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er iki. Bayram Dün Büyük r Mualliml~r . Dün Biz De Telefonla 
Tezahüratla l{utlulandı. Tayyar~sı. Ankara l!e Konuştuk. 

· Muallimler Ara-

ÇoC U k la r, Büyükkri Tebrik Ettiler 
1 Mayıstan itibaren Umumi Konuş

malar Başlıyacaktır. 

l\urc;ak Dibinde Gönüllerinin Ter
temiz Duygularını Anlattılar. 

on~a Cümhorlyet meydanında 

yıpılıcak şenHğf g~rmP-te gl· 
- Sonu 4 ncil yüzde -

sındaki:ou:Teşeb
bos Çok Derlemiştir. 

Ankara, 22 (A.A) - Bir 
tayyare eatın ahnmaın için 
muallfmler arasında başhyan 

Cteıebbth Uer\emlştlr. Pek ya· 
kında ordumuz moılllm adını 
taşıyacak bir tayyare kazana 
caktır. 

Bay Hasan Saka'nıo Beyanatı 

Balkan ökonomik Kon.
seyi Ne işler Görüyor? Ankara'da yeni ıehirJen bir görünüı. 

Dün Kat 16 da yazı o.Jamı · - Alo. • Alo... Borası Aa· 

Bu Cuma Gnnnne Kadar Konsey 
işini Bitirmiş Olacak. 

sın telefona çaldı. Y Hı itleri karı. 

madüramtıı mlkrefonu kıldırdı - Buraeı dı lamlr, ANA· 
ve cevıb verdi: DOLU gaaeteli. 

- Anadolu - K.lmelnla? 
- Boraeı lzmlr otomatik - Kemal Tallt Karaca ~~~~~~ .. ~~~~~~ 

Ankara, 22 (A.A) - Balkan 

-· J andlaımaeı letlşari ökonomlk 
konseyi baıkanı Bay Haean 
Saka koneey mee'eleel etrafında 
Anadolu Ajanın muharririne ıu 
malumatı vermiştir : 

'-~ Dünkü bayramdan diğer bir intiba. 

t1a~ ı,. '-1-aı hakimiyet ve ço· çocuUarın evlerinden getirdik· 
~'-''•mı idi. Şehir daha teri çiçeklerle etıılenmlı olarak 'itti" bayraklarımızla aile· gôzd çekiyordu. Berk.es erken· 
~hıeıa mektepler,. den caddelere çıkmıı; ıaat 

Atioa Divanıharbı 

llngiin Eski 4 Başvekili 
~uhakeme Edecek. 

Seı!\ • 
llJıık Divanıharbı Bazı Suçluları 

idama Mahkum Etti. 
4t~ -------

lb~ı," 23 (A.A) _ Eski ditanıharb Seıez orduaa Jhtl· 
• eı.a.. fıat ttleaaeının ve ezcGmle lilcllerlnln mobakemeelnl ~ gö· 
~ ~· b • 'ta •tbakan, Venlıeloe, 
!'ı1,,~1u, Sofollı ve Ka· 

~laetb b lllohıkemelerlne dl

~•k:•nrundı bu sabah 
t ~er r. Muhakeme edl· 

'
~ 8 ~'llında Ayin mecllel 

· Go r.1- llıtıı ile eski ba· 
t~tw ... ,, 111 b' 
, ""dtrd e 1111lardan ve ~a· 
"4ır. eıı de bazı klmaeler 
il 

C'ıl 'ıtı, Fr 
'- \1 1111•'da bulunmakta 

it~ eaıaeı 
~ku ~Y•hen °• ile general Plas 

-.ı. aıubıkeme edile· 

,-'tt,,, 23 
L b c, (A.A) - Dinna· 
"'l aıurıy 1 fı~ •tı ol etç birliğin bış· 
lı\ ' in1r:~ •e hyın hareketine 

'-• ll eden general Pa 
~'-e geııeral Klmlılı'! öltım 
t~ l' 11ı':bktioı etmlıtlr. Dl· 

~ ' llQa 4 aydan 14 
tı,, tt llıuhtellf haplı ceaa· 
~ıa,1k l'p•baıtlardıı. 

1 22 (4.A) - Üçtacl 

Bay: Venizeloı 
rerek aeklı idam " beı haplı 
celUI .ermlttlr. 

, - Koneeyln tetkikine tevdi 
edllmlı olan lıler dört komfe· 
yon tarafından tetkik edilmekte 
ve bu komleyonlar bu suretle 
l•yrılmaktıdırlar : 

Balkan !memleketleri araeın· 
da ticari moameleletl teshil ko· 
misyona, antant memleketleri 
arasındaki nakli taaıtaları, kara, 
deniz, bava nakil neıtaları ara· 
eında mQnıkaleyl teshil için 
yapılacak teşriki mesaiyi tetkik 
eden mtınıkale komfa1onu, Bal· 
kın memleketlerine ıld bir 
banka tetkllf nl tetkik eden 
bir banka komisyonu, Balkan 
memleketleri araeındı gerek hı 
riçten gelecekler için gösterile· 
cek kolaylıklar işini tetklk eden 
turizm komlıyonu. Bu komle· 
yonlar ilk k:oıad celsesini mil 
teaklb kendilerine tevdi edil· 
mlş olan itleri tetkike bıela· 

mışlardır. Bunlardan mftnak11le 
komisyonu kendine ald olan 
işleri bitirmiştir. Bo komlıyon· 
da göcOşOlen işler, konseyin 
Atlnı toplantısındaki kararına 

göre 10 Nieanda Belgrad ant· 
taşma memleketlerinin mfişavlr· 
lerlnln iıtlraldle Belgrad'dı ya· 
~~~~~--~~~~~ 

Mahkumların aras1nda Serez 
fırka kumandanı general Ağ· 
naetopolos da vardır. 

Diğer taraftan Sellnlk gı · 
zetecllerinln Ayın ve meb'u .. n 
azasının ve diğer ıiyaef ricalin 
muhakemeleri L1rlıada devam 

etmektedir. 

pılan toplantada bu mevzular 
Qzerlnde ozon ozon tetkikler· 

- Sonu 4 ocQ yOzde -

telefon tlrketl... Ankara kırt• · - Ben de Camhorlyet ga· 
nıadadır, alzlole konuımık isti · zetealnln Ankara mchıblrl Me· 
yorlar. - Sonu 6 ancı eahlfede -

................................................................................. ~ ................................................................................ . 

Sanayi Programımızın Dört-
te üçü Hazırlanmıştır .. ____________________ .. , __________________ __ 

ökonomi Bakanımız Bay Celal Bayar 
Sümerhankta Mühim.izahat Verdi. 

--------------~----.. --------------------
Yon, Tiftik, Pamuk, Şeker Istihsalatı ve Sanayiimizin 
Vaziyeti ·· Somerbank Mnnevver Bir Teşekkül Oldu .• 

Ankttra, 22 ( A.A ) - SO 
merbank hey'etl umumlyeılnfn 
dtınk6 toplantısında toplantıyı 

iştlrdk etmit olan bazı aayln· 
tarın izhar ettikleri arzu Te 
temennilere karoı ökonoml bı· 
kını CdAl Bayar şu beyanatta 
bulunmoıtur: 

- Umum m6dfir veya idare 
mecliel reisi rakkamlıra ıld 

olan arzunozu tatmin edici 
sözler aöylfyeceklerdlr. Ben 
yalnız fşlo prensibini, devleıf o 
ıtyaaetl itlbarUe değil, Sümer 
banka verilmiş vazifeler ba· 
kımındın arza hazırım. Heye· 
timiz bir kazanç müeeeeseel 
olan Somer bankın amomt 
heyetidir. Bn aıfat haricinde 
vekAletlmden aorulmaeı ırza 

edilen ıuıllerl varea arkıdıtla· 
rım, için dılmı fır11t var de· 
mektlr. 

Arkadatımıs Emin Sasak 

yerli mall1r p11annın 11tı1la· 

rından bahsettiler. 8. Emln'ln 
endltelerlni töyle seziyorum. 
Yerlf mallar pazarı Andetay 
eatıı yaptıgı takdirde memle
kette bir kısım halk işsiz ka· 

lıcıktır. Bonlırı lılerlnden 

mahrum etmemek için bu teo· 
kllltı tevsi etmemelidir diyor· 
lar. Bu eeae blslm de ihmal 

- Sonu 7 inci eahlfede 

Korkuıondan ağaca çıkan erkek karmna eôyldyor : 
- Karıcı~ım, ıenl temin ederim ki bu boğa çok kibardır, 

Bak11na, kuyruguau NDa hOrmetle Nllı7or ... 
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~~k:;:~da Bir Profesö-r T e oya~ o D QJI y QJI lk o a ır ol Kllçllk Doyuın~ 
rün büyük Muvaffakıyeti Kararların Hükmü yokmuş. •=E===sn==ar=o.==·rı=ik~Ieri 

• Kongresi ~ 
Bu Alet. En ince Hastalıkları . Ko- verilen Kararlar TarafJgirane imiş. Al- c. 8. P. lıçl ve . elDaf, 

)aylıkla Ortaya Çıkarıyor. ilkleri genel .kongreel "' 

L h A d A k 
A. akıam birlik bdroıandl ,;11 

Ankara siraat enetit6leri pro· dana haııyelerl dalma, erkek manya •• e istan rasın a S erı lanmıotır. Kongreden , 
feeörlerinden Dr. Ayeoy'un Radi· ıavıan, horoz ve erkek clnıl· · Atattlrk heykeline gldlleff~ 
eethaie aserindeki çalıımalannın yelli baraak par1Zlderl dalmı A ı 1 y k T k • Ed • ı • zaharaı yapılmıı ye 1 iJ' 
AVe Vft~dude ghettirlldfiği }yendi L~lilie~İD devri hareket vermekte ve bu n aşma ar o muş. e zıp 1 ıyor. fazla hıyı flıenct yakılaO' vrupa a mu e yer er e.ı m 

mehafilinde tetkik edilerek çok devri hareket, yalnız bu muh· --------------- T d v • J 
ıayanı dikkat görülmesi ve bunun telif menulınn tulu mevcle· İıtınbul, 23 (Busuei) - Almın'lar, Cenevre'de alınan kararların tarıfglrıne olduğundan op egı ,, 
guetelerimüde de haklı bu alilta rlne göre kunetlnl Ulltıp bakma olamıyacağ1Dı Utn etmektedirler. Dan ikindi zamanı ~ 
uyanduması üzerinde, ( Anadolu çoğıhmıktıdır. Almanya ve Lehleıan hGkumeıl ıraeındı askeri bir muahede akdolunduğo hıkkındıkl haberler mlzde dört top ıteelne eJtl 
Ajann ) tamamen hueuıi bir ma· Buna mukabil, dfıl bir tav· tekzfb edilmektedir. yen see duyolmaııur. 1tfıl1 1~ hiyette ve eırf gazetelerimizi mee'e- C d L hl 'J Al d ıır 
lenin aelından haberdar etmek ıan, bir inak, dfıl cinsiyetli Varıova, 23 (A.A) - Htıkumeı g1Zeteel olan Kurjer o zfenny, e stan ı manya ansın a Oğrendtk; bunlar yangıo, 
gayeıile, Dr. Ayıoy'un çalıımalan bir parazit ve dlıl bir mahlôk gizli andlaımalar bulunduğu hakkındaki yabancı haberleri tekzlb ederek ıunları yazıyor : değildir. GOztepe'dekl tat 1' 
merinde yapbğı tetkiklerin huli· kanıadan alınmıı bir ıerum Ba haberler Avra~a'nın garbında Lehistan için gayri müeald bir haH yaratmak mabadlle ve larında taı kırmak lçlD 
ıaeını, •tağıdaki yazı ile, bise bil· ise rakkasa daimi ıorette rak· kasten yapılmıo tecrdbeler mahiyetinde ıelikkl edilmelidir. 

liğım pıtlaıılmıştır. dirmiıtir. kaei hareketler vermektedJr. Ankara, 23 ( A.A) - Lehistan elçlllğinden göoderllmlıtlr: Lehlııtan ile -Almanya: araıında ılyall Jd 
Ankara ziraat enıtitGleri Uzan ıecrQbeler neticesinde ve askeri teırtkl meni lc;ln itllArname akdedllmlı olduğuna dılr ecnebi menabllnden sızan haber· Rozet Dağıtı 1 

profeellrlerlnden Dr. S. A. Ay· Dr. Ayıoy, bu emaootioolar lerln_uıl •• eaaaı olmıd•ğı için bu• Franoıa guetelerlnln neıretınlı oldoklan metni de oydur- Dlo ort~ mektebler ;;; 
ıoy, fevkaltde ıayanı dikkat yardımlle gebeliklerin clnılye· madır. sinden bir kıımının ter .,, 

bir tleıl tekAm41 ettirmlo ve tini anlamıya maval fık ol- --------••I • • • t t • • • • llğl kollar tarafından eehrl ; 
ha Aletle blolojik tetkiklere muıtur. ltalya ve Habeşistan ihtiyat çocuk esirgeme karolDO 
btıılamıııır. Ayni ıuretle, muhtelif lhıl· featlne rozetler dağıtıl1111fll'· 

Su arayıcıların rakkae slBte· zazlann ahengini tetkik yollle, B M ı• • (J beşı• QlaD K ~ JJ8I 
mi Oıerlne mQeaseı bulunan nebatların blrblrlerlle ıempıti • usso ını, a o Zabitler Sağlık on era dl' 
•e tababette bUhaua hastalık· ve ıntlpaıllerlnl de ıeıbll el· ~J b G • d • C. B. • P. Birinci Kar':,; 
tarın teıhlıl meı'elealnde ciddt mittir ki, bu ve buna mClmasll dan Korkuyorum Dedi .. CI ise ıy ı.. . ocağında öndmasdekl ""' 
bir IUm mevzuu olacağa ben· ıecrQbelerin, gerek pratik ge· ' İftanbul. 23 ( Hueueı ) gdnd eaat 21 de aağlık ~ t,i 
slyen ha tletln, diğer ~hanı rek dlagnoetlk, bayık ehem· lsıanbal, 23 (Buıuei) _ ltalyı Bııveklll Bay Mu11ollnl, Bogtın blniklytız TClrk genci nnsı verilecektir. 8Clt40 ~· 
mtlmull Aletlerden en ~bırlz mlyeılerl ıılkArdır. Habeılstan'dın bir tetkik ıeyahıtlnden avdet .. etmekıe olan peyll talimlerini bitirerek ihtiyat arkadaelar konferınea 
farkı ve en bClyClk iyiliği rak· Dr. tAysoy, rakkaea devri Ekspres gazetesinin muharriri ile konoımuıtur. Bay Mueeollnl zabit elbisesi gtydJklerlnden Udlrler. 
L--n hareL ti ri "'- i d LL h L meraılmle AtıtClrk Abidesine .... &e e au.er n e ope· veya fl&•aıi ıre&el veremle· muharririn bir ıoall tızerlne; O l 
ın "'- ı 11 iki çelenk koymaelardır. ftze tme ~ n '- au oeuggeı on "le n rlne n ayni &1mında emanatl· Habeılstın'dan:,korkuyorom, Demfotlr. .,, 

blnnef la" lhtlmıllerlnl lamı· on'luınıa ıullerlne göre, bir - • • • • Tu·· rk Bay Hamdi ZahUl'oOJI ~ 
men yok eımeıldlr. çok nebııların karakterlerini Takas işinin Altından ki eayıoıızda çıkan 2~ 

Meeelt, ıu arıyıcılın, rık· ııyln eylemekte ve :bllthare manzumesinin ıon 111 tJI' 
kulan ile :ıoprak alhndı ha· bunlcrı muhtelif madenler ve T .. t •• G .. ı g~ e K e Gazetec~tler (Sonıos eağlık dllerll (Si' 
laaan bir 10 tabak11ının tam mahltllleıle bir ara;a getirerek u un, u ya 1 v - Breslav'da Atatdrk'e) denecek yerde-·~ 
lbtdnde bnlondoklın &1mın, karakterlerinde hmule gelen ıoz ıağlık dllerlz A181 

her cisimden olduğu gtbl, bu ıebedddlleri teeblt etmektedir. reste işleri de Çıktı Breelav, 23 (A.A) - Bree· denllmlıtlr. DClzeltlrl•· 
111 tabaku nd 1 ti d B b ı ı ı d lav ıehrl dan Alman aloıal 1 ın D tar e en u lırz lecrO e er ç n e pra. Eytam ve Era· 
rıdlo·oade'ler rakkıea devri tik ıahada en ziyade istifade latanbul, 23 (Hususi) - Şehrimizdeki 1 takas eullıtlmall tah· matboıı federasyonu larafıudan 
h L ıl L b h 1 L 1 1 1 d d davet edilen TGrk gazetecileri ıre .. e er nrme .. te ve o a· edilecek olanı, hıngl ağaçların kik.atı llerllemekıe iken ıatiln, gG yığı Te &ereııe 'er n e e mı·ı MaaQları 
rekeller, aranılan sa ııbıkaeı· b gl 1 l J hl d 1 1 dGf dJl ı ti ıeref ine bGyftk bir ziyafet ver· v ın nn ağıç ara r ıra a yo ıuı oğı ıeea e mı r. mlotlr. Bir çok Slezyılı eahsl· 
nın mevcadlyellnl göstermek· ıempaıl hıllode, yınl blrblrle· T k T • h--:-

1
---.---- M yeller bu ziyafette hazır bulan· Metres Hayatı 

tedır. rının omanat1on1arın• ımha ede- u" r arı Çl eri ve fi. maııardır. ı Ma· 
Baolangıcı çok eıkl olan Te rek değil blltklı teyit ederek. yaşı yan arın 

IOD ylrmlbeo yıl içinde birçok yaıayabllecekleİinl tıyln etmek· hendı· slerı· Moskova'da. yunan aşları Kesilecek· jf 
Profel6r ve doktorların tetkik· ı dl ') ,,. 

e r. lıtanbul, 23 (HoıOI• dl 'I' 
lerile pek zlyıde zengtnleten Dr. Ayıoy, ayni mahiyette Takımı Geliyor. tım ve eramllden olob -""' 
bu n bunı benzer radfo·onde olarak, 1alim bir uzuvla haeta · e1 b'7"' 

T •h ·ı Ş J•kl d 8 J k 1 erkekle beraber oıetr V btdlselerlne Ye bu onde'ların bir UZOT da birbirinden rık· arı Cl er en ı er e u anaca ' stanbul, 23 (Huıoei)- Ma· ,..,. 
• yaııyın kadınların 111aı rakkaslar tarafından saptı hA· .kaea verdikleri hareketin mQs· G } yııın onbeılnde Yanın [Ollm· 

dlıelerlno karı• yapdan lılrozla· bet ••ya menli yani dmi •• Diğerleri Ameli Staj örecek erdir. plyııkoı tak•m• maç yapmak ıll-ktlr. TL oyd' 
nn en mClhlmlnl ve belki de rakkaai olmasına göre, ayırd üzere ıehrlmlse gelecektir. Tire' de Bir~ 

etmektedir. KClcak bir nıkll Moekota 22 ( A.A ) - 4.0 ıvlnl Şakra, ziraat mtıtahanıs· Şeker en doğrmono, operatGrClo ·Ken· 
dl arzuıo ile veyahut emana· 
ılon ıaretlle · rakkaaın hare. 
keti berinde ıutoıuggcıılon 
wTelkln blnnef lsw yolu ile tmll 
olıbllmesldlr. Dr. AyBoy'un 
tletl, itle ha lhtlmıli yoket· 
mekıedlr ki, bonon ehemmi
yeti lnktr edllemlyecek kıdar 

btlyOkUlr. Çdnka, dahı ilk 
yıllannı yıııyın bir lllm için 
çok ıehllkell olın bu Hzlyeti 
bldırmıkla Dr. Ayeoy mahı· 
fuıkhlann elinden e.llAhanı 
ılma.kıadır. 

Dr. Ayeoy'an ileti, ndio· 
onde'ları 15 llt 20 •oltluk bir 
cereyanla elekılriklenmlı ek· 
unlar herine almakta ve ope· 
nıôrG de ha cereyan f çlnde 
bulandarmıktadır. Bu ıorede 
lıtlnhaı halinde 0,60 •ollluk 
bir kanetl hals bulanan dl· 
maA. ıenblb halinde kanetl 
on mbll fulılanea dahi, rak· 
ku dzerinde emınatlon ıare· 

ille hiçbir tellr icra edeme· 
mekte Ye nkku, yalnız ek· 
nn karfJıında bulunan clımln 

· emanaılon'lannı ıeabiı etmek· 
tedlr. 

Erkek claslyetH emanation· 
lınn rakkua •erdikleri hare· 
ketin devri ve dlıt clnılyette . 
kilerin nkkaıi olmuına göre, 

eknıa De nkba UMI• koaaa 

ekran, muayene edilen unun TGrk mahe-adls Ye talebesinden !arından Ertekin, matbuat Eski Bir 
hl b b lml•tlr umum mCldftrlft64 mQmeaalll U J k dıırt' herhangi bir nahlyeıl dze· r gru oraya ge v • " CUZ ıyaca ll;J 8 J .... v 

rlne getirilmekte Te bu ıortıtle Bunlar Sovyet mensucat fahri· Sekip ve Uloı tahdr heyeti ll. ezar u u ... 
Lalarında ameli dereler g"'r· müdürCl N19uhl bugün Mosko· İstınbul, 23 ( Huıuei ) ____. _.,, ba onon radJo onde'ları ıeıl a. v ---+• ••+• -- O' 

ekr.n Gzerlne blnnetlce rakkaı dakıen sonra Nazllll mensucat Hya gelmlıler ve büyflk elçi Ô.konoml bakanı Bay Celtl Şehrimiz mQzeled &O ...d' 
baota olmak Oıere Türkiye el· B S b L L i d o• , .. J. 

(lzerlne intikal ettirilmektedir. fabrlkasmda çalıtıcaklardır. ayar Omer an.. ..ongres n e Bay SalAhlddln Kantar ~,,. 
çlllk erkAnı, dııarı lolerl ko· oekerln yakında ocazlıyacağını d b 

1 
Eı o-tefi &fot"~~ 

Uzuv sağlam tıe rakkasın ha· T4rkaıroy bıtmClhendlıl Zlg· mlserllğl, matbuat madara ıark en er ez, ucı p• 

d T LI 'd M k ' sôylemlıtlr. Tire'ollJ M reketlerl, kuvveti gittikçe artan lln e ar& ye en oe ova ya dairesi mftdtır muavini tarafın Aydın'ın Tıral n ~ v .. 
devri bir mahiyet ılmakıadır. dönm4ıt6r. dao karıılanmıolardır. Misafir· Amerikanvari çGkkıle köyG clnrın ~ 
Eğer hastı yani gıyrhıbli lııe, MoskoH 22 (A.A) - Tdrk ler Moskova'da 1 mayıs oen· tClklerl tetkik ederek ,erP~_JJ 
rak' 1110 hareketleri rakk11I tarihçileri cemiyetinden Muzaf. llklerlnde bulanacaklar ve eon· Kız Kaçırma dönmGıtdr. Tlre'alD ~" 
bir mahiyet ılmıktadır. fer, tayyare cemiyeti reis mu· n Lenlngradı gezeceklerdir. laıınbul, ~3 ( Baıaıi ) _ nahiyeelnde Kdçftkkal8 ,~ 

Salim'den ha ıaretle ıyırd d l ) Marn'dakl Frınıız kuneıleri kllnde yeni meyclaD' ~ 
edilen hasıahğın ıeıhlıl mes'e· Iran ve Japonya aki Zelze e er kumındınının dört yaoındakl UlmCllth: eski mesarı• ... -o· 
leelne gelince, banan ıesbltl, ------------- kızı, AmerikanYlri bir tekilde dan ıonra ikinci ııra ~· 

birbirine mtı,ahlh karakterli Iranda yıkılan Evler Al- _k_a_ç._n_h_n·_•t_•r_. ______ men eseri olduğa .a••• ı,•· 
oeylerin keadl emaaıtlonlarını Dan 1111 Qçte ıidd~tll diğer y ıpılan ıedklklere gnıel• ~ 
rakkHı thenkdar ve meıbet d c d 1 ç k bir selsele Talsu 11.klnlerlnl çGkkadlfe clnrıadı -!:~. 1'' 
yani dnri bir Baretle intikal tın an ese er 1 ıyor korkuya daıftrmaotdr. Mana· çok eserler daha ,_ ~ 
ettirmeleri prenılblnla ııtblkl kaleleri keallmlı olan hızı köy· mQlflı'de gOrtloeD bal1 ,t 11'9' 
ile kıbll olmaktadır. B•ta • - ' - ler ylyecekıls kılmıııır. Kıbı· d !Jır•be ~· 
mevzouo emınatlonları, ayrı leıanbul 23 (Buıaııt) adasını tahrlb eden bftyQk sel· ran nehirler yeni bir tehlike baradı bir mıbe dlllO'~_, 
muhtelif haeıalıklar ıornmlan, Irandaki zelzeleden yıkılan evler zele-den ötQrd duymoı olduğu ıeıkll etmektedir. lundoğu tahmin e cı-o ~· SJJ 

lltlndan Y•-l·rce ceeed "'•kı te.,aedrlerl blldlrml•tlr. İzer, kôylGler tarafıD ... .,.,,.. 
huta uzuv hCllhalın, velhhıl uz."' v • " Deyll telgraf gızeıeılne göre, k •• .ıo· 

l ktad T h L 23 (A A) T "'•karmak için ıopr• ..; r her nevi kimyevi nya uHi n ma ır. ar 0•9, · - ay· kurtarma lıle-rl de çok mftıkal ... peıe-.· ... il' 
ılntonlzatGrler ile brp kıqıyı Parlı 23 ( A.A) - Tahran· yareler zelzele alanında lkibln prtlar içinde cereyan etmek· meydana çıkmııtır. de ~ 
getirilmekte •e ahenkleri, rak- dan gelen bir telgrafa göre, mil arazinin ııhrlbııı maruz ıedJr. 25,000 kiti YUfUlS zoloılne yakın bir yer "~ ,,1 
kaı Clıerlnde. ıeıklk olanmık· Mıderan vll4yetlnde •okabulın kılmıı)(oldoğona ıeebll etmlo· kılmıtllr. nan ha eser meydıD~oıO 
tadır. Ayn haıtahk mabUllleri zelsele yhlerce kitinin ö1Qm6· lerdlr. Tıymlı gaseıeılnln mu· Banlann kıımı bamı çamur· Bogazlçl nahiye ..,~• ~ 
Ue blrleıtlğl zaman rakkas tlse· ne aebeb olmaııur. Muhtelif bıblrl fabrikaların feUketıen dın yıpılmıı olan evlerin yı· Konur bilyftk bir • er~ 
rinde menfi yani rıkkasi ha· mıntıkalarda enku altından 500 muun kıldığını yasıyor. Toyo· kılmuı oetlceelade aldı.klan miı ve vlltyete bıbet '~~ 
hareketler çeren haııı mnzo· ceset çıkanldığı bildirilmektedir. handa yakın bir köyde ölen· yaratırdın Glmdılerdlr. Bana Bay Konur'on atik ... .,..,....wl 

· - - - y,adf r . an emanıtlonları, ıyai hastalık Londra, 28 (A.A) - Jı· lerln ıdedl o kadar bayakUlr mukabil haf lf Japon evleri kırıılaamıııır. .. 
ılnıönlsatGrlerl ile blrleıılğl za. pon lmpantornnı çektf Al bir ki ıağ kalınlar cenuelerl gG· mdhlm makanmeı ~ötıermlı· DiiİÜde edince bala• 

- S-.. 6 •Dm Jlllde - aelgrafla İllglltere bab Formos ttlrmlye kifayet etmelllektedlr. lerdlr. l yeılade hafriyat yaP' 
----~~-------------------~=-=---..... --....-____________________________ _ 



Yarın Kardeşler. 
---------------

lbtt 
-, Y•r doetu bugt'ln odaınn· 
dtaıegeıılı koltağanun içinde, 

oku rl 1lıı btr GrUl ile, elinde 
....:••yarak açık daran bir 
ili lı baldaaı. Be11I gGrt'lnce 

fllllledJ: 

1~ Taaı dGıtlncelerlml dfn. 
ek lıtedlğtm bir zamandı 

~•dJ11 d • edl. Ben de uıla aıla 
ot11rub be 1 beL• il dlnllyecek bir adam 

ııufyofdaaı. 

lert- Neden. dedim, böyle diz· 
ııta Gracııa oturoyorııonoz? 

bG 7 81tadı çok rutubet var, 
do.'1 e IGalerde kaç yııında ol· 
~llU:a •nhyorum da onnn 

111 l- Birden can ııkacık bir 
.. : '

9reden kaçmak lııtlyor· 
.._:-•aa baıına ıllkerek ) onu 
le. de barak! Diye Ube etti: 

r ki cı•ılhlın ltldlyor 
..... Qıı? 

e, cı ı . idi ' 1 b tabiri pek yennde 
~ Odıaııı yanındaki kütGpha· 

llleıa l>ek genç oldukları anlı· 
~ ili Çocuk koılar gibi, o 

~ .. - •eı,e ile, o kadar ıetı· 
~ ' koııuıoyorlırdı; dıba 

'1leu takılaııyorlardı. 
i:; Bıııılar dı kim? dedim. 

IGytll life illi ediyor, ciddi mi 
u1 Yor, pek ınlııılımıyın. ih· 
4ır" doatumun bo bir adeti· 

• btr ....., l eda ile cnıp nrdi : 
•raa kardeşler! .. 

~ Ba dı ne demek oluyor? .... 
lfep 

•etdl. o edıılle buna dı cevap n,u;. - Danan torunları, bu 
S..._ ~klara için bııka bir 
.. ._ batab1Hr1en bu lıl 1101 

~ ederim. Evet, yınn 
l~ r, Tekin ile Sevin! .. 

' il Yflbelmeılne, canlan· 
}lte~ bttfln kollarının n 
ot., lertıaııı kanetlnl g"tlrecek 
ltt. Çocaklar, yarının adım· ... 

81tt 
lerı 

12 
l' yıpndı bir kız, dl· 

~ Y•tııadı bir erlek. De· 
''- 1 

lôyleaem tanır11n, dtl· 
..... tengtn olmuı emlAk ve 
~ edın1111, bir ihtiyarı, bı· 
~' ela baglla6n babadan 
~ 1er,.,tt ld1re ederek 
Iı,, oraya elini kolunu aal· ..... 
'ki 1• dolatan bir tembeli, 
.... ~tı gelince: Bereket ver· 
-...._ Q tembel adım biç ol· 
)eultlt llae111lekette m6f ld uneur 

'kı. lllek lbumunı loanmıı ht.- r bir yandın elde bir 
)~ llaekt,bcle, bagfta ikişer "'° dU tôyl6yorlar, kız pi· 
.. '- b~lar, erkek keman.. Ara 
ıltıe, ter bebıne ile hını ge· 

hıeı' ilde benim için, benim 

' l~lertm için de~ll el. 
... ıİ,.::.ba · ılyade: klltllphıae. 
'~"-ak etmek lçla.. lklılde 

l illetine mOMptır 
1... tte•·· . ~ •ıte ' olunur ki, aldık· 
~ bları boımadan, kirlet· 
~. Kert getirirler. Şimdi 
"-11? ile Yapıyorlar bilir mi· .. 

't,._ b 
"- "-il a •ırada ihtiyar doe· 
)ar._~e coab -.ermek ietl· 

' it lla dGtemenln 6ıe· 
-._ ele ııltı bir gfUle düıta. iki· 

8e ••trıdık. 

-.... :· gtllerek: - K6Ulphı· 
() t; •dıaı . be d oyaıyorlar, dedim. 

4'-..,11 • eıı ılyade, benim al· 

~ lllae gtllerek: - Hayır!. 
tıı.1. ' Gtı ...._._ Plaaneıaln tl Gııt ta. 

' llledenlyet dGnyaıında 
~tlbtıa9 dair gayet gGzel 

~ .... ~1 iki koca clld nr. 
~ arı alacaktı. K.GtGp· 

, ... :fok bil 

Yazan: Halid Ziya Uşaklıgil 

ıln ya!.. Onların Adetidir, yak. 
ıek rafları yetlımek için kız 
durur, bdtt'ln bacaldın, göğııtl 

gerilir, oğlan onun omuzlarına 
çıkar ve böylelikle iki kardeı 

bir merdiven olur... Onların 

beyni kadar adelelerl de kavi, 
beyni kadar •6codu da hayatin 
her ihtimalini, her teblfkeslol 
karşıhyacak kadar ıertleımtı, 

pe.kleımf f, dedim ya, yarın 

kardeşler ... 
Artık ihtiyar dostun çeoeııl 

lşlemtye baılımııtı, devam etti: 
- Sen zıonederslo ki bun· 

lar dı, yırınao bu ıd1tmları da 
oturup dinlenecekler, işlemeden 
yorulmoı vOcadlarını, dimağ· 

11rını oyutacaklar, babalarmın 

bırakacağım yiyecekler; biç öyle 
değil. Şimdi belki inanmak lıı · 

temfyeceksin: Kız ne dü~ftnft· 

yor, erkek oe düıtıoüyor eôy· 
llyeceğlm. Babalarının lııtlkl4l 

cıddeelnde gllzel, zengin bir 
blnaeı var. Kendileri de bunun 
bir katında otururlar. Binanın 
altında bir ltrlyıt ve atıııe mil· 

tealllk eıya satan bir m•ğaza, 

öte tarafınd• da iç çamaıırları 
ve moda teferrüatlle meşgul bir 
mileııseae, oturdukları katın ile · 
tündeki dairede meşhur bir 
kadın terzlıl... Dalma bunları 

görerek yaııyın bu çocukların 

zihnine yavaş yavaş, dola dola 
birer f Udr gelmif ... 

Havanın rütobetlnden çiçek· 
lerln dzerlnde belirf'n çiyler, 
rüzglrın kanıdlarlle ncın to 
bomlar 011111 dClşerse öyle.. Kız 
bir ıtrıyıt lmılgahı yapacak; 
oğlan ııığıda, eokakta bir 
çamaıır n melbuHt eergiel, 
yukarıda bir bfiytık dikiş ve 
ellılerl nl .. GOIGyorııun. Emin 
ol ki, bu böyle... Ve düıOn· 

dllkleılnl yıpıcaklar, bu iki 
çocuk daha bu yaşta ınlımıılar 
ki, memleket berşeyden ıiyıde 
iş nneornn• muhtaçtır. Atı~ı · 

dakl mağazalar iki dirayetli 
Mueevlnln, yukarıdaki daire 
becerikli bir Ram kadınının 
idaresinde .. Ağır bir kira veri· 
yorlar, herııene Avrupa'da ıe 
yıhıte çıkıyorl1r, her yaz köy-
lere gidiyorlar. HıttA lldıılnln 

birer gazel otoıa var, o halde? 
Da rOzgArı tenef (Qe ederken 
çocukların beynine nııııl bir 
tohum dGımek ilzam gelecegl 
pek anlatılacak btr bAdiııe; 

okudukları kltablarla, gördOkle· 
rl ıeylerle de yarının neıllnden 
memleketin beklediği ancak 
iı olduğuna kanaat hAeıl edince .. 

ihtiyar doıtomun ıöztınü 
kGtObhaneoin tlddetle açılan 

kapıııı keııtl, yırın kardaıler 

içeriye dıldalar, heni pek zarif 
bir tavırlı ııelAmladıktan sonra 
Tekin ancak kıldırıbildlği iki 
bt'lyGk cildi ozıtlı: 

- İşte buldum, dedi; mtl· 
uade ederaeolı bunları götG· 

receğlm. 

Serin iki kiiçGk cildi göe· 

terdi: 
- Ben de bunları! Dedi. 
Merak ederek elimi uzattım. 

Bunlar mahendlı n edlb 
Plerre Hamp'ın hiUye kıhklı 
yazdığı lktaaadi, içtimai ve 111 · 

nıyi eeerlerden biri idi: Le Can· 
tlgue'den Caotlgoeıı, edib mG· 
hendleln bu eııerln okumuı ve 
edebi kıymetinden ılyıde muh· 
tevl olduğu veıılkın, tetebbunn, 
tetkikin zenglnllğln4 ve derin· 
liğlne hayrın olmaıtum. IUltt'ln 
ltrıyat Alemi bu kltıblı göıle· 

at almı u. 

mı 
•illiliiiiii .. iiiili Aiiiililiiiliiiiliiiiiiiiiiiil-1:::l:ıtmiii~a·1 

( G ü ın ü n ş a ır <dl u y u k o a r ~. 
Burnava ve Karşıyakada Bir Yurddaşımızın Yük-

23 Nisan bayramları. sek Rir Hamiyet Eseri 

.i Bay l\'I. Ali, Akseki Bankasındaki 
Dörthin Liralık Hisse Senedlerini 
Hayır işleri için TeherrO Etti. 

ıöylemektedlr. Dalma hayır 

Y•pmaıını ıeven bir sattır. 

~lmdJki halde dahili mıhaalAt 
ticırettle meagul olmaktadır. 

Bay Mehmed AU'yl göıterdlgl 
yOkııek hamiyetten öUlr6 teb· 
rik ve tılLdlr edertı. 

Fransız 
Burnava'da 23 niean çocok bayramından bir intiba 

Akseki hınkaııı hlaeedarlırıo· 
dan Meserret tuhaf iye mığazHı 
eıblbl bay Mehmed Ali, don 
eabah C. H. P. baokanı Yoz· 
gad eaylavı bay A vol Doğan'ı 
ziyaret ederek Akeckt ticaret 
hankasındakt h!ese eenedlerln· 
den bin llraııını Hilillahmere, 
bin lira . mı Balkevlne, bin il 
rasını lzmlr memleket hasta· 
nesine ve bin llraınnı da Tdrk 
tayyare cemiyetine teberrO ede· 
ceğlnl blldlrmlıtlr. IJıy Meh· 

••••• Buruna, ( Hususi ) - 23 
Nlııan ıenllği Bornava'da parlak 
bir ıekllde oldu. Saat dokuzda 
Barnua nahiye mfidiitü, bdu 
diye başkanı, parti bııkanı v,. 
karola, bfitOo ce1J1lyetler idare 
kurulları, ziraat, Kari', Hllat, 
9 Eyliıl mekteblerl tılebeelle 

parti himayesindeki bakım yor. 
do çocukları ve b6tün halk; 
parktaki Cumurlyet meydanında 
Atatllrk'tln kurçağı ôoflode top· 
landı. Sütl müzlka evvelA Is. 

tiklal maroanı çaldı, bunu ta
kiben Kars mektebi tal ebesi D· 

den GürbOz tarafından (23 
Nisan) manzumesi okundu, al 
kıılandı. Nahiye müdOrftnQn 
kızı talebeden I..ıtmla ve 81141 
mektebi talebealndt!n le fet de 

,,.. çok g6zel birer manzume oku. 

dolar ve bay Baha Saka tarı· 

fıodıu 23 NIHnın manası bak· 
kanda bir ıöylev ıöylendl. 

Bundan ııonra AtıtOrk'ftn 

knrçağıoın etrafı, baıtın başa 

getirilen çelenklerle stlelendi 
•e önde mazlka olduğu halde 
hareket edildi, İ!ımetpaşı, kil · 
çtlk çarıı, bftyftk çarıı geçlle· 
rek hakumet önGne gelindi. 
Borana, bOyt'lk bir neı'e ile 
bu bllyflk gtlnO katlolıdı. 

Karşıyaka'da 
Kırııyıka'dı oluııl bAkiml· 

yet ve çocuk bayramı parlak 
geçmiştir. Saat dokuzdan iti· 
haren bOtQn mekıebler tale· 
beıl önlerinde orta mekteb iz· 
elleri olduğa halde Cumurlyet 
Halk Partisi meydaaına top · 
lanmıılardır. 

EnrlA Comharlyet Balk 
partlııl namına idare heyetlndeD 
bay HüenQ Tooak tarafından 

Hayretle ve takdirle kitabı 

lıde ettim: , 
- Demek birkaç ıene ııonra 

sizin isminizle birçok koka 
bulacağız. 

Bııını silkerek, tım bir azim 
ile: - Muhakkak!.:. dedi. 

Tekine dön.,rek: - Slaln de 
btlyük bir dikit ve el leleri 
mCleueıeniz olacak değil mi? 
Dedim. 

Hemen ve tereddOd etmeden 
cnıb verdi: - Parlete, Lood· 
rıda blret bOyflk mfleııeesede 

çıraklık. ettikten ponra .. 

Ve daha ziyade durmayarak 
letlkbıle yetlşmeiı: için acele 
edlyorlırmıocaeıuı erkek, ihtiyar 
dostumun elini öptO, kız ona 
yanağın\ uzattı; beni de nazl· 
kine eelAmladılr ve fırlayıp 

çıktılar. 

O zaman ihtiyar doıt banı 

bıktı: - Gördf!o mü, yarrn 
kardeşleri? Dedi. 

Halid Ziya Uf8klığil 

23 nisan bayramı hıkkıoda 

blr söylevde baluoulmuştor. 

Bunu mfiteaklb Cumurlyet 
mektebi • talebeıılnden Aydın 

Kayman, Fevzlpaıa mektebi 
talt:beslndtn M oa114 ve lsmet, 
Tfirkbirllğl mektebi talebeeln· 
den All Riza birer ııöylev yap· 
mıılardır. Daha sonra onuncu 
cumnrlyet marıı hep bir ağız: . 

dan eöylenmiş, mekteblller te· 
zah6rat yaparak meydındın 

ayrılırken çocuk ·esirgeme im· 
romu tarafındın bazırlanmıı 

olan :3500 paket ıeker çocuk
lara dığıtılmıotır. Tıılebeltr; 

Kemalpaoa caddesini takib ede· 
rek hük'llmd ve belediye ônftne 
gltmlı, ıezahOrat yapmıelardır. 

Ayni zamanda AtatOrk'ün rna · 
sının mezarına da gldihnlı ve 
b6yük bir çelenk konmuıtur. 

Tramvaylar ve vapurlar çocuk· 
lıra bedua geıdlrrnlşlerdtr. 

Ankara'da: 
Ankara, 23 ( Boausi) 

Bogtın Kanıotıy1n ilk açıldığı 

günfin yıldönilmfidiir. Bn ulu· 
111 gün, yurdumuzoon her 
yerinde oldnğu gibi şehrimiz· 

de de bOyilk tt>zahOratlı kut· 
lolınmıotır. Resmi daireler kı · 

panmıı, bOtOo Ankara hıttın 

başı bayraklarla donanmıştır. 

· Bagüo ıynl zamanda çocuk 
bayramının ilk baıladığı gün· 
dftr. Bu hıftı ııaıt 9,30 dı 
ietaeyoo He oeblr ıraeındı 

alanda büyak merasimle açıl· 

mıştır. 

Dil Enstitnsn 
Ankara, 23 (Bu usi) - Bu· 

radı bir dil lılerl enıtltGsG 

açılacaktır . 

Hayır itleri için teberrfide b•ıluoan 

Hay Mebmed Ali 

med Ali bunlardan hışka ôk 
sözlere yırdım cemiyetine de 
dörtyüz lira ,·nmi,tlr. 

Bu hamiyetli yurdtlaşımızın 

yOkeek hareketi takdirle kar· 
şılıomıştır. Bay Mehmed Ali 

ası .. n Akııektll'dir. Faltat kt.n · 
dlsi, yıllardınbcrl lımlr'de 
oturduğu için, lımlrli oldu~aaa 
---~---------------------
Türk Kuşu 
Toplantısı .. 
Gençler Arasında 
Uçuş Hevesi Çoktur .. 

Ankara, 22 (A.A) - TGrk 
kaıu Gyelerl yarın ısat 17 de 

tayyare cemiyeti merk6 bln11· 
ıındı toplanacak Ye derelere 
baılamık için yapılıcık bızır· 
lıklar dzerinde konuşacaklardır. 
Üye ııaym 87 yl bulmoıtur. 
Gençler araıında uçocoloğa 

kırı• engin bir beveı ve coı 

kunluk vardır. 

felefon: 3151 TAYYARE Si N EMASITelefoo: 3151 

Pckçok ietekler üzerine (Bugün) 14,30 - J 6,50 - 18,50 1eaoa
larıuda Jzmir halkının çok. beğendikleri phe1er r ilim : 

La Dam O Kamelya 
Son defa gösterilecektir. 

Bu akoam aaat 21,15 ten itibaren 

Fransız akademisi azasından PIERRE BENOIT'nm 
'8heserinden alınan ----···----Senenin CD zengin, en büyük, en mukteaem r ilimi .. 

Moskova Geceleri .. 
Anne Bella • Harry Baur · Spinelly • Germaine 

Dermoz • P. Ricbard Villm gibi en ) Oksek Fransız 
artistlerinin temsil ettikleri ve ROD SANDOR ve 
DIMITRIVıÇ ve ÇIGAN orkestraları ile NAPOLl
TıEN şarkıcılarının i'tirak eyledikleri ve htıUln iz. 
mir halkının göreceği Musiki · A~k • Heyecan • Harp 
ve Hayat filimi .• 

Mevsimin En Bnynk Sinema Müsameresi 
Fiaılerde Zam Yoktur •• 

Konsolosu Bugftn 
Fransa'ya 
Hareket Ediyor. 

Fransız tekaad kanuna mu· 
clbloce tekatlde eevked~len Is· 
mir Fraaıız genenl koaeoloıa 

Bay Begen Bllkok deni• yollırı 

lıletme idareelnln Aakırı ••· 
parlle ve Pire yollle Fraa•'p 
gidecektir. Bıy Begen Bllkok 
ılyııi hayatının mGhlm bir 
kıımıaı tarkta geçlrmlıtlr. Ki· 
bire, Maııkat, Cidde, İıtanbal, 
lakodra, Tiran, Atlna'da, tekrar 
lsıınbal'dı usan mllddet mab· 
teli( memuriyetlerde ltulundak· 
tın sonra lzmlr'e gelmlı idi. 
lzmlr'e gelmeadrn evvel Al· 
mınya'nın Frank.fon ıehrlnde 

bıtık.ocs.>loıııu. 

iki yıl enel blli .• mu:tialn 
Afgaaht11n orta elçtllğ!ne tayin 
oloaduğn halde pek ço" 11.. ,. 

dl~i fzmir'lmlzde ~ılıbllmek 
için bu •azlfeden af !ın• lateı...:,, 
lakıt biraz ıonra Bo'••y .. •71 
orta elçi tayin edllm:ııtl. tia 
nılfeyl de kabul etmtyen ba 
zat, kuuoi mecburiyetler tab· 
tında re baytık bir teelftlr!e 
Ol*'mleketlmlzl terketmekı... :· •l'. 

Başkoneoloı Tarktje'ıı:.!•bw 

Abdülhamid denini ya\ • . 
için AtatGrk'an ldareıl ıltınaa 
yapılan baycık lalulAbımısı:ı 

11ımetl:ıt. Atatllrk'Gn debuım 

her vakit tıkdir ile yadederdl. 
Geç~n akflm 1.mlrpal&1'ta f8• 

ref ine terilen ılyıfette 16yle· 
dlgl nutkunda banlarclaa babt· 

0

et111lı ve nllmlı Geaerel Kl· 
zım Dlrlk'e lamlr'de kaldı~ı m6d· 

detçe hGk6metimlsin keadlelDe 
gösterilen nezaket •e mihman· 
dırhktaa dolayı tetekkOr etmlı 
'e Franaı'ya ndetfnde •atan· 
dıılarına yeni TGrklye bıkkın· 
da konferanılar nrece~lal n· 
detmlıtlr. 

Momılleyh e•elkl glln Vıll 

General Klaım Dirlk, C. H. 
Partlıl baık:ını Y osgat •Jla•ı 
Bey A 'Dl Do~an, doktor e.y 
Behçet Uıu, GGmrGkler INıı· 
mftddrft Bay Saml'yl, baka 

lelerJ mQdClrCl bay Faad'ı " 
emniyet mftcllrl INıy Feysl 
Akkor'u ılyırat ederek •edı 

etmlttlr. 
Yeni general •oatolot Koat 

Da Şıylar önGaabdekl puar 
~aoa tehrimlıe gelrcektlr. Yeni 
konııoloe; ılyuf meale~lae Ta 
auıta baolamıı, ııraılle Paler· 
mo, Kandlyı, Venedlkte koa· 
ıoloılak etmlıtlr. Mamalleyb 
Fraa111 bdluimetlnln ılr11t 11· 
yıkat mıdalyaıını, lejyoa do· 
nôr nişanının fel'alya rltbellDI 
halidir. 



Beriki Bayram Dün Büyük 
Tezahüratla K u ti ulandı. 

- Batı 1 inci yftzde -
diyordu. 

Ulusal hiklmlyet ve çocuk 
bayramı; kftçOlderln kahkaha 
ları, neş'elerl ar11ında çok 
pırlak olmottor. 

Kamutayın ilk açılııın1n yıl 

döoftmft mftna~ebetUe her mek· 
tepte eabıhleyln merasim ya· 
pılarak talebeler tarafından 

manzumeler okunmuş, söylevler 
yapılmııtır. 

Tebrikler 
Saat d6kozdan ona kadar 

ıehlrdekl biltftn mekteblerden 
ayrılın birer talebeden teıek· 

kül eden otuz altı kltilfk bir 
kafile altı otomobtlle •llAyette 
vali General Kbım Dlrlk'I, 
kışlada komutan bay Raelm'I, 
Cumurlyet Balk Partlelode 
vllıtyet parti kurula bışkan1 

Yozgad eaylavı bay Avni Do· 
ğaa'ı, belediyede başbn Dr. 

bay Behçet Uz'a, Balkevlnde 
Halkevi bııkanını, çocuk eılr· 
geme kurumunda idare koro · 
luno ziyaret ederek Kamutayın 
açılmaıı ve çocuk bayramı 

mflnaaebetlle arkadaılarının ee· 
vinç ve duyuklarını blldlrmfı · 

terdir. Sonra bu talebeler de 
Camurlyet meydanına yetişerek 

tenll~e iştirak etmtılerdlr. 

Cumuriyet Meydanında 
Comorlyet meydanı bayrak· 

larla çok gftzel bir şekiJde 

ıüalcnmlştl. 

Saat onda bfitiln Ukmekteb· 
ler talebesi comorlyet meyda 
nında Atıtürk'fin heykeli önftn· 
de toplanmış bulunuyorlardı. 

Talebeler; bayraklar1Dı teı'id 

için en ıık ve güzel elbhele· 

rlnl gtymiılerdl. Siyah mekteb 
öalOğlle tenUğe lıtfrak eden· 
lerde: ayn ayrı ııralar arHına 

yerleıtlrllmlttl. 

Atat0rk'6o heykeli öaftnde 
Vali General Ktzım Dlrlk ile 
Mftstahkem Mevki komutanı 

Bay Raelm ve maiyetleri, daire 
madnrleri bulunuyorlardı. Saat 
10,15 te sftel muılkanın çal· 

ilığı lstlklAl martı ile tenliğe 

batlaadı. Saygı ile dinlenen ha 
marttan ıoara onunca camurl· 
yet martı muzlkanın da lttira· 
kile hep bir ağızdan eöyleadl 
ve alkıtlındı. 

Kftçflk Nefiee'nin şiiri: 
Bundan ıonra Vali Kbım 

Pııa mektebi talebeıladen Ne· 
f lee tarafından ( 23 Nisan ) 
manzumesi okundu, alkıılaadı, 
Nellae, alev gibi bir eeıle yfl· 
reklerl yakll, tutuşturdu, lokı· 
lAbın az•metl ol canlandırdı. 

~~~~~--~~ .... ·~··-·---------~~~~
TOrkan'ın söylevi: 
Dıhı sonra Y ıldmmkemıl 

mektebi tılebeetnden TürkAo 
tarafından zaman zaman alkıı · 

larla kesilen aıağıdakl söylev 
eöylendl: 

ötkftocilnGn bir daha görme· 
dlğl bir bağatır, Metedeo, Cen· 
gizden daha bftytık bir ulus 
eridir o, bayram1nız kutlu ol· 
ıuo bftyftklerlm. Bayramınızın 
bdtfto sevincini göğtıelerlolz 

Saym bftyftklerim, 
yurddaşlır; 

saygın kabararak yaıayın öztilrk kar· 

Bugün, gönlü sevinç dolu 

biz Kamil Atatilrk çocuklara· 
nın en özlü ve bftyük bıyra · 

mımızdır. 

deılerlm.,, 

Valinin elJylevi: 
Bu ıöylevden ıonra Vali Ge· 

neral K4zım DJrlk; kftrellye 
çıktı ve ıu ıöylevle mukabelede 

TOrk çocukları; kendi bay· bulundu: 
ramlau olan bu kutlu giinO, 
onlara bağışhyaoları kalblerlnia 
bilUlo orancuyla, bnuın temiz · 
Uğile her çağda ve heryerde 
Hygı ile anıyorlar. Batan yurd, 
çocuğun öz ve tüziln varhğını 
kntluhyor. Bütün yurddaılar 

çocnk bayramının sevincine 
katıhyorlar ve biz Tftrk yarı · 

nıaı anıkhyanlar bugtıa bat· 
döndOrftcil bir eevlnclo dalga · 
ları içindeyiz. 

2:1 Niean bölftneo bir yor· 
duo, ezilmek istenen bir alo · 
ıon bir millet yaparak yağılara 
göğfts germeğe aod içtiği ilk 

gOa olmakla kotkoeoz ki Türk 
kurtuluş eavaııoıo en unutul· 
maz, boyok bir döndm gft.nü· 
dOr ve bu mutlu gfta yarıma 

bayramı olmakla da değerini 
bir kat daha artırıyor. 

Şimdi bizim de bayramım111 
kutlulıyao Jurd bilyflklerlml· 
zin önftade eöz veri yoroz: En 
b6yüklerlmlzlo kurtardığı ha 
öz yurtta en bOyOklerlDJlıe IA· 
ylk birer Tftrk olarak yetlıe· 

çe~lz. Tftrk olusunun yftkeel 

meal, Uerlemeııl uğrunda gerekli 

görülOree kanımııı da, canımızı 
da eılrgemiyeceği r.. 

Ti1rk devriminin, kıııl bir 
Tftrk bıyrağı gibi eogla göz 
erimlerlnde ılık bir tatlılıkla 

yilceldlğlnl acuna göstermeğe 

çalıtacağız. 

Biz içimizde birer aelan gft 
ca, birer kartal bııı taııyoros. 

Btltiln gOcümfizü, bfttftn çahı· 
mamızı yard ve uloe oğrooda 
harcı yacağız. 

Ey ıo tunç ve mermer kar· 
çağıyla bu kıvanç gftn6ade ~iz· 

Jere gillGmıeyen biricik Ata· 
tftrk'ilmGz! Baıım•zdı sen yh 
yıllarca varol ve ıenla çocuk. 
ların olan blıler aenla tllktUe· 
riai birer görçekllk yapacağı· 

mıza ıenla karıında ııöz veri· 
yoruz. 

TOrk eoyu yalan eöylemez, 
yıpılmıyıcak aanılıa teylerl 
gerçeklik yapan bir gtlce ıeeıdır. 

Ne mutlu bize yavrusu ola· 
rak övGodüğOmftz kiol! Acun 

"Sevgili çocuklınm; 
23 Nisan 1920; Tilrk beye· 

canının bütilnl6~ilafl doğuran 

lıilyük bir kaynaktır. O kay 
naktan Tark varlığı doğmuş, 

Tork varhğı bilytımOt, bfltOn 
acuna varlığını taouacak hızını 
ondan almıştır. O kaynaktan 
gelen akıolar, hogüne ulıoan 

akınlar bGtün Onun gözünd 
çekmlttir. itte o baıarıı; hu· 
günftn verim, bugi1n6u dalga 
larıdır. 

Çocuklar! 1920 nisanında be· 
men hepiniz daha doğmtımııtı 
mz. Sizler; kara gftnlerl gör· 
medinlz, yalnız l.ittloiz. Çakı · 

lan ılmıeklerl görmediniz, fakat 
lthtlnlz. Uem devri bizim 
içindi. Fakat ıevioç Ye ferah 
devri ılıladlr. Akla sığmıyan 
taokın bir hızlı bogQoe kadar 
gelen verimin f zleriol (.Eserle. 

rlnl) gözle görtlyor, elle toto . 
yoruz. Bıltiln banlar ılzfn Jçio · 
dlr. Bötfin bu kuramların le· 
melleri sizin içindir. TGrk ço· 
cuğo, Atatftrk lnkıllbın ilerle· 
rlnl, cumurlyet denilen en 
bQyGk varlıgı ıılzlere emanet 

bırakmıttır. 

Saltanat mahvedlldl, hllAfet 
beyulAIU yerin dibine geçti, 
taa11ubu mıh Yettik. Tarihin 

öndne ruhlarınızdaa coııaa 

mtlsbet ilimler, yGkıek doygu· 
tarlı, açık alınla, arık bir 

tinle (Ruhla) çıkacaksınız. Ya· 
rınıa tımld kaynakları elılerel· 

nlz. En aslı emanetler üslere 
teıllm olunacaktır. BGtftn bu 
aslı varlıkları yaratan Atattlr· 

kfta btıy6k yoluna dalma 
kukaaacağıı. 

Ttlrk yordunon, Tilrk ulu· 
ıoaun, ardaların gGsel çiçekleri, 

gftzel çocukları! Sizin ıen, 

pkrak varlıklarınıı bftttln 
oluıa hıı ve neı'e veriyor. 

Çok yapyın, bin yaıayın! 

Uluıon, AtatGrk'Gn gGıel ço· 
cukları siz varolua, yilkeelln, 
yııayıa!. 

Kurçak dibinde 
Alkıılaaan bo ıôylnden 

ıonrı Misakı Mlllf mektebi 

- O:ur ·dedi· eöyle blraıs 
dinlen Nuım .. 

~ #<. I Uyaal bir çocuk gibi aadece 
oturdum. Onun bu yaptığının 

eebeblnl ae sordum, ae de 
dikkate aldım. O, kendi kal · 
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lif B;D, bu - adamı- k11kanıyor-

dom. DGeftnd6ğftm ıeyler, ardı 
ardınca pathyan bombalar gibi 

dimağımın dıvarlarını ve içini 
parçahyordu. 

Nihayet kalkıb gittiler. Son 

enerjimi de Fehmi Beyin elini 
••karken ve: 

- Çek memnun oldum 
Fehrnl Beyerendl, Haemet Ha· 
nımefendlyl ve zatıtllalal tekrar 
bekllyeceğlz. 

Derken ıarfeuim. Ba yalan · 

...... .,. 

Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

cılıktan ve bu riyakAdıktaa 

ben bile lğrealyordum. Baımet, 
geçirdiğim ruhi mGcadeJeyl, 
itimde eahlanaa 11yanları anla· 
mıttı. 

Kapı kapanınca Nnln kola· 
ma gtrdl. Ôyle bir yakınlık ve 
aıcakllkla ııokuldu ki, hayret 
ettim. 

Nevin, aanki beni teaelll 

etmek istiyor gibiydi. F.llle 

omozumu hafif hafif okeoyor· 

ılo. Beni bahçeye g~tGrdG. Bir 

HDdalya açh: 

bini kemirerek benim ıetırab 
larımı nutma;ta çalıııyordu. 

• • • 
Doktor borada okumaıını 

kesti: 

- hte ·dedi· defterin ba 
kısmında bir Arıza Yar. Yap· 
raklardan bir kısmı ya dftımftı, 

yahud koparılmı~ .. Fakat zan· 
nedi yor om ki, bundan ımnrakl 
nk'alır1, menuubahlı ettiği 
ktıçflk ve e@kl defterden na · 
kilde devam ediyor. İfade tırsı 
öyle .. 

- Mevzu ıltftıt olmuyor ya? 
- Yalnız ... Yalnız mahdud 

bir umanın Hk'alan anlatıl · 

küçOkleri ellerinde çelenkleri 
bulonduğo halde mualllmlerlnfo 
bir lıaretUe AtatOr .. kurçığının 

çevreelaf kuıatmıılardır. Bu 
eoretle canh bir çelenk ortaya 
gelmişti. Berkeel bilydk bir 
heyecana diltilreo bo manzarayı 
takdirle seyredenler az sonra 
Htklmlyetl Milliye mektebi 
namını da tabii çlç,.klerden 

yapılmıı btlyilk bir çelenkln 
kurçağa konulduğunu gördüler 
ve alkışladılar. 

Geçid resmi: 
Daha sonra eOel mozlkanm 

geçld resmi 'llBl'fını çalmıya 

baılamaaı üzerine mektebler 
talebeleri, baılarıoda muallim 
lerl bulunduğu halde dört kol · 

dan harekete geçmlıler ve hey· 
keli eağ tarafa alarak Atattlrk'ft 
eefıtmladıktan eonra birinci kol · 
da bulunan dokuz mekteb ta· 
lebeıl İklnclkordooo taldb ede· 
rek hükumete gelmiı, Vali Ge· 
neralı selıtmhyarık Kemeraltı 

caddesi yollle Beyler sokağın · 

dan geçerek Cumurlytıt Halk 
Partiıl blnaıı balkonunda ken· 
dllerlol bekliyen Parti VUAyet 
batkam Yozgat aaylna Bay 
Avni D<lğao'ı ee1Amlamışlard1t. 

İkinci koldaki on mektebin ta· 
!ebeleri de başlarında mozlka 

oldoğo halde Kıola'yı giderek 
Müstahkem mevki komutanı 

Bay Raelm'I ııelAmlamışlar, Kıı 
lanın diğer taraf1ntJaki kapı· 

sından çıkarak Balk.evine git· 
mitler ve oradan mekteblerlne 
dağılmışlardır. Üçftncft kolda 
bulunan Alaancakta'ki mekteb· 
ler talebesi Birinci kordonu tı· 

klb ederek dağılmıtlar, dôr· 
dGncü koldaki tafebeJer de be· 

ledlyeye giderek belediye bat 
kanı Bay Uz'a ziyaret etmlt· 
ler ve bayramını kotlalamıt· 

lardır. Çocuk Esirgeme kura· 
mu tarafından çocuklara ıeker· 
ı~meler, çocuk kitabları, def· 
terler ve kalemler hediye edil· 

mlıtlr. 

Bayram gftntl mQnaıebetlle 

tehrlmlzde tramvaylar, ayrılan 

bir kııım otomobil ve otobfb· 
ler, körfez vapurları çocukları 

paraııı geıdlrmiıler ve ~ğlen · 
celerlal temin etmltlerdlr. 

Öğleden ıonn Alaaacak ıtıd· 
yamanda yapılan ayaktopa 
maçını bftt6n talebeler puuız 
ıeyretmlılerdir. 

Bogtıa ıehlrdekl bfttftn ılne· 
malar öğleye kadar çocuklara 
paraeız ılnema göııtereceklerdlr. 

Geceleyin de Ulueal BAklml· 
yet bayramı mtlaaeebetlle ıe · 

bir bııtaa· baıı donanmııtı. 

mıyor. Bizim ba&t ı, bo uman 

içinde neler yapmıı, cephede 
nılyet ne lmlı, kendi mazisin· 
den neler hıtırlamıı, meçhul.. 

DeHm et kazam doktor. 
• 

• • 
Baımet'ln eon mektuba, 

hayatımda belki en mGblm bir 
hldlııe oldu. Bana bir haber 
veriyordu: 

Bir kıt gtıaft ldl. Soba, ağır 
ve derin gftrftlttller, homurtular, 
çıtutılarla yanıyor. Odanın içi 
deboetll ıııcak .. 

Baımet'la verdiği haber, 
dimağımı, birdenbire bir zelı~ · 
le ile aallınan binalara ben· 
zettl: 
Çocoğomuz varmıı... Çocu· 

ğumuı! . Benimle Haımet'ln 

çocugo... O ilk ve ıoo anlı 

meala bir eseri .. 

Da hakikati hanalam al· 

hay Hasan Saka-
nın beyanatı·· 

- Baıı 1 inci y6zde -
de bolonmuıtur. Do meno 
flzerlnde burada yeniden mü· -Halk; geç vakte kadar yanla · 
rındı çocukları olduğu halde 
ıehrl gezcnhln ve elektlrlk 
ziyası içinde ytızen lzerlerl, 
binaları görmü~lerdfr. 

Kamutıym açılı~ı ve çocuk 
bayramı müoaeebetlle ylrmlbln 
lzmlr'U İlk.mektebi talebesi 
adına İnkalAb mektebind~n 52 
Sabiha, Kahrama;.lar mekte"io· 
den :l27 Fatma ve Şehit Fethi 
bey mektebi talebesinden 91 
Kemal lmzalarlle Atatt1rk.'e, 
lamet lnöaü'oe, Kamutay baı · 
kanhğına, Kftltilr bakanhğma 

ve Çocuk eılrgeme korumu 
baekanhğını aşağadak.l telyazı · 

ları göadeıilmlttir: 

ATATÜRK 
Türkiye Camurlyetl Batkaaı 

(Ankara) 
En bOyük teallklerlnden hl· 

rlni yaoayao biz lzml r Atutflrk 
çocukları yftce ulusamuzla bir· 
llkt., bl zlm için de yarattığınız 

bu etdz gftndea ötilrft en de· 
rin gilnftl bağlılıklarımızla aay· 
gılarımızı ıonar, ellerlnlzden 
öperiz. 

• • • 
lamel İnönü 
Bıtbakan 

Ankara" 

BGtOn İzmir çocukları bugGn 

en bdyOk feallklerlnl yaparken 
büytlk İnönft Yararı eiı eplz 
Başkanımızı derJn saygı ile 
anıyor, btitD.n ilk okula çocuk· 

tarının candan eevıllerinl sunu· 
yoroz. 

• • • 
Kamutay Baabahğını 

Ankara 
lıml,. çoco it ları bGytık Ka · 

mutıyın açılma gGaft ile kendi 
ıenllk gGnO olan 23 nlıanı en 
tatkın bir ıevlaçle kotlolayor. 
Do iki ıenllğln bilyftk oruacu 
içinde lzmlr ilkokula çocukla· 
rının derin ıevgl ve 11ygılarını 

sunarız. 

• • • 
Ktllttlr Bakanlığına 

Ankara 
En bftyflk ııevtaçler içinde 

en btıyClk ve feD g6alerladen 
birini yaıı yan biz lzmlr ilkokula 
çocuklın yftkııek Bakanlığımıza 

en derin ııaygılanmızı ıaaanz. 
• • • 

Çocuk eılrgeme karomu bıı· 
kanlığı na: 

(Ankara) 
Bftyftk matla gtıalerlnden 

birini yaııyın biz lzmlr çocuk· 
ları eevglll eelrgeme karomu· 
muza en y6kaek ııaygılarla eeen· 
ler, derin ınırllerlOJlzl sunarız. 

mıyor. . Odanın lçtnde baıım 

uoçlarımıa içinde, ııağdın ıola 

bir deli gibi koıayorom: 
Çocuğum... Çocuğumoı 

Yar .. 
Ve ıonra duruyorum, tekrar 

koıoyorum: 

- Hem de kus!.. 
Baımet mektubunda daha 

birçok eeyler yazıyor. Ietırab, 
hasret ve bohranla dolu olan 
bu mektubdan hatırımda kalan 
başka hiçbir tey yok.. Okuya· 
mıyoram. Soba aleYll, oda 

ııcak. Fakat ben OıOyor, tlt · 
rl yorum, diılerlm blrlblrloe 
çarpıyor . . 

Çocuğum!.. Klmblllr, ne gü 
ıel bir yavrudur? 

Şimdi onu görftyor gibiyim .. 
Bir mini mini.. Côılerl pırıl 

pınl.. Yeıll mi, etyab mı far· 

kında deglllm. Tombul tombal 

davelel ef kAr edildi, sat~~ 
lara mfttalea edllmlı te 

kik edllmlt mevzular -
için kolaylıkla bir nettcer' 

rılmıttır. ~ 

'l'urlzm leleri için çala~ 
misyon şimdi ha saatte :#.. 
delegaeyon retıl Bıy il 
eln riy11etlade çahı•Y°'' 
mevzu için mllli ıektf ,ı 
hazırlamıı olduğu teklff lf.j 
projeler ftzertade kol• ~ 
mGsbet ve faydalı netlce1'" 
rıl"cağını ftmld ediyoro-~; 

Banka komi syono dı ~ 
tarını bltlrmlt gibidir. ti 
netice bir karar projeel 
de Hariciye Vekilleri 1 ~ 
arzedilmek ftzere lkll_.. ~ 
mlıyonun raporunda 1" 
caktlf. ~ 

Antant memleketleri ..... 1 
ticari m6badeleler ıotol ".; 
etmekte olan komi eyo• iti ;I 
andıyı mtızakerelerdeO f 
bir neticeye varmıı bo•-:r 
Ve komlıyonan tahrir ,ıl ı' 
timdi varılan ba netfcel 

bit için çalışmaktadır. j 

Muharrlrtmfıin konıef 1 
ııaiılnln ne zamana k-:;, 
vam edeceği ıaalloe ~ 

Bay Haean Saka de111ltil' ~ 
Komisyonların umollll ~ 

te fHllyetlerlaln yarıD 11 el 
kadar biteceğini umoyo~ 
dan ıonra umumi tçd ~ 
komlıyonların mourre -
mGsakere edeceğiz ye IJO 

'" rarlar 1 O May11ta BOluet t,ıt 
lanacak dıı itleri bık•• 
tlmaına arıedllmek esefi 

rapor halinde teeblt 

ve Ttırklye mı lılerl 
tarafından, Balkan 

dıı işleri bakanları dal..,ı 
ıeylnln taaviblne koDD 

Perıembe aktamıDI 

son celııeyl de bltlrlllek ~ 
rıadayıı. Her belde caflll 

1~ 
lktıaadt konseyin Aok•" .,J 
maı nihayet bulacı1ğı 

,,,,, 

kaktır. 

ödemiş'te 
F eei Bir Otoaıobil 
Kazası Oldu. ~ 

Ödemle, ( 801Uei) _,_ p --r 
11bah, Ôdemlı ağıtce.. ~ 
kemeıl Gyelerladen a,.y A 
nıa kızı bayan f egA•'·,~t 
tebe giderken, ıofBr lıf ~ 
lbrahlm'la kamyona ıırf "J 
çlinenmlı, bir ıaat '°11

" ~I. 
etmlttir. Do acı a1eıı11 1~ 
mlzde çok derin bit 

oyaad1tmı1tır. t111'' 
bir bebek ki, ağ•181 

ince bir eeııle: ~!_::, 
- Babba .diyor· · 8' r.. 
Öyleya, ben ıl•"~ ~ 

babayım. Benim de kO ;.-'~ 
yavru· ile maddi 'e 0 ır 
bir rabıtam baılıyor. ' ,-

umanda yıııyıblldl~= ~ 
zorla bir atkın caob tf':.. 

rldir. BfltGn beltgad 
11'~ b ,, ,, 

ile, tekli ile, ru o ~ 
lld, o, öyle bir eııerdlt ' 

doğuran kadın: i 
- Bu ııenladlr. tJti' 
Diyor. Benim yav-' 01111 

Benim, benim... """ 
Bir buhran geçlrl1°

1 ı ~ 
Peki, ben babalıl•ID1 •.:- r.. 
cağım?. Onunla rabıt• ~ 
ne olacak? Yura-::-, ~ 
yecek miyim? Bir .,,,. 
oaa, kendi yavrDID dl,.~ 

- So•• 
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~~ (j)~ -~-~~~!;:.} ~:t Bulgaristan.'da Son Vaziyet 

ltay -- lzmirspor Takımları Bulgar KralıBorisin Bugünlerde Taht 
Dün 3-3 berabere Kaldılar. .tan indirilmesi Beklenmektedir. 

Al ---------------.. ------------~ a,. tay •e İzmlnpor takımları, ıOr'ıtle iniyor. All'yl geçti. atamadı. Bu dakikada yapılan 

... 
Jram mtlnuebetlle, dan Al· Altay mtıdaf il yctlıemlyeceğinl bir akında iz mi rapor aleyhine 
cak't h k 1 uıuai bir tekilde anlayınca ceza çlzkisl içinde flrlklk verlldL Baarl, gOzel bir 

blıtılıımıılardır. Bu oyunun omuz vurdu n akını durdur · 
eyetj 

'Po lllllumlyeıl, bize, İzmir· mık istedi. Penaltı: 
bir r tıkımı bıkkındı çok esasla Reoad çekti ve takımını l ·l 
l't 11111d Ve kanaat vermeğe yı· 

1111tlır. · 

it l11a1ı:ı.r1 bakmaktan earlına· 
..:' 1smırepor tıkımı, ılld 
11,~ 1ein bile namzetler ara· 
taae • d.r. Takım gençtir, seridir, 
lla•~lkttr, teknik itibarile de 

berabere çıkardı. 

şandelle topu uzaktan ağlara 

taktı. 

Altay 3 - lzmlrepor 2 
Do devrede hakem Bay 

Fehmi (Altay) ın bazı hatala 
kararlarını gördük . • 

İetanbol 2:3 (Hoıosi) 
Bulgarfstanda fevkalAde ahval 
cereyan etmektedir. Kral aleyh· 
tarhğı çoğalmııtır. Genç n 

mftnevver Bulgarlar bu cereya· 
nın baıındadırlar. Kabine tu· 
tunamıyacak ribldlr. 

Buganlerde Bulgar kralın•n 

tahttan indirilmesi beklenmek· 
tedfl'. 

rls ulusa hltahen neorettlğl be· l yenl bir temel yaaı tanalm 
yannamede yakın bir fıtlkbalde edeceglnl bildirmektedir. 

8. H eoderson 'un Beyanatı 

Dünyanın iki Fırtına 
• Merkezi Vardır. 

Sofya 23 (A.A) - Vatan· Bir Harb Zuhurunda lngiltere'nin 
De Sorttklenmesi Muhtemeldir. 

daşlırı krala karıı minnettar· 

... tehu B . a,.._ r. ataBJ, bu enerjiyi 

Altay ise sık-sık fırsatlar 

kaçırıyor. Vahab, esaslı bir 
mevcudiyet gösteremiyor. Fır· 

aatlar mdtemadiyen ölüyor. 
üyuo artık mütevazin Fethinin 
mOkemmel çıkıolarıoı görüyo· 
ruz. Yalnız yukarda loaret etti· 
ğlmlz gibi, fazla sert ... 

Altay artık canlanmıotı. Fa· 
kat lzmlrspor, ondan geri kat. 
mıyordu. 20 ve 22 inci dakl· 
kada beriki kale, kat'i denile· 
cek birer tehlike geçirdiler. 
Oyun, bllhH'a Altaylılar ceb 

lıklarıoı izhara davet edı:n 

birçok beyannameler dığıhl· ~~~~~---~~~~~ 

gGmte lertllk ve favul oekllnde 
lkı .~llleılcUr. Takımda yeni bir 
eclile 1111 •ırdır ki, hiçte ihmal 
ltıerklb,eı. Blrt ıol açık, biri de 
llltd.~1 aıubaclm.. Bo takımın 
oa...Q ... 1 da din iyi muvaffak 

mıştır. Talebenin &arayın önün· 
de yapmak istediği namayişt 

zabıta menetmlıtir. 

J,ondra, 28 (A.A) - SllAb· Varıova, 23 ( A.A ) - Pıt 

f Ve 
bttlll\etlr. oyun 3· , berabere .... ,, 
tt a gelince, Hilmi, Şak. 

Dakika 35... 1zmlrspor indi, 
top kale önOnde ve Reşad'ın 

ayağında. Tam bu sırada bu 
eski kıvrak oyuncunun gene 
dlrfplloglerle Ahay'ın 11ç oyun. 
cusunu atlatarak topu ağlara 

talmğuu görüyoruz. 
lzmirapor 2 - Altay 1 
Bu vaziyet, İzmlrspor oyunu 

ftıerlndt- daha mae881r oldu. 

dar te&ı A.11 muvaffak olmoılar· 
"l~tlı ehmed, ikinci denede 
hın 11••ı. bir mtıddet oyna· 
.!ı. •11ııotır. Do saman z1rfındı Fakat Altay'lalar da uzun pas· 
""1 bl JarJa ve bilhassa ıoldan lnkieaf 
'lrİaı • r gol ylmlştlr. eden akınlara başladılar .. İı· 

cı Devre: a, k mlrapor, birkaç dakikalık bir 
kt htkııımda, Altay'ın nlsbi tazyik geçiriyor, top kornerde 
lolı il laoi1eti Yardı. Altay ilk çekildi, kaleye geldi, kurtar· 

besinde hararetini kaybedl. 

yordu. 
Dakika 27.. İzmlrepor aley. 

btne korner. Kurtardılar. Fa 
kat hakem dikkat etseydi, bu 
kurtarışın içeriden oldoğonu 

görecekti. Nitekim, biraz evel 
İzmlrapor'a golle neticelenen 
fuul cezHı da böyle hatalı 

bir gördı taoıyordo. Çdnkd 
favul yoktu . 

Jzmlrapor gene hdcumda. 
Oc&klka 3i.. Altay kalesine lnl· 
yorlar. İlyas, ekseriya yaptığı 

gibi bir ıska geçti ve bu hata, 
takımını bir gole maloldu. Top, 

Sofya 23 (A.A) - Kabine 
buhranını bOyflk bir alAka 

fle takib etmiı olan gazeteler 
Toşef hülı.umetlni memooni· 

yetle karşılamaktadır. Slovo 
gazetesi yeni kabinenin iktidar 

mevktfle olos ıraııında s.,ğlam 

bağlar teııblt ettl~lnl n slyaai 

hayatta normal tek•mol hoıu
sunda teminat teıkll ettiğini 

yazmakıadır. 

Mir gazeteıi Tooefln dahili 
hayatta sulhu ve kanuniyeti 
getll'diğlnl kaydetmektedir. l"-b• k dakikada attı. Doğan, dılar, fakat ceza çizgisi kena Reıad'dan merkeze, sonra sol 

'• b'0.
1

' bir puını iyi kullındı rında duran Enver, kafa ile açığa gitti. Kaleci Cemil de "Dneoik» gazeteıl de krabn 
.. ,,._ "Yıyı temin etti. Al· topu gene İzmirepor kalesine vazifesini yapamadı ve gol.. yflker.k bir hakem olarak mem· 

l'-69111 bandın ıonrakl akınlırı, yolladı, gene kurtardılar. Fakat Altay 3 - lzmlrBpor :3. leketlo refahını ordu ile mll· 

sızlanma konferansı bıtkanı B. 
Artar Henderaon daa sôylemlo 
olduğu bfr sôylevde bilha88a 
demlttlr ki: 

- Yeni sllAhlanma yarıoına 
uzak oark hAdleelerl mflhlm 
bir şekilde sebeb olmo,lardır. 

DOnyada iki fırtını merkezi 
vardır. Uzak şark ve Avrupa .. 
sulh birdir n takelml kabil 
değildir. Sulhun temini mee'u· 
llyetlnln taksimi -için yapılacak 
her teoebbde uluslar kuruma 
misakını lnklr etmek ve yrnl 
bir Avropı harbinin kapılarını 
açmaktır. 

B. Benderıon böyle bir harb 
vokounda lagilterenin de buna 
sGrGkleneceğlni mobtem4'1 gör· 
mektedlr. Bu itibarla umumi 
emniyet kadrosu içinde Alman L... ~ r olamıyor. Pıı tevziatı hu kurtar•", kale içinde ol · 

..... ...._..._ v Bu devrenin son kısımların· leli blrleıtfreceğinl yazmaktadır. 
'hı aa :•e isabetsiz İzmir· muştu; binaenaleyh goldü. da Vahab biraz canlandı. Fakat ya için hukuk mftsavalJ met:'e 
.... :rek, fakat :ru.bı tehll· Altay 2. lzmlrspor 2.. iş itten geçmişti. Bir fkf ıotu Sofya 23 (A.. A) - Kabine lesinin halli hususond11 yapılan 

h... _ lllar yapmaktadır. Son daklkalarR doğru Altay bogGn toplanaHk yeni anı ya· teıebbflsl4'rln mutaffakıyetlnl 
-qıL_ da ya avuta gitti, yı direğe 

-.. .. , ,.. 20, lamlrepor'un bir bir kıç netlceılz akın daha nnın uaalanna hazırlamtya görmek ln~Utere için faidelidlr. 
• daL çarptı. Oyun 3-3 bitti. b L 1 dJI L 
~ 11111 Repd'ın ııkı bir yaptı.. bıo ıa.an 1 e 11 ye ba .. anıaı 8. Henderi1on'11 göre. Al· 
~ "ldaflln ıırtına vura· İkinci devre: Mekteblerde 23 Nisan memur etmlıtir. manya'nın Cenevre'ye dönmesi 

ilet :'ttala gitti ve çekilen kor· Bu devre bıılar başlamaz, Burnava, Buca •e Karoıyıkı· Eski bııbakın general Zlatef ve ıon kararm kaytdlarını ki· 
~llee,ta kıldı. lzmlrepor teknik denilebilecek dakl ilk mektebler talebesi de kendi talebi ile lhtlyad kadro· bol etmesi mevcud mee'elelerln 

'- ka 22 .. Gene bir İzmir· bir oyun vermeğe başladı. Ye· ktoodl semtlerinde ıenUkler sona geçmiştir. esaılı bir tarzdı belli için 
•kıııı •. Merkez muhacim dinel dakikaya kadar Altay gol tertib etmlt ve eğleomlşlercltr. Sofya 22 (A.A) - Kral Bo· yapılması elzem olan şeylerdir. 

Ajanıınıa Veaedlk'tea 6t"D· 
dlğlne göre, İtalya dııarı itleri 

masteıarı B. Suvlç Veaedtk· 

ten geçerken or•da buıoal ola· 

rık ikamet etmekte bulanın 

Lehistan dııarı itleri bakanı B. 

Bek'le görOımaıtGr. Ba mi· 

nasebetle Avrupa mea'elelerl 

hakkındı aoktıl nasır teatlıl 

yapılmıt ve iki memleketi bal· 

lıyan doıtlak mln11ebetlerl mft· 

pbede edilmlttlr. 
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No.25 ?smanlıcadan Türkf,;eye Karşılıklar l(ılavuzu. 
~~ ..... Öz TOrkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. Kö.) beldeği (A14meti) konmuştur. Buolcarın her biri hakkında eırası ile u~ınanlarımızın (MOtahue&Jıt) 

a "1.nı gazetelere vereceğiz. 
a ..... Yeni konan karşılıkların iyi ayırd edilmesi itin, gereğine göre, Fransızcaları yazılmış, aynca örnekler de konulmuttur. 

lele.ı - kôkQ TOrkçe olan Kelimelerin bugOnkQ işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır: Ash ak olan bak, ash Ogllm olan hOkOm, TOrkçe "Çek,, kôkftndea 

'-"1t tekil gibi. 
"-e:~ - teklik, tekkalma lnhllAl (Bogunluk anlamına), 

' ~ llıll tnflradda Aciz• çöztlnttı. 
l.tt kta41r lar, blrleolnce bdylk örnek: içtimai bir mtıessesede 
ıa. ~ et lktleab ederler, tek· görülen lnhUAI - ıosyal bir ko· 
~'ft4e eklin olan lneanlar, romda görfllen çözflottı. 
'1t1t, te btlytlk bir erk edl· Kabili lnhllAl maddeler-

't~fe Erirler. 
~ l'ld - tek örnek: Soda kabili lnhllAl 
~k: 811, cntlnferld bir bA· maddeler ıonlardır-ıuda erir· 

llt~ıe!Q, tek bir hAdlsedlr. 

~'k· den - teker teker 
~et te~ ltaaterlden geliniz, 
lef9trtaer geliniz. 

-..~ d etmek - tekleı· 

-~·· A,L--

ler oonlardar. 
Manhal- Açık, (fr.) vacant. 
örnek: Maohıl yerimiz yok, 

açık yerimiz yok. 
İnhimak (bak: lptllA) - dGo· 

kflnlOk 
örnek: onda kltıb okumak ~ ~ ~fı "Qn ve emsali ara· 

' ~-- ~fftld etti, taydaolan inhimak derecesindedir - on 
~ ltaı._br eri ırauİdı tekleıtl. da kltab okumak dOtkflnltlk 

~~k) - bozulma (bak: dereceelndedlr. 

ti~ a..ı İnblnı - eğlllm, baıeğme 
1111,L etmek - ayrılmak, örnek: inhina bilmez ' bir •1a1as &, • 

)1_._d.1aı _ y irade - eğlllm bilmez bir lrde. 
ı. .. ~I 1 akılma, yıkılım. 
,.,.b), ~blda• (Bık: MtlorUI Manbanl - eğrlç 

l 11(1~ inhiraf - sapma 
1 'bllaı .. k. örnek: doğru yoldan inhirafı 'tlo,, -Oa~ılım, (fr.) Dlsao· 

' ıebebilfl bu hale dOotfl - dol· 
~ e~: lkt ru yoldan tapması yflzOaden 
b. '-l)eıı ••adı ıehebler bir bu bale daıta. 
~'llllk lablıtıe u~ratablllr, İnhiraf etmek - sapmak 

~ılı lebebler bir aosye· lnhlaaf, lnkleaf - tutulma 
~ ... illa llğrıtabllir. örnek: hakikat lnıaf bilmez 

ta.~•: B~t;ıl111a, (fr.) vacınce. bir gtlneıtlr, hakikat unutulma 
~ tlt.alda '••lfelerde hiçbir bilmez bir gGneıtlr. 
~:"'it - ha 6devlerde lnhl•r (Monopol) - tekit 

inhisara almak (monopollze) 
etmek - tekltlemek (bak haar) 

inhitat - daıam, (fr.) dec· 
lin, ıf fal88emeot 

örnek: zekAeındıkl inhitat 
konoımaeından belli, zekteında· 
ki dOomao konotmHından belit. 

inhitat in gizlik, (fr.) 
ıbalseement 

örnek: bu topraklardaki in· 
hitat, bu topraklardaki lnglzlik 

inhitat - alçalma, (fr.) deg· 
radatlon 

mflnhat - lnglz, (fr.) abılte 
örnek: mflnhat olau yerler, 

in giz olan yerler .. 
dehoetfl lnhlzam (bak: inkıraz) 
inikat - 1 bağıtlanma, 2 

( meclfe terimi) 
lnllı:As - yasınma 
örnek: nler ve ağaçların dur· 

gun soya lnlkAsı çok gazel gö· 
rOnftyordu. Evler ve ağaçların 
durgun suya yansıması çok gfl· 
ıel gördnflyordu. 

lnlk'8 etmek - yanıımak 
örnek: yaıek temizliği lnaa· 

nın çehresine fnlkAs eder. Yfl· 
rek temizliği lnıanın çehresine 
yansır· 

İnltaf etmek - \evrilmek 
örnek: nazarları ona lnltaf 

edince. Bakıoları ona çevrilince 
İnktr - yadıea 

nln imanında kıymet olmu. Ya· 
dııa nedir bllmiyenln lnanında 
değer olmaz. 

lnkAr etmek - yadıeamak 

örnek: yaptıklarını lakAr et· 
medl, yaptıklarını yadı•amadı. 

inkıbaz - büıfllme 

inkıbaz - peklik 
lnkılAb - devtlm 
inkıraz - · batım 

lnkHam - bölQome, kısım · 
laoma 

inkısam etmek - bölanmek, 
kısımlınmak 

örnek: bu ıeklln dört par· 
çaya inkııamı, bu oekllo dört 
parçaya böltlomeel. 

lnklaar - kmlma, kırgınlık 
ôrnek: vetdlğl netice onu 

lnklııara uğrattı, verdiği ıoauç 

ono kmlmıya uğrattı. 
Bu ı9zltırl doyunca içimde 

acı bir lnkl11r doydum, bu 
ıözlerl doyunca içimde acı bir 
kırgınlık doydum. 

lnklearı bayıl - umoıa 
örnek: bu itte lnklıara hayale 

dGottlm. Bu iote umuıayı 

dltUlm. 
inkisarı hayale uğnmak 

omuaamak 

inklean zlyı - yalkarı 

lnkltaf etmek gellomek, 
ıçılmık 

lnkltaf etti, yazı yazmıkta çok 
açıldı. 

Çocuklırımııın bedenen de 
lnklıafıaa çahımalıyız. Çocuk· 
lanmızın bedence de geliıme· 

ılne çalıomalıyız. 

İnkıta - kesilme 
inkıta etmek - keıllmek 

lnkıyad etmek (tebaiyet) -
bağıamak, bat"ğmek 

örnek: kendimizden daha 
yflksek insanlara lnkıyad ede·• 
biliriz, kendimizden daha yOk· 
ıek lnııaolıra baoeğeb.lllrla (ba· 
ğınablllrlz) 

lnkıyıd elllrmek (tebaiyet 
ettirmek) - uyarmak 

örnek: batka milletleri em· 
rlne lnkıyad (tebaiyet) ettirmek 
istiyordu, baoka uloıları emri· 
ne oyurmak iıtlyordu. 

lnkıza etmek - aonalmak 
• lnıaf, nııfet - eklt 

örnek: lneafına ınğınırım, 
ekltlne ıı~ınırım 

lnıaf etmek - eldtmek 
örnek: loeaf etmez mlılnla? 

ekilmez misiniz? 

ln11n - ln11n 
insani - lnıel 

örnek: ln11nl hlılere hGr· 
met göstermelidir, lamel doy· 
galuı saygı g&ttermelldlr. 

lmlbab etmek - döktllmek 

ln•ıbab eder, lr.ızıbrmık, kara· 
denize dök6Ulr. 

insicam - 1 ıutırlık, 2 
(edebiyat terimi) 

örnek: 16ılerlnde lmlcam 
yoklar. ıözlerlade tutarhk yok· 
tor. 

lneldad etmek - tıkıamak, 

kapanma 
insll•h etmek - IOJBDmak. 

ytlzDlmek 
örnek: eankl lneaolıluaa in· 

eaulıktan lnıll•h etmlttl. 1ankl 
ln1anlıktan 10yanmaıtu. 

lnıf yakt - lçgtdel 
lap etmek - yapmak 
blnı etmek - karmak, yap· 

mak 

örnek: bo nl 1895 te la .. 
etmlttl. ba nt 1895 te J•p· 
mıob. 

inota etmek - 11vmak (bak: 
eıla) 

lnflab (tetaob) etmek 
dallanmak, kolealmak 

ıobe - kol 
örnek: bu yol dôrt tabeye 

ayrılır. bu yol dôrt kola ay· 

nlar. 
lntlkık etmek - yanlmık, 

çatlamak, ikiye aynlmak 

laılrah - ferahlık, iç açılma 
Gnek: lntlnh lçlade geQeD 

bir gb. fenlabk lpde ppm 
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VV. F. H. Van ROYAL NEERLANoAt~ KUMPANY Ası ~ 

h ı M f f k 
• O Z "ULYSSES,, vaputo 13 nlHnda doğto Malta, }.O~ üyü i_ uva .a ıyetı. er &eC~o. Roterdam, Amsterdam ve Bamburg Umanları tçto yak al•~~ 

0 HERMES,, vapurn 16 nieandı limıoumza gelip yılkiı11 f 
~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~ 

- Başı 2 inci yüzde - Dr. ÜJnuld dıı uzun bir ma· 
mıo milsbet ve devri harekete kale ile Dr. Ayeoy'on tecril· 
başlamakta ve bu suretle bas helerini m,,vzuu bahis etmletlr. 
talak teşhis oloomaktadır. Keodiııloe Almanyı•dın gelen 

Dr. Ays · y, hayvanlar Ozerln mektuplar, burada yaptığı tec· 
de yaptığı muhtelif tecrftbelerl rftbelerln Almınya9dı dı ta· 
esnasında, hıı usulle, teşhisinde mamen ve bnyük mikyasta 
gftçlftk çekilen birçok kanser· tekrar edileceğini blldlrmekte· 

dlrler. 

Dr, Ayeoy, eski tecrGbele· 
rlne de"t'am ettiği gibi, reni 
yeni • ıhılırda, meseli renk· 
lerln amanatlon'ları ve bun · 
ların Aeab ve hastalıklar tıze · 

rlue olan tesirleri tızeriude de, 
çılışmaktadır. 

lerl, veremlerl ve daha blrçôk -

mftmael! hastalıkhm teşhis et · Dün biz De Teletonla 
mlş ve bll4bare, bastı hayvan · 

larıo ceııetlerl Ozerlnde yapalao A k il K k 
araştırma neticesinde bo leş n ara e on uştu . 
hislerin doğruluğa ııablt ol 
muştur. 

Uui ve gayri uzvi her 
maddenin etraf lırına bir ta · 
kım mevceler intişar ettirdik· 
leri, gözle gör'1lemlyeo bu 
mevcelerln haeas aHblarla hla · 
sedileblldlkleri ve ekseriya bo 
mcvcelerln tenblhlerlnl tınaya· 

bilmek için bir alete, bir d~ğ 

nek &eya blrakkaeı, müracaat 
edildiği prenıılplerloe dayanan 
radlcetbeslo llml ve bu hidl· 
eeler, esasen Avrupa ve Ame· 
rlka9dı senelerdeoberl birçok 

bftyük profesörler ve ilim 
•damları taraftndan tetkik edil · 
mektedtr. 

t;Qn geçtikce ilerleyen bu 

lime Dr. Aysoy•oo yaptığı hü· 
yftk hizmet, vücoda getlrmlye 
muvaffak. olduğu aletin mü· 
kemmelllğl, dhuağao emanatl· 
on 'larıoı rakkaer autosoğgestion 
halinde te lr etmek ihtimalle· 
rlnden kurtararak usulü posl· 
tlf 'leştlrmeai ve ayni z manda 
blrçok yeni tecrObelere bu u. 
mtn sahasını zıyadeslle geniş 

letmesldi r: 
Franııa•da "Lı ·Cote d' Azur 

Medlcıl,, mecmuaeı bu keşfe 

blr makale ayırdığı gibi, radl · 
e;~beale · ile bUhasea meşgul olıo 
Almaoya'da 11Raeiestheste11 mec· 
muae1Dd1 Münib devlet Rıdl· 

esthesle enstitOsü şef lertodeo 

intaç etmek eonoçlamak, 
bitirmek, sebeb olmak 

örnek: ha işi intaç edemeden 

bu işi bitiremeden (ıonuçlıyı · 

madan). 
Bu haııtahk ölümilnil intaç 

etti, bu hHtılık ölQmtıoe ııe· 

beb oldu. 
intak etmek - söyletmek, 

dile getirmek 
örnek: feryadı dağları taş · 

farı intak edecekmloçesine, 
haykırıaı dağları taşları dile 
getirircesine (eöyletlrceslne) 

lntao etmek - çimlenmek, 
yeşermek 

örnek: tohumlar lntaşa baş · 

ladı, tohumlar çimlenmlye (ye 
şermlye) başladı. 

lotıbı - doyuş (bak: his), 
4 

iz, (fr.) lmprea&lon 
örnek: enun bende bıraktığı 

lntaba hiç te lyl değildir, onnn 
bende bırıktığı iz hiç te iyi 
değildir. 

lotıbık etmek - oymak 
lntıfa eönme 

lotıfı - faydalanma, asığ· 

Janma 
örnek: parasından daha çok 

intifa f ikrlle, paraeından daha 
çok faydalanmak (Hı(;lanmak) 

f lkrlle. 
lotlbıb - ııeçl, ııeçme, ııe· 

çim. 
Ornek: Mebus intihabı henDz 

bitmedi. Saylav seçimi henOz 

bitmedi. 
lotihıb etmek - seçmek 
örnek: ikiden birini intibah 

etmelblnlz İkiden birini eeç· 
melisiniz. 

- Başı l inci sablf ede -
ki Said. Nasılııoız? Ne var, ne 

yok. Biz borada 23 nlııan bay· 
ramı yapıyoruz. 

- iyiyiz. Biz de bayram 
yapıyoruz. 

- lzmlr9le telefon mohne· 
resi denemeleri yapıldığıoı ha· 
ber alıncı, ilk defa olarak 
Anadolu9colarlı konuşmak iste· 
dlm. İzmfr'e selamlar .. 

- Teşekk<lr ederiz. Ankara· 
ya ıel4mlar .. 

• • • 
Muhavere başlıyaı. iki dakl 

ita olmuştu ki, mikrofonda bir· 
denblre bir düdnk öttü ve eeı 

kesildi. Arkasından İzmir tele · 
fon tfrketl milheodlslednden 
Bay Edlb'ln ecasi geldi: 

- Ankara ile konuşabildi· 

niz mi? 
- Konuştuk. Fakat birden· 

bire kesildi. 

- Ses oaıul geliyordu? 

- Fena değil .. Biraz derin· 
den geliyor. 

- Hunlar tecrübe konoşmı· 

taradır. Tabii dftzelecektlr. 
- Elbette.. Ankara ile ko· 

nuşmamızı temin etti ğlnlz için 
teşekkür ederiz. 

• • • 
Ankara ve İatanburıı ilk te· 

örnek: · Memurlarınız meya· 
nanda en müntahabı hangisidir? 

Memurlarınız eraaındı en 
eeçk.eni haoglsldir. 

Milntahib - ıeçmen 

örnek: Mebus intihabında 

müntahibi ıanller rey verir. 

Saylav seçiminde ikinci ıeçmen· 
ler oy verir. 

İntihar - ölQoç 

örnek: intihar da bir ctırüm· 

dür; fakat cezaııı da ciirtımle 

birlikte çelı..llmfş olur. Ôl6nç de 
bir ıuçtor, ancak cezaııı da suç
la birlikte çekilmiş olur. 

İntihar ı·tmek - öliinmek, 
kendini öldürmek. 

Müntehir - ölnük 
örnek: Müntehir, intibaı- et· 

mezden evel yazdığı yazı11nda. 

Ôlnfik, kendini öldürmezden 

önce yazdığı yazısında. 
intikal - geçme 
intikal - aulıy•o, varıo 

örnek: eerifil!l'ltlkal bir adım, 

çabuk anlayışlı (çabuk varıth) 
bir adam. 

intikam - öç 
örnek: intikam, yiireğl ke

miren bir kurttur, öç, yftrtğl 

kemiren bir kurttur. 

intikam almak - öcılmık 

örnek: intikam almak için 
onu öldOrdn; öcalmak için onu 
ôldürdil. 

lntlkamcu - öçgilder 
örnek: o n,, · lntlkamcu bir 

adamdı, o ne öçgüder bir adımdı 

iotleab etmek - kapılıomık 

örnek: zengloJere lotl1ab et · 

mekten başka blrşey bilmezdi, 

zengfolere kapalınmıktın bıo· 

lefon nıubaveresl muvaf fıkı· 
yetll bir netice vermiştir, 1 
yıstan itibaren umumi muhı· 

vere baohyacaktır. Bu suretle, 
lzmlr9den telefonla Manisa, 
Bahkeelr, Eskişehir, Ankara, 
Burııa, İstanbol ve Yalova ile 

muhavere edilebileceği gibi A vtopa 
şehirleri Ue de konuşmak milm· 
ldln olacaktu. Flat mes'elesl 
henüz halledilmemiştir. Bıı hu· 
sosta yakında Bayındırlık Bı· 

kanhğındın bir bildirim gelmesi 

beklenmektedir. 

Vilayet Kurultayı 
VllAyet genel karultayı bu 

gdo öğleden evet ve sonra 

toplanarak fevkal!de maarif 

büdceııile muhtelif maeraf lar 

bOdcelerlol görOıecek. ve dağı· 

lacaktır. 

Kitabınıza Güzel 
Bjr Cilt Yaptır

mak isterseniz 
Yeni kavaflar çarım 34 numarada 

ALI RIZA 
MQcellithanesioe uğrayınız 

lotlııab etmek - yamanmak, 
girmek 

örnek: bir lee lntl11b etmek, 
bir ite girmek. 

İntişar etmek - yayılmak, 
çıkmak 

örnek: yeni bir haber lntf· 
şar etti - yeni bir haber çıktı. 

intizam - dtızenllk 
İntizar etmek - beklemek, 

gözlemek 
örnek: vOrodunuzı çarıçeşm 

ile intizar edl)orum - "elme· 
nlzl dört gözle bekllyorom (göz· 
lüyorum) 

İozıbat (Zapt6rapt) - ya!a 
örnek: iozıbat, bir memle· 

ketin ldıreılnde eo ehemmi· 

yetil blrşeydlr - yısa, bir 61· 
itenin çevresinde en önemli 

blroeyafr. 
İnzimam etmek - katılmak 
örnek: ön6mdzdeki 1Ay6ıd 

m6şkil1Ata bir de bu inzimam 
etti öoClmüzdekl aayıııız 

gdçltıklere bir de bo katıldı. 

1nzlvag4h - çekUge 
örnek: bir zamanlar ıeblrle· 

rln hercdmerclnden el çekerek 
bir koçak köyd lnzlvagth itti· 
hu etmiştim - bir zamanlar 
şehirlerin kırgaşalagındın el 
çekerek bir küçük köyd çekil· 
ge edinmiştim. 

ipka etmek bırakmak, 

ahir.oymak 
İpka kalın dönek 
ipka kalmak - dönmek, 

kılmak 

iptal etmek - çürutmek 
örnek: taahbüdatım iptıl 

etmek için biublr yola baş 

vurdu, ba ıtlarını çürOtmek 

OEUTSCHE LEV ANTE LINIE tılttıluın ıoora Borgaz, Varnı ve Köııteoce limanları fçlo 

"SAMOS., vıpuro 30 olsan- alacaktır. t 
da bekleniyor, 2 mayısa kadar "STELLA .. npurıı 21 nisanda gelip 1 may11ta Anverllık'11 
Anverı, Roterdam, Hamborg tterdam, Amsterdam ve Bamborg Umanları için ydk alael rdJ 
ve Bremen için yftk ıiacaltır. "BERMES,, ( mayıstı gelip 9 mayHta Aoverıı, Rottt 

"ALİMNlA,, vapuru 8 mı· Amııterdam ve Hambıırg Umanları için yfii 11lıcaktır 1111e 

JIBtı bekleniyor, Anvers ve SVENSKA ORİENT LlNİEN ( 
Hımburg•tın y<lk çıkaracaktır. "SMALAND,, motörd 14 oiııanda Roterdam. Hımburgı 

s 
•tıgr 

'•tıtı 
dıb, 
ltı b 
kıb 

1 dlıı' "ARTA., vapuru 13 mayısta peobagen, Dantzlg, Gdynıa,Göteburg, Oslo ve skJO 
bekleniyor, 16 mayısa kadar lfmaolarına hareket edecektir. 

Roterdam, Bamborg, CO~ 
Oelo ve lekandlnıvy• 11 

Anvers, Roterdam, tlamburg 
ve Bremen için yak alacaktu. 

ARMEMENT H. SCBUIDT • 
HAMBURG 

"NORBURG,, vapuru 27 nl· 
sanda bekleniyor, Aovera, Ro 
terdam ve Bamburg Huıınlarına 
yük alncaktır. 

" HANSBURG ,, vapurn 2 
mayısta bekleniyor. Hamborg 
ve Anvers•ten yilk çıkaracaktır. 
TBE EKSPORT STEAMSBıP 

CORPORATıON 
" EK.SELSIOR ,, vapuru 3 

mayısta bekleniyor, Nevyork 
lçio ytık alacaktır. 

"EKSMINSTER., vapuru 19 
mayısta bekleniyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

N. 8. - Gello tarihleri ve 
npur tarthlerlnde acentemiz 
hiçbir mes'uliyet kabul t-tmez. 

T,.l,.fnn Nn 2007 200~ 
....................... ,.1 

ANADOLU 
-------

Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 

Haydar Rilodü ÖKTEM 
Umumi oeıriyat ve yazı iıleri 

müdürü: Kemal TaUt KARACA 
f darelıaoesi: • 

İzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Balk Fırkası biııası içinde 
Telgraf: İzmir •• ANADOLU 

Telefon: 2776 ··Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiT!: 
Yıllığı 1200, Alu aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuru~tor. 
Yabancı memleketler için eenelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Heryerde 5 KUJ'Uflur. -Günü geçmiı ndııhalar 25 kuruıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

için blnblr yola h•ş vurdu. 
iptida! - hım 

iptidai - Ukel 
örnek: akvama lptldalyenln 

mıhlmab da mahareti de ipti· 
daidlr, ilkel ulusların bilgileri 
de uzelllğl de ilkeldir. 

lptllA · - dftşkdnl6k 
ôrnek: oyun iyi blrşeydlr, 

yalnız lptUA derecesine varma· 
malı, oyan iyi blrşeydlr, yalnız 
dDşkcıolQk derecesine varmı· 

mı la 
müptelA - dtışkün 

4\roek: o adam lorete mftp· 
telAdır, o adam içkiye dilşkiln· 

dar. 

Moptelt olmak - dfttkOn 
olmak, uğramak, yakalanmak 

örnek: 1 - BUmem neden 
bu ııradı oyuna milptel4 oldu, 
bilmem neden bu eıradı oyanı 
dfişkiln oldu. 

2 - Korkula bir hıııtalığa 
mtlptelt oldu, korkulu bir hae· 
tılıga uğradı (yakalındı). 

lptlna etmek - dayanmak 
lptlaam etmek, tebe816m et· 

me~ - gdldmaemek 

•'ERLAND,. motôrü 2 mayısta 
hage, Dıntdg, Gdynfı, Cöteborg, 
larıoa hareket edecektir. 

SERViCE MAR1T1M ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer ti 

" ALBA JUL YA ,, vapuru 1 mıy11ta gelip 2 mayıet• 
Cenevo, Afarsilya ve Bırselon'a hareket edecektir. ,il 

"PELEŞ,, vapuru 26 mayısta gellb 27 mayıstı Maltı, &t• 
ve Barselonı hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 

İzmir Nev·York arısında aylık muntazam sefer rJeffl 
"RINOS,, vapuru 30 nisanda ( Doğru ) lzmlr'den 

için yftk ılıcaktır. et 
HamJt: ll&olardakl hareket tırlhlerlodekt değlşlkllklerdeo • 

meı'oUyet kabol etmez. ~r~ 
Fazla tafsilat için İkinci Kordonda Tahmil ve TahUyeedltl 

binası arkasında Fratelll Sperco acentabğana mdrıcıat ()(lS 
rica olunur. Tfllefon: 2004 · !:::;/ 
Türkiye Ziraat Bankası lzınir Ş~ 

besinden: 

~~ 

llıtıt 

lihıt 
ipe~ 
ltıGt 
defa 
'dey 
tile 

ııı.a, 

•ııtı• 

tııı. 

'-ıı, 
litk 
lııfı 

•tı 
k,,; 

ğ• ~ 
22,4,P35 tarihinde açık arthrma ile ihaleleri yıpılıc• 0ıo lau 

935 te Anadolu 7 ,4,935 te Yeni Aeır 12,4,935 te Ao•d - bıı 
h t 

17 ,4,935 te Ulusal Birlik gazetelerinde ilin edilen Yun•11 t dt 
linin lhalelt-ri 29,4,935 tarihine temdit edilmiştir. S•'ğ,y' b, 
mfibadll bonosu veya peşin para ile nakden yapılar. ~,,1 ) 
mubammentısl lklbln Ura veya daha olan em•allo Jbalel ,f ~tt 
lerl lstlzaaa tabidir. Malan ıatıldığı eeoeye ıh devlet f~yeD 
belediye resim veHlr hntan masraflar mOşterlye ılufr. fst ı'· 
yüzde yedi buçuk ıemiaaılerlle birlikte ihale gönü '?~Si) 
da Ziraat bıokasma milracaatlerl. J,/ııl 
--------------------~feri 
Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası' 

nuodı Londrı ve }.O el~ 
gelip tahliyede boloP• ~ 

ft 
ayol zamanda Londr• 
için yük alacaktır. tO 1 

Cendell Han. Birinci 
Tel. 2443 

11ALLGERlAN., v•P0 ol 
yıs baolıngıcıoda Llte~,J' 

Kordon Sevvanııeı'dan bekleoOlı,tolt I 
Deutsacbe Lennte jS 

The Ellerman Uneıı Ltd. 
"RUNU,, vapura ohan 80· 

"ANGORO vısporo .. 
" ast" 

Hnda Hamhurg, Bre JJt· 
• tt11 ' sizce Anvere'ten bekl~naıc~ (~ j 

örnek: Macerred hırekAtı Not Vorut tarilılerl d~ ~ 
lrıdlyeıtnden meı'ul olan inHn· 

lar, gayri iradi hareketlerinden 
ceza görmezler, yıloız lrdeeel 
hareketlerinden ıoravlınabilen 

lo111nlar, yadlrdeael hareketle· 
rlnden cer;a görmezler. 

lradell - lrdell, enerjik. 
lras etmek -vermek. 
örnek: Çekirgeler toprağın 

verfmllllğlne zarar verdi. 
lrıd-gellr. 

örnek: lradlle geçinir bir 
adım. 

lrad etmek - getirmek, ver· 
mek. 

örnek: 1-nutuk lrad etmek, 
ıöylev vermek. 

2 - Mlaal lrad etmek-ör-
nek getirmek:. 

Dnzeltme 
Kılavuzun 24 Onca ıııyuıandı 

ikinci yaprığan ikinci sır&1andı 
20 inci sat•r ıöyle olacaktır: 

İnıd - lnıd (T. kö.) 
(lnad) ıözd TOrk kökOnden 

geldiğine göre, bonon yerine 
} azılmış otan: 

loadıoı - Doruna. 
Satırı lftzomsozdur. 

parlann fatmleıl tıserfoe ~I ı, 
şlkliklerden mee'ullYe' ~ 
edilme•. -;/ ~ 

Tayyare Piya~ ~ 

19 uncu Te rt İf' 
ot'' Jetleri SatıhY ,, 

Büyük Ikrsıı:t1• 

2soooli'9 1 

f 
Mükafat 

20000Jit~ 
önergelet ~ 

,1oeı ~ 
Kılavuz sözl,-rf oıt ~· " 1 

listenin (ANADOLU) tıl'/ 
osere ~ 

ğındın bıolamık . a,lt ~ 
içinde, lıtlyeoler yeoı 8001'' ' 
ge ileri sdreblltrler · ıt~ 

el kttlb .ıtı 
D. T. C. gen ııec.ıJY~ 
şekil altında gönder •' 

Oımınlıca · · · .. · f 
iptizal - bıyığılıtmı 

örnek: Bo yoldaki mOtalea· 
lır artık iptizale uğradı, ha 
yoldaki oylar artık bayağılıotı. 

irade (ihtiyar anlımına) • • OPERATÖR 

llmeeioe kılafdtd• · bllı 1 

karoıhğıoı oygon (1' 

lrde 

irade (kudret anlamanı) 
enerji 

irade etmek - buyurmak 
örnek: Böyle yıapıloıuını lra 

de ettiler, lıöyle yapılmae1Dı 

buyordolar. 
lrııdi - lrdeıel 

Gayri irade - lrdeılz, lrde· 

D"· Kamil Ahmed 
Merkez aııkeri bastant-sl 

operatör(l 
lldncl Beyler sokağı B,.yın 

hamamı kar~ısı No. 41. Her 
gilo üçten eonra hastaltrım 

kabul eder. 
Telefon 3686 

ter) görmOyor001• • 

Seb~bl : (kısıc•) · 

. . . . . .. 

.... ... 
d r ... ~• 

Önergem IJU u ' f OJ'"' 

~ 
aoeıt ti 

( 1) Burada bir o•eılO" 
t~dimlyen yızıJır 

.:> klJf• 
ıey yapılaa1ıy•08 



Sanayi Programımızın Dörtte Oçil Hazırlanmıştır 

''konomi Bakanı;;;~~- Bay Celal Bayar 
Sümerhankta Mühim lzalıat Verdi .. 

-··-· Ttf af ğln mamul k11mıoı ge· fabrikaları aldığımız zaman 
lince diğer bazıları için dtışlln · y1l01s eskimio ve oltamam 
dfiğilmGz gibi bu maddenin makineler değil bu eıklmlo ve 

rasyooıl ve devamlı bir kay· nıkAfl zihniyetle de :karoalaı · 
metlenme btlkametl almaıını te tık. Ceearetle söyllyebllirim. kl, 
mlo için tek çare memleket selef terimizden kalan fabrika· 
dahlllnde ean•ylinl vacude ge· larla bizim fabrikalarımız in· 
tlrdiğlmlz mallar kıymetleniyor. yıı kabul eımlyecek derecede 
Meaell pamuk flıtlerl 'beynel· farklıdır. 
milel ply111lırdı ne dereceler· Murakabenin hiçbir ıeklfn. 
de sukut lıtlkametl ılırsa alsın den çekinmiyoruz. Fakat en 
memleket 81nıylinfn devamlı çok ehemmi yet verdJğlmlz ve 

talep vaziyeti Türk miletıhsUe ehemmlyt1t verllmeıl lbım ka· 
daoya plyaeaaı fevkinde bir naatlnde buloodağamoz 18ıl 

flıt temin ediyor. mılıktU ve faydalı olan oey 
Yün de böyledir. Yün ve teknik murakabe ve kontrol· 

pamuğun mamahlnun memle · dar. Hergftn dıhı fazlı tabak· 
ket dıhlllnde kAfl lııtlhlAk ala kok ettlrmlye çahottğımız ıey 

oı mevcuddor. Bogcınkft lstlheıl budar. Bu yılhek teknikle en 
vaziyetlerimiz bu ihtiyacı ta raeyonel oekilde çalışacağız. 

mamen karıılayımıdığı için Bu suretle maliyet fiıtlerlne 

hariçten de bir hayli pamuk mtıeulr bauın unıurlırdı tı· 

ve yan menaucıtı sokuyoruz. earruf temini ve mıllyetl H· 

Bogllnktı mllli saoıyl dü;Cloce· Dgarlye ddşOrmek hedefimizi 
mlzle tlf tik araııodıld lht114f teşkil ediyor. 
dı buradan bıılamıktıdır. Tif. Mddürtın timdi vereceği ra· 
tlğln memleket dıhUlode ma· kamlardan da ınbyacaluınız kl 
mul laılhlAk alını yok gibidir. her yıl mıUyet flıtlerl dikkate 
Halbuki biz bagtınkcı progrı değer bir mlkyHtı düşmekte· 

mımnıdı ilk önce hem iptidai dir. 8onı rağmen boglln için 
mıddeıl memlekette yetlıen, yerli maliyet pahalıdır. Evet 
hem de latlhlAk alana ktf I de· bonı birkaç yıl tahammül ede· 
recede memlekette mevcut bu· ceğiz. Bu mtlli bir borç, milli 
lunan 81nayi ele almıt balonu bir lhtlyıçtır. Na11l ki beş ya. 
yoroz. Mamul ihracata mes· ıındakl bir çocuktan yirmi ya· 
eletlnl henClz nazarı dikkate şandakl bir atletle koşarak 

almıo değllfz. 80 itibarlı tiftik ıampiyon olmasını letemeısek 

için olmdlden blrıey söylemek henüz teeısils devresinde bu 
l._alkbale ıh bir ilmld etmek lunan 81nıyltmlzden de ayni 
ifade olunur. eeyi hemen beklfyemeylz. Fa· 

TU tik 11nayll meı~eleılnl kat bfttCln eeaıılau, diğer mil· 
bir lhrıcıt eauayli mes'elesi letlerln yOrüdOğil yolları tama 
nazırı ılınabildlğl andı dfltü· men billyoraz ve o yolların 

neceğiz. en kestlrınesl Gzerlode koıuyo· 

Arkıdıılır pamaldonan bıh· ruz. KıHca diyebileceğim ıey 

ıettller ve Japonya mlıallnl korulao milli aanaylin en tek· 
verdiler. Ayni zamanda Japonya nlk ve modern e81slıtlı çahı· 

bdUln dftnyayı maliyet fiıti mıkla olduğudur. Göz kamao· 
itibarile korkuttuğu için diğer tırıcı neticelere erecektir. Fı · 

ecnebi sanayii hiçolmızaa mil kat bunun zamanını ben söy· 
savl raddede bulonmıkhğımıza lemlyeyl m, siz tıhmln ediniz. 
temenni ettiler. Sftmerbınkın İhsan Tav ( Bayazıt ) - Bu 
elinde bonon için blrtek bez Oıtler itiyat haline gelmeıln, 

fıbrlk18ı vardır. Bık1rköy fab 114nlbaye devam etmealn. 
rlkaaı.. Bu fabrika eski ıeylere Ôkonomi bakana Celil Bayar 
Alem olduğu için ıôylftyorum. devamlı memlekette hiç ol· 
Saltın Mahmud devrinden mazıa mllli lstlhlAki karşıl ıya· 

kalma, tanılmat devrinden cak mllli bir istihsal IAzımdır. 
sonra ilk heveı olarak vücuda Mesela\ pamukla dendiği za. 
gedrllmlo blrıeydl. Aheıb çatı. man, fabrikalar kurulmuo, hı· 
lar altında çeşld çeold maklnı rlçten hbalAtı tozum kalmamış, 
kollekılyonundın mdrekkebtl. mlllf zaruretler tamımeo tat· 
Buuu modern ve muntazam min edilmiş olmalı. Böyle bir 
bir ıekle soktuk. Geçen yılın vaziyete gelindikten sonra bu 
a~astoıundanberl bu yonl şe· hal dOeünülür. Biraz evvelki 
kilde çahııyoraı. BIAnçomozda lzahatımdan memlekette ka· 

dört aylık bir hlBSesl vardır. rolaa 11naylln memlekette alA· 
Bo itibarla pamuk 81nıyllmfzln kadar müııtabılllerl de ne so· 
Sflmerbınka bağlı eanıyl mın · retle himaye ve menfeattar 
zumeal içinde rantabilite bakı· ettiği anlaoılmıotır. Malfyet 
mındın mevkii ıadur, budur meı'elceinf de en az umanda 
diyebilmek lmkAoını henftz hıl için nısıl çalıemaktı olda· 

malik değil .. l!'akat şonu rahat ğomoıu söyledim. Zımaoı ge· 
ve kıt'f yetle eöyllyeblllrfz ki, lince ve lüzumu duynlurea 
teknik murakabıyı ve olgun· mOstehUklerfo hukuku da göze· 
loğı ve r11yoncl çalıımıya n tileceği eablldlr. Neteklm bazı 

çalıotırmıyı berıeyden çok Hnaylde bu yola girmek Oze· 
ehemmiyet veriyoruz. Da hı· reyiz. Miaalled de Hrdır. Mem· 
kımdan fabrikalara yalmz .. eni tekelin iktısıdi manzarasmı 

mıklnalar değil yeni mantalhe· aanıyi nokt11ından ıöyle gôrCl· 
yi de beraber .eriyoruz. Rıs· yoroz. 
yonel çılıema ve teknik: kontröl Ham maddecilik demek at• 

arkadııtla11mın endlıelerlnl tat· dece müıtemleke hayatı yaea· 
mln ve arzularını temin edecek mak demrktlr. Binaenaleyh 
kadtr moHır medeniyetin bize hım maddesi olac•ğız ve mı-

göeterdlği yegane yol budar. ınul maddeyi co ucuz nerede 
Eekldeo devlet mılcHeeele· bulursak oradan alacağız, de· 

rinde yalnız mali kontrol dü· mek. müstemleke olmaeıoı kı· 

şdoftlürda. Bütün zihinler ha· bul etmek demektir. 

1 maDZU· 

mest kurabilir miyiz. İtiraf et· 
mek IAzımdır ki bÜnan için 

tereddüt ettiği mlz zamanlar ol· 
muştur. Bılbukl bunu bogdn 
bize Sdmerbank yapıyor. HAIA 

da arza ettiğimiz derecede mft· 
hendlslmlz, amelemiıt yoktur. 
Banu dı Stlmflrbınk yetlotirl · 
yor. Kemiyet itibarile noksan 
lığı keyf fyetteo tel Afi edJyo 
ruz. Saydığım muazzam · lılert 

gören TOrk gençliğinin yllkeek 
katfiliyct ve tıekAııadır. (Bravo 
aeıleri) 

Biz hesaplarına ve kabiliyet· 
!erine gftvenerek karflDIZI çık· 

maktıyız. Bunların adetleri kı· 

liflye ımelemlzln 81yısını gOn· 
den güne artıyor. Bir memle· 
kette esaslı bir sanayi mevzuu 
bahsolurken karoılaoılm11ı 14· 
zım gelen birkaç mes'ele var 
dır. İptidai madde: Bunun mem· 
leketlmlzde her çeşidi ya mev· 
cut nya yetletlrilmeıl kabildir. 
İatfhlAklnl temin ettiğimiz an· 
dı kalite ve kıntite itibarile 
arzumuzdın Ostfto bir hale 
•dr'atle gelebilir. Dahili Marse: 
O da vardır. Şu halde kabili 
yet mes'eleal kalıyor. Türk'ftn 
kablllyellnden eGphe eden kim 
se olmımııtır. Mllletlmln ze 
kAsını gilvendlğlme göre bu 
memleketin en pırlak bir 81· 

nayl memleketi de olacağına 

loıomam lbımdır. (Bravo aeı · 

lerl) 
isti kbaıl hakkındaki dtlşüo· 

cem bodur ve bunun tıhakku 
konu milletimizin yO.keck oansı 
n4mına dilerim. 

Şeker mee'clealnden de ar· 

kadaelar bahsettiler. Htıkô.met 

reisinin btıyftk kamotıydı oku· 
doğu programında ıeker f lat· 
lerlnln lodlrfleceğl mevzuu ha 

histir. Bu mevzu Ozerlode md· 
tahaeaJBlar tarafındın ehemmi· 
yetil ıurette yapılan tetkikat 
bitirilmiştir. İcra Vekilleri hey· 
etinde tetkik ve müzakeresi 
devam etmektedir. Y ıkındı 
zannediyorum ki bir neticeye 
varılacaktır. Şeker saoıytiode 

aç eeası nazarı alıyoruz. Evvel& 
eekerln fabrikaları maliyeti ve 

fabrikaların kazançları, lklociel; 
eeker maliyetinde e@as unsur· 
lardan olan pancar f latlcri; 
üçilocü olarak ta vergiler. 

Memleketimizde ıeker sır· 

f iyıtnııo 85,000 tona kadar 
çıktığını latatistlkler göaterlyor. 
Mevcud 4: fabrikanın Ltlhaal 
kablllyetl lıe 76 bin tondur. 
Fili lıtlblak lee iki yaldır 55 
bin ton raddelerlndedlr. De· 
mek ki bogO.nkQ sarf 1 yata na 
zarın fabrikalarımızın ietlhea! 
kablllyetl yftkeektlr. Falrıt ya· 
rına nazaran eksiktir. Şu hılde 
oekerl ucuzlatmak surettle hal· 
kın aeker lstlhl4ktni ço~ılt· 

mak halkın bu maddeden gı· 
dalanmasını kolaylıattrmık ta· 
raf tarıyız. Bflkumet bu nok· 
tadan lcabeden her fedakArlığı 
göze alarak ,heı 'ilç maliyet ele· 
manını teıir yıpmık kararın· 

dadır. 

Arkadaşlarımızdan blrlıl stok· 
lırı tetkik ederken Uoak fab · 
rlkaeındald şeker ıtokuno faa 
lalığından bahsettiler. Haklkı · 

ten bu yıl fabrikamızdan oeker 
stoku geçen yıllardaki ıtoklar· 

dan fazlıdır. Bu meyanda Uıak 
fabrlkaeının stoku dı faıtlı ola· 

bilir. Be 1 46 000 tonu bulan 

............. il 

bu ıtokun sebeblerl fızla pan· 
car yetfttlrllmeafnden fabrika· 
larımızın geçen yıl anormal 
denecek derecede fazla fetih· 
aalAt yapmalarından ve almdl 
eöyllyeceğlm aebebden ileri gel· 
mlşdr. 

İkta81d Bakanlığı 1933 yılı 
ıonunı kadar gftmrO~e g"lmlo 
olan ıekerlerln ldhalloe mil· 
ıaade etmletlr. Bandı iki Qaaaı 
dOşdnüyordu. Her ne sebeble 
oluraa olıon vatandaşların haklı 

haksız hariçten ~etirdlklerl ee· 
kerlerfn uzun mQddet gOmrılk· 

lerde kalm11ı yetlotlrllmiş mlllf 
ıermayenln zlyaını mucib ola· 
cıktı. . Bir defayı mıhaaı ol· 
mak Dzere mfteaade ha ıaretle 
terlldl. Ve memlekette ihtiyaç· 
tan fazlı şeker terıkOmd de bu 

ıoretle dotdu. 
Memleketimizdeki ıeker eana· 

yli tesl81ta 20 25 milyon ara · 
aındı bir sermayeyi temsil eder. 
Bunan mOtedavU sermayesi 
10 15 milyon arısında değlolyor. 
Demekkl şeker 81Dıyll dediği· 

mlz zaman burıyı bağlınmıt 

olan 30 35 milyon Ura araaında 
bir mllli ıervet mevzaubahı 

demektir. Bu rakam hepimizin 
lfdhrarını muclb olabilir. Şu 

halde hdkumetlnlz İktısat Ve· 
kAletl ilk defa olarak böyle 
bO.yük bir sermayenin tekAailf 
ettiği bir işte çok haeııae bir 
rol almıı bolnnuyoruıt. Bu ta· 
raftın bu 81nayltn bozulmamaeı 
için 14zımgelen dikkati esirge· 
memek, diğer taraftan da vergi 
nokt11ındın fedakArlık yaparak 
ve icabında pancar müstahsil· 
lerlni de fedaklrlığa davet ede· 

rek memlekette ıeker f latlnl 
normal bir hadde indirmek kı· 

rarmdadır. 

Holba arkadaılar, ılze va· 
dettlğlmlz Tdrk milletinin be· 
nlmeediğl ye diyebilirim ki 
dllnya ef kAn umumlyeıinlo 

........................................... 
dikkat ve al4ka ile gözetlediği 

BBnayl programımızın dörtte 
dçO. haıırlanmıı ve bdyük bir 
kısmının looaatı da 14 ay içinde 
ikmal edllmt,tlr. (Bravo ee teri) 

Gelecek yıl lçiudc temelleri 
atılacak olanları da vardır. Her· 
ıeylerl tamamdır. Ôndmüzdeki 
yıla kalmaları hesabları üze· 
rlne meogul bulunaıamızdındır. 
İktlsad vekAled SQmerbank ve 

milli bankalara ıanayl programı 
tatbikatını tevdi etmekle kendi 

cebbeslnden iyi bir tı yaptığına 
kıol dl r. (Taevlb aeslerl) 

İşi"'!! eeaslarını v~rdlkten son· 
ra artık dokuomıyorom. Rea· 
llze olduğunu görmekle zevk 
doyuyorum. Stlmerbaok n 
mllli bankalarımız için bandın 
sonra dO.tündüğümllz ikinci lıea 
yıllık bir programdır. Bunun 
Ozerlnde çalışmakta olduğa· 

muza söyllyebfllrlm. Fakat bize 
hOtün bu muvaffakıyetl temin 

eden dlğe : bir eebebl de ıöy· 

lemellylm. Para. Bu parayı hl· 
ze muntazaman temin eden 
Maliye vekili arkadaşıma mü· 
Hadenlzle huzurunuzda teıck· 

kür ederim. (fetirak ederiz 

sesleri.) 

Sümerbank mtınevvtr bir 

trşekk.Ol haline gelmlotlr. Ve 
gelmektedir. Mail murakabeyi 

orada teala eulk. Teknik ma· 

rakabeyi de mutlak olarak enğ · 

lamlandıracağız. Ve bu netice· 
yl de elde ettiğimiz anda Sft· 
merbank da, kendisinden bek· 
ledfğlmiz semereleri bize ve· 

recektlr. 

Arkıdaelarım bunun ilzerln· 
de çok haeeaatırlar ve bunu da 
yapacak kablllyeuedlr:er. Öyle 

zannediyorum ki kabillyetlerile 

göııterdiklerl io itibarile teoek· 
knre eayındırlar. Kendilerine 
teıekkftr ederim Ye tıkdlrlnlH 
arzederlm. (Alkıalar) 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilinları 

Ankara M. M. v. 81. al. ko. dın: 
Yerli fabrikalar mamul4tından 22000 metre boz kaputluk 

komıo ki palı zari usullle BBllD alınıcakttr. Beher~ metresine 
tıhmln edilen f lıt 297 kuroıtar. İhalesi 30,4,935 salı gfind 
eaıt 11 dedir. İeteklUerln evsaf ve oartnameelnl almak için ;~27 
kuruş mukabilinde komisyondan verılecektlr. Eketltmlye gir~· 
ceklerln bııılll gllo ve saatinden enaz bir saat evvel teklif mek· 
tubları 4517 liralık kanuni temlnatlerlle arttırma ve eksiltme 
kanonunun 3 üncü mıddeıinde yazılı veıılkalarla M. m. v. 81. 

ıl. ko. nana gelmeleri. 14 l 9 24 28 1092 

Acele yolculuk 
dolayısile 
Miizayede ile fevka· 

iade satış. 
ÔoftmQzdekl cuma gGnü ÖQ'· 

leden evvel saat onda Göztepe 
vapur iskelesinin yanında sa 
hll tarafındı (956) numaralı 

hanede madam modyınoyı alt 
fevkalAde lüka mobllyeler md· 

zayede ıurctlle 81hlacıktır. 
Cevizden mamul büfe, kare 

yemek mıeaaı, 6 adet mırokrn 
lıkemle, krlııtal camlı gayet 
ıık vitrin, yeni bir halde kravs 
markalı 3 pedallı Alman plya · 
nosa ve taboreaı, maroken ka · 
nape ve iki koltuk, ayrıca iki 
adeı matoken koltuk:, bronz 
birer buçuk kişlJlk Avrupa 
m•molAtından iki adet karyola 
maa ıomya ve tül cibinliği, 

cevizden mamul şlfonyerell 

dolab, tuvalet, lkl lı.:omodlnoso, 
Avrupa mımu14tındın çocuk 

.karyolaları, fıntazi hasır kana· 
pe ve iki koltuk •e maea11, 

oemslyellk, ıehpalır, emaye 

banyo ve termoıılfon, müced· 
det döıt ocaklı ve fırınla hava 
gazı ocağı, krlıtal camlı kü 
tilphıne, mavun iki kapılı ay· 

lığumaa ve porselen lavabo 
ve aynaları, odalardaki yeni 

taban muşambaları, fevkelAde 
zarif ve nadide elektlrik bize· 
lerl, gece IAmbaları, ayaklı 

ılnger makinesi, gayet toka 
cevizden mamul iki adet kadi · 
fell koltuk ve divan, porselen 
sobalar ve boruları, ş~zlonk, 

kartallı oval aynı, yığlı boya· 
lar dıvar saati bronz kornişler, 
şemlne ayn.eı, gayet ldks ve 
nadide cdlson gramofon ( 40) 
plakile, yazıhane maa eabh 
kulluk, buz dolabı, Avrupa 
mamulArından mavun ipekli 
.kaoape tıkımı, jardanye, yazı 

makinesi, kristal camla çay 

maaala11, halılar vesaire satıla · 

caktır. Fırsatı kaçırmayıoız. 

Türk mftzayede ealonu 
M üdürtyetl D. 2 

Zavallı 
Yavrunun Par
makları Ezildi 
Don Ahıaocak'ta yedi yaşla 

rıoda Aziz edlı bir çocuk, yol 
alın tram oeaya blnmeğe çalışıl'· 

ken çarpmıo. ayagrnın parmak· 
lıra ezilmiştir. Çocuk bıstaha· 

nalı dolab cnlı elblıe dolabı. ne•e .ı.1~11.tı ... r.. . 



KASE 

NEDKALMiNA --

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

D~möır Şulbesö 
ikinci kordonda Borsa civarında kendi binasında 

TELEFON: !2363 . __ ............... _ 
Hertürlii Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

IUüsait şeraitle mevduat kbul edilir 

Jluhubat, o.zom, incir, pamuk ,zeytinyağı, afyon ve 
sair emtia kumusyonculuğu ıapıhr. Malların vOru· 
duoda sahiplerine en mO@ait şeraitle avans verilir. -lzmir Maarif Müdürlüğünden: 
l zmlr inkılap okolasınıo 800 lira 35 kurotluk inşaat it\ 19 

4 935 Perşembe gOoOndeo başl11mak Qzere 15 gOo için açık 

eks\hmtye konulmuştur. Bu işi yıpmığ• istekli olanlar ketlf Te 
sair evrakı görmek Qzere hergQn Maarif mQdürlüğQne, ekslltmi· 

ye girmek lstiyenler de 5 6 935 pazar gOnft ıaat 9 dan 11 e 

kadar 60 lira 25 kuruşluk monkkat teminat mektubu ile be· 
r f'ber vil4yet encOmenfne gelmeleri. l 9 24 28 3 1113 

Salihli Belediyesinden: . 
Gurub merkezi olan belediyemizin ayda 40 lira dcretlc ölçü 

ve ayar memurluğa açıktır. istekli olanların lmtlhını yapılmak 
dzere 1zmtr'de Ege mıntıka ölçüler ve ayar başmQ(ettltltğlne 

mQracaatle:I. 23 24 25 1177 

• 
OksOrcnlcr! i\lut· 
laka (Okamenıol) 
Ôksnrnk Şekerle· 
rini Tecrllbe Edi-
n z .•. 

ve Pftrjen Şahapın 
En Oetftn Bir Mfts· 
hil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Ko vvetl i l\IOs bil 
lstiyenler Şaha 
Sıhhat Sftrgftn 

Haplannı Maruf 
ecza depolarında 
ve Eczanelerdf!n 
Arasınlar. 
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Üolvenltede Dôçent, 
(Muarin ProfeeGr) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

DOKTOR 

Fahri Işık 
f zmir lUemleket Hastanesi Rontken Miıtabassısı 

HERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 
ve ELEKT1R1K TEDA VtLERI. 

Y ilrümiy c-o ve Bil basen RAŞIT1 K Çocuklara Ultra- Violc 
T:ıtbik ve' ltontken ile KEL TeJavileri Y11pılır. 

• ikinci Beyler Sokak Fırın Kareısı l\o. 25 • Tde. 2542 • 

lzmiı~ Ziraat ıWektehi JlılüdürlüğOn· 
den: -

1 - Yeni mektep binası trotuarları 9.4 935 tarlbioden lti 
baren oobe, giin müddetle ekslltmi5e konulmuştur. 

lsteklileıin yüzde yedl buçuk dt:pozlt olım olan eltmıt Qç lira 
yetmft beş koruşu lzml(malsandığına teslim :ederek makbuzları 
ile birlikte 21 4 935 çartamba glloO saat H> d~ mf' ktepte bızır 
bulanmaları . 

2 .:__ Bu ite ah şartname ve ketlf evrakını görmek lstlyen· 
inin mflklebe baevurmaları . 9 14 19 2~ 1522 

lzmir Defterdarlığından: 
İAsleinio vergt borcundan ötfhü tahelll emval yaeaeına göre 

haczedilen Donanmacı mahallesinde şayeete sokağında k4ln 57.59 
aayılı hane tarihi il4ndao itibaren yirmiblr gOo maddede IBtı· 
lığa çıkarıldığından pey sürmek htlyenlerln defterdarlık t•hsil4t 

kalemine mOracaatlerl. 11 15 l 9 24 107 3 

ilan 
ödemiş Belediyesinden: 
l - 935 yılı lçio 46 kalem kırtasiye 4,5,9;J5 gOnlemecfne 

rastlayan cumartesi güoO ııaat ondörtte ihalesi yap•lmak 
üzere açık ekallrmiye kool!luştor. 

Taliplerin belediyede komisyona mOracaat ~ylemelert flln 
oluoo. 23 24 25 1169 

Bakteriyolog ve bulaşık ile salğm hastahklar 
birinci sınıf mntahassısı --= Ba.mabane istasyonu karomnda dibek ııokak batındaki J\filved· S: = det ealonu üııtünde 30 sayılı ev ve muayenehanesinde eabab ııaat 9 -

_ dan akıam 11at 9 a kadar hastalarını kabul eder. = = Müracaat eden ha@talara yapıluıaeı lbımgelen eair tablilAt ve _ 
- mikro kopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmaııına cevaz gö· ~ 
_ rülen P.oomotoraks (bava vermek) muayenehaneainde muntazaman =: 
~1111 yapılır. lll lll lllll llllllllll llll il il il l il lllllll lllllll l l il lllll l l l l il l lll lll l lllm 

Tl:.J R K iYE 

Z:IR" \~T 
BAN~ASI 

-DAcA 
BiRiKTiREN 
'RA~T--bO~Q 

Hamza Rüstem 
Foto~raiflhanes 

-----··---
1 - Bayram gDnlerl açıktır. 

Muhterem mü~terllerlmfzden gördüğftmQz r1ğbel 
teveccühe nacız; bir mukabele olmak üzere bayr•0

• 

birinci gllnünden Mutan nihayetine kadar reelOJ ç 
ftl 

tirecek 1'8ygılı milşt,.rfl••rimlze t.lrer zarif hediye 
m,.~i düsllodilk . 

Müşterilerimizin bu b,.divemlzi kabul etmek.le blıi ~re 
J 

leodlrecelderlol ümit ve t enıenoi eyl~rlz. 

2 - Mağazamızda en yeni fotoğraf makineleri ile ec••
1
1 

ve umum fotoğraf malzf' me&I büyük tenzllAt ile 11 

maktadır. Muhterem mü~terllerimizlo bilhassa o••' 
dikkatlerini celbederiz. 

• 
Resne Fotoğraf hanesi Sahibiıı1 

~1 üşterilerinden Bir Ricası .. 
1 

Jklncl Beyler eokağındak.l fotoğraf hanemi kapalhğıoı• 8'1~ 
mOşt,.rUerlme illa ederim. 

Klişelerlml Emirler çarşısında Bay Hamza ROstem fot0,~g 
hanesine naklettim. Sfparl~ vermek feriyenler lütfen orlY~ 
ra~ınlar. 

Ben de tlmdllik ekser zamunlar oradayım. .ı 

B~HAEITIN • FOTO RE5r• 

,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 nıın 

~ Beynelmilel Paris PanayırıııJ 
~ Ziyaret Ediniz .. 
~ 18 Mayıstan 3 Haziran 1935 e kadar 

~ Fazla Maltlmat Almak için Fransız .,_. 
~ neral Konsolosluğuna veya lzmir Fr•tl 
5 = sız Ticaret Odasına Mllracaaı •• 
slllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllll l lllllllllllllllllllllHI it 

lzmir Liman işleri Alım Ss 
Komisyonundan : 

lımlr beledlyeelle liman itleri amam mldlrlOgtnlD ~ 
kada oemanıade biri kadınlara Otekid erkeklere alt ~~~ 
denlı baayoıanaa 935 yıb yaı mneiaalne maluu oı-
klralanmuı 17 .4. 935 gGalemecladea itibaren on bet gOll 
detle art11mıya konalmuıtar. Arbrma açık olarak 11181~ 
perpmbe gftnft ıaat oa altıda blrtnd kordonda lımlr 
lerl umum mldlrllAI blnaııada toplanan komlıyoaulD ..... 
lacakt11. Şartnameler her ••kit komlayonamasa mtlraCI!~ 
lebllir. Artllrmıya gireceklerin ytlı oa bet Hrabk ıe~ 
buıa nya banka mektuba ile birlikte komltyon•• 
Yarmahd11lar. ( l 118) 18. 24-

1 lllUllll 
• 
IZMIR 

Esnaf ve Ahali han kıt 
Sermayesi: 1,000,000 T_J:; 

Merkezi : i Z M 1 R ııo 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, Tu~aı 

Alaşehir, Tire .. 
•• 

Hertflrlll Banka MuamelAtı Yapar·· 

Bir aenellk mndaata 
Allı aylak " 
V adeılı heeabı carilere 


