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~ ~-----------------------------------------------------------------------------ltn a m Ve Papas Elbiseleri Yasak Edildi· 
' -ltlgar 
~~!kth·? 

Otııf'ı) 

1 
tl,1"1 nk, sınırıleılık, onun 
a.,· .. ~. bizim yumo,aldığımız; 
-~el' 

1 
~tıı 1'Q ıı:_de orta kurun tutsaklığı 
' rll1er jıioi bugüne dek 
~ ·lı~~tirdi. Bulgann ne oldu-
~la •lırdik diyenler bile aldan· 
ı.,. tıııı ö 
~ ~ g rüyorlır. Türk ulusu 
~fılaıı eııi; kana ıueamış bir 
,,,,., olduğuna göre Bolgara 
L "illi° -,ı"1 ııı adam yüzü görmemiş 

?.. deaıek te hiç yanlış olamaz. 
"-ıiı '•Ilı ııoydaşlarımız, znaJlı 
t't'tı~ilteldi, sudan daha doru 
~dttı ılı.' ~lıo yazılın kara kan 

ş .. ~nııı! 
~il 'C\ınun içinde ve şu gök 
'--~cı •ltında sizden daha kem 
~il Jc• :"il ıtn Var~ İki paralık bir 
' elinden • yazık ki biı de 
1\-J.•rlaldığlmızla burada iken· 

Siıe 'tiniı. kalmıyor. 
~ '-?ile yazık, bize ne utanıla· 

t'~ı ... 
\.,~tıne .. 
.~ tıının adam yOıil gurmemiı 
\;ht ,denıek olan Bulgar; yıllar· 
\ 11~

1 karşımıza geç~rek sıntkan 
' •rılt bir durumla Edirneyi 
l~~ ltııarız. Elde satır yüzlerle 

'e 'it ho~azlar, vah, vah derb, ge· 
~ 'atıı. Daha acıkheı şu ki bir 

>'etle • . • 
' rınııtde bırçok yapılan· 

dı G 
'~ti~ ' lltfine cah•, buolara ver· 

'ıhııİ 8 nlgara iş vermekten utan• 
~ •r, Bulgar olusunun ardı, 
~~ keau . ~ lt oııyen kanlı ınaakara-
"' 'llıı •roıeında kıvanç duyıuolar. 
•1t41t? 0•cak yumQfıklıklarımız 

~ ....... e· Ilı~. •a:i.ın Petro lıa§kalarına ben· 

be. 
Soyd Unutu•eririz ... 

ıı:ı ... • aolırınıız lan beş, on kioi 
b.. ""«llllı.ı 
·ııı •l ' Çocu~uno, 11ğınnı, iJna· 
~ •ta\: 
""t~181 1 

Yola dilzülftyor. Bulgar 
'- d· ıu zevalJı adamların arka· 

ı.~tıL~16Yor, Kendilerioi Yunan 
' '!atı · . , ç~ ıçınde öldiirilyor. Kadın· 
'-h)'ı kları tutsak ahyor, sığırı, 
~ ""

11 payı imiı gibi sürüp 
)..,_ Yor h 
~·"', 'c.ı' ıınu gazetelerde oktt• 

tı .. tgınlı~ mızdan dudakları· ...... 
. '•l'c. Y0 ru ·, itte oka der .• 
~ hla •nlarda hu öAürtil verıcı 
ı...~~iy~111 başı ezilmedikçe ne 
''>'•, il lltı Romanya, ne Yugoı· 
l~ 11'41 e de Yunanistan için ha· 

~";'tiıhp genio oturmak yoktur. 
eıı lııiıtc;;rı; haıbaklnınd•n dümen 
~ ~Qttlltınc kadar; buıoıklığın 
~İtı 'c. cavı biçiminde den • 

~~; 'c.•Ynanı olarak kaldıkça ve 
) • d(\'t 0Yun ıudan gelinceye 
'ttt~ başı ebikaiz bir dayak 
~-· •ır \: \4 h • aı lam ıalonmadıkça 
~ '~ d•tıoıkJı~ının baımda Şay 
~ . tırn &id nıunda böylece yfiıfl· 
• CCtk_f 'lır ır. 

~''tt ~ : llı:attn_ek istiyorlar, inanma· 
~ l'<ıl'flg•rıetanda komitacı baş· 
~ile d h•şka şeyler değildir, 
~-~ıı iyi c~ekae öteki de odur. 
'ı'~•'c. ılnıezııek soyd•ılarımızı 
\')ıı. s· f Çin hiçbir §ey yapa-
fı.. l\.ıı ı 0ı;•a.ı konu~malardı ohun, 
~ tıte ı 'i • <ıt o eun Bulgarın kılı· 

)h.. llrdu&.. 
~>"Ilı 15'4 yere •e adamı ben· 
~ı._ , 76~e hakılmu, onun kanlı 

• ~ 1 1ftklı kılık altında da 

'1lıdın görebilmd; gerektir. 

3cnueoa4'444 

Almanya'nın Sulhçuluğu Şaki Pol Nelson ........ 
Sar M~s'elesi Nihayet Yoluna Girdi 

Bu Değişikliğin Sebebi Nedir? 
2 Numaralı Millet Düşmanı 

D ··ıd·· ··ıd·· 

Erkanıharbift 

ccnerol Veyga11 

lstanbul 4 (H'.l 
suıi)- Bundan 
bir kaç gün ev· 

vel Hitler'in 11ğ 

kola addedilen 

Rudolf Hess İ· 
rat ettiği bir 
nutukta: 

- Biz harp 
istemiyoruz. Bu 

kanaatımız bü· 
tiin cihanın ra · 
bat ve saadeti 

namınadır. A· 
dolf Hitler'in 

sulh siyaseti 
her yerden iyi 

mukabele göre
cektir ve biz 

ıulha varmak 

için mümk6n 

Alman Sar aolaıması ile fiili r 
sahaya girmiı addolunabilir. 

Hitler 'in ıon zamanlarda 
Franıa'ya takarrüp bususpnda 
sarfettiği mesai de çok nazar· 
dikkati caliptir; Fransa'da da 
siyaset ve fikir adamlnrından 
bir kısım, Almanya'nın bu 
tekarrüp arzusuna taraft., 
görünmektedir. 

Londra 3 (A.A) - Sar meı'
elesi hakkında Fransız Alman 
anlaşması Roma'da imzalan 
mıştır. 

U zlaşnıa nasıl telakki 
edildi' 

Cenevre 3 (A,I\) - Roma 

.. ~ ... ~--1 

Alman rıazırlarından 

Rudolf Hr.ss 

lstanbul : 4 
[Hususi] -
N evyo rktao 
gelen son ba· 
berlere gör .. 
Amerika da 
şakil~r aleyhi· 
ne açılan ikin 
ci ve ıiddetli 

mücadele ye· 
ni bir semere 
daha vermit 

a ' o uru u ••• 

ve 2 numaralı dii.~manıPol Nebou 

Halk düşmanı addedilen şaki 
Pol Nelıon da lllinra'nın kil· ı Numaralı Halk dü$manı 
çük bir köyünde polis tara· Dilinger 

fından ııkıthrılmlş ·tabanca Öldürülen şaki bir numa-
;~e katledilerek elde edilmit lralı Halk düşmanı maktül 

kıvamda sayıl· hr. . . . . , 
k d Ü 1 Bu müıademede iki Ame· Dılıngeran yerıne geçmış men-ma ta ır. çer 

komitesi bugün rikan polisi de ölmOıtür: fur ve hain bir katildi. 
1 k ~~....._,.......,,...._~~ 

~
0

:n::;:• veri~: Öz Dil Nedir ? 
cek raporunu •• Dı•ı N ( O ) ? 
hazırhyacaktar. oz ası narı ır 
Buglln M. Alisi Ôzdil söylüklerini veriyo· olan Manisa Moris Şinasi 
ile M. Lıaval a· ruz. büyük ve küçilk biltlln hastanesi başotacısı ( Başdok
rasında bir ko· yurttaşlar özdili benimsediler. toru Necdet OtamRn yazmak· 
nuşma yapılma- Bu büyilk b~ğlalık üzerine öz tadar. 
ıına oran veril· dilin ne demek oldufunu an· ilk yazı 11Lihikalara dair,,dir 
mektedir. Ulus- latacak bir 11ra yazılar koy· ve beşinci yllzümüzdedir. Öz
lar kurumu kon mağa karar verdik. dili gerekli öğrenmek istiyen
seyi Çarşamba Bu yazıları, özdil itlerinde ler bu yazıları okumalı ve 
günü saat 16 da çok uzluk)a ( ihtisas sahibi ) aaklamaladırlar. 
açılecaktır . Kon· ""-"V"V'."-"-~~~''"'""""""''""'"""""'~ "'"'" 

Şako Harbı Tokyonun sey hemen ilç· 

Jer komitesinin Bolivya cunılıur reisinin 
raporunun müza 
keresiue girişe· istifasına sebep oldu 

Kararı 

olan her şeyı Sar Brüken'in göıüniişii cektir. 

Tokyo 3 ( A.A ) - Kabine 

V aşiogtoo anlaşmasını bozma· 

yı karalaşhrmlşhr. Hükumet 

bu kararını anlaşmada imzası 
bulunan devletlere ayrı ayrı 

yapacağız demişti. uzlaşması büyük bir memnu· Buna ne clenıel i' 
Hitler Almanya11usn en mi· niyetle karıılaomııtır. Bu uz· 

fiz bir adamının bu sözleri, laıma uluslar kurumu konse
Roma' da imzalanan Fransız yinio itlerini kolaylaıtıracak 

Berlin · 3 (A.A) - Röyter 
ı:\jaosı muhabirinden: 
- Devamı 9 uncu sayfada • 

Dikkat 
Gazetemizde ilin edil · 

mekte olan 

ö.Z D 1 L 
ıöyl6klerini bazı sabcıluıtı 

müıterile re vermediklerini 
bir çok şikiyetlerden an 
hyoruz. 

Bu gün 7 • 8 inci sahi· 
felerimizde 16 sahifelik 

özdilden · 
Osmanlıcaya 

Söylüklerimizin 8 inci for· 
ması vardır. Müvezzilerden 
'ıteyiniz .. 

Büyük tel.eskop tesisatı bitti 
ve faaliyete başladı 

1 ~ 

Yeni 'l'ereskopun be~ metre kutrundaki adesesi 

Nevyork 3 (A.A) - 5.08 metre kutrunda dünyanın en 
büyük teleskop adesesi Nevyork devleti içindeki Körniag 
şehrinde kurulmuttur. Bu adese ile ıimdiye kadar fgörül~
bilen mesafenin üç misli yani l .569.200 kilometre mesafe· 
den ziyaı görebilecektir. 

M. Salamank<.ı 

bildirecektir. -.. 
Yeni Tank 
Tecrübesi 
Vaşington 3 (A.A) - Sa· 

atte 96 kilometre yapabilen 

ve zencirli tekerlek üzerinde 

giden aekiz tonluk yeni bir 

tank Amerika ordusu erkanı 

htanbul, 4 ( Huıuıi ) - harbiyesinde tecrübe edilmek· 

Cenubi Amerikada ve Şako· tedir. Su bakanlığnmı bu yeni 

nun şimalinde bulunan muba· ıavaı alctlerindeo mühim mik· 

rip Bolivya kıtaatı, bir tef • tarda sipariş edeceği bildiri · 
tiş ıçın barekit aabnesine Hyor. 

gelen Bolivya cumhur reisini 

Payıtahta dönmekten men et· 
mişler ve reiı o •oda iıtifa· 
sı~ı vermiıtir. 

M. Salamankra ile birlikte 

iki oğlu ve harbiye nazırı da 

tevkif olunmuıtur. Cumhur 

reiıi muavini milli bir kabine 

teıkiline çalaımaktadır. 

.................... 

HERGÜN 

12 
YÜZ 

~,. AHMET ve ASIM bUyUk elbise fabrikası 
~~~ llitpazarı numara 15-17 Telefon nuınarası 2042 yerli malı her çeşit ... çulakiden çift provalı, temiz masraf;:mükemmel dikiş. 

aşı ile, masrafı ile, dilriEli ile hirlikte on iki liradan on sekiz liraya kadar ısmarlama elbise yapılır. P. 891 
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~~ ~Orla Din Değiştirtiyorlar Yunanistanda RADYO 
~ · ••··•• Heyecan 

öB~· b 1 • t d K •t ') p ki lstanbul 4(TeJgraf)-Bul- Baldv·ın oı·yo f,,aı 11 garlS 80 8 Oml aCI ar Om& ara gar askerlerinin Yunan hu- • • ~ Z J d• J • • d v • t• t• ) dudunu geçerek dört Poma-
p•r~. \~ or a ın erını e2ış ır ıyor ar ğı öldürmeleri hidiıesinin A ti iki sene sonra Hindist 'n in -
;~ •tınan Hududuna Yeni baskın Mı?::~·.~~·::::~;~· heyecan de-" giltere'den ayrılabilir" 
~el~ 1tt,,b • • • Londra 4 (Rodyo) - Baldvin lngiltere Av ::n Kamar sıo-
JJ ~ ~,t111ul ~ (T.elgraf_)- Bulgarıstanda Po · lenmektedir. Çıfçı borçları da hükumetin Hindistan siyasetici müthiş surette tenkit et-
"' ~ı· ~~llitt'ldıolerı ~omıtacılar tarafından zorla Huduttaki muhtelit komisyon işini bitir· Ankara 4 (Telgraf)_ Çif- miştir. Baldvio sözlerini şu cüaıte ile bitir.oiştir: "Hükumet, 
ç~!• ıt~t ko~ lllı"tektledır. Byuraya. atksedhend hdabedr- miştir. Bulgarl"r tahkikat neticesini kabui çi borçlatının 15 taksite bagv. Hindistana şimdiki idareyi tatbikte devam eder e iki sene e · ~d •4.1 acı arın unanıı an u u un a . . v . d 

1 
v 

ot1 tQ baskınlar tertip etmekte oldukları ıöy etmitlerdir. lanması işi Fırkada tetkik sonra Hıodishn ımparatoalugunun logıltere en ayrı acagı 

·~ .\iman Hava Nazırı Rusyannn edilmektedir... şüphesizdir .• --------

od. ~ Kararı p~!~~~!1)tr~~Hit Fransız kabin es .. 
~ ~il Hosta söyledgv i nutuk- Moskova 4 (A.A) - Sov- lerin hususi memuru r.t Fon L d d o·· 8 h • B 

·ıı' yet Rusya merkezi icra komi- Ribbentrop dün Pariıten ay OD ra an onen a rıye a-
~b·-· ta ne dedi? teıi Lürosu suikastlara sava rılmıştır. Fon Ribbentrop gö · kaninin lzahattOI Dı•nf .. edı• 

eı' ~- Qetl' ,acaklar hakkında bir karar rü,melerinin Avrupa mukad· 
'4'- ~~<ll,Qırı ~ (A.A) - Jenertl istemi~ bü~ü~ ~illet.ler~n e~ki almıştır, Bu karara göre sui- deratı ilzeri~~ olan tesiri hak· Pariı 4 (Radyo) - Fransız kabinesi bugün cumhur reisi 
o;ı.ı \ li Gorıag Esse yakında mubarıplerının bır bırbulerıne kaslarda bulunmaktan ötürü kında lrendısıne sorgu soran Lebrunan baıkanlığında toplanarak Loadradaki deoiz kot!· 
d~ ~: 01

ta ıöyledigi bir nu · anladıklarını bildirmiş ve Bel öJilm cezasına çarptmlacaklar gazetecilere giiler::k şunları feransından döoen bahriye bakanı Piyetrinio konferans 
• ~ 11 gratta Maraş al Peten ile olan hakkındaki kara hemen ye- söylemiştir : bak kında verdig-i izahatı dinlemiştir Bu topl.anhda iki gün· 
tr.. '1tr k · · · ı k 1 · t · S · ,. ·~ '•k ez bUirki, aıtık Ber· mülakatına işaret ederek, O rıne getm e~e suç unun ~s ı· :- ız~ ıonrak .~~vap vere- denlıeri Cenevrede buluailD hariciye bakanı Lava( buluna-
' , tri bir gezinti ile gi- bı"r asker ve bunun için de naf ve temyız hakkı olmaya· cegım. Soyleme hgıme müsa t 

11' Ilı kt d . . . d . mamış ır. 
' ~tt. Jeııeral Vigan siya· Almanlara da hücum eden bir ca ır. a enızı raca.:_ :_rım . 
e * ~'" Almanyayı nazarıdik· şeref adamıdır. Böyle bir a· Ucuz tuz « Duynn1 » adını a leh 
0ot'f tle '~l!!aaı lazım geldiğini damla anlaşm ıt k mümkündür Ankara 4 ( Telgraf ) _ Afy~oyon 4 ( A .A ) - Bu- F rasız ticaret ha kanı 
~ ~llııı hukuk müıavirliği demiştir . Hayvan sahibi köylülere ucuz r•da çıkan hab r gazete~i 
• tuz verilmesi Maliye Bakan- Duyum adını almıştır. Soy- Megorelof istasyonunda me-0, ovyet Rusya da lığınca kabul edilmiştir.Liyıha ·~larını ~ütüğ.e yaz~ırmak için • 1 k 1 d 
~ yakında Uluı kurultayına gön- nufuı daırelerıne gıdenler her rasım e BrŞI an I 

~ ~ • --- 1 • • • • derilecektir. gün artmaktadır. Paris 4 (Radyo)- Moskovaya gitmekte olan Fran11z Ti-

1 lt l{a Memur i ~ıerinden Çı- R "' "' caret baka~ı Marşondu Rus bududundak~ . Negore~of ş.:~rine 
Ç ~ ohan) k) ya 1 et varmış ve ııtasyonda Sovyet Rusya harıcıye komıserhgı na· 

"-tılarak Mahkemeye Verildi mına Rabinoviç tarafından karşılanmıştır. Marşondu maiyyeti 
,-1 ~Oak o• e 1 e e • ı eki erkanı ile birlikte bu11usi vagonla seyahat e tmektedir. 'I. ~tli··ova 4 (A.A) - iç ko- vermiştir . Son zamanlarda IY8Det iŞ eri reJSI e patrJ er 
,ı'I ~ "i:;ı:ı leniogradda ~e~let Sovyet memurlarına karşı zor k• •1 b• ki Yükselme Belçika 
f 1~İ ih koıunması yukuın · hareketleri hazırlamak suçuyle ısve 1 e geze 1 ece er ~ 0
•>' hFi ~:ı eden .bu mınta~~ Lenil:'gradda yakalanan 39 ve Istanbul 4 (Telgraf) - Ruhani kisve kanunu buradaki Dünya Rekoru istikrazı 
" 'ııı· "'•dved ıle muavıaı h ·ı t f d . ti k r t ı ı '" \r M k da yakalanan 32 Be ru anı er ara ın aa memnunıye e arşı anmış ır. R 4 (Radyo) - Geçen B üh 1 4 (R d )- H" k " . , ıı# ~i e lllesu'l memurlardan os ova K .b. d' t . 1 . . ·ı R E , oma r se a yo u u i'/ ~ " l b • . yaz Rusa ait iş dün Sovye• anun mucı ınce ıyane ış erı reısı e um ve rmcrı ı Nisanda ltalyan tayyareci Dö· t H 1 d d b. ·ı 

1 , ~•l 0 
of Yanıcevekı Pet- .. . patriklerinin ruhani kıyafetle gezmelerine bakanlar heye- , . me 0 an 8 an ır mı yar 

11 '1,d tıe\riç ve Mosevice iı- Ruıya fevkalade mahkemeıı· t' kk t n. d d"I kt" nabı tayyaresıle 14433 metre Fransı z franklık istikraz yap· 
P ttı • k .. k 1 . . .1 . f ıoce mu va a en muaaa e e ı ece ır k 

1 
k d k 

ı çıkararak mahkemeye nıo aı erı o eııne verı mış ır. yü se ere üoya re orunu mışhr. Bu para BeJçikadaki 

)~lli bir Bir milyon Atina'da Kanlı lladise kır~:~: tayyare meydanında iııizlere tahıi':..e:ilmiştir. 
1 ~ ~ •• • • • • Amerikan pilot Maskoncu yap • 
ı ~ ilzete Franklık borç unıversıte Talebesıyle Polıs Musademe- tığı tecrübede t4630 metre Kambıyo 

'~--~"·· 4 ( A.A ) - Dün Brüksel 4 (A.A) - Bet sinde 1 Polis 5 Talebe Yaralıdır yükıelmiı vebu suretle dünya Paris 4 (R dyo) Kambiyo 
l re .. 1 . • d b" k 'k l' b k ı 8 lçı"'-aoın rekorunu kırmııtır. - . . . ~. ı:ı'I'- uç erımız en ır ı•· çı a mı ıye 8 aa e ııı; 1 t b 1 4 ( T 1 f ) !\f c! k l h d" l ı borsasında buguo lngılız l ı raın 

ıı "tvi d 1 k bazioe ihtiyaçları ve bilhassa 9 an ° e gra - • ına a an ' a ıse er 0 muş- P1lot yere indiği zaman 
~ttl•c,k ~ke _top ana~~ çı fevkalade bütçesioin yürütül · tur. Komünist tahrikatı yüzünden Atioa üoiversite talebe- rekor kırdığının farkında de- birazdaba · düşmüştür. Dolar 
~~. Gttri d guknler a 1

1 
dga- meıi için Hollanda da müıa· site polisler arasında vukua gelen müsadeaıeler net icesinde bir v · ıd· B h ber kendiıiae ve- 15, 171 · 4 frank olark dünkü 

ır o e onuımuş ar ır. gı ı. u a 
t-t~t 1 İdır d k h et it ıartlarla aşağı yukakı bir polis ve 50 tal('be yaralanmıştır. Hükumet fevkalade tedbir ıilioce biı iki gilıı ıonra bu vaziyetini muhafaza etmiş ln· 
~ ttıiı:ı e e ece ey milyar franklık borca bağlan- 1 ı•tır ' k ·ı· 7" 08 f v d- " t .. 
)t' Adananın kurtuluşu ld v b' ld" · t " a m... · rekoru 17700 metreye çı a- gı ız .,, ranga uşmuş ur. tf ~1 mış o ugunu ı ırmış ır. • • • • • 

§~~ k olan 5 son kanun H t) G ı • k T k 11 .A rabileceğidi söylemiştir. 
~~d''i~ n:ı••ına ve g•zetenio eye ere &nÇ 1 ect 1 a .1 Laval ve 
~t~itı 'Ylak olmasına karar z· f t V' Kadın tayya-
))t\i tt \'t yedi kişilik yazı ıya e .-.. Vevtiç 
~~~, 1 ''•ıında iş bölümü Londra 3 ( . .\ .A) - Ame· Teckilata Memur Hüseyin reci .gömüldü Cenevre 4 (A.A) - Yu· ~ t 'ltdır. Adananın kur· rikahiarın deoiı heyeti bugüo Y Paris 4 (Radyo) _ iki gün 
lı~'lt 'Yranıına rastlıyan bu logiliz ve Japon heyetlerine Rahmı• Tetkı•katını Bı•tı•rdı• 1 b" k . unda goslav kıral n aibi Pol ile gö-.,t ' ~k .. ıı· f bir öğle yemeği vermiştir Gö- evve ır e zeraız uçuş _ k _ 
~ '~ guofer se ız say • • . • • v düşerek 6len Fransız kadlD ruşme uzere Parise gemiş 
L)I~ Otta h lk bilhassa rüımelere amıral Yanıomato Istanbul 4 (Telgraf) - C.ençhk teşkılatJnı yapmaga me- .. E B . t y 

1 
h . . b k 

'bltı6t içiod~ ~~ "ki ile Staodley arasında devam mur miralay mütekaidi Hüseyin Rahmi tetkiklerini bitir· tayyarec111 len uşenın ce· o an ugoı av arıcıye a a· 
~ -·~, ol 

1~ sayı 1 edileceği söyleniyor. Amiral miştir. ltalyan, Rus, Alman gençlik teşkilatı bizim te kilita oazeıi bu sabah saat 9 ,30 da nı M. Yevtiç M. Laval ile bir· 
CJ'' ·~~ tır. Y amamato planını cüma günü örnek olmıyacaktır. ş merasimle gömülmüştür. Cc- likte Cenevreye gılmiştir. 1 i 
\ ~Ş\i d•• ki • amiral Şcfilde anlattığı gibi naze alayında Madam Lebrun bakan yolda görüşeceklerdir. 
r l n u erı anlatacaktır. Bulgar Askerle .. ı· ve daha birçok madamlar 

L ~.qt·,,likelı• fmı• ~.. 'ı·verool 1 bulunmuıtur. Franıız Hava 
'~ "' 'ı' ... v 5 bakanı mezarda bir hitabede 
~. '"' 

4 
< A.A) - Maıiye Pamuk fiatları Yunan Topra2ına 1 00 Metre buluamuıtur. 

\ tliat Pd. Germen Harten . . 
~~b·.._ t b eıki bakınlardan . Lkı .. verpol l:1 .<~elbgraf)- lkın· Gı•rdı•klerİ Anlaşıldı d•• M 
.ıı>t l\ty f'I cı aoun tes ımı azır mal- santos u ont 
~t~i la •ö non.u~ e 1 aıyon arın beher libresi 6 Pena 73 ~ Atina 4 (A.A) - Yunan Bulgar :zabitlerinden kurulan 

t\ir k· ılermnı ele alarak santimdir. karışık komisyon tarafından yapılan tahkikat neticesinde Dakar'da 
t ldd· ı: 
''-

1
' td'l Nevyork Pa- Bulgar askeılerinin Yunan toprağına 1500 metre derinliğio-

4\. ''"• 
1 

en deflaıyon !!i• de girdikleri anlaşılmıştır• Ölenler dört Is işidir. Adları şun-~~1 hı· l>roteıto ederim. Gi k f • ti 
Paris 4 (Radyo) - Cenubi 

Amerikadan avdet etmekte 
~) ~i bıre Yaklaıtırmak iıte· m U 18 arı .. lardır: 

'• \1 d N k 3 (T 1 t) lk' Hasan Kapo, imam Hüseyin, Asso Q5man, 
lt '•ı d ... • bir defıaıyoo evyor e gra - ın - S k 1 f ~. "l eo ld' · ka. t ·· ' '-b il 8 0 o · -q~ • ~ol 6' ır. cı .. nun esnmı a: azır ma a- Ô!ül d kurıun delikleri ve birinde de süngü 1tti t Reynonun düşün- rın beher libresi 12 pens, 39 d er e 

ehlikelidir. ıenadir. var ır. 

H" . olan büyük deniz tayyaresi 
useyın Santos Dü Mond Bahrimnbiti 

ııeçerek bu ıabab saat 5 ·15 
yarası tc Dakar'a varmıttır. 

ıımir Postası 
Gündelik Ôkouo.ui, Syasal 

gazete 

Issı, çıkarma buyurgan ı 

Raışit H. Yıhnaz 

lzmlr - Gazi Bulvarı 

1'elefon: 3952 

Yıllığı 12 Lira 
Altı aylığı 7 c 

Yad illere yıllığı 20 c 

İlMfR : Ticaret Dneağında 
hosılmıetır 
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J---KuÇük 
L. !'i!.berı•r 
Memurlar• 

·po SEHi TAS 
' Buyruk 

l J(iJllll 
Vali genera bit b' Kanlı Ağaç Bayramı 

. ..-..,,.. I d ·ş h·tı A d bütün dairelere • • . . • • ~oy er e '' ' e 1 er n acı göndermiştir. suocl• 

Firuze Dostuna Sitem Ettiii için Bıçakla Koruları" Tesis Edilecektir Y
0 :.:.\.k •. k 1.pı•t•"': Agv ır Surette yaralandı... Diin Valilikten kaymakam• her yerin yaıayış tarzıua uy- rol ·ve teftişlerde çıh•: .. 

..,., •• • •• lıklara ve nahiye müdnrlilkle· gun ağaçlardan . her sene atlerinde bazı medlora 

Y ı Z b Y k ı d rine bir tamim g&nderilmiftİr. 5 - 10 ağacın ev büyükleri 1 m işlerin gOO ara ıyan a ıtaca a a an f Tamimi kısaltarak )aııyoruı: tbar~fı1n1dan dikilmeıinikn 
1
mec· :em~~:~il~esi \fe it.:: 

ı _ Köy kanunu aaaç urı ı er arasına so u ması . . J aatJerıo!,. • 1 d rının ça ışma ı p.r 
Kemer caddeainde yine kanlı bir hadise Evvelki gün yolda ona rastlayınca başka dikim itini iıteğe bailı olmı· Azım ır. 1 • • io ber '' 

1 - • · • • • 4 - Her köyün kenarında ememesı ıç bO · ve vücudu delik detik oJao bir kadın .. AS?u bir dost tuttugu ıçıo evvela sıtem etmıı; yarak yapılacak i~ler ataaına . , h'b' . . • başındı , 
yaraiı geuç kadının adı Hasan kızı Firuze- sonra konuşma tahkire kadar gitmiştir. alm'f ve bunun her vakit ve

1 
enkuygun fbard yerındehay ı~ı ın~ ışı Buoull iç•0• 

. . .. . . • rı aca ve etta ı ıvar ve en- cızım ır. d•'' 
dir. lbrabımın bu sozlere beynı atmış .. Bıça· araştırılmaıını aazıfe ıahıple- deklerle korunacak bir yerde amirlerinin bazı k d• 

Fı'ruzenin bir taa::ıdıg" ı var.. Adı arabacı - k F' · t 1 yerl•rı'n• ı'nden ı·ıtem·ııt'ır > b' baftab gını çı armış; ıruzenın ras ge en " ' r _ '. . birer (Şehitler andacı korusu) götdüğüm gi ı toldl 
Mustafa oğ1u lbrahimdir. Bu alika son za· saplamış. . 2 - Agaç dıkım zamanı yapılacak ve•buraya şehit dü· cetvelini hatasız ff 

1 d f 1 1 F. Ib h" · · · 1 . t' K k • ·yet man ar a aza aşmış ve ıruze ra tmın Kendilerini ayırmak ıstıyen Tayyıp ve g~ mış it~ _ ay~a a~ ve na- tenler için her jerin yaşayı- ve bu işe ebe~ıD1 

dostu olmuştur. Hasan da yaralıdırlar. bıye mudurle1~le zıraat me· tına uygun faydalı ağaçlar terini ric . cderııD' '__./ \ 
Bu dostluk dev.m edip giderken lbrwbim Firuze hadiseden sonra tedavi edilmek murlarının bu ııe el atmaları dikilecektir. _ _______.,.- S 

batka bir kachnla tanışmış ve onunla alika üz.ere Memleket bastane9İnf\ kaldırılmışbr. ve her eve nüfus sayısına gö Bu ağaçlar şehitlerin soy İthalat "ııa 
11oı ilerletmiş .. Firuze bundan haberdar olun- Carıh zabıtaca yakalanmış ve adliyeye ve· re mutlaka ağaç diktirilme büyükleri tarafından bakılaca· d°' ' 
ca lbrahime kin bağlamış... rilnıiştir. si ve ~imdiden ~ağaç bayram· ğı gibi bunun köy idaresi On j(yoJJ 

------------- ları hazırlanması lizımd1r. tarafından bakıhp yetiştiril- . de Ol O 

1 h• 1 M •• d •• h C dd f 3 - Umumi çalıımalardan mesi ve büyütülmesi köyün 933 Senesıo 
1 

ıııit~ 11 ' n ) saf af lJ Uf U a e er başka yeni doğan çocuklar en terefH bir vazifesi s•yıla· memleketlerde~ t k 111~ \ d 
•• _ Güzellececek içia kav~k: kestane, c~viz ve cak ve bir in:eti nefs meselesi yo~ 5.59:283 hra 

1 'ö 
Uzu··m Jcı·ıe Ug._ racmak Uzere ~ bunun glbı p•ra getıren ve sayaıacaktır. edıınnştır. ~ 

~ ~ Bt:lediyece dünaeo itibaren ~ 

1 • G 1· ağaç dikme iıine başlanmış; Polis Ruam Müca- Menemen 
zmıre e ıyor bir çok yerlere ağaç dikilmek 

Dlln borsada üzüm mua· müdürlnkten emir gelmiştir. ilzre çukurlar kazalmışhı. Park Memurları dele leleri Gençliğiııe 
melesi çok hararetli geçmiş Haber aldığımıza göre lo· ve bahçelere de kafi den ce· . . . ~ 
ti D .. k- .. - t 2059 b' J üd- .. H- .. d w ·ı· d 'I ktir Yerhlerın memleketlerınde Rnam mücadelesi sona er· A agv a .. r. un u uzum sa ışı ısar ar umum m uru USDU e agrıç 1 ave e 1 ece • J' l ~ k b J d'J k m ta " 

l . f' ti d b' k d I • 1 k ü - ,. • • po ıs memur uguna a u e ı - me üzeredir. Birinci ve ikin l dife 
~uva 1 !~ç~ış;. r ıa ar a lr ~~ ı~ a zmı~e re e~; zum T f. memeleri dolayısile münballe citeşrin aylarında mücadele Ml':nemen be e JJJ' bi• 
wulşb~u ·~dmış 1

.r.d_ d . ış erDı: m,e§bg_u 
01 acab ır. ildü Ü er 1 rio kapatılmasıDID zorlaıtıtı baytarlara tarafından 19,37 Menemendeki sin~datıol 

a ısar ı aıesı uo e pı- un o ısar ar aşm r K .. t f' "dd r · 'k h"I' k 1 . b'ld' .1 . · · d k varı fl• 
k k .. S . 1 _ k f' .1.. .. anunı er ı mu e ını ı • Da ı ıye ve l etıne ı ırı beygır katır ve eşeğe maile· ıs\ıca · e ere r-

yaaaya çı ara üıum satın ez;aı ur o ıs müt:uru 1 d S f 'h. k . . ' ı·· k · tir· '1 
l 1 h. H . Ak'l E 11 h . d ma e en e erı ııar azası mıfh. rin tatbik edilmiştir. Son ıge ter etauş 'f ibtl 

a mııtır. o ısarın azırana l mru a ı zıyaret e e M 1 - d- .. N · b · G 1 b' . d h l ' " · btelı 
k d b. k u-zu"m . . f d a mu uru urı eyın maaşı e en ır emır e mtın a- gilnlerde Ruam mücadele is· genç ıgm mu 

a ar muntazam ır ınrette re ışı etra ın a 35 1. k 1 k t'l 1.. . . 1 . .. t · ~·ı ktir· 
. ıraya çı arı mı sure ı e atın emnıyet ıt erı umum mu· tasyonuna müracaatlar aıal- emıu e ı ece J a 

pıyaaaya iıliraki için umum görüşmüştür. b" d f • e L. 
ır erece ter i etmiştır. dürlüğilne bildirilmesi ve bu mıştır. Halbuki aşı tatbik edi· d tf ._ 

Bekçiyi 
Kim Yaraladı? 

Amelenin 
Ayaiı kırıldı 

Nuri bey Bafra Malmüdür- suretle münhallere zamanında Jecek binden fazla bargir 8 Ş m e od' 
lüğüne tayin edilerek yerine memur bulnnabileceai aolaııl vardır. Bunların şılanmasının Ktz san'at eostitli'~ı0i 
Bafn Malmüdürü tayin edil· mışhr. temini için Belediye :tabıta şam derslerine ~be Şid' 
miştir . Ko••y İsJerı• memurları faaliyete geçiril devam edilmektedıt·,,ı•'' 

Alaancakta yanıın yerinde Kemeralh civarmda Tuzba- • • - miştir. belde 230 talebe 1'11 

bekçi Hiileyin Avniyi taıla ne sokağında bir kaza olmuş- Ka" aıt D J t 'd 1 . . k" .. - .. d" 
~ ev e ı are erının oy vam etmekt4e.ır· __..,. '-f• 

yaralayan Osman hazırlık ev- tur. Ömer oğlu amele Musta- H idarelerini ve köylüyü! alaka- Teşekkür --~1 J 1 J ' 
rakile birlikte Adliyeye v~ril· fa arabaya tütün balyalarını lrSJZIJ2°J dar P.den ve bunlarca yerine . • _ _ 0••0.cık t ,~i 
miı Sulh ceza mahkemesınde yüklerken bir tanesi düşmüş _ _ t' .1 . li 1 hlik" Zevcemıo hashhgını buyuk ~ d• f 
ilk ifadesi alınmıştır. Osman ve bundan beygirler ürkerek k .. Kuçu_k Kardbıçalı hanı?~a ıge .ır.ı me11 il ıımk o.~~ b umt· bir hazakatle tedavi ederek lkinciteşrio a!ıı~oftd''ı· 
h 1 k d w 'dd' agtt tuccarı ay Hamdıaıo erıoın c.eç ere 11oy eye . b' . . d" 1 . . d 857 k" k -ıdürU I>' all 
ıraız 1 yapma 1i1Dl ı ıa arabayı ıürüklemeğe başlamış . "w • ferine gönderilmesi hakkında 111 sevıo ıren zanrıo en e· opc O i\fll' 

ederek diyor ki: 1 d so kılo kagıdını çalmak suçı· . A • ğerli ve tanınmış hekimlerin- B ] r c eııC ~t8-
. ar ır. ı H B · H" · vılayetten alikadarlara bır _ e ec ıy ,. ,,.. _J 

- Yangın yerlerı arasın Dü b 1 t k 1 k 1 e asan asrı ve useyın den bogaz kulak, burun has- B 1 <l' daiıtı• ,,....-
k• 'd' d C şen a yayı e er e a . . 1 • d "k" ._. • b t emir gönde ilmiştir. t e e aye toP 

da ı evime gı ıyor um. e · bndan kurtarmağa çalışan ısım enn e ı ı iilŞI za ı aca . . . • . talıkları mütehassısı doktor dün öğleden soIJ'' ~-
bimde bulunan elek'rik lim - yakalanmıştır. Daıre amırlerıt tatbıkılc mü · b H·· . H lk' b .. J • 

1 
t fıııd• 

k d~ 1 amelenin bacag"' ı tekerlek al· •-eli f old .. k ı - ay useyın u ıye u su- a ce e ış er e ra 
balını .çara kartı an ge en " c ugu anun arı goz· 1 d 

U v J OJ tun ar a şükranlarımı sunmağı erm;ştir 
hir adama tuttum. Bu bekçi tında kalarak kırılmıştır.Yara- gur U SUD den geçirerek köylüye ait b. b . . . -·---

1 M l k h · d ı. l "' . . d ır orç hılırım. idi. Bekçi beni hırsız zanne ı eme et astanesın e te · E . "d 1_ .. _ dl. aııım arı üç 1 gün ıçın e ayı- O b R h . Go'"'·.çe t 
d • 1 1 mnıyet mu ür ugu a ı ı an a. mı f ID ! 

derek yakaladı. avı a tına • ıomıştır. k .. b H lü . . b' rac:ak ve not halinde Valili· ____ , 
. • ısım reısı ay u sının ır J JQ 1 

Karakola_ ge~ırırkcn bekçi erkek evladı dünyaya gelmiş ğe gönderec0 ktir. Çobanı Anası dl,. "ı ,,,, 
yerden aldıgı bır taıla baıı Turizm u· d 1 _ 1 _ Bu notlar toplandıktan son· us• J 

d d bekçi ve gur a ıy e çagırı maga . 8 v I Torbala [ H.ıs .. 1180P':, 
ma vudr u ~e .. 0 s~ra a Eşyası başlanmıştır. Dün bu iyi haber ra Valan~o reisliğinde bütün ogaz amış balının Ahmetli kOıd, b' 
yere üımuştu. daire amırleri bir toplantı ya · dır 

Sulh hikimlig-i maznunu 6 _ k . h. I b Arhaviden telgrafla kendisine ki k . . Palamutarası köyünden Sü- kenarında bir ça t:10t11 umrü ve ın ısar ar a- b"ld .. 1 . • y paca ar ve yapılaca ışlerı d t ktadır. 11 
ıerbest bırakmıştır. k 1 - d - 1 

1 ırı mışhr. avruya uzun k . 1 leymanın çobanı Kamili, Ku· ıa o urma y•' 
an ıgın an gumruge ge en ömürler dileriz onuıacak ardır. _ Hüsniye adını taşı ~·" 

b. · d ı k - · • ıakla bogazını sakmak sure- 8fı0 ,p 
ır emır e, mem e ete gum- . 1 ··ıd- d" ·~ 'dd' 1 tim herhes tar 
k - 1 k · k · y 1 tay e o ur uğu ı ıa o unan d kaY' ~ 

Ruhsatsız rn •uz o ara gırece turızm Yalan Yemı·n 1 an fakir ve sa a dil,.,,, 
h kk d k' k a korucu Emrullah, lbrabim ve bi kndan adde 17i'~ 

M kt A e?yaııy a ıın adı ar:rnl mceek Al h' d 
1 

b' 
1 

Yerin o <·ocu o·n öl<liirnı iif-1 liz Salimin tahkikatla11 bit· F rkat bu •an birde~o ••·ı1 e ep çmıc Din ugos avya Bn ,ge e ey tD e aça an Jr a a · ' ~ ı B .. • gü ~,rJ 

'IC" turizm eşyalarına da şamil cak divası esnasında yalan Burnavanın Altınd ğ köyün· mişlir. Bu işi Salimin yaptığı kılmıştır. Evvelkı i-ı&I ıl'J 
~uhsatsız me~lep açmak oldu - u bildirilmiştir. yere yemin eden Viktoryanın de ban~an bir müddet evvel anlaşılarak tevkif edtlo.ıiş, di y~ mür .. caat edef ı•b; ~ 

ıuçde mıznun Levı kızı Alegra g A 
1
. d d bir hidıse olmuş, Mustafa oğ ğerlerinin men'i muha.kemele- bır takım meçhub't be• ırı' 

A I' e ceza mahk . s ıye ce~a a uruşmaaı ya M h . J b ak ı , • 
• •1 emeaıne ve- Bu·· ro Şeflı•gv ı· ı k ., . • ıu e met ısmiode biri b,ş rine karar verilmiştir. ça mnı asar s•'· ,~ 

rilmiıtir pı masana arar ven mıştır. d b' _ .. 
1 

... 6 _ b 1 '>39 ta~e ....ıİftı 
• "'"""""' yaıın a ır çocugu o a rmuş· .. 4 _ _ u u tma .. et.,.. ·d'ıJ 

---- Köy bürosu dünden itiba· ı· ı"' tü. V ı• f • ldıld rını babe: ~ığ• f~1f_ Bu gece ren viliycttet eski kambiyo ancıya Mchmer tarlada rastladığı a 1 te tışte Zabıtanın ~ v b&I 1~ 
müdürlüğü dairesiırde faaliye- Dı.kkat bir yılanı öldürmek için ta· Vali general Kazım Dirik takibat üıerıııe ıı ıf tf 

Açık olan eczaneler te geçmiştir. Büronun şefli- bancasına fiıenk sürmütt bu dün ıabab beraberinde sıh- ve hırsızlığın A_rııP ~f~p ~ıf 
Kemeraltında Sıhhat, Ka- ğine valilik maiyet memuru İlfiucı ~afızı ~elı~et Alinin ıırada çıkan kurtun beş ya· hat müdütü doktor Cevdet den hm il o~lu ,.,ı~ ~ 

rataı Santo, Keçecilerde Şefik, büro kitipliklerine Mu- gazetemı:de hıç bır alakaRı şında yaşarın ölümüne ıebe- olduğu halde civar köylere fıodno ynpıid1~1 uı~a• ~ 
Yeni lzmir, lrgatpazarında basebei husu!İye memurların· yoktur. Kendisine gazetemiz biyet vermiıtir. Suçlu Asliye giderek aağhk ve ökonomi ve 219 eltın go~ tııt''' 
Aarl Eczaneler bu gece acık- dan Nuri ve Tacettin tayin uamıua ilan ve pan "Verilme Ceza mahkemesine verilmiş · tetkiklerinde bulunmuştur. den çıkarılmış . " ;1] 
tırlar. edilmiılerdir . mesiai rica ederiz. tir, - liyeye verilroiştır· ~J' 

En dayanıklı, en teıniz ve en latif kokulu sabun KARTAL v • Ci nJ•' 
sabu lardır 



~. -ti ., .. 
l'\anun 22 

... 
~ Parmakları dudak-
. ş~•t•cak gibi kement· 

d.'111di babamın konuı· 
~lllliyordum: 
h)~ Yıldız, bir daha 
'''den bana babset
"-i 11 imkinı var mı ... 

. bırakıpta baıkalarile 
'llliyim. Hiç Ka· 

oı 6•eyi anne elinde 
~lir mu ... Nereden 
a_ ' bu? •. 

~İllJ biı de kardeıim 
•bı... Hem de er· 

's 
'itta ita... Bir daha onu ağ· 

'··· 

öz dil 

Hlsst, a'k romanı 

nasıl onarıllr? ........ ima ve ~i,rap eden bir vaziyet 
vardır. O halde bunların da 
koyduiumuz kaideye 1ı6re 
(ıevi) ve (yıldırı) olmaları ik· 
tiza ederdi. Lahikalara dair 

Bununla beraber;ben eski· 
Yazganı: Necdet Otaman den bu şekilde yanhı yapıl· 

Dilimizi onanrken r6zetile· ceye olan ( kitabı maanii leh ve hususiyet buıule getirmez. mıı olan kelimelerin hepıiai 
cek eıaalardaa biri de llbika- çe ) adlı eıerinde böyle diyor. Halbuki (im) yukarıdanberi bugünkü ilim ve manbkla dü
lan doğra ve yerinde kullan· Sonu her (im) ve arkadaıJarile anlattığımız gibi sonuna gel- zeltmek taraftarı değilim. Bir 
maktır. Ben ise lba itte hlll biten kelime için benim söy· diği kelimenin manasını bir milletin diline yilzlerce yıldan 
bir baııboıakluğan hBküm ı&r· ledlğimi ıöyliyor. Ondan da defalığa mahfluı kılar. beri, velev yanlııta olaa, gir• 

Etrafımda yaşıyanlardan hiç mekte olduğuna giriyorum. birkaç miHI alalım. (İş, ış. üatü, untu) lahika· mit bulunan kelimeleri atmak, 
birisine itimadım yoktu. Bli· Dil işinde aiutaba1111 olaalar Ahm·A ıingle act of ta ları iıe kelimelerin manaıında oııların yerine dlizeltilmiı yeni 
tün inıanları yalancı, mürai bile onları yanlıı kallantyor, king· bir tek alma fili. tarz göstericilik yaratırlar. kelimeleri ikame eylemek çe· 
Ye hileci biliyordum. Halbuki onlarla yaahı kelimeler 0 yapı· Çalım.. A ıingle one of (iati, ıntı, llntll, unta) libi· tin ve çok karıııkhğı mucip 
hilenin en büyüğünü kendim yorlar. 86yle yanlıı Breti~mlı tbe actı expre11ed by the kaları iıe kelimelerin mana· olacağından doğru dej'ildir. 
yapıyordum. kelimelerden bir kaç miıal vverb çalmak · çalmak filile sın• küçiiltürler. Benim fikir ve teklifim bun-
Kimıeye itimat etmedim. göstererek fikirlerimi iıab ede· ifade olunan hareketlerin tek Öyle ise biz dilimizin nemiç ları dilde ıaz olarak Hkla· 

Şüphe daima beynimi yaktı. yim. bir tanesi. ve blln.yeaine göre ı&yle maktır. Fakat timdiden son-
Tanıdıklarımdan ıüphe ettim, Öz TBrkçede ( Ziraat ) ke- Bakım .. A lok, a glance kaideler kurup her ıöz& ra yapacak olduj'umuı: yeni 
dostlarımdan şllpbe ettim. limeıinin kar,ıhğı yoktur. Bu· Bir bakıf, bir nazar. bu kaidelere göre yapmah11z. kelimeleri öyle geliıi gilzel 
Annenden şüphe ettim, sen- na kartılık olmak Gzre bulu· lıfe bu misaller gösteri· Bcı kaidelerin haricinde yapı· icat etmeyip ilme, kaide ve 
den şüphe ettim. nan ( Ekim ) kelimeıi iıe yan- yor ki (im, ım, üm, um) li· lacak kelimelerin yanbt lola mantığa vurarak üretmektir. 

Kızım, Yıldızım.. Baban ö- hş Jihika ile &retilmit yaahı hikarile öyle geliıi güzel at cağı su götiirmez bir hakikat- Her ıeyde diıiplin, zaptu rapt 
lüm döıeğinde sana bazı tav· bir karıılıktır. Gerçi ( zeret• yapılmayıp manalarında an• tır. eıH olmalıdır. Hasılı dili o
siyelerde bulunacak.. Onları mek ) ekmek demek iıe de cak bir defalığa mahıusluk 1 . Minisı tarz gösterip narırken dikkat edilecek en 
tutarsan ve benimsersen göz· ( ekim ) ziraat kelimeıiaia bulunan veya bir def .. Jığı ima işrap etmiyen; miniıında bir milhim nokta blltün kavaidi 
!erimi geride bırakmadan o karıılığı deilldir. Ç&nkll Tlrk- ve iırap eden kelimeler yapı· 

1 

defalığa mahsualuk hal ve ima dilin blinye ve neıcinden çı· 
soğuk topraklara kendimi ve· çede ( im ) libikaıı ile böyle labiliyor. Şimdi (ziraat) keli- bulunmıyan, miniyı ufaltmı· kar~aktır. Ferdi ve nazari 
receğim. atlar değil, baıka tlirlil atlar meıi mukabilinde kabul edi- yan; faka sade ve mutlak kelimeler gOıel olıalar da ka-

Eğer bayatta yalnız kal· yapılmak kaidedir. Anlatayım: len ve dilimize hemen hemen surette at olan bütün kelime· ideye muvafık olmadıkların
mamak iateraen ıüphe abli· Tilrkçede ( im ) llhikaıiyle yerleımek üzere bulunan bu ler (i) libikasile yapılmalıdır· dan doğru olmazlar. flimde 
kını benimaemiyecek, kimıe• ıu manalan ifade veya ima (ekim) ıözilniln manasında lar. iıe güzellik değil doğruluk 
den ~ıliphe etmiyeceksin .. in· eden sözler yapılır: bir defalığa mahıusluk bir 2 .. Minisı bir kerreye mah· aranır . 
sonlardan, tanıdıklarından ne ı- Manaıı bir defaya mah- hal var mıdır ki biz onu (im) ıus olan veya birkerreyi iırap Y aolıı kullanılan llhikalar· 
kadar fenalık görsen onlardan ıuı olan ıözler. · libika1ile teıkil ediyoruz? ... eyliyen sözler (im) ve arka· dan birisi de ( Kin, kın, gin ) 
ıüphe etmeği hahnndan geçir- 2- Manuı doğruden doğ· Ekim ıöztinde böyle bir ma· daşlarile teıkil olunmalıdırlar. ve arkadaıları lihikalardır. 
miyeceksia... ruya bir defaya mabıaı olma- na: olmadığı ~meydandadır. Bu 3. Mioi11 tarz gösteren ( Gin ) lihikasile yapılmıı 

Sonra, yaıın büyüyeceksin •. sa bile, bir defayafmahıaalağu hal meydanda olunca da · (zi- her söz ıonuna (it) ve arka yeni bir söz vardır ki bu da 

1 

iyi bir kız, babanı ve anneni ima ve ipHt eyliyen kelime- raat) lkelimeıinin karşılığını daılarını almalıdırlar. hemen hemen dilimize yerleı· 
hayatta temıil edecekıin. Ya· ler. ,ekmek"!maıtarından bu "im., 4 . Minisında ufaltıcıhlr mit ve kök ıalmıı bir halde 
rın güze), tiria bir kız olaca- Benim burada söyleyip yaz- lihikaıile yapmak yanlaşbr. olan kelimelerin lihilraıı (inti) bu!unmaktadır. Bu kelime 
ğına eminim, güzellik bir reaç dıklarımı iıpat eyliyecek dili- Tilrk dilinin bünyesine, labi· ve arkadaılarıdır: ( Alim ) manasını ifade et· 
kız için en büyilk meziyetle- mizde yllzlerce ıö! vardır. ka ve iıtikak kaidelerine 5 .. Manasında mübalağa mek Ozere yapılan ( Bilgin ) 
rin lbaıında geldiği gibi bll· lıte onlardan birkaçı : muhaliftir. bulunan s6zler (Kin, kın, gin, ıözildlir . Halbuki ( gin ) ve 

' yük bir de tehlikedir. Kendi· ı - Adım"'-"' aılı P ·~ atımdır. Hem dild~ (ziraat) kelime· gın) lihikalarile yapılırlar. arkadaıı olan Jihikalar dili-
ni sakınmak için elinde bir Atmak maıtarıadan yapılmıı siaia · karıılığı ~varken ve bu lıte biz yeni kelimeler mizde mliballğa ifade eden 
ıilib taıımaa lazımdır. Bu olup yllrllrku bir b•cajın söz biitün milletin dilinde üretirken ıu yukarıdaki eaaı· libikalardır. Eski tabir ile 
ıilih samimiyetin olacaktır. yaphğı tek bir hareketin ifa ytizlerce yıldanberi yaıar ve ları göz önünde tutarsak hiç bunlar (tmtibaliia ile iımi-

Konuıme.k için ıeçeceğin deıidir. ıöylenir dururken o kullanıl bir yanlışlık yapmaz, dilimizin fail ) libikalarıdır. 
insanları seveceksin.. Belki 2 - Dönüm - Muayyen maz da yeniden hem de yan· kavait ve bünyeıine göre ke- Piıgin - çok pişmiı. 
de birkaçsene sonra arkanda miktarda bir uazinia bir dö· bt bir söz ~.tilretilmeğe çalışı limeler yaratmıt oluruz. Taıkın;-~ çok taım11 
ıeni iatiyen erkeklerde bula nllmlük parçaııdır. lır? Anlatılmaz ~bir ~ ıtir!bu? Bizim ıözümOz timdi (im) Olgun - çok olmut ribi. 
caksın... Onlar seni yaldızlı 3 _ Doğum . lnıaa baya· Herkeılbilir ki .:biz · (mezru) ile tİ) lihikası iizerine oldu- Öyle ise (bilgin) de çok 
cümlelerle avutmağa, güya sa- hnda bir kere doj'dajıandan- olan bir tarlaya: (ekili) deriz. ğundan biz yine onlara döne- ilim mana1ına gelmiı olur ki 
mimiyetine girmeğe çahıacak- dır ki bu kelime ( im ) libi· ekimli demeyiz .~ Ekili kelime· rek geri kalanları baıka ma· bunun Arapçadaki karıılığı 
lardır. kaıının kalını olan (iam ) il- ıinin ıonunda bulunan (Ji) bir kalelerimizde anlatae1ğız. (allime) dir. Şimdi biz bu far-

Onlara karıı kuJlanacağıa bikaılle teıkiJ olanmaıtar. lihikadır. Bu llhikay' kelime· (im) libikasile yapılan ve ka kulak asmaz da (bilgin) 
silih yine samimiyetin olacak, 4 - Ôlllm - Yine iaıan bir nia sonundan kaldıracak olur· berkesin dilile kaleminde ge- ıöıllnll (ilim) mukabilinde 
acındırmadan :onlara kendini kere öld6illndendir ki ölme ıak geriye (eki) diye bir ıöz zen sade (ek;m) ıözll değildir. ahraak o zaman (alliaıe) ıö· 
ıaydırmasını oğfeneceksin... haletini ifade edea ba ı&z de kalır ki (ziraat) kelimesinin intihap, müzayede ifade zllnfl nasıl yapacağız?. Allime 

Sonra... bunları söylemek ( &m ) lihikaıile yapalmııtır. karıılığının tam bu (eki) ol manalarına kullanılan ıeçim demek için dilhniz müsait iken 
benim için bir zarurettir kı· 5 - Kaldırım • ıokak a e· maıı lizımgeldiği · apaçık mey- aırtırım, anlatım kelimeleri de ve bunu (bil) kökünden sonu· 
zım, .. Benim innem bemıire· viyeainden bir derece kaldı• dandadır. Eki de bpkı yazı, bu kabilden olup bunlar da na (gin) libikasını getirip ya
me ıöylerdi. Sen2de sana söy· rılmıt yol akıamından olda· yapı, çatı gibi kök6nün so· yanlıı lihik ile teıkil olunmuı pabilmek mümkün ikenniçin öy 
lüyorum ğandan bu kelimeye de ( ım) nana TOrkçede gayet değerli sakat kelimelerdir bu kelime· le hareket etmiyelimde bu ıiSz& 

. Sana a~ika va~~den erkek· lihikaıı takılmııhr. bir libika olan (i) lahikasını ler de bizim yukarıda koydu· (ilime) kartıhk tutarak (aJJi-
lerın bepsıne de ıyı muamele Bana ben böyle dediğim alarak yapılmııtır. (i) dahil ğumuz kaidelerden birinciıİDe me) yi ıöylemektea Aciz ka· 
e.decek, onlau i~citmiyecek- gibi meıhar Redhouıe ( ret olduğu kelimeyi mutlak isim tefavuk ettiğinden yani sade Jalım ve ıonra lngilizler giru 
ıın ... Bu~a .mukabıl .. kocandan baz ) da Tllrkçeden lngiliı· yapıp manasında biç bir ima ve mutlak isim olduklarından yaparak •ilime için (exc.ee• 
başka hıç.bır e~kere ~udak~ onl.arıo da. (i) grubu ll~ik~ - dinglylearn.ed) diye iki kelime 
brını teahm etmıyeceksın ·· ANfCAR ADA larıle teşlnl olunmaları ıktıza kullanarak allimeye (çok bil· 

Sem~h be~~ .birin~i öln oda: etmektedir. O zaman bu ke- gia) demete meebur kalahm. 
ıın~ dınledıgım ~o~le~ ~enı limelerin ıu kılığı almaları li- Ba tarz ne kaideye mu•ahk, 
yeııl gözlerden, akıncı olilm 

1
• ş 

1
• o 1an1 ara zamdır. Seçim değil seçi: artı ne mantığa uygundur. Binae· 

döşeğinden yiikselen sesler be rım değil artın· anlatım de- enaleyh her lahikaya hakkını 
ni dudaklarımı teslim etmek· .. ·ı 1 ' k · kull . B 

1 
h gı an atı. . verere onun yerı ~ e an-

tten.k~eknettı. a .'kl!ret ek ay•1 • d Böyle yanlıılaklar dilin şu malıyız. (Alim Arapça İlmi 
a 1 ı ayıp ve 1 1 DO sana Ankara'ya ka ar zahmet . .... . . . . .. . . t 1 d urla ışlenmedıgı zamanlarda faıldır. Bızım Turlrçemızde ııe 

a ı ıyor um. * * • Ve masraf etmeyiniz 1 da yapdm1ştır. Türk dilinin iımifail edatları (ken, kan, 
Sonra ... A11I mevzua giri· fitret geçirdiği, kendi öz ço· gen. gan) edatlarıdır. (1) 

Yorum,., Babam öldlikten aorı.· G cuklar1 tarafından hakarete Öyle ise biz ilimin kartı· 
Ankara' da Maliye, Iktiıat, ümrllkler veya dig" er k td • d · ) d k l ı " b'l k - _..1 ra bir sene kadar bir mektebe maruz a ıgı evır er en a • ıgını ı me ma111.anaaan 

bil'umum Yeklletlerle Devlet Şüraıında tikip ve intaç ı· · d b" ı k li (b'I ) d' (b'I · ) • devam ettim. Bir Franıız pa· ma e ımız e oy e e me· ı gen ıye yapıp ı gın ı 
edilecek itler i.-in bize mOracaat ediniz. Ankara'da ler vardır Bu kelı'mel·rden d ili k b·ı· d k il 

PH mektebi idi: orada arka- ... · .. e a me mu ı ı ın e a an· 
huıaıi bOromaz vardır. b" • ._. • • .. ı y k k d'J" • 1 daılarla samimi olmak için ır 1111ı taneaını ıuracıga yazı- ma ıyız. o ıa J lir ı ını a · 

yüreğimde SODSUZ bir istek Tekaüt iıleri ' sümrük depo:zito muamelatı, tabiiyet, yorum. Bunler (sevim) ve yıl- limeye :kartıhk bulamayacak 
vardı. Bu ıuretle babamı te _ hul8sa her ıürlü idari iller kabul olunur. Namwk6rane, dırım kelimeleridir. Bu keli· bir kerteye indirmiı oluruz ki 
meHül edecektim. açık, dürüst harelceı, uc~hık ·• meleıi mantık ve ilme vura- bu, büyük Atatürkiin kullan· 

Bu mümkün olmadı, Se· Adres : İzmir - Mey veter gümrüğü sokağı cak olursak~ bunların da yan· dığı dile yakıtmayacak bir 
mih bey .. Bütün iıteğime rağ· N 7 9 T l ~ 3186 hı yapıldıkları derhal anlaşı· kısırlık oJur. Herkeı bilmeli· o. - . . e eıon : .. 
men bu mektepte samimi· Telgraf : Meyveter _ İzmir lır . Sevim ve yıldırım kelime- dir ki Türk dili engini u11u 
yet havasını teneffOae imkia lerinde de, biç tüphe yoktur 
bulmadım. P. 981 ki, ne bir defalığa mahsus (1) Bunları. da baıka bir mo· 

-Devam edecek- bir hal, ne de bir defalıiı kalemizde izah edet·egi:. 



YOZ 6 IZMIR POST ASI 

IZM1RDE YAŞAYIŞ: Soyadı 
.. -. Soy Adları Alan 

Bir Tavzih 
Amma... Biz Birşey 

..A.nlamadık? 
Bandırma gazete satıcımı· 

Bir Çıkmaza Do2"ru Gidiyor Yurttaş arım z z• bir gazete paketinin bir 
gün sonra verildiğinden şika· 

Inkılftbın eli bir siinger gibi tatsız adları silınelil yet etmiştik. Posta ve Telgrıf 
Yurttaşlar; içten gelen biriden idare edilmesi Jizım. Ya- haş müdürlüğü bu iş hakkın-

aevgi ile soy adı alma yolan rın birimiz öldüğü zaman ka· da bize bir tavzih gönderdi; 
da yarııa çıkanlar ... gibi koşu· pımızın tokmağını bin miıasçı tavzihi aşağıya koyuyoruz: 
yorlar., Çok güzel. Türk ço mı çalacak?.. 2l;· IO 934 günlemcçli ya 
cuklarının öz Türk dilinin kay- zınız üzerine gaz~tenizin Ban-
nağından soy adları seçmeleri, Sabık (beyefendi) lerden dırmadaki satıcısı Hamdiden 
atılan inkılip adımlarının yü· biri sabık (hanımefendi) sile bu it için sorulmuı ise de 
riidüğünü, benimsendiğini9gös· beraber yemek yiyorlar; lo · Hamdi bir gün geciktirildiğio· 
terir. Bir iki ay sonra artık kantada boş masa yok. Her _ Otacı 1\'eodeı:oıaman __ den babsolunan gazete pake· 
Patavatsız zade, Şalvarlı za,~e, kesin ağzı oynıyor ve her ke· N occlet Otanıan ; tinin hangi güulemeçte ve ki· 
Hacı burunsuz og· ıu Kırk ya- ıin gözü ötekinin tabağında!. • M · M • ş· · ' h t min tarafıodan l1 eodisine ve ' G 1 k k =ı anısa orıs ınast ~ as a· 
lancı og .. lu bacı molla zade arson ar yeme taşıma tan · b d k M d h N rildig· ini bilmedrg· iui bildirmiş· 

' · k t · · d nesı aş o toru em u ec· 
kaba kulak zade, pekmez ye- an er ıçın e : det; soyadı olarak Otaman tir. . . __ 
mez zade tokat atmaz zade - Kadınbudu ver!. [ t d ] . • . 1 t Bu ıtıbarla sozu geçen ga ' ' H b ! ıp a amı ısmını a mış ır. 
yavıak zade, Sallabaı oğlu, - anımgö eği ~er . M-ık· b -f tt" . N dı'm zete paketinin postaya konul-

D.lb d d .. t u ıye aşmu e ışı e .. .. • .. 
aıya yatmaz oğlu,(Alyanak oğ - ı er u agı veı.. N . A k t O dugu guolemeçte yer1ne go· 

Y . 1.1 . "d"kl . b azmı car, avu a sman 
lu, kulpsuz zade, kırbaç atan enı ev ı erıo yı ı en u· N . G' . M h t R t türülüp alıcısına verildiği n· 

1 d ld
. 

1
._. • d urı ırgın, e me eşa 

oğlu bacı yatmaz zade yeşil run arın an ge ı. l'llSI e Ak Ş k" y 1 - · t laşıldıaındao cvv .. Jki yazını· • • .. a, a ır s ıooz, emnıye o w ı 
tomatiaçi zade molla Osman kızardılar, bozardılar. Muşte- üd'" . t• "d . k · · zıo bu yoldıı düzeltilmesini ' . . m urıye ı ı an ısım reısı 
cin cin ög"lu bacı bam hum rıler saygısızlık edıyorlardı, M t f y B 1 d saygılarımla dilerim. ı ' us a a aşar aysa soya ı· 

ııralop zede gibi gülünç soy böyle tatlılar istemekle tat· 01 almışlardır. Başmüdür V 
adları işitmiyeceğiz. sızlık yaptıklarının hiç farkın- THhib : _ Emniyet mü· . . Saff~t 

Tiirkün Türke yaraşan bir da olmıyorlardı d" ü F . • d Akk Bu tavııbtcn bız bırşey , · ur eyzının soya ı or l d k .. k.. b · · 
soy adı olacaktır. Bu adlar, Lokantacının da kabah•h dur. Dünkü nüshamızda yan· ao am~ ı '_ ~un u ~yı_ı~·z 
mertlik, kahramanlık, cesaret yok değil· kadının:budu gö· lış çıkmıştır tashih ederiz p~ketı~ gu.?.uode verıbldıgı?ı 

5 KANUNUEVVEL 
At -- t>WC~ 

Hep bir ağızd~n trıkdir ve alkışlar yağdır~c:ağ111 '! 
filimi ri bugün 5 Birfocikanun Çarşambadan ıtıbsre 

------•[ TAN]•MKDI~_...... .. ~· . 
Sinemasında bulacaksınız 
nugünkü zengin progrıur: 

f- 1~a za 

- p eıısİ 
Pazartesi, Perşembe: Tarzan 13-17-2 l Güneş c{00et 1 
15 19 Cuma, Cumartesi: Tarzan 9 13·17 21 7_zl 
Prensi 1 l 15 19 Pazar, Salı, Çarşamba Tarzan 1 
Gün es Prensi 19 .. ~ 

Beyaz perdenin şen 1 ve şakrak yıldızı 
MAR1E GLORY'nin ibdaı 

Fransızca sözlü ve şarkılı büyiik şaheser 

"b" Tü k ük k • .. • ' .. ... ' 1 
• soylemış degıl yalnız u hıı· gı ı r ün y ıe mezıyel• begı, dudagı ıöyle dursun sa- .. . .. ~ . . . .. ' .. .. 

lerini ifade edecekleri gibi b" ı· b"I ki Gumı ul~ tc. dısenın oldugu gunu .. efe • çının ır te ı ı e yeme ere 
1 

h 1 _ .. .. .. d • r Gönülleri büyüleyici bır zevkle kendini seve 5 

ınaanhğın yüzünü ağartacak . r d .. ·ı "d" ? t a at gumrugu muayene e ememış ır. gırmeme ı egı mı ır. · b S l'h Ad • • • seyrettirecek kıymetli filim 
ince ve temiz Türk duygusunu aşmemuru a ı ıyaman, ı 
da taııyacaktır. Öyle mahalle, sokak, çarşı Muayene memuru ~adi Elkon, Gardiyan Türkiyemizio en kıymetli artfotlerinden routtşc:kı.ı 

Tarihte ön almı• Türk ulu· K- dl d b J • • Bursalı haıan Basrı Yılmaz, M 1 R . R" T" t 
7 oy a arı var ı UD •UI iŞi· aaş arı aşıt tza ıya fQSU d 

)arının adlarını taşımak ta t . • . d k B"t Paket sevk memurlarından • enın ıçı ışına çı ıyor: ı pa· S f' 5 s· · · K" Ç b k t 8 30 
Tnrk çocuklarına ayrıca bir K b .. k .. T a ıet Burge, Yeni adliye teşkilatında ırıncı anuo arşam 8 a şamı saa ' 

zRrı, a asogan ıo agr, om· Ilı t .. - ·.. b d" 1 b "I" d• • • G •• • ıeref olacaktır. b k" .. K k h 11 .1 raca gumrugu am ar gar ıyan maaş arına azı ı a- en iSi ID .O nes 
ay oyu, us us ma a eıı. F h · I ld k G- ı ı · · • Şimdi bir noktaya ilişmek . . ... . . memuru e mı şı a , um· veler yapı mışhr. zmır umu 

· · S d 
1 

b" Dal ınkılabı, elınd~ hır rük baytar müdürü Kayalı, mi hapisanesı baş gardiyanı Komedi : 3 perde 
uterız: oy a ı a ma ışı ır ü 1 b""t" b b" · · Nakleden: Yusuf Süıuri t"' 

k d 
.. . ... . _ .. _ ' oger e u un u ıçımsız, Poliste· Hayrettinin aylığı 45 lira ol- k uŞ .. çı maza ogru gıttıgı gorulu· b k" r I dl _ . · y· . d- d I ki Fiatlar: Duhuliye 60, Numaralı yerler 100 ur 

yor. (Çetin) ller, (tekin) ler u ır 1 pas.'. a arın uzerın· Kısmı idarede 243 Kizım muştu~. fırmı .0 r er ay 
1 1 ·ı elefoo: 3343 zl 

- ld k .. ld den geçmelıdır. lokılibın bir A K f r 1 . d üçüncü SIDI gardıyan Mahmut, p b c 5 p 17 t9 ... 
çogay ı çabçkoga vı.(k" y minaıı da temizliktir. Alr.ı,S a~aÇn ı~al poısernı en Fehmi, Ahmet Sadettin, Sü· er-şem e, uma 13-1 - 17 azar 15- -~~ 

arın a acaııız ı ılmaz, ı uavı ag ıyan, leyman Sırrı, Osman, Mehmet Pazartesi • Sah 19 - 21 ~...ıııııl 
Oğuz, Kaya,~ soyadları yurdun KUl LU AY l\faliyede: ve kadın gardiyanJardnn Hay· 

1'1l1mmm--llliiıllliıilıııııııilıiıımııiıiim•im•Ewmiea~1mmal!IA•-':~ 
her köıesin.e. dal bu~ak ••! Karşıyaka şubesi başme· riye ve H:ayr!ye Mllsta~anın 
mıı!.. Bu kıdııle kiiçucilk bır D.. k d Al muru Ahmet Zeki Basmahane aylıkları yumı beşer !ıraya 
kasabada yüzdane (Erol) bfş d ktun çı an yakzımd ~ k"tmban şubesi katibi Halil Remzi v,:, çıkarılmıştır. Yirmi üç lira 

(c 
. ) o orunun çı ar ıgı ı a ın . aylı'-lı g"rdı"yan Hı"lmı· ve Zı' -

yiiz tane engız soyu türe· . . Yenı şube kazanç teblig· me ~ .. 
. • adı (Genç kalbınıı) yazılmı•· .. ti · · • ı· yecek· Şurada bır daırede w- muru Mustafa Enver Ergö dür yanın ucrc erı yumışer ıraya 

1 
' b d b tır. (Genç kalınız) olacaktır. d 1 1 d ' iodırilmiştir. 

ça ııan on eı memur an e · K A soy a ını a mış ar ır. 

ıinin (Engin) soyadını seçtik ' · Posta Ye TeJgrafta: sa cak iobka~ sok ~ 21 .nu· 
lerini görmüyormuyuı? Soy n T 1 f b R marada bahrıye mutekaıtle . e gra aş wemuru em . . Ö 
adı kanunu bu izdıbamın önü· •1 D · t 1 f rmden 1 brabım ıkul soy z emır, e gra memuru 
ne geçmek için bazt madde· Tavas Cevdet Uygur, Alişan Kırt!), adlarını takınmışlardır. 
ler koymuştur. Birinin soyadı • Halil Öıtekio, Lütfi Hum. U rlada : 
nı baıka biri alamıyaea"tır. C.H.f derslerı Kemal Alpaelau, Recep Ak Kaymakam lütfi Aybar, 

Fakat Valimizin { Dirik) T C H F k . d çura, Rafet Oktay, Eyüp Sab jandarma kumandanı Isa Bay 
avas . . . mer ezın e O Al adını Sıva1ta uyuşuk bir . H t f d d ri Ergin, Nusret MP.tin, Ce- dar, tapu memuru aman 

reıs amza ara ın an en- Ö k dl" b k"fb" Fuat 
advm alırsa nereden biline· ler açılmıştır Kaymakam F mil Acar, Lütfi zalp adları· Ea~. a !Ye ışdalı 1 

• 

k 
· ? · · a· d k b 1 t · ı d" rgun :r.sraat o a ar reısı 

ce br Benım Korkum yok (Kut d 1 S 1 k · t• . t f k nı soy a ı a u e mış er ır. . •. . . 
. . . . ı a u 1ç ımaıya , ır a re- E e kütü bonesi Hüse in Muhıttın Ke&kın, dava vekılı 

~Ay)çoktan ııg~r~a ~dılm~şt,~r. isi Hamza riyaziyat, ve Ziya AvnigErdem,p eski arkad~ş ~abmut Nedim Özel, Ke~a! 
(;ka\ yazı müdurum~z Faık ın Otacı ~doktor) da. Fransızca )ardan Mustafa Nuri Ünlü, O.ıeJ, Urla telgraf müduru 
k enlı ıoy~dı. ManıH~a da derslerı vermektedır. .sabık polis komiseri Mehmet Şev' i Sahana isimleri !loyadı 

onuua t kımın habcrı ola- Ta-;aı halkı bu ışıklı çalış· K... ·ı y T k.. .. l J d 
caktır?. 

1 
d k b- nk . t'f d amı avru. epe oy tuc a mış ar ır: . 

• ma ar ao ço uy ıs ı a e- carındao Ahmet Feyzi Uç· ••• Manısa tayyare cemıye· 

::.zganlarımıı~an Ag~b ler elde etmektedir. maklı, belediye fen heyeti ti muh11ebecisi Rıza Akalp 
Çetıo~n ıoyadı yagma Hasan n . • . " 
b6 .. · "d" G" ı d mubasıbı Refık O uz kan, Al· soyadını almıştır. 

regı gı ıyor. uze. soya ı- -~rı;ı-~•• 
na bal görmüş sinek gibi Telefon: 3151 T~J fon: 3151 

konuyoruz. 
Bu kargaıalığın önüne geç· 

mek için bu işin bir merkez· 

(aklı), geniıligi aanıyı (hayali) 
durduracak kadar uludur. O, 
alplar (kahraman) bağaturlar 
(bahadir) dilidir. Arpağlıdır 
(fiiılinkir), kimken {bazen) 
kadın yiireklerine uruoç (he
yecan), kimken yiğit kollarına 
giiç verir. Onun anlatGmaya 
cağı ne bir anlatık (mefhum) 
ne bir diiıünii vudır. O tanrı 
gibi bitmiyen, tanrı gibi al . 
miyen bir varlıktır. O, başı 
bilinmiyen geçideu (mazi) so 
au bilin mi yen bengfilüge 
(ebediyete) akan yüce bir ir· 
maktır. Egilip suyundan içe 
Jim. 

Tayyare Sineması 
yakın tarihin mühim bir ficıası. ıt nenin en büyük filmi 

BUGÜN 

Raspu in ve Çariça 
CJOHN, ETEL, LlONEL BARR YMORE 

kardeşler tarafından harikulade bir surette canlandırılmıştır. 
AYRICA 

.F O X ])finya lıavadisleri (en sou) 

Önümüzdeki hafta: Bitmemiş Senfoni 
Bir seneden beri Parist~ gösterilmekte olan dünyanın en· meşhur ve en büyük fılmi 
Filimde, Viyana Flarmonik orkestrası Köy Çıgan orkestrası, Viyana Operasıı.nı 
korosu ve çocuklar korosu teganni etmektedir. 

Büyük musiki dahisi Franz Şaubert'in hayatı ve aşkı 

Seans saatleri: Hergüa 15 - 17 - 19 • 21, 15. Perşembe 13 - 15 - 17 T "lebe 
Cuma 13 ilave ıeansı .. 

seansı 

ELHA 
lderesitde « MİLLİ KÜTÜPHA.N}J » 

Per~embe günü zengin bir progr&m takdim ediyor: 

Si er a m~- rumta~1 
e • "O'jı • 

Rus edibi TOLSTOl'un BASOBADELMEVf 
151,111ır· 

ölmez eserinden alınmıştır. Fransızc sözlü. Oyrı•Y 
~LUPE VELEZ ve JOHN BOLES 

2 

Canlı Geı·r ,~ 
Hindistan ormanlarından alınmış ilim ve ha ik•f:!d'" 
Vahşi hayvanlar alimi FRANCK BUCK tar• 

-3- / 
PATHE JURNAL No. 8 ~ 

Bugün 15-17-19 ve 21,15 Seauslarınd' 13 ZENCİLER KIRALI 1 inci BUBUL p9 
MiL TON' un çok gül6n_çlü_komedi~ 

n rf1 ,, 
.... ıı • eli' 

Bugün: Bu senenin en büyük şaheseri ve sırı 

o·üş~e~~k .. Ei"i; ·d;r: g~~~ 
T · F .. ı.. · .. b' aşk çer~ "''ı amamen ransızca soı u, samımı ır . ıeri01 ,, 

içinde vazife, f cdakarhk, vatanperverlık h~9 b't ı•" 
kemmel bir temsil kudretiyle yaşatan h kikı 1 

mucizesidir . 
Başrolde: DUGLAR FAIRBANI(S . -w ** - d·91e'1 

ilave olarak: PARAMUNT dünya bava 
1 

5 -~----~~~------~~------------~----2ı J. 
Seanslar: Cuma 13 · 15 · 17 111 

Pezar 15 " 
Diğer günler 19 ve 21,15 

Duhuliye: birinci 25, ikinci 15 kur· 
Pazartesi, Salı günleri duhuliye 15 

" 
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DAK -102- DAL 
Dağılı~ lnhizaın mek 
Dağımlaşmak-Taksim Dal Basit, 

etınek feri 
Da.ğınık Derbeder Dala beyaban, 
Dağıtan Müvezzi sahra 
Dağ kovuğu - Mağara Dalabımak iştiyak 

Dağlamak-Keyetmek duymak 
mabznn etmek Dalabizlamak Te~ecl-

Dağnamak - Tayip et- düt et.mek 
mek Dalağan narin 

Dağsalı silsilei cibal Dalan mevzun 
Dağtepesi ~ahika Dalarınak isya~ 
Dağyeli garp ruz-, etmek 

garı Dala' kavga 
Daha el'an, halA Dalav sem 
Daha az ekal Dalay derya 
Dahan dehliz · umman 
Dahi keza, ve Dalbınmak - M uztarip 
Dak ıstırap, ta olmak 
Dakalamak takipet- Dalbızlamak -Mü,kil-

mek posentlik etmek 
Dakanak deyin Da]çındırmak - İşgal 
Dakı hediye, ni,an etmek 
Dakmak, mühimse- Dalçınmll-Tah~rri 
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DBN - 107 -:-- DER 

Dendet~ek me~nunıDenzendirme - Miiba-
etmek dele 

Denek 
Den el 
Deneme 

tecrübe DeI\zimek-devretmek 
meclis Depeleğen katil 

imtihan, Depelenen maktul 
prova napeleşme m uareke 

Deneri dikkatli nepindirmek iğzap 
Deng dermansız etmek 
Dengildemek ittika nepki mahmuz 

etmek neprenik · ziruh 
Denginde haddi Deprem zelzele 

layıkında depre,me sAy 
Denklik Muvazene der hft.lis 

müsavat . derek ilave, vaziyet 
Denkt3' Adtı Derev derhal 

Denli Edepli Derga' düşman 
itinalı Dergi Hasat mev-

Denlii Cins, dik- simi,mecmua 
katli,miktar, ])ergir Tabip 
nevi Derilgen .Muntazam 

Densiz dikkatsiz 
Densizlik-Adilik 
nenşiirme-Tebdil 

Derim 
müçtemi 

Cemaat 
cemiyet 

,~ .. "I\. "\'\.\~\\.\~ ··'a..•"'l\.W&"'B. 1:\~'U\<ı. 
''\Q'\U\\Ul \l~d\Q \\~UQUl ~amUQUl.Q . 
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J(0111 'U.l'Ul[ '1{>'.)1Jq ! l[0'8la 
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'ıannnu !Jtll!a anq JfllUll .. . .a 
.ınzn11 

. ]U)f'US lfJWJQ 
'm!(t?q . qvılı:ıır.u!!J8! A0lnJCl 
'apnsv ZJUJa '.l'Uq!S'8U . mıa 

0.Ay'811 nıulflf!P n.ınna 

'snseo !OJUJQ n~mno.ıaı 
[·oum •uaı~u uusn {)ıumna 

0U'8t!U] .I9Sa JUJ(J amaıv11nw amtaın<i 
de11q l(amıe 

'ııvq 'ıııy u!jaıa ıe.11ın Jf01119fi!(] 
de.itam .1941 

·-JJJ•q 'ouııe.J niuıa . -•qymn lf8 Inlfna 
c11a - 111 - RIO 

DBK - 106 - DBN -
Deği' isabet müba· Dekre Etraf,muhit 

dele Dekşürmek - Tebdil 
Deği~ik farklı, karar etmek 

Değişiş 

Değlü 

})eğmede 

Değnemek 

Değre 

})eğri 

Değtnt 

Değürme 

Değzinmek 

Dehdüşmek 

sız Dekzünnıe-devir [Na-
tebeddül kıl man.] 

cins Deldek Hırka 

keyfenıet- Delebe Şevk 

tefak Delemen1i-Lafzen 
tarassut Delen 

etmek Delgeçir 
fista · Delgüç 

müdevver Delim 

Nafiz, sakip 

ivaz Delimsirik 
iblağ Demcek 
tavaf Demdi 

etmek Deme 
dikkat Demek kı 

çama~ır 

Çar~af 
kesir 

meczup. 
cendere 

leziz 
medlt11 

yani 
etmek Demir kazık 

Dehmen Ebleh 
kutup 
yıldızı 

Dekde' Mftsavi IDemren 
Deketmek-Hile et.mek 
Dekgelmek - Rast gel· 11Dencik 

mek Dendeş 
Dekin BAii 

mesnet, 
mızrak ucu 

havsala 
Akran, 

emsal 
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DAM 
Dalda Himay 

melce 

J()S -

Damla 
DAll 
Felç, 
katra 

Daldal Kahraman IDu.mla inmiş 
Daldalanmak - Teset- Dammak 

MenZU:I 
hatıra 

gelmek 
cehennem 

t,ür etmek 
Daldalık Melce 
Daldır Kepçe 
Dalgaşma-İğbirar • 
Dalgı Gaflet 

Damu 
Dan 

Dalğın Gafil Dancı 

hayret, nam 
[föhret ırian.] 

netice .. taaccüp 

Dalık Ham , DangabBf 
Dallamak intihap et Daiıgal'ak 

tayip eden 
ebleh 

Dalınış 

Dal um 
Dal var 
Damak 

mek Dangu 
puyan ı Danflainak 

.. '"' cuz 1 

kulübelDanı 

gabi 
aptal 

hayret 
etmeİ 
ink&i-

hanek, hattı Dan ık ispat, tahit 
fasıl Danıf su&ı 

Damar ırk, verit Danışık beyan 
Dambal · eblelı Danışıklı mürettep 
Damga alamet, mühri Danı,ıklık konsiil-
Damgalama darp· tasyon 
Damıl menzil Danıtılan müşaTlt 
Damızlık maya Danı,man-alim, fakflt 



5 KANUNUEVVFL l 9H ~z 9 11•11 POSIASI 

~~cavePapasElbise~l~e~ri~Y~as~a~k~l~ır~B~o~liv~y~a~h~U~k~Q~m~e~ti 

~llhani Kisve Kanunu· eÜ;ük • Üİ:s Kurultayında Hararetle Hal Çaresi &;i;;.caya Kadar 
Görüşüldükten Sonra ittifakla Onaylandı. Savafia Devam Edecek 

i P . Bakanı Şu·· kru.. Kaya izahat Verdi lmk!~i:~iy~~:.~!~in! <\~~tiği ~:0!•18;~:;.7°d:•İei:ı~:r~::: 
V adalete ve toprak alma düşüncesini reddeden Amerikan 

' "nkara 3 (A.A) - B M.M. zaruretleri gözetirken şu ve- umdelerinin en medenilerin Arık oğlu Damar (Adana) tb~rehsinle uygu~ b01
1
•rak ya dkoğdrudan doğrudya veyadhuk_.~kii 

~t6n Kiz!m Ôzalpın bakan ya bu dinin ahkimile alika- den biri olan 1 i yikliğin tatbi· Buna ne lüzum var. b~Jd' a . t~aresı u ununcaya 8 ar savaşa cvam e eceıın 
~ llda toplanmııtır. Kizım dar olamaz. (Onay sesleri) kat sahasında en eıaıdı ve en D~hiliye vekili Şiikrii Kaya: 

1 ırmış ır . 
h~~lp toplantıy~ açark~n vili- ı Bu ka~arları ver~iren ·~be~ itinah bir !!Urette tatbikine Bu .müsaa~e müddetinin, . ODU Borsa Almanya'nın 
' .•r hususi ıdarelerı kanu· fer dogrudan dogruya mılletın yarayacak olan kanunu kutlu- aynı ruhanı hakkında yenıf '! n· 

t~•le belediye orman ve se· m_enfaatinin icabettirdiği. mad- lamış ve hükümlerin d~rhal me~i ve~a bi.r ~aşka ruha~iye Hareketleri SuJhçu)ug"' U 
teı· kanunlarını görüşeck muh- dı ve gerçek sebeplerdır. Şu tatbikına başlanmasını ı.te verılmesı caızdır. Zannedıyo· ,. _ .. 

,~f encümenler teıkilini ileri d~ııde bu kıyafet ~ardır, bu miştir, rum ki mad~e.. çok sari~. ve u•••Z• 
0
::m - Baştamfı 1 inci sayfada 

1) 
111liı ve onaylanmıştır. dınde şu kıyafet vardır, ha· Ibrahim (Isparta) da de- açıktır. Hukumet kendısıne M G"b 1 St tt• d ö 

11t111d b 1 b 1 k . Ç K S . o e s e ın e • y· 
ş, •ıı sonra Dahiliye ve~ili ki~~t~n liyik ol~n hük~meti· m\ştir ki: .. ~ .öy e ir s.ıılihiyet :':~a ~·: ~v!l Alıcı ~ ~ lediği bir nutukta muıtakbel 
b ~rii Kaya söz alarak gız · mıuo aklından boyle bır en· lokılibımızın mana ve mef- tıyor. Demın arzettıgım gıbı 692 H Ah t IO 25 13 25 badiıelere esrarengiz bir tel· 
d,k~&~_usun yazılması hakkın· dişe_ geçC4e?2iştir. Bu yürüyen bumunu Kıhç oğlu Hakkıdan bb~k~udverdirseniz,kanunla~ın ttat- 381 Aİy:ti bi~a~ 12 14 mibte bulunmuştur. M. Göbelı 
~ ... , ~anunun iki defa müza- ve yürümesı lizımgelen canlı dinleuek, hepimiz cayır cayır ı ın e e vüı at vermıı 0 ur- 205 inhisar idaresi 8 10 bahsetmek zamanı henuz gel-
"•ll •ı esnasında işleri dola· inkılibımııın eseridir. inkılap yanarız, ana devletimizin ~•!l· ıunuz: . . 124 ı. z. Talat 11 50 14 75 memiş işlere temas etmittir 
'ı\ ' ınecliste bulunamadığı yapıldığı zaman onun göster- mimi ve yüksek ricalinin ağ- Refık Şevket ıuce (Manısa!: ı ı 6 S.Süle mano. 12 25 15 25 ve Almany.ıının tarihte şimdi-
d,llet!e ?azı meb'uslar tarafın· diğ~ z~ruretler hkip e~ilmez zından diıılediğimizde k.i •. bu ~ibet ve a~inler~~n b~hsed~- ı ıo Vitel y 10 15 50 ye kadar eşine raslanmamıı 
ı._1 ılerı sürülmüş olan müta· ve ınkışafına yardım edılmez- na Şükrü Kaya da dahaldır, o lıyor. Her gun hızım bılmedı · 80 T. Debbas 12 50 17 derecede cüretkir bir iı gö· 
,~ •tı kısaca gazetelerde se o inkdip geri kalır. Hatta zaman bütün canımı>.ı veririz. ğimiz onlarca iyin telakki edi · 71 M J T t 10 • 10 receg"'ini ilave etmic ve demiı· 
L 1111d .. b l b .. · d.. 1 k I" • · k.. · l b'l k b. b ... d' k b' · aran ° r ıı,,11 Ugunu ve za ıt ar enuı gerıye oner. n ı ap gerıye Bunun Ü1:erıne ursıye ge- ~ ı ece ır a 11e çı. ara ı 45 Muhtar 1. Ha l2 50 14 25 tirki: 
Q. lban:uş olmnsı itibarile döndüğü vakit bu Türk ca- len Şükrü Kaya demiştir ki : lırler. Bunu nasıl teıpıt ede- 38 K K.. 12 25 12 50 T 'b' k n!yetı'nde çrl n. E . . t k. b' b'I ... ? . a. azım arı ı yapma 
tı,, lqrülen bu fikirleri kav· mıaıının nasıl bir akibete du- vet nazarı~e ıs er ı ~r ı ecegız . 29 H. Alyoti 13 13 olan bir hükumetin büyük ve 
•.ı llltdığını söyliyerek müsa· çar olacağını tahmin etmek devlet kuruldugu va kıt, bır Mustafa Şeref Özkan (Bur- 23 K t'f 'tt 13 50 13 SO c" tk.. '- 1 l I 
~, . .. k . .. . . oopera ı ı . ure ar tmrar ar a ması a-
d'tl ederseniz demişt~r, ar~a- ga~e~ kolaydır. lnkı.la~ın em~r· sııt~m . tutuldugu va ı~ ~nu~ dur) : ~er dınde ayınler sabıt 23 lbrahim Raşit 11 50 11 75 zımdır. 
~t ltırnın mütalealarıle hır· lerını yap~amak ırtıcaa hız· bütun ıcabatı hatta akıbetı şeylerdır. 21 p t k 1 d 13 50 13 50 M. Göbelse Alman meıe, 
,ı.. e lelcrar Dahiliye encüme met etmek mürteci olmak d1:- de gözetilerek birden tam ve Dahiliye: vekili Şükrü Kaya 18 c

0
' 

0
b..

8 
.za e 11 62 11 62 lelerinden hangisine tema• 

'
111

' • d k · 1 k" · ı k 1 k (M "l ) H d' · k 'd. eva ırcı za. d,~ •• e edilsin Orada bir m~ tır. mparatorluğun kendi müte amı an.u~ ara ve a- u~ a :. er ının avaı ı 16 istiklal şirketi 12 25 13 ettiği sorulmaktadır. Milfrit 
tıı ' l!ıüzakere edilerek büzu · ehle bu millete bazuladığı rarlara raptedılsın. Fakat esasıyesı be,kesçe malümdur. 12 Ş R h 1 f 11 50 12 50 nazifer arasında Sar reyiamin· 

1111
lt gelsin: akibetl~ri t~~rar hazırlamak dev.let .hergiin .. yaşayan bir Artık dini~ d?ny.a ~şlerinc ka· 12 Buz;~• lb:a~." 14 25 14 25 dan sonra Nazi heyecanına 

~ ~u teklif"' Dahiliye encü demekhr: Bızım içimizden as uzvıyettır. Hergun ayn ayrı rışması rolu bıtmıştır. 11 j K h 
12 62 12 62 

mahreç olacak bir yabancı 
~111 de iltihak ettiğinden la böyle bir adam çıkmıya ihtiyaçları olan uzviyettir. Bundan sonra kanun heyeti 9 F S 

0 b'~n 
9 10 50 

maceradan sık sık bahıedil-
~ı "111ıun tekrar encümene ve· caktır. (Onay sesler;, şiddetli Eğer bunda gecikilmiş is", umumiyai alkışlar arasında 8 M. alı N .

13 75 13 75 
mektedir. 

ille . . 'h ld d 1 d .. ·ı k 1 ercu z. un . - - -·-------81111 meclis onaylamıştır. alkışlar) ı ma en o ayı cgı, va tın onay anmıştır. 5 K t H" .. 8 8 
Le • f 

-~ 8undan sonra tekrar kür Bu kanun bu ferde şu ve gelmemiş olmasındandır. (Çok Her hangi bir ve mezhepte 
5 

F ip ,;nh u~nu 
10 10 

ıtVIDO 
-o:ı' .gelen Şükrü Kaya şu yahut bu teşekkü!e karşı güzel sesleri, alkışlar.) Hiikfı- olursa olsunlar ruhanilerin 3 G. ·A ~u~aeh 

9 50 11 C 
etı söyledi: ahnmıı bir tedbir değildir. metin bazı amme hiz~.ctle~i · mabet ve ayinler haricinde 2 H. A~ z. Nuri 13 50 13 rıo enevreye 

tt.t\•ya (Mugla) Baylar. Umumidir ve zamanın irıkıli ne taalluk etmek ıtıbarıle ruhaoi kisve taşımaları yasak· 2059 d" k.. t ka G•tt• 
1 Q6t.6k b · b tt' d'w• b' t ld .. • k .. ı~ b' un u sa ışın ye unu 1 1 ~t· 1 inkilibımızın temel ın ıca e ır ıgı ır zarure • a ıgı salihıyet ço cuı ı u tır. Hükumet her din ve mez • 
de::tıı biri de laik olmak tir. Yani bu tedbir. bu g~~ şeydir vebu_ sali~iyetin1 a~ka- hepten münaaip göreceği yal· fDClf . ~oskova 4 (A.A) w-: M. 
~,. k devlet işlerinde ve u· ah 1 ma:ısa memleketın asayııı sıoda d, buyük bır mes uhyet b" b . b t • 37 ·k· · il B'l'"I 'S b · 1 Lıtvınof Uluslar dernegı kon• 
~ •ıl · k k b . b' . 1 nız ır ru aoıye ma e ve a· ı ıncı e eme ı a z. a rı . 
qlt~ trıode dini tesiratı al a ı eh "'• ım netıce ere uğ· vardır. Eğer hükumetlere tat • h .. d d h' h - k 21 birinci Kaptan zade 14 50 şeyınin fevkalabe toplantaıı 
~~t· •k demektir. Biz cum· r r. Onun içia bugün bu kn- bik edecekleri büyük işler yınf .a~ıcan e b~I 1 

rku. a.nı 1 e" v d için Cendvreye gitmiıtir· 
l 

1hti k ld .. - d J k · h 1 l . . . ·ı YE etını taşıya ı me ıçın mu· un ay 'itti rı uru ugu gun en- DUDU a ma zarurdı ası o· ıçın bazı salihıyetler verı · kk . . ~ N D • ? 
~il buna dair ehemmiyetli muştur. Onun için meclisi i· meıse, onun vazifesini tama- ~~ ~ dmüı~:~e~ . v~ebılır. 20 Uşak Portakal zade 4 20 e emJŞ 
''td~tllar yıpdık. Kararlar linizden bunun müıtacelen mile yıpabilmeai müşkül oluı. dır m sa e ~rn etı~ın kıktamdın 64 ş~mh zade 3 90 Moskova 4 (A.A) - Mık-
L ık H·ı· . ·ı h " k . . d'I . t• . d a onun aynı tUhanı ha ın a " sim G k. K. f "ld .. iil ~,... 1 ı afetin ı ga~ı ma · muza eruı raca e ı mış ar. Rıcam şudur ki. bu kanun a .

1 
. k b' 113 Gülmei: ı:ade 4 or ı aro un o ur me· 

i.. 'Clef .. • • • • • , (b 1 ') k- yenı enmesı veya baş a ır " · b kk d o- f .,, '"tın bırleştmlmesı 1 şer ravo ses erı gerek müddet ve gerek u· r . . . . . sı a ın a, uşmaıun muva -
~-- 111•hkemelerinin kaldırıl · Kanunun birinci maddesi çük bir salahiyet için hüku uhanıye verllmesı caızdır. Arpa fakıyeti yalnız onun alçaklıiı· 
"~ 1~ te'lbidi tedrisat, medre· budur. ikinci maddesi ondan me:tin iatediginı bu hükümet· ~~kiyt:d~ kanuna te~f,~ao 73 Uşak Yağcı zade 3 25 °1 değiJ aynı zdmand• f11ka· 
~- ;1•1a kaldırılması, tarikatla daha mühim ve memleketin ten ne de başka hükumetten ~eş·eı·k Dl etmış vltı kcde~eb. 0 an 187 ,, ,, 3 50 :;:d;g-~ter ~.ertte. e uydanı~ t' ol· 
L..' i't k d . · ~ · ·ı l"'k d 1 f ııcı ı ve sporcu u gı ı top · 180 Ak h' b k 3 3 5 

nı goı erıyor em1ş ır. ~, •ı, anuou me enı ve nızamı ammeıı ı e a a a ar üt en deriğ buyurmayınız. 
1 1 

• k _ ,, şe ır an . 4 7 
~~ı, ~Uteferrik bir çok ka· olan bir maddedir. Memleke- BilyUk arzularınızın i tam huıü· ~:~ a~ ve 

1 
cemıyet v~t ~lup 107 ,, ,, 3 50 18 Çocuk ba-

q ~'t '1 11uı vardır. F akıt tat· timizde halkımızın milletimi lü için bu lazımdır. Layiklik gı 1 eyet er ve .. me ep ere 56 ,, Gülmez zade 3 50 b 
, __ t, görüyoruz ki ve bil zin gerek liyik ruhunu ve ge- hakkında söyliyen iki arkadaı mabsuı ktyafet alamet ve le- 34 " " 3 37 5 ası muhtar 
4~t~ .8. M. M. bize verdiği rek millici ruh&.1nu gerek is· arasında geçen bahse gelince, vazam taşımak istedikleri za- p k Afyon, 4 ( .\ .A) - C. H F. 
~ı,b,tırıeıden anlıyoruz ki in· tiklal aşkını rencide etmiye- herhıalde liikin ve liiklik ve man yalnız nizamname ve ta· amu ııabiye kongreleri başlamışlar. 
~lblbıtı ölmez kılmak ve cek esbabı mucibeyi hazırla inkılaba merbutiyetin ha11asi· limatname ile muayyen tiplere 149 birinci lsteren Karpet 49 Doğanlar nabiye1inde ooıekiz 
,~Qı,t•k İçin yeni bazı ka- ~ak Jizımdır. H.er şey~e, hat· yetınin yüksek bağlılıKından uygun kıyafet alamet ve leva 25 " Ş. Bencuya 50 çocuk babası olan bay Doğ•n 
~ 'tt~ 'lerınek zamanı gel· ta memleket bır gun fena ileri gelmiştir Ben de arka- zı t . bT 1 T .. k' d 100 ,, Balcı zade 50 Arif nahiye heyeti başkanlı-
11'' ~ .Büyük arzunuzu ye· vaziyetlerde kahp da devlet daşları olmak itibarile bun- b mi •ııyT~ ıkır ~r . ur ıybe e 125 ,, Karaoğlan zade 49 ğına seçilmiştir. 
"''ı' ~etır- k · · b .. b' h"k.. t• · · .. k··ı · k u unan ur lerın ve ya an- 15 ,, Lütfü Sabri 50 Afyon 4 ( AA ) H lk ~ ~lı ..... e ıçın ugun ı· ve u ume ınızı muı u vazı- lMdan sevindiğimi arzetme 1 b k 

1 
. · - a e · 

~/otta: huzurunuza ta~~im yette bırakmamak için bu li- isterim. c~ arın ya ancı memle. ~t eno 75 ,, AH Haydar 49 vjnde muzik değiımesine gö• 
~-'~t Bu kanunun dıger umdır . Hükum etmek demek- Bundan sonra kanunun sıyaset askerlak ve mıhı te- 21 " K. Kazım 49 re özlü bir çalışma vardır. 
~li) takdiaıen tercihen müs· tir. Atiyi görmek ve :cabını heyeti umumiyesi üzerindeki şekkülleri ile müna1ebetli in· ~~ ,, ~u~~n~:;:su !~ ----
~I bıı;u~ müzak~ıes!ni ka- yapmak demektir. . görüşmeler kafi görülmüş ve yafet ve alametlerini ve leva· I~ :: Abolafya 49 Zin2a) 
~-~il ~ruraanız şımdı 0 ~~· Itimadıoıza mazhar olan bü maddelere geçilerek birinci zımını taşımaları yasaktır. 6 kaba Joüef Ben Mayor 49 Türk enonim ıirketinin 
Ş, ( O onuşmasın~ yapabı lı- kümetiniz bunu yapmadığı madde okunmuştur. Bazı me- Ecnebi teşekkül mensup 26 birinci Yahya Kerim 49 Ayancıkta tesis eylediği ıon 
\~1~tn İty sdeılerı ) K 1 gün itimadıoızı kaybetmiş de· buılar maddenin izah edil· lı~rının kendi kıyafet alamet Kum darı sistem makinelerle müceh-
'l. ııt1 ( aya an sonra ı ıç k . . . . . 1 b 1 h f b 'k l d f '~ıq1, 1(0 1. ) .. 1 k me tır. meaınt ıstemış et ve un ara ve levazımları ile Türkiyeyi ez a rı a arın a eoni ıe· 

r cae 1 soz 8 ara O · · d' '- · 1 k k ş··k .. K d · · k' 5 Ma h N 11 h 5 50 k'JI d h 1 d w k 1 · - tdilc:n k . k' li oun ıçın ır aı, mem e e · arşı u ru aya em ıştır ı: . t t I . . k il . ı ar UfU a ı er e aztr .t ıgı par e era 
~, )' an unun ın ı t' d 1 b"l .. . b"t" M dd 'bt' zıyare e me erı ıcra va ı erı 19 PortokaJ zade 5 50 dünya piyasalarında ıöhret ~ ''ttı v k 1 ın uçar o a ı ecegı u un .a e gayet sarı ır, va- b . 
'~"-lbefi gı Jd ~oun arın b~.n akibetleri nuarı dikkate ala- zıhtır müsaadenizle bir defa eyetınc~ tayin olunacak mer- 9 Müftü zad~ 5 50 kaz ndığınt memnuniy~tle 

~ ~ 't fık' 0
1
. u~unu. v~ .• ~ rak bu birinci ve ikinci mad ben de okuyayım . Herhangi cilerin müsadesine tabidir. Mısır darı öğrendik. Hem sıhhi hem 

'.,,,, ır ılerı ıevındırdıgı d J • h ... ,. . kd' d' h b o r·· k' d 1 . d. d iktisadi olan bu döşeme usu-
'~~ tl'lliş ve artık bir ma· e .erı uzuru a ı~ı~e ta ım 1 ınl ve melz e) e mehns~lp . . ur ıye ev etı o~z an e me· 68 Gülmez zade 3 37 5 lünü bütün mühendis ve in-
L ı, .. 'lbt-ı I .. ft .. ) k - ettık.. Bunun harıcınde olan ur arsa o su~ ar, ru a~ı .erıo mur bulunanlann kıyafetlerj 8 y .. d 3 37 5 h 
"' d, ._ uıl ş o an mu u fi mesaıl bu günkü menuumu· mabet ve ayınler harıcrnde b l 'I 1 h k 1 . agcı za e şaat sa iplerine tavaiye ede 

~"- "• dm iması içia bir h · k' 1 ene mı e ava uvvet erı men· 8 k riı . 
te•-ı·f . . . . ZUD tanıamen dışındadır. Eğer ru anı ısve taşıma arı ya· k' . .. .. . urça s . H 'I 1 K 

~ t, • ı edılmeıını ıste . k 
1

.. b d . . . saktır (Güzel sesleri) sup ımselerın resmı uo1for- ahş yerı: ı i ereste 
ı 'i'' ıo ı ap unu a ıcap ettırırse · 1 28 Gülmez zade 4 87 5 fabrikası Telefon: 3776 
,t-~ııttn l<a t k ö hükOmetimiz onda memleketin . Lütfi Müfit (Kırşehir) ikin· ma arını narelerde ve ne ze· 47 Hasan Nazmi 4 87 5 P. 936 
~ d.. Ya e rar s ı •- f" . .. .. d h 1 h cı fıkra. man taşıyabilecekleri icra ve· 

ı .._ --~;tt' mena 11nı gorurse er a u· . . p J t 
'~l ~,.: ır : b" 1 b' k Dabılıye vekili Şfikrü Ka- killeri heyeti kararHe tayin 8 &mU 
1..·- .. unu icabettiren se- zurunuza oy e ır anun ge· d" 1 k h-k~ t h" 
~~'tı~•lı, hlabiyeti inkılibm tirir. Ricam kanunun çerçevesi ~~ oue ere h t u um~. . r olunu ... Bu kanunun neşri ta· Kent.1 
~' ~l bir z tt• Tü dahilinde müzakerede buluna· ~~ v~. mez ep e~ muoa~ıp rihioden itibaren altı ay sonra 95 Alaşehir kaba Kuşakçı Eşn·fpaş da Ki tip oğlu tar-
,~. ~ arure ır. r gorecegı ya'naz bır ruhanıye . . . zade 260 fasında Muhtar Nuri sokağın· 
\~it,~~llıhuriyetinin hatti rak hükmünüzü verme.nizdir. mabet ve ayin haricinde dahi ve _dıger maddele~ının ~~küm · 100 tırnak Palamut şirketi 410 daki 10 numarala ev 375 lira-
~~ tvJetinin bakaaile Hükumetin vazifesi hükmünü- ruhani kıyafetini taııyaoilmek lerı kanunun neırı tarıhınden 100 4C5 ya acele satılıktır . Istiyenlerin 
~"4. bir nizamı amme ıü yerine getirmektir.f içio muvakkat milsaadeler itibaren meridir. Mecliı Çar· 432 Saı'ihli tırnak "Ranbo Ko içeridekilere müracaatları. 

'· Liyik devle t bu Turgut, (Manisa) inkılap verebilir. ,amba günü toplanacaktır. hen 427 5 P. 978 

Acele satılık ev 



YOZ 10 

hilal 
Mobilye 
Mağazası 

lzmir: Şekerciler· 

de No. 26 

1 •= İkinci Beyler Sokağında 
Taflan Gaziııosu 

Muhterem müşterilerimizden görmüı olduğumuz rağ· 
bet ve teveccühten cesaret alarak bu kere bt•nbuldao 
pek büyük fedakirhklı celbine muvaffak olduğumu2 
Istanbul muhitinin pek sevdiği ve miltemadi •lkışlarına 
rnazharolan BEYOGLU YILDIZI namiyle müştehir AY 
TENbaoım birkaç gündür sahnemizde ahzımevki etmiştir 

Fırınlı :kerestelerle imal edilmiş koltuk~ takımları, 
ıandaliyelerimiz:ve ıureti mahsusada getirtilmiş Pirinç 
ve Nikel karyolalarımız mağazamızda sablmaktadır. 

AYTEN hanım pek muhrik t/e kıymetli sesiyle yeni 
son bestelenen şarkıları okumakla muhterem lzmir hal· 
kınca pek büyük bir muha be(kazanmakta ve her ge· 
ce sürekli alkışlara mazhar olmaktadır. Her akşam 
kendine has olan şarkıları piyano başında bizzat çala 
rak okumaktadır. 

Müracaat edec~~··mnıteriterimiz memnun kalacaktır.

1 HUSEYIN SADIK 
P. 961 

Sahibinin ıesi ve Kolombiya plakları muganniyele
rinden olan SEViM. MÜZEYYEN, BEDiA ve NEZiH 
hanımlar da pek büyük rağbet kazanmaktadırlar. 
SAZ HEYETlMlZ: Kemani KÜÇÜK CEMAL ve Kanuni 
şehir bestekar muallim FETHi beylerle muganniye ha· 
ıumlarımızdan müteşekkil on üç khilik bir saz heyeti 
her akşam nadide ve yeni şarkılarla icrayi ahenk edi· 
yorlar. Teşrif buyuracak zevatıkiram pek memnun kal· 
aıakla beraber hoşça vakitlerini geçireceklerini temin 

Aydın Demiryolundan: 
5 - 10 - 1934 Tarihinden itibaren iş'arı ahire 

kadar Aydın demiryoJn şirketinin Alsancak de
polarından yine ~hketin iskeledeki deniz kena
rından vapurlara verilmek üzere taşınacak buğ
dayın beher tonundan30 kur~ş iskele iicretiahnır 

ederiz. P. 944 

Muhasip iş 
Ara yor 
Uıul deft~ri planço yap· 

mağa bilir, bir muhaıip daimi 1 
Yeya gilnde İ>irkaç saat için 
it alır. Haıturak Hamidiye 

(Ofurlu ban) da (Sebri) adre· 
ine mftracaat. 

Muğla villyetiaden: 
Nafia dairesi için bakır 

k6y 701 tipi empermeahilize 

bezden olmak 6zere 25 l l ·934 
tarihinde ihale olunacak altı 
çadıra talip zuhur etmedigin 
den ekıiltme 16 12 934 tari
hine mü1adif P•zar glloü 1aat 
on beıe kadar temdit edil· 
miıtir. 

Şartnamelerini anlamak 
istiyen isteklilerin Muğla, iz. 
mir ve lıtanbul Nafıa batmü
hendiıliklerine müracaatları 

ilin olunur. 5252 P. 982 

İngiliz 

Kok Kömürü 
Antrasit Frene Nats, 

Krible Zon~uldak kömürü 

En Ala nevi ve en ucuz flat 
İkinci kordon No. 88 'l'lCARJ~T OD.ASI K \ HŞISINDA. Tolcfou:3306 

Edvar Conson Halefi 
........................................ -----~) .................. .. 

Sar da boyahanesi 
Bayram münasebetiyle takımlarınızı, rop
larınızı, şapkalarınızı ve ioekli kumaşları
nızı ve en eski elbiselerinizi yenileştirecek 
ve yenisinden tefrik edemiyeceksiniz. 
SARDA elbise boyahanesi en meşhur Av-
rupa boyahanelerinde (Puvan, Keler ve Gife 

eibi 8 senelik staj eören ) 
Paris tcınizlenıek ve boyanıak odasının 

1H27 senesinde Beynelrnilol boyacılık 
federasyonu azasından 

tasdikname::;ini haiz 
Ye temizleyicilik 

SARDA ELBiSE BOY AHANESIDIR 
İzmire büyük yenilik getiren san'atçı Sar<la boyahanesi siyah renkleri 

başka açık renk yapar. 

b3yranı ınünasebetiylel 
lnanılmıyacak derecede f iatlarımız 

tenzil edilmiştir 
Adres : Sarda Elblse Boyahanesi 

Saman h;kelPsi Miınar 

Telefon 
No. 21 

Sinemanın icad olundu(u4 t 
senedenberi i k defa hayre 

ve dehşetle 
Oöreccğ·iııiz film: 

Görünmeyen Adanı 
Harika ve mucize den daha kuvvetli şaheıer 

Bugün Lale sinemasında 
1 -Foks cJünya havadisleri 
2 -Görünmeyen adam 12 kısım 

1 
3 -Kadınlar ne isterler 10 kısım 

Hepsi bugün Lalede 

• lzmir muhasebPİ 
müdürlüğünden: ısı•' 

. Kazası Nahiyesi Mevkii Kıymeti M. be# 
Ödemiş Ada kide dutlu kuyu Lira~OO . } t rl• 

• Cıosı· • t~ 
ldarei hususiye, vilayete ait yukarıda yerleri yaz~~ otP~ , l 

nın mülkiyeti dört sene ve dört müsavi faksitte 0 

3
: t,ı ~ 

üzere müzayedeye konulaıuıtur. Taliplerin 15 12 9 0,tt ~~ 
hıne kadar Ödemiş kazası muhasebei hususiye IJJ;dJ 98', ~ 
ğun• müracaatları ilan olunu". 5255 · 1 ~ 

Türkiye Ziraat bankası lı..,. ı-
şubesinden: ,, 
3 12 934 tarihinde açık arthrma ile ihaleleri Y'~3' P 

28 11 934 de Anadolu 29 · l 1 ·934 de l icaret 30 11 · l 
Yeni Asır 1 12-934 de Milli Birlik gazetelerinde il10,~ 
len Yunanlı emvalinin ihaleleri 26 12·934 tarib;ne P' ~ 
bırakılmıştır. Satış gayri mübadil bonosu veya pet~0 .,f 
ile nakten yapılır. Kıymeti muhammenesi iki bin hr• t•~ 
daha ziyade olan emvalin ibald kat'iyeleri iatiı•11'1,dif 
dir. Malın satıldığı seney~ ait Devlet v<'rgi ve .b~.,I 
resim ve sair bütün masrafJar mü,teriye aittir. ht•Y il~ 
yüzde yedi bucuk temioatlariJe birlikte ihale gOf !fi'"' 
14,30 da Ziraat bankasına müracaatları. 5257 · 

i3o1 ışık az sarfi ... -at uzun ö~ilt 
lşte (Metalliim) laıubalarını tercıb 

ettireıı n~~ en_mf' ~d• 
Deposu: MEHMET TEVFiK elektrik malzerJJ

9
e1g 

PeştemaJcılar. Telefon 3332 p. 

··J'~ f arih meraklılarına w11.1s, 
Kütüphanemizde her nevi esetler, bilhassa t•''ıtıı~ 

kitapların hemen her yerde bulunmıyao en ebe~.,l' 
ileri ve ıair edebi, ilmi, felsefi kitaplarla roo:ı0 "' ciltli ve ciltsizleri tamamen mevcvttur. Bunlard• 
!arının esamiıini aşağıya yazıyorum : 

Şehbal mecmuası (birden yüze kadar), 
Hammerin Osmanlı tarihi {birdeıı ona kadar), 
Müneccim başı tarihi (birden üçe kadar). ,

0 
Türk tarihi (birden dörde kadar), M. Şemse~' r) 

1 Hayrullah efendi tarihi (birden on sekize k• • 
Türk ıeceresi, (bir cilt), 
Tacüttevarib (bir ile iki), 
iktisadi mezhepler tarihi.. 
Ankara Maarif vekileti neşrİ)atından kitabe1''' 
Ankara 2. Kastamoni bir cilt. 
Lozan sulh muahedenamesi, 
Küçük Asya (üç cilt) 
Umumi tarih (altı cilt) .. 
'duhtelif divanlar ve da ha pek çok 

rimiz vardar 

,,1 
kıymetli 

KütOphanemiz her nevi kitap· alır ve satıt• 
dünya haritaları sahlır. 0o j 
Umumi satıs yeri: lzmir f.IisaröniiJJ ~~ 
EGE KÜTUPIIANBSi HÜSEYİN"~.~ 
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Doktor ~ Doktor Ali n· = 1 Doktor Ei 

Zekai Ibrahim ~ ıza ~ ı i Fahri Işık 1 
~S ~ Doğum Ve Oerrahi Kadın Hastalıklarıl~ i İzmir Memleket Hastanesi Rontken M&tehaasıaı 1 
ı~·kERI HASTAHANESİ DAHtLIYE MUTEHASSISI ~== Mütehassısı Telefon 2987 = a R tk § 

dt •ilci Beyler ıokak numara 45 Beyler hamamı karıısn· _ . dd . d ss = Her nevi OD en muayeneleri §ii 
Öfleden sonra 3-6 ya kadar baıtalaranı kabul eder. ~ Kestellı c:ı esın e 62 numarada hergün = 1§1 lJltra - Viole ve Elektrik tedavileri y&rilyemiyen ve~ 

P. 899 Telefon 3806 1 i saat 3 den sonra hastalarını kab~d eder. ~ ::bilhassa Raşitik çocukJa18 tatbiki ve rontken ilell 

..,, nmıııııııııııııuııııııııııı111111111m111mmıımmm11111111111111111111111111111uı11111111ıu11 iiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllmllllllllllllllllP864_ =Kel tedavileri yapılır . P. 863i 

~Peratör BİRİNCi SJNII~' ~I 'l'AHASSIS 

& .. ' C~vdet Mustafa 
~•r-L~ht 1 a:ıerkez baatanesi 
:"t •t&rü. 

Doktor Operatö.r 

Tahsin bey hastanesi ~il öileden sonra 
Beyler So. No. 78 1 ,. 

~-----· Uôı. Tabibi 

İzmirin en lüks ve sıhhi ve emsalsiz hosnsi hastanesi olup 
bilhassa kibar ailelerin Amellyat için yegane tercih 

eyledikleri hastanedir 

TAHSiN BEY ~llıail Sel:'1hettin 
' llııa Bordo tap fa
~ ı&z aeririyatandan 
~ "-8 •ık eri baıtanesi 
~ 

1 
talıkları mütehaı

~ '-lııayenehane: 

Bizzat aıneliyatını yaptığı hastalarından yevıni yatak ücretleriıı i bir 
liraya, keza ameliyat ücret.lerinde de fevkal:1de teıızilat yapnuştır. 

Adrea: lzmir Çivici hamamı civarında Müftü sokağında Yemişçi Beylerin 

beyler s. No. 81 ı 
,..,, 1 

.................. 
Doktor 

• 
ı. Ekrem A . 

· c, Nörolojist ve Pisihiyatr 
,-~ti ••abiye hastalıklarına müpteli olaa kııtalannı 
,~1 •e ihtimamlariyle meşguldür. 
!\ 1

' Gllodoğdu operatör Eıat bey apartımaaıo::I 
tGıa bulunur. P. 926 

~9 JDE MÜJDE MU JDE 
~' llaır gfbellerine taravet dağıtan Paria y ükaek ber
~ ~tkteplerinin Atina ve Bülüeş ıubeleri r den dip
~~ llıinik kadın berberi SITKI BEY hanım tu,a
~llt •it bir çok yeniliklerle beraber en ıoa ıiatem 

• Ve elektrikle işliyen altı ayhk Ondüle makine· 
(lı~ ittirdi. Yeni sistem makinelerimiz FEN •e SAN · 
~lk Hanımlara bahşettiği hariktllide bir eterdir. 
~~ 

1 
•hı aylık Ondüle yaptırmaktan korkanlar bu 

~~~N''•ıada hakla değildirler. Çtınkll BU MAKiNE· 
"!\}\~ GEREK SAÇLARA ve GEREK SIHHATA 
~ iti YOKTUR. Bilhasia baıka biç bir ileti• 
'lbtdığı OKSIJENLl ve BOY ALI zaif, kırık, uzun 
ll~~~Çları kıvırcık veya lüle haline ıetirir. 
~~ "lARI YAKMAZ, RENGiNi BOZMAZ, KIR 
~ ••tartmaz aslından daha gilzel ve iıtenilen ıe· 
~hPar. Bütün Oadüle yarım aaat ıllrer. 

-~,t ~ıuıı aeyahatımdaki ST AJIMLA artak TEC
\,'i leriaıden bütün lzmir Haaımlannın iatifade 
~ e .llıenf eatları iktizasındandır. 
~i llı nıakinel erinıiz salonumuzu İzmirin 

~ L· 1\ lt güzellik ve E a ıı 'at yu vaı;ı yapımı~tır. 
tçec:ilerde 122 numarala ilç kath binada B. Sıtkı 

p. 896 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: 

,ı~. arkada1;1 arasmda 
' ~bııeyi yeni mi aldnnz? 

N 'Yır eski elbisemi yeni yaptırdım. 

~' e.ı'•ıl olur, eskiden yeni olur mo? 
'ta ~ bette olur, fennin terakkiıi ve o fenni tatbik 

.... a •talar olduktan sonra!. 
'"'-,/''o!. pemekki sen, bu şekilde hem kazancın 

l' b~~dun ve hem de eskiciliie paydoa ettia.. . 
~ .. •bıı bakınız size anlatayım: Geçen ay bıum 
~lQ. • · Bey arkadaşım gazetede 

\ ~,eı·aıtında İstanbul İstim Boyalıaııe:;inin 
~;: ı1a görmüş ve oraya bir elbiae ile bir ıapka 
Ntlli.ş Pazarlığa ne hacet Boyahane m&dilrOntın 
ı... "~i ~ll~'i paraya hayret etmİf. Uç ı&n ıonra da 
"'1,:•rh elbise ve şaplrasını mükemmel boyanmıı 
\.~ t,~ lniı olarak almış vr memnuniyetinden evdeki 
-,, •11ıl•rın1 1 muşambaları, perdeleri bile yeailet· 

l~tGraınş. . 

\..' lt 'tl llıuvaffakıyeti nasıl elde etti acaba! 
~,ı, •ııl onu da söyliyeyim, makineleri ıon aiıtem 
~'•• llılitebarrik, Avrupa görmilt bir boya mille· 
~, hlaımaktadır. Boyaları gayet aabit, ipek ve 
~topları istenilen renge boyamakta mahirdir. 

''••nı tavsiye bjr yerdir. P. - 931 

muazzam binaıında P. 920 

Gençliein VE Güzelliiin 
Muhafazası 

Neş'elf Y~J Sıhhatlı Olmanın 
Sırrı Arcak 

Ki na Lutfi 
Kuvvet ilacını i<.~mekıo· kabildir. . - .. 

Her:Eezaııede Bulunur. P. H07 
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Akşehır bankası § 

Sermayesi: 1,000,000 Tiirk Lirası ;;;; 

IZMIR ŞUBESİ :: 
lkinci kordonda Borsa Civarında Kendi Binasında == 

Telefon: 2363 ~ = Her türlü Banka Muamelatı ve Emtoa ~ 
Komüsyonculuğu.. ~ 

Müsait şeraitle mevduat kabul edilir~ 
_ Hububat,l Üzilm, İncir, Pamuk, Yapak, Zeytinyağı = 
~ Afyon ve sair emtia _komilsyonculuğu yapılar. Mallaran § 
5 vürudunda aabiplerine en müsait şeraitle avans = 
5 verilir P. 914 § 
iuımnnııııııııııınııııııııııı1111111111111111111111111111111111111111111t111111111111111111111111111111111 rm 

yapılan, Bilgi mahsulü 

Babacan Rakısı 
Mideyi yormadan, ruhu yükseltir, yorulan dimağları 

dialeaditir, iştiha açar .. 

BABACAN Rakısı 
Giren yerde keder yoktur; zevk 11eş'e vardır. 
BABACAN rakııı: Temizliği seven, sıhhabnı düşü-

nen ve gıda arayanların biricik rakısıdır... P. 913 

Olivier ve şürekası Limitet 
V APURACENTESI 

Cendeli ban Birinci Kordon Tel. 2443 
The Ellerman Lines 

Tahmil için beklene" vapurlar 
ALGERIAN 26 il ci Teşrinde Londra ve Anversten ge · 

lip tahliyede bulunacak ve ayni zamanda Londra ve Hull 
çin ylik atacıkttr. · 

GOURKO vapuru 5 1 ci Kinunda Hull Londra ve An· 
veraten. 

EGYPSINN vapuru 10 1 nci Kanunda Uverpol ve Svvan-
aeadan 

DP-uhche Levante Linie 
ARTA ·vapuru 2 1 nci Kanunda Hamburg, Bremen ve 
Aaveraten. 

Not: Vapurların vürut tarihleri ve isimleri üzerine değişik-
liklerden mes'uliyet kabul edilmez. P.869 

ikinci Beyler sokak fırın kartası No. 25 Telefon 2542g 
lllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllUWllUJJllUIHllBUWllUllHIHllllllllWlllllHllWllllllllllllllUllllllUWDllDlmlllllllllll 

Göz Tabibi 
Lütfi Kırdar 

Memleket hastanesi Göz bastahkları mOte baasııı: 
lkincibeyler sokağı No. 65 

Telefon : 3055 P. 884 .• -
Dalya 

Kimsenin yapam.adığı fakat her keıin bir ağizdan 

takdir etttiği hakiki taheserdir. 

DALYA çok kuvvetli 

Çok sabit 
Alkoli de 

yüksektir. 

Hulasa 

o niıbette 

Emsalsiz Bir 
Kokudur. 

Benzerini yap!Dıya yel· 

tenenler oluyor. 

Her itibarla pek aıaiı 
olan bu gibileriui retle 
FERiT isim ve etiketine 
dikkat ediniz. P. 932 

1 M. Depo Ferit =Şifa I~czanesidir. 

·-------------------' 
-kışlleldi 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

büyük Fırsat 
Touan Halis Zone:uldak 
Sobalar için en dayanıkla ve en ucuz kö:nürdür. 
Birinci kalite malı lzmirde yalnız Fran1uva. Parpin· 

yani · ı icarethant"siade bulacakıınız. 
SİLlNDIR IÇ1N: Spesifal Zonguldak kalitesi dtO 

gelmiıtir. 
1 NGILIZ ANTRASiT: Ve kok k6m&rn ihtiyacınızı 

da bu müesseseden temin edebilırainiz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzi 

lit vardır. SA 1 iŞ MAHAı..Ll:KestaneJpazarıada No.10 
P. 900 Telefon 3937 

-----

Zingal 
Türk Anonim Şirketi 

Ayancık fabrikasının son sistem fenni vasıtalarla hııar· 

ladığı kaynatılmış ve buharlaomış glirgealerini sanai 

ve möble işlerinde tercih ediniz. 

Çatlamaz, çekmez kurtlanınaz ve budakıızdır her 

çeşit ölçüde olduğundan zayiat vermez iktisathdır. 

1 Taşra maraugoztarın~ tavsiye ederiz. 
Sataı Yeri : 1 

HllAI Kereste Fabrikası 
Keresteciler Telefon : 3776 P. 935 

--~--------- -- -
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Hanım - Bey bu kadarlıık~t•pkayı'!nereden~l<. bul·P 
dunuz? 

Bey - Y• •• HAll haberiniz yok mu? Herkesin bil· 
diii ıapkacı Abbaı Hilmi Genceden •. Ayni_zamanda 
o gardlğ6nDz yeni deiil, e1ki ıapkamdır. 
Hanım - Ya.. Demek memleketimizde bu kadar 

bir usta ve fabrikamız var ha?. ::::::: 
Bey: - Size diyebilirim ki bilumum ıapkaların ye· 

nlıini yapıyor ve eakileri de iıte bııımdaki gibi ye
nisinden farksız; çOnki makine ve aletleri ıon sistem 
olup Viyanadaa getirdiği gibi uıtaıı da meıhur Ma
car "lemle Freaı., dlr. Teıviki aanayi kanunnndan 
istifade ederek mevaddı iptidaiye olarak biJumu 
ıapkalann kumııını dotrudan doğruya Avrupadan 
celbettiği için bu kadar ucaz ve ayni zamanda müş
terilerin zevkini okııyacak renk ve model her ne ıe· 
kil olarsa olıun pek kııa bir m6ddet zarfında temi
natlı olarak yJpmaktadır. 

1 
Merkez: Balcılar No. 191 

kar111ındadır. 
9 Eyl61 baharatçılar 

P. 943 1 

-- 1 

fZMlR POSTASI 

Doktor Memduh Laboratuvarı 
Beyler . Sokak No. 27 

• li...")Telefon: 2691 • teleglir~LABOMEMDUH 

ticari .. 

Gıdai 

HER 

c•ns 

Sınai 

Tıbbi 
• ,, 

Tahlilat 
~· 

H. 300 

Kiralık De110 
ikinci Kordonda eıkl ı&m· 

rlk ıokatında (6) numaralı 
depo ıatılıkhr. 

47 
45 

DERECE bar 
madran iki kattan ibaret olup bi

rlaci kata gayet geniı ve ikin
ci kata iıe depo olarak kul· 
laaılmağa elveriıH btıynk bir 
ulon ve iki bllroyu muhtevi· 

dir. T alf plerin ikinci Kordon
da Kardfçalı HBıeyin bay ha· 
DIDda Umum razeteler bayii 

Hamdi Bel.ir beye mOracaat
lan. ' 

Satılık ev 
Karııyakada iıtaıyoa baıır.• 

da yedi odalı iki katlı ve 
bahçeai!mevcat 9 numaralı •• 
ıablıktır. 

latlyenleri vlllyet evrak m'1· 
dlrD Ahmet beye mBracaat· 
lan. P -- 54 

---~----- ... -· 

.Aydın Demiryolu u· 
mum müdürlüğünden : 

20·10-1934 tarihinden 31·7· 
1935 tuibiae kadar muteber 

olmak 6zere Burhaniye ile 
Ortaklar araıındaki lataıyon
lardan Alaancaia taıınacak 
Pamuk çekirdeklerine ait 1015 
numaralı huıaıi tarifede mez· 
kir yDıde yirmi bet teazlllta 
UA•eten bByUk mikyaıta yıpı
lacık Pamuk çekird•ii nakll
yab için de yalaıı mllraelUeyh
lere ıamil olmak ıartile •ıa· 
iadaki aiıpetler dahilinde red 
yat yapılacaktır. 

Aydın demlryolundan: 

DERECE 
Rakıları üzüm rakısıdırlar, Nefisdir. Sıhh1dir. 

ikinci Somadan Yapılan 43 Derece Sakız Rakı ı 
Ucuzluğu İtibarile Şayanı Tavsiyedir 

Mtırncaat Mahalli; Nazilli Madran Rakı 

Mtidürlüğü 

Fabrikası 

Hamam, hamamcıınlı 
tecrübeli ve iktidaru 
olmasile daima ya~ar 
ve kendisini meınnun 
eder. 
Sıhhata hizmet. yalnız ye· 

mek ve içmekle değil aynı 
ıamanda temiz yıkanmakla 
da kaimdir. 
Lllıı 9e her tllrlü tertiba

b haiz olan biryer mllkem· 

meliyetini kazanmıt oldu
tandan 

KEÇECiLERDE 

Tevfik Pasa 
Hamamı Da 

ayna teklmtllll göatermit ve 
memleketin en temiz ve ııh· 
hl bir hamamı olmaıtur. 
Dii•t hamamlardan ucuz· 

dur. 
Bir defa tecrnEe ediniz. 
Mnıteciri ALı RIZA P. 898 

P. 8~7 

SARDA Elbise Boyahanesi 
lzmirin en iyi boyahanesidir 

42 senelik tecrübe ve ameliyat ile nihayet Avrupanın 
en büyük boyahanelerinde sekiz sene tahsil göıüp şaha 
detaameler almıı olan boyabanemiz mutabassııı muhte

rem mliıterilerimiz için teminattır. 
Bih1ınum tesisatımız asri Ye ınilıanikidir 
Temizlenmif, boyanmıf ve ütülenmiş elbiseler, derin 

bir ihtisaıla ve son sistem makinelerle fenni şekilde 
yapılmaktadır. 

Muhterem mnıterilerimizi istifade ettiı melı maksadile 
kış için aynca tenzilat yapıcağımızıda bildiririz. 
.ADRES: Sanla boyahanesi Saman iskelesi. 
Telefon şirket.i karşısında No. 21 P.94:5 

-Şeker, Lokum, Çikolata,Bisküit, ihtiyaçlarınızı 

YALÇIN 
ı~taubııl Şekerlcıne ~Iağ·azalarındau 

temin ediniz 
lıtanbul ve lzmiria en meşhur fııbrikalarının 

Umurlu iıtaıyonundan Al· K •ı d 
ıaacata taııQacak preaeli pa· eçecı er e 

Nefis Mamulatı 

HACI BEKiR 
maklar 1006 numaralı huusi K d h Kaymaklı Lokum ve Şekerlerinin her çeıidi vardır 
arifenin ikinci fıkraıındar 8 1 Bm&ml Hediye, Nişan, . Nikah. Mevlüt Şekerleri ve zarif 
zikredilen reddiyattaa da iı· Iımiria en temiz ve en kutular bulunur. P949 
tif d d b'I kt' B t i 1 IZMIR, Şekerciler Çarşısı Na. )6 1 

a e e e 
1 

eee ır. u ar· kibar hamamlarındandır. Çok KARŞI YKA M. Kemal Paşa Caddesi No.s ı 
13-10· 1934 tarihinden 31-7· 
1935 tarihine kadar muteber tecr&dell bir hamamcı olan __ -
olacaktır. ,.aı maıtecıri tarafıadan mn- A d d • I d 
1035 numaralı Valeks kemmel bir bale ıetirilen ve Y ID emıryo U an: 

tarifesi mtııterllerinia ııhhatlarını dü- B ü tii n pamuklarını m iin hasıren ~im on difcr le 
6 • ll • 934 tarihin- fll•erek ona g&re tertibat ve· 

. , . ren· l»u hamamda yikanan vn taşımak ve başka vesaitle nakliyat yapmamak 
den ış arı ahıra kada.r eatca daiıtifade g&rnr. Fiıtlar üzere teahhiitnanıc imza ederek 100 lira temi-
Izmirden Kule önüne 25-50 k'1ruıtur· 
taşınacak Valeksin be· Kadınlar tarafı da sabah- nat verenlerin nakledecekleri preseli pamukların 
her tonundan 2580 ku- tan akıaQla kadar açıktır. beher tonundan 1560 kuru~ ücreti ııakliye 
üeretinakliye alınacaktır P. 903 alınacaktır. 

SEFERiHiSAR 
Şarap \re Konyakları l)eposn 

Asmalımeıcit N. 173 

Hasan Tahsin ve Şsı. 

Türkiyede nefasetile meşhur halis yaş üıaıde:d• 
mamul Seferihisar Şarap ve Konyaklarını bu deP 
bulacaksınız Halis ve nefis sirkelerde vardır. 9~ p. ?J 

il 

S hb d k .. b'I - ıı··. veofer ı ahnı üşünen zev ını ı en guze ıgı se 

bilecik Rakısı 111 

Neş'e ve şetaret kaynağı olarak tavsif~edeıJer 

BiLECiK Rakısı lil 
•• eD b• Uzünlüleri kaçıran fikre cila, ruha itila ver ' 

üzümden mamul en birinci ve leziz raludır. 

BiLECiK Rakısı rP'. 
Sevgililer mabudunua, semalar ilahesinin, yıldul•' 
like1inin iradelerine teb'an yaratılmıştır. 

BİLECİK Rakısı 
Hakikat ehlinin biricik rakısıdır. , c;as~ 
Ne der güzeUiği tasvir ederken Eflatun 

hakikahn enmüzeçi letafetidir> 

Bu Söz Hakikatların Hakikat1dJJ'··· f 
P. 912 1. . 

= ~rHaş bıçaklan J1'ennin ve saın~ııtıll 
;;;;;; en-son eseı idir 

~ . Cildinizi bo:ım~mak Jı•· .~ 
:E için kullanataAmız ) e8ône bıçak MOZA R brçof, ~ jl 
§§ Traş biçaklarında arananhususiyet biJb••~,. 8',ıı ti'i 
S cilde en yakın yerinden ve ekmedenkesınekl~ ~JI f' 
§ bıçaklar fenni surette yapılmamış olduklarındj; bl' ~',, !(= kısmını dipten, bir kıımını yarıdan keserek.b ç•j'I'" = mını da kıvırıp geçerlu, bu suretle traş ~,fit = geçtiği yere bıçağı bastuarak tatbik Jaııoı j• 
§ cilt berbat olur. geçt 
e ~lozar bH;akJarı cildiıı üzeriııdeıı jiİ' 
: ğ·i yer<lo bir tane bile kı1 lıırakuıaZ· 

5 genç bir çocuk yiizii gibi olur. fjf· 
§ Bir tecriibe, iddiaınızı isbat edecek deıı 
1 10 Tıraş için garantidir. Hor )7e

1 

~ a1·a~·1 n1z. f· ( 
~ Umumi satış depoıu: Sulu han civannd• ıd' 
! Sadakat ticarethane• 
~ ınınnnınıınonııııııııııııumııııııımıııımııuıııııııııııııınıunınnnıınııııııııııııuıııııı~ ( 
Hayırll habB ~-

·ıb• 
Mübarek bayramımız geliyor fakat bayramda bdo'' -

kıyafetli, cazip ve şık olmak için elbiıe ve kud 
terinizi Hlimağa çarıısında: 

Ruhen Katan KütüpanesindeJ~ 
Almak herhalde lazımdır. Zira en iyi ve en gii~, b 

ra, Tayur, Manto, tuvalet ve erkek modelleri or: ;ttil 
Bayramdan evvel elbiselerini kendileri yapaı~d·,11~ 

nımlar da şimdiden patron siparişlerini vermelİı ~OP 
R-UBENJ(AT.AN KÜTÜP .A.NBS .,, 

. Jıit•r 
Her türlü ve her lisanda gazete, mecmua, ~' 

ve inşaat albümleri vardır. ,ar'' f 
Her tcraftan her türlü sipariı kabul edilir ve. z61g 

derilir; Satıcılara ayrıca tenzilat yapılır. TelefoP· 

~mıııııııııııııııııııııııııııımıııııınuınıııııımnnıımıınıııııııınııııııınnıınnıınıııuııııııınııııın ~ oj 
~Mühendi~lere, Müt~ahhitlere 

1 ~ Hakıkat Askerıye Çadırcı~ 
~ YUDA CAVE 17 

s ~' § · İzmirde Şekerciler Çar~ı ı ~O· cı'~ 
~ Mağazamzıda daima yeni veY,eıki çadır ":tıtt', ~ 
S mevcut olup, müşterilerimize rekabet ka~ul ad•'''~l 
Srec~de ıahş ederiz, hariçten 1getirileo eskı çOJİ' e / 
§ tenteler gayet güzel ve ucuz bir fiatle t• 

1
, 

::= istifade için bir defa buy~runuz. r ~et ~1 
- Mağazamız rekabet kat ıyyen kabul etaıe I'· il 

;ı'"""iııınıiınnıiıl"ııü~"rı-ı''''''''ı'ı'ı''''ı'''''ı''''''''''ııııııııııı1111 


