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Yunanlılar ve ltalyanlar. Saylav Gizli Telsi~---Ai;ti=~~i.i(;I: 
• - • Seçimi Şubatın lanan Mühendisin ölümü 

Kalımnos Rumlarına Yapılan Tazyık Sekizindedir .. 

Yunanlıları Kızdırdı -- Selanik'te De 
ltalya Aleyhine Miting Hazırlanıyor .. 

Atina Onivers"tesinde Bir Hadise 
letanbul, 28 ( Hususi ) -

Kalimoos adasında Hum'lara 

karşı tazyik harekeli ilel am 

etmı-ktedir. Ahali ldliselerl k11 · 
pımıştır. 

Kııllmooa't11kl Hum'ler11 ya 
pılan tazyJk harekeli, Yunaoie 

tan 'da heyecan uyandırmıştır. 

Yunan ~azeıelerl, ~ 

- Kıllmnoa, Somali dtğil · 

llirl Diye neıriyaua bulunmak 

ıadırlır . Kelimno:;'taki killselert 

siyahlar örtnlmü tür. 

Soa posta ile gelen Atin11 

gazeteleri, Kallmnos ed Jeında 
çıkın hldfııelt•r münu~bt'tile 

Eski baıbalı:anlardan Bay 
Papanıetaeyu'nun beyanatını 

netredtyorlar. Bay Pıpanasta yo 

gıaetelere verdiği beyanatta 

eunları ıöylemlştlr: 

- Kftçük devletlerin fca· 
hında bOyilk dnletlere yardım 
ettikleri vakidir. Bo sebeble 

İtalyan ricalJ; eski lıal ya • Yu · 
nan duıtloğono nazırı dikkate 

alarak 12 adanın ekseriyeti 

teıkll eden Rum bılkını) 
tazyikten nzgeçeceklerdJr. Bo 

noktadaki ümitler ko net ildir. 

Benim şabai kanaatimce, İtalya 
hükumeti adaları ancık yayma 

!"olda: oniki adada yt"rli Rum'larm 
lupfoti, ı;ıağtla: Rado:-. umumi ,,alisi 

İtalya zabitleri ile birli~te 
Kılimnoı adasında. 

slyaectl lçlo JstlatDH dml"k lı · 
ıi yor. Y oha hn Adalı; a{111fel 
nlo medeni haklarını ve maddi 
alAkalarını fnk•r etmiyor. 

letanbul 28 (Buıoıi) - Ati· 
nadan haber veriliyor: lralya· 

nın atin• ıel frl (Neroaderoılİ) 

Elen hatbakanı bay Caldartı'I 

Amerika'da Haydudlara 
Karşı Tedbirler Alınıyor 

ılyaret elmft ve Atlaa'.lıi 
İtalyan mekteblala t1tlınma· 
111ndın dolayı proteetbda balo•· 
moııur. 

lıııabnl, 28 (Bu11ali) - Ad· 
na'dan hıber veriliyor: 

Atlnı Ü•IYeraltealnde bngln 
bir htdlae olmupur. Btdtee, 
12 adada İtalyanlar tarafaadan 
Rom aballılne kıqı göıterllea 

Gansterler, Amerika Zabıtasını Yıl· 
dırmış, Halkı Korkutmuşlardır .. 

tazylklerJe alikadardır. Üaher· 
site talebeei, bu btdleelerden 
muğber olarak İtalyan pro(eıörfl 
(Platyl)nfn ltalyı f llolojlıl bık· 
l1Ddaki derelnJ dinlemek lıte · 

merul.oler •e profeıörO derahı · 
neden dıoın atmışlardır. 

Son gelen Amerika gazete· 
!erindeki haberler" göre, Ame· 
rika bokumetl, bOtfin Amerika 
efk& rı uınumf yesial l~gıl eden 
ve hallu ıamın zaman dehşetle 
hırak 
j ın ganslt~rler (Şehir bay· 

1 Udlırı) ile olan m6cadeleeinl 
11rtır · 
1 

oıaya ve bunların faahyet· 

1~~nl durdurmaya karar ver· 
1 

Hlr. Umumi emniyet mü· 
ılii 1 

t ilğCl, bunlara yardım ed~· 
Cplt 
t · veya onlarJD tertibatını, 

111
lundoklara mahalleri Ye ı• · 

lııılarını blllb de haber verml· 

-,,yecek olanlu hakkında şiddetli 
•takibat yapacaktır. Boglbiler 

gınsterlerle suç ortağı sayıla· 

caktır. 
ANADOLU - M•l6m oldo·J 

Bu hAdiııe fizerlne Üuivershe 
rekıörfl loe mOdahale t'lmek 
leten.io 't fakat talebenfn he 

yecanmı yatıttırmıya muvaffak 
olenıınıı,tır. 

Snıı gden hahnlere gi>rc 
St>lanik abaltııi İtıtlya'yı Proaesto 

rnakamınıJ11 tıüyük .ııir mhio~ 

hıszırlaruak ıaıl ır. 

\ 7a1 i ı\'J u a . 

viniıniz Geliyor .. 
letanbul, 28(8ueoıi)- İzmir 

vali moavlnlfğfne tayin ecHlen 
Beyoğlu Kaymıkamı Bıy Sedad 

yırın yeni yaztfeılne batlamık 

Gzere Jzmlr'e hareket ede· 
cektlr. 

ğu veçblle, Amtrlka 'da bu _g_l_b_I -r-ak_l_p-le_rl_.n•e-·k-ı_r_oı-da--ço_k_ 
nevi haydudlar, konetll teo · 
kilAtı maliktirler. Zlrhll oto· tmınıızdırlır n tlmdlye kadar 

mobillerl, otomatik 11U•hları Amerika zabıtuı bunlar karı•· 
vardır. Bankalan baear, zen· ıında aciz ızbar etmlotlr. Res· 

gio tneanlırı kıldırarak kur· mlmlzde 20 gfto evci öldOrfll· 
tuloo f tdyeal alırlar. Zaman mOo bir gao11tere zabıta tara· 
zamın oehfr ort11ında pollı· fından ıon defa ıtet edlldfAI 

lerle çırpııtıkluı vakı oldogu görillmektedlr. 

BayilteceblPeker 

Dünkıl eayımızdı, SayJn 

seçiminin ,ubıtın sekizinde 

yıpılıc:-ğını, Ankara muhabiri 

mfzden aldığımız tel~af üze. 
rlne yazmııtık. C. H. F. Grnel 
klıtbllğfn~ea lzmlr fırka bış 
kHlığına gelen telgrafta da 

Saylav ıeçlmtnlo Şllbatın 11rkf· 

zlndtı yapılacı~ı htldlrilml~tlr. 

\ Jlayr.t umumi meclf~i lt'çimf 

de bir gfia 11oora yaoi tuba 
ta11 dokuzu11da yapılıcıkr1r. 

lstınbul, 27 (Huııo~i) - C. 
B. F. Genel katibi Bıy Rrceb 

Peker yarın ttlırlmize gele 
cektlr. Bay Receb Peker ıeb 

rlmfıe geldikten ıonra fırka 

di Yanı ıehrlmtzde toplanacak 

Ye 11eldz ıobattı seçimi yapı· 
lıcak S.ylH nım~ed llıtesl 
hazırlanacaktır. 

Sular Coştu, 
Toprak ta Kaydı. 
Epice ölO Var Ve 
Bazı KlJylerin Akı
betinden Korkuluyor. 

Secttle, 27 (A.A) - İngiliz 
Kolombtra'sında ıularıo coom•· 

ıından Ye toprak kıymasından 

lHftrfl ölenlr.rin uym yirmi betti 

bulmuştur. Tel~rıtf ve telefon 

botfannın kesllml:, ulmı!!ından 

dolayı birçok köylrrlo ukıbe · 

tinden haber alın•namı~hr. V11 

şingtoo ~y11letlnde vulyet 
düzeliyor gibidir. 

{ 

Niçin 

Milliyetçiyiz~ 
Uluaevlnde nrUmekte olan 

denim kooferanelarınıa altın· 
cm da önftmGzdekl cuma 

gftn\l 111t onbeote Uluıevlnde 
verilecektir. 

Maarif mndara Bay Hikmet 
tarafından Yerilecek olan bu 

konferansın mevzuu "Milli· 
yetçillkn tir. 

Sayın halkımızın, bu çok 

değerli konferaoıı dlnlemele 

rlnl taniye ederiz. 

Telgraf Gazetesi Canilerden Biriniıı 
Kim Olduğunu_ Ilaber Veı·iyor 

Viyana, 27 (A.A) - Telgraf 
eızetesine göre miibendlıı For

misln katlllerlndt-n bf ri M Qnfb 
ten aldığı talimat il7.edne \'e 

eabte bir pasaportla l 933 sene . 
sinde birkaç ay Linz'de ve Vi 
yana'da oturmu~ olan sosyalist 

------
~1 acaristan 'da 
Bilvttk Bir l)ava. 

"' 
Suçlu Komünist kçiu 
Yeni ihbarlar Var .. 

Mıızmın Mateo mahkeme salonunda 
ve iki polia arasında .. 

Budapeote - Eski Mıcar dik· 
tatörl komdniıt BelAgoo'iin 

munlolerlnden ve Macarlstıom 

kı•ıl mubıfızlarının eekf reisi 
Mateo Parkoııl'nln muhakemesi 
deHm etmekte ve çok alaka 

- Sona 6 ıncı sahifede -

rüesasından Gert Şubert adında 

biridir. Bu adam Bavyera'dakl 
Avusturya lejyonunu teşkil 
edenlerden Hhlercl Rauter'fa 
en yakın arkadaşıdır. 

Prag. 27 (A.A) - Bakanlar 
heyeti dün Bay Benes'io dış 
siyasa lıidiııel<"ri \e Alman mü· 

hcndls Formls'in ı..atli hakkındı1 
venUği izahatı diıılemlctlr . Zan· 
nedflıliglne göre, yakında Çe 

koslovak lıflkumetl Alman bil· 

kumetine müracoaıle meıı'oli 
yeti erin tayini içf o mOşlneken 
çalı;mayı teklif edecektir. 

Lfdvinovlnl gazetesi dfyorld: 

Öyle görünüyor ki ba:z.ı Al· 

men maha fili gizil telsiz ıiletloi 
kullanan adonıı ortıt'dan yok 

etmiye, bo ıtledo mt!ydana çık· 
mamasına faz la ehemmiyet -.o . 
tl}o rla rdı. 

Ingiliz Jt'ilosıı 

Adriyatikte. -··-··----20 Gemi Arnavutluk 
Sahilinde J)emirledi. 

lstaobol, 28 (Husuııi) 
Atfoadan haber veriliyor: 

69 parçadan milrekkeb bir 

İngiliz I ilosu, geçen comarteel 

akşamı Adrlyatlk denizine gel· 

mit ve korfo adaeı açıklarındı 
bir gezinti yapmıştır. Bu do· 

nınmadan 20 gemi, Arnavut· 

lok 91hlllerlne yanı~arak muh

telif noktalarda demlrlemlolerdlr 

G. Göring Leh Cümhur 
Reisinin Avında! --.·--

Misafir General Gelirken ~lobim 
Tertibat Alınmıştır .. 

Varşova, 27 
(A.A) - Alman 

hın bakanı ge· 
neral Göıfn9 e 
dün gı-ce bu. 
raya gelmiştir. 

lıtıııyooda miJ. 

blm mu hı faza 
ter ti bı lı ahu· 

mııtı. Bu sabah 

saat 10 da Al

man aefaretlne 

gitmiş ve öğle· 

den 110 nra da 
ReiılcClm burun 

8T ın • da ve tlt 
bolonaoları BI· 

alo vleea or ma

nana götürecek 
olan hususi f· 

ren le ha re ke t 

etmlotlr. 

General Gö· G. Göriog av köpeği ile .. 

rfng'ln yao1Dda Leblıtıo'ın Der· 1 mınya'nın Vırşova ıteoemlllterl 
llo bftyOk elçlıl Llpsld ile Al· general Slndler bulunmıktıdır. 



c;:~~·;iyet Nedir, (T e OY a ~o Duyu m O a ır ol 
Niçin Cümhuriyetciyiz? Trakya Türklerinin Vaziyeti 

Avukat Bay ~lustafa MOnir'in 

UJusevindeki Konferansı. 

-3 
Ferd ve devlet hıkJ.rının 

manaeıuı tayin için çok eaki 
zamanlardaoberl birçok ilimler, 
f ilosof lar pekçok mesai earfet· 
mlıler birçok yazdar yazmıı· 

lardır. Hakkın manasını, her· 

kes bir tarzda anlamamış, bo 
husuata birçok noktal nazat' 

lbtllAf ları meydana gelmiştir. 
Cemiyet hayatının mabl yetini, 
icabahoı tayin bahsinde bu 
nokta Qzerfnde de tevakkuf 
lazımdır. 

Biz fazla tafsili ta müsaade 
etmeyen zaman mahdudlyetinl n 
bir icabı olaraktı ha geniş 
mevzuda amumi tel4kkllerln 
ancak bazıları üzerinde ve gene 
omami bir nazar at6 auretll~ 
meşgul olabfleceğlz. 

Hl ç ıubheeJzkl, bak felsefesi 
üzerinde bir etüt yapacak de· 
ğllts. Yalnız muhtelif ve omu· 
mi teldkkllerln ana hatlanna 

ufak bir nazar atfedeceğiz. 
Hakkın mahiyet ve menşelnl 

ı.ylne çalışan, mubteltf mea· 
lelderl iki umumi kısımdı ted· 
kik mftmkftndOr: 

1 - Enlüei (Subjecllf) hak 
nazariyeleri 

2 - Afakı ( Objectlf) hık 
n111rlyelerl 

Birinci kmmdı, hukuk bir 
vıkılnın iltizam ettiği kaideler 
değildir. O, mefkurevl, ideal 
bir mevcudiyete maliktir. Ba· 
zısına göre lllhi bir emrin 

icabıdır. Baııaı11a göre, tabiatta 
mevcod bir mefhamdor. 

Bo şekli telAk.kl enfQsi (aob· 
jectlf) telakkilerinin başında 
(ilahi bık nazariyesi) gelir. Bu 
en eski bir nazariyedir. (Din) 
ve (Hukuk) mefhumlarının iyi· 
ce ayırt edemediği, tamamen 
birbirine karıştırıldığı kadım 
de'flrlerdenberl, bu aazariye 

tarihte oıühioı roller oynamıo· 
tır. BAll dahi bunun sadık 
taraftarları mevcuttur. 

Şahsi kuvvetlerllc, h4kloıiyet 
temin edemlyenlerJn hAklmlyeti 
temin ilk va!ıta veya melcet 
dJn olunca, bu meslek bAkl· 
mlyct ve hüktımdar etrafında 
toplananlar tarafından biltüo 
kudretlcrlle mfidafaa edilmiş ve 

korunu vOstada mOhtm bir oe· 
kilde revaç bulmuştur. 

Bu nazariyeye göre, hd. -.e 

nahakkı, llAbl tebllğat tayin 
eder. Hukuk membaıD1 uluhi· 
yettcn alır ve ilahi tebllğatın 

heyeti mecmuası (Hukuk)u teo· 
UI eder. 

Bo nazariyeyi, ilmi bir tarzda 
mtıdafa11 edenlerin hıoında (Sen 
Tomas) vardır. 

Subjectlf hukuk telikklle· 
rfnln mOhim bir kısmı da (Ta· 
bti hak) nazarfyecllerldlr. 

Bu mesleğin eski Yunan ve 
Roma'da izlerine tesadüf edil · 
mektedir. Ef lAlun felaefcslnln 
hukuki; tablaua mevcut mut· 
lak, mefkurni mıhlyctte te· 
IAkkl elliği tesbit edilmektedir. 

Roma'da (Stoplslen) meslek 
felsefesine mensup hftkemının 
bu nazariyeyi uzun uzadıya 

teşrih ettikleri gl>rOlmüotOr. 
(Siseron) ve (Mark Orel) bun· 
lardındır. Bunlara göre, hukuk 
(Rılaoo) uo m6teıablr ıeklidlr. 
Şu halde hukuk, akıl sahibi 
lns•nın lahiıtrndı mevcut bir 
mefhumdur. 

Romıhlardan sonra bu n•za· 
riye, onyedincl asırdı bdyGk 
bir hararetle canlanmıot11. Fe· 
lemenkll Alim "Boğ Grovçlyüa,, 

(Harp ve aolh) Cnvanlı meşhur 
eserinde, hukuku (Aklı aellmde 

mevcut bir haılet) diye tarif 
eder. Bu, tabiat beııerlyede mCn· 
demlç ve gayri mütehavvlldlr. 

Bdyilk Alimin yarathğı ha· 
re keti f lkrlye neticesinde, ken· 
dlslnl birçok tllmler takip etti. 
Alman Alimlerinden (Pofendorf) 

bu nazariyeyi biıtün Avropa'da 
tamim etti. 

Onseklzlnci ısırdı ha naza· 
rf ye, serbestli f radeye doğru 

bir ıekll aldı. Jan Jak Roao, 
Kant, Flbte, Hogel, (GroçyCa) 
ftn llmt ntıfoza altmda, bu 
nazariye ile uğraelllar. 

Jan Jık Rnıo, meşhur (içti· 
mat mukavele) nazarlyeıl, (Con· 
trat ıoclıl) eaerlle mdkemmelen 
izah etti. Buna gôre, insanlar, 
mGşterck yıtamak ihtiyaç ve 
zatQretlnde kalıncı, toplanmış · 

lar ve kemali hGrrlyetle arala· 
rındı bir mukavele yapmıtlar 

ona gôre, hukukun menşe ve 
eaaaı; işte bu mukaveledir. 

Kente (1724:·1804) gôre de, 
ferdin lradeıl hukuka esastır: 

Fıtri bir tek bak vardır: Hür· 
riyet. Her ferdin hürriyetinin 
yekdlğerlle mutabakltlarını 

mıimkün kılmak için hılrrlye 

tin tahdidi de bir emri zaru· 

rldlr. Bılrrlyetl tıbdld ed• D 

eeraltin heyeti mecmua91, bu· 
kuku letkll eder. (Hak) ve 
(Nahak) mefhumları, bir f illin 
hürriyeti ammeyi haleldar et· 

mesine gôre değlıtr. Haleldar 
ederse (Nahak), etmezıe (Bak) 
demektir. 

Fihto ( 1712·1814) de, bu 
esaıları baılı::a şelı::lllcrlle fakat 
ayol neticeye nran tarıda ifade 
etmlotlr. Fihte, ruhun vazifede 
aerbeatlalnl ifade eden bir 
(Benlik) kabul eder ve bunla· 
rın aerbeat münaaebetlerlac 
(Manaeebetl hukukiye) der. 

Bu nazariye aaliklerlnden 

Hogel (1780·1881) Almanyada 
hukukta dnletçlllk (Etatlame) 
akidesini kuran bir ilimdir. 
Bu nazariye Alman ittihadını 
temin eden en mfthim ılmlllcr· 

den biri olmuotur. Hogel de 
hukuk mcf bomunu irade muh· 
tarlyctl ve hftrriyet e&Hlarlle 
izah eder. Bu noktada idealist· 
tir. Fabt hOrriyed tahdld 
ederken realist olur. Ferdin 
bGrriyetlnl, Ammenin zaruri 
menfaatleri ile tıhdld ed~r n 
bn tabdld ıeraltlol koymığa 

devleti selahiyettır gôr6r. 

Tabii hukuk nazariyeleri ara· 
eında { Ecole Hiatorlgne) tarlht 
meslek mQeaslsl Alman hukuk· 

çulanndın Savlnyl ile (Ecole 
:Finalist) nlhılyecl meslek mG· 
easiel gene Alman hukuk üle· 

maeıudın Von Y ering'in naza· 
rlyelerl de kayda ıayand.r. 

Savlnyiye (1778·1861) göre, 
hukuk kaideleri bir milletin 
tarihinde iptidai bir tekilde 
başlar. Halk ruhunun içtimai 
vicdanının ihtiyaçları, hokak 
kaidelerini vQcode getiren le · 
kAmüle doğru gider. V11ll kı· 
nunun nzlfeei milletin ruhun· 

da doğan ve b01ftyeo ihtiyaç. 

Türk ve Elen Dış Bakanları Türk ve 
Rum Akalliyetlerinin Vaziyeti için La
yiha Hazırlanmasına Karar Verdiler. 

latanbnl, 28 (Hosust) - Yanın gazetelerine gOre, Türk ve Elen Dış Bakanları Bay Tovf lk 
Rüadü Araa ile Bay Mıkeimoa, diğer işlerle bfrlJkte Trıkyı'dıkl Türk'IM ve Tdrklye'deki Rum· 

lar nzlyetlerlnln taoıdml için bir ltylha h11ırlanmaeına karar vermfşlerdh. -------·· ............ ·--------
Atatürk 

Gezinti Yaptı •. 
lıtaobul. 28 (Huımi) -

Relalcilmhur Atatürk, bugün 
ııarıydan çıkarak oehirde bir 
gezinti yapmışlar ve sonra 
tekrar aaraya dönmftşlerdir. 

Hakem 
Mahkemesi 
Geliyor .. 

lstınbul, 28 (Hoımi)- Mnh· 
tellt hakem mahkemeel İımlr· 
de çalışmak. tlıere yırın hare· 
ket ediyor. 

Zaman 
Mahkum Oldu 
latanbol, 28 ( Hoauıi ) -

Maarif aleyhindeki neorlyatın· 

dan dolayı muhakeme edilmekte 
olan Zaman gazetesi aahlbl bay 
V clld'le neşriyat madara ilçer 
aya mahkAm olmuşlardu. Bu 
cezaları tecil olunmuştur. 

lırı bir maden arar gibi tetkik 
edip bulmak ve hokok kaldcıl 
olarak ortaya çıkarmaktadır. 

Hal kın ruhunda fertlerin ekte· 
rtyetlnl yedJğerioe benıdyen 

dOıiincelerloln heyeti mecmu· 
aeıdır. Ba ferdlerfn dfttOncele· 
rlnden ayrı maşeri ve mHli 

bir ruhtur. 
(Y ering), hukukunun menşe 

ve tekenGftnde diğer nazari· 
yeteri klf 1 görmeı ve bu nok· 
tada iradeye mühim hlr mevki 
verir. Ona göre hukuka menoe 
olan irade bir maksada bir 

gayeye matuf iradedir. Bo 
maksad ve gayede beşerin içti· 
mai münasebette lemin etmek 

islediği meoafJdir. Gayeye irle · 
rnek için, çahemık mGcadele 

etmek lcabeder. Yerlng (Bo· 
kokun halk ruhu tarafından 
meydana çıkarılmasına intizar) 
lOzumunu tanlyeden, tarihi 
mesleki, ılyaat ve ilmi bir 
anarşi addeder. 

Esaretin ilgası, vicdan ve 

mezhep hOrriyetlcrlnln uzun 
mOcadcleler ile v6cnde geldi· 

ğlnf göstererek hukukun rico· 
de gelmcılnde mOcadelenln eo 

e. aslı bir unıur oldo~unda ıarar 
eder. 

Afakı Objektif 
Hak nazariyeleri: 

Objektif hukuk telüı:kisl, 

eon u:ın hak tellkktıindc en 

mOhlm yer tutan bir meılek· 
tir: Bo meslekin mOealıl mu· 
aaırı o14madan Bordo Dürdlfu · 
nnnu profeıörlerf nden (Lon 
D6ktlvi) addedilir. 

Dtıkftvl, hukukun aohjectlf 
tarzda izahını külliyen redde· 
der. Bu t1111 telikkilerl, (Me· 
taf lzlk Ye (lıkolaatlk) telAklı::f. 
ler addeder. İaRnlan bak ihale 

KomOnistler Neler Yaptılar? 

Sofys'da Bir Fabrikayı 
Bastı, Treni Durdurdıı .. 
Sofyı, 28 (A.A) - Birtakım eilAhh komünistler Sofya clva 

rındıkl bir fabrikayı girerek bekçiyi bağlamıılar, telefon telle · 
rfnl kcamloler, ameleye karşı bazı sözler söyledikten sonra polis 
yetlımeden kaçmışlardır. Birkaç gOn evel gene bau lı::omfinlııtler 

bir amele ttenlnl durdurarak nutuklar sOyleylb dinlendikten 

ıonra tekrar aalıvermlolerdlr. 

Çin 
Sefir 
Tayin Etti. 

lıtanbol 28 (Hususi) - Çin 
hcıkdmetl, ytıkeek harbiye ikin· 
el reisi Yıoyl TGrlı::Jye ıef lrll· 
ğlne tayin etmlttlr. 

Dış Bakan 
Ankara'ya Gitti 
lıtanbul, 28 (Boıuai) - Dış 

itleri bakanı Bay Tevf lk RüşUl 
Ar11, bugdnkd trenle Ankarayı 

hareket etmiştir. 

eden fcvkal'arz bir m4''fcodlyet 

tanımar, ferde matlık bir aahlb 
olmak hakkı, hlklm olan kod· 
rete mutlak bir tıhakkam hak· 
kı tanımaz. 

Objectlf hık tellkklıl en su 
retle izah edilir: İoeaolaun 
baıı ihtiyaç ve menfaatlau var· 
dır ki bunlann ferden, lııih1all 
mOmkdn değildir. Banlar ancak 
mGştcrek bir eay ile elde edilir. 
Başkalarının meaalııl ne ihtiyaç 
keyf lyetl (Sollderlte soclsl) iç· 
tlmai tesanftdft vdcuda getir· 
mlıtlr. Bu suretle insanlar bir 
birine bağlıdır. Ve bu bığhhk 

diğerlerine karşı bazı ocyler 
yıpmamığı veya yapmığı em· 

rcder. Bu fiillerin temini uı. 

zumu hukuk kıddelerfni mey· 
danı getirir. 

Devlet bu lçtlmat teaanOdün 
lcablarına muhalefet etmemeğe 

ve teaanOdüu muhafazası için 

lcabeden teylerl yapmıya mec· 

burdur. Devletin bu vazifesi 
lçtlmıf zaruretin bir neticesidir. 

Bu suretle hukuk ve de•letln 
slyaai ve teşrlt kudreti içtimai 

hizmet ve amme hizmeti vakıa· 

aını letlnat ettirilir. Bu 0111· 

rlyeye göre meııel4 mllkiyet 

hakkı motl•k ve değlıaneı bir 
hık değildir. Mtlkfyet hakkı, 

bu hıkkm mevıuo olan malı 

elinde bulunduran ferdin içti· 
mai hizmetidir. Ve bu fert, bu 

hakkı kollanırken içtimai teaa· 
ndt kaidelerine riayetle mü· 
kellcftlr. 

- Arkası var -
• • • 

Cnmı gtlnd Uloııevlnde bir 
de konser verilecektir. Konaer 
hazırlıklarına devam edilmek· 

tedlr. 

Istanhul' da 
Gene 
Zelzele Oldu .. 

latınbul 28 {Husuef) - Bu 
gftn aaat oulklde fthrl mlıde 
bir zelzele olmuştur. 

Edirne'yi 
Su Bastı 

lstaobol, 28 (Huauıi) - Ge· 
len haberlere göre, Edlrne'yl 

su basmış, bir kadın ölm6ttür. 
Hasır milhlmdlr. 81111r netlceıl 

hakkında henüz fazla malumat 
ge lmemlştlr. 

Edirne, 28 (A.A) - SJD 

&ünlerde Edlrnede ve Bulgaris· 
tanda başhyan şiddetli •e ail· 
rekli yağmurlar yGzQnden Tun· 
cı, Arda ve Meriç nehlrlerl 

taşmıe, sular Edfroe'oin kenar 
mahallelerini iıtill etmiştir. 

Dün akşam eaat 11 de yOk· 
aelmiye başlayan sular Oç Biat 
içtode sekiz, on mahalleyi bas· 
mıştır. Zabıta eabaha kadar 
çalışmıf, eandallar ve araba 
larla nleri sn altında kalan 
halkı kurtırmıetlr. 

Hiçbir boğulma hAdiseslne 
meydan •erllmcmlotlr. Zarar 

bdyüktOr. Bazı evler yılulmış · 

tir. Solar çekildikten sonra bir 

çok evledn yıkı im 111 ihtimali 
vardır. Sular çeldlmlye baelı· 

mışhr. 

Uzak Şal'k'taki 
Çarpışma. 

Tokyo, 27 (A.A) - Rengo 
Ajansından bildirildiğine göre 

Hioking ve ı>lplng'den gelen 

resmi telgraflar, Jehol hAdlse· 

ılnf n kapınclığını haber ver· 
mektedlr. Song Sen Yuın'ID 

kuvvt>tlerl geriye çekflmlı, Ku· 

•~g Tuog askeri makamatı ile 

lal dostcaaına bitirmek iizere 
bir murahhas tayin olunmuştur. 

Tflrk·Mısır Dostluk 
Cemiyeti Kuruldu. 

Ankara 27 ( A.A ) - Aldı· 

ğımız malumata göre, Kahire· 

de turlag otomobil kolO.b reisi 
Tabir Pıoanm başkınltğında 

bir Türk·Mısar dostluk cemi· 

yeli kurulmaıtur. 

=======rn 
Gön On 

KtiçOk Duyumları ~ 

Belediyenin 
Yeni Bütçesi 

Belediyenin yeni yıl bütçesi 

ay eonuna kadar hazırlanacak 

ve şubatta belediye daimi en· 
cümenlndc gOrüş\llecek.tlr. 2 
şubatta da oehlr meclisi topla· 
nacaktır. 

Aldığımız mahimata göre 

beledi) enin bu yıl bfttçet;İnde 

geçr.n yıl varidat bütçesinden 

tahminen l :.W,000 lira ookaao · 

dır. Onun için masraf kuın11n· 

dan bu mtkıarda kısılması Jı;tn 

tetkikler yapılmaktadır. 

Bay Ali 
Bir müddettenbt:ri rahat$ır; 

bulunan müddeiumumi muavini 

bay Ali iylle .. mloıir. 

Bayan Ferhunde 
Şehrimiz Memleket hHtanesl 

dahiliye aelııtanlığma Bayau 
Ferhunde tayin edllmlştlr. 

Yeni Iran Konsolosu 
İran hakumetl; Adanı kon· 

aoloaloğunun lzmlr'e naklini 

muvafık görmüı ve konsoloı 

. Bay lıımall Mecldl Han, evelkf 
gdn eehrlmlze gelmtı ve vazlleılnf 
lzmlr'de ifaya bıolımıştır. Bugiln 

Vali General Khım Dlrikl 

ziyaret edecektir. ·····----
Trakya 

Valileri 
Toplandı_ . 

Edirne, 28 (A.A) - Trakya 
umumi müfettişi Tail Öngöre· 
nln baokaahğı altındı1 toplanan 

Trakya valilerinin konuşmaları 

sona ermiştir. Umum mftfettlt 
ve Trakya vılllerl bu toplan· 
lllarında lak.An lalerlnl görftş· 

müılcr, olmdlye kadar gelen· 
terin yerleıdrllmelerl hususu· 

ao, idari ve diğer birçok itleri 
konuşmuelar ve milhlm karar· 

lar vermlılerdlr. 

Türk Sporcu-
ları Tayyaresi. 
Bu Maksatla 
Uçak Şampiyona 
Müsabakaları Olacak. 

Ankara, 27 (A.A) - TO.r1' 
tayyare cemiyeti umum mcr· 
keılndcn: 

Sporcuların adını tışıyaca~ 

bir tayyare satın alınması lçlO 
Olimpiyat mecmnHanın ileri 
sdrdfiğü düoünce, idman cemi· 

yetlerl ittifakı genel merk"' 
zloce uygun görülmfte ve mıo· 
taka başkanlıklarına yazılmıetır· 

Y apdan tamime göre, boyO~ 
şehitlerde dört, kftçük şchlrter· 

de iki en güçlQ fudbol tık11Jı1 

arasında oçık eımplyonluğd 

mOsabebları yapılacak ve bd 
müaabakalırda elde edllece~ 

gelir Tayyare cemiyetine nrl· 
lecektlr. 

Çankırı'da Seçim 
Çankırı, 27 (A.A) - Ay•~ 

yirmi dördftode biten ikf Pcf 
müotehlbler aeçf mine vllAY"

1 

halkının yüzde sekeen heşfpllS 
lttlrak ettiği anlaeılmı~hr. Qı&J~ 
biri bayan olma.k (lzerc 44° 
ikinci mftntehlb seçilmiştir. 

Mahkeme Kararlar• 
M ahkemelerln .kırarlarıoıl' 

ve raporlarda hAklmlerlo JıP-'' 
sının yanında slell oumaral•" 

da yazılıcakllr. Emir gelmlı1lt' 



Bizde 
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ve Muhtarlar. 

~ M· 
d k . c· . D nsamere 

a 1 Illayetın avası.. Hazırlanıvor .. 
-2-
Yazın: A. Refet Baysan 

Sat lııtihsalatıoın daimi kont· 

rolü iki mıbadle yapıhr. Bo 

taraf tan ve çocuklara içlrflecek 

derecede tf'miz, aıhhf stit mah· 

suHloü artlrmak, siit müstah· 

slllerlnl ho yolda teşvik etmek· 

tedlr. Diğer taraftan saf, te· 

mlz eflt ieılbsalatıodakl güç· 

lüklerl yenerek, fenni usulleri 

btolmeetmek, halka rehber 

olub, iyi ve ııhbi şt'raitte süt 
tedarik etmelerini temin etmek· 

tedlr. MeselA Belçika'da daimi 
Lir kontrol organizasyonu var· 

dır. Bu teşkilAt, kontrolü mec· 

huri tutmaz. İnek ııahlbleri 
sıhhat raporu almak tein ahır 
ve ııiltlerlnio tef tlş edilmesini 
kendileri leterler. Çiinkü iyi 

snt lçmeğe alıekan halk, tabii 

kontrolden geçmtş sütleri tercih 
edecektir. Bu itibarla ahırların 

•e eiltlerlnl dal mi sn rette kont· 
rol ettirmek için, eiltçüler bu 

teokilAta rnemnunlyetle dahil 
olurlar. Hususi bir btyet, kont· 

role taflb ve tfl~klf ita girmek 
lııtiyen ıOtçOoOn, ıbırlannı ge· 

zer, iyice tetkik eder, ellerin· 

deki "Polotag,.,, c1:dvellerlne 
ahırların husuEiyetlerfnl ııot 

P.derler. "Pointage,, 100 e na· 
zaran 80 den ışığı olan ıôt· 

çftler kontrol teşkilatlarını da· 
hll olamazlar. 

Hükumet, çok yerinde bir 
hareketle, belediye teşkiliitı olan 
yerlerde muhtnrlıklıın kaldırdı. 

Buoün muhtar, yalnız köylerde 
" 

vardır. 
Köy muhtarlığı, devlet ma· 

kinasının ana di~liaidir. İdare ma· 
kanizmaaında, muhtar, mühim bir 
ler tutar. Halkın hükiıruetle le· 
mas vasıtası, birçok işlerde, muh· 
tardır. Devlet, halka ait i~leri 
derece derece yürütür ve niba)et 
muhtarla karşılaşır. Kısaca ııöy· 

liyelim: .\Iuhtar, Lugünkli idare 
sistemimizde temel taşıdır. 

Devlet makinası noktaeından 
bu kadar büyük bir ehemmiyet 
taşıyan muhtarın, vazifenin mü· 

lıimliği nisbetinde değer taşıınalll 

gayet tabiidir. Hcr~eyd.cn ~ve~ 
okuyup yazına bilecektır. .F ... sk~ 
devirlerin hoş giirdüğü sadece elı 
mühürlü muhtar, yeni Türk reji· 
minde yeri ohnıynn lıir tiptir. 
Bugiiniin muhtan, ancak bugü~~n 
muhtarlığına lıiyık adam olabılır. 

f zınir vilayetinin l.ıazı köyleri, 
bu,.ünün muhtarına kavuşmu§tur. 

Bu~dan ötürü seviniyoruz. Fakat 
~uras.ını da açık söyli)"ebiliriz ki, 
köylerin ço~u, bugüne layık muh· 
tarlardan henüz mnhruın Lulu· 
nuyor. Bnnu, idare nıakanizmnsı 
hesabına bir ekeiklik saymakta 
isabetsizlik yoktur. idare amirle· 
rioin, bazı köylerde gene', gene 
kafalı muhtarlımn iş başuıa gel· 

~-~-~-~-----ı~~-~-~-~-

1 ki Şahid Dinlen~i · ve Muhakeme 
Başka Güne Bırakıldı.o 
~----~----~-~-~--

Dedebaşı köyü yakfnlnde dırnıışlardı, yerde kan lekeleri 

lıir bağ kulesinde arkadaşı fa. vardı. Baeka blrşey bilmiyorum. 

parta'lı boy Ahmed'I parasına Müdafaa şahidi Bay Fcrld'de, 

tamah ederek öldOrmekle suçlu Bay Tevf ik'ln bağının tohu 

Rlze'U İheao'ın duroşmasıoa ruou maktul Bay Ahmed'e 

dün Ağırcrzada denm edil. sattığını ve başka blrşey bll· 

ml,tlr. Uünkü duruşmada ha· mı:dtğiol söylemiştir. 
dlsenln old•1ğu bağda bekçilik .~.fah . emece başka şobldlerin 
eden bay I~dtlf şahld sıfatlle dlnlr.omcsf ve Buca 'da maktul 
dlolenmfştlr. Latif vak'ayı şöyle 
anlatmıştır: 

- Bağda bekçi idim. Bfr 

akşam üzeri hay Ahmed, İhsan 

ve yırnlımoda tanımadığım bir 

kişi doba olduğu halde bağa 

geldilP,r. Bey Ahmed bana: 

- Git, bağ sabibindeo ku. 

lenin anahtarım al getir. 

Dedi, gldif, aldım, getirdim, 

sonra: 

- Bu g"ce biz bağda kala· 

cağız, eğleneceğiz, arkadaşlarım 

da geldi, er.n git, istirahat et, 

dedi. Ben de evime gittim, l!a· 

bahleyio evime polisler geldi, 

bana kulede akşamleyin kim· 
leri b1raktığımı sordu, ben de 

gördüğümıi, bildiğimi anlattım. 

Sonra bağa gittim, ölüyü kal· 

Yurdda Spoı· işkri 

Bay Ahmed' lo ev,.lce hlr bağ 

klralaıiığı daha duyul duğıı içlu 

buna dair de tahkikat y11pılma · 

sına karar verilerek başka güoe 

bnakılmıştır. 

IUahkunıiyct 

Bergama müddelumumlli~l 

eski katlbleriuden bay St.ylt'in 

nakz vo İzmir sğırceza mahke· 

mctıloe davaeınıo nakli üzerine 

yapılan muhakemesi neticeıılnde 

eabit gördlf'n eımtekArlık, nzl· 
fesini sufüıtf mal ve terabf l!UÇ 

larıum af kanununun neşrinden 

evvel lol,.odl ğlnden affını, yal 

oız ~7 4 lirayı ıdlyeo zlmme· 

tine geçirdiği eabft olduğundan 

iki ay, ylrmlyedl gün hapsine 

karar verilmiştir. 

Y aloız kontrol komitesi süt· mit ol<luklar~n! söylemeleri de 

çQoüo eksikliklerini söyler ve bizo bak verdırır. k T ld Y 
Ki;y ınııhtarını <la rejime la· Uşa ta uran man ur Y•pılacak ıslahatı not halJode ık bir unsur haline getirmek 

kendisine verir. Dılzelttlğl tak· Y ~ d 
amacımızdır. l etünde yürü ü~ü· 

dlrde ildocl bir teftiş yapılma· müz yol, bizi, varmak ietediğimiz du 1 OD~"""resı· Toplandı. ııoı ister, gene .. polnt'e,, edtlfr· B · "-' 
yere götürecektir. una ınamyo· 

Bak kazanırsa teşkflaıa girer. ruz. Birçok köylerde ınuhtar se· ----------

Böylece kontrol teşklldtına ka· çimi pek yakında yenileştirilecektir. Uşak, (Elusuııi) _ Turan İd· madığmı eöyliyerck levazuunu 

bul edilen eütçftler ve ve diğer Bu, köy muhtarı mcs'elesini hol· mao yurdn kongresi toplandı gösterdi, arkadaşlarına tf'şekkfir 
fiilt fı:ılle al"'kadar rl ftlerio ahır· 1 k ·ç·n l.ıii,,·ük bir fırsattır. f k 

" " .., etme -
1 1 

' ve yurd hııekaoı bay Yueu etti. Booa rağmen iuifakla lft • ları, sfit letlhsal eartları, zaman Vaziyeti çok iyi kanamış olan 
1 1 · Oysahn bir söylevi ile müza· rlr kabul edtldf. Atletizm 1~ er zaman komitenin bir aj11osı köylülerimizın de, köylerıne seçe· 

k Ceklerl. muhtarlnno, buıı:iin icab· kereye haşlandı. Kongre başkan· hararetle konuıtuldu. Yeni sene tırafıodao muntazaman OD· .., " 

trole t4bl tutulurlar. lannı kavranııf, onları yerine ge· lığıı Bay AYnl Oral, yazganlık· içinde bu eobede çok çalışması 
Memur, ineklerin rasyonel tirel.ıilecek kimseler olmasını ia. lara da Bay Sadık Okkan kararlaştırıldı. 

d 1 f ledı.klerı·nde hiç •übbe yoktur. B y Mueıafa eeçlldlle.r gı a ılıp alm•dıklarını, 1 ev· v ve 11 • İdare heyetine Bay Yusuf 
safta gıda verildiğini, tüberkd· \ ** J İdare heyetinin yıllık raporu Ayt111I, Bay kılıç Uşaklığı), Bay 
lfoasiyon ı•ıaınıo muntazaman '--------:=:::====:.:::_ ve mesalei sevinçle karşılandı. 

v ------- Tahsin Kıral, Bay Tevfik. Şe· Yapıldıgıoı, "ineklere senede Esasen ııütlerl kontrolden ge· Heyete teşekkür edildi. Mille· 

bir kere,, "tftberkülfn,, aeısı çeo inek 88biblerl şabadetna· aklben teknik cihetler konuşul· ner, Bay Mustafa Den>lrcl, Bay 
~orolor, kontrol teı;ıktfatıoa İ • du. Azanın f lktr ve taleblerlne L!tif Songur, Bay Ahmed Tor· 

v meli olacaklardır. yl süt lçtı· 
lAbi oJmık için eees A&rtlar· . yurd reisi tarafından cevaplar lok, murakabe heyetine Bay 

v "ine koni halk ise f latlerın 
dandır. İneklere iyi bakıldığını, b verildi. Yordun fahri başkanı Zihni Can, Bay Mutstafa, umo· 
•hırlırın tr.mfz tatulduğono yükeelmesfol memnonfyetJe kar· Adliye bakam Bay Şükrü Sıı· mi k4tlbllğe Bay lımeil Ôzel 

kontroUSr teshlt eder. Ayrıca oılııyıcağıoıı şfibhe yoktur. Süt racoğlu ile fahri azası Bay Ba· eeçUdiler. 
•Ot eağıhrken de süt kaplarınıo eahfblerlnln menfeaıleri halel· mit Aslıın'u teşekkOr ve sevgi 

lenıtzlfğf ve bOtfio fen daire· dar olmadığı gibi holkımızıo duygular1Dın bildirilmesi karar· Fuhşa Teşvik 
•inde sağıldığı hakkında bir umumi sıhhati üzerinde de çok laştmldı. Verilen bir takrirle 

f lklr edinir. Bu kontrol eenı· müehet tesirler yapacağına iman yurda çok boyük hizmetleri 
Tepecikte oturan bayan Hu

riye adlı bir kadın; ylrmlfiç 8
•nda ıflt c.Hjgfyenhne muga· ettiğimiz böyle bir eletematlk görülen yurd başkanı Bay Yo· 

Ylr bir vaziyete tesadüf ederse kootrolfin ctddi bir şekilde euf Oyeal'ın fotoArafının yurd yaşındaki kızı bayan Racer'I 

para mukabilinde fuhşa teşvik btıon derhal patrona hlldfrlr ve teesEiiB ettiğini görmek bizlı:rf salonuna asılması istendi. Bay 

Qda lazım olduğa takdirde yar· ne kadar ııevlndlrecektir. Yusuf Aysal, bfiyük bir teva · ettiği anlaşıldığından zabıtaca 
dınıını esirgemez. Yapılacıık fş Refet llnysnn zu ile henüz buna bok kazan· tutulmuş, adliyeye V«'rilmlştlr. 
~erinde bir ikisi Jetişare eder· • 1 

ler, bir çarel hak bulmıyo ça· 

lışırlar. Kontrol bu kadarla 

ltalaıaz, elşe)er lçereinde süt 

llflnıantlerl Jiiboratuvara gön· 
detilir, 

:SGtteki, rüsup mlkdarı, za· 

:anıa, hamızlyetln tahavvülü 

ereceel ve metilen mavisi ile 

taınıüıo, nihayet mlkrob ve 
Sair 1 · 

uzv yatın mevcudiyeti lyıce 
tedktk edilir. Verilen rapora 

gl Öte Sütteki anormal terklb· 
erıo 

1 d Oe erden mütevellld ol· 
~ llğunu kontrolör kolayhkla 

, T ©l y y ©l ır ~ Bu~ o ını ~ m ©l ~,~, 3151 

Telefon: 3151 iki Şalıezer Filim Birden 

_ Fransızcn Söilil -

6 Büyük Sinema Yıldızı 

Helen Bayes . Clark Gable • 
John BarrBynıore .ore. Habert Montgomery. 
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Dünyayı 

Dolaşan Şarkı .. 
- Almanca Sözlü -

Dünyanın En Büyük Tenörfi Olan 
Joeeph Scbmldt 

Tarafından temsil edilen hazlo bir aşk oıı· 
cerası zengin bir musiki. ıllbl bir tıgannl Myrnı oy 

~~ 

-' --............ . 
Cümhurl yet Oalk Fırkası 

Buca nablyeaJnde yeni teşkil 
edilen mu&ikl kolu menfeetf ne 

bfr müaamere Yerif mesl ricasını 
kabul eden kibar ecnebi aile· 
!erinden müteşekkil amatör 

bir halet heyeti, c. n. fi'. \"llı'i· 
yet idare heyeti başknoı ve 

Yozgat eaylavı Bay Avui Do

ğan'ın himayesi ahında 20,2,35 
çarı;amba akşamı saat 21 de 
Elhamr11 ıılnemıemtla zengin 

bir muzik heyeılnlo refakatlle 

bir müaemere verilecektir. Pro · 

vaları muvaffakıyetle devam 

etmektedir. Mr. (Brovn) in 

••Kukla dükkanındaki Rüya,, 

piyesi lemefl edflecektir. 

Biletler Elhamra gişesinde, 

flüklım'!t önünde, Sevim pae 

tabaneeinde, Saman lekeleıııtn

de Ahajoll'de Ye Birinci kor· 

donda Şove kütüphaneııind" 
satılığa çıkarılmı,tır. Fiatler 

çok ehvendir. Koltuk mama · 
roları biletler ÜZP.rlode yazı 

lıdır. 

Hilaliahmer 
Balo Hazırlığı. 

HUallahrner ıeoellk balosu 

7 ıobat perşembe akşam• hü· 

kumet 111loolarıoda verilecektir. 

E,·elce de yıızdıgımız gibi balo 

para!lız ve davetiye ile çığırı· 

lacaklara aid olacaktır. 

Bokumel kooağı ealonlarında 

bazırltk baelamıştlr. Yeni elek· 

tirik lt'&leatı yapılmakıadır. 

Grip Salgını 
Şayıası Var!.. 

Şehrimizde grip hastalığının 
salgın şekil aldığı söyleniyordu. 

Sıhhat müdürlüğüne doktorlar 

tarafından böyle bir ihbarda 

buluoolmamışhr. Y aloız soğuk 
alkınlığı çokcadır. 

Otomobille 
Nakliyat işleri 
Turgudlu Belediye
sinden Şikayet Edildi 

1zmlr'den giden, yolcu ve 

e11ya taşıyın bazı kamyonlar 

için TurgudJu kasaba ı beledi· 

yeefnin zorluk göetcrdl~I du· 
yolmuştur. K~eaba heledlyesf; 

bunları kHabenın fçioe bırak· 
mamakta, şehir hudodrında 
durdurarak yolcu ve eeyoları 
lndlrtmektedf r. Bunun sebebi 

kasabadaki arabacıların da iş 
görmeleri ve ı;cçloehilmelerl 
imiş. 

Şoförler 
liğine Lir 

etmişlerdir. 

mülldy6 müfettiş 

ledda ile olknyet 

Vizesiz görfllen altı kamyo· 

non şoför ve s ıhlblerl bell'dl· 

yece cezalandırılmıştır. 

Mülhakuta lşllyen kamyon· 

larıo hanlarda fazla yük alma· 

larına müsaade edilmr.mekte· 

dir. Onun için kamyonlar ha · 

reketioden cvel belediye kon· 

trol memurları tarafından mu· 

1tyene ettirlf mekte, fazla yük 
almadığı görnldiikten eonra 

hareketine miisaade edilmek· 
tedlr. 

C§feder ve eebeblerloln izalesi 

~Gç oloıaz. Tabii bfttün bu h· 
her inek sabfblerJ ve çiftçileri 

}r 1•1uoı masraf1ara sokar: 

le l'aberkQUoaeyon ,, masrafı, 
b onırolör ücreti flıi... gibi fa kıt 

A Y R 1 C A Bay Sedad 

Fox Dünya Havadisleri Türkce sözln Şehrimiz vali munlnliğioe 
tl Dlasraf lır nihayet sflt f la· 

tinin ehemmiyetsiz bir mlkdar 

YGkseJoıesUe telıi( fei kabildir. 
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Karşıyaka'n1n alın yazısı mı· 

dır, nedir, su i;I öyle bir ya· 

mao çıktı ki, şaşmamak eld 0 0 

gelmez. 

Bir vakitler deollmlştl ki : 

- Yamanlar ıuyu, 934 yı· 

lıoın haılraoıodı akacak. 

Bekledik haziranı .. ıy geJdl, 

çattı. Sular, dağdan aşığı in· 
medi. Arkoe1Ddao bir doyum 
daha: 

- Ağuetoııta gelecek, ağus· 
toeta .. 

Yaz günlerinin sıraklığında 
beklJye bt'kllye, yaz rüyalarına 
daldık. Uykumuzda Yaruonler 

suyunu, şarıl şarıl akar, gürül 

gürül çağladığını gördük. Evet, 
rüya gibi o da gt-çll. Ağu ıoeun 

ardında, oylar, hlr deve katarı 
gibi ağır nğır yürüdü : 

Eyhll, birinci teşrin, llducf 
teşrin .. 

Kıfa girdik.. Kurd IJIB8blı 
gibi, mangal lıatında, soba et 

raf1Dda Jşl gf'ne tazeledik : 

- Çok değil, hugOnlerdP .. 
Borular tf'mlzl,•ııfyor •. 

Kı~ıo dedi kodueunu yakalııı· 
mı~ gibi f!~vioıJlk.. Bir de ne 
duyalım : 

Sular ulınlı, le.. Bıışka bir 

kaynak hulunmaz~a soeuzlulc 

tehlikesi varmıo ta ... 

Aman bre!.. Ve ayların ka 
tarı gene yfirftmeğe başladı : 

Birinci kôoun, ikinci kanun. 

Bizim güdük şubat tı gnznL.tQ 
uzaktan .. 

Kışın, yağmur, çamur, fırıı 
na, rüzl!Ar, kar, hereey, bnşey 

gt-ldt.. Lakin şu tıizim masalın 

sonu gelemedi. 
• • • 

Kerşıyoka'da bazıları, tulum· 

bu söknıf'ğe, kendi motörlerini 

kuldırmeğa davranıyorlarmış .. 
Sakın bunu yapmaemlar. ÇOn· 

kil Dimyat'• pirince girlerken 

evdeki bulguru elden kaçırırlar. 

Orhan Rahmi Gökçe 

Rüşvet 

Tahkikatı 
Sona Erdi .. 

Bay Saraç Rlza'nın meıruk 
mallardan kiraladığı eebze bah· 

çel eri ve tarlaların kira p11raRıoa 
aid dosyayı yokctmek için 

rüıvet almakla suçlu mUlf 

emlı\k muhasebectı-1 Doy Feui 

memurlsrındııu Tevfik ve Sf · 
yr.meddio lıo8' :orında üçüncll 

eorgu hfik.imlfğfnce yup1lnııkta 

ol1to tehkikat bitmf~tir. Suç· 
!arı sabit görtlleo l!ç memur 

mevkuf olarak Asffy~cezu mah· 

kemesioe verilmişlerdir. 

Bay Akif 
Hirkeç günd<'nberi raboltız 

bulunan defterdarlık nridat 

müdürü llay Akit iyileşmiş, 

düo vazlCeılne baelamıotır. 

• K8n~uusani _:ı 
1935 29 1935 
Kaeım Gon 
83 31 

SAL 1 
Arabf 1353 Rumt 1350 
24 Şenal 2 et Kinuo 15 

Ev kat EzanJ Vasati 
Go.ne, 1,55 7.15 
Ôğle . 7,06 12,27 
İkindi 9,44 15,04 
Akşam 12 17,20 
Yat.aı 1,34 18,54 
İmsak 12,12 5,32 



Meslek Araştırmaları 

Macaristan' da 

Mektehcilik Nasıldır? 
Yazan: Eyib H. Akman •• Ödemiş 
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Mactır mektebciliginc ai<l bir sraf ik: 

Okuv çağında olanlar: Bir 
milyon 13!J, 153. Oku va devam 
nlebctl: % 95, okuv borçlulu· 
ğu 6·15 yaş. 

Okuv kurumu 

Ana OkulJarl (A) 
Anı okulları ıkçaııızdır, bey· 

ilktir. Bu korumlara devam 
zengin çocukları için mecburi, 
fakir çocukları için mecburi 
değildir. 

ilk Okullar (8) 
6 · 12 yaıında olanlar ilk 

okullar 12-15 yaşmda okullar 
da ikmal, okullarına (JJ deva· 
ma borçludur, İlk ok.ov bey· 
llktlr, akçasızdır. Kör, sağır, 

dilsiz anormallar için özlen 
okullar vardır. İlk okulların % 

93,8 1 muhtelit, % 2,9 1 erkek 

% 3.3 ü de yalnız kız çocuk· 
lar içindir. İkmal ok111Jarında 

(J) okuv çağı 3 yıl sOrer. 

Orta Okuv (C.D.F) 
Orta okuva devam etmek 

ietlyenler ilk okullar ıv iıncft 

sınıftan isterse orta okula, fa· 

terse ilk okulun yüksek bölft· 
mftne geçebilir. 

İlk okulun yükeek kertesi 
(D) çocukları ameli dirime, 

yahud orta meslek okuluna 

(F) anıklar. Bu okulda ok.ov 
çağı, dört yıl sürer. İlk ekulon 
yfiksek bölilmünO bitiren mual· 
llm okuluna (E) yahod orta 
meelek okuluna girebilirler. 

Orta okovda okov çağı 8 
yıldır. Orta • okuv aşağıdaki 

aşağıdaki tiplere ayrılır. KIAslk: 
glmnaziom real glmnazlum ve 
rcal okul (E). KlAslk glmnazl· 
um liitln ve grek dillerini 

göeterlr. Bo bölümde Almanca 
mecburidir (C 1). Real glmna· 
zlom (C 2) grek dili yerine 
Fransızca, İngilizce veya hal· 

yanca gösterir. Latince mecbu· 
rldlr. Real okul (C 3) grek 
ve lAtlnce göstermez. Birinci 
kertede müsbet bilgilere yer 
verir. Almanca veya Fransızca 

modern dillerden birinin öğ· 

renllmeıfnl mecburi tatar. 

Kız glmnll!fumu kJAslk bf r 
kntdür (LAtlnce ), kız lisesi 

milsbet bllgller, modern diller 
gösterh·. Kız kollejl, bayan 
kızları ameli dirime anıklar. 

Orta meslt.k okullarını bel· 
glleyln, yftksek ticaret, köy 
ökonomlal okulları, yOksek 
san 'at okulları (F). Bu okullara 

ilk okuvun yfikeek bölOmftnft 
bitirenlerle, oıta okulun IV ncf 
yılına gelenler girebilirler. 

Yüksek ticaret ve ağrıkültür 
okullarında okuv çağ 4 yıl e'1· 

rer. Borayı bitirenler bakalor· 
ya eıoağıoı geçirir, alacaklara 

diploma lle özlen yüluek lhtl· 
saa okullarına girebilirler. 

Ynkeek okuv (K) 
YOluek okuv 4 üniversite, 

yflksek politerhnlk okullarında 
Qnlvereltenln kendi baeına lSko · 
noml.k fakQlteslnde ve d. b. b 
daha buna benzer yok~ek ku 
romlarda gösterllmektedJr. 

Muallimleri yetiıttirmc 
iti (E. L.) 

Anaokulu mualllmlerlnl ye· 
tlotlren okulda (E 1) okuv çağı 
3 yıldır; tlkokula mualllm ye· 
tlştlren mualllm okullaranda 
da okuv çağı tam 5 yıl sürer. 

(E 2) muallim okuluna bitiren· 
ler bakalorya sınağı geçirirler. 

Ortaokulun beşinci yılını biti· 
renler muallim okuluna alına· 

blllrler. Ortaokul profesörleri 
Onlvershe denginde yüksek mu· 
alllm okulunda yetişmektedir· 

ler. İlkokulun yilluek kerte· 
sinde moallfmlik edeceklerin 
okov çığı 3 yıl aft.er (L) Ti· 
caret okolJerına profesör olı· 

cıklar ilniveraltede 4 yıl oku· 
dukt11n sonra. bir yıl ıtıjlyerllk 
yaparak ısıl profesör olabilirler. 

Moılllm okullaranda profe· 
sörltık edecekler yüksek mual· 
Um okovono bitirdikten ıonra 
ayrıca 2 yıl dı tıniversltede 

okumaya borçludur. 

Meslek Okuvu (F. G. H. ı.) 

Ağrıktıltür (G) ticaret ve san· 
at (B) ve çırak okulları (I) var· 

dır. Bu kuranlara glrehllmesl 
için çocukların ilkokulu bitir· 

mlş olmaları gerektir. Bunlar· 
dan başka ayrıca orta kerteli 

meslek okulları da vardır (F). 

Sınaklar 
Ortaokullara bir yıldan öbü· 

rüne geçlo aınıkla olmaktadır. 

Macaristan bilgi ve technf.k 
1 ılerlnde gftnün dileklerine göre 
hlr soy yetfotlrmek için derin 
bir seBBizllk ve feragatle özen. 
mektedlr. 

• •• 
Havagazı 
Şirketinin Devri 

Havagazı tfrketlnin b"ledlye· 
ye devri için yapılmakta olan 
tetkiki er ilerlemiştir. Şirketle 

belediye arasanda hangi malla· 
rın stok ve hangilerinin olrke· 
tin daimi teslsatıudan sayılacağı 

ve belediyeye paraeız devri la· 
zım geleceği mes'eleslnden çı· 

kan lhtll4f halledllmlıtlr. Birkaç 

toplantadan sonra işe kat'i 
şekli verilecektir. 

_____ ..,._....., _____ _ 
Soyadlarını nüfus kflUlğClne 

yazdırmak için nilfus mOdOr· 
lOğOne müracaat edenler pek 
çokta. Son yirmi d~rt ıaatte 

Bayan ve Baylardan soyadlaranı 
yazdırmıe olanları yazıyoruz: 

Karataş Arıe sokağanda 7 
numarada polis memuru 294 
Most..Ca Erlat, Pızaryerlnde 

Yeni eokaktıa 15 numarada 
Huliısl Ilalıcıoğlu, Karantlna'da 
Manastır sokağında Bllml ve 

kız kardeşi Fatma Güsguo, 9 
Eyhil sokağında 38 numaralı 
evde Demir oğlu Kodret Gök· 
demir, Fettah mahlleslnde 14 
numarada Ali Kapudemlr, Ne· 
zaket sokRğında 16 numarada 
Hilmi Kıpıs, Jandarmn 113 
numarfth V dl Kırdırıcı. Uzun
yofda 52 numarada Reşad 

Kamlık, Tilkllik'te Han soks

ğanda 1:3 numarada Rauf Ka. 
rıtufan, Güzelyelı'da J 2 numa· 
rada Receb Remzi Kütük, Gü
zelyah'da Çakaldere sokağınd• 
36 numarada Vecihi Ersoyeal, 
Kereatecller'de (0 numarad• 
Mehmed ErgQnay, Alaybeyi'nde 
Şebhmuhllı sokağında 9 nama· 
rada Akif Enunı, İkinci Ka· 
rantina'da Neoat sokağında 147 
numarada Mustafa oğla BIBan 
Zeki Elvan, Boca'da 5 numa· 
rada Muıtafa ErleB, Karııyaka· 
da Kurtuluş eokı~ında 6 nu
marada Azmi Eranı, Aydan 
demiryollaraoda kazanç şef l 
Vecihi Eryalman, Devlet demir· 
yollarında slnyelcı şef 1 E~eiz, 

Haetamesçit mahallesinde 315 
numarada Basan Türkcesarct, 
Aleancak'ta 19 numarada Ke· 
dm Toraman, Hamhiiseylnler 
köyünde Ahmed oğlu Ziya Tin, 

Birinci Aziziye mahallesinde 1 7 
numarada Şerif Torgutlooğlu, 

gümrftk muhasebe kltlbl Feyzi 
Tanay, Allrelı mahallesinde 

Ahmed Fehmi oğlu Cevdet 
T~raydın, Devlet demlryolların· 
da katar haşmemoru Ali oğlu 
HOseyfn Tfttkan, YOzbaşı Hfk. 

met Toksal, paket postanesinde 

KAzım Tarakçı, Vali Khımpıoa 
mektebi bıımuallimi Bedia 
Tınmak, Erkek muallim mek· 

teblnde Tatbikat ~kısmında mu· 
alllm Çağatay Tanatar, Telgraf 
mOddrJyetlnde Hayreddin Tel
man, Uluyol caddesinde 85 nu· 
maradıe Ziver Taştlşer, Buca 

belediye caddeılnde 96 nama· 
rada Mustafa Topuzoğlu, Ad· 
llye tebligat mftdilrü A. Faik 
Tekeli, Halllefendl mahallesin· 
de 10 numarada İsmail Topuz· 

lar, Karşıyaka'da ~gümrük mın· 

taka M. Sabire Toğantekin, 

Alayheylnde Galibiyet sokağın· 
da 1 O numarada Cevdet Tftrk· 
ölmez, Kestanepazırında 29 
numarada Ramazan Tuncfl, 
gOmrOk M. M. Cemal Tığlı 

gftmrük k4tlbl Salih Torkgftler, 
İnhlaarlarda lOtdncü Sadık Taı· 
delen, Topaltı mektebi moal· 
Umlerlnden Tuncyürek, Devlet 

demlryollarında kalem Amiri 

Cemli Tarım, Meyveler güm· 
rftğll ıokağında İbrahim Tan· 
yalçın, Aydın demlryollarında 

hareket M. Mustafa Esad Tah· 
sağ, Osmanzade M. Ziya sokı· 
ğanda 6 numarada Şükrft Tae· 
kıran, Soğukkuyu caddesinde 
22 numarada Sadık Tarzan, 
Devlet demfryollarında elek ti· 
rlkçt Sftleyman Tomar, Mehmed 
oğlu Ali Tingll, Abdullah oğlu 
Mehmed Toktamış, Karşıyakada 
Sıdıkbey sokağında 1 numara· 
da Faik Terek, lnhlsarlarda mo· 

' hafazı memuru Ali Temlzçeri, 
Balcalar'da Mahmud Cevad 
Tfirk:eı, TUkillk'te 17 numara· 
da Saadet ÔğdiU, Ticaret mıh· 
Lkemesfnde Vehbi önder, ikinci 
Maldere sokağında 21 numara· 
da KAzım özduman, Aydan de· 
miryollarında ambar kAtlbl Sa· 
dullah özartun, gümrük muha· 
faza memurlarından Rıza ÖZ· 

akçıl, Müdafaaihokuk mektebi 
muallimlerinden Nıclye iizyasa, 
Gı">ztepe'de Abdülezelpsşa soka 
ğanda 34 numarada Murtaza 
özçam, Sellmfye mahllesinde 
Fatih sokağında 16 numarada 
İsmail özbaya, İobisarlor baş· 
müdürlüğünde tütüncü Mustafa 
özavcı, Mahmud llayati ııoka· 

ğında J 2 numarada Mustafa ve 
babası Ali ve Ahmed öğrüç, 

Eşrefpaşa maliye şubesinde me· 
mur Tevf lk özek:e, Karşıyaka· 

da Eeklbıoka sokağında 32 
numarada Emrez örke, Mersin· 
ll'de 97 numarada Şakir öğüoç· 
bilek, Güzelyah'da İbrahim 
Sabri özhıklı, Basmahanede 10 
numarada All özmena, Mescid 
eokağanda 3 numarada İbrahim 
Etem öğlf, Ortacamgöz soka· 

ğında 8 numarada Münire öz· 
zf ncfrci, Karatıo'ta Haean Ta· 
bir özdurao, Makara sokağında 
28:3 numarada Bekir özsarı, 

İnhlsarlarda Fadıl oğlu Hüseyin 

özand, ikinci Sakarya sokağın· 
da 40 numarada Osman öziş, 

Mlsakınıilli mektebinde Şerif 

Egeli,- Miralay Nef 1 Evlnç, Jt. 
halat gümrüğü M. Rahim Er· 
kalfa, Aydın demlryollarında 

memur .Masta fa Elmnh, Emf r· 
lerzade Hasan Emlrleroğlo, Se· 
lAnlk bankasında Vensan ve 
ailesi halkı Erkaramao, tütün 
fabrikasında makinist Yusuf 

Ejeyit, Bayrakh'da Menemen 
caddesfııde 46 numarada Necati 
Eran, Maliye memorlarıodan 

Ahmed Fevzi Erar, Orhanlye 
mahalleıdnde 193 numarada 

Mehmed Ali Ermeğan, posta 
tevzi memura Hüseyin Enger, 
Mes'odlye caddesinde İnkılAb 

sokağında 864 numarada Rahmi 

Eeklnova, Göztepe'de Şakir so· 
kağında Zeyneb Ertunç, Seli· 
mlye M. 225 numarada A. 
ŞOkrO Eran, Aydın demlryolu 
memurlanndan Mustafa Ermen· 
teo, İkinci Sakarya sokağında 
17 oumatada Mehmed Ali Elçi, 
Belediye temizlik memurlarından 
İsmall Hakkı Ertunguç, Ayd>n 
demlryollarında ambar memuru 
Yakub Ennrma, Aydın demir· 
yollarında ma .. lnlet M. Asım 

Ereoydan, Halli Erakdoğan, 

MQf tü sokağında 27 nomorada 
İbrahim Emiil, Birinci beyler 
soka~mda 57 numarada Ahmed 
ŞOkrtı Eltin, gümrük ambar 

memuru Salim Eğre, Doatepe 
sokağaoda 18 numarada Ayşe 

ve Atiye Eblç, İzmir postane· 

sinde Ômer Enerji soyadlarını 
almışlardır. 

§ - lıtlklıU harbı millgı ordu 
sahra posta mddftrQ Toua'lı 

Bay Ali Vad l (Tunalı), Merkez 
poıta havale memuru Bay A. 

Kemal (Akganenç ), Aydın de· 
miryolları umum müdOrlük 

memurlarından Bay Ahmed 
ŞOkrtı (Serim) soyadlarını almış· 
tardır. 

Ceza Yiyenler 
Yerlere tüküren dokuz kişt 

belediyece cezalandırılmıştır. 

Bazı sinemalarda fiç kişi sigara 
içtiklerinden cezalandmlmıotır. 

Bergama'da yı· 
pılan araştırma · 

lar, to pr a kal tı 
de şlm le rf, es ki 

Bergama'nıo yü· 
zü nfi açarken, 

~ene 1 gün leme· 
cin üs tü ne çağ· 

taran bürü düğü 
karanhk örtüyü 
de kaldırdı. 

(Arkeoloji), top· 
rakuhı arama hi· 
li mi nl n ışı ğıle 

geçmişi eimdi da· 
ha iyi g örü yor, 
tanıyoruz. 

Anlıyoruz ki, 
Bergama, tarih · 
ten önce bir var · 

lıktır. Hata eller· 
de medeniyet fz. 
lerl, kıvılcımları 

yokken burada 
bir me de nl yet 
kay na j;ı varıl ı. 
Muhit şartlarının 

müsaadellğl, ge· Bergama harabelerinden bir görünüş .. 

niş ovalarını sulayan gür ırmak· Toprak altı aramaları ve hu· 
tarın hu topraklara verdiği luoları arkeolojik bilgl: 
yı~am11 •erimi, zengin orman· Yunan medeniyetinin eek.l 
ları çeoh çeşit yararla ağaçlarla medeniyetlere niabetle en yenlıl 
bezeorxıfe dağları, tepeleri, ılı· olduğunu bu medeniyetin ken· 
caları, kaynarcaları, kuyulaıı, diliğlnden bitmediğini özftnn, 
körfezleri, ıığınmıya, baraomıya, mayaeını daha eıkl uycorlok· 
yaşumıya elverişliği yOzünden lardau aldığını göstermektedir. 
ilkin kolayca yaşamak yolla· Bu öz ve maya Anadolo'dı 
nnı arayan ulusların içini, dik· Ege de yaııyan öz varhklı 
katini çekmlotlr. TOrk uluslarınındır. Bu gerçek 

Utuılar, birbiri ardı sıra kavrami gOden pek çok bil· 

gelml~ler, gltm\şler, akışmışlar, glnler var. Son gftnlerde kü. 
çük Asya hakkında kltah ya· 

fakat Bergama hiçbir vakit 
zan profeslSr (Plttard) bilgiye 

boş kılmamış, iç çeken ve ya· 
dayanır e!erlnde diyor ki: (Av· 

şatan değerini gene yitirme· ropa medeniyeti, çlftçiUk, hay· 

miştlr. van ehllleştlrme, madencilik 
Onu mil4ddan önce uygur- gibi maddt unsurlarını Anado· 

lok kftltiir bakımından hfttün lu oygorluğundan almıotır. Mad· 
acuna yol gösteren ışık salan df varhğımııı bu toprağa borç· 
bir OstünlOkte görOyoroz. luyuz. Bu topraAın ana yurda· 

Bu çağda Bergama akrepo· muz olmaaı lhtlmıll de nrdır. 
lonun tepesi Qzerfnde glSve baş ÇOnkQ muhakkak olan cihet 
kaldırın Sarayları, mabedlerl, Avropa'lı beyaz ırkın birçok 
mftzeel ve 200 hin elitlik kO· yurdlardsn gelmiı olması ve 
tophanesi fle gOnOnüo en ha· her zamıın soysal dehreıme ve 
yındır bir devleti idi. değişikliğin beşiği de Anadolu 

BugOn Berlln'e zlnet ve fh. bulunmuş olmasıdır. 
tlıım veren Bergama mQzesl Bu men'oeler izah edlldiğl 
o çağın tZeos) mabedinin ka· gün, Anadolu beyaz ırklı beoe· 
hntılarından yapılan (Restaure) rlyet için mukaddes bir toprak 

her medeni lneın 1 çln de tavaf 
edilen bir ıaheser, bir san'ıt 
Abidesidir. Bu mabed dıvarla· edilmesi gerek birkaç yeri ola· 

caktır. Bu toprak ayni zaman· 
rının içinde, dışındaki Berga· 
ma'lıların o zaman hOkümet da acuna verdiği, yaptığı ruhf, 
merkezlerini Ankara'da yapan fikri eervet itibarile de mo· 

b kaddestlr. lr kısım Gollarla, yaptakları 
hırbı tasvir eden kabartma Eski Yooanhlar, Lldya ve 

Truva eahlllerine çıktılar. Bu· levhalar, kahramanlar namına 
dikilen heykeller, eşsizdir, ör· 
nekslzdir, beşer ean'at hazine· 
lerlofn en değerllsldlr. 

Doğuya, batıya ışık tutan, 
nur veren, örnek olan bu ean'at 

ve blllr ülkesi; yıllarca toprak 
ahında kaldı. DörtyOz yıllık 

nurlu ulus bilginleri yönünden 
yapılan aramalara yüz açmadı. 

Bundan ötürü evvelleri tarih 
ldtablarında bllyere tutamayan 
Bergama, 1871 d" atılan bir 
bilim kazması ile kara toprak· 

tan, karanlık örtüden sllkfne· 
re.k sıyrıldığı gündeoberl dil· 
lerde deetan oldu. Her köşe 

bacaktan gelen sayısız bilginler, 
Bergama için sayısız kltab yızdı-
lu, söz ıöyledller, kafaları ay· 
dınlattılar, dOoüncelere başka 
ve doğru yol verdiler. Eskiden 
Avrupa, ça~deş, medeniyetinin 
esasını Yunan medeniyetinde 
arıyan ve acun medeniyetinin 
özilnü de Avrupa medeniye· 
tinde bulan (Europocentrlque) 
düşünüşü yerini başka bir kav· 
rama bıraktı. 

rada en iyi limanlara yerleşti· 
ler. Borada yaşamıı olan daha 
evvelki medeniyetlerin kalıntı· 

ları ile temas etmek suretlle 
medenllettller. Ve büytik kala· 
balık oehlrler yaptılar. İşte 
Anadolu'non bu kısmanda ye· 

tften insanlar aeıl Yonınlstanı 
ilmi ve fenol ilettiler ve Yu· 
nanlstııo 'a önderlik yaphlar. 
Halbuki okullarda ' dilen itiyat 
ahtkınlık yftzünden bu önder 
Anadolu, Yunanlstan'ın saye· 
sinde yitirilmiş zannedilirdi. 

Anadolo'nun batı kıyılarında 
kayuaşan bu uygurlokları yara· 
tanlar: Bergama medeniyetinden 
önce buralarda yaşılan Akaell 
ve ondan evvel Ataelldlr. Bu 
oygurloklar, bugün Dlldll eahl· 
Une yakın bir yerde teablt 
edilen Ataell ve Akaelf akrapo· 
lünde yaşıyordu. 

Gelecek yazı da bunları ,;ö· 
receğiz. 

Bergama Avukat 

Fehmi Kural 

\' elles. il ietoire iinh'erselle sa• 
hife: l 79. 
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iş Progı·amı Yaptı. Ayd1D, 27 (Husuei) - Tay. 

yare şehitleri ihtllalf merasimi 

bugQo şehitler Menkıitaoı önün · 

deki meydanlıkta yapıldı. Ahi · 

deye v114yet, ordu, belediye, 

C. H. F. ve Halkevl namına 
çelenkler konuldo. Ordu ve 

Isa Efe, Ünik i Arkad ·ı F Burnava (Husufif) - Geçe Duyduğum hayret henüz 

geçmemişti kf, arkamdan gelen 

yolcu kıf ilesfoln tazyıkı fü~ 

kapıdan dışarı çıkmıştım. Bütün 

hu pollı kuvvetlerinin harekete 

gelmesinde bir eebeb vardı, 

amma ne idi? Bunu pek ziyade 
merak ediyordum. 

.Maamıfih muhakkak olan 

hfr~ey vardı ki o da bütün hu 

f aaliyetfn benimle ıl:ikası ol· 

mıdıgı idi. Doverden kaleye 

hareketi mukarrer olan vapur 

islim üzerinde fdl. Elime geçP.o 

fırsatı kaçırmamak için hiran 

evveJ bilet ahnıık lazım gelf· 

yordu. Fakat trenden indiğim 

zaman gibi zabıta memurlafl 

tara(ıodan uzun uzadıya lstlc· 

vah edilmekten korkuyordum. 

İstasyonlar gibi rıhtım civan 

da muhafaza altına alJDmış 

olabfllrdi. Kendi kendlıne: 

-Biraz ortalık sakinleşince · 

ye kadar he.ldemelfyim. İlk 
telAo geçince hertafa konan 

tedbirler geri ahnır, ben de 

serbeıtçe 1ogtlterfl'den çıkıb 

gidebilirdim. Bo eenıda bir 

parça kıyafetimi dfl değiştirir· 

sem htç kimsenin beni tanımı· 

sına imkan olamazdı. Bu su· 

r~tle dOoftnerek hızlı hızlı 

Uerllyordom. Maamaf fh acele 

yOrOyClşQmftn nazarı dlkknti 

celbetmesi korkusfle adımlarımı 

bir parça yavaılathm. 

Bu ıuretle Dover'Jo büyük 

rıhhmına arkamı dönerek kö· 

mür bkelelerlne doğru yürü· 

rueğe başladım. Uzaktan Dover 

,~brioln karınlık kesafeti, bu 

bina yığınının Ostünde de teh· 

rln meohur kalesi görünüyordu. 

Bu sırada mümkün olduğa 

kadar kalabahk. yerlerden 

uzaklaşmak arzusunda idim. 

Sığı 1aptım, kıyafetimi değit · 
tlrmek için eJbfıe tedariki 

itini daha sonraya hırakmıotım. 
lıerllye flerllye biraz sonra 

kendi mi tamımlle tenha bir 

yerde buldum. Demin kulakla· 

rıma çarpın Jlmın gdrilltüsü, 

Uman işçilerinin hay·huyları 
birdenbire keslllvermlştl. Etrafı 
tnuayene ettim. Şehirden cık· 

tnış idim, eabil kenarında hu· 

lQnuyordum. Soğuk bir rüzgar 

llliltemadlyeo yDzQmQ karıılı· 

Yordu. Buna blrgfto evvel, 

öğleden beri yemek yememle 

oldu~omu da lf4ve edersem 

\'aıfyetlml kolıyhkla tahmin 

et1r1ek kabil olur. Vilcodom 
0 kadar yorgun, açlığın teslrlle 
0 kadar bitkin bir halde f dim 

lı:ı gayri ihtl yari sahIIJn bir 

lı:,narını oturuverdim. 
Şi1r1dl dütüoQyorduın, Do· 

•erden ozaklaemak için her 

bllngi tıir vapura blnmeğe le· 

ANADOLU -Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazgaoı 
Haydar Rfiodü ÔKTEl\f 

lınıunıi ne~riyat ve yazı i~leri 
~iidürü: Kemal Talat KARACA 
datebanesi: ., __ _ 

C İznıiı: ikinci Beyler sokağı 
· Balk Fırkası binası içinde 

l'efelgraf: fzmir .. ANADOLU 
efon: 2776 .. Posla kutusu 405 

\' 1 ABONE ŞERAlTJ: 
1 t.~ 1200, Altı aylığı 700, Üç 

}' b •ylığı 500 kuru§tnr. 
8 •ncı nıemlelı:etler için senelik 

•bone ücreti 27 liradır. 
lferyerde 5 Kuruıtur. 

~İi geçmiı nfishalar 25 kuruotur. 

~NADOLU MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 

şebbile etmek, kendi ayağımla 

polisin eline düşmekti. Biruz 

evvel bilet •lıb herçehadıbad 

kaçmığa teşebbüs etseydim, 

ıtmdi belki kurtulmuı olarak· 

tım. Fakat hundan sonra böyle 

hlrşeye glrlşmeğe blrlürlll ce· 

ceHret edemiyordum. Esasen 

Alon Dlkson da elmdfye kadar 

lazım gelen tedbirlere teveesül 

etmfştf. Do verin Fransız sahili 

aşı e lrJnda haftı, C. H. F. tarafından ye 

Rakı içerlerken Ansızın Vuruldu. tim ve yoksul çoctıkıar ıt.a 
-------- kararlaştmlan deve güretl, hı· 

Aydın, (Hususi) - MIJli mü· Eı hl k zırlıklann hitfriJmf'meslnden bu e r elime ıöylemedeo ye. 

Halkevl namına söylevler söy· 

lendi. Ba§ta askeıi muzlkR ol· 

cadelede Demirci Mehmet t1feye re yıkılarak can verml,tir. hafrıya J almıştlr. Bfrcok ıanm · 
arkadaşlık etml,, Nazilli'nin meı Kurıon tam kafaaına rastla. mış develer güreşe ietirak ede. 

mak üzere asker ve orta, ilk 

okulılar telebelcrl parlak bir 

reeml geçit yaptılar. Merasimde 

bur İsa Efe, nelkl gQo fnbey. mıştır. Fmnuı arka tarafında cektir. Bundan sonra spor al11 · 
11 köyünde 12 arkadışlle rıln elli altmış metre uzunluğunda Dlnda bir maç yapılacaktır. 
içtiği bir fmnda 61düriUmöştür. •e yetmiş, &eben Hntlm geniş. Hilaliabmtr koogre~i bu cuma 
Vak'a oöyle olmuştur : llğfnde bir ıokık varmı~. Fm. hükumet hlna11ndıki hoımtoi 

ne en yakın bir liman olması, 

onu bilhassa bu nokta ile 

meşgul olmağa sevkedecektf. 

Zaten 1nglltere'deo kaçan bir 

mahkum, bir cani hep selameti 

Fransız arazisinde aramaz nıı? 

ynlmz san'at meklı!hf talebeleri 

yoktu . 

Geçen yıl bu İsabeyli köyün· nın hn aokaga açılın kapıaroın kıamında toplanacalı.ıır. 
pervazı dıvardan ayrılmak •u· ., 1 d' 

de ıiyfo yapıp rakı tçerkrn tU · .ue e ıye 9:l5 iş tırogrımını 
retlle açılım delikten atP.ıa t>dll h 1 tufan şeyhlerin yakalandıkları mfştlr. v azır amıştır. 

(ırında hı Efe l 2 arkadaşllr. Valr.'a faili bemf'o ortadan 1 - Oıobü!I durak yeri 
rakı eofrasıoı kurmuşlar, ka kaybolwnşea da zıbırı kendisi· önündeki binanın dnarı .ke•i 

Urla'da 
llnva Şehidlc.ri ihti
fali Güzel OJdu .. 

dehler dolaşmağs, kafalar kızı' ni yakalamıştır. Yapılan tabkf . IP-rek bir kısmı yola alıaacalr, 
mağa başladığı bir sırada fırı · kata göre İıaıt Ef P., ırz du~mını genleletilecck \ 'C buradan haş 

Onnn içindir ki DJksoo en 

ziyade kuvveti Dovere vermeyi 

pek tabii olarak düşünecekti. 

Bir parça düşününce, ilk evv.-1 
verdiğim kırar veçbile şehirden 

elbise ıcdarf ldnden de vazgt>ç 
meyi muvafık buldum. 

Urla, 27 (llusu i) - Hava 

~ehldleri ihtifali bugün Urla 

om arka kapısı istikametinden .köyün hülılo kadın ve kızla: lıyarak hüıüu ı;ar~ı 8bfalt oJ 11 • 

bir silah sesi i~itiloılş ve ha rını earkıntılık tdn, baştan rık yapılır.aktır. 
------- çıkarmağa çalııır bir adammı~. 2 - Hüktimet l\ar(uıııodald 

tayyue şubesi tarafından tertlb 

edilen program dahUlnde hava- Bayındır' da Bu yüzden köyde kendisini se- ada lııti1JJIAk edilerek kaldırıla · 
ven ve merhaba diyen kendi cak ve nıt'ydanlık olacaktır. 

Çünkü Alon Dlkeon hu ih 
ıinıalt de düşünerek ona göre 

mn fırtıaalı ve çok yağmurlu 

olmasına rs~men bütün me· 

murlu, mektebUler ve kala· 

balık bir halk lı.ütlestnto iştJ. 

!Uezbaha ve Pazar 
Yeri inşa Edilecek .. 

ıyannda hee on kişiden baeka 3 - Küçük c;ayda JA;,
1111 

v,
1 kimse kıılmamıı. flatrıi Nazfl. ı . 0 

ıı.aldırıuı yapılııcakıı '. 
li'yc bile gt:ler,.k koza damJa . 

tedbir almış ve ben hfr dük-

k:Aoa girer glrmf'Z arkamdan 
yolum kesiimlı olabJUrdi. Be· 

nf m fçin ya 1ahllden denize 

atlamak, yahud da kaderin 

tecellisine fntlzaren bir kö,ede 

kalıb beklemekten başka çare 

yoktu. Bu sırada vakf t bayii 

ilerlemiş, sabah olrnağa olmağa 

başlamıştı. Aydmlıkla beraber 

bulutlu somurtkan bir hava 

çehresini göst"rdl. Oturduğum 

yerden kalkarak etr1(1Dda tek· 

tük otlar bitrr. iş, küçük bir 

patikadan yürOmeğe başladım. 

Düşünen canlı bir foean gibi 
değil, Adeta bJr makine gibi 
adım atıyordum. 

raktJe cümhurlyet meydanında 

yapıldı. Tam saat 12 de atılao 

topla menlılme bıtlaoarak ön· 

ce müftü ıarıfmdan dua oku. 

narak hazır olanlar baş açık 

eaygıh biçimde dinledi. Jandar-

Bay1Ddır1 (llueud) - Kasa 

bamızda bir mezhaha ve pıı.zar 

yul lnea edllecf'ktir. Mezbaha 

I:l86S, pazar yeri de 82:.lS Ji 
rayı ibıle edilml,ılr. Balk 

bundan memnon olmu,tnr. 

Çünktı ihtiyaç hOyilktü. Şehir 

rına 'd ı k 4 - Hllıil rrıektf'bt ıokaa1 gı r:n ame ~ adınları "' 
hile eataıtığı Vt'! ımt:le kadın · ile dfğer eokuklarda 18ğı nı ve 
!ardan temiz bir dayak yldiğl kaldırım hıı:a edilf'cektlr. 

de görülmüı. Jsı Efr.yl öldOre 5 - Park güze ll,·ııirflec,.k 
nin bu yönden bırıcını almak ve burada sinema yapılacakhr. 
letiyen birisi oldu~u ıöyleni1or. Filhakika parkta çiçek, fidan, 

"\ ağaç faaliyeti vardır. Yalnız 
bunlall muhafaza elmr~I de dft· 
şüomeliJf r. Geçen ıene yapılan 
parter ve dikilen çiçekler çiğ· 

oenib gltmietlr. B11n1t çare bul· 

nıak lbımdır. St>ora, park gı· 
zlnosuouo daha mı1kemmel ol· 

muıoıt "mele verUmelldlr. Hu 
suretle rıığhet to artar. 

Ticarethane 
Nakli ma müfrezesi tarafından 2 defa 

bav11ya silah ıllldı. Askerlik 

şubesi başkanı Hay Mehrued 

Ali tarafJDdan ~eciz bir söylev 

söylendi. Daha sonra mektf!b, 

Hler tarafından layYare şebld-

Sonu var -

lerl marşı söylenmlt ve hazır 
bulunanların göz yaşlan arasın · 

da ve baştan sona kadar alkış· 
larla ve alAka ile yapılan me
rasim eona ermJıtlr. 

184 Tftrkçe karşıhklar 

~--------------------------------------------------Mıhremane, - gizlice, gizlice· 

clk, 2. saklıt'a, Hklı olarak. 

Mahruk, - 1. k~ynk, 2. kül 

olmuş, 3. tutoşmuş, 4. yanmış, 

yanık, yangın. 

Mahrukat, - 1. yakacak, 2. 

yangı. 

Mahrum, - 1. cıbıl (hiçbir 

inalı mülkü kalmamı o man.) 2. 
çıgın, 3. çığay (maldan mülkten 

mahrum man.) 4. eJI boş (kılmış) 

5. pay almamış, 6. ülü~şılz (bina· 

slh, hissiz man.) 7. yer!!lk (bas· 

ret ve haset içinde kalmıı man.) 

8. yoksul. 

Mahrum edilmek, - 1. kuru 

kalmak, 2. yığlandmlmık. 

Mahrum etmek - 1. boş hı · 

rakmak, 2. vermemek. 

Mahrumiyet - bun. 

Mahrumiyet duymak - yerin 

mek. 
Mahrut, mahruti - 1. kama· 

Jakh, 2. söbelek (tekerci lrülAhı 

biçiminde man.) 3. söbü. 

Mahsul - 1. bar, 2. bitiş, 

(nebati, zirai mahsul man,) 3. 

bitki (ekin, zirai mahsul man.) 

4. elde edilen, 5. türük, 6. ürgüt 

(eınai mamu14t man.) 7. ürün 

(koyunun, ineğin sütün ve sütten 

çıkan şeyler mın.) 8. verim, 9 . 

yetişen, yetiştirilen. 

Mahsuldar - 1. bitek, 2. hl· 

teğe, a. bltgel, 4. bltlrgen, 5. 

dölek, 6· gelegen, 7. verimli. 

Maheulsftz, - 1. ağ lak, 2. ço · 

rak, 3. verimsiz. 

Mahsup, - 1. geçlrllmlş (he· 

saba) 2 sayılmış. 

Mıhsub etmek, - 1. geçirmek 

(heııaba) 2. aaymık, 3. yüriltmek 
(hesabı) 

Mıhsublıımak, sayışmak 

Mahauben, l. geçirilerek, 
(hesaba) 2. eayrak 

Mahsur, - 1. kapanmış, 2. 
kuşatılmı,, 3. sarılmıı. 

Mahsus, (busustıo), - l. ayrı 
2. ayrtcı, a. ayrılmış, 4. hıtk:ıcı 
5. göre, 6. fstlyerek (kasten bil· 

iltizam man.) 7. özgü (bodlne 
h11t mao.) 

Mahsu&tan (histen), - 1. do · 

yolan ~. kavranılan (duygulardan 
blrlle 3. ıezilen, sezilmiş. 

Mahsut - 1. çekil111lyeo, çc· 

kilemlyen, 2. göze lıatao, :ı. kıs · 
kan ılın. 

Mahşer - 1. döynek (hareke· 

tin kaynaştığı yer mao.) 2. kar· 
gaşalık. 

Mahut - 1. korkunç, korkulu 
korkulur, korkulacak. 

Mahv (mahiv) - 1. batma, 2. 

bahrma, ;3, bozuğlok, 4. dağılış, 

darmadığınhk, 5. kıran, 6. kır· 
gağ, 7. ortadan kaldırma, 8. 
ölüm, 9 . yok etmek, 10. yoyma, 

11. yuma, 12. yumma. 

Mıh vetmek 1. ha!lmık, 

(yenmek, mağhlb etmek man.) 

2. batırmak, 3. hozmık (rnığlıib 

ve perişan etmek man.) 4. dağıt· 

mık (mığlıib ve münhezim etmek 

man.) 5. ezmek ( mağhib etmek 

mın.) 6. gidermek (izale etmek 

mın.) 7. kırmak (mağlup etmek 

man.) 8. korunmak, 9. ortadan 

kald1rmak, 10. öçft.rmek, (asıl 
söndtırmek man.) 11. öldürmek, 

12. dzmck, 13. yok etmek 

Birinci kordonda 96 nu 

marada icrayı ticaret etmekte 

bulunrfoğumuz fıalı mağaza 
mızı Yeni manlfaturacılar cad 
desinde 5 numaralı bfnıya 
nakleuf~imizl muhterem müş 
terflerlmb.e Lildirlrlz. 

Yılancı Zudclcr 
Kumpanyası 

Türkçe karşılıklar 

dağ ya'Dacı) 2. k.Olçe (yekpare 
dökülmOş maden; daha ta·lfye 

edllmemlo maden maa.) 3. nıroıp 
"Metal". 

Mıdea ocağı - } . keyde, 2. kft. 
re (Maden erltmeğe mahsus ma. 
hıJ) 3. ocak 

Maden suyu _ ı. ı!ıkşim, 2 . 
efyU 

Mı ier - 1. ana, 2. anne, 3 . 
clce, 4. öğ 

' Madrup - 1. basılı, l>asılmış 
2. dam_galınmış, damga vurulma~: 
3. düğulen, döğülmü,, 4 . vurulan, 
vurulmuş 

Madam - 1. kalmamış 2. 
yok, 3. yok olan. ' 

Madan - 1. ah 2 ast 3 , . ıo, . 
aşağı 

Mıdut - 1. eag" ılmıcı <> 
·o -· 80 · 

ğışlanınıt, 3. ııağışlı, 4. llBDh~, 5. 
1ayıh, 6. sıyılmı~ 

Mafevk - 1. ileri, ileılde 2. 
ôude, 3. uluca, 4 . üst, 5. aı:ün, 
6. yukarı 

Mafsal - ı 10 t'll 2 • • , . angaz, 
angı, 3 . bağıt, 4. boğ, 5. boğmak 
boğmuk:, 6. boğum, 7. boğun, S. 

ek, 9· ek y~rf, 10. en, 11. kınak, 
12. oynak, l 3. oynak yeri, 14. 
Betik 

Mıfüv - l. bağışlanmış, 2. 
suçundan geçilmiş 

Mağara - 1. anık, 2. biz, 3. 
dağ kovuğu, 4 . bodrum, 5. dö · 

kftk, 6. in, 7. keımellk, 8. kovuk, 

9. kuy, 10. kuruk, 11. obruk, 

12. oyuk, 13. unk.or, 14. uya, 
15. Gğilr 

Mağaza - 1. çomlak, 2. kebh 
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Mağbut - l. imrenme, 2. im. 
renllen, 3. kıekanılmıı 

Mağdup (mığznb) - k•lkıa· 
mıı 

Mağdur - yanık, yanmıe 
Mağdur olmak - Yanmak. 

Mığf lret - 1. hıbtlllk, bılul · 
lık, 2. otüo, 3. ıuç bağıılımı, 
4. yarhğ, f'. yarlığama, ti. yarlı· 
kamı. 

Mağfiret etmek - 1. ötmek, 

2, &uç bağışlamak, 3. &uçtan geç · 

mek. 4. yarlıgamalr, 5. yarlıbmak 
Mağf fret edici - ıruç örh!o 

Mağiub- 1. basınç, basılmış, 
2. ezllml~, 3. düşkün, 4. utulwoı 
5, yetliç, 6. yenilen, yenilmiş. 

Mağlıib etmek - 1. altalaruak 
2. ıhetmek, 3. baiJırnıak, 4. bae· 

mak, 5, durhatmnk, (ıuQnhezlm 
etmek man.) 9, güı,;mek, 7. kar

sanıak, S, sımak, saymak, 9. eııı· 
dırmak, 10. tepelemek, U. yerı· 
mek. 

l\lağlub olmak - t. b.eılmak. 
2. hasınmsk, 3. ba11rgmnmak, 4. 
bozgun vermek, 5. bezulmak, ti. 
ezilmek, 7, kazıLmık, 8. puık. 
mık, 9. sınmak. 

.Mağlubiyet - l. basğu, 2. 

hozgnn, bozgunluk. 3. bozukluk , 
4. düşkünlük, 5. klfan, ö. kuğın, 
kırgınlık, 7. kırış, 8. ıerginUk, 
9. yengfnllk, yeniklik, 10. yenl!lş, 
yen lime, 

Ma~mum - 1. bosuşlnğ, 2. 

bungun, 3. kaygolu, 4. sıkılmıt 
(İçi) 5. B<'rotlnn, 6. tasalı, tasa· 

lanmıı, 7. 1lzgiln, 6ztılmile. 
Mağmum olmak _ 1. ka •· 



Ankara'daki Şehitler Ih- Mısır Kadınlar Birliği Reisi 

t fali Çok Parl!lk Oldu. Kadınlarımıza Siyasal 

Aydın'da Sürekli Yağmurlar 

Türkiye'nin Diğer Yerlerinde De 
Şehidler Saygı ile Anıldılar. 

Hakları Verilmesinden 
Hamidiye Mahallesinde 

1 7 Evi Su Basmıştır. 

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

Ankara, 27 (A.A; - Bugün Kastamoni'de: 
sant 11 de Hacıbııyram'da Şe· Kastamoni, 28 ( A . A ) -
hl dlfk mevldf nde Tayyare şe· Doa Cümburlyet alanında bü· 
hidleri ihtifali yapılmıştır. Me· yük bir kalabalık önünde han 
roalme kaleden ahlan üç atım şehldlerl ihtifali yapılmış ve 

topla başlanmış, bir dakika BÜ· yurd uğrunda ölen tehldlerln 

ren bir ihtiram vaziyetinden rubu saygı lle ınılmıııtır. 
sonra hava kuvvetleri n4mına Sameun'da: 
yüzbaşı Bey Rahmi Türk tay· 
yare cemiyeti Ankara şubesi Samsun, 28 ( A.A ) - Hava 

şehidlerlmlz için diln Cümhnr· 
namına Doktor Bay Raır;ıb, 

luk alanında bfttün Samsun· 
C. H. F. nı\mına Kütahya Say· 
lavı Bay Üaşid Hakkı tarafın· laların ortak olduğu büyftk bir 
dan sözler söylenmiştir. ihtifal yapıldı, söylevler söy· 

Merasimde Kurultay başkanı lendi, bayrağımızın önünde 
Kazım Özalp, Baş Bakan f s. ge~ldresml yap ldı. 
met İnönü, şehrimizde bulunan Konya'da: 
Bakanlar ve Saylavlar, Büyük Konya, 28 ( A. A ) - Dün 
Erkiinıharbiye ikinci Başkam Cümhurlyet meydanında tayyare 
General Asım ve Bakanlıklar şehldlerl ihtifali kalabalık bir 
ileri gelenlerile Türk Tayyare halk önünde yapıldı, ihtifal bir 
cemiyeti, belediye ve diğer te· geçldreemlte nihayetlendi, tay· 
şekküller mümessilleri, kara, yare cemiyeti ve halk nAmına 
deniz, hava kuvvetlerine men· nutuklar söylendi· 
sub birçok zabitler hazır hu· Niğde'de: 

lunmu~ ve askeri kıt'alar, polf& Niğde, 28 (A.A) - Hannın 

müfrezesi, mektebliler de me· ya~ıelı olmaema rağmen bftytık 
rasime letlrak etmletlr. Şehid· bir kalabalığın letlrakfle Cftm· 
lerfmlzln mezarlarını MUli Mil· burlyet meydanındı tayyare 
dafaa Bakanlığı, Ttirk tayyare şebldlerl ihtifali yapılmışlar. 
cemi yeti, Ankara belediyesi, Slnob, 28 ( A. A ) - DO.o 
Tarklye idman cemiyetleri it· Cftmhurlyet meydsnıoda han 

Memnun Olmuşlardır .. 
Kahire 28 (A.A) - Mısır 

kadınlar birliğinin kurucusu ve 
başkanı Hoda Hanım Sarını 

kuroltıyın kadınlarımıza ver. 
dfğl ılyıNl haklar hakkında 

Kahire busuet muhabirimize fU 
slJzlerl slJylemfetlr: 

- Ne mutludur ki Atıtftr· 

kün Nyeslnde doğu tarafındaki 
kadınların peılnde yürtıyen 

Türk kadınları artık bat' tara· 
f1Ddıld kadınları bile geçerek 
tekmil kadınlığa yol açıb göa· 
ıermeğe başladılar. En eıkl 

çağlardanberl Ttirk kız kardeij· 
lerfne hl rçok bağlarla bitişik 

ve kardetlfkle ıukı sıkı bağh 
olan Mısır kadınları Tfirk 
Ulu1Bl Kurultayın kadınlara 

slyısal haklar bağıtlanmasını 
sonsaz ıevlnç ve övünçle kar· 
tıladılar. ÖvOnç ile kutluladı· 
ğımız bu büyük kazanCJn ö!fi· 
nü hem ileri yOrOyOşilndekl 

çabukluk.tan, onblr senedenberl 
acunu hayret içinde barakan 

, Tnrk Ol.kesinin bir yeni sezimi 
olueundıo, hem de ba kararın 
btıtüo dogu tarafı Olkelerln 
tarihinde adalet ve hürriyet 
için yeni bir gOn doğumu açı· 

ıındındır. 

Tftrlrfye'de erkekle kadınlar 
arHında böylece kurulan yeni 
birlik çalıomasının bu birliğe 

daha kavuımuo olmıyan dogıı 

ve batı Olkelerlne bfr model 
olacağına Mısır kadınları gthen 
ile inanıyorlar. Bundan ötftrü· 
dftr ki Mısır kadınlar birliği 

erdemli Tftrk kadınlarını en 
sıcak do~ gularile kutlulıyorlar. 

Bundan dolayıdır kl Ml8lr ka· 
dınlar birliği Atalürk'e ve 
ulusal kurultayına bO.Uln ıcn· 

nun aaygıh hayranına kaynak 
olan bu asil kararlarından ölfl· 

rü derin ve duygulu teşekkür· 

lerlnf gönderiyorlar. 

Borsa 
Doreada dOnkü Oziloı ve za· 

bire eatıeları aşağıdaki ~ekil· 

dedir. 

nznm !Satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

22:3 S. Snleyma. 1~ 50 18 
140 Müııkl. lnhl. 1 O 11 50 
50 Alyotl bira. 17 
35 P .. pacl 14 t5 
20 G. Abdullah 1 l 
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J8 
15 
12 

Aydın (Hususi) - Dün Ay 
dın'a ve vllAyetln her yerine 
çok ılddetll ve ıfireklf yağ· 

morlar yağdı. İkindiye doğru 
Aydın içi.le çok şiddetli aağ · 

naklar yığdı, saat 16 da çar· 
tıyı ve istasyon alanını ıeller 

kapladı. Belediye itfaiyesi lA 
ğımları açarak gelie geçişi te· 
mln ediyorlardı. 

Aydın içinden geçen tabak· 
hane çayı da çok büyOk sel 

gelirdi, sel gece yarıeıoa kadar 
devam etti. Bugün de ysrıya 

inmekle benber devam etmek 
tedfr. Çay bir buzağı ve bir 

çok ağaç ve dağ köylülerinin 
eşyalarını getirmiştir. Buzağıyı 

jandarmalar kurtarmıştır. 

Sel Ha midi ye mahallesinde 
17 ve Güzelhfear mahallesinde 

de 2·:1 evi bir bahçennlığı 

bastı. Nafuscn telefat yoktur. 

Yalnız etyılar ıslanmış v" 
bozulmuetur. 

Belediye il rıiyesl sabaha kadar 
buralarda çalışarak. aellerlo da. 

ha çok yer baemaeının ve zarar 
vermesinin önOne geçmlotlr. 

Aydın Çine yolu bozulmuş 
ve kamyonlar geçemiyerek geri 

'elml~lerdlr. 
tlfakı, Halkevl ve birçok teşek· ıehfdlerl ihtifali bftyük teza· 

~~~~~---~~~~~-
Zahire Satışları 

Aydın Karapınar aras1nda 
Eldzdere ve Kızılçayda iki 

k611er nAmına çelenkler konul· hdratla yapılmıı ve nutuklar n ı n lttlraldle yıpıhnıt aziz te· Ç. Cinsi K. S. K. S. 

moetur. s<Syleomletlr. Merasim yerinde bitlerimizin hatırası anılmıetır. 50 ton Buğday 4 30 4 25 
Ankara, 2'l (A.A) - BugOn tekmil halk, Hker ve memurin 

yurdun her tarafında tayyare hazır bulunmuıtur. 

şebldlerlmlz için ihtifaller ya· Gümdehane, 28 (A.A) -
pılmış, şehldlerimlzln aziz hA· Tayyare eehltlerl ihtifali Cftm· 
tıraları saygı ile anılmış ve hurfyet meydanında mektepliler, 
mezarlarma çelenkler konul· cemiyetler ve bll'umum halk 
muştur. ve memurin, jandarma kıt'alll· 

Çanakklle, 28 (A.A) - D6n 
tayyare tebltlerl lbtlfıll yı.pıldı. 

Havanın çok fırtınıh ve yağ· 
murlo oimHıaa rağmen lbtl fa le 
bOUln halk lttlrak etmiş, mera· 
simde aziz tebltlerln hahrHı 

ınılmıttır. 

81 " 4 30 4 50 kamyon kumlamıılardır. Halen 
209 Arpa ( 10 4 25 kamyonlardan eser garünme· 

32 FHoiye 8 8 25 mektedir. 

30 Sulllm 11 75 11 75 Bogftn Menderesin tatmHı 

8 Nohut 6 50 6 50 ve ovayı kaplaması bekleniyor. 
200 ken. palı. 210 410 Menderes taoıncı ovaya bGyftk 

75 B. pamuk 53 55 fayda ve bereket getirir. Boa· 
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----------------------------------.--------------------3, sıkınmak, 4, somurtmak, 5.f 
tasalanmak, 6. Ozelmek. 
Mağmum havı - ı. boğoak, 

2. bulkuluk, 3. bulutlu, 4. pün· 
giilük. 

l\1ağrlb - 1. batı, 2. batıeığ, 

3. geçtan (mukablU: ertan), 4. 
gQn b.:ttın, 5. gftn batar. 

Madelet - yarlı (bük.Om, adli) 
Mağruk - 1. batmış, 2. bo· 

ğulmuş, 3. karmış. 
Mağrur - ı. azgın, 2. azmıe, 

3. batı yukarıda (mec.) 4. çalımlı, 

5. dlkbaş, 6. dik köz, 7. kendini 
beğenmiş, 8. kofalak, 9. kuduruk, 
10. kurumlu, 11. şişik, 12. şiş · 

klo, 13. kurumlu, kurumsuz. 

Mağrur olmak - 1. kurulmak, 
2. azmak, 3. böbürlenmek, 4. ça· 
hm satmak, 5. çoksunmak, 6. 
kabarmak, 7. kanırkıımak, 8. ko· 
falmak, ko2almak, 9. kurum 
satmak. 

Mağrus - dikili, dlkllmf ş 
Mağşuş - l. arsız (temiz ol· 

mıyan man.) 2. çepel, 3. karışık, 
4. katıklı 

Mağz - 1. beyin, 2. iç, 3. 
lllk, 4. öz (lüp, cevher, iç man.) 

Mah - ay 
Mahru - ay yüzlü 
Mabbemab - aydan aya 
Mahiye - aylık 

Mehabet - 1. aybar, 2. gös· 
terlş, 3. korkunçluk, (. parlak 
görünOş 

Mahal - l. budal, 2. kent 
(kasaba, şehir mın.) 3. orun, 4. 
yer, 6. yöre 

Mahalli ikamet - 1. ev, 2. 
evlek 

Mahaııt - yerli 
Mahalle - 1. tarmık, 2. oram, 

3. yöre. 
Mahalleli - Kondaı. 
Mahııet - Atiklik, 2. becerik· 

Ullk, 3. dfUekllk, 4. lrvem, 5. 
ltlkllk (çabukluk, temizlik mın.) 
6. ustalık, 7. uıluk, 8. ordum. 

Maharetli - 1. atik, 2. hece· 
rlkll, 3. dtılek, (. eli uz, 5. usta. 

Maharetsiz - beceriksiz. 
Mahıtret kazınmak - 1. uslıt· 

mak, 2. ustalaımak, 3. oıılanmak. 
Maharetle idare etmek - aktıt· 

mek. 
Maharetli rehber - Yurcu. 
Mabasln - 1. görklOkler, 2. 

güzellikler, 3. lytlfkler. 
Mahbub, mabbobe - 1. kelet, 

2. oynaş, 3. severçe, 4. sevgili, 5. 
sevilen, 6. sevük. 

Mahcub - ı. erlnclk, 2. lsmık, 
3. kıerık, 4. oyatlı~, 5. sıkılg1n, 

6. sfngln, 7. tımsık, tutuk, 8. 
utanan, 9. utangaç, 10. utangan, 

11. otanmıı. 
Mahcob etmek, - 1. bozmık, 

2. utandırmak, 3. yOıftn dtııftr· 

mek. 

Mabcub olmak, - 1. ayının· 
mık, 2. bozulmak, 3. kflç'iik dfte· 
mek, 4. oyalamak, 5. sıkılmak, 

6. utınmık. 
Mahcubiyet, ı. lr, lr, 2. 

utanç, 3. utangıçhk. 
Mahcubiyeti muclb, - utanı· 

cak. 
Mahcuz, - 1. sığılmaı,, 2. tu· 

tok, totulmuı. 
Mıhdud, - 1. az, 2. çevril· 

mit, 3. eksllr, 4. gödök, 5. kHa, 
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------------------------------------------------------6. aınırlanmış. I Mahluk - 1. çayan, 2. deb· 
Mıhfazı - 1. belik (ok mıh· renlk (mtıtebırrik man.) 3. Ulrt1k, 

fazaeı mao.) 2. giz, 3. gökoek, 4. 4. yarıdalmış, yaratılmıı. 
kap, 5. kutu, 6. aaklak (bir t•· Mahlul - 1. andır (11hipıiz 

yln saklandığı yer) 7. drUlk. 
Mabf 1 - 1. glıU, 2. lllkb, 3. 

yqık. 

Mahflyen - 1. el altından, 2. 
glsllce. 

Mahf 11 - 1. cerge, 2. dernek, 
3. toplantı. 

Mahfuz -1. bank (mahfu11 yer 
mın. Yk : barınmık) 3. bellen· 
mit (ılhlnde mahfuz, eıberlenmle 
man.) 3. gltzetUk, 4. gôzetllen, 5. 
kuytık (kuytu yer man.) 6. kuy· 
to (mah(oz yer man.) 7. öğrenfl· 

mlş (zihinde mahfuz, ezberlenmlt 
mın.) 8. tıakh, 9. saklanmıt. 

Mahir - 1. atik, 2. becerikli, 
3. cmk, çırık, çertk, 4. eli 

eğimli, 5. eU uz, 6. tetik, 7. 
usta, 8~ uz. 

Mahiyet, - 1. iç yflz, 2. ken· 
dilik, 3. n"lfk, t. nitelik (kıya · 

fet mın.) 5. özlük, kendüzlOk, 
6. tın (ruh mın.) 

Mahkeme, 1. eavlllk, 2. 
sorav (eikAyet, davı man.) 3. 
yarguç, 4. yargu yeri. 

Mahkeme kararı, - 1. törö, 
2. ya.rgu. 

Mahkuk, - 1. kazılmıı, 2. 
kazınmıo (yazıldıktan eoora çıkı 
ile bakkedllmlı man.) 3. kaznaklı, 
4. oyulmuş. 

Mahkum, - polon. 
Mahkum etmek, - 1. bellemek 

(tecziye etmek man.) 2. yargor· 
mık. 

Mıbkumlyet - çıtlıı. 

kalan mtllk man.) 2. boı (sahip· 
siz man.) 3. çözülmüe (hılledllmlt 
mao.) 4. dağılmıe, (halledllmlt 
man.) 5. erlmiı (halledllmlt mın.) 

Mahlut - 1. ılaımın, 2. arı· 

sız (gayri safi man.) 3. çandır 

(buğdayın ıtrpı ve çavdar ile ka· 
rışığı melez mın.) 4. çıynatık, 5. 
çepelli (arpanın, buğdayın tat 
toprakla kanımışı man.) 6. çıtrık 

(seçllmlyecek derecede kımoık 

yazı v. e. man.) 8. karıkh (boğ· 

day ile arpanın karıtmıeı man.) 
9. karııık, kantmış, kırıetırılmıe. 

1 O. katağ, karık, 11. kıtıklı 
Mahmul - ı. ytıklenmle, yük· 

letllen, 2. yökla 
Mahmum - sıtmalı, ııtmalan· 

mış 

Mahmur - ı. sargın. 2. ıüz· 
gOn, süzük (bakıt hakkında) 3. 

uyku tıekını 

Mahmuz - 1. tepki, 2. tepgtç, 
3. tepkeç, tepgeç 

Hılıpes - 1. dam, 2. zıadın 
Mahpuı - 1. bulgun (tutsak 

man.) 2. bulun (tuteak mın.) 3. 
peklik (bağla, kapalı man.) 4. 
totk~n, 5. tutsak 

Mahreç - 1. çıkacak, 2. çı· 

kak, 3. çıkılacak yer, 4. eığıt 

Mahrek - 1. döogtU, d4ogül, 
2. yürence 

Mahrem - 1, elhlrl, 2. gizli, 3. 
içli dıth, 4. içre, 5. söylenmez 
(saz hakkındı) 

Mahremi has, inal. 

dan ötürü: çlftçllerlmiz ıevin· 
mekte ve bayram etmektedirler. 

Macaristan' da 
Büyük Bir Dava .. 

- Baıı 1 inci eablfede -
uyandırmaktadır. Suçlu aleyhine 
bergiln mahkemeye yeni yeol 
ihbarlar yapılmaktadır. Görü· 
nOıe ve suçların mahiyetine na · 
zarın Mateo, idam edUecekıtr. 
Çünkü sırtında vatana htyanet 
damgası vardır. 1933 teki Ma· 
car komünist ihtilalini bu ha· 
zırlımıotır. Gizli mahkem,.ler 
kurarak tedhiş usulü ile bir 
çok klmst'lerlo idamına karar 
vermiştir. Suçlu, vaktUe Ruı· 

ya'ya kaçmış ve 1926 da Mı· 

carlstan'a döndükten ıonra ko· 
münlst P!opagandası yaptığı 

Jçln 8 sene hapis yimlttlr. Bo 
cezaeını dı bitirmiştir. Şimdi 

vatana hiyanet soçlartlc muha· 
keme edilmektedir. 

Ayandan 
Fırtınasındayız. 

Barometre elin çıkmaktadır. 
Yağmurun devam edeceği an· 
latılmaktıdır. Ara·sıra fırtını da 
esmektedir. Takvimlerde gördi· 
dftğOne göre bu fırtına Ayından 
fırtınasıdır ve bir hafta •ftre· 
cektlr. 

.Mücadele 
Sivrisinek, 
Karasinek Mflca· 
delesi Hazırlığı Var. 

lzmir'de yapılacak ııtma, slv· 
rf ılnek ve karaelnek mGcıdeleal 
1 çln hazırlıklara bıılanmıetır. 

Belediye baıkanlığı; belediye 

bıt beklmUğiaden yapılıcak mft· 
cadele sistemi hıkklnda bir 
rapor hazırlanmasını lstt-mletlr. 

Mftcadele rapor ve pllnı ha· 
zırlandıktan aonrı İzmlr'deld 
doktorlar dı bir toplantıyı çığ· 
rılank mfttaleıları sorulacaktır. 

Gnmrnk Beyannamele· 
ri Etrafında Bir Ziyaret 

Şehrimiz Tilrkofis mftdüril 
Bay Akil Emrullah; dan ağle· 

den sonra gilmrftk baemtıdGr· 

ltığüııe giderek Ankarı'dan ıeh· 

rl mlze gelmlo olan bıomGdftr 

Bay Sami Pank'ı ziy1ret et· 

mlı, yeni beyınaameler itinin 
son tekli etrafında konuımuıtur. 

ödemiş'te 
Halkevi iyi (.alışıyor .• 

Ödemiş, (Huausi) - 15.1.35 
gecesi Ödemiş muallimleri Ulus· 

evinde bir toplantı yapmıılar· 

dır. Toplantıda fcnnü okulaaı 

okutarlırından Bay Sadık "Ter· 
blyeclllkte nazari bilginin ge· 

ıekUğl,, mevzuu Qzerlnde bir 
söylev söylemiştir. 

16.1.935 gecesi Uiuse•I bir 
halk gecesi yaptmıebr. Bu 

münasebetle H. F. bıeklnı l. 
Yaylı c:MnaOf!ret adabn ftze· 

rinde bir konf er11nı vermletlr. 
Şiirler okunmuı, ıeçme moılk 
parçaları çalınmış, halk nezih, 
unutulmaz dakikalar yııımııtır. 

Ödemle Budunevl yeni bir 
dilzenle ite koyolmuıtur. Bu· 
donevlnde halk gecelerinin her 
yedi gtınde bir yıtıtllac•ğı 

eöylenmektedir. 



*umumô Harpte Türkiye 
CasusDaro. de Dngnonz 

Ymn: Conl Bolıan 1 Te&lka uamar..,,67 

Rişar, karşısındaki Türk zabitini tes
hir edebilmek için uğraşıyordu .. 

Y ınınıu ıtı.hh muhafız Ye lardı. Çok def• •det& kar•nhk Zenci; Rltu'ın ı6alerlae hiç 
ılse blsmet edecek bir adam denecek yerlere girip çıkbı.r. dlkkıt etmiyordu. Onan için 
•eririm. Ayal •amanda Çat•lca· Eri bulmık kolay bir it :de· Rl .. r; söylediklerini ytlkaek ıea· 
dıkl lof»ta kam•ndaaına ela ğildi. A11i• yukarı d6rt betylz le tekrar etmege mecbur oldu. 
bir telgraf çekerim. Bu aayede metre kadar llerllemlılerdl. Eri Banan tlzerlne; oıua boranla 
rah•tça n emnJyetle yuifenlsl geçmlı olmaktan Rlpr kork· ihtJyar Ye Zımbezi'de te11dGf 
yapmıı olananus. Bay Rtlate· maga baılımıttı. RHtlıdıldan ettiği Yunın ttlccırlarına ben-
mfn de 1Gnltlntl •bnınız fena her hıngl bir klmeeye 10rmık slyen · ılımın bir •dım geldi. 
olmH. ta doğra değildi. Enıen onla· GfUerek ve paytak paytak ytl· 

Rltaı; t•m odadan çıkacağı rın dlllednden ınl•mıyı~· rtlyırek onlara yıklıttı. Rl .. r: 
ııncla kamudaa on• bir zarf tardı. - Oturunuz, dedi n ne 
içinde bir telgraf nnti : En nihayet buldular. Bırep lçeniaiaP Diye ıorda. 

- K•ptanınıs Şeak'e ılddlr, bir kıhYehıne idi. Kıpıaın Gse· İhtiyar : 
rinde blçlmıls bir yuı ile yı· 

ona •erini• dedi. Rl .. r sarfı 1 h - Şurup içerim, cenbını 
sılmıı 11A. K6rpıuo,. eY 111 

ıçmaclan cebine koyda Ye çıkb. udı leli. İçeride bir IAmb• ya· •ereli. 
Şenk oldukça h11ta idi. RI· nıyor .., iki aç adım da kaçak - Sis Bay KôrpıNoeanas 

ıar ona bir kari bıraktı, 11hbıt .., •A•ç maaalırdı oturmuılar, değil mi? Arkadıııma baruını 
'fe afiyet temenni etti, bir 11ıt llpn içiyorlardı. gôatermek lıtedim. S.hçeli evi. 
ıonn tren hareket etti. Her Kahn 11mırJadı11r, bir zenci nlzi n buradaki eğlenceyi bıı· 
ngoada iki Alman muhıfım kah""lerfnl getirdi. Zenciye Al· kalarınclan duymuı. 
nrdı. Peter'le Rltaı ayn bir mmnca Bay Kôrp1110 ile gôraı- - Y ınıhyonunuz ef endlm. 
ngonda balaaayorlardı. Rlpr; mek istedlklerfnl ıc'Syledller. - Sonu vır _ 
o ıırada kaptana verilmek he· 
re kelldfllae Yerilen telgrafı Seferlhi11r ııliye mahkeme· y•b kararı Yerllmtı Ye bir gana 
hatırladı. Ve çıkarıp okudu. ılnden: maımele yıpdmıy•nk tıbldka· 
Telgraf reıml idi .., mahınl· 1 - Seferfht.rın turıbiye bn dnamı 28 2-935 tarihine 

--~----......... '.$ 

Satışta Boyok Kolaylık, U~un 
Vade, 7 Numaralı Kataloğu

muzu isteyiniz. 

$TELEFUNICEN 

I • 

yab Rltar'ı gGldtlrdCl. Telgraf mahalleainde klln •ğ tarafı te•dtlf eden perıembe 11ıt 1 o 
aynen '6yle idi : hafı• mutaf• ni tol tarafı gtlntlne talik edllmittlr. Bin•· 

BOURLA BİRADERLER vE.şsıl:ı:t:m• 
sGanetçl ıabh nl ırkııı emYall enıleyh hukuk uıultl muhıke-"Kiaunaenelfn 30 anca gil· 

ntl gemlnl.e bindiği ınlıtılın metruke 1rnıı cepheıl yol ile meleri k•nananun 141 inci 
Br1ndea adındaki adamın der· mahdut Ye yO• elli arıın mu· mıddt1lne tevfikan mezk1lr 
hal te•klfl ile baludaıunuz nbbuadı bir miktar 1Vloyu gıyap kararının dahi UAn ıure. 
••r ••bıtuına ıı·ın.,, hawl yuk1r111 iki oda Ye ı11ğ111 tile tebllğlae kırar •erilmlı 'fe .__

1 
b 

1 
d' 1 d 

J"' um r e e ıyeı D en: 
Rl .. r·, 1 ... 1 .... L Peter'· gxa. Ud oda Ye yanında bir mat· gıyıp klrarının bir ıuretl de § 

122 57 11 b d il 
.., 1:1--11 .., u - • , rı e e mu· 

terdi. Oalar artık peki• umın bağı buluıo 2500 H11 kıy· mıhkeme dhınhaoealne tıllk hammeaeli 58 namarab ıda· 
eoma lıtaabal'a nneaklardı. met takdir ediltn •e ilk ahcı· •ıbaımfbr. nan Dr. maıtıfa cıddeel ıra 
""e•-f c·n-• Lılın""ı •·nl· aın Y•-ef!Detl tlserlede a.t6n· Maddelıleyh ma••ffer hamdl L d 

26 1 ..,, -r• "' -· .. "' J"' -,, ıo .. ağın ı num•rı ı •rNyı 
d-n tel-' -L-....Lf•r, nlhıy•t de bıraklM bnn bosalank ynm Ye Yaktl mesktlrda izmlr ti 

1 72 10 t 
11 ., e·- -w-&.._..a.., "' AYe o anan , me re m · 

\amaaclana yuacaldardı. F•kat lklaei derı 251·935 gGafla· ticaret ~ıllye mahkemesi ticaret nbbıındıkl kıımın ııtıtı bele· 
ODiar il ..... Lıhae1ya Lıdır ço . dea ltlNren: dalrealnde tahk1k•t h&kiml hu· di L 1 1 d Lf rt 

~ • ye enclmea ... em n e.. P · 
tin m•n-'lı" makıada vırmıı 2 - Ve o mahallede uğ •orandı iıbıtı •ftcut eımedl6f d . 1 d L 

1 .., aı e nıme 111eı n e "e açı .. ar ır· 
balanaClklardı. tardı ılyı barımı tol tarafı takdirde hakak aıaltl mahıke· mı ile 2.2.935 camarteıi gtl . 

Rfpr; ba mtlblmmıt iılle ol· hafız muetıfa nl ırkuı hafı• melerl kaaananaa 405 inci na 11•1 16 dı belediye daimi 
dokça belAya gtrmfıtl. Şimdiye muıtafı hırımı Gatl yol ile mıddeılne tnflkaa bir daha eac8meniode lh•le edilecektir. 
kadar çok Gstlla.ıG7ttl. Şimdi lıe çe•rlll 800 lira luymet takdir m•hkemeye k•bal oluamıyı· Bu k111m anıyı lıtlnk için 
hanları teallme gidiyordu. Yani edilen kaprhıne ilk ıbtının cağı 98 408 inci madde mucl· 10 lira muHkbt teminat ile 
ikinci 'fe daha baydk bir teh· yasgeçmeıl lserlne tlattlade blace haımın dermeyan ettlil 16yleaen g11a .., uıte kadar 
ilkeye.. bınkmı kararı bosal1rak ikinci Yak'•lın ikrar etmit ıddoluaı· belediye eacamealne mtlracaıt 

Petet yaaılmız bir ad•mdı. bir defa 25 1 935 glatlnden cığı U•nen tebllğ oluar. 307 olunur. ıs 20 24 29 137 

Ba •niyet Rl .. r'ı fena halde itibaren oabeı gln mtlddetle lsmlr tle1ret •ıllye mıbke· Belediye deHlrlnde kullanıl· 
Grkaua. Bakkmd• Çıtalt•e1'yı ıçık ınt1rmal• çıklnlımfbr. meıl ticaret dılreabaden: 806 mak tlzere 1020 Un bedeli 
telgraf çekllmlı olmuınd•n O ıtladea itibaren anbrma Kereıtecllerde makim y uıuf mub•mmlaell 34. toa kok kö· 
korktu. Fıbt •ler telgraf gel· prtDamelerl mahkeme kale· n Kadrinin Hukıtı Ali Kemal mtlrtl eaclmeD k•lemladekl 
llllfle ceaenlla ona tık.ip ettir· mlnde açıkbı ltdyenler her l•Hfladan emre muharrer ıene · prtaımeal veçlıllo açık ekıilt· 
illetine hiç liuam yoktu, der· muraf utd•n mıldıa verile· de mlatenldea 750 liıanın me ile 2.2 935 camırteel gtlna 
baı yakalanırdı. lhdm•I oalan cektlr ahcıların % 7,5 pey pa· c.hılll hakkındı Kırııyıkı bın· uat 16 da belediye daimi en· 
takip ettJrmeliae hiç ltlsam raelle eeferlhlear ınlh hlklmli· ka 10kağındı mukim No1ted ctlmenlnde ahnıc.ktır. Bu işe 
'okta, derlual yakalanırdı. lb· ğtne mGncaıtları n eoo aıtlD· Bımdl aleyhine ikame eyledlgt lıılrak için 128 lira muvakkat 
tlaaaJ onları takip eden Bay de bırakmı gla6 de 9 ıubat dnınıa tahkikatı emuındı teminat l&zımd1r. Söylenen gtın 
ita.tem idi. Korka içinde nl· paur gBnCl ıaat on altıda eefe· lbrH olu .. a aenedln tahkikatı Ye nete kadar belediye enca. 
lııyet Çatale1'da mtlhlmmıtı teı· rlbl1tr mahkeme kaleminde için 20.12.934 tarihine teea· menine mGracHt olunur. Şart · 
11- d L le -L. l' ·ı ıı.a ı 301 name örnekleri beledl•e idare - e ere-. ıa-a • geçil er. yıpılıcağı an ° anar. d6f eden peqembe gOntl 11at J 

1>1 bi Al L ı memurlu,.undın ahnır. ~ pr; r maa u-.er ne hL 10 da dHetl mGtesımmın tebJf6at e l İzmir ıicartıt aellye mı .. e. " 156 17 21 25 29 
nrd paun111a Derede ol~uğa mumaileyh Nuaret Hamdi'aln 

"" meıl ticaret dılreeladen: 700 lira bedeli mohammenell ıorda. Aaker; Rlpr'• dik· f lkamet•Ahı meçhul baluamuı btr Kereıtecllerde mukim yoıu -e K111ıy•k• Yamanlar ıayu branı· tokık pterdi. Sokagın iki 1 itibarile gasetelerle ilAo ınretl· 
'4 .... Lıdrl ala aYokatı ali kem• muları için 11tın ıbnacak olan tafınd• ruıa9t1releri harap ot .. , • le icra Jubamıı idi. 
.... r-- ... _ muharrer ıe · 2500 kilogram kortun boru 
..... , bir blum eekl ma,.uılar tarafJDwıD emre YeYllll mezkılrda dnetl ka· 

e td 750 liranın belediye enctımen kalemindeki ~'l'dı, Sındl onlara blrletecek· nede mfbten ea nuniyeye lcaMt etmedl~nden 

. . . 
JSTANBUL AN KAılA IZMIR 

talipler 53 Ura moHkk.at te· 
mlaıtla sc'Sylenen gCln ve IHte 
kadar belediye enc8menlne mi· 
racut edeblllr. 
Şutname 't'e kepfoame bele· 

diye b.tmDhendlıllğladen abmr. 
25·29·3.8 266 

10515 lira bedeli keılf 11 yan· 
gın yerinde yıpıl•cak park için 
40. 71. 75. 82. 86. 89. 92. 97. 
100. 77. 73. 67. 41. 72. 76. 
numarala adalarda Gıerlndekl 

molozların nakliye temiılenme 
lol belediye eactımen kAlemla· 
deki prtnıme Ye ketlfn•me 
Yeçhlle klpılı l•rf la 12·2·98ö 
tab gtlnG eaıt 16 da belediye 
d•lmi enctlmeninde ihale edl· 
lecektJr. Ba ite lttirak edecek 
talihler 789 lira muYakkat te· 
miaıtla tekllfnımelerlnl lh•le 
gtlntı nihayet 1111 15 e kadar 
belediye rlyaeetlne tevdi ede· 
blllrler. 

Şartname, proje ve keılfna· 
meler belediye batmflhendlı· 
liğlnden ahnır. 265 25 29 3 8 

1 - T•ıınmuı y11•k olmı · 
yan ıllAbluın ılım 11tımı hık· 
kında kanun. 

2 - 2503 •yılı adliye harç 
tırlfeıl bnunaaon bası mad· 
delerfnl değlotJren kanun. 

3 - Buğdayı koruma kaau· 
nunun bazı maddelerini değlı 
tiren kanun 

~tinci mıddeılai drğttdren 

kuun. 
Yakanda yaaıb lltnl.r bele· 

diyede herkealn g6reblleceğl 

yerdeki ilin t•htaıını 111lmııtır. 
Berkeece blllnıio. 304 

§ - 820 !lr• bedeli mu· 
hammenll 58 inci adanın Dr. 

Moıtaf• caddeıl yın 10ka~nda 
12 numınlı ıru11uı llbe olu-

n•n 265 metre marabbııaclakl 
k11m1n •tııı belediye ~nctlmen 

kalemindeki prtaame ile 2. 2.• 
935 camarteıl gflnG 111t 16 

da belediye daimi enctlmeninde 
ihıle edilecektir. 

Bo kı11m ıraayı ittlnk için 
24 Ura maYakkat temlaıt ile 

ıôylenen gtln Ye 111te k•dar 
belediye tncflmenlae mtlncut 
olunur. 15 20 24 29 135 

§ - 3500 lira bedeli ke· 
ılf Jl karııyıka yamanlar ıuyu 

lçtn 175 •det plıton rotılif 
eklllbre veyahut 250 adet tar· 

bin ıletemlndea ıbaacak olan 
ıu ••tları belediye eacClmeD 

kılemiadekl keolfname •e t1rt· 
nameel •eçhile •çık eksiltme 

ile 2 3.935 camırteel gtıntl 

ıaat 16 da İzmir belediye daimi 

eacamenlnde açık ekıiltme ile 
ahaacıktır. Bu ite lttirak için 

263 lira muHkkat teminat 
le ı 11L..alf hakkındı Karpyıkı ban· h LL d h L L 1 ha prtaameıl nçbile n •çık ek· 

t kah'feaia •lli•yı inerken .... aa .. ıa ı uau.. uıu cı mu . Ilı il 12 2 935 1 
tıo( k ı ka ıokağaada makim mauffer kemeleri kanununun 401 inci 1 me e · · ıa 1 gtlnft nunu muv.kiı;atlnln bası me· Şartaame .., ketlf.,.me lımlr 
1 o tlseriade olduğunu eöy· ledtAI uat 16 da belediye daimi en· 
"lbl .. •. Şa halde timdi onu hımdl •leyblne ikame ey e• mıddeıl bllkmbe tedlkaa •ı· · nddını muaddel 3 Nlı•a 1339 beledi•e bıımlhenduHğladen 

4 - lnıihıbı meb'uıan kı · ltzımdır. 

"" d " camenlnde ihale edilecektir. / 
••~ kolda anmak )Azım gell· da••••• tahkikatı eına11n 1 yab kararı nrilmlt n bir gtl· tarih ve :120 eayıh kanunun ıba1r. 14 17 24 29(122) 
torda. ibraz olunan ıenedla tetkikatı nı muamele yıpılmıyınk tıh· Bu ekıiltmeye lttlnk ~decek ~UIUllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllUlllll!lll!l!llllllllllllWllPlll!fflllll!llllllll 

Soka&• daldılar. Sokak çok için 20-12 934 tarihine teeadaf klkıtan devamı 28·2·935 tari· ynm ve vakti mezkılrd• fzmlr _ 11 11 = 
Jıi:ıtl. Lea .,. • .,.r ıtlpr6Dtllerl eden pereembe gln6 ıaat 10 hine trndClf eden pertembe ticaret aeltye mahkemeal ııca. § Doktor -
k ld ·-e- ela dueti millesımmın tebllpt ıaat 10 gOaflae tıllk edllmiı· ret dıireıiode tahkikat blklml " ınyor 'fe pek fena bir mıa· 
1, mumılle•h mauffer h•mdlnia tir. Binaenaleyh hukuk uaolft huzoTondı lıbata vQ~ut ı· tmedl· z k A • Ih h • 
.r• arzedlyorda. EYier kealf J e aı ra ım 

hır tekilde mealu\n gibi g6rG lkametgAhı meçhul balunmııı mahakemelerl kınonaaan 141 ğl takdirde hukuk ueulfl mu· 
116 ltlb.rtle gazetelerle il•a ıure· inci m•dde•İae teYf lku mu· hıkemelerl kanuaanon 405 el 
1 torda. Çanktl batan kapı· b dd ı f Dabilı·ye Mutahassısı ır.ı- L tile len kıbnmıı idi. kılr gıyıb kararının dı 1 llln mı eı ne in ikan bir daha 

'iti atlme kime kadınl11 otur· 
tQ•'tt L_ Ye-1 mesLArdı dHell ka· ııuretile tebll,.lne karar nrilmlı mahkemeye kabul olanmıyae161 iLi i o_ 1 L k No .ı5 Beyi r O L nd a. U11flHı 6rtlltl idi. Ba· ...... •u e e .. ne °"Yer IOaa · !t ~ amamı .. ar1111 ı •. :•q aokatın nihayetine geldik· aunlyeye icabet etmediğinden ve gıyıb kaannıaın bir ıureti ve 408 inci m11dde mucibince Ôlledea ionrı 8 - 6 ya k•dar bııtalırını k•bul eder. 
erı111 ••nnocllyorlar, fakat bir hakkında hukuk uıultl muha· de mahkeme dlHahıueelne t•· h11mın dermeyın ettiği vak'a· TELEFON : 

3808 '- il l y1 kemeleri kınununnn 401 lael ilk kıhnmıııır. ları ikrar etmle ıddolon•ca~ • ;;. ·,:.:;.:-!"0rı~:~ ......,. ı.n .... ınflluı ..- Mlldtheh11ı N-• e.....ıı ;ıı ... 101ıu1 oıuaar. HdmdiilidilWW& 
~~~~_...._~~~D-..~ılıl.lılıii~~~~~ ........ -....~---~~ı.........ı.-.-_...---....aı.-.~_.._.~~~~ ....... ~~~~~...-.-
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- Olıvıer ve şüreka Ôksnrcnler! Mut- : • • 

Si Liınitet Vapur laka (Okamentol) Sı. 1ZM1 R 
Ôksnrnk Şekerle- ~ E f Ah ı• b ı.: 

Acentası rini Tecrftbe Edi-~ sna ve a ı an~ası 
Akşehir bankası= 

Sermayesi: 1,000,000 T.L: 

u~möır ŞlYllbesö 
lk lncf kordonda Borsa civarında k~nd i bln at110dıı 

TELEFON:2363 --····----
Hcrtürlil Banka Muamelatı, Emtca 

Kumusyooculuğu .. 

Müsait şeraitle mevduat kabul edilir 

Hububat, Qzftm, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
yağı, afyon vesair emtia kumueyonculuğu ya· 
pıhr. Mallarm vilrnduoda sahiplerine en milsa· 

it şeraitle avans verilir. ---
11111111111il111 il 111 111 nı u 111111 u 111111111111111111111111111111 ~ 111111111111111111 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAl~ KUMPANYASI 

11 HERCUI~ES,, vapuru 29 ikinci Unundan 31 ikinci Ununa 
kadar Aovers, Ret t.rdam, Amsterdam ve Hamburg için yok 

alacaktır . 

11BERMES,, npuru 9 oubanau 14. ,ubata kadar Anvera, Ro· 
t t rdam. Ameterdam ve Hambnrg limanlar1 için yük alacatır. 

Cendelt Han. Birinci Kordon 
T~ I. 2143 

Tb~ Ellermao Ltne.s Ltd. 
• ·ROUMELİAN,, vapuru 2G 

tkiocl kanunda Li vnpool vt· 

Svvansea'dıo gelip tahliyede 

hıılunacakttr. 

.. TRENTINO ,, npuru 30 
f kinci Ununda Londrı, Hull 
ve Anvers'ten gelip tahllyt:de 
bulunıcak ve ayal zamanda 
Londra ve Bull için yak 

alıcıktır. 

The General Stum Navf· 
gatlon Co. Ltd. 

11STOR K,, vapuru limanı· 

nnzda olup Loudra için yilk 

alacaktır. 
Deutt1cbe Levante Linfe 

"ANGORA,, vapuru ay so
nunda Bımburg, Bremen ve 
Aovers'teo gelip tahliyede bu· 

1uuacıkt1r. 

Not V urut tarihleri n •a· 
purlann lalmlerl Gzerlne deni· 
tlklllderden mea'ollyet kabol 

edilmez. 

niz ... 

ve Porjeo Şahııpın 
En Oetno Bir Mns- ~ 
bil Şekeri Olduğu· · ~ 
nıı unutmayınız. >Qf) 

~ 
Ku "·vetl i MO.s bil ~ 
fstiyenler Sıhhat ....ı 
SftrgQn Haplarmı Qf) 
Arasınlar. ~ 

Maruf Eczaneler· ~ 
dt!n Arayınız. rl) 

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Merkezi : i Z M 1 R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, Turğutlu 

Alaşehir, Tire •. 

---·---
Hertflrln Banka Muamelatı Yapar .. 

Bir een~Jlk mevduatı % 6 
Allı aylık ,, % 4,1·2 
Vadesiz bel!abı carilere o/o ( faiz verir. = 

lzmir Maarif Mndorloğondeıı: 
Karaburnn merkez okulasıoın 915 lira 74. kuru~luk su j şl 

29. 1.935 gününden bıt,tlamak üzere 15 gfin için açık: ekelltm\yc 

konulmuotur. 

Bu işe lııtekli olanlar ketlf ve oartoam~sini görmek i1zne her 
~iln Maarif mOdiırlil~Qne t"biltmlye girmek lstfyenler do 1 J .2.9!35 
çarşımba giinO ıaat 9 dan 12 ye kadar 6!l liralık teminatı mu· 
vakkate ile birlikte viliyet encdmeuine mftracıotlan ilA:ı 

olunor. 29 :l 7 11 ~05 

Hususiye t\10-
' •GANYMEDES., vapuru 23 şubıttın 28 şubata kadar Aovere, 

Roterd ıun, Amsterdam ve Hamburg için yok alacaktır . 

SVENSKA ORJENT LINIEN 

11 BLALAND., motörti limanımızda olup yükünü boşalttıktan 

sonra 29 lklncikiounda Roterdıtnı, llamburg, Copenhagen, Dant· 
zıg, Gdynlı. Goteburg, Oalo n lskandlnavya limanları için yük 
alacaktır. 

Fotoğrafçılık ---·--·---
Maki uelerimzi 

Filimlerinizi 
Camlarınızı 

1 
~----~I·---.. V. N. 

VV. f'. H. Van 
Der Zee 

lzmir Muhasehei 
dorlOğünden: 

İdar,.i buıusiyel vllıiyıııte alt Narlıdere eıki mezarlık mnklinıJt! 

ki in tarla ü~ ıeoe müddetle icara verilmek üz :re mflr.ayedeye 
çıkarılmışea da iıtekll olmıdığıadan 10 gün tenıdld edllmletir. 
Taliplerin 6,2,935 çerşamba güoü sut 9 dın 12 ye kadar En· 

11SMALANO,, vapuru 8 şubıtta Roterdım, Hımburg, Copen· 

btgdo, Dantzlg, t,;dynia, Goteburg, n ukaodloevya liman 

lırı Jçin yük ılıcaktır. 

SJı~RVlCE MARITl~ ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için her oobe, gilode bir Muntızam Sefer 

"l'ELES,, npuru 15 martta gelip 16 martta Maltı, Bar 
ıeloo, MınUya n Cenova'ya bereket edect"ktlr. 

" ALBA JULYA 0 vapuru 12 merlta Lcklenmekte olup ayol 
gilode Mıha, tJarselon. Marailya ve Ceoova'1a hareket edecektir. 

Yolcu n yük kabul eder. 

Hımlv: ltlnlardıkl hareket tarihlerindeki değiofkUklerdeo acente 

mee'ullyet kabul etmez. 
Fezla tı(eillt için ikinci Kordonda Tahmil v~ Tabliye ~lrketl 

binası ırkaaındı Fratelll Sperco acentalığana müracaat edilmeıt 

rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

Fotoğraf kigıt, kart ve fotoğ· 
raf malzemenizi bizden alınız. Her 
çeıit amatör itleri kabul edilir ve 
en iyi cinıten Ugıt kullanılır. 

Atölyemizde 
Müeeııeaemizin çektiği foto&· 

raflar, kart poatallar ve agraodia
mıolan t vaiyedeo oıüatı~oi gö· 
rilyoruz. 

Ucuz, gO.zel, zevkli, le· 

miz, çabuk, taze iş ve 

malzeme ile aj 

Hamza Rflstem 
Emirler Çarşısı 

, 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"' 

= -----
~ 1111-------i Umduğumuzdan üstün Çıktı. ! 
~ - =-~ 

~ Ucuz - Temiz ve Sıhhi Bir Gıdadır. ~ 
= = ~ Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür.. ~ 
~ izmirde acentamız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticaretha· ~ 
~ nenin 8İparişini kabul ediyoruz. Ankara orman çiftliği mftdflr· ~ 
~ lflğDne milracaat. Fazla izahat izmir'de Ege palas ve Şehir gazi- ~ 
~ nosu mflsteciri Tftrkmenoğlu Murat Beyden alınabilir. _i 
'"'4/Jftllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~-

-

Aylık elektirik 

~1asrahuız yüksek mi? 

içi gazli 

lambalarını kullanınız 

Bu marka az ~arf iyat, bol ışık, 
ve uzun ömflrlfldOr. 

Mehmet Tevfik 
Bnyok Elektirik, Telefon v~ 

~talzemeleri deposu. 

Peşlemalcılar N. 77-79 Tel. 3332 

& Co. 
OEUTSCBE LEV ANTE LlNJE 

"DERıNDJE,. vıpnru 2 eu· 

batta bekleniyor 6 şubata ka 

dar Anverı, Roterdım, Ham· 

burg n Bremen için yftk 
alacaktır. 

11AQUILA., npuru Annıs 

ve Hamburgıan yok çıkarmak 
üzere 16 şubatta bekleniyor. 

11ULM,, vapuru 15 oobauı 
bekleniyor, 20 şubata kadar_ 

Aovere, Roterdam, Hamburg 

ve Brr.men için ynk alacaktır. 

ARMEMENT B. SCBULDT 

HAMBURG 

"HA~SBURG ,, Hporu 23 

tubaua bekleniyor An•era n 

Hımburgtan yftk çıkarıp Ro· 

terdam ve Hamburg için yak 
ılıcaktır. 

JOBNSTON LINE LTD. 
11 KENMORE ,, nporo 29 

şubatta bekleulyor, Lherpul 

ve A nvereteo yok çıkarıp 

Butgas, V arnı ve Kösteııce 

cümenl vllAyete gelme)erl. 308 

Kışlada Mfts. Mev. sabo alma komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilAnlar 

Manlıa aıkeri ııatıo alma k:ooıleyonundan: 

Clnıl klloıu 

Sabun H500 

1 - Merkez kıtaatı ihtiyacı için yuk:mdakl sabun açık ek· 

ılltaıiye konulmuıtur. Şutnameılui bedelsiz olarak Manisa aı. 

ea. al. ko. dan alırlar. 

2 - lba&eat 6 2 935 çartamha g'1aü uat 15 de ıç1k eluUtme 

ile Maoiıa 11. ıa . al. ko. nu11d:ı yapılacaktır. 

3 - MoHkkat teminatı 20 liradır. bteldUerln belli güo ~e 
ıaatte mezkdr komlıyoaa mGracaatları ilin olunur. 

176 18 2~ 29 :ı 

M6ıtahkem mevki sa. al. ko. nandan: 
Miktarı Cioıi Mulıam. b .:deli B~her kilosu· Teminatı mu yak · 

Kiloeu 

1000 Yerli cıva 

Lt. Kr. 

1000 

DUO tıhmln 

edilen f latl 
Lr. Kr. 

:100 

kate akçeıl 

Lr. Kr. 

225 
Aıker ihtiyaC1 için yakarıda cins ve mlktuı yasılı bin kilo 

yerli cın ıçık ekalltme ıoretlle ııtıo ahnacaktır. lbaleel 14.şn· 
bat.935 perıembe güaO aut 15 te kıılada Mı. m•. 11. al. ko. 

nonda yıpılacakhr. istekliler şartnamesini her gan kıtlada M!. 
mv . ... al. ko. noadı görebilir. EbUtmtye lttlrak edecekler 

ihale gOııü 2490 eayılı 

ye 3. cil maddelerinde 

hezır bulunmolır.. 

arttırma ye eblltme kanununun 2. el 
yazıh veıikalarla birlikte komisyonda 

29 3 8 13 310 için yftk alacaktır. 

TBE EKSPORT STEAMSBIP •==================="9'jl 
CORPORAT,ON 

.. EKSELSIOH ,, vapuru 10 

eohatı doğru bekleniyor, Nev· 

york için yok al•caktır. 

"EKSMJNSTEH,, npuru 18 
ıuhata doRru bekleniyor, Nev· 
york için yök alacaktır. 

N. 8. - Geliş tarihleri •e 

vapur tarthlerinı.lf! •centemiz 
hiçbir mrıı'ullyet kabul ctmu. 

T,,ltıfon Nn 2007 2fl0~ 

• 
Kitab, Mecmua 

bOınlerinize, Suğ· 

lam Cild Yaptır· 

mak isterseniz. 

Yeni Kavaflar çarşısında 

34 Numarada 

•ALI RIZA• 
Mftcellitbaneeine uğrayınız .• 

Yerli Bıçak Ve Hassas 1.,erazi 
imalathanesi 

Hüseyin Usta 
---··•·- --

Herne' i b:çak \'e el terazileri toptan VP peraken· 
de sipariş kabul olunur. Terzi makasları, ziraate 
ait hern~vi alat imal olunur .. 

lZMIR Kantarcılar t:ıır~ "'' No. 39 -
Alameti 14,aı·ika Horozdur .. 

Ünlvenltede Döçent 
Muario Profeeör 

Dr. A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Haetalara bergüo öğleden 
eoora bakar. 

istiklal P.adde1i No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf . ı ı:; TAN BU L 
Telefon : 49250 

Doktor 

Ziya Hamdi 
Kulak, Borun, Boğıs 

mfttahaH111. Camadan baş· 
ka hergün haııalarını 3·6 
ya kadar kabul eder. İkin· 
el Beylt:r sokağı, Beyler 
hamamı kar11111 No. 41 

Telefon: 3686 
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