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Emre itaatın Cezasını Çektik 
Arlık Şaşırdık 

•••••• 
lliikômetin direktiflerine itaat mi, yoksa 

Çok 
itaatsizlik mi edelim ? 

garip~·: bir macera 
ben Anadolu ajanııaıo tebli 
jiae mBıaade ediyor ve ilk 
memnuiyet emrioi ikinci bir 

1 
emirle boımıyor. Bu bir ak-
ıaklıktır ki llzerlnde derin, 
derin d&ınnlllae yeridir. 

Şako Harbı 

Bitti mi? 

Saniyen: - Anadolu •jaa- Boli11va Cumhur Reisi 
sı denilen mlle11e; hmirde 

Çok iılek olan t 
bllynk iıtaıyonlar· 
da tren kazaları -
nın &aline geçmek 
çok m8him bir 
meı'eledir. Bertin 
itt11yonu, cihanın f'l'0'..-,~•·11 
en fazla tren ui 
rıyan iıtaıyonla-

rından biriaidir. 
Almanyanın etra· 
fıQı bir. 6rllmcek 
11ğı gibi kaplamıt 

olan hatlardan Ber 
tıine ıelib giden 
katarların haddi 
be1abı yoktur. 

Almanya b6k6 

meti Berlin iıtaı 

yonlanndaa birin-
A d 1 Y i A d Tejada Sorsano 

na o u ve en ı1r aa de arıkovanı h6c· 
batk• abonmanlara araıında Cenubi Amerlkada Boliv- relerine benziyea çelik pllkalarla yeni bir tren koridoru 
bir de lzmlr Poıtaıı olduğundan ya ile Paraıuvay araııaôa yı- ptırmaktadır. 811 h6crelerin aralarana ıert diilcme demir 
bihaberdir. Bu ıazete yeDi Şako petrol ıahaıı ylb&aden d&kiılecek v• b6ylec• tren kaymaıı teblikeıinin &nllne sr•
çıkmıı, ıatııını tanzim etme- çıkan harbın 18 ay ıürdllkteu çilmit olacaktır. 
mit olıaydı dahi Ajaaı abon ıoara bittili haberleri ıe:l· ~y""....w.,,.._ ~-""""""""'"""",...,.,_._,."""""'""""',....,....,""""""""""'""""'"-
manlannı mutlaka bilecekti .• t• abakların Işı· 
Kaldı ki -iftiharla ı6yliyoruz· m 1 r. 

KahNJmnn akıncılarımudan bir 1rıup I 1 p t I i 1 t Bu ıulh, Cemiyeti akvamın " ım r oı aıı zm ı D ve e ra· 
l,.elkl ı&n reıml bir .m•- Dedik, bize v:recek cevap fın en çok ıablaa, en çok ba teklifini ~oli~ya yeni cumhar 

l•&ete mlme111llerlnı da· bulamadılH v~ baklaıınıı " 1tlan, en çok okunaa ıaıete · reiıl JorJ TeJada Sorzsnonun 
ederek dedi ki: devip mahcubane el otuıtar ıidlr. kaballl ıayeıinde elde edile· 
- Hllklmet ıeferbblik tec• dular. Ozamaa tetkike ıiriı· Gaıete• efklnamumlye W· bUmittir. 

1 Jllpıyor. Şimdi An- tik ve ~r~adik ki ıeceleyia dir. Htlı~met br b&•ai 'bir 
• emir aldık. Ba hu· Anadolu aJanıı Anka~aclan bir mu'eleala ı•zetelere reçme· 
lıl~ltlr ha~er nelf'etm•· te!gr•f. Çc kerek keyfıyeti iz· meıiade ili menfaat ı&rebilir 
Memleketin lll menfaa· mıre bıldlrmlı ve telı•fın al- ye bunu emreder. Fakat bu 
u emrediyor. baa (bir ıureti Anadolu ve memnuiyet emriain &atlnden 

'- emre teredd&tsOz 1 Yeni Asır gazetelerine) kay &ç ıaat ıeçmede11 radyo key· 
:• dedik. Memleke!İ• ili dını koymuı.. tiyeti btHla d&ayaya illa' eder 
•1•!1 f dkarıdı11ada bız her Evveli: - Ankara viilye· ae bana ne mana vermelidir? 
ıı e a e eriz. t b • • k b b ı · illıe Yerilen emre ratmen • e ır emır verere M a erkn Bıı bDuna da hoı 16r8bd emre 

ki k d d b ıntlıarını menediyor. lltea 1 - eYamı 1 anco yOz e -
a t•m ra yo a u """""""""'-~, .... ~ 

be ıeferberlijinden bah Fi d k b • • 
~.:.;r1 oı~: ... ·;:e~!~ an en a 1nes1 

il drektife memnuniyetle • • • 

~ .. ,~~=" i'::"~.~ .. ~;İ~ Italyanlarla Uzlaşırsa Mevki· 
~•ık. ini kaybedecektir. 
VQ 1abab ıazl teleri aç-

uman bizi irıkiaar 
bırakan bir hayretle 
ki: Tecrllbe aeferber· 

...-~·ıL '-1.eri Anadolu ve Yeni 
razetelerinde vardar. 

t Poıtaıında yoktur. Bu 

• mtlhim bir haberin 
te111fıde yer alamama11 
Poıtaıı için bir noksan 

~ttı bir ayıpta ve bu eyıp 
-~ile irtiklp edilmifti. 

•11111 makamata müracaat 
•I&: 

Söylüklerimiz 
Oımaahcadan 61 T&rk 

e, Tllrkçeden Oımanhca 
a yıpbj1mız a6yl&kleriD 

100 ıahifelik ilk cOıleri 

ıkmııhr. 

Bu ı6yl&klerl neırden 

cnakıadımız 61 1 llrkçe ce 

reyanı kuvvetlendirmek Vt 

ıazetelerde çıkan &z Tllrk-
e yazıların llalaıdmaıını 

kolaylaıtarmaktır. Bunun 
için de yiizer aahifelik 
liı.leri ancak kiğıt paraıı 

olarak 15 kuruıa ıatmak

aclar. 

ltalyada Vezil v 
yaaardaiına berılla 
y&zlerce Turist de 
ailen ıeyyahlar ha· 
vai bir tramvayla 
çıkarlar. Bu tram· 
Yay aıma köpr&ler 
ve havai hatlarla 

' Bu nedir. 

~ni Romauımız 
Flanden 11e kabinui erlc4nı itler. Dağa çıkan 

• 
•11 Geceleri 
~h11diye kadar okudu 
'• romanlann bepıin• 
ldclaha heyecanb ve da· 

500 Ailenin işi Bir Aode 
Mahvedilecek Mi? 

klrdır. Fakat bu çok gize) 
tetebblli, ı&rlyoruz ki bu 500 
aileain İf •e maiıet •Hı tala· 
nnı bozacak tekilde tatbik 
sahaaına konmak &zeredir. 

Belediye, evvelce Tabak
hanelerin Sallıaaeye kaldaral· 
maııaa karar vermit idi. Bu 
karar birdenbire değlftirilmit 
ve tabaklara ayın 27 ıinde 
Sinekliye nakledilecekleri ve 

bu m&ddetin hitamında hna• 
llthanelerinin yıkıiaca;ı bildi· 

lsmİT Saylaw K4ınil rilmittir. 
Çayubbabçede bulunan ve Teıebb&ı&a bu ıaıetle tat· 

takriben 500 aile için it ve biki Çayırlıbahçe tabak eana
kazanç ocaj1 olan Tabakha· fının l&öklinden mahvı demek· 
nelerin ıehir haricine nakli. tir. Bu k .. dar az bir m&ddet 
malüm olduğa &zere kararlaı · içinde bu . eınaf araa, bina ve 
hralmı,tır. nakil masraflarını acaba aıııl 

Ş ~ hria ııbhah namı.,• bu bulur? Btlediye bu çok tabii 
tetbirin yerinde olduiu aıi· Devamı 9 uncu yllıde -

••1 bir aık faciaııaı 
•dea itibaren beıiaci 
•11aizde aeıre baıladık. 
P •diniz. 

htanbul, 19 [ Huıuıl ) - çok meafi, teılrler haıule inamı diıli tirenler
Pariı matbuatı, Fransa ve getirmeldodır. den geçer. Reami
ltalya uılaımaıı haber ve te- Bu ıerait altanda ltalya mizde bu manzara· 
tebbllılerini ıoak karıdamak· ile azl•ıacak bir kabiaeain Jl göıllyorıunuz. 
tadar. ltalyanın uzlaıma ıçin mevkilnl mahafa edem:,eceii Bu hat llıttlnde 
Yugoslavya namın•, hiçbir blylk bir ıarahatle ılr&I- ıeçen ılla yazdıjı
hilınü n1yet ı&ıtermemeaia• mektedlr. Frauıs efklrı uma· mıı veçblle bir ka· 
mukabil, Fraaıaclaa Afrikua ml1ul, ltalyanıa Afrlkadakl za oldu. Bir tramvay kopta ve daldan ıukot .slti. 7 kiti 61dll mBteaddit yarahlar vardar. 
en mllbim bir kervan 1olm•• ilatirulan• tatmlal hllliai Geçe& defa parçalaaaa tireala reımlni koymaıtulr, buı&n de bu battan bir maDzara der-
geçtitf topraklan l••em-1 ....... makta.tir cediyoraz. 

AHMED ve ASIM OLKü bUyUk elbise fabrikası 
~ki Bitpazarı numara 15-17 Telefon numaraaı 2042 yerli malı her çe,it çulakiden çift provalı, temiz masraf; mükemmel diki,. 
llnıatı ile, masrafı ile, dilr1ıd ile hirlikte on iki liradan on sekiz liraya kadar ısmarlama elbise yapılır. p. 891 
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7 arihı Büyilk T~f rika 
~''""""""'"""'""'""""''"""~ 

Plevne 
; -83- .-

Müşir Pş. yalın kılıç düşman 
üzerine yürümüştü 

Zabitler Osman paşanın Harb kaybediliyordu.• 
kartıeına geçerek birer selAm Bu vaziyeti kartarmak için 
verdileı·. Mt'lsilıi bir nefes 14\zımdı. 

IZMIR POST ASI 20 KANUNUEVVf.L 

- Aleyküm selam oğlum . . l~te o zaman Osman paşa 
H8yır ola, ne var t birdenbire ilerJemeğe ba~Jadı. 1 - Sinemalara bile g1:ılen Londradaki düğiin resimlerinden: 

- Basan Sabri paşa baz- Maiyeti de arkasından yürü- Bu resim Bukingam sarayında dügün ~Arefina çekilen ilk resmi 
retleri gönderdiler... yordn. fotoğrattır. Ortada gelin ve güvey. Solda lngiliz kralı ve gelinin an7 

- Anladım. Vaziyeti söy- Osman paşa; karargah er- nesi. Sağda İngiliz kraliçast ve misafirlerden Danimarka ve NorYeç 
liycceksiniz değil mit radını kum"ndanlara saldırdı. kralları ve kraliçaları bulunmaktadır. 

- Evet. . Bütün idareyi elino alarak 2 - En meşhur kadın tayyareciHi öldü. Guyankur ci- bulkadın Fransız sür'at rekoruna elinde tutan yegane ~ 
_ Biliyorum oğlum.. Gi- orduya umumi süngii hücn• varında yapılan tecrübe uçuşlarında Fransız kadın tayya. "affct.k olma~ tayyarer,i idi. Tayyarecilik tarihinde bu 

diniz, paşaya biraz daha mu- mu emrini verdi. Sabahtan· recisi Helene Boşer düştü ve öldü. Henüz 26 yaşına giren dın kadar mnTaffakiyet ka;,,anmış kadın tayyareci yokl 

ka"r•met etmesini söyleyiniz. heri ölümlerle pençeltışerek Hu kO met . 
Herşeyin icabına bakılacaktır. bita.b kalan asker; Osman pa- 1 Dış 1 Ders 
Telaşa mahal yoktur... şanın cepheye geldiğini ve S 1 

- Başüstüne Paşa haz hatti siperlere girdiğini duy- ·- • .... Du}"umları antra 1 
retlerL. muştu. Osman paşanın vucu- Postası havale alıp verecek •.. . . ~ Edirne (Hususi) 

Zabitler çıktılar. du askere ye.? iden can verdi. Posta ve Ttilgraf Başmü- posta muameleıi yapıldığı_ ci· Dunyadakı. sanayi ışlerı .Maarif ~inema binl\sı ilk ııJ 
O zaman Osm~n paşa; s~r · ~oralar ot~t'lğe ~aşlad~. dürlüğünden Hük1\met posta betle bu şik§.yet üzerine yeni· ~-934 He.~e~.ınde dünya s~- tepler için <lera santraUıR 

sılnn asabına goz yaşlarıle Kı.~ alar~an tekbırler yukseldı. şubesi hakkında şu ikinci tav den y.ıptırdığım araştırmada ".~yı~.o~.e .~uyu~ bir fark go· tahsis edilmiş ve binaoıll 
cereyan verdi. Muteakıben c Allah, Allah > zihi aldık: şikayetin yerinde vo dogru ruıdnğuou Mılletler Meclibi mirine başlanmıştır. 

Miişiir Paşa ağlıyordu.. se~.lorile umumi süngü lıücu- Birinci kô.nunuo on d<;r- olmadığmı ve mesai saatı içe- is~atistik ile 'göst~rmektedir: Maarif müdüriinüo 'fer~ 
.. Fak.at bu ağlay~'· uz~.n mune kalkıldı. • düncü günü çıkan gazeteniz- risinde getirilen bilumum mü· .Bılh~ssa Alma~!a da. &anayı malfımata göre buraıla bliı 

aıırmeclı. p~·a; mendıhJe .~oz .Yor?un.' aç, · mılnen ~UY• deki ( Hükftmet posta şubesi raselat ve emanatın derhal ,.e ışte.rı 1934 de yuzde 24 dere:· iJk mekteplerin işine Y'r 
yaşlarını sılerek daha mute- \"etı bıtmış asker; yenıden ve havale işleri ) başlıklı ya- bilA itiraz kabul edildiğini oesınd0 artmıştır. Burıa mu· cak ders levazımı lbutund 
cellit bir . ta:ırıa _çadırdan arela,:ı kesilmişti. zıyı okudum. anladım. kabil. ~ran~a ve A~eri.~a'da lacak ve ayrıca bir de ııJ 
çıktı. VBzıyetı tetkıke baş· Neyu uğradıklarını şa!ır~n Evvelce de bildirdiğim gi- Bunula beraber alAkada· sa~a!ı ışlerı tedennı goster· teki kütüphane tesis 0 111 

ladı: .. .. ~usların t~~rnzları; buyük bi bu merkezde her tlirlü rana tekrar tebligatta bulu· mıştır:. r cakttr. Bundan başka t• 
Yer, yer çozulen taburlar hır hayret ıçınde; durdu. Bu nulduğu ve yolsoyluga ve bu Vezu v Yanar dağında isleri için do bi"r atelye 1 

Plevneye doğru ric'at edi· t~arr.~z .. du~.oşunu. kanlı ve Akşamın hafıf karanlığı kabil şiklyetlere ön verilme- Bu yaoar dağ& çıkmak edilecek, i.inümüzdeki 
yordu. O zamanlar dumansız sun~u s~nguye ~ır. ~oğoşma başl&mıştı. . . mesinin şiddetle tembih edil· için İtalya hükfımetinin sey- bütçesinde bıt santrala ,y 
barut yoktu ve bu &ijbeple takıb ettJ. Artık ınıltıler, fer· Batı yerınde koyu hır k1- miş olduğunu saygılarımla yalılara kolaylık olmak iizere di)rt beş yii:t lira kıyıuel1 

top ve tiifek ateşlerindım do- yadlar, kiiftirler ayyuka çıkı- zıllık vardı. bildiririm. yaptırdığı hRvai asma tram- bir proj6ksiyon ıueti kOIJ 

ğan dumanlar ortalığı kesif yordu. Ölüm harlıareleri kl· Başlanılan işin behemahal Başçevirgen vaylardan biri koptuğu ma· cak ,·e' bununla dore tatbİ 
bir sis altınila bırakmıştı. inatı sarsmıştı; Kaaatora şa- bitirilmesi gerekti. Naim lftmdor. Kaza zedelerden 7 yapılacakt'ır . 
Top, tüfek sesleri araaıııda kırtılarrndan kulaklar yırtı- Oıtman pa~ayı taklid etlen Bu tavzihe göre, Kemeraltı kişi feci surette tadü. Kırk .. • .. 
kısık, kısık "Horra,, Ye ".Al- lıyordu. bütün paşalar kılıçlnrı çok· ve hükumet civarından dahili kişi ağır yaralıdır. Tayin 
Jah ~llab,, s~sleri iş tiJi.!or.d~. Bizza~. Osman pa~a y~lı? m~~ler, . askerin ününe düş- ve h&rici havale vermek .ve Miizede yeni bir eser 
Vazıyet fccı ve mutlııştı. kılı9la hucumf\ kalkmış ıdı. muşlerdı. almak mümkün oldua-u anla- B 1. d D M Manisa l\I~idde\unı.0 
D .. · k ti l M .. ·· P b L ı· · tk· · k ,. b' ·· ı.. e er 10 e c oyçAs uzeum• ~adık Hrden D1,,•arıbek1' uşman; yenı U\"Ve er a - r uşur aşanın o a ını ıncı ve atı ır o um 1 t p t b ·· d ·· · IJ ' .1 

~ı mış ır. os a aş mu urı- müzehanesinde ( Maria ILit . · · · ( 70 ) 
mıştı. Bo tazf' kuvvetlerin göron uker dQli olıntJştu. Düo- bo~uşması daha başladı ve yetine lıo hoımata halk na- d K. d ) . tısad Hakıı.nlJgııı~ . i 
t h b · k··ıı· · ·· I ld ·· l b·t · em ın e namında yenı maaala terfıan tayın odıloJ aarruzu mu are eyı u IJ en mana oy o sa ırıyor, oy e ı tı. mına teaekkür ederiz. b" t bl t ıı· 1 Y "",., ·~ ........ - ,.1 

T .. kl 1 ıı· ' · · d 1 h" d' .1 k' R l k I t Y ır a o eş tr o unmuştur. .·v ·v ·vv·v·__. .......... ...,. ............... ~ ~ 
ur er a ey ıne .çevırıyor u. arrı anca ucum e ıyoruu ı us ar açm1ş ar, aarru.za .. • 8 t bl b" 8 ,1 mlıb"rebelerı· ı ·b· ıı ' . . . .. u a o ır avyera ının n ga l 1 

Osmanlı ıo .ceoalıı Hakderesın mukavometın ımki\nı yoktu. başladıkları yerlere kadar ım Genel mu·· fettı•ş R k k t d k' "d' b. b -1 ~ 
r o o o arzın a ı esen ır. Şeer namına ır ron,, 

den ilerliyen diişman kovvotlori Yarım saattan fazla süren rülmiişlercli. • • . .. .. .. 
ta.rfıodan tamamile ıhata e- bu gırtlak gtrtlaga boğuşma- Harp ateşi gerek Kayalı lb h• T ı• Bır şaırın yıldonumn ıokzedilmiştir. 1 
dilmek tehlikesine mAruz kal· dan 80Dra .Ruslarda panik dere cihetinde. gerek diger ra ım a 1 ~ai.~in .. }4Jkerman'ın 80 i!ı~i Devlet Matbuatı giiJ 
mıştı. Elde ihtiyat namına ba~lamış, Plevne <>nlerine ka· oihetlerde kamilen ıünmüştü. JiJdirne: [Hususi J - Baş · yıldonumu 3 .. kannnno.veld~ ıdı. Alınanyanın biitiin et 
tek hir nefer k11lmamıştı . Ra dar ilerliyen Rus kuvvetleri Fakat bu sönüş muvakkattı bakan İsmet lııönü ile birlik- 8~ .. ~a~ dunya .. şaı.rlerı.~d.~n l"rindo neşredilen gazotel 
diş va tarafından ilerliyen düş f ırar halinde çokilmeğo ko- ve düşman Orhiça cephesin- te Trakya'nın bir ~ok kent, Goote nın d.oıttu ıd~: .. ö,m.ruııun yeni icat edilen «Devıot 
man kollarından biıiai Kayalı yolmuştu. den yeni baştan çok müthiş kasaba ve köylerini dolaşaıı, ıoo senelerınde Ooc~te nıu s~n buatı günii> iç in birer 
Dereden Plevneye dogru yii- Ana<'ırn, babacan günü idi. bir topçu ateşine başlamıştı. ismet lnönü'nün Ankara'ya yı~ları. namında . bır . ? enle messil Herline vasıl olıJJ11f 
rüyordn. .Muvaffakiyetin bn Oüueş; bu kanlı manzara- Bıı bombardımanı piyade döoüşüntlen sonra da araştır- edıbl~rı~ nazarıdıkkatını cel· Bütün bu kıymetli kateJJJ~ 
dereceı:ıiue kadar ulaşan düş nın seyrine artık tahammül taarruzunun takib etmesi mu- mo.larına devam eden Genel betmıştı. hiplerini naıırlardao dl! 
man, Plevne öııiindeki değir- edemiyormuş gibi ufakların hakkaktı... müfettişimiz lbralıim Tali dün Bir abide Göl>bels karşılamış ve JJJv 
menlere kadar aarkmımıştı. arasına kaçıyordu. Devam edecek- kentimize dönmüştür. Büyük harpte lskajerak bir nutuk söylemiştir. 

Belgrat Cinayeti 
Sırp Krah Alekaandr Ve Krallçası Draga 

Naell ÖldUrUldUler ?. 
NakıH: F. ŞEMSETTlN 

muştur. Kralı uyandırmak lı'i· bitlerden mürekkep bir heyetin yık değildir; hepsinin de ()1. vardır. 
zımdır. ortasında ve Draga da a;rakta dürülmesini homen emret ! Kralın ikinci 

Dedi. Bu sözler mey ha· sapsarı idi. Kral araıura iğili· Detti. moviç de ayui fikri ~ 
oedekiler üzerinde kafi dere- yor ve ona teselli vorecek Draga hazretleri, nef6i ne- etti. V o, bu mecliste s' 
cede tesir hostllo getirmişti. sözler söyliyordu : fiei namına yüzlerce Sırb göriiııeıı de stuloce 
Birkaç kişi birden : - Sükunet bul canım ! . vatandaşının öldüriilmesini bu ya\"~rden ibaretti. ~ 

- KraJa müracaat edelim, Ro nümayişin hi9bir elıem· arzu boyurabilirdi ; belki de Diğer nazırlar, halk!' 1 
1u1 JA • k -AO• k' 1 t b.b bu kadını Sırbistan hndotla- miyeti yoktur; bunları bura- bu işi pek kolay, kralın sarih silah atılmaımıa tarafta,r ."" 

- JUa um ya.. ıçeco su- sa;ı ı yara arına uz vo ı or ki ' · b K ı · vıv 
kt 1 . ld .. t d b' 1 rından dışarı defehin •.• Yeter dan dağıtmak ırncak beş da- hakları dahilinde görebHirdi. ıııa a vera er ra ı9e 

0 
yumuz yo .. ubr. knsakn şukptıs 0

• du; 
0

k
0 

leknt ır ame e ye· artık çektiklerimiz! Diye ba· kikalık bir iştir. Fakat nazırlar için hemen bu zusu hilafına s.<iz söyli!eo 
sovu AU mu are ra ıya a - rın en a ı Ye : k 1 k ·ıır. 8 nameıı 

.1 ' Y • gırdılar: Fakat son güne kadar sah· fikre taraftar olmak mümkin ra ın amarı ·• ı ; 
maga utanıyor. Halbuki Bel· - Doğrudur, biz soyulu· Bu kadarı da kafi idi; bu· rediyorum. Sarayın kapısına değıldi vakıa Sırp milleti bitler ise, atıp kesmek {~ 
grada iyi ve temiz su getir· yoruz .. diye bağırdı. nun u·· zerı"ne hemen oracıkta k ıl r 1 k d"l .. b ' 1 d bir maharet ve kabraı.J.1 . . , a ar ge ır erse, en ı erını u nazır ar an memnun ve . 
mek ı9ın para toplandı, her Bontovi9 in adamı bu söz- kararlar verildi. Bu karar kurı;ınolarla karAılıyaca"'ız o boanud deli-illerdi· fakat ne ka- addedıyorla~dı . 

1 
1-e 

1 d F k t t · ı · f t b'Jd. · Y Y e ' Y 
6 

' Maemafılı kral .A e,, 
şey hazır an ı. 1 a a am ışo en ırsa ı 1 ve · avam tabakası arasında aüratle vakit görürler. dar olsa bu adamlarda Draga. . . . . · { 
b ı d D • A • 1 ·oa • , başvekılı ılo vaverınıJJ J 
~ş anacağt sıra. a, ra.ganın -. Tabıı değ} m11. ~ra~a yayıldı ve bir sabah Belgrad- Dıyor ve Dragaya, sarayın dan çok fazla akıl, iz Rn ve lerine karşı hi~ · iz kalıJJ"" 

hır arzusunu yerıno getırmek denılen kadına para yatıştır- da sarayın <>nüne bir çok kap1sındaki silahlı mnhafız· insaf vardı. Bunun için na- D k 1 ıt • 
· · " d .ld' B' · · h raganın o ae:ıına • 1 ıçın. earıe ı ı. ız yıne pıa mo~, onun k~y.if ~~ .. 6ve~ine insanlar toplandılar; bunlar ları gösteriyordu. zırlar, Draga'nın fikrini mu· - Bana kalırsa, b 1 
sn ıle kaldık. Sen, ben, o, benımsemek ıçtn bntuıı mıllet ıiyah bayraklar taşıyorlardı Draga, bu nümayişten cid- vafık görmiyorlRrdı. bir yayhm ateş bu adttJJJr 
yiyecek kuru ve katıksız ek· açtır; daha da aç kalacağından ve mütemadiyen : den telA~a düşmüf, korkmuş Başvekil krala: dağılmasına kafi gde' 
meği güç buluyoruz. Kazan· başka ! . c Ya istifa, ya da Dragayı idi. Kral elini tuttuğu va- - Hu~metmea.b hazretleri; dedi . 1 
cı~ı~ın büyük bir kısmını Bu Draga denilen kadın, boşamak lazımdır,> «Kahrol· kit, tir, tir titrediğini anladı. kan, bilhasu vatanda~ kanı Fakat bu hnio ve ~b1, 
elımızden Dragaya yat ahneın milletin başına beli olmuştur. sun Draga ! . a Diye bağırışı- Oahil ve haris, ahlAksız ve dökmekten hazer ediniz. So- kadına aklıs elimin cııı•' 
diye kaptılar!. Dedi. Bizi mahvedecelr, ne do.vtlr, yorlardı. düşüncesiz kadın, bu kadar nunun gerek zatıAlinizin ve icaı)larını kubul ettirınelıf 

Bu sözler, meyhanedeki ne de bıkar. bızi yoluyorlar. *** korkuya rağmtin de krala: gerek kraliçe hazretlerinin küu mü idi Giizol ~ 
fakir ve yoksul amelenin Kral lıu kadına bir köle ol- U::ral, kabine Azası ve za - Bunlara merhamet la aleyhine olması ihtimalleri - Devam edece 



LY AZILARI-RADYOl 
!~an Elç"li· l~~g~g~ 
1tıde Suvare ., . ______ Y __ _ 
~:~~ 1g(1:ı~~af) Alman· 

ll.Yiik el9iliginde verilen 
~)rede bnşhskaıı Isıuet Inti 
ı e d' il 1~er bakanlar hulun 
llrdır. Alman biiyiik el 

Dış Bakanımız Dedi Ki: "Uluslar Arası Mes'eleler Karşı
sında Matbuatımızın Ağırbaşlılığı Beni Çok Memnun Etmiştir" 

•• 
Sorbon Uni· 
versitesinde 

,. İran Şairi Firdevsi ~ 
İçin Merasim Yapıldı 
P"ris 19 ( A.A) ·- Sanlı 

tran Şı\iri Firdev~inin hirinci 
yıldöntimü münASHbtıtile Sor· doktor Fon Rozenberg 

~ııtuk söylemiştir. ....__ ________ _ 

~vdullah 
ile~ti 

Atina'ya tek~ar gicecek mi? 
ler karşısında matbuatımızın ağırbaşlılığı beni çok memnun hon ü•ıivedı.4itf'sinıle merasim 
etmittir Atina'y.a tekrar gidip gitmiyeceğim hakkında bir yapılmıştır. Terhiye hakanı 

htaubul 19 (Telgraf)- Atioa'dan dün avdet eden Dış 
Bakanımız Tevfık Rüştii Aras bugüakü tirenle Anka· 
raya gitmiştir. Hariciye Bakanımız barekclinden evvel şey söyliyeınem. Bu, ancak Ankara'da anlatılacaktır" de· \lallorme hir söylevinde 

miştir. ~ ~öyle demiştir! 
~ """"'"'-"-"-"'"-"'-"-"'-~"""""""""""'VV'V'VWV'J°'""-".,,...,,,...""""""""""'"""....,...,"""" """""'-"-"V'vvv·, .... v3 B o g ii n yn p mn k f:a o 1 d n ğ o· 
gıızetecılere beyanatta bulunarak: •Uluslar arası mes'ele-

tat 98 
anhul 19 ( TeJgraf ) 

llıiitldet evvel basta olıln· 
lr>' 

Papa Eltim Yugoslav Kabinesi ::~·Drı:::t:·~~~:;:i: ~m~;: 
gonon h•·mRyarı olan en bü-

rln hastaneye kaldırıldı-
1 h' • 

tldirdiğim İstanbul me-
. İımirli Ubeydullah iyi · 
''tir. 

YunanJılara Hüsnüniyetimizi Göstermek Yeni Kabinenin TeQkili Geniş rük aahil~rden birinin b.aura
t · G } K'J' · d U k l J k Y: 1.4ını tebcıl etmekten ıbaret 
çın a ata ) 1sesın en za aştı~ı a~~ .. Bir .__ elahiyetle y evtice Verildi" d~ğildir. Bn marasim aynı 

Is tan hnl 19 (Telgraf) - Dış bakanımız Tevfık Rnştu . . . . . . . zamanda Mü"li.ımırn aleminde 

t• ,. • • Arns Atinada iken Çaldaris ve Maksimosla cemaat islnile Parı8 19 (Ra<lyo) - Uznnovıç kabınesının ıAtıfasından .. " b" Ki · .. d 

lf ' y ı b'"k" t "b' p 1 . k b" . hakıkı ır t\Sızm vuou a 
85ı "arLi Trakya Türklerinin vazil"et.ini de görüşmüş ve Istan- ı-1onra. ugmı av u uıno naı 1 prens o yem 8 ınenın . . l t d b" t 

l:ııı ) 1 d baldaki Rıım mekteplerine te .. maıJ edilıni~ vu fakat hu hu· tı·şkilini çok goniş bir selahiyetle Yevtice teklif etmiş vo g~tırmışt 0 a.nk··ı"~.u .. 6t.
6 ıyta ~-"Y a':' an 1 y y t" b t kl"f" k b l t . . B J t .. 1 d" . .. nın ve ran 11 turun lll eıı· ~ . \ soslarda bir karar verilmemiştir. Ruha.ni kisve işinde Yu· ov ~9 11 • e 1 1• ·a 0 e :mıştır. . e grat a. soy en . ıgıne gore sidir. 

•tıs 19 (A.A) - Miifet nanlılara bfüınüniyetimizi göstermek içi11 Papa Eftim Galata' Yovtıç yem_ kabıneye eHkulen ka.bıneden ve meolısten çıka-
aobniyini ıstifası iç işleri kiliseıünden nzıtkla~tırılacaktır. rılmıe gayrı memnun zatlardan da alacaktır. Gayri m üdil ler 
Ilı larafuıdan baylavlan- -

t~!~:~ı~;bi~:ii:a:e:::~~ Radyo Gecesi l\t.· genel müdürlüğü c~;~;0!:~~:.ıı.~i!•'g;::.~ı •• i 
& b ı k d' Maliye Bakaaheınca tetkik 

ek eme te ır. y v k Jl k • • • --- M k R d J t b 1 aoacaeı o e sıyon ıçın edilmektedir. Mnmkna olanla-
~amuk • fiat}arı OS OV~ • 8 !OSU S 80 U Vde f t fi • t• rırıın is'af edileceği Ankara-

~•rpol 19 (Telgraf) Ankara ıçın hır 2ece hazırla 1 o ogra at' ıs_ ıy~r.. . . dan bildirilmektedir. 
kanun teslimi hazır mal· Ankara 18 (A.A) _ Mos •İnin son parçası. Ankara 18 [ A.A] - Yur· ldomadıgı da bıldırdmehdu. Ş k b• • • 
beher libresi 6 pena 80 kova radyosu lstanbul ve Cakovski piyano konserinin durnuzun tabiatça ve tarihçe 3 - Fotoğrafların her bi· ar J rlDCI 

laldir. Ankara için yeni bir radyo 800 parçası. güzelliklerini çe türlü yönler· rinin arkHına bunun için İAte- •• f tt • • 
t~York 19 ( Telgraf ) - gect:si hazarlamıştır. . Bu ge- ' Rimski • Klrsakof Leh de Türk ileri ~i~işini acuna n.en paranın yazılması gerek· m U e I Ş 1 
kanun teslimi hazır roal ceki konserin mevzuu biıd~ tiirküsü, yayıp anlatmak ıçın matbuat tır. Arkasında parası yazılma htaohul 19 ( T dgraf ) 

I~ pens 47 seaslir. ıimdı baıladığ gibi Rusyad. Kontralto Rimıki Korsa· genel müdürlüğü bir fotoğraf mış olursa fotoğraflar için Şark birinci umumi müfettişi 
'na 19 ( a. a. ) - Pa• vaktile başlamış olan musiki kof Çarın yavuklusu opera· kolleksiyoou amkJamaktadır. para istenmediği anJaıal11cak- Hilmi tebrimize gelmiştir. Ya· 
Piyssaları iyidir. Yerli iokilUndır. !ID~an Matbuat genel müdürlüğünün tır. r1n Aok'lraya gidecektir. 
tıQ kUosa 46 kuruıtur. Radyoda evveli eski Rııı Rimski Korsakof llkofun giriıtiği bu övülecek kadu 4 - G&oderilmeıi güç ıa-
~ • V 1 musikisinden garb muıiki havası. d:ğ~rli ~şi bi~ .g?n önce bü· yıla~ak kadc1r bol ve . giizel 
t Ilı a pur ar ıioe nasıl geçildiği bir konfc· Tönor Riınski Koraakof tu11lıyebılmesı ıçın gazete ve fotografların kolleksıyooları 
•tanbul 19 ( Telgraf ) - raasla anlatılacak sonra bir Doliniska halk tnrküıü or· mecmualarımn:ın : yardımı is bulunan genel müdilrlüğc yaz· 
~tcuJak şirkotiniu satın örnekler çalınacaktır. Konser kestra. tenmektedir. Bunun için aşa· malı dırlar. 
t~ iki vapur on güoe k'!· 20 ilk kanun 1934 geceıi Rimski Korsakof Kitej ğıdeki ana bilğileri ya,ıyo r uz: 5 - Fotoğraflar dahiliye 
lıllıanımiza gelecektir. Türkiye saati ile 8,30 da baş· şehrinin efsanesi opera1Jndan J - Ellerinde güzel göı ü vekat .. tinde matbuat umum 

1 kt 1 t d J KerJ· ener muharebesi adını oilş manzara türlü eski eser müdürllliüoe g&nderilmelidir. 
ıyaca ır. s asyonub a ga . . . 

A 

Fransız 
kabinesi 

Paritl 19 (Rıtd}o) - Fran· 
sız kabinesi yarın başhakan 

Flanderıin reisliği altında 

toplanacaktır. --. 1 w 1107 t d' p taııyao pr.rça orkestra Asariatika bayındtrlık ışlerı 6 - E-ı bulunduğu işe 
UZl.!D ugu me re ır. ro· - .. k 
v d Rimıki Koreakof Eykftoen ıpor ve okullu grupları fotog yaramadıgı gorulece lerle çok Lavalın Nutku 
gram şu ur. d ·v. , • h•lk türkllıü solo. rafiler bulunan yuıttaılarımı· para istenilenler geri yollana• 

srı 

' •imeceler 
• 

ılbaşı 

Ruı muziğiain egışımı Borodin prensigor operaıı zın lbun1ardan birer taneyi caktar. 
(berine konferanı korosu. matbuat genel müdürlüğlloe 7 - Matbuat umum mü 

Glin.ka. Ka~~r luskaya Musurgıki kovahcına aperuı· gönduilmesi istenmektedir. dürlüğilae para karııhğı ile de 
Dalgomıskı ilç kışı tarafından nıo koroları 2 - Genel mndüılüğü olsa gönderecek yurttaşların 
okunulacak türkü. Caykovski 5 üneii seDfo· göndrilecek fotoğraflar la bcra· üstü o değerde uluıal bir itin 

Borodio Bagatir senfoni- nioin ıonu. ber bunların negatiflerinin başarılmasına yardım etmekte 
cam pekilul elde bulunup bu oldukları sezmeleri gerektir. 

Fransız Kurultayı Müzakerelerin gayesi 

Piyango 
biletlerıaiıi 

mutlaka 

·-·-· •• 
Uç taraflı bir itilafa 

hazırlamaktır 

S d t kişesinden alanız. Çünkü (SAADET) a a e ge_çen rı•b.a~ı piya~goıunda . 
muıterılerını zengın eden: K ı ı e s i d i r 

yol 

Paris 19 (Radyo) - Dış 

bakanı Piyer Laval Senada 
bir nutuk söylemış ve Otmev
redeki işleri izah etmiştir. Bü· 
tün s~ua azaları Lavalı tak
dir etmişlerdır. 

Yüzbin amelenin 
Grevi • 

Bombay 19 ( a . •· ) - Ah· 
met•bat iplikbaneleri amelesi 
ücretlerin yüzde on niıbetiede 
ioduilmesini karar ılhDa al· 
mıılar ve genel grev halinde 
y•pılacak sav> tın tenaiki itine 
bakmak içio bir komite vücu• 
da ıetirmiılcrdir. Bu tedbir 
yüz ~in ücretli ameleyi alika· 
du etmektedir . .... 

Usta dar Iıq-ı 
Adana 19 (A.A) - Y •pıla

rın artmaıı yüıiluden şehri• 

mizde ıon ıüolerde usta dar
lığı vatdır. Ôoceleri gilolülderi 
bır tıuçuk lir•ya düşen ma
rangoz ve yapıCJ ultalarıaın 

günlilkleri tin. di iki Oç liraya 
çıktı. Ayrıca kireç ve çimen· 
to derlıiı da vardır. 
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Bekçi yaralı- lnkılib bidesi 
yan hırsız y d d.. k.. • d ~ ç' 
D .. ö .. 1 d b. . . ur un ort 01:esın en geıı un g e en sonra ırıncı 9$ 

Flllp Eden Şehrlmızde 

ın Dem·ryolu h ........ 
istintak hakimliğinde Pazarye- lik ~ruol&rı gelecek 

Onüm .. zdeki Hafta Londra'da Bir Toplantı rinde bekçiyi y•r•hy•n me,. 
• • • • hur hırsız Hasan Alinin ifade· M • ç b Y'I) 

Yaoılarak Satış Teklıflerı Tesuıt Edılecek sine mnr.•cat ~dilmiıtir... erasım Ş a. ", 
Aydın Demiryo1u hatlarının liilkümetçe parak mutaleasını sormuıtur. Suçlu ıfadeıınde b~kçıyı na • • .. . ·ıııe/.· 

t ı k ü • A k d t ~ehrimizdeki tetkiklerini bitiren Filip sıl yaraladığını ve bırçok hır· lrtıca yılinının, ınkdabın buldan ve yakın valıh rd•' 
ıad'ıln •kanması ar~drı zerıne ı· ~ · arayl~h. avetı• Eden dün akıam Ankara vapurivle Atinaya ıızlıkları nasıl yapbğını anlat- tunç göğüslü be"çileri aziz Menemene civar kazal• e 
e ı en umpanya ı are mec ıSJnın sa a ıye ı - K bl 1 k d 1 .. ı·k t kk-11 · Je' 

r.. ·ı· R b F'J• Ed h - · l- gitmiştir.Oradan derhal Londraya gidecektir. mıı, cürümlerinin hiç bir yeri u ay• ar a aş arının go· genç ı eıe u erı ge f 
mume1111 ı o er ı ıp en şe rımız:e ıe H b ld w . .. F'l' Ed L .. - I . d d.... .. .. M d h 1 te . . 1 b. ı·kt t• 't • t• a er a ıgımıza gore ı ıp en o:ı ni gizlemeden tamamen itiraf gus erın e can ver ıgı gunuıı enemcn e eyecan ı tJ 
mıı ve zevcesıy e ır ı e A ınaya gı mış ır. d .d . , d D . 1 . k 1 d .. ü ü 1 23 b. · ·k· hü t ı kt F ka0l1 

. . . . raya gı er gıtmez .a.y ıa emıryo u şır c etmiıtir. yı on m o au uıncı a· ra yapı aca ır . ır it 
Fıhp Eden lzmarde Aydın Demıryolu tinia idare meclisi bir toplantı yapacak ve M h kk d k' t hk.k t nun günü için bir merasim genel kitibi Receb Pekti ..ı 

k · ı · h tt b. aznun a ın a ı a ı a lJ• ,. 
umpanyasına aıt mliessese erı ve • ın ar hattı satma tekliflerini tesbit edecektir. On- ·k· ü · • d t ı kt prog .. ramı bazırlanmıftı. Ayni Gireson saylavı Tarık • 

k .. d · · k d F·ı· Ed k k d ı ı g n ıçın e amam anaca 1r. .,.ı, 
11~1nı ~oz en ge~armış ve .. umpanyanın an sonra ı ıp en te rar An araya ö- - ~ g6nde, Menemende inşa cdi- daha bazı saylavlar Me~'~,t 

Iımırdekı umum mudürüyle gorn,meler ya- necektır. • Polislere len inkılib menkütaıının açıl- de yapılacak meraıime ıttıt~ 

1 1 1 • S • • t• J ma merasimi de yapılacaktı. için lzmirde bulunacakl•'d0t ay av ş erı uııs ıma Mesleki c. H. F. genel kitipliği, lzmir gençliği. çar!amba ~!( S fh d Kublay menkütaşının yurdun Menemende, ınkdab meD ~ 
•- • -• ~~ sa ':' a . konferanslar dört köşesinden gelecek genç flDıD etrafınd top(an•C:ıf Dün Kazalardan Valiligv e Nü· Dıkıh mubaaebeı huıuııye . E . . ).... b Jik grupla11 yurttaılarla bir- heyecanlı teıahürat y•P 

• d d k ı i mnıyet çevırgon ıgı er ' 

fus M b t 1 Geldi• ~ın. e lmehy da.na ~lı arıBan ıu . haftanın muayyen iki günün· likte ordu, kültür ve idare caktır. ,,,~f 
Z a 8 &rl ıstıma i ıseıı e erganıa . • . . başların1n iştiraklarile açmaiı Çok coşkun fırka bap· ı 

hid. · · k f\ .. .. • de polıılere meılelu ıhtısas gef 
Saylav seçimi tdtiş heyeti Bugün 6ğleden · ıonra va• • ısesının. e~~~ 1 ç.uncu. •.s· 1 1 

ar ~ırıcak konferanslar daha faydah görmüştü1. Bu mız Avni Doğ n, ogün of 
dOn ıehir batkanı doktor lilik makamında vali vekili tın tak h•kunhgınce bnleş\ml- arı~l . '. n. ı·b gör itibarla inkılib menkütaşının özlü bir söylevile bizleri ~~~ 

b U , . 1.... I d mi•ti verı meS1nt munas - . . b. . .k . k l b h•rJerı~ 
Be çct z un reıs ıgı • tın a Fuat Yurtdatın batkanlığı " · . . . mütlür. Dersler Halkevinde açılış merası mı 26 arıncı i· turaca k ; ın ı i te h ec•' 
toplanarak hazırlanan nüfus altında viliyet idare heyeti, Teşkıl edılen ehhvukuf ~e- •1 kt• nun çartamba gilnüne b1rakıl· ölmez adları önllnde beY l•' . ı t tk'k t • t• 8 vera ece ır. y pı m~z~uıtasını ~ö~den geç•r: villyet daimi encOmeni ve aap arı e 1 e mış ır... u ,. - .. mıthr. nını nl~ta~a~tır.. ' .. ,.~ 
mııtır. S ylav ıntıbap şubelerı 1 • t•h t 't• h t' gDnlerde raporunu adnyeye Mal Jstı• yen Dünkü duyumum uza göre cak merasım ıçın bır prol 

b ti b ık .1• d'I sav av ın ı ap eı ış eye ı · k d soora kat'· 
mat oa • a a ı an e 1 e- ·.. h ·1 bi t l t verece ' on an ı merasime ·\ n karadan lstan· h zır)onmc.ktadır. 
cektir. Dün akşama kadar nın uzun e ' op an 

1
• yda· netice anlaşılacaktır. Fı•rma)ar . •--m·---------• 

Tıre kaz sı hariç olmak üze· pılarak mazbatalar üzerın e • • • • • - 3 5 o o • 
re valilik iç.indeki bütün ka göriltillecek ve keyfiyet iç Rumeli Hımburgta bir firma zey- 1 
zalardan nüfus mazbataları işleri bakanlıiına bildirilecek- tinyağt, Ameıterdaoıda bir 

ıclmiştir. t!r. kömürü firma k< çi kıh, Bremeodc bir Per. e 
M 1 k T . . firma hububat, Kölnde bir fir· 

Ve a Cı 1 r kaoı~ 
~lahken1elerde R el~dur ar oope.rab 1 Bıçıln ma kaya11 çekirdeği, Bremen- Aça ak Paraları Çalmıc! 

ume ı en satın a ıuan • d b. f' kn ag .. h ~ bd' 

ed d •ı em ı• n kan meşe kömürleri dün ko · eb 
11

1 lfmHa b epe vbe. y f ' Diin Rifat a~ında bir zat zaman cebimde paraları ıc• 
. . to unı ar, am urgta ır ır- b .. d k ı d B l ' operatif ortaklarına tevzı edal . w k .. za ataya muracaat e eı·e ama ım. u unmasını 

ma zeytınyagı ve pamu uze· .. J b' 'dd. d b ı t d · 
miıtir. Her ortağa en çok . 1 k . • d. şoy e ır ı ıa a u unmuş ur; e erım. ~ 

N d V k 500 kilo kömür tevzi edil· ~ı~~ mTuakmef. e yb~lpd~a. tı~ _e ı· - Evvelki gece rw1eserret Zabıto bu işle derh 1 '$ Ema eti• Yerı·ne e en a - g•n• ur o ıse , nmış "· ı· k .. . . k d ı b. t, ' mektedir. Kilosu 4 kuruş 8 f' 1 dl d ote ınc yatma uzere gıtbm. a ar o muş ve ııı.a .. eı 

V d• ? a ırma arın a a" ve a • B Ed . G . C 1·1 k b k H ı· - Guıl' 
t nda erme 1 otuz paradır. Kömürlerin pa- 1 • T' 1 • • t en remıtte aıı e a ·ısım aş anı u uıı p' 

rcs e" ıçaret ev erımıze a b il . d s ı· w ı R' r 'd k t hk'k t 1' rası üç ayda ve üç müsavi . .
1 

.. d .
1 

. ma a esm en e ım og u ı ate e gı ere a ı a 
Dnn asliye birinci ceza batti küçiik bir fiıke Ufula- taksitte ödenecektir. mım ıuretı ebgo.n ekrlı auş; tücb· fatim ve bir buz fabrikası iş mışhr. ·~· 

· • d · · 'le lk 1 d k. d 1 carlarımızın u ıate ere ceva . 1 ı ı mahkemesındc· ıcra aıresın- şı H ım ar a 1 ane er pı· ... • .. letmekteyım Para arımn ç hndığııı ~' 

C• kendiıine ;eddiemin 11fatı tır ptbr yere dOımeğe haıh- kaçak e. t vermeleri bil~i~i:jştir. Cebimde
0 

üç adet biner dia eden bu zatın, çalı"b'' 
ile resmen tevdi edilen bir yor ve bir kısımları çllrümeğe J liralık ve 500 lira da ufak hadisesini sııbableyin b• r' 
malın, kanuni müddet zarfın- yüz tutuyor. .. , Tepecikte ıon ~ünlerde k~ · Suad Güra parçalı para vardı. Yatırkcn vcrmiyerek öğleden •~,. 
da mutemed tarafından icra- Ara~an on ~un geçbğl çak et mücadel~sıae eb~mmı- Gı•ttı• paraları yeleğimin iç cebine saat ondörtte zabıtaya IS1 tO' 
ya teslim edilmemiş olmasın- halde ıcradan bır ses, ıcda yetle devam. ~~ılmektedır . Soo yerleştirdim ve paralarla bir· caatı şüpheli görüla:ıUI ,4i 
dan doğan bir davanın mu- çıkmıyor. Çıkmıyor 1.mma on beş gün. ıçınde bu mınta- lstaubul Ağirceza reisliğine Jikte yattım. Kapım arkadan Tahkikat bugünde devarJJ 
hakemesi yapılmış ve bakim mahsulün aldıiı ıoa vaziyet kada 300 kılo kaçak et yaka· tayin edilen Ağırceza reisimiz kapalı idi. Sabah kalktığım lecektir. 
bu davayı derhal neticelen· do berbatlatıyor.. lanmışbr. Suad Gür al dünkü ekıpreıle 
dirmittir. Hem borçlu hem yeddiemin • lstanbula hareket etmiştir. ••ı •• T ft• J • M h İ 

Herkesin başından geçen olan Ibrahim, bıçkıyı aldığı Tef tış Ağırceza reisimiz istasyonda o çu e ış e ı 1 a su 
bu enteresan davanın mevzuu gibi bağın bir tarafından iİ· Sıhhat ve içtimai muavenet müddeiumumi, a<lliye er kanı Şehrimizde bulunan öko· ı V zİ y etİ 
ıudur : rlp, öbür tarafından çıkıyor çevirgeni doktor Cevdet Şakir ve şehrimizdeki avukatlar ta- nomi bak•nlığı ölçüler ve . d'~' 

Burnovada Topçu sokağın· ve kestiği liıOmleri de ıatı· teftit İ"İn SeferlhiıaH gitmjc rafından uğurlanmııtır. Yebİ ayarlar çevirgeni Bekir Sıtkı b Mcrsınd (bTe~ ) .k:-- ~-~!ı 
k • 7 

" A.. · · ; T · 1..c d" b ı... • d .. 1 .. 1 - orsasın n ugun ı ıye QJ 
da oturan lbrahim adında ı yor. tir.kendisi orada mckteb ve gırc.e~a ~~ıı.m z emyız ~-aş~ un .. efaue~~n e o ~u er mu· mu mele olmadı. 17, IZ·:iıo 
bir adamın· borcundan dolayı Fakat aad fecaat bundan ü 1 ·u. ft• t · k muavını Sureyya Cuma gunu fethşı Lem ı oldugu halde t ' k·d 1 sO ~ ' b . • d . m e11e1e erı1 .. e ış en geçırece . _ . k e onı ı en sonra , VV~ 
bağındaki yat razakı üzümleri ıo~ra atlıyor •• Zıra 1~' .. 8 ~ı- tir. tebrimize gelecektir. bırço~ m~~ss~. elerı ge~er~ ikinci iane 45 kuruştan 5, ~9 
icra marifetile haczediliyor ve re.sınd.en. Ibrabıme teblıg edd· • • aya~ ışlf'!rını gozden geçırmış kilo k pı malı 46 kuruşt•"~~, 
elli lira da kıymet takdir edi- mıt bır ıhbarnamede; ceza mahkemesine gönderi- Hava gazı ışı lerdır. . . . 130 kilo parlak 43 - 44 S 
· · ·ı - Y dd' t' •zde bu· Alsancak semtmdekı bır k' k 1· f hyor; ve alacaklının rızası e, e ıemanc ını yor. Şehrimiz Ha•a g4zı şirke- _ T ruştan 30 000 ılo oıs .. ıı'6 
yine borçlu yeddi emin olarak lunan 6z0mlerin derhal icra Hakim KemaJ, elini kulağı· tinin Bayınduhk makamına ~uess~ıede ~yarların lııgıwız 25 kuruştan muamele go~~ 
b k 1 . d • . d • . t r . t d.... • k f d. kif ııstemı üzerme konuldugu tür Mersin borsasında ;/• ~ 
ıra ı ıyor ve ıcra aıres~ ta- akırd~ııdne heskıkmı. ed mekııını~ n~n arkaıdın~ ge ırb' ve k ı - devir işini görüşmek üzere nazarı dikkati celbetmış ve kil~ kutlu iane birinci 13~, 

rafından her ne zaman ıste- ta ır e a ınız a ananı bın o u ugu ıa ıtvara asını hava gazı tir keti maslabatgü- . b d t dL. 1 . 1 k t JOO 000 k·ıo il -
· k.b 1 .. •k d' 1 w b l d ıca e CD ~ uır enn a ıomilSI uruş an ı ti 

nilirae bu . üıümlerı~ bo~çlu ta 1 at. yapı acaıı.. . dı katle ın emege •ı • 1· zarı Mustafa Teoman Ankara- müessese müdürlüğüne bildi boğd yı sert 4 625 kurıJI .~ 
ta~~fından ıcraya tesbm edıle- Denıyor.. . Bu varakanın son tarafla· ya gitmiıtir. rilmiştir. Ölçüler ve ayarlar 210 OOO kilo onadolu . srP~1 
ceaı ~e zabıt .• varakasına ya Meydanda OzDm olmadığı rsnda, alacakh tarafından, V ı• • çevirgcoi Bekir Sıtkı bu ıı k· 3.50 kuruştan 45000 kıJo 1ı 
zıhp ımza edıhyor. için bittabi teslim edilemiyor borçluya mahcuz malların ke- a ımız şam lstanbula döcecek ora- Sif darısı 29.375 kuruşta" I~ 

Buraya k.adar .olan mua· amma, borcuna aadık olduğu ıili, satılıp paraya çevirebile· Geliyor dan Ankaraya geçecektir. bio kilo arı celtik piriııÇ 
mele tam, yerındedı~: - anlatılan İbrahim; üç taksitte ceği~~. d•ir de bir ~·!Ahiyet . . 55 kuruştan satılmıştır. 

~aka ;,mahcuz üzumler gun ye takdir edilen kıymetten verdıgı anlaşıldı.. Hakı!Jl şu Ankarada lbulunan vahmıı kÜ tÜr işler 0 

geçtıkçe daha olgunlaşıyor ve d b . d b. . karars verdi : Kazım Dirik Pazar günü şeb -
• •. zıya e . ır p~rayı ıcraya Türk ceza kanununun 276 rimize gelecektir. Yeni kültiiı çevirgeni Hik 

tevdı ve teılım edıyor.. ıncı maddeainde g6ıterilen T f • met kültür işlerirdn ilk mek · 
Fakat rençber lbrabim, bu ana11rı cürmiyenio fıkdanına er 1 tepleTdc dab esa1h tutulman 

Açık olan eczaneler itleri yapmakla itin içinden binaen beraetinize karar ve- Varidat müdürlüğü ikinci için yeııiden bazı tedbirler 
Kemeralhnda Şifa, Güzel- sıyrılmış olmıyor. Çnnki icfft rildi. 11nıf kitiblerinden Saim Butev alın~a11~na . lüzum. gör~~ştür. 

yalıda Albntaş, Tilkilikte Faik daireıi ondan para değiJ, Zorla mahkemeye getirilen çalııkanlığını göz ~önünde tu · Kültur ışlerı ç~11ır~enlıgı me· 

Bu gece 
Soy adı ·o~ 

Alacaklara lıazırjstJ d 
(Ticaret M tba ın) Sof• 

istidalnrı he zır laınıŞtıt e 
Biitiiıı ~lii vezzjlerd 

(40) Para fiatle satılııl' 
Eırefpaş da Eşrefpaıa ecza· mahcuz ftzlimleri iıtediği v• lbrabim de serbest olarak tularak birinci sınıf kitibliğe morları da ycnı bır çahşma 
neleri bu gece açıktırlar. o da teılim etmediği için işiue gitti. terfı ettirilmiıtir. şekline bağh tutulmu~ş~la~r~d~ı~r·~~~~~!!!:!!!!!!!!!!!!~ 

En dayanıklı, en temiz ve en latif okulu sabun KAR 'AL v ıN i 
markalı sabunlar ı 
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GECELERi 
Acındırıcı, Sevgi Romanı 

Alaşehir Haberleri 
Kadınların Saylavlığı Sevin

ci Devam Ediyor 
Alaşehir: (Hususi) - Ka· himmetinden beklemekteyi7.,. 

zamız çarşısında umumi bir * * * 
hela vardır ki bakımsızlık Biiyük Ulus kurultannda 
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yüzünden nerede ise çökmek onaylandığı iizere kadı~Jarın 
..__ - 1 - A.ADNAN tüzeredir. Ve böyle bir hal saylav seçimleri ve seçimlerin 

Çl•nıı• Prenses, Tu··rk Kızı jvnkuunda d~; . yurddaşl.a~ın yüzünden şehrimizin bilgili 
sakatlanması ıhtımal dahılın- kadınları arasında bir kadın 

B Günceri Kıskanıyordu ~edir. Helada ~ir ka~adan birligi kurumu onaylanmış 
.il urken halk; bu cıvardakı boş ve ilk iş olarak fırkaırı~a 

lıl"r a ı . . . .. dükkanların etrafına tebevvül .. ' 
- .1' 1.. a kanlar sarsıldı, dağlar - Sıtem odıyoraun, Gmı- uye yazılmağa başlamışlardır. ';;L :16di. Kayalıklar boyun kı· cerim... Giizlerinde raş var ... eftkmetkbıztır.~rdında katımı kakt: ve Bu iş bittikten sonra, arala-
1 .,1 k · • a -a u yuz en or a ı ıena 1 

..i l a kırk bin atlıya yama9· Giizlererinin çevresi siyah bir h ld k k kt d rında bir birlik çevi rgenliği 
t' •tınd T . . . . a e o ma a ır. . . 
- ·' ~ a yer verdı. an yerı yorgunluk halkasıle çevrıh. . • B' d ]> •· . seçeceklerı ve bır kaı· crün 
dl" 1•ka . . . eli ır e azar camımın . . :. . l" 
ııJ" teceel·arınd~ ~rıyeıı ıl~ Çın Yoksa u!~~adın mı.. . içinde de apdest bozacak bir ~ç.ı~de. b_aşaracakları sevınçle 

~ t ınde ılerıleyen Tnrk a- - Bntun geceyı senın yer ()lmadığı için karşı tınaf- ışıtılmıştır. 
~ 1

1ll<ııları fırtınalar gibi coş· çadırında geçirdim ... Hakanı· taki boş diikkanlarda hela *** 
• ,İ ~~~r, l'uzgarlar, kasırgalar mıu düşman ç:nli i~~ sa_vaşa kıyafetine girmi~ bulunmak- .. -~utnm yedi_ ~iiniin<leıı o· 

tti.u (·· 1 .. dağı, taşı yardılar ve ulaştığı duyumunu soyledıler .• tadır. Umumun sıhhatını ala- turu kabvelerımızde, kahve 
•':.t ~aluk bir ovaya vardılar. Akşamdan gün batarken ça- kadar eden bn mes'elenin hir yerine adaçayı, ıh lam ur, elma, 
~ ~·· O~ag'lar (Çadırlar) görün· dırına ulaştım. Tan yerino an evvel başanlmasını iR,ten portakal ve l>adem ezmeleri 
rİ t li•tti. Gök Türk Hakanı diz çc>ktüm ... Hakanımın sağ· yılmıyan belediye bakanımızın verilmiştir. 

• ~·lan Han ~adırların yanı lıkla dönmesi için Çalap•tan ~-~-..."'"""-""-"'-""'-""""""-""'""""-"-~ ..... "VV'V'V'"""-"-·"""'"'"'''-'"' 

.t ~~1nda ak.a.trnın ~izgiıı~_;ri?.i yalvardım. .. .. .. Edirne'de 1 Uzunköprü'de 
" ~ arak gcrısın gerıyo dondu. - Çadırımda uşumu~, ola- ı • J • (~ ·· 1 . T ·d •·v llt. l d .. ı ·· mar JC erı T0Çlll0Il eı e ~ar 1m 

t~ ,f' te .. uruğu a trn a oz u ve caksın... . ~ . .·· .. • A 

le/ \t~kli bir sava~ yapan kırk, - Hava Aoğuktu, bir ara- . Ec~irne: ~Hususi]-: Evkaf Uz.unkopru [ Hususı J -
,il ~ ll Türk akınoıRını saygıyle lık ~iddetli tmgnldar çadırı ıda~esı. tarafın~an Edırue be· Burada gci(~menlere y~rdım 

le ıl 1l.ınJadı : yıkacakmış gibi santılar ..• O Jed_ıye~nne, ş?lıır~e yaptığı sn kuruma adile hir der.~e~ ku
eY ~, ......... lşk.ür<le Kem ağınız (Uarp zaman anladım ki hakanım ~.esısa.tına bı.r ) ardım .. olm~k nılınnş . ~e ya~asını_ 1ı~1knmet-
'j,1p ~Ydanında fıiicumunuz de· tlii!'lman ~enerallerile karşı uzere 3000 lıra teberru edı1- ten taRdık ettırerek ışe baş· 
O~ \e'-t· ' ' c • • • miı;ıtir. Ö,..rendiltime giire bn famııo;tır 

ı. ıc ır ) yaman oldu. Çadır· karşıya, sayaş lıahndedır. Tıt- ,. f'ı ': • • 'J • 

"td . . . ]>aranın 1000 hrası >ıehrımız Derne,..ı·n k I ı;ı a sağlığınıza bakın yı- reyeıı soğuğa karşı tek bır sı- .. .. .. .. .,. . ~ nrn n,.unun ra. 
~lle . 1 . evkaf mudurhığune gelmış ve ye~i vnrdnmmr.a Enltınan giiç-

rım ... 1 l bıın \ardı. onu knllandım. b l a· ·1 . t• (' . . 

1 
V"o Gök 11iirk Hakanının - Ne idi 0 Giincer' kele 

1Y
2
°Y
000
·e "1 ~rı md ış ıHr. . -rerı müş ırkdaşıarunıza vardım 

İl . .ı.. • • a an ıra a azıraııa t k k . · 
e~ı kırk bin akıncının "'Ür - Bulamadın mı düsiin k d ·ı kt' e me , ço fa.kır olanlarrnı 

"-·ı o • , a ar verı ece ır. d k , ' b" J1 1 6 ovaları sarstı: lıele bir kerre... Bu hareket giizel Edirne- oyurma ' ' ır çat~ altınd~ 
- ağ ol yiğit lıakan. . . - Siiyle G iincer, !!lenin nin imarı yolundaki adımla- barındırmak ve gıdeceklerı ! t ol yiğit uluR... ağzından işitmek isterim. rına Evkaf· idaresinin de kuv· yere kadar kendilerine nakil 

111
;* * - Giinliimii yakan yalaza vet vermek emelinde olduğu- vasıtaları temin eylemektedir. 

rt ~ G<>k Türk hakanı 'ru-lan ate~i.. d1şarım tıoA-uk rüzgar- nu glisterınektedir. .Netekim dernek kurulur, 
ı 1 arı çadırına Yardığı zaman Jarm, valı~i ugultulariJe do· '• • •' kurulmaz kuranlarından top· 

1. tdi.iğüne inanmak istemedi. nar kon içerim yanıyordu. G ÖçmeD ladıA-ı kırk, elli lira ile he· 
ıl / 'tagına ~erilen büyiik ayı · ' l'n • lau Han, hakanım... men i~e [giri~mi~, bir yiinden 
ıt .. 11lelrisiuin tiiyleri bozulma- c<iJ le hanı'··· Sonin cehennem Akını üye yazımına, diğer yi>nden 
Go-•, la vlı. Yatağının yanı ba~ında kac.lar ·yakıcı güzlerinden gön· Edirne [ Hususi J Oöç· gelenleri doyurmağa, kaPaba· 

1'' ~ lıakanın g<inül ortağı füme tlolan atoş, sanki fırtı- men akını devam etmektedir. Jıdan ve kciylüden temin etti
id' ijlleer kız oturuyordu. naları geri ~eYirmez ve hangi Dün sabah Razgırad/ Şumnu, ği arabalarla kendilerini gi

ırı•,;. Qio gecelerinin bu sihirli göniil senin, gcinliini.in yama· v.e ~skicuma k<iylerinden ken- decekleri yerlere ula~tırmaga 
abh-..J ~'n sevgi tisi, Tn-lan Hanı ç.ında ejtilmez... tı~ı~e daha ~8 göçmüş gel· ba~lamıştır. 

,.._ tU • mı~tır Kendıl ·ı ·· ·· t .. 
; nce ayağı\ kalktı. Çın - Oiincerim, senden bü· ' · e~_ı e goruş ~.m. Ş)mdiki halde r:1.un küp· 

,o l} 'k d · h ·· 1 · · .. k b" d ' l . 1 k B Anlattıklarına gore On aç koy· "d ·~..1 l\rı a ar Rn•a goz erını vu ır ı egım o aca •. u 1 .. 1 . k d' k'" 1 '. d d h ru e mevcut 120-130 ki5'inin 
OJ,... ~h k . · · . u erı en ı oy erın en a a ., 

.M l ırpı~ıle kapadı ve alnını dilek belki de bütün hır Türk 140 h . ld. ld kl karnı doynrnlınaktadır. Ban · 
Ofl""ıi ıı:,ll anenın yo a o u arını, 1 •t "k . 

,, a uzattı. 'ölümiinii aiak~lı yapacak ... 42 hanenin de Mustafapa~a'da a.r gı tı ten sonra )'enı ge· 
ıdl ~~akan dudaklarını,. s.evgi- ~ürk ha~anı bu .d~leğin.~ .!e· beklediklerini sUylemişlerdir. tenlere .de ay.ni surette yar-

i 
lt alnında gezdırırken rıne getırmen açın onune Yeni gelenler arasında O- dım edılecektır. 

(il . 

11 tınclen pişmanlık yaş- iğiliyor. maç küyiindeu Hamid oğlu Uzun köpriiliiler yerlerini 
\\ boşandığını anlıyordu. Tu-Jan han, .. ert omuzJarı Mustafa adında bir adamca yurtlarını bırakarak ana va-
i an dolancı Çin pren- ve geniş g<iğsile bir Tiirk kı· gız .var~ır ki, köyiinde B~lgar tana sığına:.ı g<içmcıı karde~-

\t ~a-yının yatalak viicnduna Y.ının önünde eğilmişti. Oün- Polıslerınden dayak yemış ve !erimize karşı yiiksek bir bağ· 
Ad'~ i~·lcapılJığını ve nasıl kOJ)- cer büyiik bir aciyle hakanı bir hafta kadar deriler icinde lılık göstermektedirler. 
aı•~ ~1 1 .~nun sihrine kaptırdı- omuzlarından yakaladı, ayağa sarılı k~~dıktan sonra yola Derne~e bcledi~·ede bir 

, iZ· ·~ lı. duşünüp>r; bundan, sev-, kaldırdı ve sliyledi: çık~ak nzere bulunan b~ ~on çalışma oda~n ayrılını~tır. 
O ~ :~rıe, giintil yoldaşına göı-ı _ Hakanım, dedi ... Değil kaf ıl.ey~ katılar.ak kentımıze 
5, 1.f ~ ~~i ımutkanhktaıı pişman· bir Han, bir Tiirk Generah gtreflmı~tıdr: . Hadmıdko~l~~ .. Mdus-

11 :ı \lll •. • • • •• •• • a a ye ığı ava ynznn en Cuma ovası 
st• .,, ,L Ynyordu. Turk bakanı bıle ; Jnçbır kızın onunde dız h"J" h t b. b. ld .ı· 
144 .. ıı:ta •. d a a as a ır a euır. Hençliğ·i (•ah~ıyor 

1
. ~ \ ' yanıbaşınaa, vucu u- çcikmemelidir. Sen buyrultu- , , . 

·atd'~ ~i~?~larrn:~ bı_rakan giiz~ mı ver ..... . ~erine rgetirmeyeni Kaza ve nahiye Oumaovası [ Hn~nsi 1 
~.~ 1Rıııe soyladı : çadırın onunne asarsın... Son günlerde ~ok dağınık ve 

13~ ' Bana gücendin mi Giin- . - B?lki ~e Giin<'erim, Kongreleri AÖniik bir hale. g?lmiş ola_n 
O•' 't böyle ~ır .ş~yı ~a~_kaları ve . A _ Ge~çler De~m~ğı,n~ . faal bır 

rııf'.~ 0 kyo (Tiirk) lıakanlıgııun her şeyı ıçın duşiınmek ka· kEdıkrne (Hl u~u~ı) . J!ı~k!' vazıyete getırmek ı<;m te~eb-,,,, aı . . . oca angre arının bıttıgını, b"· t ... 1 • • 
•'r ....ı "rına lıiikmedeıı Hakan hildır ve ... belkı de ınanmıya- h" k k ·. . usa a gırı~ı mı~tır. 1 "1 •ıı· . . .. na ıye ve aza ongrelerının . r 

o ı 1~ 1ilı, uzun ve siyah kir· caksrn ... Her, en knYvet.lı duş· başladıg.ııı bildirmiştim. Dün Bn hnsu~ta Hayrı Karaea, 

.~ ı• 1 :.ıo C.iriilii gözlerini ara- maıı karşıınnlla k_1Iırn; ~all~r- sabah fırka başkanımız İbra- Remzi ve lbrahimin canla, 
1 1~ e hayretle açı1an g<izle-, ken, en uftlk bır :1.aai •. bıle Jıim A kıoct, fırka idare heyeti başla uğraştıkları , .e yakrn 

1~ on iyi bakışını genç gCiohimii acıtmaz:: Y_~l~ıı, ı.:wni ()~·esinden l$erif ve diğer. na· bir zamanda. de.rneğin. eAkifıin-
ı, lıakanımn g<izlerinde yanı başımda gnrdu~nm za· bıye ve kaza kongre1erınde den daha faal bır val.ıyete ge· 
dı: ınan, herşoy, lıer~ey ııüner .. bulanmak üzere Uzun Jı<ip- tirileceği anla~ılmaktadır. 

' Giiconmoğo hakkım var Hen :l.deta birçocuk met\keneti riiye gitmişlerdir, M.iiteşobbislerini tebrik ve 
ılı'~anıın •.• }Jlbette ki 800 içinde benliğimi gaybederim. Fırka baıka~ım.~z ve kol· takdir ederiz. 
~tın 

1 
b . . _ Buynrulhın ne idi se- daşları U znn koprnden başka * 

h ya nız enım sovgı· K kl 1 • • ltaka . nin t- ava ı, psala. ve Keşana da . . . 
1 ınazdın. Çın sema· , .. . . gidecek ve bazı nahiyelere ele Tatnm lıaf~aın, nalııvomız-

' ,:"al.tında sana gönül ve· - ( ~ t~noe~~~~· sen~n. pr~ıı· nğrı)'Rcaklardır. do çok şenlikli ge9nıiştir. Mok-
li l> gısini !uzatan binlerce ses u.1n.n ıle goruşmenı ısterım. Öğrendiğime ~cire nahiye tepliler ve halk tarafından 
'\~ rensee'rn enin gönlüııe - Prenses Ta-yi mi'# Ilu· ve kaza kongreleri biter bit· tezahürat yapılmış ve sciylev· 
t~ ~lacaktı. Çiinkü giicen· nun imkanı yok ... mez vilayet kongreeine · başlı· ler söylenmiş ve hir do geçid 

6 hakkım Yar. -Devamı var - yacaktır. resmi yapılmıştır. 

ikiçeşTa n . ı· t 
melik sınem~, ı~va rosu 

B •• 19 Birinci kanan Çarşambadan itibaren 
ueun:en kıymetli ve zengin filmlerle karşıla-

.• aca.ksınız. 
: ................ llllİll .................... ... 

l - Şen ve dilber ANNY ONDRA tarafından 

Çapkın Kız 
Siizlii ve ~arkılı Büyük Film.· 

------; 
Tiirk Rinemacılı~ının zafer abidmıi Türkçe 'özlü l 

2 - GÜN DOÖARKEN 
Yatan kaygısı. Aile sevgısı~ A.rka.cla~lık: 

saygısını sinesinde yaşatan en büyük ~aheser 
3 - Diinya havadisleri J 

Diin~Tada. neler oluyor: Bu filmde göreeek inia 

4 - En güzel muzik İspanyol K1TAR.A Şı.rkıları 
""'~'""""'"~"'"·~~'-""' ........... ~ 

Seanslar: Perşembe Gün doğarken 13 - 17 - 21, 
Çapkın kız 15 -19. Ouma, Cumartesi . .: gö.n doğarken 
9-13-17 - 21, çapkın kız ll-15-19. Pazar, Salı, 
ÇarşBmha: giin clot!'arken 17-21, ça1)km k1z 19. -ELHAMRA t. Milli Kütü.vhane Siuemasi 

"HAYATIM SENINDJR., fil
minin sevimli yıldızları 

.JORX BOiıE~ ve MARGARET SUTJTıEVAS'in 
A.~· n1 incelik, aynı duyu~ ve iluyurnşla 

oynadıkları 

Kadın Asla Unutmaz 
Tamamen FRANSIZCA sözlii hiiyiik Ral'gi '"e <luygo 
filmi. Bu filın t~tanbul'nn biiyfik iki inomasında 5 
hafta gö-üerilnıi., tir. 

İlave olarak: P .A.THE ,JURN l1 
~~,~~~---..._...__,...,....,...,...,....,..,,....,.,...,..,~ 

Seanslar: Rerıriin 15 17 19 ve 21.15 de, Ouma 
giinii l 1 ve 13 de ilave seansı, Pe:rşembe giinii 13 Yo 
15 de talebtı seansı vardır. 

Karşıyaka ( EGE) Sineması 

BiTMEMiŞ SENFONi 
Filmindeki yüksek muvaffakıyet, eşsiz ıesile 

diinyayı .kendiRine meftun eden 
MAUTA E6G.ER1' 

Tarafından aynı kudret ve muvaffakıyetle temsil edil
miş mevsimin en güzel opereti 

KALPTEN KALBE 
Bu haftanın t•nfes ilavesi: 
A~I.AN ... l{ARIM GEf;İ"\70H ! .. 

Tamamen renkli ve bayıltacak kadar kahknhllh 2 
yiik kısımlık giiriilmemiş derecede nefis komedi. 

Seanslar: 
Onma ve Pa;ı;ar l5 - 17 - l!> 21 

19 - 21 de 

Karşıyaka LUKS Sinemas 
c=n: .............. 

Madam Çocuk istemiyor 
Fransızca sözlü ~arkılı 

' Beya;ı; perde11in hirieik ~en, ~uh ve oynak kızı ve 
"Daktilonun• uuutulmaı )'Jl<lızı 

MARİ OI10UİN'İN 
En t1on vo en çok Aevilen esorini 

19 Bidnci kanun Çarşambadan itibn.ron 

J{ar~ıyaka: f; ÜKS Sineınasıncla: 
Giirecek ve bu giizele sevginizi bir kut aaha artıracAktır 

.Ayrıca: Dünya Ha,·adi lcri 

Seaııslar: Oanıa. ve l'aıar 15 17 19 21 
Diger günler 19 21 

• Diş tabibi 
Mehmed Ali 

Ferid Cemal 
Abdullah Naci 

Bil'inci Beyler Sokağ·ı 20 .1!
1 uıuarada 

1 Kinuuusani l 935 tarihinden iti bu en müşter.eken 1 
haata kabulüne baılıyacaklardır P. 104 

'rclefon : 2630 



nasıl onarmalıyız ABDÜLHAMiD ....... 
öz Türkçe Nisbet [ Y ] Sine ' 

Sarayı ve cariyeler Dair 
-2 

-3-
Hamidin Hareminde 4 Nikahltdan Baş~~ 

Yasan: Otaci Necdf'• Otaman 

Nisbet (Y] sine dair; Şivcıine uyaralı ıilinecek ye(li) yor ki: b6yle hallerle niıbet Ulusal : Millt 

Dilimizi kııırlııtaran, mı· tekline gbk~cbektir. Sonu ar· (ıi) yikni. i~afet .<•bi) y(i~)den. ~ Soyaal : lç.timat 70 Dane De Cariye Vardı. 
k d t . it d ta ça· zettiğim a ı ete :ıamzet . isti- yırma ıçıa nıı et 11 yının Evrenael : Alemıumul .~ 

na u re ın azı an, a e • b' 1. · b' ( ) · ·ı J • · b' d rt 'b' -. ümüze hale eylemış ır lahikayı ye evve ıne zaıt ır Y ıetm - Şimdi ı&yle bir ıualin ce- Hamid zamanında ıer' ah- nun için de, Çerkeı et .t 
reıız ır e gı ı un . . . • • "'o" 
dikilip duran libikalardan eD niden d1rıltmekte hiçbar faide mehdır. vabını Yerelim: Acaba ltiıim kimına zahiren fazla ehemmi- ve babalardan pek çoi 1 
mühimmi niabet (y) ıidir. olamıyacığı meydandadır. Bun Anadan : Anayıl . dilimizde niabet yeıinin kar· yet verilirdi; fakat gizliden, miı dilber kızlarını ••''~1 

Başka dillerin her türlü dan baıka {lig) lihikaaının ÜJki1den : ÜJküyın ııbi ıılığı olan hiç bir ilihika yok büyük konaklardaı ve bilbaasa ieya konaklara kendi elit ~1 
kelimeleri ·yapan libikalarına nisbct (y) ıioi ifade edebil- Bu (si) llbikuının niabet mudur ki bütün dil fbilgenleri saraylarda yapılan rez '! letlerin yahud verilen bir par• r.' 
bizde bol bol karşılık ve bat· mesi yalnız tahriri ifadelerde y~ıi olarak kabul6ne dair aeferber olarak böyle bir li baddli hesabı yoktu. Arap kabilinde eıircilere ver"''er 
ta onlardan da nıtiialük var mümkün olup konuıma dilin baıka hiç bir itiraz olmaıa hika aramaktadırlar?. adetlerine r,öre vücud" geti· zerrece tereddüt göıtet~ 
ken bu nisbet (y) sinin timdi· de kabil değildir. Miiellifin bile yukarıki karııhklar, ilti- Bizim dilimizde bir çok niı- rilmiı olan islim ıeriatinde lerdi. or 
ye k•dar hakkile mukabili de itiraf buyurdukları gibi (g) baslar ve idgamlar onun red- bet lihikaları varaa da onlar bir erkek dört tane kan ala Ve haksız mı diler? '; 
bulunamamıttır. F.lbakika bir barfini yazsakta teliffuzu bu dine klfidir. Sonra tellfflizü bug&nkü garb dille •inia ifade bilirdi; Arap Adetlerinin en mania hanedanı" unvaol ~ 
çok dilbilgenleri (dil ilimleıi) ~ünkü şivemize mugayir ol- de hiç güzel değildir, tivemi- ettikleri mefhumların bepıini baıhcalarından olan bu Adeti tında 6 aıır hükllm 1oreı 
maddeten küçük fakat manen duğund~n . onu okumıyac~~ ze ~u~ayirdir. Anay11 demek if

0

ade ede~iyorlu. Aceml.e~in Türk.lor e~seriyetle ta~bik et- aılen en temiz Türk lı'_.(ı 
ve filen aıın derecede ehtm yalnız bır Dısbet senbolu gıbı sakaldır. nııbet yeaınia Osmanlı dılıne memıılerdı. Çok zengın olan sahip olan hanedan, bef ( 
miyetli ve bilyük olan bu (y) kelimenin iımi menıub oldu 2- (Si) ve arkadııları re· rirmeai bu yUzdendir. Dede- ve eıaı itibarile hasev ve ne- danberi birçok uldarl• ~~1 

ye kartıhk bir yığın tesviye ğuau anlahın diye sonunda ne vakıt manaıı ifade eden lerimiz Tiirkçenin niıbet edat- aebi belli olmıyaıı baıı ekibi- mış, tamamile boıulmuıtıı·f( 
çarel<l!rİ gö!termişlerse de 00 • ~ulun~uracağız. Konuım~ di- (ya~ıı) da~i. {ıı) Vf: (ıu) daki ~arını d~, kelimeler~ gib! atı.p rin konakların~• birden. ~ı.zl~ Ve bu ıebeple birçok ~/ 
farın buldukları lihikaların hiç lınde ıse, ahenge mugayır ol- su ıle degıııyör. (Y atıı nama ııletmedıklerindendır kı bız zevce bulondugu da vaıu ıdı . Jii Çerkeı kızlHı, valide ; 
birisi ya dilin bünyesinden d~ğund-~n hiç t~l~ffuz. edile ıını, kıldım) ve (•a .. at O~ ~ula bu~na .b~ ııkı?hyı ;çekiyor, Arap uıulleri, vakıa ... ıa.r~y tan, kadın efendi oımuf~V 
alınmadıkları veya ışırı dere m~yecegı gün gıbı aıık~~dır. rıo~a re!) de .oldugu . gıbı. k~!ı~e!e11m1z gabi onları da v~ kona~ fubıunu ." temın ıçın yani zamanın tablrile "ıli~j 
cede iJtibeılı bulunduklarından Boyle olunca konuşma dılınde 3- Yıne (ıı) llhıkaıı ıu dılım!ZID · uçıuz bucakıız bır de eaır ve carıye va11ta11· kıralıçe veya bizzat kıt•~ 
bu derdin çaresi olarak kabul ge~ecek . olan ismi me~suplu cümleler~e olan (ıi) lerle de enr~n~erinde arıyoruz . . • aı bulmuş ··ve bunu da ıer'i Çerkes dilberleri, k61:~ 
edilemez. kelımt!lerı naııl anlıyacagız? karıııyo~. . Bııım T~rkçecle cıhetlerı şekle aokmuıtur, • den ve dağlarından geld ~ 

Niıbet (y) ıine karııbk Hasılı ne taraftan bakılsa Doyaııy~ yedım. . • malôm ıu nııbet edatları var Arapların bu usullerı çok gibi ••raylara ve koo• ~ 
bulmak itine ilk önce merhum bu (lig) lihikaıının ne tatbi· Ôldüreaıye vurdum. Gıbı. dır: kadıncıl bir adam olan Abdili kapılanmazl.rdı. Bunlar e ,~ 
Ziya gök Alp giriımit ve ki imkinı, ne de faideai var· Hasılı ne noktadan bakılsa 1 - Li, öyle bir :ııhikadır bamidin çok hoıuna giderdi. il esirciler elinde " ic' fı 
Türkcülüğün esa1lan kitabın- ~ır. 8? sırf .nazari bir tek- F~ad•ıa. teldıf ~uyurdu~la.rı ki ıehir, köy, ıemt, soy adla: " .. Kad~n efendi " ismini alan ıan'ata dair esas usul "'o~ 
da bundan ehemmiyetli bir ıu· hften ıbaret~ır. Bir , .. de .d.il ıa- (11). l~hık~ıı da nı~bet yeıının rının .. ıonuna ~eler.ek. da~ıl doıt .. nıki~lı. zevceden bışka ziyetleri " öğrenirler ; I~~ 
rette bahsetmiı iıede oradaki hasında benım katı, ıhm ve yerını tutmıyor. Bır takım il· oldugu kelimonın nııbetıni Abdulhamıdın ıarayında tam lik ve iıvebazlıklarıaııı t 
fıkirlerin pek sudan oluıu bizi mantıki fik~im ıudur: . Bizde ti.baılar~ ~~beb ol~y~r. ~~lbu- g&ıterir. ( 70 ) tane daha genç ve gll- ceaiae gör : az ıamaııd• e~lı 
müoakaıeden vazgeçirmittir. olmayan kehme ve libıkalara kı kendııının de fıkrı, bızımki Konyavt • Konyalı, ÜskO· ıel kadın vardı... teri bulurlar. Bu sureti 

Aııl bu derde bir deva karıılık ararken, velev Tilrk gibi, {baıka biç bir lihika dari • Üıkiidarlı, U11akt · Uı· Abdülhamidin aaray ve ha- nıı kapılanmıı olurlard•·· 
bulmak meselesi ııini büyük dilinin bıtk~ kollarından ol- ile iltiba1 etmiyen) bir niabet i•klı gibi 2 lik, libikaıı daha remlerindeki bu bir böHik ka- Oariyelerin k•pulaoı.ıı• 
Atatürk ortaya attıktan aonra sun, pek uzağa gitmemek llbikaıı ~~lmakt.ır. . . . birçok mana v.e vazif~lerin· dının içinde hemen her mil: beraber huzur ve firatıo•8 alıp yiirücı6ıtür. Dilini seven aranılan kelime veya lihi- Tür~ dalı .tetkık ce~ıyetının ~en ~aıka, dahıl oldugu 

0

ke· letten ~adınvardı; Ru'll ,Ermenı men girmesi enderdir. 8. 
her dilbigeni bu meseleyi ele kayı bugünkü yaoayan dil buldugu libıkaya gelınce: bu lımenın manaıina buıu11yet Suryeh batta Bulgar ve Romen konaklarda, aaraylard• c~~ 
almıı taıibi karııtırarak Türk içinden bulub çıkarmaktır. Jibika hafif kelimeler için izafe ederek niabet irae ey• dilberleri de bulunmakla Jer, kapulandıktan 10ar• ~ 
dillerinin baıka [kollarnu ara- Bunun yeni kelimeler için, (se!), ıakil kelimeler için (sal) ler. .. . beraber ek~eriyeti ~erkea ka- liyet derecesine gör~~ 
yıp tarayarak, kendi öz dili- yüzde dokıanı nasıl kabil lihıkaııdır. YYmı gazete • glindelık dınları teıkıl ederdı. veya kııa ikinci bir b• /.J 
mizi kalburdan :geçirerek niı· ol, bileceğini bundan • ıonraki . B~ yeni bulunan l~hikayı gazete,. gllne mabıaı gazete• Bu Çer~eı kadı~lar, ya ma devresi geçirirler •'bı~~ 
bet (y) sine bir karıılık bul· makalemde arzedeceğım. ılk. once kullanan ve bıze her d~mek_tır- Osmanlı ımparatorlugunun , cak bundan ıonra k• " 
mağa çahımııtar. Su dilbilğen- Köse Raif paıa oglu Fu- şeyde olduğu gibi dil itinde idi elbiae • bayramlık el· muhtelif ıehir ve kasabala derecesine göre uıoo 
terinin batanda Sadrı Makıudi adin kabulünü ileri sürdüğü de rehberlik eden büyük A- biıe , bayrama mahıuı elbise randan toplanmıf, ya da doğ· kııa bir hazırlanma ~~ 
k6ıe Raif paşa oğlu Fuad ve niıbet (y) ıi karıılıği da {ıi) tatürktür. Bu yepyeni bir demektir. Leyli libaı • gece- rudan doiruya Kafkaayadan geçirirler ve •nc.-k b 1 
Türk dili Tetkik cemiyeti gel · Jabikasıdu. Mumaileyhte. be bulut, bir örnektir. Niıbet lik libaı, gece giynilmeğe mah celp edilmiş idiler. Çerkes iı- ıonra merasimi mab•&J:i 
m~ktedir. nim gibi, bazı fikir ve libi· yeıini tamamile ifade eden ıuı libaa demektir. mi altında anılan suay dil efendııinin hılve ine '1~t•' 

Sadri Maksdi; dundan dfüt ka!arı münak1aı• ettikten ıon- bir libikadır. 3 .. Ci, aanat _Ye mealeie in· beri erinin bir kıımı da g6rcü Abdülhamidin ilk ''bı~ 
yıl 6nce y•zdığı ( {ü:k dili ra buyuruyorlar ki: (Nisbet Bu lahika nereden geliyor?. tiaabı ı~Saterir adlarla bir ıe- ve abazelerdeo idi. za~adında .eıircil~k E~'~' 
için) adlı çok değerli kitabın- için keakioce v~ baıka biç Zannıma kalırsa bu llbika ye temayül ve inhimaki iıa· btanbulda en güzel kadın· ıan at ~e tıc~rett~.. ~b& 
da niıbet (y) sinin yerini tuta bir taki ile iltibaaı olmıyan 1&lmak mastarının köll6 olan ret eyliyen adlar yapar. Seb· ların Çerkealerden yetiıtiğine e~ ~üyu~ lluıtedıı ti'" I 
bilecek llbikayı •uzun uzadıya bir IAbika iıter) ( ıal ) olup dilimizde bununa- zeci, ekmekci, yabancı, kav· bOyük bir kanaat vardı, ve mıd~~l'olgu t'1

• k •;•,,~rı 
aradıkt•n ıonra ' uibayet (lig) H lbuki kendiıinin ileri la yapılmıı iki kelime vardır. racı, halkcı, ittihatcı, bacı bu kanaat bakııı değildi, na- ~eyi 1d11 

imldark, ~ ~ ,,ı01~ 
- düw.. t · t b'h 'f d S k l' l d b' · • · M "b" · - 1 rıca e o u ça ıyı ıf1 IAhikasını buluyor. Ve bu sö - sur gu, aagır ve eş ı ı a e u e ıme er en ırıncııı uaacı gı ı. rın ve mevzun Yucut arı, pen· 'd"l S . l r 1r 

zün eski Tiirkçe ile timdiki eden (imsi) den bozma bu (ıi) ( kumıal ) 6tekiıi ( uyaal ) 4 .. Ce, birçok ifadelerin· be beyaz tenleri,: ekıeriya le· 
1 1 

er. .•
1

1r mdemdur acırife 
lab"k b' k k 1 d d d b k . . k 1 1 ve zengın er e e Çagatay lisanında iımi men . a ı ası ır ço llO ta ~~ an ar.. a . • en .. aı a nııb~ti de g6ıterir. p~ı •. saç arı v~ mavi göz e· lanıhrdı. 

11
,, 

ıub ve sıfatları yaptığını söy- ıltıbHlıdır. Bunu kendııı de Şımdi bu lahıkanın nııbet Li'anı Fraoıevı - Franıııca rıle, ınce bellerıle bu kadın Cariyelerin yaşı ı•l •' 
liyor. Heı hınği bir suretle bir i~iraf ~dere~ o iltibaslara te· ifade edip etmediğini araıtı· Lisani T6rki ·Ttırk~e • . . lara çok gllzel d~nil~bilirdi. kapılara göre değiıitd~! 
ıeyle alikası ve nisbeti olan vıller bulmaga çahııyor. rahm : Fakat bunların hıç bırı nıı- 8unlann kara g6zlulerı veya için alınacak cariyeler•" ıı 
maddenin ıonuna bu (liğ) Ji 1 -

0

(11) libikası kapalı •. :- Ku.maal, kumlu toprak, bet yeı~nin ın?1U: ve vlls'•h ••~ar ıaçlıları lıtanbul ıair· en nihayet ıı 12 01111•~ ıı 
hikaaını getirerek onun iımi o1an yioı konsolu bulunan kc· au ıçındekı kumlu kenar, aed na kifı gelmıyor. Ne li, DO lerınln ve bestegirların ı6z6 dı . Vücutları diiıgüo " 
menıupluğunu gösterelim Ldi· limelerde kabili tatbiktir. Ka- demektir. Red Houı'un 16 ci ve ne de ce ile iıtedifimiz Ye sazlarından hemen hiç ıi.z, endamları dilıgllO .,e 
yor. Ve bu surt: tle hareket palı olmayıpt~ açık olan. be· gatı buna 6yle mana Yeriyor. kelimelerden niıbi ııfat ya· dOımemiıtir· Kirpikleri kalp· ıaka güzel olacaklardır! e 
ederek (ilmi) nin (bilgilig) va• celerde (yloı ıonu vuvayyel Iıte : pamıyoruz. Meseli aefevi de· lere birer ok, taçları ta ay· Saray harem ağal•"j~ 
taninin (yurtluğ) karıılığında iJ~ bite~ ~eli~elerde) bu. hi· Kumıal - ,.s"ndy aoil, • me~ iate~ii~miz za.m~D . bu ~ara kadar birer kemend ~l~n ağa ve kadınlar bu 11 • ~ 
alınmaaını teklif ediyor. Hal- bık~ mu.lkıyet. ıf~d~ eden ıza· ~aııdy - bankın VVater. • kehm~~~kı nııbet yeaının ıfa· ııte bu Çerkeı kadınları ıdı. tındaki maıum inııP ~' 
buki yine kendisininde buyur- fet ıle {ızafetı lamıye) k1rııı Bu bakımdan ( ıal ) lihı· de etbgı manayı dudaklı, du· Saray vo konak haremle· cuklarını ıunun buauP ,1 
duğu gibi bizim dilimizdeki(li) yor. Sonu se11iz harflarla bi kaıının hakikaten niıbet ifa· daklak, dudakcı, dudakça de rini dolduran bu Çerkeı kız- ni zevkelerine arıel;~ 
lahikası eski [lii] libikasınıD ten kelimelerin meseli (ev) de ettiği meydandadır. Bu mekle anlatamiyorux. Bundan ları, eıirciler tarafından teda· de cıünnet• adde 
aııamıı ıeklidir. kelim~sinin ıonuna bir (ıi) niıbet ifade ederlik yine bu dolayıdır ki bütün bu lihika· rik edilir, esir puarında he· Çiinkü p~ygamber d~1tı· 

Kıılak ve yaylik kelime- getirerek (Beyti) minisına JAbika ile yapılan uyıal keli )ara rağmen yeni niıbet libi· veskirlara arzedilir ve satı- yaıında bır zevce alo> , 
lerindeki (k) lar nasıl aıına- {evsi) diyebiliriz. Fakat tonu meainde de vardır. kaları arayıp bulmamız lizım· lardı. ferdi! d•~' 
rak düımüı ve o kelimeler ıeali harflarla biten kelime- Uysal, berıeye uyan, inti- geliyor. Rum, ermeni ye Surye dil Bu 11 - 12 yaııod• 
bu günkü dilimizicı ahenk ve lerde bu kabil ;:oımıyor, mül · ıab eden. her yeni ıe1in ar- Inıiliz ve Franaızcada Dİ•- berlerinin ıaray vey.a . konak ~i:e~er - rukarıd: bili1' 
şivesine uyarak kıtl• ve yay- kiyet ifade eden lahika ile kasından giden manaıına bir bet ifade eden yedi ıekiz baremlerine intisap ıekilleri gıkıı vjç~ıle - .. : bl'ı 
la ıekline girmiılerse eskiden karıııyor. Oğlumun teyzesi, aıfattır. Red Houı bu keli türlü llhika vardır, lugilizce· b6ıbütün baıka idi. bu it ~ke. lvet derınke gote' rbifef 

k . b b b d d' ;;,· . . d 1 •f d' d k" . b k ' ı ı sene e apı (lig) ile nihayetlenen elime- t>a amın a ası e ı5ımız z-:- meyı e ıöy e tarı e ıyor : e ı nıı et lihi ah kelim~ler: ıer e uydurulmuı bir nevi ü ) d' ~ 
ferden de {g) düıerek onlar man muzafın ahırındaki (ıio) Uyıal - VVeak, ficle, VVho EleQlentar y-:iptidai, eıaıt. cbeyaz et., ticareti idi. Fakat r a:r 

1
terbiyeyi al•" .. e 

da (li) li kelimeler olmuılar· in (y) nisbet karıılığı olan (ıi) yilda evry neVV ıuggestion. Logical mantıki. Çerkesler için vaziyet daha sultana arzedilir ve d 
dır. mi yokıa izafet ;.lahikası olan Manası ; zaif; mütelevvin, her Horizontal ufki, baıka idi: Kafkaıya dağları· tanın hoıuna giderJer•''ı 
KutJug- Kutlu {ıi) mi olduğu anlatılamıyor, yeni telkine ıerfuru eden de· Specific, Peculiar, Speclal· aın ıaf ve 11ğlam havası hllmayuna verilirdi. ı\.~; 
BiJgilig-Bılgili gibi (si) ler iltibas ediyor, Bu ilti· mektir. Huıuıi. içinde yaııyan bir Çerkea dirde.. Saraydan çıt•.1 

Bioaenaleyh biz bu (lig) b111 ortadan kaldırmak için Bakınız Atatürk bununla ne Relative·niıbi, izafi. ailesi kızı için istikbal ol•· rılır, bir bendcye bed• 
libika11nı kabul etsek bile o Fuad ıöyle karııık bir idgam zarif, ne ince, no civelek ıöz Ôtedenberi yad dillerin bil· rak "bir ıaray veya bir ko- lirdi. ,, 
gene dilin taıfiye, ahenk ve yapmağa luzum göıüyor. Di ler düzüp beziyor. - Devamı 7 inci sahifede- nağa aatılmak• dilerdi! Bu- Deva1111 " 

.· 



Dilimizi nasıl onarmalıyız ? Küçük 
Haberler 

--.. 1>-- .r. · · d • b t• ı d•w bl k ııL·k 1 1 Lt fL l •f d 1• le 1• Halka bir kolaylık olmak ıuutıarıı,ı 6 ıncı sayfa a - nıs e ı o an ırer r ren . 111 •arımız o •C•• ır. me 11um ar ı a e ey ıyen e ı· 6 B 1 k . H lk . 
~tııa bu niabet lihikaları Benim bulup çıkardığım bu Evrelce izah ettiiim eaki meleria ıonuna getirmiıtir. f z~e :.' eaır da k~vıb tara• 

........ 
~•rııaında ağzının auyu akan aiıbet libikasınıa bir iyiliji de niıbet libikalarımız dil içinde G6zle görWOb el ile tutulan ıal an .:: doy a ı ıh ı ha· 
~ adamım. Tarihim, ıoyum, b li Anadoluda lr.ullanılmaıı· kendilerine muhteı vazifeleri maddi mefhumların keli mele· z1r anma a, !'·. •, 

qençlik: 

Musuki 
Konseri 
Gençler Çok 
Muvaffak Oldular 

hrdam baıka milletlerinkia dır. Anadoluda dolat"ken biı· g&t&rlerken bu yeni llhika· rine miıal : Ay•acıtın Çamllalabak ka dıD binkat &ıUln olıon da ne zat kendim halkımızın :•rzıa· lar da onların ifade edemedik· Şef evi dudakcıl J b · 1 ylnde durmuı Ali oilu molla C. H, F Dolaphkuyu nahl· 
lç1D dilim olma11n diye dliıü· dan bu lihika ile y•pılmıı leri aiıbetli manaları tamam· eafi buruacıl ~ ıal H6ıeyin ve aıker Hid•yet ka· yeıiae batlı Batçımescit ocağı 
'lrdilm. Bundan dolayı ben niabi aıfat ve adları duydu· layacaklardır. Artık J1e iıter- batni karıncıl bd ~Hı rııı Ayıe ve bu k&yden Zey· muıiki kolu rençlerinin Tilki· 
ele •ezama bakmayarak dil iş· tum gibi Akıaray meb,uau ıek diyebilecek niıbetli baaai midevi kuraakcıl :to:=::~c nebin t vlerinde asulıaı ara· lik mahfelinde verdikleri kon-
1-tUe ötedeaberi uöraıan bir Beıim Atalay,ia 1339 aenesia- kelime.ri arıu ederaek ifade miai b w k ı · t f ı ma 

1
Y. ıparak1 altınlarım •• kıy· ıer çok parlak olmaıtur. 

• T" •rır••1 cı ın ea ıaa t 1 kt Gençler iyi çalaı:nıflar ve 
dil ameleıi ııfatile dilde olan de baıbrdıiı [Ttirk b&ytikleri eyliyebilecejiı. dünyevi acuncı VVordly me 1 

1 Aeıya •!ıaıKö ça ma an 1 1 t• i 1 dl T k . ftlı . . T k • 1 1 1 'J 1 lib.k . . ıuç u y9acıgın ypınar na· y ye ıım ter r. lir srencı· 
,.._at ıımdıye kadar ~6ze veya Obr.f adları) kıtabıaı~ ~3 1 ~be ,kıka di - cıb' ~ f"kı .a· baGhrt deın~cıl . a~va! biyeıi g8mrlk muhafaza ta· ain temiz rabuadan eıea ince 
""P•p keıfolunmıyan nısbet inci ıa ı eılnde de ba fikır· an • ıa a enım ı rım 6rlilllyor kı beaım ılera ki b ·r f · . d 1 k d h b 
)triae karııhk bir llhika ara· lerimi mlieyyit ıatırlar oku· ıudur. Ya banlan hangi ke· ılrd6ilm dlltilnOler (fikirler) damrmıaa kıaıra•k• 1

11

ekerı vde Jan· 1 uygu ba~,tll 00
'4!_'°1 e hazır 1 u• 

lla d B r ı · d d h h ._ . . . . o aman ••ı ve anan u n ra11 an a9a an· 
•ia koyuldum. Anyan ya um. eıim Atalay 33 linc6 ıme erın ıoaun a a • a ena· kabul edılırae ıeagın batı dıl- bir jandarma neferi ihtisas d 

llaev)lsını ya beli11aı bulur sahifesindeki [ Aycıl mirza] a- li nlıbiyet yapıyorlarta o ke- leriain eritilmeı aaaılan te mahkemeıine verilmitlerdir ırçı~r. 1 d lk 1 t 
eledikleri gibi ben de aradı· dının karıııına ıu ı&zleri ya limelarde kullanmalıyız. yahut peleri bizim ylice ve ıanh eli B 1 k .• • •. • • . 1 °T,/ker n e kal ıı arb. odp· t . (T' M. t a 1 b" t "f k ı· . . d k a ı esirin ıçiaden geçeD ayan ur çocu arını il e 
•aaı bu!dum. bulduğu~ Dil zıyor: ım~run torna ve ~ • f ~ e ır. aını y•pa~a ı~ı&aD oru larının (zirveleri· Ye oYada afak batakbklar yiirekden doian bir takdirle 

l.et llhıka11 hafif kelımeler raaıahıa ogludur. Iranda vah· o ıekalde iıtımal eylemeliyıı. aıa) çok altında kalacakbr. lr ki Ç d lk ı 
lçiD ( cil ) ıakil kelimeler için likleri vardır. 814 de &lmüttlir. Birincileri g&zle gortlliip Dilimizin ilol de (ııytı da) 

1
.ap,an 1 ••1a .•rk•• •tJ er~· a_• ... ıl!!•~rı!!!lz•. --1111m1~---· 

( [ 
a.. ] il l il 11 n n 1 9 ' ııne J•P •it gu tikir yaptıkla ı 1 1 c:ıt ) dır. "'ycal aya meaıub demektir. e e tatu mıyan m cerret veya budunumuıua Oail ribi acu r&lmüıt&r. Sıtma mOcacleleıi • 

1 
an •tı maş 

Herkes bilir ki bizim dili Hili Anadolunun batı taraf manevi kelimelerde kullanılıp, aun (dllnyanıa) dCSrt bucağına kanuna•• tevfikan 15 yatın °:'ı°b.tekarler mahkemeye ve· 
-Sıde bu lihikalarla yapılmıt farında inıandan kaçmayan ho ikincileri g&ıle ı&1 6l6p elle yayılacak ve Hygı g6recektir. dan kllçlik ve 65 yaıından rı mıtt_i_'·------
~•ıı kelimeler vardır. ltb• roza, hindiye (adamcıl] baba- tutulabilen maddi kelimeierde Bu dGtlinükıel (mefkilrevi) ve bilyiik olanlardan g•yıi kim Mudanyada Tirllye na· 
•1alardan hatırıma gelenler : 11adan ziyade an•ııaı seven lıtimaJ etmeliJİ&. Manevi ke· arpajla (fihunklr) ereie vara seler beter g&n posta poıt• biyesinde 100 den fazla kadı-

E . • . w [ I] d ı T r il fb ı d b' k .1 k i . T k bu h•taklıkların temiıle11111e do~o w 1 1 . 
• :_bvcıl - evıni ıe~ea,. evıne çocura anac• er er. avıan ı~e 

1 
mc um H an ır aç b~ m~ çın lr budunu ıan · ıine çağrılacalrJardır. ~ın i • •. edr. eat ıı _içi!ktop· 

... et ve merbatıyetı olan cıl ile balıkçıl da ba gibidir.] mısa · kı bar alan ıav•ıında (meydan a11aı ı evın uıemeaı Çv müı 
•dam, evc6mend. Şimdi blylik Atat&rkOn Arapç11l Tllrlrceıi lngi muharebeıiade) imiı gibi bir . Ed~r~e yanık kııla ha· •ekiz kadın ağır ıutette ya· 
Adamcıl - adama &nıiyeti kullandığı çok gOıel ve ahenkli lizceai leımeli, tomtop olmabdır. Ge· pııhaneaıaın nok~anları ta· ralaamııtır_, --- -

•lın hayvan, ehli, domeıtik. (sel) ile [ıal) a :beaim buldu· içtimai Soyıal Socio· 1i (ati) bizim dilindir Bu dilin maamblaatml akdıl.zeredbır.k Bu m5n Geçen aeDe Diyuıbekirin 
O 

. . . . na e e e • ıye • aaı • s·ı 
lllmcil - 6liiml0 olan, ö gum bu cıl ıle cıl (llbıkaıı da logicel kaynaiı anayurdun bairınd•, raçotlu ŞlikrllaOn Ediraeye 1 van k•zHıaın Hazre nabi· 

l&aıe niıbeti bulunan. ılive olunu11a dilimiz bu niı Savtl Se1el Vokal g&ıeai Atatllrkün yllreğinde- ,ıtmeıi muhtemeldir. yetinden HOteyin oğlu ibra· 
Tavıa11cıl - Tavıana dllı· bet llhika11 cihetinden de Akli aıal Mental clir. Ylla bialeree yıllık Tllrk K d ...... "ki 1 b b bim, ayni k6yden lbrahim iı· 

~'• bir kut · d6rt baıı mamur bir hale re· ıiyHI ıiyaıal political dili olaian mıdır ki (mOmk611 Lı·tı ,o~ya ab ıtıb l artı minde bi~iıiai öldnrerek k•ç· 
B 1 k b 1 k . O w. Olk 1 1 1e11 er nın a ıra11nı una • a.ııtı Bar aenedenberi d•ğ alıkcıl - ba ı se•en, a· ece tır. zaman ıenııa garb mefkOrevl llıe deaJ mildllr ki) baıka dillerden mamak için bir ıehitler abi- 1 d · d 1 k · ı k . . 

~lıla ıeçinea bir kat· dillerini kııkaaıp imreamiye· ilmi bllfiıel Scientific arda kalııa?. Dilimiı. budunu· deıi yapılmHı kararlaıtırıl- ar a 
0 aıın Matı •ı g~h~· 

Akcal - aka çalaa, aka cek •ti yukarı bizim de oa- Zaten Atatlrk te B. M. M. maz ribi eııiıdir. mııtır. cel amuc7•
1
• ebmb~ ütlıb.0 

llıbetl olan bir renk. lar kadar mllteaddit ve her alnde ı&ylediii aatakta bu il· Maniıa 10-12-934 Gaıiaateple ıarrafların ::.~~k gei:~'de vegizli Y oJdu}
1 

Kırçıl - kıra çalan, kıra ıeyi ifadeye muktedir niıbet bilraları daha ıl1ade b6yle Otacı: Necdet Otoman gllmOı mecidiye Dıerlnde ih· halde zabıtaca yakala11mııtı:.u 
• 

Osmanlıcadan 
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Her Türk SoYadı AlıYor 
•••••• 

lzmir ve Mülhake.tta Alınan Yeni Soy Adlarını Aşağıda Göşteriyoruz 

Nüfusa 
tescil e<lilen 
Soy.adları . -... 

A 

.... ··• •·· .... 
'

Di"i Ahdnlkadu Baıatır, meCI AJi Çevrik, Bucada mu· tiplerinden Mebmed Rıza Erez\Mabmudiye ıubeıinde tabıil rek, bilkumet tabibi Be~ 
binbqı C~mil Barman. kim Muıtafa Çiftçi ~sertbaf, Kalafat maballeıinde 20 nu- memuru Ali Şevket G<>ney Yaman, güzol traş salonu '' 

C Devlet demiryollarında M. Ali marada mukim Evçla. I · •d . bibi Hüseyin Can, müskir•, 
Çelikyol, Emlaki mUliye kltibi Maı- Sz~ılir e '.d 

1
. k k 1 bayii Sezai Yazgan, betbt 

v lb d b l ı il . N. ervı meıcı po ıı ara o u f t ~•mera • • ay ıma D tafa Evırgen, yaver ızamet- Ü n n k . 1 u Mii •f Niya11l Danmezler, telgr• dl 

Cibar, Şehitlerde Mehmed tin Erkal; Karılyakada tah· s:v~:ç p~~~~:'rt ~~rkezi P•~- vezzii Feyzi ÔzgGver, f01' 
Caabal, Arap furununda Ali Aydın kumpanyHında Ali ıildar Enver Enigu, Emniyet- 1• 1 . 'd S b • Al k Kizım Akin . • • ıı arın en a. rı a ın . , 
Ceral, hıb11a~larda ~ekçı Ha· Dirbk, bayt~r küçOk 11~hlye te Sırn Ediı. Tapu ıicil mu Gümrük ithalit muayene Bergamada : 

Telıraf muhabere memur Hn Carlı, lkıçeımehkte Meb· m~mu~n Sehm Dündar, hmaa hafızanda memur Nuım Ener: memurlarından Yusuf Ziya Piyade alayından miili~ 
larından Said Akyol, mutaf med ~oıan, .S~n'ili meıcidde daıreaıntie kılaTIJz S~llh Da- doktor Feridun Erwen1el, Yiğit, Çivicibamam Turna ıo Haıan Akın, posta mftfeı 

1 
Emin Arac, 208poliı Ramazan Hamdı Caudemır, Aydın kum· ruga, Ankara mektelmıde mu· doktor Galib Erdiai, mall~e kağanda gümriik memurların- Murad Yıldınm, varidatt•ı 
Aral, Halil Rifatpııa cadde· paayaıında emtea müdGrO allim Zeyneb Dağ, Karııyaka ıubeıinde Mustafa Ergör dan Ibrabim Velibi G6Jmüı, Süleyman Şen, inhisar t•~ 
ıinde Mebmed Aygen, tapu-- Mehmed Ali ve Mehmed Nuri belediye tabıildarı Selim Oinir. Gll .. kt b b . LGtf: lkiçeımelikte t5tün ve müı- memuru Ali Rıza Uysal, 'j 
da kAtlb fahri Anlagaa, ,Bay- Canoler, 40 numaralı polis DumlupınH mektebi muallim- E dm~~ e mu aae ecı 1 

kirat bayii Ömer Naci Çetin dat kitibi lsmail Gtinay, ~ 
raklıda muallim Tevfik Ata Mdlıarrem Coıar, Maliye [icra lerinden Kimran ve babaıı. r og u alp. ., . • . emlik memur~ Ali Ş~cai Ô:~ 
mete, ticaret mektebinde mil· memurlarından Yaıin Candq, Dara,J\.lıaııcakta komiıer F.ah- F Ayvazoglu ~e°!ıl ve şerık~ Mehmed Tevfı~ .oılu G ~ 
dür Abdullah Ak er Baıdu· Balcalarda Ömer Cavkayda ri Demirkol it bankaıı ikinci A Ahmed Ham~ı tıcarethaDehıı Madaa, mühaıır Hıdayet ~L 

' ' ' Gü ı ı d M h d Ad·ı ortakları Ceuul Ayvaz A • .. üdd · • kili" rakta Şefika Memduha A Belediye kantarcııı Muıtafa müdürll Oıman DardataD, in- ze ya 1 a e me 1 Ö . . ' g~n, _ m eıumu~ı 1~ y C J 1· Ih C h d . . F 'd K d d M h d Aı · med zgırgın. Alm•nyada tah~ Şukru Co•kun varıdat kit 
tuı"lu ag" ır cezada kitib lı- ey la, 205 po il l&D er- iıarlar • ııcıl memuru Meb· 1 an, or OD a e me 1 ild b 1 k d . F .d . o;."' , ' l T •f t Htı • . . F i s e u unan ar eıı erı Nazmı gün 
mail Agar, iı bankuında te' anzı a memuru seyın med 'Nuri Dırım, Kahraman- ese . )1,. Ôzgirgin, ayni mağazada ça- ' . 
kambiyo şefi Arif Abacı, Caabora; farda Hamdi Daokf, U htan Mustafa Ergirgin. Aydında · e~ 

B Ç E Turgntlucla · Memleket haıtahaneıi el ~ 
Damlacıkla Hadime Gak- H kk H B · . M 1 trik memuru Behçet ôzde01 

Poıtada Remzi Bilgi inhi· Maliye •eznedarı muavini Ziraat mektebi muallimle- yalaı Tabliye tirketi-.de Sey· 8 1 ad. ı ~•.•ne adsrtı ükutt ıı, kadastro heyetinden 511 
Çakir Karııyakada Muıtafa e e ıye reısı ev e em, K h 

sarlar merkez ıataı deposun· ~ . rinden Kimil Ersan, Buca fullab Şengören, Sahil ııhhi· belediye başkitibt ~ Hayri Uz- ay an,. . 
da Haydar Baraç, belediyede Çelebı, 47 pohı Şerafedd!n 9 EyUll 6 numarada muaallim yede Eıref Gilrseı, Rayegin demir, Şair Niyazi Hicran O · Donızlıde : 
tabıildar Mebmed Niyazi Ba· Çe~ret, . Aıliyecezada kltıb Sıtkı Eralp, ikinci hukuk ki ıokağında Halil Sabri Gilleç, z.a~, Gençlikyurdu umumi ki· Polis 9 Cahid Aydını ! 
lam, inbiaarlarda bekçi Meb Avnı Çehkok, Ka~ııyak~ posta . . . tabı Umer Yavuı, gençlerden numaralı Süleyman Sı1» 
med Blllte, 150 numaralı po- mild6rn Sel.lhaddın Çelıkel; Soy adı ı "ttdaları Tıcaret Matbaasında ve mahkem~ kitipleriade.n posta havale memuru flO~ 
liı Abdülkadir Bara, balıliha· 57 Beledıye memuru Hay· b J ''" k 5.1. d Ahmed Hayrı A ygen, şaır yin Ogurtan, borsa koot 
nede memur Cemil Bakır, rettin Çekçi, lkiçeımelikte til· ası ffilŞtlf · 40,, para ffiU a 1 lfl e Mehmed Remzi Öz. memuru Hasan Hüseyin :i•~ 
fırka hekimi Mustafa BaHral tüocil!cı.Ômer :Naci Çetinalp, mÜvezzilerimizde bulunmaktadır Dikilide : ark, tabur kumandanı t1•

1 

Kartıyakada lsmail Blirain, Gllmr6k memurlarından Meh· Maarif; memuru Halil Zey· Yılmaz, 

1 ~- 1 
~ ~ 

s~ 
'"1 ~ ..... '"1 .. ~ 
-· CJo.< ..., .. -1 
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IZMll POll&ll 20 KANUNUEVVEL llS~ 

Ne dersiniz? Artık C.H.F. Grubunda Türk-Yugoslav 
~ınir~e Atatürk ~eykelini.n Şaşırdık -
.. lldugu yer, şebrın kalbı· -Baştarafı 1 inci sahifede- Afyon anlacması dün akcam Manisa Saylavı Refik Şevket İncenin 

r, e11 iılek, en güzel yeridir. •w . . 'IC' ~ 
~''ada her gün, her vakıt ~-yun 1~m11;;k, ~:.k•ıınd:~ Belaradda imza edildi Takririne Dış Bakan Vekili Şükrü 

r lıayli halk, ziyaret, tavaf Jans bte gra. a. te ıgat y ~ K C V 
•ı iıti b t h 1• d d' parsa ayrehmız artmaz mı Belg?ad 18 (A.A) - Yeni Javya ile Türkiye arasındaki aya evap erdi 

ra a a ın e ır. b h . . A' b' T k y 1 f 
Heykel önünde parkın sula- v.e u ayr.e1 tı~ız _Janb11ndd' ı· 

1 
ür - ugoı av A yon an· iş birliğinin genişletilmesine Ankara 18 [A.A] _ Cum· diği on bin nllfustan ekıik 

ı.a. borularından biri patla- zı u1nut1maıı e azamı a ıne aşması dün akşam saat 19 da bizzat çalıımıı olan Türkiye buriyet Halk F1rkası idare olan ka1aba ve tehi,lerd• 
~tlır. Hemen iki ay kadar vasKı o maz mı?. Yugoslav hükumeti namına ökonomi bakanı Celil B•y.a~a gurubu başbakanlığından: vergi alınmasından tarfı na· 
~ 1 k' k usurumuz olmadan, daha ticar~t ve sanayi bakanlığı dostane selimların"ın bildırıl c. H. F. aurubu Cemı'l zarla alelumu'D 0 fabrikaları• 
l~ aman var ı ıu a ıyor. w • • . , e 
~ldırım çamur içinde. Haydi do~r1usub, hllkudm~bn0• ikın.cı bir daire mUdtirlerinden Huldi mesini istemiıtir. Uybadtnın batbakanlığnıda yapacakları unlardan Yerti 
... Jeli k' b 1 d' • 'b t em11 e ozma ıgı ırincı em· tarafından imza edilmiştir. Bu Dimitroviç sözlerine ek toplandı. alınması ve bütnn kara de· m ı e e ıye ınzı a • • k . 1 ~'tnurları seyyar satıcı kova· rı~e itaat etme ıuretı,: e yap· anlaıma 14 Nisan 1932 tuih· olarak şöyle demiştir. ı - Ruhani kıyafet ka· jirmenlerinin vergi mo•zu· 
~lllaktan bunu görmeğe va· tıgıbmız kusurdan dogan bu li anlaımanın·yerini tutacaktır. Mauilya suikastı hakkında nununun dahil ve hariçteki üııdan buiç tutulmaıı bak
~ıt bulamıyorlar. Peki amma ab~1• ; elbette halkın nazannda Anlaşma iki müstahsil ülke- Cenevrede yapılan konuşm1t tesirleri ve Bulgaristandan ka· kandaki takriri ekseriyeti• 
'llr111 balkın her türJn duy· ız~m alnımızda kala~~kt~. Bu nin Afyon işinde birlikte ça- ve müzakereler ıırasında Tev çıp Yu.:an ellerindne Tilrki onaylanmıştır. 
hlarının mihrak noktasıdır. hah kabul edemedığımıı ve fıımaları için daha geniı bir fik Rüştü Arasın aldığı dos· yeye gelmek istiyea Türklerin 4 - Manisa ıaylavı Refik 
.\tatUrk nesli ardı arası kesil· aıla whazm~n~ muv~ffa~ olama eıas koymaktadar. \Jzak ıark tana ve kardeıçe gidişinden Yunan topraklarında Bulgarlar la.cenin ormanların itlenmeei 
''den erdiği ve ermekte ol- yacag~mız ıçın ha~ıkatı ~alka piyasalarına yollanan içilecek deria bir surette mütehassis tarafından takibata maruz yolundaki mDracaatlara ka· 
d11iu büyük mazbariyetlera arzedıyoruz .. v~ _dıyor~~ ~ı; afyon hakkında eıki anlaşma- oldum. Bu duygumda bütun kalmadıkları hakkınd" Manisa nunlara aykırı oluak izia ••· 
l.ep burada teı'it ediyor. Bu - Hükmunuzu verınız... mada hiçbir madde yokken Yugoslav ulusunun benimle saylavı Refik incenin takriri rilmemesi yolundaki sual tak 
lberaıimde şüphe yok ki Halka yaptığımız t.hu müra• şimdiki anlaşmaya bunun beraber olduğuna kat'iyyfn üzerine hariciye bakan vekili riri üzerine ziraat bakanı or• 

- Burayı bakbrınız! caattan sonra resmi makam· için de bir madde konmuş- kaniim. Bu battı hareket ıa· Şükrü Kaya her iki mesele rnaalarımızın va1iyetl memle· 
~ Diye iki kelime ile bu çir · lara da alenen soruyoruz: tur lstaabulda merkez Tiirk - mimi çalııma beraberliğimi· hakkında uzun izahat vermiı kethnizin v6satiae niıhetl• 
İnJiği kaldıracak alakadar in· - Bondan sonra vereceği- Yugoslav büroıu bu suretle zin genişliyeceğin~ olan ka- ve hükumetin bu husus bak· azhğını ve g&nden gine barab 
~lalar da bulunuyor. Hal böy niz direktiflere itaat edelim iki ülkenin afyon ihracatını oaabmı berkitmiştir. kındaki hareketi tasvib olun· olmakta olduğunu rakkamlarla 
e iken iki aydanbelİ bu su· mi, etmiyelim :mi?. Edersek kontrol edebilecektir. Yeni Türk heyeti adına heyet muştur. mütehassıs raporlarına ve tec· 
hııa böylece ııı:makta devam iıte görülüyor ki gazetenin al· anlaşma afyonun dağıtma baıkanı Ali Sami ticaret ve 2 - Saylav seçimi kanu· riibr-Jerine iıtiaaden uzn 
•t111esine bakıhrsa alakadar·' nına muazzam bir ayıp dam· sistemini de bu sistemi acun- sanayi bakanına karşılık ve· nunda yapılan değiıiklik üze· uzadaya izah etmiıtir. 
'-rın resmen ıttıla için alelu- gası yapışıyor, etmezsek bize da ticari ve mali ahval ve rerek yeni anlaşmanın iki ül rine ik.nci müntehab intihabı- Ormanların yaşatılması •• 
~I bir arzuhal veya rapor hangi bakla " itaatsız, isi " şeraite uydurmak maksadile enin menfaatlarını garıtacak na esaı olarak 250 nufus nis işletilmesi hususunda ahnma11 
•ldediklerine inanmak lazım· diyebileceksioiz?.Çok is~lrham değiıtirmektedir. (btmir edecek) ve daha .. ~ıkı petinin 500 e iblağının ve ka- dOtünülen tedbirler kafiyyea 
~'liyor. Ne dersiniz şu yazı· ederiz: verilecek emirler kat'i Anlaşma bir haremde tayin daha verimli bir iş biıligıne dınlaı:ıo hususi idare!erde tahdidi için ziraat bakanlı· 
•tım bir arzuhal yerine ge verilsin, yahut birinci em' e 1 kt d' B b .. yol açacak ıurette anıklanmış umnmi meclis iııtlıkJarıo~ se- gw ınca ahnan tedbirlerin ae· 

" Y e~e. ~ ar. f u areme go olduğunu kaydetmiş artık ola- ·ı ı · · k ·ı · b J • • b 1 k 1 
Çerse ne mutlu bana. behemehal ikinci emirle bo· re erıtıhuış a yonda buluoan k b 1 'k" "lk çı me eraoıu anuna ı iveaıne ep erını un arın anoo ara 

ı . . . ra u an aşmanın ı ı u e· k 
A. T. zu sun. Bundan sonra verile· morfın ıç'n Yugoılavya y6zde . . b' 'd I . Af arar verildi. aykırı olmadığını anlatmııttr. . nıo ın ısar ı are erı yon 

cek direktiflue itaat hususun .. 25 Türkıye yüzde 75 nisbetini . . .1 • . t • 3 - Buğday koruma ka· Baıbakan lımet lttönü de 

Borsa 
Hareketleri 
---·-... ----•• 

Uzüm 

d k k 
. Jd . . ~ sıyasasının ana çızgı erını a 

a çok, pe ço düıüneceğı· e e etmektedı.rl~r. Içı~mege yin edeceğini söylemiş ve de· nununun hükümct tarafından söz alarak orman iılerinia 
mizi işte bilmecburiye ve ha- yarayan afyon ıçın de bır ba miştir ki: ğetirilen ve kurultay umum arhk cezri bir surette ele 
kiakaten esefler, elemler, ıztı : rem düı013ülmilıtür. Merkezi Baş•nda Obranoviç bulu- heyetince bütçe' maliye ve alınması zamanının geldiii•i 
raplar duyarak şimdiden ar afyon bürosu siparişleri bu nan Yugoslav heyetinde çalış· iktisat encfimenJerinden teı· ve bunda yapılacak ihmal •• 
zediyoruz. Zira Iran şahı baz· bareme g6re tevzi edecek ve malarımız sırasında bizim üze kıl edilen muhtelit encümence müsamaltanın memleketin ıu 
retlerinin teşrifleri sırasında teslim olunan af}onun bedeli rimizde derin bir tesir yapmış müzakere ve kabul edilen ibtiyacile toprağın muhtaç 
da emre itaat yüzünden aynı sipariıi yapan milli afyon ens olan ve kendileri ile çahşmış tadilat üzerine müzakere olduğu kuvvet maddesinin ni· 
şekilde bir ayıbın alnımıza ya~ titüsüne aid olacaktır. Anlaş- olduğum mabafilio düşünceleri açıfc.ııştır . Bu bapta muhtelif hayet mahrukat yerini alacaiı 

~al Alıcı K.S. K.S pıştığını kat'iyyen unutmıyo ma iki yıl için [yapılmış olul> hakkınd~ bize ~ü.zel bir .. mdiskıl hatipler tarafından verilen fve nketicenin memleket için 
• ., - - - - ruz. l son kanun 1935 tarihinden veren tar samımıyet gor ü . izahat dinlenmiştir. Geçen eli et bazırhyecağına aydın-
116 M.. · b. 7 ~ us. ın ısarı 10 50 Haksızsak. haksızlığımuı yü- itibaren mer'iy~te girecektir Bu doğruluk ve anlama zihni· altı aylık devrenin dört aylık tatmış ve bunun gelecek or-
1 1 Süinymano. 11 25 14 78 zü ınüze vuruııuz, Bu hakınzh - Anlaıma müddeti bitmeden 6 yetini Belgratta kaldığımız varidat ve masrafı üzerinde man kanunile baıaralacağanı 
1
94 lıoogeratif itt. 12 13 ğın fecaatini çekmeğe hazırız .. ay önce feshedileİ>ir. Feshe· uzca halkın m ... btelif batlıırıyle ve bu varidat ile masrafın ve şimdiden bir ıellhiyete 

1:4 M J. l'aranto 12 17 Dün matbuat umum müdür dilmezse yeniden iki yıl müd· yapmış olduğumuz temaslarda fabrika ve değirmenler üzeri- lüzum olup olmadığına karar 
l 3 H z. Ahmed 12 50 13 50 J"" w il d b h 1 f detle kendiligw inden uzat 1 • da gördük. Bundan on yıl ön· ne isabet eden kısımları üze- verilmesini iıtemiıtir. 
2o H. ve Cevdet 11 75 15 25 ug.. ne e u uıusta t~ gra la 1 mı,, ld' · b l k tt b ı d - sayılacaktır. Anla•manın im· ce g~ ~ğ•?J u ~em e et.le rinde müzakereler yapıldıktan Fırka grubu ismet lo6Dll-
12 Ş. Rıza balf. 12 12 75 ~uracaa ~ u un ugumuzu d .. D' . . tam bır ıstı hale dıye anlata· · ı . J f k 1 .. üt 1 t 
~6 Alyot'ı bı'r. 

13 50 14 50 
ıl.iveye. lhacet yoktur kanaa· zasın an sonra ımıtrovıç b'I .. . b. d ... 'kl"k b l ve ı erı sürü en i ir tr ve aun m a ea ını tanib ede· 

~ d Tilrk heyet' · 1~· h ft d 1 ecegım ır egışı 1 u • mütalialar anla•aldıktao sonra, rek yeni orman kanunu çı-
~4 T. Dcbbas 13 87 18 tın eyız. . . B 

1 
ıne ıaı 8 a ır dum. Heyetimiz: dostluğu ve Y 

,4 e gratta yanılmış olan dos- nezaketi kendisini fevkal"d tebaruz eden kanaatlar &ze· kancaya kadar ziraat bakan-
22 S. Celirdin 13 13 25 Ajansın ı:reblii:!'i tane ve ıamimi çalışma bera- .. . . a e rine verilen takrirJerden Kü· lığınca tatbik edil~n tedbir-

L. Recyo 13 50 16 = b r-· d ötü .. t kkü mutehassıs etmış olan Yugos· tahya saylavı Sfimerin kanun- lerin yerinde ve do.ı:.ru oldu· 
19 8. Alazraki 12 75 12 75 Ankara 18 (A,A) - Alay ter .ıgt~n en ru eıe r lav dostlarına samimiyetle te· d k' d"l w k b ı · · ~ 
15 j. Mıkrı"dı's 12 50 12 50 larımız_ja yer yer tatbı'k edı"I e mış ır. kk.. . a ı ta ı ibn istihdaf eyle· gunu • u etmııtır. 

a Dimitroviç bundan ıonra fe ur eder. Bılhassa halli • • • ...... ----
:• H. şeşbeş 13 13 50 mekte olan aeferberlik dene geçen 3 temmuzluk antlaşma· için çahııp muvaffak olduğu· T b k) • • Yunan• t 
1
1 1. Rasih ı ı 50 n 50 meleri dolayısile civarda bir sından sonra ıimdiki anlaıma· muz meselelere karşı şahsen 8 8 &rlD iŞi IS BDB 
~ H. Alyoti 13 25 13 50 alay efrat nvki vazifesini al sının iki memleketin ökono· göstermiı olduklara alakadan - Baştarafı birinci yüzd~- Balık Jbracatı 
5
7 J. Koben 9 50 Y 50 mış o fan Ankara askerlik ıu· mik menfaatları araıında da dolayı Nazır hazretlerine bil- va ıiyeti düşünmedi mi? K t Kk 110 7 10 75 Yunanistanda tutulan ltaze 

ap an ma !) besinin bu gece saat 12 de ha kuvvetli bağlar kurduğunu bassa teşekkür ederiz. Türk Esnaf bu haksız teklifi Da· balıklar için Yunanlılar Be-
l~ K. A. Kazım 14 14 50 aldığı emri bu sabah ıaat 9 ve bunların gelecekte beraber heyeti yeni anlaşmanın tatbi· biliye vekaletine ve Izmir ledi"Ve resmi olarak okka ha-

6 dfinkü satışın yeküau da ikmal etmekle vazifesi ııi· çalııma için sağlam bir temel kine~ tealluk eden teferrüatı Saylav larıaa telgrafla bHdir- ~ın~ 53 santim tedive edil-
bayet bulmuı olduiu ve diğer olduğunu söylemiıtir. 

1 

müşterek Afyon siyasası hak· miş ve bu feci vaziyetten kur ~ektedir. • 

11 
Buiday bazı şubelerde seferberlik tec- . Bakan bundan sonra Türk kında anla~mak üıere üç gün tarılm~~ını istirham etmiıtir. Hariçten gelen balıklar 

a~ lJşak l::min Nusret 4 10 rübesine müteallik faaJiyetin heyeti başkanından Yugos daha Belgratta kalacaktır. lzmırın muhterern Saylavı " iimriik resmine tabi değildir 
Eldirck Istiklil 4 üç gün sürecegw i ög" renilmi•tir. T Kioiilden gelen bir telgraf A ııcak 01\trnva ve sair ha~; 

Y eJefon: 3 J 51 Tel. fon: 3151 f b' JI' 
Bu askeri denemelerin milli T esna a ıraz tcıe 1 veırmiıtir. munzam re imlerden muaf 

ıs Nohut talim hareketleri olup, siy••İ ayyare Sı·neması s.u _teı~r~fta keyfiyetin -~~b~i- aegiltlir . 
.._ l ataı i zade 4 75 vaziyet ve ihtimallerle bic bir • · k!n_ın vılaye.te 8 e~r~dil1digı bıl- Memleketimizden Y nnaniı· 
"" Lıü • A . 4 75 .. b t' 1 d w A dırılmektedır.1,u Vılayet maka- t ' ıl t b J kl .. S() l"1 ıcyın vnı muaase e ı o ma ıgına na· ana !!1 oıı azo R ı Rr ıçın 

S Eoıin Nusret 4 75 dolu Ajansı dikkatı celbeder. BUGÜN mıaıh ~snafın hakkını teslim kilo ba~ma 65 Raııtim tediy«t 
Pd. Hilmi 4 75 a?':Wj'l:rıeıv-cw,..n :Xf* -11 Evvvlki sene gösteriıen ve herkes tıuafınd n beğenilen cdeceğıne ıüpbe yoktur. edilnıokto iken bilAbıua ba 
l\fısır darı [ Küçük Daktilo ] filminin mabadı olan meıbur filim , 0 resim 2,70 dıralımiye çıkarıl· 

~ lıtildil 3 25 pamuk D k ·ı E 1 . ıımır rostosı ınıştır. Bu vaziyet taze balık 
Birinci Mol?a zade a t 1 o V enı VOf Güııdetik Ô <oııo ni, Syasal ilıracatımı~ı müteessir ettiğin-

it! F asulya 2~~ K. Kazım ~ . J gazete den teşehbii11atta bulanolmn,; 
" hıki•af 10 25 12 " Marie Glory - Jean Murat - Armand Beruard ve yeni bir hal çaresi bulnn-

y ,, Yağcı zade 50 t f d t .1 d·ı b fT .. 'k' Issı, çıkarma buyurganı muiôltur. 
h 5 " Beıikçi zade 50 ar ın an emsı e ı en u ı ım sızı ı ı saat güldürecek Y- --••--•• ·---
'9 Ç k• d "'• 80 K. Kiıım 50 50 Ayrıca: FOX Dünya Havadiıleri Raı~it H. Yıhnaz 
'' e ır egı " Yunan Pıenıesi Mari'nin Londraya muvasaJatı- Futbol , lzmir - Gazi Bulvarı Kabine istifa 

A.rturlafon 3 40 D • b k b kb Telef on: 3952 E • erı o s maçlara ve gllreş müıa a lar- Japonyada küçük . ttı 
~.. Palamut 

3000 
Adet kuzu birinci tayyareler - EParis ıokaklarıdnd11a uçan tayyare _ AYı1tlhjı 1 

w 12
7 

Lira 
>L"t,1 D. M. n son saç mo e eri ı ay ıgı c 

i" ~ b Seydi 45 Seans saatleri: Hergüo: 15-17 _ 19-2ı,15 Yad il!ere yıllığı 20 • 

Belgiad 18 (A,A)- Remıea 
bildirildiğine göre batb•k•a 
Uzunoviç istifaııaı preH Po-~ ' a Hann Nazmi 220 7000 Adet kuzu ıskarta D. M. 

,, M. Arditi 225 Seydi Perşembe · 13- 15-17 talebe seansı 
35 50 Cuma : 13 illive seacsı 

f lMfR : Ticaret Baaagında la. vermiıtir. Prenı ba iıtlfayı 
hasılmı§tır 

•·----------- kabul etmi~tir. 



1 1 
Oilumun Kütüphanesi 

Oğullarım, kızlarım 
Tarihi umumi 
Hürriyet vicdan 
Hürriyet 
Psikoloji 
T ari bi ceni 
Lütfi paşa tarihi 
Silahtar tarihi 
Fransa ihtilali kebiri 1 Tıuihi ıiyaai 
Aydın vilayeti Hlnamesi 
LugatJar: Vangolo 
Kamusu Türki 

(iki cilt) 
(Sekiı cilt) 
(Bir cilt) 
( c .. ) 

(iki cilt) 
(,.. .. ) 
(Bi, cilt) 
(iki cilt) 
( c .. ) 

(Üç cilt) 
(Bir cilt) 
(iki cilt) 

Tebaülvukuat C 4 cilt ) 
Lügat CoğrıfiyA (Üç cilt) Ali Cavat bey 
Kanunlarımız ~ {Altıcilt) Edip Kemal" 

-Kfitüphaocmiıde, blUfin dünya haritaları ve her nev 
kitaplar, d ivanlar ve daha pek çok kıymetli eserler 
bu lunduğu gibi, güzel lzmirimiıin manzaraları ve büy 
ü leıimizin resimleri bulunur. Muamelemiz toptnn ve· 
perakendedir. P .939 

UMU .u l SATIŞ YERi: lZMIR HiSAR ÖNÜNDE 

Ege kiitüphanesi sahibi: HlJSEYIN A VNl 

1 

• :... .. • • •• '- 1 • .ı... ' 1 • :· 

RD A Elbise Boyahanesi 
zmiri n en iyi boyahanesidir 
42 senelik tecrlibe ve ameliyat ile nihayet Avrupanın 

ttD bfiyDk boyahaneleriade ıekiz ıene tahail görüp ıaha 

detnameler almıı olan boyahanemiz mutahassııı muhte 
rem müıterilerimiz için teminattır. 

Bilflmum tesisatımız asri v~ mihanik.tdir 
Temizlenmif, boyanmıı ve ütlilenmit elbiseler, derin 

bir ihtiıaıla ve son ıistem makinelerle fenni ıekilde 
yapılmaktadır. 

Muhterem mOıterilerimizi iatifade ettirmt-k makıadile 
kış için ayrıca tenzillt yap•cağımızıda bildiririz. 
ADRES: Sarda boyahanesi Saman iskelesi. 
Telefon şirketi karşıs1nda No. 21 P.945 

Bu kadar mükemmel bir 
program hiç bir zaman gö 

rülmemiştir 
Bu akr-;aıu 

' 
Ramazana muhsus fevkaladliktir 

Bngüu; 
1 - Fok" dünya haberleri Tiltkçe 
2 - Karagöz tair ,, 
3 - Mü o ir Nurettin ,, 
4 - Komik Miki bokıor • 
5 - Kazanov 12a..kısım 
6 - Kızıl Ova b aydutları 10 " 

Bunlar hepsi bugllo LALE SİNEMASINDA P. 92511 

- --· 
Iımir•vethavaliıinde ,temsile!muvaffak olduğum Türkiye· 

11izin medarı iftiharı ve yegane karyola ve madeni f.'etY' 
fabrikau ve bilumum sergilerde birinciliği Jcazanan ve ıst•: 
bulda DOKTORHALIL SEZAi BEY fabrikasının çelik bor 
üzerine muhtelif ve mllntebap halis Nitrotbanca boyaslle y•P' 
mış ve en mfişkfilpesent kimseleri memnun edebilecek ve ~: 
r pa karyolalarını biç bir veçbile aratmıyacak derecede ~ 
kem mel olan iki, bir buçuk ve bir kişilik karyolalar i' 
muhtelif ve miltenevvi renklerde nikel ve ıarı takımlı beb1~ 
karyolaları gelmiıtir. Ayrıca haliı çelik tel CSrgülil derl' 
paspular on sene için garantidir. Fiatlar yalnız bir na•1°~ 
farkı nazarı itibara alınarak toptan ve perakende lstaab" 

1 
H • llR .... b '~k d !!! kn.. fiatına aablmaktad1r. Teırif edecek kıymetli mOşteriletl(. 
du::;~·- ey! u," 8 ara;1ı ınapkayı':nereden~ııı bul-P' başka yerlerde karyola vesaire aramak için külfete dOşısl 

Bey - Ya .• Hill haberiniz yok mu? Herkeain bil· yeceğfoi timdiden: temia ederim. ve 
diği şapkacı Abbas Hilmi Genceden .. Ayni!zamanda lzmir yeni kavaflar çarşısı No. 29 LÜKS MOBiL YE 
o gördüğünilz yeni değil, eıki ıapkamdır. KARYOLA SALONU - HÜSEYiN HÜSNÜ -

birH:;~m v-; f!~ika~~;::r i.:?~eketimiıde bu kadar ğillllllllllllDllllınıınnıııınnınınnnoıınıııııııınnınınnıınıııınııııııııııııınılilllIIlll!IllnHUlnıınnııınıııııııını 
Bey: - Size diyebilirim ki bilumum ıapkaların•ye· kşehı•r bank ası 

nisini yapıyor ve eskileri de iıte baıımdaki gibt ye· 

nisinden farksız; çlinki makine ve aletleri son ıistem Sermayesi: 1,000,000 Türk Lirası 
olup Viyanadan getirdiği gibi uıt.ıı da meıhur Ma- • 
car "Jemle Frenı,, dir. Teıviki sanayi kao'Unandan IZMİR ŞUBESi 
istifade ederek mevaddı iptidaiye olarak bilumu tkinci kordonda Borsa Civarında Kendi Binasında 
ıapkaların kumaıını doğrudan dotruya Avrupadan e 

Maııisada kain beynelmilel Moris Sinasi hasta· celbettiği için bu kadar ucuz ve ayni§ıamanda müı- 1 Telefon: 2363 
hanesi battabipliğinden: terilerin zevkini okşıyacak renk ve model her ne ıc· == Her türlü Banka Muamelatı ve Eıutea 

7•~ " .. ·. ..... .. . . . . ' • . 

Birinci Kinunuo 31 inci Pazartesi gtıoü 6ğleden evvel kil olurıa olsun pek kııa bir m6ddet ı:arfında'i temi· ~ Konıüsyonculuğu .. 
sa t onda Manisa bük6met dairesindeki sıhhat müdiiliiğli nath olarak Y .ıpmaktadır. · 3 
dair~ıinde aıağıdaki n;addelerin bir senelik milnakaaaıı Merkez: Balcılar No. 191 9lEyJtıl baharatçılar =Müsait şeraitle mevduat kabul edilir 

yapılccaktır. Münakaaaya iştirak edtceklerin yOıde 7,50 mu· kartııındadır. P 943 il = Hububat, Üzüm, incir, Pamuk, Yapak, Zeytinyagıv 
uakkat ve yüzde 15 ihaJei kai'iyye dtpozito akçeleri veya 
banka mektuplarını hamilen o gün mezkür dairede topla- Da ı· m a · ı · k 2 Afyon ve sair emtia komüsyonculuğu yapılır. Malların 
nacak komisyona müracaat eylemeleri ilin olunur. yen 1 1 § vlirudunda ıahiplerine CD müsait feraitle avans 

F i:f~ ve • erodiz yerli Zooıınld ak ve ya Ere ili Mi~~·:an Her yı 1 kartpostal işin den ötürü yenilik ustası iıınİıflılı~lı\lıınıııınlllllllllllDlnıınıllDllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllOIIllllllrılİIIl:ıMııınıınıiil 
Yerli kok k6mürll maden "~ö6'~· olan E~EM ~UHi kart~ostal d~posu ~u yıl ba'? = Kimya2er 
Motorin 20 " başka bır şekılde herkesın sevebıleceğı şık, zarıf = = ·c -; AbdiiHelim AkgOnJO 
Benzin 250 teneke ve uouz 30,000 Qeşit yeni yıl ve bayram kutluJa- ~ ~ -i ! - .Jiburatuarı , 
~t'::!ıiJ oyl markalı mıklna yağı •ı~ kilo ma kaı·tlar1 hazırlamıştır. l§i r.LJ j ~ ~ ikinci Beyler sokağında b~ 
Gazyağı 30 te;eke Ahbaplarınızın yeni yılı uğurlu gidebilmesi ..C t.:= .= ~ ~am yanında~i . 7~ nuın'~ı~ 

Bu maJJarın hatanemiıde nfimun.el~ıi me~cud olub. g~r· çi n bu yeni kartlardan alıp gönderiniz. ~ .. c.. ~ t'G bıuaya nakl·e·dılmıı~ır. !~':,~· 
mek ve mufauel mıılômat almak ıstıyenlerın başkAtıpJlge Dı~ardan ısmarlamalar çabuk gönderilir. =: C. .,; ~ ~ ~mumi tablıb v~s.aır ıerıo de' 
mm111nmn!.!iıc•alliiat•lamr•ı. 5357 P. 1018 y Ib d s .,.. • ~ :s • lıllerle yeneo, ıçılen mad or' 

nr o e estan N o. 3 s •W ;.. a a ~ lerin tahlilleri yapılır. KöıJJ , 11 a san öz 1 Ü un 1 a r 1 !!!!1,111111) )11111111111111 )11111111111111111111)!111111111111111!111111111111111111111111!!1!1111111111~ ~ ; = ~ i :; ~ ide diğer ma b ru le alın k•~:, 

Vitamin -
Kaori 

~ Gıda -
Kuvvet 

:Kudret 
Kan 
Can 
Hayat 
ıhhat 

eş'e 

Nefaset 

Arpa özii 

t YuJaf özü 

irmik özü 

Türlü Ör;Ü 

Pirinç özii 

Çavdar özü 

özü 

Patates özü 

Mercimek özü 

Beyaz mısır · ö~ü 

Çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve seydiklerini bık· 
hrmıyarak değiıtire d~ğiıtire yedhlniz. Vitamini ve kalo
risi çok olan bu mükemmel özlfi unlarla yavrularınız neş'eli 
sıbbatlı, tombul, kanb, canlı olurlar. Çabuk büyürler, ça· 
buk dit çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, iıhal olmazlar. 
HASAN ÖZLÜ UNLARILE YAPILAN MAHALLEBI ve 
ÇORBALARIN ve tatlıların ve pürelerin ve yemeklerin 
ezzetine payan olmaz. HASAN ECZA DEPOSU. Taklitle 
rindensa kanınız. Baıan markauna dikkat P.990 

5Muhendıslere,Muteahhıtlere Mu1de ~ 2 L. ~ ~ :~ ~ ~ ıileri ~ayin edilir. Mektep! ı• 
~ Hakikat Askeriye Çadırcısı ~ 2 ! ~ ö :; ~ .. Ye ~üess~selere ucu~ fia~I• :c-= 5 := ... Cll -;: ~ tı kımyevıye ve zeytınyagı t , 

~ y u D A c A v E s § ~o ;... ~~ :E!J e .... cularına Asit aletleri ve ıif° = 5 §§ O ..a :: ! ~ loıyoular bulunur. 
~ lzmirde Şekerciler Çar~ısı No:ao ~ ~ ..., ~Ü ;! Telefon: 3859 P. 1045 
§ Mağazamzıda daima yeni ve eski çadır ve tenteler 5 ES ~ :ı:: : ·5 
5 mevcut olup, müıterilerimize rekabet kabul etmez de- §§ 5 ~ ,; e> -o 
§r~cede ıahı ederiz, hariçten getirilen eski çadırlar ve 5§ S O ~ = ~ 
:= tenteler gayet gilzel ve ucuz bir fiatle tamir edilir. s §§ ~ >- ~ U 
:: istifade için bir defa buyurunuz. s S .... > ::ı :. 
:: Mağazamız rekabet kat'iyyen kabul etmer derecede § E :e a_ = ucuz muamele eder. P. 807 ~ EE 

BİRİNCi SINIF MUTAHASSIS 

- c .. Cll ., G) 

- - "O 
fil :!° CI $ 
Cll-=-~ et ::s ('I? 

S :ı:9-: o 
r.ı:ı ~ ..:ııı o 
fo- 8 - ..... 

·- :::>. s:ı~ ~ :2..a5~ 
..... tı.:ı ..... 

,.,.;. > .! ~ 
'-" - >. llS Doktor Operatör c.. ;... =~ ~ ı o ..Q :I:.n • 

rfahsin bey hastanesi i .. ~i~~ 
İzmirin en lüks ve sıhht ve emsalsiz husust hastanesi olup Q :; ~ il j"" 
bilhassa kibar ailelerin Amellyal iQin yegAne tercih ~ ~~ ~ 

eyledikleri hastanedir ~ ~ ~ g 
TAHSiN BEY ~~; 

Bizzat aıneliyatını yaptığı hastalanudan yevmi yatak ücretlerini bil' 02 ~ ] 
tı.:ı 'ü >bO 

liraya, keza ameliyat ücretlerinde de fevkalade tenzilat yapmıştır.

1 
~ :i 1

: 

Adres: lzmir Çivici hamamı civarında Müftil sokağında Yemiıçi Beylerin < - "" 
1 muazzam binasında p. 920 miiiiiiiiiiiiiiiiiii__....-::il#ll 
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GUzel hisar 
Mefruşat maiazası 

kavukçu zade MEHMET 
Iımir Yolbedeateni No. 19 

Etamin. keten, fıle perdelerin envaı, perdelik file, tlll 
ibinlik, ve karyola tlllleri. Krem, yeıil. eıtor ve hasır 
•rdeler, perdelik ve kanapelik kadife kreton, more 
ntazi kumaılar. Perde saçakları ve hatları, mua & tü 
ri aofra takımları, karyola örUUeri, pamak Ye ylo 
•ttaniyeler. 
Taban, kanape, sofra maşa'll1>alarıaıa envaı. Bronz 
•iz kornizeler vArgel vastor ağaçlan, yolluklar v.: 

P .. paıların muhtelif boyları. Şezloag ıandaliye belleri, 
lıanepeciliğe ait malzeme ve mefruıata müteallik etya 
tekabet kabul etmez fiatlarla mağazamızda ıablmak· 
tadır. P. 820 

~ 
Şekn,Lokum, Çikolata, Biıküit, ihtiyaçlarınızı 

YALCIN 
llitanbııl Şekerleme Mağazalarından 

temin ediniz 
lıtaabul ve lzmiria en meıhur fabrikalar1nın 

Nefiı MamaJita 

HACI BEKiR 

Kadın eloisesini 
Hoceıız biçmek iıtiyenler 

Şükra Canal 'ın 
Biçki Dersleri 

KITAPLARINI 
lstanbul Beıildeıta Dikit 

Yurdandan iıtemelidir 
1 incisi 2 , 2 inciıi 2,5 
Lrıad•r P. 1017 

Qb 
1 1 a = ~ s ·~ -

c::ı 1 o.: 
·~ :::= c,) . o- '"C - ;... ...... = ~ .... ·- o :o "'O 

•• .1-J 
.... := 1 -C1) ~= ... > ~ ..= 

'"C = .... ~ ~= = > • ~ .Q tf! ~ = s... .... ~ o ~ ın 

..1 ~ C>~ ~ ~ 
<cd .... c 
'~~ 0-0-
~ ~J) .... 

~ = ~ ~ - '-' ~ ~ 

" 
"N ·- ~ s s 
en'°~~ o-~ ..... 

c d ·-1 ~ = cd >a ..... ~ oS 
~.- .... = o ·- ~ s = 

~ ' = ~ 
cd :::S ~ .... 
.d ~ ~ ~ 

~ ·a rr;. ~ ..... .... ~ ,,Q fh- ~ ~ ...... 6 
~ ~ ..= ~ 

ingiliz 

Kok Kömürü 
Antrasit Frene Nats, 

Krible Zon'(uldak kömürü 
En 111 nevi ve en ucuz flat 

İkinci kordo11 No. 88 TiCARET ODASI K \BŞISINDA Telefon;33061 

Edvar Conson Halefi .................... ._ 
~ 1111111111111111111111111111111111111111111nnnnmnı--ıınıunıını-

i p!::~ 
~ Hacı Süleyman 
---------------

Mahdumu 
lBRAHlM 

i Hanımların 
! Nazarıdikkatine 
~ Mevsim dolayısiyle lstan 
~ bul Beyoğlnnnn yüksek 
~ terzilerine diktirmiş en son = 

45? 
Dakikada 

Ateş. Sn, Aylık, 

6 Aylık 
Ôkıijenli. boyalı, boya· 

ıız. uzan, kııa, kırık, 1.aif 
lace her ne çeıit t•Ç 
olarsa 

Bukle, k1Ylre1k ve ya 
genit altı ayhk daimi on 
dilenizi, makyajınızı, 
keıınıa, kirpiklerinizi uç 
boyatman111 Ye manikl· 
rlnDzO 

Sarda elbise boyahanesi 
ı moda üzerine manto par- § 

•iesn ve r?plarımız gelmi,tir ~ 
= Meraklı ve menfaatini is- § 

Ba •an'atların biricik 
mutaha11111 olaa pariı 
y8kıek berber mektebi
nin Atina Ye Blkreı fU• 

belerinden diplomab 
Minik kadın berberi 

Bayram münasebetiyle takı~larınızı, rop
larınızı, ıapkalarınızı . ve ioekli kumaıları
ızı ve en eski elbiselerinizi yenileştirecek 

tiyen hanımlann kumaş § 
almadan ve terziye uğra- §=--=-

madan evvel bir defa ma-

Sıtkı ya yaptırınız. 
Keçeciler caddeıi 122 

No. da aç katlı binada 
B. Sıtkı adreıine milra 
caat ediniz. P. 1009 

ğazamıza uğramaları kAtidir = 
Adres: Odun pazarında i Olivier ve şü-\'e yenisinden tefrik edemiyeceksiniz. 

SARDA elbise boyahanesi en meşhur Av
upa bovahanelerinde (Puvab, Keler ve Gile 

:~!~ ::fi; Mustafa ya- i rekisı Limitet 
g Hacı Süleyman mahdnmufbrahim § VAPURACENTESI 

eibi 8 senelik staj trören ) 
1 Telefon: 32'16 P. 951 § Ceacleli laaa Birinci Kordo 

-nııın•UUDl!m § Tel. 1443 The Ellerman Lin• 
Talallye için b•ldene" Lt.va · 

Paris temizlemek ve boyamak odasının 
1927 senesinde Beynelmilel boyacılık 

federa8yon u AzAısından 

tasdiknamesini haiz 
ve temizleyicilik Bağcılarin 

purlar 

EGYPSIAN •apara 15 Birinci 
Klauada LiYerpol v• S•••• · 

... 'ctaa. 
SARDA ELBiSE BOY AHANESlDIR Sebze ve mevve bahçesi sa

hiplerinin dikkat gözlerine: 

THURSO ••para 25 Birinci 
Klna11cla Londra ve A "ven• 

ten gelip tahliyede bulunacak İzmire biiyiik yenilik ietiren san'atçı Sarda boy~banesi siyah renkleri 
ba,ka açık renk ya.par. Ye ayni umaada LoDdra ve 

D6rt ıeneden heri ıeve ıeve kullaDdıiınız ve aldığınız Hali için yllk alacalder Deub-

bayram münasebetiyle netlceleri tal;dirle yadettiğiniı (Gllvercin) markalı kimyevi ebe Levante (.iaie 
ıilbrelerin lzmirde ıatıı yerinin yalnız: ARTA vapura Hamburı, 
_GAZI BULVARINDA YEN t TUHAFIYEC 1 LERDE (1) Bremea ve An•enten relip tab· 

Inanılmıyacak derecede fiatlarımız 
tenzil edilmiştir 

Adres : Sarda Elblse Boyahanesi 

ŞNUMAR1ALI A!>ADA ıNGILıZ Kha YEVı GÜBRELER liyede b11laamaıtur. 
ıRKET Olduganu unutmayınız. NOT: Varat tarihleri " 

GOBRELERIMIZl Bai mıntakalarındaki k6y ve kaaa· vapurlarııa iıimleri &zerine 
balarda sizce malam olan acentalaramızda bulursunuz. meı'uliyet kabul edilmez. 

Saman iskelesi Mimar Kemalettin Bey Oaddesi No. 21 
f DRES: IMPERL4L KEMi KAL INDUSTRIS (Levant) Not: Vapurlann vllrat tarila· 

L MITED ŞiRKETi IZMIR ŞUBESi leri •e i•imleri ızeriae deli· 
P. K 783 Telefon: 380 tikliklerden meı'uliyet kabal 

:=:=:==::=:=::T:
1

e:l:e:fo:n:=:Şli:rk:e:t:ilKlalrl7lıs:ın:d•a~::i::;:;::::::::::;;:;~lllll! .... !!!:!===! 
Şık ve GOzel giyinmek Dr. Ziya Hamdi 

ASKERi HASTANESi KULAK, BOl;AZ, BURUN 
M uT AH ESSiSi 

lkiaci Beyler ıokağı Beyler hamamı karşıııncla No. 41 
T eiefon : 3686 

Her gln 6ğledea sonra •aat Oçten albya kadar 
haıtalarıaı kabul eder. 

Doktor 
Fahri Işık 

lımb Memleket Haıtueıi Rontkea Mlteha11111 

Her aeYI Rontken muayeneleri 
llltra - Viole ve Elektrik teclaYileri ylrilyemiyea •• 

laaa1a Raıitik çocuklar• tatbiki ve rontkea Ue 

el tedarileri yapdar. p. 863 

lldacl Beyler ıokak flnn k.,..11 No. 35 Telefoa 314 

lsllyanler okusun 
Y aldaımakta olan bayramda tık ve zarif kıyafetle 

ezmek için en ıoa model elbiıe ve kunclura modellra 
gelml11lr. Halimaia çarıı11nda 

R1JREN KATAN K1!TÜBHANESİNDEN 
Bu yeni modeJleri temin etmeniz herhalde falde· 

ıldir. Bu modeller manto, tayor,rop, tuv•let, ~ undura 
ve daha bir çok modelleri havidir. 

Bilhaiıa elbiıel,rini kendi yapan hanımlar ıimdieen 
patron ıipariılerini vermelidirler. 

B1'"BEN KATAN K1!TtJBHANESI 
Her liıanda gazete, mecmua, kitap, nakıı, ioıaat 

lblmleri Yardır. Her taraftan her Ulrlll ıiparit kabul 
•dıli• ve ılr'atle g6aderilir. Satıcılara ayrıca tenzillt 
yapıbr. Telefon 2619 P 1028 

;IJoktor A. Riza ünleni 
5 = 
~ Doğum Ve Oerraht Kadın Hastalıkları § 
§M:tttehM&ısı Telefon 2987 ~ 
iE Kestelli caddesinde 62 numarada her1.riin § 
l saat 3 den sonra hastalarını kabul eder. § 

edilmez P 869 

iki arkaaas arasında • 
- Ellıiıeyi yeni mi alcbaız? 
- Hayır eıki elbisemi yeni yaptırcl1111 . 
- Naııl olur, eıkiden yeni olar mu? 
- Elbette olur, fennin terakkiıi ve o fenni, tatbik 

eden ustalar olduktan •onral. 
- Bravo!. Demekki ıea, bu ıekilde hem kazane1n 

yolunu buldun ve hem de eıkicilite paydoı ettin. 
- Tabii bakınız ıize aalateyım: Geçen ay bizim 

. . • . . . Bey ark.daıım gazetede 
Kem~raltında İstanbul İstim Boyahanesinin 
bir lllnı aı g6rmllt ve oraya bir elbiıe ile ltiı ı•pka 
g&tlrmlt pazarhia ne hacet Boyahane mld&rtlntln 
iatediii clz'i paraya hayret etmiı. Uç sin ıonra da 
o eıkl kirli elbiıe ve 1aplra11nı mlkemmel boyanmıt 
temldenmit olarak almıı v• memnaaiyetind~n .eYcleki 
od• takımla11nı. muıambala11, perdelen bile yenilet· 
mele g&tllrmtlf. 

- Bu mavaffalu1eti naııl elde etti acaba! 
- Hani onu da ı&yliyeyim. makineleri •o• ıiltem 

baharla mtltebarrik, Avrapa ı&rmtlt bir boya mite· 
lla11111 çalıımaktad1r. Boyalan gayet aabit, ipek ve 
iplik, roplan İ•tenilen renge boyamakta mahirdir, 

H6 i•a ••~anı tavai e bir yerdir . P. - 931 
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öksürük, nezle, bronşit, boğaz ve gögüs 
Hastalıklarile sesi kısılanlar şifai tesirleri çoktur. 30 kuruştur. Bütün eczanelerden arayınız 

:~JS~atli Maarif duvar Takvimleri 
~·':.~ ·,; · taklitlerini almamak için dikkat etmelidir:'" · ~'-~ 

t-:;tf~r türlü malümah, ezani vasati ıaatl~rl. A'r~bl,· Rumi . aylar, 
f~ykati fer' iyeyi, mevsimler, · fırtınalar, . tarihi. vı.ıka'l~r, ·:.hik~ Y.eler, 
tdarbı meseller, maniler, yemekleri ve tathlar1 :·~havidir. ·Jakliçliııi 
t~İinamak için ismine ve saat resmine bakmalıdır. ' . M~r·k~zf: · İsta~hlıİ 
~aarif .K~t~phanes.~di_r. ~er tü~lü cep, duvar . t~k~imle_ii~y~ ~uh}..ir~l"~ı. 
t!!tdır. 1Tucc;ara buyuk ıskonto ve kolaylık yapJJı~~ . ;._~;.~:.-1''; ~'.'-{ /'".,. 

MUHTIRALI, HARIT ALI, HER TÜRLÜ MALUMATLI 

HAYAT T AKVll\11 ÇIKTI 
Bu etıiz ve 'emsalıiz takvimin taklitleri vardır. Haya 

takvimi iımine-ve Maarif kiitilphanesi iıı.ızaıına dikk•t 
etmelidir. Fi ti 25 ili bez ciltlisi 35 kuruıtur. P. 1033 

Sıbbatını dOıünen zevkini bilen güzelliği ıevenler 

bilecik · Rakısı nı 
Neı'e ve ıetaret kaynağı olarak tavıif ederler 

BiLECiK Rakısı 
ÜzünUUeri kaçıran fikre cill, ruba itilA veren, haliı 

fizümdea mamul en birinci ve leziz rakıdır. 

BiLECiK Rakısı 
l Sevglliler mabudunun, semalar illhesinia, yıldızlar me• 
liketinin iradelerine teb'an yaratılmııtır. 

BiLECiK Rakısı 
Hakikat ehlinin biricik rakıııdır. 
Ne der güzelliil tanir ederken Eflltun c GGzel 

h•kikatıa enmOzeçi letafetidir• 

-
Bu Söz HakikatJarın Hakikatıdır ... 

P. 91l T. F. 

a ol ışık az sarfiT~at uzun ömür 
l~te (Metallünı) lambalarını tercih 

ettiren iiç evsaf 
Deposu: MEHMET TEVFiK elektrik malzeme de -

po u. Peıtemalcılar. Telefon 3332 P.919 

-~.... ··-
.. ~~~! 

1 zm ir 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Sirketi 
Şirketin Izmir halkapınardaki pamuk 

~Iensucat Fabrikası 
Beyaz pamuk menıucahnın her nevi tipini imal ede · 

bilir, hali hazırda AT ve TAYYARE markalı iki tip 
üzerine çalııaıakta olup, muhtelif r g~nişlikte apretli ve 
aprehiz olarak kaput bezi imal etmektedir. 12~0 bey 
Bir kuvvetinde bir makineye malik olan mezkür fabri · 
k d altı yllz on dokuma makinesi hali f aaliyelt• olup 
!yedi yllz anıele çahımaktadır. Yevmi imalata vasati 
olar k 30000 metre kaput bezidir. Mezk6r mllessesenin 
malları Avrupanın ayni tio mesu,.atına her veçhile te· 
fevvuk eylemektedir Telefon No; 2211 

,, " 3067 

Adres: lzmir halkapınar 
Pamuklı Mensucat Türk Anoniın ~keti _ 

111 11 lllıllıllHllllllllll!lllllll 1ıı;ııı:111i:ı'.ililillllıllll11ııı:i:id:iiHll1ıllHlll I illlılıl lıliliıılı ~ '1111111111111111111 -----§Hilal Mobilye \Te 
_ SANDALYA imalathanesi 

------------- -:= Şekeroilerde' Numaral26 lenleyi --= ~ oins fırınlanmış• gürgonden muh
§ telif çeşitlerde mobilya ve eaadal· 
§ yelerimiz metanet, zarafet itibarile = 5§ gayet mükemmel olarak imal edil· 

-· ------------

1 
§ moktedir. -!]5 Toptan ve perakende aipariş ka· -§ bol eder. 
ES FiatlRr ehvendir. P.961 
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LEZZETiNi Yiyenler bilir 
iri burma gibi ıalamura, ıert ve ••ilam zeytinle 

memleketimizde blrdaneclk olan Bayındır mahıuUl ve 
Goloı ayarı zeytin, panayırlarda biriaciliif kacaaan 
reımt ve huıuıi müe11eaelerde beyenllib mitemadi· 
yen alınan bu gDzel sofra zineti, agız lezzeti, yeme~ 
etniıi, rıdaaın kuvvetliıi, y&kıek ragbetli eııiı aeı· 
neyi her yemekte ekıik etmeyiniz. 

Bilumum bakkallarda bulunur. 
Toptaa ve perakende ıahı yeri: Sandıkcılarda nu· 

mara 3 de 
DEDEAGAÇLI ZADE MEHMED NURi BiRA 

1 DERLER TiCARETHANESi 1 
Taıraden da ıiparıt kabul eder. Telefon 3224 P.1001 

Geçen sene de 

500,000 liralıll 
Büylik ikramiye ile 10 vatandaşı sevindiren 

lkiçeımelik Tan ılnema11 karııııncla 

Üç kardeşler 

UGURLU klŞESI 
nden bir bilet alıp tecrtıbe ediniz Çahtmadan elde 
edecej'inb ıerveti bu UGULU KIŞENIN uj'urlu bileti 
de elde edebilirsiniz. Bu kitedea zengin olanların 
iıimlerini de bilet alırken g&rebilirslniı. Hayatta 
zengin olmak yalnız çahımakla deill, UuURLU~yerin 
uğruna çarpmakla~mtımk&adilr. P. 987 

SEFERiHiSAR 
Şarap 'ye Konyakları Deposu 

Aım.lımeıcit N. 173 
Hasan Tahsin ve Şsı. 

Tnrkiyede nefaıetile meıbur h•liı 1at nımden 
mamul Seferihisar Şarap ve Konyaklarını bu depoda 
bulacakııoız Halis ve nefiı slrkelerde vardır. 

P. 953 ,. .. 

Dişlerdeki 
kir, pa) ve~ ~ 
lekelerini -

En biiyük,'"' en .. bia.· 
Üıan lrdtişmanuhr. 
Bir gün şu, bir 
gün şu diş maou · 
nunn kullanarak 

dişlerininisi tecrtibe tahtıun y11pmftyınız.' Dişlerin teorilbe!~ 
tahammülü yoktur. cBADYOLlN> in lA.boratuvarlarda r , 
pılan binlerce tetkik-ve tecriibenin mahsulü olduğunu d6 

şfinm~li ve daima .RADYOLlN> kul1ırnc Jısrnız. 

OMEGA ve T 
Saatleri A centeliii 

Kemeraltındaki 56 numaralı mağaza11nı HilkQmet' 
fkarıııında.Kaymakam Nihad B~y cadde1lnde 1 ve 3 
numarala mağazalara naklettiğini muhterem mOıterl· 
letine blldirmei'i bir vaıife bilir. P. 1036 

Türk Anonim Şirketi 
Ayancık fabrikaıının ıon ıiıtem fennt vasıtalarla bızır· 
ladıtı kaynatılmıı ve bubarlaomıı illrgenlerini ıanıi 
m&bele itleriade tercih ediniz. 

Çatlamaz, çekmez kurtlanmız ve budakıızdır her 

çeıit 61çlide olduğundan zayiat vermez iktiıathdır· 
Taıra maraogoztarınaltavsiye ederiı. 

Sııbı Yeri : 

Hllll Kereste Fabrikası 
Keresteciler Telefon : 3776 

• Operatör 
D r. c~vdet Mustafa 
Askeri merkez hastaneıi 
OperatörO. 

ŞARIL PRIMUS 

her g6n 6jledea ıonra 
ikinci Beyler So. No. 78 . 

Clllll .............. . 

Zinval 
Türk anonim ıirketinin 

Ayancıkta tesiı eylediği ıon 
ıiı~em makinelerle m6ceh· 

bez f abrikalaranda fenni ıe· 
killerde hazırl•dığı parkeleri 

dilnya piyasalarında töhret 
kazandıtını memnuniy~tle 
öğrendik. Hem ııhht hem 
iktisadi olan bu d&ıeme uıu· 
lnno bOtOn milhendiı ve ia
ıaat ıahipleriae taniye ede· 
riz. 

Satıı yeri: Hilil 

fabrikası Telefon: 3776 . 

P. 936 

Bu Ismi Izmir Ve Ege 
mıntakaıında tanımıyan yoktur. 

Son ıiıtem buh1rlı Amerikan makinele· 

rile boya yapan biricik m6e11eardir. Teıiıa· 
tanın lımikde eıi yoktur. 

Koıtilmlerinlzi, roplarınııı foter t•pkaları 

aııı bilumum ipekli kumaılarınızı bozmamak 

az maarafla vo yenileıtirmek içha~ıan'abnda· 

ki ibtiıası Almanya da en meıbur 1. G. f ab· 
rikalaranda ııtaj ıöıen 

ŞARL PRlMUS 
M6e11eıesine veriniz 

BAYRAM MÜN ABEBETILE 
Fiyatlada F ev kail de T enıilat 

ADRES•• s8a8maniıkeleainde lı nkHı karı111nda 
KARDICALI lbrahlm Hanında 

T elefoa: 3449 P. 1005 


