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~kono~ide Atatürli., Yarın (Bugün) Is- lrak'ta Orta Fırat Çevre· 
evletçı , • d f Ç k 

Siyasamız. tanhul a Şeref Veriyorlar. sın e sy~n ı tı .• 
Plttinıizin ekonomi alanındaki • Irak Kralı, isyan Bölgesinde Savafiil 

:ttlaihi de•letcilikdir. Yalnız he· J l b } H Jk Bü ük K l K } ff V ~,~ tkleyelim ki bizim devletcili· s an u a ı, y ur arıcıyı arşı amıya a- H ı· il"' E . 1• 
ıt~" hertiirlü it imkil.nlannı ken· a ı an tmış ır. 
h 

11 
e toplıy•n, teklere hiçbir iş zırlanmakta ve Sevinç içinde Beklemektedir. 

~td~tnıyan tam bir devletcilik de· 
--------------------

Berllo, 15 (A.A) - Alman met kuvvetleri 12mayı b&1tır· 
1?, 

}tr ~İ~inı devletciliğimizin mahi· 
~1

111t anlıyabilmek için ilköoce 
tt~~tııııın karakterine baltınak ge· 
t~ ıt. 1'ürk halkı disiblincidir. lfü· 
'İ~ 1'rihinıizi inceleyiniz, göTecek· 
'Gıı ı ~ Türk'ün tarih boyunca bü· 
h~ ° C§s~ zaferlerini baoaran en 
di k. kuvvetlerden birisi disiblin· 

t. o· d tıı, 11.İhlinci bir halk daha o-
111 lıtıdan herıeyi yokardao, hükd· 
ııı:tn, devletten bek.lemiye alış· 
~ ır, Uza5a gı'tmiye ne hacet ... 
'tıd' 6 Ü lııif •rtıiıe bir bakalım: zümlerl· 
ı.~ 1iitilQlerimizi, incirlerimizi ea· 
~dıtırnız seneler avaz avaz ha· 
h~ • hCUtQmetten imdad istiyen 

tr deıcı . • ? a·. el mıyız .. 
ı~~d tıırn gibi endüstrisi olmıran, 
~'" 'll ipliğine kadar herıeyı de 
tttt'dıııı. getirten bir meınlckette 
de 1 <ııı. senedenberi tarihsel Parti 

• tt n:1 
)tt ~....t.: yapmasaydı bugün yer 
t~~ l' köşede belirmiye baıhyan 
~~U l!tıdiistrimizin ortaya çıkması 

01\lt mn idi? 
)'Pııı ~er tarihsel Parti devletcilik 
ı.'11 'S.tdı oo eenedir memlekette 
}Q)1ı!''YUa: milyon ~r~lık de~ir· 
~~ tıı olabilir mi ıdi?. Eskiden 
~ derniryoUanmn nasıl yapıl· 
~1 hepimiz biliriz. Ecnebi bir 
~. : dar bir sermaye ile işe baş
~~/."letten aldığı cTeminat ak· 
~~ ile iıini bitirir ve biçolmazsa 
~tııı ~.dokuz sene geçtiği toprak· 
tılııs iliıtni emer, kuruturdu. Bu· 
ı,~~ı'••'• kadar giden, Malatya' dan 
~· geçen yann Diyanbekir'e, Er· 
~il~~· Van•a, Erıincan'a ve Er· 
~ Q • da.yanacak olan demiryol· 
'e 't~p l'ilrk kollan, Türk kafası 
l~P\11 ~ Berınayesile yapılmış ve 
~>"t~0l•a hnulaı: sırf devletcilik 

1) ••resinde olmuştur. 
~ltıı: sene evet dışardan aeker 

it~ h~ .Çocnklarımu:a verecek bir 
~le~:~ bile yapıtmuken bugün 
\n it~ tı.n dört bucağında kuru· 
Ilı.~ te~l' fabrik.alan hem bize hol 
ı."'tt~, '~. yetiştirmekte ve hem 
~111--- &0tıderebilecek halde bu· 

he h tadırtar. Halbuki ayni tec· 
~ ... lllld 
b·"' h· an kırk yıl kır.dar önce, 
~it h~~e, fak.at devletci olmıyan 
~ ~~ tı:let tarafından yapılmıo ve 

~ 11t tr teker fabrikalanmn kor• 
~lllıı.ıı a•lii k:ırıısında Beykozda 
~ de ~teker fabrikası bir iki yıl 

11llıu1 .'1J>ılannı kaP.amıyo mecbur 

~.~Ilga 
;. ltll:ıiy ıı dışardan ipekli kumaş 
·ııı eh· 
l't ~l{l ıç ihtiyacımız yok. Ya· 
ı~ d-, h lı.ınıaşlar da, pomuJı.lu· 
,~de •'ı dokumalan do Umilen 

'~ti ~ ~iik.dmetin devletciJik 
~b· llitııı; Yesı.nde yapılacaktır. 
\' ht111t Y'llkıında söylediğimiz 
~~ llıdır ~ alll'aya dikkat etmek 
h~ t. ıt.ı hıı 'I'iirk devletciliği her· 
~li~'t hıralc dak, salan, teklere hiç· 
~'1'. de~ild_ınıyan tam bir devlet· 
ııı~11'.~ tekı ır. Bizim devletciliğimiz 
;. ıa· er 8 • • • 
... ,~ 111, )' • erıoayesınıo yetişe• 

~, •~a~ '1lt~etniyeceği ve başara• 
tt. a •tıd dı ' b 'i iıtıd a r. Eğer devlet ser• 

~t ~ tad •da yetişmeseydi bugün 
llttı · r,h~~ deıniryolomoz olabilir, 

'tehit· •cıbk bizde bu kadar 
~. l:l, ltdi. 
il~ t ta 
~~ el ll ttı~'ll tekrar ettiğimiz gibi 
~ .._ •ttı:rı: q' "'4Cti ın birinci ve en bü· 
i tıld Yeu. h. 
~~ l llh . • . erşeyi nazariyelerin• 
~~. u~d tibı \'eyahud acunun di
h~~ hit, e Y•pıldığı gibi değil 
' 'k ı. gerekli olcbıgu oekilde 

~Ilı teırıe.i •11d Yo yalnız ODU 
l?, 

lstanbul, 15 ( Hususi ) -

Relslcumor Atatürk, bugün 

(Yaran) lstanbul'a şereef vere· 

ceklerdfr. Bu sevinçli haber, 
letanbol' u baştan başa altika· 

landarmış ve Büyük Kurtar1 · 
cıyı kucaklamak istlyen lstan· 

bul halkı, gözlerini yola dik· 

mlştlr. 

Atatilrk'üo teşrif haberi üze· 
rlne boracı terribat ahom11:ı ve 

istikbal , bazırlıklarma başlan· 

mıştır. 

Cumurrelslnln, yarın aaat 

kaçta Ankara'dao hareket bu

yuracakları henüz malum de· 
ğlldir. Bununla beraber, vUA 

yet ve Cumorlyet Halk partisi 

heyeti idaresi ve şehir ko· 
rultayı dyelerl, BüyOk Korta· 

rJcıyı karşılamak için hazırlan· 

mışlardır. 

A{at\irk'iio geleceğini haber 

alan İstanbul halkı bu akşam· 

dan hazırlıklara koyulmuş; dük· 

kln, mağaza Te evlerin bay· 

raklarla sösleomesloe başlan· 

mışlır. 

ajansının Bağdat'tan ögrendiğl· mığa çalışmaktadır. Hdk-amet 

ne göre orta Frat bölgesinde azıyanların totondukları yerlere 

(Mnıtakasıuda) bir azma (İsyan) yapılan uçak (Tayyare) bom· 

çıkmıştır. Kral bu çevrede sa· bardımanlarının beklenen etke 
vaş halt ilin etmiştir. Hilkti· 

Kars'da Yer Dep· 
renmesi Devamda 

Kars 15 ( A. A ) - Digor 
çevresinde yer deprenmesl ara · 

Jıklı olarak hazan şiddetli ha 

zan haf tf olmak üzere müte· 
madlyen devam etmektedir. 

Digor bölgesi (M1ntakatıı) beşik 

gibi geceli gündilzlD ııallan· 

makta ve derinden korkunç 

Irak kralı Gaıi 

VJIAyet erkıinı ile C. H. par· derek AtaUlrk'ü karşllayacak· raf1Ddan candan şenlikler ve 

sesler gelmektedir. Otozo aşkıo 

(Mütecaviz) köyde tek-Uik kal · 
mış, çatlak binalarla dıvarlar 

sarsın tanın şiddetinden yıkıl· 

maktadır. Dlgoru.n ilzerlndekl 
bir tepe 15 metre genişliğinde 
ayrılmıştır. Birkaç yl"rlerde ıo · 

lar çıkmaktı ve bazı sular 

kaybolmaktadır. Yorulmak bJI. 
mlyen villyet yardım kolları 

bfttfto yardımı yerinde yap· 
ma\tadır. 

(Tesiri) yl gasterdfğlnf ve bazı 
azıların (Aetler) alllblarını bıraktı· 

ğını ve taraltarlarmın kaçmak· 
ta olduklarını blldlrmlştlr. tisi idare heyeti ve şehir kurnl· lerdır. sevinç tezahüratı yapılacaktır. 

tayı Byeler1nden birer heyet Bftyük kurıarıcının teşrif J .. ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-··-· .. --·-.-·-·-·-·--·-·-·-·-·-·-·-.-·--·~ 

_.,ı_.,,_eı_h_ud_ud_•ar-=ın=a =ka=da=r =gl·=m=iin=ase=be===tlle=l-sıa_nh_u,_ha_1"_· ,..;...__. 1 tal y a v e H a h e ş i s t an I si . 
Buyıl Bozdağda Kayak - ' 

Sporuna Başlanacak Bay Mussolini: "ltalya'nın Aldığı Ted-

Cuma Günil ödemiş'e Gidilecek 
Bu Güzel Yere Çıkılacaktır 

ve 

Ödemiş Adagüme yolu üzerinde son bayram intibalan ve Bozdağ köyü 

ilbay General Kızım Dlrlk başlanacaktar ve bu gerçektir. 
don gazetemize aşağıdaki he· hogftn (DDn) Ödemiş kayma· 
yanalla bulunmuştur: kamından al iığım telefon ya· 

- Bozd•f da 1850 yCUuek· Zl8lnda 1850 yüksekliğindeki 
Hglnde Ça•dar yayltaında ~nd· Çavdar yaylAıına çıkıldıgı ve 
111G11dekl kıı kayak ıporona - Sonu 5 inci 70zde -

birlere Kimse Karışamaz!,, Diyor. ______________________ .. ______________________ _ 

(900) Bin Neferden Başka Daha ftç Kalem 
Askeri Silah Altına Alınacakmış ... 

ltalyan 

-~~~----------~--~---------
Roma 15 (A.A) - B. Mos· B. Muesollnl kara, deniz Te ile danıımakta olduğu sanılıyor. 

• sotlol Senatoda Habeşistan an· hava kuvvetlerine dayanarak Bay Grandi Slr Con Saymen'le 
laşamazhğı için Fransa ve İn· büUln Avrupa devletlerile açık göriişmüştür. İngiltere, Babe· 
glltere tarafından Roma'da bir ve verimli bir elhlrlfği siyasa· ılatan'a itidal tavsiye eyJemfştlr. 
demuı yapıldığının kat'iyen sına devam edeceğini kıyt ile İetanbul, 15 ( Hoaosi ) -
asılsız oldugonu ltaJya ile İn · balyan aakert kuvvetleri kim· İtalya · Habeşistan lhtllAfı git· 
glltere Fransa arasındaki doru· tikçe tehlikeli bir şekil almak· 
ma göre böyle bir demarşın tadır. İnglhere'nln İtalya nez· 

ileride yapılacağmı ııanmıdığını dinde yapmak istediği leteb· 
söylemiştir. ten bahseden Maseollot: 

Mussolfnl Avropa'da hezır 

olmak ve doğa Afrlkaeıoa H · 

ker yollamak tedbirlerine kim· 

senin kauşmığa hakkı olmadı · 

ğını, Habeşist11nla anlaşmazlığı 

gidermeli. için uzlaşma komite · 

sine tkt delege tayio ettiğini 

fakat Hab~şistanda flerliyen 

seferberliğe, sllAblanma karşı · 

sında hayale kapılmamağa İtal· 
yanın borca olduğano ve Av 
rupa doramu karşısında 19 l2 

sınıfından başka 1911 ve 1914 

ve 1914 st0ıf larının da etlAb 
alt1Da çağırılacağını dokuz yüz 

bin neferin ihtiyaca klf l oldu· 
ğono, bo kuvvetlerin milkem · 

mel saretıe ıllAhlandmldıklarını 

dı UAvı etmlıtlr. 

Bay Mussolioi 

seyi tehdit etmiyor, banşı, ko· 
royor, demiştir. 

Londra, 15 (A.A) - İngiliz 

kııblneainln ltılyı ·· Habeş ger· 

glnUğinl gidermek için Roma 

- Bize klmııe karışamaz 

Demiştir. 

Habeşlatan'dakl yabancı dev· 
Jetler tebaası, alte!erlnf Adle· 
ababa'dan uzaklaştırmıya bış · 
lamışlardır. 

Roma'dan haber verildiğine 
göre, iki bOkumet, elçtlerhıl 

geri çekmek Oızere bolonuyorlar. 

Satış 
Kooperatif· 
leri Kuruluyor 

Ankara, 15 ( Hoeoei ) 
Hükftmet, eatıf kooperatif teri· 
nln bir an evel korolma11ua 

karar vermlıtlr. 
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TeOyaz.o 
• 

Parti Kurultayının Habeşistan Heyecan içinde 
Dünkü Konuşmaları. Ul l K 

Gnno.n 
Kflçflk Duyuınlatl 

Atatnrk'ftn Cevabı 
~o· 

C. H. Partisi dörd6acO ~ı 
rultayı münaaebetlle Tl .,.ıcı 
odası baokanı bay Hakkı ~· 
oğlu tarafındın Atat6rk'e ~,. 
len tele aoığıdakl cenb r 

-us ar urumu, Müdahale Ederse 
Saracoğlu Bay Şükrü'nOn Adli Isla- 1 · l K · d A } k 

batımız Hakkındaki izahatı. ta ya urum an yrı aca mış .. Bay Hakkı ı...ar 
Ticaret odası baıkanı. ,.. 

bkara, 15 (Hususi) - C. 
B . partisi kurultay ayelerJne 
Orman çilf llğlnde bir ziyafet 
nrllmioılr. Bo ılyafette, Ata· 
tOrk de bulundular. 

Ankara, 15 (A.A) - C. H. 
Partisi kurultayının bogiln Ab· 
dalhallk Renda'nın baıkanlı · 

gında yaptıgı toplantada dilek 
encGmenl m11batuı tızerlnde 

glırftomOştOr. Bu g6rGomelerde 
bazı murahhaelar tarafından ileri 
IDrfllca mGtalealara kartı Tüze 
gllmrGk va inhisarlar ve ;:,d ha· 
kanları izahat n malumat ver· 
mitlerdir. Taze bakanı Saraç 
oğlu Ştıkrfl ıo l11hatı vermlıtlr: 

Sayıa arkadaılar, 

Baycık denimin ıosyal alan· 
da baoırdıgı tılerl arasında ıdlt 

ıallhat baOlı batını bir lıerdlr. 
Yeni rejime devredilen Osmanlı 
adliyesinde taze teşkllll için 

daıanalmeıl mamkan olan alı· 
temlerln hepıl bir arada ve 

çok karışık bir dftzenılzllk 
içinde yaııyorda. Bir yandan 
dlnıel temennileri tatbikte uğ· 

rapa ıerah mahkemeleri on· 
laran yanı batıodı bambaıka hu· 

kok karacılerlnl lırnek edinen 
tflıel mahkemeler, öte yandı 
meıbeptaılarının ahkamı ıahısl· 
ye davalarına bakan kllıe ve 
hana mahkemeleri n nihayet 
kendi uloısal kanunu n uıol· 

lerlne glıre Tark toprağında 

hGkftm nren konaoloelok mah· 
kemeleri orta çağı batan ko· 
ıurlarlle yaptan bir durum 
halini almııtı. 

O suretle k.l bir mahkemede 
aelA kabul edllmlyen bir eıat 
dlger bir mahkemede yer bu
luyordu. Tdrk yardonda, yer 
y6zGade aıağı yakarı meYcod 
devlet aaym kadar çeşitli kazı 

mercileri ğörQlftyordo. T6rk 
aloıonon yGksek onurunu T6rk 
hakimlerinin uloHl benliğini 

aaırlırca h1rpalamı1 olan kapl· 
tftlAeyonları şimdi arpermeden 
nasıl dOtOnebllfriz. lıte teıkl· 
lAtında annnındakl lbtlıam 

kadar zayıf olan ceçmlo zam•· 
nın terlat mıh kemeleri tapf . 
tftlAıyonları mezhep imtiyazları 
mektebslz ye yabancı hAklmler 
hep birbirinin dilinden, kltab· 
lar1ndan anlamıyan klmsıılerden 
mlteeekkll mahkemeleri tam 
abenkllıllk ve böyle derin bir 
girdap içinde bolonuyordo. Bu 
enkıs Oıtftndedlr ki, bugftnka 
tek mahkemeli merclll adliye 
cihazı kuruldu. 

Muhakkaktır ki, ulusların 

Ulıel tarihinde hiçbir adliye 
cihazı bu kadar çetin ve bu 

kadar farklı tartlar karıısında 

kalmamı11 hiçbir uloıun çocuk· 
ları bu kadar baycık ve ıeref il 
bir iti bu derecede bışarıkla 

yapmamıştır. Çdnkd kanonlar 
aaallerl b6Uln teıkUAtın aoa 

prerııslblerl birdenbire battan 
baıa değiıen bir anda hiçe 
inen herıeyl yenlbaıtın lığren· 

mek yak.amtı ahında kalan 
bogılnk.ft nesle dflşQyoı. Artık 

adllyemlzln dönmOı aosyallıt· 

lerln 'ıtarı olan kanunları lhtl · 
yıllan bir yana bnakarak dur· 
madın flerliyen sosyetelere ya 
kıadaa eeaalara kHutmuı ol· 
muıadu bakkde G laeblUrla. 

fükl devrenin orta çağı adliye 
lerlae (imdi prenslb nizam ve 
ahenk gazeten bir tGzel cihaza 
aahlb boluonyoruz. 

Arkadaıler, Comurlyetln bu 
gftıel izerlni, bunu batarın 

partinin delegeleri önGnde saygı 
ile anarım (Alkıılar) 

Şimdi adalet .. al•nında eıkl 

devrenin tereddtıtle dolu hayatı 
yerine soıyal nizami koran Ta· 

zlh ve sarih htıkumlere dayanan 
kanonlnla karıı katııya hulu· 
nuyoruz. Bu bakımdan eıld 

ltlyatlann tamımını bir yana 
bırak.ıh yeni hayalı bir anda 
ve keıln olan geçlılmlz her 
zaman yolumuzu aydınlatan 

bir örnek olmuıtur. Yeni ha· 
yatın icaplarını tetkik ederken 
tftzel alandı da dalma kat'i 
adımlerla yftrtımek azmindeyiz. 
Şimdi tGzel bakanlığı ile ilgili 
dilekler hakkında da dlyevde 
bulunmak isterim. 

A - .Ntıfaı kaydının dOzel· 
tllmeıl itlerinden harç alanma· 
maıı hakkındaki dilek geçen 
yılın llkkAuonoudı tefsir yo 
lile yerine gelmiş oluyor. Bft· 
yftk kamutay 844 11yılı kara· 
rında nGfoı kanununun özel 
hGkGmlerl lhtln eylediğini 

göaGmaeyerek bu kanunun 
11 inci maddesinin hakcım yCl· 
rOmde oldo~ona karar ver· 
mlıtlr. Ba krrarı gôre nftfos 
kayıdlarının dtızeltllmealnden 

harç alınmamaaı icabettlğlnden 
harç kanununun ıyr1ca tadi· 
llne IGaum gôrülmemlotlr. 

B - E-tlenme lolerlnde kol· 
lanılan kAğıd kıymetlerinin 

azaltılmaıt hakkındaki dilek 
tayyare cemiyetinin gelirine 
dokunur. Bu hayırlı lıln öy· 
lece kılm11anı encftmcnde onan 
mııtır. 

C - Belediyelere kazı hak· 
kı verilmesi haıusondıkl dileğe 

gellnbe, 'fllılyet belediye baı· 

kanlarına be~ liraya, kazı idare 
başkanlarına Qç liraya kadar p•· 

ra cezaaı tayla etmek hakkını 

veren 2575 aayılı k..nunun bo 

yolda atılmış bir adımdır. İda· 
ri mercilere bazı hallerde kaza 

hakkı Yerilmesi hoıuef esaıh 

bir tetkike tlbl totulmuıtor. 

Mahkeme yftkftutı azaltmak 
için Bollanda Ye Belçlkı'da da 

bu vadide alınan tedbirler 
Bolgarlstan'da daha gentı mlk· 

yasta tatbik edllmlye baılan· 

mııtır. Bulgarların birkaç ay 
önce glrlotlklerl bo denemenin 

sonuçlarını dikkatle izliyoruz. 
Bu alandaki tetkiklerimiz ıonı 

erince kararımızı vermlı ola· 
cağız. Önemli bir iş olduğunda 
tGbhe olmıyan bu hususun 
tatbikinde ölçtılO ve he11ph 
hareket, tflzel kurumunun za · 
rori bir lcıbıdır. 

D - Villyet kongre dilek· 
lerloln bir k.11mı da açık yer· 
lere hılklm tayini tek hAklmll 
mahkemelerin yeniden toplu 
hale getirilmesi bazı yerlerde 

mahkeme açılmaıu hakkındı· 

dn. Kadro derecelerindeki ıhen· 
kalzlik dulayıılle husule gelen 
bu nzlyetln eebeblerl birçok 
bot laaklmllk "H mlddel ama· 

••••• 
İıtanbul 15 (Boaud) - BGtftn Habeıiıtan heyecan içindedir. Uloılar korumu mfldahale eder · 

ıe İtalyı'nın kurumdan ayrılacağı söyleniyor. İngiliz gazeteleri vaziyeti çok vahim görftyorlar. 

Kurultaya gôaterdlgtolı erld'' 
den duyguya teeekkClr ed 

Atat6rk .... ··• ....... 
Standardizasyon işi Kabul Edildi. Bafra 

Evvela üzüm, incir, Son- Gölonnn Sa

ra Da Yumurta ve Fındık bibi Kim imiş? 
lıtınbul, 15 ( Hosoıl ) 

Kokftrt Satışı .-
tzmır memurları tıd;-... 

kooperatifi; lhtf klra ıoe ol•· 
vermemek için perateode fJ'' 
rak kftkilrt aatmağa bıılıoat 

Tarihi Neşriy81 ı.ı4 
Sôke muallimlerine ıaıe~. 

herine İzmir ve hıYallel ,,,J· 

Standardize Edilecektir .. 
Ankara, 15 ( Huıoıi) - Mahsollerlmlzfn ıtandardlzaıyon lıl 

etrafında alAkalı tedklkat yapılmıı ve eneli GzOm, incir sonra 
da yumurta ve fındıkların ıtandardlıe edllmeıi kararlaıtırılmııtır. 

Yurdumuzda ilk Tahsil 
Teşkilatı Büyütülüyor. 
ilk Tahsil Görecek Çağdaki Ço

cuklarımız iki Milyondur. 
Ankara, 15 (Bososi) - ilk tahsil çağında bulunu iki mil· 

yon çocuktan yalnız yarım milyonunun okumakta olduğa anlaııl· 
dığıadan, ilk tabıll te1klllt1nın bayatalmeai kararlaetmlmıotır. 

Yeni Vapurları Ismarlıyacak Olan 
Heyet Avrupa'ya Gidiyor. 

htanbul lö (Buıuıl) - Denlzyollan ltletmesl adına npar 
slparlı etmek Gıere Ana paya gidecek heyet, bugGn hareket 
etmiştir. 

Yeni Kazanc Kanununda Vilayet
ler 6 Sınıfa Ayrılıyor. 

Ankara, 15 (Hoıod) - Yeni kazanç yaıaıında •ll&yetler altı 

sınıfa ayrılmakta, Lıtınbal birinci; İzmir 'fe Ankara ikinci sınıf 
sayılmaktadır. 

Tarikatçıları Muhakeme Edecek He-
yet Eskişehir'e Gönderildi .. 

Ankara, 15 (Buıoei) - MllAt tarlkttçılannı F.ekltehlr'de 
muhakeme etmek Ozere ikinci blr .. mabkeme heyeti ganderllmlotlr. 

lrak'la Yapdığım1z Tashihi Hudud 
Protoklu imza Edildi. 

Ankara, 15 ( Hosust) - BGkumetlmlıle Irak bOkdmetl ara· 
ıında tanalm olunan taehlbi hudod protokolu bogan Dıt leleri 
Bakınhğında merasimle lmzalaamııtır. 

mUiklere istekli bnlunmuından malın gerekli olmadığı Koral· 
doğuyor. , tay encGmenlnde geçen mftza . 

Gene hakimlerin aıkerllk blı · kere sonunda anlaoılmıştlf. 
metini yapmak için ıyrılmıt ol· Baycık devrimde tGıe bakan· 
muından ileri geliyordu. Kad· hğına yak.en ilk ödn devrim 
ıo vaziyeti dOıeltilerek hakim· hukuk ılıtemlae uygun ka · 
lere normal terli lmklnları ve· nonlara almak olmnotor. geçen 
rllmlt ve son çıkan hakimler dört yıl içinde bir yandan bu 
kanunu ile de hakimlik ve yenileme hareketinin tamam· 
maddelomomlllk mesleklerinin }anmasına çalışılmıı, öte yan· 
tanzim edllmlı olmaaı adliyeye dan yeni kanonların tatbik 
girmek lstlyenlerln •ayHını ço · alınında tam fayda verebilme· 
ğaltmıftlf. Bunlara dıo bayılın lerl boıuıonon devamlı ıorette 
zorlukları itibarile katılanlar da tetkik ve teminine lınem Ye· 

nrdır. Hakimliğe yeniden gir· rllmlotlr. Bundan baıka teokl· 
mek lıtlyenlerln ıayl81 altıydıa IAtın imkan nhbetlnde gellı· 

aımııtır. Bunlardan bir kısmı meal ve bilbaau bAklmllk ve 
yeniden mesleğe ılınırken vazı. mGddelomumlllk mealeklerloln 
fele~lnde sadık kalarak batan . eb~lyet ve eeclye bakımından 
dmldlerinl mealeğe bağlamı o tamimi ~ belllbath meıgalemlz 

olan hakim ve mOddelumoml· arasında yer almııtır. Böylece 
lerln ilerlemelerine engel teı· bo ıon yıllar yeni kurumu 
kil etmeleri ehemmly~tle gôıö · tamamhyan kanunları hazırla · 

nGnde tuttoğomuı bir esastır. mak 9e onların ıoıyal bOnye· 
Bu tedbirlerle botlukların ted· mlze intibakını lnançlıyan ted· 
rlci olarak dolmoı olacağını birleri almaklıı1 geçlrmlı oloyo· 
ummaktayız. Nahiyelere bakim ruz. Yeni kanunlardan icra ve 
tayini hakkındaki lıteğln yakın lf IAs kanonunun değlıtirllmeıi 

bir samanda yerine getirilme· OçGnca kongrede 19 vlllyetln 
sine lmkln yoktur. Bunlar dı· dHek.lerl araıında bulunuyordu. 

padakl cllleklerln auara aba· - Soau 6 Del ya.de -

Bos~yln adında blrlıl, Bafra 
gölftnftn kendisine ald olda· 
ğondan bahisle hftk.dmete mft· 
racaat etmlotlr. 

Adliye 
Müsteşarlığı. 
Ceza işleri Direk
törfi Tayio Edildi .. 

Ankara 15 (Hoıuıi) - Ad· 
llye Bakanlığı mftıteprlığına 

ces• leleri dlrektôra Duan 
Seyfeddin tayin edllmletlr. 

Kars 
Deprenmesi 
Irak UDktımeti Acı
larımıza Ortak Oluyor. 

Ankara, 14 (A.A) - Karı 

deprenmeılnden ôtGrtı Dıt Ba· 

kanlığı vekili ile trak baıba · 
kanı arasında apğıdakl tel ya· 
zıları çekllmlıtlr. 

Dıı Bakanı vekili 
Ankara 

Kralhk h0k6metlnln derin 
bl11lyatına t~rcuman olmıya 

memur olduğum halde Kare 
deprenmesl ytızftnden ndf asca 

vukubulan telefatın balı oldo!u 
kedere lotirak etmekte oloıu· 

muza itimat buyurmanızı zatı 

devletlerladen rica ederim. 

Baıbakan Y aaln Alhıılml 
Y ııln Albulml Batbak•n 

Bağdad 

Kara deprenmeal mftnaeebe· 
tile zatı devletlerloln izhar et· 

mlı oldukları htsılyattan fev· 
kallde matehıaals olduğum 

halde ıhıe kendimin ve Comu· 

rlyet hGkdmetlnln heyecanlı 

teıekkGrlerlnl sunar ve bu te· 

ıekkClrlerlml bftkdmetl krallye· 

ye bildirmek hllfanda bulnn· 
manızı rica ederim. 

Dıt BakanbAı vekili 
Şakra Kaya 

atlka moblblerl cemiyeti 'ifil'' 
yatından bir seri gônderllııll 

Gediz KöprtıeO 
Menemen·Bergama ~ 

inşa edilen bayak Gecll• ,,ıı 
k bal~ raıGoiln muvakkat ı tJ"' 

yakında yapılacaktır. Aot ,'il' 
yl klıprilye ballıya~ 
varyant ooıeıl 20 
bitecektir. 

Mezuniyet ,,J_ 
Şehrimiz ihtisas aııbk;:...ı 

mtıddel umumisi Arlre otlf" 
Bakanhgınca bir ay ıoet 
verilmlıtlr. 

Kuru Meyvacıl,ı · 
İımlr koro mey•• I~ 

tar birliği idare taraıo; 'IJ1' 
Tarkof la mdd6rd Ba1 , 
Orgunun ela lıtlrakUe 1 

mııtlr. ~e' 

Operatör B. F • şe~ 
Berlln Cerrahi k~ 

gltmlt olan memleket "1 
operalörd Dr. Oper•'61 , . 

Feridun Şnket tebrt•ll' 
mtııtftr. 

Atatork 
TOrk Kuşunun V~, 
Alanını Şeref teıı ~ 

A" ~ 
Aokara, 14 (A.A) - oO lfl' . 

dCln aktam Tark K.ue00 yel,I' 
alanını eeref lendlrerek ~ 
çahımalarını göscleD tJI'. 
ve gerelere çok yatıodt9 .,...
lik gôatermlelerdlr. Allı dl 1 
bu llglollğl gençler ar.,.;,,d"' 
coık on bir heyecall 

mııtır. JI~ 
Yeni Bir Bak90 

ot· 
Teşkil OluoıY ~ 

1) ....... 
Ankara, 15 (BD1°1 

., (. 

ktimetin, bir maıblll~ ~ 
pıgaada bakanlıA• ıet ı~· 
f lkrlnde olduğu ~yleD 

. Jl 

elefon: 315ıTAYYARE Si NEMASlreı~; -
Bogfln bGtdn İzmir halkının 11bıraıslıklarla bekle 

dokları senenin bOyftk flllmlerlnden biri olan 

Hayat Bizimdir .. ,;,ı 
Jean Cranford ve Geri Cooper ile birlikte (D•0

' JlrO~ 
•arı ~-• ..JI 

ve (Denlı altındı cehennem) f ilimlerinin kahraman tel""' 
Pıırt Yoag ve Fnnchot Tone lkl bııh bir aokın ııtır• ti"' 

harp cephelerine kotan bir k:Jzın heyecan Her u:•ce İ 

AYRICA= FOX Donya Havadıster ıt 
- 'bıre•aıı-

D. k k Ta yare ılnemuı bog4nden U~~.a1 ) at: atlerlnl ucozlıtmııhr. Y•• ortk f~ 
le birinci yfzyonen y6klf! .,ı~ 

ler geçme~I ndeden Tayyare ılnemaıı buna ngmeD 
1 

oo ıekllde teıbll etmlıtlr. BergGn her ıeanats : 

25-35-50~ 
Şirin bir ıalon Y6bek bir filim ye oeo• bir 



- ............... __ _ 
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l'aıe - adalet 
l'tb:el - adli 

SoıyıJ - fçtf mai 
Orhon anıtlannda tüz Adil 

~laoııaı gelfr. Kılnuzda ada· 
t kırıılığı bu kökten alınm•ı · ta,. l' 
' Gıe! 

bı,lt11ıı1t1mln de doıandOğü 
~ llQ11yıl tüze vardar: Bunun 

" Olduğunu anlamak için parti 
rtog 

C '•oıına bakınız. 
btrt 0aıurlyetfn ilk fşlerlnden 
lilı•k Ttııel usulleri kolaylaştır· 

..,_ l'e luaalaştırmık o1muııur. 
"'1h - mcıani 
t.lt1tk - mtısavıt 
~'«en - Hür 
c.:genıtk - hürriyet 

gGr - serbest 
~lge - mıntaka 

.s_ 1'1ıe kelimesini duyduğumuz , r, dGJt •naız bQyQk devriminin 
(J.Gtti 9'JaQ hatırınıza gelmfıtlr. 
'etı Yet, mtlaant, adalet, uhuv· .. 

tie illa, Ô IQğllk klişeler dlyecekııl· 
.._ ı Tarkçe bunlara yeni · 

'~ Catı Terdi: Ôzgenltk, eşit· 
~Gıe ve kardeılik. 

tt b •rıbcalar arasında bar 
~ lrrıyet te Tdrkçedlr. Fa· 
..... ~e"fey gibi, kelimenin ta · 
'-

1 
kullanmak lnHnın hoou· 

lider· Se • 
~beet kellmeelnln karııbğı 

e.. dtr. 
"'ki •r.rbeet mıntıkıya timdi 
!'ğ bôlgo diyebiliriz. Borada 
-.;t' keUmeelnl kullanamayız. 
~)tat Ulrkçemiılo bir zen · 

ti olacaktır. 
~tin ynrddıılar, kanon 
'- lldı, özgen ve eşittirler.~ 
l'-e~lllleyl eııklelnden daha 

bulmuyor mueunuz?. 
• 

~t •• 
'. 1111 - eızlık, maalık, elı, 

~ .. .._,11 - yad .. 

'"' ekler kareılanırken, TGrk 
1'tt tt.ıa •e f llllerlnln zengin· 
~ gGı ılır. Şu gıyri kabili 

':Ql ıöıCluQa TOrk'çealoe • 

::ı•lllez! 
llı~~gGn demokrasileri sarııan 
~den biri, dureuzluk'tur,, 
~ lett de dureuzluk eski ıde· 
ti krarı'n karıılığıdır. 
~ "'-ll1etılzllk ile ademi me· 
~t birbirinden ayrıdırlar. 
~ 'rar.kçcde soraveızlık, 
~,, torulmaalık diye karo• · 

4ct •• 
'eı.ı imkan lcln lmkAn· 
~k dlyeblleceglntı gibi, ola· 

kelimesini de kullana· 

~'a _ 
8._ -.-.k 
. ..,._ G elden gelmez. Haydud s" )le yer il yerinde 1 ıler 
' it •e 'ıptıgı itlerde o de· 
~ k,'•kıt gösteriyor ki, bu· 
'-t._ ttlaıadr. blı, ne yıpaca· Se .. tırrnıı bir vaziyette 
~ )Otq 1'-a lt 1 • Ben ıu kanaat· 
~ ile' 

1 
bir kuıu ucarken tay· 

;;'4 do •klb ve hangi latlka· 
~ ~ tru gittiğini tayin ede· 
,., .,:-re boJnn•mas ve hiç 

'-· 8ta Jle blroey iddia ede· 
t'le ile deralnlı? 

... ,. d 
~ erı..ı cenb nrdl: 

' Çare yoktur ... 

Menemen 'fn Kaklıç köyü, 
Söke n Buca'dın şc.hrlmlz 

borııaeına yeni mahııul arpa· 
dan 19 çuval gelmiş n bor· 
ııadı Hhfa çıkarılmıştır. Yeni 
mahsulü satan kumueyoncu· 
ların daireleri ve borsa bay. 
rıldarımızla eüelenmiştfr. Yeni 
mahsul arpa; kilosu beş ku· 
ruıtan aatılmıotır. Mahsulle 
rlmlzln bereketli ve müstah 
&illerle tüecarlırımız için ha 
yırı. olmasını dileriz. 

\..--~----~~~~--' 
lstanbul 
Şehir Tiyatrosu 
Artistler Don Geldiler. 

İstanbul Şehir T(yıtroeu (Da· 
ralbedayi) dün akşam Ankara· 
dan şehrimize gelmtştlr. Anka· 
ra'da ve diğer vllAyetlerlmlzde 
verdikleri temelllerle, zaten ta· 
nınmıı olan yOksck kabillyelle · 
rlnl bir kere datıa göstermiş 

olan değerli artletlerimlı ilk 

temalllednl hu çkşam Elbamra 
tlyatroııunda vereceklerdir. Gü 
zlde ean 'atkblarımıza, hoıgeldi· 
nlz, deriz. 

Bu akoam (Nıpolyon) oyna· 
nacaktır. 

Bugno Knknrt Geliyor 
BogOn İtalya'dın daha 200 

ton, yani 4000 torbı kükürt 
gelecektir, piyasada eskisine 
nlabetle kiik.ürt fazlalaımıştır, 

havalar da iyi gltdlğl için ka 
kOrt ihtiyacı f11lı degUdlr. 

blllrıılniz: »Ben bu itte ola· 
mazhk görm6yorom!,, belki 
bazı yerlerde olamazlık f lkrl 
daha iyi belirtir. 

Gayri kat'i kılhnzda kesin· 
efz diye karşılanmııtır. Kesin 
"kat'i,, demektir. 

Fakat en baycık kazancımız 

"yad11 öneklnl buluoumuzdur. 
Utusal'ın milli demek olduğu· 

nu bilirsiniz: Şimdi gayri milli 
demeğe kalkı,ınıa, duralıya· 

cakeınıı. Yaduloııal oekli bizi 
bu ıorl16ktan kurtarmıotır. Ger· 
çl ılı, konuourken, "uloeal 

1'ftrkce'ye çevire.:ı: 
Baron lkzel, kafeee ve kafes· 

teki kuıı bakarak eözftne de· 

nm etti: 
- Evet öyledir. Biz, adımları 

bile zor taklb ederken, uçan 
kuşun peılne naıııl takılablll· 

rlz?!.. Fakat, benim aklıma 

blroey geldi. Öyle z1Dnedlyo· 
rom ki, ealıvereceğlmlı giher· 
clal insanlar vaıııtaelle taklb 
etm«'k mOmkGnddr. 

Felerova, gözlerini açara~ 

bağırdı: 

- Ne dlyoraan doetom? Bo, 
nuıl mtlmkGn olur? Jneanlar 

Standardizenin Her 
ruı·i Olduğunu Anlatıyor. 

Kooperatifler iuihadının Jzmir hanında incirler iolcoirken. 

Üzüm ve incirin standardizeel Kaliforoiya, elmalırını boy boy 
etrafındaki cereyan malumdur. ıyırmııtır. Onun üzerlnd~ milli 
Dan bir nıuharrlrlmiz, bu bu. markası vardır. Moııerl, mıl 

ııuata Aydın zfrat satışlar koo depoya gelince, sandığın kapa· 
peratlfl ittihadı mileaaueslnln ğını kaldırıp atmık lüzumu· 
müdür muavini Bay TalAt'la ou bile hlesı-tmeı. Ondan emin· 
konuımuııur. dir. TRclrJerlmfzfn bazı iddiaları 

Bay Ta14t, bir kooperatifçi ur. Bunlar da ne kadar zaman 
olmak itibarile par prensip, için tip tayin edileceği ve milli 
standardlzenln IOıomuna tld· marka keyfiyetidir .. Diyorlar ki: 
detle kani ve bunun en h1ra. MeeelA, bir ıylık tip 

retli taraftularıodandır. yapınca bizim lııtedlğlmlı Ye 
- BogOn · Diyor· bütfin me. slparl~i aldığımız Ozfim tipi 

deni memleketlerde ilk ŞHt plyaeada azalır, boreada mal 
standardlzedir. Bunun temin 

bulamayız . Bugün ayni tipi Ufl 
ettiği itlmad ve kolaylıklar ea· mikdarda bulamayınca fçf oe hl· 
yılamıyacak kadar çoktur. Me· 

raz ince OzOm atablllyor ve 
seli elma, yumurta etandardl· 

onu temin edebiliyoruz.. Hal· 
zeel.. Alıcı plyaııa, hiçbir zaman 
bu mahsul ve maddeleri ahrken bu.ki bu tipler tevhld •e teııblt 

edildiği nkıt, onun haricine 
en k6çfik bir ıObhe getirmez. 

terimlerden lizım olanı konut· 
ma diline klfıe olarak geçer. 

Franııızca lnterlo yerini tU· 
tın arııı öne.ki ile arsıulusal 

kelimesi yıpılmPısıydı, lnternas 

yonal olduğu gibi dilimize gl· 
recektl. ':ilmdl yeni · terimin 
ne kadar kolaylıkla kullımıl 

makta olduğuna dikkat ediniz. 

Gene bu areı olmaa11ydı, 

arsıbılkanlk yerine beynelbıl· 
kaniye mi diyecektik? 

Bu mi111llerde birtakım yeni 

kellmeler geçti. Onlara ııralayım: 
Katt - kesin 
Gayri kaı i - keılnelı 
Beyne - arııı (lnter) 
Beynelmflel - arsıuluııl\l 

Darııuzluk - ademi letlkrar 

oçan koou nasıl taklb edebi· 
lirler? 

Amerlka'h polfs baflyeel, 

krıflntn iyi netice verecejlne 
inanan ve handan ötfirü gurur 
doyan bir adam tavrile, kaşla· 

rını çattı, bir eanfye düşündü: 
- Benim bu lctekl buluşum 

da, bıydud Stan'ın icadların · 

dan, marifetlerinden geri kal· 
mıyacak kadar entereHandır. 

Fabt, hergiln birçok kimseler· 
den mfice.her Jstlyen bu ada· 
mın ne yamın bir hıydud ol· 
doğunu dftşüoerek ona göre bir 
tedbir almak 14zımgeldlğl de 
unutulmamalıdır. 

Baron lkzel bunları söyledik· 

ten ııonra genç Amertkı'lı ile 
sordu: 

- Bu gerdanlığı elıln satın 

aldığınızı bilen adımlar kim· 
terdir? 

çıklmayıı. Sınl yeo, hariçteki 
alıcılar, bizim firmalarımıza •lıt· 
mı şiar ve Ozftmde, bizlm f ir· 
malarımızla iş görurler. Mllli 
marL ayı kabul ederse de belki 
bu müeealeln ltiyad ve itimadı 
sarsılır .. 

Tacirlerin bu iddiaları ta· 

Rodney Arnold kaolarını çat· 
tı, dü~aoor gibi yaptı: 

- Bunlar hlrkaç klıldlr, 

dedi, ben Amerlka~da genç bir 
kızla evlenecektim. Bu gerdan· 
lığı, nişan hediyesi olarak al · 
mı~tım. Benim burada, Parlıı'te, 
birçok dostlarım vardır. Bun· 
lardın bazıluıoı gördftm ve 
konuotum. Bana blrbç ku· 
yomcu göııterdller ve ben de 
çok beğendiğim gerdanlığı al 
dım. 

- Gerdanlık elmdi nerede? 
- Otel ka111sındı •. 
Amerlka'h polis. haf iyesi, 

ani bir hareketle döndtl, göz· 
lerlul kuyumcu Vamıko'ya dl· 
kerek ııordu: 

- Bana bakınıı, hu gerdan· 
bk alış verlıl eenuında mağı· 

z•nııda yabaucı fr.lmaeler nr· 

m17dı?. 

Yardı. Yataklı vagon ve ayrıca 

bir de y~mek ealonu bulunu 
yordu. 

Alaşehir, Salihli ve Manl&a 

istasyonlarında toplanan yüzler 
ce halk Devlet d~mlryolları 

ldareeloln hn clbetce gösterdiği 
muvaf fıklyetl takdirlerle k.r· 

şılımış ve treni alkıelamıştır. 

Çok muntazam ııeferler temin 

Ye tertlb eden, ayol zamanda 
eski katerlarla yıpılın ııeyabat 

müddetlerini a11gari bir miktara 
indiren Devlet demiryolları 

idaremizi biz de takdir etmeğl 
bi borç eayarıı . 

Mahsullerimizin 
Standarizesi. 

•• • 
Ticaret Odamız Da 
Buna Tarathu·dır. 

Ttcard Odaııı Ba~kanlık dl· 
vanı Ue idare kurulu dün top 
lanmış l',e mahsullerimizin la· 
tandardiHııyonu h•kkındı bir 
rapor bazırlamııtır. 

letınbul ticaret odaaı; mııh· 
ıallerf mlıln standardlze edildiği 
takdlrd~ bo itlerin odalar tara· 
fından idare edllmr.sl t1raf tarıdır. 

Şehrimiz odası da bu mQtalea · 

ya fşt!rak etmekte mahııollc:in 

iyi bir eekllde b11ırlanmı111 'J ı. 

Kuyumcu, hiç beklemediği 

bir zamandı karıılaıtığı bo ıor 
gudan şaşırıp kılmıotı Sığ 

eli ile ııhri çeneıılnl tutarık 

diioflndCl ve kendi kendf ae 
blrşeyler mırıldandı: 

Koyumcu Vımıko iyi bir 
adam oluak. taoınmışh. Arka· 
eındakt redingot, ona ayrıca 

bir .ığırbaelılık, bir nkar H 

tlyorda. Fazla olarak, Felerun 
gibi, Franeanın en bGyGk nlıa· 

nı olan Lejlyoa Doaör'e ma· 
llk.tl. Lamako, buoa İbella 
ııorgusuoa, biraz yOkeek eeele 
cenb verdi: 

- Mağazamda beo altı m6'· 
tahdemlm var. Bir de mahaee· 

hecim.. Bunlar, ahı verit cana· 
ı:nda o ıırada idiler. 

Koyumcu eöatlne dnam 
edemedi, durur gibi yapb. Te· 

reddld lçla.le olcla&a ......... 

yordu. Acaba ne Yardı? Her· 
halde ııöylemek lııtedlğl daba 
bazı ıeyler vardı. Korkuıuadaa 

söyllyemedlğl belli idi. l,;ôale· 
rlol Felerun ile baron lksele 
dikti ve kıeık bir seııle: 

- Daha bir kiıl Hrdı .. 
Diye ıöyllyeblldl. FeleraYa 

gözlerini açarıl eorda: 
- Demek bir kltf dalaı 

nrdı ha .. Söyleyiniz, kimdi ba 
bir ktet? 

- Dr· Gole .. 
Haydod ıebekeal Gzerlade 

mahlm bir ipucu elde edUmlı 
oluyordu. Genç Amerlkabaıa 

gerdanlığını Ntın aldıgı ıında 
kuyumcu dClkkAnında bulunan 

bu doktor da kim oluyordu. 
Fele:uva ile lksel birbirlerinin 
ytlılerlne bıkıttılar. Fakat, kar· 
11larıoda duran adama biqe7 

- So•• ftl' -



YmııWJJ .... =~~:.t. .. ııaılli ... ö;'iiii'iii' ı ca' dan Tör k çey e Karşı 1 ıklar 
Acele - •cele (T. Kö.) I( 1 K ] 
Aciz - becerlkelz, yetelz ı avuzuna atma ar e 
Aferlo - yaıı, nrol, bura, 

alkış 

Af lyet - 11ğlık 

Ahiren - sonradan 
Aile - aile (T. Kö.) 
Ailevi - ayleael 
Alt - iltşlk, lllşlkll 

Akab - ııooH, ökçe ırd 
Aln \ - uz 
Alı:ll - akltğ 

Akim kalmak - soya dü, . 
mek, yfizfietü kalmak, yırım 

kalmak 

Aldımya - kôrlemeden 
Alem - bayrak 
Alenen - açıkça 

Aleaııevlye - blrboyda 
Alet - aygıt 

Alit ve edevat - it talumı 
Alil - iğdir 
Amlnen - eıenUkle 
Araz - dilşke (bak: kaza) 

(fr.) accldent 

Arızı - düşkel, (fr.) ac· 
clodentel 

Arıaah - engebeli 
A.nzaya uğramak ·· akıamak 
Aşık - lmre 

Azap - azıp (T. Kö.) 

8 
haha - flat 
bıtbı (tutoşulın bahis) - hı · 

ble (T.Kö.) 
babı ıuıuomak - bıhle tn· 

tuımık 

babı - bahs (T.Kö ) 
bıheetmek - bıbeetmek, eöz 

ıçmak 

bıluye - arttm, kılım 
baki kllmık - arda kalmak 
baıh - l baalt (T. Kö. ), 2 

yalın (Terim) (fr.) ılmple 
bazen - andablr 
bazı - bazı (T.Kö.) 
bedbaht - bah .ıköUl 

beden - gövde 
belı - belı ( 1'. Kö.) 
benam - angın 

bergDzar - anmaç 
beııe - beııe (T.Kö.) 
beatekAr - beatellyen 
hlgAoe - kayllıJz 

bihakkın - yerinde 
blhade - boşyere, yokyere, 

botuna 

blhuur - dirllkelz, yadır· 
gan. 

blnnetlce - eonundı, sonun· 
can, ıonucanda 

bOnye - yıpılıı, kurulut, 
karam 

öınek: fktı&1di bOoye, eko· 
nomlk karım. 

c 
Cazibe kaneıl - çekerge 
Cehd - çaba 
Cemiyet - cemiyet (fr.) H · 

ıoclatlon 

örnek: hllAliahmer cemiyeti. 
K.ızılıy cemiyeti. B{mıyeletfal 

cemiyeti. Çocuk ealrgeme ce· 
mlyeıl. 

Cev - cev (T. kö.) 
Cihaz - cihız (T. kö.) 
Caz 'i - Cfizlğ 

ç 
Çuel hal - koıırmı yolu 

D 
Dair - llltlk, llltlkll 
Dava - dnı (T. kö.) 
Dimağ - dimığ (T. kö ) 
Dlvıtm moh1Bebat - sağıekur 

Divanı temyizi askeri - ıft 

yargutay 

E 
Ehil yet (bak: kifıyet, ka· 

bili yet) 
Emlak - Mülk (T. kö.) 
Es18 - esaa (T. kö.) 
Esasen - eaastın 

F 
Faaliyet - kıoav 

Faaliyette buluomık -
mık, lunaymak 

Faik - bas 
Faza - boşluk, cev (T.K) 
Flat - llaı (T.Kö.) 

G 
Gayri mtlablt - kıraç 

Güfte - gcıfte (T.Kö.) 
Gazel san'atl1r - ar 
Gtızel san'atlar akademisi 

ar akademlıl 

H 
Hıcalet - utanç 
Hadıset - gençlik, yenilik 
Hıddl zatmda - oluıundı, 

os11ında 1 aslanda, 11hn 
Hadid - demir 
Bıdte - tırmalam, bere 
Haf U - yeğni 

Bal f ilk - yegolllk 
Hedef - hedek (T.Kö.) 

Hendese - hendese 
Heyet (misyon anlamına) 

ıalgıt 

Heyecan - heyecan (T.K.ö.) 
HUAl - ayça 
Bırfet - Hnaat (fr.) metler 

1 
Jatırap - Iatır1p (T. K.ö.) . 
hklt etmek - hakamıb 

kıl mık 

hlah etmek - oılımak 

Ialahat - aılatım . 
1 

iddia etmek - aavlamık 
1ddfanıme - lr\Va 
hhıllt - giril 
İhr1caı - çıkat 
İhtllAf - anlaımazbk 
İhata (Silel terim) ~ ka· 

şalına, (fr.) lnveıtl11ement1 mo· 
uvement enveloppant. 

ihata etmek (Stıel terllD) -
kuııtmak, (fr.) en.elopper, in· 
veetlr 

İkame - konutum 

'#<I 
~ reı ).RASIHDI\ 

.,w.,, 

ll!I! l efrika numıraııı : 4 7 

~blrJ bııka [hali nrdı. Bana 
anttı. Kartımı geçerek bığdaı 
kordu: 

- Oğul ·dedi· ıana blreey 
toracağım .. 

- Sor babı, ıor .. 
- Pir Moatalı Kemal var· 

mıı.. Nerede, göraek ki... 
Muhakkak ki aeabım çok 

bozuk n benim kafam 11tık 

c;ok de~ımlttlr. Parmağımı 

aıattam, kalblnl göeterdim: 
- 1ıte ıen ·dedim· bir 

&Mutafa Kemal'.Ja.. BeDl gô· 

Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

rüyor muıuo; ben de Maıtıfa 

Kemal'lm.. Bak, ıuraya bak, 
ıo kundurasını yama •oran 
nefer de Muetıfa Kemal'dlr. 

Şııkın ıışkıa yDztlme bakı· 

yordu; :lenm ettim: 
- Evet babı, biz ılmdl 

Mustafa Kemıl denilen bir 
milleti•. Fıkat bu adı heplmls 
tıııyamayız. Onu bir kiti tııır 

ki en bdyGk Tark'Ulr .. 

- Kim o evlld? 
- Moıtafa Kemal! .. 
lbtlyu makeadımı aalamıfll, 

------~,_.~---------~~--~,_.,_.,_.,_._ 

lkame etmek - konutmık Kıyd, irtibat -
lktiham etmek - Qılemek Kubbe - tum 

İlan - ilan (T. Kö.) M 
İlne - ilave (T. Kö ) 
İlkah etmek - aıılamak 
İltizam - yanda 
İltizam t:tmck - yandamık 
imal ~tmtk - unı.01k: 
infaz etmek - yerine getir 

mek 
lneani - ioeanlğ 
iptidai mıdde - ilk mıdde 
icra etmek - çevirmek, gO 

Ulrmek, döodOrmek 
İer - l· lzer, 2 iz, (Cr.) 

l· ırace, 2· trace 
lıılmnl etmek - mılearamak 
İatfınıl1et - ıyrıhk 

K 
Kıbillyet - kapaalte 

Mahiyet - özlük 
Mıhkemel temyiz - y.r· 

gut ay 
Mali - finansal 
Mali ye - f inana 
Mıırah - aaloak (f inana 

terimi) 
Meftun olmak, meşhur ol· 

mık - gönOl vermek, büyG· 

lenmek 
Meneub, mftnteılb - lzdet 
Merhamet - acın, acım 

Merkezi af klet - dengey 
Meıale - uza 
Meıgale - lıılev 
Meıhur - angın 

Metin - Betin 

Kılavuzda Yapıla
cak Düzeltmeler. 

·-·-Adli - tüzt>l (fr.) judclalre Muharrik eltbaşı, itgln, 
Alaka - ilgi (bak: mOoa· itgtç 

sebet) Mınz1ra - 1 ~öriı, (lr.) 
Alelıcaylp (bak: garip) vuc, 2 görey, (fr.) pay@ıge, 3· 
Alim _ llimmen gOrQnOm, görüo. (Cr.) aepect 
Aııli _ özgan Mekteb - · okul (okuladan) 

Aıllyet _ ösgGnlak MeHhal aaıhlye - yOaölçe 

AH (uzuv anlamını) örg.,n Miaan - ıartıç, terazi 
(fr.) orgıne Muhatara (•tıt) klrııhğı kıl· 

Bina _ kurag (yıpı anla · kacık (bak: tehlike) yHılıcık 
mına) kuram (lota ınlamına) Mar1bbu (ıalgıt) karıahg& 

kalkacıktır. 
Caza - cazcı (T. kö.) (tike Bu kelime heyetin '(misyon) 

kartılığı çıkarılacaktır. 

CGz'i - cblğ (tikel karı•· 
lığı çıkarılacaktır.) 

Dilruba - gOntll kapan 
Eser - eeer (r. kö.) (lser 

eöıO lılr kartılığıdır.) - (lr.) 
oeovre 

Fıcla - acık 

Gayri mtlnblt - çorak 
Gu111 - taıa 

Haıblhal - eöylenl (mono· 
log anlamına) 

hıua, hulye t, hmaılyet -
özgalak 

Haıaıt eahat, satf - özel, 
tıhılğ 

lf lh - batka 
lf lu etmek - b.akamak 
lktıaad - ekonomi 
lktaaadf - ekonomik 
llttaak nokıaaı - kavııt 

lnad - lnad (T. kG.) 
la adına (Bu ıö• kaldırıla· 

caktır.) 

lnslbat - yaaav 
lpolojl - lblpolojl, lıpolojl 
Kurban - 1· ıanam, (fr.) 

offrande, 2· kurban (T. kö.) 
(fr.) vlctlme 

Mıbrek - yörtlnge, ytlrftnge 

euoronan altı ile kavramı111 .. 
Ayığa kalktı, tabak111nı kalın 

kuıağının ırattını 11kı1tırdı .. 
Şimdi Monavakta blrklç gllo 

enel verdiğimi• muharebeleri 
hatırlıyorum da tekrar iman 
ediyorum: 

Biz kortalacığıı! .. 
DGıman bizden belki elli 

mhli fazlaydı. Akıama kadar 
dôvDettık. DGemanı .erdlrdl~I· 

mlz telefıt mfi!ıimdl. Akıama 
kadar çarpııtık .. 

Muharebenin en zorlu kısmı 
Marmara g3lft civarında geçi· 
yordu. Rf zlm dt: lf'lefatımıs 

vardı . Erteet ~an muntazam 
bir rical yıptık .. Dört fırkalık 
bir kuntlc kartı bir tabur 
111kf'f, bir miktar çete ve rast· 
gele toplanın bılk ne yıpabl · 

Hrdi? 

Daımaa ilerliyor, petlmlsl 

karııhğıdır. 

MotıvaBBıt - .racı 

Mustarlb olmak - göyGnmek 
MObabi - övaoar 

Madafaa - ıavga 
Mftntehlr - Olntlk 
Marekkeb - kıbn 

Mtleteana - ayni 
Maıeeul - ezgin 
Mattehlt (bleleılt karııbğı 

kalkacaktır. Da ıöa cemiyet an· 
lamını geçmlıtir.) 

Mtlttehlden - birlikle, bir· 
ilk olarak 

Rehgbar - a~nk 

Sehv - ıGrç 

aeyyale - akıs 

Şahsiyet - tabtlyet (T.Kö.) 
(öılClk ıGıil kalkae1k) 

Şumal - kaptım 

Taazzi - örgtlt 
T1aszi ettirmek - örgemek 
Tıclr - teclmer 
Tabıkkuk ettirmek - ke· 

ılnletmek 

Telin etmek - ilenmek 
Terklb - katınç 

Tevkif - tatsam• 
Te11har - göaterl 
Umman - dalıy 

bırakmıyor .. 

Eneal gGn (Blntepeler) ge· 
rlelnde, çil dik arkasındaki ••rt · 
lırda Kene yGzyflze geldik. 

(Allah diyen tepeel) nde kealf 
bir ateı nr. TGrbftaftmle 
baktım: 

Milli kanetler ric'at halinde 
ve daıman ilerliyor .. 

itte böyle, ığır ağır Monı· 
vat'• kadar : çekildik. Bu11da 
aldığımız iki kira hıber de 
ıool1rdı: 

Alatehlr ve Salihli de dGıtü. 
• • • 

Şimdi Canayda'yı11. 

Her adımda, bergilo; bir 
miktar arHf, bir iki şehir ve 
beı on köy bizden çıkıyor, 

arkada kahyor v~ daomının 

oluyor .. 

- Do toprakları bir oha 
ıGremlyecek mlJlı? · 

Mezak. - zevk 
Mimır - mtmır 

Mlmui - mimarlık 

Mtnval (bak: • cclh, tar:t) 
Mlrae - miras (T. kö ) 
Muamele - i ş 

Muazzam - okan 
Mucibince - gereğince, müm 

künce, ona göre 
Mugıoni - Sayra 
Mubıllll - erltgeo 
Muh11ara (Stiel tertm)- Bar· 

ma, (fr.) eiege 
Muhaearı etmek (ıOel terlm)-

111mak, (fr.) ıHl~ger 

Mukavemet etme - k1rı1 
dur mık 

Mukayese - kıy11lama 

Mukim olmak - oturmak 
MuHnna - 1anıth 

Musibet - ıınat 

Monkkat - geceğen 
Mustarlb - ııtırablı 

Monf (ıluyet - batarı 

Milcadll - uğraekın 

~Gdahale - ar11ma, (fr.) in · 
terventlon 

MOdahıle etmek - arımık, 

(fr.) lntervenlr 
Mtıddel - aavamın 

Mcıddel umumi - genel sa 
vamın 

Mukadder olmık - keder· 
lenmek 

MDlk - mftlk (T. kö.) 
MOmeeell - orantak 
MOmılk - tutumlu 
MGoazaa - çekltme 

·Marekkep - 1 · blngeılk, 

2 · kutımlanao, katııık, 3 · ka· 
tin (terim) compoee 

örnek: eceamı b11ite ve mG· 
rekkebe, yalan ve katın clelmler 

Maıealllk - lllılk, lllelk.H 
Mateeaıılr etmek (terim) -

etglndlrmek 
M6 .. ee11lr olmık (tedm) -

etglnmek 
MGteUf - anlatık (mlttellk 

sözanan altında) 
örnek: bayok h11b m6Ueflk 

ve miltellf devletler araıında 
olmoııur, bDytlk barb bağlaşık 
ve aolışık devletler arasınd11 
olmoıtur. 

MOteıebbfı - glıtımeın 

N 
Netrlyat - yayıo 

Ntıfuı - ntıfuı (T. 

R 
K.fi.) 

Raci - ilişik, ilişikli 

Rusname - gandem 

s 
Salah - azlam 
Salah bnlmak - uslanmak 
Sam - ıam 

Saoıyl - enduıtrl 

Sınıf - enduıtrlyel 

Selam - aelam (T.Kô.) 

Diye daıanayoram .. 
Geceleri, tablıt 1&eıslaf1na, 

duyan bir rob neler dftt6D· 
mtlyor?. 

Şoruından, buraaındaa da· 
mın tGten, ııllAh eeılerl gelen 
bu toprak, aankl gece olanca 
derin derin ı~lıyor. Raıglrları 
bir hıçrık HDoedlllyor. Göıler, 

koca dığların gururlu baılarıoın 
fğildlğlnl gôrOr gibi oluyor. 
İnsanın içi parça parça oluyor. 

Znallı nıao, aenl nlbıyet 
ne hıle getirdiler? 

Uzaklarda köyler yanıyor, 

bono görOyorauouı.. Fabt 
clloladen gelen hiçbir ıey yok. 
Gide mi yorsonuz. Gltıenlz bile 
laydı vermez. 

Geue blllyorıunaı; oralarda 
timdi loaan iniltileri, çığlıklar 

göklere çıkıyor, topratı aarııyor. 
Geae bW7onaaa• ki; Ara. 

Serbeıt 

bAlge 
Sıklet merkezi -
Snlbet - yığınç 

ş 
Şahsi - tıhsig 
Şahsiyet - tıbılyet 

Şebeke - ör6 
Şe faat - ötün ,ıııe 

Şe'ni - gerçel (fr.) re rttl 

Ş~'olyet - gerçe (fr \ 
Şobe - ouğbe (T. K3· 

T 
Tehalüf - uyoı11lık 
Taganol - aayra ..,,k 

1, .... 
Tagannl etmek - .. ,,,. 
Tahımmaz etmek -

)anmak ,...,ı 
Tıklbah adliye -

terkinler 
Tarafgir - yaoçeket ıtk 

... ker 
Taraf glrllk - yaDr 
Tebadül - değlıhD 
Tedhlı - yıldırgı ..,.... 
Tbmeyyd etmek -

mık a>lile~ 
Temılil etmek - 1 

orun ta mık f"" 
Temyiz mahkemeıl -

gotay ~.,,, 

Terklb, 1 - blogeılOJ 
katınç 3 - katım lb )Jf' 

Örnek: terkibinde ~ol.,, 
lunın - katımında tUZ urıl"k 

Terklbetmek - bloget ,_,) 
Terklb etmek - bini~ 

ıırlOJe 
reılr eotmek - e " (}rt 
Teıebbtls - glrltllll• 
Tetebbtlsat - gtrttlt .-'~ 
Teıebbtıı etmek - gtrl_ 6t' 
Teıklllt (bak: ıaıssl) 

gflt, (fr.) orgıniıadoD 

Teırl' - törattım ..,ek 
Tevhid etmek - bitli 

Tazahor - gö togtl 

u 
Unsur - anıor ff. g.6.) 

y -"' YegAll yegAn - ıeker 
z 

- --Günlük Siyaaal G,.-

Sahip ve BatYasg;.°'OI . 
Baydar R6td6 ö1' ~ 

Umumi neıriyat "e 1~~ 
müdfiril: Kemal T:?A1 

İdırebaneııi: = ~ 
lzmir İkinci Beyler ·~' 

C. Balk Fırk~n bin~ı,~ 
Telgraf: fsmır .. Ait .. , .... 

Telefon: 2776 .. Poı&a 
rrı· ABONE ŞERA .:ı.. ~c 

lığı 7.,., 
Yıllığı 1200, Alb 11 tat· ..13 

aylıgı 500 k~I. _.-
Yabancı memleketler ;&:dıl· 

abone Gereli 27 ot 
Beryerde 5 gotdl' .• -4 

- ss~~ 
Gftn6 geçmiı n6ıbalar iJj 

ANADOLU MATB~ 
BASILMI Ul 

kı•ıat·~ 
larda ılmdJ gelinlik IJİf V 

kadınlar çanlçıplak, k•'~ 
'°"UIDID ta111un• .,., ,,. 

elell •• ti 
oynatıbyor •e rıstg o0tr 
dak bir el bir vocoda..al ,._ ' ' , ....... J· 
.sedeleylb geÇlyor. I• ıçtod . 
gene mutlak bir ıc rt",o' 
nb; hiçbir ıey yıp•1111~: f'~· 

Elvanl.r'dan Gö••~' 
lirken ılmendlfeı ~ık· ı~ 
olduğu gibi bırakalll ....... _., . 

rDlerl uçurmak, dtıım ..... .,,. 

dlferle nakllyıt y•P
111 oacla· 8' 

kAn bırakmamak 1: 0 • f 
vulfe hına dOt4Y0 bold'~ 

Bir dekovil araba" tof I • 
tok. 15 11ndık t• 

118
, ıtfl 

maddesi vmr.. 1'• _..11 ~ 
leP"' 

Gönay'da yerlee111lt ~ 
tbıll ~·' Şimendifer goserg •'-' ..-
oo~ .~ 

btlyGk olmak osere 'IJ•"',..... 
demir k6pr0 Yaf·· • fll-" 

-Soa 

•• ,, 



Oıma•lıca'dan öz Ttırkçe'ye Bergama Köylerinde Berberler Birliği Raşka 
zeteve Mecmualar Her · Spor Kulübleri Açıldı. nı Fikirlerini Anlatıyor 

pn Beş Kelime öz Türk-
e De işe Başlıyacaklar. 

laltlk Liıtelerde Çıkacak Kelimelerin Os
anlıca Kartılıklan Bir Daha Kullanılmıyacak 

AaU., 14 (A.A) - Dil ce 
~ ,...a HkreterUltadea: 
Ll.ram çaba karııbkları 

.U.am7a psete H mecmaa 
lan ile okarlaranı abıtarmak 
e laergln beter keUmellk 

...... r-,ln g&ldermek eeua lsedn· 
Aabra'da balanaa guete 
.._. .. 1ahlbled ar .. da 

ttdlea karar malbaat genel 
.. llrlep yollle btlttln p· 
..... ,...amııtır. Guete Ye 
it- yaalaa mektabua _,, ..... : 

Gtae. ea btlytlk demm iti 
..... tlU ••'elealade btlttlD 
...... •e mecmaalana el bir· 
~ ile lluebt •tmelerl 'H 

yıl Bozdağ' da 
ya Sporuna 
laoacaktır .. 

••••• 
- ... l laal ya.ele -

otomobllbda nim nbat 
....... Mltlirllcll. 
ubdaılan• blllıler 

.ue,.t otomobili blum 
) yollu lola bir Gl98dlr. 
otomoblleda gec,ebllcllll 
laer oto ıeoemn. Fakat 

) la geçtlll yerden btl· 
... ,.... emal7etle p· 

,... ... ,.,.. Jtlrtl· 
lıl .. kilerla (Bonu• 
... ........ Mltak .... 

mearlanaa kadar 
" siyam edecektir. 

~... ......... Selçak 

ba dallarda blylk 
la•'-tbr.Ogla· 

bı.. btlytlk meurlan 
.. m.ladekl bpbklarda 

yeni çık•ılan lulHa• kelime 
lerlnl kallanmıya hem yuaı la 
r1nı hem de okurlarını ahthr 
malar1 için ta ıırada Ankua'da 
balanaa gasete Te mecmua n 
hlbleri ar11111da .erilen kararın 
bir kopyuını IHılk olarak ıa 
aayorum. 

Beter kelimelik llıteler buıa 
genel cllrekH5rlGğG elife psete 
mecmuaların adrededae ıGnde· 
ıllecek •e her gla bir llıte 
olank psete H mecmaalan 
koaa .... kbr. 

uı .. ı dil itinde bitin Tir· 
kiye buan1Dın lam bir aalaım• 
H birlikle ~b .. eaklanaı gGı 
termek btre balla karar ıare 
tinin amam aeerlyaıı idare 
eden ut tarafıacla• lmu edl· 
inek Ye guete •eya Qıecmaa 

mGbrl de konularak karama· 
mau gGndedllllftllal H llıteler 

geldlkoe karar dalreelnde hare· 
ket edllmelİlll diler, dillmllin 
lselmeel apandakl 11kı •e eu 
dan vabımalara ber umaa ol· 
da&a gibi ba defa da ıne 
ıe•e ortaklık edece&l•bclea 
emin olarak Gacedea tq.,kklr· 
ledml H lçtea •yplarımı la· ...... 

Ba mektuba ballı olaa kuar 
kopyeel: 

Terklye'de .... psele •e 
··---- elWrllllle ... ket 
etmelerlltla ......... ..._· 
lu brar~ 

1 - Dil •.Syed ....... . 
k.....,_a tarafalMlaa .... te 
•e mecmaalana Mlr81ledae her 
glD beter keU...Uk '* llete 
gladeıllecek •e ba lllle'8kl 
keUmelerla kallaıt tana •I· 
..Uerle gllterlleaekdr. 
1- Guete H ....,.....,. 

Zeytindat aahiyen ıpor kuldbü geacleri epor alanında. 

Bergama'aaa Zeydndağ nahl· lann hepd dbgGn elbl•eU ye 
"Jeılndea yuılayor: rosetlldir, lkGy çocaklan ba 

Camarlyet Balk Partlıl dGr· yeni kılak ile deha iyi bir 
dlacl blylk karalaayıaın aça· bealik t ... mıktadırler. Seman 
bp aahlyemlsde blylk bir her kGyde bir koruluk yapıl· 
tenll~le kathılaadıl• gtln, Zey· mııtu. Buraya dikilen ağaçlar 
tindat nahiye merkesl ile yeni hem faydala hem de klyln 
kGy •e Şakra• kGylerlade genç meılrell olacaktır. 
lerblrllil ipor kallbleri açıl · Şehit knralaklan klylerde, 
mı, •e halk, da•al surnalarla makaddee hııınlın yaıatan 

gençlik karamlarının tenliğine allkab birer yer olmaktadıl'. 
itdrak etmlıtlr. Oıreımenler Bergama'aın onbeı kadar bl· 
den bay Btleeyl• Ayhan, J•& ylk kG1lerlnde andaç yapılmak 
gan bıy Maıtafa dylHler Ter· bera hasırhk bltmlttlr. 

mfıler H alkıılanmıılardır. GGn K.Gyln alenıact. beyu bir 
dercllA!m reılm, Zeytlndai ıpor mermerin y6kaellıl oaa her 
kalıba gençlerini ıpor alanıa· zaman bir intiba olacak H 

da glttermektedlr. berindeki Atattlrk'ln daraıa 

Bergama, (Baeaıf) KGyclllk ona (Ne matla TDrk'lm de 
karama pttlkçe .. hı••nı almakta yene) •eclseel babrlaaacaktır. 
•e gwl Ye faydeb ıonucl1r Bergama'nıa GGcbeJU Uyb· 

. deki ko7ularda gGrOlen .. rboa 
•ermektedir. K.GylGler ıçln ade· h 1., a 1 fı ll t 

allı 18 1 u&er ne aa ye e ge 
d bir kılkanma dinimi olan 11 1 L- 1 l L bl .ntı d 
ba ter caala la b rak ç m f H 11119 • ,., r e-n e 

it ' bat ça .. dardaralmattar. Bu mGnaae· 
batanlmap apa11lmaktadar. betle beı bla koyana ıuboa 

s.n .. ae•tlfl• •edlea deıer aflll yapalmıtbr. Yeni acı ge· 
• iade gelmektedir. Bergama· Hace bthtln koyuata~ a•laamıı 
aı• lkGylerlade bir gbde açalaa ot.caktır. Sarileri kGkladea 
on 'PO' kalıba Ye alaaı bbD kaldıran ba hatalık ... Ue 
lana ea glsel Graetfdlr. Ban· hloe lacllrllmlıdr. 

Kooperatif Esnafa Faydalı Olacak 
Mekteb De Açılacaktır. 

lzmlr Berberler birliği relıl 
B•y Buan KA&ım, berberlerin 
kuracaklara kooperatif 'le eana 
fan diğer itlrrl h•kkıad•ki fi· 
kirlerini ıa ıaretle aolat11111k 0 

tadır: 

- Kooperatiffa Hr kane· 
tlıaJ., taraftarıyım, nizamname· 
misin bası maddelt!fİ tekrar 
tetkik edilmektedir. BCUlo H 

adımız emin olmıladır ki, koo 
peratlr ~ok yakında fHllyete 
geçroek •e onların bltla lbtl• 
yaçlanna cHap •erecektir. Nl· 
umnamemlua 1arahatl dahi· 
Uade •e idare heyed bnılle, 

kooperatiften hlaedarlan kredi 
ile e11a n lnuım .edlecekdr. 

Berbu Ba7 K&um 

Ellla6m1S, ba kooper.tlfte tam 
bir lntlHm •e ha.naolyetle 
hareket edlleceAlnden emlo ol 
mabcbr. Sermayemlsla e• lAQak 
bir sene1lnln bile heder olan 
yaea&ı blllnmelldlr. Eaaaea C. 
B. P. &nal .,. IKUH blrlll' 
blıota • .... m •e mlralDp 
Yaslyettedlr. Tamamlle ~mala· 

mlSlD faydalanm•• lçba çala ... 
capa. Arkadatlanmıs maae.ı 

mlsalaeıet n idmadlaruu led· 
yoru. ilk eermayeyl, cemlyeda 
matlabah, eaki tllladlardaa kal· 
ma iki ddkkb n bası eıJ8nıa 

•••11 ile temin etleetal•· Ema· 
laı .. aın, bana• barlclade de 
hl11e alac.&anı amayoram. 
Tnt Bıçaklan: 

Ba itte .... ı meafaat 
•nAaMllhdr. Bm.eaale7h 
blqey a6yliye .. m. Aneak, •tlt
terllerl..W her IDntle tatmia 
ederek be bıpklan Dl'fl re 
kabeı atmılıyı•. 

Sey7u emafıa bldanl .... aa 
pU11ee, oDluua da aile Rblbl 

rilmeal taraftarıyım. Y ıal OD• 

ları aok•I• dGıGrmrmek çare· 
lerinl aram•lı1•• Yokta, na'aı 
noktuından, onlar da blslm 
kader bık Hhlbidirltt. 

lkn ıyoi ıam•ada berber 
eıaafıaıa ı, mt 1emt drl'I, 
blyllk bir it kooperatifi 
etrafında blrlrımelnlae taraf 
laram Ye bu kooperatif mınıaka 
mıntaka Nloalar açmalıdır • 
Meeell, eermayelere bir kıymel 
takdir etmeli, kalfalarda iMi 
eenaayeleıe lfdnk eylemelldk
ler. Yaal eermaye ltllla .... 
laa hlued ayni olmabdlr. P.· 
bt eu'attakl nkaf.,. bMll• 
yetled aoktaaadaa Wrbt ._. 
rece balu.... "H 1r .... , -
gGre dalıtdmabdar. llee'ele bl· 
ras genlpdlr, •e ona 1Gn bir 
takım mGIAbaaalar tnllt ede· 
btllr. Fakat tam bir ••'at 
kardrıltjl ye,.bllmek, dltkl• 
olıalarımım kurtarmak lçla .. 
yol çok mlblmdlr. Baadaa ..... 
b gelecek yıllarda ••'atkana 
lmtlhıa •e llyabtlanada dlla 
da•naarak kadroya malaafa11 
etmelidir. 

Berberler melıebl, • lllıla· 
el ltlmls olacaklar. Be .. ~ .. 
lpddaf ..Wpue ol..,..Utır. 
BU&kla .. •atta teklmlll takip 
edecektir. 

Cuma tadil hakknıu .. •· 
nalılDISID bnı dlleklerl nrdtr. 
D.ba dopaaa baltada lb glll. 
cama oltaD, t.tka ... olam, 
uılnlYt let~nlyOI'. Baaa da 
tabakkak eltlrmeR• çeb..-aıs. 
Arbdatlan•s, bltla dilekle· 
rlnl açıkça n ..taal olarak 
a67lemektea teklll .. melbHrler. 

Soma'da Ba,ram 
Somadaa yaıbyor: Camarl· 

yet Balk partleiala blylk k•· 
raltayıaı eudaa 1e""'9rle 
~atlayu Soma b.ha •• klJ-
lerl betta• ............. .. 
blttla mea.leket Wka, pud 
blnMIDda toplaaam karalta• 
yı• yarclamas I~• 118yarla bo 

rarlar nrmeal temea•lll•i• 
yarekte• gelea laeyıcaaı. .. 

Blyak Oadeılmla AtatlR'• 
lledlmulal llle .... lr. Balkul 
... g1 •e .. ,, .... n ..... ulnal 

edlllyor. O.,lardakl 
..... nder oaı.n. ti• 

ba llıteled oldata ........ 
mklar Ye oaclan IODn .. Uı · 

telerdıkl keUmelırla .-h . 
ealanm bir daha kala.-ya· 
eaklanbr. Guete •• me-•· 
lana yayı• iıledal te.ır.ler 

" JUi itleri lllrektorled ile 
llllel ... ••lamlara deiftdre· 
rek ftJa JUlellanM deiltdrte· 
rek yerlerlae Tlrkte kıqdık· 
luaaa ko,__k ..... r. Gaete •e 
mee...ı.na badi Tlrkvelet 
tlrme pbtmalan aynca denm 
edecektir. 

AJtuatepe aporeaa.n lpOr ......... , t-a.L.A-1-- ld•,,_ L-b ( 
, _________________ .... ______________________________ , .. ........-&" o -e-•• .... edllmeal Camaılyet Balk per• 

tlal relal, idare laeyed bal"•• 
larafln•• tel ,.... tle .... 
llrk'te• yalnnl ........ 

... ueıbd baglD 
IJlll dlılUk n eaabbkla 

-.1ar Çakıreah'•ıa ......... ..,.._ 
--aıly.. cmtuada OIO· ...... , ..... 

'91lanada onlan 
•ıkekiik nrlıb• - ..... ,., .,.... 

ea ltlek ] ederi ola· 
811~ ..... ,1 •H· 

• 

Şa •nda llhlpled Ankara .. 
balaaaa gueae •e ... .._ •· 
hlpled•I• W. ualNtada 
teplnuak ftftalt n Aaadola 
Ajaau ile aepe .. lt ohlaWan 
yabrı .. kl bnn pntemls, 
mecmaamas ........ da kabul 
n tulıbtld etdllmlsl bildirmek 
lsere karar 1aretlnl lmu edl· , ...... 

Tark Dili arattırmalan yo· 
IDD .. baglae kadar ılrOp gld• 
...........,. maun ylrekten 
ortaklık etmıı: olan btltla Tir· 
U,epsele•e.......ı.n. .. 
ba bljtk itle de elblrllllle 
_. ............ emin olaa ka· 
ramamas bu beter keUmellk 
U.telerla glatl gl•lae ._ı. 
_,ı, O .... IOUa bDDiaftll Ol-

... bcalamuD,.....,... ...... 
ltla' lallla Tlrk ..._ all ılLc 

••• ••• kar .... aap Deri gGtl· 

ıllu •• .. •••••• ",... •. 

l\laskeli üç Çapulcu Bir 
Çadırı astılar. 

Kadıncağızı Yaraladılar, Zorla 400 
Lira Kadar Parasını Aldılar .. 

Enelkl gece Seferlhlear ... 
...... YGrlk Ula etekledade 
bir '°YP• nt•uı olma• al· 
Wah 19 çapalca ylsleıl ... . 
keU oldaim Wde bay o ...... •,a 
pdanaı ..._.k 400 ll~ı 
sorla almıtlar H 81man'ıa b · 
1111 hayaa Gllll'~ de maide· 
lif yerledndea 7aralamı1la .. r. 
Vak'a tOyle olmoıtar: 

Oç baydad; gece bay 0-
aıa pdınaı ba-.ludar. Bay 
O..aa .,....,... yokta. t ... 
GlllA ,........ Bayda ..... 

lkltl 41tmtl• bluH bir •• 
arkMaada pua kanaatlu. Wdll 

..... ..-.. para ·--

rada dı..,ıdakl haycladlar; ayal 
ç.dınk 1••1 .... ada ...... 
dller çadırda bato- ı...u, 
iple el Ye ayakluuuln ballı· 
yarak ayni çadan gltmlılerdlr. 
Haydadlar; puanın •kb ••· 
laattaıa yeri ga.termeal lçla 
bıpkla bdtDI korlkaıar•e• 
mahtellf yerlerladea 9r la· 

rette yanlamıtlar w Dlhayttt 
lıkeaceye dayaamıyaa bdıa 

puuua yeılal glltermlttlr. 
Baydadlu ( 400) liraya ahb .. 
.. .......... r. vat•a IUUlllU 
pclma yaka•ıada balama bay 
o..-·.. otla ıs ,.. .... 
1111un• katarak klJe .. ..... . .,. ... , ..... ........ 

etmelWlr. Baam llflkaa ~lıtl· 
yorlar .....,., Ja Mrmayeelsllk. 
.,. 4tlkkl• ....... Baaclaa 
6 • 7 yal 8Yel 8ot blfalu Ye 
..,.,. -·alUdana karlanl-•an lçla. baalara malum 
Mr •lo• llQlllllMI f iblat ileri 
ılımlı •• demlıllm •i: 

- 8a UD'atklrlar on .. 
tab111alar. Kalla lldyea -. 
demi blt..aı ondan ala• 
H -.1 t1bkta 10Dra b· 
laeak ..... ........ tablm ....... 

8a fikri ... tim ...... 
rayertıım. re•bllde Wr koa· 
gre akde4erek baa bnr •e· 

tir. Oadu aoen jandarmalar 
faaliyete beterek kaa bir ... 
maada .. 7dadlan yakaa.mıttır. 
lhaalarmadlmhakk .......... 
.utyete haber gel .. mlfdr. Dl· 
ıer çadardakl ltmall'ta Mlb 
oluak •1 0-..'ID ..-... 
pdrllllell ....... -- • rol .,, .. ., .... ..,.. . ........ 
Th•''• 

Karacaso'da Posta 
itleri ve Bil' Riea •• 

Kaneaea'._ ,...byor. 
Balk me'fllm dolaylllle lllr 

attu Mr aea, 8ç imi 11ree 

J8Jlalaıa t1kmattar. Po1t1• .. , 
mlsde ,.ıaı• bir ...... ~· •r. Ba kadar gealt .. h ... ... 
lanaa halka potta n tel ...... . 

tını çabak yapaMlmek itfa .... 
tnal mem.._ lllr lllllillt 
temlal .... mtlu. Polla n ..ıp.I 

a..-wrıqeadea baa• ... 
mllllal yalnnns.. 

GAretmenler 
Kooperatif L. 
o ....... e ................ 

llnt...aeı_.....ltla ... 
... Balkewl •loa•da ...... ........................ 
.113dfla - ........ ... 
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Başı 3 neft yftzde 

pfm de lesbhlnde daha ilmi 

hareket edlla.lotir. Bazı ark• · 
datlar, mllli markama ıerbesı 
bırakılması mot•leaıında holo 
nuyorlar. İstenen mal, hoıuei 
firma, istenen parıl de milli 
marka ile gönderllebllmell imiş. 
Ben bunun aleyhindeyim. Milli 

markayı kabul eden her ticaret 
maeeaeıeal, bllikaydüşart o f ir 
mayı kollanmalıdır, Fakat u 
man oluyor kf, alıcı hususi 
bir tip yapılmasını lıter. Bu 
gibi fevkalUe ah va ide "Hayır, 
bu tipte mal veremeyiz" diye· 
meyiz tabi.. Ona göre hazırlar 

Te göndeririz. Fakat ben emt 
nim ki, alıcı bifkumetlo mora 
kabeıi alhnda ve milli marka 
altındaki ıtaodardlze edilmiş 
mahıol Te maddelere kar~ı da 
ha hlnıt.dır. daha iştahhdır. 
Halbuki ayni tacir, bugiln al· 
mıı olduğu falan numarada bir 
mah 6 ay sonaa ayni tekilde, 
ayni naafta bulamamak endi· 
ıeıl ile karşı karııyadır. Biz 
ıtaadardlze bir tip verirsek gö· 
ıl kapah n daha fazlı mal 
alır. 

Şu da Hr ki, muayyen tip· 
ler haricindeki mahsul de set· 
beıtçe ıe•kedllebllecektlr. Yal· 
nız ıtandardlıe ~edllm'e ılpler, 

milli markayı taııyacakhr. Dl· 
ğerleıl lıterlene çunl, ister· 
lene kotu içinde kendi firma· 
lan ile ~ônderebllirler. 
ÜıGm tipleri, muayyen n 

kııa samanlar için ıeıb1t edil· 
melldlr. MeeelA bir Teya Ud ay 
için .• Şıyet bu saman içinde 
bna ıartlan, yağmur Te ıalre, 

ıeablt edtlmlt eekll bozarlarsa, 
o takdirde derhal ikinci bir 
teıblt yapdır Te ba ıesbh edi 
len tipler, tablatlle ecnebi pi· 
yuaya blldlrilir. 

Taınlf, hiç te ıor değildir. 

lıtlbaal meTıimlnln ilk onbee 
gande her yağ mmtakaaının 

namoneterlnden ahnır, ona göre 
ıtplH tayin edilir. Üıtımde le 
letme, geoe ayni İ1jletme ola· 
e11ktır. Yani ne maırafı, ne ele 
aorloAu Tardır BogGnkG tipler· 
den baıka yeni tipler lcad edl 
Jecek degtldlr. Ancak her tlca· 
rethane, kendi keyfine göre 
tip ıeeblt edemlyecektlr. BogGn 
lıe her f lrmaDID kendlılne 

mahaoı bir tipi nrd1r. Meıell 

biri (9 numara ... tipi) diyor 
•e ona kt!ndl ismini nrlyor. 
Bir dlgerl gene kendi adı ile 
bir baeka (9 numara) hazırı. . 

yor. Her mtleaesenln ayni no· 
manda, ayn ayn dp yapmaeı 

Dil demektir? Bundan, 

- Benim tipim daha iyi! 
Çıkmıyor mu? Da lae hariç 

dekllerl aldatmak değll midir? 
«Tip• muayyen blrteyl ifade 
eder, oaaa dabı •tağ11ı, daha 
ylbeAf olam11, olurıa bıeka 

«Tip• dlr. 
Ba UnGmGzdeki yıl için aza 

mGa ıtandardlıetıiue lmkln nr· 
dır, ıanıyorom. Fakat incirin 
ııındardizesl zordur. ÇdakCl 
ona bahçeden n mGıtahallden 

batlamak lhımgelecP-ktlr. İnci· 
rln ıtandardlzeel, Oıllmden tlaba 
faydah olacakur. Falı:at 16yle· 
digtm gibi, gGçtlr Ye ameliye 

ala beıhyaca8ı yer lnoir hab· 
çelerldlr. Mleueeemlz bogln 
l•cirl ıtandardize ediyor. Tıh· 
minime gire, olta olu bhlm 

cabım• teklimi• klbul edile · 
cektlr. 

ltalldardize•ln lı:otroluna ge· 
Uaees M da bayık tetldltıa 

bir it delildir· Ahot. 

----... ·· Derince vapurile badem kı 
eaları içinde afyon lı:açakçıhğı 

yapan Te yakalanan Joıef Bar· 
do ile komuıyoncu bay Oıman 
Nuri ve arkadatlarının doroı· 
malartna dün lhtlaaı mahke· 
meslnde devam edllmlttlr. Bu 
celıede iddia makamında bulu· 
nan m6ddelomumi bay Arif, 
iddiasını ıeıdetmfetlr. Suçlular· 
dan afyon taccarı bay Dnh 
Abolofya'nm yalnız iiç parti 
af yon kaçakçılığında ell bulun· 
doğu ve Havaoaya gönderilen 
afyonlar fotnde methaldar olan 
Leon Matalon, Jozef Bardo ve 
lı:omlsyocco bay Ü!man Noriolo 
dört defa Toku bulan afyol\ 
kaçakçıhğıoda alikaları bu 
lnndoğu eabft gôrüldogaoden 
adları yazılı dört suçlunun 
2253 nomarah yaııanın 16 
ıncı maddeel mucibince ce· 
zalandmlmaaını flteaıfıılr. Bu 
madde bir yıldan ftç yıla kadar 
agır haplı cezasına dairdir. Suç 
mfiteaddit defalar oldo~uaa gö· 
re maddelamumi cezanın ıld· 

<letleodirllmeslnl istemfıtlr. 

Anıunn RegClze ile gClmrak 
muayene memuru Bay Azlz'la 
suçları ublt gôrdlmediğladen 

beraetlerl latentlmlttlr. MCldafaa 
için doroıma 22 may11 tarihine 
barakılmııtar. 

Sıhhat 

Eczanesi 
Ucuı, taze, tr.mlz lllç bulunur. 

11 Baıdorak - Dayak Salep· 
çl Hanı kartıııada .. 

eeasen keadlıfne nrllecek tip
lerle bu kontrol6 yapmaktadır 
Te yapacaklar. Fakat ihracat 
mr.rkezletlnde de, bClk6metla 
tesblt ettiği tipe riayet edlllb 
edilmediğini de kontorola bağ· 
lamak gerektir. Bogiln plyuada 
lııtı kalmıı, hakikaten eallhl· 
yetil Te nımuıla ılmearlar •ar· 
dar. Bunları yemin ettirilir, 
ayni zamındı Ticaret odaaındaa 
m(ltahı1111 bir memur bu ite 
ayrıhr n bu memur, hlkd· 
metl ıeımll eder. Ba Clç ut 
mGıtemlrren buna nesuet eder· 
ler. Milll markayı kabal eden 
mleueee, paçal yaparken •eya 
mahnı eeTkten yanm eaat eni 
haber nrlr, memur H ılmear· 

lar gelirler, kontrollerlnl yapar, 
raporlarını Hrlrler.. lıte en 
pratik, en uraraız, ea kolay 
H ıerl bir aıol! •• Kontrol edl· 
len mal bozuk çıkla bile ınk· 
edtlmlyecek degtldlr. 

Ancak, rapora o ıaretle Te· 

rllecektlr. Abcı da bu Hılyed 
bilecektir. Mlllt markayı kabul 
edip te ıtandardlzede uıulıtız 

hareket eden tacire blrlnclılnde 
ihtar yapıhr, lkiaelılnde 15 
gfln için milli ımrka kollan· 
mak hakk1ndan mahnam edilir, 
tçtlactııande bıı mahrumiyet, 
ya uaon bir zamın için Te ya· 
bot ebedi olarak yapıl1r. İtte 
tacirlerin korktukları n onları 

tedhlt eden lhll mal! Fakat dl· 
tlnmek gerektir ki, bir tarafta 
mftıtıhıll ııtırap içinde kına· 
narken, incir mtlıtabıll yanar 
n batarken, artık ihracat mCl· 
e11e1eleri, eıkl ataıem Ye prea· 
atplerle bap '-oı bırakılamaılar. 
Uberaliım, tarihe geçmlıtlr. İh· 
racatçılann, (Blı ba yıl ıa ka· 
dar kazandık, kafi) deyip geç· 
melerlnl, hiçbir kayd altına 

glraaamelerlni •e hiçbir meı'a· 
Uyet brpnna geçmemelerlnl 

bu ce1P17et •lkttla pqaI,7amaı. 

Du •• nk u" K 00 uşm ı itle beraber U34 j\hnda bılj· a arı. maddelomnmlllk dalreılle bir· letleıi Satıhyot•• 

Boynk ikramiye ••••• 
- Batı 2 inci ybde yaıağı hakkındaki aç mnlı:uele 

ilkte temyiz mahkenıeılne giden 
129265 itten l l 7680 taneıl 

neticeye bağlanarak 935 yılına 
11,585 it denedllmiştlr. Bu 
rakkam temyize giden ı, yekti· 
nonon bir ayhk totarmdaa 
blrlZ fazlad.r. 

Bakanhk bu kanon hakkındaki Llbey'e n Cennre'de imza· 

30000 lirıı y111ları n11arı dikkate aluak 
h111rladığı projeyi 93 l yahnda 
bayak kamulaya ıonmoıtor. 

K.aaaa değlılk teklinde de 
iki önemli uaı IUAmıız icra 
takib Te borç için haple oıo· 

IGnfto kabul edilmemesi aıhnda 
olduAu gibi muhafaza edllmlt· 
tir. İcra n ifil~ kin onunun 
4 eyldl 932 de yGrfttalmeğe 

batlanıo yeni ıeklt alccaA• da 
çabuk efde edilmesini mamkün 
kılan yeni uıullerl ihtiva et. 
mektedlr. 

18 ilkklnun 1935 de ve da · 
ha sonra 2556 eayıh kano~la 

icra memurlannın hAklmler 
arasından ıeçllmeal kabul edl · 
lerek kadro durumunun ver· 
diğl lmkin ntıbeılnde bu bllk· 
mün tatbikine baı:ılanılmıştır. 

Şimdi yeni kanonun tatbikat· 
talı:I nrf mlal dikkatle taklbet· 
mekteylz. 

Tetklllı bakımından alaca· 
ğımıı bası tedblrlecle meTcod 
bazı yıllıkları ortadan kaldırabl· 
leceğlmlzl umarım. (Allutlar) 
Uloul kanonlarının B01y111I n 
ekonomik banyenln icaplarlle 
olan ıllkatı diğer kanunlara 
nazarın daha belirgindir. Bu 
kanunlann hakka erlemeyl ko· 
laylaıtıracak tekilde ıanılml 

bu bakımdan çok fayda nrlr. 
Hukuk oıaltı muhakemeleri 
kanonunda tatbikatın gerekli 
kıldı&• deglılkllkler 2606 eayılı 
kanunla yapılmıı hukuk daTa· 
larıada eadellğe Ye· çabaklaAa 
doğru bir adım dabı .. ımııur. 
Kanonun ... ıte tahkl .. at kayıp 
n temyla fuılluında yapalu 
degltikllkler ba yoldaki Amid· 
lerlmlıl bo .. çakarmamıttır. 

929 yıbndanberl ydrCltCll· 
mekte olan ceu mahkemeleri 
aıall kanona da ( Bakyerlerl· 
mlı ) tarafandan baprıkla ıat 

blk ediliyor. F..ua Almuya'daa 
alınan bu kanonun yardumaı· 
da tatbikine bqlandıi• ilk gtlD· 
terde rutiaaaa glçllklerln ,ıa 
Keçılkçe ortadan bldınlmuıaa 
çebplmakıadır. Kanunna lhtl· 
yaca aygaa gelmlyen yerlerinin 
tadili için huırlanaa proje 
blyClk kamu taya ıanalmattar. 

(Çok gaıel , etleri) gerekil de· 
llıgeler uuıada aellklerl iti· 
barlle t•selden tahkik edilmeli 
Jbımgelea methad ctlrlm il· 
gelerladea eamaalyet M. U. 
Ulerlaln eellhlyed genltletil· 
mittir. Projede Ilga yerinde 
camarlyet mlddelamambl la· 

nfıncla yapılan tahkikatın ilk 
ıabklkaua teknrlanm•mMI en· 

11 kabul edllmit Te bogGn ger· 
çekte mncad balaamıyaa ka· 
nr hlklmllğl letkllill da ortadan 
krldmlmıtllr. 

Uloı kananlar1mııda ç.buk· 
loğa H eadellAe doğra yapılan 
bu deglımelerln kananlar1n •na 
prenılbleri boımamuına Te 
tatbiki yônlere manhaıır kal· 
muıaa dikkat edllmlıdr. 926 
yıbndanberl tatbik edilen Tark 
ceza kanonunun 9 yıllık de 
neme deueılnde görfilea ek· 
ılklerl tamamlanarak •e dClsel· 
ıtlerek yapılan proje ytlkeek 
kamotayca onaylaomııtar. Da 
kanunda arııolaHl muknele· 
lerle yapmağı glTendlğlmlı 

mnzulara dair hDkumler de 
•ardır. 

Banlar araeında Lozan an 
latmadle iltihak kabul ettljl· 

... Ptlıa n çocok teecWaba 

laoan afyon mukaTele Te pro 
tokollarına oygaa olarak ko· 
nalan halı:amlerln ıamulla 

etkelerl kayd" değer Goemde· 
dlr. Kanunu medeniden Gncekl 
nlkihlarla bu kanunun neşrin· 
den ıonra kanona uymıyan 

mflnaıebetlerden doğan çocuk · 
ların ı.eıclll comuriyet halk 
partisinin ;J Onca blyftk kon· 
gnıiode adliye balı:aolığına 

atd dfl.,kler arasında bulun· 
makta idi. lillglılzllk yftz(lndeo 
meydana gelen bu nziyet af 
kanununa konulan hük6mlerle 
kanun çerçeıl içine alınmıt 

ve bu ıuretle kanunu me<ıenl
nfa ana prrnılplerlode -bi;' 
dr.ğlelkltk yapm•ğ• lazom kal 
t11amı1jlır. 

Yordu korumak lçla ıınır· 

laramıza ko,aalnın geri barak· 
tıkları atlelerlle mallarını özel 
bazı hakGmlere tlbl tutan ka· 
noo projeıl bak yerlerinin bu 
yoldaki ôdnlerlnl önceden ta 
yln etmlt olac•ktır. Yakeek 
kımutaya ıonolmot olan pro 
jeler arHında t6zel ılcll kana 
nunun projeel de Tard.r. Bir 
ıoç lellyen klmıenln ne çetld 
bir adam olduAu aulaıılmHı 

kendldne kartı ahnmaıı lizım 

gelen emniyet tedblrlerlnla iyi· 
U~nl tayin için lizımdır. 

Rastgele n bir kes ıoç lıll· 

yen ldmeelerle ıoç iılemek için 
keadlılne bir meyli bulunan 
ıoçla araıındakl ayrım açıktar. 

Saçlalarıo ba durumlarını ta· 
yln için karalmHı faydah gG 
relen ba aıol ceza ıiıtemlml· 

ıla iyi tatbikine yardım ede· 
cektlr. Geçen yıllar içinde tG· 
sel tetkllitıa dnamb gellıme · 

ılnl temin için laıumlo görl· 
len tedbirlerin ahamuındaa 

geri duralmamıttır. 

Ehllyetılzllklerl Te ılcllleri 

ldbarlle kendilerinden bılfade 

edile mi yenlerin 
nihayet Terllmeıl 

hakimler eayııının uımlmau 

mahkeme teıkllltıaın lht11aca 
g6re tadili temyiz mahkemeel · 
dairelerinde blrlkmlt olan it· 
lerla gecikmeden çıkanlmaıı 

için temyb kadroeuna raportör 
konalmau haıaılan iyi bitim 
•eren ıedblrler ara11nda eayı 

lablllr. Temyiz mahkemesin· 
deki itlerin çabuk gôrQlmell 
lçla aldı&ımıı tedbirler gCln 
geç&lkçe iyi bitim Hrmektedir. 
Temylse gelen lı uyıaıaıa 
çoklaRa bu haıaıta euıb ola· 
rak aınımamısı zararı kıl· 

Atağı da 

Geçen yıl ağuıtoı ayında tat· 
blk edllml ye başlanan harç ta 
rUeıl kanunu esası. bir lbılya 
cımızı karljılamıştlr. Çünkli 
mahkemelerle bunlara bağlı da 
uderde ılınmaeı 14zımgelen harç 
lara dair 29 eylul 1302 gün lft 
k.11nun ve ekleri baştan başa 

değişmiş olan ana ve uıul 

kanunlarının hüktlmlerlne uy· 
gun olmadığından yeni eaaılar için· 
de harçlar1 teablt edt>n bir tarife 
kanonunun yapılm111 gerekli 
bir aaruret halini almıljbr. 

ROşvet Davası 

RGtTel almakla •e bazı tah· 
klkatı ekılk yapmakla ıuçlu 

Kemalpaıı kazaıı eıkl maıtan· 

tiki bay Nurl'nin duroımaıına 
dan Agarcuada denm edil· 
mı,ttr. DankG celıede mGddel· 
omnmt manini bay ŞeYkl; 

ılmdlye kadar dinlenen t•bld· 
lerln ifadelerinde göze çarpa· 
cak Te hAdlıenla ıekllol değle· 
tlrecek derecede mflbayenetler 
bulunduğunu işaret etmi,, 
eeldz ıabldln tekrar mnbake· 
meye celbedllerek mClTacebe 
edilmelerini iıteml,tlr. 

Ayrıca ıoçlonon Denizli llıe· 
sinde talebe bulunan oğlu bay 
Nacl'nln de talimatla ifadesine 
maracaaı edilmeelni dllemlı 

ve kabul edflmlttlr. 

Mokafat 

20000 IirB 
Adliye Tayinleri 

35 lira maaıla Nl~e ..,a~ 
umumi moavinllğlın ŞI fll' 
sulh hikf mi bay AMIOllD 

Siblt, Bozdoğan bA'1111;~ 
Mes'udJye blklml bay tll'° 
Balfd, Ôdemlo mahkeme jt 
lığ1Da Suruç bAklmi b•! d~ 
seyln Necıtl, Marıoarlı -~~ 
umumiliğlne Alorca •811~ 
umumisi bay Meb111ed ~llt 
Bergama ıorgo hlkl• •:-ı 
ğlne Sil Ha ıorgo blkldl ... 
bay Moıtafa İlmi ıaylo 
ml,lerdlr. 

1935 

Evkat 

GClııet 9,44 

Ôgle 5,01 
İkindi 8,54 
Akpm 12, 
Yateı ı,sı 

lmeak 7,46 

Senelerdenbe~i TECRÜBE edilip piyasamıza çık~d 
an sonraGrıphastalığmm memleketiıııizdeŞl 

detini Kayhettirenve vaktinde kullanaotıır 
Gripe Yakalanmaktan Kurtaran 
Gırlpe Kaırşo Tecrübell 

ve Çok Müessnır 

NEOl{ALMİNA 
Kaşelerini Emniyetle Kullanınız. 
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1 

Tefrika No. 44 M. AYHAN 

~er V.urulursan Senin için Onheş 
Gün Matem Tutacağım .. 

~ CGcGae mi gitti ıözlerlm? 
\ bir tehir u .. A• gibi, merd· 
'k.ıpııından koğmağa ne 

' •ar? 
,, kadın batını kaldırdı: 
~ 8er erkek nankördar! 

'- ~ lbırıldandı. Aybey onun 
""- lllek istediğini anlama· 
~ · ladın da izah etmemlı, 
\ bıaeıaı çevirerek gözlerini, 
\ 'ttcııı yaprağına konan ge· 
'ı. Parlık bir kelebeğe dik· 

\' Ben naakGr değlllm. Elin· 
•ita ~ il taıla ıarap içtim. Bu 

~ '1.~nıma karattı. G6n ge· 
~ .,....•aıla beraber onu dö· 
~rcamu öderim. Bu ma 

~· 
il, 

t~ laıılıı ·dedi· anlamadın 
\ ' •nlamadın! Senin ro· 
' JQrdanda benOz itlenme· 
~Wlraıa ahın kGlçeledne 
')I or. Snlldlğinl anlamıyor
' ~ll1n, aalamıyorıan. Sana 
.,~ıı naaıl eôyllyeylm? 
, ı! htl& lnad ediyordu : 
, '411ao, ındlğlne; 

lllıt l lleydan.Un kaç, kadın 
"'°'k! ,1 htç? 

\ .. Baba batını birden· 
ld.rdı : 

"'tı onan Gl6mftn6 lıte· 
(Mae btr kalb taıır11! 
~ 11a damarlarında bir 
">t ~taııa, anlamııtı, her 

eıaeh anlamııtı : 
'-t ~'1.aa anutmıyacağım. Fa· 
);: il bir tehir bebe~I olma· 

' ~Gatereceğlm. Sen mllnl 
~ le, ben yolunu keıerek 
~ ker1ıla11ca~ım .. 
' &akan ayığı ktlktı. 

\ '-t 1 de glylnmlıtl. Sağ elin· 
~ kaınçı tatayorda. 
~ ~lbelerl, bele çizmeleri. 

Sı!.• ilk defa olarak kendi 
~~illa çirkinliğinden, plı · 
\ bla '1tanır gibi oldu. Ka· 

' it cengber gibi giyin· 
' 4ybeyin bakııları karı• · 

nıaa . ...... . 

1 
bir hediyemi verecektir. Al.aha 
11marladık gazel yiğit? 

Kadının gözleri yaıarmtttı. 

Aybey de ayni heyecan ve 
ııbrabı kendinde duydu : 

- Bu yaıamak denilen ıey 
ne çlrklamlı? Ben de ıenl unut· 
mıyacağın. Her zaman ~özle· 

rlmde bir yıldız gibi kıpacak· 
ıın.. Gönlam her dakika senin 
hasretini, ıenin aıen •tkını ta· 
ııyacak! ÔIOnce toprağımda bile 
ıealn ıevgln çiçek açacak· 

Kıdın sendeledi, daoer.ek, ba· 
yılacak gibiydi : 

- Aybey, ylğltlm. ıaı!. Se· 
ılnl artık duymak lıtemlyoram. 
Bahtiyar bir dellkanhıın "I, bu 
ellerden yardana dönerken, bir 
kadanın kalbini alıp götarecek· 
ıln . Şana iyi bil : 

O kadın, nımuılo bir ka· 

dıadır, o kalp, ter temiz, hlo 

kimseyi ıeYmemlı, hiç lekelen· 
memlş bir kalptir. 

Ve kadın ba ıözlerden ıonra 
yaradn, kayboldu. 

Aybey ona takip edecek ol· 

da. Fakat on adım atar atmas, 

kuıııına ıarmah bir uıak dikildi: 
- Dellkanbm ·dedi · atın n 

uıa~ın turada bekliyor. S zc 

yol gösterecek ıftYarller de hazar. 
Hemen, ok meydanına glde
cckelolı. 

A ybey cnab nrmeden onu 
takip etti. Salak, bir tilki dik· 

katile etrafa bakıyordu. Aybe. 
yln yazanı de manab manalı 
gözden geçirdi ye delikanlı 

yaklııınca fauldadı : 

- Bandı temelll kıluydık! 

- Sona nr -
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~ Beynelmilel Paris Panayırını ~ 
~ Ziyaret Ediniz.. ~ 
ES 18 Mayıstan 3 Haziran 1935 e kadar ~ 
~ Fazla Malftmat Almak için Fransız Ge· ~ 
~ neral Konsolosluğuna veya lzmir Fran· ~ 
~ sız Ticaret Odasına MOracaat.. 5 
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lzmir Defterdarlığından: 
111lılnln nrği borcundan ötGrO tabılll emnl yaeaııaa göre 

hacsedilen oemanzade mahalleılnde a ... Ah bey sokağında ktln 8 
aayıh hane tarihi lltndan itibaren ylrmlblr gftn mOddetle ıatıhğa 
çıkarıldığından pey ıOrmek lıtlyenlerln Defterdarhk tabıllAt ka· 
Jemlae ~elmelcrl. 16 20 24 28 J42' 

Hamza Rüstem 
Fotoğırafhanesı 

.. 
1 - Bayram gGnlerl açıktır. 

Muhterem maıterllerlmlzden gördağamaı raAbet ye 
tneccflhe naclı bir mukabele olmak Gıere bayramın 
birinci gtınanden Mutın nihayetine kadar reılm çek· 
tlrecek .. ygıb mGıterllerlmlze birer zarif hediye nr· 
meğl da,andak. 

Maıterllerlmlıln ba hediyemizi kabul etmekle bizi oeref· 
lendlreceklerlnl ftmlt Ye temenni eyleriz. 

2 - Mağazamızda en yeni fotoğraf maklaelerl ile eczaları 
Ye umum fotoğraf malzemeal biiyClk teaıllAt ile utıl· 

maktadır. Muhterem mGtterllerlmlzla bllbuaa nazara 

No: 

E111 No. Mevldl Yeni . eıkl Cinıl Depoıhoıa 

c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 

1 gaziler mahalleıl kemer ıokağı 
3 kftçak tuhaf lyeclle çarım 13 no. adada 
4: U U H HU U 

5 Udnel ıftleymanlye mıh. hakkı b. ıokağı 
6 karııyakada alaybey mahallesi hayal sokağı 
7 kftçak tabaflyecller çartııı 13 no. adada 
9 ikinci ıOleymantye mıh. ruhi baba aokığı 0ıırn bey" eo. 

10 ha11n hoca mahallesi bftyGk tuhaf lyecller 8 no. h adada 
1 l kllçtlk tuhafiyeciler çar1111 13 no. ada.U 

c. 12 karııyakad• alaybey maball~ıl han °gGn aydın,, ıokal• 
c. 16 memdublye maballeel klreçll kaya aokagı 
c. 17 .. " u .. " 

c. 18 .. " .. " .. 
c. 20 huan hoc(mah. klçlk tahaflyecller çar1111 13 no. ad.da 
c. 22 karııyaka boıtanh köya 
c. 24 ikinci ıOleymınlye mah. kllmll pı11 caddeıl 
c. 25 ikinci ıGleymanlye mab. Oçanca nezaket ıokagı 
c. 36 bayak tuhafiyeciler çarıııı 8 no. adada 
c. 40 Gçftncl kantat mab. halll rlfat paıa cadeel 
c. 41 ikinci ıaleymanlye mab. hllaeyln efendi aokagı 
c. 47 bahkpuarı mah. memdablye cad. bayık tuhafiyeciler 

8 ao. b adada 

45,45 1 n, dakktn 400 
12 46 dCikkAD 100 
11 45 .. 100 

6 eY ~00 

10 4 eY 300 
18 dftkkta ıoo 

8,5 2.4 n 700 
82 maıasa 500 

6 dıkk&n 100 
10 21 eY 800 
6 " 160 
8 .. 160 

10 " 180 
20 dakttn 100 

'o n soo 
148 138 eY 140 
2,4,6 2(, 2(· 1,2• 2 ftc; .. 360 
43, 43· 1 d6kktn 200 
233,235 n ( 00 
12 12 .. 860 

ıos 300 

c. 48 balak pazarı mab. memduhlye cad. bGytlk tubaflyecller 
8 DO. ada.U 6 7 mugaza 200 

c. 49 " " " " .. .. 68 .. 200 
c. 50 bamdlye mab. tire kapaıu ıokagı 54 40,,2 ° 200 
c. 53 memdablye mab. kaçak tuhafiyeciler çarıııı 13 ao. adada ,2,'l7 61 datkla 60 
c. 68 abmed ağa mab. yemlt çarıııı uğar aoklgı 23,24 25 mağaaa 500 
c. 72 keetelll mab. baıdarak ikinci keıtelll çıkmazı 101 91,l :n 500 
C. 72,1 11 " " " 11 11 77 75 eY 800 
c. '13 kartıyıka alaybey mah. ban "gGD aydın,, ıokagı 2:1,23· l lkl n 600 
c. 77 karııyaka oımanHde maballeel re11dlye aoka&ı 21 25 n 520 
c. 79 memdoblye mab. kaçak tobaflyecller ça11111 51 mağua 100 
c. 82 memdahlye mıh. eski bahkp11an so. blytlk tuhaf lyecller çar. 87 .. '00 
c. 83 keatelll mah. baıdurak ikinci keıtelll çıkmuı 99,79 77 n, ahır 1100 
c. 84 akdenlz mab. b6yGk tuhafiyeciler çartm Gul balyan 9 mağıaa 760 
c. 85 " .. .. " .. .. .. 4,,4·1 .. 800 

c. 86 ahmet ağa mab. yemlt çar1111 3 5 " 800 
c. 87 " " 11 meyntcr gGmrıgı sokağı 36 16 " 240 
c. 89 kadrlye mab. aıarecl ıokak 5 n 70 
c. 90 hacı mahmul mah. bacı mahmat ıokağı 52 42 n 900 
c. 91 akdenlı mıh. bOytlk tuhaf lyecller çarıı11 90 maıaza 240 
c. 91,1 " " " " u 91 .. 2,0 

c• 92 dördftncl ıultaalye maballed hacı mnllt çakara aobgt 
c. 93 akdeanlz mahalleal blyClk tuhafiyeciler çarıııı 
c. 94 eellmlye maballed narl bey ıokagt 
c. 95 bayık tabaflyeeller çagııı 8 aumanh ad.da 
c. 96 reıadlye maballeıl tramny caddesi 

277 karııyaka bahariye mahalleli hafıs efendi aokağı 
278 w w .. u .. .. 

641 açancG ıulhnlye maballed yunut ikinci çıkması 
64ı7 dolapla koyu caddcal 
6'8 memdablye maballeal mumcu zade aokaga 
783 ıalbane maballeıl duygu ıokağa 

u. eY 160 
81 ,83 magau 300 
19 23 e• 200 
111 iki magaza 600 

1021 m. 985 n 900 
3 n 1'0 

3,1 e' 40 
18 8 133,50 Do. araa 16 
62 uln yarııı 60 

128 126 e• 160 
58 63 ana 10 
39 35 nla 35 80 aeblml 80 
23 27 eY 120 

38,38·1 nln 6 24 aehlml 100 
26 26 arn 65 

846 birinci karataı poıtacı ali rlza ıokagı 
878 letlkltl maballeel gladftı çıkmaıu 

9(6 ikinci karatat mimar ılnan eokağı 
972 ealhane maballeıt mangal tepe ıukaAı 

1002 aellmlye maballeıl tramny caddesi 
1004 birinci karatıt poıtıcı ali rlza aobgı 
1005 karıtaı irfan sokağı 

210184,18,·l nln 27·1728aebml 12 

MANiSA 

c. 14 manlea çaprazı beklr zafer maballeıl balak pazarı c•ddeıl 
c. 15 maninde alaybey mahal. beadek kıbH ıo. · fmn ıokak • 
c. 27 manlea alaybey mahal. tramny cad. hGern aga camU karı111 
c. 29 maniuda 11ray maballeelnde tlllm pazarında 
c. 32 Manlndı w « belediye ıokağı 
c. 33 .. " .. azan yol caddeel 
c. 46 " yar baualar maballeıl kara mısrak aokağa 
c. 59 .. mimar ılaan mahallesi butane cadd.t 

29 25 c 892 13,, c 25 
4 eY 200 

121,121·1 
12 
56 
5 

57 
38,38 1 
25,25 1 

e• Te dlkkta 500 

e• 
n, dOkkln 
n, dıtkta 

500 
500 
400 
800 

\ 41bey ·dedi· bir gftn ıl· 
' ::•larımız kartılıtta Ye 

' ile itte ilenin kartına dtlt· 
4 Y•pardın? 

dikkatlerini celbederlı. 

Resne Fotoğrafhanesi Sahibinin :: :~·
1 

' N Moşterilerinden Bir Ricası.. c. 
60

•
1 

'~ bo ıoal kart111nda 
« 

« u .. 
eeray maballeılnde ille toka~ı 

2 
2,1 
29 
31 

1000 
300 
800 
800 
800 
800 

u .. « « 

bt,, e lbl yapırdım? c. 60,2 

~
' .,.htkanda Ye Ube ettJ: İkinci Beyler ıokağıadald fotoğraf hanemi bpattığımı Hygıb c. 60,3 

'tıad mGtt,.rllerlme ilin ederim. 6 A .._ ""'• N 1 kendimi öldGrlr· c. O, .. 
'L.ı_Le orduma, bayra~ıma K.lloelerlml Emirler çarıııında Bay Hamza Rlıtem fotoğraf· c. 69 « lımet pafl maballeıl çay ferah cadded 

'qlli " hanesine naklettim. Slparle vermf'k lıriyenler IGtfen oraya ağ· 70 h d L h L 4- l eder, ne de eana.. raıınlar. c. c alaybey « en e-. ka ye ao-.aıı 
" 'e._

1 
'fi Aybey, ktfl!. 8en Ben de ılmdlllk ekler zamanlar oradayım. , c. 71 c aaray maballeal banka eaka~ı 

dencl1an mahalleli uraçbaae karıanlo mektep cad. 

« < « « < c « 

« < « « « « « 

4 
6 
8 
7 

21 
8,10 

8 

dlkkln 
c 

t..'h1aQ1ıuı1111yacağım. BogGn· BAHAETIIN. FOTO RESNE c. 78 .. haern a&• mabaUeıl bama~ ~k~Aıl N 

.~.._ d.11 ıağ çıkt1'an, Bilge ~· 1 CtH ~ ı·hı· 8 ı d. a· d c. 23 aydın blur mabAllHI belediyenin 142 No. adellaın838 839 No. b arHIJ ftse· 
ıe? () tekine eelAmlat ~8 ) ) e e ıye ıyasetİD en: rlae yapılmıt n . 

e ki · 
1... .... 8-tıy . Beledlyeml. in 1 hutran 935 tarihinden hibar,,n ayda elli lira Gc· c. 35 « balcılar maballeıl c 240 adaıua 4487 no. b anuıtllerlne 
' b 1 giden yollarda on· retle bir mimar • eya fen memurluğu açılacaktır. yapalmıı n 

1 

~~..!.'ClkliUdcrlnl , kahra· Mfthendlı m~ktebl mezunu uya bana yakın derecede ltahıll c. 97 « kurtulat « gazi baharı Gzerlade 158 No. b adada 236 taj no. lı H 

~ }'liralı •lkıılayan •e on· görmaı olanlar tercihan kaboı;:edllecektlr. İıtekli olanlarla met· c. 98 « hann efendi mıhalleıl gasl bulHrı lzerlnde 89 hj DO. h eY "- ı,, terine hayran olan tabla da görGıalecektlr. Bu gtbllerln mGracaatlcrl llAa olunur. c. Sl9 « ramazan pati « mimar ılaan aokak 77 ao. lı dlkkb 
\' bit Vardır. Eğer vurulur· 16 19 21 23 14 ı 6 c. 100 O meıudlye maballeıl balcılar belediyenin 237 no· b adasında e• 

300 
,00 

300 
600 
2(0 

400 
400 

700 

300 

200 
200 
180 
lOO 

~ ki, lenin için gizlice K A S A B A 
~ ga .. lbıtcm tatacağım. lzmir', Milli Emlak Modnrlog"' ünden: c. 38 Turgutlu kuabau yenice mahalleel eıkl kilise yeal cim· 94,9,·A taj DO. h ev 500 

1 .... 

ı b 11 Çtırpııma biter bit· İzmir MCiıtabkem mevki koıulu topçu taborun.U me•cot 20 harlyet caddeelnde 
.a.~'•daa ayrılacağım Te lira muhammen kıymetli iki adet tat delme maktncal harda11 Mevti : ve numaralan yakarıda yazıla emltlda petln pan ile eatıılan l ·6·935 camarteel ~flnil 

leni gGremlyeceglm. 21,5,985 ub gGnG uat 11 de mahalllnde pazarlıkla satılacaktır. nat oada ihale edilmek Gsere açlk artbrmaya koaulmaıtoı. btekll olanların her birinin hiza. 
'-llnedarımı öı .. na Tali lerln o .. ue maballlnde bHır balanmaları. 1•12 11nd; yuab pey akçednl bakı .eaeelae yatırarak ırtbrma11nı gelmeleri lbnacbr. 1'18 
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,--·----( •ksiirenler! 
laka (Okamentol) 
ÖksilrOk Şekerle· 
rini Tecrnbe Edi· 
n .z .. 

ve .Pilrjen;~ahapın 
En ÜeUln Bir Mns· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli Mnshil 
lstiyenler Şahap 
Sıhhat Snrgnn 

Haplarını Maruf 
ecza depolarından 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 

• 

a: 
< __. 
>< 
a::ı 

LLI 
> 
:z 
cc 
>< 
CQ 

a: 
Ll.I 
C.!:J ..... 
Q -C.!:J 
>< en 

Ünlverıııltede Döçent, 
(Muavin Profeııör) 

Tl:.:J R K iYE' 

iz..11 R J~ 6 T 
~ BANl<A51 

1 Akşehir Bank as~ 
iZMIR SUBESi 

İkinci Kordonda Borea cl;arındakl kendi bloaııab 
TELEFON: !2363 .. ~ 

UertftrlQ (Banka ve Komisyon) MuaJJI 
leleri deruhte olunur. 

Mevduat Faizleri 
Vadesizlere 
Altı ay vad~liye 
Bir sene vadeli J e 

% 4 
% 5 
% 6 faiz verilir. 

Zahire, ilztım, incir, pamuk, yapık, afyon veealre k~ 
yoncoloğo yapılır. Mallar geldiğinde sahiplerin~ eD 111 

eeraltlc avanı •erilir. 

Armutlu Belediyesinden: 
Miktarı 

20 Ton motorin 
35 Teneke makine yığı l ufır 
35 .. .. .. 2 .. 

20 Beyaz gaz ~ 
Armutlu beledlyeelnin elektlrik motôraudn bir ıeoeUk f. 

yacı için 8 may11 935 çaroamba gGnlinden itibaren oabtf; 
milddetlc ve açık eksiltme suretlle ılınacak olan yukarıdt 19~ 

1•• mevadda vermeğe talih olanların lhıleı gdoO olan 22 111• 
0 

,, ~ 

çarşamba gona onıltaya kadar muhammen bede:ı olan ıSO 1 J~ 
tb:erlnden yOıde buçuk muvakkat teminat akçeıılle bera~:, \ 
motlo belediye dairesindeki komhıyona mtırac11tletl llAD 0

59 
l 

ıo ıs 16 19 ~ ~ 
,ııııııııııımıııııııııır Doktor ... uııııııııııııııuuıu Dr. A. Safittin 

Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara hergftn 6ğledeo 
ıonra bakar. 

~ A. Kemal Tonay • p, A Q A ~ Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastafıkls' 
~ = birinci sınıf m(ltahassısı yı· = Baıımahane istasyona lı:aqmndali dibek ıoka.lı: haoınd• 30 ~ İııtiklll cadde1i No. 99 

Ankara apartmaaı 2 inci kat 
Telgraf • 1 S T A N li U L 

Telefon : 49250 
B 11 R İ K T İ Q E N S h ev ve maayenehaneııiDde ııabah saat 9 dan akıam aaat 9 • 

~ haatalannı kabul eder. . , ff 

'r\ A • 1 A-.- r o,-Q ;;; Müracaat eden hastalara yapılm1111 lhımgelen ..u ~" 
~ ~ 1 _,. t:: t: = mikroıkopik muayeneleri ile veremli haııtalara yapılma110• ce' "'" 

~==v=.=N=.==~~~~~~~o~o~K~T~o~R~~~~~~~Y~a=z=ın~G~e~I~d~ig~wi~n~i=~,~~=:~~,miı~i;,,;~;;=,;mim 
vv. F. H. Fahri 1 şık Haber Veriyor. Olivier veşOreka-r 
Der Zee lzmir Memleket Hastanesi Rontken MGtahassııı Bahrlbaba aahll park gazino· Si Limitet Vapur 

ıu açıldı. Geeelerl ht>rrak elek-
& Co. HERNEVı RONTltEN MUAYENELERi tlrlk lAmbılarlle nurlu bir y11 Acentası 

DEUTSCHE LEV ANTE LlNIE ve ELEKTIRİK TEDAVİLERİ. gecesi hayatını baolamıt balo· 
"ALİMNlA,, vapuru 8 ma· nan bu ıevlmll bahçemiz ma· 

YtırOmiyen ve Bilhaaııa RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Viole 
yuta bekleniyor, Anverıı ve Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri Yapılar. Yl81D birinci gcınanden itibaren 
Hamborg'tan yok çıkaracakt1r. çok ytıkeek bir mozlk ile net· 

"AKKA., vapuru l9 mayısta lk.inci Be ler Sokak Fınn Kartm No. 25 cıine net'e katacıktar. 

bekleniyor. Hamburg v.e An· l:.' JJ • S V A l Sabllpark gaslnoıo boıene 
I' rate 1 perco apur cen ası hmlr'ln en kibar bir bahr.-ıl 

verat~n yftk çıkaracaktır .-
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI oluyor. İzmlr'fn maruf, emin 

0 BERAKLEA ,, vapuru 13 
mayııta bekleniyor, l6 mayıııı 61CERES,. vapuru 16 mayısta gelip yOkflnO botahtıktan sonra adamlarından otelci bay Baırl 

sonra Burırıs, Varna ve Köatence Umanları lçtn y6k alacaktır. ile meşhur lokantacımız bay kadar DOnkerk ve Annre, Dl· " 
11GANYMEDES,, vapuru 18 mayısta gellp 23 mayıstı .Anverı, Silleyman'ı ve Mehmed Eraltayı rekt, Roterdam, Hamborg ve 

Amıterdam, Roterdam ve Hamburg limanları için yftk alacaktır. 11hUpark gazinosunda lı batın· Bremen Hmaularını yok ala· 
11 CERES ,, vapuru 1 haziranda gelip 6 hazlrHda Anver, da görmek için maklyetlnl söy· 

caktırr. 

C6ndell Han. Birinci Kordon 
Tel. 2443 

1'he Ellerman Llneı Ltd. 
0 ALLGERlANu vapuru 18 

mıyııta Ltverpool ve Svanıeı· 
dan beklenmektedir. Ve ayol 
zamanda doğru Ltnrpool için 
yak alacaktır. 

"POLO,. vaputo mıyıı nl
hayeıfııde Anvere, Londra ve 

Bulden gelip tahliyede bulu· 
nacak ve ayni zamandı Londr. 
ve Hull için ytık afacaktar. 

Amsterdam, Roterdım ve Bambarg Umanları için yftk alacaktsr. lemlye bııl..t,ışıua blı: delildir 
"AGDROS,, vapuru 27 ma SVENSKA ORlENT L1N1EN "0PORTO,, vapuru mıy11 ni· 

hayetlode Llverpool ve Svan· 
29 ıea'dan beklenmektedir, 

yasta bekleniyor. 30 mayısı 
••NORDLAND,, motlSrfl 2 haziranda Roterdam, Hamburg, Co 

kadar Anvere, Roterdam, Bam· 
penhage, Dantılg, Gdynla, Cöteburg, Oslo ve lekaodlnnya 

aann,.derlz. 

• 
Mez 

Aile Yuvası 

burg ve Brcmen için yflk limanlarına hareket edecektir. 
alacaktır. Sl4~ VlCE MARITlM ROUMAlN 

ARMEMENT H. SCBUIDT • Garbi Akdenl.s için ayda bir Muntazam Sefer 
BAMBURG upELEş,, ~vapuru 16 mayHta gelip ıynl gOnde 11at 18 de 

" BANSBURG ,, vapuru 5 Hayfa, Malta, Marıllya ,,, Barselona hareket edecektir. 
mayısta bekleniyor, Hamburg u ALDA JULYA ,, vapuru 20 haziranda gelip 21 h11lrında 
ve Aovers'ten yak çıkaracakllr. Malta, Marıllya ve Banelon'a hareket edecek.tir. 

.. TROYBURG 
11 

21 mayısta NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 
beklenlyer. Anvers ve Bam· İzmir Nev-York arasında ıyda bir muntazam eefer 
barg'tan yak çıkarac•ktır. "RINOS,, vapuru 14 mayısta lımlr'den ( Doğru ) Nevyork 
SERVİCE DlRECT DANUBIEN için yak alacıktar. 

TUNA HATTI 0 TAMESIS., vapuru 20 h11lnnda lzmlr'dtn (Değro) Nevyok 

"ATID,, motlSrfi 14 mayısta için yak alacaktır. 
bekleniyor. Budapeote, Bratls- Yolcu ve yflk kabul eder. 
lav, Viyana için yflk alacaktar. Hamlo: lı&nlardakl hareket tarihlerindeki dcğlolkllklerden acente 

"TİSZA., vapnru 5 haziran· meı'olJyeı kabul etmez. 
da bekleniyor, Bodapeote, Brı· Fulı tafalllt için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye olrketl 
tisin ve Viyana için yak blnaeı arkasında Fratelll Sperco acentalığına maracaat edllmesl 
alacaktır. rica olunur. Tt!lefon: 2004 ~ 2005 

0 DUNA,, vapuru 30 hazi 
randa bekleniyor. Bodapeote, 
Bratislav ve Vlyına için yok 
alacaktır. 

JOllNSTON V AREN LlNES 
LTD LlVERPUL 

" QUENMORE,, vapuru 20 
mayaeta beklel\lyor, Ltverpul· 
dan ydk çıkar1cak ve Borgaı, 

Varna, Köstence, Galaç ve 
Brılla için yak ılacıktır. 
THE EKSPORT STEAMSBtP 

CORPORATıON 

" EK.SELSIOR ,, vapuru hı· 
len llmanımısdı olup Nevyork 
için yak almaktadır. 

0 EK.SMINSTER., npuru 15 
mıy11ta bekleniyor, Nevyork 

için ydk alacaktır. 
"EX ARCB,, vapuru 1 ha· 

zlranda bekleniyor, Nevyork, 
Boston ve FUadelfiyı için ydk 
alacaktır. 

N. 8. - GeUo tarihleri ve 
'flpur tarihlerinde acentemi& 
hiçbir meı'ullyet kabul etmes. 

Telefon No. 2007 · 2008 

Göıtepe lıkeleel aile yovaıı, 
mayıııo birinci çaroamba 
gOnO açılacaktır. Geçen ıene 
ıayın mtıoterllerlnden gördf1· 
ğd fevkaltde rağbet ve te· 
vecctıhten ceearet alan yo va 
mfte88lslerf, bayıl daha mü· 
kemmel ve çok daha mtıeah 
terblbıt almak ıo ... etlle yu· 
vayı açacaklardır. 

GlSıtepe aile yuvası, aeri 
bonfur, ucoılak, temizlik ve 

hOUln içkilerde nefaeet temin 
etmfo bulunuyor. Yuva, 18· 

yın mGoterllerlnl memnun 
etmek için biç bir fedaklrhktın 

çeklnmemlotlr. Göztepe aile 
yuvasını oeref verecek olın 
11yın mOşterllerln her suretle 
memnun kılacakları muhık· 
kaktır. Bir defa tecrtıbe kA· 
f ldlr. 

Mez Aile Yuvası 
MOsteciri Kenan 

The General Steım Navf gatlon 
Co. Ltd· 

11ADJUTANT,, vapura 7 ma
yııtı Londra için yak alacaktır. 

Deotecbe Levante Llntc 
11ULM,, vapuru 15 mıyıııa 

Hamburg, Brl!men ve Anvere 
ten beklenmektedir . 

11 ANGORA ,, vapuru halen 
limanımızda olup yak booalt
maktadır. 

Not Vurut tarlhJerl Ye VI· 

purlann lılmlert berine deni· 
olkllklerden meı'uUyet kabul 
dllmees. 

lnhlıarlar İsmlr bıomtıddr· 
lOğOnden: 

İzmir lnhi11rl1r ldareıl emı· 
net embarındı mevcut eski 

y•llar mabıolGndeo 69 balyada 
2854: kilo tfltOn 2l.5.P35 aalı 

gftnO ıaat 15 te pazarlıkla 18· 

talacaktar. lsteklllerln btt Ura 
teminat parılarlle o ğOn lzmlr 
lnhfıarlar baım6dtlrltlğClnde mG· 
teeekkll komlıyona mGncaat· 
ları. 8 12 16 20 13'5 

Doktor 

Osman Yuııtl8 
~-··~ Deri ve Tenaıtıl OaeıP 

Mtıtaha11ııı ,,,. 
Bergtın hastalar• ....... ~ 

1 O dan aktım altıJ• 
kabul ve tedavi eder. I> PJ 

Adres : Kemeraltı Ş.dl 
kak numara 19 Od"' 

1nhll8rlar lsmlr .,...., 

ıagonden: od,; 
İzmir lnhlaarlar btfdl • ~ 

yeti Ue UUGD fabrlk::,11~ 
mamdl ve yıprak 1 .. ~ 
ve makine akeamlle bot 9'' 
veıalr emtianın 1 b-::~=ı ~ 
ten 31 mayıe 936 P ki 0,-

dar bir ıene Hrfıod• ,ıııtJlf 
yatı kapalı uıollle ek rlO ıı• 
konolmuotur. lıtekUle b W'' 
Uf ferini havi kapılı .,r .ta .,, 

tactrr •· de bir senede yapı 
1 

k -' 
mln edilen oobin Ur• 

1 dt lı"' 
llyıt bedelinin ycııde 11~1>~ " 
çoğa nlsbetinde 7 50 .,,~ı'' 
mlDat mektubu yey•I el~ ~ 

urı • r 
ldue eandığın• ya kb°'' .Jıll 
paranın eandık m• eti" 
doğu halde ihale lçl~_,lı' 
edilen 22 mayıı 935 1,b.-' 
gftn 0 8Ht 15 e kadar oıef'• 

1 .ıo de ıO -lar bıomadOr Oe D teri fjl' ~1 
kil komlıyona verme klit•" ti 
dır. lıteklller bu na d•" ~ 
tartnameyl koaıfyoO 
vakit lıtıyeblllrler. 1s44 

8 12 16 20 

OPERATÖJ:l 

o·· Kômil Alı~ 
b ...... 

Merkez aeked , 
operaıarO 8'11' 

ikinci Beyler ıok•~1. ıl'' 
hamamı karıı11 Nob••"'"'" 
gtın Qçten sonra 
kabul eder. 86 Telefon 56 


