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ABESISTAN BOLü UYORI 
IS~ \/E A<;IK 
• 
tr taraftan Mussolini, 
__ Diger taraftan Hitler. 
le bi~~agda ya~1yo;:i;ki gcn1isini kurtar;n 
kaptan, k1hc1na güvenen de kun1andan 
~ .. ve kah1~an1an _oJu·r·! . 

nku ba~ yaztm\Zda b1r cerd1kleri 1~ler1 görenler ses-
lly~1nlanmaga ~ahiJmi,bk. Jerini yükseltiyorlar: Musso-
re fertler, gerek tluslar lini -"yumrugum ag1rd1r, al-
l~ ve ~arpi~ma i~ler:nde tmda kalan ezi]ecektir„ diye 

t b1raz eksinlik (aciz) gös- Öagmyor. 
tye bqladilar m1, hasim Hitler cigerlerinin bütün 

•f elinden lokmam, aya- kuvveti iJe haykmyor : 
ll altindan topragmt ko- " Bize hayat hakk1 ver-
~ almaga karar verenle- mek istcmiyen dü~manlar1m1z 
lftihalari birkat daha iyi bilsinler ki t. iz.im ez.ece-

defa s1rbndaki elbiseni 
dugun evi de senden ala-
~•nl ~1plak seni sokak 
•na f1rlatmak isterler. 

'kbe~ imparatoru bar•i• 
tye dütürm<.mek ve 
~k insan kanmm ak-

11\a engel olmak intesgile 
1 tokrak~a ozveride ( fe
rhkta bulunacag1n1 ag

. n ka~1rd1. 

gimiz dü§man1ar yirmi be§ 
senede kmlm1~ bellerini dü
zeltemiyeceklerdir. „ 

Ohalde? 
Ohalde istiklällerini kendi 

yumrnklari ile koruyam1yan 
uluslara rahat uyuku bundan 
sonra haramd1r. 

Ohalde ne yapmah? 
Uluslar kurumuna bel bag

layan uluslara oluslar kuru
mu §U ögüdde bulunmahd1r: 

Ucler konferansi 
' 

lCln 
• • 

Bay Eden ve Laval 
p1ld1, vaziyet 

' 
aras1nda mülakatlar ya
hala miiphemdir 

Paris 14 (A.A) - B. Laval, : BuJunacak tesviye sureti : rulmu~ öldürücü bir darbe 
ingiliz delegesi bay Edenle 1 tabiyatile iki taraftan hi~ teläkki edecegini ve bunun 
bugün yaptag1 görü~me es- birisine zorJa kahul ettirile- ingilterenin Avrupa i~lerin-

1 
cek yoluna igidilmiyecektir. 

Bay Laval Fransanm bu 

BAY LAVAL 

meseJ deki ancak prensap 
durumunu anlatm111ttr. 

italvan delegesi baron Alo
izinin de ayni durumu almas1 • 
~ok muhtemeldir. 

Paris, 14 (A.A) ~~ 
Eden 'f taJya - Habe~ anla~
mazhga hakkmda fevkaläde 
hakern olan Bay Politisle de 
görü~mü,tür. 

Bay Politis daha önce Bay 
Laval ile bir görü,me yap-
mt§hr. 

Londra 14 (A.A) - Dayli 
Telgraf gazetesin diplomatik 
muharriri • bir ya;1smda- di
yor ki; 

BAY EDEN 

' Panay1r 
Haz1rl1klan 
Büvük bir faalivetle 
De~1a111 etmekt~dir 
9 Eyliil panayarmm a~1l

mas1 günleri yaklatm•tbr. 
Uray ve panay1r komitesi 
a~1lma günlerine kadar it
lerin bitirilmesi i~in ~ok bü
yük bir faaliyet sarfelmek
tedir. 

Panay1r sabasmda umumi 
bir kaynatma göze ~armak
tadir. 

Ekspozanlar pavyonlann1 
tanz.im ve tertib etmekte, 
yeniden bir ~ok inf8at ya
p1lmaktad1r. 

Busene, panay1r ge~en 

senelerden daba mnkemmel 
olacakbr. ......... _„ __ 

Hamiyetli bir 
yurddat 

Ankara, [Özel] - lsmini 
bildirmeyen hamiyetli bir 
yurdciat1m1z lsmet lnönü va
s1tasile Hava Kurumuna (40) 
bin lira vermittir. Bu para . di bütün italyan gaze

bag1nyorlar: Böyle kü
bir lokma diiimizin ko
lla bile yetmez. 

"Devenizi evvelä saglam 
kaz1ga baglaym1z, sonra 
onun muhafazas1m bana b1-
rakm1z.. Y oksa sonunuz ~ok 
ac1kh olacakhr.„ 

nasmda halyan - Habe~ an
la,mazbgmm kat'iyen bari' 
yolu ile bir sunu~ vermek 
lüzumun bildirmi~tir. 

" Samyorum ki bay Eden 
italya ile Habe§istae arasmda 
harb ba§lad1g1 takdirde lngil 
tercnin bu hareketi Cenev- den ~ekilmesine sebeb ola- ile almacak tayyarenin adma 

- Sonu 4 üncüde - "Mudanya" ismi verilecektir. -;;;;inbi"ysalhk--;istemine vu-
:s s s [•] 

~1c1na güvenenlerin be-
~ ~ 1i;..111~q 
~t;;id W<iitl -h<df l!Md 

SIRRI SANLI 

Dost, Yunan Donanmais ~q r'.;!11 11~1 l';fl ~ 11;'1 f t'i! 
lhurJI llk11d IJ1,.rlf ha.1tll tliu&d Jt14 111 C:. :.§ 

payla$iliyor -----------~~---------------------„„„ ------------------------------------~. 

~ya Nil nehrinin „ • ..,., . ..,., 
Yunan Gazetelerine Göre Istanbul Ve lz-

bu mirde Nas1l Kar§1lanacakbr 
payla1ma31a raz1 

~llbul 15 (Özel) - ital
~kfimeti yeniden ald1g1 

• • 

liytjk Alman vapurunu 
~ta •skeri sevk1yata has
'4tir. 
'rilen bazi haberlere göre 
b hükiimeti Amerikadan 
eb~vapurlar sahn almak 
~ linde bulunmaktad1r. 
u ~az.iyet, ltalyamn ulus

L :0•Yetesinin ve Parisde 
r •cak ü~ler konf erans1- 1 
~~laiaine ebemmiyet ver 
1 •• 
~1111 göstermektedir. 
111ot... • 'Blitr---

'1is1r l1lar la 
tabJusgarbJ1lann 

• ctras1 a~1hyor 
•ta b -
t(i 

11 ul (Özel) - M1s1r 
· llltti gördügw ü bir lüz41m 
llt T 
1 rablusgarb hudud-

Habe§ ordusu i~in gönüllü kaydeden münevver istanbul, [Özel] - Dünkü 
zencilerdan bir grup posta ile 11ehrimize geien 

italva razi deO-i) ! turya Macaristan imparator- bütün Atina gazetelerinde 
istanbul 14 (Özel) ~ Ha- lugu subaylari. arasmda k~- Yunan donanmas1 eyliilde is-

. . y1t muamelesme ba11lad1g1 k 
be§istanm lng1ltere, Fransa h kk d b 1 k t tanbula yapacag1 ziyaret ba -. a m a ya anc1 mem e e -
ve ltalya arasmpa payla111l- lerde ~ikan haberler yalan- kmda fU tafsiJät vermek-
mas1 hakkmda ~1kan haber lamaktadir. ted'r: 

lacakttr. 
::::Y~nan.f donanmasmm ls-r: 
~tanbul-Ji'iiiämm ziyaretinin 

Balkan Haftas1 ~ günlerine te
sadüf edecegi zannedilmek
tedir. „.1 
~- [•l [•l 

. Halk ekmegi 
----------------„~---------------i kapamaga karar ver· benüz teeyyüd etmemi11tir.. . Habes hükgnlcti sihih 11 Türkiyede Yunan donan-„. ltalya, Habe111standa en 1y1 ·' . . < masl i~in bareretli bir kabul Halk ucuz ve g1dal1 ekmek 

'1- loma kendisine verilmedigi tstiyor! resmi haz1rlanmaktad1r. Türk 
l{?Ü takdirde böyle bir payla,ma- Habe§ hükf.tmeti uluslar ' donanmas1 izmitten istanbul bekJiyor ••• 

ya da raz.i olm1yacakhr. sosyetesi ~-enel s~~~et.eri bay limanma gelerek bu ziyaret · raft "" 1 Avanol d d b ek lzmir~e ekmek iq)erinde • uncular aras1nda sonu ael-""Og U lt l N"I' b 1 e gon er 1g1 ir m - ~ • • 
tanb l ( Ö a ya, ~ 10 men ~ arm• tupta siläh getirmemek yü· münasebetile yap1lacak §en- bir gayri tabiilik oldugu §Üp-

1 

( So'!u 4 ün~üde ] 

~„ u zel ) _ Tüze elde etmek 1stemektedir. .. d H b · d"" d"" liklerde haz1r bulunacakhr. hesizdir. Bu gayri tabiilik; """""' L ·· T ). ~ f .,, ~ R" k "h zun en a e~1stamn U§ u- l b" f k w• • „ 'I e c on 
~ ..,ükru Saracoglu bu Ir te ZI gü fena durum hakkmda Bu 11enlikler s1rasmda iki evve a 1r mnm e megmm \> ~ 

t kraya gelmit ve mera- Bükre§, 14 [Özel] - Bir konseye müracaatta bulun- donatimanm efrad1 arasmda digerinkine katiyen benzeme-
•'ldanmitbr. Habe, i1yar1mn eski Avus- maktad1r. spor müsabakalar1 da yapa- mesinir. Sonra fmnc1larla 

~--li;;~~ ...... ~~~~.;;~~..;.;;;;;;.;~ ... ~----~;:;.;.;;;;;~~~~~;;;;~_;;~~~ram 

Ab At A BÜYÜK ELBISE FABRIKASI ESKI BIT PAZARI 
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11ll!la elbise yap1hr. Yap1lacak elbiseyi mütteri begenmezse alman kaparo tamamen iade edilir. Magazam1zm levhasma dikkat ediniz. 
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Sahife 2 ( Halkm Seli ) 

20 yil önce bugün Kayser Vilhelm 
CONKBA YIRI ZÄFERINi NASIL 

KAZANMISTIK? . . . 
-------------

Dü~man bile diyor ki: «Anaf artalan, l\1ustafa 
Kemalin azin1 ve metaneti kazand1 Türkler 
bu harblerde yüksek cengäve,rlik gösterdiler» 
--------...,.---- 00 

( Dünkü Say1dan Devan1 ) 
Bu tabur da baskma ug

rayarak efrad1 ~i] yavrüsu 
gibi etrafa dag.tm1fb. Be§ 
dakika sonra Türkler, Kule
repesini zeptetmi!jlerd1r. Fa
kat bu noktada Türklerin 
bücumu, (Apex Zirve) deki 
Anzak makinelitüfenlerinin 
ate§ile durdurulmu~tu. Bu 
s1rada Rhododendron -Zak
kum ~1kmhs1n10 §imal tara
f1oda Musafa Kemalio hücum 
hatbnm sag cenah1, Conkha· 
yir1010 dik yama§lannda a§a
gi ~iftlik yaylasma dogru 
ak1n ediyordu. Türkler]e in
gilizler arasmda <;iftlik yay
Jasm1 ele ge~irmek i~in sün
gtl süngüye bir bogu§ma 
oldu. By müthi~ ve kanh bo
j'u1manm dogru tafsiläb eJ
de edilememi§tir. F akat bu 
muhareoede lngilizlerin ver
dikleri zayiatm ~oklugu, yeni 
lngiliz ordusu lnt'alarmm 
kahramanca mü-:!af aada bu
luduklanna dilildir. „ 

General Birdvudun 27 bin 
kitilik kolordusu, ü~ gün
denberi 20 bin ki~i zayi et
mi1ti. 10 agustos sabah1 yap
bg1m1z süngü bucumund, 3 
bin be1yüz lngiliz, general 
Balvin ile liva kumandam 
Türk süngüleri altmda can 
vermi1lerdir. Diger bir gene
ral da 1 ag.r yara)anm1§d1. 
Dü1mamn 10 bin be~yüz 
mevcudlu 12 nci firkas1 6 
bin zaviat Yermi1ti. 0 ak1am 
muharebe meydamnda 12bin 
lngiliz ve onbin Türk kan
lar i~inde yabyordu. 

Frans1z erkimharb binba
~1s1 Lar1er de kitab1nda, bu 
maharebeleri anlatbktan son
ra diyor ki: 

" General Liman fon San
ders, kazand1g. muvaffaki
yeti, Mus.iafa Kemalin azim 
ve tehlikeli mukabil taarruz
larJ bizzat idere etmi~ ve 
Türk k1t'alar1 da bu muhare 
belerde, pek yüksek cengä
verlik göstermi§lerdir. 

Trüklerin, son derece fe
pakirhkla ve "Allah Allah!„ 
naralarile yaptiklar1 hücum
lar gene lngiliz k1t'alan üs
tünde büyük bir tesir yap
m11tir.: 

General Hamilton kitabm
de bu hilcumlar i~in ~öyle 
diyor: 

"Türkler durmadan sald1-
r1yorlar ve AIJahm isminden 
yard1m dileyerek pek mü
kemmel barbediyor)ard1. „ 

*** 
lngiliz resmi harb tarihi-

nin yazd1g1 g:bi "9 ve 10 
Agustosta lngilizlerin hem 
Suvlada, hem de Koca~i
mende ugrad1klar1 ~ifte he
zimetle -ki her ikisi de Mus
tafa Kemalin bimmetile ol· 
mu1tu- General Hamiltonun 
Agustos taarruz plim ifJäs 
etmi§ti. Halbuki 9 Agustos 
sabah1 ~afak vaktine kadar 
Türk ordusunun vaiziyeti teh
Jikeli idi. „ 

Fakat 9 •iustos sabah1 

1afak zamanmda, Mustafa 
Kemal, sag cenahta, Suvlaya 
~1karak Anafartaya yürüyen 
dü~mam §iddetli bir taar
ruzla durdurup geri atm1§, 
10 agustos sabah1 §afak za
manmda ise, gene ayni Mus· 
tafa Kemal, sol cenabta, 
Conkbaymm zaptetmi~ lve 
Koca~imene yi\rümege hazir

Janm1§ o)an ingilizleri geri 
atm1§br. Yildmm Bayaz1dm 
Kosova meydan muharebe
sinde y1ldmm gibi bir cenah
tan ötekine yeti§ip zaferi 
kazanmasm1 and1ran: bu-ku
mandanhk t§aheserile, Ata
türk. dün de söyledigimiz 
gibi, <;anakkale Bogazm1, 
1stanbulu ve Türkikeyi kur
tarmi§b. Hem de ü~ bu~uk 

ay ara ile, ikinci defa olak„. 

ABtDIN DA VER 

* • • 
<;anakkalenin nasal kurtul-

dugunu ve Müttefiklerin üs
tün kuvvetlerini k1ran Ana
farta ve Conun sava§mm bir 
kü~ük huläsasm1 ~ok deger
Ji muharrirlerimizden Abidin 
Daverin kudretli kaleminden 
alarak yukariya "'' koyduk. 

(Türklerle kar~1 kar§1ya) 
ba§hg1 altmda Frans1z yüz
ba~1s1 Füye tarafmdan nak
len ve bir ~ok ilävelerle tef
rika ettigimiz ve Türk kab
ramanlig1nm ebedi bir amb 
olan <;anakkale destanm1 
kesiyoruz. 

Esasen bundan sonraki 
k1s1m „malum vakalardan ve 
bazi §ahsi mütalealardan iba
rettir. Muhakkak olan bir§ey 
varsa o da bir~ok yabanc1 
muharrir ve §ahsiyetlerin, bu 
Türk tarihine ün s · Jan par
lak ve [ unutulmaz destamn 
bi~ unutulm1yacak ve gögsü
müzü ·daima k1van~la.kabar
tacak kahramanmm Atatürk 
oldugunu teslim ve itiraf et
leridir. 

SON 
---~·:.www ...... _.......,,, _____ ,„,.. _____ „_.,...,_.' 

Frans1zca 
Ders 

lyi bir metot1a Lise ve 
Orta mekteb talebesine ve 
tahsilde olm1yanlara, Frans1z 
lisanma bevesli olanlara ~ok 
iyi §artlarla lisan ögreten 
Fransada tahsil görmÜ§ bir 
muallim ders vermektedir. 

Arzu edenler hergün 8 den 
12 ye kadar görü§ebiJirler. • 

Adres : Gazi bulvar1 civari 
Sen Polikarp klisesi yanmda 
Saadeddin Dilbilgin. 1-13 

Büyük 
Süleyman 
Lokantas1 

Birinci kordon saman is-
kelesinde numara 66 da 
a~ilm11br. 1-15 

-------~~-~oo 

Kadar nüfuz sahibi olan 
Alm an 

1914 senesinde, umumi 
barb ilän edildigi zamandan 
harbm sonuna kadar, bütün 
Almanyada bizzat Kayser 
Vi1helm kadar belki de daha 
fazla nufuz sabibi bir adam 
vard1; Bu adam bir zaman
lar mechul kalm1§br nihayet 
ismi meydana ~1km1§ ve Ni
kolay isminde bir Alman ol
dugu anla!j1lm1§hr. 

Nikolay, Alman casus te§
kilätmm ba§t idi; vak1a ca
sus te§kilähnda as1l ämir 
imparatorun ftkendisi idi. Fa
kat bilfiil ämirlik eden bu 
adamd1. 

Nikolayin muvaffakiyetleri 
~oktur.i Bu muvaffakiyetlere 
en birincisi Metahari ve Fre
Jayn doktor gibi en usta, en 
güzel casus kadmlarm hari~ 
kuJade muharetleridir. 

Nikolay, imparatordans onra 
bütün Almanyanm sözü, hük 
mü en ziyade g0~en adam1 
idi.·„Buna1ragmen bu adam 
harbm devam1 müddetince 
vazife ba§mdan bir an aynl
mam1~ ve casusluk icabah 
olarak i~in her derecesinden 
yer almt§hr. 

Mataharinin muvaffakiyet
Jeri büyük o1makla beraber, 
bu güzül ve esrarh kadm 
son zamanlarda F rans1z rica· 
Jile fazla i~li, di~Ii olmu§ ve 
baz1, baz1 tam hizmetler yap
ma maga da ba1lam1§h. 

Bunun~t\n Nikolaya F ru

layn doktor takdim edildigi 

Gayri menkul mallarm a~1k 
arhrma ilAnu 

lzmir ikinci icra memurlu
gundan: 

Adilenin" bacrhafiz Aliye 
olan borcundan dolay1 haaz 
altma ahnan Bozyaka-Kara
baglar mevkiinde 2000 met
re murabbamda 2,500 metre 
M. bag ve mütebekisi~tarla 

ve i~iode 16 ag~k'°iy1s1 30 
aga~ nar 18 agaf,: „ • erik 15 
agac vi§ne 2 dolaph kuyu 
7 dut ve 2 ceviz agac1n1 
muhtevi 2500 lira muham · 
men k1ymetli arazi otuz gün 
müddetlc l'arihi ilandan iti
baren 30 gün müddetle apk 
artirmiya ~1kanlm1§hr. 

Talip o)anlarm k1ymeti mu-
bammenenin y„zde yedi bu
~ugu nisbetinde pey ak~as1 
veya milli bankamn teminat 

""mektubu vermeler ve arhr
ma 16/9/935 taribine tesadüf 
eden Pazartesi günü saat 11 
de dairede icra olunacakbr. 
Mü§terilere ait 34/5089 nu
numarah dosya irae olunaca
gi gibi fazla izahah läz1me 
dahi verilir. TalipJer bu hu
susun daireye talik olunan 
a.;1k arhrma ~artnameseini 
26/8/935 tarihindcn itibaren 
okuyabilir haklari tapu sici
lile sabit] olm1yan ipotikli 
alacakhlar.: ile diger aläka
darlarm ve iftirak hak ·sahip 
Jerinin bu haklarm1 ve b3 
hususta faiz ve masrafa dair 
olan iddialarml evrak1 müs
bitelerile yirmi gün i~inde 
icra dairesine bildirmeleri 
aksi halde haklan tapu sici
lile sabit olmad tk~a ~ah~ 
bedelinin p:,yla~masmdan ha 
ri<; kalacaklari ve tayin 
edilen zamanda arbrma 

kimdir? 
vakit ~ok sevinmi~ti. Mata
hari, bir Alman degildi; ca
susluklarmda miHiyet ve ha
miyet degil, para ve zevk 
sürmek h1rs1 häkimdi. Hal
buki Frulayn ... ~doktur, halis 
bir Almand1. Hamiyetide var
d1. Güzellikte Matabariden 
a§ag1 degildi. 

Frulayn doktor, ~ok zeki 
ve bunun i~in ~ok muvaffa
kiyetler elde etmete idi. 

Nikolay bu kadm1 görünce 
Mataharriyi ihmal etti, daha 
dogrusu ibmal edecek bir 
f1rsat buldu. Frulay . dok
torla birlikte isvi~reye giUi. 
isvi~rede-uzun': za:nan kald1. 

Frot ~ yn doktor, umumi 
harb casuslarmm en yamam 
olan olmu~tur. Fevkaläde 
muvaffakiyetlerine ragmen 
yakalanmam1~ ve sonuna ka
dar vazifesine devam etmi~
tir. 

Nikolaymm, son zamanlar
da ~1kan hahralarma göre, 
Frolayn doktor kadar Al
man davasma hizmet etmi~ 
bir casus yoktur. 

Frolayin doktora bir vak1t
lar ~eflik etmi§ olan Matesiüs 
bile bu kadar muvaffak1yet
ler elde edemcmi~tir. 

Nikolay §i:mdi de Hitler 
Almanyasmm casusluk ~efi
dir. Halä ~ah§maktad1r fakat 
neredeSve ne sureHe ~ah~h
gm1 bilen yaln1z Af man Erka
mharbiye umumiye reisi biJ
mektedir. 

Ressam 
Kamil Sadi 
Y agh boya, Portre, Nü

resimler, manzara, tazyinat 
i§leri. Dekoratif ve yaz1 if-

leri. Karakalem. Paste), sulu 
Boya agrandisman„ ve ku
ma~ üzerine yagh boya ve 
fotograf i§leri en~ ehven ~e
raitle yapar. 

Hükiimet kar~1s1 Foto res
sam Kämil ve Kemal No. 34 

bedeli gayri menkulün yüzde 
yetmi§ be§ini bulmad1g1 tak
dirde en son arhramn taah· 
hüdü bak1 kalmak üze1 e ar
hrmanm on be~ gün daha 
temdit ediJmek suretiJe 10-10 
935 tarihine tesadüf den Sah 
günü saat on birde gayri 
menkul en ~ok arhrana ihale 
edilecektir. Sah~ pe§in para 
iledir mal beee]i almmadan 
teslim edilmez mal bedeli 
verilmez ise ihale karari .fes· 
hediJir ve kendisinden evveJ 

eo yüksek teklifte bulunan 
kimse arzu etmi§ oldugu be
del ile almaga raz1 olursa 
ona ihale "'edilir oda raz1 ol
maz veya bulunmazsa icra 
dairesince heman on be§ gün 
müddetle arhmaya ~1kar1hr 
bu rabrmay1 aläkadorlara 
teblige hacet olmay1p yalmz 
iJänla iktifa olunarak en ~ok 
arhrana ihale edilerek her 
iki halde~birinci ihele edilen 
kimse iki ihale arasmdaki 
farktan vc diger zararlardan 
mes'ul oldugu ve tapa harc1-
mn belediye ve vak1f icranm 
ve yüzde iki bm,:uk dcllaliyc
nin mü~teriyc ait oldugu 
ilan o)ucl'Jr. 2563 

Me~hur Yunan Muhrrrirlerinden: Pavlos Argiru'nun Ese,.ual. 

JJrTilfNtJICi Klz1 
c/b~a VI 

CAKICI EFE 
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Nif Güzeli 
Bir 

Bu güzellik Nif delikanh
lari i~in bir belä olmu,tu. 
F akat Maricayi sevenler i~in
de Sotiri isminde bir gen~ 
vard1. Bu gen~ bu sevda ile 
delirmek derecelerine gel
mi§ti. 

Mari~a Sotirinin a1k10a 
a§kma bir türlü mukabele 
etmiyordu. Sotiri her gün 
pen~eresinin altmdan ge~er. 
Mari~adan kü~ücük bir ilti
fat bekler, fakat bir türlü bu 
arzusuna nail olamazd1. 

Nihayet bir gün, Sotiri 
Mari~ay1 yolda lfalmzca s1-
k1§brmaga muvaffak oldu ve: 

- Bire Mari~amu, beni 
hi~ mi ac1m1yorsun? 

- Seni ac1mak m1, fakat 
ne i~in? 

Seni nc kadar sevdigimi 
olsun hälä anlam1yor musun? 

- Sonra?„ 
- · Sonras1~ varm1 bunun? 

Seni .. delirecek kadar sev1-__ ___. ... , ___ _ 
Takas 
Yolsuzluguna 
1)a1r verilen karar 
Sekscn kadar nlen1ur 
~1uhakcn1e cdilecek 
istanbul ( Özel ) - ilbay

hk idare heyeti„takas yol
suzlugu hakkmdaki ara§br
malarm1 bitirmi§ ve kar r1ni 
bildirmi,tir. 

Karar hakkmda maliimat 
verilmekle beraber gümrük 
enspektörü A1i Kemalin yap
hg1 tahkikatta ismi ge~en 
80 kadar fabsm lüzumu mu
hakemelerine karar verildigi 
söylenmektedir. 

Gaz kurslar1 
Ankara," [Özel) - Ögret

menlere ~ (muallimlere) mab 
sus olmak üzere tertip:edilen 
zehirli gazlardan korunma 
kursu a~1lm1,tir. Bu kursa 
43 ki§i i~tirak etmi§tir. 

Alivre pamuk 
sat111 

Anana, (Özel] - Me1sin 
Tarsus ve Ceyhanda alivre 
pamuklarm sab§ma batlan
mi§br. 

Sat1l1k 
Arsalar 
Tepecikte Kig1dbane cad

desinde iyi bir mevkide ve 
ucuz fiatla sabhk arsalar var
d1r. Talipler matbaam1ze mü
racaat edebilirler. 

Mücellid 
Aran1yor 
f~ bilir bir müceJlid isti

yoruz.. idarehanemizde F. ~
adresine müracaat. 

Cok 
k1zd1 

Nazl1 

yorum, 1evdam1n derecel 1 
tahmin bile edemezsin, 1' 
ri~a, ben lseninle evlenid 
istizorum„ J 

- Y a... F akat bana gtl 
ce zerre kadar sevmiyord 

- Beni hi~ sevmiyor 10 

sun? F akat arzn etsen seff 
bilirsin! 

- Allah göstermesin„ sf 
seni ne sevdim, ne de se~ 
bilirim. 

- Bunun sebebi?. W 
insan degilmiyim?. Beni bM 
azab i~inde ~brakmaktan t 
zevk ahyorsun?. . 1 

- Sutiri, sana anla"'I 
samyorum. Ben seni sevO'J 
yorum; severuiyoruml 

- Fakat ben aeni 1e 

yorum.I 
Ben de seumiyorum! 

- Neden?. . .J 
- Neden mi?. Sebebii 

soyleyim mi?. 
( Söyle„ Ne olursa olJ 

bu s bebi bilmek i1tiyoru
K1z1myacak m1s1n ? 

- Hayir. _ l 
- Buedan sonra tda b'i 

nimle ugratmamaga 1öz ~ 
riyor musun? 

- Evet, siSz veriyorulD• I 
- ~u halde dinle : s~ 

ben, rubumun arzülar1na ... ~ 
gun bulmad1g1m i~n se~ 
yorum. Mailarm- var, fa~1' 
mallarmla kendio mqrw 
m1yor1un ve yabaacalar 

d~d c·, briyorsun. 1: <;irkin'., bir 91'! 

kanb degilsin,~:fakat sot1 d 
aun; bilbassa„~ahtmaiJise• t 
bir gen~sin. ltte bunun i~ ' 
akb ba•1nda olan her geJJ 

y \ri 
k1z seni svmez, ben~e 1e 
miyorum ! 

- Mari~a, 

izzeti nef simi 
lad1 bilsen ?. 

bu'l:aca sözlJ 
ne kadar ya 

- Ne yapay1m.. Ben_~ ~ 
kikah söyledim. Ötesi bl' 
alikadar etmez. 

- F akat bu hayat blt 
devam edemez! 

- Ne demek • istiyor•~ 
Sotori? Birka~ dakika evJ 
bana verdigin sözü unutt-' 
mu? di 

Unutmad1m, fakat J b 
zümü geri ahyoruml 

- Neden? 
<.;ünkii benden batka 

risine gönül verdigini a 
yorum; kimi seviyors11n JJi 
miyorum; yaln1z fUDU bili~ 2. 
rum; aeni seviyorum ve ~ fl 
de iyi bil ki sana fe11"' t 
yapaMam fakat, kimi 1e.A d. 
gini ögrenecegim, vay o~ di 
baline! Bana .:. sutiri derL i 111 

Mari~a dayanamadt ~ 
kabkaha sahverdi, Sutiri f.u 

- Nedir gtilüyorsu11?· d· 
Diye 1'ordu. „J ~ 
- Savurdugun t,hcli~ 

kulak asma dogru de;U "• 
1• 

ondan. ta 
Pekä•A„ Elbet g6 di 

rüz. bi 



-S.lüfe l 
( HaJkm Seal ) 

Dahili ve ~ocuk hastabklan 
doktoru~: AT ALKIN 

Mahmut Sevket 

Tecrübeli bir t 

muallim BOCEK LERI 
hk ve Orta mektebleri 

taJebelerine ikmäl derslerini 
az zamanda büyük bir gay
ret ve gayet ehven ücretle 
~ok kuvvetli ~alu1ttnp yeti§
mek üzere hususi ders ver
megi teahhüd ve muvaffaki
yet temin eder. 

öldürmek • • 
lCln 

RUSVA DAR0LF0NUNUNDAN MEZUN 
Diplon1a Nun1aras1 4:48 - i34:8 

„ ~n aaat 15 - 18 ze kadar Kaqayakada lnkiläp soka
~ 15 numarada hususi hastaJarana kabul etmektedir. 

Panayrr lzmirde 
lz ~saulusaJ fzmir panaym 
. llllrde oldug-u gibi her ~e

tid aebze ve ~i~ek tohum
lan kimyevi gübreler, kim
Y~Vi meyve agaca, sebze ve 
~1~ek ili~lara ve ~e§id alet!7 panayiri de f zmirdedir. 

•aar 6niinde " Meram" to
b~m magazasana biJmiyen, 
liraatt;1 park~a ve t;i~ek~imi 
Yoktur„ 

~i~ek ve aga~ koleksiyonla
ram emre haz1r bulunduru
yor. 

Pavyonlarim aga~ ve ~i
~eklerle süslemek istiyen sa-
ym mü§terilere büyük kolay
J1klar1a panayir sonuna ka
dar bak1c1 kendimize äid ol
mak üzere pek ~üsait §C

raitle anla§thr.. Mevsimlik 

Ad Arabf1r1m reS : Yagcalar 
sokaga ARiF OKURER. 

T 
E 

R 
z 

M 
E z 
H 

' 
BLAKFLAK 
Um um 

• 

ALINIZ 

deposu - Edvar Conson Halefi 
2 inci Kordon No. 88 

Telefon 3306 

lzmirliler Neden Tercih Ediyorlar? • • 
Dotrudan dogruya en yük 

•ek firmalarla münasebeti 
0lan Meram tohum magazas1 ' 
bu aene panayir i~ind'! pa
,!!!Yir yapacaklar i~in zengin 

sebze ve ~i~ek tohumfan
m1z1 gümrükten ~ektik. . 

Hisarönü 

E 
K 

1 
M 
E 
T 

·raln1z izn1ir degil izrnir.e kon_1~u .h~ti.i.n_ ifI~r hal.k1n1~\ Ka.ba?~Jl .v~ 
Yüksel rak1s1n1 ncden te rc1h ctt1k lenn1 b1hyo1 m usunuz. B1ln11~ orsa 

Telefon 3478 "Meram „ 
Hüseyin Avni 

n1z ögren1n1z; 
KemeH~tkiimet Bu rak1lar i§tah a~ar, ne§'e verir ve ayni zamanda vücudde bir g1da bizmetini görürüz. 

Kar~1smda 1 i§te bunun i~indirki herkes Kabaday1 ve Y!:.~.!;~:..7;,rnWJ: ss , r~----~~:;.:::.._:~;;~;;~~;;;.;.;~~ri.l.~E.ri.mr!!~mmam~111m1~----~~ 
NEDEN 

i1te Bak1n1z 
M i ? 1 istanbul Beyoelu Tepeba11 ti-
Neden ! 1 yatrosu Belediye bah~esi 

Gi.izel Hisar 

HEf.<KES SORUYOR : 
Neden (~emsi Hakikat) m bükiimet konag1 kar~1smdaki 

(Ucuzluk Sergisinde) 
1 Mü~terilerin ak1na göze ~arp1yor ? 
2 Buradan ah§ veri§ edenlerin yüzü güler ? 
3 Herkes herkese bu Ucuzluk Sergisini tavsiye edip 

duruyor? 

~ÜNKÜ: 
1 ..... Uucuz mal satan bu inüessese ucuz mal sabn ala

bilmek i~in hi~bir zakmetten, hi~bir fedakärhktan 
~ekinmez. 

2 - Mütteri ald1g1 herfcyden ve burada gördügü nazi-

M f .., käne muamele ve kolayhklardan memnundur. e l'Uf&t mag&Z8SI 3 - Herkes, herkese bu sergiyi tavsiye eder, ~ünkü: Bu 

ME~MET KAVUKr'U suretle tavsiye ettigi adamm arkada§hg101 ve min-
~ nettarhg101 kazamr. 

d~~.~~~~n~:~~ 
deler, perdelik ve kanapelik kadife kreton, more ve fan- ~ EMAL TONAY )t 
ta1j kuma1lar. Perde sa~aklan ve baglar1, masa örtüleri ve A. K a 
lofra tak1mlar1, karyoJa örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler ' ßakteriyoJog YC bula~Ik iJe saJg1n 
. Taban, kanape, sofra mutambalarmm envaa. Bronz ve ce- ' 

e •11 kornizler vargel vestor aga~lar1 , yolluklar ve paspaslarm • hastahklar mütehass1~1 >+ 
lllllhtelif boyalar1. ~ezlog sandalye bezleri, kanepecilige aid fc Basmahane istasyonu kar~1smda Dibek sokak ba~m- ~ 
~eme ve mefrupta müteallik e§ya rekabet kabul etmez +c da 30 sayah ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )+ 
~rla magazam1zda sablmaktad1r. „ ak§am saat 6 ya kadar hastalarma kabul eder. ~ 

G - i Müracaat eden hastalara yapdmas1 liz1mgelen sair )+ 
ayri menkul mallarin a~ak buradaki kü~ük ta~bktan tahlilät ve mikroskopik mutyeneleri ile veremli hasta-

'l'tal'lba 1·Jin1·. g· 'Jd'kt f k b' I Je p k f m 1 e u a 1r sa on ve Jara yap1Jmasma cevaz görü n nomotora s muayene-
~lllir ikinci icra memur)u- solda yekdigerine muttasil ~ sinde muntazaman yapihr. Telefon: 4115 

dan: iki oda ve kü~ük bir kori-
~ ltmirde Hüseyin Babari ve dor bir gusulhane ve i'bu ~m++~~~~ 

" •kibin Bor.~lu O~üncü Ka- hanenin altkarhnda bir kori- Kiral1 .... k asri hamam 
J :~„ mahalJesinin Duygu dor ve yekdigerine muttas1l 
9' b •a•nda 2 ve 4 numarah birisi na tamam ve digeri 

d~ede oturrn Ahmed Ham- tekemmül etmi§ iki oda olup 
J. ~ Ve vaJideainin 650 lira heyeti umumiyesi 800 lira 

~ '~•nndan dolay1 mabcuz k1ymetinde olan i~bu ahne 
~ .P•raya ~evrilmesine karar tarihli ilindan itibaren 30 

~ 
h. ralen .üt;üncü Karalat ma- gün müddetle a~1k arhrma.va 
1c.~•in1n Duygu sokaganda ~1kar1lm1tbr talip olanlarm 
Ji.

1
1l 2 ve 4 numarah banesi k1ymeti muhammenesinin yüz-

.1fi 2 lle1ain methali sanisi olan de yedi bu~ugu nisbetinde 
-_,, 2 . ~IUlllarah ftabta kap1dan pey ak~as1 veya milli banka-
J. t 

1

~ dllcte ufak bir ~imento nm teminat mektubu verme-
1. l' de ve ta1l1gm sagtarafu1- leri ve arhrma . 6/9/935 ta-

91 d~k llfak bir kap1 ile giril- ribine müsadif eden pazar-
0 • te b' d 

~ 11111 •r am ve bu kap1ya tesi günü saat 1 i de dairede 
ka ttdall) Y•r1s1 camekinh bir icra olunacakbr. Mü,terilere 

P• an .. ld'k . q,..li ran 1 te makarna ait 935/1018 numarab dosya 
i.c dne mabaus mahal ve irae olunabilecegi gibi fazla 

„ '~ra an b· k 
dilct Ir apa ile giril- izabah läzime dahi verilir. 
bi e 

4 
DU'llarab baneye ait Talipler bu hususun daireye 

r oda ve b· b . 
YenJe „ .ar. ayat merde- taJik olunan a~1k arhrma-
Jat ~aa •nildikte bir ha- tartnamesini 1/9/935 tarihin-

•• b1rlod b tan uf k . • v u hayat- den itibaren okuyabilir hak-
dikte :n bir ~ap1dan giril- lar1 tapu sicilile sabit olm1-
bir Uf.lc ~Dk bir koridor ve yan ipotekli alacakhlar ile 

oda ve bir beJa ve · drger alikadarlann ve irtifak 

T epecikte H läl mevkiindeki (Hili!) hamama kirabktar. Bu 
hamam tehrimizin en güzel ve asri bamam1d1r. l~indeki du§ 
tertibab mükemmeldir. Görmek i~in hamamm itsalindeki 
Hilil fmnma, anla1mak i~in da " Halkm Sesi „ gazetesine 
müracaat olunur. 

hak sahiplerinin bu bakla
r1n1 ve bu hususla f aiz ve 
masrafa dair olan iddialar101 
evrak1 müshitelerile yirmi gün 
i~inde icra dairesine bildirme
leri aksi balde haklan tapu 
sicilile sabit olmadak~a sab~ 
bedelinin paylatmas1ndan ha-
ri~ kalacak lar1 ve tayin 
edilen zamanda arhrma be
deli gayri menkulün yüzde 
yetmit be1ini bulmad1g1 tak
dirde en son arbran1n taah
hüdü baki kalmak üzere ar
bramn on bet gün daha tem 
dit edilmek suretile 2-10-935 
tarihine müsadif eden ~ar
tamba günü saat 11 de gay
ri menkul en ~ok arbrana 
ibale edilecektir. Sah, pefin 
para iledir mal bedeli ahn-
madan teslim edilmez mal 

bedeli verilmez ise ihale ka
rar1 feshedilir ve kendisin
den evvel en yüksek teklif
de bulunan kime arzetmi§ 
oldugu bedel ile almaga raza 
olursa ona ihale edilir o da 
raz1 olmaz veya bulunmazsa 
icra dairesince heman onbe~ 
gün müddetle arbrm1ya ~1-
kar1hr bu arhrmay1 alika
darlara teblige hacet olma-
YIP yalmz ilinJa iktifa olu
narak en ~ok art1rana ibale 
ediJerek her iki halde birin
ci ihale edilen kimse iki ihale 
arasmdaki farktan ve diger 
zararlardan ncs'ul oldugu vc 
tapu harc1n1n Belediye ve 
vak•f icramn ve yiil:de iki 
bu~uk delläliyenin mütteriye 

, ait olduiu ilin olunur. 

ka§1s1nda [Bristol Oteli] 
Kaloriferi asansürü, odalar i~inde akar soguk ve s1cak 

sulan ve odalarda banyolar1 vard1r. Salonlar1 gayet süslü, 
~ok temiz bir äile otelidir. Fiatler yüz~lli ( 150. ) iku~u§ta~ 
ba§lar. Bu otel ve Sirkecidek~ Osmamye otller.• . zm1rdek1 
Askeri otelinin eski kirac1s1, lzmirliler ve havahs1 halkmm 
yakmdan tam~1g1 ve sevdigi Ömer Lütfinin idaresi~dedi~. 

istanbulda lzmirlilerin yegäne bulu§tuklan ve b1:Ie,tik
leri, misafir kald1klan yer bu iki oteldir. Kendi evlerindeki 
rahata burada bulurlar. 

S. F erit ~ifa 

Bristol Osmaniye otelleri 
kirac1s1 Ömer Lütfi 

Kolonya ve 
esanslar1 

Her tasavvurun üstünde 
lätif ve sabittirler. 

Bahar 
Alttn damlas1 

Yasc111in 
Unutn1a bcni 

Senin i<;in 

Ful 
J)alva 

i\lanulYcl .., 
isimlerile yap1hr. 

Taklitlerini almamak i~in 

' f • d isim ve etikeerl tine dikkat e-
diniz. 

M. DEPO 



Sabife 4 

Safiye sultan 
1 

t 1)SMAN OGULLARI TARIHININ EN HA~METLI VE 
~ l:ANLI SAFHALARINA DAYANAN TARIHi ROMAN . . ~------~ 

- lKiNCi KISIM -

1 

J 1 

Esir Pazar1ndan Saray Ve 
Sultanl1ga ••• 

. 1 ---'!Jlit---
-3-

!I ~emsi • • her pa§a 1~1n, para, 
zaman uara idi 

1, ~emsi pa§a '>u haberi ahn 
. .- t;:a heman irkildi: Korfo va-
1 · isi hakkmda olduk~a malu

.nab vard1, ~ok zengin bir 
1 l1damd1. Kara Ali ne demek 
1 blarak bu iki k1ymetli eesiri 

1
11 'de kendisine getirmesin ve 
•. l~sir pazarma yollam•§h; Es-
' 1 ' "ere: 

'• , • ' - Bu kadmlarm §imdi ne-
' l·ede oldugunu bilir misin? 
t \Dedi. 

11 - Zannederim ki esir pa-
tarmdad1r. 

1 t Pa§a hemen el ~1rpd1 ve 
, cap1dan di§arda bekleyen 
i nazinedar kalfa i~eri girdi; 
1 ?a§a: 

- Safinai ! dedi. Kähya: 
iaber ver, ~u anda bana 
~sirciler kähyas1n1 bulsun ve 

1 , letirsin ! 
' } Pa§a, Estere ve Safinaz 
} 'calfaya istirahat etmelerini 
f' ie bildirdi, iki da dm d1§ar1 
1 ;1khlar. 

*** 1 f • 
1 • ' l§te... Bu suretle fstanbula 

: reldiklerinin ikinci günü sin
i - 'ora Bafu ile k1z1 Lükiya 
•t „ • k 1ems1 pa§amn onagma ge-
r ird1ler. Pa§a, Lükiyay1 pek 
~ . '~üzel ve maksatlarma elvi-
~ 1 itli buldu. faka onu da pek 
1
1' rfizel buldu amma... Yalmz 
l ' 1iri pek kü~ük ve digeri de 
r
1 . tlgnn bir kadm olan bu iki 
• 

1 
m iki güzelden onun bekle

;1 Jigi istifadepek ba§ka idi. 
1 1 p ) d"" .. „ d 1 , afa ,un ari U§Unuyor u: 

1 Korfo valisi, ne pahasma 
1 1 

;lursa olsun kans1 He k1zm1 
·· :sirlikten kurtaracakb. Bu-
1: ~ tun i~in de bu ana ve k1z1n 
; ;onaiJna misafir edilmelerini 
I · 

·, birer cariya gibi istifra~ten-
: ' · ok daha iyi buldu. Ve en 
. ~1sa bir zaman i~inde Vene-

' ~"' 11!!'11 .,. „ • .~ ~ a=.11 

diklilerle müzakereye gir1~

mek yolunda bulundu.! 
Aradan ge~en birka~ gün 

i~inde pa§a iyice dü§ündü 
ve nihayet Esteri huzuruna 
~ag1rd1; Ester yanma gelince: 

- Senin bana ~ok hiz
metler yapacak bir kadm 
olduguna ahhm yatb; fakat 
sadakatmdan nasil emin ol
mahy1m?. Dedi. 

- Pa~am .. Kendi fahma 
da bakbm; benim i~in hayat 
istikbal ve saadet, sizin yü
zünüzden mukadderdir. Ken
di menfaatimin iktizas1 size 
sadrkatbr! 

- Pek güzel. Bu Vene
dikli kadmm kocas1 neka
dar güzeldir? 

- Con, karunlar kadar 
zengindir. 

- Kar1s1m ve k1z1m kur
tarmak i~in fedakärhk eder 
mi dersin? 

- Fa1lasile .. Fakat.. 
- Zab asilänenize akd ög 

retmek hiddim degil,fakat.Mü 
sade bu urursamz dü§Ünce
lerimi arzedeyim. 

- <;abuk rsöyle . . 
- Pa§am, sinyora i~in bir 

~ey diyemem, ona kocas1-
na verebilirsiniz. Fakat Lü-
kiyay1 iade etmemek läz1m
d1r; öyle güzel ve ince fikirli 
bir k1z ... 

~emsi pa§a iri göbegi hop
lata, hoplata bir kahkaha 
att1. 

A cehut k1z.a... hare
mimde k1z kadm mi yok? 
Her milletten, her nevinden 
güzel bende pek ~ok! Bu 
kadm ve k1z yüzünden ben 
pek fidye alacag1m1 tahmin 
ediyorum. Para, ne vak1t 
olsa paradirl 

~II 
llbdll 

( Arkas1 var ) 

··.: Sihhat zabitasi 
. L • ---------- „ -----------
~II Nizamnamesi Tatbikine 

8a§land1 ••• 
, 1 • 
1. 

l ' 
. ~ehir meclisimiz 600 mad- maddenin uray ve halk1 ne 

t f elik büyük bir s1hhat zab1- gibi mecburiyetla altma ald1-
I , as1 nizamnamesi vücude ge- gm1 bilmiyoruz. 
• , 1 irmi§tir. ~ehrin s1hhab ile Bizce, bu nizamnamenin 
1 ' akmdan aläkas1 olan bu §ehrin bütün gazetelerinde 
~ ~ izamname Saghk Bakanhg1 v~. iri haflarla il~m läz10~d1r. 

11rafmdan da tasdik edilmi§ B_?Y!.e yap1lmad1g1 -~ak.?•r~e 
i e tatbik mevkie ge~mi~tir. buyuk emekler ve husnu vu-
' J Uray1 bu muvaffakiyetin- ~uda getirilen bu nizamna-

,· ' en dolay1 tebrik borcumuz- 'f eden hi~bir §CY bekleme-
~ r. 1 ur. Fakat, ~u ciheti de ileri mek icab edecektir. 

4 v.-------, · 1 1 lirmekten :kendimizi alam1-
i ·E oruz: 
l l Bu 600 maddelik nizam-
11 ~ 1 

amenin ~ehir halkma bir 
L° • pk ödev yüklemekte oldugu 
:1 ~ ,ikärd1r. 
• 

1 
Bu ödevleri yapm1yan yurd-

,1 a§ uray zabitasmm cezala
:1 :~e kar§1la~acak ve buradan 
t1 1 

?baren mcmnuniyelsizlik 
J 

1
t' '„,hyacakhr. <;ünkü, ne halk 
1
1 
~ de biz gazeteciJer bu 600 

Yanan tayyare 
karargah1 

Atina, [Özel) - - General 
Pepamn göstertigi lüzum 
üzerine Pire sahilindeki tay· 
yare karargäh1 bir harb teh
likesi ihtimalinn kar§t i~ ille
re naklini kararla§brmi§lar
d1r. Bu karar hükiimet~e de 
onaylanm1~hr. 

( Hallun Seti J 

Bir heyetimiz i 
Bagdada gitti 

istanbul (Özel) - Atlar1-
lar1m1zm neslini 1slah etmek 
i~in Arab ab sahn almak 
üzere bir heyetimiz bugün 
Bagdada gitmi§tir. Ahnan 
atlar haralara dagd1lacakbr. 

Askeri 
Okullar 

istanbul (Özel) - Askeri 
orta mekttblerile liselere bu 
yil her senekinden fazla gir
mek istiyenler vard1r. ~imdi
den 10üsacaat edenlerin ade
di binleri ge~mektedir. 

Modakulübü 
istanbul (Özel) - Moda 

kulübünün kotresi on ki~ile 

bugün Pireye kitmi§tir. 
----~c:---•• 
U~ler 

Bela seli 
• 
ltalyoda bir köyde sei alt1n-

da 500 ki§i boguldu 
islanbul, 15 [Özel] - ital

yada Nolara köyü ans1zm 
su baskm1 altmda kalm1~ ve 
bu köyün i OO ki§i olan hal
kmdan 500 ki§iyi bogup gö-
türmü§tür. 

Sei, civardaki su bendinin 
firtma ile ans1zm y1k1lma· 

smdan bas1l olmu§tur. 
Bu kaza italyada derin bir 

tesir uyand1rm1~br. ltalyanin 
harbe haz1rland1g1 bir s1rada 
husule geien bu kaza, ital
yan köylüsü efkär1 üzerinde 
menfi bir tesir yapm1§br. 

~ ~ ~ ~ 

Bulgar hükUmeti 
Temel y 

zet 
s y1 geneloye 

·yecektir •• 
ar-

Sofya ] 4 (A.A) - ßa§bal<an To~ef haztrlanmakta olan 
temel yasn p rojesinin Eyliilde haz1r olacagm1 s öylemi~tir. 

Bakan1ar koreli sa!ähiyetli §ahsiyetler ve se~ilen parla
mento üyelri bu projcyi gözden ge~irecelderdir. Ve karar 

i 

konferats1 i~in 
_ Ba~tarafi 1 incide _ bir geneloy il~ degiJ~faJJ;ento~arafi~an v:~lec;tir. j 

cagm1 bay Lavala anlatacak- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ } 

15 ACUSTOS 

•• uc 
' ---oo---

Bir k1z1 ka~1r
mak istemi§ler 

Hükiimet önünden bir oto
büse binerek Bucaya git
mekte olan gen~ bir k1z1 
~izmeli ü~ ki§i kac1rmak is
temi~lerdir. Takib Bucaya 
kadar bir firsat elde edeme 
mi§lerdir. 

Otomobil Bucaya varmda 
§Oföre maksatlanm a~mi§lar 
ve soförün böyle bir i§e ta
vassud edemiyecegi cevab1m 
vermesi üzerine parasm1 da 
vermiyerek k1z1 ka~armaktan 
sarfmazar etmi~lerdir. Zab1-
ta bu ü~ ~ahs1 aramaktad1r. 

Hai yap1l1yor 
Mezarhkba§mda yaptml

mak istenilen büyük evkaf 
hali bugün ihale edilecektir. 
Halin elli bin lirad1r. 

lbaleden sonra heman i§e 
ba~lanacakbr. 

ihracat~1lar
brltalyanm görü§meleri, uz- On 1·k1• ada j 
la~brma komisyonunun rapo- t m1z 
rundan sonraya kadar uzat- _ _ ••••••- 1 Bükre§ konsoloslugumuz-

okusun 
maga ~ah~mas1 ihtimali var- o·· f. .d d E • dan Tecim ve Endüstri oda-
d1r. Britanya delegasyonu r l 1 re 8 t1n a, rl tre yara sma geien bir yazmda ya-
bu manevralara aslä yana~- J ) b d ) • • 1 k banc1 ülkelerden Romanyaya 
m1yacakbr. l ar1 u a a ara get1r1 ece gidecck mallar kontenjane 

Muharrir, Baron Aloiziye Atina, 14 (A.A) - Royter ajansi bildiriyor : ise transfer muamelesinin 
verilen talimatm ingilteye On iki adada Rumlar hakkmJa s1k1 bir kontrol tatbik daha önce yapilarak Roman 
kar~1 tahrik edici bir yol edilmektedir. ' ya milli bankasmdan müsaa-
tutmaga mecbur edeb1lecegi Bu adalarda örfi idare ve muhasara durumu vardir. de almmas1 läf.1m geldigini 
fikrindedir. ftalyanlar tarafmdan tah!<i"'l Leryoz adas1 siJäh vc mf.him- bildirmektedir. Buna riayet 

Paris, 14 (A.A) - Bugün- mat deposu halindedir. edilmezse ithal edilecek mal-
kü gazeteler Pariste topla- Rodos ve Leryoz adala:mda bir~ok evlere el konmu~tur. larm kabul edilmiyecegini 
nacak olan ü~ devlet kongre- Bunlar Eritredeki italya cephesinden gelecek hasta vc yara- iläve olunmaktadir. lhracat-
sinde en ziyade ingilterenin J lara tahsis edilecektir. ~1larm1zm bu meseleyi göz 
alacag1 durumdan endi§e et- ~ lll"lll ;;--.. P"''ll "" 11 P'"''I ,„~,1 II'.!~ önünde bulundurmalar1 fay-

k d • • ••" • • • • • 1 me te irler. llWll ""'"' c:. 111:„11 i~. •I i,h„d 111„.d b.;:;.i d 1 d 

Bunu Pöti Pariziyen geze- lVl lt d d 3 1 
ir. oo 

te~~:~~0~1k~ ay~a;~1~~f~~~~ Q 0 Q QSln Q Halk ekmegi 
birinin diyeaine saldirmas1na • ccoo 1 -Ba~taraf1 birincide-

müsaade etmemesini uluslar lnnriliz filosunun mühim bir miyen ihtiläf vard1r, bu yüz-
sosyetesinden istemek üzere i.: den ekmek cinsi. fiatlart bir 
hükiimetin elinden geleni yap- k1sm1 tonlan1yor mu? türlü tabii hali alamamak-
masm1 pe§in olarak dilemek- "' tachr. 
tedir. Malta 14 lA.A) - Röyter ajans1 bildiri o: Son bugday buhram üze-

Bu his o kadar kuvvctlidir Deniz manevrelerine i~tirak edecek olan iki torp1l gemisi rine ekmek fiatlari iki kuru' 
ki genel se~im yarm yapilacak i1e iki torpito muhribine burada kalmas1 i~in cmir veril- yükselmi§ bu gayri tabii va-
olsa bu meselc onun esas ni~tir. ziyet yüzünden de - bugday 
noktasmi te~kil edecekt ir. istanbul 15 (Özel) - Mevsuk bir menbagdan verilen fiatlar1 indigi balde - ekmek 

- " - bberlere göre ingiliz donanmasmm mühim bir k1sm1 Malta fiatlari bir türlü inmemi§tir. 
Maliyede ~dasmda toplanacakbr. t§ unculara kabrsa, inecegi 

Bu tuplanhnm italyaya kar~1 bir nümay1~ oldugu söyle- de yokturl Tefli§ler yenler de ard1r. Memleketin her ihtiyac1 ve 
Varidat tahakkuk direk- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ istirahah ile alikah olan yük-

törü ßay Äkif Pura dün " " ~ 1# " sek makamlar, bu gari tabii 

mali e ~ubelerinden baz1la-

1 

Bek 'i·n r 1·ki.rleri· vaziyetin kaldmlmas1 i~in 
rmi tefti~ etmi~tir. T ~ ~ah§miya ba~lam1~lar ve dün 

• 
0 halk ekmegi„ namile bir 

120 llkte~rin 9 35 • • 0000 ekmek tipi meydana getir-
~ H tl b f•k• J • mi~lerdir. pazar gÜnÜ 1 erID arI§ 1 Ir er1ne uygnn Halk ekmegi, ucuzdur, 

1 
Berlin 14 (A.A) - Siyasal Cevenler Bay Bekin görüc:.me- ucuzluguna ragmen gloten 

MEMLEKETIN HER TA- ~ d 
RAFINDA GENEL NÜ- ltri hahkmdaki Helsinfors bildirigini mcmnuniyetle kar~1- ve pi§irme itibarile iyi ir. 

hmi§lardlr. F1r10c1 ile uncu ihtiläfm1 hal 
FUS sAVIM1 YAP1 t kt f l · Finlandiya hükumctinin yabanc1 siyasaya dair olan telek- e me e ve mnc1 ara yafa-

LACAKTIR Mlerinin Hitlerin ban~ ve anla§ma siyasasmdaki prcnsib- mak hakki biraktadir. 
1 Nu .. fus say1m1na esas Bugün halk ekmegw i hak-- l~rine ve ama~larma uygun oldugu söyleniyor. .., 

olmak üzere belediyelerce kmda kat'i karar verilecek-
~~. ~~~~~~·~~~~~~~~~li;'\ 

bütün binalara numara ko- ir M tir. 
nulalacakhr. ft lzn1irdeki !• l~vlü) Panay1n i<;in ~ $unu evvel söylemek li-

2 - Numaras1z binalarda ~ ll l ~ z1md1r ki, halk, böyle bir 
oturanlar hükiimetc haber ~ a.An arlnlZl u ekmege ~iddetle mühta~hr. 
yermege mecLurdurlar. Otur- ~ ~ I"' k ) 
tugu bina numaras1z oldugu u u ~l an eser er 
halde haber vermiyenlerle ~ izn1irde cok sa ti]an ve sevilen n Tiirk Hava kurumu ( Ha-
bu numaralar1 bozan ve si- ~ ~ vac1hk ve spor mecmuas1 ) 
Jen ve k~ldiranlan i~in para fi HALK N SESi " ~ nm yüz k1rk sekizinci say1s1 
cezas1 vard1r. ~ " ~ inti~ar sahasma ~1km111ttr. 

Ba~v"ekälet istatistik : gazetesiue veriniz, bundan ~olc istifade edccei(siniz. : Okuyucularm1za tavsiye ede-
Umum Müdürlügü ~)5;t;IJi::.ta~~~-„~~.;;1J;;..t;:;1J;;.t;;1~..,J1 riz. 


