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RAVA SI~ 
HA VA SiLÄHLARI ARTTIR~- .... OR 

.: ~~2'iltere ve Amerik;'·iiava siJab-r 1 miit
'11§ surrette ~ogaltmaga karar veriyorlar 
\ ++00++ --

t n1erik , 1 ~000 tavvareve n1alik olacak, ino·iltere haYa i~leri ic;in 
.J ~ .., b • 22000 ki:;?i <;.ag1nii 110 bin ki~i n1üracaat etti 

• ~l~ondra 29 ( A.A ) - in- 90 bin ki§i ha§ vurmu~tur. yorktan haber veriliyor: 
1z hava i§leri filosu 1~10 Halbuki hava f ilosuna an- Amerika hava kvvvetini 

~l'I Yap1lan kay1t i§leri bir cak 22 bin 500 ki§i alma- 10 bin tayyare ile 18 bin 
~ar1mla yürümektedir. cakbr. Bunlarm 2500 i1 pi- pilot <;1karmaga karar ver-
q llk dört günde Londrada lot ve 20 bin ask„r olacak- mi§tir. Harp halinde ihtiyar; 
ij ~er kay1t bürosuna 20 bin br. olursa, sivil u~aklar da bun-
ll ve pilot kayd bürosuna Raris - (Radyo) - N ev- lara kablacakbr. 

. k~ M~s:!li:i;ni1~ a;~n ~11~e:li · ~fJ • Litvi:of ~·1 
sinde verdigi söylei Moskovada 

münasebetile 
,. londra gazeteleri, Habe
~~~-italya gerginliginden 
ft ub~ bir ingiliz-Fransiz te-

büsünden bahsettiler. Bay 

da o kadar gerek olurdu. 
Böyle dost~a kontt§malar 
bu ürr devletin vaktile Habe
~istan hakkmda imzalam1§ 
oldukJar1 anla~manm normal 
sonuncu olurdu. 

A ABIS 
Bay Edenin infirat siyasi : 

aleyhindeki bir söylevi 
Londra 29 (A.A) - Bay : dünyada ve kollektif b!r s1s

Eden muhafazakar kadmlar 
birliginin toplantismda infi-

\ 
BAV EDEN 

rat siyasas1 alayhinde bulun- ' 

tem i~inde ingilterenin siläh
sizlanmas1 imkäns1zd1. Ba§
kanlarm silählanmas1 gö.T. 
önünde tutulursa ingilterenin 
silählarm1 arhrmas1 bile lä-
z1m gclir. Hem de bu siläh
lanma olduk~a kuvvctli ol-
mahd1r. Ta ki ingiltere kol
lektif sistemini b1r üyesi ola
rak ödevini yapabilsin 

ingilterenin ve dünyanm 
menfaatlari ortaya 'r1kacak 
her türlü zorluklar1 yenebi
lecek kuvvetli bir uluslar 

mu~ ve demi§tir ki: sosyatesi tarafmdan korun-
Di§lerine kadar silähb bir mahd1r. 
Er~~~~~~ „~~~~~~'"il 

B. Göring'in 
Sofya seyahatt üzel 

1nahiyettc in1i~ 

~ Atatürk Hava Kurumuna ~ 
I' ~ BA Y GÖRiNG 

~ 10,000 Jira teberrÜ etfi U Sofya 29 (A.A) - Bulgar 
n ANKARA, 29 [ Hususi] - Atatürk, Türk Hava Ku- ~ Ajans1 bildiriyor: 

Fransa, fngiltere ve italyay1 
birbirine baghyan ve son 
Avrupa hädiseleri yüzünden 
daha ziyade s1k1la~an dost
luk bu konu§malari daha 'rok 
gereklendirmektedir. 

~ rumuna 10,000 lira vererek hava tehlikesini lbilenler ~ General Göring Sofya gör 
~ ba§ma ge~mi§ler ve demi§lerdir ki : ~ · reti dolay1sile görü§üler ya-

j tt '' Bu ulus en zor zaru~nJarda memleket ödevlerine n p1Jd1g1 hakkmda yabanc1 ga 
~ canla ba~la ko§ruU§tur. lstediklerinden daha fazlastm ~ zetelerde ~tkan haberler ha
: ba§aracaklard1r. Tuttuklar1 yol dogrudur. : yalidir. <;ünkü Prusya ba§ba 
~~.:::u;;;::t:::;;1llii=..t:a~~1i::.t:::a++•lS;:.t:u::::t:::;;1~~J;;:.t::u;;::~~~ kanmm Bulmaristana yapbg1 

Habe~istan, her ü~ devleti 
ehemmiyetle aläkaland1ran 
bir yer oldugundan ü~ dev-

1 letin bu i§ hakkmda konu~-
malar yapmalar1 noamal bir 
§Cydir. 

Bunun böyle olmas1 ise 
konu~mamazhktan dogabile-

BAV LITVINOF 
Moskova 29 (A.A) Bay 

Litvinof Cenevreden Mosko
vaya dönmü§tür. 
- -
cek s1kmb]ar1 giderir. 

Kimse italyay1 s1k1§hrmag1 
(Sonu 4 üncüde) 

~ ~ ~ 

Y eni yapt1r1lacak posta va
purlar1 i~in temaslar 

Dügünde Madam göreti .ta~amen özel i~i. 
med isminde iki arkada§m 

Cinayet Elmasyan1 vak'adan sonra birdenbire 
--~-• ~--- Öldürenlcr bulundu.. ortadan kaybolduklari nazan 

l\1ahrnud bahasuu istanbul (Hususi) _ Sari- dikkati celbetmi§ ve bunla-
Yaralavan Alivi yerde Madan Elmasyan is- rm e§käli Emniyet müdürlü-
()Idürd~1 .1 minde zengin bir Ermeni gü tarafmdan memleketin 

Hartm, (Hususi] - Bar
tma bagh Hasanlar köyünde 
bir cinayet olmu~tur. Dügün 
münasebetile köyfüler rak1 
i~ip davul ~ald1rarak egle
nirlerken Gebe~ oglu Ali 
eyice sarho§ olmu~ ve davul
lari kendi emrinde ~ald1rmak 
istiyerek davulculan tehdid 

kadmim on yedi yerinden her tarafma telgrafla bildiril 
yarala~ak suretile öldüren mi§tir. 
katiller nihayet aradan utuz iki gün evvel de Zongul-
alb gün ge~tikten sonra ya- daktan istanbul:Müddeiumu-
kalanm1§lard1r. miligine gönderilen bir tel-

ilk günlerdenberi ehemi- grafla tarif olunah kimsele-
yetle yap1lan tahk1kat sira- rin Zonguldakta yakaland1k-
smda evvelce Madam Elmas lari bildir1lmi§tir. 
yamn evine s1k s1k girip Katillerin bugün veyahud 
pkmakta olan Mehmed oglu yarm §ehrimize getirilmeleri 
Mehmed ve Salih oglu Meh beklenmektedir. 

„.„„„„nu1•4'1tlUldlutlHNlltl&tHHHllllHU- 1ouuo11un111111111u1111111111111t1tlltllllllllllllllllltllllllllfHIDllWlflf„ .... ......._. 

Nas1l anlam11? ... 
~ ·a==--~~----r-r"'·-----------..-,.--~ ... 

Erkek - Size a~k1m1, sadakatimi, fedakärhg1m1 isbat et-
mege geldim. ' 

Kad1n - Ya ... Bugün maa1 m1 verdiler?! .. 



Sabife 2 ( Halk1n Sesi J 

~~ ~~~~8~~~~~~: Yakac1 
1 11J m,·. U 1 • ~. l!l3 m = II y 1 
[i „oo.. ~ 0 UD 
~ Türklerle K K ~ (:irkin tecavüz 
~ ar§I ar§ya ~ 1 istanbul (Husuai) - Ev-
~ Y azan : Türk\:eye <;eviren : ~ velki gün Kartal civarmda 
~ ANRI FÖY RE~AT ISANLI IJI ~ok ~irkin bir vak'a olmu§- • 
~~~~ - 66 - ~~~~ tur. Ve ald1g1m1z malümat 

J () J\gustosta ~lUStafa l(aJllal, 8 inci f1rkayJ §U~:~ksi admda kirk ya§

ConkbayJrJllda Baldvin grubu üzerine süngü Iannda bir kadm hasta ~o
hücun1una sürn1ü~ ve bu gruba bir <;ok zayi- cuklarma bava tebdili yap-

at vererek geriye tardediltni~ti tarmak i~in yakac1kta bir ev 

Ögleden sonra ikinci ka
demeden birinci taburu ileri 
alarak yapbklar1 taarruz ise 
cenup grupundan geien 4 
üncü Türk firkasma t;atmi§ 
ve püskürtülmü§tÜ. Sabahle
yin ingilizler süratle hareket 
etmi§ olsalard1, Türk ihtiyat
larmm ak1m ba§lamadan ev
yel Marmara k1y1sma varabi
lirlerdi. 

Esad pa§a grupunun ihti
yatlan §U ande zaten sarfe
dilmi§ gibidi. 5 inci nrkanm 
büyük k1sm1 Anzak sag ce
nahmda yap1lan Kanhs1rt 
nümayisine gönderilmi§ti. 9 
uncu f1rka Kumtepeden 
Conkbyirma geliyordu. 

Cenub grupu kumandam 
Vehib Pa§a kendi te~ebüsile 
tasarruf edebildigi kuvvetleri 
karde§i §imal grupu kuman
dam Esad Pa§aya gönderil· 
mi~ti. General Liman ise 
henüz Seddülbahire ve Ana
dolu cephelerini zay1flatm~ga 
karar vermemi§ti. Sadece 
Saros grupu kumandam Fey· 
zi Beye Bolay1r berzahmdan 
büyük Anafarta üzerine yü
rümeg1 emretmi§ti. Enver 
Pa§a da JBolay1r berzahmm 
müdafaasm1 1 inci orduya 
tevdi etmi§ti. 

Böylece Azmakdere ~uku
runa tevcih edilen Türk k1-
taah ise mesafenin uzakhg1 
ve murasala mü§küläb yü
zünden ge~ varcaklard1, Bu
na läz1m olan zamanm, Türk 
ileri karakollarmm azim ve 
sebatile kazamlabilecegi me~-
kük idi. <;ünkü Vilmer gru
pu 24saattir gayaimüsavi ~e
rait ve kuvvetlerle cereyan 
eden muharebelerde 1500 
mecuduna inrni§ti. Binaen
aleyh ingilizlere umumi su
rette azim ve süratle hare
ket ederlerse gececek iki 
gün zarfrnda büyük bir za
fer kazanabilirdi. 

lngilizler i§te bu maksadla 
7 agustosta tarruza ge\:ti
ler: 

Ankazlar geceleyin yaphk 
lar1 takarrüb yürüyü§ile yor
gun dü~tülerdi. Zuhhtepe 
dedikleri 261 rakamh tepe
den Kuca~imene müteveccih 
s1rtlan brmamrlarken, muka 
bil s1rta takiben Kumtepeden 
gelmekte olan 9 uncu Türk 
farkasmm ( miralay Kanengi 
serin f 1rkas1 ) kolba§alarma 
\Ältm1§lard1. 

Sabahleyin vukubulan mu· 
harebede Anzaklar muvaffak 
olamama§ ve Cokbaymm ele 
ge~irememi~lerdi. Ögleden 
sonra ikinci kademeden bir 
ka~ taburu ileri alarak yap
taklar1 taarruz ise cenup gru 
pundan geien 4 üncü Türk 
f1rkasma ~atm1§ ve püskür-
tülmü§tür. • 

4 üncü Türk f1rkas1 Koca
~imen §imalinde, 9 uncu f1r
ka merkezde muharebeye 
girmi§, 8 inci f1rka ise Conk
bay1r1 cenubunda toplanmak· 

ta idi. 8 Agustosta Anzak
lar, tekrar Conkbaymna ta
arruz etmi§ ve bilhassa za
bit\:e azim zayiat vermekle 
beraber burasm1 ele ge~ir
mi§lerdi. Buradan <;anakale 
bogazmm büyük bir k1sm1 
görünüyordu. 0 suretle ki 
Sulvaya ~1kan 9 uncu kolor
du da bir gayret yapsa zafe
rin kazamlmas1 pey yakm 
gibiydi. 

9 Agustosta G eneral bid
vud Anzaklar1 t ekrar taar
ruza sevketmi§, fakat as1I 
taarruz grupu cephede ga
yet dik ve sarp tepelere te-
sadüf ederek ve Conkbay1-
rmdan yan ate§ine ugriya
rak muvaffak olamamt§b. 
Anzaklar 5 agustostanderi 
sadece bu mmtakada bir 
ad1m ilerlemeksizin 8500 in· 
san kaybetmi§lerdi. 

10 Agustosta Mustafa Ke
mal, 8 inci f1rkay1, Conkba
ymnda Baldivin grupu üze
rine süngü hücumuna sür
rnÜ§ v~ yar1yar1ya ku§ablm1§ 
olan bu grup 3,500 zayiat 
vererek karmakar1§1k bir su
rette geriye tardedilmi§ti. 
Anzaklann bu maglübiyeti 
kati idi. Kanhsirt nümayi§i 
hari~ olarak §imdiye kadar 
20,000 insan zayi etmi§lerdi, 
yalmz 12 inci firka 10,500 
mevcudundan 6000 ki§i kay
betmi§ti." 

IN Giltz T ARiHiNE 
GÖRE 

Bu 9 ve 10 agustos mu
harebeleri i~in, ingiliz remi 
deniz harb tarihi §Unlan 
yaz1yor : 

9 Agl!stosta Conkbay1r1 
ile s1rt üzerinde diger tepe
ye gayet §iddetli bir hücum 
yapild1. Sabah olurken ge
milerdeki ve karadaki top
larmhepsi buralara mütemer
kiz bir ate§ a~blar. o~ ~ey
rek saatte tepe ba§tanba§a 
alev ve ate§ i~inde kald1. 
Müteak1ben ii~ koldan hü
cum edilek iki tepe arsm
daki münhat mevki, seri yü
rüyü§le elde edildi. Buray1 
zapteden askerkerlerimiz Bo
gazm i~ tarafm1 ve <;anak
kale kasabasmm altlarma 
gördüler. Türklerin bu k1ta
ab oradan alman i~in yap
taklan bütün gayrete ragmen 
askerlerimiz mevkilerini mu
hafaza ettiler. Diger taraf
larda hücum muvaffak1yet
sizlikle neticelendi. 

[ Arkas1 var ] 

tutmu§tur. Cuma günü Arak-
si bir i§ i~in Y akac1ktan 
Kartala gitmi§, i§ini bitirdik 
ten sonra otobüs beklemek 
istemedigi cihetle, Yakac1ga 
yaya gitmek i~in Kartaldan 
yola \:Ikmi§hr. 

Fethi admda bir sab1kah 
ile arkada~1 Mustafa Arak
sinin yalmz gittigini görünce 
gizlice arkadan takip etmi§· 
ler ve Kartal ile Y akac1k 
arasmda ta§Ocaklan denilen 
ücra yerde zavalh kadmm 
önüne ~1karak münasebetsiz 
lik yapmaga ka kt§mt§lard1r. 

Kadmcag1z cvll ve ~ocuk 
annesi oldugunu soyliyerek 
bu iki hc> ydudun e.linden 
kurtulmak istemi~ ise de 
Fethi ile Mustafa dinleme
mi§ler ve biri bi~akla d1geri 
ta§la kadmcagaz1 bir ~ok 
yerlerinden yaralay1p yolun 
kenarmdaki hendege yuvar
lam1§lard1r. 

Bu iki §erir arzularma nail 
olm1yacaklarm1 anlaymca ka
dm1 hendekte kanlar i~indc 
b1rak1p savu§rnu§lal'd1r. 

Araksi yaralann ac1sile 
bir müddet hendegin i~inde 
baygm yatt1ktan sonra ken
dine gclmi§ ve oldugu yer
den kalk1p o civarda tam
d1g1 bir adamm kö§küne 
giderek hädiseyi anlatmi§br. 

Vaka zab1taya bildirilmi§ 
yarah Araski derhal Kartala 
götürülüp tedavi altma ahn
m1§br. 

Arakisin verdigi e§käl üze
rine üzerinc zab1ta F ethi ve 
ve Mustafa adlarmdaki iki 
§erm yakalay1p tahkikata 
ba§lam1§br. 

e 
Kar§1yakada Kemalpa§a 

caddesinde Rayegän soka
gmda 48 No. h iki kat, alb 
oda, iki salon, bir mutbah, 
\Älllla§1rhanesi elektrik tesi
sab mevcud bir bab haue 
kirahktir. Talipler idarehane 
mize müracaat cdcbilir. 

H s si ers 
Mual C>m eri 
llk, orta ve lise mckteple

rinin her türlü derslerini ve 
lisan derslerile gayct ehven 
surette ve ~ok kuvvetli olarak 
yeti§tirip her halde muvaffak 
etmegi taahhüt ederler. 

Adres: Arapfurunu Yagc1-
lar sokag1 12 numarada 

muallim 
Arif Okur Er 

Y az1n s1cag1ndan korkmay1n1z 
Kt§m ismmak i~in belki kömür zahmetini ~ektiniz, fakat 

yazm, s1caktan i§kence ~ekmiyeceksiniz ~ünkü, clinizde, ce· ~ 
binizde gezdirebileceginiz, masanazm, yatagm1zm kcnarma 
ili§tirebileceginiz mini mini ve zarif bir el vantilätörü her 
saat i~in imdadm1za yeti~ebilecektir. / • 
Sat1§ yeri : lzmirde n 
civar1nda [ Hüseyin Hüsnü ] 

ticaretanesidir 

Osmanl1cadan 
TÜRK<;EYE KAR~ILIK

LAR KILAVUZU 

i 
iktitif etmek - Dekmek, 

dev§irmek 
iktiza - Lüzum 
Hasbelikhza - LüzumJu

mundan dolay1 
Muktazi - Lüzumlu 
ila etmek - Yükseltmek 

yüceltmek 
ila~ - ila~ 
Tedavi etmek - Eyilemek 

bakmak 
iläm - Beigin 
IIäm etmek Beldirmek 

(Bak: Teblig etmek) 
itan - Bilit 
ilän etmek - Bilitmck 
ilam harbetmek - Sava§ 

n~mak 

iläve - Ulamn 
ilave ctmek - Ulamak 
flca (Bak: Ccbir, sevk) 

Zor, zorlama 
iielebet - Hi~ bir zaman 
ilga - (lagv) ctmek -

Kald1rmak 
ilhah (Bak: ibram 1srarj 
iJhak etmek - Katmak 
Mülhakat - Baglanb 

ilham - Esin 
ilham etmek - Esinmek 
Mülhem olmak -Esinmek 

ilim - ilim 

Älim - llimen 
Maliimat - Bilgi 
Malumath - Bilgin 
Ukalä - Bilgi~ 
Marifet - Bilim 
Mütebahhir - Bilge 
ilka etmek - B1rakmak 

atmek 
hkah etmek (Bak: 

etmek) - A~lamak 
III et Dert 

Telkih 

ilsak etmak - Biti~tirmek 
kavu§turmak 

tlsak etmek - Yap1brmak 
lltisak etmek - Biti§mek 

kavu§mak 

iltisak etmek - Kayna~
mak (kemikler i'rin) 

iltisak hatlan 
kollan 

iitisat noktas1 
noktas1 

iltibas Benze§im 
iltica eh:iek - S1gmrnek 

llticagäh, melce - S1gi-
nak 

Mültcci - S1gmak 
iltihab - Yang1 
iltihak etmek - Kati'mak 

iltifat (tcveccüh} - Yöncl 
iltifat (tcveccüh) ctmek 

Yönclmek, yiizc bakmak, 
ho§ davranmak 

iltima ctmek - Par1lda
mak, yalp1rdamak 

iltimaat - Yalpm 
iltimas (sahabet ctmek) 

Kay1rmak 
iltiva - K1vr1m 
iitiyam bulmak -Onulmak 
lltizarn etmek - Tutmak, 

yan ~1kma!t, yan olmak 
ilzam etmek -Susturmak 
ima - imay 
ima etmek - imaylamak 
imal etmek - Yaprnak 
ima)ät - Yap1m 
imaläthane -- Atölye 
Aemeli - Pratik 
NazaAi - Teorik 
imale ctmek - <;evirmek 

yahrmak, egmek 
iman inan 
imar etmak -

mak 
imdad ctmek 

Baymd1r-

(Arkas1 Var) 

General 
Kondilis 
Selanikte •• 
Sec;in1 p1·oapagandas1 

ic;in iJk söylevini 
vcr<li 

Selänik (Hususi) - Bura
raya geien Ceneral Kondilis 
ilk se~im mücadelesi söyle
vini verdi. Dinleyiciler pek 
~oktu ve Kondilisi mütema
diyen alk1§hyorlad1. 

Kondilis söylevinde hükii
metin isyandandan evvel ve 
isyandan sonra muhaliflerin 
~1kard1klar1 zorluklara rag· 
men memleketin idaresinde 
muvaffak oldugunu anlatarak 
ahaliye en makul siyaseti 
takip edeu <;aldaris namzet· 
lerine rey vermege davet 
etmi§, memleketin rcjim me 
selesini se~im propagandala
rma alet ederek demagoji 
yapanlara reylerini vermelcri 
ni ve hele Krnlhg1 en önce 
inkär edeu Metaksastan sa
kmmnhmm tavsiyc ctmi§tir. 

Salihli ticarct ve sanay1 
odusmdan: 

Mustafa oglu Mehmet Ka
yahan ticaret unvam ile Sa
lihlide belediye caddesinde 
91 numarah dükkända mani
fatura üzerine ticaret yapan 
Mustafa oglu Mehmet Kaya
hanm bu unvanmm kanunu 
ticaretin 42 ci maddesi mu
cibince sicilin 156 numaras1-
na kayt ve tescil edildigi 
ilän olunur 
H. Sesi 30/5/935 S. N. 1569 

Makbufe Akm Ticarek 
unvam ile Salihlide belediye 
caddesinde 93 numarah dük 
kända manifatura üzerine 
ticarct yapan Makbule Ak1-
nm bu unvanmm kanunu ti
caretin 42 ci maddesi muci
bince sicilin 155 numarasma 
kayt ve tescil edildigi ilän 
olunar. 1568 

Al a c kl1lara 
..• d ' u e .•• 

Alsancakta L„ezzet 
Lokanta A<;1ld1 

Tekmil e§ya vedavah mü
cedded olmak üzere Alsan· 
cakta Bornova caddesinde 
kö§ede a~1lan yeni 1okantaya 
Alsancakhlarm bir dcfa te§
rini bekleriz. 

Müntazam serv1s, nefis 
yemek, yalmz Jokanatm1zda 
bulabilirsm1z. 

Bir defa mutlaka tecrübe 
cdiniz. 

Alsancak Bornova caddesi 
kö~esi No. 101 

Osman Nuri 
[ D: 20] 

Resmi ilan 
tarifemiz ,---oo---

ilän Mü§terilerimize 

On kuru~ yerine 
dört kuru~ ! 

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

30 MAYIS 

F1rsat 
Bir taraf1 yeni a~1lan 20 

metrelik Kerner tramvay cad
desine bir taraf1 eski Kemer 
caddesine ve diger yüzü de 
Elvan sokagma naz1r §ehrin 
en k1ymetli yerinde her biri 
125 §er metre murabba1 iki 
kö§e arsa sahhkhr Almak 
istiyenlerin ayni caddede 
Halk eczanesi yamnda tahrni~ 
Bay Etem müracaat etmes• 
ilän olunur. 

Ga vri n1enkul n1a l-
.1 

lar111 a<;1k artJrn1a ilat11 

izmir ikinci icra memnr
lugundan: 

Ali Fikriye bor\:lu Ali Ri
zanm ve diger veresenin ub
desinde kay1dh ve tapunun 
929 tarih ve 30 s1ra numa
rasmdapKarata§ tramvay cad-· 
desinde eski 123 yeni 91 
numarah ve bir kap1s1 da 
sayfiye sokagmda 1 numa
rah hanenin 684 hisse itiba"' 
rile 254 hissesi müüayedeye 
vaz edilmi§tir. Hanenin ta"' 
mamen 3000 Iira k1ymet koJt"' 
mu§tur. 

Tarihli ilänmdan itibarert 
(30) gün müddetle a~1k ar
brmaya \:Ikar1lm1§br taliP 
olanlann k1ymeti muhamme' 
nenin yüzde yedi bu~ugu nis"' 
betinde pey ak~esi veya mil
li bankanm teminat mektubU 
vermeleri ve arbrma 117/935 
t arihine müsadif eden pa:z:ar- hi 
tesi günü saat (11) de dafte"' 

de icra olunacakhr. Mü~te
rilere ait 34/3516 numarab 
dosya irae olunabilecegi gibi 

fazla izahah läzime dahi ve"' 
rilir. Talipler bu husu1u1J 
daireye talik olunan a~1k ar"' 
brma §artnamesini 1/6/935 
tarihinden itibaren okuyabi"' 
Jir baklan tapu sicilile sabit 

olm1yan ipotekli alacakhlat 
ile diger aläkarlarm ve irti"' 
fak hak sahiplerinin bu halV 
lanm ve bu hususla faiz 11e 

masrafa dair olan iddialar11t1 

evrak mi\sbitelerile yir gün 
i~inde icra dairesine bildir
meleri aksi halde haklan ta"' 
pu sicilile sabit olmadrkc• 
sab§ bedelinin payla§masmda' 
hari~ kalacaklar1 ve tayin edi' 
len zamanda arbrma bedeli 
gayri~menkulün yüzde yetllli~ 
be§ini bulmad1g1 takdirde eSJ 

son arbramn taahüdü ba1'• 
kalmak üzere arhrmanm oti 

be~ güe daha temdit edeil· 
mek suretile 1617 /935 tari' 
hine müsadüf edcn Sah günii 
saat 11 de gayri menkul efl 

~ok artirana ihale edilece1'-
tir. Sah§ pe§in para iledit· 
Mal bedeli almmadan teslill' 
edilmez, mal bedeli verilmet 
ise ihale kadar1& feshedilif 
ve kendisinden eyvel "en yii1' 
sek teklifte bulunan kiJI15e 
arz etmi§ oldugu bedel jle 
almaga raz1 olursa ona ihale 
edilir, o da raz1 olmazsa iC' 
ra dairesince hemen on be~ 
gün müddetle arbrmaya ~11'11 

nhr. Bu arbrmay1 alakadar' 
lara teblige hacet olmaytf 
yalmz ihale iktifa olunar•~ 
en ~ok art1rana ihale edile: 
rek her iki halde birincl 
ihalc edilen kimse iki ibafe 
arasmdak farktan ve dige' 
zararlardan mes'ul oldugu „e 
ve tapu harcmm belediye "~ 
vak1f icarmm vc yüzde i1'1 
bu~uk delläliyenin mü§terif 
ait oldugu ilän olunur. 

(1573) 
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~-t..tt*~f •l I As m s hu 
t Y AZ GELi CE ~ Kullanan neler 

! 
f(1~hklan atar ve yazhk elbiselerin1izi aranz >+ okusun 
Ya~hk elbise yaptmrsamz bunu zevk, keyf ve ne~e ile ~ 
gey1nebilmek i~in her halde hükiimet konag1 kar§1smda )+ 1 <;ama§irda kullanmak i~in 

~ M h d Z k• b• »' pek nefis ve gayet pi§kin 
1( „ e me 1 e 1raderi » 1 birinci nevi (ye~il sabun) ~l-
~ f erzihane~inc ko~u~uz. ~ize bu}~ik~ek )f- kard1k. Kullam~ta beyaz sa-
~ sanat muessesesm1 tavs1ye ett1gmuz ~ bundan fark1 yoktur. Kilosu 
~~ i~~in bize de te~ekk ü r cdeceksiniz » torba ile 17,5 kuru~tur. Ko-
~ '9~+~~~~ :\C'IC ~ ~'$~~)$'+t'PP$!f.~j kulu beyaz sabunun kilosu 

Nihayet rt ld m 

• 

torba iJc 24 kuru§tur. Sabun-
lar1m1zdan ~on memnun ka
l1rs1mz. 

Sab§ yeri: <;ankm ~ar§tSI 
4 numara 

Sabuncu ASIM 

F 
• i e 11 

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

En son usullere uygun 
elektrikle fotograf ~ekilir. 

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

„ -·----- -·-· 

z za a 
1 l 

rt1 erkes 

A 
e s cat 

ASI 
Dl 

G A~LADI 

Yeni yap1lan ve ~\ltnan profesörlerinin 111üten1adi nezareti aJt1nda 
9ah~an hu fabrikan111 c;1kard1g1 kun1a~lann1 

m • mkans1zd1r 
... rerzilcrden Bu Fabrikan111 l{ur11a~lann1 

istevin iz 

e e 

• 

' 1 Jin1itet 

da 
r 

.; 

• • IDiZ 

LA ZADE 
Sirketi 

VE EYTAM 
NKASI 

b· ...,,..--~---~---~-~-„---~--
)~, ba~ agn]anndan hayatun dain1i bir azap 

tan ibaretti. Fakat gripin beni bu 
1ztJrapJardan kurtard1 

Hamak usta 1 ge di 

~~~ a.z1n bogucu s1caklarmda, hah~ede sayfiyede ho§ca vak1t 
~Q~t'tnek i~in bir tane hamaga ihtiya~ vard1r. Karyola i§ini 
t~0 r .her boyda hamak, ~c§it av torbalar1, pazar fileleri, 
hq

11
r ~tlelerini YoJ bedestan No. (3) E. Ruhi Taga ticarct-
tsinde bulabilirsiniz. 

YAZ GÜNE~· 
y Derime hi~ tesir etmez, Karartmaz ~ünkll . . 

A. Z, K I ~ 

Lüks 

f;'erit 
nj k y ACs1z KREM 

"Ul1an1r1m. 
\ C) b 
~~~t Cni kI§ID SO-

~t~ an YÜz derimin 
it'Q.i~tna, ~atlamasma 

~,l\ .l <>ldugu gibi ya-
"ct .• 

~. ka. &une§ yakmas1-
~~da ta~trnasma kar
Uir .elrrndeki siläh 

ltltsiniz nedir ? 

y~~erit) 
&s1z Krern 

~~t'k idir. 

ez Fer1•t ~ i F A 
Deposu eczanesi 

Hükiimet s1ras1 

0 r 

Her ycrde satihr. 

GABY MORLA Y - ANDRE LU GUTE 
JEAN MAKS ve kü~ük JEAN BARA 

tarafmdan temsi) edilen mevsimin en büyük 
filimlerinden biri . . , 

Ayr1ca 0 
Dünya 

S Havadislcri 

FiATLAR 

Hercrün ve Her Seansta l°) 

25 - 35 - 50 Kuru§tur 

SEANSLAR 
Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15 

Sergisinin Yen i 
~e~itleri 

VE 

„yük Tenzilat1 
Tuhafiyeye ait bütün ihtiya~larm1z1, hediyeliklerinizi e§i 
görülmemi§ ucuz fiatlarlar izmir hükümet caddesinde 

Sen1si Hakikat 

Uc zl k Sergisi nden ahmz 

Sayg1deger mü§terilerimizdcn gördügümüz büyük ragbet · 
ten ald1g1m1z ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek ~ok 
~e§itler getirdik. Ji'iatlar1m1z ~ok ucuz olmakla beraber pa

c zarhkbk yorulmadan tuhafiycye ait bütün iht ya~lar101z1 ve 
hediyelilderinizi alabilirsiniz. 

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

geri getirir paramz1 tamamen ahrsm1z 

Sati~lanm1z her vak1t nnthayyerdir 
" Y)(• ~ )(.t«>+«>f.«>f.-t()f.f()f.+()f.+()t)t>f 
* · elParispanayinm~ 

• d. • :A: yaret e 1n1z ~ 
18 MAVISTAN 3 HAZIRAN 1~35 E KADAR § 
f„"azla n1all1n1at a)n1ak i<;in lztnir Frans1z § 

Ceneral konsolos]uguna veya lzn1ir :A: 
Frans1z rficaret Odas1na 111üracaat ~ 

«~« ~:«»«»«»«»«~fe>f.+c+c>t+c>t 
~ ~-1 lf" ~~ ~~i~~ l~ i~g~i~l;«t(!] 

EL A idaresinde Milli A 
Kütüphane Sinemasmda • 

Y almz büyük eserlerde rol alon 3 büyük. y1ld1z ' 
FRlDERIC MARCH - MIRYAM HOPKINS • 

PHILIPS HOLMES ' 
tarafmdan e~siz bir muvaffakiyetle oynamlan lqBI 

Y AK KORKUSU 1 
hakiki hayattan mevzu alan a§k ve his filmi e 

iläve olarak, Türk filimciliginin ilk opereti : A 

üze~!!~ ho~!~~tira~1!~!~!~~ ; 
tekrar dinliyebilirsiniz 1 

FiATLAR: Salon ve Balkon 25, Hususi 45 kuruttur dlli 

SEANSLAR -,p, 

15,30 - 18,30 - 21,30 1 Kar1m Beni Aldabrsa ' 
Ya§a'mak korkusu 17 - 20 1 

Pcr§embe ve Cuma günleri 14 te ba,lar 
i~419i„. i„„.„„. 
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Cumartesi gününden itiba
ren s1caklar dolay1sile da
irelerde ~ memurlar sabah se
kizden saat on dörde kadar 

~~ah§acaklarm1 yazmi§hk.Ad
liye daireleri memurlari da 
Cumartesi gününden itiba
viläyet daireleri gibi saat on 
dörda kadar ~ah§acaklard1r. 

Araba fkazas1 . 
Hilälde Daraga~ caddesin

den ge~mekte olan Abdullah 
oglu Mustafa idaresinde bu
Junan 6 ya§larmda bulunan 
Firiye admdaki k1za ~arph
rarak ayagmdan yaralanma
sma sebebiyet vermi§ ve 
ka~ml§br. Arabac1 zab1taca 
aranmaktad1r. 

ir Iman 
J=>ro kac;1rd1g1ndan 

tcvkif cdildi 
Alsancak vapur iskelesine 

bagh bulunan Alman ban
d1rah Akka vapurundan ka
~ak Alman pro sigaras1 ~1-
kanrken yakalanan Hambug
lu aym vapur makinisti ~ö
tayder ihtisas mahkemesine 
verilmi§ ve tevkif olunmu§
tur. 

Ehliyetsiz ehe 
Orhaniye mahallesinde Y o

ku§ba§1 sokagmda 25 say1h 
evde oturan bayan Melek 
bir ~ocugun ölümüne sebe
biyet verermek su~yJe adJi
yece tevkif edilmi§tir. 

Bayan melek, kom§usu 
bayan Vefianm dogumunda 
ebelik ruhsat1 olmad1g1 hal
de bulumu§ ve bayan Vefi
anm ~ocugunu fenne uygun 
olm1yarak ald1g1 i~in ~ocnk 
ölmü§tür. Kendisini mahke
meye verileccktir. 

Y 1n Tire 
Gezintisi Var 

Turing ve otomobil kulü
bünün özel trenle yarm Tire 
ye yapacag1 gezinti i~in komi 
tece büyük haz1rhklar yap1l
maktad1r. 

Gezmenler (Seyyahlar) Tire 
de haz1r]acan otobüslerle 
Kaplan ve Pa§a ~e§meleri 
yaylarma götürülecektir. Oto 
büsler 10 - 15 dakikada bu 
yaylalara varacakhr. Yayla
lar kestane ormanlarile kaph 
ve gayet serindir. 

Buralarda mikyas1 iki de
rece olan soguk sular var
d1r. Gezinti ~ok eglenceli 
olaeakhr. 

000000000000000§ 
§ Tezgiihtar § 1 Bayan Aramyor 1 
g Orta tahsiJli, bayan ve 
8 bay e§yas1 satmak üzere 
8 tezgähtarhk yapmaga rnuk-1 
8 tedir bi~ bayana ihtiya~ g 
§ vard1r. Istiyenler ya mat- 8 
§ baam1za veyahut [3811] re a 

telefon edebilirler. 8 
vu„yo,..u;,.,A.J.X~~ 

l"defon 

No. 

( Halk1n Scsi ) 

' Almanvada mecburi askerlik hizmeti baz1 
yerlde 55 ya§ina kadar olanlar 

askere al1nacak 
Berlin 29 ( A.A ) - Mecburi askerlik hizmetinin ihtiyat te§kiläb kara bak1mmdan son

radan yap1lacak. 
~imdilik her askerlik mmtakas1 ihtiyat kuvvetlerinin ha§hcas1m kendi mmtakalarmdan 

tedarik edeceklerdir. Fakat dogu Prusyas1 gibi ana vatandan ayr1lm1§ ve kendi savgas1m 
kendisinin yapmas1 läz1m geien ve nüfusu az olan bu mmtaka i~in sü bakanhg1 mecburi 
askerligi 5S ya§ma kadar ~1karm1§ ve ikinci bir sm1fm 1910 sm1fm1 da siläh altma ~ag1-
r1lm1§br. Önümüzdeki senelerde 1915 liler ile 1911 liler, 1916 hlarla 1912 liler ve 1917 
lilerle de 1913 lüler ayni zamanda siläh altmda bulunacaklard1r. 

111;11 
ll11dll 

,,,„,,, 
~' 

1i;i1 
l 11111 

italyan - Habe§ anla§mazl1g1 : u an pa az-

c!!~,~:~~~a~1!~~.~?.! ~~r~!,!1.,j j Iar .h~.h1 irine 
hakemlik i§inin düzeltmek i~in Cenevrede kalm1§ olan Ha- 1 g1r 1 er 
be§istanm Paris el~isi ile gÖrÜ§rnÜ§tür. . 1 Bin;ok napazlar halka 

Genei sekreter hakem komisyonunun toplanma tarih ve hcvannanle da<.qtttlar 
yerinin kararla§tmlmas1 hakkmda her iki tarafa yard1mda .:_t. (H -) ,..., B „ • ma usus1 - ugun 
bulunmay1 teklif eylemi§tir. b d 1 b' 'b' l · ura a papay.arm 1n 1r en 

lrlanda hükumeti genel ilbay 
l1g1 kald1r1vor 

Düblen 29 (A.A) - Ba§bakan bay dö Valera lrlanda 
diyetindeki diyevinde hükumetin genel ilbayhg1 kald1raca
g1m bildirmi§tir. Bu plämn ger~ekle§mesi i~in ana yasada 
degi§iklik yap1lacakbr. 

Ayr1§ lideri §imdiki genel ilbayhk ödevleri her hangi gen~ 
bir i§yar tarajmdan yapalabilecegini söylemi~tir. Genel ilbay 
yahz lngiltere ile lrlanda arasmda irtibat vazif esini göre
cektir. 

11„1 
haull 

1~11 
ltu..sl 

1~1 
1!11111! 

IP ~I ..... ll"''ll 
~d 

• 
lngiliz - Alman deniz gÖrÜ§-
meleri 4 Haziranda yap1lacak 

Berlin 29 (A.A) - Haber verildigine göre donanma hak
kmda iogiltere ile Almanya arasmda yap1lacak müzakere
lerin tarihi 4 Haziran olarak belli edilmi§tir. Müzakerelar 
Londrada yap1lacak ve Alman murahhas hcyctine bay Ri
bcntrop ba§kanhk edecektir. Heyeti murahhasaya amiral 
~ustcr, korvet kaptam Fon Kiderlen ve Almanyanm Londra 
At~enava.h yüzba§I Vasner dahil bulunmaktadir. Alman 
heyeti murahhas1 hafta sonunda Londraya gidecektir. 

::.:J :~~ r·:;:: s r•1 r•; [•~ ~;;~ 

Ermeni meslekda§lar1n k1van~ 
veren bir tel yaz1 1 

Ankara, 29 (A.A) - Türkiye birinci Basm Kurultayma 
Ermcni dilindeki Türk gazeteleri delegesi olarak i~tirak et
mi§ olan Bay Samh Basm genel direktörlügüne ~u telgraf1 
göndermi§tir : 

Kurultay1m1z münasebetile bize kar§I göstcrmi~ oldugunuz 
yüksek karde§lik muamelesinden candan te~ekkür cderkcn, 
yurd i~lerinde Türk Ermeni gazetelerinin digcr hern§ehrile
rinden aynlmamay1 prensip olarak kabul ettiklerini yüce 
büyüklerimizle Ankara ink1läb muhitinin bizde b1rakhg1 silin
mez hahra vc heyecanlarmdan h1z alarak bundan soura da 
ödevlerini daha büyük bir anlayi§la ve bütün kabiliyetlcrile 
ifa edeceklerinden büyük §ereflerimizi tcmin buyurmamz1 
derin saygilanmla dilerim. 

'!;,11 l~I f.- ll~lll 11~11 1';11 ~!:II ll""lf 
~ llM!J b1N1d - .:. ltbodl bioull b1u1ll llhdJI ~ 

Hava tehlikesini bilenler lis
tesine yaz1lan yurdda§lar 

Ankara, 29 (A.A) - Ha- : ti§ ha§kam 20.559- Refik 
va tehlikesini bilen üyüler Kültür B. orta tedrisad G. 
listesi : M. 20.S60- Rasim Kültür Ba-

SSO- Bay Hamit F ettah kam direktörlerinden, 20.562 
Ankara posta ve tercüme Muhiddin ist. T. H. kurumu 
memuru, 20.5S- Kemal Yük- ~· muhasebecisi 20,526 - Dr. 
sel Ankara posta ve abone Celäl Kültür B. Ba§müfetti§i 
memuru, 20.552- Cevat Tuna 20.563 - Dehim ist. T. H. 
Ankara posta mevrude M. 
20.553- Ridvan Nafiz Kültür 
Bakanhg1 müste~an, 20.5S4-
ihsan Nafiz Kültür B. Talim 
T er. ba§kam 20.555- Hardar 
Kültür T. T. T. üyesinden, 

20.556- Nevzad Kültür T. T. 
T. üyesinden, 20.557- Tevfik 
T. T. T. üyesinden, 20.558-

Kurumu S. de 28.564 - Sa-

lim ist. T. H. K. ~· memur 
20,565- Käz1m ist. T. H. K. 

~· veznedar 20.556 - Advi
ye ist. T. H. K. $. memur 
20.657 - Radiye ist. T. H. 
K. S. memur 20.S68 - Hilmi 
ist. T. H. K. ~· Me, 20.569-
irfan ist. T. H. K: ~· Me. 

aleyhincle k1yam1 önemli (mü-
him) bir hädise ~ekJinde 

1 ba§göstcrmi~tir. Atinada bu
Iunan Golos, Zakintos ve 
eski Florine metropolidleri 

Atina ba~ piskoposundan izin 
\ almadan kiliselere gidcrek 
1 äyinler yapm1~lar ve Atina 
\ Seninodmnun ve ba§ pisko-

p'>sunun aleyhinde fsöylevler 
vererek eski takvimin geri 

1 
getirilmsinde israr etmeleri 
ifin halka beyannameJer da
g1tm1§lard1r. Bu Ü'r metropo
Iid ba~larma toplad1klaa 1 bir 
~ok bapazlarla birlikte eski 
takvim getirilmezse Atina 
ba§ despotu ilc Sensinedu 
aforoz cdeceklerini söyle
mektedirler. 

Sensinod bunlan serke§
Jikten vaz ge~mcgc fag1r
mekta, aksi takdirde paye
lerinin geri almacag1m söy
lemakte ise de bunlar aldir
ma makted1rlar. Hühämci he
nüz hi'r bir karar vermemi~
tir. Papazlarm arasmda ~1-
kan bu hädisede bitaraf dur
maktad1r. 

Kad1na 
B1~ak 
"e . . ·? ~ r m1„ 

Dün saat ] 1 de Kemcr 
caddesinde 162 say1h dükkä 
nmda gazetcci Mehmed oglu 
Hasan ilc Musa k1z1 fatma 
arasinda dükkän mesclesm-

den ~1kan kavga sonuncia 
hasan Fatmay1 dövmekle be
rabcr b1i;.ak dahi ~ektigi §i
yet edildiginden tahkikata 
ba~lanmi§tir. 

kad1n kavgas1 
Düu saat 12 de T epecikte 

<;e~me sokagmda oturan 
Y ako k1z1 Roza ile Mehmed 
kans1 Münire arasmda kira 
meselesinden ~1kan bavga 
sonunda Roia eline ge~irdigi 
ekmck bi~ag1 ile IMünürenin 
son kalundan yaralad1gmdan 
tahkikata ba§lanm1~hr. 

J',. '-""" """""'"'""'"""~~ ~. 
K. ~· Me. 20.571 - Tevfik 
ist. T. H. K. ~. 20,572 -
As1m ist. T. H. K. $. Me. , 
24.573 - Ali ist. l'. H. K. ~· 
Me. 20.574 - Rauf ist. Läle
li Aparman Me. 20.576 -
Avukat Ahmed Läleli apart-

1 
man 20,576 - Zeki Läleli 

30 MAYIS 

o1aS· OR 
Altay - Göztepe tak1mlar1 

yar1n kar§1la§1yor 
Kent birinciligi ayak topu 

oyunlan biteli iki hafta oldu. 
Bununla beraber kentin bÜ-

tün gidi~leri durdu. Ayak 
topu heyeti toplanblarma son 

verdi Mmtaka heyeti iki 
üyesile düzensiz durumlar 
vermege ba§lad1 . 

Oynanmas1 läz1m geien 
f1rka §ilt oyunlarma ba§lan-

nuyor. Bunlar hep kulüp~ülük 
dü~üncelerile yap1hyor. 

Bu gidi§ bakahm ne za
mana kadar devam edecek. 
Heyet bu yönden bütün gi
di§leri durdururken kulübler 

de ~ah~malarma devam edi
yorlar. Altay-Göztepe kulüp-

leri yarm Alsancak top ala
nmda aralarmda özel bir 

Ce binden 
161 Liras1n1 
~almi§lar .. 

Dün iki~e§melikte ~erif 
Ali ~1kmazmda oruran Tahir 
oglu Hasan ailesile evinde 

yatarken gece belirsiz bir 
saata cümle kap1smdan br-

manmak surctile giren h1r
s1z yathklan odadan caket 

ve panlalon ceblerinde bulu 
nan 161 bu~uk lira paras1 

\:almd1gm1 iddia ettiginden 
tahkikata ba§lanm1§hr. 

--·-
<;ocugu 
f;ignedi 

Dün saat 15,30 da Musta
fa oglu Hüseyin idaresinde 
bulunan yol arabasile Gazi 

bulvarmdan Kordona dogru 

giderken bir bu\:uk ya§mda

ki Y a~ara ~arparak yere 
dü§Ürmü~ ve arabanm teker
lcgi ~ocugun üzerindcn ge

~crek yaralanmasma sebebi
yet vermi§tir. 

<;ocuk hastaneye kaldml
m1~ Hüseyin de yakalanm1~
br. 

Bu kadar da 
Sarho§luk 
Olur mu? 

Dün ögleden sonra saat 
19 da Karata§ta Asansor 

sokagmda oturan Menahem 
oglu Alber Strugo sarho§ 
olarak asausorun üstüne ~1k
m1§ ve evvela orada bulunan 

~ocuklan döverek kendisini 

asansordan a~ag1ya atmak 
istemi§tir. 

Yap1lan ihbar üzcrine yeti
~cn zab1ta memurler1 Alberi 
karakola götürmü§ler. Bu se
f erde kendisini karakola götü

ren memur bay Osmana söv-
mege ba§lam1§ "ve s1z 

bana kari§mazsm1z. Ba-
na ancak Filistin kar1§1r. 
Ben Filistini isterem. Gibi 
sözler dahi söylediginden 

kupa oyunu yapacaklard1r. 
Kentin en kuvvetli bu iki 
tak1mm yarm yapacag1 oyun 
\:Ok düzgün olacakbr. Top 
oyununu sevenler i~in bu iki 
tak1mm yarmki oyunlar101 
görmek her zaman ele ge~
mez bir f1rsatbr. 

Bu oyundan evvel iki ku
lübün ( B ) tak1mlari ara
smda da özel bir kar§ila~
ma olacakbr. 

Bugün izmir ü~üncülügünÜ 
üzerinde tutan Göztepe ba
kahm izmir §ampiyonu kar' 
§lsmda ne gibi bir son ala
cak. Kentin bu birinci smtf 
tak1mlarmdan olan Göztepe 
kar~1smda §ampiyonumuzull 
da alacag1 son kayg1 ile dur
maga deger. 

B. Musolini 
--=--rö'w __ _ 

(Ba§taraf1 1 incide ) 
dü§ÜnmÜ§ degildir. Fakat 
italya bu yolda yürümekle 

~ogä mal olacak bir sava§1 

atlahrsa bunda onoruna do' 
kunacak ne olnbilir? italY' 
Habe§istanda kendisine imti
yazh bir durum elde ederse 

fena m1 olur? Bundan ba~ka 
Uluslar sosyatesinin bir ~o~ 
uygunsuz sonu~lar verebHe' 
eck olan yeni bir buhra1' 

gc'rirmemesi gerekter. 
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~ Oz Dilimizi .~ 
~ Ogrenelim ~ 
~ HERGÜN 5 KELIME i. 
n NE$REDECEGIZ 1 
ll - 12 inci Liste - f 
tt 1 - Sukutu hayal _. J 
~ Umusa, 

~ Sukutu hayale ugramak ~ 
'1 .. Umusanma1' 1 
~ Ornek: Kendisinden o ka· f 
~ dar i~ bekledigimiz bu z~t, ~ 
tt bizi en ~ok umusaya ug' J 
ll rath. j lt!" 
ft .. 2 Tesanüt - Dayan1~f118 J B 
~ Ornek: En büyük kuvvet• \„ 
~ yurdda~lar arasmda day1· J 
n Dl§madar. 
~ 3 - Seviye - Düze}' 
'1 4 - Maksat - Erge 

~ Öernek: Kültür i~lerinde 
~ ergemiz, bütün yurdda§latl 
tt yüksek bir bilgi düzüyirte 
~ c1karmakbr. 
~ ~ 5 - Rekabet etmek .,,,,. 

~ Önürde~f11e~ 
~ Rekabet - Önürde~01e 
'1 Rakip - Önürde§ 

ll Örnekler : „ 
~ 1 - Ekonomi i§lerinde lil: 
fi zumsuz önürde§melerin .,,„ 
~ rarim 'rekiyoruz. 
'1 2 - Önürde§mek, her 1-" 

~~ man faydah degildir. , 
3 - Bay . . . yüksek .,,e, 

'1 käs1 ile bütün önerdt# 
~ lerini y1kb. _/, 

~ Not: Gazetemize gö11d;;, 
'1 rilecek yaz1larda bu J<t I' 
~ melerin Osmanhcalart 1'i~· 
t lamlmamasm1 rica eder 


