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1
sayim1 ne ~~ 

a&manlar lzmirde oturmu1 Teklifler aras1nda, esaretin kalkmas1, silih ta- IHa:Jkt~::~:,~d:,:11•· 
me1hur sinema artisti 11mada kay1tlar, poliste 1slahat, tar1m vetecim 
lle.L bir miilikat itlerinde, memleketin zenginliiini i1letmek 

Y~AN: ISMET jlltRI SANLI hususunda baz1 1artlar vard1r 
--------~~-.... „~~~~--,-..~ 

Ct!n•~re 2S (A.A) - Ha· j adevleri cümlesinden bulun· 1 nebilerin yerletmit ohluklan Dünkü sav1dan devam - be1istan taraf1bd•n kabul maktad1r. memleketlerin, yani Adis „ 
Menica Loe Ance

~ar plij1n1n bulun· 
~n muhiti kebirin 
~nndan biridir. Bil 
~ artiatlerin bura· 
~ •arcbr. 
tt l.andiJa birazcla eYin

„ldki bayabhdan 

-~ i iatedim. 
--ttbuniye lllnm f6r· 
'-latan„ baflach: 

lcal'f1 btlyilk bir hlr
'-rdar. B.>t valatla
"'-le me1,W olmak

bir 1evk duyarim. 
,.._e yalua b6ylk 

·reJefon 

bir balkonk vardi. Aktamlan ve italya taraf1ndan redd~ 1 8öyleee Habet imparator- Abttba, Diredana Ye Harra-
oraya oturarak Bahrimuhiti dilmit olan Betler komitesi 1 luhaua kom1ulan iyi miina- nn biuiayesini aagbyacakbr. 
seyrederken og ~a)arak bu 6nergch r:nin metni Def1e• Polis, ayni zamaacla Jabanc1-
taira e dekor i~inde deli clilmiitir. Komite 18 tarihli Jann daba kalabahk hir hal-
tiirler yazanm. ~iirlerimden notasinda durumu tarif et• de yqamakta ol4aklan ta· 
bir ka~1n1 me1hur kumpazi- mit ve aonu~ olarak uJuaJar rim bölgelerinde de bualarm 
tor Abkaban ebaains mßzik- sosyetesinin- aruuluaaJ bir himayuini saihyacakbr. 
adapete etti, bunlar1 bir ~ok esasa dayanarak Hebetiata· Bundan fbqka 1tn1rlarda 
konserlerde ~aliyorlar. na bir tepiki meaai ve yar• emniyeti aatlamak ve efirci· 

Evimde bet köpek bet dun teklifinde buJunulmUJ· lige ve ka~ak~p entel ol-
kecli ve Paskie isminde bir ntn &deYleri ~Gmleainden ol- mak i~a icabedea tedhirler 
abm Yar. Heraabah kahve dupnu bildirmittir. ahnacaktar. 
albclu evvelPeakie ile Santa Bu nota Aabefistan tara· Memleketin ek...-k s•· IL&AY frAZL1 801illC 
Moice plijlannda gezerim. findan kabul edilmif olan Jitmesi i~n de „ aoktalu Genei atlfus •Jml ...... 
Abma binmedi;im zamanlar ve Habefiatamn finaual ve derpif edilmittir: •betile h•k•t• ..,_ 
k6peklerimle bah~emde ge- iclari iflerinin yeal bqtaa y abancalar mtmleketia 'Yifet cl:1dan1 araaaealt 
kOf&I' oynanm. Sonra bah- ten1ik eclilmeliae ve lkonO- falyalyan kuvvetlerinin Bq ekonemik 1eli ...... "'8e it· 1».-...yapdaa caa .„rttlt 
~emin blr k&teaincle huuai mik bakamdan bu memle· kumandam Geaeral tirak edeWlenldenlir. llaldan4a ~k· hn 
bir k1Smi v rd1r kl buracla ketten iatifade oiuam._. DE BONO Dit tedme pliaee: llMa· yldudea •ea 11m'9r4e lt 
bir ~ok yerlerden getirilmit V<' bunun i~in Neca1inin ulus- aebetllerde bulunmasi imklna kabiliyet e .... a -na• ela· sßclni b .... kaa 1lir tok 
k1ymetli güller Yard1r. Bun- lar IOtyeteai ile mutab1k ka· da olacakbr. ra1' JDlaa•ata riayet elana· Hier nlfu dayruaaa ... ,.. 
lan bizzat kendi elimle ye· larak bir tak1m ecnebi m6· caktar. rarak aDfu cl1daaa al•tll 
tittirir ve bakanm. tehas11lar1 tayin etmeaine Uluslar Sosyetesinin bitßn Bundan ,..... lMayancbrhk ~ ... ktadarlar. Bu mu'• 

Eliza Lindi bu bab~esini dair bir protokol viicude ge• llyeleri ~ Sosyetenin cliier itlerine lfiritilecek ft yellar hakklada dla ilbaJ FaliJ 
bana 1österecegini vadetti. tirilmesini derpif etmekte• ilyesininin erkinliiine riayet yapdaeakhr. Gllel ile slriteD IMr m.._. 
Bir arahk 1usmu1tu. Para- dir. etmek bir adevdil'. Ba ••· Habe1i1tanda motlren pe1• ririmize ilbay demlttir D 
mont 1todyo1unun blytk Bu pllQ bet sene 1onra bept~a dolay• her ttlrlü yar- ta, tel~af •• telefoa tetki· - Geael nlfu .,... 
yemek salonunda gidip re· tekrar s6zden 1e~ilebilecek- d1m plln1na Habet hllktme- llb \ftlcuda ietirileeektir. 3aln1:1 atihau (aala1n• ~ 
len garsonlara bakarak: tir. tinin muvafakat g6stermesi Finansal alu41a a1ri bir dir. Cladan •• „.,. „ 

- Amerikahla/ eyi yemek Cenevre 23 (A.A) - Ulus- icabeder. biit~e ve finan• aiatemi Tl· kayda dayaurak 
„iyämiyorlar, dedi, Ben Amer- lar aosyetesi genel sekreter- ldari islihata reliace; Ha· cada getiJilmui ~erpef olan· •um• ye Hl.iti ta•1mh.., 
kan mutbah1ndan bo1lanmi- liii bu ak1am Befler komi- betistana yabaac1 mltebas· makta •• bunan i. bir deY· ifleri „kidea .w.ea fil/!I. 
yorum. Onun i~in her firsal teai tarafmdan yapdmit olan 11slar f&nderilecek ve ban· let monopoJn:ihdw cllftlall· mlracaatlar lnriae 3„.„ 
buldugum zaman yemek yi- öner1elerin tam metnini ne1- lar bir poli1 ve jandarma mektedir. eak yaalfaa ... „1an ,..... 
mek i~iu kapaiJ eve abyo- retmi1tir. Komitein notum· kuneti vtlcuda r~tirecelder- (Soa• 4 ... ...._) ( Soau 4 IDdde ) 
rum. Bot zamanlanmda da da deniliyor ki: dir. Bu kunet her 1eydea &: 2 z 8 • [I (t • 
gidip ab~ima yard1m etme- Yaln1z Habq dlUIUDun enel apiadaki hizmetleri iNGILIZ DONAN„ A C!I 
ji de ihmal etmem. Bir gln durumuun yeiirtmek i~ precektir : ~ 
aizi mubakkak eve ~juarak detil, ayni zamancla Habe· 1 Esaret yaaak eclilecek 
kendi elimle pifirdiiim ye- 1istan1n tabii ka~ldanm ve esir tecimi ile uirapnlar 
mekleri tatbraca;im. a~mak i~in zaruri olu ~f- cezaland1nlacak, 

Bu firsatla sizi anneme de malara batlamu1 huausnuda 2 - Orduya ve poliae 
takdim ederün. Y epi Tilrki- Habet hiikümetine ulualar menaub olm1yaa kimaeleria 
yeain modern bir genc k1zla· 101yetesi tarafin tetriki me- sillb ta1unalan mk1 bir kont• 
nm g6rmekle bilyik bir sai ve yard1m 6nergeainde la tabi tutulacakbr. 

- Sonu 4 lncllde - bulunulma11, bu soayetenin T enaik edilecek polia ec• 
ltl 2 2 2 2 2 2 S S SSP 
Frans1z Sü bakan1nln -:ok önemli divevi 

Afman ordusu ~ünden güne kuvvet ve azametini ~galtmaktad1r 
Fran11z SI Bakan1 „Almam odma geceli gtbadlizl8 ~yor. Yalaacla Frums orclmu dere

ceMelrefecektir, yana Ahaan orduaanun Uhu a uldtrch · · ·nek bana lai 

------~~~--~llMD•D•t••------------~ 

ltalya ve Yunanistanda hara• 
retli declikoclalan mucib olcla 

.... 
Atina (01el) - ltalyaa pseteleri, ltalya laarb ,...u.ri· 

• Yanan limaa Ye wr1..i.n.e hl~ ~-r ...... den, .... 
Helen jzia amada• ginp pQi&k la111111uncla 11.terdik .... 
•lnuebetaizliii ~ltauk -1Unrtkl latiJia deaaw••
Yunan adalana~ ifsel „... lhtimali llzerine Loaclra III· 
k6metine ~bp thum~. 

Banuala berabw lat1)iz cleaaaaallD i•b1ade)Y•- Ha• 
lanna zorla itsal edeeelderi •IMn Yaaaa „thaa•u llir 
fuana koparm11br Ye ba fartma laerp ltiraz tlalaa tilltlet 
peyda ebllektHir. 

Malaalif ruetelu. n Y'llil.._ „ iltila.t. „_.. ---



Okyanuslari 
f 

apn Alman U. 117 tahtel
ltahirinin ak1llan durduran 

müthit maceralan 
------------------------~------~-------------

- 4 -
urnaadan1n bir elektirik dügmesine dokun-

masilc bu torpil kovan1ndan f1rl1yatak 
• prib Ye yanbt brku- i~in Yapur büyök z1kzaklarla 
n. k..,...duktan sonra k1s- yeluna cleYam etmcge bat-
• 4enlz iistünden, k1smen lad1. Sürati de käfi derece 
4-aiz •altlladan ilerledik. de arthnlmtfb. 

ettlii•iz bü k1s1m deniz- Biz de bi:na göre plan 
,, bizim i~in eo tehlikeli kurduk kumandan sordu: 
eaizlertiendi. Ad1m ba110da - Ka~ metre derinlikte-
ir dü1•an harb sefinesini, yiz? .. 
Ir ~aa taariu.auna, bir I 12 metre! 
a,,.-e hücumuna maruz - Birinci torpili nazirla-
•lahildik. bn1z! 
Ne iae •• Umdujumuz teh- Tahtelbahirin birinci torpil 

· elerclu lai~biri elmadi. Biz kova111aa fennin en büyük 
1r,,_... d,nizine salim ye hankas1 olarak yap1lm1, tor-

• nbat olarak varabildik. pil yerlettirildi. 
Artak d•ha emin idik. Bu ~imdi, kumandan1n bir 

eaizde d&tman sefinelerine elektrik dügmesiae dokun-
esatllf, dar chnizlerdeki te- masile, bu torpil kovan1ndan 

sadlf kadar ~ok olmaz ve saatta 70 mil sür'atile f1rh-
.-&11ai de daba azdir. yacak, yüztle seksen iktima-

'*yuoada ilk itimir; bft- lile b.definc varacak ve ... 
yik lritaaya ile cibanin dört Maa.z•m bir sefine birka, 
kifetj aruinda elaa deniz dakikada berhava olacak ..,..,er yolJanna yaklat- tlemekti. 
-U eldu. Nihayet tahtilbabir ile ti-

U•umi Jaarbin dehteti 'ha leb 6yle bir zayiye te,ki et-
1~, Aiilerikadan, Kanada- tiler ki kumandan diljmeye 
.&an .ft.vu ... alya Ye hindoda. parmai1n1 basb. Ve kü~iik 
cenuii ,Aaerika Miairdan yüz- bir iafilik sesi ile birlikte, 
leree yükll vapur lngiltercye törpil bir ejder gibi denize 
i~i maädeler, gida madde fll'lad1. Hepimiz ölüm sükutu 
Ieri, sillla Ye milbimmat ta- ile yapt1t111u~ ifia feci aki-
t"9akta idiler. ltetini bekliyorduk. Biraz 

.B•alarda,. ltir veya bir ka- sonra mädhit bir infilik duy-
11• babraak, difmania it- duk; belki biz tle sars1ld1k; 
leriai sarsabilirdi. kumand'n priskoptao : 

liylece 11111umi deniz yol- - Tam isabet ! dedi. 

Halk1n Sesi 
~ Y az1 i~leri 

Direktörlügüne 
Halk1n Sesi gazetenizin, 

bakkm sesi oldugunu göre
rek; ~arbaym dikkabm cel
betmesini istediiim atatJdaki 
dilejimin aynen yaz1lma11m 
saygalar1mla rica ederim. 

Bay1m; 
Y ezi zizce de malum olda

iu üzere; "Mütür F eYzi Pafa 
balvar1„ diye yaz1h duran 
tabelenin bir par~a gezdiri
lib yerine; "Mare1al F cYzi 
<;akmak bulvar1„ demenin 
daha yerinde olacaim1 bil
dirirken, güzel fzmirimizin en 
zengin ve biricik modern 
" Ulilsal Okuma Evimizde „ 
olduk~a iaha t, sessiz ve gü
rültüsüz olarak okuyabilme
miz ~in; bu nurlu binam1z1n 
öniinde, sabahtan ak,ama 
dek ag1zlar1n1 : 

Ha babam ha. 
Rezak1ya gelin 

dilber rezak1ya; 
Bir bu~uk kilo 'be,. 

Hey camm Sultaniye 
Oooh! mala bak mala(!) 

Ha buyurun karpuzlara. 
Bak1n tath kavunlara 

Y e•eden almaym 
tatmatlan almay1a 

bal gibi bal. 
Hayd1 fmd1k .. 

Taze ciger 
Taze börek 

Diye alabildigine a~arak 
para kazananlarm seslerini; 
biraz daha k1s•alar1 hakk1n
da telefonunuzu a~1b Birinci 
Mmtakan1za s1k1 tenbihte 
bulunman1z; yine ~ok baynh 
bir i' yapmit olursunuz 
hayna. 

RAHMI TÜMER 
•• Ve 6000 tonluk koca sc-

leruaa yak)qarkea nöbetci : f' 12 d k k d d 1- 1 r1·zd1· aim1·z .:.._ Ufukta damaa Yar ! 1ne • a a a ga an• ~ e-
u_l • • ..1 B arasana gömßldü, deuiz üs· 

l~~~~n„m1·v=•rai. un• da, Prug"" rami •-- tl11da birka~ köpükten bat-

· - 10 metreye dah•zl Ea- ka bir eser kalmatli. Kuvvetle tathik 
rilli lakip etti. Bu, Kayser ve zaferi lacaa d . 

•aN.;1m1z •aman, priskop- Ji.1na babrtl1i1m1z birinci r••i e eceg1z 
Ja ~lt. Dumaa, rör&ndlljii eldu ! II Corriere della Seradaa: 
11Mhfe iiti. Vapar demek ki (Ar'••• T'ar) Cenevrenin ltalya-Habet 
lfili phaemit. hi~bir feydea ---'oo--- ihtilif1 kart111nda ald1g1 cep-
flplaeleamemifti. Bulgar he bizi hayrette birakamaz. 

ltalyan bir tecrübe dersi al-
Prialiop daireainde bir ku- Gazeteler1• mak üzere bir taraftan ulus-

• aadan, bir de aöbct~i zabiti lar sosyetesioin iflerini dik-
ve emirber kalmifb. Tahtel- Sevin.- j.-inde katle takibattigi halde diger 
~alail- &Y101 takib eden: örüm ~ ~ taraftan da bu sosyetenin 
cek ladar huasiyet Ye dik- Sofya - Yugealavya ile müzakerelerine ve kararlar1-
liatle dumana dogru yaklat- Bulgaristaa arasmda yapdan na karf• likay4 kahyor. 
••• baflad1. andlar üzerine evvelki gün Avrupa devledlerinin IHa-

Kar,1dan g&rünen bir In- Ge,vo •eviiaden bir laudud beiistana kar!f l takindirlar1 
1ili& kargosu idi. Cecmi isti kapusu a~ilm1~ gümrük ve müdafaa durumu ise, bir ta-
altisioia en aza„1 derecesine yolcu muameles1 batlam1' el- raftan italyamn geni1lemesin-
lladar yüldenmit oldugu ve dugundan Bulgar gazeteleri den, diger taraftan da Fa11ist 
tuttuiu istikamete göre In- sc-vin~ ve k1van~larm1 gös- rejiminc kar11 besledikleri 
riltereyc ritmekte bulundu- tenaektedir.1 diifmanbktan ileri gelmek-
p anla11hyordu. Bunu iki millet arasmda tedir. 

Ya ibtiyati bir tedbir ol- en kaYi baglarla baglaamif Cenevre mubit! acunun 
mak üzere, ya da bizim mev bir kardetlik olarak telikki fikirlerini ve duygular1n1 tem-
Mdiyetimizden tüphelendigi ve ilin etmektedir. ' sil etmiyor. Biz kendi ken-
„~~lt:J~t:Jl~::Jt2~:1!!tif!::at:lt:J~t:Jl~::Jt::Jt:at;~:l:S dimize güveniyoruz. <;izdigi

Elhamra Tel. 
2573 

idaresiade Milli Kütilpbane sinemas1 

VIYANA. BULBÜhÜ 
Mümessili 

Soa ~eYirdi;i sok güzel filmlerle bazen perdeni11 -
liiki ~ill;llä uovaa1n1 kazanan : 

. M.AR'f A EGER.'f 
Menimia ilk büyük filmi 

A,.-1ca: Paraaeunt dinya havadisleri 
Seaas saatleFi: HufÜB 15, 17, 19, 21,15 te . 

.._artesi 13,15 talelte sea111n, Pazar 13 te batlar. 

a • .m.,i ... •-.HaJs „-. liter taraia otonüs vard1r. 

miz program1 bütün azim ve 
kuvvetle tatbik edeceg1z. 
•• 
Uzüm haftas1 

Sofya - Gelecek hafta 
Bulgaristanda Üüm haftas1 
ilia edilecektir. Abali bir 
hafta zarf1nda sofralar1nda 
üzüm bulundurmaga davet 
olunacakbr. Bu suretle mü
him bir buhran ge~irmekte 

olan üzüm mahsulünün sarfi
yatina ve bagc1larmm gözü
nün a~1lmasma hizmet edil
mi11 olacakbr. Bu bapta umu
mi ryerlerde, mekteplerde, 
fabrikalarda propaganClalar 
batlam11br. 

QSl 
----------------0000------------

Ni~in ölüyoruz ve öldükten 
sonra ne oluyoruz ? 

Melegin 
•• 
Ogüdleri 

------------------------~oooo~--------------------~ Vaktile, Bagdadda, 
radan bir adam, ii~ 
bir kendisine bir mel
hir oldugunu söyliyere1' 
gamberlik iddiasma kal 
Halife HarünürretidiD 

K1rk1ndan sonra hepimiz yava~ yava~ ölmege 
ha~lar1z. Ölün1ün ü~ sebehi var<l1r: Kalb, be

yin ve ciger. Öl<lükten sonra dirilenler. 
Ölü ni~in güler ? . . . 

( Dünkü Say1dan Devam ) götürürler. 
Harun, bu adam1 11"1 

aorguya ~ektikten 
bCSyle delicesine bir i 
kalk1~mas1 f1karahg1~ 
yoksullugundan ile1 i ge 
anlay1p bir hafta ka~ 
mutfaka hapsedilmesiJll 
hergün de en se~me 
lerle beslenmesini edl 

Vücudun azasmdan en zi- • Ölünün ~ehresinde ekse-
yade yorulmaga müsait olan riya esrarengiz bir tebessüm 
dimagd1r. Beyin yorulduk~a belirir. Bu tebessüm, öldük-
melekit akliye tedrican ga- ten sonra ~ehredeki adelele-
yip olur. Bazan haf1zam1z1, rin gerilmesinden müteveUit-
bazan manbk1m1z1 kaybede- tir. Ölü arka üstü yabnhr. 
riz. 0 vaku bu insana beyni 0 vakit; hayatta heyecan 
sulanma~ diyoruz. ifade eden azli taklisler gev-

Dimagm adalati bütün 11er. Ve ~ehre, cesed arkaya Hafta tamam oluocl1 

run herifi tekrar k• beyni istilä ettigi zaman ö- yatmldiktan sonra, ~irkin ve 
lüm zamani gelir. Bu ölüm korkun~ bir i;e il ahr. getirir ve sorar: 
o kadar zahmetsiz ve izti-
raps1z olurki, ölecek adam 
hayahn -ronuna;geldigini his 
bile etmez. 

Baz1lar1 ölüm mücadelesin· 
den bahsederler . Ölecek 
adam ölüm vatagmda ihti
lä~lar ve buhranlar ge~irir. 

Fakat ölmekte olan adam 
bunlan duymaz. 

ÖLÜMLERIN EN EYiSi 
lkinci derecede yorulan 

uzuv kalphr. Ölümü inta~ 
eden en mühim sebeplerden 
biri sektei kalptir. Ölümlerin 
en eyisi de budur. Kalb sek
tesinden ölen adam hi~ 1z
d1rab duymaz. 

Ani ölümlerin kaza ile de 
olabilir.„Bir o omobil kaza
s1nda, bir sukutta ölen adam 
hi~bir 1zd1rab duymaz. Kal
bine kur,un s1karak ölen 
adam da ani, zahmetsiz 
ölürler. 

Soguktan ölen adam da 
azab duymaz. Boguldaktan 
sonra kurtulan kimseler, uy
kuya dalar gibi bir1ey bis 
setiklerini ve yaln1z ay1hrken 
11brab duyduklarm1 söyler
ler. 

Ölürken evvelä koku hissi 
kaybolur. Sonra s1r . ile rü
yet, temas ve nihayet i~itme 
hassalr1 zeval bulur. Binaen
alezb ölmekte olan bir ada
mm diger havas1 oldugu hal 
de i,itmesi devam edebilir. 
Netekim ölüm yatagmda va
risler para kavgas1 yapd1k
lar1 zaman ölü bütün bu mü
nazaa1ar1 i§itir. 

ÖLDÜKTEN SONRA 
Öldükten sonra vübudün 

süratle inbilal :etmemei i~in 
cesedin bir kefene sanhp 
defned:Jmesi en muvaf1k usuJ 
dür. Fakat bau milletler 
ölüyü mumyalarlar. Bilhassa 
M1s1rhlarda mumyalamak ade 
ta bir sanat halini alm1~br. 

. Bir~ok kimseler diri diri 
gömülmekten korkarJar. Fil
haki ka ölmüf zannedilen bir 
~ok kimseler bir müddet 
sonra dirilmi11lerdir. T eni11ir
den ba~1n1 kaldmb uyanan

Bütün dünyada yevmi ölen
lerin miktan 200 bin, ayda 
aram1zdan ayrdanlarm mik
dar1 ~ü milyon ve senede 
36 milyon ki§idir. 

Ölüm etrafmda yap1lan 
tedkikat ölüm esnasmda 1z
bnadlari , mfüpkün oldugu 
kadar zay1flatmaktadir. Ölü
me olan korku ve endi§e 
zail olacakbr . ----oo---
Habe§ paras1 

Habe,ler para hususunda 

- Nas1lsm? Gen•e 
ü~ günde bir melek 
mu? 

Herif: 
- Eskiden 

gelird1. ~imdi sabah • 
geliyor; der. 

Halif e bir daha sorl, 
- Ey, peki ! Nediyot 

kabm? 
Bu scfer herif: . 
- Tam 11imdi yeriJll 

dun.. Sa1k haltedip t• 
y1m deme ! diyer. ce 
venr. 

fevkaläde ku,kulu, itimads1z 00~ 
insanlard1r. Y egäne itimad S d k 
ettikleri para, Avusturya kra- 1 8 8 8 rs.

1
„ 

Ii~esi Mari Terezin gümüt fspanyada d1len~ t 
sikkeleridir. Bu sebeble Ha- dilencilik aleyhinde lc• 
befistan i~in mütemadiyen ltir ahnmaga ba1l 
bu paradan basihr. Hatta Madridde dilenciler 
Habe,Ier Menelik !likkesine larak bir ziraat sö111e 
bile itimat etmezler. gönderilmiftir. ~ 

l,in daha garibi, Habetis- Fakat Barselonda 
birin beklenen f aydaY' tanm kulland1g1 bu Avustur- b' 

ya parasmm ltalyada basd- medigi görülüne da 
makta olmas1d1r. ulus bulunmuttur. ---oo degil sadaka vereni 

Japonyada 
Habe§e 
Gönüllüler 

• 

dmyorlar. Bu husut 
namede deniliyor ki: 

"Herhangi bir f 

elini cebine sokarak 
ye sadaka vcrir bir f 
su~ üstünde yak 

Belgrad - Rengo Ajan- olursa iki pe~etadall 
smm verdigi malumata göre ~etaya kadar para 
Japonyada ltalya aleyhinde ~arp1lacakbr.„ il~ 
topluluklar yap1lmakta ve Bu tedbir öyle dl 

Habef ordusuna gönüllüler bir teysir yapmlf ki, 
yaz1lmaktadir. gün i~inde müfteri ! 

~-... „ ... -.--.... „,=----~„„-' dan, bir tek dileocJ 

ifade mttbr. 

Gazetemiz sahib ve mli-
dürü Sirn Sanhnm 1mzas1 
olmad1k~a gazetemiz namma 

Di~ J)oktot" 

H. Tahsin 
verilebilecek bir makbuzun 2 inci Beyler S. ,f 
muteber olm1yacag1 ilän olu- kari;1smda 37 num•', 
nur. miftir. Telefon 371 

ITAYYATESin::~~;f,,~ 
E „ 
E 
re1 
• 

Bugün iki büyük filimle 
iLK PRO GRAM 

Sokaklarda Alt1n i1'' 
Albert Prejean - Daniel Darieuss - Baron f' 

büyük fark1l komedileri 
lar, aglayanlar arasmda kefe- • 
ni yirbb ~1kanlar az dagildir. ~ 

Mamafi bir ölünün hakika- i•a 
ten ölüb öJmedigini a11lamak : 

A S K C 1 C E K L E R I~ 
Ba1tanbata dans - muzik: - güzellik ve •!k t' 

yüzlerce güzel k1z ve mini miniler10 
i~in fennen tayin etmif bir • 
iki usul vardir. Bu usuller- D 1 K K AT' : t 
den en iyisi . bir kandil veya ~ Fiatlarda tenzilät yap1lot1 f'5 
lambay1 ölünün hmaklarma ~ Birinci 30, balkon •O, hususi !50 ktJ 
tutunuz. Eger brnak arala- S 

rmda penbe bir renk müta- E --( Seans Saatlar1 )--
bede edilirse, ölünün canh E Hergün 15 te Cumartesi, Pa.zar günleri 13 te 
oldugu anla11br. 



Sab.ifo 3 ( Hallua Seil ) ....... ---------------------~~~------------=---~~-=----.:.....:..~~~~~~~----~~~-----------------------
Ec z a c r b a 1 r Süleyman 

Fe ri d 

Kolonya ve 
esanslar1 

Her tasavvurun üstünde 
lätif ve sabittirler 

Bahar 
Altin dan1las1 
y·ase1nin 
Unutma beni 
Senin i<;in 
FuJ 

J)alva 
"' 

~lanulya 
isimlerile yapahr. 

T aklitlerini almamak i~in 

F •d isim ve etikeerl tine dikkat 
edioiz. 

M. D EPO 

S F •d ~·f • Hükiimet • er1 yl a eczanes1 s1ras1 

............__---------------· -----------~~~~~~~~~-

lfayat1n1n k1ymetini bilenler 
Salabatimn esas1 olan midelerini bozmamak i~in 

midenin yard1mc1s1 olan di~lerini 

RADYOLIN di§ macunu 
ve kendilerini her türlü ac1 ve izdiraptan 

her zaman kurtaracak 

Gripin gülla~lar1n1 
dai•a evlerinde ve yanlarmda bulundurmag1 ihmal etmezler! 

p-......,~ •• „ •••• „ ••• „ •• „ •• „mmma~-llj} 
1 !I su1ede 4H den fazla terzi yeti~tirmekle ~ 
1 iftihar cden ! 
1 karata§ Bi~ki Yurdu Ruhsar ~ 
1 Hüsnü Müessesesi n 

1 Bir senede terzilik diplomas1 veren ciddiyetile tanm- ~ 
1111, bir müessesedir. Bir bayan bir sene sonunda kendi U 

1 
Z~vkine göre karyola tak1mlarma varmcaya kadar hem : 
c1~a1l.r1n1 haz1rbyacak ve hem de terzilik san'ahm ögren- ~ 
'lll&f olacakhr. ~ 

t Dünya durduk~a ya~ay1cak olan bu san'at bilezigini ~ 

l lt.lunuza takmakta bir an tereddüd etmeyiniz. ~ 
1... Talebe kayd1na ha~lannu~t1r. ij 
~llt:ll::iKk:tS&..tK••········„ ......... :a;;:;tr:;;I~~ ;;lla1!11&,/J 

Güzel Hisar 
Mefru§at magazas1 

MEHMET KAVUKCU 
izmir Yolbedesteni No t n 

. E:tamin, keten, file perdelerin enva1, perdelik file, tül 
:•binlik, ve karyola tülleri, krem ye~il, estor ve has1r per
tler, perdelik ve kanapelik kadife kreton, more ve fan

tazi kuma1lar. Perde sa~aklan ve baglar1, masa örtüleri ve 
'
0fra tak1mlar1, karyola örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 
. 'f aban, kanape, sofra mu~ambalarmm enva1. Bronz ve ce

\tia, kornizler vargel vistor aga~lar1, yolluklar ve paspaslar1n 
Qallhtelif boylar1. ~ezlong sandalye bezleri, kanepecilige aid 
~leme ve mefru~ata müteallik -e~ya rekabet kabul etmez 

ltlarla magazam1zda sablmaktad1r. 

~****~***********~: 
DOKTOR ~ 

A. Kemal Tonay a 
RakterivoJoo- ve hulas1k, sal<'r1n u.. J ~.., , ,.., ~ 

hastahldar mütehass1~1 ~ 
Basrnabane istasyonu kar~1s10daki Dibek sokak ba§tn- )+

da 30 sayih ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t
•k1ain saat 6 ya kadar hastalar1m ka bul eder. )t
la Müracaat eden hastalara yap1lmas1 liz1mgelen sair )t
l hlilit ve mikroslcopik muaycneleri ile veremli hasta- )l 
~ra Yap1lmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene- tt 

••nd.e muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 ~ 

~ .... ~~ 

lzmirlilere 
• 

Ve lzmire gelenlere müjde 
lzmirin cenneti ve yegäne aile bab~esi Bahribaba Park 

Gazinosu saym halk1m1zm zevkini ve ne~esini hir kat daha 
arbrmak i~in büyük bir fedakärhg1 daba göze alm1~ttr : 
Me~bur radyo okuyucusu Bayan Fahire'yi ve Bedriye 

Sübeylä gili müstesna ses krali~elerini ve bütün Türkiyece 
tanmm1~ yüksek saz heyetini getirmi§tir. 

Kemani Cemal, kemen~e Anastas, piyanist Anjel, 
klarnet Hasan, banju ~evket, hanende artaki 

Okuyucu bayanlar 
Fahire, Bedriye Süheylä, Faide, Belk1s, Bedia Selma 

Hergün varyete numaralarj Gardinar artistleriain 

Me§hur l\'li§eller 
ve ne~e yaratan sahneler y1ld1z1 Bayan kü~ük Semihanm 

Eminesini görünüz ve dinleyiniz. 
ll'!'ll~~llllf''l~Jll'•l!ll1~!!:.'11Jlfhl~' ~fllhl'll!l'"!llPMQfll"lll()nt"lllP'".'11!11'" lilll"IQJIP'lq~l"!.'11~1"'111'""'1il"' 1llfl" 1ijfltHll(ll~ 

h~ll~lhi"!'• ~~ielfl1~11ll~dl~ ~~~:01~011!:'111~1b::r11~~&1::1lll::r11tt~ ~111!:'d1~"1lli!:'. 
F,~ ~~ 
~ ~ 

~ Saglam midesi olm1yan1n t!i 
[~l H ·· .. k b' 1 ·· - d 1· [+l \•l ayab <;uru 1r terne ustun e<. 1r. t.•l 
'+\ Saglam mide iyi ve temiz yemek ile eJde edilebilir. [•] 
[•] Bunuda: [•] 
~ ~ i:f Kemeralt1nda Ala§ehir :~ 
r•1 Lokantas1nda ~·: 
[+] B l b'l' . . B l k . . . kl . t.+~ ft~ U a 1 llSIDIZ. U 0 anta en 1y1 VC tem1z yeme en rt~ 

f+l ~ok ucuz fiatlarla mü~teriJerine takdim etmek muvuf- :."•~ 
~.;:: fakiyetini de kazanm1~br. ft~ 

IDRAR TAHLiLi 
Kimyager Abdüsselam Ak

günlü Laboratuvar1 
Saghk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler sokag1nda 

Beyler hamam1 yanmda 72 numarah daireye ge~irilmiftir. 
Amerika, ingiltere, F ransa, Almanya ve isvi~rede Tedkikab 
kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde idrar ve kan 
tahlilleri KÜRi enstitüsünde Smai ve maden tahlilleri üze• 
rine ~ah~an Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kenc:li
si yapmakta o1dugu gibi saym etibbanm gösterdikleri lüzum 
üzerine hususi ara§brmalar da yapmaktad1r. 

Laboratuvar hergün sabab yediden 
gece ona kadar a~1kbr 

Telefon: 2205 

a t 

(+) Adres: Barut Ham Sokagl KlS~esinde r;i :;;:i·11 11!;11 ___________ ...__......,. 

~ ~ . 
E ... ~1,„„111 •• ,_,;114.•~";q11~p~~~"~ir;.·•ll'.Q'1.;'IP~1;•1P~"•ll:r;"l';'";itr:;:1 ;111•~1;ilf'+1 Iktisadin ~.*n:.:\in~diltj.,irlii:ilfllil:ilflti,,itfl1b,!lll11111~l11.o11llliliillll1Ndflli,:iltl!1 •• ltrOr1 ... ,114,u,dllu•ll'•1.dtllt1,•d iwi:1J .... dl11u1dl11„1U1!1:ltAi1;;.iJ .„~,,. 

Ahenk 

Ahengin tiiucidi 
SÜLEYMAN SUAD 

(Ahenk) in ön ve arkadan 
görünü~ü 

Gen~ ve kudretli san'atkärlarim1zdan Bay Süleyman Suad 
tarafmdan icat edilen bu yeni muzik aleti mevcut ~alg1larm 
en ahenklisi ve en ~ok duygu ve ihtizaz yaratamdar. 

En tath ve en ~ok kalbe dokunan seslerin aga~tan yap1lan 
musiki aletlerinden ~1kbgm1 gözönünde bununduran gen~ 
sanatkär (Ahenk) i aga~tan yapm1~ olmakla beraber vücude 
getirdigi yenilikler ve hususiyetler sayesinde bu zarif alete 
bir de ~ok müe:sir madeni ses katmaga muvaffak olmu~tur. 

izmirde de taammüm etmege ba~hyan (Ahenk) i görmek 
ve almak istiyenler, bir sanat harikas1 olan musiki aletini 

(.$emsi Hakikat) m Ucuzluk Serg1·s1·nde Konak kar§1smdaki 
görebilirler„ 

KAYIN 
Mobilye Evi 

Her arad1g1n1z ~1k, tcn1iz, lüks 

caresi bulundu 
istanbulda'n geien müte

hass1s1m1z 150 rengi aereden 
buldu ve buldugu bu renk
lerle güne§in ve havanm s1-

cagile terden, tozdan harap 
olan ~eyleri yeni ~ekline g~
tirmek i'Yin bütün dü~ünce
leri kald1rd1. 

Hayret verici bu i~te eski
ciligin yenicilikten farkm1 
~ünkü barap olmu~ bir elbise, 
~apka, yün, ipek, iplik ku
ma~larm ahlmas1 dü~ünülür
ken yeni hale getiren, siyah1 
bile beyaz yapan bir mucidin 
~1kmas1 ve Kemeraltmda 8 
numarada Istanbul lstim bo
yahanesindc bulunmas1 ik·h
sadm biricik yard1mc1s1d11. 

ZINET 
Mobilva 

Fabrikas1 
En lüks ve en saglam, en 

cazib yimek, yatak, misafir 

odas1 tak1mlarm1 izmir pana
ytrmda 128-129 · nu!llarada 
ve ismet pa~a bulvarmda 41 
numarah mobilya me~herinde 
sahlmak üzere te~hir etmek
tedir. 

. 
Tepecikte A~lanlar soka· 

gmda Hilal mevkiinde ha
mam ittisalindeki 28 numa· 
rah fmn kiralahkbr. Malk1a 
Sesi gazetesine 
olunur. 

1-15. 
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Kemeralta 
Hükiimet 

Kar11s1ntla 

• 

Kara 
ejde1 

Neler yaptt? 

Ve daha Mobilyaya k1ymet veren 
zevatm görmeleri käfidir. Neler yapacaknn§? =========== =:::; Bunu yakmda ögreneceksini 

Sanh sancag"J'1n11z1 c;:.ere-
CY esvas1n1 bu,-ada bula bilirsiniz. 3 -s Turkuvaz ba• 

'~ filc n1ütcnasib aln1ak a : 

Bir def a zivaret .., 
ediniz 

~ekeciler 

No. 26 
1 Z M 1 R 

Yüksel Bill ur Kabaday1 
lfte bütün izmir ve mülhakabmn seve seve i~ip doya

mad1g1 rak1lar bunlard1r. 

l~en bilir, bilen i<;er. 

ve takn1ak isterseniz 
~adarvan altmda 10 numa

rah dükkända 

BA )7RJ\l{~:I 

~ükrü 
Ulu bayrak 
Ticaretbanesinden aliniz. 

Burada senelerdenberi • her 
boy~a bayraklar model üze
rine ve gayet saglamdir. 

C. H. Parti bayrag1 da 
mükemmelen yap1hr. 

Toptan ve perakente s1-
pari~ kabul edilir. Arim1 ko
layhk gösterilir. 

Bütün k-onf or]arin1 
ikmäl cderek bu 
ak~an1dan itiharen 

a<;ilm1~tlr 
Muhterem halk1m1zm s 

b1rs1zhkla beklemekte old 
lan ve -uzun fzamandan be 
mahrum kald1klar1 gece e 
lencelerine bu ak~amdan i 
baren kavu,mu,lardu. 

Müessesemiz pek ( bü 
f edakärhklan göze alar 
Beyoglundak! barlar1n 
""iiillmta~tistlerini-ge .irm 
ge muvaffak olmu§tur. 

Muazzam varyetemiz gö 
mege §ayestedir. 



Süife 4 

Gerez' de cinayet 
Köyün iki agas1 aras1ndaki 
dütmanl1k bir zavall1n1n ha

yat1na mal oldu 
Konya.::_ Hadim il~esiBin Ge 
rez köyü'nde bir cinayct ol
••~ Ye 1ccc pusuya dütö
rülea bir köylä movzclc öl
tllrllmüttür. Vaka fÖylc ol
•111flur: 

Pladimin Gercz köyüade 
kiy mllbtar1 Sükrii ilc kö
yia ileri 1.Mcalerinden Okka 
Mebmed ara11ncla ötedeaberi 
siirtip 1clea ltir münafcrct 
v*laz. 8'i iki köy aiu1 ara-
81ada sir"3 iele11 bu ayr1-
bk soa rönlerde hö1bütün 
ki•t••t Ye köylü iki parti 
ye &Jr1l•1tbr. Öldürülen Ali, 
.-lttar tikrünln h.11• ta
•h elaa Okb Melamedta 

, • ijl arkädatt Ytt adeN. 
..; keludur. 

lkisi aras1a.&a b11 destluiu 
..... nüyu $ükrönü11 · adam-
1.,. ltunla.r1n ara11a1 a~mak 

i1t. ~·k •iratmiflarsa da 
-•affak elamadiklar1adan 
ailaayet ifi silnla 'batarm1ya 
a....a.r lnr•i§lerdir. 

1:1„ l'ece Okka Malamedia 
•••-• etwrnuya l'iden Ali-

• E IE • 

Eliza Landi 
- Bat\araf1 1 incide -

. •e ... aiyet da1yacakbr. 
l.liaa Laatliaia aMeaiae 

_,II l.iiyik bir ••cl'fpti 
1ar. Bir~ok kimHi..cle"f' de 
tlHiii•e söre, Koat Laadi 
pek iyi tala1il gören f evkal
Mk zeki, malümath ye laer 
;esyete de araaan eatresaa 
* klMl1ntl1r. K1z1 ner f1rsat
• ltacl•• bah.eaiyo1. 
.... dedi ki: 
- ~i• aliaeme taktlim 

iilfiii• ••an 1firecell1inir. 
~um fevkalitlc bir kad1n-

1 „,. Bu ent.reKn ~eiil1e111 
tie, e•iaim ki aa11.e111i ~ok 
atreaan bulac.aksmu:. 

1 

V• ln1 ••Jhur aktri11 ~--
aj, daas1öz, muharrw kad1n 
1'1k ltir k1z gururilc aa
At •etbi sena ediyor. 
lrt1k konwtmam1z sona et-

1 aek üzere. Eliza Landiyi 
ikkatle tetkik ediyorum. 
:endisi uzaa beylu, fe.-ka
Mle mevzun ve mütenaeilt „ ricudu var. Uzun kes
me rengindeki sa~lari en1e
H kadar dökülüyor. 
Piräzsüz hatlar1 \:ehresin-

1 1 güzel bir armoni yücud.a 
, atirir>r. Bilhassa daima ~ö

•eyen maviye ka~an yc-
1 sözJeri ~·k fÜZeJ, ilk ba-

I tda insam cezbediyor. Tath , 
~ ahenkdar 9ir sesi var. 
tiJizceyi iyi 'bir ~iYe ile tc

ediyor. E„ Undi baaNn bir ~e
k diaecek k 'ldar rs•\: 
••teli ltir k1z görünüyor 

.ca• bir preases kadar 
II' Ye feylosof kadar citldi 
- lucha oluyer. Her husus 

i aiikemmel Ye 1ayaa1 tlik
t ltir •ahluk. 

Bay Kenan 
~ f'iaaas lakanhi1 varidat 

1 ~ ael tlirektörlüifiae ataam11 
'- deft•d .1r Bay Kenaa 

1 .~„. riaü yeai va-• 
„ llllia• haf._ak lzere Aa-
i-raya 1.iäeukür. 

ain yolu üzcrine ~ükrftnün 
ad.amlar1aclan V cYSel ve iki 
arkada11 pu1u kurmu1lar vc 
eJlermde siläblar zavally1 bek
lemcye ba,Iam11lard1r. Ba11na 
gelecek feliketten habersiz 
Ali o ak'9m Mehmcdin oda
ama oturmaga gidcrkca ka
ranhlata p.W1yan silih sesle
rindcn 1•t1rm11 Ye ka~maia 
batla•Hfbr. 

Alinin ka~tti1•1 rören ka-
tiller arka11ndan kur1un at
maia ba1lam1tlard1r. Arka
s1adaa Yurifan Ali birka\: 
ad1m tlaha atabilmit YC yo
luB flzerine dftterek orada 
öl•titNir· Vakadan· sonra 
katiller lti~hir fey elmamit 
J'ibi Mlerine riderek yat· 
m11l.ar. 

P'akat köylft arasmdaki bu 
ikiliii biten Ye ~okt•heri 
6nlnü al•ak i~in ~ah1an 
Madim 'jiandarma kumaada
n„1a Slkl aldt.at Te tahki
kah aenuada hepft de!sillh
larile birlikte yakalaannt-
lard1r. 

• . ~ 

Sa,bah 
telgraflar1 

1talya ne istiyor ? 
Eritreyle 5omaliyi bftle1-

tire<ek katlar toprak veril-
.„iai Ye HM>et ordusunun 
aillblarinm1• abnmaa1a1 is
tiyor. 

Sofyada ~~rarengiz 
bir cinavet 

"' Sofyadaa he~r YcritiyOI': 
Bal1ar A1keri Birliii ba1-
kla1 O.n~ef, eararen2iz bir 
surette ölü elarak buluntlu. 
Dan~ef Kral Bori1in aleyh
tarlar1ntlan idi. Bulgar zab1-
t.as1, katili bul•aia ~ala11yor. 

Napoli Sehri 
Bosaltihvor " . 

Ro•adan geien SOil tel-
Jraflar haherleriae göre, 
ltalya hükumeti, Napoli ,ehri 
halk1na vcrdifl bir emirde, 
laer ilatimale kar" tehri bo-
1altmaga haz1rlanmaa101 bil
dirmittir. Bn emir Napeli 
gentl efklri üzeriade önemli 
aki1ler uyaadirmithr. 

Frans1z manevralar1 
Paristen habcr Yeriliyor: 

liiyük Frans1z manevralar1 
hararetle deYam etmektedir. 
Manenalarm bu hafta bit
naesi muhtemeldir. 

Fici kaza 
Dön yap1lan otomolil ya

r1tlar1ada Bürhan Cabidia 
kar111 Samiyenin kulland1g-1 
otomobil agaca ~arparak 
par~alaamit l•e Samiyenin 
kolu kmld1i1 gibi yan1nclaki 
~oförö de yaralan•1tbr. 

Genei Nüfus 
Sayim1 

-Baftaraf1 biriacide
„.a ile eunlar1 ikmal ede-
ceklerdir. · 

Umumi say1m cetvelleri 
aiifu1u11 ka~ kiti oldujounu 
ve biaz1 1una llz1mh bilgileri 
tepJa•a i~iadir ve bmeötiHI 
ayr1 hir i,Wr. 

( HaJk1n Sesi I 

Yunanl1lar 
~f iirklerin kabulün
den ~ok n1emnun 
Atina (Özel) - istanbul

cia Yunan donanmasma ya
pdan kabulden ve komutan
lar1 ile mürettebabna gös
terilcn karde,~e muamele
lerden bura gazcteleri büyük 
bir memnuniyc.t g69termckte 
vc hu güzel kabul vc mua
melelerin iki ulus arasmda 
ki dostluk bag1m bir kat 
daba sailamla~bracaim1 yaz 
•aktad1rlar. 

Yunan 
Uc;n1anlan ~erefine 

bir ~ölen 
istaabul, 23 (A.A) i1-

tanbul Hava Kurumu tara
f1ndan bu ak§am Perapalasta 
istanbulda bulunmrkta olan 
Yunan u~manlar1 onuruna 
bir ak~am ~öleni verilecektir. 

. Korkunf yangrn 
Bir köyümüzde 99 ev ve 33 

zahire anbar1 yakm1§t1r 
Bahkesir 25 (A.A) - Smd1rg1 il\:esinin <;orum kamununa 

bagh dügüncüler büyük bir yangm feläketi ge~irmi~tir. 
Köyde 99 ev, 35 zahire ambar1 19 samanhk yanm1,tir. 

Köyün yanan k1smmdan ayri bulunan 12ev kurtulabiimi§· 
tir feläket gören köyfülerimize yard1m i\:in ilbayhk Ankara 
K1z1lay merkezi §ehrimiz §Ubesi derhal faaliyete ge~mi§ler, 
a~1kta kalan köylüyü barmd1racak kadar ~ad1r gönder 
dikleri gibi K1z1lay merkezi ilk olarak be§ yüz, Bahkesir 
~ubesi de ü~ yüz lira yard1mda bulunmu~lardtr. 

ilbay yangm yerine giderek köylünün vaziyetile yakm
dan ilgilenmi~tir. 

8 ~= [•J [•j 

Be§lerin teklifi 1 

(8a§taraf1 1 incide) j 
Bundan sonra memleketin 

geli§mesini dü~ünülen yegri
timlerin tatbiki i~in zaruri 
o]an bir Ltikrazm akd1 im
känlar1 tetkik edilecektir. 

p;i1 
b1uul 

Barl§ID rc A~1k 

Kap1s1 
Roma 23 (A.A) - Röyter 

Ajansm n bir aytar1 iie Ce
nevredeki durum hakkmda 
bir konu§ma yapan: yetkili 
bir bükumet adam1 demi§tir 
ki : 

Ehli hayvan 
Sereisi 
T opeköyde bet ve alb 

birinci Te§rinde a\:ilacak olall 
ehli hayvan sergisi i~in bit 
\:Ok ~öylerde haz1rhklar ya" 
p1lmaktad1r. Baytar direktöt" 
lügünde a~1lan deftere tilll" 
diye kadar epiy hayvan k•Y" 
dettirilmi§tir. 

Araba kazas1 
Tepecikte käthane cadde

sinden kepek yüklü olara1' 
ge~en Kemalpa§a kazas1010 
Ulucak köyünden Ali ojlll 
Osmamn arabas1 devrilmif 
ve Osman ba,mm so) tar•"' 
fmdan ag1r surette yaralaD" 
m1,br. Yarah memleket hat"' 
tanesine kaldir1lm1,br. 

ihratcatc1lar 
Ekonomi Bakanhgmdall 

Yvnan filosu amirah ile 
sübaylar1 bu ,ölene ~agr1h
dirlar. ~ö1eni büyük süvare 
takibedecektir. 

Tabiiyeti 
Me~hul U~ak 

Yabanc1 mütehass1slarm 
idari bir tak1m imtiyazlara 
malik olmalan veyahut on
Jara Habe1 mamurlarmm te§
riki mesailerinin temin edil
mesi derpi§ olunma1.tad1r. 

Uzla~ma kap1s1 henüz a~1k-
br. Uluslar sosyetesinden 1 
askari bir görüme esas1 te1-
kil edebilecek yeni teklifler 
beklemekteyiz. Mukabil tek
liflerde bulunmad1k. 

Türkofis ~ubesine gelen bir 
telgrafta Frans1z alacakhlarl 
ile anla,mak suretile bunla· 
rm Merkez bankas1ndaki 
alacaklarma mabsuben FraD"' 
saya ihracatta bulunmak i•• 

Cebelüttarik 23 (A.A) -
Mabella'dan geien bir babe
re göre tabiiyeti 111e~hul bir 
tayyarc denize dü§mü,tur. 

Aralar1n1 
Bulmak i~in 

Cenevre 23 (A.A) - Fran 
sa ve lngiltere ltalya i\:in 
Habe,i1tanda ve icabeyledigi 
takdirde Somali sahilinde 
arazi tadilib yapmaya haz1r 
olduklarm1 beyan etmekte
dirler. 

ingiltere ve Frans dendi 
haklar1na Te menfaatlar1na 
riayet ve hürmet edilme tar
tile ltalyamn Habe,1stanm 
geli~iminde özel bir ilgisi ol
dupnu kabule amade bu
lunmaktad1rlar. 

Merkezi bir organ ihdas 
edilecek ve dövt ba§hca mü
§avir yani poli, jandarma 
§efi ve finansal ve ekono
mik i§leri §efi bu organa 
merbut olacaktir. 

Yabanc1 i~yarlar uluslar 
sosyetesi ile neca§i arasm
da itiläf hastl olduktan sonra 
tayin cdilecektir. 

Yap1lm1$ olan tecrübele
rin nazar1 itibara ahmhp 
ahnm1yacag1 anla§tlmak üze
re plan bei sene sonra ulus 
lar sosyetesi tarafmdan ye
niden tetkike tabi tutula
cakbr. 

Be§ler komitesmin önerge 
leri sonund • italyanm hususi 
menfaatlerinden bahsetmek
tedtr. 

Notada lngiltere ve F ran
sanm komitaya baz1 arazt 

~··•11 

14~' 

~iiata ....... Üe „ ni;;elenin ~usli-~ 
hane bir surette halline me
dar olm1ya amade oldukla
rm1 bildirdikleri beman edil
mcktedir. 

Bu arazi tavizab bilhassa 
Somali sahillerinde yap1la
cakf1r. ingiliz ve Frans1z 
murahhaslan hundan ba§ka 
kendi hükumetlerinin Habe
§istanm ekonomik inki§af1 
meselesinde halyaya hususi 
bir tak1m menfaatlar temi
nine amade olduklanm da 
bidirmi§lerdir. 

Yalmz her iki taraf~a in
giliz v . Frans1z tebeasmm 
mevcut baklarma ve muahe
delerle Frans1z ve ingiltere 
lehine tesbit edilmi$ olan 
haklara riayet edilmesi §ar
tm1 ileri sürmü§lerdir. 

• • ltauri vapuru crnayetr 
Liman1m1zdaki Alman vapurunda bir Alman 

· tayf a arkada§1n1n §iryanlar1n1 keserek öldürdü 
~~~~~~~~~~~••!>O••·~~~~~~~~~~--

Katil, hadisedcn sonra cescdin yan1na <liz ~ökcrck saatlarca aglad1 
Evvelki gecc liman1m1zda den vapur tayfalarmdan Mi- cam par~ah mendili arkada-

tiyenlerin isim vc adresleri 
I · istenmi~tir. 

BucaOrta 
O kulunda 

Bu y1l orta okula ~ok htl· 
cum vard1. Kadro tafmtfbr. 
Okul binas1 kaydolunan ta· 
lebeye dar geldigi i~in yaDI 
ba§inda olan bir ev kiralao· 
m1~hr. Talebelerin bir k1sm• 
burada okuyacakbr. 

Be§ y1ll1k 
Plana göre 

;;arbay Dr. Beb~et Uz 
dün mühendislerle yukar• 
mahallelere giderek orada 
yap1lmakta olan lag1m ve 
yol in~aabm teft ~ etmit ve 
yeni yap1lacak olan yellar 
i\:in mühendislere direktif 
vermi~tir. 

Be§ y1lhk baymdirhk pli
nma göre yukari mahallede 
digerlerine tercib edilmek 
suretile yaptmlacak in1aat 
tesbit edilmi~tir. 

Karata~ Bi~ki Yurdu 
hoya i§ileri nn1allimi 

Bay Ne§'et 
bir Alman vapurunda feci nihli Seba§tiyen bir miktar §IDID bogazma yerJe§tirmi~ 

i Karata, Bi~ki Yurdu bina•• 
bir cinayet oldu. ki Alman bira irmic::, fakat b41 bira ve agv ir surette yaralam1c::br. d · 

T " Y i\:inde bir ka m terzihane•• 
delikaahsmdan biri, digerini beynine vurmuc::tur. Sebasti- Y arah fazla kan kaybederek B h n " a~mt§br. u terzi aneye g • 
öldürü ve adliyeye teslim yen, kamarada Kort Foke bir saat i~inde can vermi§tir. zel bir isim hulana bedavil 
oldu. ile otururken münakasaya , i§in fecaahm kavrayan katil; bir rup dikecektir. Yaln1Z 

Hädisenin cereyan cttigi ba~lam1§; bir arahk bo§ bira öldürdügü delikanlmm cesedi a\:1lan terzihane \:Ok zarif ve 
vapur ( itauri ) dir. Ölen 1i,elerinden birini par~abya- yanmda gözya§l dökerek ad- güüel elbiseler dikecegi i~ill 
A man delikanhs1 26 ya,Ia- rap cam kmnhlarmi bir liyenin hadiseye vaziyet et- bulunacak isimde 0 nisbette 
r1nda vapur tayfalarmdau mendile sarm1,hr. • mesini beklem!§tir. Yargenl güzel olmas1 ,athr. Bulaca• 
Kort Foke'dir. Öldüren 22 Bu arada iki arkada~ kav- savaman · Bay Orhan Küni gm1z isimleri matbaam1t• 
ya,larmda Mönih'li Sebasti- gaya tutu§unca Sebastiyen i§e el atm1§hr. gönde.riniz. Bir hafta sonr• 
yen'dir. i1in i~erilik tarafla- aa~~~~„„„„„ „ •••• „~~~~l\l yapilacak se\:imde begenile"' 
rmi a~ahm: ~ Milletimizin ileri ahlmalarile dolu olan, ya§ama kud- ~ cek isim reklamle berabet 

- Kort F oke bundan ye· i ret ve hakkm1 dünyaya tamtan bir devirde ya§iyoruz. i gazetemizde ilin edilecektir· 
di yd önce bu vapura intisab ~ inki§aflar1m1zm öl~ülmesi i~in i~inde bulundugumuz, 1 Kazanan rupu diktirmek nze 
etmi, ve iyi tanmm1' bir ~ üzerinde ehemmiyetle duracag1m1z i§lerden birisi de ~ re terzihaneye müracaat ede 
byfa idi. Son zamanlarda i( muhakk ki : i bilir. 
•apurdaki arkada§larile ge- : 20 1• Jk • p •• •• : Bu terzihanede elbise)er 
~imsiillik ederck hazan kavga : te1r:1n - azar gunu : gelinlikler dikilmekle silf• 
ediyordu. Netekim son gün· ft Ya p1lacak olan Genel Nüf us sa yinitdtr ·~ ve boya fosfor ve kadife 
lerde bir arkada,ile kavga ~ B A ~ V E K A L E T kabartmad~~ ~aryola tak•~: 
ederek kalbini k1nn1,ti. ~ 1· t t• t•k U M-d·· 1_ V.. ~ lari ve sun 1 ~·~ekler de Y 

~ s a 1s i mum u ur ugu D 
Pazar günli aktam1 erken- ~~&11cia~„ .......... „„„„„„~att;::c~~ p1maktad1r. 


