
kotlulanması için olmdlden tabur mitralyöz bir tabur fen· 
cilmhorlyet halk partisi bütün ni kıtaat ve bir miktar da 
teşkllAtlarlle hazırlıklara baş· levazım ile Şarki Afrlka'ya 
lamıştır. hareket etmiştir. 

git te o hoca olacak keratayı 

11arığile aı.. Benim karıya da 
göz dikmiş .. 

Hırıldadı, toprakları tekme· 
ledf; acı acı: 

- Amanın, of, amaoln .. 
Dedi ve sonra lnean sesinden 

başka bir sesle bir çığlık attı, 

yuvarlandı, katılaştı ıtlttl. 

Zavallı Alicik, mirasını ala· 
madan gitmişti.. 

Deli ve sıcak bir rOzgar da 
esiyordu. Kumlar savruluyor, 
sonra bir kırbaç gibi çebrele· 
rimize iniyor .. 

Bombardıman gittikçe artı· 

yordu. Artık bütün cephe bir 
alev haline gelmişti. Göklerde 
fırtınalar koşuşuyor sanıyorduk. 

İngiliz donanması. denizden 
mütemadiyen bombardıman edl · 
yor .. Bizim y~dlncf ordu karşı 

cephesi keza... Seldzlncl ordu 

da ayol şiddetle dövüşüyor. 

Uzaktan kuvvetli bir göz, 
toprağa baksa, muhakkak ki: 

- Burada hayat değil, artık 

ölChn bile kılamaz. 

Diyecektir. Halbokf biz hAIA 
yaşıyorduk. Ôlcmler, vurulanlar 
baoka, fakat yaııyanlarımız da 
\fi? •• 

Bo manzara, kolay kolay 
anlıtılıblllr bir manzara değil· 
dl. Biran için düşftnüyorum: 

- lnsan zekAsı, ne kuvvet· 
ildir, fakat ne katlidir, ne 
korkunçtur. 

Diyordum. Taş devrinden 
bcl'i lıJllyen bu zekA, neler 
kurmamıs, ne nizamlar, ne 
menf11atler, ne ihtiraslar ve 
neler yaşatmamıştı? .. 

Tablatln müthiş bazı günleri 
vardır: Mesel4 kıt akşamları .. 
Herkes, heroey böyle gecelerde 

biyel Veren Bir Köprü 
Aydın, (Hususi) - Aydın· 

dan Nazilli'ye doğru demlryolu 
fizerinde ve Aydın 'a 2 3 kllo . 
metre uzaklığında bir tren köp· 
rüeQ vardır. Bu köprfldeo bir 
çok yurddaşlar dOşmOş ve öl· 
müşlerdlr. Bundan ötOrQ bu 

köprüye Kanlı köprft denir. 
Ôıe g6n de, Aydın Memleket 
hastan~sl hademelerinden İsmail 
bu köprüden düşerek beyin 
damarları kopmuş ve baatanede 

yapılan tedaviye rağmen kur· 
tulamıyarak 12 saat sonra öl· 
müşUlr. 

Kumpanya'nın bu köprü ya· 
nına korkuluk ve geçld için de 
tahta dô~cmesl veya buradan 
geçmeyi yasak edecek tedbir 
alması yerinde olur. 

Aydır.. (Hususi) - VUAyetl · 
mlz çevresinde kaza, nahiye ve 
köylerde onuncu cumurlyet 
alınları adlanma merasimi de· 

vam etmektedir. 23 nisan 
bayramında birçok nahiye ve 
köyltrln cumurlyet alınlarının 
adlanması yapılmıotır. 

Havacılık ve Spor 
Havacılık ve Spor'un 141 inci 

eaym her okuyanda bilgi uyan· 
dırıcak konularla dola olarak 
çıkmıotır: c:Gfloün en gOvenll 
taşımı vaeıtaeı, bava hukuku, 

havada olub bitenler, Nüzhet 
Haşlm'ln yediden yetmişe kadar 
yaz111, yelken uçuşu, motörsOz 
tayyare haberleri, sporda yaş, 

bir İngiliz tayyareclnfn anlat· 
tıldarı, Server Ziya GOrevln'fn 

bir şllrlle bir hlkAyeef, Ankara 
kayakçılarıoın Uludağ gezintisi 
gibi çeşitli yazılardıın başka 

okurlara parasız bir tayyare 
modeli de verilmektedir. Yirmi· 
beş resimle süsleornlş olan bu 
eayıyı herhalde bir kere gö· 
rOoOz. 

bir yere sığınmak ihtiyacını 

duyar .. 
Kar, soğuk, eağnak, yıldırım, 

fırtına, bora ve tufan ... 
İşte, insan zekası, ~imdi ouu 

taklld etmişe benziyor. Bu et· 
rafımızdakl velveleolo, çığhlr· 

!arın, patlıyan, lzveren, parıl· 

dıyan ateş ve silah deryaeının 
böyle bir kı~ geceslnrlen farkı 

varsa, bunun daha zalimane, 
bilerek, gülerek, isti yerek lueun 
oğullarını öldürmesidir. Mede· 
niyet ilerledikçe, insanın en 

canavarca hl~sl de o nlsbette 
eemfrlyor, galiba .. 

lmıın cfnel, şimdi çok eski, 
tarihten evvelki devrin bir 

baoka tipine benziyor. Toprak 
üzerinde öyle bir kaynaşıyor 

ve boğuşuyoruz ki, hayret .. 
Yıkmak, yakmak, öldOrmek, 

parçalamak ve mflmkan olduğa 

Halkı El;ktirlk' 
Tramvay JstiY0; 

Narlıdcre'den düo ıt'A1 

mektubu aldık: ;, 
İzmir Elektlrlk ve 'fttlll f 

şlrlı..etioe imtiyaz vertlfrktllı 
rıer ketin tramvay işlettiği ye etli' 

ayrılmı,, bunL.rdan biri ıo ,_/ 
diğeri de ihtf yari bırık11 oJ 
Mecburi kısımdan yalnı• ı dl( 
Güzelyah yolu yapılıJJ•fı ı;/J 
Jerf henüz döşiloOllOeOI 
bile... • ıol•~ 

Yapılması mecburı ~I 
1 ,lı·l hatlardan biri de Güze Y ~ 

•" lıdere hatta idi. Fakat, ,pV 
yıllar geçtiği halde u1° ıtl 
tramvay gelmedl~l gibi r 1 

ğlnl gösteren bir hare e
1
, 

henüz belirmemiştir. B11
., ~ 

• b• JM den, köyümüz, medePI r 
sıtadan mahrum kaldı~• ' 
iktısad yöoilnden ıararı,ıt 
ramaktadır. &ti 

Narlıdere'ye döşenecek ,t ~ 
vay hattı, Balçova ile ye "fi_ 
yün öoüodeo geçecektir• ,1 ~ 
tirlk tramvay köylerl1111 ( 

roe 
mlr'ln bir mahallesi b• 1 ,ti 
tlrece~l gibi, Torfıod• ~f. 
yetfştlrmekle maruf ol•~11 
lerimfz elektlrlk ko•'0 

1 / 
de ltıtlfade etmek çareleri~ 
edecrktlr. Köylerlmlıill ... ~ 

ıorı 
lerlnde çalıeao motörlet ; 

b uıırı üçyüz kadardır ve o ~ıJ" 
4Zot ve gaz ile çalıştırıla:ı•~ 
Elektlrfk cereyanı köY1 ıi 
geldiği gün bu motörlet 

0~ f 
rlkl6 çalışmaya baştıyıc~ 
köylüler gaz ve maz01 IJOI 
fından kurtulacaklardır. ~ 
ikinci faydası da şo 011 .,1 

KöylünOn masrafı ... rl j 
ve bu suretle sebze fl•tl't 

~p. 
daha ziyade ocozlıyıc• ..,., 

El1:ktlrlk ve traoıflf tJI 
oto de menfaatı lcabıod•0 .-/ 

eb" ,,1 bu işin alAkadarlerca 0~ 
yetle gözöuiloe alınacsğ•01 ıJİ 

ktllJJfl 
yor ve Cumurlyet bft el'' 
zln, köylerlmizl medelll~ 6' 
randan istifade ettireceği 
hesiz sayıyoruı. , 

Horsunlu Nabiyee• 
• • Mndnrn Değıştı·· 

ı yot: .j 
Houunlu'dao yası 1 .,.od~ 
Boreunlu nahiyesi " 

blelt Bay Cemil ile SultaD ııe"; 

yesl müdOril Bay Şlt'IO c;I 
ylelert yapılmı,ur. 811 dde~ 
harada bulunduğu dl~ 8' 
kendisini çok sevdira:ıl•t ·~ 
Şlt'te altı yıl önce oıblYe ~ 
mftdür idi. KendUertoıı 11' İ 
vazifelerinde muvaffald1'' 

lerlz. ?. 
ı~ı .,,. 

kadar bunları f11zla oı 1101" 
daha can yakarak, dab• to'' 
bir h1rsla yapmak ted1° -'~ 
Akşam oluyordu. ~~;,dl 

var?. Biz tabiata dıJrl 
Henüz içimizin klJ 1100~ 
geçmedi. Bu sıcık, e dt ~· 
toprak üsUlnde ıtef 

1 
tJ!' 

fld . ',.,ı! 
edl yor uz. Rflzgir ket de·· t;;i• 
bir yağmur ağırlığı fçiP k• 1 
olunca f!ftlğalle bir b•f 

oluyor .. 
Ertesi gOndü: 

Ric'at• başladık.. 6,ıetl~ 
İçimiz sızlıyor, '• ~~ 

dolu dolu .. Ayaklarılll' .,.,bo"l 4' 
istemiyor... Fakat '°b01o~ ,> 
var .. Biz burada ftç tf'f' 
amansız dfişmanla ça .ı. 
~eri çektllyordok.. OO~ıJ' 

Birincisi İngilizler.. desV 
d •e muhtelif renkler eP ,ı / 

_ SoDO • 

) 



- Başı 1 inci yOzde -
hthı kuruluşu, çocuğa bir ilk 

"ekteb vazlfeılol görebiliyordu. 

• &ııın İımet, bunları ıöyler· 
'il saçları dökOlmüş kafası, 

~· kıpığı ıarkık ve derin hı· 
~1 gözleri, aamlmlllğl ve 
.. den kopan harareti ile ha· 
kıten kendini o günlerin, o 
~l tarihin yıprak.lan araııoa 
"h'erıoiş gibi idi. Biz, her 

"11aa11 beraberlz.IFlklrlerlmlzde 
~~ kerre birleşiriz. Araaıra 
OlaQ L d a.._ ~ız ırdığım da vakidir. 
~il idealin, maddi hayatı 

~111ııdığını söylerim, cemiyetin 
O diıelerlnden mlealler alırım . 

dıklkalırd" aeabUeşlr: 
lıG - Neden ·diye sorar· nedt:n 
hı Yle olaun? Neden lneıolık, 
1tı' fllı mideye, bir hayvanlık 
dtatlraıına bağlanıb kalsın .. Doy· 

b ~ııoıuz ıztarab, zaten heb 

' 11dan doğmuyor mu? 

fltfe gene ba~lar anlatmıı!a .. 
~ tıkcı koouımamda nihayet 
011uınıa mevzounu, anketime 

letlrdtnı ve ilk snall sordum: 

it - Asım, hayattı geçirdi· 

~" en bayo.k korkuyu hatır· 
1or nıusun? 

~ le tllnl şıkağına dayadı. Göz 

~t ti, boı bot, etrafa bakındı: · 
~lfatıdımaz olur muyum? ·dedi· 
t ttı de çok korkunç blrşeydl. 
~tin rlcatlnde Dürzfi köy· 
lota de beş gQn aç kıldıktan 
dl ''• elimde bir gOmüı mecl· 
~:ıe olduğu hılde bir Dürzü 

~fla., girdim. Bunlar, asi 

'' Yette idiler. Fakat açlık, 
'°~ıt, ne de alet tanıyor. Dar 
Ilı~ klardıo birinde açık ka· 

)ot bir evin OnOnden geçi· 
._:ıını. Anıııın, kuvvetli ve 
h~ lı bir arıb, kuduz bir kö· 

- gibi fırladı, karoıma dikil· 

~~ltbını doğrultarak nllJID 

, lıh.ncam bellmdeydl. Fakat 

tı "-iyede ılllha davranamaz· 

' Birden, içimde bir tlmıek 

çaktı. Gözftm kararır gibi oldu. olmıyan blrşey!. Yalnız insan • • ı • • Y ' 
Adeta gayri tabii denebilecek uzvi ıstırablar ve gliotil acısı Dtin Bir N k d N s •• } d •? 
bir eesle bağırdım.. ÇOokü öl içinde buluodoğu zaman bun· T 1 y ld ut un a e oy e ı . 
dilrülüyordom. TeHdilfe bak ki, lardao sıyrılmak için iç ve op anlı apı 1 

bir blnbııı, tam o saniyede Ara· dıştan bftyOk bir savaşa giriyor. Şehrimizde bir ( I•enlzclllk Berfin, 1 (A.A) - Resmi - nebi memleketler karşı11nda 
hın durduğu köşeden görilndil Bu ıetırablardın uzak kaldığı· kulübü ) kurulacağını ve bu· tahminler hll&fına olarak bay vaziyetini tahkim ve taraln için 
ve Arab'a, arkasından şlddetll mız ve ruhumuzla varlığımız nuo için teşebbftslere girişildi· Bitler saat 8,:lO da 1 mayıı bir ıarttır. 
bir darbe vurdu.. Arab yuvar· araeında bir ahenk duyduğumu~ ğfnt yazmıştık. Kulübün tesisi bayramının başlangıcında hazır Yakın bir istikbalde Alman· 

için çalışan müteı,ıebble komi· 
landı, ıll&hı, iki metre uzağa zamandırkl normal hayat şart te dön vali General Kazım bulunmuş ve 7 dakika kadar yayı bir takım fırtına ve ba· 

dilştil. Yf1zü taşı çarpmış, bir larına kavoşmutuz demektir. Dlrlk'in başkanhğında ilk ola- bogok bir seele nutuk tıôyle · lotlır earabllfr, fakat b6Uln 
dişi kırılmıştı .. Gürfthil üzerine Buna, BftBdet, diyebiliriz. rak toplanmıo ve kulübün ça· mlştfr • .Mumalleyh demlotlr ki: bunlar bizi şaşırtmıyacakttr. Siz 

diğer Arab'lar sokak arıların· - En fazlı y•laoı kim BÖ.f · hşma sahasını teebh etmletlr. _ Büyftk blr devrin tecrCi- Alınanya'nıo lıtlkbal ve emnl· 
d Ö Ü ğ b l d l B l k d k k '? retioln zamtoleri olacakeıoız. 

an g r nme ,e aı a 1 ar. u er, 8 ın mı er e mı. Bu yaz; denizcilik kulübft aza· besini yapıyorsdooz. Bu devir 
~ A b hk k T Ben sizlerde le, anlh n ayol 

seıer, bizde de hayat arzaso sım, ir kB a a attı. o rut faaliyet göstermek lçfn ted· 
açlağa galib geldi, var kuvveti· parlaodı, notlarıma bakmağa bir alacaktır. Birinci Kordonda 

mlzle uzaklaşok.. O dakikayı bışl.ıdı: eski rıhtım banyoları hlnaeı; 

hiç unutamam.. - Hayat öyle blrşeydir ki mllh emlıtk idaresinden alına· 
Asım İsmet KiUtür, bunları ·dedi· losamo fçyüzüoü söyle· cak ve denfzclllk kulubiıaQn 

söylerken bAla, o hatıranın mesloe hiç imkAn yoktur. Eğer çalışmasına tahsis olunacaktır. 

tesiri altında idi.. her insan lotibalaunı ve için · Kulübün tesisinden mıksad 

Almanya'oın yeniden doğuşudur 
ve bıı tecrQbe Almanya'oıo ec· 

zamanda ceaaret tlmull olan 
Almanya'yı ıe1'mhyoram. 

lhnissuudun Oğlu Ankaraya Geliyor 
Ankara 2 (Hususi) - Hicaz kralı lbnl&1oudon oğlu, yıkında 

A o karayı ziyaret ede~ektlr. 

--~·· ... ··---- Peki, bayılta ençok se· den geçenleri dalma olduğu geoçllğlo yüzüc61ük, yelken· 
vıudı~ın dakika? slhı ııöylnae hayat muhakak cmk ve kürekçuık sahalarında Olimpiyakos Geldi. Yarın 1\laç Var 

ki dayanılmaz bir şekil alır. çalı~malarını temindir. Kulübe - Baaaa, o sevinç dakikam 

da Seydlbeşir'de eslrlerler ka 

rargahından çıkarak vapura bin· 

dlğim dakika oldu. DOşün ar· 
kadaş; 

İki yıl yalnız güneşin ıabab 
gelf b • akşam bizden ayrıldığı 

telörgülerl içinde dlnliyerek 

yaşadıktan ve ailene, yurduna 

atd, her gilo yabancı dillerle 

çıkan gazetelerde zehir saçan 

havadisler okuduktan sonra 
serbestlye kavuşmak ne de· 

mektlr? Bu öyle bir duygudur 

ki, anlaşılamaz. Dayat yolunda 

büyük, değerli ve bize gönül 

hazzı veren bütOn mefhumlar, 
haddı zatında hiçbir kıymeti 

haiz değildirler. htırab olmazsa 
bazıın ne kıymeti vardır? Esa· 

ret elmazsı hürriyet de mana· 
sızdır ve mef humon aksi ne 
kadar kuvvetli ve tesirli ise, 

o derece ve battA daha büyük 
ölçfide hayat, htırrlyet, ueş'e, 

movaf faklyet lnemoın göoltınde 

canlı bir tekil alıyor. 

Saadeti naeıl telAkkl 

ederıln? 

- Saadet; aslında mevcud 

l~ln komlk ciheti şu kt, ine an · her Türk g"nci girebilecektir. 

lar cemiyet f çlode hep yalan Hangi federe kulübe tescil 

tıöyliyerek yaşıyorlar. Esas bu edilmiş olursa olsun her genç 

olunca bunun büyüğünü, kü kayıdsız ve şartsız bo kulübe 
çüğöoü veyahut en f11zla kimin yazılabilir. n~smi mıotaka hl· 
tarafından Eıöylenlldlğtoi tayin rlnclıtk mileab11kolaaında da 

etmek gOç blrşeydlr. insan lşt mensub olduğu kulübO temsil 
bırakıp daima bununla meşgul edeblllrler. 
olmak lazımdır ki bir hüküm 

verebilsin. 
- Rir soal daha Aıım!. 
- İyi amma, bakıyorum ki 

ees karıştırmağa ba~ladın. Bun. 
lar lnaanın başını gaile çıkarır 

vallahi? 

- O kadar mühim bir aaıl 

değil canım! Şunu ıoracakhm: 

En çok yalan nerede söylenir. 
Asım kahkahalarla gnlüyordu: 

Adapazarı Belediyesi 
Adap11arı 1 (A.A) - Bele· 

diye meclisi 1935 yılı bOdce· 

sini 80,895 lira olarak onamıı 

ve toplantısını ıoo vermlıtit. 

Sinop'ta Elektirik 
Sinop 1 (A.A) - Elektirlk 

tesisatının montaj• bltmlıtlr. 

Sinop yakmda ııığa kavuşa· 

caktır. 
--~~--~----~--~~---

- Muhakkak ki, evde! bile br.n söylemem zaten... Sil, 
Dedi ve benim not aldığımı sil onları, hem getir bir kere 

görünce; ıuoları okuyayım! .. 
- Yaıma, yazma ·Dedi- Görfilüyor do ki, Asım la· 

ba9ıma iş çaklracaksın... Bu met KülUlr, beni yalancılığa 

kısmı şöyle yaz: sevketmelr, söyledlklednl batka 

Asım'a sordum. Muhakkak ki, Ulrlü yazdırtmak istiyor .. Fakat 

dedi, ve arkasını ıöyldmedl .. An· ben yapamadım; hepsini aynen 

ladın mı, başka tey yazma!.. yazıverdim .. 

Herkes evinde yalan söylese * 

fatenbul 2 (Buıuıi) - Sporcularımızla maç yapacak olan 
Olimplyakos takımı bugün buraya geldi ve ıporcularımıı tarafın· 

dan karşılandı. Ollmplyakoı, yarın ilk maçı Fenerbahçe ile 

yapacaktır. -.... 
Fransız Donanması ltalyaya· Gidecek 

İsı aobul, 2 (Hususi) - Harb gemlledndeo mGrekkf.p bir 
Funeız f ihlso, yakında ltalya'yı ziyaret edecek n f llo amlrah, 

Kral Vlktor Emınoel tarafından kabul olunacıktır. ...... 
Kamutay, 10 Gon Tatil Yapacaktır 

Ankara, 2 (Hususi) - Kamutay, Pa1arteıl g6nGndea itibaren 

10 gfto tatil yapacaktır. 

Fransız ·· Rus Andlaşma· 
sının lmzalaıımaeı. 

Parla, 2 ( A.A ) - B. Po· 
temkin Fransız · Sovyet aodlaş · 

maeını imza eımek Ozcre dün 

ıkı,ıam saat 9,30 da hariciye 
nezaretinde B. LHal ile bu· 
luşmuetur. Andlaomaoın metni 
doıt devletlere te.bliğ edildikten 

24 saat sonra neoredilecektlr. 

Parls, 2 (A.A) - Fransız 

Sovyet audlatması imza edil· 

memlotlr. Sovyet elçfel hariciye 

oezuetlodP.o çıkarken, hftku· 
metlmle bir kere rll'ba tem•ı 
edeceğim demltth·. 

Parlfl, :! (A.A) - Rat Fn:'i· 
@ıs iki tarafJı yardım •Dıl· 

laımaeıoın F ranıııı ve Sovyet 

metinleri diln Lsvat · Pot&IJ!~!D 

mftzakereel eanıl!ında tetkik 

edilml~tlr. 

Osmanlıcadan Türk«;eye Karşılıklar l(ılavuzu No.33 
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t._ .. 0kavemet etmek :-k (fr.) reeleter 
\ '1kıvlm, mtıtehımmil 

da· 

Jan 
il.. •oıb, dayanıklı (fr.) re· 
~nt 

e~mel, kavisli (~ " 0
ka"es 

·) Coorbe 

I~ " 0kav•i - kuvvetlendirici 
~ 10rtlf lant 

'llkıyese - deoeştlrme (fr.) 
t,ıP•taıyon 

"llkıyese etmek - den eş· 
~,:k, kıyaılamak (fr.) com· 

tıı,k '1 1Yyed ba~lı (fr.) 11 
'r llkbu - gözde (fr.) favori 
'1 ll~dlm - çalışkan 

''kloı olmak (aakln olmak, 
'1 ıet etmek) - kalmak 

~ llk .. ı 
''•l - kaoıtkın (fr.) 
'1 tıcınt 

llkt 
'tıa~ eaı - gerekli, Hiıumlu 

\,~'•al olmak - gerek· 

'1,~ lf ledır - erkmen 

,:~leıtd - 1. tutunlu, 

'ı,~' 2. ekonomlıt 
'-ıa~ letefıt - dermeç 
'1, 1'&asınca - gereğince 
'1 "118•1 - ayrık 

"-." "'-•· ~-~•ıa. - Alııık, lneaocıl, ca· 

'-ı~~l olmak (inkıta etmek), .. . 
h.~::::b olmak - dôkftlmek. 

'"· f - Bıkcıl, (fr.) Equ· 

'~!~bık - Uyuk, ( fr.) Ef. 
tL. ""'bu 
· ~ ... - Dazenll. 

Muntazar - Beklenen, ( fr.) 

Attendo. 
Muntazır - Bekliyeo. 

Munzam - Üstev, (fr.) Sop· 

plementalre. 

Murahhae - Sılgıt, dllege, 

delege· 
Murakabe - Tef tfo, kontrol· 

Murdfa (murzlı) -· eO.dne. 
Musab ( Dilçu, glrlf tar ) -

totulmoı, yakalanmış- ( fr. ) 

Attelnt. 

Musab olmak (düçar olmak, 

glrlf tar olmak) - tutulmak, ya· 

kalınmak. 

Musaddık - Onaylı. 

Muııafaha - ElsıkıfJmı. 

Musaffa - SOzülük, duru. 

Musahhih - Düzeltlç. 

Muıalıiba, ıulb - barış. 

Musallat-Yıpııkan, asılgan. 

Musanna- Uydurma, dClzme. 

.Musar11 - gületme 

Musıttah - dôz, yftzeyll 

K6rel mueallıha yüzey· 

küre 
KQrel müceHeme yuvar. 

kftre 
Mesahal eathlye - yQzölçü 
Sath - y6zey, tızer 

Musibet - yıkım, yıkın (k) 
malheur, f leıu 

Muslh - yerinde, doğru 
Muslr (bak: ızrar) 

Muslih - arabulan, barıştı· 

ran (fr.) conctllıteur 
MOşlkılf - kılyırın, titiz 

(fr.) mlnutlcux, metlcolux 

Maııt - yumruk 

Mutabakat - uyuıma (fr.) 

conformite 
Ademi mutabakat - uyuş· 

mazhk (fr.) nonconformlte 

Mutabık - uygun (fr.) con 

forme 
Mutad - belli, alışılmış 

Mutavaat (bak: lokıya 1) 

Mutavassıt - aracı (fr.) in· 

termedlalre 

Muteber - nyıh, 

llerlgeleo, g .. çeı 
Muteberan ( vilcuh, 

ayan ) - Uerigelenler, 

lirler 

eayılır, 

eeraf, 

llerlg· 

Mutedil - orta, ıhman, si· 

neo;ıll, (fr.) modere, tempere 

Motekld - inanlı 

Motemed, emin - inal 
Mutlak - saltık, (Cr.) ıbsolu 
Mutlaka - Ozkes, ille, (fr.) 

absoloment 

Mutmain - diniz, (fr.) con· 

vaincu 
Mutrıb - çalgıcı 

Mubdl, halik - yaratıcı, 

yaratan, (fr.) createur 

Muttarld - biteviye 
Muttasıl - bitişik, btrdfl· 

zftye 
Munfakat etmek (razı olmak) 

- oydaşmak, (fr.) coneentlr 
Muvıtf fakı yet başarık, 

(fr.) euccee 

Movaf fak olmak 

(fr.) reusslr 

başarmak 

Muvafık - oydaşık, onay, 

yerinde, uygun (fr.) conforme 

Muvafıkı hakikat - haki· 

kata uygun 
Muvakkat - stırekelı, geçi· 

el, gellb geçici, vaklteel, eğreti 

(bak: mevkut) 

Muvakkaten - şimdi lk, bir 

zaman idn, bir vakit için 

Muva1Blat (vusul) - ulaşma 

Muvaealıt etmek (vaeıl ol· 

mık) - ulaşmak 

l\Iuvaeıle hatları - ulaştır· 

ma kolları 

Muazebet (bık: devam) 

Muvazene - denklik, denge 

(bak: mukayese) (fr.) epulllbre 

örn1ık: 1 - muvazenesini 
kanbederek düştil, dengesini 
kaybederek dOşUl. 

2 - Arılarında muvazene 
var, aralarında deollk var. 

Tevazün ettirmek - denk· 
leştirmek, deogeştlrme~, ( fr.) 

eqolliber 

Muveç - bOkeül 

Muvazaa! - iki kat, (fr.) 
double 

Muzaffer - yener, utkao 

Muzahıret etmek - ark.la· 
mak, (fr.) aeelstcr 

Muzahir (hami) - arka, (fr) 
appul 

Mozayaka - darlık, sıkıntı 
ban, (fr.) gene 

Mozl - ışın, (fr.) lumlneux 
Muzlr - zararlı 

Muzlim - karanlık, (fr.) 
obscuı 

Muzmebll (medhuşCl mGnhe· 

zlm) - eıogm 

M uzmer - güdge 

Muztar (bık: mecbur) 
darda, sıkııık, (fr.) contralt 

Muzlar kalmak - ıora gel· 

mek, (fr.) etre contralot 

Moztarlb - göyndlü, göy· 
atık, (Cr.) lnquell 

Muztarlb olmak - göyn11· 

mek 

Mftbadele - değlı, (fr.) ec · 

hange 
Mübaderet - davranmak 

Milbadll - de~işmen 

Milbahaae etmek - ıytıo · 

mık, çatışmak, (fr.) di&eotM 

Mobıhl (bık: mnftehlr) -
övtıner, övGnçlG 

Mtıbaleğa etmek - abart· 
mak obarmak 

MtıbalAt ( bak: hloa ), 

saygı 

Mübaliteız - eaygaıız 

Liilbıll - senli benli, &ay· 
gHız 

Mübareze etmek vur ut 
mak, (fr.) ıe battre 

Mübayeat - satınıthm 

M ftbayenet - 1 ayrılık, 
dlffereoce. 

(fr.) 

2 - tutmazlık, (fr.) cootraıte 
Maberrld - soğutma; 
MGbener - mGjdelenmle 
MabeHfr - mOjdeleylcl 
.Mfibtedl - toy, ıcamı 

l\iftbteoi (bak: mGıtenld) 

Mücadele, cidal - uğraş (fr.) 
lotte 

MGcadll - uğraşıcı, uğraıkan 

Mdcıhede - dftrilıme, cete· 
leşme 

MGcıvlr - komşa 

Mdcedded - yeni 

Maceddld - yenllettlren 

MClcerreb - denenmlt (fr·) 

eprouTe 
MQcerred - ıoyat 

Mrıı:euem - 1 ıom, 2 c.. 

slmltmruJ~, tah11lanmıt 

Milcrlm - ınçla 

Macrimlyet kararı - nçlan· 

dırm" kaNrı 

Müctehid - ayman 

Milçteml - toplana~ 

M Gçtenib - kaç•ngan 

Müdafaa - m6dıfaa (T.K3.) 
eavgat 

Madafaa etmek - sngamık 

Tedafüi - ıavgal, 11vgalık 

MilJahale - karıımak (fr.) 
loterventlon 

MGdahale etmek - karıomak 

( f r .) İntervenlr 
MiidAra - 1 yClzegelme (fr.) 

cajolerle 

2 - (Bık: Mlnnel) (fr.) 
rekonnaluance 

MGdnat - emdeme, bakım 

Mftdavelel efklr (TutH ef· 

kir) - oylatma ~(fr.) eeunge 
d'ldees 

Mtıddet (imtfdat, temadi) -
stıre, uur, vakit, 11maa 

MGdekklk, mGtetebbl - lr· 
delmen 

Maderrle, muallim -
retmen 

Mtıdenen - dergin 

6A· 

· Örnek: Şemaeddln Saml'nla 

kamua mfldevveratı çok kıymet· 
ildir, Şemseddin Saml'nln b· 
moı derglnlerl çok de~erlldlr. 

MCldevver, l - YaTtrlaak 

(fr.) tond 

2 - Denolanmaı (fr.) tn ... 
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öyle ya! Sana Söyledim Sanıyorum. Ço
cuğumun Adı Da Tuğşad .. 

Ayhey, yaz günQ bir ağır 

yok ahında kalmış gibi terle· 

dlğlnl duydu. Sarhoıloğu arta· 

cağıva ayılıyordu. 

- Bileydim. 
Dedi, fakat devam edemedi. 

- S<>yle delikanlı, söyle! 

- Ne söyllyeylm? Göçebeli· 

~ime bığ.şla! Hem kusur yalnız 

benim göçcbellğlmde değil, ee· 

nln gftzdllğlnde. Kendimi kay· 

bedlyorom. Ah, ne olordo? 

Niye •Suetuo? 

- Boe llf !. 
- OJsun, söyle!. Senin ııtı· 

ııln bana çok tath geliyor. Se· 

nln yüzfin, bana biraz bayata 

hıtırlahyor. Söyle yiğit, eöyle! 

- Ne olurdn, diyecektim, 

sen bizim ellerde olsaydın! J/a· 

kat Myle Han, Bakan değil, 

bir çadırın k•zı olsaydın.. De· 

dlm ya, hep boe lakırdı. Seni 
unotul'&am ne mntlo bana? 

Genç kadı om yfizilnde bazf o 
bir göUlş titredi : 

- Unutursun dellkaolı! Ben 

ı\mdlye kadar çok yiğitleri din· 
Jedfm. 

- Dinledin, fakat hepsi de 
eenfn tacına, tahtına vargoon· 

dolar. Ben değHlm. Bana d6n

yada böyle eeyler J4zım değil .. 

- Ne güzel söyllyorsoa Ay· 
bf'y! Fakat ne çare? içelim ml 
birer tane daha! 

Aybey ayağa kalktı : 

Bana izin vnl n de gide-

mis. 

Müdblş - korkunç, 

MüdOr - direktör 
Müdiranı omur -

menler 

Müdrike - anlık 

yavuz ı 
yönet· 

Mıleddeb - edebli, uelu 

Mfteeaeee - korum (fr.) ine· 
tltotfon 

Mdeeetf - esef il 
Müeulr - dokonak!a, etkin 

(fr.) toocbant efflcıce 

Möeeslrat - etkinler 

Möes•fs - korocu (fr.) fon · 
dıteor 

Mfteyylde {kuvvel) - ber· 

kite (fr.) ııanctlon 

örnek: bu kanunun kuvvet 
mfteyyldeal. Bu kanuooo ber

klteel. (bergltge'den) 

Teyid etmek - berkitmek, 

sı&lamak (Cr.) altirmer 

Müfarekat - aynlma 
Mftfetdş ~ l11pekter 

MOf it, nafi - faydalı, asığl 

Mdflls - batkın 

Möfred - Tekil 

l\l6frez\ - bölek 
MiHrit - aşkın, aşırı {fr.) 

exagere, ex tranogan t 

Müfı<lt - (mllnafık) arabo· 
(fr ) pertorbateur 

Müfsitlik, münafık - bozot· 

çoluk, arabozanlık 

Mdf terle - yırtıcı 

M6heyyı - hazır 

Mühim - önemli 

M6hlmmat - cebe 

Mühlet - önel (fr.) delal 

Mahmel - savak, yüzü!!Ul 
(fr.) negllge 

Mtıbtedf, mGrted - dönme 
Miibar - Mühür 

ylm, Çünkü arkadaı,ım var, 

beni aramığa başlar. Gideceğim 

yollıar da çok uzalJ. .. 

Gt"nÇ kadın onu kolondan 
tuttu : 

- Sen benim bir iki gün 

mfsaf irtm~fn. Seni bir daha 

deneyeceğim. Hereeyden evvel 
bana şunu söyle : 

Blrgün gel~r, ıenl ararsam 
nerede bulurum? 

Aybey kederli bir ııesle : 

- Beni arayacaksınız ha? 

Ummam!. Hem ben btr g~çe· 

beyim. SJz ise .. 
Df ye mırıldandı .. 

Güzel Bakan yanma yaklaı,tı: 
- Katdır başını! 

Dedi. Aybcy doğruldu. Ha· 
ton Hakan, iri, siyah, alevli 

gözlerini Aybeytn gözlerine 
dikli: 

- Söyle, atalar yurdunu 

söyle! 

Aybey bıı,mı eğdi ve cevab 

verdi .. 

- Seni uadığım vakit bana 
ellnl uzatır mısm! 

- Elimi değil, canımı da 
uzatırım. Fakat bir oırtla : 

Bayrağıma, B•kanınaa hıya. 

net edemem, onlardan ıyrı· 

lamam!. 
Ve bunları söylerken, gayri 

ihtiyari bir hareket yaptı, ka· 
dını kollarındıo ftottu ve göğ· 

süne çekti. 
Dadaklarının buluştuğu yerde 

Mftjde (beşaret) - Moşto, 

mftjde 

Mftkafat - öden. öndtU 

Mük4fat görmek öden· 
lenmek 

Milkifat vermek - öden· 
lem ek: 

Mükaleme - konoıu, konuş· 

mı (fr.) oonversıtfon 
MftkAleme odası - konuıma 

odası ( fr.) parlolr 

Milkedder - gamlı (fr.) trlste 

Mftkedder olmak - gam· 
laomak 

Mükellef ağır, ytıklft, 

yOkdmlü (fr.) lmpose charge 

MftkellefJyet - ydkO.m (fr.) 
f mposltlon, cbarge 

Mükemmel - t6kel 

Müktesebat - edlnçler 

Mülahaza - düşftn 

MOlıihbam - şişman, etleç 

Mülakat - görQşme (fr.) 
entrevoe 

MQlAki olmak (telAkkl et

mek) - bulu!Jmak, kavuşmak 

Mülasık - blti~tk, yapışık 

Mtilatafe - şakalaşma (fr.) 
plafeanterie 

Mülayemet - yumuşaklık 

Mıl14ylm - uygun, yumueak 

Mülizlm (lklaıcl mülAzlm an· 

lamıca) - 1Bteğmen 

MOlazlml evvel - teğmen 

M ftlemma - bulaşık 

Mülevveo - boyalı, boyınık 

Mftlevves - pis mundar 

Müleyyin - yumuıatıcı, (fr.) 
laxatlf, emotllent 

Mnlgı - kıldırılmıı 

Mftlhak - olama, eklenlk, 

bağlı, (fr.) anne:xe 

llrnek: mCUbak bOdceler, ola· 

de bir aralık olsaydı, mubak· 

kak ki, bir kıvılcım çıkacaktı. 

Dilber kadın birdenbf re bt r 

yay gibi gerildi ; 

- Aybey, Aybey! Kendine 

gel! 80 yaptığın çok fena. Söz 

Vf'r, bunu onutacaksm d~ğil mi? 

Delikanlı bir sedire otnr· 

mueto. 

Baı,ı, ateşten bir topaç gibi 
oturmuştu. 

Başı, ateı,ten bir topaç gibi 
durmadın döofiyordu. 

Yanına yaklaştı. Ellerirıl, 

onun uzun, enselerine dök iıl· 

mOş, dalgalı saçlaruıa götOrdil: 

- Bo bir delilikti. Söz ver, 
unutacaksın bono değil mi? 

Bunu senden istiyorum. lmkAn 

olsaydı, seni burada .. 

Aybey başını doğrulttu. Onu 

tekrar yakaladı. O da bir h · 
dındı. Güzel. dinç, gftrbOı bir 

erkeğin kollarının arasında mu· 

kavemet edemlyecek bir halde 

idi.. 

Fakat dflber lı:adıo, bir bam· 

lede ayağı kalktı. Pençf'reye 

gitti. Göğsil şiddetle lnfp hl· 

kıyordo. Yllzü pembeleı,mlştl. 

Ve o dakikada onun l\yl• bir 

gftıelllğl vardı ki.. 
- İmkAn ol&1ydı yiğit, ıenl 

bu ellere Hatan yapardım. 

Aybey başını eğmişti. 

- Nereye dftştGm buraya? 

Bu kadını ben artık naııl unu· 
tacağım! İçimde bir yangın var 

ma büdceler 

Mtllbıkat - bığlantı, (fr.) 
dependanceı 

MOlbem - eılnll, (fr.) lnsplre 

Mdlhem olmak - eılnmek 

Mühim - esin veren 

Malh - millk (T. kö.) (fr.) 

la proprlete 

Mftlklyet - mftlklyet, (fr.) 
la proprlete 

Mftltecl - uğınık, (fr.) re· 
fogle 

Malteka - kavuşık, (fr.) 
çonfloent 

Mdltemes - arkıh, kaymk. 
(fr.) solllclt 

MOmanaat ve muhalefet et· 

mek - dayatmak 

Mftmaıelet - benzerlik eolli: 
MOmıısil - benzer, eş, (fr.) 

eemblable 

Mümeyyiz - ayırtman 

Mnmkftn - lmkAnh 

MOmk6n kılmak - imkAn· 

lıetırmak 

GayrimftmkOo - lmkAoıız 

Mümelk - ıılu, eli sıkı 

Mamtaz (aeli) - özgill, (fr.) 
origlnal 

MOmtaz (müntebab gOzlde) 

- ôzgünlok, (fr.) orlgloılhe 
Mümtazlyet (gozldellk) 

se~ldnlfk, (fr.) dJstloctlon 

MOmtenl - imkansız 

MOmtezlç - uyuşkan, (fr.) 
accomodant 

M ftoacat - yakarış 

Milnadl - ündecl 

MOnaferet - sevlşmezllk, 

soğukluk, (fr.) froldeur 

MO.oafık, müfılt - ırabo · 

ıan 

M ftnıfıklık, mftfaltllk 

- Baştarafı l inci yüzde -
Sovyet Rusya ı,ehrlmlz konso 

losu b•y Trentlyef ve madamı, 

emniyet mftdGrUiğü nımına 

bay Yaear Albar1Z, Tark öğ· 
retmen bayın ve baylarından 

bir heyd ve gaıeteclıerle daha 
birçok zevat karşılamıelardır. 

VllAyet, Balk partlet, beledlye 

ve Halkevl ile öğrelmenln na· 
mıoa artlr tlere yirmiden fazla 

bftket takdim edilmiştir. 

Bu istikbalden 'çok memnun 

kalan san 'atkArlar; gardın Çı · 

karlarken dıtarıda kendilerini 

karşılamak ve görmek içln top · 

lanmış olan yOılerce halk ta· 

rafından hararetle alkışlanmış· 

lar ve kendileri lçliı hazırlın· 

mış olan otomoblllerl !! misafir 

kalscakları Ege palasa gitmiş · 

terdir. Şehr~mlze gelen san'at · 
Urlar onfiçtılr. Üçü Bayandır. 
Şehrimize gelen artistler şqn 

tardır: 

Moskova akademik bOyük 

tlyatroeo şefi bay Steinberg, 
Moekova akademik bftyOk tf. 
yıtroso ikinci dlrektörft bay 

sanki.. 

Ansızın, gözlcrhıin önünde 

bir kadeh daha belirdi : 

- iç yl~h, dedim ya, setı 
aevfücek bl r merdain. Fakat 

ben, evli bir kadınım. Çoco· 

ğom dıı var. 

- Çocuğun mu? 
- Öyle ya!. Sana söyledim 

sanıyorum. Çocuğumun Adı da 

Toğşad .. 
Ayhey; 
- Toğşad, Toğşad! 

Diye mırıldandı. ( 1) 

- Sonu var -

( 1) Karilerim, bu kadını ve 
çocuğu Toğşadı hayali birer 

vak'a kahramanı ıanmaıınlar .. 

Ba kadın ve çocu~a birer ha· 

klkattirler. N cşrakt tarihi ve 

bazı Tdrk tarihleri, kendilerin· 
den kısaca bahsederler. İleride 
daha izahat verecegfm. M. A. 

arabozanlık 

Manakata eksUtfm, (fr.) 

adj adlcatlon 

Mdnıkışa - çatıemı, ıtıe· 

ma, (fr.) dJscoeslon 

Mon'akle yansıt, (fr.) 
ref lete 

Mdn'ıldt bağıtlı, bağıt· 

lınmıe, (fr.) conclo contracte 

MQnakkah - ırığ 

Manasafıten - yırıyarıya 

Mauıeebet - 1... oy1rhk, 

uygunluk (fr.) neceealte 2 ilgi 

(fr.) relation, rapport 3 sıra, 
yer (fr.) tour. 

örnek: 1 bu teklif in buuda 

hlo mOnaeebetl yok, bu öner· 

genin borada biç uyarlığı (uy. 
gonloğo) yok. 

2 - Beynelmilel mftniselıat 
noktıl nazarından, ~reıulosal 

ilgiler bakımından. 

3 - MOnaaebetl gelince ba 

rlcaenızı söylerim, sırası (yeri) 

gelince bu dllağlnlzl eöylerlm. 

Münatebet etmek - ııruı 

gelmek, yakışık almak, uygon 

dilşmek, elvermek 

Münaeebetlt milnasobetelz -
yerli yersiz, sıralı eıraeız, uyar 

uymaz (Cr.) a tout propos 

Kat'ı mOnaeebet etmek -
bozuomak, ligi keıımek, rompre 

les relatlonıı 

MOnaslb, mnVlfık - uygun, 
yetinde 

Milna&ebet getirmek - sıra 

sıoı düşürmek, sıraeını getirmek 

Münaeebctlle - dolayıslle, 

.... den ötürft (fr.) a propoe 

MOoaetb aorette - yolu ile 
( (r.) d'one façon convenable 

Münavebe - sıralışma (fr.) 

------------ 1 ~ 
Arkanov, Cumurlyet seçkin tecUer ve daha bazı zeft 

artistleri bayan Barsova ve vet edtlmlolerdtr. ,.,_ "9 
Maksakova, Lenfograd opera· San'atkıirlar bogfin Al ti' 
sındı balet artisti bayan Do· spor sr.haaında yıpılactk 1 

l •• 
dlnskaye, piyanist bay Makarov, eenllklerlnf görecek er ~ 
keman artisti bay Aystrak, leden sonn Kızılçolld ~ 
piyano profesörü bay Oborln, alanında yapılacak al ,,1, 
kompozltor ve piyanist bay lınoı da S':lyredecekl ;,/ 

Şostakovlç, l\toskova akademik Koou yerinde vali Ge, 
büyük tiyatrosu artistlerinden tarafından mlsaf lr sı n'at• dl 
bay Jadan ve Nortımv, cumu· bir çay ziyafeti verlletek;.j 

rlyd seçkin attietlerinden bııy Biltün lzmlr'Uler; art' k-' 
Pfrrgov ve Meseereı'dfr. ean'atk4rların verecekleri, 

Dost Soyet Uosyı'nın yilk· serleri sabmnzhlda bek1'ıl 
sek un'atkirları şehrimizde tedir. Herkes tarıfıodıO ~I 
kaldıkları gQoler lçlnd~ dört mevıoo edilmekte ol•P bd 

1
, 

konser vereeeklerdlr. Konser· serleri dlnlfyenler aoot• 
lerde o birlnclet bu akşam saat dakikalar yaşıyacaklırdır· ~ 

ı ,\ ar•• 21,30 da Halkevl salonlırıoda zmlr ve havallıt • 8 ~ 
verilecektir. Diğer üç konserin muhlblerl cemiyeti; atb• .. , 

'•'' nerede vrrtleceğl, birinci kon· ve neşrettiği eserleri sao ~ 
h 

...... ...-
serden sonra kararlaştırılacaktır. lara takdim için azır -1 

Halkevlnln salonları ve dış Değerli san'atkirların eeb~ 
kısmı dost Rusya ve Türk de ve civarda yaimık ıoatll' 
bayraklarlle donatılmış, eüııleo· ceklerl ziyaretler ve ~eı 
mlştlr. Sahnedeki hazırlıklar arzularına Lırakılmıştır· ;>. 
ve dekorasyon dO.n akşama BütOn halk; arsıulot11 'f ; 
kadar tamamlanmıştır. retli san'atkArlarıo f1111lr f" 

Diln de yazdığımız gibi de. yaretlerlnden çok btıyGk ,e Iİ 
ğerll san'atkArların verecekleri doymuştur. Gazeteaıfz; il -
konserler için Halkevl daveti· Rusya bftkt\metlnlo deA8~ 
yeler basttrmıobr. Bu davetiye· yüksek san;atk4rlarıoı 11el iJ 
ler dağıtılnuştır. İlk konsere ıdtoll 
şehrin llerlgelenlerf, ecnebi 

konsoloeları vr matbuat er.IL4oı 

davet edilmiştir. Konsere bu 

davetiyelerle gidilmek 14zımdır. 

• AreıoJueal şöhreti haiz olan 
bu değer il san "atk4rlar beledi. 

yemlıln mlsaflrlerldir. Egepa· 
lasta kendileri için ayrılan bo· 
suei dalrelerd6 kalacaklardır. 

Bugfto belediye tarafından 

şehfr gazinosunda mleaf lr san· 

ıtkArler şeref ine bir öğle zl· 
yafetl verilecektir. Ziyafete 

Vali General KAzım Dirlk, 

CamhorJyet Halk PırtJsl vlfa· 

yet başkanı Yozgat ıaylavı bay 

A vnl Doğan ve belediye bıe· 

kanı doktor bay Behçet Uz, 

Sovyet Rusya konsolosu, gaıe · 

alteroation 

MOnavebeten - sıra ile (fr.) 
a tour de role 

MQnazaı, nlH - kavga, (fr.) 
dlıpute 

Mftnaıaa etmek - kavga 
etmek, (fr.) ıe dlspoter 

Mftnblt, mabsnldar - bitek, 
(fr.) fertlle 

GayrlmGnbit - çerek, (fr.) 
lmprodoctlf, sterile 

Milncemld - donmue 

MOncer olmak - varmak 

Mtlnderlcat - içindekiler 

MOnebbih uyatıç 

MOoecclm - yıldızbakan 

Mftoevver - aydın, (fr.) 
eclelre 

MGnczzeb - arı, heri 

Münfıll olmak - ktismek 

Müofek - kopmuo1 ayrılmış 

Münferld - tek, ayrı, yal 
nız, (fr.) lsole 

Mftnferldeo -- ayrı, ıyr,, 

birer birer, kendi başını bek 

başına. yalnızca, teker ttker, 
(fr·) lsolement 

Münhal, münhı16t - açık, 

(fr.) vacant, vacances 

Münhal, milnbalAt, erirler, 

(fr.) solublea 

GavrlmOnhalAt - erimezler, 

(fr.) lneolubles 

Monhanl - eğrlç 

Münhasıran (b1Bren) - salt 
( (r.) excloslvement 

Müohat - loglz, çökek, 
basık 

Münhedlm - yıkılmış 

Münhezim - bozgun (fr.) 
mite en deroute 

Münhezim etmek - bozgn· 

na uAratmık, bozmak (fr.) 

ve kendilerine hoege 

Dnzeltıne ~ 
1ob,... 

DankO sayıdaki Y 
şöyle düyeltlyoroz: ' 

1 - ( Mizan ) kartılıl' 
olacaktır: (Tartaç, ter••1)· ~ 

2 - ( Teganni etnıek ) ~ 
şılığına (sayramak) sözil d~ 
tılacaktır. rf"' 

3 - ( Muganni ) k~pt· 
(sayrao) sözü de k.onıc• .,J" 

4 - ( Tegaool ) k9tf
1 

(eayra) da katılacaktır· / 

5 - ( Mezak ) kırt•:~. 
(zevk) sözü de boluoaCI ~ 

6 - (Minval) söıt040 1' 
ı,ısıoa ( Bak: vecih, tar•) 

lıcaktır. 

mett:e en deroo c 
MGnhezlm olmak -

mık, bozguna uğrınıık 
Milnkld (b•k: lokıy•::.;; 
Mftnkazl olmak -

gllnft gelmek 

Mdokesfr - kırgını 

(fr.) ıf I lige, brlae 
M#lntahab aeçklO 

elo, cholsl 

MOntıhlb seçlPell 

electeor 
Müntıkll - geçeDı 

(fr.) transmls 

Münteha - uç 

MClntebl olmık -
çıkmak 

Mftntehir - ôlilr 
MClnteklm - öçal•ll 

Milnteslb · - çatkın 

Münteşir - yaygın 

MO.phem ôrtGOç 

vagoe 0, 
aoG1 

Milpbemlyet - ôrl 

MGptedl - acısını (ft•) 
MGptelA - dOtkOll 

eprlı f}fJ" 
MGptelA olmak 'I 

olmak, uğramak, yık•1" 
(fr.) Etre eprls. ,f 

Mübtezel - OrtııP•1" 
ğılık. ) "' 

(lr· Mar11cıat etmtk -
resser. 

Mürafaa - Doroonı•· 
MOrabtk - Erişik. ,,. 

·~·1 Mürai (Rlyakıtr) -

(lr.) Hypocrlte. tJ*)/ 
MOrıUlk (rlyı, rtyak~ 

lkfytlzlül6k, (fr.) HypoP· 

Mdrebbl - EgltmeD• 
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; 
Kim Haklı?. lzmir Defterdarlığından: Devlet demiryol-

ı88ıaıoın vergi borcundan ötü~d tah-ill emval yasaeıoa göre Mez ıarındao: 
' 8 •- • -• haczedilen Giizelyard mahallesinde Azizler sokağında kain 1·1 "t •etırafı 1 inci yiizde - ealar dahi, kabol ve derohde A •} y 

~ '•htı• sayıla ddkk4n tarihi ilandan itibaren ylrmlbtr gtio milddetle 1 e ovası •Qbt ıye ilcretl alıyordu. edebilirler mi? 
Muhammen bedelleri ile mik· 

tarları aşığıda ya7Jh elbise, 
palto 'Ve ıerpoşlaran 18 ·5· 935 
camarteel giloü 8Ht 15 de lu· 
pah zarf oeullle Ankara'da idare 
binaeında tekrar ekelltmesl ya · 
pılacaktır. Bu işe girmek isti· 
ytnlerln 449S,72 llraltk mo· 
vakal teminat vermeleri ve ka · 

erik C İ ıatılığa çıkarıldığından pey ıürmek latlyeolerln Defterdarlık 
ü ~ ümurlyet un fab· - otnl temin ederiz, h 

11 
k 1 1 ~ •t il& htıa~ 15 kuruşa tenzil ~eklinde blöf terle belediye ta e At alemine gelme er . 23 28 3 8 1171 

~~t ctnılştl. Buna keroı da kaeaenıı zarara ınketmek bir Deniz Levazım Satın Alma Komis-
l,tQ Ye fıbriklıı tarifeyi 16 cinayettir. Memlekette her fab. 
~"k lndiraıek mecburiye· rlka mllletlndlr. Belediye dal· yonu Reisliğinden: 
8tıa~ldı . reel ekmek, et gibi tahnlye· Tahmin edilen bedelJ 100,000 lira olan 2000 ton mazot 

' Y•tıdıre cftoıharlyet fabrika· ye de bir nark koyablllr ve bu 9.mayıs.935 peroembe gftnft eaat 15 te Kaeımpatade komleyon 
\ 0 • Belediye fabrlkaıı suretle ne millet, ne de mille· blnHında kapalı zarf aeullle ekelltmlye konulmootor. Şertna· 
' ~rlhlerde fazla le bol· tin kHaaı hiçbir vakit zarar meal bee lfra mukabilinde hergfto komisyondan alınablUr. Mo· 
•tte~ ide (İdare etmiyor) dl· görmez. Yanho heeablerla ken· vak.kat teminatı 6250 liradan ibarettir. İıteldllerln muvakkat 
~I tarifeyi bir kornı yOk· dlmlzi eldatmıyahm ve mem· teminat makbuzu veya mektoblarlle kanuni belgeleri havi teklif 
'l... le 3 · mektoblarını belll eaatten bir BHt evveline kadar komleyon 
.. :"ltl • Benedenberl 17 ku leketl harıb etmlyelfm. 
~ ıe yapıyordu. Diğer fab · - ·----~ retıllğlne vermeleri. 2!1 28 3 8 1157 

htı,.t~ da ayni heeabla çahşı. Oksdrenler! Mut· Kışlada Mfls. Mev. satın alma komisyo-
~feııı · BogOnktı gmzetede ise laka (Okamentol) nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 
';~11 11 

35.40 kuruş olduğu Ökso.rnk Şekerle· 
iL ını, Miiıtahkem mnki ı.a al. ko.oundan: "Uett ve yazılmıotır. Do rini Tecrilbe Edi· 
'14

11
'-- tı dıba eekl zamana alt 1 CC:: Mat. Mv. için pazarlık ıaretlle demir kapı, demir parmakhk 

h ·1111 nız. • ,,,,,,,..,. İ ."'ille ••lktrdır. o tarihlerde -.... yaptırılacaktır. haleıl 14.mayıı.935 eah gtıo6 eaat 10 dı kıt· 
~t le •tnele tlcretlerl hali .....1 ladı Met. m-.. aat. ıl ko. nanda yapılacaktır. Muhammen bedel 

!C ~''ılı llııuan g mfell idi. >- 420 liradır. Mavakkat teminat akçesi 31 lira 50 karoetur. İetek· 
~ ?.ti beraber Kasaba, Sa· ~ lller şartoameelnl hergön kışlada Mı· mv. ıat. al. ko. oonda 
~~ •11111 ve Bergıma'da 00 görebilirler. İeteklller temlnıdlarlle birlikte ihale aeatlodcn eve\ 
l\~ '~•rı yokta. Şimdi lıe Llı.I komisyonda bulunmaları. 29 3 8 13 1226 

~İtly, Qt fabrlkalardan, gerekle > Mtıetıhkem mnkl aa. al. ko. dan: 
~ bot e Denizli fabrlblann Met. Mv. kilo göster~ceğl yerde pazarlık suretlle bir teelı ya· 
~bet bol un getirilmekte ve Z: pılacaktır. Bedeli keşfi 353 lira beş kuruotur. 1\lonkbt temi· 
~CGQ QıeydaalDı konmaktadır, <C natı 27 liradır. İbaleıl 4.5.935 cumartesi gftnd sHt 10 de Mat. 
11tf~ tthlr içinde, belediye >- Mv. aat. al. ko. nanda yapılacaktır. İsteklilerin her gftn oart· 

6" ~'ille~ 1 
hariç ol mık azere c( namesini komlıyonda görebilirler. Pazarhğa letlrak: edecekler 

"lıtı b;tla on ihtiyacını mu· al ıartnemeelade yazılı veelkalarlle birlikte ldolıda ea. al. ko. na 

~~~~' boçak mlıll fstlhHIAt CC:: ınO.rıcaatları. 1279 
~ ~~il fabrikalar mevcottar. ve l'flrjen Şahapın Ll.I M il E ) Ak M d J d 

~•eıı,ı de OD gelmektedir. En Oetnn Bir Mfls· c.!:J lzmir i i m a n Or üğün en: 
~ ~I ':Yb, bo şerait altında hil Şekeri Olduğu· Ll.I Lira K. 
~ 1e flcretlerl 15·17 ko· nu unutmayınız. Q Buca aoağı mahalle fazoll sokağında 1 numaralı 55 

; ~ fta;~kıra çıkıbfllr, ne de Kuvvetli Mfls hil c:E metre murabbaı arsa 
~ ~~ ''1 yGkııelebillr. Yani İstiyenler Şaha >- .. .. .. k6prftltı ıokağında 19,21 eekl ve 

dedfklerf feyfn •Gcod ,,,,,,,..,. yeni no. 200 metre murabbaı area 
l'I it ' Sıhhat SftrgO.n -.... 

~ "'~\ •t lyyen lmkAneısdır Ul " M .. 9 eylul aokağanda 21 eeld ve yenl 
81 ~1- d Q fabrikatör, fabrika. Haplarını Maruf · no. 131,58 metre m. arsı 

~ ''1tıt L ecza depolanndan 't, lfatt teAllde lşlemeıinl " yakarı u tınaztepe ıokağınde 15 no. lı evin 
, ' l nnlardan bir mlk· ve Eczanelerden • yanında bllA no. lı 93,52 metre murab,,aı arııa 
~~ ~ '~ôrıe bile fabrikası · Arasınlar. w M " daatepe sokağında 41 no. 24.2,46 
t'gl dtb ldığı gGnlerln yapı· '•••••-••iııılı•..ıll' metre murabbaı arae 
,"' -..:t Layo.k zaran bu 80· işçi Aranı yor " .. .. .. 3 DO. 131,00 metre mn· 

t~ ... 
1 
llla~a -ve tel6fl et· rabbaında areı ~ Tarıoeta Çukurova bez fab· 

'· ~ı~ •oıt, rlkaeı tezg,hlerında çahşmak " " zafer caddesinde 4:1 eski 47 yeni 257,24 
~~~ bb 'q)~ nn fabrlkıeının, ftzere 50 kadar loçlye ihtiyaç metre mora ıı aree 
,, Gcrettnl, .klloııu 40 vardır. » " ayn ıokağında 1 yeni numaralı 232,75 

.J ' e, Y•tıl Lll l 1 - Dokuma tezglhlarında metre murabbaı 
fi' {~ t11dt A eı 11,25 ku· 

,ll~lıeıı) rrae8ı, bay Rahmi çahımış ve ite nkıf olmalıdır. Boca paradleo kızılçullo cadde1Jlnde bili numaralı 

~~"'ıa •. 'ltı ıöyledJ&f gibi, he· 2 - Makinelerimiz son ılı· barakayı mOetemU 2074,75 metre murabbaı erse 
.... '"9l ı:ı tem olduğa için lyl bir surette G h 11 ı t t f t k " d 3 1 -... etılt değildir. Fabrika öztepe ma a es n n e e epe eo a.,ID a numara ı 

'\ "tf t çahoan bir ameleye fazla kı· 198.86 metre m. arsa 
' • eokUttlle montaıem zanç temin eder. Fazla tafel· 

~ ~'-Clak Karaotlne'da dllher ıokağında 9 numaralı 273 metre 
~.:bt bir taraflı çah· lat ve oeraltl görmek ve kaydı murabbaı area 
~ 'te bn 1 d için a mayıs 935 terfhfnden 

11) t.ı ll11c ... 1 c;ı •ıma a, fahri· Göztepe çankay• sokağında 2 oumıratıjlı demir ka · 
'' "'llııı "ltd h itibaren İzmlr'de lKaraoeman 

ıı.. 1 'ttt 811 arlç kalen 1 h d 1 k R b pılı ve dıvarlı 401 metre murabbaı arsa 
..,.11~ taı. 1 oğ u anan • ip l çl a eloo 

l llıj a.. CQ ar, OğüUUecek Karantina leke caddesinde 90,92,94 no lı arsadan mftf. 
(~ ll '"44Cak d Polltl'ye miiracaat edUmeel 

~'it, t~bıu,1 öyrtte blrlol te· llAn olunur. 6 D. rez blr parsel no. h 294,50 mttre murabbaı area 
~~ ltlet er. ani aydı bir r Karantina 1 .. kele c. 90,92,9.! no. lı arsadan mftfrez 
g~ t-.ı._tQ• Qç hafta hoe kalır. Doktor iki pareel no. lı 243,56 metre murabbaı arsa 
~O 1ttde ~' nazaran işlediği Karantina maballeei halll rifat sokağında 262,1 kapı 
'~ 'llt~ .. her kUe fabrikaya Osman Yunus oumar11lı olup 15,16,17,18 pareellere ifraz olunan 
~ tllalolor. Halbuki Deri ve TenaeOl Haetahkları 15 panel no. 113 metre murabbaı mftfrez areı 
t~l tı_t't • ııfgorta ve ealr Mütahaıısıaı 16 .. " 125 .. .. •• •• 
gk" ~tat 11

1 
dı lıiyıkıle beıab 17 " ~ 126,25 " .. •• " 11"1 ,_ HergQn hastaları ııebeh 1111at 

'11. 'lltd. •-oq;ırodır. İ•lemedlğl 18 " " 13 8,7 5 " c. ~ c. ~tı " lfe in" v 1 O dan akşam altıya kadar 
'tıı... 1 Qı uatıhdemln ma· kabul ve tedavi eder. Memdohlye maballeelnde mumcu zade ıokağında 30 
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800 

117 80 

97 40 

56 50 
62 50 
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12 
35 

.,_"'ti tcb • 

) 
•ıt, •tn,

11 
~tı maeraf lar -.e Adreı: Kemeralb Şamlı 80 kapı 40 taj numaralı 10 metre murabbaı area 10 

it· '~ '-t,, hll. yevmiye 100 kak numara 19 Yukarıda yazılı arsaların bedelleri peoln pare ile ödenmek 
~.~alt._ bg~rftr ki, şehirlilere üzere 12,5,935 pazar günü saat 14 te ihale edilmek iizere md· 
~~~'lı11Qı:~edıy., kaeaeı hona yazın Geldiğini zıyedeye konulmootor. Taliplerin o ııaıtte Milli emlAk mftdftr· 

~\ltl' 'etaed için fabrika he· H b V lüğftne müracaatlerl. 3 8 1207 

ft) ~~:~:~ ~·1:tu:et~~d!o Labllanr .l
8
lr

0

a a er eriyor e llll!l!llllllllllllllll!lllll!llllllllllll!lllll!lllllllllllllllll!llllllllllll!!!llllllllllllllll 
··~ ~" a • Babrlbaba eahll park gazino· - • 

o' & ~Q,:I' fabrikalar da ZI· eu açıldı. Geceleri berrak elek· ~ 1zM1 R 
,~ ~ tfectı tılarnaz. tlrlk lAmbalarlle nurlu bir yaz = 

~~e.''b;i~.:::ardkan kortu•m•k geceel h•yatıoı baı•am•ıı bolu· ~ Esnaf ve Ahali bankası 
,f "~~ ltıe•cod k •pattığı tak· nen bu sevimli bahçemiz ma· = 

\, lııık l'e abetler karşı yııın birinci gftnftoden itibaren -
~it! )o\ttı Cebbeııloden hiçbir çok yObek bir mozlk ile nef · 
ı... I(~ I', (( 
'l(tııt ite apatnuedığı tak· eeloe neo'e katacakttr. 
~tt e'tl ,I tıç . dön uncunun Sahil park gazinosu boıeoe 
tı,, ee.. çııı 
~~ "'il fab ' nılllet kHaaı lsmlr'ln en kibar bir bahçesi 

,_ '~ tik t 

._btı, ttı'ebtıt • ıarırını ôde· oluyor. İzmlr'lo maruf, emin 
O• ~ı,11 'tın1._ kalır. Belediye adamlarından otelci bay Baerl 

b ~--Ctıl ltleıneefne taraftar ile meohur lokantacımız bay 
l. Qt~ ... , 

/ ııt dı,e k IOrırıoı? Süleymın'ı ve Mebmed Erıltayı 
lı\ ~ettlek .._.ı, hiçbir zarar uhtlpark gazinoıonda lo baoın· 
'oı,t,~ ~attlle fabrika icar· da görmek için maklyetlol aöy· 

' b1qa Ctıdllerlne terbdt lemlye baob ·lıışıaa hl~ dellldlr 
Q lhlt . 

et halinde çaltı. zun11derla. 

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Merkezi : i Z M i R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, Turgutlu 

Alaşehir, Tire •. 
•• 

HerUlrlft Banka Muamelatı Yapar .. 

Bir ıeoelllr. mevduah % 6 
% .t,1·2 

4. faiz verir. 
Ahı aylık ,. 
V edeslz heeabı carilere 

Göztepe lekelest aile yovaeı, 
mayıeın bfdncl çarıambıl 
gilnü açılacaktır. Geçen sene 
sayın mileterllerloden gördü· 
ğCl fevkalAde rağbet ve te· 
veccahten cesaret alan yuva 
mfteeelelerl, bayıl daha mil· 
kemmel ve çok daha mftııalt 

ferblbat almak euretlle yu· 
vayı açacaklardır. 

Göztepe elle yavaeı, asri 
bonfor, ucuzluk, temizlik ve 
hattın içkilerde nefaaet temin 
etmlt bolanayor. Yun, 81· 

yıo mOıterllerlnl memnun 
etmek için hiç bir fedakarlıktan 

çeklnmemlotlr. Göztepe aJle 
yuvasına şeref •erecek olan 
eayın mOşterllerln her suretle 
memnun kalacakları ınuhık 
kaktır. Bir defe tecrftbe kj. 

ffdlr. 

Mez Aile Yuvası 
MOsteciri Kenan 

Kitabınıza Güzel 
Bir Cilt Yaptır
mak isterseniz 

Yeni kavaflar çaquıı 34 numarada 

ALI RIZA 
Mftcellithanesine uğrayınız 

OPERATÖR 

or. Kamil Ahmed 
Merkez 19keri heetaneel 

operatörtı 

İkinci Beyler ıokağı Beyler 
hamamı karşıeı No. 41. Her 
gftn ftçten ııonra haııtelarını 
kabul eder. 

Telefon 3686 

--· nunun tayin ettiği veelkalırı ve 
işe glrmeğe maoll kanuni bo· 
luomadığına dair beyanname 
ve teklifler lle ayni giln eaat 
14 e kadar komisyon rclellğlne 

vermeleri IAzımdır. Bu işe ıld 

ıartnemcler 325 kuruş waka· 
bilinde Haydarpaşa, Ankara 
merkez ve İzmir veznelerinde 
sahlmektadır. 

Takriben 4709 tıkım ve 
parça laclverd eerj, IAclverd 
şayak ve gri şayak elbise, elyab 
koetör, gri şayak palto. laclverd 
çuha, kırmızı çnhı, lacherd 
şayak ve gri şayak şıpka. 

Muhammen bedeli 
6!i97 4,35 lira 

980-1264 2. 4, 6, s 

Torbalı tapa memarloğondan: 

Bavazbışı köyftnnn Bardakcın 
çukuru mevkUnde ,arkan oahtn, 

garben balıkdığı, ştmalen ça· 
kal be.kir, cenaben mukevelitçı 
AH arazllerlle ~evrlll tarla Ank· 
başı köyOnden İbrahim oğlu 
Yoaufun haricen ahardan tefer· 
roğ etmek earetile 40 seneden· 
beri bil4 eened taearrufunda 
iken vefatlle vereııeel heyeti 
ihtiyariye llmahaberlle yeniden 
teıclllnl istemektedir. Bu yerin 
tapu kaydı bolonemadığıodın 
mahallinde tahkikat yapılaca · 

ğındın bo yerde elika ve ilişiği 
olan nrea on gfto içinde Tor· 
balı tapu dairesine mftracaat 
eylemeleri. 1277 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban
kasından: 

Hfeeedarlarımıza 1934 aeneel için tek hlaae itibarile verllmesl 
hieeedarlar umumi heyetince onanın 490 kuruşluk eafl klrın 
dığıtılmaeana beşlenmıetar . 

Hlıeedarlarln merkez bınkaeı şubesi bulunan yerleede 1 ma· 
yıetan itibaren doğrudan doğraya şubelerimize ve bunlardan başka 
yerlerde de 15 mayıetan itlberen ziraat bıokaaı şube veya aan· 
dıklarına mürucaat etmeleri UAo olunur. 1276 3 5 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden 
Emhlyet müdüriyeti müteferrika eşya ambarında mevcut sırada 

eeya 7·5·535 ealı gftoft eaat 11 de mftteferrlka kelemi önnnde 
ve zl kıymet eşyada ayni gönde kuyumcular çarşısında ıaat 14 
de · pızarlıkla eahlıcaktır. Taliplerin o saatte mahallinde hazır 
bulunmaları. 1278 

lzmir Posta Telgraf Telefon Baş
müdürlüğünden: 
Şeblrleraraeı koouomaeı için telefon şirketi aantralıo• 2150 N. 

ile mftracaat edilmesi. 1275 

lzmir Memleket Hastanesi Başta
hihliğinden: 

İzmir Memleket h11taneeloln 285 lira 50 luıruş bedeli keo· 
flyeli kömür deposuna yepılacak beton 5,5,935 günlemeclne 
raetlıyan pazar gftoft eaat 10 de açık ekelltmlye konulmuştur. 

letekHlerln o gftn haataneye mdracaatlerf. 1257 

Türkiye Ziraat Bankası lzmir Şu
besinden: 

Mevltll 
Dar ağaç 

Sobğı No. 
hücum 14 
Paralı köprtl 128,84 
caddesi 

Cinsi 
hane 
dftkk&n 

Bornavı Merkez 9,11.21,23 hane fe dOkkAn 
4. İatanboilu oğla 11 hane 

Bayraklı Menemen caddesi 43 dükkAn 
Darağaç Paralı köpril 139 •e 141 arı• 
Halkapınar Demlryolo 28,26 bıbçe 

Ynkarıdıkl emvalin icarı 23,nlHn.935 tarihinden ltlbarf'n 
m6zıyedeye çıkanldı. 1baleef 14,mayıe,935 sah güoOdür. Kira · 
lamak letlyeoSerlo yüzde yedi buçuk pey akçeslle birlikte ihale 
gGnO eaıt ondört buçukta baukımı11 milracaatlerl. 3 8 1179 



llllf lllf fll ~.tıue - 8 lllf lf lflllf flfl 1 • A r. A D O L U f ftllll 3 Mayıs 

~ 

Şevrole 1935 ---
-----------
-----
------------
-------- Doşu1r1101fil gtY~eOOüğö ücçü1r11ö1r11 . ... ...... ~ ....... 

- ,. ... r--. ~ --
--

'fi • 

otonıohilinizi ŞE\'ROLE alır~anız güzellig• 
ile nıütenasib servis hekliyebilirsiniz. 

Beş kişilik sedan otomobili 

~---------------------------= Konfor ve Emniyetli Seyahati Ancak ŞEVROLE ile Yapabilirsiniz 
~ Şevroleyi Sağlamlığı ve Ucuzluğu ile Herkes Sever. İki kişilik spor otomobili 
-
= Acentası Birinci Kordonda J. V. O'CARROLL & O. KUTAY 
~ 11111111111111111111111111111 lll lll 1111 111111111111 1111111111 1111111111111111111111 1111111111111111111111111111il111111111111111111111111111il111111111111 11111111111111111111111111111111ilil11111111111111111111111111111111111111111111il1111111111111111111111111111111111111111111il111il1111111111111111 il il il il ııı~~ 
Ali ~ehir ban kası. v~ N. Vaıı ,111111111111111111111ııır Doktor •111111111111111111111111, Oli~ie~ ve şnre~f 1 

' VV. f · ll. - A K l T _ sı Lımıtet VııP 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. Oer Zee = • ema onay ;; 
O 

a ~ ~ 0 - Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar : Acentası I 
~ m o lr t:::::;if' y lQJ e ~ o & Co. = birinci sınıf mütahassısı SE CendeU Ban. Blrlocl ~D 

UEUTSCBE LEVANTE LİNİE = Baamahane istasyonu karoısında dibek ıokak haoındaki Müved· § Tel. 2443 µ4 
ikinci kordonda Borsa clvannda kendi blnaeıoda 

TEl:..EFON: 2383 --·····---
Hertürlü Banka Muamelatı, Emtea 

K umusyonculuğu .. 

l\1üsait şeraitle mevduat kbul edilir 

Hububat, Ozflm, incir, pamuk ,zeytinyağı, afyon ve 
sair emtia kumusyonculuğu 1apılır. 1\lalların vnru· 
(lunda sahiplerine en mftsait şeraitle avans verilir. -lzmir Maarif Müdürlüğünden: 
İzmir lnkılAp okulasıoın 800 lira 35 kurotlok inşaat iti 19· 

4.935 Perşembe güoilnden baılamak üzere 15 gOn için açık 
ekeiltmlye konulmuştur. Bo işi yapmağa istekli olanlar ket lf 'e 
eoir evrakı görmek Qzere hergün l\Iaarlf mQdiirlOğOne, eketltml· 
ye girmek btlyenler de 5 5 935 pazar günü saat 9 dan 11 e 
kadar 60 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat mektubu ile be· 
reher vilAyet encümenine gelmeleri . 19 24 28 3 1113 

"SAMOS,. vapuru 29 nisan· _ det ııalonu üstünde 30 sayılı ev Te muayenebaneainde ııabah saat 9 = The Ellerman Ltoe9

181, da bekleniyor, 2 mayıea kadar =: dan akoam eaat 9 a kadar hastalannı kabul eder. = 0 RUNU vapura 0 .i 
- - " 1tı• 

Anvers, Roterdam, Hamborg =: Müracaat edon haıtalara yapılmaııı lizımgelen sair tahtilat ve S nunda Londra ve /iP ~ 
ve Bremen fçln yak alacaktır. = mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmaııına cevaz gö· = gelip tahliyede bofuo•~ ~ 

"ALİMNIA,, vapuru 8 ma· § rülen Pnomotoraks (hava vermek) muayenehanesinde muntazaman = ayni zamanda Londr• f 

yıstı bekleniyor, Anvere ve 5i11111 yapılır. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllf lllllllllllllllllll'fffi için yük alacaktır. 11 İ 0ALLGERİAN,, vapor ol 1 
Hamhorg'tan ' yük çıkaracaktır. Fr teli• S V A t r',;; a 1 perco apur cen ası yıı baolaogıcındı ],{fer ı.te" 

" BERAKLEA ,, vapuru 13 o:ıe~ 
ı Senaneea'dan bekleD ~ 1 .. ıı . 

mayıeta bekleniyor, 16 mayısı ROYAL NEERLANDA S KUMPANYASI ı.ı" f • 
Deuteacbe Levaote ~S 

kadar Dükerk, Direkt, Anver1, 0 ULYSSES., vapucu 13 nlııanda doğra Malta, Anvere, "ANGORO vapufll , 
Roterdam, Hamburg ve Bremen Roterdam, Amsterdam ve Bamborg limanları için yok alacaktır. " Bredle 

sanda Hamburg, dff· 
llmıolarına yOk alacaktırr. "HERMES,, vapuru 16 nisanda limanımızı gelip yftkünQ bo· Auvera'ten beklenıoekte ; ~ 

ARMEMENT B. SCBUIDT · şaluıktan soora Borgaz, Varna ve Kôstence limanları için yük Not Vurut tarihleri ,e I_ 
HAMBURG alacaktır. purlann ldmlerf osetfoe ~l 

" HANSBURG ,, vaporo 2 11STELLA 21 1 d 11 1 A R t ,, nporu n san a ge p mayıata nvera, O· tlldlklerden mes'oAUye 
mayıata bekleniyor. Hamburg Uerdam, Amaterdam ve Bamburg limanları için yftk alacaktır. edilmes. /i iç 
ve Anvere'ten yak çıkaracaktır. BERMES ) 
SERVİCE DİRECT DANUBIEN " " 4 mayısta gelip 9 mayısta Anvers, Rotterdam, tJ ıt 

Ameterdım ve Hamborg limanları için yük a.lıcaktır Tayyare Piyan~ dr ~ 
TUNA HATii SVENSKA ORIENT L1NIEN •fl J' 

"ATID,, motörO 12 mayısta 19 uncu Te rt lr 
bekleniyor. Budapeşte, Bratls· "SMALAND,, motôrü 14 nlaanda Roterdam, Bamburg, Co- t•' 

peohagen, Dantzlg, Gdynıı,Göteborg, Oılo ve lıkandloavya Iet'le • SatılıYO lav, Viyana lçlo yok alacaktır. rı 
llmınlarana hareket edecektir. ,,. 

TuE EKseoRT sTEAMsaıe Boyok Ikr1.1 .. 1ı 
" CORPORAT~ON ••ERLAND., motôrü 2 mayısta Roterdam, Bamburg, Copen· pJ>' 

"EKSELSIOR,, vapuru 3 hage, Dantzlg, (;dynla, Cöteburg, Oslo ve lekaodJnavya Uman· 

25000 
}J'(d l::DOKTOR 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi Rontken ~lfttahassısı 

HERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 
ve ELEKTf RİK TEDA VİLERI. 

YürOmiyen ve Bilhassa RAŞİTiK Çocuklara Ultra-Violc 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri Yapılır. 

• ikinci Beyler Sokak Fınn Karem No. 25 • Tele. 2542 • 

ithalat ~ ümrüğü Müdürlüğünden: 
Alman itUArına bağlı kontenjan listelerine &fren nesnelere ait 

bP:yooo melerden enhlplerl ellerlode olanlarının '1·5 935 cumar· 
t~aı ak ~nmına kadar mutlaka gümrQk idaresine getirip teslim 
etmeleri, okel takdirde kontenjan aır lımnın geclkmeelndeo do· 
ğııcak mesullyetio ııabiplerloe alt olacağı llAn olunur. 2 3 

larına hareket edecektir. P 
mayısta bekleniyor, Nevyork SJ<:RVICE MAR1TIM ROUMA1N 
için y6k alacaktır. 

11 EKSMINS1ER,, vapuru 15 
, mayJBta bekleniyor, Nevyork 

için yük alacaktır. 
N. B. - Geliş tarihleri ve 

Hpor tarihlerinde acentemiz 
hiçbir mes'uliyet kabul etmez. 

T~t,.fon No. 2007 200Q 

SIHHAT 
ECZANESi 

Hamdi Nüzhet 
Ucuz, taze, temiz illç bulunur. 

11 Baıdurak - BOyftk Salep· 
çt Hını kırt111nda .. 

Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 
" ALBA JUL YA ,, vapuru 1 mayısta gelip 2 may1&ta Malta, 

Cenevo, Marslly ve Barselou'a banket edecektir. 

"PELEŞ,, vapuru 26 mayısta gellb 27 mayısta Malta, Marsilya 
v,, Banelona hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 
İzmir Nev· York arasında aylık muntazam eefer 

11RINOS,, vapuru 30 nisanda ( Doğru ) lzmlr'den Nevyork 
için ytık ılıcaktır. 

Hamlı: llAnlardıkl hareket tarihlerindeki değltlkllklerden acente 
mea'ollyet kabul etmez. 

Fazlı tafeil&t için İkinci Kordonda Tahmil ve Tabliye ılrketl 
binası arkuındıı Fratelll Sperco acentalığını mtlracaat edilmeel 
rica olunur. Telefon: 2004 . 2005 

Mnkafııt 

20000 Ii'9 
) 

~ 
o~ 

Aydın demlryolu uıJJ Y 
dürhlğünden: 0 ltJ 

2 ·5· 1935 taribfPd:lt lf"I 
ahire kadar herhangi 0~ I 
yondıo diğer bir f1tı91 ~ 
ııaacak kllkürtler içi~,~~ 
tarifeden yOzde 66 °110 r 
tenzll4t yapılmak sote• 

tatbik olanıcıktır. 

p 


