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• usso 1 
BA Y MUSSOLiNiNiN BiR S .. YLEVi 

ltatyan1n hazirbkla;:;d;'n ancak onun belirli 
i ve belirsiz dÜ§manlar1 korkabilir ! .. 
·~ Roma, [ Radyo] - Bay manda italyan meselesidir buna ~arc bulmak i~in de 
.il ~'1aaolini, 7 ikincite1rin ta- de. Fakat bunun dogrudan cezri tedbirler almak mecbu 

A l'lhJi Frans1z - ltalyan anlaf· dogruya bir italyan meselesi riyeti vard1r. 
I ': lll&a1n1n kurultayda müzake- oldugunu kabul etmek dogru italyamn haz1rhklarmdan 

~b esnasmda mühim bir 
aaylev vermiftir. 
b· Bay Mussolini, Almanyanm 
1r tarafh olarak V ersay 

yl llluahedesini ihläl ettikten 
k~ &o11ra, bazi savaf silählarmm 
Ui \tbdit veya ortadan kaldml

ö\1 ~lar1na imkän olm1yacag1m 
~BI '0Ylemi§tir. 
ar d' ~amafi bu siJihlarm tah
ktr d1~1 meselesi mevzubahs ol
tili- 11runu bütün italyanm mem
ina "Uniyetle görü§melere i~tirak 
to ecegini söylemi§tir. a„ Streza konferansmm neti
infl tleri bakkmda söz söyJiyen 
".' ttlyan ba§bakam bunlarm 
11: \trupada büyük bir siyasa
~Ji lll temeli olabilecegini an
bd tni11ttr. 
h• 1> H'tl · „ 1 . uay 1 erm soy evme .„ 'lbas eden Du~e bunu ta
t~ ?1ile kabul veya reddet
&f; 'le imkin olmad1g1m, 
;r •ltat bir~ok noktalar aydm-

• d1g1 taktirde fikir beyan 
ilebilecegini söylemi§tir. 
\' akmda yap1lacak Tuna 
•letleri toplanbs1 hakkmda 
l aöyliyen bay Musolini 
lbittir ki: 
"Avusturya meselesi bir 
\ttupa meselesi ve ayni za-
~ ~ ~ ~' 
._ ~ 1.:1 ~III 

degildir. 
Nihayet italyan-Habe§ an

la§mazhgma temas eden bay 
Musolini demittir ki: 

" Tehlike ve tehdidin mev
cud oldugu muhakkakbr ve 

l!;!fl 
h1n1ll 

l!;,11 
lhodll 

unan muhalif partileri se~i 
e girmiyeceklerini bildirdiler 
A.lina, (Hususi) - Bugün medigini, Hürriyetperver par-
~if partiler se~ime gir- tisi gibi tarihi bir partinin 
tkege karar ver.mifl~r ve böyle bir se~ime i§tirak et-

arann1 ne1retbkler1 be- mesinin kabil olam1yacagm1 
:~~ame ile halka bildirmi§- bildirmi§tir. 

~:r· · t p l"d Diger muhalif liderlerde . nye pervcr . 1 er mu-
tillj b · d h l"f buna benzcr beyannameler . eyannames1n e mu a 1 - . . .. A 

ll . . k .. ne§retnu~lcrd1r. Hukumet mu-. se~1me g1rme uzere 
tt'j •lirdükleri makul ve ka- haliflerin yapbklar1 obstrok-

i taleblerin hükumet~e siyona ehemmiyet vermiyerek 
~'1) olunamad1g101, yapila- se~imi ilän ettigi günde yap-
•e~imde ciddiyet göre- bracakhr. 

amutayda 1935 muvazenei 
lllumiye kanunu hakk1nda 

görüsmeler 
0 
~llkara 26 (A.A) - Bugün Hasan Sakanm ba§kanhgmda 

.Pla11an kamutay toplanbsmda 1935 y1h muvazenei umu
'Ye kanunun varidat k1sm1 üzerindeki göril§meler tamam

rak kanunun heyeti umumiyesi reye konmuf ve onay-
t_ t1r. 

niutay yann toplanacakbr. 

' ancak onun gizli ve belirli 
dü~manlan korkabilirler. 

Hudutlar1m1z korunmesi 
i~in her türlü ve ileriye ka
dar gidecek mes'uliyetleri 
üzerimize almaga hazmz. „ 

[•] '~' 11111111 
fll~ 
flHdlf 

• 
Izmir 
Panay1r1 

Ankara (Hususi) - Nazilli 
fabrikasmm ac1h§1 izmir pa
naymm müteakib Ba§bakan 
ve Celäl Bayar taraflarmdan 
yap1lacakbr. 

Panay1r i~in daimi antre 
rozetleri haz1rlanmaktad1r. 
Panay1r i~in yap1lan rekläm 
pollan bir haftaya kadar 
mektuplara yap1stmlmaga 
ba§lanacakbr. 

Ankarada Atatürkün anda 
cmm biraz arkasmda cadde 
nm bir tarafmdan öbür tara 
fma kadar büyük panay1r 
reklämlar1 konmuftur. 

Afyon i§leri 
Ankara (HuSJsi) - Afyon 

tüccarlarmm ve afyon inhi-
sarmm s1kmbh vaziyetin 
gözönünde tutan ekonomi 
bakanhg1 bu hususda bazi 
esasb tedbirler ittihaz etmek 
üzeredir. 

\J-.. t • • „ b b f 1§ ba§mda geymek i~in -..um sana ve 15~1 er a 1na. en saglam yerli malmdan 

• ~ifte dikitli bütün tulum 260 yar1m tulum 150 caket ve pantalon 280 kuru§tur. 
Arzu edenlere 1smarlama yap1hr. Magazam1zm levhasma dikkat ediniz. 

~hmet ve As1m büyük elbise fabrikas1 
ESK1 BITPAZARINDA NO. 15-17 TELEFON NO. 2042 

OYLEVI 
Bas1n kurultay1nda ~al1§an komisyonlar tou

lant1lar yaparak kararlar verdiler 
~-----------------~------------- ·+oo•• ~------------------------------

l~iitiin has1n i~lerinde <;al1~anlann hir hirlik alt1nda toplann1alar1, 
sahif eJerin tahdidi, hükCunetle 111athuahn elbirligi edcrek c;ah~-

1nalan n1es 'elelcri gürü~üldii 
Ankara 26 (A.A) - Basm kadar ~ah§ml§, Türk yaz1c1- zorag olarak i~ine alacak ve 

kurultay• genel toplantts1 larmm bir basm kurumuna 1 merkezi Ankarada olmak ve 
tarafmdan üyeleri se~ilmi§ baglanmasm1 ve bu yeni ku- läz1m yerlerde 1ubeleri a~1l-
olan ü~ komisyon toplanarak rumun ödevini yapabilelecek mak üzere Türk basm kuru-
görü§tüler. Bunlardan gaze- §artlara cihazlanmasm1 läz1m munun kurulmas1n1n gerek-
telerle devletin birlik olarak görmÜ§ ve l'ürk basm kuv- ligine karar vermi§tir. 
~alt§malar1 yollarmi arayan vetlerinin i~inde ~ah§anlarm (Sonu 4 üncüde) 
koroisyon ögleden evvel mü- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S 
zakerelerini bitirmi§ ve genel 
direktörlük ile gazeteler ara ! Tecim ve Endüstri odalar1 ku
smda s1k1 bir ~al1§ma birligi 
yap1lmas1 uygun olduguna rultay1 i§ini bitirdi 
karar vermi§, bu i§ birliginin Ankara 26 (A.A) - Türk hakkmda bir takrir vererek 
pratik bir yoldan yerine ge- tecim ve endüstri odalan rapordaki fikirlere tamamen 
tirilebilmesi i~in hük3metle 4-cü genel kur11ltay1 son top i§tirak ettigini standardizas· 
basm arasmda baglanb i~ioi lanhsm1 bu sabah saat 1 Oda yonun bütün mallara birden 
görecek bir organm yarad1l- ve evvelkinden verilmit bir 
mas1m onaylamt§br. kararla degil ancak tudik 

Kültür komisyonu lstan- neticesinde Jiz1m ve müm-
bulda salgm olarak görülen künse tatbik edilme1i husu-
sayva yan§mm önüne ge~il- sunda standardizasyon ko-
r.iesine ve gündeliklgazete- misyonu ile bemfikir oldu-
Jerin bir say1s10m 94.860 gunu ve bundan bahtiyarbk 
santimetre~murabbamdan ar- duygunu, takririni ve fikirle-
bk olmamasma lüzum gös- rin kendisi tarahndan anla-
terilmi§tir. Türk gazetecili- §ild1g1 gibi anlat1ls1n, anlatal-
ginde kaliteden ziyade kan- madigmm belli olmas1 i~in 
titeye mevki vel"ilmekte verdigini söylemittir. 
bulunmasi, komisyonun ay- Müteakiben bir~ok batipler 
r1ca göz önünde tuttugu bir söz almit ve takrir sahibi 
nokta olmu1tur. Komisyon ile bunlar aras1nda 1orgu 
buna kar§I genel direktör-

ve cevab 1eklinde konutm•-
lük~e teklif edilen sekiz 

lar olmu1tur. maddeyi kabul etmi§tir. 
Bu arada ekonomi bakan

Bunlar: inkaläp ve memle-
ket davalarmm halka daha hg1 standardizasyon bilro1u 

ba§kl?n ekonomi bakam bay mütehass1s1 B. Doktor Bade 
eyi ve canh olarak verilmesi, 
memleketin ve halkm yakm
dan bilinerek takib edilmesi 
~e~itli malzemenin mimari 
ahenginin ve manevi insica
mmm güzel bir tarzda temin 
edilmesi, dogru ve ciddinin 
sansasiyon ve laubalilige fe
da edilmesi. Cihan meseleleri 
ve bahusus kom~u memleket
ler hakkmda en dogru ve en 
faydah tarzda halkm aydm
Jablmas1. Memleket kütüpha
nesine gerek tefrikalar ve 
gerek hikäyelerle hizmet 
edilmesi. Halk ve gen~lik 
üzerine menfi tesirler yapa
cak yaz1lara yer verilmemesi. 
i~ ve d1~ siyasada devletin 
ve ulusun menfaabmn daima 
göz önünde tutulmas1d1r. 

Komisyon ü~üncü bir me
sele olarak gazete, derge 
ve kitaplarm geni§ öl~üde 
yapalmas1 i~in konu§mU§ ve 
yeyim i§leriniz hükumet~e en 
uygun görülecek §ekiller al
tmda devlet elile yürütülüp 
ileri götürülmesini faydah 
bulmuf ve hükumetin bu 
dilegini hükumete bildirilme· 
sini genel kuruldan istemeye 
karar vermi§tir . 
Ü~üncü meslek komisyonu 

sabahki toplanhsmdan ~ada 
ögleden sonra da bir top
lanb yaparak saat 20,30 a 

Celäl Bayarm ba§hgmda yap de standardizasyonun neden 
m1§br · zaruri oldugunu izab etmit· 

Standardizasyon komisyonu tir. 
raporu okuduktan sonra mü Müzakerenin kifayeti hak· 
zakere a~1lm1§, tarim bakan- kmdaki takrirler üzerine ra· 
hg1 adma Saim Aatasagun por anen kabul edilmittir. 
Standardizasyonun tarim ala takrirlerinde raporlarla bera· 
modaki yeri ve tatbik yollar1 ber ne1ri muvahk görülmßt-
hakkmda izahat vermi§tir. tür. 

~erif Remzi (izmir) rapor [ Sonu 4 üncüde ) 
IUUUIUUJJIRl&IPHA„HllllUllt&nllhHAlt~ H&ltllllllHllllllllllHHHUIHhllUHffltHHlllHIU-

Deniz mevsimi geldi 
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~·IJ ~~~~~8~ ~ 1~~ 0 anl d TiCARET ANLA<:.MALARI •"'mmm•„ l rn~.1~"1u .• UJ'F 1~· 0~„ 'f: 'Ll'l'~'im 1r:1i. 1 1 TÜ~~EYE ~~~~,~~ : . 0000 ~ '! Öz Dilimizi 1 ~ LAR KILAVUZU , Ingilte~e~. Romanya 'Ve L~his- ~ ogrenelim 

1 y··rk erle r __ ar§y_ a 1 i tanlagoru1melerdevam ed1yor 1 HERGON ~ t<~LIM& 
Y T- k r 1 Mürtemi - Toplamk " 1EC:REDEC~GIZ azan : ur ~eye 's'evaren : r A k (H ·) 1 ·1 kt d. · ~ "' ':!f C 

t i~tinab - Ka~mma (Bak: n ara usus1 - ng1 - ma a t.-. 9 i · . 
~ ANRI FÖY RE~AT iSANLI l lere ile ticaret mnahedesi ltomanya Üe de müzakerat - uncu iste -

~~~~ - 63 - ~~~~~ Hi~;;~ab etmek _ Ka~m- müzakereleri fevkaiäde iler- devam halindedir. Royanya 1 - Halletmek ~ ~ 
lemi~tir. istihbar1ma nazaran 

C 
<.,;l b ' l b . d mak (Bak: Hazer) ' k h d k' k 2 - t\~mak, rözmek 

on { aYlrl 111U 1are es1n e yaralannn;;ti ldam - Yogab m mgilizler klering f':sasma ya- me~e ususun a 1 ar~r 3 - Kotarma~ 
" Bu mese~leni'n h k"k · k • ·1 ld t k y „ a. k na§mamakla beraber müsavi tasd1k olunmaktadir. Vaz1- . Ö a 1 ab 1t atmm muaAene-1 e taarruz am e me - og aima , rnekler : 

1 miktarda mal mu·· badelesine yetler1' s1k1~an Romanyal1lar 
§Udur: Ariburnu mmtakas1 durduruldu ve ingilizler ak- dam etmek - Devam et- "l ~ 1 - Su ~ekeri eritir. 1 taraftard1rlar. Lehistanla olan muahede akb hususunka bü- " 
sag cenahm1 i§gal eden 19- §amama kadar orada kaldi- tirmek 2 - Bilmece a~maslD,1 
uncu f1rka kurmandam Mus- lar. idane - Bor~ verme müzakerat ta bu esas dahi- tün kuvvetlerile ~ah~makta- n ( ~özmesine) merak etö· 
tafa Kemal bey ( Atatürk ), iNGfLiZLERI.N BI.Rl.NCJ ldare _ Tutum linde cereyan .etmektedir. dir, Romanyaya kar~1 bir ~ niz mi? 

l d Y Lehistan ve ingiltere ile, milyon liradan fazla passif ~ dü~manm Conkbay1r ve Ko- CONKBA YIRI are - önetim, ~ev1- , 3 - Aram1zda bütün all'" 
ca~imentepesini ( Sarabay1r1} TAARRUZU r1m en ge~ Haziran sonuna ka- oldugumuz i~in istedigimiz ~ la§mamazhklar1 kotarclik· 

• 
1 dar muahedenin imzalana- §ekil kabul edeceklerine mu-

i§gal etmesi helinde, Anbur ldare - Yönetge 2 - rarei hal - r&s" 
k Yukarda k1saca hulas et- id k · cagma kat'i nazarile bakil- hakkak naiarile bak1hyor. "' '°" 1 

nu mmta asm1 tehlikeye dü- are etme - Y etmek ~ ~ ~ ~ .. ge, Kotarma yo • tigimiz bu birinci Cankbaym } , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
§ecegini görerek 7 agustos muharebesini biraz taf silen dari - Yönetsel 1 .- ~ ~ " ~ ~ Ornekler: 
sabah1, kendi emrinde Düz- anlatahm: tdarei maslahat - Olu- 1 n :c Tarlaya deve ~ 1 - Bu i§te nasil bir ~·w 
tepede bulunan 14 üncü pi- runa baglama C) "' ~ ge bulacag1m1z1 bilmiyoruJll' 
yade alaymm 1 inci taburu ingilizler 6-7 Agustos ge- idar:ei akdah - Tavust j e ,_ Girmi§ ~ 2 - Bu i~in kotarma yoJo 
ve 22 inci piyade alaymm cesi Conkbayar, Koca~imeu idare akdah etmek -Ta- 1 tD "< Baba o„O-ul t a rla sahi '1. nedir? 
2 nci taburundan iki bö- -Damak~1hk istikametinde vusmak Q.. D> ~ ~ 3 - Tarz1 hal, sureti 
Jügü Koca~men ile Conkba- taarruz ettikleri zaman kar- idarei mülkiye _ Sivil = r+ bini öldürdüle r '1 tasviye _ Anlafil 
ym arasmdaki s1rtlari i§gal §tlarmda Agildere müfreze- yönetim tD • Diyarbekir, (Hususi] - ~ Örnek: iki taraf da bugl• 
ederek 9 uncu firka gelin- sini te§kil eden miralay Ka- Sevk ve idare - Güdem :S. Burada bir devenin bir tar- '1 ne kadar hi~bir anla§at bU'" 
ceyc kadar dü§mam tcvkif nenser kumandasmdaki 9 Sevk ve idare etmek - ::S laya girmesi yüzünden bir ci · ~ Iamadtlar. 
etmcleri i~in hemen yola ~ik- uncu firkaya merbut §U kit- Güdemek i\ l uha bhet ! nayet olu~tur. Devege~idi ~ 4 Beyanat - Diyef 
ml§ ve bu kuvvet te 0 s1rt- alar vard1: 14 üncü, 25 ve Müdiram umur - Yönet- Zevce sitem etti : nahiyesinin Amman köyün- n 5 - Nutuk - Söylel' 
Jan sabahleyin saat 8 de 64 üncü piyada alaylari 1 menler _ Vallahi tuhaf adamsm... den Hasanm devesi ayni ~ Örnek: ismet lnönü dilll 
i§gal ettigi zaman dü§man ädi ate§li dag bataryasi, bir Umumi müdür - Genei .$u köpegi bile annemden köyden Musamn tarlasma '1 yeni bir söylev verdi. __,, 
da Conkbayirma pek ~ok seri ate§Ii sahra tak1m1 2 direktör ~ok seviyorsun. . . girmi§tir. Bu yüzden arala- ~~ Not: Gazetemize gönde• 

Yarla~m1~tir. 2 Müdür - Direktör H rmda kavka ~ikmi§, fakat rilecek yaz1larda bu keli'" 
Y Y top seri ate§li dag batar- . - ay1r · · · 

Bu esnada Kemalyerinde yasi. Memur - l§yar - Annemi daha m1 ~ok orada bulunanlar kavganm ~ melerin Osmanbcalar1 kul• 
bulanan 9 uncu firka kuman- idbar, nekbet - Bahts1z- . seviyorsun ? büyümesine meydan verme- lamlmamas1m rica ederr1iiZ·· j 

Avustnralya yeni Zelandiya · I d' .._J 
dam miralay Kanengiser ~i- f1rkas1 i'ka· k ld t t hk, günsüzlük, dü§künlük - Hay1r. . . m1~ er ir. ~~.:;;;1n1=~~k.t::I(„•~ 

Y o an aarruz e - · d K " d" „ k 
mal gurpu kumandanhgv mdan ld ia - Sav - 0 halde ? oye ODU§te avga gene K1·ral1k ev 

mi§ti. inmlizler hücum kolla- idd t l · b d f H ald1g1 emir üzerine buraya o· ihar etmek - Biriktir- - Bütün hayvanlardan ay- aze enmi§, u e a asamn 
nnm ilerisinde i~gal kolu nu- k 1 VI M h d R d Karq1yakada KemaI-•d 

harakat etmi§ ve buradak1 " me ni derecede nefret ederim ! og u e me ve ecep e " ~ 
kit'aiarilkumandasmi deruhte mile pi§dar gibi iki müfreze idhal etmek -Girdirmek, J) . i§e kari§mt§lar. Bunlar Musa caddesinde Rayegän so~ 
ederek f1rkasmm iki alayma sevketmi§lerdi. Bunlar ileri sokmak, koymak cg1~111c1ni~ ! ile bir müddet dövü§tükten gmda 48 No. h iki kat, ~ 

karakol müfrezelerimize bas- I' th IAt G ' · Kadmlar arasmda: sonra Mehmed tabancasm1 oda, iki salon, bir mutbl. 
ve top~usunu mevziye sok- a a - m ~ama§irhanesi elektrik teil" 
mu~tur. km yaparak ilerlemi~ler. As- ithaläta aid - Girel - Dün bayan Leyläya ~erek Musay1 öldürmü§tür. _, 

d l.h r k rastgeldim . . . On senedir Vaka haber ahnmca Meh- sab mevcud bir hab h 
Saat 9,30 da kendisi top- ma ere cenup s1rtlarmda racat - v• 1 kirahktir. Talipler idareh.,e 

Piyada 14 üncü alaya bücum ihracata aid - r1kal görmemi§tim · · · med, habas1 Hasan tutulmuq- · „ t d b'l' ~u mevzii yakmmda bulunur- v " m1ze muracaa_ e e • ir. d 
· l d' 1· K ldlAl t k Y ld - Nas1l, degv i~mi..: mi ? lard1r Recep karm1qt Jan ~ ken bir makineli tüfek kur- etma§ er ir. §te anengiser a e me - 0 an " 't • .,. " ir. - - - izmir ikincChukuk mah1'" 

7 Agvustos sabahi vuku bu- r1karmak, azdirmak - Hay1r · · · G ene agzm-
1 

darma kendisini ariyor. Mak- d §Unile yaralandmgmdan geri .,. mesin en: 
idman id da eski. takma di§ler . . . tul Musanm karas1 ve 8 ro- 1 d D •·•' 

gitmege ve bu mmtaka ku- lan bu birinci Conkbaym - man ..,. zmir e oturan tem ~. 
idrak _An, anlama (Bak: G ene ba§mda eski takma cugu vardir. R · t f d b'ri" 

mandanhgmdan r;ekilmege muharebesinde yaralamm§b. sa~lar . . . On sene, hatta r1s1 em1ye ara m an J ,._ 

mecbur olmu§tur. Bundan (Arkas1 Var) Derk) 1 Alsancakl1lara ci Süleymaniyede ~aklll.„ 
I.d k t k A l k yirmi sene evvel ne ise, ge- N 24 t t koCY 

Anafarta]ar müharcbeleri de ra e me - n ama 0 • e 0 uran ,,i 
Atatürk tarafmdan idare • - (Bak: Derketmek, fehmet- ne o Leylä · · · ~ey · · · Sade M •• •d f Etem aleyhint: ihtar daf r' Ders mek) 0 zamandanberi iki kere ko- UJ e • • • üzerine teblig edilmek uze 
edilmi§tir. Bu takdirde Ana- . etmck - Yapmak, ca degi§tirmi~ ! gönderilen arzuhali daveti~ 
fartalarda vaziyetin Türkler al11·m1er1· Ifa Alsancakta Lczzct varakas1 ikametgäh1 mecb 
l h. k l K yerine getirmek l(oJay geie ! -
c me urtan mas1 - anengi- ifade _ Eiyem, anlabm - Lokanta Ac;ikh bulunmas1 hasebile davac1IJI, 

serin §ah§i cesaretine rag- llk, orta ve lise mekteple- . - i§ler nas1l be imamm?. istegi ile bu baptaki teblig' 
9 f k · · h tü 1·· d l · · ifade etmek Demek, B b k d · Tekmil e~ya vedavah mü- fl men- uncu 1r a maiyet rmm er r u ers erm1 ve - ea at ar e§1m... 'ti tm alenen yap1lmasma 

kumandanlan ve askerlerile lisan derslerile gayet ehven anlatmak - Nas1l ge~iniyorsun ? cedded olmak üzere Alsan- arzuhal suretinin mabkelll' 
ifakat (~ifa , äfiyet) bul- B kt B dd · d d' h · 1 na t' Atatürkün yüksek idarelerin- surette ve ~ok kuvvetli olarak 'i - ir bankaya girdim.:. ca a ornova ca esm e 1van anesine as1 mas1 ,r 

den ileri gelmi§tir.„ yeti§tirip her halde muvaffak mak - Eyi olmak - Hangi gece ? kö§ede a~1lan yeni lokantaya mahkemenin 27 /6/935 p 
Bu Alman nahnc1 keseri etmcgi taahhüt ederler. iltiyam bulmak - Onul- J\Jcchurivct vok va ! Alsancakhlarm bir defa te§- ~embe gününe b1rak1Imad~ 

d b 
. . d mak - . . rini bekleriz. karar verilmi~ olmas1n 111 

ar esm1 üzelttikten ve Adres: Arapfurunu Yagc1- ifate etmek _ Ka~irmak, - Yahu sen buradam1sm? müddeaaleyh Etemin me~"~ 
9 uncu nrkaya , Alman mir- lar sokag1 12 numarada ge~irmek, kaybetmek - Evet. 1 Müntazam servis, nefis günde saat 10 raddeler1lll 
alay1 yaraland1ktan sonra muallim iffet _ Temizlik, sililik _ Bu yaz sayfiye filän . yemek, yalmz lokanatm1zda asaleten veya vekäleten JSI"' 
muvakkaten f1rka erkamhar Arif Okur Er · yok mu ?. bulabilirs1mz. kemede haz1r bulunmas1 a lfham etmek- Anlatmak f' 
bi binba§t Hulüsi beyin ku- (Bak: F ehm) _ Hayir. Bir defa mutlaka tecrübe halde aleyhinde müktezi rfJ ,, 

in'anda ettigini söyledikten iflah olmak - Kurtulmak, - Fakat azizim hararetin ediniz. amele yap1la~ag1 teblig f1J t' 
• sonra muharebeleri takibe e. onmak gölgede 40 dereceyc f1rla- Alsancak Bomova caddesi kamma kaim omak uzefl" 

devam edelim: f •f • H. U. M. K. nun tebligat 1• 

ingilieler sabahleyin 9 da a ooem1z ~:!:: etm!~t:_ Batmak ;:ts.:1~. o zaman ne yapa- kci::a~oN~~l ~:ak~~:i~i~ateblifz~::•:.-
Asma derenin garbindeki ilän Mü~terilerimize ifna etmek - Tüketmek, - Tuhaf söyleniyorsun be [ D : 20 ] olunur. ~ 
14 üncü alaym digcr tabur- On kurus ycrinc yok etmck birader. Gölgede durmaga ••••••••••••••„„••••••„•• „„„••••••••„••„•• 
larma taarruz euilerse de • ~ ifrag etmek - r evirmek mecbur deg- mm ya . . . Hamak ustas1 geld1· 
··k d"l M k ~ dc„>1·t I~111· 1 ·1s, ·' 1 " so eme 1 er: er ez ve sag ... "' -:. _frat - A~m (Bak·. Fart) 

hl · 'ti Acen1i 
cena arile de Conkbarma lcra, tapu, sicil, ahkam1 lfraz etmek - Salmak 
t aarruza ba§h•d1lar. §ahsiye ilänlarmm beher sa- (Terim) 

<;ok faik dü§man kuvvet- tmm dört kuru~a ne§retmek- ifraz etmek - Ayirmak, 
lerinin taarruzuna ugrayan teyiz. ilan sahipleri gazete- bölmek 
14 üncü alayin 1 inci taburu miz idarehanesine müracaat ifsad etmek (Nifak anla-
bidayette sars1ldise de Bestm edebilecekleri gibi kü~ük mma) Ara bozmak Bak: Fe-
tepede bulunan bir batarya- Kardi~ah hamnda (13) nu- sad) 
mn a~1ga ~1karak müessir marada ilan §irketine de mü- lfsad etmek (Fitne anla-
ate§ile yard1m etmesi ve bu racaat edebilirler. Tenzilät- mma ) - Bozutmak (Bak: 
esnade yeti§en 9 uncu farka tan istifade ediniz. Fesad). 

iz ir de te da g1 d : 
Ku§adas1 kazasmda Alman gölünün ü~ senelik bahk av

Jamak hakkmm 30 kü~ük dalyamn 150 ~1va§1r gölünün 30 
kebekilise gölünün 30 belevi gölünün 75 Ku§adas1 körfezi
nin 600 .Ku§adasma yar1m saat mesafede 31 mevkii voli 
mahallinin 60 lira bedeli muhammenleri olkp 30/5/935 Per-
§embe günü a~1k arbrma suretile ihale edilecektir. Talipla-

9 

if§aat - Giza~1 ( Bak: 
Fa~) 

if§a etmek - Dile ver
mek (Bak: Fa§etmek) 

iftihar etmek - K1van
mak (Bak: Fahr) 

iftira - Kara~ (Bak: Büh- ; ' 
tan) 

Arkas1 var 

Ni§anhlar arasmda: 
Delikanh - Me§hur söz

dür: H araretsiz buse, tuzsuz 
yemege benzer, derler ... 

K1z - Vallahi„. ~ey„ Bil
memki„. ~imdiye kadar„. 

Delikanh - Malüm sevgi
lim, malum„. Busenin tadm1 
henüz bilrniyorsun, degil m1? 

K1z - Hay1r ... Tuzsuz ye 
megin tadm1 bilmiyorum! 

Kutlulan1a 
- Be§ ay sonra, evlenme

mizin yirmi be§inci y1hm kut
lulayacag1z. 

- Be§ sene daha sabrc
delim de otuz sene hürriyeti 
kutlularaz ! 

Vazm bogucu s1caklannda, bah~ede sayfiyede hotca ·~~ 
ge~irmek i~in bir tane hamaga ihtiya~ vardar. Karyol~ 1

1~ görür her boyda hamak, ~e~it av torbalari, pazar ~1le 1'i 
spor filelerini Yol bedestan No. (3) E. Ruhi Taga tic• 
hanesinde bulabilirsiniz. 
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YAZ GELiNCE ! 
l\1~bkJar1 atar ve vazhk elbiselerin1izi arar1z 
\' •zhk elbise yapbnrs~mz bunu zevk, keyf ve ne§e ile 
ie;inebilmek i~in her halde hükümet konag1 kar§ismda 

Ptfelimed Zeki ve biraderi 
Terzihanesine ko~unuz. Size Öu yüksek 

sanat 1nüessesesini tavsiye ettigimiz ~ 
i~in bize de te~ekkür edeceksiniz )f. 
~ ..... „.--~i~~ 

Nihayet kurtuldum 

G 
R 
• 1 

( Halk1n Se1i ) 27 MAYIS 

Cama11rve 
Ba§ i~in 

Bi.rinci derece madalyalar1 
haiz As1m sabunlanm kulla
.mmz. Evler i~in [12] kiloluk 
torbalar1 magazam1zdan ara· 
'1n1r. <;ang1r1 ~ar§1s1 numara 
4 sabuncu As1m. 

Sat1l1k Ev 
Karata~ 9 Eyliil sokaganda 

54 taj numarah alt üst birer 
oda, birer sofa, bir mutbak, 
bir kömürlük ve i~inde kum
panya suyunu havi bir ev sa
bhkbr. 

Almak istiyenler Güzel 
izmir otelinde 15 numarada 
Bay Ricaiye müracaat etsinler 

1 - 6 

FOTO 
M. Bilekli 

MEVSiMDiR 

Elbise mi yapt1rmak istiyorsunuz 
Piyasaya )' eni <:1kan 

KULA 
Mensucat 

BRIKASI 
Hilesiz Kuma§lar1n1 

Gerek renk ve desen 
Gerek metanet 

Aray1n1z 

ve ucuzluk 
Sizi havrette b1rakacakhr 

BÜTÜN TERZiLERDEN BU YENi 

~1~n·· b„ ~ 1 
iye• I PiN 

<;ivici hamam1 kar~1smda 
Haftani sokak numara: 3 

En son usullere uygun 
elektrikle fotograf -rekilir. 
iki ay i~in alh kartpostal 
yalmz 75 kuru~tur. Vesika 
resimleri 6 tanesi .30, tale-

Sat1§ yeri: 

Fabrikan1n l{urna~]arnn 
isteyiniz 

le\' 

dilll 1 p 
• 1 
N 

Birinci Kordon, C 0 L A K Z A D E 
beler i~in 25 kuru~tur. 
-..=:~~~~ rö2~:-:EZ~~~frr}C~""".:'.:=:::::~'C"~~ 

YÜKSEL RAKISI 

Az 

l.-1in1itet ,Sirketi 

p;_oqf+'J ~fit".;'! ~q ;11 ;tJ ~ !;111.;11 1r;qP~1.:;_~11•'1t.;ll~P;'lli;tl~i".~ 

lf""i"i\ii~XK VE E'Y'TAM--.,.~~ 
~ 1 

1 
()i~, ba~ agnlanndan hayat11n dain1i bir azap 1 !!!!!!!~~""'!!!!~!!'!"!'!'!11!~""""!!!!~~- ~ iskonto eder ! 

tan ibaretti. Fakat gripin bcni bu 
1zt1raplardan kurtardt 

· F enni Sünnet Mütehass1s1 

Fethi Gacar 
Siinnet, ~ic;ek A~1s1 
PANSUMAN, .$1RINGA 

l~in müraat kabul eder. Her türlü teminat verilir. 
ELHAMRA sinemas1 yamnda .$enhan No. 6 
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Ucuzluk Sergisinin ~e;u~ri 
VE 

Büyük Tenzilat1 
Tuhafiycye ait bütün ihtiya~larm1z1, hediyeliklerinizi e1i 
görülmemi~ ucuz fiatlarlar izmir hükiimet caddesinde 

Sen1si Hakika t 

U 1 k S • • nden cuz u erg1s1 ahmz 

Saygadeger mü§terilerimizden gördügümüz bilyük ragbet · 
ten ald1g1m1z ceraretle. Ucuzluk Sergimize yeniden pek ~ok 

G ~e~itler getirdik. Jl'iatlanm1z ~ok ucuz olmakla beraber pa
zarhkhk yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht ya~larm1z1 ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. 

Alacagamz mal her hangi bir beple i§inize yaram1yacak 
olursa yahut ba§ka yerde daha ucuz bulacak olursamz 

geri getirir paramz1 tamamen ahrsm1z 

Sat1~lann11z her vak1t n1uhayyerdir 
~i(~~»~»~»~»:~»~~~~~)f>i()f>i()f>i()f>~~ 

1 

Her verdc satthr. ~iarkava dikkat ':lc B 1 ·1 IP • anay r1n1 :i: 
" „ I eyne m1 e ar1s p 1 =w: 

:p• ·· ·· · · ·· · ·· ..... w,~:·: ::f= ziyaret ediniz ~ 
.~ TAYYARE SiNEMASI TJ~~ln i:~ ~ 18 MAYISTAN 3 HAZIR~~ 1~3~ E !<ADAR § 

fllt'l~~R~~~~~~A~~~~~n.:~~~ m B u G 0 N ~ ':lc Fa~la n1alün1at alr11al~ lvin lznnr Fra~SIZ § 
~ • 11 0 · h M''d'' u f'l · . k lk 1 b" "k ~ ~ C.eneral konsolosluguna veya lznur § 

ECZACIBA$1 

S. Ferit 
Konlonva 

J 

VE 

Esanslar1 
30 Senelik mütemadi 

~- sai mahsusü ~ok lätif ve 
~ ~ok sabit kokulard1r. 

Bahar, Altm Damlas1, 
' Yasemin, Dalya, Muahbbet 

<;i~egi, Unutma Beni 
Senin f ~in, Ful 

• em1r ane u ur „ 1 mmm ~o a 1§ anan uyu ~ ~ .... „1~. Od „ 
yild1z1 GABY MORLAY'm en büyük eseri: ~ ':lc Frans1z 1c~11·et as1na n1uracaat 

~ ~»~»«>t«>++c»:«»«»«»«>+<t<>f.i()f>i(i()t.~ 
0 da Bir Zamanm1§ ~ L!l41~~~i~~~~i~~~~i~•~Di~~~ie.41Dl!1 

~ ji. ELHAMRA ldaresinde Milli lllr 
Me1hur Frans1~ ~uha.rrirleri~de~ M. Croi~set t~raf~n- ~ l 1 Kütüphane Sinemasmda • 

dan yaz1lan ve bütun dilnya d11lerme ~evri.en p1yesm- ~ ,,nr.1 24 M .. „ d 't'b F 1· L M „ t w ' 

den ahnarak : ~ 1.11111 ay1s cuma gunun en 1 1 aren gos ermege 
•: ~ ba§hyacakbr. Tertip ettigimiz zengin program : A 

• GABY MORLA Y - ANDRE LUG UTE 1*'# llffiill • 

m.· taraf1ndanJEAN MAKS ve kü~ük JEAN BARA ~.·i el G i z L i s E V D A ~ 
D temsil edilen mevsimin en büyük ~ "'W' 

~.· filimlerinden biri . . . ~~111•: 1!1!
1 

1 a Ba§röllerde : 
1J HAYATIM SENiNDiR 
~ A y r 1 c a f 0 k S Dünya ~ ~ filminin unutulmaz y1ld1z1 
~ Havadislcri ~ •1w ' 
a ~ dlJ niENJ~ DUNNI~ 

tak~~~~le;!:.r~nlar1 herkes ~ cc. ~N-™ax:ur~;t;";·~R~ ~ 1~ ... 

Bu 1·51·mlerle bu kokulari "'•~ H ·· H S ~ 1 iläve olarak TUrk sahnesini ölmez eseri : • 
~ crgun ve er eansta ~ .~111. A 

kimse yapamaz. Y akm isim- ~ 25 35 50 K t ~ ILllllJI A '-
~ - - UTU§ ur ~ tl!M~ Lebleb1·c1· Horhor g"' a . lerle taklitlerini ret eder. ~ 1• 

Siile,1 n1an Fe•·1't ~w • ·r· .,.. ..... , ™·™ e:=_;z;;; m ~ 1~1 t • 
" ~ S E A N S L A R ~ 111 ~EHiR T YATROSU sanatkärlarmm temsil ' 

f sim ve etiketine i* ~ !Ir ettigi büyük operet 
Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15 • ''' - ---

dikkat lediniz ' 
S. Ferl

't ( s •. F A) a Per1embe: 13 - 15 Talebe seans1 „. dli 
~ • Cuma: 13 bäve seans1 rl' .1 

~~---......._~~~~_..;...-=----~~~Lllli&~-=--_..:..:.._.:;;,.;;.,~-=-...:..:.::=:.::~~--~~--------.-.1ta.LC::..... ..... ...-.~1Eä. ..... ä..1..illll&i....ait...Uilao..Aiiri..UllD...U~„~·fi) 



Sahife 4 

Hakevinde 
konser 

Halkevinden : 
Bugün saat 18 de Halkevi 

salonunda k1ymeth saz §air
lerimizden Sivasm Sivrialan 
obasmdan ämä ä§1k Veysel 
tarafmdan saz ile halk tür
küleri, destanlar ve ko§malar 
okunacakhr. 

Bütün yurdda§lar1m1z okun
tuludur. (DaveUidir.) 

ka~ak~1l1k 
Karata§ta $emoilin evinde 

yakalanan mühim miktarda 
ka~ak srgara käg1tlar1 i§inin 
sorgusuna ihtiras Sorgu Ege
menliginde devam edilmek
tedir. 

Sorgu i§leri bu günlerde 
tamamlanarak hädise mah
kemc sefhasma intikal ede
cektir. 

Yang1n 
Mimar Kemalettin cadde

sinde Istanbul hanmda avu
kat bay Zühtü T evfigin 
yazrhanesinden yangm ~1k
m1§ ve derhal söndüriil
mü§tür. 

Yangm ahlan bir sigara
dan pcrdenin tutu§masiyle 
~1km1§br. 

Ne Fena 
ihtikftnn ba~ka <;e~idi 

izmir memurlar kooperatifi 
kükürt ihtikänna meydan 
vermemek i~in perakende 
suretile bagc1lara kükürt 
sahyordu. Bay Salih adh bir 
tüccar kooperatiften (Baglan) 
i~in diye 24 torba kükürt 
sabn almt§ ve bnnlan yük
sek fiatle ihtikär yaparak 
satbg1 görüldügünden hak
kmda takibata ba§lanm1§br. 

Calt§ma 
Saatlar1 

Bu y1l s1caklar pek erken
den basd1rd1g1 i~in §arm1z
daki bankalarla baz1 mües
sese ve §irketler yaz tatili 
yapm1§lard1r. 

Bankalar sabahm sekizin
den saat on ü~e kadar, §ir
ketler saat on dörde kadar 
~ah§maktad1r. 

Kükürtte 
ihtikarm1? 

Kükürt ihtikärma meydan 
vermemek i~in Memurin is
tihläk Kooperatifi tarafmdan 
perakende suretile sahlan 
kükürtlerde 24 torba sahn 
alan bir tüccarm bunlan yük
sck fiatla satarak ihtikär 
yapbg1 anla§1ld1gmdan hak
kmda tahkikata ba§lanmt§hr. 
Tüccarm ad1 bay Salihtir. 

Panay1ra 
Gelecekler 

Ars1 ulusal izmir panay1-
rma d1§ ülkelerden gelecek 
olanlann pasaportlarmdan 

lvize harc1 almmamas1 i~in 

komite ba§kanltg1 tarafmdan 
i'r i§leri bakanlig1 nezdinde 
yap1lan te§ebbüs kabul edil
ml§ ve haz1rlanan kanun 
läyihas1 Kamutaya sunul
mu1tur. 

( Hallun Sesi ) 

• 
Kamutay Grubu Hava l§lerine 

Büyük Önem Verecek 
1 

Ankara 26 (A.A) - C. H. P. Kamutay grubu Türkiye
nin hava tchlikesine kar§1 a~1k oldugunu yurdda§lara anlat
mak i~in tayyare kurumunun her suretle arkalanmag1 karar
la§brmi§hr. 

Türkiyenin hava tehlikelerine kar§l güvenli ve savgah 
olmas1 i~in grup elinden geien bütün emekleri sarfedecektir. 
Grub üyeleri hava tehlikesmi bileler arasmda ~ah§maga da 
aynca karar vermi§lerdir. 

Cank1r1 ve U§akta müthi§ 
s1cak dalgas1 

<;ankm 26 (A.A) - S1cak dalgas1 §iddetli ge~mektedir. 
Dün s1cak derecesi 36 idi. S1cak dalgasmm devammdan 
üretmenler korkmrya ba§lamr§lar.:!ir. <;ift~iler yagmursuzluk
tan s1kmb i~indedir. Hayvan k1ymetleri dü§mekte, yiyecek 
k1ymetleri yükseJmektedir. Aga~lara kurdlar zarar vermek
tedir. 

U§ak 26 „ (A.A) - Bir ayd1r beklenirken iki gündenberi 
s1cak dalgas1 ba§lad1. S1cakhk s1fmn üstünde 30 dir. Ürün 
yagmursuzluk karf1smda yanmak tehh kesine maruzdur. <;ift~i 
korku i~indedir. 

Romanyan1n yeni orta 
el~isi geliyor 

Bükre§, 26! (A.A) - Romanyanm Ankara orta cl\'.isi Bay 
Filloti dün ak§am Ankaraya gitmi§tir. Kendisi durakta Tür
kiyenin Bükre§ el~isi ilc Di§art i§leri Bakanhg1 i§yarlan ta
rafmdan ugurlanm1§hr. 
- Ayni trenle D1§ar1 i§leri Bakanhg1 Eko11omi §Ubesi §efi 
Bay Kristu da Ankaraya gitmi§tir. Önümüzdeki sal1 günü 
Ba§bakan Bay Tatareskanun ba§kanhg1 aitmda ve i'r i§leri 
Bakam, Tarim Bakam ve Türkiye el~isi Bay Suphi Tanrrö
verin i§tirakile bir konferans olacak ve bu könferansta Dob
rice muhaceretini kolayla§hrmak meselesi incelenecektir. 

Anteb Halkevinde Yunus 
• Emre geces1 

Anteb, 26 (A.A) - Dün gece Halkevi salonunda Yunus 
Emre gecesi yap1ld1. Ünlü Türk §airinin hayah ve eserleri 
hakkmda söz söylendi. Türkleri sazla okundu. 

Bay Laval bay Litvinofu Pa
rise davet etti 

Cencvrc 26 (A.A) - Bay Lavalin bay Litvinofu Parise 
~ag1rd1g1 ve gelecegi tarihi de kendisini billi etmesini Litvi
noftan rica etmi§ oldngu haber :verilmektedir. 

Bay Litvinof bay Bene§i kabul ederek kendisile uzun 
uzuzad1ya konu§mu§tur. Bey Bene§ 8 Hazirenda Moskovaya 
gidecektir. Bay Tituleskonun da Haziran sonunda Mosko
vaya gidecegi söylenmektedir. 

Urfa erginlik sava§I kahra 
manl1klar1 filme al1nd1 

Urfa, 26 (A.A) - Erginlik sava§mda güney srmrlarmda 
yap1lan kahramanhk destanlar1m filme alacaklar §ehrimize 
geldiler. <;ok k1ymetli sahneler tepit ederek buradan ayril
d1lar. 

U§ak §eker fabrikas1 yüzde 
100 kar dag1t1yor 

U§ak 26 (A.A) - M§ak §eker fabrikas1 ortaklarma bu 
y1l yüzde yüz kär dag1tmay1 kararla§hrm1§ ve bunun yüzde 
ellisini ödemi§tir. Bu defa geri kalan yüzde ellisini de öde· 
mege ba§lam1§hr. 

Cank1r1 - Ankara 
Trenleri 

Gezme 

<;ankm 26 (A.A) - Ankara ile §ehrimiz arasmda gezme 
trenleri bu ay sonunda ba§hyacaktar. 

"'•"' ~ 11;11 11;11 ":" p~tq 11;i1 11~·•Q 
b„,,d ~ IJ.,dJI h1„11I lli:iil h4~d hi:~rl ~ 

i()k;;j;;;;;;-;.1 Bir Bel~ika 
J Cumartesiden itibaren Her J ßa]ODU dÜ§lÜ 
: gün paras1z olarak sundu- : Paris (Radyo) _ ,Brüksal
: gumuz roman formalanm : den geien haberlere göre i gazete sahcrlarmdan (Hai- i Bel~ikahlarm Bal~ika adm
• km Sesi) ile birlikte iste- i • • daki büyük balonu Sen Y o-
: megi unutmaymiz. Forma- i akim yakmlarmda yere dü§
: lar1m1z1 paras1z vermiyen • 

Ankaraya 
Ak1n! 

~00 Huhuk ·ralebesi 
i 1ntihana (ii riyo1· 
istanbul (Hususi) -· Tali

matnamenin ~iddetinden kor
karak yoklamalara girmeye 
cesaret edemiyen Hukuk Fa
kültesi talebelerinden mühim 
bir kismmm Ankara Hukuk 
Fakültesine nakletmi§lerdir. 
Nakil i\'.in Fakülteye müracaat 
edenlerin say1s1 (200) ü bul
mu§tur. Bunlarm mühim bir 
k1sm1 Ankaraya gidecekler
dir. 

Ankara Hukuk Fakültesi 
dekam Bahadan geien bir tel 
yaz1smda istanbuldan gele
cck olan talebelerin nihayet 
27 May1s gününe kadar ka
bul cdilecekleri bildirilmekte 
dir. 

Tecim ve 
endüstri 

- Ba§taraf1 1 incide -
T ecim ve endütri odalari 

kanun vc nizamnemesinde 
yapilacak tadilgt hakkmdaki 
rüporun müzakeresinc ge~il
m1~ ve rapor aynen kabul 
edilmi§tir. 

Kurultay Rcisicumhura, 
kamulay ba§kanhgma, ba§ba
kana ~ekilen sayg1 telyaz1-
larma geien kar§1hklar1 bü-
yiik bir tezahürle kar§1lamtf
br. 

Müteak1ben be§kan B. Ce-
läl Bayar §U sözlerle kongre
yi kapatm1§hr: 

Ruznamede ba§ka i§ kal-
mami§hr. Ciddi ~ah§malarla 
mühüm kararlara verdmtz. 
Kararlarm1zm ulus i~in dai
ma oldugu gibi hay1rh olma
s1m diler, memleketlerine 
dönecek üye arkada§lara se-
lämetler dilerim. 

Dördüncü kurultay kapan
mt§hr. 

italyan 
Ordusunun 
Manevralar1 

Roma (Radyo) - Kral bu 
sabah T olfa dagmda k1taatm 
talimlerinde hnz1r bulunmu§
tur. Bu talimlerde harb leva 
z1m1 kullan1lm1§br. Talimler 
esnasmda harbiye müste§a
rile Emir ibnisc;uud vc ata§e 
militerler haz1r bulunmu~lar
drr. 

F1rsat 
Bir taraf1 yeni aplan 20 

metrelik Kerner tramvay cad
dcsine bir taraf1 eski Kerner 
caddesine ve diger yüzü de 
Elvan sokagma nazir §ehrin 
en k1ymetli yerinde her biri 
125 §Cr metre murabba1 iki 
kö§e arsa sabhkhr Almak 
istiyenlerin ayni caddede 
Halk eczanesi yanmda tahmis 
Bay Etem müracaat etmesi 
iläu olunur. 

No. 

1 Ankarada yeni bir temyiz te 
1 

yiz mahkemesi ihdas oluna 
Ankara, [Hususi] - Eski- 1 Yeni,ehirde yap1lan ~ 

~ehirdeki T emyiz mahkeme- T emyiz binasm1n insaJI 
sinin lägvedilecegi kuvvetle tamamlanm1' oldugunda~ 
söyleniyor. Bu §ayiaya göre ri1i'!e ba1la~11k nze kt a 
bu hususta bir kanun liyihas1 $ay1a teeyyud ederse ~ 
haz1rlanmaktadir. y akanda radaki T emyiz mahk 
Kamutaya verilecektir. 1 Bu nakil ile digil, ihdaslarla 'f' 
takdirde yeni bir kanunla niden kuralmu1 olac~ 

. . Filhakika ,imdiki te"r 
Ankarada bir T emy1z mah- hk · d · ekad' 
k 

. k . ma ames1 e aym 1 
emes1 kurulaca br. Eski§e- t . diJ . ti S t 7 III 

h. d k. T . hk . es1s e m1§ . 1vas a . 
~r e 1 emyaz ma emesi- ziran 336 da tesis ediJillil 

mn buradan kaldmlarak An- olan Temyiz heyeti 339 ~ 
karaya ta<ilmmas1 esasen mu- · • · d l"lrfl,J 

'J nesi tetrimsan1sm e •a · _.. 
karrer bulunuyordu. Bunun 1 k E k h d k T JIJr ere s i'e ir e i e lt' 
zamam da tayin edilmi§ ve dairesi yeniden kurul111Uf 6 

20 gün kadar evvel Kamu- $ayia henüz resmi mebll". 
taya verilen bir kanun läyi- den teyit edilmemekle ~~J 
hasile bu hususta tahsisat ta ber bir k1s1m alikadar~~ 
istenmi§ti. • mevsuk edilmektedir. 

~ E E ~ S 
Bas1m kurultay1nda ~alpll 

komisvonlar 
_ .......... „ --

Ba~tc.1 raf1 1 incide 
Bu kurumun ödevleri erte : mun gönetil kurulunda ~ 

gin §eref ve disiplinini kor- nasip bir ~ekilde 

mak, devlet ile ertek men- olunacaklard1r. 
sublan ve basm müessislcri istanbul matbuat cernifC 

arasmda baglanb roliinu oy
namak olacakhr. 

Ba§yaz1c1larmdan aylarlara 
kadar, yaz1 ve terceme i~le
rinde ~ah~anlar, gazetc res
samlari, fotokraf~1lar, musah
hihler, ajans gcnel direktör, 
yaz1c1 mutcrcim ve aytarlan 
kurumu vücuda getirecek
lerdir. Bunlann d1§mda tek-

nisyenler gazete ve ajans 
idarecileri, mürettipler, kli§e-
ciler, makineciler, mecmu
ac1lar, yaz1c1lar, täbiler, mat-

baac1lar1 bayiler birer temsil 
komitesi bulunan kollar ha
linde toplanacaklar ve kuru-

yeni kurum i~inde reorga 
t edile~ek kurumun istall 

§Ubcsi olarak ~ah,aca 

. 

, Gazeteciligio devrim yol 
daki hizmetlerini k~vvetl 
dirmek i~in bilgilerini a 

' ma ödevi ile bütün gazet 
cilerin iki nehayet ü~ 1 

i~inde bulunduklan yerle 
, yoklanarak kendilerine cli 

loma verilmesi faydall glS 
mü§tür. Komisyon ku~ 
progremm1 yapacak kurdf• 
üye se~ilmelerini C. H. 
nin temsi olunmas1 ve bOkt 
metler birligi yap1larak prd 
rammm meydana konm ..... 
dilemektedir. 

·I ~ ~ ~ ~ s s s m 
1 KRONPRiZ DiYOR Ki: 
1 0000~~~~-

A lman -Frans1z birligi AvruP' 
1
y1 komün~stlikten kurtarabi~ 

Paris r(Radyo) Pötijurnal larsa bütün Avrupa bol1e"' 
gazetesinin hususi muhabiri Ie,ecaktir. 

sabrk Alman veliahd1 ile bir Bay Laval hakkmda 1~ 
mülakat yapmaga muvaffak söyliyen Konprinz Avrup•· 

olmu§tur. Krunprinz ~u be- nm mukadderab onun eliod' 
1 yanatta bulunmu§tur: oldugu i~in, saglam elle~ 
1 "Eger Almanya ile Fransa bulunduguna kani bulunabr 
j biribirile birle§erek anla§maz- liriz. 

1 
ll''~ll 1•'"'11 l'" 'ql l';,11 1'!;11 II'•'" ~ ~ 
bt~I h~d h~ll IJ...,d hr.dd " r ........ llio;;d 

Tü:kiye 2 denizalt1 gemisi yapl 
cag1n1 Yunanistana bildirmif 

Londra (Hususi) - "Deyli Herald„ gazetesi lstanbuld,
alarak ne§rettigi bir haberde Türkiyenin yeni iki deniiaJt• 
gemisi sipari§ etmege karar verdigini ve bu kararin1 T~~~ : 
Elen anla§masma oygun olarak Elen hükumetine bildird•JI°' 

yazryor. 
Ft! p;il 
~. k1t,dJ 

i§ kanunu _ ...... -.„-
(iclccek toplantI dcv
rcsinc yeti~tirilccek 

Ankara (Hususi) - i§ ka
nunu läyihasm1 tetkik eden 
muhtelit encümen önümüz-

: K1z1lay 
Haftas1 •• 

el K1z1lay kurumunun gell 

merkezi tarafmdan her ytl 

"'' yap1lmas1 kararla1br1lan 
z1lay haftasmm bu yal eil 
önümüzdeki ay zarfmda y•' 
p1lmasma karar verilmi1tit· 

Kutlulamak porgram101 b•' 

: sahc1y1 lütfen idarehane- : mü§für. Kaza hakkmda he-

L: • nüz bir maliimat ahnmam11-
mize bildiriniz. : .... „ .... „„„••••••" br. ~3882 . 

deki Pazar günü loplana
cakhr. Bir~ok mühim esaslar1 
ihtiva eden läyihanm inceden 
inceye te.tkik edilmesi lü
zumlu oldugundan Kamu
taym gelecek toplanb dev
resine yeti,tirilebilecegi an
Ia,1lmaktadir . Encümenin 
pazar toplanbsmda bu cihet 
kat'i surette belli olacakbr . 

zuiamak üzere Per1e111bt 
gilnü elbay general KisJdl 

Dirik'in baltkanhgmda Kisal' 
ay binasmda bir topl..,t' 

yapacakbr. 


