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. BA Y GÖRiNGiN S Y AHA 1 
~ ~l111anya Kü~ük An·1-;;·may1 daj'darak orta 

Avrupa ve Balkanlarda maksatlar1n1 
~ . kolayla§tirmaga ~al1§1yormu§ 
q atis 27 (A.A) - "Tan11 1 Alman bazt haberlere göre rafmdan gösteri§ler yap1ld1-
~ttcsi B. Görin'in gezi§i bay Göringin Yugoslavya gm1 bildiren haberler dogru 
~· ollllakla beraber öne- ile Macaristam uzla~brm1ya degildir. 

1 
inceleyerek generalin ve bu suretle <;ekoslovak- Sofya, 27 (A.A) - Bay 

IBAY GÖRING 

· ~)dad~ki ulnsal göretilerini 
~Ajdiyor ve diyor ki: 

lllanya Balkan durumu 
J.ak1ndan kovalamaktad1r. 
tn d' 1 . . A I •p omas1s1 vrupa 
e clerini Almanyadan kur 
ak · · f ~fk t~1n aydah bir basmc 

· .„ 1 
) Yapmak üzere bula 

""e"· 

yay1 Macar istekleri yalmz Göring dün Kral tarafmdan 

b1rakmak i~in bir saldm~- kabul edilmi§ ve bu sabah 
mama pakti baglamaga sev- Bay To§ef ile 01§ Bakam 
ketmege ~ahllmakta oldugu- Bay Köseivanof vc Demir-
nu bildiriyor. Bütün bunlar yollan Bakam Bay Kujuka-
Kü~ük anla§ma §imdigi §e- rofugörc gitmi~tir. Kral ken-
kil ve kuvveti ile kald1k~a disine bugün bir ögle yeme-
büyük bir önem alm1yacak- vermi§tir. 
br. Bay Göring yarm sabah 

Sofya, 27 (A.A) - Bul- u~akla buradan ayr1lacakbr. 
gar ajans1 bildiriyor : Gazeteler bu göretinin özeJ 

Bay Göringin buraya gel- bir mahiyette oldugunu kay-
mesi üzerine komünistler ta- dediyorlar. 

17'~~~~~~~ ··~~~~~~'ll 

~ Bakanlar bir ayl1k Bakanl1k ~ 
maa1lar1n1 tayyareye ~ 

b1rak1yorlar ~ 
Ankara, 27 (A.A) - Türk Hava Kurumunda te§ek- ~ 

~ kül eden hava tehlikesini bilenler heyetine üye 0Ja11 n 
~ lcra Vekilleri Heyeti Kamutayda saylavlar meyamnda U 
'1 taahhüd ettikleri miktara iläveten net 292 ~er lirahk n 
tt bir ayhk Vekillik maa§larm1 da Türk Hava Kurumuna U 
: yardtm i~in vermege kararla~hrm1§lard1r. i 
~~~~~J;;:;.t;l[J::.til••·~~~~~Ji::t::aJJ 
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Bas1n kurultay1 yapt1g1 son toplant1da b~r· 
~ok kararlar kabul ederek dag1ld1 

Ankara 28 ( Hususi ) - 1 yekiinüne 94860 sentimetre J olacakbr. 
Basm" kurultay1 i~ i~leri ba- murabba1m ge~mesi, devletin Ankara 27 (A.A) - Basnr 
kam Bay $ükrü Kayanm ba~ sah~ ve tevzii I§mt ulusal kurultaymm kapand1g1 gün: 
kanhgmda topland1. Komis- bir mesele olarak ele alma- ak§am1 i~ i§leri bakam tara-
yonlarm haz1rlad1g1 maztata- sm1 istiyordu. fmdan verilen söylevde güzel 

, lar müzarkere edildi. mazbata kü~ük münaka§a- bir rastlama izeri olarak o-
i§ birligi komisyonu dev- lardan sonra kabul edildi. gün Ankaraya gelmi§ olan 

1 letle Basm arasmda temas Bundan sonra ölen gazete- alh Güney Amerikas1 gaze-
ve münasebetleri temin i~in ciler i~in bir dakika •avakta cisi de hazir bulunmu§lard1r. 
gazetecilerden mürekkep bir duruldu. Bunlarm arasmda Senmonik 
kurumun kurulmasm1 istiyor- Bunu müteakib i~ i§leri d1§ i§leri bakanhgma Türki-
du. bakam Bay ~ükrü Kaya Ni§ yeye ayak basbg1 gün anla-

Bir ~ok milzakere ve mü- söylevini verdi ve ~ok alk1§- d1gm1 haber alan bay Elias 
naka§alardan sonra Necip land1. Bereche Hijo sirasmda veri-
Alinin teklifile Falih R1fk1, Bay $ükrü Kaya söylevin- len söylevlerin heycanma ka 
Hakk1 Tarik, Nntit Hakk1, den sonra Kurultaym bir p1larak ancak ana dili ile 
Mecdi, Kirami, Nurettin, daha iki sene sonra toplan- konu§ursa duygularm1 anlata 
Haydar Rü§tünün bu kuruma masm1 teklif etti. Buna itiraz bilecegini söylemi~ ve ver-
üye se~ilmeleri kabul :edildi. edildi ve Kurultaym gelecek digi ~ok canh sölevde ~yle 

Kültür komisyonu sahife sene toplanmasma karar ve- demi§tir: 
yar1~mm aleyhinde bulunu- rildi. Harb sonu dünyasmda ya· 
yordu. Gilndelik gezetelerin Basm kurumunun barular ptlmt§ olan bir~ok devrimler ~ 
bir liafta zarfmda sahifeleri etibba odalar1 gibi salähiyeti [ Sonu 4 üncüde ] 

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

kamutayda kabul Tatil kanunu läyihas1 
edildi hafta tatili Pazar günü oldu 

Ankara 27 (A.A) - Ka- ~ Kanun läyihas1na nazaran 
tay bugi1n Fikret Silaym Ulusal bayram yalmz Cumhu-
ba§kanhgmda toplanm1~ ve riyetin ilän edildigi 29 flk 

1 
sonra ba§lamak üzere 29 ve 
30 günleri devam eder. Ge
nei tatiJ günleri de §Unlarclir: 

gündeligindeki kurum läyiha te~rin günüdüdür. Türkiye 
Jar1m kabul etmi~tir. Bu lä- i~inde ve dt§mda devlet ad1 
yihalar arasmda hafta tadili na yahmz ogün tören yap1hr. 
läyiha da bulunmaktad1r. Bayram 28 ilkte§rin ögleden 
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30 Agustos zafer bayram1 
23 Nisan ulusal egemenlik 
bayram1, 1 May1s günü y1l
ba§1 gününür. 

1„ i 1 manevra imkänlan 
1...·"Y1 • l ,~J\lksiy e Balkan ekonomik 
l~tf lar1ndan as1glanarak 
ftti •de derck ) kii~ük an

'eullin dagtlmasma ve bu 
~dJ t kendi ergelerini (mak 
~atini ) kolayla~brmaga 

,,T B 1 K VA R '' 
Hafta tatili Pazar günü· 

dür. Bu tatil 35 saattan ek
sik olmamak üzere Cumar-

teri günü saat 11 ten bq
lar Halkin yimesi, i~mesi ve 

geyinmesi gibi saruri ihti
ya~lan ile aläkadar ah, ve
ri~ dükkän ve magazalar 

hakkmda cumartesi günü 
hafta tatili kanunu hüküm
leri tatbik edilemez. 

a'Yor. 
~lia~~teye göre ilk önce 
~ vistan1n kendi as1glar1-
'~1~lllrettigi Balkan anla~
~~k a girmesine engel ol-
1le ~ Ve daha sonra Sofya 
)~titl~grad arasmdaki güven 
'r~~ ilgilerdcn faydalanarak 
1 ()0sJ 
.f""I av~ay1 daha i~~cn 

~~tie ) b1r ~ah, ma berabcr
'li~d Scvketmc!< bah~e ko

\lr ( rnevzuubahistir.) 

~'-rki~-

~~-rahisarda 
~~ ~ 1 Karahisar 27 (A.A) 
~~~l ~Ce Halkevinde orta 
~ti 'f~tih ögretmeni tarafm-
l'l~fe 1.ttk tarihine ait bir 
~ tans . . 

~ \littk· vermi§hr. 
~ 8ab1 Karahisar 27 (A.A) 
~~a11 ah saat 4 le Bugday 
~lld Yak1n1ndaki bir dük
"li1r.":. a a.te§ ~1km1~hr. Ate§ 
~ 'lltrled 
tily en ve ba§ka tarafa 

~n,t:t etrneden söndürül-
t. 

}' urdunn1z peri~anhk i<;inde bulundugu s1-
~da. 1\nkaradan, «l EHLiKE \ ' ARn diyc bir 
ses yükseln1i~ti, 'fürk ulusu bu sesi duydu 

l"''e ona uvdu. Yurdun kurtuln1as1 vc bugün • - „ 
i~ittigin1iz crginlik i~inc o scsc uyn1akla kabil 
olmustur. 

~ 

)„ urdda~! l)ikkat ediyot4 n1usun, o gündcn
beri ilk defa olarak Ankaradan ikinci bir 
« 'fEHLiKE \ 'AR» scsi vükselivor. llu scf er 

.J -

candan hag·h oldugun1uz yurd kodutn<; hava 
i;tchlikesi kars1s1nda hulunuvor. „ ~ -

ilk dcfa o scsi nas1l duvn1us vc 011 .-1 uvarak • """ „. ... 
tyurdu kürtarn11~sak. bu sefer de gclcn scsi 
avni heyecan vc öncn1lc kar~thyarak vurdun " . - . 
sonsuz olarak egc1nenligin1iz alt1nda ya~~unas1 
ic;in clin1izdcn gclcni yapacag1z. 

~ 1i;11 ff_'!!.~ 1';11 11;11 11;i1 
lb;;<tt 11 •• 111 ~ lhu1d L1u1d Jti.111 
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lsparta ~evresi yap1lan hat-
tan ötürü sevin~ i~inde 

lsparta 27 ( A.A ) - Afyon - Antalya hattmm lsparta 
§Ube kolunun muhtelif noktalardan in§asma ba~lanmi§br. 
Bu yolun yap1lmas1 ~evre halk101 ~ok sevindirmektedir. 

Türk - Bulgar Tecim anla§mas1 
imza edildi 

Ankara 27 (A.A) •- Türkiye - Bulgaristan Teccim anla§
mas1 bugün dt§ bakanhgmda d1§ bakakhg1 genel sekreteri 
bay Numan Rifat Menemenciolgu ile Bulgar sefiri bay Pav
lof arasmda imzalanmt§br. Anla§ma 11 Haziranda yürürlüge 
(meriyete) girecektir. 

Bü kanun ne§ri tarihinden 
itibaren muteberdir. Kamu-

tay per§embeye toplanacak-
tu. ··-------..,.._.. 1 • 

lkdamc1 
•• 

Cevdet Oldü 
--•-9«1„••----

Ba1n l{urultay1na git 
1nisti kalb sektcsinden 

' 

Ankarada öldü 
Ankara, 28 [Özel] -

Basm Kurultay1 üyelerin-

den eski ikdam gazetesi 
sahibi Bay Cevdetin ra· 

hats1zhg1 üzerine habrtn1 
sormaga giden heyeti ka

bul ettikten be§ dakika 
sonra kalp durmasmdan 
ölmü§tür. 

istanbul, 28 [Özel] -
Basm Kurultayma gitmit 

olan eski ikdam gazetesi 
sahibi Bay Cevdetin äni 
ölümü Ankarada oldugu 
gibi burada da derin tees· 

sürlerle kar,t1anm1§br. 
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~ Tür lerle r§ Kar§ya 1 ~ HERGON s KE~IME ~ 

• • ar1 e 1z ---oo---iJän Mil§terilerimize 

l() Yazan : Türk~eye <;eviren: ~. lf NE~REDECEGIZ 11 
~ ANRI FÖY RE~AT jSANLI ~ il - 10 uncu Liste - ~ 
~~~~ ~ ~4 - ~~~~~ ~ 1 - Tahlil etmek - ~ 

On kuru~ yerine 
dört kuru~ ! 

l{ahran1an askerlenn11z, süngü takard k, gece fi . „ <;özelemek t 
ka ranhg1n1 v1rtan «AJlah, Allah» sesleriJe ile- ~ TahhJ - <;oze 'fJ 

lcra, tapu, sicil, ahkäm1 
§ahsiye ilänlarmm beher sa
tmm dört kuru§a ne§retmek
teyiz. ilän sahipleri gazete
miz idarehanesine müracaat 
edebilecekleri gibi kü~ük 
Kardi~ah hamnda (13) nu
marada flän §irketine de mü
racaat edebilirler. Tenzilät
tan istifade ediniz. 

· d „"" •• •• l l d t ~ Tahlili - <;özel ~ nye, u~111an1n ustune ah 1111~ ar 1. ~ .. 
6 7 A v t . • k d . 8 V ~ Ornekler: - gus os geces1 ce- • grupu uman am Agustos 1 u d'kk tl ~ 
b d l 4 „ - •· „ b' t . • . - uu yaz1y1 1 a e nu grupun an ge en uncu gunu 1r aarruz emretbgm- „ 

1 
k 

1 
~ d 

nrka kumandam Cemil Bey den (bu taarruz sonra 9 n ~oze eme azim Ir. n 
kuvvetlerini ""imal grupuna • t t h' d"l . t') Ü 2 - Bu mesele hakkmda- U 
ve Kocarimcne taksim etmic 4 „ „ f k d b h 1 ~ozenlZI a la yakm bul-„ " uncu 1r aya a u usus-

'S' agus osa e 1r e 1 m1§ 1 ve ~ k' . . k B 
7 A • t "VI • K m1yorum ve gus os, og eym oca- ta malümat verdiginden 4 tt : ~ amm:i!Rll!a::!IZ!!:Z::Jlmli:::::!!:::%!.ri:~ERDl!I 

~imen mmtalcasmdaki k1taa- „ „ f k A f t I ll 2 - Ink1läb - Devrim j A . uncu 1r a n ar a ar grupu- tf „ 1 § 
tm em1r ve kumandasm1 de- nun taa d . . r+ Ornek: Biz henüz devrim ~ I . rruzuna yar m 1~m u 
ruhte etm1§, dü§mamn Agil- C kb . 

64 
„ „ M i~indcyiz a) 1 

d d on aym tepesme uncu ~ ~ ere mmtakasm an tardma l l b' t t 3 - Teerübe - Dene~ 
• e 

.. G 'b l d a ay a Ir aarruz yaptirm1§- 1 
vc o gun eh o u an yola t • lt 4 - Teerübe etmek - ll 
~1kan 7 inci ve 12 inci firka- ir. ll Denemek n 

ilk, orta ve lise mekteple-

Iar yeti~inciye kadar, dü§ma- 8 Agustos günü ak§ami ~ 5 - Anlam - Mänä ~ 
nm '\nafartalar carkma iler- yap1lan bu taarrruzda 64 cü ll „ k . . 

" I 1 h b IA • ~ Orne : Bu kchmemn ne lemesini men'e memur olmuc- a ay ya mz ath a anm I§- ••• • „ ~ 
" . „ anlama geld1gm1 bana soy-

tur. Bugün geien 12 maki- gahne muvaffak olarak du§-
1 

• . • ? 
. .~ er m1sm1z . ~ 

nelitüfek, Conkbay1r1 mmta- man~ a~c~k 15-20 ad1m ger1 ~ ~ 
kasma, bu gece (7-8 agus- atab1lm1§hr. Dü§man hath '1. Not: Gazetemize gönde- ~ 
tos gecesi) geien bir alay ve balänm biraz a§ag1smda tu- ll rilecek yaz1larda bu keli- U 
bir batarya da Koca~imen tunarak kalm1§hr. n melerin Osmanhcalar1 kul- ~ 
mmtakasma gönderilmi§ti. 8 Agustos ak§ami, cenub ~ lamlmamasm1 rica ederiz. ~ 

7 agustos §imal grubu ku grupu ihtiyah olan 8 inci ~J;;;;t;t~•••~1:;;;::.t::U•:.t::l,lt 
manda~hgi, $ahinsirh i§gal f1rka gelerek §imal grupu izmir S'.cili Ticaret Me-
eden du§manm 19 uncu firka emrine girdi. (Bu firkayi murlugundan : 

sagkcenahmdadn ya?ilankate§e Vehib Pa§a, kendi te!iebbü- Resmi ilänlar Türk limitet 
m~ a;e;.et „e fem~yerke ka~ sile karde§i Esad Pa!iaya §irketi Türk Maarif Cemiyeti 
tdigi C u~lcub Irb~ld. u~an- göndermi§ti) f1rka 24 üncü ilän i§leri bürosu deläletile. 

am em1 ey~ 1 1rm1§ ve · 
d „ d l d • alaym1 Conktepesine gönder- [Inan~ ortakhg1 Ali Har-U§mamn ere er en a§ag1 • 
do„ku··imesi' · k" d · mek, 23 üncü aJay1m da §i- ta~u, Emil Missir ve Hakk1 •m am aima mev 
cud oldugu ihtar edilerek mal grupu ihtiyab olmak Türegün] ticare unvanile iz-

b tl b. t bb"' . üzere ay1rd1. mirde Gazi bulvarmda Arpa-u sure e 1r e~e us 1cra 
sile $abinsirtm elde edilmesi ~imal grup kumandanhgi c1zade hamnda 16 numarada 
emredilmi§tir. bu f1rkaya dü§mam Conkba ht!r nevi ticaret i§ierini y;-

25 inci alaym yapbgi bu ymndan atmak cephcyi mü- pan i~bu §irketin ticaret un-
taarruz ehemmiyetli bir neti kemmelen müdafaa ve muha vam ve !iirket mukavelesi 

f d bcaret kanunu hükümlerine ce vermemi§, Sahins1rt geri aza e ecek dü!imam geri 
almamam1~hr. sürmek emrini vermi§ti. Bu 

iNGiLIZLERiN iKiNCi CONK cephede diger k1taat ta bir 
BA YIRI T AARRUZU taarruy i~in 8 inci f1rkanm 
ingilizler 8 agustos sabah1 kumandasma verilmi§ti. 

saat 3 ten itibaren kara ve F1rka kumandam Nuri bey 
deniz toplarile Koca~imen- ( §imdi Kötahya saylavi ) 8 
Conkbaym hathm §iddetle agustos ak§am1 Conktepesi-
bombard1man ettikten sonra ne gelmi§, bu esnadc 64 ün-
saat 4,15 te ü~ koldan taar- cü alaym takriben 300 nefer 

ruza ba§lami~lardir. Dü§man lik bir k1t'asmm burada mu-
24 piyade taburu ve 2 dag 
bataryasmdan mürekkebdi. 
ilk bücumda sag kol, Conk 
tepesinc ~1k1p tcpenin 100 
metroluk bir k1sm1m i§gale 
muvaffak olmu§, merkez ko
lu, önündeki tepclcre dogru 
ilerlemi§, fakat hatt1balälari 
tutamam1!it1r. Sol kol da bi-
daycttc biraz ilerlemi§se de 
14 üncü alay ve 11 inci ala
ym 3 üncü taburu tarafmdan 
yap1lan mukabil taarruzlarla 
gcriye, Asmadere cenubuna 
atdmi§br. 

ingilizler bugünkü taarruz
larda pek ~ok zayiat vermi!l
Jerd1. Sol kolun zayiah 1000 
den fazlad1r. Bu kadar zayi
ata mukabil yalmz <;onkte
pesine ~1kabiJmi~lerdir.IConk-
baymn zapteden dü~mana 1 

harebe ettigini görmii§, tepe 
nin §imal ve cenubunda da 
karmakar1§1k k1t'alara tesa
düf etmi§tir. 

Kumandan ald1g1 emir mu
cibincc 24 üncü alay1 hücum 

ettirmi§hr. Ü~ bölükle s1k1 
bir avc1 hatb te~kil etmi§, 
mütebaki kuvvet yana~1k ni
zammda avcllarm gerisme 
konmu§tu. Gece saat 10,30 
kitaat süngü takm1§ ve gece 
karanhgm1 y1rtan "Allah 
Allah seslcrile kahraman as
kerlerimiz ileriye dü§manm 
üstüne ablm1~lard1r. Hücüm 
muvaffak olmu§, dü§mandan 
bir makineli tüfek igtinam 
edilmi§ fakat hiicum hatb, 
Conktcpesi hath baläsmm 
10-15 metro garbinde kalm1§ 
gece bütün kuvvetlc ba hat
tm tahkimine ~ali§1lm1§hr. 

tevfikan sicilin 1404 numa· 
rasma kayt ve tcscil edildigi 
ilän olunur. 

izmir Sicili Ticaret 
Mcmurlugu 

F. Tenik 

1 ~iRKET MUKA VELESi 

Bin dokuz yüz be~ senesi 
May1s aymm yirmi birinci 
Sah günü saat onyedi radde 

Jerinde izmirdc büyük Kar
di~ah hanmda käin dairei 
mahsusasmda ifay1 vazife 

eden iznfir ikinci Noteri 
Mehmet Eminin nezdine ge
ien vc zaz ve hüviyetleri 
izmirde Karata~ta hamam 
sokagmda 23 Numarada sa
kin f Ala§ehirli Mehrn et Ali 

Molli ve izmirde Mekkc yo
ku§unda 17 numarada sakin 
Mehmet oglu Mchmet bil
dirmelerile taayyün edip ka
nunen ve nizamen bilcümle 
ehliyet salähiycti haiz izmir-

de Kar§1yakada General Fah
rettin caddesinde 144 numa-
rah hanede sakin ve buras1-
m kanuni ikametkäh göste-

ten Ali Horta~su ve yine 
Kar§1yakada General Fah
rettin caddesinde 234 numa-
rah evde sakin ve keza bu-

4 üncü f1rka tarafmdan mü
teaddid defalcr taarruz edil
mi§tir. Filvak Anafartalar (Arlrns1 Var) rasm1 knnuni ikamctgäh ola-

v rak gösteren Hakk1 Turegiin az c g n .AJ.a.a.a>•aa z ve birinci kordonda 230numa-
Ki§m 1smmak i~in belki kömür zahmetini ~cktiniz, fakat rah hanedc sakin ve buras1m 

yazm, s1caktan i~kence ~ekmiyeceksiniz ~ünkü, elinizde, ce- kanuni ikmetgäh bildiren 
binizde gezdirebibceginiz, masamzm, yatagmizm kenarma Emil Missir anlatacaklari gi-
i)i~tirebileceginiz mini mini ve zarif bir el vantilätörü her bi bir §irket mukavelenamesi 
saat i~in imdadm1za ycti~ebilecektir. yaz1lmas1m istemekle yuka-

1§ 
• c1var1 

• nda isimler:i gc~cn §ahitlerin 
irde Sulu an yanlarmda kcndile1·inden sor

• er : z 
• a sey1n 

t1caretanesidir 

•• •• usnu 
dugumda müttefikan söze 
ba§hyarak: Mevat ve §eraiti 
atiye dairesindc akh muka
vele cylediklerini beyan ve 

rinin her türlü derslerini ve 
lisan derslerile gayet ehven 

surcttc vc ~ok kuvvetli olarak 
yeti§tirip her halde muvaffak 
etmegi taahhüt ederler. 

Adres: Arapfurunu Yagc1-
lar sokag1 12 numarada 

muallim 
Arif Okur Er 

ikrar etmi§lerdir ~öyleki: 
Madde 1 - Bu §irket mu-, 

kavelenamesi bin dokuz yüz 
otuz be§ senesi may1smm 

'yirmi birinci sah günü tanzim 
olunmu§tur. 

Madde 2 - ~criklerin ad1 
ve snm ve ikametkählar1 bu 
mukavelcnin yukarismda ya
z1hd1r. i§bu ~irkete ba~ka 
bir §irket dahil degildir. 

Madde 3 - ~irketin tica
ret merkezi izmir §eh1·idir. 
Madde 4 - ~irketin nev1 
koJlektiftir. 

Madde 5 - ~irketin un
vam "inan~ Ortakhg1 Ali 
Horla~su, Emil Missir vc 
Hakk1 Turegün„ dir. ve mu
amelätma merkez olarak iz
mirde Gazi bulvarmda Arpac1 
zade hanmda 16 numarah 
ticarethaneyi tutr 1u§tur. 

Madde 6 - ~eriklcl'den 
läalettayin ikisinin bir arada 
~irket unvanma izafetlc vaz 
edecekleri imza §irketi ilza
ma käfidir. 

Madde 7 - .$irketin mev
zuu: Her nevi ticcnri mua
melelcrle istigaldir. 

Maddc 8 - ;iirkctin ser
mayesi; on bin Türk liras1 
olup bu sermaye munha5lran 
§eriklerinden Ali Horta~suya 
mttir. 

Maddc 9 ~criklcrin kär 
ve zarardak1 ortakhk h1ssa
Iari musavat üzcredir. 

Madde 10 - ;;irketin müd
deti yirmi bir May1s 935 ta
rihinden ba§hyarak be§ sene 
devam cdecektir. 

Äkitler ba§ka bir deyecek
leri olmad1gm1 beyan ve ik
rar etmeleri üzerine bu mu
ka velename tesen tanzim ve 
a~1k~a okunarak tefhim miin
derecat ve mazmunun talep 1 

ve ikrar1 vakia mutabakab 
tasdik k1lmd1ktan sonra ziri 
cümlemiz tarafmdan imza ve 
tahtim k1lmdi. 

Umumi No. 4761 
Hususi No. 6-51 
i§bu mukave!ename sUl'eti

nin dairedosyasmda mahfuz 
4751 umumi numarah aslma 
mutabakah tasdik k1lmd1. 
Bin dokuz yiiz otuz be§ se
nesi May1s aymm yirm birin
ci Sah günü. 12 May1s 1935 

izmir ikinci Noter 
Resmi mühür ve Emin 

imzas1 

28 MAYIS 

. ~ 

A h. lk. ci oterl.gine: ~ 
932 senesi mahsüllerinden anbanm1zda mevcud, setihnas• ~ 

icabeden asag1da isimleri yaz1h sekiz zürraa ait tütünler ~ 1 
hakkmna idaremizce yap1lan tahkikata ragman adreslerin~e ~ 
bulunamad1klarmdan 1701 N. h kanunun 34 üncü maddesi· 
f1krai sanisine tevfikan i§bu ilännamemin tarihi ne§rinde~ is 

itibaren on be§ gün zarfmda kendileri bizzat tütünleri~• ~ 
satmcd1klar1 takdirde idaremizce bilmüzayede sahlacaS' 
ve talibi zuhur etmiyenlerin yak1lacagmm malumlar1 0J01a1' 
ve tcblig makamma ge~mek üzere ü~ nüsha olarak yai•· ~ 
Jan ilännamelerden birisinin dosyasmda hafzile birisinin iz· N 

mirde münte§ir Halkin Sesi gazetesine irsali suretile ilänel1 ·'(i 
tebligi ve digerinin de idaremize iadesini dilerim. 19 Mart 
1935 inhisarlar idarisi Akhisar müdürlügü 

15 kuru§luk pul imza ekunamad1. 
Akhisar: Hasoca Mah, Ahmet oglu Halim 

„ Y cnice mah, Süleyman oglu Halil 
„ Kurtulmu§ köyünden degirmenci Mehmed ~avu~ 
„ l§1kköyden ismail oglu Mahmed 
„ Hasköyden Mehmed oglu Ahmed 
„ Seyyit obadan Hüseyin oglu Bayram 
,, Gökücahmedden ecili Mehmed oglu :Mehmed 
„ „ „ arap Ahmed oglu Mehmed 

i§bu ü~ nüsha ilännamenin bir nüshasmm izmirde münte• 
§ir Halkin Scsi gazetesile ne§r ve ilan olunmak üzere tas· 
tik k1lmd1. 

19/Mayis/935 
Recep Mecit ~ipal ikinci notcri milbr 

Bedeli 
Sab1k1 
Lira 

imza R. M . .$ipal 
1517 

h • sus1ye 
en. 

60 ikinci kordon 2 nu-lu eükkän 
30 Aras mektebi alb 35 nu·lu dükkän 
40 Ali pa~a meydam 26 nu-lu „ 

130 11 17 tt 30 tt lt ~i 
f darei hususiyei viläyete ait binalar 1/6/935 tarihinde" 

31151938 tarihine kadar ü~ sene müddetle kiraya verilrneJ: 
üzere evvelce 20 gün müddetle ilä edilen arhrmaya istel<h 
~1kmad1gmdak 10 gün müddetle uzad1lan ve ilän edile" 
arbrmaya ragman istekli ~1kmad1gmdan art1rma ve eksiltJ1le 
ynsasmm 43 üncü maddesinin son f1krasma tevfika bir a)'. 
i~inde pazarhk suretild kiraye verilmesi onanm1§br. istekh 
olanlarm encümenin topland1gi her Pazar ve <;ar§amba gii· 
nü saat 9 dan 12 ye kadar yabracaklar1 depozito makbut' 
lar1 ve yahut banka mektublari iie birlikte müracaatlar1. 1~ 

z 
•• u 

Bedcli 
sab1k1 

vcrilen 
beclel 

Lira Lira 

• • 

• e1 

50 30 Bekir pa§a ham i~inde 3 No. h magat3 
195 120 Yol bedestam 59 „ „ 

Idarci hu!;usiyei viläyete ait yukaruda yerleri gösteriJe1' 
binalar 1-6-935 tarihinden 31-5-935 tarihine kadar ü~ seJ1.e 
müddctle kiraye verilmek üzere ilän edilen 19-5-935 tatl' 
binde arbrmada seneliklerine verilen kira bedelleri muvaf1~ 
görülmediginden arbrmt? 26-5-935 tarihinden ilibaren lOgii; 
müddetle uzad1lmas1 onanmt§hr. Arbrma §artlarm1 görrne 
isteyenler her gün muhasebei hususiye müdürlügüne ve pe)' 
sürmek isteyenlerin de ihale günü olan 5-5-935 <;ar~anb: 
günü saat 9 dan on bire kadar Encümeni viläye yabraac~ 
lar1 depozito makbuzlar veyahut banka mektuplari ile b•t" 
liktc müracacatlan 1542 

ki a 
Kar§iyakada Kemalpa§a 

caddesinde Rayegän soka
gmda 48 No. h iki kat, alb 

oda, iki salon, bir mutbah, 
~ama§1rhanesi clektrik tesi-

sah mevcud bir bab hane 
kirahktir. Talipler idarehane 

.m1ze müracaat cdeb'lir. 

rs 
Bir taraf1 yem a~ilan 20 

metrelik Kemer tramvay cad
desine bir taraf1 esld Kerner 
caddesine vc diger yüzü de 
Elvan so ·agma naz1r §ehrin 
cn k1ymctli yerindc her biri 
125 ~er metre murabba1 H.„i 
kö§c arsa sabhkbr Almak 
istiyenlcdn ayni caddedc 
Halk eczanesi yanmda tahmis 
Bay Etem müracaat etmesi 
ilän olunur. 

1\lsancakta 1 ... ezzet 
Lokanta A<;dc.h 

U' Tekmil e§ya vedavab 111 

ceddcd olmak üzere Alsflll' 

cakta Bomova caddesiPJe 
)
,, 

kö§ede a~dan yeni lokantD 

Alsancakhlarm bir defa tef 

rini bekleriz. 

Müntazam 

yemek, yalmz 

bulabilirsm1z. 

f·c I· 
servis ne 

' Jß 
lokanatn11t 

Bir defa mutlaka 

ediniz . . 
dJeS' 

Alsancak Bornova ca 

kö§esi No. 101 

Osman Nuri 
[ D: zO J 
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~l~*.."tt-..bt~-*-1t-...*~btlt*~-*if•l ~ Y AZ GELiNCE ~ 

! 
l<.i~hklan atar ve yazhk elbiselcrimizi aranz ~ 
\' a~hk elbise yaptmrsamz bunu zevk, keyf ve ne§e ile >+ 

As1m sabunu 
]{ullanan ne]er 

okusun 

Herkes 

KULA Rey1nebilmek i~in her halde hükümet konag1 kar§1smda >+ 
Mehmed Zeki ve biraderi !t 

<;ama~irda kullanmak i~in 
pek nefis ve gayet pi§kin 

birinci nevi [ye~il sabun] ~1-
kard1k. Kullam§ta beyaz sa
bundan fark1 yoktur. Kilosu 

torba iJe 17,5 kuru§tur. Ko
kulu beyaz sabunun kilosu 

torba ile 24 kuru§tur. Sabun
larim1zdan ~on memnun ka
hrsm1z. 

'ferzi han~i ne ko~u?uz. ~ize bu. ~·~iJ.;:~ek H: 
sanat muessescs1m tavs1ye cttigmnz a 

~~in bize de t~ekkür edeccksiniz ~ 
~ ............ 'V'Y'V'Y'V'~~"V"~~::~11 ...,.,.. .... .,.„...., ..,.„.„.,,,..._„rwr'"'r~.,...,..,...,......, . 1:„itl 

Nihayet 

~---~-~1 
~· ~ 

-~1. 

GRi 

kurtuldum 

G 
R 
• 1 

Pil\I 

Hamak ustas1 geldi 

Sab§ yeri: <;.ankir1 ~ar~1s1 
4 numara 

Sabuncu ASIM 

FOTO 
M. Bilekli 

<;ivici hamam1 kar§ismda 
Haftani sokak numara: 3 

En son usullere uygun 
elektrikle fotograf ~ekilir. 

iki ay i~in alta kartpostal 
yalmz 75 kuru§tur. Vesika 
resimleri 6 tanesi 30, tale
beler i~in 25 kuru§tur. 

Mensucat 

BRIKASI 
Kma§lar1n1 

GEYMEÖE BA~LADI 
Y cni yap1lan ve Ahnan prof esörlcrinin 1nüte1nadi nezareti altinda 

<;ah~an · bu f abrikan1n c;1kard1g1 kun1a~lann1 

Görüpte begenmemek imkans1zd1r 

. 'f erzilerden Bu F qbrikan1n f{un1a~lann1 
isteyi n 1 z 

Cok Seveceksiniz 
Sat1§ yeri: 

Birinci Kordon, C 0 L A K Z A D E 
I.Ji111itct Sirkcti 

Ucuzluk Sergisinin ~e~t~r: 
VE 

Büyük Tenzilat1 
Tuhafiyeye ait bütün ihtiya~larimz1, hediyeliklerinizi e~i 

görülmemi§ ucuz fiatlarlar izmir hükumet caddesinde 

Sen1si Hakika t 

Ucuzluk S • • nden erg1s1 ahmz 

·. 

Sayg1deger mü§terilerimizden gördügümüz büyük ragbet · 
ten ald1g1m1z ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek ~ok 
~e§itler getirdik. Piatlarim1z ~ok ucuz olmakla beraber pa

<J zarhkhk yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht ya~lar1mz1 ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. 

Alacagm1z mal her hangi bir beple i§inize yaram1yacak 
olursa yahut ba§ka yerde daha ucuz bulacak olursan1z 

geri getirir paramz1 tamamen ahrs1mz 

Sat1~lann11z her vak1t n1uhayyerdir 
~«»«»+<»+<»«>+i+c>++<>++<~«>+i<~+c~i<~~~ 

Her ycnle satihr. Markaya dikkat ~ 8eynelmilelParispanay1r1n1 ~ ~ Y azan bogucu s1caklarmda, bah~ede sayfiyede ho§ca vak1t 
~~~~rniek i~in bir tane hamaga ihtiya~ vard1r. Karyola i§ini 

8 
°tur her boyda hamak, s:e§it av torbalari, . pazar fileleri, 

hPor filelerini Yol bedestan No. (3) E. Ruhi Taga ticaret-
~llesindeJ bulabilirsiniz. 

~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~ * . t d. • :A: ' ~~~~~~~~~~,~:~~~~~~~~~~~~ ~ z1yare e 1n1z ~ 

~ TA YY ARE SJNEMASJ T3~eJ]0 ~ ~ 18 MAYISTAN 3 HAZIRAN 1 ~35 E KADAR § 
~ B u G o N ~ :t Fazla n1alun1at aln1a~ i~in lzn1ir Fra!1s1z :A: ~---~----------------------

ECZACIBA~I 

S. Ferit 
Konlonva 

.; 

VE 

Esanslar1 
30 Senelik mütemadi 

sai mahsusü ~ok lätif ve 
~ok sabit kokulardir. 

Bahar, Altm Damlas1, 
' Yasemin, Dalya, Muahbbet 

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

fsimlerile onlan herkes 
takdirle tamr. 

Bu isimlerle bu kokular1 
kimse yapamaz. Y akm isim
lerle taklitlerini ret eder. 

Sülcv1nan Fc.-it „ 
isim ve etiketine 

dikkat rediniz 

S. Ferit (Si FA) 
Eczanesi Hükumet s1ras1 

~ 11 Demirhane Müdürü „ filminin ~ok alki§lanan büyük ~·~ ~ Ceneral k<_>nsolosluguna VC)~a lzn11r I 
:•: y1ld1z1 GABY MORLAY'm en büyük eseri: :•: :t Frans1z 11ca1·ct Odas1na 111uracaat ~ 
i•~ • ;„i ~»«»+U+«)+«»:+c>++c>+«>++<>+ie~i<~<f<i<~fC>f. 
~ 0 da B1r Zamanm1§ ~ L!J~~~~i ~~ !~~~i~~D!~~f„41900 
~" : M · · · ~ •••• ELHAMRA ldaresinde Milli A e~hur Frans1z muharnrlermden M. Cro1sset tarafm- ~ Kütüphane Sinemasmda • 
'J.41~ dan yaz1lan vc bütün dünya dillerine ~evrilen piyesin- ~ rrllh. • ' 
~ den almarak : ~ fJlilll 24 Mayis cuma gününden itibaren F 1 L M göstermege 
~ ~ b l kt T . tt' V. • • ~ GABY MORLA y - ANDRE LUGUTE ~ 1111 B§ 1yaca Ir. erhp e 1g1m1z zengm program : e 
~~~.·~ taraf1ndanJEAN MAKS ve kü~ük JEAN BARA ~ ;I G i Z L i S E V D A ! 
: : temsil edilen mevsimin en büyük :-.."" "111\1 ...., 

~.:i. filimlerinden biri . . . ..:• !imlh ' 
~ '1 : 11llfll Ba§röllerde : 
~ ~·= 'llJ!' H A Y A T 1 M S E N t N D 'j R 1 
~ A y r I c a F 0 k Dünya „q.. 
~ S H d' 1 · ~ ::llf1il filminin unutulmaz y1ld1z1 
~ ava 1s er1 ~ -v ' 
~ - ~ IRI~NE J)UNNE 
~ F i A T L A R ~l„i ,u; 

1 

' 

~ H - H S ..: *; 1 1·1aA ve olarak Tu" rk sahnesini ölmez eseri : ~ ergun vc er .... eansta •rif ..... 
~ 25 - 35 - 50 Kuru§tur ~ ' 

1 
~ 

~ ~ 1~ Leblebici Horhor Aga a 
~ S E A N S L A R -·~ lllt ~EHiR TIY A TROSU sanatkärlarmm temsil • 
:-.: '1.= ,.lllh. k ' - - Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15 IJllUI ettigi büyü operet 
~ ~· . ~ Per§embe: 13 - 15 Talebe seans1 ..:„ "4flh 
~ f I' '1 • IUllUI }~' ) 'd . d' '} • • :•: Cuma: 13 läve seans1 ,..:•i 111 ~ 1at ar yen1 en 1n 1n n11;;tir • 
• • .-. • • • • •''* • • • • • ~~·-00@~'9iaee11aa;e•ifJl>ee1„_.1„t11tC!l 



Sahife 4 

Y amanlar suyunun Soguk
kuyu civarmdaki degirmen 
tepede bulunan büyük havuz 
d;tn ahnan suyun son tahlili 
yap1lm1§ ve temiz bulunmu§
tur. 
~ehrin birka~ yerinden ah

nacak sularm da tablilili ya-
p1lacak ve Haziranda tekrar 
toplanacak olan kabulü mu
muvakkat komisyonu son tet-
kikini yapbktan sonra Kars1-
yakada yüz ona balig olan 
abonelerin tesisatlarma saat 
takdarak sulari ak1talacakhr. 

Bunun i~in azami on gün 
läz1m oldugu söylenmektedir. 

Panay1r 
Komitesi 
Ars1 ulusal izmir panayir1 

komitesi dün saat 17 de be-
lediye ,Sarbay doktor Beh
~et Uzun ba~kanhgmda top
land1. Panay1r i§leri hakkm-
da Ankarada ba§kamn gör
dügü i§ler etrafmda izahat 
dinlenmi§tir. 

Okullar1n 
Havaleleri 

Liselerle Orta ve Ögretme 
okullarmm bir Hazirandan 
Eylul 935 sonuna kadar dört 
ayhk kadrolarile maa§ ve 
ücret havaleleri kültür ba
kanhgmdan dün ilbaybga 
gelmi§tir. 

Belediye 
Piangosu •• 
Evvelce tertipe dilen Bele

diye piyangusnun biletlerin
sattlan 3000 danesinin yüzde 
doksanmm paralar1 geri ve
rilmi§br. 

Biletlerin paras1m geri ver
mek i~in tayin edilen müd
det de 31 May1s ak~am1 bite 
cektir. 

Yunan takas1 
durdu 

Yunanistanla hükümetimiz 
arasmdaki takas mukavele
namesinin müddeti bitmi§ ve 
dündcn itibaren aradaki mu
amele durmu§tur. Keyfiyet 
telgrafla ilbayhk takas ko
misyonuna ve T ecim ve Eko
nomi odasma bildirilmi§tir. 

Arsa 
Müddetleri 
~arbayhktan evvele arsa 

sahn ahb da Hazirana kadar 
bor~larm1 pe§in ödeyenler
den ~ar kurultay1 karar1 ge
gince yüzde 70 tenzilät ya
p1llacakbr. rßu müddet ya
kmda bitecektir. Bu yüzden 
son gönlerde §arbayhga mü
racaat edib bor~lar1m pe§in 
o}arak ödeyenler e~ogaJmI§• 
br. 

'fclcfon 

No. 

3882 

( Halk1nlSe1i ) 

Osmanl1cadan , 
TÜRK<;EYE KAR~ILIK- 1 

LAR KILAVUZU 

i 
iftirak - ~Ayr1lmak {Bak: 

IFirak) ::1 
f ftiras ::-i Y 1rbc1hk ~ 
Müfteris~~-IY1;bc .... 1 --~ 

C::1ftitah-~~Bi°'§lama,"1 1 ba§-i 
IIanbJ .11:: 
:N utku iftitahi - A~1ml 
söylevi 

lgdab etmek (lgzab et
mek) - K1zdirmak 

lgbirar - Gücen, gücen
me 

Mugber - Gücenik 
Mugber olmak - Gücen

mekl . . . 
f gfal etmek - Aldatmak, 

kandirmak, ayartmak 
igläk etmek - <;apra§hr-

mak 
Mugläk - <;apra§1k 
igmaz1 ayn - Gözyumu 
igmaz1 aynetmek - Göz-

yummak 
Müsamaha - Ho§görü 
Müsamaha etmek - Ho§ 

görmek 
igna etmek - Doyurmak 
igra etmek - H1rsland1r

mak, k1§k1rtmak 
igti§a§ - Karga§ahk 
igva etmek - Azd1rmak, 

ba~tan ~1karmak 
ihafe etmek - Korkut

mak 
ihanet - Haymbk 
lhale - Üsterme (Bak: 

Emanet) 
lhaleten- Üsterleme (Bak: 

Emanet) 
ihata - Sarma, ~evirme, 

genbili 
ihata etmek - Sarmak, 

cevirmek, almak, havramak 
ihatai nazar - Gengörü 
ihbar etmek - Bildirmek, 

duydurmak, haber vermek 
ihbariye - Bildirge 
lhsas etmek C- <;1karmak 
ihfa etmek - Gizlemek 
lhkak etmek - Haklan-

d1rmak, hakkm1 vermek 
ihläl etmek - Bozmak, 

sakatlamak 
ihmal - Savsa 
ihmal etmek -Savsamak, 

bo~lamak, bakmamak 
ibmalci - Savsac1 
Mühmel - Savuk 
ihmirar - K1zarb, k1z1lhk 
lhnak etmek - Bozmak 
ihrak - Y ak1m, yakma 
ihrak etmek - Y akmak 
ihtirak - Y amm 
lhraz etmek- Kazanmak, 

almak 
ihsa etmek - Saymak 
ihsa etmek - Burmak 

(Terim) 

lhsaiyat - lstatistik 
ihsan (Lutuf) - Kayra 
ihsas etmek - Sezdirmek 
fhtar etmek - Habrlat-

mak (Bak: Hatir) 
lhtica~ etmek - Belgele

mek 
ihtida etmek - Din de

gi§tirmek, dönmek ( Bak: 
Hidayet) 

ihtifa etmek - Gizlen
mek 

lbtifal -Alay, tören (Me
rasim anlamma) 

Muhtekir - Vurguncu 
lhtilä~ - <;arpmma, se-. 

yirme 
ihtiläf - Uymazhk 
ihtiläl - Devrim (ink1läb 

anlamma), Az1 (isyan anla
mma) 

ihtilälci - Devrimci (ink1-
läbc1), az1yan (asi) 

[ Arkas1 var] 

• 
Icra vekilleri heyeti tuzu 3 kuru1a indir-

mek i~in . kamutaya bir lay~ha. verecek 
Ankara 27 {A.A) - lcra vekilleri beyeti bugün ba§bakan Ismet lnönünün ba§kanhgmda 

toplanarak muhtelif i§ler. üze~inde görü~melerde bulunmu§ ve bu i§lere ait kararlar ver-
mi§tir. 

Ankara 27 (A.A) - fcra vekilleri heyeti bugünkü toplanbsmda a§ag1da yaz1h karar1 
ittihaz etmi§tir: 

Mevcud kanuna göre tuzlalarda tuzun inhisar tarafmdan sab§ fiata 6 kuru§tur. lcra ve
killeri heyeti sah§ fiabnm 3 kuru§a indirilroesi i~ia Kamutaya bir kanun läyihas1 sevket
mege karar vermi§tir. Hükiimet kanunun yaz tatilinden evvel ~1kar1Imasma ~ah§acakbr. 
~ ~'':."! f';q I~.~ ~ I';" l'.;fl l~q 11~q P~ l~lf f'+'i 
~I .:::. lhu1d w "' ~:ijl b1u11I 1111011 h1utll h1u1d lt..1111 hMd ==. '..! 

Evine 
Bornha atilan 

ögretn1en 
Samsun, [ Hususr J 

Asumanda Erkek lisesi mu-
allimlerinden~B. V edadm evi 
ne bomba atbg1m evvelce 
yamt§bk. 

Muallim V edad hädiseyi §U 
§ekilde anlatmaktad1r: 

" - 11 Mayis gecesi evde 
~ah§tyordum. Oturdugum o
danm penceresi önünde bir 
alev yükseldi. Bu s1rada bir 
bez kokusu da evin i~ini 
sard1. Hmen aramaga ba§la
d1m. Evin i~inde yanan bir 
§ey l yoktu. Bir iki saniye 
sonta da muthi§ bir gürültü 
i§ittim. Pencire, duvar par~a 
par~a oldu. Kar1m yerlere 
kapanarak, ben de odadan 
d1~ar1 ka~arak haynbm1z1 kur 
tard1k. 

Vak'a hakkmda kat'i bir 
fikrim yok. F akat ben be§ 
senedenberi lisede ikinci 
devrede riyaziye hocahg1 
ediyorum. Bu müddet zar
fmda s1rf memlekete iyi 
talebe yeti§tirmek kaygusile 
bir~ok talebemi döndürdüm. 
Bu yüzden beni sevmiyen 
bir~ok talebe ve talebe ve
lisi vard1r. Memleket i~in 
~ah§1rken gunun birinde 
ba§ima böyle bir vak'a gele
cegini hi~ te dü~ünmemi§tim. 
<;ok müteessirim. „ 

Muallim Vedad arbk ders-
lerine gidememektedir. Ba~
ka bir yere tayini 1~m 
Kültür bakanhgma müracaat 
etmi§tir. 

: lngiltere be§ devlet aras1nda 
bir hava :anla1mas1 teklif 

edecek mi? ••• 
Londra 27 (A.A) - Say- : bir hava pakb ile bir azalt-

lavlardan Vivyani Adams ma sözle§mesi mukavele gö-
Avam kamarasmda bay Say- rÜ§Ü§Ü imkänlan hakkmda 
menin hükumetin bay Hitle- hükiimetlerle konu§maktad1r. 

SiR CON SAYMEN 
rin son söylevindeki esaslan 
üzerine bir hava pakb görü
§Ü§Ü yapmak üzere ars1ulusal 
bir ponferans1 toplanbya is
teyip istemedigini sormu§tur. 

Sir Saymen ~u kar§1hg1 
vermi~tir: 

Hükiimet bu yolda bag1d
lanan anla§malarm önemini 
kaydetmekten geri kalmaml§ 
ve ilgili be§ devlet arasmda 

Bay Fatin'in ---'!)r.;,.---
1'l ü hin1 bir tezi 

istanbul, [Hususi] Ra-

Hükiimetin bu yolda tasar
Iad1g1 tedbirleri a~1klamas1 

kendisinden rici edilmesi üze
rine Sir Saymen : 

Hükiimetin herkes i~in ka
bulü mümkün, genel bir ~öz-

ge suretile arad1gm1 bildir
dirm i§ ve ba§kaca izahat 
vermemi§tir. 

r+i r+"I ll,_ c.~ 

,~, 

"'""' 
Arnavutluk 

satane müdürü Fatiu (Astra
moni - ilmi heyet) !n 18,000 

italyan111 n1ali yar
d1n11n1 isten1ivor 

Londra ( Radyo ) - Roy
tcr Ajans1 Tirandan ald1g1 

hir haberde, italya hükume-Mülakatlar scne evvcl Hatay Türlderi 
tarafmdan bulunmu~ oldu-

KraJi~esi guna dair Fransiz Fen Aka· tinin Arnavudluga mali yar-
~ demisine son derecc ehcm d1mda bulunmak i~in hükii-

Ankarada miyetli bir tez tcvdi ctmi~tir. 1 mct tarafmdan yap1lan gö-
Ankara (Hususi) - Ame- Frans1z Akademisi bir~ok rii::mcler akim kalmi§hr. 

rikah müläkatlar Krali~esi vcsika istinnd cdcu hu tczi Bu hädiscnin italya ile Ar 
Mis Kladisle arkada~1 ~air dikkatle tctl ik ctmcktedir. navutluk arasmdaki miina-
Mis Henderson Tay bu sa- Maruf älimimi7.in istinad et- scbatm ycnidcn gcrginlik 
bahki ekspresle buraya tigi vcsika maruf hcyct§inas- peyda ctmcsinc sebcp olma-
geldiler. Matbuat müdürü larm · Kopering, Galile gibi smdan korkulmaktad1r. 
bay Vedat tarafmdan kar- ilmi heyetle me~gul olmu§ - __ .,. ..,_ 

olanlarm escrlerine de istinad ß k lt §tland1lar. 1 a 1 
Mis Kladisle arkada~1 An- etmektcdir. j 8510 UrU Y 

Muharrir ke~iflerindcn bahs- (B t f 1 · ·d ) karapalasta misaf•.r edildiler. 1 a<: ara 1 1nc1 c 
ederken bunlar1 bulmak :r • 

Amerikah misafirler ögw Jeden •To""rdu"'k M"'mlekct1·n1'zden al hususunda eski Türklerin ve o · c -
sonra Tayyare cemiyeti kon- bilhassa Hataylann eserlc- d1g1m izlcre (intiba) dayana-
gresine gelerek Ba„bakan rinden istifade ettigini yaz- rak apki;a iddia edebilirim-
ismet inönünün göylevini din maktadirlar. ki, Türk devrimi diger hi~ 
lediler. Ak§am üzeri §ehirdc Bu eserler Dil Tetkik bir ulusun devrimlerile k1yas-
bir gezinti yapblar. Heyetinin iddialarmi teyid lanm1yacak kadar e§siz ve 
:„.„.„ •• „ •••• „ •• „•••: vc isbat edecck vesikalardir. tektir. Ulusumuzun dogusal 
! Okurlar1m1zai ,.....;;-.;:=.;;.;___;,..;....;~;;.;;..;......;..--..-;- kapasitesile övünebilirsiniz. 
• : Satilik Ev Fakat hi~bir ulusun dogusal i Cumartesiden itibaren Her : kapasitesi böyle bir devrimi 
: gün paras1z olarak sundu- : Karata§ 9 Eylul sokagmda ba§armak i~in yetemez. Onu 
: gumuz roman formalarm1 : 54 taj numarah alt üst birer tamamhyan ba§ka bir etke-
:. gazete sabc1larmdan (Hai- • oda, bircr sofa, bir mutbak, 

• d k ye de {ämil) ihtiyac vard1r. 
: km Sesi) ile birlikte iste- : bir kömürlük ve i~in e um- Bu etke ulusun ba§ma ge~en 
: w • t F : panya suyunu havi bir ev sa-
• megi unu maymiz. ormaw : tihkbr. önderlerin dehäs1dir. Türk 
: lar1m1z1 paras1z vermiyen • ulusu 0„ ke (dähi) önderlere 

i 1 f ·d h • Almak istiyenler Güzel 
sabc1y1 üt en t are ane- : lzmir otelinde 15 numarada malik olam mutluluguna eri§-

• mize bildiriniz. : Ba Ri . .. t t . l m1· c b1"r ulustur. .„ •••• „ ........ „........ y ca1ye muracaa e sm er -r 
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lki hafifme§rep yosma ara
s1nda: 

- Mobilyah, gilzel bir 
aprahman buldum .. Öyle 11k, 
zarif, kullapifh ki ... 

· - E§yalar nas1I? 
- Fnfes ... Hele yatak o· 

aasmda bir~ gardrop var, fe
rah ferah dört kiti ahr ! .. 

Delil 
Dün kap1c1s1: 
- Bu sabah gene biri 

geldi. 
- T erzi mi, kundurac1 m1 

§apkac1 m1? 
- Görmedim, yabyordum. 
- Ne dedi? 
- F ena kafa tuttu. 
- Öyleyst ~apkac1d1r l 

Sikayet 
- Senin karmdan §ikä· 

yete hakkm yok yavrum. 
Asil §ikäyeti ben edeyim. 
Benim kar1m, on be§ senedir 
anyi ~eyden konu§uyor. 

- Neden? 
- Burnundan ! 

Hangisi 
Bayan, sersem kocasma : 
- Bay dedi, akhn nerede? 

iskarpininin biri, ötekinin 
e§i degil.. 

Bay ayaklarma bakb : 
- Hangisi hangisini~ e!ji 

degil kari ! 
Olan1az 

Doktor - Bir arkvda11mla 
evvelki sene Afrikada fil 
avma ~1kbm. Bir fil arkada· 
§tm1 yaralad1, fili ben öldilr· 
düm. 

Ahbab1 - Olamaz. 
Doktor - Neden? 
Ahbab1 - Fil yaraland1k· 

tan sonra kendini sana te
davi ettirmemi§tir ! 

Sus! 
- Y ahu ~u kar~1da, sü· 

pürge sopas1 gibi kadm kim 
dir? 

- Sus 1 • • Bugün arbk o 
süpürge sopas1 degil. Düne 
kadar öyleydi, bugün ince 
uzun bir bayan oldu. 

- Ama deden? 
- Babas1 öldü, yüzbin lira 

miras yedi ! 
inat 

lki kocakara arasmda: 
- Damat, yemek husu· 

sunda ~ok titiz midir? 
- Hay1r... Benim sevme· 

digim, begenmedigim ne ka· 
dar yemek varsa hepsini 
sever, begcnir! 

Kin1 in1i~? 
Beyoglunun izbe bir soka

g1. Siyah peri;emleri, ~abk 
ka§lan ve kanh gözleri üs: 
tüne dü~mÜ§ birka~ serser• 
konu§uyorlard1. 

Bir tanesi yemini basb: 
- Hazreti Pir ~arpsm ki 

yalalau söylemiyorum.„ 
- Ulan, Hazreti Pir de 

mik? 
)
1 

A - ilk katil, Kabit ibni 
j Adern! 

ll Ehen1n1iyetsiz! · 
Kaynana ile damat aras1D' 

de: 
- Ah evläd1m, sorma bll 

gün ba§ima geleni . . . Bah" 
~cde gezerken az daha ku· 
yuya dü§Üyordum. 

- Ehemmiyeti yok. 
- Nas1l ehemmiyeti yok? 
- ~ey . . . Suyu aci Ü 

nas1I olsa kullanm1yoruzf 


