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Hakeme tokat 
Pazar günü stadyumda 

gene bir hakem dövüldü. 

ADNAN BILGET 

yoktur. 
----~-~---~---00--------~--------- • •• idler veriyor ~imdi ikinci bir noktay1 

gözden ge~irelim: ccASrl haz1rda dünya 1 en bü-
1 or 

1 u 
Panay1r i§leri i\:in be§ on 

günd~nberi Istanbul ve Bur
sada bulunan doktor Beh~et 

Daha önceden ayni yerde 
bir hakem, be§ hakem, on Hakeme kimler itiraz eder? 

yiik 1adam1d1r," d. hakem de dövülmü§tü. 
Dövülen arkada~ ince duy 

gulu, s:ok kibar ve ~ok onur
Ju bir sporcudur. Bir banka 
memurudur. Sosyal yeri ve 
~erefi dövenden bir ka~ kat 
üstündür. Bu temiz ve duygulu 
arkada§, ( K. S. K ) h Esad 
spor bilgisine dayanarak ver
digi bir kararm aksülämeline 
ugram1§br. Tokat ve yumruk 

Dikkat edilecek olursa ha
keme itiraz edenler ekscriya 
günüo §ämm lehlerine ~evi
remiyen tarafm oyunculann
dan olur. 
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Kahirede ~1kan Elmukat
tam M1s1r gazetesi 8 temmuz 
tarihli say1smda Cumur Ba~
ka01m1z Ttatürkün lngiliz 
gazetecisi Mis Gle dise ver
digi diyevi tefsir ederek 
"Atatürk ve Uluslar arasmm 
umumi vaziyeti„ ba§hkh bir 
betke ne~retmi~tir. M1s1r ga
zetesinin bu yaz1s1m ne§re
diyoruz : 

Türkiyenin kurtar1c1 cümur 
reisi Atatürkün matbuat mü
Dlessillerile, siyasi mesail 
hakktnda, ~ok görü~medikleri 
gibi, ulusJararas1 siyasetine 
de taurruz etmedikleri ve 
bir fey söy)emek istedikleri 
takdirde, söyleyecekleri sözü 
öz memleketinin siyasetine 
ve memleketi i~in yapmak 
izaha hasreyledikleri ve ek
seriya söz söylemeden evvel 
dü§ündüklerini tatbika ba§la-

Tarihsel 
Ara§tirmalar 

DAHI SAN'ATKÄR 
ku· MIMAR SiNAN 
tD' Tür~ tarihi ara~brma ku-
a:tl rumunun verdigi rapor üze-
nJ tine Türk san'atmm ulu ve 

dahi ustas1 koca Sinanm ha
Yat ve eserleri hakkmda bü-

8 Yiik bir kitab vücude geti
rilecektir. Dahi Türk san'at
kärinan iskeleti hakkinda 
baZl ara§brmalar yapmak 
büyük üsta :Im mezar1 a~1I
nn~ ve laz1m geien incele-

g• tneler yapdd1ktan sonra ta
rib kurumunun ve uzmanlarm 
huturunda büyük sevgi ve 
sayg1 ile iskelet tekrar gö
rntihnU§tür. 

d1ldari herkescc maliimdur. 
Bu böyle olmakla berab "r 

Atatürk, bu as1rlarda ulus-

lar arasmm ~imdiki vaziyeti 
hakkmdaki baz1 dü§ünceleri 
ni izaha lüzum görmü~ ve 
Deyli Telgraf gazetesi mu
babirine bu husus haklonda 

f Sonu 4 üncüde J 
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Salih Uz dönmü§tür. 
~arbny1m12 panayir i§leri 

hakkmda iyi haberler ver
mektedir. 

Bu habcrlere göre istaubul 
ve Bursa ~ehirleri panaym
nuza i§tirak edecekler ve 
panaymm1z Türkiyenin gü-
zel bir pazari haline getiri
lecektir. _ _ _......„ ......... -
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Borova ha§arat esistitüsü 

asistanlarmdan bay Kcmal 
on be§ gün mezuniyetle bu 
gün lstanbula gitmi§tir. 

Uzüm 
BA Y BEH<;ET UZ 

~ ~ ~ ~ 

alrnryor 

yemi§tir. 
Hakem nedir? 

Önceden bunu kavramak 
läz1md1r. Hakem, spor aJa
mnda §eref'i~in sava~lY~P~ 
iki kulübün mutlak itimadm1 
kazanrn1§ ve o saläbiyetle.., 
sahaya ~1km1~, mes'ul bir in-n 
sand1r. Onuo mes'uliy~ti vic
danm.;._kar§tdir. Sahada li-

Maglub tak1mm oyuncular1 

---------oooo sanslarim kontrol ettigi yirmi 

inhisarlar idaresi m1sket üzüm iki oyuncuya kar§l bi~bir 
sat1n 

borcu ve mes'uliyeti yoktur. 
8 emrini ald1 Yani o istedigini ve diledi- BA Y ADNAN BILGET 

w • • apan tavissiz bir karar alelekser asab buhram i~inde Mevsimin s1cak olmas1 ve- ruz kalmt§b. K1ymetli say- gmi Y • 
makinesidir. Idare :cettigi sa- bucalarlar. sair sebeplerle §araphk ve lavlanm1zdan Benal Nevzatl, · k d. 

Kämil, Sadettin Baylarla Bor- va§manm mutlak häkimidir. Eger günün §ansm1 en 1 
misket üzümler mahvolmak Verdigi ·karaPbüsbütün ha- taraflarma ~eviremiyen kulü-
tehlikesine ciddi surette ma- nova ~arbayi Bay Fehmi d h. h. k. · 1 · 

Yiginin bu feci vaziyeti gö- tah olsa a 1, t~ 1msemn „ bün oyuncular1 sosya sev1ye •••••••••••••••••••••• „ h d k d .. t•• 1 
rerek inhisar Bakanhgma ve bahusus spor sa asm a ba imm an us unse er, ge-

ÖyÜnden ve banyo- ~ektikleri telgraf üzerine dün ki yirmi iki oyuncunun en ~irdikleri buhran hi~ bir za-
f k b · · • · k man kendilerini bir tac:kmhgw a 

1 
l h misket üzümlerin mübayaas1 u a ir 1braz„ses1 ~1 arma- "t dan at1ra r -- Sonu 4 üncüde - gw a haklan ve salähiyetleri - Arkas1 4 üncüde -

Bayrakhya tatil günleri akm aden halkm Bayrakh deniz 
hamamlarma gösterdigi ragbeti tesbit eden ve hususi fo
tografc1m1z tarafmdan ahoan bir enstantane. 
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i tal y a hi~bir suretle anla§maga taraftar görün 
miyor. Afrikaya yeniden 3 f1rka gönde~iliyor 

Roma [ Radyo ) - italya §imdiden haz1rlamyor. Bura- nu§malardan b1r§ey elde 
gazeteleri propaganda bakan da ~ok hakh tezlerini. anl~t- edemiyecegin_i kay~etmekte 
hgmm dokuzuncu resmi teb- maga ve kabul etbrmege ve demekted1rler k1: . 
ligini ne§rediyorlar. Bu teb- -Siyasal görü§meler.e g1-
ligde Habe§istana kar§I harb decegiz, fakat mesele~ oras 
hazirhklar10m ileriledigi bil- ' degil harb halledecekbr. 
dirilmekte ve Ducenin yeni- Londra ( Radyo ] - Lon-
den ü~ yeni firka te§kili hak drada bulunan Habe~ sefiri 
kmdaki emri bildirilmekte- doktor Martin bir lngiliz ga-

Bu f1rkalar tamamen mo- zetesine diyevinde ltalyanla-
t~r~z~ ( makineli ) ~lacakbr. rm Habe§istanda rastgelecek 
Bmnm kumandanhgma Ge- 1 · l kl boyJa an 

• •w • • eri zor u ar1 uzun -neral Dmto d1germm kuman 
danhgma General Riknrdo 
atanm1§lard1r. Ü~üncü firka 
yabanc1 memleketlerde bulu
nan Fa§ist ltalyan gen~lerin- 1 

den te§kil olunacakbr. 
Roma, [Radyo} - italya 

gazetecileri 13 agustosta Pa
riste italya, ingiltere, Fransa 
delegelerinin Habe§ mesele
sini konu§mak üzere topla
nacaklarm1 yazmakta ve §U 
mütalealar1 yürütmcktedirler: 

ltalya Ü~ler kongresine 

~h§acakbr. 
Yine ü~ler kongresinden 

bahseden diger bir k1s1m 
italyan gazeteleri de bu ko-

latrm§ ve modren silahlarm 
Habe§istanda hi~bir §CY yapa 

m1yacagm1 Habe§istanda cer 
... yan edecek biriharbin diger 
bölgelerdeki harb ~arlarma 

asla uygun dü§mP 'egini say
lemi§ ve tayyar Habe-

- Sonu 

Ah t A BÜYÜK ELBISE FABRIKASI ESKI BIT PAZARI me ve s1m NUMARA 15 - 17 TELEFON 2042 
Hereke, Feshane ve Karamürsel fabrikalanmn en zarif ve en dayamkh kuma§larmdan ü~ purova üzerine 2 2 liradan 26 liraya kadar mükemmel 
•smarlama elbise yap1hr. Yaptlacak elbiseyi mü§teri begenmezse ahoan kaparo tamamen iade edilir. Magazam1z1n levhasma dikkat ediniz 
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Yaz.an: ANRI FÖV ~ Atina (Özel) - ~ure.daki 
~a i Peroke tifatrosunda oyun 
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dt lngilizler birkar la2-1m patlat- yü cumhuriyet lehinde pro-
~ „ paganda yap1yor zanneden 

d1ktan sonra hücum ettiler seyirc.1lerden yi~~ tayyare ) 

8C Tahliye haz.1rhklar1 ilerle- : 
dik~e amirabn endi1eleri de 
arbyordu. Seddilbahir mev- · 

~ kiinin elde tutulmasma kar§I nc 
>ii karar verilmit olan kar~1hk-
Jc ta kendisinin e di~elerini bir 
:o kat daha faz.lala§bracak ma-

hiyette idi. Nihayet 14 bi-
1a 

rincikänunda Amiral Suvla 
ü ile Anz.agm bo§ablmasmdan 

sonra Seddilbahir mevkiinin 1r 
01 .dü§ecegi ~ok fena vaz.iyeti 
lo Babriye Nezaretine bildir-

äJ mck mecburiyetini bissetti. 
ti Sahilde munhzam muhare
\r beler yapdd1g1 halde yevmi-

lE ye yarah ve ölü miktan yüz
\1 lere ~1..1yordu. ~imal mmta

e kalar1 dütmana b1rak1ld1g1 
\1 halde Al~1tepe timalinden 
I! ve Anadolu sahilinden bütün . 
u saha)"a häkim bulunan Türk 
e toplanmn ate1i iki kat faz
il lalqacakti. Türklerin, bo§al-

blan mevkilerden toplarm1 ge
ie tirmege vak1t bulmalarmdan 
1a 

veyahud Alman obüslerile 
u 
Im mühimmab gel:neden evvel 

Al~Jtepe z.aptoli;nmad1k~a 
f'1 Seddilbahir mmtakasmm elde 
n 
.lj tutulmas1 kabil degildi. Ami 

ral, ~oktanberi zabtma haso 
ld ret ~ekilen bu mevki üzerine 

yapdecak bir hücuma yard1-r ma hazardi. 
~ 

t Fakat Al~1tepe zaptedil-
1,, medlk~e Seddilbahir mevkii
r nin elde tutulmas1 yüzünden 

li o0rduca yapilan fedakärbg1 
'li makul gösterecek bir dere
~ cede babri faydalar elde 
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edilmesi mümkün degildi. 

Gemi ate1inin malum olan 
tesiratma nazaran Amiral 
Al~1fepe üzerine yap1lacak 
'iddetli ve mü§terek bir hü

cumun muvaffakiyetle netice 
lenecejinden emin bulunu
yordu. 

Hakikatte vaziyet §U idi: 
Soo i1<i ay zarf1nda, Sahilde 
ki bir orduya donanmamn 

gösterecegi tabiyevi mua
venete itimad hem orduda 
hem de filoda kuvvetleni·· 
yordu ve bu hakikati Sed
dilbahir mevkii kumandam 
olan General Daviden daha 

iyi kimse bilmezdi. Bu ge
nerale yard1m eden filo Ed-'I 

a gar gemisi süvarisi ve mü-
J kemmel bir top~u zabiti olan 

kalyon kaptam ( deniz mira

lay1 ) Dentin kumandasmda 
•
1 idi ve donanma top~ulugun-
r da son defa yap1lan yenilik
~ ler baiJbca onun himmetile 

olmu~tur. 4 
Bu tarihten birka~ hafta 

evvel general Davi gemi top
larma · olan itimadm1 tecrübe 
etmi1 yeni Kirte de1 elerinin 
iltisak noktalarmdan dül1man 
hatlarmm vücuda getirmi§ 
oldugu müz'i~ bir ~1kmhy1 
geri sürmek i~in kaptan 
Dent ile beraber bir tabiye 
pläm tertib etmi~ti. Bu ha

: • ~ reket ~abuk ve tam bir mu-
1 ~ : vaff~1yetle yap1ld1. 1ngiliz.ler 

'•. birkQ~lig1m patlatt1ktan 
f sonr cum "ler ve kap-

'J „ 
1 / ~n Dent „. „ ateti 
r' 7~ # / ~L -:'"' \ 

• "J --.... ... 

Türk top~ularmm manevi 
kuvvetlerini o derece k1rd1 

ki ingilizler bu mmtakayi 
zaptettikten sonra pek az 

zayiatla tahkime ve emniyet 
altma almaga muvaffak ol
dular. 

MONiTÖRLERiN A 'rE~iNi 
TAKDiR 

Bu hädisede douanmanm 
gösterdigi büyük muavenet
ten §Üphe etmege hi~ §übhe 

yoktu ve o günün hareke
tinden bahseden karargäh 
raporlar1, gemilerin yard1mm
dan her zamankinden daha 

kuvvetli bir Jisanla bahedi
yorlard1. Rrporda ~öyle de
niliyordu: "Muvaffak1yet ba§-

l1ca Edgar gemisinin müessir 
ate§inden ileri gelmi§ti.„ 

General Davinin raporu 
daha ileri gidiyor ve moni
törler hakkmda da ayni de-

recede takdir beyan ediyor· 
du. Bu raporda deniliyordu 
ki: "Bütün görenler monitör-

lerin ate~inin s1hhat ve k\y
metini takdir etmi§lerdir. 
Fakat asil mihirn olan nokta 

hücumlarda ordu ile donan
ma birle§ik hareketinin arbk 
bir hak1kat hrline geldiginin 

görülmü§ olmas1d1r. Öyle bir 
sistem tesis etmi§tir ki, daha 

halinde gerek hücumda ve 
gerek müdafaada ~ok kut• 
retli bir ämil olacaktH''." 

Rakorun bu fosmmda mü
baläga yoktu. <;ünkü hava, 
tayyare ve balonlarm hava

lanmasma müsaade etmiye
cek derccde fena oldugu i~in 
ate, gözetlemeleri hususunda 

bunlarm yard1m1 olmaks1zm 
elde edilen netice fevkaläde 
idi. 

General Davi, ... o§altma 
meselcsinde General Monro 
ile hemfikir ve Al~1tepe üze 
rine bir hücum daha yap1l
masma da ayoi d t. recede 
muanz olmakJa beraber de-

nizden yap1lan top ate§inin 
k1ymeti hakkmda fikiren bü 

yük bir intiba has1I eyle
mi~i§ti. 

( Arkas1 var ) 

asken sabneye hucum ede-

rek artistleri dögmeye ba§
lamt§lar, seyirciler de i§e ka
r1§m•§lard1r. 

Süel devriyelerle takviye 
edilen polisler yeti§erek tay
yarecilerden önayak olanlari 

yakalay1p karakola götürür
lerktn i~lerinden baz1lan 
ka~m1.§lard1r. 

Yang1n 
Dün gece, Balc1larda Aziz

Jer sokagmda Ahniet ~ev-

ketin 3 numarah ok~izen ve 
makina tamiraneslnin üstün
deki bekir odasmdan yangm 

~1km1~ ve itfaiyenin derhal 
yeti~me ile ehafa ya.y1lmade.n 

söndürülmü§tür. Yangm so
nucunda blr yatak ve bif' 
yorgan yanm1~br. 

Düzeltme 
Itmir birinci icra memur

lugundarr. 

lialkm ( Sesi gazatesinin 
30-7-935 tarih - ve 2537 say1h 
nüshasmda ikinci sahifenin 
ü~üncü sütununda Urlah Fat· 
manm gayr1 menkullerinin 
sah§ ilänmda birinci artbr
mas1 1-9-935 Per1embt ~-e 

ikinci a.rthrlila'\ 17-9-935 
Cumart:(lel oiarak gösterilmi§ 
bede &nezkur gayr1 rn~nkul„ 
ierin birinci artttrmalan 5-9 
935 Perfembe 'Ve ikinci art
hrmalar1 da 21-9·93$ Cumar
tesi gUnleri saat 11 de yap1-
lacag1 tashiben ilän olunu. 

9 Eylül 
Münasibetile 

Panay1rda pavyon a~anlara 
kolayhk olmak üzere levha, 
tezinat yagh boya vc her 
türlü dekorntif i§ler görül
medik, i~idilmedik bir ucuz
lukla d e1 uhte o!unur. 
Her nevi fotograf i~Jerinde 
rekabet kabul ct mez fi tlar
da yap1hr. 

<;ivici hamam kar~1smda 

1Havai sakak 3 numarada 
ressam Kämil ve foto Ke
mal Bilgili. 

---------------------~---------------------------
izmir Muhasebei Hususiye 

müdürlügünden: 
idarei hususiyeye ait olup Bahribabada käin 104 no. h 

evin tamiri tarihi iländan itibaren 20 gün müddetle eksilt
meye kon"'lu§tur. Bedeli ke§if 257 lira 16 kuru§tur. $eraitl 
ögrenmek isteyenlerin her gün 9 dau 12 ye kadar bususi 
muhasebe müdüriyetine ve yevmi ihale olan 22-8-935 Pc:r
§embe günü depozito makbuzu veya bank mektubile encü-
meni viläyete müracaatlar1 ilän olunur. 2464 

izmir Muhasebei 
Müdürlü2-ünden : 

Hususiye 

ldarei hususiyeye ait olup Alipa§a meydanmda käin 20 
numarah bir bap dükkämn arhrma suretile ü~ seneligi icara 
verilecektir ihale günü iländan itibaren on be§ gün sonrad1r 
talip olanlarm ve 1eraiti görmek isteyenlerin her gün do
kuzdon on ikiye kadar Muhasebei Hususiye müdüriyetine 
müzayedeye i§tirak edeceklerin de 19/8/935 Pazartesi günü 
depozito makbuz.u veya banka mektubunu hamilcn encümeoi 
viliyete müracaatlan ilin olunur. 2463 

Atatürk 
Me§hur Yunan Muhrrrirlerinden: Pavlos Argiru'nun Eserindea Sa) 

•• 
Universitesi ----oo---
Ankarada kuru]acak 
Üniversite bu yd 
A~1Jacak 
Ankam (Öiei) - Kültür 

Bukanhgmm Ankarada kuru:. 

lacak Atatürk Oniversi\e~ 
i~in tctkt)catta bulundugunu 
bildirmi~tiin. Telkikler, ku· 
rulmas1 kat'i §ekilde karar-

la~m1~ olan Üniversitenin bu 
y1l tesisi imk nlanm bulmak 
i~in yap1hyordu. Haber ald1-

- tKlNCi KISIM -
- YAKAN A$K -

-15 -

Madam Emilya, degirmenci ktz1 
ile hususi bir göru1me yapb 

1 
gecesi haydudlar ma~ 
i~in busust ve gü1al bit 

( 
• 

1 

g1ma göre bn yolcla incele
meJer yapan heyet ~ah§mala
rm1 bitirmi§, haidad1g1 pro-

je ve pllnlar1 Kültür Baka
mna vermi~tir~ 

<;ak1c1 Maryamn bu vazi• 
yetini ve halini gözünden 
ka~1rmad1; ve araya girdi t 

........ Bu k1zm güzelligi ba
,ma belä getiren ve daga 
~1kmasu11 mucip olmu§tur. 
Bunu i~in bu k1z her zaman 
hürmete IAy1kbr, decli. 

~ad1r kurmu~lardt bu ~·· 
d1rda, madam Emilya, mabut ~. 
Ay~esi ve deyirmenti klil r; 

Bakari • Saffet Anken bu 
günden itibaren bu raporu 
tetkike bä§iam1~br. lncele
rnelerin verdigi neticelcr Ata-

türk On! ers~tesinin mevcud 
tahsisattan isbfade edilerek 

büt~eye fatlt\ yuk olmadan 
bu y1l da kurulabilecegini 
göstermi~tir. Kiiltür Raka.bl 
bu imk~t'llar1 tall~k~uk etti-

i.. \. 1 
rereK merulekete ultür ija-
nmda y~ni ve yüksek bir 
hizmette bulunacak.tir . . 

Atatürk Üniversitesi 1~10 
gelecek y1l Kültür bakanhg1 
büt~esine ayrica bir bu~uk 

milyon lira tahsisat konula
cakbr. Ünivcrsitenin Anka· 
rada bu ytl a~1lmas1 kabil 
olacak fakültelet·i funlarchr: 

Po:titf ilimler fakilltesi1 
PedagoJi fal-.Mlesi (heden 
terolyesi enstitüsü ile, resim 

Madam Emilya, kendisine 
mahsus ve §eytani zekäsi1e 
va7iveti l avracli ve : 

_:: Beb de bu söylemek 
istiyorum! dedi. 

- Bununla l)eräh r; geh~ 
ha~yan kansmm sesinde hä
lä bir ac1k, bir memnuniyet-
sizlik vard1. 

Vaziyet de §Udur, ~i ~ü
zel madam Emilya, daglar
da <;ak1cmm yanmda gen~ 
ve güzel bir Rum k1zmm bu-
lunacagm1 hem tahmin et
memi~ ve böyle bir vaziyet 
kar~1smda kalmca son dere· 
ce can1 s1k1lm1~br. 

Emilya, vu vaziyet kar~1-
smda alacag1 yeni tedbirle„ 
ri te1bit edih~cye kaclar, sa
kin ve aläkas1z gibi görün-
mege karar ~erdi, 

1 -4-
A P s 1z1 n teklif edilen 

1 ir gezind 
1 

RmÜyamn f;,ak1cmm Bozda 
gmm cteklerinde bulunan ka-

ve eli§leri enstitüsU) bu fa
külte,Y"e bagh ö~acakbr. Bir 
tarih ve cograf ya fakültesi de 

esasen a~1lat:ak Sldugundan 
bunlar cla \1niversiteye bag-

rargähma ziyaretinin ilk lanacakhr 1 
1 •• - • •4'. 

Kültiir Bakamm1z Saffet U •• • 
Ar1kan Atatürk Üniversitesi Zllm p1y&S8Sl 
i§lerile de me§gul olmak üze

re yakmda lstanbula gide
cektir. -....-

Nas1l a~1lacak? 
1 

Y eni y1l üzümünden tim
' cliye kadar lzmire 300,4000 

Tu 
.. rk ! ~uval kadar kura üz.üm gel• K U§U i mi~tir. Buaiinlerde önemli 

miktarda ilzüm gelecegi uran-
~U besi a~1J1yor lanmaktad1r. ---oo-=-- 1 Üzüm piyasasn11n aym 13 
I~us n1ütehass1slar I ünde ac1lacag1 uranlanmakta 

dün clk~an1 .rrckliJcr 1 iside a~th§ tarihi borsa y6-
;." netim kurulunce tesbit edi-

izmirdc a~1lacak olan "Türlc lecektir. 
ku~u " §Ubesinin tesis ede
cegi u~u~ nlam U'Ütehass1s-
lan Rus tayyarccilerinden 
Anohim yoldn§ ile diger iki 
arkada~1, dün ak§am Afyon 

trenile §ehrimize gelmi~ler 
ve istasyonda tayyare kuru
mu müdürü Demir ~evki ve 

diger baz1 zevat tarafmdan 
kar~1lanm1~lard1r. Misafirle
rimiz burada alan i~in mü-

said bir ycr arayacakJar ve 
bir hafta kadar kalcaklar-
dir. 

11 T•irk ku§u „ ~ubcsi te
sis edildikten ve u~U§ alam 
da tamamen haz1rland1ktan 
sonra 1zmir gen~lerine mo
törsüz tayyare ile u~u§ ög
retilmesi temin edilmi§ ola
cakbr. 

Acele sat1l1k 
Kar§1yaka Banka sokagm

da 24 - 66 n umarah evler 
acele sahhkbr. 

idarehanemize müracaat. 
1-6 

izmir birinci icra mernur
lugundan: 

lstanbulda <;i~ek pazarm
da 6 parmak hanmda 10 
numarah yaz1hancde Refail 
KoryeJ. 

lstanbulda <;engel köyünde 
iskele yanmda 6 numaruda 
Aleittin Salhanesinde Düreye 
vereselerine iläm ile borcu
nuz olan (792177) kuru1un 
verilmesi hakkmde adresini
ze gönderilen 31-471 numa
rah ödeme cmri ikametgih1-
mzrn mechuliyetinden dolay1 
bilä teblig iade olunmu' bu
lundugundan tarafm1z.a ili
nen tebligat icrasma karar 
verilmi§tir. Tarihi ilundan iti
baren 5 gün i~iode mezkür 
borcu ödemez veya bu müd
det i~inde bir itiraz1mz varsa 
icraya bildirmeniz ve yine 
bu müdder i~inde mal '1eya
nmda bulunmamz ve \bulun-
mazsantz hapb ile tazy1k 
olunacagm1z ilinen teplig 
olunur. 

Marya yatblat'. . s· 
Emilya, buodan hem tnema 

nun idi, hem de dejit r 
Emilya Ayte kad1n ile yal• ~ ~, 

mz, bat bafa kalmas1 ve mii;. r::;; 
zakere etmesi läz1md1. Bu :: 
Rum k1z1 buralarda ba11äa 
bal„ kE;silmi1tj. · 

Gilndüz t;:aktiülub yaiulidi 
i • k n madamm keyfmi a~1ran 

;r • ' • n, 
gece de detlenmesme man1 
oluyordu. Bununla beraber~ 
Emilya, degirmenci k1z1 Mar
ya iJe konu~mak ve fÜphe 
ettigi ~eyleri ögrenmek f1r
sab da ayagma kadar gelmit 
demekti. 

Emilya, yatbkbktan sonra, 
güya uyku tutmam1' gibi 
kalkb ve Maryaya : 

- Güzel Maryac1iJm; na• 
~nl olsa uyumuyorumt bana 
biraz arkada§hk yapar1D111ni 
tledl1 

Marya: bu tekhf e ! 
- Ba11üstllne Madadi j ; 

dedl: . . 
:::.. Do.f rlfsü „ : . Sehln U• 

görü~mek benl &8it Mo}~ 
ma gidiyor. <;ok kan1 s1ca~ 
ve güzelsin l Burada hepiniz 
güzel ve iyi insanlars1n1z .. 

- Madam, biz misafirleri
mizi memnun etmek i~ln el• 
den geleni yapatti; 

- Evet.. Elinizdeb s@ien; 
den fazlae10l ylp1yl.,.Ubui, 
göriiyorum ki Efenite het 
suretle bagb ve efenile hep 
benziyorsunut ! Fakat bau 
gösterilen bu hü1tl kabul• 
ben henü1: kat'i bit m&nl 
veremiyorum ve diyoru •• kl 
bunlar cali bir tak1m neza
kettir ! 

- Cali mi?. bayir madaibt 
harl 

- Belki degil. Fakat beö 
böyle tasavvur ediyorum. 

- <;ak1c1 efemiz, medüi 
hissiyabnda her vakit aami · 
midir! <;ünkli hi~ bir kimle• 
den ~ekindigi ve korktuiä 
yoktukr! Y aln1z <;ak1c1, 4tü
ralardaki haydudlar1n hi~ bi
risine benzemez. 0, bir bay
duddur, fakat baydud olma· 
d1g1 zamanlarda da cihan1n 
eo iyi, en iyi kalbli bir adam· 
dir. Haydudlugu bile ba1ka 
türlüdür. Adam!öldtiriir, hem . 
be' on kitiyi birden ;gözftnß 
k1rbmadan, hi~ ac1madan. 
F akat bir insamn da en 
kü~ük elemini bile pay
la§Ir, onunla beraber •i· 
lar. <;ak1c1y1 kanunlar, ahllk 
lar mahküm etmi§tir. Pek 
hakhd1r. Fak1c10m bu civar· 
c..a ak1betine ,imdiden g6z· 
ya11 döken binlerce insan 
vard1r. Has1h diyebilirimki 
<;ak1c10m daga ~1kma11 bir 
acibedir. 

(Arka11..,. 

d 
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~}ahili ve ~ocuk hastahklar1 
• . cloktoru : AT ALKIN 

·· Mahmut Sevket 
RUSVA DAR0LFÜNUNUNDAN MEZUN 

J)jpJoma Numaras1 448 - :l48 
HeraUn saat 15 - 18 ze kadar Kar,1yakada inkdäp soka

janda J5 numarada huauai hastalar101 kabul etmektedir. 
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( Halkm Sul ) 8 A(';USTOS 

Tecrübeli bir : 
muallim 

Sinir hastal1klar1na ~are bulundu. 

ilk ve Orta mektebleri 
talebelerine ikmal derslerini 
az zamanda büyük bir gay
ret ve gayet ehven ücretle 
~ok kuvvetli ~ab§br'tp yeti~
mek üzere hususi ders ver
megi teahbüd ve muvaffaki
yet tem:n eder. 

Ad Arabf1nn1 reS : Yagc11:a r 
sokag1 ARiF OKURER. 
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Kemeraltr 
Hiikfimet 

Kar~1smda 

Seyredenler -~u kadmcagaz kederiuden, düllüncelerinden ~1ld1racak diyorlard1. Fakat 
baz1 baz1 Kabada)'I ve Yükselden birer tane i~tihahk alm1ya ba~ladiktan sonra keyfine ve 
ne§1esine payan bulunm1yor. 

NE DEN Mi? 
i§te Bak1n1z Neden ! 

HERKES SORUYOR i 
Neden (~emsi Hakikat) m bükumet konaj"1 karJ1smdaki 

(Ucuzluk Sergisinde) 
1 - Mü§terilerin ak1m göze ~arp1yor ? 
2 - Buradan ah§ veri§ edenlerin yüzü güler ? 
3 - Herkes herkcse bu Ucuzluk Sergisini tavsiye edip 

duruyor? 
(:ÜNKÜ: 

1 - Uucuz mal satan bu müessese ucuz mal sabn ala
bilmek i~in hi~bir zabmetten, hi~bir fedakärbktan 
~ek1nmez. ' 

2 - Mü§teri aldig1 her§eyden ve burada gördügü nazi-
käne muamele ve kolayhklardan memnundur. 

3 - Herkes, herkese bu serg'iyi tavsiye eder, ~ünkil: ~u 
retle tavsiye ettigi adamm arkada1hgm1 ve mm-

neHarftgm1 kaza01r: 

: ~1c;k1c1clt::lc1cltclt;klt:lt:j:Jc;kl\:~~~ 

1 TA YY ARE SJ~EMASJ T3\~in 
BUGUN 

iki büyük filim birden 

1 A§1klar Ot eli 
1 

ANNY ONDRA 'nm 
~aheser Komedisi 

iki Yüzlü Atk 
FRANSIZCA Sözlü, §ark1h büyük film 

...:__( S 1 N E M A )--
jj Hergün saat 16 da, Cumartesi ve Pazar gönleri sPat 
l( 14 de ba§lar. 
8'Pf.~JF~'F'I=~~~~...-..-~ 

• G E L I Y 0 R ~*******:tcö:t:lc'~üö~, 

anayir A • 
Ant-.iu.l iamir panayirl 

lzäircle olciuiu gibl b•r ~e· 
li• •ebae ye ~fek tohum• 
lin ki11a;evl gübreler, kim
·~•i me~e aiad, sebze ~e 
~ ~lflal'i ve ~etid alet• 
~~ . panayirl de lzmirdedir. 
: lllii 8ntlbde a. Meram " to
h.ulil ma;aza11n1 bilmiyen. 
iiraat~1 park~• ve ~i~ek~imi 
tilctur.: 

DOfrüdan d91'riiya eft yük 
~ finlalula ibßnaaebeti 
01aa Merim tohum matawa 
t.ö .eue paaa;lr i~inde pa
~s .Y:'pacaklar i~in sengin 

t;i~ek \le aga~ koleksiyonla
flni enu1~ hai1r bulunduru
yor. 

Pavyonlarmt aga~ ve ~i
~eklerle süslemek istiyen sa-
)'1ii mil,tetilere büyük kolay
hklarla panayir sonuna ka
dar bak1c1 kendimize äid ol· 

' 
mak üzere pek müsait ~e
raitle anla§thr.. Mcvsimlik 
sebz.e ve ~i~ek tohumlar1· 
m1z1 gümrükten \:ektik .• 

Hisarönü 
Telefon 3478 "Meram „ 

Hilseyin Avni 

aat meraklrla

hastahkJar n1liteh~~ss1~f „ 
~ Basmahane istasyonu kar§ismda D1bek sokak ba1m- )+ 

1 da 30 say1h t!V ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )l 
•• ak~am saat 6 ya kadar hastalar1m kabul eder. ~ ~ 
~ Müracaat eden hastalara yap1lm~s.1 läz1mge~en sair „ E~~~:11

• 
+< tahlilä.t ve mikroskopik muayeneleri de veremh hasta- „ m G .. 1 ·· kl . . . „" lara yapdmasma cevaz göriilen Pnomotoraks muayene- „ s oz u erlnlZl 
+( sindc muntazaman yapd1r. Telefon: 4115 )f. ~ « „ a 
4M~~~:'f==R=:'f=~~~~~.--..--~~„ ~ F enni varl1gi ile tan1nm1s 

Bol <;e~itli daima ucuz sa tan Kiral~k asri hamam 
Tepecikte H läl mevkiindeki (Hilil) ha.mam1 kir.abkb~. Bu 

hamam §ehrimizin en gi1ze) ve asri bamam1d1r. l~mdek1 dut 
tertibab mükemmeldir. Görmek i~in bamamm itsaJindeki 
Hiläl fmnma, anla~mak i~in da " Halkm Sesi „ gazetesine 
müracaat olunur. 

---------------------------------~--------------------~ 

· S. F erit ~if a 
Eczanesine m 

~ 
~ 
E sorup fiatögrenn1e-

am· 

müjde IDRAR T AHLiL1i fi d k ,. ] -m en. at 1yen a ma-

~
. 

ID 

ntl 
n. 
en 

rina 
Hayabn1zda saat tamirab derdinden kurtulmak vc bir 

defaya mahaus yapbrmak isterseniz bir defa magazam1za 
............, kendi menfaabn1z icab1d1r. Tamirat teminath 

Ye '-ni olup muallim, zabitan memurine i~~iye 

Yüzde 30 uskontoludur 
Her nevi cep, kol, masa, divar saati n1evcut 

01-p hediyelik e~ya li ahi bulnnnr. 
Fantazi gühik camlar1n her numaras1 

ldb;i$tir. 
tza..lr Kemeralb Emirler ~pa1 aiz1nda Numara 74 

TEKIN KUBILAY 

Kimyager Abdüsselam Ak-
günlü Laboratuvar1 

Saghk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler sokagmda 
Beyler hamam1 yanmda 72 numarah daireye ge~irilmi!}tir. 
Amerika, fngiltere, Fransa, Almanya ve lsvi~rede 'f edkikab 
kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde ldrar ve kan 
tahlilleri KÜRi enstitüsünde Smai ve maden tahlilleri üze
rine ~ah§an Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi-
si yapmakta oldugu gibi saym etibbamn gösterdikleri lüzum 
üzerine bususi ara§brmalar da yapmaktad1r. 

Laboratuvar hergün sabah yediden 
gece ona kadar &\:1kbr 

Telefon: 2025 

m y1n1z. 

i1GOZLÜK 
~ 

i ü~erine mfö1k~lleri
i n1ze cevap vertr 
f!1 m m 
ti m m a 

Toptan 
S. F erit ~ifa 

Perakende 
• Hiik6mef eczanes1 s1ras• 
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Safiye sultan 
OSMAN OGULLARI TARIHiNfN" EN HA~METLI VE 
KANLI SAFHALARINA DAYANAN TARIHi ROMAN 

-
- B1R1NC1 KISIM -

Venedik Asalet Tahtmdan istanbulun Esir Pazarma 
------

- 14-

~emsi pa§a, k1z1l Ahmedli 
hinedan1n1n son oglu idi 

Ve hakikat.. Gemi sahibi, 1 say1Jd1g1 gibi, rical ve me-
Kara Aliyi lstabula esir pa- murlar, agalar arasmda da, 
~a.r1n~ götür~ÜI ve olduk~a he1e avam gözünde hay1rhah, 
1y1 b1r para tle satm11h. iyiligi cihane §amil bir adam 

. Kara. Ali fstanbulda esir- olmak üzereJ tanmmt§b. 
aler e11nele ~ok kalmam11 Semsi pa§anm kendine 
ve beman bir konaga ~trak mahsus bir zevki vard1: Mev-
.edilmqti. zun vücudm, dinc ve tuvana 

*** delikanhlardan'tmürekkeb bir 
Bu konak, me1hur $emsi köle a ayma s;hib olmak. 

P&f&DID konait idi. Kadm cariyeler hususunda 
Bu konaga binbir ~e1id da ayni meraki vardt. 

insan girer, ~1kar. Hergün Bunun i~in $emsi Pa1anm 
-ögle ve ak1am ziyafetler ve- k 
rilir; ikiaci ve ücücü sm1f 

onagma, hatta zamanm pa-
padi§ahlan bile, bu se~ilmic;: 

haJk i~in be1er, onar sofra "i: 
kurulurdu. erkek ve kadm esirleri gör-

mek üzere giderlerdi. 
Bu ... Semsi pafa kimdi?. 
Osmanh imparatorlugunun i~te Kara Ali, -esir paza-

her itte iyiden iyiye ak1l er- rmdan bu me,hur sablm11tt. 
dirmit bir it adami idi. Kara Ali, bir defa daha 

Bir hauedana, Kizil Ah- dedigimiz gibi, ~ok zeki idi. 
metli ailesine mensup idi. ~emsi pa1anm gözüne ko-

Hanedan1 Osmanh hane- Jayca girdi. Rabat ve iyi 
dan1 taraftndan maglup edi- mevki kazand1. 
len hanedaulardand1. Bu Vazifesini son derece gü-
maglübiyetin ac1s1m, bu K1zil zel yayan Kara Ali, bir gün 
Ahmetli hanedan1 bekayasi, firsat dütürdü ve: 
pek ~ok nimet ve lütuf aör- Pa1am, dedi gölenim; kur-
mlit olmalanna ragmen..J bir banm da olm1ya hazmm, lä-
tllrlil unutam1yorlard1. kin ... 

Bu milthit kin, Osmanb Pa1a gülerek sordu? 
lumedan1ndau intikam almak - Dah yijksek bir mevki 
bevea ve arzusu bilhassa bu mi istiyorsun, yoks?. Diye 
~si Pqa da son dereceyi sordu. 
i>ulaUflu. - Evet pa,am, fakat ka-

$emai Pap, intikam1m ne ralarda degi, denizlerde.„ 
Mr isyan pkarmak, ne de -Ne demek istiyorsun?· 
:suikucl yaparak almak siya- -Pa1am ben bir deniz 
aetini takib etmiyecek kadar korsamy1m; senelerce deniz-
zek1 „ .. hilekir bir adamd1. de ~ah~hm. Denizlerde ~ek-

Son derecede girgin, ~ok mit oldugum büyük izttrab-
zek, - bir besah ve maksada lanm varcl1r. 
dayaomak fartile - hediye -~imd; de bir 1zbrabm 
ve inayederi pek boldu. Bu yok ya. 
sayede, hayabna dü1man ol- - Ha§a - pa~am„. Hi~ bir 
dutu Oamanh saraymda en 1zbrabm yoktur. 
sadak ve fedakir bir bende ( Arkas1 var ) 

8 B Ci E ~ 
•• 

Bir gelin Uzüm al1n1yor 
Kaynanas1n1 öldürdü - Ba~araf1 1 incide -

Ala1ehirde Ahmed karis1 
Emine isminde bir kadm kay
aanas1D1 feci surette öldü
riilmüttür. 

Emine alb ayhk evlidir. 
Fakat dört aydanberi r<oca
a1ndan ayn, babasmm evinde 
yqamaktadir. 

Bundan bet on gün evveJ 
kocas1n1n evine dönmü§. ko
ca•• yaylaya gidince kayna
D811DI uyurken odunla öldür
mllf. bir hendege gömerken
de 28 yerinden b1~akl<>m1§
br. E1yalar1m da yakm1~tir. 

Ahmet döniince annesini 
sormut fakat: - Anan azd1, 
Borgäz kövüne evlenmege 
gitti! cevabi01 alm1,t1r. 
Cinayet gelinin yakmag1 unut 
tuju kunduradan meydana 
~m•t ve muhtar Emineye 
cürmünü itiraf ettirmi' ve 
16müldügü yere gittikleri 
saman maktullin sevgili ke
disini mezar üzerinde bekler 
bulmutlard1r. 

Halk Emineyi par~alamak 
idemif, fakat alman tebirler 
aayesinde bune imkän veril
memiftir. 

emri gelmi~tir. 

Bu haber, misket baglan 

hamilerini ~ok sevindirmittir. 
F akat siyah üzümlerde ayni 
tehlikeye maruzdur. Bunun 
i~in siyah üzümler i~in de 
emir beklenmektedir. 

Haber ald1g1m1za göre, in
hisarlar idaresi bu sene käfi 

miktar taze ~ekirdeks1s üzüm 
de mübayea edece-ktir. 

Bu haber tahalr kuk ederse, 
kuru üzüm piyasas1 bir dere 
ce sglamla§hrdmi§ olac khr. 

Bornova 1arbay1 bay Feb
mi Yigin bu sabah Daraga

cmdaki 1araphk üzüm depo· 
sunu gözden ge~irmi1tir. 

... ·~ 1 -

Af rikada harb 
muhakkak 

- Ba,taraf1 l incide -
tistanda tahrip edecek bir 
:JCY bulam1yacaklarim i§aretle 
sözünü 1öyle bitirmittir: 

"Uuntmamak liz1mdir ki 
Habe§ askerleri ~ok cesur
durlar." 

( Halkm Sesi J 

Y ahudilerin htili 1 Sar1yer 
Yang1n1 
Söndürüldü 

00 

Alma1tlar bir~ok ahvalde yahu 
dileri tevkif edebilecekler 

Berlin, 7 (A.A) ·- Nazi 
Partisi ileri gelenlerinden 
doktor Zarnak Schvarges 
Korfs gazetesindeki hücum 
k1taatmm orgamd1r. 

Bir Almanm ne gibi ah-
valda bir Y ahudiyi tevkif 
edebilecegi hakkmda malü
mat vermekteoir. Tevkil bil
hassa umumi rezalet mahi
yetinde olan ahvalde yap1la
bilecektir. 

Makale sahibi diyor ki: 
Bu gibi ahval §Unlard1r: 

Bir Yahudinin Alman misa-
firperverligini suiistimal ede· 
rek bir Alman kadm1 ile 
halk arasma ~1kmas1, bir Ya 

11''"11 
~ •' „1 ~II 

llru1ll 

hudinin bir baloda küstahane 
bir surette gürültü ~1karmas1, 
bir Y ahudinin Alman kaph
calarmdan ·her hangi birinde 
gürültüyü mucib cvza ve et
var takmmas1. Bu suretle 
harekcr eden Y ahudi umumi 
nizam1 ihläl etmi~ say1hr. 

Bundan ba~ka Alman ru-
hu uyanahdan beri ceza Al
man hissiyabmn yaralanma
sma sebebiyet · veren bütün 
ahvale te~mil edilmek gerek
tir. 

E.ger Yahudi mukavemet 
göstercek olursa• Almanm 
§iddete müracaata hakk1 var 
dlf, 

Mugla, 7 (A.A) - Sar1yer 
yangm1 söndürülmü§tür. Yan
g1m söndürmek i~in halk, 
askcr ve jandarmalar ~ah,
m1~br. 

B. Nizamettin 
Adisababaya 

Vard1 
Adisababa 7 (A.A) - Röy 

ter ajans1 bildiriyor: 
Türkiyenin yeni ifgüderi 

1 
Nizamettin buraya gel".'i~tir. 

; Hakeme tokat 
1 - Ba~taraf1 1 incide -

1 sevkelmez. itidalle harekel 

Girid isyani 
1 

Siyasal bir kalk1nma olmay1p 
gÜndelik meselesinden ~1kd1 

ederek mukabil taran .>yunla 
altetmek isterler. Yok eger 
maglub tarafta dii§ÜhÜ§Ü 
k1t biri veya birka~1 bulu
nursa ve faraza hakem kendi 
taraflarm1 iltiz m etmif alsa 

tina 7 { A.A ) - Atina Ajans1 bild1riyor: 
Kerek resmig ve gerek gazetelerin de kay :lettikleri gibi 

özel haberler göre Kandiye grevinin ( ki ~imdi tamamen 
bitmi~ bulunmaktad1r ) hi~ bir siyasal mahiyeti yoktur. Ve 
sadece bir gündelik anla§mazligmclan ileri gelmi~tir. Bu an
lazmazhk dün kuru üzzüm ihracatc1lar1 i~~ileri arasmda ya
p1lan uzun konu~malar sonuncunda bertaraf edilmi~tir. 

11 dünden beri normal olarak ba~lamt§br. Adanm her ta
rafmda tam bir sükun vard1r. 

Belc1kan1J\ güney k1sm1nda 
bir haceri semavi 2öründü 

Brüksel 7 (A.A) -· Bir~ok yerlerde ve hele Bel~ikamn 
güney k1sm10da bir haceri semavi görülmfü;tür. Hnceri se-
mavi dogudan babya dogru az bir yükseklikte ve ufka mu
vazi olarak seyretmi1tir. 

lngiliz hükUmeti 

dahi bu kararlar onlara dai-

1 
ma ters görünür. Bunun so
nucu, äsabi bir adam i~in 
~ok kötüdür, tokahr ve yum
ruktur. 

* • • 
Pazar günü (K.S.K) h ha-

keme tokat kald1ran, yum· 
ruk salhyan oy'lmcu bir Al
hnorduludur. Biz ltmirio spor 
sahasmda Altmordunun bir 
~ok ~erefli neticeler de ald1-
gm1 da habhyoruz. 0 zaman 
bile bu iyi kulübila oyuncu
lar11 saha haricinden geien 
bir tak1m üzücü seslerle kar 
~1la§1rlard1. Sebebi, (K.S.K)h 
hakemi tokathyan oyuncunun 
tokath, tekmeli oyunu degil 
miydi? 

italyan gazetelerin·n ne§riya-

Altmordu kulübü, kardef 
Aydmh sporcularm kazan
<11klar1 ~erefJi neticeyi balta-
1 mak isteyen ve hakemi 
dögen oyuncuyu bir daha 
kadrolarinda oynatmamaga 
karar verdigi gibi Futbol 
Heyeti de iki y1l boykot ce
zas1 vermi„ tir. 

t1n1 resmen protesto ecJiyor 
. Lond :i 7 (A.A) - Röyte:r ajansmm teyit ettigt"' göre 
Itelyan gazetelerinin son zamanhrde ingi crc kar~t yapt k
la.1 ~id 3 li b ü •1 la · Ü'l me ingilter~ hükiimeti 26 Tem
muzda Londradaki 1talya11 bü„ük eh;iligi nezdincl.c l uvvetli 
te~ebbüslerde bul·1 :rn • r. Bu husu ta ifolyadan bcnuz hi~ 
bir ceveb gelmemii1tir. 

itelyaya 30,000 kentel p la-
mut bal1g1 gönderecegiz 

Ankara 7 (A.A) - Türkofi~ ba~kanhgmdan: 
Yap1lan te~ebbüs üzerine italya hülcümeti kendi ülkele-

rindeki konserve fabrikalar1 tarafmdan lrullamlmak üzere 
30,000 kentalhk taze palamut bahg1 kontenjani ay1rm1§br. 

~~~~~~~~ 

Dünkü toplanti 
•• 

Vaziyet· her halde hükumet 
ml:tdahalesini icabettiriyor 
Dün Izmir kuru meyva ih- Bunun~ün, lzmirimizin bu 

racat~1lar1 toplanml§ ve yine en muhim ihracat maddesini 
üzüm alivra i~ini l onu~mu~- kurta1 mak laz1m S'!eliyorsa 
lard1r. üzüm ihracatma hükiimetin 

Gazetelerden gizlenmek birän evvel emretmesi zama-
istenilen fakat bütün tefer- m .~rbk gelmi§ demektir. 
ruatile gazeteciler tarafmdan Uzüm müstahsilimize 5,5 
ögrenilen bu müzakerelerin 6,5 kuru§a mal olmaktad1r. 

ihracat~dar müstahsile bu 
paray1 vermek cihetini mü
dafaa ediyorlar ki i;imdiye 
kadar bu kadar feci bir va
ziyet olmam11br. 

neticei::! üzümlermizin üzüm 
ihracabm1z vc bagc1larm1:r. 
i~in hir müjde tc~kil etmiye
cek bir §ekil olmu1tur, 

Türkiye ~ampiyonasma ~1-

karken ver;Jen bu karar, Al
hnordu müdafaa hallan i~in 
ag1r olsa bile spor disiplini ve 
ahlak1 noktasmdan rrok önem
lidir. Hi~ degilse, bundan 
sonraki hadisler i~in iyi bir 
ders te!$kil edecektir. 

ADNAN BILGET ---100---
20 ilkte§rin 935 

•• •• pazar gunu 
MEMLEKETIN HER TA
RAFINDA GENEL NÜ

FUS sA YIM1 YAP1 
LACAKTIR 

1 - Nüfus say1mma esas 
olmak 1izere belediyelerce 
bütün binalara numara ko
nulalacaktir. 

2 - Numaras1z binalarda 
oturanlar hükümete haber 
yermege mecLurdurlar. Otur
tugu bina numaras1z oldugu 
halde haber vermiyenlerle 
bu numaralar1 bozan ve si-
len ve kaldiranlan i~in para 
cezas1 vard1r. 

Ba~vekilet fstatistik 
Umum Müdürlügü 

8 ACUST05 

Bir M1S1r 
Gazetesi 

• 

-Ba,taraf1 birincide

beyanatta bulunmu1tur. Ata· 
türk, Deyli Telgraf gazete· 

sinden naklen ne1retmit ol• 
dugumuz beyanabnda, umu-

mi vaziyeti pek a~1k bir au· 
rette izah buyurmu1tur. 

Oiger devleler önder-
ieri de Atatilrk gibi va· 

vizeti izah etmek yolunu tut· 

salard1, älem, ans1z1n vukua 
geien bu gibi vaziyetlerden 
kurtulurdu. <;ünkil bu ijbi 
vaziyetlerden kurtulurdu. ~j. 
kü bu gibi vaziyetlerin bU· 

l .... 

yük bir k1smmm b,tbca se-
- V' 

bepleri: Siyasi riyakärbk ve 
nifaktan, cografi ihtiraslar· 
dan, maddi hase.t vesaireden 

dogmaktadar. Gerek efrat 
ve gerek devletler aras1n· 

daki husumet ve anla1maz
bg1n •ebepleri bunlardar. 

Atatürk cihanm bugün k 
~1lamakta bulundutu teblike-

mn sebeblcrini tiSylece izah 
buyuruyorlar: 

· Maalesef, samimi olm1yan 
ve harbin tablike v, feläket-

lerini dütünmiyen baz1 ön

derler, diierlerine tecavilz 
etmek propagandalan ollDUf 
ve vaziyeti häkimiyeleri albn'" 

da bulunanlara, hakikat hi
lifma olarak tasvir etmekte 
ve milli birlik ile milli ana-

neyi sui tefsirle millerleri ii· 
fal eylemekte balunmu1lar-

dtr. " 
Biz asra haz1rda dilnyanan 

en büyük adam1 bulunan 

Atatürk'tln bu fikriai tekrar 
ne§rediyoruz. <;ünkü, bu fik
rin dotru oldupna kat'ivu 

kaniiz. Zira, kötülllkleri ve 
bilhassa harb f ellketlerini 

isühtaf eden milletler, insa
niyet ve medeniyetin ba11na 

gelenlerden mesul olan bazi 
ef rsdmm arzusiyle hareket 
ederler. 

Milletlerin refah ve saa
detle yapmalanna ebesami
yet verilmesi lüzumu bakk1n-

da A ta tür k taraf1ndan a6y· 
lenen sözler pek dotradur. 
Bu s6zler, cihanm her k6te· 

sinde tekrarlanmah ve Av· 
rupa, Amerika ve ~ark &II· 

derlerile din ve ilmin büyßk 
adamlari tarafandan ifitil
melidir. 

Atatürk: " Sulh ve emni
yetin esasb bir surette idame 

ve kuvvetlendirilmesinin,ulaa 

lar aras1nca abnacak tedbir
lerle halk vaziyetinin mla• 

hma baih olduguna kanlim. 

A~hk ve istibdat yerine, bal· 
km refab ve saadetle ,...,. 
talmas1; insanlann haact,,_. 
ve adavetten nefret eclecek 
bir 11ekilde terbiye edilme· 

leri läz1md1r. Biz, milletimi
zin efradma, askerimize bak· 
bg1m1z gibi bak1yoruz. l'ür· 
kiyede i!Jsizlik yoktur Ame
lemizin müfit bedeni ve akll 
istirahatlerinin esbab1 temin 
edilmi!ltir" demiflerdir. 

Milletler i~te Atattlrk gibi 
bir ~ahsiyetle kunetlenir; 

Atatürl<ün diitünce ve ffille
rile bir vaziyetten daba iyi 

bir vaziyete ge~erler. In„_.;„ 
yete hizmet edenler bunlar· 
dir. Bunun i~in bunlar millet' 
lerin sevgili önderleridirler. 


