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umuriyet ,Ordu E eri Mi le leri Ordu arından Ay rtl O mıyarak 
n Si em Te ııik ez Bulunmaktadır. Or 'omuz, G . 

rı ızı ve En M nfeaıl ri-r 'kr )( uğu ~kit • 

• 

m iz· U ~ae or yah"l J Bir Hald , Bıtlunmaktadırlar .. 
~ .. -- -- .... ·- -- -· -- .. ·- -- -- -· -- -- .. -- -- -- -- -- -- -- ..•.....•.•.••.•.. ·- -- .. --~~~ ~~ 
·il. Partisi Kurultayında Sü Bakanı Bay Receh Peker, Parti Sof. 
General Kazım _özalp'ın Oiyevi. rasında Neler Söyledi? 

\~ l1 '. . Uzulp eıli i : ·~8ô l Hir ı· m rı 
~lflrk Gibi Büyük Bir Başbuğun Buyruğu Altında 
eğerinin e Kadar Yükseldiğini ve Nelere ad·r 

Varlığımız içinde Yurdun Kuvvet ve 
Şerefini Temsil Eden Partimizdir. 

"'-Ol bileeeğ·ni rtık a djr .:Jd r iniz ... , 
Bu de bu han içinde pek ta· Hakikati Ararken, Çetin Yollarda ilerlerken Mes'e· 

leler üzerinde Kıyasıya Konuşmalıyız! 

Sa Bakanı General Kazım Özalp 

~' ~.~ -rt, 15 (A.A) - C. B. 
l"""&a.yında G6mr6k ve 
~ "-1- Bakanının luhıten· 
& ~ '- Sd Bakaabğı hak· 
~ --~dilekler okonmut ve 

-, '- Ilı Genenl Kasım Ôı· 
~Jlevl ıöylemlttlr: 
~ tlır, 

'tı llaen m11bıta11ndı ya· 
~gibi lnıaatı ald işler 
.'ll\d lıı ve mt1Baıdeıl nlı· 
~e •e f mklıı hAsıl oldokçı 
~l getirilecektir. Buğday 
~ 'i hakkındaki mtıtalea 
11
, 11cle blı kanon mee'e· 

Arkadaılar, C. B. Partlelnln 
dört yıl içinde yaptığı • yar1rlı 

itler hakkında pek yerinde eôs· 
ler ıöylenmlıtlr. Camurlyet or· 
doıo da bu mlddet içinde bir 
kat dıba Uerlemlı ve gthenl· 
nlıe lAyık bir derecede ytlkeel· 
mlştlr. (A.lkıtlar) 

Ordu işlerinin gizliliği hepi· 
nlzce bilinen bir meı'ele oldu· 
gundın burada bu tıler bak· 
kında açıkca ıöz ıöylememl 

ılı de cafı görmezelnlı. (Tabii 
ıeelerf) Do ıebebden ıözlerlm 

k111 olacaktır. 

Arkadaılar, ordnmuz en ile· 
rlde milletlerin ordol1rından 

~ ~ lct.re kararnımeeloe 
~ b 1tllr. Mahallerinde ha· 

'-t 'Ad.ylırın halkın elin· ıyırtlı olmıyacık eon ılstem 
~l:a'llaaaı1u temfnen enafı teknf k ve1altle mGcehhes bulun· 
~~' Olduğu kadar mauld mıktıdır. (Bravo ıeılerl ılkıı · 
_,..~il latan alınm111 için lar) kara, deniz ve haYI kuv· 
~ •ereceğfı. Gebze'dekl vetlerfmlzln teşkUAtı buıtınktı 
.~ dt Cebbane Hrdır. Boa· ileri askerli~ln icapları gozö· 
~b en kıea bir zamanda nGnde tutularak milletimizin 
~ ~lı bir yere nakledilme· ytıkaek kıblltyetlerl de bize 
~ >. •dıcıktar. Yı, yeni bir yer vönden Gıtan bir orduya 
~ Pttıı •eyabud burada malik olmak lmklnını ver· 

~- ~lr yer gösterecek mlıtlr. (Alkıılar) 
~' kledertı 'fe bu dileği Ôyle bir samanda bolonoyo· 
~' t':'llleye çalıımı. Ban· ruı ki bGttln milletlerin suıı 
lı..". -.'aa ka bir dilek yoktur. Y11ııalarını çogaltmakta ve or· 
-.." "ebetıe ordu hakkında dolarının gacana blrblrlerlle ya· 

IGı IGJlemek bterlm. nı edercellae artırmaktadırlar. 

bit olarmk buırlanmakıan geri 
kalmıyoru. ( Alkıtlar. ) Ordu· 
mas gerekli olduğa vıkıt hl· 
Uln haklarımızı ve en yakeek 
menfeıtlerlmlzl hak.kile korayı· 
bilecek bir bıldedJr. (Bruo eeı· 
lert, ılkıılar. ) Bu değerde ha· 
lanan ordamazon maddi ve 

mınnl kuvvetlerine bag6nktı 

f htiyıçlır1 ay,gan bl r ıoreue 
vQı'at ve lnkltıf vermek milli 
ödnlmbıdlr. B6tla emeklerlmfa, 
batan ha ödnl yerine getf r· 
mek içindir. Bu uğurda mıhnı, 
canını ve bCUGn .erbğını feda 
etmekten çekinmediğini gGıter · 

mittir. ( Alkıolar.) 
Bu !ayede ordumuzun ken· 

dlılne daıen vatani hizmetlerini 
her zamın yapabilecek bir hıl· 

- Sona 7 fncl 11hlfede -

Ankara, 15 (A.A) - Bogftn 
ıut 13 de illerden gelen del· 
geler ıereflne Cumurf1et Bılk 

Partlıl genel ıekreterl Receb 
Peker parti ıofruında ıa ıöy · 
lnl ıöylemlştlr: 

Ôı arkadatlarım, 
Alakara'J ı gelftlnlz vazife 

oldu u andan itibaren benim 
çeıldll vaaifeledm araeanda dl· 
ğer bir vazifem daha nr~ı. 

Bu da her gelen arkadııın An· 
kıra toprağına ayak b11tığı 

ındı elim ile elini, gôğsGm ile 
gögıtınG 111rıb sıkmaktı. ( Al· 
kıılar ) 

Arkadaılar, bu Tulf eyi ya· 
pamadım. Yapamadığım yalnız 

B. M. Doğan Söylnyor 

Şemsi Pş. nın Feriki Ali
şan Kapotu Hikayesi. 

Yalan, Hayat Yolunda T!aşınacak 
Çantanın Malzemelerin,dendir. 

r Sorduğum sualler şunlardır: 
1 - Bayatta ençok korkdoğunuz dakika, ~,-- Ençok. aevindi· 

ğiniz dakika, 3- Saadet hakkındaki teltlduniz., 4 - En fazla ya• 
\. lan eöyliyen kadın mıdır, erkek midir, 5 - Yalan lizım mıdır? 

Kendi hatamı, kendim çeki· 
yorum. Ne diye kalkar dı, lo 
biran eni bltslo, diye y11ıları 

eski ve merhum harf ferle ya · 
zarım?. Dilnka ankette ne ha· 
kayım: 

Mle gibi karfkatGr, damdazlak 
"Ktrlkatör,, olarak çıkmış. BI· 
zlm mllrettfpler galiba "Doktör, 
11ınıör, erfgatlSr, amatör,, gibi 
kelimeleri daştınerek bfzio:a ka· 
rlkataron ıononu "Ôr» yap· 
mışlar. Yazame bir eımar gibi 
indi, kolığımda vahof, zırıltılı, 
ıor patlıtıcı bir aklı btraktı. 

Sinirli ılnlrll ytırftrken Anıdolo 
Ajansının İzmir mtlme11lll Bay 
Muıtıfa Doğan'• raıtgeldlm. 

Bay Moıtlfa Dogın, eıld bir 
askerdir ve Balkanlara, komite· 
ellere, lttlhıd ve Tenkklye aiti 
hatıralar noktuındın "Batıra 

ambara" gibi bir Attır. · 

Anadolu Ajansı İzmir Mümeaaili 
Bay Mu.etafa Doğan 

Kolkoı. •f'nllk, Blrfnelbeyler 
10kaAıncla• Ajını dalreılne 

- S-u 5 iael 76zde -
• 

C. H. PartW Genel Yugam Bay Receb Peker 

bu değlU Hepinizin yord bak· dtlğtlnds, eade gllrdtlğbtlz de· 
kındıkl duygoıonu ve oralara ğU, içinde bnlanob kunetlen· 
için, boraıı lçln, bGUln yurd dirdtğlnlz ve değer\el)dlrdtğlnls 
lçlo mutlak bir fayda oldu· çetin çahomaların totocu bıll, 

ğundı tdpbe ol mı yan f lklrle meogul edici hail, bu ıôyledf. 
rlnlıf, konoımaların1zı, dilek· gım ödevleri yerine getirmekten 
lerfnlal ııheen dinlemeyi de beni bıraktı. Nihayet bu ek· 
ödn eayanm. Bu içten vazf fe ılklfğl ödemek için bir çere 
eayıııma hepfnlsln inanı oldu· diye bu~tın bu parti eofraa 
ğGnı da zerre kadar ıaphe etrafında bolaımayı daıandlm. 

yoktur. (Bay, bay eeılerf) fakıt BagGnkQ toplanıoımıı bir lokma 
arkadaılar, bana rağmen gôr· - Sonu 4 ca ylıde -

Eransız.Rus MDzaker.eleri 

Bay Laval Moskova'dan 
V arşova'ya Geçmiştir 

Bay Laval Ayrılmadan Evvel Bay 
Stalin rrarafından Kabul Edildi -İstanbul 15 (Hoaosf) - Moekondul Frın11 Roıyı manh· 

basları arasındaki konaımılır bltmfıtlr. Neıredllen tebliğe gôre 
konuşmalar ıçak Te dottçı reçmlştfr. Ademi tecnaı, lıdıare Ye 

mQtecavlze ademi muavenet pakb da yıpılaeakbr, Roıyı, Fran· 
eanın emniyeti se•lyeelnde mdseJIAh kunet bulunduracaktır. 
Fransıı hariciye nazırı Moıkon'dan ayrılırken geçld re1ml ya· 
pılmış, ouyedlıer bayak tıyyareden mGrekkeb ve etrafında ıaatte 
450 kilometre ıtlr'ıtll avcı tayyırelerl bulanan Gç tayyare f llosu 
Gçmoıtor. Bıy Laval bogtın VarooH'ya nrdı . Mareıal Plleudıkl· 

nln een11e merulmlnde balunıeıktır. Lehlllın mareşahn reımlnl 
taııyan 6 ıerl pal çıkınyor. Bay Stılla, ıynlmadan eY'fel baJ 
Lavalı kabul etmlıtlr. 
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Kılavuz 

için Dersler .. 
••••• 
-4-

Adet - görenek wuaage:t , 
ahıkanbk c Habltude >• törd 
(Ôd ve taamfil anlamını) c Ue 
et cootumea0 

Adeta - bayağı. enikonu, 
ortı. nomal. 

Adi - bıayığ. 

KöyHUerfmbln görenek eö·. 
sflnd sık eık hatırları•. Fakat 
bono, çok vakit. tradhlon an· 
lamına gelen anana Ue kartı· 
Iaotırwz. Görenek. oımanlıca 
Adet'ln kar1Jıhklınndan biridir. 

Çftnkd bir de bu kelimeyi 
ltlyad ile bir anlamla kollını 
rız: O nkh Adet kartıhğı alış · 

kanlık olor. Slgar1 içmek kötQ 
bir ılı1Jkanhk (Adet. ltlyıd) tır. 

Ancak bir de oamanhların 
Adatıbelde'lerlndeki Adet var
dır ki o. örf Te taamGl demek· 
tir; onu da Tdrkçemlzlo Töra 
kellmeal ile karıılıyorm: cSfzln 
bu yolda hareketlnlı bizim 
tehrln veya memleketin Adet
ı.,rfoe oymaz!,., cftmleıiodekl 

tdet eözft ancak Töra ile an· 
latılıbllfr. Tarkçemfz. blrçok

luındı olduğa gibi. bo keli· 
menin kavr.mlarında dı. bizi. 
d61JClncelerlmlzl tam kelimeleri 
Ue anlatamımak t11aıındın 

kurtumıttır. 

Bayağı keUmeıf nln hem 
tdetı. hem de 4dl kelfmeılnln 
karşılığı olduğu gözfloftze çarp· 
mıotır. 

- Adi bir adam 
Veya: 

- Bu hareketinizle beni 
Adeta tahkir edlyoraoous .. 

~zlerfodekl iki cAdetu DID 

yerine hemen bıyığı kelimesini 
koyablUralnfı. 

Adeta bir de enikonu anla . 

mıoa gellr: "Adeta gfizel YH· 
mağa baıladınız,, "Adeta kılJ 
havaeıı.. aözlerlol "Eolkono 
gtlzel yazmağa baıladımzw 

"Enikonu kıo hnaaı,., diye 
karııh yabllJrelnll. 

Bir de meseli ne çok IJekerll 
ne az şekerli yerine kıh ve 
için Adeta kelimesini kullanmz. 
Borada kelimenin karşılığı 
ortadır. Nomal da at yllr6yOıC1 
için kullandığımız ldetaoın 
yerini tutar. 

• • • 
Aflv - bığılJ 

Ba karşılığı blllralnlı: "Ku· 
eorumozu bığı!Jlayınız,. demek. 
"Affedlnlzw demektir. Ancık. 
timdi. "Sizden bığılJ dilerim,, 
"Baytıklerln bağışı olma••• 
ktıçOkler ne yapardı?" cOmle· 
lerlode olduğu gibi. bığılJ ke· 
llm~ılnl tek olarak kollanı· 

cığız. 

• • • 
Nomıl ta bit 
Dıpomal - gayri tabii 
Üenomıl - fnkalAde 

Mahmud Ktıgari'nlo divanı 
ldgathtGrk'Onde nom kellmeal· 
nln anlamı ne lee, Yunanca 
nomoa ve IAtlnce norma keli· 
melerinln karoılığı da odur. 
Bundan 1000 yıl önce arabca· 
dan Tftrkçeye bir Tftrk ltlgatl· 
nln almıı olduğu bu kelime. 
en eekl. en 11111 köklerimizden· 
dlr. O halde norma da bizim
dir : Ono had. haddi meşru 

kar1Jılığı kollanacağız. 

Nomıl zamanlarda değiliz. 

Denimler aanomal çalışın fn · 
ıanlar elinde yllrtır. 

Ber1Jeyde, gf ylnltte. otoruot•. 
yuı •e y11pyıştı dıoaomala 

Atauırk " Habeş is tan' daki 1 tal ya Ordu- !:~:h;::: !!;!:" .... 
Mareşal Piısudeski· sunda Hastalık var Karaburun'dım aldıgı .... '* 

, 

nin Vefatı Dolayısile • • mektobda. Comorlyet es*: 
T ı d ı • • • • • tlel dôrdüncft btiyilk kG V 

aziyette Bu un u ar H h H k . o d G. - k yının açılışı mOaaıebedl~ 
Ankan. 15 (A.A) - Ma· 3 eş Ü ômetı r US(J08 ırme raborun,un Kôaedere ve f 

re1Jal Pllaudeeld,oln vefatı .köylerinde bilyftk 0eallkl~ 
mtlnHebetUe AtıtGrk ile Le· Isıı·yen Alman'ları Kabul Etmemiş .. pılmıı •e halk. köylerin·--~ 
hlıtan Relılcomoro · 1taa1nda rlyet meydanına topı .... ; 
00 tel y1Zıl1rı teati edJlmlotlr. 1ıtanbul, 16 (Boauei) - BıbelJl&tan,dakl İtalyan askerleri araa1nda hıatabk çıkllğı ve Habeı tezahdrat yapmııtar. C. S. .,a' 

Relılcomur ekaelanı Bay ordusuna ılrmek letlyen Alman,lara. Habeıletan ordu teıkUAtında Avropa,lıların kıbol edllmedJğl ocık hı1Jkanı bay Ha!Dl8 ,Jtl 
Moaclckl, p ı , blldJ ili fından söylenen nutuk dl cevabı Tarlldlğl ara ten r yor. 

(Varıova) -------••I M • • •• • • M •••------- mit ve alkıolanmııtır. 
MGtenf fa Marepl PJlao- k B d rd' 

deakt9nln ıahaında en bdyiik Romanya Gazeteleri Beşik taş Di ili ve. ayın 1 "' 

yaratıcılarından birini kay· B · Yeni Hiikdmet .Ko 
betmiş olan Leh mllletfnfo ükre" Müzakerelerini Apollon'la Dlldll ve Bayıudır k~ 
geçirmekte; olduğu elemli acı · "'ıf da birer hGkğmet koo•I',,,; 

~:m~:::Dold:eğ:::~u:ıım!!tl~a: Çok iyi Buluyorlar. BugtınÇarpışacak :n,:!~yetçe munfık 
yormanızı zatıdevletlerlnd~n letanbul, 16 (Bueuei) - Z 
rica ederim. d 'd G Be1Jlkta1J spor takımı. yarın iyaret .... , 

Kam41 AtatOrk D~şbakanıcnız, Bu apeşte en eçer- (Bogfin) Atloa'dıo gelen Apol· İtalya hOkumetlnce te "~ 
Comurrelel ekeelao8 KamAl ken Macar Bakanları ile Gört\ştü. loo takımlle maç yapacaktır. ceoeral koneoloaloğuD• " 

Atatlrk, Kültür edJlen Marki Bay BoD~ 
(Ankara) 

Leh milletinin en derin bir 
mateme dtltttlğil bir zamandı 
bana gôndermilJ olduğunuz 

eempatl hfılerlnden dolayı en 
hararetli le!JekkO.rlerlml kabol 
etmenizi zatıdnletlerlnlıden 

rica ederim. 

lğoaoy Moscicki 

İstınbul. 16 (Hususi) - Romınya gazeteleri. Bılkan antantı mlr'e gelmlt ve İlbay 
mtlZ1kerelerloln neticeleri hakkında hararetli yazılar nelJretmekte. Bakanlığı• K. Dlrlk'I ziyaret etoılıdl·, 
Arsıoloıal durum karfll!lnda bu paktın hfteoünfyetlnl. b1rışı olan T l b T tk 0 k(eJ1 

Yeni. Do .. rt Daı·re a e e e 1· . ıt yararhğını ve kuvvetini tebarOz ettirmektedirler. Bu pakt. ayol Cll' 
Adana ziraat ·okuloD fi zamanda Balkanlıların menfeatlerlnln lcabıd r. demektedirler. T k•t Ed kt• it 

eş 1 ece Jf.. okollo 1Jehrlm)ze gelll ..ak• 
Dondan baıka. bo toplantının. yakında toplanacak Roma konfe· ıelY 

d d k dJ l L Ankara, 16 (Buaud) - Kat. mabıullerlmlıı tlzerlnde -" raneından evet yapılması, dört evletin ileri e 1 p omatla. va· ...... 
b d L d dil k dl Ulr bakanlığı. merkeze bağlı )ere ba•lımı1Jtır. Bu ok .J. zlyeti teı ite yara ığı aıy e me te r. • ~ 

t c H ) 8 T f lk R d A b "- olmak şarıile dört MHrlf dal· Buroava alraat okoloudt utanbol. 16 ( oaoe! - ay ev 6t fi ras, ogftn u:ı · resi 
kurulmaeını kararla!Jhr· f ı L ı Ll :la , nevre'ye nrmı!Jbr. Bodape!Jle'den geçerken bir gece kalmıı. 1Jehrl sa r a.a acaa. ar • ..J 

"'" J mııttr. Sö Je1• ......_ _________ _, gezmllJ. Macar Baıveklll ve Dı1J Bakanı ile bir iki aaat ko · Atatllrk'ftn Y .,. 
lngiliz Ticareti noımoljtur. Jran -- Afgan Atatdrk'do C.H. p~1ll 
Londrı 15 (A.A) - Ticaret y . d 's• 1 v H d d Ih •t"'fı ruhayı açılııında verdljl - A 

bakanlığı iatatlatlkJerJ nl81D ayı unanıstan a ıyasa a 0 0 tı 8 ) .,.,..u · • • vllAyet köy bdroaunca - .flfl 
içinde ihracatın Oç milyon Ura d 11.,cer 

• Korgeneral lıyor. Köylere gön ır ekı1llerek 33 milyona d61Jmd1 G K 
oıdugono gnatermektedJr. tıha· zıyet ene arJŞll. Fahreddin Altay Bay Atat / 
lAt 60 mllyonr lnmlıılr. Raporunu Verdi.. VUAyet hueoal heeab~~ 

-ı----- dftrlftğü varidat •euı11f .,1 
dtıımektea kaçınmıhyız. Türk- Sel ani kte Bir Gazete ldareha- Ankara. 15 (A.A) - DılJ ı,. ylrmlbelJ lira aelt mı81J11 
çe olan tabllğ eözQ bı1Jkadır: 
s b nesı· ne Hücum Etıı· ler.. lerl Bakanhğı tarafından tebliğ Atıf tayin edllml1Jtlr. " lain öyle hareket edeceğiniz olonmuştor: E • ... 

tabHğ idi.., Bay Sedad rı ~ 
• • • 

&enleomek - birbirine afi· 
yet ve aelAmet dilemek 

Eeenllk - afiyet. eeltmet. 
Eeeo - af lyet, aelAmet ve 

•'Salim,, 

Bu esenleşme eözdntl yakın 
dlVID 1Jllrlerlode bile gôriiyo· 
roz. Selim kelimeef T6rkçe nl. 
doğu için. ıelAm ve esen. ee· 
IAmlıoma ve esenleşme eöztınd 

birbirinden ayırd etmeliyiz : 
"Doatlaı:ımı otelde buldum. Se· 
llmla.tık ve eaenleotlk!,. 

Bir mektop veya telgrafın 

altında IJD iki kelime yanyana 
ne ghel gider: "SelAm ve 
eeen!u 

Bir hastaya eıenllk dilemek 
"Temennll afiyet etmeku bir 
yolcuya esenlik dilemek "Te. 
mennll aelAmet etmekw dit. 

Belki dil lıleye işleye eıeo 

kelimesini eallm yerine de ala· 
cıktır. Salimin karıılığı eağdır. 
Fakat "Salim bir dlmığ lleu 
ıözft "Sağ bir dlmığ ile" söza 
kadar yerinde olur. 

Artık eaenlemek ıözünCl de 
ııelAmetlemek yerine kollanır· 

11nız: "Ankara ya giden llbayı . 

muı birçok tanıdıkları tarafın· 

dan Haydarpaşa lıtaeyononda 

esenlenml1Jtlr. 

"Teşyi etmek" eôzftniln Tark· 
çeıt "Uğurlamak,. tır. Fakat 
ceeenlemek> te daha lçtemllk 
var. 

Bu ıon &1tırlarda geçen ke· 
Umeler. 

Eeeolemek - eel4metlemek 
Uğurlamık - teoyl etmek 
lçtem - ıamlmi 
lçtemllk - Samimiyet 

- ULUS -

lıtanbol, 16 (Huaoıi) - Yunanletanda siyasal vaziyet çok İran ile Afganistan arasında " O" 

karıoıktır. Halk. Sel4olk'te bir gazete idarehanesine hOcom etti. mevcod hodod lhtlJAfının hal· Üç gftndenberl bae fil. 
HOkdmet. halk arasında mftaademeler olmaeı ihtimalini nararı vali moHlnl bay Sedad t,;,I 

linin Türkiye comurlyet hftkft. iylleşmlı. dOn vaslfeel 
dikkate alarak tedbirler almıştır. ti f h k lfi!rf h ı ı _____ ,____ me n n a em "' ne ava es gelmlıtlr. 

harem Dereceleri Onbe
şe indirildi .. 

ücretle Çalışan 
Bir Barem 

Memurlar için De 
Yapılacak .. 

Ankara. 16 (Hueuıt) - OeTlet memurları lçlD yeni bir maalJ 
teadOI kanona itıbul edllmlı ve barem kanunondıkl dereceler. 
18 den 15 e lndlrllmlotlr. 

Ücretle çalışın memurlar için de bir barem kanonu yapı . 
lacaktır. 

Elen Başbakanının Ga
zetecilere Yeni Beyanatı. 

iki hdktlmet arasında kararlaş · Çalışkan Modd~·.J 
tırılmıştı. Bo maksadı temin ... r: 

Menemen'ln Allığ• Dl ~ 
için comurlyet h6kumetl tara· madard bay Sıdreddlo'e ,J 
fıodın hakem naabedilmlş oJan j • Ol 
Korgeneral Fahreddin Altay tOr işlerinde göıterd A• ~;r 

faklyetden İlbaylıkca bir 
ma~alliade tedklkat icrasından 

name verllml1Jtlr. 
eonra bukerre lhtllAfın halli 
hakkındıkl kararını verml!J ve Sftrekavı •1' 
bu kırar bngftn Dış itleri Ba· C. H. P. avcılar deroeİ ,J' 
kınlığında meraalml mıhauaa lerl bogiln Değirmende~~ ~lf 
ile İran ve Afgan hoyuk elçlle· yealnde Yealk6y'e gidere ff f 
rlne tebliğ edllmlıtlr. lülerle bOytlk bir ıtırek• 

R A t • t) • pacaklardır. ıJ 
us r ıs erı Takas KomisyoO 41' 

lstaobul'dan Ayrıldılar VUAyet takas komlaY011'-

latanbol. 16 ( Hoıuei ) - Ticaret odası ealonood• '~ 
Roa artistleri bogiin memle- mılJ. biriken takas beytll""" 
kederine doğru hareket ettiler lerlnl tedklk etmlıtlr. Jıe' 
ve hararetle uğorıandııar. B. Feridun Şef ~ 
M 1 C ~~~ Eski Venizelos' cu Nazırlardan Biri, areşa ın e- Almanya'da cerra _.. "· 

lıtlrak etmek Qzere git ,.S~ 
Müstakil Bir Fırka Kurmuş. nazesi Kalkıyor Memleket haataneel ol"~fY 

Fransa'dan Bir He· :ooktor Bay Ferıdoo -------~-----
Atin a. 15 (A.A) - Bay Çıl seçimi 9 haziranda baılıyacak 

darla g11etecllere beyanatta bu· meclis 1 temmuzda açılacıktır. 

lonarak umomt ııılzam ve a&1· 

yltl tehdld eden tehlikeler vo· 
kuonda kanuna esasi ahkAmı· 
nın tadil edllmeılnln iptidai 

ve ihtiyati bir tedbir oldoğanu 
eôylemla ve Venlzeloe'un nor· 
mal ılyaai !Jeralt altında dahi 
böyle bir tedbire mftracaat et· 
mit olduğuna UbeJ eylemiştir. 
Eski Venlzeloa'cu nazırlardan 

Bay Papandreu yeni bil' mfla· 
takll comorlyetcl p11tlel teele 
etmlıtlr. Eekl liberal eaylavlar 
bu partiye girmlolerdir. 

Atlna, 16 (A.A) - Saylav 

Çarşaf ve 
Peçe Mes'elesi 

Ankara. 16 (Husoet) - Parti 
korultayında çarşaf ve peçe· 
terin kaldırılmasını kabul ettf
remlyen Niğde vllAyetlnln C. 
H. P. kadın murahba~ı letlfa-
ıını vermiştir. 

Bulgar'ların Borcu 
Sofya, 16 (A.A) - Flnanı 

bakanı Bolgarletın'ın mali aor· 
loklara rağmen harici borçla· 
rını ödemeye ve teahhtıdlerlne 

riayete çalıomcağını ıöylemtotlr.I 

oehrlmlze dönm61Jtdr. 

yet Varşova'ya Gitti Don Gelditet ~ 
Berllo. 16 (A.A) - Pllıo- Dtin Plre'deo il-- t' 

dakl'nln cenazesinde Fransa'yı gelen denlzyollırı lşletlll~ 
temall edecek olan Marepl 1 1 A L vaporile ,. 

rea n n na.ara S••" 
Peten Berlln'den geçmlı. lata&· elçimiz bay lbrabllll fil ~ 
yonda Bitler namına general kenderlyeden ve AtlD1 J'IP"" .ıf 
Releehnau ve Von Blomberg eoloeu bıy Cavid ErçfDb~ 
tarafından eelAmlanmıştır· Al· gelmft, ayni vapurla 

mın geneullerl Fransız mare· gltmlolerdlr. • .J~ 
şahnm emrine verdikleri oto· Edıltv f 

Takdir 111' mobille Berlln'l ziyarete ~davet OJ..,ı· ~ 
etmişlerdir. Lehistan erkAoı Kemer oıerkeı ko ~f"'J 
harbiye başkanı ile Varıova Ldtfl'ye eroin k;iı -- f1 
barb akademlel dlrektöra Pe· yakalamakta göeter ğ fll' 

tdtro• 
ten'le beraber seyahat etmek· faluyetden bir ta 

tedlr. rllml1Jtlr. 
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~rlı f G lUı n lUı n Ş a ır ldl lY y lY lk O a ır o 1 

oı· 
h Yııın hava ve so tebdili, ınh 
llt • P tçlo, en esHh şartlar landır. 

il •kıt ~yle yer bulmalı ki hem 
cuı 1 

8 
o &on, hem de havası, 

0
;'u, plAjı iyi olsun. Böyle 
I Up tı& lzmlr'e yakın olan yer· 
etin b 

aoında Candarlı gelir. 
C111darla : İzmir - Bergama 

~819 
t 1 tlsUlnde 76 ıncı kUomet· 
'de (Z , 
1 

eytlndağı) iskelesi kah· 

'

' erf11den geçip eola dönen 
O)d 

d •n gQzel ve geniş bir ov.a-
ıtrf' •n 9 kil bt ometre ~ldlnce varılan 
~ ht' ll•blye merkezi dlr. 450 evi. 

Oo kadar nufoeu vard.r. 

d dtısaba, bJr yarımada üstün· 
'1 Ü r. ç taraftan gelen rüz· 
gltJı 
t,~ rın hepsi denizden yıkana · 
, gelir. Bonon için dalma 
ttindır. -

111 
lodoa eniği zaman, aşağı il 
•ıı 

1 
&crfndlr. Poyraz esince de 

llll~•rı liman serindir. RüzgAr 
tted 

d 
eo gelirse gelsin, denizden 

eııı d lı: ı en yıkanarak ve serinle· 
te.k 

g•tı gelir. Yalnız yıldız rftz. 

tte ' .karadan gelir kt o da az 
t. 

~. ç.tıdarla'nın soyu böbrek 
~,, ' 
Q •lıkları için en iyidir. 
Gtıı 

tııı n doktorlar, bu haetalığa 
" 

111
•nlara Çandarlı soyu tav· 

h d ~tı e erler. Böbrek hastalık· 
llıtı k eki l!U Ord için Çandarlı 

b t bir yerdir. PIAj1nın da 
t11ı 

tQ 
1 
erı yoktur. Deniz içinde 

ı er 
ttııı Ce metre ~ldutr de, de 

tgı bir boyu rgeçm~ır.. 
Gıı~'ndarlı 'oın balıkları pek 

lldcır 
~ . 

llıııdeltı Ege medeniyeti zama· 
lıtd • buralara ( PJtone) deni. 

ltt 
1
· O devirden kalma eser· 

~ e de şurada burada rast ge· 
lllefttedlr 
~ . 

~,1 8~1 korsanlara karşı bir de 
eaı 

ııı, vardır ki Mahmud za· 
1-bllında bir tamir gördilğO. ki 

eaı11den anlaşılıyor. 
o.ttı 

lbııı •olı devrinden kalma 
~ti cımı) de. eski cami mi· 

tlıl7.1 temsil etmektedir. 

(~ç.tıdarlı'nın yanı başında 
de. t!d•ğ) vardır. Bonon iistiin· 
,~ ~ki yayla, yeni yayla, nar 

Ilı 
~t Yaylası adında yaylalar 
~ogok solar bulunur. 

(~ '"•dağın ta tepesinde olan 

ıı.t;•gôl) , boranın eski bir ya· 

ltdı ·~ olduğooo işaret etmek· 
t, 

llt.;;-lldırı. nahiyesinin obaları 
11

1 
Çl'dır : HHanağa, Merdiven· 

~. l'llltnroba, Katranlı, Kıryay· 
~ 1ttınrtaş, Dellklltaş. 

~idil 0bılardı koyun ve keçi 
tır G ~it) · audatlı'nın koyun pey· 
erı d e pek meşhurdur. 

• ç •• 
'tıdııırlı'da plAj kıyHındaki 

'tıd~ 9 
-

~elertttıec letemediklerl için, 
da lı•ı tekrar kuyumcuya 'da: 
tıld~tJ BQ <loktor Gole'nin kim 

ftll tıu bllfyor musunuz? 
lıı,l YUttıcıı Lamako bu son 

it fltlltttı •rşısıoda, yanıbaşında 

lll"1p •.kt, olan olan , igorta 

b,~t 11.nY•eı memurunun yftzftne 

ile .~ ve •onra, aeabi bir eda 
"te b , aşl ... dı: 

lı, St Stı de peklla bilirsiniz 
~lltı OQ denen bn haydud ve 
ııa, •rkadaolırı kuyumcuları 

'her ıt ıatacılarını ve müş· 

DilşOndftkJerim .•• 

lzmir'de Naliıl Vasıtaları Bir Hadise lncir, üzüm 
Standardizest. ----------------------.. ---------------------- .... -

Doktor Bay 
Berrak Yaralandı. Elek ti rik Şirketi, Otobüs imtiyazını ... -

-!-
Bugün karşımızda yeni tip 

ve çok mfihfm bir mee'ele var. 

Bu mes'elede iizüm ve incirin 

etaodardlzHyono Ekonomi Ba· 
kaolığana merbut bir heyet 

geldi, tetki\der temaelır yaptı 

ve Ankaraya dönflyor. (Üzam, 
incir) denince, mahalli ıervetln 

en zengini ve ihracat mahsul· 
terimizin be.whcaeını batırhyo· 

ruz. Heryıl Ege mın~akasında 
bu ikl mahsul Clıerlnde ileri 

geri konuşmalar, mfioakaealır, 

teokltler haklı ve özlil. ı,tklyet· 

ler oluyor. Diğer taraftan da 

ihracatçılarımızla mfletaballln 

piyasa ar1111nda Bık -sık lhtlllf lar 

çıkar, ply1&ada gayri tabllllkler 
kaydedilir, f iıt manevraları 

olur. Bunlar artık; Ege çerçe· 
vesi içinde yaşayan bOtüo H· 

tındaşlarm bildiği ve zaman 

zaman devletin bile el uzattığı 
h4dlselerdit. 

Da Belediyeden istiyormuş ... Burnava otobüsleri bilet üc· 
retlerini artJrmak mes'elesinden 

otobüs sahlblerJndeo Bay Rtfat 
ile Otobüsçüler birliği reisi Elektlrtk ve tramvay şirketi 

direktörlüğü Konak Alsancak ve 

Konak Kemer arasında hemen 
elektlrlklt tramvay işletmek 

için Şarbaylığa ve Bay1ndırhk 

komiserliğine başvurmuştur. 

Yapılan bir toplantıda şirketin 

tek.lir 1 tetkik edilmiştir. 

Şirket; buralarda işleteceği 

tramvaylara mukabil olarak 

931 yJhoda Bakanlar heyeti 

kararlle belediyelere verilen 

eehlrde otobils işletme fmttya· 
zının belediyeden elektlrlk ve 

tramvay şirketine devrini iste· 

mektedlr. 

Toplantada şirketin hesabı 

tetkik edilmiş ve duruma göre 
zarar etmlyeceğl anlaşalmıştır. 

Şirket, kordon ve kemer tram · 

vaylarınrn çifte hat olarak in· 

şasıoı IBtemektedlr. Kemere 

gidecek hattın da ikinci kor· 

dondan değil, birinci kordon· 

dan geçmesini ve merkez posta · 

nesi önünden Gazi bulvarına 

geçerek Basmahane önünde bir 

kavis çizmek aoretlle Kemer 

caddesinden geçerek Kemerdeki 

Fpor sahasına ulaşmasını, birinci 

kordondaki hatların da Alsan · 

cakta lnhlsarın fabrikası önüne 

kıi.dar u!."atılmasını teklif etmek. 

tedir. Bütün hatların uzunloğu 

sekiz kilometre olacaktır. Şfr · 

keıin; otobfieler kaldırılmak 

şartlle bu hatlarda ıarar etmf · 

evlerin ayJığı beş ile on lira 

aras1Dda imiş. 

Tereyağı, et gibi ylnllecek 

şeyler de ucuzdur. 

• • • 
İzmir Balkevl köycülük ser· 

vlslnl, bu haf ta, Zeytin dağı ve 

Çandarlı'da yaptık. Zeytlndağm· 

da öğrendiğim şu atalar sözOntı 

de kaydedelim : "Gözilnün ya· 

şını sileyim derken kör yapa· 

cağız . ., 

Bono söylfyen bir yol kal· 

fasıdır. Zeytlndağı mftdftrü, bir 

köyün yolu hakkında, kalfa ile 

konuşuyordu : • 

- .. ... Köyünün yolu için 
dinamit getirdiniz mi? 

- Getirdim amma atılımı· 

yacak. Sonra köyün evlerini yı· 
kacağız. Gözünün yaş1nı aileyim 

derken kör yapacağız . 

R. B. 

Türkce'ye çevire.ı: t Z C.: f 
terllerlnl tehdld etmek soretlle 

iş görürler. Bu herif ler sanki 
bizim ortaklarımızdırlar. Fakat 

" kadar tertlbll iş görürler ki 
tarif edemem. 

Feleruva kafasmı 

kuyumcuya tasdik 

bir işaret yaparak: 

- Devam ... 

salladı ve 

eder gibi 

Dedi. Lamaka devam etti: 

- Bize öyle bir kanaat gel· 

dl ki, bo haydodloğu yapan 

adam veya adamlar•. sattığımız 
mftcevherlerln kıymetini takdir 

edecek kadar zeki ve açıkgöz 

-yeceği anleşıldığına göce yap 1 lığına bildirilecek ve müsaade 

tığı teklif Bayındırhk Bakan· t istenecektir. 

inhisar Fabri Tütiln Biraz 
kasındaki Hadise. Fazla Mı Olacak? 

Doktor Bay Berrak arasında 
bir kavga çıkmıı ve dayak ne· 
tlceslnde Doktor Bay Berrak'm 

ayağı kırılmıetır. Yarah, tedavi 
edilmek üzere memleket hHta· 

•, nesine kaldırılmıştır. Adliyece 

Evrak Karar Hakimli- Maamaf ih, iyi Fiatlc tahkikata başlanmıştır. 

ğioe Verildi.. Satılacağı Anlaşılıyor. ödemiş Gezin-
Aısancak'ıa İnhisarlar idare · Mmtakanın heryerinde tütün İ • • B Ü d 

sinin sigara fabrtkaeındakl mo dikimi bitmiştir. Geçen yıl tü· iSi ug ll Ü r ••• 
törilne su veren, su deposunun tün mahsolılnün değerle eatll· 

borusunu kapatmak ve makine· ması sebebUe bu yıl heryerde 

nln bozalmasına ve patlamaeına tütün dlkimt geçım yıla göre 
sebebiyet vermeğe teş .:bbüs et· fazla olmuştur. fsrlh@alahn 

mekle suçlu ayni fabrika mu· 19 2 L milyon kilo, havalar iyi 
hasebe memuru Bay Rahmi ile gittiği takdirde biraz da fazlo 

işçi Hasan oğlu Nabi çavuş ve olacağı tahmin edilmektedir. 
Şaban oğlu İbrahim haklarm- Birçok yf'rlerde dikilen tütün· 

dakl •tahkikat evrakı mOddel· lere birinci çapa da vurulmuştur 

omomiltkten birinci karar hA· Gecen yıl; yf'nt tütün yasesı 
kimliğine vertlmlştlr. ve tütün kongresinde alınan 

• kararlar sebebilt mahsulümüz 
Burnava Genç- df'ğerlle satılmıştı. Bu yıl da 

leri Çalışıyorlar.. iyi ftatlerle satılacağı ştmdldeo 
anlaşılmaktadır. 

Burnava, (Özel) - Cumurlyet 

Halk Partisi hlmayesfnde bulu

nan Burnavı rıpor lulübü baş . 

kanbğına Parti nahiye heyeti 
üyelerinden Bay Reşad, sekre 

terliğe de Bay Bedii seçilmiş . 

lerdir. Burnava ğençlerl şimdi 

çok iyi çahşıyorlar. ÔoOmOzdekt 
Cumartesi gftnü kulftp mıntıka 
müfettişi ile Halkevl spor ko· 

mftesl tarafından teftiş edlle· 

cektlr. Bugün federe olmıyan· 

ların önünde giden Bornava 

kulübilnQn federesi bir gün 

mes'eleBf olmuştur. Burnava . 

takımı, birçok kuvvetli federe 

takımlarlle karşılaşacak kadar 

kuvvetlidir. Gençler ıtıcalık, 

binicilik şubelerinde de çalı· 

şıyorlar. Boş vakitlerinde de 

kolüblerlndekl kitapları oko· 

yorlar. 

Yerinde Bir Dilek 
Geceleri 11at birden sonra 

şehri aydınlatan eleJı.tlrlk IAm· 

baları; beledlyenln büdce dar· 
lığı yüzünden söndürülmekte 

ve şehir karanlıklar içinde kal· 

maktadar. Emniyet müdürlüğ6; 

hu vaziyeti asayiş bakımından 

doğra bulmamış ve medeni bir 

şehl:e yak1şmıyan bu bale nl· 

heyet verilmesi için Şarbayhğa 
başvurmuştur. 

herif lerdlr. Birlı..aç bafladan· 

beri muntazaman mağazaya 

gelen bir adamın, satılık mQ· 

cevherat llstP-slnt büyllk bir 

dikkat ve ihtimamla gözden 

geçlrdfğlni de elze söylemi ye 
borc;luyum. 

Lamako biraz durdu, yut· 
kondu ve sonra gene devam 

etti: 

- Düo, Rodney Arnold'a 
gerdanlığı sattığım gün, mağa· 
zaya bir adam girdi. Bir elmH 
gerdanlık almak istediğini eöy· 

ledl, ve, vitrinde duran bir 
gerdanlığı gösterdi: 

- Buna çıkarır mısınız gö 

reyim!.. 
Ded'. Gerdanlık derhal çıka · 

rıldı ve bu kim olduğu meçhul 
adamın önüne kondu. Baktı, 

haktı.. Fakat almadı. Yalnız 

dedi ki: "Buraya birlel gelecek 

Şaşal Gezintisi 
Buroava Parti başkana Bay 

Cemal ve belediye başkanı Bay 

Fehmi'nln öne diişmelerlle bu· 

gilo Şaşal'a bir gezinti yapıla· 
caktır. Gezintiye Bornava'dakl 

Partili arkadaşlarla daha birçok 

kimseler ve ecnel:ıiler de iştirak 
edeceklerdir. Bu sabah Burna· 
va'dan otobüslerle hareket edl. 

lecek ve 2ece aydınlığında dönfl· 

lecektlr. Bo gezintiler yaz mev· 

siminde herbafta yapılacak ve 

memleketin gOzel yerleri görü 
lecektir. 

Biçki ve Di kiı, 
Yurdları. 

En az ilk mekteb mezunu 
olmadıkları için Kültür Bakan. 

hğının 27·5 935 tarihli emrine 

göre hl çkl · dikiş yurdu açma· 
larına evvelce müsaade edilml· 

yenlerin: ilk tahsilini bitirme 

yoklamasına kabul edilerek 

movaf fak oldukları takdirde 
yurd açmalarına izin verilmesi 

Bakanlıkc;a onanmıştır 

Bayan Süzan 
İzmir Kız san'at enetftOeü 

musiki öğretmenlfğtne Ankara 

musiki muallim mektt-bi me 
zanlarından Bayan Süzan tayin 

edtlmlş ve gelerek lotne başla · 

mıştar. 

ve bu gerdanlığın fiatıoı sora· 
cakt1r. Kendisine gösterir ve 
söylersiniz ... 

Filhakika biraz sonra Rod:ıey 

Arnold geldi n o meçhul ada· 

man söylediği gibi, vitrindeki 
gerdanlığı beğendi ve aldı. 

Bu vak'alar olurken, mücevhe· 

rat elgortası ajanı Bay Deş 

orada idi. 

Lamako, sigorta memuruna 

dönerek ilave etti: 

- Öyle değil mi bay Deı? 
Alttarafını da sen anlat ... 

Sono var -
~--~~~-.... --~-------

Bay Fahri 
Foça müddeiumumi muavini 

bay Fahri lzmlr müddeiumumi 
muavlnllğlode çalıştırılıyordu. 

Tilze bakanhğındao gelen bir 
emirde tekrar Foçadaki vazifesi 

ne gitmesi blldlrllmlştlr. 

Turtog ve otomobil kulübü· 

nün Üdemfş - Birgi - Bozdağ 
seyahati bugün yapılıyor. Bu 
seyahate iştirak eden torlsıler 

çoktur. Turistleri karşılamak 

Qzere Bayındır ve Torbalı köy· 

lerf halkı bOketler hazarlamış· 
tardır. 

Koşularda Davetiye 
Bundan sonra koşulara hiç 

kimsenin davet!ye 1.artı ile 

Evelki gün boreada yapılan 
içtimada, bu iki mahsulün 

etapdardlzesl üzerinde kona· 
şaldu ve haber alındı ki, bazı 

glremlyeceğl ve ancak para ile 
girebileceği alakadarlara bildi · 
rilmlştlr. müeBseseler buna taraftardırlar, 

' fakat bazıları lee itiraz etmek· 
tedfrler. Her iki tarafın nazır ilan noktalarını tesblt etmeden evd 

İzmir Askerlik şub,,slnden: devletin bogilokfl ekonomik 

Gamrfik muhafaza alayının darumunu kısaca tekrarlamak 
İzmir ve · Bodrum tahorları faydah olar 88mrtz. 

için iki iaşe subayına ihtiyaç Tilrklye ekonomfs'nde hAklm 

vardır. Son iki s~ne zsrfında olan devldçllik tir. Binaenaleyh 

shajlarını bitirmiş levezım amme wenfeatle:Jo!o iccbına 

subaylarından ldteklt varsa göre, eko :ıorolk sabada devle ilo 
vesaiklle şubeye gelmeleri müdahalo v~ kontrolil çok ta· 

ılao olunur. bildir. Beri tarafta 911h!li ser· 
.,,.L. ____________ # maye vtı tlc.ad serb~t>llsl de 

yeni Köy Adları tamamHt! hnınmliktedır. Arıcak 
iç İşleri Bakanlı~•nca Karşı . bu serbf'iitl ve hakkın, devlet 

yaka oahlyuı1 ntn Dedebaşı kü menfeatl ile tezad leş1·H etme· 

yünQn adı (Örnek) Bıyındlfln meal lıizıwdır. Ü~llrr; n incir, 

Da midiye köyftnftn adı (Canlı) cumloyli büyük geHr getiren 
Tirenin arapcılar köyOnQn adı mlllUeşmlş mahsul olduğaoa 

(Mehmedler). bacıbenl köyılnilo nazaran, bu mahsolün ıkibetl 

adı (Üııümler), dede köyQn adı üzerinde dOoünmek te devlelao 
(Armutlu) Teke k«'ıyünft.:ı adı hakkıdır. Bu hak, meaelA onu 
(Karatekell) ye çeyrJlmlştlr. .. harici rekabetlere karşı konetll 

Nazi 1 J i 'de bulundurmak, bu 1azden gecıoen 
lerl teşkllAta !>ağlamak, plyaııayı 

Yeni O kulalar. tatmak daşarmemek mıhsoıt'hı 
Nazilli, (Hususi) - Aşağı 

Nazllll'de yapılacak okula ile. 

Nazilli'nin Kuyucak nahiye 
merkezinde yapılacak ilk oku· 

lalar yapılaranm temelatma 
şenlikleri düo ve litez gün kay · 

makam bay İhBBn taraf1ndao 
yapılmıştar. Şenlikte, parıl ba~· 

kaDI vekili bay Tevf lk 8 1lgen, 
belediye başkanı bay Emin 
Bilgen, banka direktörleri ve 

çok kalabalak bir halk b'Jloo-

muştur. 

revacı için tedbtrler almak ~e • 

ltnde de faaliyet eah11ında gö· 
ziikeblllr. Zannediyoruz ki, 

buna itiraz edilemez, çQokfi bu. 

qlr eeaettr, milnakae11ı lmk4nı 

olmıyao ve ekonomik sistemi· 

mlzin ana çlzgtlerioi canlandı· 
ran bir keyfiyettir. 

Bu böyle olduğuna göre de, 

(Harici rekabete karıı, malın 

nefaeet ve revacını artırmak) 

- Sonu 7 inci yiızde -

Orhan Rahmi Gökçe , ' 
Telefon: 31SI TAYYARE Si NE M ASITelefoo: 3151 

Bogiin batün İzmir halkının eahırsızlıklarla beldemlo ol· 

dukları senenin büyük f ilJmlerlndeo biri olan 

Hayat Bizimdir .. 
Jean Cravvford ve Geri Cooper ile birlikte (Dıne rüyaaı) 

ve (Deofz altında cehennem) f llfmlednln kahrımın arı Robert 

Yung ve Franchot Tone iki başh bir aşkın ıztarapları içinde 
harp cephelerine koo•n bir kızın heyecan aver maceraıı. 

iliilıİI FOX Dünya Havadisleri 

D • kk t Tayare ııinemısı bugünden itibaren ff. ) 3 : atlerlnl ucuzlatmıştır. Yaz ortasında bi
le birinci vizyon en yilkeek f UJm 

ler gP.Çmeğl vadeden Tayyare aioeması booı rağmen tarifesini 

şu şekilde tesbll etmiştir. Bergün her eeansts : 

25 a 35 a 50 kuru,. 
Şirin bir ııalon - Yflksek bir filim ve V<'OZ bir tarife . ....................................... . 



Başa 1 inci yüzde -
yemek yeyfş içfn deKildir. Bu 
toplaoıştao gaye heplmtzln bir 

arada bulunuşundan faydalana · 

rak hepimizin müşterek duy· 

guları üzerinde mümkün oldo· 

ğu kadu kısa ı;;izgtler içinde 

koouşuşonu temin etmekdfr. 

Bu parti sofrasında bu beraber 
bulunuştan letffade ederek afz . 

lere (Hoşgelıilnlz) derim, ve 

sizlerin yilce, degtrH ve sevimli 

ş11bıslarmızdı en büyük Uya· 

katla temsil ettiğiniz partimi, 

biıtlin parrl tl'şkil4tına aelAm· 

larım. (Sürekli alkışlar) 
Arkadaşlar, Ulusal Önder, 

bizim Yüce Şefimiz kornhay· 

da ulus kulağına duyorocu bir 

önemde söylediği sözler arasın 
da parti çalışmamızı bllhaaea 

övünmüştOr. Bu bizim bir ta 

raftan göğsümüzü (kebartsrken 
diğer taraf tan bize bo deyi mll 

yolda çalışmamızı iatly_n bir 

ödev duygusu vermektedir. 

Parti c;;alışmaaı şekli maoa, 
kuvvet ve değMi itibarile bil 
dlğlnlz glbl hepimfzln bir ve 

beraber fş edlnlşl sayesinde 

son yallarda özlenmiştir. Özlen · 

mfş, koyulaşmış ve katmerltş 

mlştlr. Bu parti c;alışışa yordun 

Heri gidiş hızrna hakim bir 

hfele ve ayni zamanda yurda 

lnkıldb ruhundaki heyecanlı 

çalışışını temsil etmiş olacak 

bir sıcaklık ve bir hızla "ÖD· 

meden her gOn artan hır hızl ıt 

devam etmektedir. Biz ancak 
bu tOrlü çılışışla tarihin bize 

yöklettl~I mes'ollyetin icabı, 

dtğerll bir çalışma ödevini ye· 

rloe getirmiş ve ayni zamanda 

Biiyilk Öoder'ln bizden iste· 
diğl vazifeni!! çizgisine takalı· 

mızın yettiği kadar yaklaşmış 

oluyoruz. 

Arkadaşlarım, bugftn görü 
yorsunoz, bütün yurdun varlığı 

içinde yordun kuvvetini ve 

eeref ini temsil eden bir varlık 

olarak partimiz vardır. Partimiz 

bugünkü yüce ve şeref il Türk 

~varltğının kısa bir ifade ile 

tam özü ve bel kemiğidir. 

(Bravo sesleri, alkışlar) Bu 
önemi hatırdan c;;ıkarmıyan bir 

[ilgi ile vazifemizi önümüzde 
tutarsak bizden tarihin bekle 

ldfğl,: olusun beklediği ve 
nihayet Şef in istediği vazifeyi 

yerine getirmek için bOtün 
kuvvetimizi kullanmalıyız. lç 

çalışmanın de vletl temeli ba 

kımından hökumete ve ulus 
nrlığıoı temJll bakımından 

p1rtlmfze taksim edilmiş taraf· 

ları vardır. Hükumetin içten 
n dlştan görülrlüğil ve takdir 

edUdfğl 'gibi en bOyOk liyakatla 

bu ödevini yapmaktadır. Parti · 
mlz bu ileriye gidişin rnrk 

varlığmdaki kuvvetli olmak 

maoasile bak ika ten devletin 

lçtf'n ve dıştan takdir edilen 

halint. uyacak ve nihayet dev· 
Jeti bütün bu çalışmalarda 

arkalıyacak, destekllyecek bir 
liyakatle ile lemelldlr İç ça· 

lıı~maoın devlete 4ld tarafı bir 

takım metodlar, usuller üı.tün · 

de yürümekten ibarettir. 
Partinin çalışışında da enc;;ok 

dikkatle üıtünde durulacak nok· 
ta partinin her günkü ileriye 

adım atışında hakikati arayı 

şmda ve parlak, yılın hedeflere 

çabuk varışında en önemli 

nokta ı14kalı, vicdanlı ve ça· 

hşkan bir eurt:tte kendi hüvi · 

yet ve vazlfeelol anlamasıdır. 

Hakikati auyan bir c;;ıtlışmanın 

tarif 1 içinde bazı sert konuş · 

malar ve bazı gergin çekişme 

ler de dahildir. Kurultaydaki 

sözlerim aras1Dda da eöylediğlm 

gibi, biz, uluaal zekanın çalışıp 
HerJemeıılol yurd işlerinin ay· 

dınlığa kı@a yollardan varmaeı 
fçln esae aayarız. Ulusal zek4 

ulusal varlığın bir ôzft olan bi· 
zlm partimizin çalışmasında bil 

hassa kendi mevcudiyetini ve 

değerini gfütermektedfr. Yalnız 
arkadaşlar, çalışırken hllklkatl 

aramanın icab etdlrdlğl çekişme 
çizgisi içinde kalmak da bizim 

için bir ana terbiye duaturu 
olmalıdır. Bunu, tıpkı bu yolda, 

ha dtğerde c;;ahştıkların• ku· 
rultayıo komisyonlarında genel 
kural konuşmalarında gördüm. 
Sizler için tekrara bile lüzum 
hlssetmedfglm blrşey olarak 

eôylerim. Fakat biz yalnız biz 

den ibaret değiliz. Biz bogQn 

parti diye bir yüce varlığını tem 

sil edf yoroz. 

BdUin partimizi, hepimizi 

kastederek söylüyorum, baki· 

kati ararken, hakikatin çelin 

yollarında ileri giderken mea'. 
eleler üzerinde lnyasıya .ko· 

nuşmalıyız. Fakat bu konuşma 

ve çetin yolJısrdan ileri gitme 

işlerini görürken birbirimizle 

aldığımız bazı çallşma vazl yet· 
lerl hlçbf r zaman ana varlığı . 

mız üzerinde hakikati ararken 

her hakikati, her hakikati ara· 

yanın bulondoğu tabii vazı. 

yelle bulunuyoruz. Ve her ha· 

klkatl arayanların kouoşmala· 

r10da görülen sertliğin bo göze 

batıcı haU kendini gösteriyor. 

Fakat cergangt m6şlerek bir 
neticeye vardıktan sonra biri· 
mlzln ötekine uyması ve nlha· 

yet her birimizin topumuzun 

kararile tesblt edilen netice· 

lere içten bağlanması parti 

varlığı için en büyftk terbiye 

eaBBtır. (Alkışlar.) 

Arkadaşlar, ecnebilerin Tor. 

klye'de bulunmaları bizim bu 

g6nkd siyasal ve eoyaal devri 

mlmlzl gazel anlamaları için 

bir fırsattır. Fakat Türklye'de 
bolonan bizim halkımız içinde 

Ankara'da bolonmak, Ankara 
nın çalışıcı, sevici bütün çalış 

malardaki çetin ıaf halara rağ · 

men nihayet verilen neticelerde 

birleştirici bavaeına temas etmek 

ıyrıca ehemmiyeti haiz nokta· 

du. BllhaeH bizim parti arka · 

daşlerımızm ~e bütün yordun 

dört bocağandan partiyi temsil 

etmek değerinde bulunan siz 

arkadaşlarımızrn ~Aokara'ya ge· 

llb Ankara havasına temae et· 
mek lıreatında bulunuşu bu 

toplanmanın özftnde kaldelen· 

mek lizımgP-len nott11ları müş 

tereken kavrayış bakımından 

partiye büyOk bir de&t:r verecek 
bir h4dhe olmuştur. Biz partice 

şimdi size başka partlll arka 
daşlann içinde kaide olmasıDI 

söylediğim yollar üzerinde c;;a 
lışma halinde çok mesafe alma 
şızdır. 

Arkadışlaramız kendilerine 

aid olan özel parti işlerini ve 

genel yord işlerini düşünücü 

ve kovalayıcı oluşta bizim için 

bir ideal olan bir olgunluğa 

varmışlardır, diyebilirim. (6ra· 
vo aeıılerl) 

Arkadaşlarım, bu olgunluğa 
varış seviyesini tamamen tem 

eil etmek haUnde bir özel va· 
ziyetlmiz de bfttOn partinin Ça· 

hşışıdır. Bunu onlara hergün 

kovalıyacak bir yol olarak göe· 

termemlz heı'lmlze bir borçtur. 

Sizden dileğin boradan ıyrılıb 

vazifelerlnlzln bı,ana yord kö· 

şelerlne dağıldı~ınız zaman bo· 

radaki havanın ıaatıcı, toplayıcı 

ve beraber götürilc6 ve haki· 
kaderi ararken çahşmada ko 

valanacak metod ve tarzları btı 

tün memlekete yaymanızdır. 

Arkadaşlar, yeni ooadığınız 

parti progr1mı ve tdzOğO par· 

tiye önftmftzdekl dört yıl içinde 

oldokca çetin ödevler yftklOyor. 
Uluaca teşkUAdanacağız, ken· 

dl teşkllAtımızı hergftn yurd 

içinde değer ifade eden bftUln 

yorddaşlar• knnetlendlrmek, 

onları kendimize, kendi al ne· 

mize, kendi alnemlzfn mtıcı 

muhitine almak için emek sar· 

federken programlD gösterdJgi 

yolda alacığımız dôrt yıllık 

mesafeden ıonra, yordcı, mil· 
letc;;e, teşldlAtlınmak meaafesinl 

hiçolmazsa yarılamış olacağız. 

Bundan eoorakl dorum ve 
ôdevlmlzde genel hayat için 

olduğn kadar emniyet için de 

büyük değeri olan çahekanhk 

vasf ınlD partimiz için büyük 

bir iş aayılma11 IAzımdır. He 
plmizln çal,şkan olması yalnız 

günftn işini evet diyerek gör· 

mekle değil onun ilerisinde 

ve onun üetündr: bir muvaffa · 

kıyete varıcı heyecanla ve ha· 
rekelle çalışıcı olmamız de· 

mektlr. Yokea yeni onınan 

programla da size yüklenen 
vazifeleri bu heyecanlı çalış 

mıya iş edinmeden baş1ı1rmıya 

fmk4o yoktur. Bazı partflt ar· 

kadaşlar arasrnda birçok işleri · 

mlz vardır. Bu arada 

- Parti f şlerini de bu kadar 

görüyoruz 

Dlytnlere rastlanıyor. 

Arkadaşlar, gMçl birçok iş 

lerlmlz vardır. Fakat onlar 

arasında parti lolerlnln o kadar 

ehemmiyeti hıfz olmadığı te 

lAiddsl kökünden yanlıştır. 

Yordun bogünkO varlığı ileriye 
doğru mesafe almBBı devlet 

teoldlatı keodl resmi çalışışlD · 

da devam ede durauu, b\zlm 
çalı~mamızın hızına, .kuvvetine 

ve değerine bağlıdır. Bnhaogl 

bir idare heyetimiz haf tada 

bir toplarıışında meBelA ne bile· 

ylm hnhangl bir banka ldace 
mecllt.t bir 1 mtlyazh şirket 

idare heyeti gibi toplanışrnda 
yalmz toplanmanın icabettir· 

diğl üc;; b'ş küçük mevzu ko· 
nuşmakla vazifemiz blta;lş ol 

doğuna kani olmamalıyız. Evet 

buıus.i iş vardır. Herkeıln 

memlekette kazancı · ailesinin 
ona inanmış olanlar için öteki 
özel calışışlardan sonra gelen 

ve vakit kalırsa yapılması ge· 
reken bl r ikinci, bir beşinci 

it değlldlr. 

Mademki partili, lnaDIDı, 

başını bu teşldl&ta vermlt ve 

bağJamıştır. Ve mademki bo· 

gilnkd yftkaek onurla bayak 
latlkbıle giden Tark devleti 

varhğ1Da dayanmak için bir 

ulu11l varlığa muhtaçtır. Ve 
bo ideal uloı varhğının t'JzO. de 

partimizdir. Partili kendi ha· 

yatı için çahşhğı zamandan ar· 

tırdığı her zamaDI icabında 

bo mtışterek çahemıya ver

melidir. 

Arkadaşlar, bu inananların 

yapacağı bir iştir. Biz inanı· 

yoroz ve güveniyoruz ki, parti 

koromooun bıltGn Oyelerl ve 

bfttftn uosorluı bu inana ken· 

dilerlnl vermişlerdir ve verme 
yolundadırlar. Y ılnız bazıl1rı . 

mızda çahşma huaosanda bir 

anlayış ekılkllğldlr ki, bo le· 
leri ikinci derecede aayd1r

maktadır. Do parti sofrası ha· 

, 
şında ben sizlerle beraber bu 

lunmaDln verdiği fırsattan leli · 

fade _ederek diyeceğim ki, dai· 

mi surette görılşme ve topla· 
oışlar yapma vazife olarak bir 

eaaetır. 

Arkadaelar 
Yurd ufuklırında batan her 

günün güneel bir geçmişi tarihe 

mal ediyor. Y aşadığımaz her 
gününün bizim heaabımıza 

kaydolunacak muhaeebeal bir 
eksiğin maziye mal olmasının 

ifadesidir. Bonon gibi her aabah 

doğan güne' önümüzde gide · 
ceğimiz yolları aydıolatab gös· 

tererek bizi ilerisi için daha 

özUl. deha yilktııek bir çalışmak 

vazifesi ve yflkümü ahına ko · 

yuyor. Nihayet arkadaşlar, ai· 
zinle beraberll4fo ilham ettiği 

noktaların bflhaeea psikolojik 

taraf tarını da ac'Sylemek busu· 

eunda tuttuğum bu yolu o 

kadar uzatmayı bir aofra başın· 

da bulunmanın özel haline 

uygun görmüyorum. 

Unun için el mdl sözlerimi 

burada keseceğim. Son ~öz ola· 
rak partimizin kuvvet ve ee· 

refl için vehem partimizin ve 

hem de yüce T6rk ulusunun 

hayat ve hareket unsuru olan 

Büy6k Şef holzln sıhhati ve 

şan ve şeref inin hergüo art· 

maeı lc;;ln başarıcı hokumetlml· 

zh:ı kuvvet Vfl arasız muvaffa· 
kıyetlerl ic;;ln ve nihayet her 

varlıgın özü ve kaynağı olan 

Tftık ulusunun şevketli bir le· 
tl.kbale en büyük şeref le ve 

~enlikle ulaımaaı için iç dilek· 

lerlm hepinizin yftreğlode kay· 
nağında inandığım eıcıklıga da· 

yanarak ıöyllyeceğlm. Hepinize 
güler yGzlfllOk olasa durmıyan 

bir ileri gidiş artsız arasız bir 

genlik ve parti ye yüce şeref )er 

dllerlm (Bravo eealerl ve al· 
kışlar. ) 

Ankara, 15 (A.A) - C. H. 
Partisi büydk kurultayı bildi· 
ı:iğf: 

C.B.P. BOyük Kurultayı 15 
Mayıs 1935 gOnQ eaat 10 da 
başkan Apt6lhallk Rendenin 

başkaohğında toplanarak dilek 

raporunu konuşmıya başladı. 

Evk•f genel direktörü, tftze, 
gQmrOk ve Johlsarlar ve aü 

bakanlarının kendilerile llglll 

lelerdekl dlyevlerlni dlolt:dl. 

Sa bakanı Kazım Ôzalp'ın 
ordumuzun kendisinden bekle· 

nen yokeek ödevi her başarmıya 

hazır olduğunu anlatan sözleri 

coşknn alkışlarla karşılında. 

Partinin TOrk ordusuna gft· 
ven ve saygının suoohnaeıua 

ve bu ödevin e(l bakanı tara· 
frndan yapılmasını çok imzala 

f e ft bir önerge oybtrllğl · 
reklt alkışlar ar1eıod• 
edilerek toplantı 16 &fl1

1
' 

şembe gftnü saat 10 o• 
kıldı. 

;:)aat 14: de lllerdeO 
1 11eot 

delegeler şeref terine " 

reler Receb Peker'ln it 
dığı parti eofraeıodı 6~ 
meğlnl yidller. Bu ye~ 
hayatında onotulına• ~ 
terl,e vesile oldo. B. 
P~ker bir söylev verdi ff 
birçok üyelerin eözlerl k~ 

Partilerin özerlllertode 

sek ödev ve mes'ulfyed ~ 
kavradıklarını gôstereD 
yecauı. eözler partUer1°'' 

rlme ve Büy6k ôodeff• 
launın ve bağlıhkları0-1 
canlı ve lc;;den blrtr 

oldu. ,
001 

Atatürk'On ve lnöoO ~ 
ları birçok defa eayf 
alkışlar araamda anıld•· 

Parti h6ku metinin 1 
ve değerli çalı,malırı•10 

ve beşinci kurulııy• ~ 
geçecek gılnler lçfııde 

·ol ödevlerinin önemleri ,,_ 
çarpbran eözler söyleD 

topl"ntı resmi ağızl• 
vermekten zlyede içli fi 

•' bir arkadaş konoeoeo c' 
llğl ideal doyguauaoo 

en eon k yecanının 

çıktı. 
r 

Delgeler bir 
löyllyerek ayrıldılar. 

0 
sonra bOuln kurultay rot' 
orman çlf tllğlnde t 
yap.lan toplantıda bol 

Akşama doğru c;;iftlil' ~ 

::~~:a:: ~::ı1ür:~y~:~ 
dışları arHında geç '~ 
dar kaldı. 

- • 1. pı .......,,,,, 

Hudaverdi MD' 
törft Davası. 
Soçlular Ne De 

Beş yıl Once Çamılll 
açıklarında ( BudraverdO 

rftnde tflccar Halil ve O 
Receb kapdıoı p1rılarıo• 
ederek öldfirmekle euçlO 

kapdan ve Çlplnoz "b 
duruşmalarına dtıo Ağ• 
deva'D edilmiştir. 

Suçlular: dGnkO do 
batan Hodnerdl 1110• 

çalışdığını eôyledlklerl .,.

aelerln mdda(aa oabtdl ~ 
dinleomelerlnl laterolşlef 
ların motöre hariçte• 

aaklanmak istlyen bir 1 
her halde görftlebilect,.,., 
lemlşlerdlr. Mahkemece 

hldlerln dinlenilmesi -~ 
görfilmftş v" doro,mı bl 
güne bırakılmıştır 

•~====~~ ............................ ~-=~=:ı:-::::~~ ...... ı;-:ı~=---............................................... ~ 
mlş, gldlb baka ım.. 1 rıldım. Hu kaput, Macar za. muşak kııım bJle bu akşam dar teşkili ile çarpıt• 

,~, 

~ TE1 ).RASIND'\ 
•'N"'· 

1efrika numarası: 48 

Mehmed'Je ben, dekovil ara · 
bamızı iterek yola çaktlk .. 

iki taraf ta, topraktan ala
cığını almış, sahibini bekllyen 

~ mabıullerln bir garlb, bir le;; 

yakıcı manzarası var ki, insan 

tahammCil edemiyor.. Sahlbslz 

tarlalar, karşı dağlar10 dibinde-
-ki- bahçeler \"e herşey, şimdi 

kurtlara, kuşlara, düşman SÜ· 

varllerlnlo, nakliye kollarının 

hayvanlarına kaldı. Neferimle 

konuşamıyomz. Y aloız yürüyor 

ve çalıııyoruz. Ara·sıra ona 

Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

birkaç kelime ellyluyorom: 

- Mehm6d, haydi oğlum 

davranalım .. 
Bu, aadece sesimizi unutma· 

mak ve aramızdaki eüktıtu 

Orkütmek içindir. 

İki gece ile blrbuçok gOn 
çalıştık ve işi başardık Geceleri 

biç uyomuyoroz. Yiyecek mee'e· 

lesini Mehmed dftşiloilyor ve 

temin ediyor. Gözleri ile etrafı 

araştırdıktan sonra parmağını 

ozakluda bir tarlayı dikiyor: 

- Oralarda blrteyler yaeer· 

Ve sonra koşub gidiyor. bltl.lrl kaputlerından... Klmbl· donmuştur.. çekiliyordu. 

Kor.ağında demet demtt yeşil· lir nasıl olmuş ta oralara kadar Şafağın alaca karanlığını Kureun, gftlle, topr~; 
ilklerle dönerken gözlerinin gelmiş.. buradan seyrediyorum.. et, kemik, demir mıbft 
gftlümsedlğlnl görOyorom: Etrafıma bakıyorum: Ne gadb bir teblo idi o? deydik .. 

- Ne o Mehmed? Bo akşam hava miithiş bir Karanlıkla beyızhk tarif 
- Nevale beğim, nevale.. tipi yapmıştı. Karlar, iri par· te tasvir edllemiyecek bir lh· 

Taze nohod!.. çalar halinde toprağa dQşerken tişamla, ufukta, daAda, ovada, 
Maneviyatımız o kadu tok Adeta yekdiğeri ile çarpışıyor ayrı ayrı manzaralar, ayrı ayrı 

ki, aldmş bile etmiyoruz.. ve tuhaf hlr eea çıkarıyorlardı . tablolar yaratmışlardı. Zemin· 

: • Bir aralık kar dindi, rOzgAr ilklerden sesler, bir arı uğol· 
Bu satırlan Dumlupınarda başladı, fırtına başladı.. tuau hallnd" lşhlllyor, efrad 

karalıyorum. Kıaa notlar ki, RüzgAr, aankl, derelerin çat- konuşuyor. Sağda solda hare· 
onlar ancak bana mahsus ola· taklarından çıkan bir inilti ketler başladı .. 
bilir.. Onların manasını başkası gibidir. Kulıkl1rımızda keskin Cephe, uyanıyor.. Ben bu· 

anlı yam az. Bu def ter birisinin ve acı ıslıklarla çınlayıb Orpe· rada alay de~iştlrdlm .. 
f'llne geçse, kfmbilir ne derdi? rlyor. Kar ve rOzgAr hlc;; dur· HAii gitzlerlmln ônilnden git· 

Artık kış geldi· Anadold madan, aababa kadar dağları, mlyor: 

yaylaları, Anadolu ovaları bem· sırtları, ovaları altOat edlb Kumandanımız, garp cephe· 

beyaz ve kaim bir kar yorgam duruyor. sini Kapaklar, Derbent, İelAm· 
alımda tiril tiril thrlyor. Si· Diyebilirim ki; bu akşam biç kôy, Banaz ve Oomlupınar'a 
perde, Salihli cephesinde ele kimse oyumamışll. Belki ke· doğra çekerek rilc'atını o earetle 

geçirdiğim kGhne kaputa aa· mlklertmlala içindeki eıa ya· tanzim ederken keadlal de dlm· 

~ıt 
Şimdi zeminliklerde d 

çlrlyoruz. Sak sık ınil•11 

verlyoroz . Fıkat urnodJ~ 
bilecek, bGyilkc;;e bir 

yok. 
Ben borada alay değlf 

Yeni miralayımız (lt"~f 
çok cesur, fızlletll nadJ 
aeker. 

• • • 
Nihayet daeman 

nara da saldırdı. eıılıi' 
kumandanı bor1da 
dövOştft .. 

Biz Sand dağlarınde1'• 
man kuvvetleri helll 

SooO 



?~Jiy:~:111G'ü'ID~ü'i~""~e inhisar ıar .... Bakan ~ 
larının l{urultaydaki Diyevleri. --· .. ~-------

icra işlerini De Yoluna Koymak için Tedbirler 
Alınacak. Gümrük ve inhisarlar Bakanı Da 

Dilekler üzerindeki işleri izah Etti. 
( Bfiyı.ik Parti Kurultayında Tö· 

~e (Adliye) Bakanı bir diyevde 
d tılnnınuoto. Bu diyevin bir kısmı 

11nkil sayımızda çıktı. Bugün de g,. 
~kalanını yazıyoruz. Bakan dün 
'İn' •n .k11ımda, yeni Türk Adliye· 
h ın hır ~nkaz üstünde kurulub 
~fttıldığıw, uki adliyenin Türk 

usunun onörünü ve Türk haki· 
~~in ulusal benliğini çok incitti· 

1 anlatarak başanlan işin çok :::fli olduğunu, timdi prensib, 
tıı ve ahenk gözeten bir adli· 

Bay Şükrü Saracoğlu 

~~e Bahib bulunduğumuzu aöyli· 
~le Bakanlıkla ilgili dilekler üze· 

e hulaaatan demiotir ki: 
~ l - :Nüfus kayıdlonnın düzel· 

C•inde harç alınmıyor. 
~ ~ - Evlenme kağıdı kıymet· 
)trtıı azaltmıynlım 1'ayyare cemi· 

ltıe dokunur. 

-.,til 3 - Belediyelere kaza hakkı 
~lll nı:ei hususunu tedkik ediyoruz. 
~rtia&an da tecrübededir, neti· 

bekliyoruz. 
1~ 4 - Boı hakimlikler için ça
~~ hnloyoruz. Onlann normal 
"-~ 1 iınkaolannı temin ettik. ı Dıt 
d~~lan tekrar bu m~moriyetlere 
'dek istiyenler çoktur. Bakan 
~ •tı l!onra icra ve ceza kanun· 
' latbikatından ve bunun pek iyi 
tİı etlerinden bahsetmiş, sicil, tem· 
'!lı~h.kemes.i, harç tarifesi etra· 

il •ıabat vermiotir. 
uıınn alt kııımı da aoağldadır:] 

• a· •• 
._~ •r kısım harçların peşin ola· 

~t ôdenmesl mecburiyeti bakla 
~ Sebebe dayanmlyan davala· 

•tı 
'~ •çıloıımna engel teşkil et· 
~ttıte ve bir takım finans her· 
._ tr( davaların lQzumsoz yere 
~lal 
~dt l:bıeına mahal vermemek· 
tt._. t, l.•nuı:ıların tatbik n ve· 

-1,b ~•blllyetl teşkllAtm iyiliği 
~''tinde artan, kanon da tam 

ııtt 
~t •e kuvvetini onu tetblk 

: ellerde bolar. 

'lı. il hnaas ki, lnkılab devri· 

gtı:ıı eeaa kanunları hılldmlere 
't ~ hlt takdir hakkı tanıtmış 
~tb il ••hada f lldrlere tam bir 

~tı tt~ı babşeylemlştir. Bu yön· 
\ı11 •lt•nlık hAklm ve mftd· 

Ilı~ ~tıınUerin seçtLoe ve yetiş· 
' L Uenıılarına önemli ve üıı 
~ Qfr 

tfı:ı 
1 

Yer ayırmı11tır. HAkim· 
1~tltıı 1Y•kat Ye ehliyet derece· 

'hı t•ylode kaza vazifesinin 
>ııııı ''tine uygun bir kriter· 
~t ı,. ltabnlüne, işlerin çabuk 

"ıttt1 garülmeııloe bfttün adliye 
'llallpt,rıoın alakalandırılması 
~t. '-Ilı hllhasea itina edflmlş· 
le~'1ı Q4k.iı:rılerfn terfilerinde 

~ttı 
1 

nııbkemesfne intikal 

'''beti '1erln nakil ve tasdik 
\~ P.rUe her hakimin bir se· 

't•kardığı iş miktarı e1111 

tlt ve İnoayyen bir nlıı· 

~~~~~~------- ..... -------~~-
bete erlşmlyenler, terli hak· mahkeme teşkll4tına esas ola· 
kından mahrum edilmek mu· cak prensipler bu mevzouo 

ayyen devrel~rde terli edemi· ana hatlarını teşkil eder. Bu 

yenlerin alAkası kesilmek:: sure· arada icra işlerine verdiğimiz 

tile meslekte sQrel bir selekııl· önem de bu yoktur. Te~kllA· 

yon temini yoluna gidilmiştir. tın diğer saf halanoda bir sis· 
Yurddaşlara Heri bir sosyetenin tem dahllfndeki çalışmadan 

faydalannı temin edecek kabl· verimli neticeler aldığımız her 

llyette bir tüzel koruma. tanzt. yılki vazl yeti o bir önceki yıla 

mini amaç edinen 2556 ııayılı nazaran daha iyi ve daha çok 

.lf..anun hakimlik ve müddelumo· ümid verici olduğunu gördü· 

miltk mesleklerini ayırmış ve ğümüz halde icra işlerinde 

her birinin ödevlerini gerekli ayni dilekleri tımamlle yP.,-
kıldığı hflkOmlere tabi tutmuş rlne getirmekten ozık bolun· 

tor. Yeni kanonun tesis eyle duğomuzo bildiğimiz için Her 

dtği .. taj devresi ııeçllme ve yiik· deki çahşmalarımızda bu işin 

ııelmede kurduğu elııtem, ehli· de ıelihına bütün gayret!mlzl 
yet ve ııecfyeye verdiği yer ödev · sarfetmekten g~rl durmıyoruz. 

lerini ciddilik ve yük!ek bir Bu alanda alınacak tedblrlt:rin 

özgecenllkle yapmakta olan hi · olgun ve te~irlt olması na bil 
kim ve müddeiumumilere iyi hassı itina edilmektedir. 

bir yetişme ve mesleklerine Ceza evleri: 
ümidle bağlanmo imkanlarını D - Oördüncil mevzumuz 

vermiştir. ceza evleri mes'elf'tıldlr. Gerek 
Tüzel korumun işl~ylı tarzı bina vaziyeti ve gerek bu bi 

ana ve uaul kanunların verim nalar içinde cezalarını çeken 

ve tatbf k şekilleri bir yandan mahkumların kötü halleri esa@lı 
teftiş teşkll4tının, diğer taraf· bir kıygınımızı teşkil eder. 

tan merkezde ve temyiz mah· Bugün her türlO sıhhi şartlar· 
kemesinde kurulan istatistik dan uzak u kötürom binalar 

baroları yardımile süret bir içinde barınan mahkumların 
tetkike tabi tutulmaktadır. Hu oradan ahlaktan düzelmiş ola· 

tetkikler üzerine asıl l~tiyaç1a· rak çıkmadıklarına hiç şüphe 
ra göre ileride alınması gerekli yoktur. Hayatında blrku suç 

olan tedbirler şimdiki ödev ve işlemiş olanlarla profesyonel 

dOşüocelerfmfzlo esasrnı teşkil mQcrl mledn ağır hapis cezasına 
eder. mahkum olanlarla haflf ceza· 

Adliye Bakanlığı hugıln dört lıların, mahkumlarla mevkuf· 
çeşit yeni mevzu Qzerlnde ça· ların ve hatta çocukların bir 

hşmaktıdır. arada oldolı:lar1nı ve buotarlD 

Yeni hukuk sistemi: yekdtğerlerine çeşit çeşit telkin· 

A - Bakanlık idare mer· lerde bolonduklarıoı gözönüne 

lı:ezl teşkilata yep·yenl bir hu· getirecek olarsak hapfııhanele 
kok ıılsteml kuran devrim ka· rlmlzln hem sosyete ve hem 

nnnlarının iyi tatbikini temin de mahkumlar için birer ıztı· 
edecek tedbirlerin devamlı ola· rab ve tehlike kaynağı oldu· 

rak tetkiki bakanlığın en bel'I ğonu ıöylemeğe Hizam kalır mı? 
başlı lflerl arasında yer alır. Ceza evlerinin durama, bakım· 
İdare teşld\Atına yeni haıtan dan daha az fena değildir. 
düzen verilirken bo defa erio · Devlet büdcesi bo müessesele-
meyi mOmkün ktlacak esaslar 

iş n ödev bölOmil hosualarm· 

da takibedllecek &istem, teşkl· 

lata işletecek f şyarların seçim 

ve yetişme tarzları hakkında 

yapılan hazırlıklar !ona varmış 

yüksek kurultaya arzedllecek 

kanon projesi bitmek üzere 

bulunmuştur. 

Avukatlar ve bak: 
8 - Hakkın yerine getiril· 

meslne avukatların da rolü ha 

klmlerlokine nlsbetle daha 

önemsiz sey•lmamaktadır. Bu 
itibarla mesleğin hakimler ka· 

nononda tutulan esaslara göre 

tanzimi tüzel teşldlıttı çok 

yakından alAkalandırao bir 

mes'ele halinde belirir. Hayat· 
larını hakkın mfldııfaaınna has · 

reden bu m"'stek menııoplarının 
seciye ve ehliyet bakımından 

hakimle . le bir sayılması elbet· 
te zaruridir. 

İera _işleri: 
C. - Mahkemeler teşkllAtı 

hakkındaki tetkikler de olduk· 

ça ilerlemiş bir eaf haya gir· 

mlş bulunmaktadır. Davaların 

görülmesinde çabukluk \'e sa · 
• deliğe doğru yaklaşmak husu · 
sond(düşünülen tedbirler malı · 

keıııelerdekl dosya kayıt ·usul · 

lerlıalD ulahı iş bölümüne ve 

rln direktör, memur, gardiyan 

bina vesalr masraf tarından 

başka yalnız ekmek paraııı ola· 

rak 700,000 liralık bir yüke 

katlanmaktadır. Dondan başka 

suçlulara, aileleri tarafından 

elbise, yemek ve yıtak için 

yapılan yardımın suçlu baıına 
20 kuruş hesabile lklbuçuk 

milyon liraya bağll oldoğono 

düşünecek olursak ne mathlş 

bir lstihlAk makinesfle karıı 

karşıya bulunduğumuz tezabor 

eder. 

Bugüne kadar ceza evleri 

uzerlnde çok az durulan bir 

mevzu olarak kalmıştır. Şura· 

dan boradan yapılan san'atlaş 

tırma teşebbüsleri mahkumların 

çoğunu çlf tı;l olmasından dolayı 
matlub neticeyi vermemiştir. 

Bir yıldanberl bu alandaki tel· 

klklerlml z bize öğretdi ki diğer 

devletlerde hapishaneye giren 

bir mabküm orada yaş~mak 

hakkından başka blitün halda· 

rından mahrum olarak i~e baş · 

lıyor, hapishanenin verdiği ha· 

slt gıdadan başka gıda, çirkin 

elbiseden başka elbise yuaktır, 

okumak, yazmak, konuşmak, 

mektuh almak, göndermek, hfi· 

IAsa herşey yasaktır. Ancak bu 

haklar mahkftm haplahaue Dl• 

zamlarına riayet eylediği tak
dirde ve yavaş yavaş iade olu· 

nur. Gene bu tedklklerden öğ· 
rendik ki, ceza evleri mevzuu 

herşeyden önce bir bina ve ile· 

tünde çahşılacak geniş bir saha 

mee'eleefdlr ve bir hamlede 
halli mümkün değildir. Onun 
için eskilerini olduğu gibi hı· 

~rakmak, yenilerini yapmıya ve 

her yeni bina yapıldıkça eski· 

Gümrük ve iohisarlar Bakanı 
Bay Rana Tarhan 

lerfoden birkaçını kapatmayı 

daha muvafık gördük. Yeni ce · 
za evlerinin yapılması için ge· 
çen yıl çıkarmış olduğumuz ka· 
nunla teels olunan yapı pulla· 

rının her yıl 150-200 bin 
Urahk bir varidat nrecrğinl 

umuyoruz, Bu para ile önümüz· 
deki yıldan itibaren blnalann 

inşasına başlanacaktır. Yeni ce· 
za evlerinin kurumundaki dOa· 

turumuz ıelab, terbiye ve fetih· 

sal olduğuna göre, her yeni ha· 

plshanenln büdcedekl bogüokft 
tahsisatından bir tasarruf bıu · 

kacağını umuyoruz ve bo tasar 
rofo yapı varidatına ekllyerek 

her yıl bir evellrl yıldan daha 

çok &ayıda yeul ceza evleri ge· 

tlrebileceğlmlze kanllz. Bu ted· 
rlci, fakat emin yOrOyüşle ceza 
evlerimizi az zaman içinde Türk 

sosyetesi ve ıa.hkıimlar için. 

faydalı birer Hlah n letlbsal 

mü~sseııesi haline getireceğimizi 

omoyoraz. 

Sayın arkadaılarım 

Adliye bakanlığının don 
nasıl çılıemış olduğu, bogtln 

nasıl çalışmakt 
1 
olduğunu ve 

yarın nasıl çalışacağını partinin 

bllyük kongresine arzettim. 

Tanlbinlz bu yolda çalışanlara 

kuvvet, cesaret ve emniyet 

verecektir. (Sürekli alkışlar) 

Gümrük ve inhisarlar 
Bakanının Diyevi 
GOmrfik ve inhisarlar bak· 

lundakl dilekler okunduktan 
soora söz alan Gümrftk ve 

İohiııarlar Bakını AH Rıoıt 
Tarhan, alım e11tım , kanonu 

hakkında izahat vermiş, Eko· 

noml bakaolığıoın teşebbusü 

ile toplanan miltahassıslar, kon· 
gre tarafından hazırlanan ve 

gayesi istandardlzısyonu temin 

etmek olan ha kanunun netice 

itibarile m•lın kıymetini artır· 

ması dolayıslle köylüye nf met 

veren, onun iyiliğini temin 

eden bir kanon olduğunu tasrih 

etmiş ve demtıtir ki: 

- Eskiden köyHl lekonto 
ve ıskarta denilen gQçlQklerle 

- Sonn 6 ıncı yGıde -

B. J\I. Doğan Söylüyor. 
----..... ···---

- Başı 1 inci yftzde -

saptık. Hemen ayaküsta bir 
hlk&ye anlattı .. 

Meşruılyetten evvel bir Şemıl 

paşa varmıı. Bo adam anaeıl 

boşoıkmış .. Hıydudluktan ye · 

tlşmiş ve yüze indiği gün (Tarafı 

Şahaneden) derh•l yilzbaşılık 

rOtbeııl tevcih edilmiş. AbdOI· 
hamld onu, Arnavutlara karşı 

kullanırmış . Kanlı, azılı, cahil, 

hoyrat hl r herifmiş.. BirgQn 

dağa tırmanırken kaputunu 
boruzan neferine Yermlt. Nefer · 

cik yorulunca kaputu omuzuna 

almış.. Blrara, Şemal paşa gör· 

müı ve hiddetle baıtarmış: 

- More eşoek, indir bire 

ıılrtlodan benum birinci feriki 

alışan kapotimt! 
811 dam gene bir gOo, aıı 

kere dtaben bir söylev veri 

yor ş: 

- Hah more çocuklar de· 

mfe· goreylm ııizl!. Onları ge · 
bertmeden don~raanlz ananızı 

bellerum hah! Egerçen (Şayed) 
ben donenam dz de buoln ana· 

ııinl belleynn! 
Ve bu son kelimelnle bna 

ber zabitler ırasında daran 

yüzbaşı merıebralodekl kendi 
oğlunu göstermie . 

Musıafa Doğan'ın bu iki kü 
çük hlk&yui, kordyel gibi el 

olrleı icoi dOzehd. Fırııat bıı fır 

sattı. Hemen ankete geçtim •e 

ilk suali eordom : 

- Ooooo! 
Dedi, bir kahkahı attı, aya 

ğa kalktı, belindeki kayışıdoğ· 

rulttu ve anlatma~a başlıdt . 

Bu uzunca bir vak'aydı. Ben 

şüyle toparladım : 

319 yılında lıay Masrafa 
Doğan mektebten çıkalı iki 
sene oluyormuş Rütb~aı ikinci 

müllzfm, Moinefz efraddan le· 

şekkül eden btr taburun ku· 

mından 'ekllf ve iki bölüğGa 

de fili kumandanı olarak Köp · 

rOlü'den Koçana'ya btr Bulgar 

çetesi ftzerloe yDrüyormuş. Ara· 

dakl mesafe 2 gGnlüktDr. Iı'a· 

kat cebri yarüy6şl" bu me111 
feyi bir ğftnde ılmaluı ve yol· 

Jardakl bazı kuyuların @olan 
çeteler tarafından zehirlendiği 

için su içmemeleri emri ıhn

mış boluouyormoş .. 

- Akşam e11oını yakın 

İştlp karşııında Tekerçclılr kö 

yftne yakın ıose Gzerlne gelince 

birkaç haynnın, ıkır bir andan 

içmekte olduklarını görddm. 

Susuzluktan kavranın efrad, 

derhal soyı eğildiler. Tam bu 

sarıda köyden bize doğru şld · 
detll bf r ıteş n bomba yığ· 
moru başlıdı. O vakte kadar 

barb vermemlotlm. Tecrftbeafz. 

dtm. Silah ıeıılerl duymamıotam. 

At Ozerinden yere nasıl indi· 

ğlmln farkında değtllm. Bir 

iki 111nlye şaık1nlıktın ııonra, -ANADOLU -Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyazgam 
Haydar Rtıodil ÔKTEM 

Umumi neoriyat ve yazı itleri 
müdürü: Kemal Talat KARACA 
İdarebaneai: • 

İzmir ikinci Beyler eob~ 
C. Halk Fırkası binası içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutuın 405 

ABONE ŞERAİTi: 
Yılhgt 1200, Alu aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kurootur. 
Yabancı memleketler için eenelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuruotur. -Günü geçmio ndshalar 25 kuruttar. 

ANADOLU .MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

ne bıkayım; dudaklarım çatla· 

mış. işte bu ilk ve eon, fakat 

en bayok korkum oldu. Bıl· 

kın harbine, omuıoi harbe, 
milli mftcadeleye lştlcak dtlm. 

Harb korkuıuz geçmeı, her 

geçen tehlikeden ııonra cının 

kıymeti dahı fazla artar. Fefal 

bu ilk korku, bambaşka idi. 
En büyQk sevinci n., vakii 

doydun? 

- Yozbası olunca .. Mıbmod 
";evket Paşa'nın elini öpmeye 

gitmiştim Paşı bana: 

- Mustafa · Dedi · ben de 
en bflyük sevinci yGzbışı Ye 

paşa olduğum zaman hiHettlm. 

Halli bu ıevioç, Abdalbamld'I 

tahttan indirdiğimiz gan duy· 
doğam sevinçten daha bayClktGr. 

Filhakika öyledir, aııkerde 

yQzbaoılık bir cQzftt&m kuman· 

danlığıdır. 

- Saadet hakkında ne dG· 

şOnOyorııon ? 
- Bayat, malum yı, nlba· 

yet ölüme giden bir yoldur. 
Oouo inişi, yokuşa •e daztı 

vardır Saader, dilzde gldrbll· 
mPlı.tir ve mea'ud, bu yoldı 

rızkını kazınıabılen ln&and•r. 

Saadet nihayet bayatı kazan· 

mıkla mümkündür. 

- Yalan hakkındaki fikrin? 
Y alao hayattı lAzım mıdır n 

ona rn fazla erkek m'i ıöylcr, 
kadın mı! .. 

Ajınsçı, koltuğuna gl\mftldG: 

- Babheaaayt • Dedi · bir 

kahkaha ıttı. Of, aman, ne 

ıoal ya, ne ıual ya!.. Yu 
öyley lst; bayat bir yoldur, 

demlotik. Da yolda, h t'r yolca 
için bir walzPme çantası llzım· 

dır. Y :dao da, bu çantayı gl· 
recek: malzemeden blridlr. Ka· 
dınmı, erkekml fı::l11 söyler, 

lıllemem. Fakat ha malzemeye 

ihtiyacı olan hemen çantayı 

ıçıır ve bu nesneden Jaıoma 

kadar kul1aoır. Nasıl, oldawu, 

becerd roı mi marlftti? 
Ajaostınm sözlerini not eder· 

ken Şemııi paoanın blr . ... cl fe· 

rlkl Alişan kapotonun hlU· 

yeılnl dfteftnGyorom. 

Hey gidi gOnler, hey; bu 
millet neler görmaı, g .. çlrmlı? 

* 
Aydın'da 

19 Mayıs Atatftrk 
GOoQ için Hazırlıklar .. 

Aydın, (Huııosi) - 19 Mıyıı 
gana Aydın'da her yıl Ata· 

tftrk güntı olarak kutlolanır. 

Aydın Hılkevl bu yıl gilodD 

ve gecenin programını yaparak 

yaymıştır. 

• • • 
Hılkevlmlzln kuralar ıubeıl· 

nln açtığı nakış kurııo Uk dn· 

realnl bugftn bitirmiştir. Tılebe 

yarın mftmeyylzler tarafından 

imtihan edilecek ve 19 Mayısta 
belfEelerl dağıtılacakt'r. 

Kurea devam eden beyanla· 

rın el itlerinden Balkevi temeli 

ealonunun balkonunda bir eergl 

açılacaktır. Serginin açılma me· 

raslml de 19 Mıyıııta yapılı· 

caktır. 

Bay Bitler 
Bir Söylev Verecek 

Bertin, 15 (A.A~ - BtıtGn 

Alman radyo merkezleri bay 

Bhler'in ıah gGnD Rıyltt•gda 
ııöyllyeceklerl nutku neırede· 

ceklerdlr. 

Sar meb'utları ilk defa ola· 

rak meeUıte buır balona· 

aaklarur. 
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Adliye, Gümrük ve lnhi-' Mez 
zmır tramvay ve 

elektirik şirketinden: 

sarlar Bakanlarının Ku- Ail~ Yuvası 
Şebeke ameli yatı dolsylalle 

cereyanın 

rultaydaki Diyevleri. Gnztepe iskelesi aile yuvaeı, 

mayısın birinci çarşamba 

gftnu açılacaktır. Geçen eene 

sayın m011terllerlnden gördil· 

ğd fevkalide rağbet ve te· 

veccühtto ceBBrel alan yuva 
mOesslelerl, bayıl d111ha mü· 

1 - Bu ayrn 18 ine rHt · 
lıyan comarteel gftnü saat 7 ,30 

dan 18 e kadae Yusufdede, ço· 

kurçeşme. Mısırlı, değlrmendağ 

aokakluı ile mücavir sokaklarda 
---·····---- Başı 5 inci yüzde - gibi bazı maddelerinde kaçak· 

Rartılaşıyordu. Alacı geldiği. çılığıoın mühim miktarda teoez :1 - Bu ayın 20 ncl pazar· 

tesf, 21 ncl Bah ve 22 ncl 
zaman köylftoüo cins cine zül ettiğini bildiren Ali Rana 

denklemedlğl hep Mrarada bu Tarhan, gümrük işleri bıkkın · 
kemmel ve çok daha müsait 

terblbot almak au .. etlle yu · 
vayı açacaklardır. 

şarşamba eüolerl saat 8 rlen 

18 e kadar ikinci kordtmda 
lunao malını görüyor, ona bir dakl izahatını şöyle bitirmiştir; 

f lal veriyor ve bu en retle pa· - Gümrük lşlerlmlıl dün 
Alsancaktan cumorlyet meyda · 

oma kadar. Celal Bayar; dok· 
zarlık blttyordo. Te~ellilm za yanan en salihiyettar adamla 

Göztepe aile yuvası, aMİ 
bonfur, ucuzluk, temizlik ve 

bOtün içkilerde nefaset temin 

etmlıı bulunuyor. Yuva, 88 · 

yın miloterllerlnl memnun 

manı gelince alıcı diyordu k.t, rrndan birine tetkik ettirdik. 

.. Ben senin tiitünüoe 140 ku· Tetkik neticesinde bize Pöyle· tor Mustafa Enver h ey cadde· 

ı~rtnde •e mücavir sokaklarda rnş veriyorum amma hu kısım 

ve ıo kısım hfç işe ' yaramaz, 

bunları çıkar. Bu şekilde hu 

11kartılar alıcıya parasız kılı· 

yordu. İş bununla da bltmi· 

yordu. Alıcı, malın şuraBı bo· 

znktor, burası haetahkhdır, 

buna mukabil de yftıde şu 

kadar ltıkonto yapmalısın dl 

yordu. Yaz kuruelok pazarlık 

neticede bazen elll kuruşa ka· 

dar, hattA yirmi kuruşa kadar 
dtlştlyordo. Halbuki bugfln ha 

Hkll aııol kalkmış ve çiftçi 
koroomoştor. 

Ali R•na Tftrhıın bundan 
sonra inhisar idaresinin plya 

ıada yaptığı naz1mlığı anlatmış 

ve ekonomi bakanlığı Tftrkofls 

ile birlikte inhisarlar fdaresln· 

de hariçte mahmızı tanıtabll· 

mek
0 

için reklıtm itine ne kadar 

ehemmiyet vermekte olduğunu 
tebartls ettirdikten sonra iki 

koroltıy arasında geçen dört 
yıl içinde yapılan fşlert anla· 
tarak demlttlr kt: 

- Darı yıl içinde bılyük 

mlllet meclisinin yaptığı esaslı 

kanunlardan btrtai de kaçağı 

kovalamak kanonu olmuştur. 

Bu kanunla devletin biitftn me· 

murlarının kaçağı ihbar etme· 

sini ve kovalamaaını kabul'ettl. 

Ayrıca ihtisas mahkemeleri 

teıkll etti. En kıaa yollarla 

karu alma eeaaını kabul etti. 
Ayrıca taklb işini ve taklbede· 

cek. kuvvetleri aakerleştlrmeyl 

kabul etti. Bu esaslar iizerlnde 

c;alıtmayı ha,Jandı. Taklb kov· 

vetlerl gftzel teçhiz edildi. Dl· 
~er taraftan kaçağı kovalıyan 

kuvvetler birbirine kolay hRber 

•ermek için telefon 11ebekeleri 

genltletUdl. Bir yerden diğer 

yere konet nakletmek için 
karada ve denizde nakil vası · 

taları, btlhbarat tetkilah ya· 
pıldı. Kaçağa karşı naha vAaJ 

ve da•ıa bilgili tedbir almak 

çareleri elde edildi. Bllbııssa 

cenobda göze çarpan kaçakçı 

lık hlBl!edilecek derecede Haldı. 
GOmrftk ve lnblsarlar hakanı 

bundan sonra kaçakçılığa tam&· 

men mani olmanın kabil olma· 

dığını, hona dftnyanın hiçbir 
yerinde muvaf(ak olunamadığım 

izah ederek bunun, hududun 

vaziyetinden, hududun abür 
taraftaki vaziyetinden ve iki taraf 

araaın~akl flat farkından tevel 

UU ettiğini hlldlrrolş vr. kaçak 

çılığın daha ziyade önftoe ge 
çllmek için siyasal yoldan, eko 

nomik yoldan, idari yoldan ~a 
lışmakta oldogunu saylem ' ştlr. 
Mumaileyh demlttlr ki: 

- Neteklm hogftn kibrit 

kaçakçılığı yoktur. Çünkü klb. 
rlt flatının ucuzlatılmaeı ve Su
riye'de kibrit iablaarı teala edil· 
meııl bonon önüne gr:çml11tlr. 

Bo kabilden ekonomik tedbir· 

lerle ve ocnılat111a aoretlle ee· 

ker kaçakçılığının yClzdt seksen 

ualdı~ını, sanayi lnkleaf ettikçe 
pamuk kaçakçılığının azalarak 

tabii haddine geleceğini, Sari· 
y e'de lablaarlar teılelaln baıla· 

mulle, meeelA llpn kqula 

dlğl şodur: 

Gümr6k işlerinizin esaa 

kurumunda isabet vardır. Ku · 

romonuzu değlttlrmtye hiçbir 

Sf'beb yoktur. Yalnız moame· 

leyi daha iyi yapmak ve halkı 

daha memnon edecek surette 

f e görmek için bize birçok 

pratik tavsiyelerde bulundu. 

Bu tavsiyelerin tatbiki memur· 

larrn keyf iye tile alakadardtr. 

Onun içto ilk iş olarak bu 

keyf iyr.t mes'eleslle uğra11mak 

lAzım geldi. Ve büytık mecltee 
gümrük ve tPl)ldlAtı gftmrftk 

ve gllmrük memurları hakkın· 

da IAylha eunduk. Bu f'HBlı 

tedbirler alınmakla heraber 

etmek için hiç bir fedakarlıktan 

çekinmemiştir. Göztepe aile 

yuvasına şeref verecek olan 

say1D müşlerlleİfo her suretle 

memnun. kalacaklara muhak 
kaktır. Bir defa tecrübe kA· 
fldir. 

Mez Aile Yuvası 
MOsteciri Kenan ..................... 

Maolaa asliye hukuk hakim · 
liğlndeo: 

Manlsaoın balık pazarında 

Yusuf o~lu CL vld ile bektalJ 

sağır mahallesinden ikametgahı 

meçhul kalan osman kızı pembe 

3 - Gene bu ayın 2 ncl 

pazarteııl, 21 net sıılı, 22 net 

çarşamba günleri ııaat 8 den 

14.,30 a kadar birinci kordon 

da Alsancaktan tayyar" sinema· 

sına kadar kesileceği BByıo abo· 
nolerlmlze bUlnmtk Qzere llıtn 

olunur. 

Doktor 

Osman Yunus 
Deri ve Tenasül Hastalıkları 

• .Mü ta batıeıaı 

Hergfto hastaları Babah saat 

1 O dan akeam altıya kadar 
kabul ve tedavi eder. 

tatbikatın vereceA"t semereler aralarında mOtehaddls boeanma Adres : Kemeraltı Şamlı 80· 

kak numara 19 uzamamalı: için ve roplu ola · davası ftzerlne boeınmalarıoa 

rak çılıemıya devam edUt"cektlr. dair btlmohakeme ııadır olan 
Ali Rana Torhan, bundan 16.7.9:34 tarih n 341-2i9 ou 

" " OPERATÖR sonra lohlearlar işleri hakkında maralı llAm sureti mezbure 
izahat vererek bu Hhada da pembenin lkametgAhı meşhul Dr. Kamil Ahmed 
ökonomik bakımındın yapılan olduftunchn tebliğ makamına 

kaim olmak Ozere mahkeme 
lelerden birisinin t0t6n işi ol· 

Merkez askeri hastanesi 
operatörü salonuna tallk olunmuştur. Ta· 

daığnno bo hoeue lçfn Malte· rlht ilandan itibaren 15 gftn 
pe'de btitün levazımlle bir tt\· zarCında kanon yollarına mil 

İkinci Beyler sokağı Beyler 

hamamı karşısı No. 4. 1. Her 
gftn Oçten sonra hastaların• 

kabul eder. 

tün enetltüefi açıldı~ını ve bu racaatlarına mezbure pembe 

yolda fenni suretle çalıttığını temyiz dava etmediği halde 
söyleml11 ve bOkılmet mfttehaa· · hOkmftn kot'lyyen keııbedectğl Telefon 3686 

sıeları tiltünle alAkadar olan _i:,:lA:n~::,ol::u:n:.::u::r:... __ _.:1,:4.:,:3,:9 __ ~~"=============~' 
zevat ve ticaret odaları tara· (' 

rından hep b!rlikte mateaddıt lzmir Muhasehei Hususiye Modor-
defalar tetkikten sonra hazır· 

lanıp kamutaya sunulan ka· IOğOnnden: 
nun 1Ayiha11lle t6t6n işleri 935 mali aenetılne alt nakdi yol paraaı maktuan 6 lira olup 
hakkında ıu izahatı vermlıılr: temmuz ve birinci teırln aylarında olmak Clzere iki taklitte 

Bo liylha içinde t6t6nCln tediye edilecektir, Bedeni yol mG~elleflyeti aeklı gtın olup eyUU 
yeni ekimle nefasetini Htıfta ı inci ve ikinci teırln ile mart ve nisan ayları içinde lfaıı 
ltıtandardlzaayonu temin edecek genel kurultayın 24: ' 935 tarlh!I ve on ClçClncG toplantmnda 
liltfinfln iyi aaklanmas1nı mfim· onaylanmıe oldo~u ilin olnur. 14:29 
kün kılacak ve ambarlama 

şartlımnda çlf tçlnio lehine 

daha iyi harekete esas olacak 

hükümler vardır. Bu IAylhayı 

meclltıe sokmakla beraber bir 
taraf tan da idare iyi ambarlar 

yapmaya geçen yıldanberi baş · 

lamıetır. Her yıl on, onbeş 

ambar yapmak euretlle yakın 

zamanda fenni şeraiti haiz 
idare ve emanet ambarları ta· 

mamlanmı11 olacaktır. 

Ali Rana Tarhan, tuz itleri 

hakkkında da yeni bir klnon 

projesi yapıhb kamotaya sunul· 
doğunu bildirmiş ve idare ha 

kımrndan iohiHr idaresine bu 

dört yıl içinde yapılan işleri 

şöyle bGIAsa etmiştir: 

Tasarrufa riayet olanarak 
kadrolar ve masr.C normal de· 

rec,.ye indlrilmlşılr. 931 Yılıle 

935 yılı büdcel,.rl aratıında 

2,650,i6·ı lira taııarruf vardır. 

Ayni yıllar kadroları ara&ındaki 

fark 1, 151,000 dlr. Diğer ta· 

raftan leler taozlm edilmiş, bil· 

haBsa bf'eab lılerl m6kemmel 

bir bale getirilmiştir. Jnhlear 

idaresi memurlırmın sedlme· 

aloe ve memurların bllgllerlnln 
artırılmasına ayrıca ehemmiyet 

nrllmlttlr. Nihayet inhisarlar 
geliri hakkında da bakan fU 

izahatı -.ermlıtlr. 

- Bu dört yıl buhran za . 
manına tesadüf etti. Buhran 

herkeel •• ve ucuz almağa sev· 
ketti. 1929 Yılında bir kilo 

tGUladen v ... ıı olarak 430 

Akhisar Belediyesinden: 
Tahmin edflen bedeli altıyftz yetmiş lkJ Ura olan bin beşyftz 

tane 25 vatlık y6z yirmi be~ tllDe 100 vatlık ampul ile on laoe 

elektlrlk aayıcl8ı elektltlk fabrikası bir senelik ihtiyacı 

olarak 30 5 935 perşembe giloG aaat on dörtte kapalı zarf 

v.ııolile ihale edilecektir. İstlyenlerln iğreti tutarı olan elli liralık 
banka mektubu ve 2490 sayılı kanonun ikinci ve Clçftnca mad· 

delerlndekl belgelerle AkhlBlr belediyesine mGracaatları. isti· 

yenlere oartname gönderilir. 17 20 2:1 1610 1227 

Akhiscr Belediyesinden: 
Tahmin edilen bedeli altıbln beşyflz elll dört Ura olan altmış 

ftçbin litre motörln ve iklbln altmıı litre maklna yağları elek· 
tlrlk fııbrlkaııı bir senelik ihtiyacı olarak 30 5 935 perşembe 

gftnft aaat on dörtte kapalı zarf oaullle ihale edilecektir. letl· 

yenlerin iğreti tutarı olan dartyftz dokııan iki liralık banka 

mektubu ve 2490 sayılı kanonun ikinci ve dçüncO maddelerin 

deki belgelerlle Akhisar belediyesine mtıracaatları. ltıtlyenlere 
eartname gönderilir. 17 20 2:l 2609 14 26 

Istanbul Deniz Levazım Satın Alma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 75,000 lira olan 5,000 ton Rekompoıe 

kömftr 28,mayıa,9!l5 salı gfloü 8aal 15 te Kaıumpatada komla· 

yon binasında kapalı zarf utıollle ekslltmlye konulmuştur. Şart· 

nameal 375 knruş bedel mukabilinde hergiln komlııyondan alına· 
bilir. Muvakkat teminat 5,000 ltradır. IBteklllerln muvakkat 

teınlnat makbuzu veya mektobono ve kanuni belgeleri hnl 

teklif mektuplarını belll saatten bir east evveline kadar komla · 
yon rel!!llğlne vermeleri. 12 17 22 27 1:167 

kuru11 alırken bunun 280 e dır. Bu yılı 33 milyon tahmine 
kadar indiği olmuştur. BugQn karşı 11 aylık varldatımısa na 

330 dadır. Bugüo kQ varldatt zaran iki milyon lira fazlalıkla 

bilhassa maBraf larımızı indir kapatacağımızı umuyorum. 

mek ve mnllyetlnl azaltmak Gilmrtik ve inhisarlar baka· 

ıayeıılnde tutuyoruz. Tütiln sa- nının bu uzun izhatı atkıılarla 

tıo mikdU'ıada yQkeelmede var· karıılan1DJttır. 

Istanbul Deniz Levazım Satın Al 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 100,000 lira olan 2000 ton 111...,a 
mayıs 935 çarşamba gilnft saat 15 te Kasımpaıada ko ..
binasında kapalı zarf la ekalltmlye konulmuştur. Şırtn• 

lira mukabilinde hergtın komiııyoodan alınabilir. Movakk•I 

nat 6250 liradan ibarettir. leteklilerln muvakkat temln•1 

buzu veya mektublarlle kaooni belgelerini havi teklif t,Jt/I 
larını belli saatten bir saat evveline kadar komltıyon re I 
vermeleri. 12 17 22 27 t 36 

Istanhul: Deniz Levazım SatıoaltP' Q 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 25600 lira olan 16000 meıre,:'(r 
kumaş 19 mayH 935 pazır gftl'ft saat 15 de Kaaımpaf8 ~ 
misyon blnasınd.a kapalı zarf la ekalhmlye konulmotUJf~ 
namesi 128 knroe mukabilinde komisyondan her gftn ab 

lsteklilerln 1920 liradan ibaret olan muvakkat teminat tJ 
veya mektaplarlle kanuoi belgeleri hevl teklif mektopları~eıl 
saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine verlll I 

2 1 12 11 225sıtlf 

Bornava satın alma komisyonunda ib•• 
leleri yapılacak olan asker ilinları 

Bornava asked ıa. al. to. nandan: 

1 Kıtaat ihtiyacı için 16,800 onaltı bin , 

sığır eti açık ektıiltmlye konmoıtur. ""' ' 
2 ihalesi 2~.mayıa.935 salı gtınti eaat 15 te yapıl.et _,J 

3 Beher kilosunun tahmin edilen flatl li onyedl k..,...-' 
4: Muvakkat temlnıtı 214 liradır. 
5 Şartnamesini garmek: için her gtln ve eksilt..,_.., 

oeceklerln blldlrilQn vaktinden evvel temloıatlıril' 
ilkte Bornavada askeri satın alma komlayono11• 8' 
caatlerl. 13 17 22 27 t5 

Burnava askeri sa. al· ko. dan: 

1 Bornavadakl kıt'11t ihtiyacı için 24 bin 

açık: akslltmlye konmuştur. 

2 ihalesi 2 haziran 935 pasar gdn6 ıaaı 15 de J•P1 

3 Beher kilosuna tahmin edilen flat 18 korntlDf• 

4 Muvakkat teminatı 324 liradır. 

5 Şartnamesini görmek için her g6n ve 

rfşeceklerln blldlrllen vaktinden evvel 
birlikte bornnada ask.eri ııatın alma kolll 

mftracaatları 1433 17 22 27 1 

lzmir Milli Emlôk MndorlOğOJld ,. 
Boca aıağı mahalle fazoll sokağında 7 No. lı 55 metre arl8 (il 

" c c kapr6ltı " ı 7, 19 " 200 c ., ,s 
c « « dokuz eylftl " 2 l c 131,58 » c 

c yukarı ~ tınaz tepe M 15 » evin yanında 

« doatepe sokağında 

" " 
41 
3 

bllA 93,52 metre ana 

24:2 46 "' 
131 

" M zafer M 43 eski 47 taj 257 ,24 "' 

"' » ayva "' 1 yeni 2!i2, 75 M 

Karantina lııkele caddesinde 90,9:1,94 No. lı arsadan mftf 
11

1 
rez 1 parsel numaralı ve 294,50 metre murabbaı area f1 
n 9 yarll numaralı 243,56 metre murabbaı ana 
Karanllaa halll rlfatpaea cad. 262·1 Mo. b arsadan mtıfrel ; 

15 pırael No. lı 113 metre murabbaı anı 6' 
16 " < 125 < » < "' 

17 « " 126,25 > "' « 69 
18 < » 138,75 " .. .. 

Yakarıda yazılı emvalin peıln para veya ikinci terdi' 
kfl• dil vealkaalkaalle ödenmek mGlklyetlerlne haddi 1411 dl 

zuhur etmediğinden 23,5,935 peroembe g6nG saat 14 ,1 
edilmek üzere on gün maddede temdit edllmlttlr. T•1~tf. 
ıaatte Milli EmlAk mftdftrlftğilne mtlracaatlerl. 

Hamza Rüstem 
FotoQrafhane 

---•· -411•Hı•---

1 - Bayram gftnlerl açıktır. b" 
M oh terem mfttterllerlmlzden gardftğGmGz r•~ 
tt:veccilhe naclz bir mukabele olmak üzere ~
birinci gOnüodeo Mutan nihayetine kadar re 1' 
tlrecek ııaygıh müeterllerlmlae birer zaıif bedi 
mf'ği dftaündiik. ı 

MOtterilerimlzln bo hediyemizi kabul etmekle bl• 
lendlreceklerlnl ftml& ve temenni eyleriz. 

2 - Mağazamızda en yeni fotoğraf makineleri ile ti• 
ve umum fotoğraf malzemeııl bClyOk tenıtJAI 

maktadır. Muhterem mGıterllerlmlzln bil ...... 
dikkatlerini celbederlı. 

Resne Fotoğraf hanesi 
Müşterilerinden Bir Ricası·· 

ikinci Beyler soka~ındakl fotoğraf hanemi kapattılt..,. 
mftştrrllerlme ilin ederim. 

Kllıelerlml Emirler çarşaııında Bay Hama Ra.telO rtf' 
luıueslne naklettim. Sipariş vermek latiyenler Ultfell 0 

neınlar. 
Ben de 1Jlmdlllk ekler zamanlar oradayım. 

BAHAETI'lN • FOTO 



Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

_.. 
• TefrikaJNo. 44 M. AYHAN 

ğenemedin Mi -Dedi- bir Nalbant 
Olsaydım, Seni Nı,ıllardım .. 

•ldal'lf etmedi, at... ı de alay edlyorda. Bquaı atıaın 
İlrmi kltlllk bir mlf· boynuna dogru etdl. G4'sled, 

.... ona 4'alerlae geçmlt kı•ılcamlula y•nıpea taıayorda: 
~--:-t11orlardl. - &eıenemedln mi? ·dedi· 
[!"leıl de ubluıadaa ı•· bir aalb•at oluydım, 1eal aıl· 

.... llyUyeeek hiçbir 11-
)tlt •a Aybea! !ok Salak, yok. 8aD8 IO· 
-.a .. tok•h ylrlln. 

~b ban• deifl, ..... 

""-• Aybeyl pyrl lh· 
\:altidlıdtl. 
l~ dG ... lyorda; 

~· yanmam. fık1ıt 
1 tepelemek bterdlm. 
k1q1ma aud ~keak. .................... 

t. .., tepeDID dibini g.,._ 

iM_,. OIMI! 

~ lalt eenb .enaedl. 
.. k'ltılea dOmdls bir 

• ı...a ellle ba tek· 
... bellidl. Em· 

tap top ataçlar ••nL. 
ttbyt, kabileleri hllb 

ıl-k kadir ıenltd. 
........ dlkbt 

........... P.lıtalll 
,. .. k, ...,.., ...... 
W,.., balaa..,_a 

~ Oratl. Mrl otarayorda 

il...... ltiqok ·-- ... 

ludlm. 
Da IGs, karıı11adaklnl ka· 

dartm•k lçla birebir gelmlıtl. 

Da kı• atas çmbım•m otar· 
dap ye~en o da daymafhl.. 

Aybey; Salala lfaret etdı 
- Çektıl 
Dltlllllll da, afatilliD ledr· 

dlll J•IJ•,ce.tk bir ata bla· 
mitti. Abn bo1na, alnı, bta 
da urh içinde idi• 

Aybey 1elİmlamap ltiam 
gôrmedt. Tam kup .... yorludl 
ki, dilber kadla, 

- Zırbl tlttftdrdla BiİP 
Diye baiJıdl. E7Talı, ana· 

talmtit te it İtten pçmİtiİ. KJ. 
lı~ lııHda 1erl hlrekederle 
blrlblrlae lalyor, anan, kal 
kaalanadaa kı)'lyerdl. Aybey, 
kut11tDdaldalD sorla hamle· 
ler yapbiJam tar•ıada idi. 
Şlmcllllk dikkat etdl'; mlda · 
faıda kalmakta. 

Bir ınhk s.ıap bakb: 
Sap1111I 
Dilber kHına .. kb: 
lleyaa n lmlclllsl 
Tam ba •nda, •lr tehlike 

•'t11ttarda. Buau, tepeclea 

~· bir darbe ladlr.alfd. ,._ -
Bereket, baılıltaıa eerldleil •e 
bt.. 19Alamdı. Blqey olmadı, 
yalnıs beyalade bir tlmtek 
çaktı. 

Abaıa llttade bir Din ıth 

En he1ecanb bir dakikada 
idiler. Kanı, damarlmada oah· 
l•auttı. Abnı yarım IOI ya· 
parık haımını dolfD ılrdl 
Karıınndakl bebacbr da, ayni 
IDID~fn ona kutılımıı .. 
blrdeablre g4'lll1:g11a.. gel· 
mitlerdi. Ba çupıma o kadar 
tlddetll olmaıh ki, lklal de ya. 
•ulaadllar. Ve bir hamlede 
geae ıyak latt dikildiler. 

S.hı.,.ı. kılan atlar clfte 
ıtu.k kıçıyotlardı. l>fier ta· 
nftan Bakataıa da•alct1lan •e 
•oracalm ça.lltiiİ• baolamıı · 
lardl. 

Aybey'la karp11ndakl baifnL: 
- D•yaa ylift. ba defa 

kaıtalaı yok! 
Aybey ... bir hamle ile 

ceqp •erdi. Kıh~ 11k ilk 
~ıpyorda. 

- DeHm edecek -

••••• 
Italya-Habe
şistan Ihtilifı 
Mussolini'nio Nutku 
Endi,eler Uyaadırdı 

Londr.. 16 (A.A) - Tay· 
mit MD110Ualn l&yle.taln DJID· 
tlmLta ... , .. t.ktlan ......... 
eederek Fra1111 H J.glbere'•ln 
ltalJID Babet anlqmubiı•• 
bir •e •atmak 1"8 elledn· 
dea geleni yapmak tallfelerl 
oldaAUb Jbl,ot. 

Aydın ve 
Nazilli Okul•· 

.,. bqı11adaklne dikkatle bir lannda imtihanlar .. 

~ ·diye aunldaadl· ol• 
..... -.ıe olacak! 

bakb. Ayni ntnyı Salak ta AJ.dın, (Banal) - Aydı• Ye 

ıtmıfb: NullU orta okalalanada ,.... 

.. ,.,., ............ . General Kazım 
' Dl akb. Gemi, ha· 

'-tb. Ahtbn uy.an, özalp'ın Diyevi •• 
-----..... u .. ~ •e IOllfa y.ydu - 8afl 1 inal ya.de -

ha merdllaı dol· de oldapı gl.eaeblllnlats.ı 
Oaa S.lalı:, takip (albtlar.) Da ylldea mllterlb 

olan as. 
Arbdaılar; ba lhlert.ı. 

tetkilit, teclal•t H taUm " 
terbl1e y3alerlade• oftlam ... 
daramaaa 1Dlatabll ......... 
aedlyonam. İtle beyle Mr or· 
...... Atatlrk gibi .. ,.. lllr 
batbaAaa bayrap al ........ 
lednİn ne kadar JlbeWllW 
•• nelue belir olahlleeetlai 
lrtık Iİs takdir edenlala. Bet· 
ka bir dlyecellm 7oktar. 

BrHo 1eılnl Ye drekU al· 
kıılarla bqala- ini lhler· 
den aonn blıtok lmu ile •eri· 
len a ...... lı:I takrir oku· 

•attar· 
Batla ....... d., ....... 

terelmen olank parti kani 
taJIDID ......... , 11Db H JI· 
ift camarlyea ord ..... derla 

gl•• H •Y.-•• 111a11lmı· 
11aa, karlf ~·--•• •• •yıa 
b9bDin: ba .. dlleilmlsl- yerlae 
gedrmeüal rica ederls. 

811 a.blr ılrekU ılkıtln 

an1111da lttlflkla bhal edllmlt 

•• karallay ... lnkl itlerini 
•ldrdlilade• J8fl9 .. 10 .. 
topl••-k .... -t 11.60 ... 

yoa.lamalm batlamfbr. Şlfüt 

lmdlaaalır llulıu• yapala· 
eakbr. 

K4'y ilk okalalanada denler 
boglndea ldbarea ••ildi. ~ 
11aıf lana lmdbaalan 20 Mı· 

Jllta ... byıaak Bulnn b11pna 
kadar bitecektir. Şulardakl ilk 
okalartla lee denler Bıslnn 

batmtla blteeek IOll ••• , ....,. 

ı.t11ma1an c1a ıs 11u1nna 

•• drecekdr. 
= m· 

Beraet Etti 
Tın•• blletlerl bey'IJ• le· 

t•tladea 25 Ma Unyı almmet· 
ledae pçlrmekle eaçla tayyare 
eemyed etki dlrektlrl bay 
Danaatla m•lıawbecl bay Alı· 
me•'t. Apet•da daraımalan 
bltmlfdr. 8a daraımada iddia 
mab•UP ... 1 Hea mldclel· 
................ bay Şefti 

benederlnl lllemltdr. Kuu 
batb 1611 blldldlecekdr. 

§ - İklçepnellktekl blylk 
yaapaı k1141en çıkarmakla .e 
W klthal• y•ınk Glmellae 
1ebeblyet nrmekl• eaçla bay 
Bunla uk111an da beraet 
etmlılerdlr. 

Bir Dilek 
hmlr'dekl blık6tl fabrika· 

Adliyede 
••••• - 8at1 3 Del JlsM -

teclblrled armada ıtandırdluı · 
JOD d• •odllllfnden oı&aJ• 
çakaa bir metsudat. 

Bag6D 1taadardlauya11, iti· 
Sinema, npar, tıeii H ttım · 1111 11 Aleminin unıyle, siru· 

nyluda acu lcretle 1eyahıt il '4 

Bazı Kararlar 
ve Tahkikat. 

edebilmek maU.dHe okalla ol· 11 ko,dofu mi •e ennl bir 
ta•H k•lde tmUae plmletlr. 

madlgı halde Erkek lleealae Bltla •••JI atefyelerfncle ita 
malum kuket giyen Urla'ı. 81 elUtn. Lu; alraat ıabelerlala 
DaDlln blla Baaa SUiak H· fullyetlade .. baaı riayet 
bıtaca tatalmafta. Blrlnel IOr· edilmektedir. Ol• oha. ıa el· 
P haklmlltl claratm• yapll· ilet dlfln6l1thlllr. Tamlfln, 
•Ü lsere IOD tabklkabn IÇd· llaDdardllfealn tatbik tekli., 
mUJaa karar •ermlıılr. Ve huı tadltlerhl eadleele· 

§ Oım•n kGmlr teskereılaln rbldekl ilk letlnıagtba utd ba 
tanhlal dellttlree Kırımb tetkll etmektedir. Fakat daha 
bakkal Ma• olla Cem•I 99 p•lt dlt6n6lecek olaru; ayal 
Bl1eyla ogla Rıfb blllnci eadtttı, ela.. fasl•dle de•let 
karu htklmUtlne •erllmlılerdli. lçiadı nrdlr. lleeelt, 1tandar 

§ BalçoTa'da Ç8ql Y•kuuada dlsuyoa teklinin tltblk kahili 
Karıbaraa'la dal bay• Rea· Jetin uyıfbl•• kolaJbk, llr'•t 
mlye'nln e.tae giren 98 ken· noktallnd.a lbım oldap b· 
dblnl klrleıea ço .. n ~ehmed dar iyi hlsırlanmamıı olmamuı 
otla Kehmed ile ark9dap ihracat itlerini ıbatablllr. Ve 
Me•med tatalmae, adliyeye ba abayııı, tabiidir ki, dnle· 
•edlmltdr • tla latlnat ettlif annaran •al. 

§ - f4retp. .. 'da ltaTakb yetlae H onon mlkeUeflyet· 
ptD•r aaddetlnde Glrldll l.mall ladae kadar m6hlm ıarette 
kıaı C.mlle'yl dllhlı korkat· tellr yıpar. 8a itibarla, ıtan· 
mak H Hrlı b9ırm911 leteh· dardlse ... kabal ecllldlll tak· 
b61 etmt5kle •atla Bolyaka'lı dlrde,bludbl dnlet de ayni 
lımıll adUyeye .erlladttft. .._..yet •e dlkkıtle •• iti 

§ - 1.metpata becle1tenl haaTbyacakbr. Mallakbk ola 
Gn6Dde Ali otla Kadlr91 k... .,.... sini 1tancludlunla, 11· 

tara ile yuaby• Nl&de'U •Jle •••na dalla sor olma 
Tedlk, bam pao kadlalan 11dır. Da demek, olama, de· 
fahta tetTlk etmekle ıaçla mek de&lldlr. Bizde ..... bir 
eomr eııt• Baca'••• Tabtah .... haead ltaDdardlse •udır. 
kGy6Dde; M&lrmei bSI 15 ya· t..la ecleUaı: 
pnda Bıtlce'yl sorla btat· Umaıal barplen eHl, isim· 
m•I• ıeee•bll eımekle ••ola fetf_.., M•I•, Kemalpap, 
Bileyin o&la Cemal mnkaf Urla, Kuabl l'bl lıtlhlal mın . 

olank Aıll1eceu mahkemeelae tablmnıa lılmlerl Gserlne 11· 

•erllmltlerdlr. blwb. Ba lpddal. pyd ilmi 

ög" relmenlerin bir te1ıt1W1. u.a.. laarpte• 
IOlln .... ludr'de Mı fır .. 

Kooperatifi Al ... ,...,. PJaderclllf 1sım1er 
lçla h111111I bir dp ıatta n 

Otla Toplandı, (7-12 aamm)JI ... kabul etd. 

Karar Verdi. ea •....r mahiyette •ır •••111t 
bir llllllf •e 1tımdaıdlse idi .. 

Şehrlmls GlfetıaeDlerlnla JID· Nitekim timdi bile 11111 mal 
p• Jerlncle yapdıncaklan (Ôi· •• ayal tamlf deHm edip git· 
tetaetllet mahalleli) itin keadl mektedlr. Da mle11eaeyl giren 
anlanada hlr koopendf kan· dlger ihracatçılar da heman be· 
eaklanm yuaupk. Din 89 •• ayal tipe yakın olmak 
yapdlneak 4'1retmealer Ba1keTI lsere isimi 7•12 numaralan 
•lonaada bbay General Kasım aymblar. Bonada bile blgtla, 
Dlrllfn batkaabiJnda bir top· (Fılıaeaaıa dpl, falaeama 7, 
laab y.,_ıfludır. Ba toplaa· 
bela koopendf nlum•meelnin 8, 12 aamanaı) eekUade ma· 
kil Wlnde bbal6 oaaamıı, ımele yıpllmıktadlr. Da dp 

mea'elellal •e ilk tunlfl orta· 
ondan IODfl maddelrr ıyra 
ayn glrltllmlfllr. Bet Girel· J• ıtaa Alyod biraderler ol· 
men mltetelell kefalet ıaredle mllflar, Demek olayor ki itin· 
birbirine kef il olank n yap· dardlse blslm içi• tamamen 
dlneaklardar. yepyeni, blllnmemlı gôrllme· 

mit Wrtey deiflcllr. O, •ten 
Dlaktl aoplaabda (Opetmen· meYeattar, •e baaaa tatbik 

ı. JaPl . koopen~fl) r ... ea bMUyed oWata ela meydaada-
1t....ı... " bir de ••nkbt ••r. Fakat mHGlll tekti, .... 
idare karala HÇllmltdr idare letla daha ıeait eadltelerl 
kar••- 19Çllealer eaalmlır: kutdıy•• reaml •oatrol •e 

bbay Geaenl K. Dldk, ~il· kaideleri bulelade tamamen 
dr dlrektGrtl bay Blblet hURll " tleeul llçllere da· 
Tlık, 'Dcaret okala dlrektlrl y•- Mı .. klldedlr. Yapıl• 
bay AW.llab, ilk tedrlaat ••· teıkWer, baglDkl Wm •• tek· 
pektlrleıladea bay Ferid Ba)'lr, nlk, bagtlDkl aararetlerln bisl 
Erkek Ulell atretmenl FAacl de .,.m iti yapmak meebarl. 
Çınar, ilk okal Gifetmealeri•· yedade blnkap bınkmıdliJaı 
dea Emla Atac, IUı: mekteb bat ıalamak, ,_,an ommek lolndlr. 
GAr-..lerladea bay Gel far SladarcllsMyH ne fa1dalar 
GIMıl. yedek lyellklere 61· getlreeek, bana luh edelim: 
retmea bay Nlmm C.., bayın Bir bre -bllll1 m-nea 
ı.-. Zengr, ilk tedrl11t .... .,. ilmi bir tMDlfe tabi ttatala
pektklerladea bay Raaf inan, eakbr. Tamlf la teklini bittabi 
GAretmen bay Retld Gani, bay bllemeyls. Ba h...ıa 11lthl· 
Net'et Şaylaa, .. y Şakra Çap· yetimla de yoktar. Ve eeuea 
tay, ilk tedrint enıpekt6rlerla · ba tunlf, mak.ctın rahmaa 
den bay Vahid ÖSgl•ea HÇll· ı-'"_ık_ı_1 _e_ım_e_k_tedi_·r ... -----
mitlerdir. nlmuı için bdmen te,ebblllere 

Manbbe karalaaa Erkek bqbyaeakdır. Aakın'da bala· 
llHd dlnktGra bıy Hilmi, Kıs nlD parti •llayet bqkıaı Yos· 
llled dlrekt3rl .. y Baydu •e pi 19Jlaft Bay Aol DolaD'• 
IUı: ob1 ....... 1er1a ... bay telgraf la llaber ••dlldt .. le· 

Met·ıa Naıl ........ tleıtllr. ee••ıalıNe ......_ 

Ma•yyea ııldette bir mahsul 
partlllndeld isim tanelerinin 
117111, reagt, cl11eıl, kabuıu, 

teker h .... ı Heılreıl maka· 
yeae edilerek mi, yoku batkı 
bir tekilde mi t11alf yapılaca· 
AJnı bllmlyoras. Aneak bu taı · 
alf, ma ... ale ublt, koatroll6 
bir karekter •erecektir. Devle· 
tla kancagı teıkll&t, bana 
kontrol edeeekdr. Zaman ol· 
1Dattar ki, me1ell falan dp 
isim 15 r•hat 18 fllorla ... 
tıldlgı halde ayni aamar•J• 
t•ı•y•• hlr isim, dljer bir 
tacir tanflndaa yarım, bir fi . 
lorla aoagıya •talmıobr. Fmkat 
ba lklnd partideki 11tı1 ema· 
ıında maheolftn lçiae bir na· 
m•r• •tal• Cisimden koamaı, 
belirli, beliniz bir tekil Terli· 
mittir. Da yOsden lbncaıçalarla 
ecnebi alıca mlıtahllller an· 
unda lbdltflar çıkmae. mlea· 
MMledmlae kup tapaaa ltl· 
mad laaleldu olmattar. Dah• 
geçen eeneydl: 

Bir maba flatl, ber glD ya· 
nm .. r, birer fllorln olmak 
bere bet ılb fllorla d6t6· 
rtllmlı •e ba hal ply••J• fel· 
ce oğntmıfb. Çlnkl baaa 
g4'rea ecnebi abcı: 

- Ben bu mıh d6D ~eı 
gGD eHI, •e1el4 18 f Uorla 
alllllfbm. Simdi 15 teklif edl· 
Uyor, ymn o blrgb ayal 
b6m6 12 dea almıyacaıımı 

kim temi• ede1, mlllhuuını 
bpdmıfb. Duada da yerden 
g61e kadar hakhydı. Memle· 
keıln en mlblm bir eeneıl 
Gserhade llaballyane hareketler 
yıpıbyorda. Ekonomik idltar 
n hayalyetln ne k.ar h .... 
oldapaa H abt·Hdt ltlerlade 
ldmıd keyf 17.,daln ne k•dar 
bOytlk rol oynadltım beptm\s 

•ıllrls. 
MllU dcaretlmbln maddi 

H 111111eTI menfaat H :teref lal 
korumak için, llClballlile •e 
bmaal kıyplan bıaktn •eren 
ba •ulyed clardarmak n ma· 
ayyea dplerl daimi kontrol 
altında balandarank h• dca· 
retbmeyl aeai'ı 711brı ayal 
flıtlarla •ili yapmap mecbur 
etmek lbımgelmlıtlr. Fakat 
ea labetll bnn •erecek olaa, 
tablatUe hlkdmettlr. 

-De.am Eclecek-
••••• 

Aile Biletleri 
Aabn, 16 (BlllDll) -

Dnlet demlryollannda aile bl· 
letlerl ibdaı olaaacakbr. 

Ticaret Muahe-
desi Bu Haf ta 
imzalanıyor. 

Ankara. 16 (Bunal) 
Tlrk •· lagilis ticaret maahedeli 
ba lı•f ti lmuln.eaktır. 

Dostlarımızın 

TeessOrQ. 
Ankan, 15 (A.A) - lraa 

blylk elçin ba&Clla dıı ı,ıerl 
bakuı nklU bay ŞlbG ita· 
ya'yı slyuet ederek Kare dep
reaMelladen dolayı lran blkd · 
metlnln te .. lrlerlal bildir 

mittir. 

Kitabınıza Go~I 
Bir Cilt Yaptır· 
mak isterseniz 

Yeni kaaf lu çarpa M nuınanU 

ALI RIZA · 



_. Akşehir Bankası! 
i Z M 1 R S U B E. S i 

' İkinci Kordonda Borea civarındaki kendi blnaeındı 
TELEFON: !2363 

UerUlrlO (Banka ve Komisyon) Muame· 
leleri deruhte olunur. 

Mevduat Faizleri 
Vadesizlere 
Altı ay vadt:liye 
Bir sene vadeli ıe 

% 4 
% 5 
% 6 faiz verilir. 

Zahire, üzGm, incir, pamuk, yapak, afyon •etalre komla· 
yoııcoluğu yapılır. Mallar geldiğinde eahlplerlne ea mOaald 
şerahle avına urlllr. 

Türkiye Cumuriyet Merkez Ban
kası lzmir Şubesinden: 
"Aoağıda isimleri yAzılı bankalar, yız mflaaeebetile, 18 mayıs 

1935 tarıhfnden itibaren yalnız aabıhları 8,30 dın 12,30 a 
kadar ııloelerlol açık bulondormağı karar vermlolerdlr. 

" Tarkiye Comorlyet Merkeı bankaıı, 

" Tdrkiye lo banka11, 
" Tftrklye Zfraat bankası, 
" Eml&k ve Eytam bınkaıı 
" Osmanlı bankaıı, 

" Doyçe Orlent bank Dreıner bank oubeıl 
" Banka Komerçlalı İtalılana, 
" Banko Dl Roma, 
" SelAnlk bankası lzmlr şubeleri. 15 17 14.02 

~111111111111111111111111r Doktor .._11111111111111111111111, 

~= A. Kemal Tonay ~==-= 
Bakteriyolog ve bula~ık ile salğın hastalıklar 

birinci sınıf mfltabassısı = 
_ Baıımahane iıtasyono kaqıondaki dibek eokak batında 30 uyı• =: 
- lı ev ve muayenehaneeinde sabah ıaat 9 dan akpm Hat 9 a kadar = = hastalarmı kabul eder. = = Müracaat eden hastalara yapılması )izımgelen uir tahlilAt ve ~ 
~ mikroekopik. muayeneleri ile veremli hastalara yapılmuına cevaz gö- = = rülen Pnomotorake (hava vermek) muayenehanesinde montauman ES 
ffiil 111 yapılır· il l l l l l f l l l f l l l l il l il l l l l l l l l l l l il l l lll lllll llll llllJllll l il il lll lfll l llllJffi 

lzmir Emlak ve Eytam Bankssın-
dan: 

No. 
... sNo. 

i09 
526 

Yeri Eıkl Yeni Claıl Deposlto 
Karatao doygu ıokagı 6 6 ev 120 
Karııyaka donanmacı ma· 7 9 54.0 M.M. area 110 
hailesi aydın sokağı. 

552 Karşıyaka oımanzade mı· 2 6 208 " .. 50 
hailesi rahmi bey eoka~ı. 

578 Karşıyaka oamanıade ma· 19 18 843 .. .. 140 
halleal lkfncl aydın soka~. 

575 Karşıyaka oımanzade re· 38 60 930 " " 200 
pdlye sokağı. 

576 
577 • » 

< 

.. 36 

.. 39 
36 877 ,50 .. .. 180 
31,2 1257 .. " 200 

583 
645 

Kıratıo ıalıhıne caddesi l / 
Dolaplıkuyu mıhılleıl 113 
dolaphkuyu caddesi. 

111 Ev 300 
127 ET 60 

.. lıımıil el. tokağı 13, 1 16,1 
Kecldlye mahallesi molla 16 22 
ahmet sokağı. 
İkinci aaleymanlye mahal· 
lesi kimli p•o• caddeıl 

120 

Arsa 
evla 28,128 

eehlml 
Ev 

8 
8 

35 

820 Gdzelyord mahalleel 30,30,32,38,4.0 Ev, dGkkAn 'fe 400 
azizler sokağı. 3 4. avlunun yın11. 

858 Borana yıkık minare 24 26 E•ln 9.48 aehlml 60 
mevkii 

850 " hamltll yola 16335 metre marab· 150 

868 Orhınlye mahallesi kAmil 7 
ef. sokağı. 

baı knyolu tarla. 
11 Ev 

892 K.ırııyıka oımanzade mı· 37 31,1 Area 
halleııt reoıdiye caddesi. 

200 

620 

963 Burnava balıkçı paoı cıddeal Bir hektar 8380 200 
kAtlpoğlo mevkii. m. murabbaı tarla 

986 Tozcu mahallesi molla ıo. 16 38 Evin yarm 
1010 Kasap hız1r mıballeıl oe· 10,12 6 D6kkAn 

rhçiler sokağı. 

60 
400 

Mnki ve numaraları yakarıda yasılı emlAkln ilk takıltl pe· 
ıln gerlıl yedi ıeneUk tıkaltte ödenmek dıere ıatıoları 22,5,935 
peroembe güoil saat onda ihale edilmek Gzere açık arttırmıyı 

konulmıı~tur. istekli olaoların hizalarında yasılı depozitoyu vez. 
nemiıe yatırarak ıındzayedeılne girmeleri llzımdır. 

ıs 17 21 140J 

lzmir Defterdarlığından: 
lselsinln vergi borcundan ftUlrd tahsil emval yuauına göre 

haczedllen ahmet ağı mahallesinde Emirler çaroııında kAla 96 
aelilm itibarile 75 ıehml tarihi lltndan itibaren ylrmlblr gfln 
pcıddetle nı.lıga çıkarıldıgından pey ıarmek lıtlyenlerln def· 
terdırlık tabell•t kalem.ine gelmeleri. 5 9 IS 17 1292 

V. N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE L1N1E 

"ALİMNIA,, vapuru 8 ma· 
Jııtı bekleniyor, Anvera ve 
Hımborg'tan yok çtkaracakhr. 

11AKKA,, vapuru 19 mayısta 
bekleniyor. Hamborg v.e An· 
verıt~n yftk çıkaracaktır 

" HERAKLEA ,, vapuru 13 
mayısta. bekleniyor, 16 mayısa 
bdar DOnkerk ve Anvera, Dl· 
rekt, Roıerdam, Hamburg •e 
Bremen Umaularına yt'lk ala· 
caktarr. 

11AGDROS11 vapuru 27 ma· 
yıata bekleniyor. 30 mayıea 

kadar An•ere, Roterdam, Ham· 
burg ve Bremea için yflk 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHUIDT · 
HAMBURG 

" HANSBURG ., npuru 5 
may11ta bekleniyor, Hamburg 
ve Anvera'ten yak çıkaracaktır. 

"TROYBURG,, 21 mayıstı 
beklenlyer. Anvere ve Ham· 
burg'tan yak çıkarıc .. :tır. 
SERVİCE DlRECT DANUBlEN 

TUNA HATTI 
"ATID,, motftrd 14 mayısta · 

bekleniyor. Bodapeıte, Bratlı· 

in, Viyana için yak ılıcaktır. 
11TISZA,, vapura 5 haziran· 

da bekleniyor, Budıpeote, Ora· 
tlılav ve Viyana için ydk 
alacakhr. 

0 DUNA,, vapuru 30 hazl· 
randa bekleniyor, Budapeıte, 

Bratlıfav ve Vf yana için yak 
alacaktır. 

JOBNSTON V AREN LlNES 
LTD LlVERPUL 

" QUENMORE " vapuru 20' 
mayııta bekle~lyor, Llverpul· 
dan y4k çıkaracak ve BorgaP, 

DOKTOR 

Fahri Işık 
fzmir Memleket Hastanesi Rontkeo MOtahassısı 

BERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 

ve ELEKTlRtK TEDAVİLERi. 

Yürümi1en ve Bilhal8a RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Viole 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileti Yapılır. 

• ikinci Beyler Sok.ak .Fmn Karo1111 No. 25 • Tele. 2542 

~,ratelJi Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"CERES,, vapuru 16 mayısta gelip yükOnil booahtıkıın aonra 
eonrı Burgas, Varna n KOatence limanları lçln yak alacaktır. 

"GANYMEDES,. vapuru 18 mayısta gellp 23 mayısta Anvere, 
Amıterdam, Roterdam ve Hamborg limanları için ydk alacaktır. 

" CERES ,, vapuru 1 haziranda gelip 6 haziranda Anver, 
Amsterdam, Roterdım "e Bamburg Umanları için yak alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LİNİEN 
•'NORDLAND,, motörO 2 haziranda Roterdam, Hamburg, Co 

penhage, Dıntzlg, Gdynla, Cöteborg, Oıılo n lekıodlnnya 

limanlarını hareket edecektir. 
SJ:ı~RVlCE MAR1Tl.M ROUMAlN 

Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Seter 
0PELEŞ,, 'vapuru 16 mayıstı gelip ayni gftnde eaat 18 de 

Hayfa, Malta, Marailya v" Bıraelona hareket edecektir. 
" ALDA JUL YA ,, vapuru 20 hazirandı gelip 21 hazirandı 

Malta, Marallya ve Barselon'ı hareıket edecektir. ı 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 

lsnrlr Nev· York arasında ayda hlr muntazam aefer 
0 RINOS,, vapura 14 mayıata İımfr'den ( Doğru ) Nevyork 

için ydk ılıcaktır. 
11TAMESlS., nporo 20 bulranda 1zmfr'den (Değru) Nevyok 

için ydk alacaktır. 
Yolcu ve yflk kabul eder. 

Hamlı: htnlardıkl hareket tarihlerindeki değlolkllklerden acente 
meı'ullyet kabul etmez. 

Fasla tafeUAt için İkinci Kordonda Tahmfl ve Tahliye olrketl 
blnuı arkuında Fratelll Sperco acentahğına maracaat edilmeel 
rica olunur. Tfllefon: 2004 . 2005 

V arnı, Köstence, Galaç ve 
Bralla için yok alacaktır. 
THE EKSPORT STEAMSBıP 

CORPORATaON 
" EK.SELSIOR 11 vapura hı · 

len limanımızda olup Nevyork 
için yflk almaktadır. 

11EK.SMINSTER., vapuru 15 
mayısta bekleniyor, Ne•york 

için yflk ılıcaktır. 

"EXARCB,. vapura 1 ha· 
zlranda bekleniyor, Ne,york, 
Boston ve FUadelfiya lçla yGk 
alacaktır. 

N. B. - Gellt tarihleri ve 
npur tuf hlerlnde acentemls 
hiçbir mee'allyet kabul etmes. 

T e1efon No. 2007 · 200~ 

Tl:J R K iYE 

Z:IR/' LlT 
BAN~A51 

Olivier ve şore 
sı Limitet V apll1 ~ 
Acentası 

Cendeli Han. 81.rbıd _ ,~ 
Tel. 2448 

The Ellerman Linet ı,.aa. l 
"ALLGERIAN .. vıpato 8': 

mayısta Lher,pool •e 9• f 
dao beklenmektedir. Ve ~ 
zamanda doğru Ltverpoal 
yok alacaktır. ; 

0 POL011 vapuru oı•111 , 

hıyetlnde Anvera, Lo•~ 
Holden gelip tahliyede_ .~ l 
nacak n ayni umanb ))il"' h 
ve Bull lçla yak aJıcaklll·; 

"0PORTO,, vapura oı•r;, 
hayetlnde Llverpool ve 
sea'dan beklenmektedir, ~ 

The General Steam Nıtlrr 19 

Co. Ltd· ti 
11ADJUTANT,, vapo~ 

yııta Londra için ytık ı 

Deutache Levante Llol~ 
"ULM,, vapuru 15 "

1
-.,, 

Hamburg, Bremen ve ~ 
ten beklenmektedir. ttJJ 

" ANGORA ,, vaputO,,; ~ tg 
limanımızda olup y6k 
maktadır. ı ~ 

Not V arut tarihleri ff l/İ. ,1 
purlarm lalmlerl GseriJle ~ ._. 
olkllklerden mee'uUyeı 

dllmeea. 

finiYenltede D3ç••1• 

Obftrenlerl Mal• 
laka (Okamentol 
ÖbftrOk Şekeri~ 
rini Tecı1lbe Edi 
DİZ.. 

ve l'Orjen ~ahapıo 
En Cıtfln Bir M08-
hil Şekeri Olduğll 
nu unotmayınas· 

Ko vvetli Mnsbi 
letiyenler Şaha 
Sıhhat Sflrgfld 

Haplannı Maruf 
ecza depoların 
ve Ecmnelerd 
Araauılar. 


