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KURULTAYI 

B. Avni Doğan 'ın Sözleri 

• 

K "y·· tatnrk, ur 
enclerini n adları Altı a ağırdı. 

~latQrk, Uçuş Alanında Korsofe"'G~J:rek Dedi Ki: "80tün UlusJarın 
~ ll~Qk Dö1enle Ozerinde Çabştık1arı Bu Yöneyde Tork Ulusu Da Şilh· 

Fırıncılar Kooperatifi 
Ne Şekilde Çalışacak? 

tsız Yerini Almalıydı. Türkiye Cumuriyeti Hükumeti Kara Ordumu
tlltı Yanında Donanmamızı Kurarken Hava Filolarımızı Da En Son Ha
;• A.raçlarile Düzenlemekten Geri Kalmadı. Şahıslarile Onur Duydu· 

1
11tnuz Hava Suhay1arımız ve KomutanJarımız Da Yetişmiş Bulunuyor· ;r. Dçmanlarımız Her Zaman ve Her Halde Ulusun Yüzünü Ağartacak 
~ek Değerdedirler.,, 

Fırınlar Azalacak, Kazanc Artacak, 
Ekmek Narhı inecektir. En 

Küçük Hisse 5 Liradır. 

Atat"r 'ün Söyle ı 
~~Qrk Çocuğu, Her işte Olduğu 
'>ıh· b ı Havacılıkta Da En Yüksek 
ti llteyde Gökte Seni BekJiyen Ye· 

ili Az Zamanda Dolduracaksın.,, ..._, ----------------, ''ta, 3 (A.A) - Rei9icüm· rinde her bucağında nasıl bir bil· 
'~tk; Türk kaın kurumu• gi ve kendine güveniliyor, dola· 
~ Q 7•pılan açılıeı mera• ıılıyorea yurdun aeugmanmda da 

t., tu eôyleYi ıöylemiıtir. ayni suretle clolaıabilmelidir. Bu 
, ~· Baylar! iae Tilrk'ü çocukluğundan vatan 

' ~ına dGoyamız, bilirei· kuşlarile, vatan havau içinde ya· 
~tan, ıaclan ve havadan np alıştırmakla baılar. 1ıte bu·I 
~ b.. · Bayatın da t:ııas UD· gün burada bizi toplıyma eebeb S ~ değil mdir? Bu un· o katsal ite batlama ayımdır. Ha· 
~, hırinia ekaikliği, yalnız ncılık kınavına ciddi aanluıala• 
~ ~etil. sadece bozukluğu nnclaıı dolayı hüUmete, genel 
~ 111ı'klıındıklar doğurur. kurmay baıkaoı 1ayıu Maretal• ve 
~,, ~e ulaıpı aeYen, oaa Tdrki1e Hna kurumu bafk11111, 
~ !'liyen, yurdunun top- değerli arkadaıımız Fuad'a bu· 

' denizlerine olduğu gibi rada özel minnetlerimi ıuoanm. 
~ ._~ d. ilginliğini hergün bi· Bu ödevimizi burada bizden de· 
~~gıltmalıdır. Bu ilgin· ğerli yardımlannı eeirgemiyen 
, ~Ilı il.yat örneklerine dostumuz Rus SoYyet Cumuriye• 
~~-l' • olur. tine ve onun sayın büyük elçisi 
~' ı.. llltaıılan türetti, onları B. Karahan'• önünüzde açık.ca 
~ ft~ , Ptırdı da ancak insan· d 

.,;.~ teıek.ldlr etmekten kıvanç o• 
htt ~:~ yapyabilmeleri için yanm. 
ı.,. · ~ ıate egemenliğini de 
l~ bQ;. l'•biate egemen olma• Türk çocu~, her iıte olduğu 
tıbj~ ~tQ yaranklar, varlık· gibi hancılıkda da en yük.eek dil· 
~ ~J~naamıılardır. Tabiat zeyde gökte eeni bekliyen yerini 
~"-, l llDsurlan içinde ez· az zamanda dolduracaksın. Bun· 
~-~~ttııaktao, yoketmekten dan gerçek dosdanmız eevinecek, 
""it, tltten cuda çekinme• Törk ulusu mutlu olacakhr. 

'l"'' ~ t._ -~bu hiiyük hakikati azel· Atatürk'ün bugilnkü söyle· 
,._""\ ~ .... k viode hiçbir yabancı kelime yok· ' -.._ '~ı ~apaeitesini göste- tur. Söylevde kullanmıı olduğu !\ ~ ttı bır dölenle toprağı kelimelerin buılannın anlamaları 
1.::. t.., tlG üriinıerini insan• 
.'~ ··ıı.ıli ıunlardır. 
~ g~ kıllllıf, okan deniz· 
~~ ~enıedik dalgalar bı· Unınalt - yapmak, imal etmek. 
~ 't )'oı1 _ 11ltaolığa l(enlilc veren Unsur - (T. Kö.) 
)~~*'lbıı -rı açnıııtır. Likia ya· 1lginlilt - Alakadar olmak. 
~,.. ~t!: taAda arhk insanlar Örgen - Organ. 
ı.ı..·t, lıL· a vo denizde kalma· Egemenlik - Bilcimiyet. 
. ~ ~ lttiQ h lı d Nefes - (T. Kö) 
)'1,. "'ldıı. ava var ğının a Yaratık - Mahhik . 

.~ '-t l', llayat için havayı 
' .ı. ~ı.,:ıdeGnıeoin yeter olma· lmUo - (T. Kö) 
~ "-~, 1' Cerelt ve gerçek Cuda - AelA. 

o'-t,L egenıeoliıti olduıtu ya· Kapasite - Y eteoek, .kabiliyet. 
1.... 

1 

' ..,. " Kopsa! - im ve ıamiJ. , 
."it~~ 

0"'Y• çıktı. Dölen - Azim. 
~~ ~l'iQ~hıılana büydk dö· 'Ürün - Mahsul. • 
)~İtt~ l'tıtlE; e çalııtıltlan bu yö· Okan - Büyük. 
~)~ ı aı.._,l ulaıu da t6bbeaiz yalın - Parlak, çıplak. açık. 
)' bcılQ 'Ydı. Türkiye Comu· 
lı.t llcla d llıeti kara ordumuzun Yöney - Cephe 

' r· OQ'nnı Araç - Vasıta ' ~ıl()L •mızı kurarken 
t · -erıllıızı d Dilzenlemek - Tanzim etmek 

' e dıı a en son bava 
""- · Ş.bıeı:~nlemekten geri kel· Şilphe - (T. K.ö.) 
"'-; "-~• tile onar duyduğu· Sebep - (T. Kö.) 
)-~ •ubayJ Uçman - Tayyareci '.._._il. •nnıız ve komu· Önem - Ehemmiyet •t L • lJ..... Yetişmiı bulunu· 

"t L .... arıı.n lelev - Amel, fiil meıgale 
~ t.._ld ınız her zaman Güven - İtimad 

~lfiL e,_ tılnıun yüzünü a5ar· 
~-~.: d 5 Asuman - Mecazi olarak 

)' il 1 k ~erdedirler. Gök kınn - Faaliyet 
'~· gotllae~ •d•tlar, bu kadanoı ôdev - Vazife 
~ '-ıe Otau dotru olmazdı. Ha· Kıvanç - Memnuniyet 
"' ~ .. ,"1 -»ta bfltün dünyada al· Düzel - Seviye 
t.., •~ "fl.l'ec · .. ~·"'flit eeıne göre geniı· Vatan - (T. Kö.) 
--~ ' tu~&lnadır. Bunu göz Esas - (T. Kö.) 
~ lı.••tılıtı Canıuriyet hft)d\· Natur - (1'. Kö.) 

)''il~ bfltGn ulusan U. Tabiat - (T. Kö.) 
\ l'Gtlt kar•rında idi. ~ , hl'd Ayın - Türkçe ayın, uyun, 

d.. llll da&larınd~ or· Uzel, aelf, hayat (T. Kö.) 
0"•laruıda, deoide- lbım - (1'. &.ö.) 

Dünkü toplantıdan bir intiba .. Foto: Hamza Rüstem 

lzmlr'de tieledlye, fabrika· ı mebaf ilinde de memnuniyetle kar· 
lörler ve uneul1r 1raıııodıkl ıılanmııtır. Aradaki teferruata 
müoaka~a ve lhtUAf deYam ıid mülahızalır bertarıf edile· 

Ankara, 3 (A.A) - Tark 
Kuıu kurumunun açılıtı bo· 
gftn uçak alanında Relelcumur 
AtatGrk'iln bulunmak ıoretlle 

tezef nrdJderl bGyllk mera· 
•imle yapılmıtt1r. 

Ba~bakan İsmet İnôoft ile 

bıkanların Sovyet Rueya bii 
yük elçisi Karahan, Kamutay 
6y~lerinln, genel kurmay ve 

milli mCldafaa bıkanbklarlle 

diğer bakanhklar ve Sovyet 
bayık elçiliği ı•erl geleıitul· 

- Sonu 6 ancı yGzde -

ederken diğer taraftan da tehir 
dahilindeki fırıncılar, bir koo· 
peratlf etrafındı blrlttmek hı · 

ıırlıkları içindedirler. 

Bu teşrbblı, eeaeen toplu, 
kooperatif teklinde muntazam 
ve kontrollCl meeatye tan~ar 

olın vlltyet n C. H. partlılnce 
taevlb edlldlil gibi belediye ............ ~ ................................................................................................................................................ . 

Güzide Sovyet Artistleri. 
iki Konser)erini Verdiler. Cuma Gü

nü ve Dün Gezintiler Yaptılar .. 
Son Müsamere hu akşamdır Hilôliahmer Menfeatinedir .. 

Cuma 
Şehrimize gelen dost Sovyet 

Ruıya'oıa tanınmıı ve gftılde 

uo'atk4rl1rı ıereflae cuma 
gClntl öğle vaktı Şehir g11ino· 
sonda nrllen ziyafet çok ıamlmt 
haıbıhıllerle geçmlttir. 

Ziyafette vali, belediye bat· 
kını, Sov1et koaeoloıu, veli 

gftnkft ziyafete ait bir intiba 
munlnl, matbuat erk&nı ve ıöyle demf ıtfr: 
belediye azaları vardı. c Değerll dostlarımız ve ko· 

Bu yemekte belediye baıkanı nuklarımıı hoşgeldlnlı, 

doktor Bay Behcet Salih Uı Size boşgeldlnlz derken bOtGn 
kı11 bir nutukla mlsaf lrlere 1ımtr'lilerin coşkun aevlnçlerlnl 
bltab etmlt n İımhltlerln de beraber aöylemlı oluyorum. 
doydukları eevlnce tercftman Sovyet . TClrk doııtluğona çok 
olmuıtor. Ba9kan nutkunda - Sonu 6 ıncı yftıde -

Fınncılar Birliği idare heyeti bao-
kanı Bay Osman 

cek ve bugftnkft ıaruretln lca· 
batı yerine getirilecektir. Nlte· 
kim fırıncılırdan C. H. partlıl 
lıçller birliğinin konferanı H· 

lononda toplanmıı n teıekkal 

- Sonu 6 ıncı ybde -

Bay A. Doğan 
Don Gitti •• 
Parti Başkanımız Va· 
pura kadar teşyi edildi. 

C. H. P. vlf Ayet heyeti hat· 
kanı Yoıgat a.ylavı Bay Avni 
Doğan, ref lkaelle birlikte, 
C11mhuriyet vaporlle dan latan· 
bul'a ghmlıtlr. 

Evelkl g4n de yazdı~ımıa 

gibi Bay Avni Doğan latan· 
bul'da birkaç gQn kaldıktan 

eonra Ankara'ya gidecek ve 
büyftk parti kurultayında hazır 
bulunacaktır. Parıl baıkaoımıa 

birçok sevat tarafından vapura 
kadar uğurlanmııtır. Bay Avni 
Doğan'a iyi yolculuklar dllerla. 

Bay AYDI Doğan'• Parti vllt· 
yet idare Gyelerlnden Dr. B. 
BOeeyln Bolkl Cura nkllet 
edecektir. 

Güvercinli 
Haydudlar 

Yeni tefrikamız batla· 
dı. Bugan OçOnca sahi· 
fededir. 



_ ................................................ ... 
Türk Kuşu için .. 1 T~Dya~O DlYylYk.Daıro 

KtıçOk 

Başbakanımız General ismet ln
önO'nOn Söylediği Söylev .. 

Anlı.:.lra, 3 (A.A) - Bogftn 
Tarlı.:. kotu koramona açarken 
Bıtbaktn ismet lnöntl şu 11öy· 
lnl söylemiştir. 

Sayın arkadaılar, 

- Hava kurumunun açıl· 

m111ını yıloaz bir ıpor kolO· 
bftndn açılmuın iıld sevinç 
ile karıılamamalıyıı. Tark ko-

tonun bflyak. bir olueonu hava· 
nıa engin dauyaeı ile tanııtı · 
rıh alııtıracak bir teıebbas 

olerrk alkıılamalıyız Tü.rk ko· 
ıunda yOce yetenllklerlol ge · 
llıtlrecek sportmenler Tdrk 
havasını medeniyetin blrletme 
ve bu\oıma alanı haline getl 
receklerln öacalerldir. Bunlar 
T4rlı.:. hnaıanın eavgaeını dı 

yeni temellere dayamalı.:. için 
önayak olacaklardır. 

PJonerler bugan her alkede 
havacılıgın yardımcı kurumla· 
rından eayılmakta binlerce 
havacılar ilk ııklarını bu ko· 
ramda kazanmaktadıdır. Hava 
kurnmanan az zamandı bfttüu 
ekılldllderlnl tamamlaması ve 

ınerelı.:. eglenllecek bir top· 
taamı yeri olması için ellmls· 
den geleni yapmak kararın· 

dayıs. 

Tark tayyare cemiyetinin 
ve onun çok değerll bışkanı 

Fuat Bulcıyın yıllardınberl 

Tftrk tayyareclllğlne olduğa 

gibi ba koruman kurulma · 
aında da yftce hizmetler etti· 
llnl teoelı.:.kdrler ile anarım. 

Ba karaman çalıtmaıında 

Sovyet uımaaları klavazlolı.:. 

n hocalık edeceklerdir. Sov
yet tayyareclllglnin göeterdlli 
ba dostça ilgiye içten teıek · 

karlerlmlzl söylemek benim 
için bir zevktir. Sovyet bayük 
elçlıl yClce sportmen ve 11yın 

Karahan ha yolda çok dostça 
llgllerl gôstermlıttr. 

Sovyet tayyareclllğl batdn 

diinyanın takdir ettiği yOkeek 
bir dftzeye çıkmııtır. Tork 
kuou Sovyet uımanlarlle be· 
raber çat.ımaktan çok iatlfad~ 
e:decelulr. Tdrk koşunun ça· 
hımıya ve yakeelmege batla. 
dı~ıuı sfıf tanık tutarak ulusa 
mOjdelemek benim için hah· 
tlyarhktır. Türk gençleri Türk 
havasına botab ateşlerlle atıl· 

mıkla soğuk kanlı ve yürekli 
yaradılışlarının yftce verimle· 
rlnl göstermekle Atatilrk'ft 
çok 'evlndirecek bir spora 
bağlanmıı olacaklatdır. 

Tflrk Kuşu Hakkında 
Bay Fuad'ın Söylevi .. 

Ankara, 3 (A.A) - Tork 
kuıo kurumonon bugdnka açı· 
lıı mer11lmlnde tayyare ce· 
miyetl başkanı B. Fuad ıu 

söylevi söylemlıtlr : 
- K.orumumuıun batan ça· 

hıma ve baıarmalarını ben· 

ıeralı ve değeri ölçalmez ıef. 

Jerimlıden aldığımı• kuvvete 
ve hıza borçluyoı . Tark genç 
lerl gerek en bClyGğGmtızGn 

gerekle Cdmorlyet bClkdmetl· 
nln ulusal ha vacılağa verm11kte 
olduğa ehemmiyeti tamımlle 
kavramıtlardır. Tark kotu da· 
ha tıe baılarken ayelerlolo 
yüz elliye yaklıımaaı Türk 
gençliğinin havacılığa karoı na· 
eıl içten bir sevgi ve ilgi tatı· 
dığının en 11~lam belgesidir. 

Bayak Atıt6rk'Cln gerek ku· 
rumumozon adını Tarklye hı· 
vacılık kurumuna çevirmek 
euretlle cemiyetimize kartı tat· 
lettiklerl •IAkayı gerekse ıah 
aıma kartı göeterdlklerl tevec· 
cah, itimadı ve ydce baıbnt· 

mızın çok değerli gtlvenlerloe 
öz yQrekten saygı ve minnetle 
karşılar ve alAkaya IAyık uçoco 
bir gençllk yetiştirmek gayeal 
uğrunda batan gacamaıa bar
cıyarak çalışmaya andlçeriz. 

Bugünlerde Istanbul'a Binlerce Sey
yahın Gelmesi Bekleniyor 

lıtanbol, 4 (8011usi) - Bugaolerde İstanbul için :yazlerce 
seyyah bekleniyor. 

İtalya bandralı (Sıtorlnı) vapurlle 350, İngiliz bandrah (Or· 
lort) npurlle 485 ve Alman bandralı (Jeneral Von Stoben) 
•ıpurlle 1000 seyyah gelecektir. Boolar, evvelA Rados'ı uğrıyı· 
caklar ve oradan Cllkemize geleceklerdir. 

--••1-<•--t• ... ·---
Ziraat Bankası Buğday Alıyor 

lapartı, 3 (A.A) - İeparta'ya 20 kilometre 011klıkta ve Ay· 
dın demlryolo OzerlDde bulunan Baladız lataıyononda ziraat 
bankası boğdıy alım merkeıl köylaytı sevindiren bir ,ekilde abm 
lılerloe başlamııtır. Bilhassa ıon llkbıhar yağmurlarının ür6n 
tlserlode yaptığı iyi teılrlerden dolayı merkes buğday ılımını 

attırmıı ve ıo gClnlrrde de köylüden mClhim mlktardsı buğday 

almıttır. Bu merkezin açılmıaı gerek Isparta ve gerekse Bordur 
çevresi köylftlerlnl çok aevlndlrmietlr. 

Bulgaristan'la Ticaret Mtı
kavelesi Akdediyoruz. 

Tire'ye Gezinti 
C. B . 'P. Tilkilik oıblrJ 

tarafından 24.7.935 c~lll1 ~ 
Tire'ye bir tenezıGb 1" 

edildiği liaber ahnmııtır. 

Otomatik TelefoO -Sofya Milli Banka Direktörü ile Bulgaristan Gnmrük
leri Direktörü Istanhul'a Geldiler. 

İstanbul ve Ankara •~ 
otomatik telefonla bııh118 -' 

bavere sayesinde ttl~ 
birçok kolaylıkları k•' İstanbul, 4 (Boeo&i}- Bolgarlatan'Ja yapacağımız ticaret mukavelesi için bogftnlerde mClzakerelere 

başlanacağı aöyleoiyor, bo müzakerelerde Bulgarlatao'ı temall edecek olan murahhaslardan Bulgar 
mllli banka ve rOaomat direktörleri bogQn Sofya'dın geldiler. Morahbaslırıo, yarın Aokıra'ya 

lardır. lı' 

İt ve Ziraat Bankalırı dl tı' 
valeleriol telefonla yap111•1' hareket etmeleri muhtemeldir. 

1 .......... 1 lamıtlardır. 

Bay Nihad "' 
Menemen kaymaka1111 ~ 

Nlhı; flçtloccı sınıf 111 ~ 
mftfettiollğioe tayin edtloalf 

l{ars'ta l{orl~un-; Zelzeleler. -insanca Zayiatın Miktarı Belli Değil 
Zarar Pek Çok - Samyeli Esiyor. 

• 
emri nllllğe gelmletlr. 

Facıa .; 
Çetme kazaeının Kıcl10 ~ 

köyünde çoban S6leylll~~ 
nasılsa bir kör koyoyı ,;J• 
ve feci bir şekilde öllll 

Kars 3 ( A.A) - İnsan za· 
ylıtının hakiki aayıaını te~blt 

edehllmep için felAkete oğrıyao 
köylerin tımamen görfllmeal 
gerekmektedir. Hayvan zayiatı 
pek çok olmuştur. Sayısını 

kestirmek şimdilik kabil değil· 
dlr. FelAket mıntakasında ear 

. .. -
sıntıdau solar çekildiği gibi 
hızı yerlerde de on metre ge· 
nlşllğlode açılan çatlaklardan 
kırmızı solar akmıktadır. Top· 
rakta birçok çatlaklar vardır. 

Dlgora giden ıoae tlzerlnde on 
menfull bir köprCl yıkılmııtır. 

FelAkete oğrıyaul1rın yiyecek 

Nüfusumuz 10 Yıl Sonra 
30 Milyona Varacak .. 

Ankan, 4 (Bo11011i) - Nafusumus 17 buzuk milyon tahmin 
olunuyor. 10 Yıl sonra ndfasumazun 30 mllyooı varmıa1 için 
çareler aranıyor. 

Spor Teşkilatı Genelik 
Teşkilatına Giriyor. 

Ankara, 4 (Busoei) - BGtftn spor teıklllhnın genelik teı · 

k.llltı içine alıomuı kararlaştırılmıştır. 

Balkan Konferansı Bokreş'te Top
lanacak. Elen Heyeti Gitti .. 

111taobut, 4 ( Hoeuei) - Bakreı'te toplanacak olan Balkın 
konferanaını Elen baobakanı Bay Çaldarle'fo baıkanlık yapacağı 

ıöylenlyor. Elen heyeti, bogfln Atlna'dan Bakret'e hareket etmlı· 
tir. Heyet; baobalı.:.an Bay Ç•ldarl11, Ankara sefiri Sıkelaropolo, 
dıı lılerf bıkana Makeluıoı ve dıı itleri bakıolığı alyaaal leleri 

genel dlrektörd Bay PiplneU'den ibarettir. 

Venedik Konferansının Bu hafta 
Toplanması 1\lubtecoeldir 

latınbul, 4: (Husmıi) - Venedlk konferanaının bu hafta top 
lanmaaı kuvvetle mubtemcldJr. Bu konferanata Tona meıı'eleel 

mClzakere edllf!cektlr. 
Venedik konferanaında İtalya dıı bakanlağı mtleteıara S6vlç 

ltalya'yı, Brojoner Valdek Avaetorya'yı ve Baron Dokanya Ma· 
carletan'ı temsil edeceklerdir. 

Konferaneın, aç giln denm edeceği ve neılcede bir protokol 

imzalanacağı söyleniyor. 

Bay Hitler ve Alman Generalleri 
111tanbol 4 (Boeusi) - Alman generalleri ile Hltler'ln arası 

ıçılmııtır. Generaller, Bitlerin açık polltlk.1111nı beğenmediklerini 

söylüyorlar. 

Jerl tamamlle temin edilmiştir. 
ilk tedavileri yapılan yara· 

hlar hastaneye getirilmektedir. 
Kare 3 (A.A) - yer lllt8tD· 

t111 merkezi olan dfğor nahiyesi 
çevresinde yirmiye yakın köyde 
evelsl gece ve dan gftndftı ve 
gece geç nkta kadar arabkh 
olmak Clzere şiddetli 11r8lntılar 
olmuştur. Bu köyletdekl evle· 
rlo blrçöğo tamemen çökmüe, 
kalınlar da oıorulmıyıcak bir 
hale gelmlıtlr. Dan ikinci bir 
yardım heyeti felA~et mahalline 
gitmfetlr. Diin otomoblllerle 
bin lı.:.Uo ekmek ve dıg,,r yiye· 
celı.:. gönderUmlıtlr. Çökilntft 
altındı kılanları kurt1rmak: için 
de amele postalan gltmlıtlr. 
BAdlsenln verdiği korkudan 
halk geceleri dıtardı çadır ve 

bahçelerde geçirmektedir. 

. . . 
Aşım MevsiıJJl 

Aşım mevı'ml bal~ 
Tepeköy'dekl aygır dep , 
iki bAll11kan İngiliz •11'~.ı' 
ca'da Sipahi ocağıoıa ab~ 
getirilecek: ve haynn el, 
rlnln emrinde bol11D 

cıktır. J 
Belediye EocOıll ı 

Belediye dıimt encCl~~ 
belediyede toplanmıı, 

lılerl çıkarmııtır. 

A tyarışları ~ 
Muhuebel huıoıtyeolD ~ 

Bahar atkoıuları C111111 ~ 
K.ızılçulla koıa ılanıa~ .. .ı I 

bir tekilde yıpılmıttır . .,...,_. 

yarıılan bltaılodr. 

Mektehlilere 
Kare 3 (A.A) - üç gtındar T kkQr 

kısamızda nmyelf tfddetle e&· eşe e e ~ 
mektt-dlr. D6n öğle nktl ha· 3 Mayıs cuma gaaG ~ 
raret 34 idi. D6n fırtını : dur- spor ıubemlz tarafındaD ~ 
muı ve hararet 30 a tnmlıtlr. lan mekteblller atled•':,. ~ 
Sam fartınaaından ekinler ve ramına lttirak eden ~ 
zeytinler mGteBBir olmuıtur. erkek mektehlerlle ba :~ 

idare eden hakem 
Yağmur olmadığı takdirde köy· alenen tetckkftr edeıilll• "" 
16 çok zarar · görecektir. C. o. P. 9Ut~~ .. 

Ankara 4 ( Huaullf ) - İç kan yeP" 

İtleri Bakanı Bay Şakra Kayı, Dr. o. Cotf 
Kam otayın bogClokCl top:ıntı . ~ 
aında Kiırs ıelıeleıl ve yapılan • • • ı...&• ,11 

Halkevl orkeıtruı ._.... ,,. . 
yardımlu [etrafında Kamutayı di •ardımda bulua•D _,if' 
izahat vermlıtlr. J f B•":'J 

tGccardan Bay Şeri tf" 
Bir ölüm komitemiz namına 1 

İatanbol, 4 (Buaod) - Bol· ederim. •JI 
gırletan eski maliye bakanı Balkevl GOsel ffJO 

Vladfmlr Molof ölmüş ve bayak ıubeel bıtk181 

merasimle gömfllmüetür. Ferid BtlOll ~ , .~ 
elefon: 3151 TAYYARE Si N EMASITelefoO' 

Bugün _r' 
60000 bh ( igüran, binlerce top, binlerce tüfek, binlerce alt 

·,&.· 
larca dolrr ve VVallace Beery ile Fay Vray ve yilzlerce aıu 

BflUln bu yıldizlar, 8all'atkArlar, malzeme ve bel' 

Viva Villa 
Halkevi Spor Komitesinin Tert~h Ettiği Atletizm Bayramı Güzel Oldu. 

,,,. 
---·Istiklil Uğrunda--~ 

Filimi için bir araya getirilmiotir. 

oma gDnl yapılan atletizm bayramına aid iki resim - Bayrama aid yazı 4 tlneO 'Ozdedi 

vnva vnuoa 11-" 
fepanyol eeareıiodt", müıtevlilerin istibdadı altında ez~le~ ~ 

lctirı iı;tiklalini elde etmek içi .ı yaptığı mücadeleyi, ibtılllı 
biiyük bir filimdir. · 

Viva Villa .; 
Bııtao baıa zalftm, letlbdad, lbtllAI, hareket, ıa fer, 

sıboelerlle doludur· 

AYRICA ~~ 

Miki Periler Diyarında cca:::ç~! ... ı~ 
SEANS SAATLER l ~J)S 

Hergan: 15-17-19-21,15 DİKKAT: Hergaa ıoO .,,.,,J 
Perşembe: 13 15 talebe 11ean11 ıean111 (Ucas h•lk -:.,, 
Camı: 13 lllve ıeaoı Flatler 25-35-50 k 
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~yet Artistlerinin HaI-fUJÇ :s:G ü rıı ü ırn' Ş a ır d u v·u k O a ır o ı) 
kevinde ilk Konserleri. Bir Aile Faciası Oldu. Bugün 

- .. 
B• Ad K •d p I . Talebe Hayra· E,,elkt akıam bııtanbaoı 

::Ude bir dinleyici ldtlealle 
hı olan Halke•I &alonondı !:' So•yet ırtlııtlerl ilk kon· 

• lertnl •erdiler. Salon Sovyet 
;.:.Grk. bıyraldarıle donan· 

tQk · Sıı tamt ylrmlblr hu · 
tQ,, 

Program bir eanlye bile 

~~talrıııdın tatbik edildi. 8i· 
O rıeı ııyıyı genç piyanist 

borta'Jn Glak'teo çald•ğt 
lfleludi la teek.ll ediyordu. Bu 
la ÇfUt •e ince yapılı eser en 
- Çflk. nOınsına kadar itina ile 
~ bttyak: bir hass11f yelle ez· 
:den çalındı. Obortn bu 
~re· 
'c ' ıeslerl parmaklarının 
llQdı 

'-'a~ il çıluyormue ve bu 
lb onun benliğinden doğuyor· 

)o~ gibi baeeae bir ifade •eri· 
bft ıı. En kOçQk n en haf lf 
l~ ıaot diğerleri arasında 
dıı dl eıhılyetlni hissettirerek 

)'QJQ d 
lo,lk. Yor u. Sakin ve melıln· 
~ttl htr tfıde içinde bu eser 
~ A1 •aman derlo bfr ıftkut 
~l bllonın ealon birdenbire 
tıır. •adı. SOrekll bir alktş 

ı:• bıalıdı. 
llıltk lacı çıhoan e er Llıt'ln 
._.._bıcı rapeodisi idi. San'ıtk4r 
lid 

1 
ilk ıatarlarda eserdeki 

'- 1•deyf ne kadar kunetle 
rıı.,d 

llıııeık •rmıttı. İlk portelerln 
ı..._ •elnden aldıeımız manayı .... , 
''lı 1Y•rık ıonunı kadar 
tllı e beraber canlanıb mu· 
~,1~ beraber, belki noksan 

' Yorum, plyanlatle beraber 
'•k d Obott fnledfk. Bu eserde 

~tJ Q'hı ııntimın verişindeki 
'at1:k~llerinden başka teknik 
l.~uı •rı biçe indiren çalıe 
gG.._ )'etindeki fe•kalAdellğl de g' ~· olduk. İfrata varmıyan, 
• llQ 
l~e f 'fe sempatik görünen 
~ ... ti (l.I bu hal bu akşamın 
'"-:' bcıtan artlatlerinde ayni ett t 'l •tıyırak mozlk kadar 
~'-'il bir maDa alıyordu) bu 
~heli llyındırdığı alAka ve 
b'o'd hlr kıt daha tamam· 
tlta._ Q, ()nlklnci rapsodinin 

'o ~1 lbelodf, armoni ve plyı· 
tl."'aa flbtındekl nefasetine ()bo· 

"Ut~ t;alaıı bir .. at daha gil· 
Ilıca._ •eriyordu. Oborln bu 

be)t •e gazel eıerl bilyak 
~ • .-:~'-•ndın ki 
~etı , parm• arının 
• ile h f ttlea le a ızaeının kuv· 
-elL e btçbfr halel gelmeden· 
~ •• b , 

de, ~ lçblr notunu a1lrçme· 

'~ld.. e!tın •oağı ezberden 
G~G Yfthek san'ıt tez&· 

~le, bfltan denlejlcller ardı zor 
~lıatt •lkıolarla kutluladılar. 

11Y•da Baraton (Norı· 

...... l 

"'4._.etfk, 
~ tltlett,; aın Bnlfi polis mü 

4 leıı clatı. eıı Bay lkzel, Puls'e 

~ettı:1,da00hee gün olmımııtt. 
"~ koı ki haydutların arka· 
._ ı bı,1 lrııktın çok yorulduğu 
~·· • dinlenmeğe ihtiyacı 

~·"•'ı, 
ı.. tle ı g\lzel otellerinden 
~teı lltrılıtt ta.: .. oı: · Vıktlnl eqçok 
:~ 'nııu ' aile 1 geçiriyordu. Bir 
ıııı._ ~, Gzerl, karyolasına 
~ili •. , Çok; d l'"--.ıa,da kv iği polis ro· 

h1a 
14

' birini okuyordu. 
ttda. telef onun zlU 

tof) Ru11 be11tek4rlırından Çay· 
kohld'nln "Maça kızı,. opera· ır am, arısın an ara stemış. mı Kutlulanacak .. 
eandan (Yeletskly) aryasını aöy· 

ledl. Piyanoda (Mıkarıv) akom· 

panye ediyordu. (Noratof) on 
ilk heyecanlardan ıonrı yavat 

yuaı hakiki btınyeslne giren 
ve kudretleşen bir ıeel vardı. 

Bftyftk bir muvaffakıyetle te· 
gaonl ettiği bu parçadan sonra 

ritm, ıjlUte Ye teknik itibarile 
fazla yük.la, fakat o ntsbette nee'ell 

bir eaer olan (Sevil berberi) 
operasının flgaro aryaa.na geç· 

ti. (Nor!tof) un yOzünOn mi· 

Oncağız Vermeyince öldürdü. ______________________ .. ____________________ __ 
Cuma günft sabahleyin Do· bir işçi: geçimsizlik yftzftnden Osman Epl ıamandaoberl 

lablıkuyu'da lklucl Aziziye ma· karısı Hanife'yl keıerle baeın· feılzdlr. Beş çocukları nrdır. 
ballcsinde bir cinayet olmuştur. dan yarahyKrak öldftrmftttftr. Aile halkını bayın Hanlfe'nln 
S6leyman o~lu Oaman 11dında vak'a şöyle olmuştur: tiitön ~ağazaeındakl pekaz ka 

Kükürtlhtikarı Karşısın

da Ne YapıJıyor? 
mikl~rl, sesinin ıbengi ve kudreti, Türkofisin Verdig" i Mal A m ta Gö 

pozHyono, hepal hepsi bu eserde ll a re 

zancı idare etmektedir. Bayan 
Hanife'nln hafta sonlarında 

mağazadan aldığı pekaz kazan· 
cıoı da ÜBman alarak aarfet· 
mekte ve atle halkı bu yflzdeo 
pek sıkıeık bir vaziyette idare 
olabilmekte lmie. Haut bazı 

geceler çocukların ıç bile kıl· 

dığı olurmoo. 
bir harika ıdt. Kromatik ınış Göztafı Fiatlerinde ihtikar Yokmuş 
lerl net ve temiz yapıyor, mü· 
Şkdl pasajları harlkul4de bir 
kolaylık ve san'at mebaretlle 
başarıyordu. Birçok ve birçok 
defalar allu1Jlandı. 

Viyolonist (Oystrab) Şopen· 

den bir Noktürn ve Vinyavlskl 
den bir Polooej caldı. Ayrıca 

program harici olarak umumi 
arzu üzerine (Şamlnad) ın (İs· 
pınya Serenadı) isimli eserini 
arka1ıodan ( Abrona) nın • lıul 
yasını çaldı. ince ve güzel bir 
pozisyon, temiz blr vlbreasyon 
ve aantlman bilhassa polonezi 
çalarken gösterilen teknik ve 
ajllhe fevkal4de idi. Çlf t aea· 
lerdekl t emlzllk, bfçblr notu 

eektirmedeo bafJzaaıodakl kod· 
ret; çalışındaki tertlb vcı ifrata 
gitmeden, muzlğln ifadesine 

oyın hal ve jestleri; hepsi, 
hepsi dfnliyenlerl bu artlıtin 

ıan'atlne bağhyordu. 

Birinci kısmın dôrdüncil nn· 

marasını (Metzo Sobrano) (Mık· 
sakon) nın Halkni ealonunu 
baştan başa heyecan ve ince 

bir ruh haline getiren eao'atl 
aarıyordu. lnean zanneder ki 

d•oardald rOzgAr dahi bu sese 
mef ton olmaetur, · yolundan 
kalmış dinliyor, herkeste ne· 
fesler durmoı, belki biraz dik· 
kat odllee kalb çarpıntılar•nı 

duymek kabil olacak. 
(Maekova) Roı beşlerinin en 

n1lfuzlo ve muktedir kompo· 

zltörlerlnden olan " Rlmlski · 
korsakof .. un "Kırk11111 ope· 
rasının Lel aryHını söyledi. 
Mak11kova'nın seıioin dinli· 
yenlerde yaptığı sempati budu· 
donu çizmek ve gördftğü tık· 
dir ve hayrete bir son vermek 

mOmküo değildir. Aryayı ha· 
kiki bir operada söylöyormue 
gibi eserin ruhuna muvafık 

jestler yaparak; ruhu ile vücdu 
- Sonu 7 inci yüzde -

Türkce'ye çevire.ı :: f LCİ 
Acaba ne vardı? Bay İkzel, 

e•oırmıo bir halde karyolasından 
fırladı. Elindeki kitabı bir ki\· 
eeye snurdu •e telefona koştu. 
Kendi kendine: 

- Şaşılacak şey! Beni arıyan 

kim? 
Diye söyleniyordu. O kadar 

ahklaımıota ki, telefonu açıb 

kendisini arı yanın kim olduğunu 
öğrenmek eıkhna gelmiyordu. 
Ar11dan bir dakika ya geçmleti, 
yabud geçmek Clzere ldl, tele· 
fonun ztll bir kere daha çınladı. 

Amerlka'h polll mafetdtl at ke· 

Kükürt lbtlk4n halA devam 
ediyor. Bu tel üzerine alan mft. 
essesenin ağır. alması ve hesab. 
eızhğı ynznnden, bağcılar kü· 
kürt sıkıntısı çekiyorlar. Bu 

yıl kükürtsüzlük çekllmlyece· 
ğiol vıktile söylemiş olanların 

ne dilşüodOklerlnio bilmiyoruz 
amma, bağcının mfişkiil vazf. 

yete dftştüğünü pek iyi btllyornz. 
Al4kadarlar diln, kükürt hak:. 

kında bize şanları söylediler: 

- Ôkonoml Bakaoh~ı, bu 
ıyın onuna kadar İtalya'dan 
lzmfr'e kOkOrt gelmesini temin 
etmsş ve keyf fyetl telP-fonla 
burıyada bildirmiştir. İtalya. 
dan lzmlr'e kOkürt ithali için 
serbert dö•lz verllmle otdujl;ooı 
vtı Roma ticaret miimesslllmlz 
de bu iş için emir aldığına 

göre bee altı · gOne kadar kil· 
kork gelecek demektir. Yerli 
kak.art g~Jmeıl için de yeniden 

ve tekrar teşe-bbüaatta bulunul · 
muştur. Onların da bugünlerde 
gelmesi bekleniliyor· 

Göztaşı Fiatleriode 
ihtikar Yoktur .. 

Kükürtten başka gözt•IJ' 
ffatlerinde de lbtlk4r olduğu 

yazılmıştı. Türkofls İzmir dl· 

rektörlüğ01 gôztaeı f lıtlerf nde 
ihtikar oloh olmadığını araştır· 
mış ve neticede ihtikAr olma· 
dığı kanaatini basıl etmiştir. 

Bu hususta şu malumat veri· 
llyor: 

- Göztaşı f iatlerlnde lbtlkAr 
yoktur. Geçen yıl flatlerlle bu 
yıl f fatleri arasında ve pera· 
kende satışlarda kilo başına 

bir kuruş fazlılık vardır. Bu 
fazlılık nrll başını btr, buçuk 
liradır ki ktlo başına yirmi pa· 
ra bir fark kaydetmektedir. 

Bazı bağ mıntıkalarında bağ· 

ctlarıo göztaşı bulamadıkları 

lenmlati. Durmadan ıöyleni· 

yordu: 
- Galiba gene bfr ziyaretçi. .. 

Of, uaandım bu zlyautçUerden ... 
Yaiım aaat dlnlen;ek için beni 
yalnız bırakmıyorlar.. . Şayed 

yeni bir zf ya retçi değ lise, her 
halde yeni bir iş için çığırıyor· 

lar ... 
Telefon, durmadın çalıyordu. 

...Baron lkzel, daha fada bekle · 
: mlyerek mikrofonu eline aldı 

ve sut bir ıeıle sor do: 
Ben b1ron lkzel... 

- Ben de Feleruva ... 
- Hayrola, ne var? 

- Mes'ele mOblm... Stan 

denen o haydut gene bir iş 

karıştırmıo ... 
- Ne yapmu~? Nerede ve 

nasıl? 

DOiak otelinde.... Bir 

Amcrlb'b.... Kafea içimde bir 

Türkoflse bildirilmişti. Biz 
bunlara cevab vererek İzmlr'de 
bol miktarda göztası mevcut 
olduğunu kilosu 13.14 kurue 
arasında 1&tıldığıoı bildirdik. 

ltalya'dan Kü-
kürt Geliyor. 

Ankara, 4ı (Telefon) - İz. 
mir bağcıları ihtiyacı için hal· 
ya'dan A. A. kalfteden 1000 
torba kftkürt 10 mayıstan enel 

lzmtr llmamndı bulunacaktır. 
Kükürtlerio ilk va11ta ile gön· 
derllmeşl için İtalya kOkilrt 
firmalarına telgraf çckllmfştlr. 

Parasız 

Müzik Dersleri 
C. H. P. Tilkilik nahiyesi 

tarafındın tr.min edilen çok 
değerli bir musiki muallimi 

tarafından coma gilolerlle haf· 
tanın dört geceslod~ lstiyeolere 
muntazaman ve parasız olarak 

mOzik derı'llerl verilmektedir. 
C. H. P. Tilkilik nahiye heyeti· 
nl bu çok yerinde har4'ketlnden 
öUirii tebrik ederken, mClzlk 
dersi alcıak lstlyenlerln bu 
lıreall kaçırmıyacaklarını dı 

şübbealz sayarız. 

Sürek Avları 
Cuma gOn1l Foça kazaeındı 

bir ıftrekavı tertlb edilmiş ve 

15 yahan domuzu telef edilmiş 
ve on kadarı da yarılı kaçmıe · 

tır. Karaburonun Kararels çift. 
Uğinde de ıQrekte iki domuz 
aldiirülmOştiir. 

8. Halid 
Bordur aaylavı ve C. H. Par· 

tisi Maraş Vlliyet idare heyeti 
baakanı Bay Halid ıjebrlmlze 

gelmiştir. Sayın hemşehrimize, 

boşgeldln, deriz. 

e-çcll güvercin.... Şimdi potla 

mQdflrlüğüne gönderildi.. 
- Stan denen bu heri( ne 

yat'mak istemiş ve ne yapmıştır? 
Sözleriniz çok kapalı oldu~u 
için blrı.ıey aolıyamıyorom dos· 
tnm Feleruvı .. 

- Bir gerdanlık.... Fakat, 
vakıt pek dır, size timdi uzun 
boylu anlatamayacağım. Hemen, 
DOIAk oteline gitmek mecburi· 

yetlodeylrn. Oteliniz yolumun 
1lstündedlr. İatereenlı, geçerken 
sizi de alayım. 

- Hay hay, rica ederim ... 
Baron İlrzel, telefonu kapıl· 

tıklan sonra, dudaklarının ara· 
eından biç ekelk olmıyın bir 
ılgara daha ateşledi ve odanın 

içinde gezlnmeğe baılıdı. Bir 
aralık durdu, sigarasından derin 

bir nefee çaktl ve ağıından ea· 

hterdljl damaalana uk•adam 

Bu darlık, Aile hayatında bf1 

yok bir geçi mılzllk dogormoe· 

tor. Bayan Hanife pcrıembe 

akşamı gene ma~azadın haf ta· 

lak kazancı olan 3,5 lirayı 

eve götilrmüe •e ıabahleyfn 

Osman kendisinden bir lira 
istemiştir. Hılbokl kadın ço· 

cuklarının aç kılmamııını dCl· 

eünerek artık Osman'a para 

vermemcği kararlaotnmılJh . Ko· 

Cl81nl kıt'i bJr eekilde: 

- Artık ıını bet para bile 
veremem. Ben batan haf tı 

çıhşırken ıen ioılz dolaşıb du· 
ruyorsun!. 

Demiş, bu ıöıtler bilyf1k bir 
kngayı dogurmuetur. Üi!mao 

bir aralık eline geçirdiği bir 
keserle Bantf ~'yl başmın ftç 

yerinden a~·r ıureıde yarala· 
mıetar· Yuah bıııaneye kaldı· 

rılmışsa da oradı ~Slmü~tQr. 

45 yatında olan katll tutul· 

muştur. Kadın kuk yıeındı 

imiş. Adliyece tahkikatı devam 

edilmektedir. 

Italya'ya 
ihracatımız 

••••• 
Yeni Kontenjan 
Eskisinio Aynidir 

Kllrlng ıoretlle 1 mayıstan 
30 mayıea kadar İtalya'ya id· 

bal edeceğimiz emtea bıkkın· 

dakl kontenjan mlkdarı için 

kında şehrimizdeki alAkadır· 

lara malumat gelmlttlr. Bu 
mıhlmata göre, 1934 yılı mı· 

yıs ayanda İtılyı'yı ne ldbal 
etmleeek bu yıl mayıs ayında 

da ayni mikdar ldbılAt mti· 
saadesl verllmlıtlr. Yani ynzde 
ydz kontenjan mikdarı onan· 
mıştar. 

bakarak daeünceye dıldı. Birkaç 
dakika böylece kaldı •e ıonra, 
göılerlnl, söndOrdftğQ sigarasına 

dikerek: 

Tobaf eey. .. Bir gerdan· 
lık... . Kafeste bir evcil g6ver· 
cin... Bunlar öyle eöı.ler ki, 
blrıey ınlamık mtlmktln ol· 
muyot ... . 

Pollı mQfettlel, kafuıaı yoran 
muammayı bir tOrHl luılledeml· 
yorda. Ôf keli bir taYlrla otur
duğu koltuktan kalktı, bir ıl · 

gara daha yıktı ve od11ının, bayak 
caddeye bakan pençereelne doğru 

ydrtıdft. Akoam karanlığı çök· 
mflştft. Şanzellze 1 elektlrlk ışık· 

lan içinde çalkalanıyordu. Da· 
kikıdı birkaç yaı otomobilin 

gellb geçtiği, blnlerr.e lneanın 

bir nehir gibi aktığı kocaaaan 

cadde, Barom İbel'I dlfDllce· 

adea •rn-1&1· o. batla 

Bagftn taleb. 
Bftt6u talebenin 

bayramıdır. 

bir ırada 

hayrımı geçirmeleri için geDlf 
yer bnlunmıdığından ortımek· 

tebler talebesinin bugtln. ilk 
mektebler tılebeilnln de ıah 

gftnft bayramı kutlulamılan 

kararlaetarılmıetır. Kız •e er· 

kek muallim mekteblerile orb 
mektebler talebeıl Kııılçullo· 

dıkl çamhklarda, kıı n er· 
kek liseleri tılebeei Tepek.Gyde, 

kız ean'at enstltftıG ile ean'at 
ve ticaret mektebleri taleıbe9l 

bayramı Balçova clHrıada kat• 
lulıyıcaklardır, İlkmektebler 

talebesi de aıh ıanG Kııılçul· 

lu koeo ılınında bayram yape· 
caklardır. 

Hastalanan 
işçi ve Esnaf .• 
Muayene ve Teda· 
vilerine Başlanmıştır •• 

C. H. Partlıl eenaf Ye lfÇller 
birliğinin dlıpınaer huırhiJ 

bilmek Oıeredlr. KordoDcla 
birlik bln111 altında bDyClk 6lr 

yer, buna tabela edilmlıtlr n 
açılma şenliği, 9 QJıyııtı ParJ 

Bilyftk Kurultıy,a gOnG yapı· 

lıcakur. 

Birlik eef llğl o gtlno udar 

a.ğlık noktaeındao nkl olacak 

mtirac ı atleıl dfietınm6' ve ikin· 
ci beyler aokağında t sli.i ıaıftn-

diler blrllğl blaasıoı bu i111 tıb· 

aiı etmiotlr. 

Burada aabahtaa akpma ka· 
dar doktor ve ebe buh·umak· 

tadır. f htlaaea taall~k tıden he• 
talıklar kaqıeında amele H 

esnaf, ma tthauıılara g~nd:- rll· 

mektedlr. Ancuk, bu tr.davl n 

moıyene için, haıtanıa ltçf, 
esnaf ctiıdan:nı gôetermetıi n 

mılrac11t tarihine kadar ılda · 

tını vermlo bulonmaıı lhıllMbr. 

Yeni Nafıa Teşkilitı 
Hazlun'dın itibaren yeni Na· 

{ıı ıeşkll&tı yıpılıcaktır. Yeal 

teekllltta lzmlr'de bir (Nıfıa 
dlrektörlGğQ t.,ııı edlleceAi '6J· 
lenmektedlr. Bir yıea ile dnle
te ald bina işleri de nd11 itleri 
ara11na alındığından handan 
ıonra nafıı işlerinde yol •• 
köprfl mfthendlılerlnden bitki 
bina ielerlle metgul olmak tlzere 
mlm.rlar dı çalııtınlacaktar. 

bunlara bıkıyor, fıkat hep, 
Stın hıydodonon yeni m1rlfe
tlnt dClşGnGyordu. 

Poliı mtlfettlşi bir aralık, 
kendi kendine eöylendl: 

- Şu cadde ... Şu otomobiller 
•e Parlı şehri ... Sanki, dakikada 
binlerce otomobil yıpıp ıokağa 
ıalınrea bir tehir.. •e eoan, 
Stan... Gasetecllerla bir kahra· 
mın ğlbl bıkkındı gibi hak· 
kındı ıGtonlır doluao yU1lar 
yasdıklerı bıydud Stan .... 

Mea'ele mfthlmdl .., bakad.r 
derin dGtClneelere dıl8Cak •akıt 
yoktu. Bu 11radı otelin nalade 
bir otomobil durdu. Bu, her· 
baldeo, pollı mCldClrl Bay Vele· 
run'nın otomobili idi. 

Baron lksel, dayandtp pe•· 
çereden aynldı •e hemen elbbe 
dolabına doiR ilerledi. K.abpaı 
deAlftlrmek liamdı. 



(ij! (J -~'l{j):t:!I§<!> ~~ç;ı ~fi Ba!~!:~!0v:a'da V arolsunlar Bergama d 
Gezintisi I yi Ol ~ 

C G •• k •• T J h A } . B Kftltftr Faaliyeti .. uma un u a e ./ t etızm . ayramı 
Yurd Sevgisi 
Böyle Olur .. 

. ···- -
Bu Cuma Da 
Ef ese Gidilecektir· 

Emsalsiz Denecek Kadar Parlak Oldu Aydın hattının devletçe Hhn 

alıomHı hasebile bo mOeBeede 

(Aydın şimeodifercller birllğl) 

namı altında mevcad teoe kili 

de da~ılmağa k arıtr vermiştir . 

Hamiyetli ş ıuı,. 11dlf erctlerimlz. 
Birlik la asındı mevcuı iki 

bin lirayı tamamen Tayyare 
cemiyetine teberru e tmişlerdir. 

Varn1sunlar. 

• • • ·---- ıab' Turlng ve otomobil kO ı.ıı 
,aın 

İzml r oobeslnta 8erg 1~ 
C. 8. Partisi başkanı Bay 

Avni Doğao'ın hlmayeeiode 
cuma gOnü yapılan atletizm 

bayramı, glir61memlş bir derece · 
de parla ve gOzel oldu. Stadyu· 

mun her tarafı dolu.. Tabmi 

nen l 0,000 eyircl ver. Hakem 

heyeti dört tarafa koşuyor, kro 
nomeıreler f ıtlf yorlar. Gençler 

ko nyor. atlıyor, bunlar ara 
• eında kızlarımızda göze çarpa· 

cak derecede varlık gösteri· 

yorJor. 

~u bayrama kız •isesi, kız 

mu llf m mektebi, k rn eao'at 
enstiıüııO, Boca orta mektf'bl, 

erkek lisesi, er ek aıoallim 

mektebi, Karşıyaka, Karataş 

ort mektepleri, san'atlar, tica· 
reı, ziraat mekteblerlnln atlet· 

lerl giriyorlardı. 

Yarışlara, kızlar arasında ya· 
pılao 50 metre sftr'at kosoeu 

ile başlandı. 4 kızın girdiği.bu 
kuşunun birinciliğini 8 eaolye 

ile kız lfeeslnden Muattar, ikin· 

elliği kız mualJfm mektebinden 

Semahat aldılar. 

100 metre: Erkekler arasında 

yapılan bu ko o iki seçme 

Gzerloe yapıldı. Sonunda Buc• 
orta mektebinden Ha an 11,4 5 

ile birinci, liseden Vahid ikinci, 
Boca orta mekı~blnden Meh· 

med üçüncft geldtler. Tek adım 

atlamıya l 5 genç girdi. Bnn· 
lordan U.edeo Torgod 5,68 ile 

bfrlocllf~I, S im 0,09 ile ikin· 
clllğl, Buca orta mektebinden 

Ha,tm 0,40 ile üçilocnlüğft 

aldılar. 

Kızlar ara ında yapılan 100 

metre sQr'at koıusooda Süzen 

J,5 l 5 ile birinciliği kazandı. 

Kız muallim mektebinden Meı 
ud lklnclltği Buca orta mekte 

binden Bedriye dç6ncülü aldılar 

Gülle atma: Birinci liseden 
Talık 9.93 metre, ikinci lise · 

den Tevfik 9, 77, üçOocü Buca 

orta r.oekteblodeo 81&an 962 
metre attılu. 

l OOX 4 küçükler. Bu bayrak 

yarııına Karoıyaka, 1 ise, Boca, 

Karatııı ortamekteblerl ticaret, 
muallim mekteblerl olmak üzere 

6 takım glrmlıtl. 
Sonunda: 53, l 5 Boca orta 

~mektebi hlrlnclllğl, Karııyaka 

~orta mektebi Udnclllğl, lise 
mektebi takımı da üçilncilliiğfl 

aldılar. 

diler. Bu koıtuyu K1z lhıesl ta· 

1 5 1,5 ile kazandı. Kız mual· 
Hm m ,. ktcbi lklncfliğf aldı . 

l l O meıre manialı koooyu 
Buca Ortamf'ktebinden Hmeın 

kazandı. R .. koru l 5 ~'l dir. 

İkf ocHlğl liseden Saim, üçftn 

cülüğü de San'atlar mektebin 

dr:o Oğuz aldılar. 

400 metr~nf n birinciliğini 

lisedı>n CemU :l f> 7 5 d" kazan 
dı, lkfnclllgl Hoca Ortamekte· 

binden Şevki, ftç6ncülüğü de 

Kerata,tao Orhan aldılar. 

1500 metre mukavemet ko 
şu una 2:1 gene girml~tl. Çok 

alAka ile taldb edilen bu ko 
şunun birlncllfğioi Mualllm 

mektebinden Şevket aldı reko 

ru 4.55 dlr. TJcar"tteo Burhan 
lktncl, Liseden Ekrem Qçftncü 

oldular. 

Üç adım atlamıya da yirmi 

gene girdi. Bo yarııı da Kara 
tae ortamektebindeo Sfireyya 

12,50 metre allıyarak birin· 

ciltğl aldı. Lfeeden Saim 12,35 

metre atlamak: eoretlle ikinci· 
llğl, gene Heeden Atımed 12,28 
ile dçfincülfiğil kazandı. 

Kızlar arasında yapılan uzun 

atlama yarıomaeında Kız llseein· 

deo Muattar 4,11 metre atlı· 

yarak birinciliği, Kız M ualllm 
mektebfodeu Mee'ode ve Sll· 
reyya 4 der metre atlayarak 

lklnclllgl ve Oçilncftlüğll pay· 
laehlar. 

800 Metre koıunun ıonunda 

Karşıyaka ortamektebinden Mo· 

zaffer 2,16 da koıarak blriucl· 

llğl, Buca ortamektebinden Mus· 

tafa tklaclll~I aldılar. 

4X100 Bayrak yarııına Lise, 
Tlcareıt, Karııyaka orta, Sao'at· 

lar ve Boca, Karatıı orta 
Muallim, Ziraat mektepleri ta· 

kımları girmek ıuretfle iki aeç· 

me yapıldı. Sonunda Boca ta· 

Jumı 51 ııanlyede birinciliği, 

Llee iklncllfğl, Karataı GçQncü· 

IOğü aldılar. 

Cirld atmadı liseden Cahid 

38,35 le hlrlncUfğl, gene liseden 

Tevf lk ikinciliği, mualllm mek· 
teblnden Saklr ilçünct'llfl galar. 

Yüksek atlamada 1,65 atla· 

mak eoredle Karatae'ıau Sil· 
reyya birinci, liseden Saim 

ikinci, Jfseden Süreyya 6çflnca 
geldiler. 

Huriye, üçüncültiğü liseden Pe· 

riban aldılar. 

Disk atmada Heedr.n Tarık 

27,28 atarak bltocllfğl, Cahid 
ikinciliği, N4cl üçQocülüğcl 

aldılar. 

Günün !OD mn abakaııııoı 
Balkan bayrak yarı~• tı-şldl edl 

yordu. Hu yarışı Karşıyaka 

orta ıo~kttbl kazandı. 

Yerışmala ı bltirlldlkden so:ı

ı a fudbol şampİ)onluğunu .L:a 

zaoan muallim mektt'bi ti~ 

bayrek yau~larım kazanan ta· 

kıwlara eildler verildi ve ya· 

~~~~~-.---~~~~~-

k l o va mı-kt!!biode köylfioüa 
gayretile gfizel bir bahçe yo 
pılmış, ağaçlar ve bir de comu 

riyet anrtacı d ikilmlşılr. İzmir 
Karahurun yoluna bağl nan 

"öy y lunun etrafıııe yüzlerce 
ağnç dikilmle. adatepedeki 500 
dt11lce zeytin de aşı edilmtğe 

rı~larda derece alanlara ma başlanmıştır. 1üalllm bay Rıza 
Üstte Comuriyet andacı f:lrafında Öz Baykal tarafmdan hafıada 

dalyalar verildi. 
köy muallimi il~ köylüler aoağıda iki konferans verilmektedir. 

Stadyomda Valf (;enera1 K4 1-ö ı b hü a. Y ta e e tcza rotı Her cuma, bayrllk çekme me· 
zım Olrlk, Partimiz reiet bay Bahklovadan yazılıyor: raslml yapılmaktadır. Bee yıl· 
A ~ni Doban n dost Sovyet '"' 934: de Karaburoodan alını · lık köy kalkınma programından 
mlHf lrlerlmlz bulunarak yarıı· o arak Urla 'ya ba~lanan Balı . iyi neticeler bekl,.nmek:tedlr. 

Jar~ :r::~oa~:: ~;~~~n::ti~:r~ı lan _ 1111111il1111111111111111111111111111f~1111111111111111llltfl1111111111111111111111111111111111111 
reemlgeçld mfizlkauın lıtlrakile - J Z M J R 
çok gftzel oldo ve sOrekle -

alkıolaodı. Yapılan puvantajda = Esnaf .. ve Ahali bankası -
lise 56 puvanla birinci Buca = = 
21 puvanla ikinci Karataf 11 -

kuvanJa üçüocd oldular. Ziraat, = Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

muallim, Karııyaka 6 ear povan -
aldılu. Kız U.eel 11 kız mo· -

Merkezi : i Z M i R 
Sııheleri: ödemiş, Salihli, Turğutlu -

alllm 10 kız enstftileQ 4 puvan -
' Alaşehir, Tire .. aldılar. 

Fudhol Maçları 
Altay · G~:r:tepe B takımları 

maçı 4 1 Altay'ıo lehine bit· 

mlştir. Altanordo lzmlrepor ta· 

kımları maçı 3 2 İzmlrepor 

aleyhine neticelendi. A11tre 

nörlln nezareti altında yapılan 

A ve B muhtelitlerl maçı 5·2 

A mohtelltlnln lehine bitti. 

1ıtanbol mohtelltl gelmediği 
takdirde bo haha geri hıra· 

kılın ilk mıçlatına baolanı· 

lacaktır. 

MAYIS 
1935 5 1935 
Kuım Giln 

179 31 

PAZAR 
Arabi 1354 Rumi 1351 
1 Saf er 22 Nisan 

Ev kat Ez ant Vasat! 
Gtı.ne, 9,51 4,57 
Öğle 5,05 12,11 
.ikindi 8,57 16,03 
Akfam 1 19,05 
Yauı 1,44 20,49 
fmeak 7,57 :l,02 

----·---
Hertilrlü Banka Muamelatı Yapar .. 

Bir senelik mevduata % 6 
Alll aylık ., % 4,1·2 
Vad4"slz hesabı carilere % 4 faiz verir. 

İHlslnln vergi borcundan öt\lrfl tahsll emval yasaasına göre 

haczedilen ahmet ağa mahallesinde Emirler çarımnda kAln 96 
ııehlm itibarile 75 ıehml tarihi llAodan itibaren ylrmlblr gün 

müddetle satılığa çıkarıldığından pey stırmtık letfyenlerln def· 

terdarlık tahıillt kalemine gelmeleri. 5 9 13 17 1292 

10 - Mayıs - 1935 Cuma Günü 
Yurdun En GOzel ve Yeşil Ormanların· 

dan Biri Olan 

Kırkağaç Çam·lığından Her
halde istifade Ediniz 

Çamlıtın saf havası, iyi soyu, bahar g6zelllğl içinde çok 

neı'ell bir gftn yaşamak lstlyen yurddaılar için o gtın lımlr'den 
Soma'ya kadar hususi bir teoezztıh treni de tertip edilmhtlr. 
Trenin duracağı yerden çamlığa kadar yol iyi ve yakın, vesait 
mevcut ve ucuzdur. Tren Hıtlerl Devlet Demlryollarınca ayrıca 

llAn edilecektir. Çamlıkta mtıteaddlt gazi uo, lokanta, eatın ve 

eğlenti yerleri vardır. 

Boeene herhalde Kırkağaç Çamlığını göründz ve lııtlfade 

ediniz. 5 8 9 

tertib ettiği birinci g;ıJ 
cuma gdnü yapılmıştır. b•1 
mlzln münevver bapD ,.-e 1ıt1 ·oc 
lımndan müretkeb geıgı ~' 
otobü lerle eaot 7 ,30 d• ,,tf 
naktan yollanmışlar 'ftı f' 
yakaya oğuyarak oradaki oı•~ 
bu aldıktan eonra Ber~• ,,, 
horeket etmişler, üç 

Btrgamaya varmıolardır. tıtlı 
Bergamada g zgiodletl Ol~ 

diye baokaoı bay Naf fr:, dll 
direktörii bay Osman "e Gel 
birçok zevat karoılao:JJat•f· ~ 
glucller doğruca akrepol• ~ 
mlşler ve Turlng kulöbil

0 d~ 
zırladıgı zengin kır yeaıoıV 
yemtılerdlr. Konuklar• ti 

direktörü hay Osman berf,Df' 

tQğdn önünde uzoo old~ 

izahat vermiıtlr. AkreP oı-' 
dönilşte Bergama ve / 

gezilmiş ve eaat ooyedide ~il 
döndlmüıtör. Dönüşte İ 

re~ nahiyesinde de bir çey ~· 

kadar dorolmoı ve de01' ı! 
narında kahve ve çı1 

mlotlr. oı~ 

Giderken öntOklerde .
1
4 

uoı · ıddld fötoğraf lır çek hıf 
Kulüb, bo fotoğraf lard•0 ed 
taneelol gezlotlye iştir•" 
lere hediye edecektir. 

~o 
Gezglocllere Turln; !\• 

namına genel kAtib b•f 
Balkuv refakat etmlutlt· f, 

Öndmüzdekl cuDJ8 ıi 
ikinci gezinti Efeı ootil~b/ 
yapılacaktır. Scyahal 

trenle olacaktır. __/J 

Kitabınıza Gilıe 
Bir Cilt Y apııt' 

'1 
mak lstersell' 

Milcellithanesine uğt9f' 
11111111111111111 m 111111111ııııııııııııı111 

Sıhhat 

' Eczatle: 
Hamdi N ozbet / 

bOIO 
Ucuz, taze, temiz uıç 5' 

11 Baıdurak - BOyO~ 
çl Hanı karşı ıod•" 

Kızlar arasında yapılan 4 X 100 

bayrak yarıoına da Kız lisesi, 

Kız en tltfi ü Buca ve Muallim 

kız mekteblerfnin takımları gir· 

Kızlar arasında yapılan 400 

metre koousuua 9 klel girdi, 

biblnclliğl kız lisesinden Süzan, 

ikioclllAi kız enstitüsünden 1111111111111111111111111111111111 lli!J~~ 
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lar .. Dehşetli bir bombardıman Akıl:. etlnl onlar görürlerdi.. budalaca bir Allcenablıktan denebilecek Arab b•1 111f 

~~I 

~ TEi ).RASINDI\. ...... .,. 

lefrikıı num11raeı: 4 l 

1 den teeekkül ttmlıt muazzam 
~bir yığıodırlııf. Deaizde ve 

karada, tok, varlıklı, mQcehhez 

bir yı~ın .. 
'1 ikincisi, bb:lm aadık tebea· 

mız (!), asırlarca Oamanlı ordusu 

~idaresinde yaoamıe elyah renkli, 
siyah içil Arablarımız .. 

ÜçOncüsO de Arahlstanıu 
tabiatı.. Arab rubu kadar her· 
bat olan ve dalma değtıeo 

r.ıahlatı ... 
- - Demek oluyordu ki, burada 

herşey, b rke , ıaLiat, gök, 

Y azao: Orhan Rahmi Gökçe 

ıu, toprak, bava, gQneı, gece 
ve insanlar, hep bb:e daıman 

ve biz, itte bunlarla boğuea 

boğo~a çekiliyorduk .. 
Ordu rlc'atl, ılper tıhliyeeloe 

benzemiyordu.. Yolların sonu 

gelmiyor.. Yollarda açlık ve 

sefaletle devrtllb kalanların 

hesabı yok .. Uolar da bizden, 

bizim ellAh arkadaolarımızdandı. 

Bizi dOıman hava kuvvetleri 

uırarla takib ediyorlar. Sabahın 

aat sekizinde başlıyor, öğleye 

kadar hiç peşimizi bırakmıyor· 

altındayız... Bo 111tırları Şam'da karalı· başka hiçbir ıtey yapmamııtır. mıdır çığrılan kıbrao>•0 ti 
Onların göklere hAklmJyetloe yorum.. Şam, artık mahıerden Fakat yarın, bizim yerimize Arab sfivarllerl, açlı~';,? 

mukabil biz yerde de ric'at bir parçadır. Ordu, halk ve gelecek olanlar, onlara herıeyl d-lnmtıı birer yabao 1'fı 
halindeyiz.. Bo tayYarelerfo Arablar .. Burası, Osmanlı lda· ne güzel anlatacaklar.. gibi atıldılar. Çıplak• 1. 
adedi zaman zaman karkı, neloio en eon r;Oolerini yıoı · Bize gelince, asırlarca lelA· iptidai bir maozarıl•~#J 
elUyl buluyor .. Sflr'atle alçahb yor.. Osmanlı ordusu artık mlyete bekçlUk ettik de ne Şımın sokaklarıkda 81 e l"" 
bombalarını atıyor ve gene borada can vermt>k Qzeredlr. oldu?. Arab dininin uıaklığın yorlar. Cenblyelerle ı.ıef ( 
haHlara dikillyorlır.. Öğleden Mağhiblyetlmlırf, Arablar gök· dan elimizde ne kaldı?. ye aaldırdılılf, yığıP'' 
ııoora •aat iki olunca, geoe lere çıkan avazelerlle tee'td İtt", bizim ric'at eden, yaralı, yapıyorlar.. ' dt 
ayol bombardımıo, gene ayni ediyorlar . . işte onlar d• veli· yorıtun Türk orduıunu, şimdi Bulunduğum hasııoıı ~r 
vaziyet.. Yani çırpıetığamız nimetlerinin ölftmtıoden lngl· Arab bocaeı da dua ile, htm b4di e oldu ki, bonll• ~ııf / 
anaHır, tayyarelerle beraber llzler kadar, battl onlardan de tel'in eden bir dua ile lerlm bile unotmıy•CS 
dörde çıkıyor. Bizi denizden daha fazla memnnn ... Zavallılar karoıhyor. Neferlerden biri, ::~ 

1 
vuran donanmadan uzaklaştı· çılgana döomOeler.. Ellerinde Duydoğomuz manevi Htıra · rinde yemek pl~lriyor (Jç 
ğımız için onu he aba katmı · letlklAl bayraklartıe sokaklarda bın eono yoktur. Arablar bizi olduğunu göremedlfl•· 4 

tezahürat yapıyorlar .. Zavallılar görünce şımarıklıklaunı biraz kodaıı da daha llerldeıofllj yorum .. 

Buna rağmen biz intizamı 

bozmımağı çılıoıyor ve dOom• · 
na ı;öğcl~ grre gue çekiliyoruz. 

Bu galibiyetle mfüıavi bir mağ· 

lllbiyettir. Eğer taarruz eden 

TOrk ordueu 'llsaydı, bunun 

bilmiyorlar ki, onların reşfd tadil eder gibi oluyorlar. Şe dibinde acı acı dOş0P01 ~} 
bir milld olabllmelerl için hirdeu çekiliyoruz, bir taraf tao Ansızın bir Arab atlıSlı ,V-1 

daha çok zaman geçme 1 li · 
zamdır. Zavallılar düı~ünmOyor · 

lar ki, şimdi lAoetle, nefretle 

taıa tuttukları idare, onlara 

da Arab mllUyetpervereilvarllerl nenin kapısından b10,ıJl~f 
Şama giriyor.. hıııle içeriye girdi. ~·~ 

Bunlar mı istiklale hak eden rinde siyah birer b• t / 

mllletln çocukları? .. Bo vahel - Sooll fi 



labinesinde De
Aiti klikler Oldu. 
.. l.a.11bal1 4 (Hususi) - Elen 
le blaeelnde yapılın değltikllk· 

t llellceılnde Pezm1.1oğlu öko· 
~:'11 •e Mıkılmos dıt itleri 
-... ... oldular. 

~kişehir'de Konser 
F..k.loeblr, 3 (A.A) - Yok· 
~ kayırma kurumu lata 
•dan Ç11ğrılın lstınbol kon· 

lettatoınndau bir heyet bu 
•k l tl11:1 nblllec yurdunda bir 

0111er •erllmlıtlr. 
8n konıer mGnası!betlle Fa. 

'lk y 
~ ereel tmrafındın tı~ylenen 
l IGylne araıulosal müzik •e 

''G11:1 hıkluodı izahat .eril· 
"ittir. Bu kon@er çok bl'ğenll· 
lllllttır, 

Otohosler 
lııtizama Konmalıdır 
~ 4.tla tram•ıylar kalktı. Fa. 
le 0tobtııler halkın ihtiyacını 

Qalo edemem,ktedlr. bilhassa 

=::,ları herkesin itine gittiği 
da Alaancak ve Konık 

~rlnden bııkı yerde, yani 
"Gaerinde mOtterller oto· 
'tt lerde yer bulımımaktıcbr·. 
._. 811 yGzden memur ve leçi· 
~.. IDClbtm bir kıemı yaya 

;!;'•e mecborJyetlnde kıh · 
lat. 

~ beaa 11bah .apar lıkelesl 
.. ,~de otobOs bekllyen bir 
~ bir Çeyrek ıaat kadar bek· 
~teıa ıonr1 bilUln otobils· 
•a dolu olır1k geçtiğini 
ll'lf-A. htt ..., te yayı olarak Pası · 

~ •ıpur lıkelctlne kadar 
~ tea ıonra ıncak onda 
._ otobcı.e bloebllmlttlr. Bu 
.... IGeterlyor ki, otobClsler in· 
lt ...... ltlemektedlrler. Sıbıb 
Mt., tkt.aa .. kitlerinde ihtiyaca 
~IJ daha çok otobCls l~letil · 

dır. 

F-ransız •• Scvyet Rusya 
Andlaşmasının Metni. 

BGkref, 8 ( A.A) - Dimine· 
ata gazetul "Tarlhlt, ehemmi· 
yetil bir ılyasal bAdls,,, bıılıkb 

yazıs1Dda Fransız-Sovyet and· 
latmııı için diyor ki: 

"İlk defadır ki Anu1>9'nın 
iki bflyClk de•letl lngllterenln 
ve İtılya'nın tanlbi ile ıınarlı · 
rını ıllkalandıran bir ındlaşmı 
imzahyorlar ve blrlbirlnln 11nır· 

tarını temin ve tecntıı tıkdi· 

rinde kartılıklı yardımdı bu· 
lunmıyı taabhad ediyorlar. 

Uluslar kurumu paktını da 
uygun dftıen bu andlıtmı Ce· 
nevre kurumun on arasıra · göe 
terdlğl zaafların da önüne geç· 
mektedir. Alwan tahrlk&tıoın 

Roma, Londrı ve Streza'dı tak· 
blhlnden ıonra Franıız-Sovyet 

endlaıma11 ilk milsbet bir ha 
reket olmaktı n kç~k anlışma 
Ue Balkın ıolaemaeının terviç 
ettikleri tekilde barııın moda· 
faaeı prensibine tamamlle te· 
vafuk etmektedir. 

Diğer bOtiın gazetelttr de 
pıktan lmzaeındın dolayı mem 
nunlyet göıtermekte ittifak edl· 
yorlır. 

Parl11, 4 (A.A) - Fr1nsıı 

Sovyet kareıhkh yardım and· 
lıemaıı bıtlıngıcındı barıeı 

kovvetlendlrmiye, uluılar koru 
mu ındlıtm1Bıaın hakamlerlnl 
eaklımıya ve bir Avrupı genel 
uzlaom111 bazırlımıya mıtuf 

-olduğunu haber .ermektedir. 
Andlaemanın birinci madde· 

ılne g '\re F ranea ile Sa.yeller 
blrlltl herhangi bir Avrupah 
devlet tarafından tehdide maruz 
kaldıkları tıkdlrde Cenevre 

ındlaomaıının onuncu maddesi 
hakamlerlne uygun olırak ge· 
reken tedbirleri almak buıu· 

ıundı derhal blrblrlerlle fıtfıare 
edeceklerdir. 

İkinci maddeye göre, bu 
iki devletten biri bizzat ıebe. 
biyel vermeksizin taarru11 uğ· 

radığı taktirde gene Cenevre 
ındlaım11ının 7 inci maddeai· 
nln 3 Oncft fıkrıeını tev(ikaa 
öteki devlet derhal yardıma 

gelecektir. 
3 ilncd madde, Cennre ınd 

laom11ının 16 ıncı maddeıi mu· 
clblnce ayni yardımın yapıla· 

cağını ifade etmektedir. 
4 ilacd maddede de, andlaı · 

"m.aın barıoı temin için gere· 
ken tedbirleri almak buıuıudı 
uluıl1r kurumuna muhnvel 
v1.1lfeyl tahdld eder mahiyette 
olmadı~• tıarlh edilmektedir. 

5 inci madde, .adlıtmanın 

sür'atle t11dlklni ve beı yıl 

müddetle bunun Cennre'de kıy· 
dettlrllmeıinl bildirmektedir. Beı 
yıl önceden babl!r verilmek ı•r· 
tile andlaıma fesbedllmedf ğl 
takdirde hClkmtl sonsuz olarak 
devam edecektir. Alddlerdeıı 

Filipin Adalarında isyan Ç1ktı 
İstanbul, 4 (Buıud) - Flllpln ıdılarında i11yın çıkmııtır. 

Adalar Amerlka'dan ıyrılmık istiyorlar. 

C. H. P. Kongresi için Hazırlık Var 
Ankara, 4 (Huıaıl) - C. B. P. kongreıl marahhaılan •111 

yetlerden gelmlye baolıdılar. Kon&re için. btlyClk baaarhklar ya· 
pılıyor. Bu cClmleden olmek Claere Kamutayın öntlnde kıya 

tarzında bir ehram yapılmıktıdır. Bu ehram, tllkemlzln banye 
ılol temıil edeclı:.tlr. Bu meyanda diğer temılller de vardır. 

Kongrede bir dereceli ıeçlmln konutulıcığı söyleniyor. 

her birinin bir yıl önceden ha· 
ber verip bunu feıbetme&e bık· 
kı vardır. 

Andlaıma metnine fU önem 
protokol eklenmtıtlr. 

1 - Andlatmınıa 3 Clncft 
maddeıi ulualar kurumu' konıe· 
yl tarafından Kovenan'ıa 16 
ıncı mıddeıl mucibince ilzam 
gelen tavıfyeler ifade edilir. Akit 
taraflardan her birinin bo tn· 
siyelere tedlkan diğerine derhal 
yardım etmekte makellef oldu· 

ğunu tıırlb için koamuttur. 
Kouıeytn tn11iyelerlnl lcabeden 
sftr'ıtle ifade eylem'8i için 
herJkl tarıfın elblrlfğlle hare· 
ket etmeleri kabul edllmlıtlr. 

Şıyed konsey tnslyelerde bu· 
lunmut ve htlfıklı reyi beyan 
etmezse yırdım mecburiyeti 
baki kılacaktır. Keaallk and· 
laomıdı .k:lrtıhldı yardım mec 
buriyetl iki taraf tın birinin 
ancak öz topraklarına kırfl 

•ukubulacak tıarruılar hakkın· 
dad•r. 

2 - Andlatmanın hDkOm· 
leri ıkldlerden herhangi biri· 
nin ubdeılnde bulanın metrut 
mükellef lyetlnle kabili telif 
olmadığından dolayı k"ndlılnl 

areıulu11l mahiyette mflcasata 
maruz bırakacık ıurette hiçbir 
vecblle tatbik görmlyecektfr. 

3 - Akld devletler kare•· 
hkh muvafakatleıile icabı tak· 
dlrlnde kendilerince muvdık 

görGlecek doğrudan doğruya 

•eyahud ki dolayıılle olsan 
gene bu kabil ındlıtmaları it 
tlrak etmek hakkını birbirleri· 
ne tanımaktadırlar. Bu mob· 
telif ındlatmalmrdakl taahhCldl~ı 
hıU hasardaki andlıtmanan lh· 
tiYa ettiği t11hCldlnln yerine 
geçecektir. 

4 - Her iki devlet ltba 
ındlaomımn ıkdile aonlanan 

Vapurcular 
Uzlaışamıyorlar. 

t.1.nbal, ' ( Bmaıl) - Va· 
parcalar firketl Gyelerl "ra11adı 
lhdlaf çı.kmııtır. 

Morfin 
Kaçak Eşya 
Arasına Konacak 

latanbul 4. ( Buıuıl) - Buı 

ldmıelerln eroin yerine mnrfla 
kullındıklH1ndan, morfinin de 
kaçık eıya araıına konm111 
mukarrerdir. 

mOzakerelere önceden Avrupa· 
nın ılmıll ıarklllndeki bOttlD 
devfr,tlerl ihtiva edect!k bir 
emniyet ındlıımıaana nrmık 

gıyt1slle gfrlomlt olduğunu be· 
yın ederler. Bu dnletler tÜn· 
tardır: 

So•yetler blrlf ~I, Almınyı, 
Çekoelo•ıkyı, Polonya, Bıltık 

devletleri ve So•yetlerln kom· 
taları bu andlaoma ile birlikte 
So•yet Frauea ve Almanya ara· 
ııoda bir yardım andlaımaıı 

dıhı ıktedllecektir. Bu andlıı · 
ma mucibinde Clç akld devlet · 
lerden biri digerlne tecnfls 
ettiği takdirde GçancO devlet 
tecavGze uğrıyın devlete yar· 
damla mGkellef olacaktır. 

Akldlerla olan arzuya de~er 
bulduklara bu ClçClacCl ındlatma 
nıa akdine tlmdlye 1.ıdar htdi · 
11t mınl olmuttur. Mabası 

Frann·Sovretler yardım andlaı · 
muının mClkelleflyetlerl gene 
bu nvelce mutaeaner Clç tı · 

raf h andlıtmının hudutları dı· 
hlllnde kabili tetbtkdlr. 

Kezalik 29 11 ·1923 tarihli 
J:ı"r1nııı So•yetler ademi tecuOz 
mieakı mucibince ve bu d.,fakl 
andlıtmanın umumiyet itibarile 
btıkClmlerlne hılel getirmr.k 
ılsln ynkandı zikri ~r.çeo 

Clç t1raf lı ancllaımıya da 
bil bulunmayan d~vleı lerden 
bir-lolo AkldlMden birine t r.ca· 
vaza •ukubuldutu takdirde 
diğer Akid taraf mftttcavf ze 
lbtll&fın devamı mClddwtiuce 
yardımından kaçınacaktır. 

Telefon Şirke 
Genel Kongresi 
Huzur Hakkı indirildi 

Şehrlmla otoııaadk &elefoll 
tlrkedala ydbk pael ıopı.. 
tıu dl• yapılaaafbr. Dlakt 
toplantıda tfmcllye b._ e1U 
lira olan idare meelhl nW 
ve asalarını• huu ltıldan 

rela leln 20 •e ualar •• 15 
liraya ladlrllmlttlr. Toplablu 
ayda iç defa olaeakbr. f••· 
kallde olarak ayda Clçtea ..... 
toplıntı yapılana bana• iti• 
huzur hakkı ahnmıyacaktır. 

Genel beyet; belMlye ..... 
kanı ile ldue meellll ••••· 
nın telefoa ılrketlnlD borçlan· 
nın OD yılltk takti~ ....... 
mııı •e fala mlkdannıa ya.le 
Clçe lndlrllmeıl ~DIDla.. ,.,. 

tıklan blsmetl takdir .-e tô· 
r1olı .karplamıt ve iki -.U. 
aada aleal tetekklr •t•lfleıdk. 

Denizli'de 
Pamuk kale 
Harabelerinde 
Yapılan Teıkikler. 

Dealall, 3 ( .\. A) - Pamak· 
kale adı ile eekl Nlyenpolla 
bır1belerine glclea yol; an ... 
ve otomobil gldeeek gibi J8• 
pılmıttır. Denlsli'de11 hant.e•I• 
oldup yere .kadar uabı•ı• 
inmeden gldllmektetllr. 

Bagla, valinin betbalıl'•• 
llıe ve ilk mekteb m..ıu .... 
rlnden mClrekkeb eW klfllk 
bir grub arattırmalar yapmak 
laere Pamn.kkale'ye gltmltlerdlr. 

Ünlvenhede 1>6çenı, 
(llaaria Profellr) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim 

Haetalara berpla ftiled• 
IODfa liakar • 

lllikW cadMei Nn. 99 
A.abn ıpaıtmım 1 ind b& 

Telgraf· ıSTANBUL 
Teleloa : 49250 

Osmanlıcadan 
:~ffeb - genli, (fr.) ılee 

'- 'ıekkep - kııınç, (fr.) 
Poee 

Türkf;eye Karşılıklar Kılavuzu No.34 

"Greıı 
' ep danıoıkh, uy· 
il 1 (bak: tertip) 
.. :etlip - dizmen 
" e'fYlç - gGden 
~•tici efktr - önOrtge 

' it: Tan gaıeteıl 11lyuetl 
'-•'- 7ede Fransa hakdmetlala 
"''''fi ~ et ef ktrıdır, Tın ga· 

' dıt ııyaeada Fransa ha 
•t11aı 

lıllree n ônGrtgeeldlr. 
lılar.ı l - gönderilen 

"Gttt 1 
- gönderen 

1( t - yönder 
il ltteeı - kaytık 
.. Gtted - dönme 
1( llatedı - uzyöaen 

Gtterı 
lıt - yClkaek 

Grte..1 
lıf1tu,"' - Ahmeak 
.. "-a - geçit, ıeçme 
&tıt rl7e - geçmelik 
.. ._:'•et - kltlllk 
lıf •de - izin 

fit.) '-balta - yıuıı, yarıı, 
'1 '°Deoan 

"-it ..... kı etmek 

'9~'-deaı 
~ (fr ) e - çatıtmı, çar· 
ltA._ ' colllılon 

..._L -.deaae -
~lllE. l etaaek - çarpıt· 

fL~'-dere 
.,..llota - alaaç (fr.) con· 

-...."'-dere 
~it etmek - ılaııc 

~ ... ld 
"'-t, ~ - elnr1,11, nygnn, 

' ' lgta (fr.) con•enıble, 

yarıı · 

örnekler : 1 - Oturduğum 

yer çılıımağa mtl11ld dt~lldlr. 
Oturduğum yer çalıımağı elve 
rlıll d~~lldtr. 

2 - Hentla mleald bir ce· 
np almıdım. BenClı uygun bir 
cenb almadım. 

3 - Bu adamın aylağı böy· 
le ev tutmağa mDuld değildir. 
Bu adımın ayh~ı böyle n tut· 
mığa yetmeı. 

( - Temennime mfteald gö 
randa. Dllegime eğgla görtlndCl. 

Ma11kkaf•t - dam 
Mlıallha - barıtma 

Sulh - barıı 

Sulbi maulemet -
ve bayullık 

barıı 

MCleamaha - boı~~rG, hoo· 
görGlilk, göz yumma (fr.) tolfl· 
rance 
MGeımaha etmek - hoıgörmek 

(fr.) tolerer . 
Mtl&1mıbıkAr - höıgörClr 

(fr.) toleraot 
MClta'ta - parlık, fUHğlı 
MClsant - ethllk 
Mtlsavl - eılt deı (terim) 
MClsbet - mGıbet, posltlf 
MGıeklı:.ln - yıtıttırıcı (fr.) 

calmaot 
MOıelıel - ardıardına, 

birine bağlı 
MClıhll - ıClrgClt 

MGımlr (aemeredar) 
mloll, verimli 

biri · 

ye· 

MClulf - ea•arpn 
Mlatacel - evgin (&.) ur· 

gent 
llllllleela - teaehlea, ge· 

clkmeden 
Mlıtıcellyet - nglnllk, ge· 

cikmezllk (fr.) urgence 
MGetığnl - doyuk 
MGttığrak - batmıı, batık 

Ma11tıhklr - kClçakeer 
Maıtabıll - Clretmen (fr.) 

prodocteur 
M4ıtahsarat - basar lllçlar 

(tıbbi) hasırlamılar (klmynf) 
MGstald (kıblllyetll) - anık 

yetenrıkll 

Mtlatıkar - dorla 
Mastıkll - erkin, ba~ın11• 

(fr.) ladependant 
M Qeatmere - ıömlrge 

Ma11tıntlk - aorman 
MClateclr - kiracı 

MClıtefld - fıydalanmıt 

MClıtehllk - 1oğaltmaa (fr.) 
eonsammateur 

MClstekreb - iğrenç (fr.) 
degoutant 

Mbstekreb, menfur - tlblnç 
(fr.) deteıte 

MClstemllke - 11ömlrge 
MClıtenid - dayanan 
Mtlıterlh (a1ude) - rahat 
MClsteena (lıtiınaf) - ıyram 
Mtlıteına tutmak (lıtlını et 

mek) - ıyrı tatmak 
MClıtetar - a1bakan 
MClstni - doz 
Miletevll - salgıncı 

MGetnU olmak - ealg10 
etmek 

MDtabebet - benseme, ben· 
setlik (fr.) re111mblance 

M6fablb - beuet 
Ma .. w. - l6dm 

Mooıhh11 ıomot (fr.) 
concret 

MGıahld - görmen, (fr.) 
ıpectatear 

MGpreket - birlik, ortak· 
lık, (fr.) ınoclıtlon 

MGşateme - ıovtlıme, (fr.) 
ı•tnjorler 

MGpnre - danııma, (fr.) 
con11ultıtlon 

Müpvlr - d1nıtmın, (fr.) 
coneelller 

Maıekkel - göeterltli lrlyarı 
Mtııenet - karıtık, karma· 

karııık 

Mftoevvlk - önayak, (fr.) 
pro•ocateur 

Ma,f ik ·- aevgen 
Şef kat - ınengenllk 

Mftşlr - marepl 
Mltkll - sor, gtlç, çetin, 

çıpratı k, enge 
Maıldllt - gaçllk, gtıçlGk · 

ler, sorluk, sorluklar 
Maıkllttla - sorlukla 
Maıkllpeııend - glçbelalr 
MGtrlfl harıb (maili lnhl · 

dım) - k•Atak 
MClırlfl barab olmak - kaA· 

ıımık 

MGttall - tutupo, (fr.) laf 
lımmable 

MClttak olmak - görealmek 
Maıtemlltt - ek.itler (fr.) 

dependaaceı 

Mlttere.k - 1 ortak, 2 bir· 
ge (önek) (1) 

1 - Meafead mOttereke, 
bir guag 

2 - Blrpllaea, oooNOD· 

Dince 
M tlıterl - ahıı 
Mltterlllk (bık: dair, ald, 

nci) - dolıyı, için, Gserlne 
MGtalea - 1 - ıllttluce 

(bık: f lklr), 2 - lrdel (bık: 

terebba), 3 - (bak: kıraat), 

(lr.) 1 • oplalon, 2 · etnde, 3· 
lectnre 

MOtalebe - lıteyl, lıtenl 

Mtltareke - bırakıtma 

MCltarekcs etmek - hıra· 

kıımık 

M Clteıhhld - Clıtenel 

Mtlteabbldllk - tl•tenclllk 
Mlteakiben - ardınca 

MCltee1lr - çetin, gtç 
Mlte1nım - alukıar 

MCltebabhlr - bilge, (fr.) 
erudld 

MCltebakl (bDkldın), ığlımnk 
MClteharls - belirgin 
MCltebeddll - deglıken 

Mtltebeaalm - glll1111er 
MCltecabll - bllmealeaen. 
Mlaecablline - bU•esUkten 

gelerek. 
Mtltecanlı - yıdblclnı. 

Mltecaalr - K.Gıtah, 

Auclaciax. 
(fr.) 

MCltecavls, teca•l•kh- Sal· 
dırgan, •tatkan, (fr.) AgTetelf. 

Mltedahll - geri kalın. 
MCltedavU aermaye - 1)6 . 

nerge. 
Mltedebblt - yılgıa, ( fr. ) 

Terrorlee. 
MClteeUlm olmak - elemle•· 

me.k, içi •lamak. 
Mlleelllr--07 .... 

MClteelllr olmak - A.&llmek. 
Mlteenl - 6qh. 
M6teferrlk - aynk. 
MClıeleulh - bosal• ... 

Mltefenlk - lltgelaı, lllh . 
MltegaUib - sorba. 
MCltehımmlI. makaYI•- ... 

yanır, kaldınr. 

MClteharrl, mldekklk, ..... 
tebbl - lrdelmea, arafbna, 

MClteharrlk - itler, oyaar. 
MClteharrlk blsadhl - ba

di itler 

MClteb ... ı - olma, '"'"• 
çıkan 

MCltehudr olmak - &ala· 
mek 

M6tebueıı - asmu (fr.) 
ıpeelaliıte 

Mırehatl - •kıapa 
MtltehaTYll - dellfkea, tle· 

lftl.k 
MCltehayylr - ... k .. 
MOtebavvlr - 6fkeU 
Mltekabll - bq.bkh 
Mlleb.W• - 6 ...... 
Mlteblt - emekli 
Tebld emek 

ayırmak 

. ......,. 
Tebtld .,..,, 

emek.U ayhAı 
Mltebb - çapın 

MlteleYYID - .a.. 
Mlıemadt - llnkll, 

..mh 
... 

Mltemadtyea - .._ _ 

llMemeyll - ..... 
Mltemetkla - ....... ,.. 

letlk . ......... - ,..... 
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Tork Kuşu Fırıncılar Kooperatifi GÜzide Sovyet A:fliStleri. 
Kurumu Açıldı .• 

-·. .• . .. .. Ne Şekilde Çalışacak? - Bıtı 1 inci :hifed•
0..:=- I& Unlft Ôodertntı htft;.; ·;: « khlera heyecın içinde. 

- Bıtterıft 1 inci y""zd· - • f 1 u "' dtier veren Tark ımlr, bo bnyak devlet ıdımınıı Generıl lerle dlnlemfı ve ılkıı ı 

_ilin bolanduklın bu toplantıda - 11yın andacı her ıımın anmakla İımet İnön4 ve dlter l>ftyftlde· 
h - Batı 1 ;n '·ı yftıde - gGnde bcı çuval lıllyen de var, 
Hının mfteald bolunmııın· bGyOk bir h11:duyıcaktır. Devrim rlnlıln, İsmlr eehrlnln ıevlmll, 

d edecek k ol0l'•'ntlf etrıfınclı, eltı da nr, ftÇ te ver, OD t.fta 
911 ve gidip gelmek için te· 41kelerl olın her iki kırdet n11lk devlet ve oluı adamlın-

partl bııkını h11y A' nl Dotın'ıo v1r!.. Bu VHfyet, m11refın 
" mln edilen lçln temin edilen uluı blrblrlerlle pek çok cınlı aın ıereflne kadehimi kıldı· 

boıuru ile mdzekerede bolun· ığırhğanı ve ekmek flıtlnln 

ıım Elhımra ılnema ye 

roıanda hllAliıhmer ee-1 
menfeatlne ıon ko..,erl 

kolıyhklu ve bu meyındı yftksekte blmHıaı lcıb ettir· anıklerlı bıAlıdırlar. dmyorum. M 
d 1 d 1 il ld . i mo9l1rdır. verecekler ve yaran 
ev et em ryo arı aresın o T ı b A ı mektedlr. Mıkııdımıı, f:ırınlırı TOrk'lerln HGyGk Şefi Ata· Ztyefeıten ııonra Hn'ıtk4rlar 

1 1 l k l d op •ntıyı ıçın ıy YD ayrılıcıklardar. 

.. ..,1r' 

ıert p elt ğ ıtar ar ın geoit Do~ın, fırıncılarla kıaa bir kooperatif lettlrdlkteo ıonrı, tlrk yeni mozlk ve kdltftr Alaancı~ ıtaılromonı &lderek 
bir ıorette iedfıde ederek ge· b11blbıl y•pa.rık, C. H. Parti· eayılıunı t11hdid etmektir. devrimi ile Ta.rk yı11yıo n kftl· kendileri tçlo aynlın localer-
len ve alanı çevrellyerı binlerce ılnln kooperatif leemlye verdiği Çftnkft fınaler ızahncı, bele- tftrOoe ytni yön dem verirler· dan ft>nliklerl seyretmleler ve 
halk bulunuyordu. d L b dl l d ken Tark uloıu en bOyftk n oradan otomobUl.-rle Kur.,ılçul· eğeri ınlatara.. u tetebbnee yece eaae toto ın ye f çuval, 

Saat tam 15 te haebakan parti, yUAy_t ve belediyenin 14 15 e çıkacaktır. c1nlı ilintiyi gene doıt Sovyet lo~ya giderek mobıeebel hoıu. 
lımeı loönft kOrsftye çıkarak yardıru edeceğini, bugftnkO. Do Hd misil fazlalık, bir k1rdeolerlnden gördtı. ılyenfn ,ilkbahar atyarıılarını 
bir ıöyJevl" Ttlrk Kooo koro· eutlar ıltıoda mftoferld değil, muavin, bir ioçl hamurcu llA· Sizin gibi değerli uzmın ve görmGşlerdlr. Koşu yerinde 
monu ıçmıetu. topla çıhomının zaruri bulun- veılle ve lklboçok lf11hk bir ıeçllmlo bir kurumun yer yer trlban ve ıahada boluo1n bin· 

Baebıkandan ıonn, alanda doğunu, fıket tetebbüee girer. Gerede temin olunacaktır. Me· Tftrklyemlzl teref lendirmesi lerce halk mleaf lnrl ılkıolarlı 
hulon1nların •ürekll ve tlddetli • keo ıeahhOdltrl muhıkkık oıeJA blrgiln yedi çuval 14 lirayı hunun en büyOk ve canlı bir karoılımıthr. Orada Vali Ge 

Mlıa( lrlerlmlzin, 
mer menfeıtloe 

konserin, Elhamra ılnelO 

verilmesi, yükeek san'ıtk 

takdh kArı olan halkı 

daha çok kimselerin fld 
edebUmeılnl temin el~ 
Elhamra ılnema!!ındakl 1 J 
rfn hemen dclrtte 6ç4 ~ ılkışları ve yışs ıeelerl arasında yerine ıetlrmekllğln. göze ılın· ıele iyor.. Halbuki 14: çanla belgeslitir. İki kardt'O ulusu neral KAiım Dlrlk terafından 

.kGreftye çıkın Ataıürk bir eöy· maeını, bunun için de fedakAr· çıkınca, J 9 boçok Ura verile- blrbl~lerlne muzlk gibt en ince mlHffrlerfmlze bir çay ziyafeti den angaje edllmiotlr. 
inle Tdrk geoçllğl;ıl karada lığa katlıoılmaımı ve ilk lbti· cektir. Yani bu ikinci yedi ve en tath bir v11ıta ile daha verllmlotlr. 
ve denizde oldoıru ~bl havada çuvalın bugdnkü foletme para· e b" yaç için ona göre davranılma· 
da kendisini bekllyen yii.keek sından 11 .s Uralık bir fark 

eını sö, lemio ve bu sözler bd· h l l k k 
ve değerli yerini almıya ça~1r- 111 o aca tır i, bo rakkam, 

ı; yak bir alAka ile kartılınmıot1r. d h 
mıotır. Bftyük Şefin bu söyle· er ıl ekmek fiıtJ Ozerlnde 

Toplantıyı loçller birliği tef 1 teeir yapacaktır .. Meeeli 50.60 
vlnl Tii.rk Tayyare cemiyeti b O ş h L ı L 

ıy emın ~n ıoa.ao 1• et- paralık bir ıukut hAeıl ola· 
başkanı Hay Fuad Bolcıy'ın mi• ve don hazır bulunanlar, Lt " cıa. ır .. 
Tftrk Kuıo kurumuna karoı l ı ı L mfteıs B vaz yette yapı ıcı .. lo· Koopentlf &1yeılnde, bugfln 
böyllk tef lerto göıtermfo olduk- feri konoomuolardır. Netice dığını.k faalyette bulunıo ek-
ları ilgiye karo• beriki kura· oador: mekçtler de toplınıcık, kontrol 
mun derin duygularını ve ellk· Üç gün içinde formılhe imktnı ertıcaktır. 
nnlarıDJ ifade eden ve Türk bitirilecek ve evrak Ankara'ya Sermaye teşkiline gelince. 
Kuou kurutoana bocehk edecek gönderilecektir. Mae18fıler: ilk kooperatif için şimdilik beo 
olan planörlstler ve koruma ıermıyeyl temin etmltlerdlr. bin llnhk ıermaye kabul edl· 
yızılmıe olın gençlerimizi tık· Diger fırıncılar dı lotlr1k ede· yoruz. En kftçGk bl11e elli 
dlm eden söylevi tıklb etmlotfr. ceklerdlr. Te.bhOdnamenln for· lfrıelf. Kooperatif imiz, ply1&a· 

Bundan eonra uçoelar yapıl· mftld hazırlanmıotır. dın f lıt farkını ve nefaıetl e11e 
mıollr. ilk uçoea Sovyet uçak· Fmncılar birliği idare heyeti tutarık mGbıyeı edecek, hi•· 
lınndın Anobln ile birlikte relel bay Osmın Çağınla ko· eedarlarını dağıtıcıktır.2Ştmdtkt 
Tftrk koeu kurumu gençlerin· DUftok. BJze oonları ıöyledl: hılde oehlr dahHlnde ekmekçi 

den Ferid lotlrak etmlo ve çok - Heyeti umumlyemlzln olarak 142 fmn vardır. Gev· 

gördOlitl ldzom ftzerioe birlik rekçl ve11lreyl de ll&ve eder· 
gazel ıkropıtlk hareketler yı· " 

k 1 d b" ı bl k tlf ıenlz 175 rabmını bulur. Da. pılan ve alındı bulanın her- Ha ıo ao uy e r oopera 
teşkili için teoebb6ıte bolun· t6odtıgamtız tahdit mlky111 

kesın bftyftk bir zevkle ıeyret· duk. General Vıll ve Parti bae· 
tl.klerl bu uçucuyu bir diğeri kanımız da tıntb ettiler, 

tıklb eylemlotlr. "YıpınızM dediler. Nl1amname 

Planörlerden ıonra bJr tay· ee11 hlharlle hazırlınmakıadır. 
yare. f llomuz muhtelif uçotl1r Şehir dablllnde mevcud fınnlar 

· Y!IPllğı gibi Sowyet uçaklarfl~ fazlıdır. Beledlyenfo kabul 
Yetllkôy mıklnlıt mektebi ilk ettiği lmallye masrafı da ığır· 

mezunlarından Nectb'de pıra· dır. Her fırını yedi çuval bir 
tGt tecrGbeleri yıpmıolerdır. nırb itibar ,.tmlotlr. Halbuki 

flıtteur 

Mfttemevvlç - dılgılının, 

~lgıh. 
Mfltemevvll - 11engfn, varlı. 

Matemmlm - tımamhyın, 
ıtımleyen. 

Mütenıhl - sonlu. 
MGtenıhlyet - ıonloluk. 

Mtıteoıelb - uygun ( birbir· 
lerlle-) 

Mfttenasır - oykaz (uyokaz) 
Tenazur - uyka. 
MGtenekklren - tanımeıı 

olerak. 
örnek: Miitenekklreo Franıa· 

ya giden İngiltere k1ralı - ta . 
nımııs olarak F rın11'yı giden 
İngiltere kıralı. 

MOtenevvl - çeoit, çefit, çe· 
ıhll, tarla, uırhl. 

M6tr.ra :llf - çemdeo. 
Mfttertkkl - ileri. 
Matenkklb olmak - kollı · 

mılr, (fr.) Guetter l'occaılon. 

örnek: Mftteıkldbl flr11t -
flr11t kollayan. 

MCltercim ... çevirmen. 
Tercftme etmek - çe•lrmek. 
MOtereddl - yoz. 
Mdteretolh - 11zan. 
MGterettlb - dftten. 

. Mflte111ltb - kıulaşın. 

MGteeavver - t11arlanıo. 

Mftteıelell- eırı, zenelrleme. 
MQte~bbb - glritken. 
Mot~vakluf - bıglı 

Matevıll - ar1111, aralıksız, 
bir dizeye 

Mtıten11ıt - l ırayıcı. 2 
orı., ortaç 3 ırabolan (fr.) 
lntermedlılre, moyen 

ôrnelder: 1 - Bu lıte ılz 

mGıtna111thk eden•alz. Ba itte 

ılz drıcıbk ~derseniz. 

2 - Motua11ıt derecede 
mahlmıt. Orta (ortaç) derece· 
de bilgi. 

3 - Mutavı•ıt olarak lee 
modahıle. ArabalaD olarak ite 
karııma. . 

Matevettıu - yerletmfı 

Matevazl - ılçak gclDGllG, 

göıterlıılz (&.) mod11te 
örnek: 1 - O pek mltevezl 

bir adamdır. O, pek alçak gô· 
naua bir ıdamdır. 

2 - MCltenıi bir hıyıt 

lmrar eder. Göıterlııfz bir hı
yıt eftrer. 

Mdtevazln - denk, deagetlk 
Mftteveffa - 6lge, gclçgln 
Mfttevehhlm - karnatula 
MGteyıifk11ı - uyanık. tetik 
Mdteyıkkız bulunmak, mO 

teyıkkız olmak - uyanık bu· 
lanmak 

Mtıteyemmen - kutlu, yftmlQ 
Mütezed - keroıt 

Mfttenyld - arbmlı 

Milttebld - blrleflk, birle· 
tit, (fr.) ani 

Mfttteblden - elblrlltlle 
Maueflk - bıglııık, (fr.) 

ılUe 

M6tteflkın - oyblrllglle 
Mtittebem - ıoçlanmıı 

Mtıttekl - Dayaaaç 
M6vecehe - ybleıtlrme 

MGYacehe etmek - yftıleı· 
tlrmek 

Mdvazeoe - dengelme 
Mavazl - ar11ıl 

Mdveevlı - kookala, ıhn· 

gıa 

Milveul - d91ttmaç 
Mtı7e11er - btı .. nlmak ele 

eodur: 
ÜçG iki yıpmak .• Yani fmn· 

ların ftçte birini kıpamak .. 
Bıy Osman Çığın bu fzabıb 

verdikten ıonra lımlr'dekl fıb· 
rlkıtörler, uncular mlnıkaf1'1 

hakkındaki f lkrlnl aordok. Kı · 
ıacı tonu eôyledt: 

- Y IDln bfzfı., 

geçmek, kolayı bulunmak 
Mazahrefat - ıOprtlnUl 

MGzıkere - gôrlome, görftttl 
Mazakere - (okula terimi) 

- belletlm, (fr.) repeltioa 

Masayede - artırım 

MGzebzeb - kırmakarıtık 

Mftıehheb - yaldızlı 

MGzekkere - ubidk 
Mtzeyyen - ıftılG 

Mflz'fç, mftaccls - bunalbcı 

. ııkıcı, eırnıtık 
Mftzmln - ılreğen 

N 
Mıbecı - yenlı 

Nıbedld olmık - kaybol· 
mık, gôrftnmea olmak, göıden 
kaybolmak 

Nıbeheng4m - ııraııı, va· 
kıtııs 

Nıbek&r - bot, haylaz, (fr.) 
vıurlen 

Nıbemıhal (bak: nıbeca) -
yersiz, (fr.) Inopporton 

Nıbemvar - yoleus, uygun· 
ıuz, (fr.) IDdecent 

Nıllyık - yırıım11, yata· 
ııbn, yıkıemaı, yıkıtıkuz, (fr.) 
lnconvenable 
Nımığl6b - yenllmeı 

Nımıbdud - uçıus, bucak· 
ıız, ıını.ıeız 

Nımerd - • lçık 
Namer'I - görftnmez 
Nıml11ç - keyifılz 

Nımobuek - kutıuz 

Namuvıfık - oygoneus 
Namliaa&lb - yıkışıkeıs 

Nomüııald - elnrloılz 

Namütenahi - aoosus 
N ıplk - pis, kirli 

NıfMlb&e - hım, çil, plt· 

çok 86vlştlrmek ve tınıot1rmck 

fırsatını bizlere hltfettigiolz 
için teşekkflr eder, büyilk ve 

doıt Sovyet kardeolerlmizln ve 
ODDn değerli oef lerlain ve hem· 

terimiz Voroollof yoldıoın oe· 
reflne içerim.,, 

Belediye başkanının bo ıôz· 

lerlne ml11flr heyetinin reisi 
bul onan Moıkova ekademl k 
operası baokanı Bıy Alkanof 
cevıb vererek demiştir ki: 

Mleaf lrlerimlz; dün de oto 
moblllerle Vail General ve 
Sovyet Ruıyı ıehrlmiz General 
kooıolosu refakatinde Bergı · 
ma'yı giderek oradaki öntflrk· 
lerl ziyaret etmleler, ıkoam 

6.ıerl döomfttlerdlr. 
İzmir ve havallıl Asarıatika 

muhlblerl cemiyeti; tarafından 
ıao 'atklrları verilmek ftzere 
13 ılbum hazırlınmıktadır. Bo 
ılbumların ilk e4blfeılnde Ge· 

- Moekon'dın kardeo ola· neni Voroeilof ve arkıdaoları· 
ııun ıelAmlarını getiriyoruz. Bize 
ı,rôıterdiğlnlz gü~el ve sıcak doy· 
guları çok teoekkDr ederiz. 
Dost TOrk Cilmhuriyeti toprak· 
tarını gelmek için yola çı · ar· 
ken, hemşerlolz yoldao Voroollof 
bize lsmlr'ln gftzelllğlnl, balkı· 

'nın eıcık kalpllllğlnl ozon osun 
anlını. Bono horada gözlHI· 
mizle görerek ıeflnçler duyo· 
yoruz. Ankıra'd• BlyOk Şefiniz 
Atıttırk ile konuşmak bahtiyar· 
lığına kavuttom. İki bayak uloe 
ıraundıkl ışınmaa, ıonıuz doıt· 

loğon, kardeollğin mınuını, ar· 
ııoluaal kunetlnl onun agzın· 
dın çıkın yGce kelimeleri itile· 
rek daha çok kavradım. 

memlt 
NHna (bık naltyık) 

Nuavıb - yanlıt 

Nıaaı - be>11uk, dflzenıfs 

Na1esa (bık: aılAyık) 
Nııeklb - aabırıız 

Nıt6nn - halılı 

Nıtımld - omutıuz 

Nıblt olmık - bitmek 

Nabut (bık: mahv) 
Nabz - Dıbız (T.Kö.) 
Nıc;ar - çareılz 
Çar naçar - lıter latemes 
Nadide (bık: ender) ız 

bulunur, H görtıınGr 

Nadim - plomın 

Nadir - araıırı, pekaı, 
tektnk 

Nıebl (hlk: kıblllyetılz) 
becerlblz (rr.) lnçıpable 

Nıfıkı - geçimlik 
Nıf 1 - fıydalı 

Nafile - boo, f •yd11ız (fr.) 
lnutlle 

N.Clz - eöza geçer, etger 
(fr.) lnflaeot 

Ndlz (bak: infaz) - geçen, 
loleyen (fr.) penetHDt 

Nıglhın, b"ğteten - aneısın 

Nığme - ezgi 
Nıblf - sayıl, çellmıia, cılız 

Nıbfye - kamun (fr.) com· 
mune 

Nabiye mGdlr6 - kamun· 
bıy 

Nabiye merkezi - kamun 
bışkendl 

Nahiye (mıataka anlamını) -
bôf ıce (fr.) zone 

Nablyed - bölgel 
Nahı - oya, oyrna (fr.) 

sculpture 
Nabtetmek - oymak 

nın Bergımı ıeyahıtlırına alt 
bir reılmle Ege mıntıkwiındaki 
muhtelif öut6klerde bolunın 

ti yıtrolarıo reılmlerl Jımlrdekl 
mekteblerden baztlırının, bal· 
k'!vlnln ve milli koıapbane 

ile dıha birçok mfle11eselerln 
resimleri bulonmıktadır. 

• • • 
Ml11f ir 11n'ıtklrlar dftn 

aktım dı ikinci konıerlerlnl 

gene Halkevi salonlarında ve 

parlak bir oekllde vermlılerdlr. 
Salonlar davetlilerle hıncı· 

hınç dolmooto. Konıer aaıt 

21.30 da bışlımıo ve eaet 24 e 
kıdar s6rmfttt6r. Berkeı ırıı · 
olueal oöhretf hıfz glzlde ıan'ıt 

Nıhbat - oymın (fr.) ıcolp· 

teur 
Nıhvet - benbenllk (fr.) 

orguell, presomptlon 
l\Jıll olmak - esmek, kısan· 

mık 

Naka - deve 
Nakebfl - l•lırlneız 

Nıkıhıt - eyleellk 
Nakarat - kavuıtık (fr.) 

refraln 
Nıkd - akça, par1 
Nıkdl ceza - para cezaıı 

Naki11 - koeur 
NWl - ıeçlrge, götGrge 
Nıkl, nıkllyat - tıoıma 

Nakletmek - 1 ılmık (ik· 
tıb11 ınlımını), extrelre, 2, 
ınlıtmık (hlk4ye anlımına, 

(fr.) raconter, 3, ıöttırmek, 

tatımık, (fr) tranıporter, 4. 
ıktırmık, (fr.) )ınlmettre, 5, 
göçmek, (fr,) demnıger. 

Vaeıtıl nakliye - tıoıt, tıoı· 

mı, (fr.) moyeoe de trınıport 

Nakit.re - dOmbtlek 
Nıkkao - bezekçi, (fr.) de · 

carteur 

Nıkt 
ratlon 

Nıkr 

beztk, (fr.) deco · 

1 kakmı, 2, ka· 
lemlel, 3. kabartmı 
Nıkuı - çan 
Nekzetmek - 11ymık, boz · 

mak, (fr.) c111er 

Nakzı ahdetmek - ınteıy · 

mık, aotbozmılr, (fr.) parjorer 
vloler ıoo eermeıt 

Nale - inilti 
Nam - ad, isim, ftn 
Namdar - Gnlfl, ıdlı ıanh 

Nımsed - 1 adıy, (fr.) 
eudldat, 2. yHakla, IGslG, 

OPERATÖR 

or. Kamil AhıJJ 
Merkez 11keri haıtaO~ 

operatörfl !-' 
ikinci Beyler ıokağı ~,ı 

bımımı kero111 No. 41·.-' 
g6n flçten ıonra hıeuı 
kabul eder. 

Telefon 36S6 

Sahip ve Bqyazg;.. 
Haydar Rftfdil ôK ~ 

Umumi neıriyat ve yası C) 
müdürü: ICemal Tallt ~ 
İdarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler ~~ 
C. Halk Fırkası binası 1 ı.ıJ 
Telgraf: İzmir .. AN Aı>0 f' 

Telefon: 2776 .. Posta kut°"' 

ABONE ŞERA1Tl: Of 

Yıllığı 1200. Alb aylığı 7(>0. 
aylığı 500 k.oruıtot•,_J 

Y ıbancı memleketler için 
abone dcreti 27 ]iradıt• 
Heryerde S K.uruıtoJ• -doıl geçmiı atı.balar 25 k 

ANADOLU MATBAAS~ 
BASILMIŞTIR 

(fr.) f taoce 
Nırln - narın 

Nb - ktmuğ. halk ~ 
NHbetmek - 1 dtk1118~ .-' 

f lxer, 2, ıtımık (tayl• 
mını), (fr.) nommer _ ~ 

. dP'" 
N11lb - Pay, k11, 

oerge ~ 

( l) Franıızcı weo ,, ~ 

dtllmlzde kimi weırge· .. -;.,. 
kimi de "deı" ıoneldle e)I' 
Jıoır: ( ertlkdıo - ınetl 
collf'goe) gibi. 

Dflzeltme I 
Dlnkl eıyıdakl yınlııl.ıt 

le dtızeltiyoruz : ıl'! 

1 - (Me11bıi ııtblye)~ 
oOn karoılı~ı (ylzôlçe) 0 ~ 

2 - (Mukim olmık) ~) 1 
n6n karoıhtına (oturlll1 

yazılacak. I 
3 - (Mükedder 011111 .. ~ 

ıflnfln kero111nı (Kederle• 
de konıcık. ıl 

( - (Gayri mtınbit)k,ıt' 
(Çorak) olacık ô-' 

5 - ( Mübabi) "•roıhi'( 
nür) diye düzelecek ~· 

6 - (Mtınazae) kartıbf ~ 
rak (Çekl~me) eözD de 1"1 oJ!ı' 

7 - (Mödafea) kıroıl!.,asll' 
kelime (Savgı) diye d 
cekttr . 

Doktor 

Osman YuntJ~ 
~ Deri ve Ten116l Haeplı 

Mtıtıbaes181 ,; 
Herg4n hutalırı 11.,.Ja ~ 

1 O dın ak11m altıy• 

kabul ve tedavi eder. oJJ' 
A.drea : Kemeralll Şa 

kak naman 19 

l 
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UksOrenler! Mut· 

::::::1 = laka (Okamentol) 
- ÔksOrOk Şekerle· = ' rini TecrObe Edi-Sümer Banli 

Sovyet Artistlerinin Hal
kevi n de ilk konserleri. 

-
= ı --------Yerli Yallar Pazarında ---------Odun pazarı No. 11 ·· 12 (Telefon 3308) --

V ©.\ ~ 0 Ok Zarif Modeller 1 
ve Çeşitler üzerine Sağlam i 

KADIN iskarpinleri hulacaksınızİ 
---------------ERKEK KUNDURALARI ------------En Mükemmel Evsafta 4,95 
----------------Her şeyin Her şeyin 
---

En Güzeli En Ucuzu:: -----------AYRICA: Hazır ve Ismarlama Kostftm Dairesi --
Terzilerimiz : izmir'de Mes'ud ve Selim -

---

n .z .• 

ve l'Orjen ~ahapıo 
En OetQn Bir MOs· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli MO.s bil 
f stiyenler Şahap 
Sıhhat SOrgftn 

Haplarını }faruf 
ecza depolarından 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 
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İzmir ikinci hukuk mah~e· 

mesladen: 

NamasgAh M. l lacl eakarya ôdemiş'te Mehmet Sadık 
Tire'de Mehmet Emin § ı. ki buabdı oturan lsmıll -

~~!UI 11111111111111111filiil11111il11111111111111111111111llllUil111111111111111111111111ilil11111111111ilil111il111111111111111111111111111 nl 'r Milli Emlik Müdürlüğnnden: il" ., 
•lır eeltalk ıobğıada l 14ı eski aomarah dftkktn an 

15 taj 125 Sakin temls bavaılle öte· 
ıepetçl 31 eıki 300 < < « tenberl mlaaflr kalan mfte· 

t 39 taj terinin her tftrla istirahat 
dGrdDncG eepetçl ıo. 2·22 < < 300 

aydınlı aokagında 16· l « odı 50 ihtiyaçlarını temi o etmek 
)e t ıuretlle memnun bırakılma· 

Cf kayalar arlı caddeılnde lOU.10'3 yeni No. 
1145 tıj e•, dakklo ve dam '50 larını kendisine borç bilen 

teklp çıkması ferah sokağında 18 eıki 20 taj No. (Bergama Oteli) ıGrftb 
, harap n 90 

tr.., , « « « c 2 eski 4 taj c c 150 

t~ kt Jenlçay (teceddClt)sokağında 16 c 12 c no. lı c. 200 
,..~ ratat ıelAmet ıokağında 22 •apı 18 a. « « l 25 

' ılıybey celll c 65 eıkl No. lı n 2000 lklbln lira 
~'l (5 taj bedeli sekiz ıene ve taksitte. 
~"ıdtkt emvalJn bedelleri peıln para nya ikinci tertip 
~t l( tasfiye kuyudtle ~denmek ilsere 19,5,935 pazar gaoa 
""' 0 le lhıle edilmek Gaere mftzayedeye konulmuıtur. Talip 

... lte Milli Emllk m6d6riyetlne mftracaatlerl. 

gitmekte olan buhranı gös 

öndnde tutarık Ocretlerlnl 

yarı derecesinde lndlrdiğhıl 

eaygılı mOeterllerfne blldirfr. 

Yatak Fiatleri 
Kuroı 

Busud tek y•taklı oda :ıs 

çift .. .. 30 
aç .. .. 20 

tarafından çay1th bahçede hllA 
• 

llabmer evleri yanında 69 ıa· 

yılı evde konyalı muııtafa ya· 

nında oturur zeynep ıleyblne 

açılan boııma duuının cari 

tahkikata arasında tegayynp 

ettiği aniaeılıin mftddelaleyh 

zeynrbln fkametglhının mıltim 

buluomamHı hueblle tebllğatın 

illnen lcra1ına karar verllmlt 

ve tahkikata devam olunmuı 

isede lltoen nkl tebllğabl 

rağmende yine gelmeyen mdd· 

delıleyh ıeyneb hakkında gı · 

ya ben muamele ifasına ve 

gıyap karnının bir ıoretialo 

mahkeme divanhaneılne tAlllıı· 

na karar verllmlı oldoAondan 

tehklkat gftoft olan !l 6 935 
Bergamada Bergama oteli 

mOdftrft İbrahim Hakkı puarteıl gdnO lımir ikinci 

l•••••••••••••İİI hukuk mahkemesinde tahkikat 

il 5 15 1296 

'».litelü mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilAnlan 

~~il. il. V. S.t. Al. Ko. Rt. deD: 

Akhleatr ıolh hukuk hakim 
llğlnden: 

Ormın lchreelne izafeten 
maliye uukatı uoaU lsmall 

hakkı tarafından akhlııarın ee· 

bAklml huzurunda blszat bu· 

lunmaeı •e yahut bir vekil taylnile 

göndermeıl Ulzumu, akal tak· 

dlrde hakkında B. U. M. K. 
hler mıhalleıılndeu lştipll Ra· maddel mahsusısına tevfikan 
•im o&lu ls-·all ve Leth•da " e u.o .. u ifayı muamele olunacağı llln 

·-. - Baeı 3 uca yazde 

ile ve botan san' .. t kabiliyeti 

ile söylOyordo. Sırasile Karmen 

operaeından uffıbınera,, arya· 

ıını n program harici olarak 

g~nç TOrk bestekArlıarındao 

Cemal Reşld'ln armonize ettlği 

onlkl halk ıark1111 albOmOnden 

"Kozanoğlu,. nu söyledi. 

"Mak•akova11 bir eaerden 

dlgerlne geçerken eserin rubu· 
na uygun bir hal ıhyor, timdi 
loce, yalvaran bir sima, biraz 

sonra Karmende elleri kalçada, 

tıbkı operadaki gibi ortalığa 

ferman okuyan bir şahslyP.t 

oluyor; Kozano~londa yftkeek· 
ten ıöyllyen, . dağların vakur 
ve yokıek hansı içinde ıevdl· 

ğlne hitabeden bir kehramın 

tipini cınlandmyordu. Seelnede 

gOç paa.jları yaparken göster· 

Jlğl icra kıblllyetf, sadaaındakl 

cezlb vlbercaeyon, hereey, hcrıey 
Maksakova'da bir harika idi. 

On dakikalık bir dinlenme· 

den sonrHkompozltör (Şoıtako· 
•iç) kendi eserlerinden Oç parça 

çaldı. Bu Gç parçanın hepıl bir 

eaermle gibi birbiri arkaeı biç 

nefeı ahnmadın çalındı. Valsin 

batladılı nokta mftsteenı, diğer· 

lerlnln nerede bittiğini, nasıl 

batladığını kestirmek mGmkOn 

olamadı. Kompozitör çalatken 

irtical kudretlle bu eıerlerl 

blrbiroe bağlamıetı. Boalar dl· 
ğer eıerlerden k~ndllerlnl ıyır. 

an serbeııt •e modern bir ar· 

monlnln c.zlb ve dlsonaaı kı· 

karektul içinde kendine mıh· 

soı hl: tıhalyet taeıyorlardı. 

Bu kftçflk n gazel eıerler uı · 
lub ve araionl ılıtemlerlnln bGıı· 

bGtOn baeka olmaaına ra~men 

nedense bana (Mosk.ovskl) nin 

mfnyatOrlerlnl bıtırlalll. 

(Şostakoviç) hen6z pek genç .. 

Ylrmlıeklz yatında imle, ltltti· 

ğlmlze göre Amerlkada iki 

operaeı oynaomıe; piyano ve 

orkeıtra için birçok eıerlerl 

varmıı. Balk nlnde nrllecek 

ikinci konıer programında gene 

kendisi daha birçok eserlerini 

çalacıkm1f. 

Tenor (ladan) (Rlmlski ·Kor· 

Pakof) un (Sadlrn) operası o.tın 

Hindli mleaf irin ary11ın11 (Maa 
ne) nin verterlnden bir arya; 

yapılan ıOrekll alkışları kartı 

~ s•brlkalar mamulAtındın ve bir metreılne biçilen f latl 
l~ ~'~ 0lın 17,300 lll 20,000 metre boz kıputlok kumıı kapalı 
~ ~. lltnıfye konalmuıtar. lbaleıl 12 mayıs 935 pasar gilnft saat 

~' ltt ltk teminat 4220 liradır. Şartnımeıiol 297 .karuea 
~ lt-.,1Yeııler, her glln öğleden eonra komisyona uğrıyablllrler. · "'le ~ e girecekler muvakkat teminat mektubu nya makbuz 
" lif ._.~nııun 2 ve 3 cfl maddelerinde yazılı veılkalarla birlikle 

mahalleılndeo tlkveşll ali oğlu olunur. 
mustafa aleyhlerine ıçılan taz· program harici olarak Verdi'nln 
mlnat davası ftzerlne davalılar , .. •••••••• •••,.. (Rigaletto) operHındın bir bılad, 

' llıı. , tnbtarını lhıle ıaattlnden en as blr eaat enci Ankara 

4-.~ ••ı. al. ko. na vermeleri. 1203 26 !iO 5 9 

'ılı~'tlJ r.:1· M. Sat. Al. K.o. Ra. den: 
.;;ııı 11 rfkalar mamulltından Ye beher metrealnln tahmin 

"-1- t:ıı 25 kqrot olan 300,000 metre çamaeırhk bu, kapalı 
ti t "-ı elhoıtye konulmuetur. lh•leai: 12 mayıı 935 puar 
t~ 375 lt l t dedir. Muvakkat temlnıtı 5000 liradır. Şartname· 
~--il -.~1 :ru~a almak lıtlyenler her gan öğleden ıonra komiı· tt" '-'tltı: bllırler. Ekslltmlye girecekler muvakkat banka lemi· 
dtııı 'ttıl •eya makbozlarlle kanunun 2 el ve 3 cG maddele· 
~tt t11 ,

1
1 •eılkalarla birlikte teklif mektupl111nı ihale saatin· 

'ıeıttt btr saat evvel Ankara m. m. "· sat. al. ko. nuna 

~--~, · 1202 26 !lO 5 9 
~ ta ~&.-----~----~--------------------~ ıı. t Qı • m. •· aat. al. ko. rı. den: 

"'lt tlre.ıı . 
ltıt t 'blaıd nıo tahmin edilen flatl 36 kuruo olan 70,000 
~,~~b•teaı er gılaf lığı bez, klpah zarfla eksiltmiye kon olmuş 
111 t te1rıı l l,nıayıe,9;~5 cumarteıi gOnQ eaat 11 dedir. Muvak· 
-., '''I,, b r>ıtt 1890 liradır. Şartnamesini l 66 kuruoa almak 

ı,~1e llrec,:~g6n öğleden ıonra komisyona uğnyablllrler. Eksilt· 

~l ' ~•n '' nıovalı:kat banka teminat mektub •eya makbuz· 
~ QnQa 2 d d ~ te~llf ve 3 ilncO mad l'lerln e yasılı Vt'ılkalarla bir· 
"'· " lbelttublarını ihale 11atlnden bir Hat evvel Ankara 

lıl:l:ı ~ '•. •l. ko. oa nrmelf'fi. 25 :ıo 5 9 1194 

hihı·'r Memleket Hastanesi Başta· 
.. ı". 

lt.., gınd en: 
-._ı'lıı '11'rnlıla 

'tt11, I 65 liralık ,,.,akı matbuaıı ıçık ekılltmtğe ko · 
lo d,· ~teklllertn 7 .5. 935 ~Gnlemeclne raııtlıyan ıah gGaO 

'•leket baatanedne gelmeleri. 1294 

hıkkıoda clhetl cczalyece yapı· Mez .. GOzel kızın kalbi .. lıımlndekt 
lan takibat netlceılnde ikamet parçaları aöyledl. Tenor (jadan) 
g4hları meçhul kaldığı cihetle 

A • J y ıo ıesi aempatlk ve tatlı idi, 
tebligat yapılamamıı ve davacı· ı e ovası 
nın taleblle llAnen tebltgıt le· sao'ata kunetle hlklm, bekle· 
raııma karar verilerek mahkeme Gı1ztepe lı5kelul aile yuvası, nlldlğinden çok fasla bfr san'at 
22 5 935 çaroamba g6nıl ıaat mayıııın birinci çarşamba kudreti gösterdi. 

k gftofı açılacaktır. Geçen ıene ) b 9 a tali kılınmış olduğundın Bas (Pirogov eplmlzin ko· 
davalıların yevmi meıkurda aayın mOeterUerlnden gördfl· lağında olan Ruı halk ıırkılı· 
bizzat mahkemeye gelmeleri ğfl fevk.alide rağbet ve te· rından .. Volga" yı, Mayetbeer'ln 
veya bir vekil göndermeleri veccOhten ceearet alan yuva « Hogenetto> operasından asker 
lüzumu tebliğ makamına kaim müeBBiıılerl, buyıl daha mil· 
olmak ftzere ilin olunur. 1281 kemmel ve çok dıha mOnh earkııını ve Guno'nun Faftslftn· 

Torbalı tapu dalreaiodeo: 
Dağkı:ıılca'oın Tozlınca mev· 

kllode şarkan ve garben ~e 
cenubea yol, of malen bedel 

Mehmed vereaeıi ile çevrili iki 
buçuk döofim miktarındaki bı~ 
bt>del Mehmedlo haricen ahır 
dın teferru~ etmek suretile 

bil& ecned taearrufunda iken 
yefatlle vereıeıl nAmına yeniden 

teııcllt heyeti ihtiyariye llmft· 
haberile l1Jtenmektedlr. Bu ye· 
rin tapu kaydı dahi bulunma 

dığıodan 11 ·5· 935 tarihinde 
mahalflnde tahkikat yapılaca · 

~ından bu yerde alAkaRı olen 
varH 1 O gGn içinde tapu daire· 

tine mlncaat ey!emelerl. 1 ~88 

den c Mef lıtöfel > Kublerlnl tıgannl 
terblbat almak suıetlle yo· 

etti. Bir baoçere ancak bukadar 
vayı açacaklardır. Ô 

movaf fak olabilirdi. tedenberl 
Göıttpe aile yuvıeı, asri 

bonfur, ucuzluk, temizlik n 

bOtfln içkilerde nefaset temin 

etmiş bulunuyor. Yuva, il• 

yın mQı,terll~rlol memnun 

etınek için hiç bir fedaUrhktan 

çekinmemietlr. Gözt~pe aile 

yuvasına şeref verecek olan 

sayın mGoterllerln her sureıle 

mt>mnun kalacakları mubık 
kaktır. Bir defa tecrObe ka. 
fidlr. 

Mez Aile Yuvası 
M Qsteciri Kenan 

bas yetlotrmek noktasında bel· 

Uln acunca eöhreti mahlm olan 

Rosya'aın işte iyi baalarından 
blrlıl bu akeam Balkevl salo· 
nunda lzmlr'lllerl aao'atandan 

rnOstef ld ediyordu. Bir yığın 

ve sGreldl alkılJ ve tıkdir için· 

de aahoeyl terk.eden ean'atklr· 

dan sonra Soprano c Baraovu 

diğer arkıda1Jları gibi bir alkıı 

tufanı içinde aabneye çıktı. 

Baraon Rlmlskl Koraıkof 'an 

c Kar kıı > operaıından kar kısı 

uyaıını, Roelnl'nla ınil INr· 

berini ve ıoora umumi ve şld · 

detll arzularla fazla olarak 

c Ala biye o in TOrkçeye adapte 

edllmle c Bolbüh ünü c Düran > 

oıo cSenlo için şarkı cöyllyo· 

rom > lımindekl valeıoı söyledi. 

Barıova bir keman flütle pek güç 

lcrı edilebilecek ince notları 

çıkıyor ve ııonra harlkul4de bir 

ıjllfte kabiliyeti göstererek en 

uzak fAsılaların birinden dlğe· 
rloe koeuyorda. Tlrlllerde seı· 

lerln birbiri arkası .e pek ça · 

bok teıkublerlnl; dlnlf yen!ere 
hıyret verecek bir fevkalAde· 

ilkle başarıyordu. « Barsova > 
bir ıonatta veya bir ıcnfonlde 

eseıln en bOyOk cSGkse> sini 

yapan final gibi bu konıerln 

bOtQn robunu kendinde hOlba 

eden bir teal : uyandırdı. 

Burada takdhle kaydetmek 

14zımdır ki gerek Metzo Soprano 

c Ma~sakov1> ve gerek Soprano 

« Bıraovu Torkçe ıöyledlklerl 

eserlerde kelimelerin tel&f fa· 

zanda bir yabancı lisanın şive· 

ılnl, kokusunu kat'iyen hlBl!et· 

tlrmedller, Tarkçenln gramerine 

vAluf ve bir Türk glbl kelime· 

lt>rln haf it ve kunetll vurgu· 

larma lbımgeldlğl ehemmiyeti 

vererek ıöyledller: 

Onları bu noktadan da ay· 

rıca tebrik etmek IAzımdıt. 

BGtOo eııerlere piyanoda re· 
fakat eden Makarov'on HD· 

atını borada zikretmemek Hn· 
atklrların ytıkaek meharetlne 

bnyok bir vukuf ve incelikle 

uymaktaki kuvvetini söyleme· 

mek mOmkOn mftdGr? Makaro• 

baseaıı ve tltl• vokuf lle b6t6n 
bu gnalde ııan'atklrlar araıındı 

buııuııan zikredllmeğe değeri 
olan bir artisttir. Burada lz. 

mire ve halkevlne ıeref, aan'at 

gtııel n iyi olan herteyl getl· 

ren bu yGkaek ııan'atkAr guro · 

buna tetekkilr ederken kendi · 

terine hemen aklımıza 
0

gelen 

bir fikri ıöylemekte aamiml 

bir arzu duyuyorum. 

Son altmıf, yetmiş ııene l~ln· 

de Rus musiki ııan 'ata meohor 

beşler gurubu ve muııırJan ile 

(Arsıuluaal) bir oöhret temin 

etmlotlr. Betler grubu içinde 
liyle k.onetlllerl •ardır kl me· 

eeli Musorskl gibi olanları 

Fransız'ların C. D~uusl'alne 

örnek olmuı, modern muzik 

yolunu bolmue ve yeni bir 

devrin kapıııını açmıştır. Boro· 

din, Glazanof, Klnskl· Karsakof, 
Sovyet dostlarımızın bize bu 

oöhretlerden daha bol bol eser· 

ler dlnletecekleriul ne kadar 

çok amitle bekliyorduk. Mt>se · 

il her zaman dinleyebildiğimiz 

bir Şopen noktürnft yer"ne 

Borodi'den bir melodi, ne bl· 

leyim ben, Glilk'ten bir piyano 

parçasına mukabil Musorskl'nln 

pek meobur olen Hartman'ın 

resim eterlerl Ozerlne •~rtlb 

ettiği mtthur plyaoa albtımO .. 

Rus ean'atına hueeyden çok 

bir teceBBils ve alika uyanan 

bizlerde bunları dlnıemek ateşli 

ve kuvvetli ırzulardandı. Prog· 
ram tertlb edilmlo olıa bile 

dl~er koneerlerde bu samfmt 
arzularımızın bir ktıçnk kısmına 

olsun nail olıbile~ğlmlzi tahmin 

edlycrdz. 

Bo kıym .. ılt •e çok mezlyetll 

dost ııan'atkArlarımızı bfttOo 

~önlGmftsle tebrik ederlı. .. 
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Sene erdenheri TECRÜBE edilip piyasamıza çıkdık- 81 Limitet Vapur = A K l T 

G . . . ş· d = • ema onay 
dan sonra rıphastalığının memleketımızde 1 • Acentası :;: Bakteriyoıog ve bulaşık ue saıı•n hasıaııklat 

d • • K h • ~ndelf H•n. Bldnct Kordon ~ birinci sınıf mO.tahassısı tlİ 
etJDJ ay ettırenve Vaktinde kullananları Tel. 244!l = Baıımahane istasyona karıısmda dibek sokak ba§tndaki tf!,.' 

The Ellermın Ltnea Ltd. = det ealonu üstünde 30 Hyıh ev Te muayenehanesinde sabah 

G • Y k l k K §§ dan akıam saat 9 a kadar hasıalannı kabul eder. -
rıpe a a anma tan urtaran "RUNUn vapuru nisan so· §§ Müracaat eden hastalara yapılması lizımgelen eair ubliW; 

nunda l.ondr• ve Anvers'ten = mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmaaJDa ce~ 

G ır ü iP e K a ır ş o T e e ır ü 1b> e O ü :;~r .:·!~:~~· ı..'.':!;:·;:k u:~ ~ııt· ;.;b~ ...... kiııliıiUiıılılliiiiıil111iiiüilıüıiıiniıiilılHi111iıüıiiiun 
V IÖ\ ç~ O.n- M n° an IB\ te te Da l!PI için yük alacaklar. ~"'ratelli Sperco vapur Acenl8'1 

\9" ~ ~ ~ \S' ;;;aJ ;;;aJ U "ALLGERIAN,. vapuru ma· 
e yıs başlıogıcıod• Llverpool ve ROYAL NEERLANDAl~ KUMPANYASI 

NEOl{ALMINA 
Senaosea'dao beklenmektedir. "GANYMEDES,, vapuru 6 mayısta gelip yflkiloll bati 

Deuteache L~vante Linle sonra Burgas, Varn• ve Kösteoce Umanları Jçln yok al..,, 
"BERMES,, 4 mayıstı gelip 9 mayısta Anven, Rot 

"ANGOH.O,, vapuru 25 nl· Amsterdam ve Hamburg limınlan için yok 11lacakt•r 
91nda Hamburg, Bremeo ve "GANYMEOES,, vapuru 18 mayısta gelip 23 mayısta >-' 
Anvers'ten beklenmektedir. Amsterdam, Roterdam ve Hamburg limanları için ydk ıl•c' 

Not Vurut tarthled ve ... SVENSKA ORIENT UNJEN 
Kaşelerini Emniyetle Kullanınız. 

putların lstmlerl O.zerine deni· 0 BLALAND,, motörü 20 mayısta Roterdam, HambotS• 

şlklllderden mes'uliyet k•buJ penhagen, D•ntıig, Gdynıa,Göteburg, Oslo ve fskıodl "Atatürk" 1-leykeli Mü
sabakası 

19 T • o· edihaez. Umınlarına hareket edecektir. uncu e rtıp t· 
''NORDLAND,, moUJra 8 haılraoda Roıerdam, Bamb•rf 

Denizli Vilayeti 
ninden: 

Daimi EncOme-

Denizlide dikilecek "Atatürk,, bey keli mftnak1&11ıoa ıh bazı 
maddelerin a1ağıd11 yazılı oldoğo t1zere tavziblne lüzum görOl · 
mQştür. 

A - Müsabaka IJarlnamesioin ikinci mıddeslnde gösterilen 
mtiddet 10 mayıs 935 aktımana kadar ozatalmıtllr. 

B - Şartoamr.nln Qçüncü maddesinde ynılı olduğa ibre 
br.ykelin askeri kıyafette kaputlu ve sou 11keri kıyafet ~araroa 

mealne u1~un olması ıatttır. Esasen pozu beykeltra11ın &1o'at 
kudretine bırakılmııtır. lstlyenler bfttGn maıırda kendilerine ılt 
olmak Qzere bandın bııka maketler gönderebilirler. Fıkat ."lll 
yetçe istenilen ıartlard• bir maket gönderilmesi mecburidir. 

letleri Satılıyor .. 

Büyük ikramiye 

25000 lira 
Mükafat 

20000 lira 

işçi Aranı yor 
• 

Tarauıta Çukurova bez fab 
rlkası tezg4blarınd• çalışmak 

(lzere 50 kadu işçiye ihtiyaç 
vard•r. 

V. N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
OEUTSCHE LEV ANTE LİNİE 

"SAMOS,, vapura 29 nls•n· 

da bekleniyor, 2 mayısa kadar 

An vers, Roterdım, Bımburg 
ve Bremen için ytık ılacıltır. 

"ALİMNlA,, vapuru 8 m•· 
yısta bekleniyor, Aovera ve 

H•mhurg't•n yok çıkaracaktır. 

" BERAKLEA ,, npuru 13 
mayıstı bekleniyor, 16 mayı&1 

penh•ge, Dıntzlg, t;dynlı, Cöteburg, Oılo ve lakaD 
Jimanl1rın• hareket edecektir. 

SJı:RVlCE MAR1Tllt ROUMAlN 

Garbf Akdeniz için ıyda bir Muntazam Sefer 
"PELEŞ., vapuru 26 mayısta geUb 27 mayıata Bıyfa, 

Musllya V'tl B•nelonı hareket ~decektlr. 

" ALBA JULYA ,, ••puro 20 hazfrmnda gelfp 21 b 
Malta, Mnsllya n Bırselon'• h•uket edecekdr. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 

lımlr Nev· Y ork •rmsand• aylak muntazam ıefer 
"filNOS., vmpuro 14 m•y11tı ( Doğru ) lsmfr'den 

için yftk alac•ktar. 

"TAMESlS,, npura 10 b11lrand• lzmir'd~n (Değro) ~· 
için yük alacaktır. ,eti 
Hamiş: lltnlard•kl hareket tarihlerindeki degtılkltklerdell 

meı'ullyet kabul elmeı. 

Fazla tafellAt için ikinci Kordonda T.bmll ve T•hllye 

... 

C - Şartnamenin altınca maddesinde maket için göılerllen 
1-15 eb'ada tabii bftyflldOğe nlıbetle değil bir buçuk mlıllde 
yapılacak olan heykrıllo cesametine nlsbetledlr. Ve m•ket lçlo 
yazılan bu eb'ad en az bir had olup istiyenler daha bayftk yap· 
makta mobtardırlır. Fakat bu trkdlrde dahi vlltyetten ayrıcı 

bir maeraf latlyemezler. 

1 - Dokum• tezgAblaranda 
çalıım111 ve l11e vakıf olmalıdır. 

2 - Mıkloelerlmlz son sltJ· 
tem olduğa için iyi bir surette 

kadar Di1kerk, Direkt, Anvera, 
Roterd•m, Bamburg ve Bremen 

llm.ul1rın• yak •lıcıktarr. 

ARMEMENT H. SCHUIDT. 
HAMBURG 

bln111 ukuınd• Fratelll Sperco •centah~n• mtlnca•t 
5 

rlea olunur. T•lefon: 2004 · :ıoO l 
Akşehir bankası 

U - VllAyetçe ayrıca yaptmlıcığı zikredilen k•lde bıkkaodı 
heylel mfleabakleın• iştirak edenlerin mGtalb beyan edebile · 

erkleri ıartu.rnenln yedinci meddeslnde zaten yazılıdır. Arzu 
edenler heykel maketi ile beraber mukabilinde blrıey istememek 

11rtlle kılde içinde mık.et veya proje &ônderebllirler. 
E - Mibabaka netlceelnln ıartnımenln seklıincl maddesi 

vcçhle tesbitl için gazel san'atlır akademisinin dahi mQt•lbeı 
•lınacaktır. 2:3 28 l 5 1167 

Posta Telgraf TelefOn 
Başmüdürlüğünden: 
Ankara - lzmir - Istanbul Telefon 

muhaveresine başlanmıştır. Tele
fon abonesi olupta telefonla Istan
hul ve Ankara ile görüşmek isti
yenlerin evvela başmndnrlttğe mil· 
racaatla kafi miktarda avans ver
meleri lüzumu ilan olununr. 

30 2 5 1245 

çalııan bir ameleye fazla ka · 
zanç temin eder. FHl• tefsi· 
lit ve oermitl gö. melt ve kaydı 

için ~J mayll!!I , 35 tırlhinden 

itibaren İzmir'de Kar•osmao .. 
oğlu hınınd• iplikçi Rıbeloo 

Politl'ye mQrıcHt edtlmeıl 
llAn olunur. 6 D. 

Yazın Geldiğini 

Haber Veriyor. 
Bahrlbaba 11hll park gazino 

sn •çıldı. Geeelerl bf'rrık elek· 
tlrlk 14mbılarlle nurlu bir y11 
geceıl h•yıtına b•11lımı1J bulu· 
nan bu sevimli hıbçemlı ma· 
yHın birinci gOoftnden itibaren 

çok yftksek bir muzlk ile neş · 
esine neı'e kıt•e1ktır. 

Sahllpark gazlnoıu busene 
İzmlr'Jn en kibar bir bahçesi 

olııyor. İzmlr'ln maruf, emin 
adamlarından otelci bay Basri 
ile meehur lokmntıcımız hay 
Stlleymın'a ve Mehmed Eraltıya 

ııhtlpnk gaziooaunda lş bışı .ti • 
da görmek için maklyetiol sö Y· 
lemi ye bıtlı·haoıuı hl: delildir 
zson,.d eriz. 

Aylık elektirik 

~lasrahnız yftksek mi? 

içi gazli 

lambalarını kullanınız 

Hu marka az sarfiyat, hol ışık, 
. ve uzun ömftrlfldftr. 

Mehmet Tevf.ik 
Bftyftk Elektirik, Telefon ve 

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

" HANSBURG ,, vapuru 5 
mıyıst• bekleniyor, Hamborg 
ve Anvere'ten ytlk çıkmracaktır. 

SERVİCE DlRECT DANUBIEN 

TUNA HAITI 
0 ATID,, motörft 12 mayısta 

bekleniyor. Budıpeıte, Bratls· 

lav, Vly•n• için y6k ıl•C1ktır. 
"TİSZA,, npnru 5 hazlrın 

dı bekleniyor, Bod•peıte, Bn· 

tisin ve Vfyına için yftk 
ılıcaktır. 

0 DUNA,, vapuru 30 bul 
randa bekleniyor. Badıpeote, 

Brıtialav ve Viyana için y6k 
alacaktır. 

JOBNSTON V AREN LINES 
LTD LlVERPUL 

" QUENMORE,, vapuru 20 
mayıst• bekle~lyor, Llverpul· 
dan yak çıkaracak ve BorgaP, 

Varna, Köetence, Galıç ve 
Bralla için yak ılac•ktır. 

TBE EKSPORT STEAMSBıP 

CORPORATıON 

" EK.SELSIOR ,, vapuru h•· 
len llmanımısd• lolup Nevyork 
için yftk •lmaktadır. 

0 EK.SMINSTER .. vapuru 15 
mayıet• bekleniyor, Nevyork 
için yQlt alacaktır. 

N. B. - Gellı t1rlhlerl ve 

npur tnlhlerlnde ıcentemlz 

hiçbir mes'uliyet kabul etmu. 
T,-l11fon Nn. 2007 200~ 

lzmir Elektirik şir· 
kelinden: 

Şebeke ımelly•tı dolayıelle 
ceryının: 

1 - Bu ayın 6 ınca paıar · 
lesi ve 7 inci Hlı gftolerl eHt 

7 ,30 dan 18 ze kadar Çukur· 

çefme ıokağı ile Milcnlr eo 
kıklard11; 

2 - Da ayın 8 inci çar· 

ıamba, 9 uncu pertembe ve 
11 inci cum1rteel gflulerl sHt 

7 ,30 dın 18 se kadu Y uauf· 
dede, M11ırlı caddesi ve Değir· 

mendığa eobkluı ile Mdcnlr 

eobklard• kesileceği muhterem 

•honelerhnlzln maldmu olmak 

lıere UAn olunur. 

Sermayesi: 1,000,000 T. L. 

DzmDr Şubesi 
ikinci kordond• Boru clvarındı kendi blna1ınd• 

TELEFON: !2363 

••••• 
Hertftrln Banka Muamelitı, Emtell 

Kumusyonculuğu .. 

Mllsait şeraitte mevduat kbul edilir 

Hububat, Gzftm, incir, pamuk ,zeytinyatı, afyoO fi 
sair emtia kumusyonculoAu ıapılır. Mallann •~ 
donda eahiplerine en mOuit ~raitle avanı •el"". 

DOKTOR 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi Rontken Mntah_.,. 

UERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 
ve ELEKTİRİK TEDA VİLER1. 

Y6rllmi1en ve Bilhauı RAŞİTİK Çocuklara Uhrı-\1~ 
Tatbik Te Rontken ile KEL Tedarileri Yapılır. 

İkinci Be ler Sokak Fınn Kartısı No. 25 Tele. 26.4-~ , 

Türkiye Comhuriyet Merkez JJı&O 
kasından: ~I~ 

Hiaeedarlarımız. 1934 ıeneıi için tek hlııae itibarile '' .ı 
hiMedarlır umuml heyetince on•oan 49ô knruolok ,.f 1 

dağıtalmaaına bıılınmıotır. l ~ 
Bl11edarlarln merkez bınkası ıubesl bolonın yerleıde ~ 

y111tıo ltib1ren doğrod1D doğroy• ıubelerlmize ve bunlarda• ;' 

yerlerde de 15 mıyıst•n ltlb,.ren zlrHt b1nkaeı 11ube ~f's 
dıklıran• mOratcHt etmeleri llAn olunur. 1276 

~ 1111111111111111111ııı111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111 ııı ı ıııını 
~ Beynelmilel Paris Panayırıll1 

i Ziyaret Ediniz .. = 18 Mayıstan 3 Haziran 1935 e kadar 

~ Fazla MalOmat Almak için Fransız G~ 
~ neral Konsolosluğuna veya lzmir Fr.., 
§ sız Ticaret Odasına MDracaat .• 
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı1111111111111111 


