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Sahib ve Bafmuharrir: 

SIRRI SANLJ 
t'D AIR E.H'AIN ES 1 

lz1nir Bi>i ttci BE)' LE R 

SOKAGINDA 

Dercedilroiyen evrak iade 

ediJmez 

Bulgarla;a 
NeOluyor? ----„·-----• 8ulgarlarm iki de bir de 
ld~llarina sak1z yapd1klara 
y ldye - lnoz hatta meselesi 
~tt1niyoarmut gibi ~imdi de 
t • 11akkale bogazman 1 son 
ll:~anlarm hädiselerin sevki 
li •c_ab1nda tabkim ve ~ak
Q Yts1 dolay1sile gerck D1~ 
R •kan1m1zm söyledikleri ve 
i ttck bu sözlerin Avrupa 
•:tctclerivde hasd ettilder 

\'t d 
d l edeikJdulan dillerine 
"k 'Yarak gene bir talum 

alahklar yap1yorlar. 

~ ~ll ag1r ba§h say1lan ve 
1 

t ge~inen baz1 Bulgar 
tetelcri bu dcfa da bu 
d i'azlar mcselesini dillerine 
111~1tan yaparak bunuo zor-

trindan ve Arsaulusal 
lfidl 
ti Cl§tnalara ~1karacag1 ka-
~•khldardan demvurup du· 

Yorlar. 
8 ~ 

i lc ogazlar me5elesinde en h; aläkadar olan iugilizler 
! t_ hu i§de Bulgarlar kadar 
'lltult„ 
.J u yapmak sevdasmda 
~t'"·1 
~t~ le~dir. Hatta lngiliz ga-
„1 ltr1 arasmda ahvalin 
~d,„ 
bll il nezaket dolay1aile bu 

t d
S\lsta Türkiyenin alacag1 

t b• 
~l •rleri yerinde ve ha'Jb 
h' tnlar da oldugu halde 

i_'t(~ir) gazetesinin Bogaz)ar 
rt~ e bu derece ileri gide~ 
lttd tnuabede ve muanvele
ta .en bahise kallu~mas1 ~ok 

t1p V ••J b' • b •il e gu nc ir tesir a-
lltdiyar. 

~tt ul lgarlarm ve Bulgar ga
t er . B )1 •nin ulgaristam bag-

Yall 
ll.i, llluabedenin par~alan-

lllas . • 1 ''n 1 1~m yap1 an propa-
tlllr~alar1, vücuda getirilen 

ltak·1 . 1 1&1) • 1 er1, ate~ enen ibti-
t tra b"J o~ 1 enler. "Müber,, in 
~'bk "muahedeperesligine„ 
dit .ahaJarJa gülmekten ken-

•tr1n · 
·~•k 1 alamaz lar. K1sa vc 

l'„ SÖyliyoruz: 

d08t'1rlder iki yüz)ü, bugün 
~U ertrsi gün dü~ma, bir 

ll g··1 tUn u er yüzlü, ba~ka bir 
hi~ sasak surath politkadan 

B ho~Jaomazlar. 
• a2a l h "•ca1· . sa ä iyetli Bulgar 

.l •n1n r·· k d 1 w ~tie . ur ost ugunun 
~tnar'~den bahsettikleri bir 
~ac, n • haz1 Bulgar politi-
'tt1kl gazetecilerinin ortaya 
· ar1 
•~aa sa~malara bakarak 

llln k 
~Ulltlck • 1zmak m1, yoksa 
~tar nu läz1m gelecegini 
ot lttnek b" h 1 .. '1Yor. 1r ay 1 gu~ 

SANLI 

y ZOR NA 

Ne~riyat Amiri SIRRI SANLI 

ABONE SERAiTi 
Seneligi 7, Alh Ayhg, -4 

Lirad1r, Günü Ge~mit 
Nüsbalann Beheri 

1 S Kuru~tur. 

( HaJk1n Sesi ) Matbau1nda 
Bastlmu1br 

AB: I? 
Italyayi zorliyacaklar Mehmed 

Spahovic 
Tar1m 
Bakan1 
Orduda •• Laval ve Eden'in söylevleri Fransa ile ingil

terenin ~ok yak1n olduklar1n1 gösterdi. 
italya yaln1z k~l1yor ••• 

Ordu 27 (A.A) - Tar• 
bakaa1 ve Ziraat banka11t 
genel direktörü dün saat 1' 
da yanmdakilerle Gireson
dan ~ehrimi:ie iclmitlerdir. 
Yarm incelemelerine ba~hya· 
caklard1r. 

Cenevre 27 (A.A) 
Komite Habe~istamn 
gözcil gönderiJmesi 
hakkmdaki istegi et· 
raf1nda konu§mu~ ve 
bu istegin tatbikini 
incelemek üzere ü~ 
eksper se~mi§tir. 

Habe§ imparatoru
na gönderdigi telg
raftada meseleyi in
celemekte oldugunu 
bildirmi§ ve Habe~ ku 

vvetlerinin 30 kilomet
re geri r;ekilme~ini 

Habe§istanm ban§ 
arzusunun bir delili 
telekki ederek te~ek
kür etmi§tir. 
Cenevre 27 (A.A) -
Lehi~tan murahhas he 
yeti, Almanya, Maca-

Avrupa gazetelerine göre eski Os 
ristan ve Polon ara- manh pa§as1 Vehib pa§a Habe§is 
smda~bir hava pakb tanda en ziyade siper kazdirma 
konu§uldugu haberioi i§lerine ehemmiyet verdirmektedir 

yalanlamt§hr. 1 mazhg1 hal\kmda 15 inci 
Lödra 27 (A.A) - Yakm- maddeyi tatbik etmer,e kar2r 

Habe§istanda kadmlar da k1rm1z1 salib va sava§ islerine 
hazirlamyorlar. 

da ingiltere tarafrndan deniz vermesi bütün gazeteler ta
meselesi hakkmda bir nota rafmdan iyi kar§ilaomakta 

baberleri resmi fakat renklerine göre muhte-

Habe~ imperatorunun admata§tyan bir u~uk 
olarak yalanlanmt§hr. l lif suretlerde tefsir edilm k· 

Londra 27 (A.A) - Kon- tedir. 
seyin italya-Habe§isten anla~- Nevyork 27 (A.A) -Ulus-

1 Iar sosyetesinin dünkü kara
rmdan bahseden Nev York 

1 Taymis gazetesi diyor ki: 
Bu karar So9yetenin §im-

1 diyc kadar vermi~ oldugu 
1 kararlarm en cür'etlisi ve eo 
1 manas1hdir. Eger Mussolini 

UJuslar Sosyetesine me dan 
okuyacak kadar kendisinde 
kuvvet göriiyorsa davasm1 
muhakeme edilmek üzere 
asla Sosyeteye verilmemeli 
idi. 

[ji'~~.„~~s::Jlll'.„ 

Resmini koydugumuz Meh- ~ ßÜtÜn DarÜI 1 
med Spahovi~ Sarayposna- 1 
hdir. Her „intihapta Lmeb'us ~trfan)1}ara, S8 
olarak se~ilir. Müslüman Hi- tt 1 
vat partisinin §Cfi s1fatile ~YJJl halk1m1za! 
ekser kabinede ona da ma- n 1 
ruken bir nez1r sandalyas1 il Mektebiniz yedidea yap1l-
dö~er. tt d1. Kap1lanm size 30/9/935 1 

Mehmed Spahovi~in müs i pazartesi güoü saat 17,30 
lüman olarak otuz kadar ~ da a~acak ve a~1lma tfi 1 

Mussolini de §imai, ''vak- l k M kt mebus arkada§l olmakla be- reni yak1 aca br. e ep 

1 tile davasm1 Sezara verdin, S b b ~ • raber bir hayh 1r · m1 us- hepinizi bu törcne ~a11· 
karar Sezarmdir„ diyen Ro- b d' h · larda bera er ir. , spa ov1~ ~ 11yor. 1 
mahya benzemektedir. Mus- Avusturya zamanmda Viya- il YUSUF RiZA OKILU 
solioinin Sezari da ~imdi Ce- nada hukuk tahsil etmi~, : DlREKTÖRLÜGÜ : 
nevredir. düzgün söyler cesur biridir. ~Jr;;.ta~ ~„Jr;;.ta~ 

Paris (Radyo) -Adis· Aba- Hatta öyle olmu§tur ki mebu Spahovi~ derler. 1<;ünkn hu-
badan geien haberlere im- sanda sandalyeyi kaldararak kuktan o s1fatla ~1kmi1hr. 
parotor Habe§istande umumi sözünü dinletemedigi Maliye Spabovi~ Bo~naklarm huku-
seferberlik ilän edildigi hak- nazmmn kafasma bir darbe kunu korumu§tur •e koru· 
kmda ~1kar1lan baz1 rivayet- indirdigi vardir. maktadir. Bo~naldann siya-

[ Sonu 4 üncüde J Kendisine doktor Mehmed sal bab s1 gibidir. 
f'Ji..~ P,;11 P;tl 11;'1 p;q ~'ld ~ "=' ~ ~ m 
ir,'IJ lli••• ~had 11...,11 ltb;id ..,. llhdd 'Wf b;ftl _.., 

Alman denizalti gemileri 
~~~~----~----~----~oo..oo~--------~--~~--------~ 

Bu gemileri, ingiliz deniz zabitleri f evkalade 
eyi, manevra kabilivetin~ yüksek buluyorlar 

Moroing Postun deoiz mu
habiri yeni Alman denizalb 
gemisi hakkmda §U melümab 
veriyor. 

"Yeni Alman denizalb 
8'emilerinin fotografm1 gören 
lngiliz zabitleri bunun fevka-
läde mükemmel ve manevra 
kabiliyeti yüksek oldugunu 
tasdir ediyorlar. 

Alman denizab gemileri, 
denizci detletle1 in bir~ok 
tecrübeleri mahsulü olan bü
tün tekemmüläb haizdirler. 

T orpiJ kovanlar1 ba~ta ve 
k1~tad1r. Topu yoktur. Ön 

.. 

tarafmda büyük bir testere 
vard1r. Bu testere dar kör-~ 
fezleri ve limanlar1 bimaye 
cden ~elik aglar1 par~alama
ga mahsustur. 

Geminin kumanda kulesi 
önündeki merdiven bi~imio
de bulunan sand1k istikamet 
gösterem hidrofonun · zarf1-
d1r. Almanlar .a..bu cihaz1 f ev
kaläde tekämül •• ettirmi§ler
dir. 
Tahtelbahriniknmanda köp· 

rüsü w.. önünden-:.ba~a kadar 
imtidad edcn yatmlm1§ direk 
gemi deniz altmda_iken dik-

le~tirmekte ve anten yazife
sini görmektedir. 
... lngiliz donanma11 bu yelda 
bir~ok senelc; tecrUb°iJer yap 
m111 ancal< son günlerde 
muvaffak oJmu~tu. 

K1z1la kar11 a11 
K1z1l hastahima kar~1 0-

demi§e elli §i~e k1z1l •1111 
gönderilmi§tir. Daha eJJi tit• 
gönderilmesi i~in §chrimiz 
saghk direktörlügü hazarbk 
yapmaktadu. 

Telefon 

" % '""f ... >r;; „ a '%1 i :m No. 
ve As1m büyük elbise fabrikas1 ESKI BIT PAZARI NUMARA 15-17 

TELEFON 2042 
palto ve pardesünüzü mutlaka Abmed ve As1ma yapbr101:r:. Yerli mah her ~e~id ~uJAkiden ~ifte provah, temiz masraf, mükemmel 

dikit 12 liradan 18 hraya kadar 11marlama eJbise yap1hr. LEVHAMIZA DIKKAT EDINlz. 
3882. 



Sallifa 2 

Okyanuslari 
ilk 8§8D Alman U. 117 tahtel
bahirinin ak1ll8r1 durdur8n 

müthi§ maceralar1 
--------------------~-----~-----

- 8 -
30 metne derinliginde ha yaletler mi ya~1yordu? 

30 metre derinliginde bir i gau ge~tik; bu harekctimiz 
daha müthi§ äzaplar ~ektik. ~ok tehlikeli idi. 
Tahtelbahire binerken ve de- Dar bir bogaz bir tahtel-
aiz -Bilhassa dü~man teh- 1 bahir i~in her zaman tehli-
didi altmda-gerilemi§ olanlar keli olabilirdi. Fakat müdhi§ 
bizim bu äzaplar1m1z1 bile- bir §ekiJde silählandir1lm1§ 
aczler. bir bogaz, ~ok!daha tehlikeli 

K _ranhk i~indc bcn yüzü- idi. • 
•Ü tarassut pencerelerin cam- Bogaz1, umdugumuz tehli-

larma yap1§hrm1~ oldugum kelerden hi~ birisine ugra-
halde, ~imdiye kadar milyon- madan ge~tik. Bununla bc-
larca insan yutmu§ olan de- raber deniz üzerine ~1kmak-
•izin mürekkep kadar kar.a ta bir müddet daha acele 
olan sularma bak1yardum. etmedik. 

Sular i~inde ~übheli bare- Buluodugumuz yer, dü§-
keUer, garib cesimler görü- man gemilerinin, harb scfi-
yer gibi oluyordum. Filvaki nelerinin kayna~hg1 bir yer 
iüyük köpek bahklannm demekti. 
r•~tigine ~übhe yoktu. Biraz sonra su yüzüne ~·-

F akat birden bire, gözü- k1nca, yanyana gibi gelmekte 
mün önünde büyük kafah olan iki kü~ük sefine gör-
bir hayalct belirdi; hayalata dük, Bunlara torpil atmak 
inananlardan degilim. Bunun israf olurdu. Bunun i~in uzak-
i~in böyle hayallere ehem- taa bombard1mana ba~lad1k. 
met vermem. Sefineler-.: bize 4,7 lik kü-

Fakat bu defa böyle ol
mad1. Bu hayalat büyüyor gi
bi tahtelbari11 teressd pe~e
resine kadar gözlerile bana 
dildc:atle bakh. 

Sanki bir mü~teki • idi. Bir 
1eyJerden, belkide bu kadar 
insanlar1n merhamebizce öl
dürülmesinden ~ikäyet edi
yordu. 

Karktum, hayatta bir da
ha görmcdigim vc göremi
yecegim bir derecede kork
tum; sinir buhranma tutul
dum. Arkada~lar yeti~tiler, 
beni bir müddct i.stirahata 
me~bur ettiler. 

Gördügüm ne id?. bilmi
yerum. Bir insana bcnziyor
du. F akat korkun~tu. 1.Bclki 
äüyük!bir bahkb, ben ~ger
rinle~en sinirlermin sevkile 
bunu bir insan hayaleti ola
rak görmü~tüm. 

Maddiyet i~inde tekem
mül etmi~ olan kafam böyle 
bir hädiseyi bir türlü hez
mcdemedi. lSinirlerim yab~
b~hktan~ sonra, terar pen
cereden bakbm. 

Sulardan ba§ka bir~ey 
yoktu. 

* „"' 
T atelbahirimiz, bu defa 

dcniz yüzüne ~1kbk~an sonra 
ingilterede hi~bir ~ey gör
medi. 

Kumandan, scfincye Ce
be1Iitar1k istikameti verdi. 

Bir müddet sonra, cihamn 
ve ingilizlerin bu en k1yme Ji 
bogaz1 istikametine gelmi~tik. 

Dald1k. Uzun süren bir 
1 1 r denizaih yolundan sonra Bo-

~ük toplerile mukabele etti
ler. F akat bir müddet sonra 
sustuJar. <;ünkü toplar1n111 
mermileri bize kadar gclmi
yordu. 

Biz. daha müessir ate§ 
edebilmek i~in ilerledik ve 
gemilere yakla~hk. 

6000 metreden tekrar bom • 
bardumana ba~lad1k. 

Fakat birden 102 milimet 
relik büyük toplarm mermi
lerile kar~1la§d1k. Bu kü~ek 
sefinelerde ingilizler büyük 
toplar gizlemi§lerdi. ~imdi 
bizim tarn hedef ve tarn teh 
like i~inde idik. 

(Arkas1 Yar) 

On be§ sene 
Uyuyan ak1l 

Bugünlerde Prag polisi 
idaresine bir papas gelerck 
~unu söylemi§tir. 

Dün kiliseye Prag ~ehrin-
den biri geldi. Günah ~1kar
mak talebinde bulundu. Gü
nah olarak dedi ki: Ben on 
be, sene evvel on be~ bin 
kron buldum. Bunu polis 
idaresine haber verdim. Na
m1ma bankaya yahrd1m. Bu 
gün dü~ündüm ki bu para 
benim degildir, ben ba~ka-
smm parasma sahip bulunu
yorum. Benim bu günah1m1 
affediniz. 

Polis paray1 bankadan al-
m1' ve bu vakay1 gazetelere 
vermi~tir. 

Halkm Sesi - Polis vazi
fesini noksan yapm1§br zira 
bu adam1 da bulub bir ak1l 
doktoruna gönderecek idi. 

izmir Muhasebei Hususiye 
müdürlüiünden : 

Bedeli sab1k1 
Lira 
30 

• 35 

Mevkii 

Bornova Ak ka, So. 
'4 II 

Cinsi 

Ev 
II 

Numaras1 

19 
24 

Y ukanda yer ve cinsleri gösterilen akar bir y1l müddetle 
lciraya verilecektir1 ihale müddeti 20/9/935 tarihinden itiba

. ' ren 30/9/935 tarihine kadar t>lup 10 gündür istekli olanlarm 
~eraiti görmek üzere her gün M. H. Müdüriyetine ve pey 

· sürmük isteyenlerin de ihale günü olan 30/9/935 Pazartesi 
~~nü 10 da11"12 ye kadar depozito vcya bank mektubu ile 
cadimeni viJäyete milracaatlan ilan olunur. 

( Halkm Seai ) 

Bir medyumun hatirati 
• 
In2ilterede ruhl8rl8 muh8beresi büyük bir 

uy8nd1rm11t1r heyec8n ve 8laka 
Hepsi bumu? Vadet

tiiiniz gibi maddi bir~ey 
görmiyeck miyiz? 

- Pek älä, hareket ctme
yiniz. 

Cevabi geldi. 
Birdenbire ( Nelli ) ile be

nim aramda garib bir~eyin 
durdugunu:..hisseder gibi ol
dum. Bir§ey1görmedim. Fak„t 
beni ihata eden havada na
ho§ bir§ey vard1. Sebebini 
arad1m. Y ahmz bir~eyin ba
na temas ettigini hissediyor
dum. Kendi kendime hayal 
ettigimi zannettim. 

0 suada ( Nelli) ye bak
bm. Onun .sag omnzu üze
rinde siyah bir leke gördü.n. 
Bu leke tedricen ileriledi ve 
yuzuh kesbetti. 

KILLI BIR KOL 
0 vakit bu gölge bir el 

,eklini ald1. Bu el sizin, be
nim eJime benzemiyordu. Bu, 
uzun, siyah, ince ve kdh bir 
eldi. Korkudan sesim ~1ka
ramad1m. EI yava~ yava~ yu
kar1 dogru kalk1yor, (Nelli)
nin bogaz1na yapla~1yordu ! 

Ben: 
- NeHi.bboiazm„. 
Demege kalmad1 1 Nelli 

s1~rad1. Sandalyay1 devirdi. 
Ac1 bir ~1ghk ~kopard1. Der
hal kap1ya ku§tu. F elorans, 
elektrigi a~mek tetbirinde 
bulundu. Nelli acmacak bir 
halde idi. Kag1t gibi beyaz 
olmu~tu. Ba~tan a~ag1 tetri
yordu, biraz süku bulduktan 
sonra neden korktugunu 
sorduk. o da ayni tazyiki bis 
etmi~, umuz ve ~encsinde 
temas doydugunn, fakat te
mas eden ~eyi görmek .üzere 
zorla kcndisini tutugunnu 
söyledi. Fakat temas ag1rla
~1p ziyadele~ince öyle kork
mu~ ki, f azla tahammül ede
miyerck bai1rm1~ ve kalk-

•1~h. . 
RUHUN VERDiGi MA

LUMAT 

ertesi hafta biz terar ma
sam1zm ba§ma oturdugumuz 
zaman, ü~ümüz de ge~en 
haftanm korkun~ dersinden 
hälä müteeasir bulunuyorduk 
F akat bu i~imada hayabmm 
bütün mecrasm1 degi~tiren 
yeni haberler ald1m. Ogün
den itibaren hayabm ba§· 
tan ba~a degi~ti. 

Massmn ba§ma oturur otur 
maz, F cda, bana mühim bir 
verecegini bildirdi. F eda, be
nim bundan böyle "medyom„ 
olabilecegimi, ve benim va
s1tamla ruhlar hakkmda is
tedigim maliimah verecegini 
söyledi. 

Arhk (Nelli) ilc (Florans) 
benimle spirtizme toplanbla
rma devam edemiyorlard1. 
Fakat ben bu itilädan kurtu
lam1yordu. (Feda) beni mü
tenaadiyen te§vik ediyor, 
medyumlugv kendimc bir mes 
lek yapmakhg1m1 tavsiye edi 
yordu. 

0 sirada yolda oiderken 
bir binanm üzerincle baz1 
ak§amlar spirtizmc tecrübe
leri yap1ld1gma dair bir ilän 
gördüm, i~eri gird m. Orada 
tesadüf ettigim adam, her 
Per§enbe ak§am1 saat sekiz-

-4-
de spirtizme toplanhlar: ya- 1 
p1ld1g101 bild1rd1. 

HA YRELBAH$ BiR iCTIMA 
0 Per~embe ak~am1 saat 

sekize ~eyrek kala spirtizme 
tecribeleri yapdacak kü~ük 
l>ir odada idim. Odan i~inde 
on kadar insan vard1. Bir 
ka~ gün evvel tesadüf etti
iim adam ictima reyasat edi
yordu. ~Oradaki insanlarm 
hi~ birini tamm1yordum. Ne 
ben onlann isimlerini biHyor
dum, ne de onlar benimkini 
burada herkes birbirine sa
mimi muamele ediyordu. Mu
hitte oir arkada§hk havas1 
vard1 

Hepimiz masanm etraf1-
na topland1k. Ziyalar kapa
bld1, söndürüldü. Reis hafif 
bir dua okudu. Sonra sükun 
i~inde bir müddet bekledik. 
Birden bire masa üstünde 1ä 

Bal1k ar1n 
. Uyuku saati 

Bahklar da uyurlar mt? 

Bunu älimler "evet„ cevabm1 
veriyorlar Nitekim Avrupa 

akuaryumlarindan bahklarm 
te~hir olundugu k1s1mlarda 

günün muayyen saatlarmda 
onlarm bulundukJar1 kablar1 
aydmlatan clektrik lambaJar1 

söndürületek bu mahbuslarm 
uyumalan kolayla~bnhnakta
d1r. 

i:jin garibi büyük bahklar 
bu uyuma zainamnm geldi-

gini yar1m sa .t evvel anlar
lar ve bulunduklar1 cam 
sand1gm kö~esine, bucagma 

gizltnmi~ kü~ük bahklar1 isti
rahata haz1rJanmaga te§vik 

ederlermi~. Bu hareketi ag1z
lar1m a~1p kapayarak, yani 

adeta koau§arak onlara an
lahrlarmt§. 

Halk1n Sesi - Bahk gibi 
dilsiz dendigine göre bahkla-

rm bu ag1z a~ma ve kapa
malan ile : konuituklarma m1 
yoksa esnemiye ba~lad1klar1-
na m1 hükmetmek läz1m ge-

lecegi di'.~iinülecek bir ~ey

dir. 

Dördüncu mmtaka tapu 
sicil 111uhafod1gmdan: 

Kar~1yakada Naldöken -
Menemen caddesinde eski 
22 ve 20 taj numarah evin 

eskidenberi senetsiz olarak 
Rum milletinden Nikola Vi
taliden metruk olarak hazi
nenin tasarrufunda oldugu 
bildirilmesi üzerine birinci 
Te~rin aymm 8 inci Sah gü
nü mahallinde tahkikat yap1-
lacagmdan bu evde her hangi 
bir ayni hak iddia edenlerin 
o gün mahalindeki memuru
muza vey daha evvel daire
mize bildirilmeleri ilan olu-
nur. (3164) 

kaydane duran eJlerim titrc
mege ve oynamuga ba~lad1. 
Bu titreme tedricen kollari
ma, ordan vücuduma yaydd1. 
Bir iki saniye i~indv ecu
dum bir elektrik cereyan1na 
maruz kalm1~ ba~tan ba~a 
titremege ba!ilami§h. Sonra 
ba§1mda garib bir temas bis 

ttsettim. Sanki gözlerimin et
rafma bir bez baghyorlard1. 
Bu · tazy1k birince, esraregiz 
bir kuvvet beni yukan dog 
ru itti. Sandalyemden kal
dud1 ve ayakta durmaga 
mecbur etti. Ayakta ne ya
p1yordum, bilmiyorum. Rüya 
görüyor gibi idim. Ne ~uu
rum yerinde idi. nc de ta-
mamen ~uursuz addedilebi
lirdim. Yalmz harici bir kuv 
vetin beni id re ettigine 
emindim. 

( Arkas1 var ) 

~ ~ 

Oglunu 
Öldüren canavar baba 

Barhn, - Bundan be~ 

bu~uk ay önce Anönü kö-

yünden Ayg1r oglu R1za adm· 
da 55 ~ ya~larmda bir ad am 
ogll!nun b!rini · öldürmü~ di· 
gerini de öldürmege te~ebbüs 
etmi~ti. 

Bu canavar babanm mu
hakemesi ag1r cezada bitmek 
üzeredir. Müddeiumumilili id
dianamesini okumu§tur. Ca-

navar babanln idam1 isten
mi§tir. 

G 

Karata~ Bi<;ki Y urdu 
bova isleri 1nuallimi 

.J „ 

8ay Ne§'et 
Karata~:Bi~ki Yurdu binas1 

i~inde bir't kadm terzihanesi 
a~mI§hr. Bu terzihaueye gü
zel bir isim bulana bedava 
bir rup dikecektir. Yalmz 
a~1lan terzihane ~ok zarif ve 
güücl elbiseler dikecegi i~in 
bulunacak isimde o nisbette 
güzel olmas1 ~athr. Bulaca
gm1z isimleri matbaam1za 
gönderiniz. Bir hafta sonra 
yap1lacak se~imde begenile
cek isim reklämle beraber 
gazetemizde ilän edilecektir. 
Kazanan rupu diktirmek üze 
re terzihaneye müracaat ede 
bilir. 

Bu terzihanede elbiseler 
gelinlikler dikilmekle silfa 
ve boya ~ fosfor ve kadife 
kabartmadan karyola tak1m
lar1 ve sun'i ~i~ekler de ya
p1maktad1r. 

Kiral1 f1r1n 
T epecikte A:,lanlar soka

g1nda Hiläl mevkiindc aa
mam ittisalindeki 28 numa
rah fmn kiralahkhr. Halk1a 
Sesi gazetesine müracaat 
olunur. 

1-15 

Nafl·a ··d·· 1··..., ··nd n mu ur ugo e : 
• 
lzmi 

1158 lira 91 kuru~ ke~if bedeli izmir-Torbah yolunun 
3-1-900 kilometrosunda yaptmlacak olan 75 metro uzunlu
gunda istinat d1yar1 20 gün müddetle a~1k eksiltmeye ko
nuldugundan isteklilerin 2490 say1h yasaya göre haz1rhya
caklar1 teminatlarile birlikte 14/10/935 Pazartesi günü saat 
11 de ilbayhk encümenine gelmeleri bildirilir. 3100 

28 !Y:L1'L 

;· ..... , 
Z SEN FI 
:§ 

„ a -~~„ i !iii:S!!:ll!!ll,.,.11"" 

Benarada 
tellil1m ! 

Y eni~eri agas1 bir gec• 
kol geziyormuf. .1, 0 tarihte meyhaneler• 
ün alm1~ olan Tavukpaztt' 
civarma 1eldigi zaman, •0

: 

kak ortasmda bir sarhot~; 
- illällah bu lstanbu)dV 

B1kbm .. Usandtm!. Alan ••rt' 
bir pula sabyorum!. Har•" 
harac! Diyc bagirarak ge~ti· 
gini görür. Ve hemcn, yak•' 
latbg1 gibi karakola sevket· 
tirir. 

Ertcs1 sabah aerif, ~özilt16 
"· a~1p ta kendini hapise g• 

rünce orada bulunan cUief 
mahpuslara ak,am nelcr sof 
ledigini ve buraya ni~in gel· 
digini so rar. Onlar da oloU' 
gu gibi anlabrlar. Bunun 9j1 
rinc herif: 

-Aman arkada,lar! Ail.J~ 
r1zas1 i~in olsu11, baaa tu1'' 
dan bir bo~ rak1 ~i~esi bul"" 
diye yalvanr. 

Mahpuslar: 1 
- Sen aklm1 ma ka~1rdl1J 
Hi~ öyle §CY m1 elur? Ba~•: 
bir daha bellya m1 sokae• 
SID? 

Derlerse d, e 1srar edet· 
Nibayet, istedigi ~eyi i;o• 

lub getirirler. 0 da abr, kor 
nuna kor. 

Biraz sonra, o gece ya1'•' 
lanan su~lular1 birer Aga•1

• 

huzuruna ~1kard1klar1 slfad•1 

bunu da götürürler. 
Aga heriti görünce: 
- Ooo! der, gel liakab~ 

lstanbulu mezada ven ~elebl· 
Ea~ para istiyorsun? i5er1i~J• 
~öyle bir pazarbga gir:i~eb~ 

Y eni~eri agasmm, bir y•'. 
dan da kirbac1n1 görea i•~ 
herif, hemen koynundau 1

1 
~eyi ~1kar1p, aganm önlll 
buakir ve temenna ettiktf# 
senra: 

- i§te aj'aml der. :Al~ 
da bu„ Satan da bu. ße 
arada sade bir tclJihm!. 

Mühim Bir 
Ka~ak~1 Dabl 
Yakaland1 •• 

226 kilo m1ktarmda J!lll~: 
telif damacagalarda ve ti~ 
cilerde bulunan ka~ak ~·r•? 
lar, yer ahnda ve evin taf•-
aralarmda bulunmu~tur. -

Bunlardan mada lttalr,. 
mamuläbndan 119 paket b· 
~ak kibrit ü~ ydd1z mar1'' ~ 
~arap imalinde kullaorJJ~1 
üzere ve tavan ara5tll,,.-
saku bulundurdugu ni0 

l 

h k. e ~ 
ezmege ma su~ ma in. t•' 
üzüm posalar1 ve bir mi1' 
üzüm salamuras1. ~' 

Bu ka~ak e~ya Kar~•Y' 1, 
da Selamet sokagtnda 6i' 
numarah hanede mukius 11'1 
lük~ü Matino nezdinde y• e' 
lanm1~ ve ihtisas mahkeJS' 
ne sevkedilmi~ti. . re' 

Bunlar da Inhisarlar Id9 e' 
sinin gayyur ve ~ah~kao. ~ef 
murlanadan ve isimlerJ e' 
gün gazetc sütunlarnula g<e 
~cn Bay Te:nel, ~evket tile 
Kemalin himmet ve gayre 
yakalanmt§br. bif 

Bu ~ah~kan memurlarl ,._(ff.;) 
de takdir ve tebrik :,!y 

- __... ___,-- -"· V ms w.z~ 

J)i~ Dok tortt 

H. Tahsin ~il~ 
2 inci Beyler S. 1-f•~,f' 

kar§ismda 37 numaraY' 
mi~tir. Telefon 3774 



Süleyman 
Fe ri d 

Kolonya ve 
esanslar1 

Her tasavvurun üstündc 
Jitif vc sabittirler 

ßahar 
A.lt1n da n1hts1 
Yascn1in 
Unutma bcni 
S nin icin 
Ful 

J)aJva 
.M4.lnulya 

isi•lerile yap1hr. 

Taklitlerini alma•ak i~i• 

Fe l
•d isi• Yc ctikc-' r tillc dikkat 

eeliaiz. 

M. DEPO 

------ ... -------------

Ahenk 
l8 iYl..'8L 

lzmirlilere 
Ve izmire gelenlere müjde 

izmirin cenneti ve yegäne aiJe bah~~i Bahribaba P.dc 
Gazinosu saym halk1m1z1n zevkini ve n.e~csini bir IMt "* 
arhrmak i~in büyük bir fedakärhg. daha göEe almlfbr : 

Me~hur radyo okuyucusu Bayan F ahire'yi Ye Be.-,c 
Süheylä gili müstesna ses krali~elerini YC bütl\n Tiirkit'eee 
tamnm1~ yüksek saz heyetini getirmi~tir. 

Kemani Cemal, kemen~e Anastas, piyanist A•jd, 
klarnet Hasan, banju ~evket, hanende artaki 

Okuvucu havanlar 
Ahengin mucidi (Ahenk) in ön vc ar1':ada11 Fahirc, Bedriye Süheylä, Faide, Belkis, Bedia SMaa 

9ÜL'EYMAN !SUA~ görünü~ü Hergün varyete numaralara Gardinar artistlcriniu 
Gen~ ve kudretli san'atkirlan1111zda11 Bay Süleyman Suad 1 M h i.• JI 

brafmdan icat edilen bu yeni 111uzik alcti mevcut ~alg1lar1n 1 e§ ur \'t1l§e er 
ea ahenkJisi ve eo ~ok duyiu ve ihtizaz yaratamd1r. 1 ve ne~e yaratan sahnel~r yilchzt Bayan kü~ük SemÜM•I• 

En tath ve cn ~ok kalbe dokunan seslcrin aga~tan yap1lan 1 Eminesini görünüz vc dinleyiniz . 
•usiki aletlcrindcn ~1khi101 rözönünde bununduran gen~ ... ~·„:i..~ ·-~.li.~·.u~~"ID'·•Jl~~!Ol';'IP:.;,lll~~~~·~ 

k ( h k) d l11odllh.id!IH!Cli dll li d!lllb , '""'!11 II u 'IU:I: ~D ..alllhot1 Jh,..f,b, lllllW'lLu"""'"" sanat ir A en i aga~tan yapm1~ olmakla beraher vücu e "'"'• 
gctirdigi yeniJikJcr ve hususiyetler sayesinde bu zarif alete ~ Sag"' 1 a mi esi o 

~~ bij:ir~:k d:ü1:'::.~:i:~~·.~. k~::1~;:0 m~~~=~) ~l;öur~:~ ~t Ha ya t1 c;ü r ük bi r temel üst Ü nd dir· 
vc almak istiyenler, bir sanat laarikas1 olan musiki aletini •· Saglan1 mide iyi ve tt1miz yemek ile eJde edilebi~ r. 

~:,::~ .!!~~.~~=~.k'i Ucuzluk Sergisinde ~ Bunuda: 
görebilirler.. ~·~ ~emera da Al §ehir 
lf'~~~··„··„·······„······~~]E:'"~:•:.-~~ ~·~ L k t 
1 ~ seneee 4:11 den fazla ter;t.l Yeti§tinnekfft ~ ~:~ 0 lak as~. a . kl . 

• . • • ~ D f.i Bulabilirsiniz. Bu o anta en 1y1 \'C tcnnz yelD~ en 

1 1f t1ha l eden n f.•~ ~ok ucuz fiatlarla mü~terilerine takdim etmek muvuf-

Yabn1n k1ymetini bilenler Karatac Bi~ki Yurd• Ruhsar u ~ fakiyetini de kazanmi§tir. V •• • 

S.a.t. '1 Y ~ ~ (•) Adres: Barut Ham Sokagl Ko§e.stnde 
„„'1•1• esas1 •••• •i~eleriai boz•a•ak i~i· i a·· .. M.. • ~ '•~""lllP'"'qp ·~~~11··t11r"'':l l:jj)l"I ~~!e'.:~tjll.,>~1111.;u1i.;w;~~~Ql~u:.i; 1 

.d . .l i d' ' . . „ usnu uesseses1 ~ 11:..iltt~~ '!°'rll~d~~lb~~:.iy~ b~~w.o.Jl~lli&:l..u.iJ" .... „,lltdl~ ill 
nu ea1a yara1•e1s1 • •• If er11u i.t ... • , ~ - - --

b 'DYOLIN d• M Bir seaede terzilik diplomas1 veren ciddiyetile taam· 
ßA lf m&CUDU I ··~ bir müessesedir. Bir hayan bir sene sonunda kendi ~ 
•e keatlileriai lter türlä ac1 Ye 1zclira1daa 1 zevkine gire karyola tak1mlar1na ve.rmcäya kadar hem : 

lier z•••• lruriarauk cihazlar1n1 h.aztrliyacak ve aea de terzilik san'abnt ögren- n 
G • • •• 11 J "lli' olaeakttr. U r1p1n gu a~ ar1n1 ~ 'Dünya durduk~a ya~ay1cak olan bu san'at hilezigini ~ 

t\'Jerintle ye yular1nda buluncformag1 inmal etrnezler! ~ kolu!'lu.za takmakta bir an tereddüd etmeyiniz. B 

HUSEYIN KAYIN 

l' • .Lr . 
..,a ~varet 
adiniz „ 

'~kedler 
~o. 26 

Mobilye Evi 

; Talebc kayd1na ba~lann11!5hr. ü 
"~ll::.:t:l(~~„„„„„„ ........ „);;.t;::;m;~t::rle;.• ;.l(~-::!1 

Güzel Hisar 
Mefru1at magazas1 

MEHMET KAVUKCU 
izn1ir Yolbedesteni No 1 n 

Eta•in, ketea, file perdclerin enva1, perdelik file, tül 
cihinlik, ve karyola tülleri, krem ye~il, estor ve hasir per
deler, perdelik ve kanapelik kadife kreton, more ve fan
tazi kuma~lar. Perde sa~aklar1 ve baglar1, masa örtüleri ve 
sefra tak1mlar1, karyola örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 

Taban, kanape, sofra m~ambalarmm enva1. Bronz ve ce
viz kernizlcr varrel vistor ara~lar1, yolluklar ve paspaslarin 
aulatclif boylari. $ezlon~ saadalye bezleri, kanepecilige aid 
malze•c ve mefru~ata •ÜtealJik e~ya rekabet kabuJ etmez 
fiatlarla maiazaauzda sahl111aktad1r. 

ikbsad1n 1 

caresi bulundu 
istanhuldan ~elen mütc-

bass1s1m1z 150 rengi ncredcn 

T 
E 

E 
H 

n 
z 

z 

l~"11R 'lfP:==t::=t:t:::::J~~· r*~1d:~*~~*~-~~*~~ 

buldu ve bulduiu bu renk
lerle güne~in ve havamn s1-
cagile terden, tozdan harap 
olan ~eyleri yeni ,ekline gc
tirmek i~in bütün dö~fincc

leri kald1rd1. 

Hayret verici bu i,te eski-
1 ciligin yenicilikten fark1n1 

E 
K 

1 
M 
E 
T 

Billur ~~kael Kahadayi 
"' huffia tz•ir ve •ÖH1akaha1a seve seve i~ip deya
J "•k1lar bualarthr. 

Cen biJir, biJcn i.;er. 
'II M,..., 

't.\ YYARE Sinemas1 T;~·Jt0 
BUGÜN 

l Mevzimin en güzel 2 büyük filmi bircicn 
- JOSEPINE BAKER ile jEA.N GAbiM'in 

§aheser filimleri 

z 0 u z 0 u 
2 tamamea F raas1zca sözlü ve ,ark1h 

......_ f>üftyaca sevile11 güze Macar y1ld1z1 iRENE DE 
ZILA YHY'mn büyük komedisi 

s 
E 
II 
E 

1 
1 

En C1lg1n Gecesi ~ 
IJikk Almanca sözlü ve ,ark1h ?g 
h~ti,11,i at: Fiyatlar ucuzlam1,br. Birinci 30, Balkon 40

1
a 

SO kuru,tur. 
·----~----~-----------~...._~ 

•

6

„., . .- 14,
45 

--( Bu haftan1n seans Saatlar1 )-- m 
16,3() - 18 - 21,2J de Zouzou 8 
C111!l - 19,45 te En <;itgan gecesi . 

' Ue•~esi ve Pazar günleri 13,20 de En <;1Jgm Ge
~)ti „ •tlar. 

ca Paramount dii1tva havaaisleri filmi „ 

DOl(TOR 
A. Kemal ~ünkü harap:oimu~ bir elbise, Kemeralb 

'4lPka, yün, ipek, iplik ku- Hül< umet Tonay 
Bakteriyolog ve bula~1k, salg1n 

hastahkJar müteJ.ctss1~1 

d l Kar~1s11tcla u.. ma~larm atdmas1 ü,üriü ur-

a
" ken yeni hale getire1t, siyah1 numarada"' Istanbul i;t'i;he-

bile beyaz yapan bir muciclin yahaneBinde hulunmas1 ikk • 
tC Bas111ahane istasyonu kar~1s1ndaki Dibek sokak ba,1n- ~ikmasi ve Kemeraltmda 8 sadm biricik yard1mc1s1dir. 
tC da 30 sayih cv ve muayenehanesinde sahah saat 8 den „ c-cl..a.:..t...6a:lt~1otc*~1t~tot.1cbt.~~1öt1c~1c~ t( ak,am saat 6 ya kadar hastalar1n1 ka bul eder. )f. E.+_.,,~A . )j. 
<t( Müracaat eden lilastalara yap1lmas1 läz1mgclen sair >t ~ Elh Tel. „ 
„ tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- „ i am r a 2573 „ 

lara yap1l•as1na ccvaz görüle11 Pnomotoraks muayeae- lt 
sinde muntaza•a1t yap1hr. Telefon: 4115 idaresinde Milli Kütüphane sinemas1 1 
~~~.-... ~~~~)/:~~~:f: 

IDRAR TAHLILI 
Kimyager Abdüsselam Ak

günlü Laboratuvar1 
Saghk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler sokagmda 

Beyler hamam1 yanmda 72 numarah daireye ge~irilmi,tir. 
Amerika, ingiltere, Fransa, Almanya ve isvi~rede Tedkikab 
kimyeviyede bulunan PASTÖR P.nstitüsünde idrar vc kan 
tahltlleri KÜRi enstitüsünde Sinai ve maden tahlilleri üze
rine ~ahfan Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi
si yapmakta oldugu gihi saym etihbamn gösterdikleri lüzum 
üzcrinefhususi arafhrmalar da yapmaktadir. 

Laboratuvar hergiin sabah yediden 
lgece ona kadar a~1kbr 

Telefon: 2205 

~ GÖNÜL ACISI 

i
)t. Suh ve ~ok güzel bir k1zm if g1c1kJay1p a,k11 llaya

bn1 insanhga, llizmete vakfetmi~ bir gen~ dektora 
vazifesini unutturabilir mi ? 

Ba~ Rollerde >f. 
)t> CLARK GABLE - MYRNA LOY )f. 

i ELIZAil!.TH ALLAN l 
Paramount jurnal da )'f. 

HABE$ IMPARATORU sulha dua ediyor. Bel~ika )t 
krali~esinin cenaze merasimi ve son halaerlcr i 

SEANS SAA TLARI 
Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. 
Pazar: 13Je~·ba~lar. 
Ak~amlari bsinemadan so1tra her tarafa oteaüs vc 

tramvay vardir. 

s~~-~ 



il 1 

---------::-::---- ---- ·- ~------ - - - - - --

Sahife 4 ( Hallun Se.& J 

Okumuyan 
Pi§man olur 
Ge~enlerde ( Okumayan 

Pi§man olur ) ~muharriri :A. 
Zeki Gülenio eserioi okudum. 
Her ·sahn benligimde derin 
heyecanlar uyand1rd1. Ben ha
yabmda bir ~ok eserler oku
dum, fakat hi~ birisi bunun
ki kadar rubuma tesir etme
mi§tir. Bilbassa ( Mezar kafa, 
izduabln s1rr1, Viraneler ) i 
~ok begendim. Eser umumi
yetle F elsefi yaz1Im1§, i~eri

sinde ~ok yeni ve kuvvetli 
fikirler var. Kendisi Adana
hd1r. Bütijn Türkler ve bil
hassa Adanahlar onunla ifti
har ctmelidirler . 

Muharririn yazml§ oldugu 
cserlerden bazi ku1mfar1 der
cediyorum: 

KAinatta her §ey akiller 
i~ia dilli gafiller i~in dilsizdir 

* 
Kalbin durmas1 bclki öl· 

mek degil, ikinci bir istiha
lenin ba§lang1c1d1r. 

En mes'ut insanlar filezof
lard1r, en bedbaht insanlar 
yine onlard1r. 

* 
Käinatm naSil aydmlatlc1 

bir güne§i varsa, älem onun 
etrafmda dönüyorsa arzm da 
ayd10latic1 bir güne§i vard1r, 
1lem onun etrafmda döner 
ismine (KADIN) derler, 

* 
Dünyada her ~aresiz §ey'in 

bir ~aresi var fakat o ~are
yi bilen yok.-Yild1zla dö~e
li bu mavi kuppenin alb bir 

sehirli kitapbr. Bunlarm s1r · 
lanna vak1f olan Filezofun 
kalemine tesir eden kadm 
ilham1 olmu§tur. -fnsanlarda 
seyyareler gibi! bo§ fezada 
bir ümitle dönerler, cihanda 
ümitsiz hi~ bir canh mahlu
kat yoktur. 

Bir insan ne kadar ~ok 

1 
okuyup ögrenirse o kadar a~ 
okuyup ögrendigini anlar A
lemi gezdim, dola~bm anla
d1m ki kaioat Allahm bir 
sinemus1 imi~. ) 

M. Kemal 

AsJ,erlige 
Davet 

izn1ir Askerlik Su-, 

Türk - Yunan 
------~------~-0000~~~~~~~~-

T ecim anla§mas1 1 ilk Te§rinde 
meriyete girecek 

Atina 27 (A.A) - Bugün 
Bugün imzalanan ve 1 llk 
Te~rinde meriyete girecek 
ve alti ay sürcek olan yeni 
Türk - Yunan T ecim anlas
mas1, bnno usulü yerine 
umumi kliaingi koymaktad1r. 
Anla§malar1n esalari kömür
den ba~ka bütün Türk mal
lari bellerinin yüzde ellisi 
serbest döviz, yüzde ellisi 
muhtelif suretlerde kollam
labilecek ve kliring yoluyla 
ödenecektir. 

Komürlerin bedelleri t ri
partit yoluyla ödenecektir. 

111!!.'11 -::! --
~d [•J [+] 

Adana Bors 

Transit mallar serbest dövizle 
ödenecektir. 

225 kiloya kadar canh 
hayvanlar1m1zm resmi 7 ma
deni drahmiye, yaban domuz
larmm resmi 15 drahmiye 
indirilmi~tir. Yunan taktiri 
k1ymet komisyanlar1 k1ymet 
bi~mekte Türk men~e ~aha
detnamelerini esas alacaklar
d1r. Anla§madan müdevver 
takas bonolar1 yeni anla§ma 
müddeti esnasmda Yunan 
mah almakta kullamlabelecek 
ve tamamlanmam1§ takas 
nmameleleri tamamlanacakttr. 

~.;11 

'""''! 
s1nda pamuk 

ve bugday fiatlar1 
Adana (A.A) - Borsam1zda bugday degerleri yükselmi§

tir. Bugdaym kilosu dör1 bu~uk kuru§tur. Ekmegin kilosu 
da 8 bu~tJk kuru§tur. 

M1s1r pamugu degerlerinde dü~üklük varsa da ahc1 ~ok
tur. M1s1r pamuklarmm kilosu 40 - 41, yerli pamuklarmm
ki de 36 - 37 kuru§tur. 

Fransa - ingiltere anla§mas1 
• 

Frans1z-ltalyan an a§mazl1~1 
Cenevre 27 (A.A) - Röyter Ajans1 konseyin bususi i~

timamda Romanya, Türkiye ve Sovyet Rusyamn be§ler ko
mitesine kar~1 itiraz kay1tlar1Dl ileri sürmü~ olduklarm1 bil
dirmektedir. 

Paris gazeteleri konseyin per§embe günkü toplanbsmdan 
iki sonu~ ~1kbgml bay Lavahn söylevi ile bayEdenin söy
levininbirbirini temamen tutmas1 ingiltere - Fransa yakmla~
masmm yani Fransa - italya uzakla§masmm ~imdiye dadar 
samld1gmdao ~ok ileri gittigioi göstermektedir. 

Giridin Kandiya §ehrinde 
umumi bir grev ilän edildi 

Paris, [Radyo) - Atinadan ahnan haberlere göre, Girid 
adasmda Kralhk aleybinde büyüyen cereyanlan netices.nde, 
Kandiya ~ehrinde genoy aleyhinde nümayi§ler yapilm1§ v ~ 
24 saathk umumi bir grev ilän edilmi§tir. 

~ ml re2 ~ ~ ~ 

italyay1 
Zorl1yacaklar 

(Ba~taraf1 1 incide) 
leri kat'i surette tekzib et
mektedir. Bu hususta beya
natta bulunan imperator de
mi§tir ki: 

"Habe~istanda böyle bir 

Atat„ kün 
Te§e kürleri 

Ankara 27 (A.A) -Cumnr 
ba§kanhg1 genel sekreterh
ginden bildirilmi~tir: 

besinden: 
1 - Deniz sm1fma ayr1l

mt§ 330 dogumlu ve bu do
gumlularla muamele görecek 
olan diger dogumlu ve her 
ne nuretle olursa olsun ~im
diye kadar askere sevkedil
mi~ bu s1mfa mensup 316 
dogumundan 329 dogumuna 
kadar dahil efradm Birinci 
T e~rin aymm 7 inci günün
den itibaren mürettep olduk
lar1 mahalle sevklerine ba~
lanacagmdan bu efradm top
lama:..gününde §Übe merke
zinde bulunmalari ve bulun
m1yanlarm kanunda yaz1h 
cezalarla cezalandmlacag1. 

i~in gizlice yapilmasma imkän 
J yoktur. <;ünkü umumi sefer-

Dil bayrammdan ötürü yur
dun her yerinden geien ve 
yudda~Jarm sevin~lerini gös
teren kutlama yaz1larmr ta
~ekkürlerini iletmiye Atatürk 
Anadolu Ajansm1 ödevlemi§
tir. 

2 - Bunlardan bedel ve
receklcrin nihayet Birinci 
T e~rin aymm dördüncü günü 

1 ak§amma kadar bedellerini 
vermil bulunmalar1 ve bugün . 
den"': sonra bedel ahm1yacag1 
ilin olunur. 

berligi memleket i~ine yay
mak i~in yegäne vas1ta her 
§erirde ve kasabada dellällar 
bagirtarak halk1 haberdar 
etmektir. Böyle bir §eyin 
yap1lmad1g1 da bütün Haoe
~istendaki yabancilann duy
mamasma imkän yaktur . . Za
ten Habe§istan uluslar sos
ydesinin son dakikaya ka-
dar alacag1 kararlarm bir 
saniye olsun d1~ma ~1km1ya
cakbr. 

Paris, [Radyo) - Uluslar 
Sosyetesinin dünkü celsesin· 
de bulunduktan sonra, Bay 
Lava) beraberinde Franinz 
murahhas heyeti azasmdan 
Bay Ro~e ve Leje oldugu 
halde saat 13,30 da Parise 
müteveccihen hareket et
mi§lir. 

Londra ( Radyo ) - Tay 
mis gazetesi ltalyan murah
has1 Bay Aloizinin Be~ler 

-~~.....,.....""-'""'-~"""""""""" 
kararma kar§t yapbg1 ten-
kidleri haks1z ve yersiz bul-

makta ve italyamn bu i§ten 
s1yrilmak i~in tutacag1 en 
iyi yolun Habqistan i~inden 

sarf mazar etmesi oldugunu 
ileri sürmektedir. 

Paris (Radyo) - Cenovre
den bildiriliyor: 

italyanln uluslar sosyete
sindeki ba§ murahhas1 bay 
Aloizi Bay Mussolini ile gö· 
rÜ§mek üzer Romaya dön
mÜ§tür. 

Paris ( Radyo) - Havas 
ajansina Atinadan bildirildi
gine göre, dün bir italya 
kruvazörn Girid sularmda 
görünmÜ§ ve bir müddet 
sonra bu sulardan uzakla~· 
m1~br. 

Nazilli Kombi 
nesi hakk1•1da 

Moskova 27 (A.A) - Ha
fifi mekanik imalät genel 
direktörü Bay Zubjit Nazilli 
dokuma kombinas1 i~in lü
zumlu olan makinalar hak
kmda Tass ajans1 aytarma 
§Unlar1 söylemi§tir : 

Kombinanm gerek iplik 
igirme, gerek dokuma ve 
gerek perdah k1s1mlar1 i~in 
lüzumlu olan makinalar fab
rikalara 1smarlanm1§br. Bu 
makina ar, 28236 1g 768 oto
matik tezgäh, muhtelif y1ka
ma aletleri ve boyama, per
dah, sda§hrma makinaland1r. 
Bir~ok fabrikalar daha §im

diden bu makineleri yapm1-
ya ba§lam1§lard1r Bir mü
hendis grurubu Kayseri fab
rikas1' yab1hrken edinilen tec
rübelere dayanarak yeni bas
ma fabrikasmm plänlan ve 
forma projcleri üzerinde ~a
h§maktad1r, Makinalarm ya
p1lmas1 i§i ve yine bu tecrü
belere göre incelenmektedir. 

Makinalar 1936 ikincikä
nununda fabrikanm kurula
cag1 yerde bulunmlä§ olacak 
ve kombina 1937 ikincikä
nunda tam olarak kurulacak
br. Bu. suretlc fabrika ü~ ay 
sonra ~ali§abilecktir. 

~C-4>-

Bir Yunan 
Gazetesi 

rfürk 1\lah ken1elerinin 
AsriJigine Hayran 
Atinada ~1kan haftahk 

"Etiniki Kravyi„ gazetesinin 
8 Eyliil 1935 tarihli say1sm
dan: 

"Bazan ( adliyemiz mükem 
meldir, bura§l bozulmami§hr) 
sözleriai duyanz, halbJki 
buras1 da bozulmu§, bu ser
vis te ~ürümü~tür. Bunu te
reddüds 1z söyliyebiliriz. 

i~ sahiblerinin y11larca ko
§arak elde eitikleri bir mah 
kerne karanm icra ettireme
dikleri, kendilerine haks1zhk 
edenlerin ceza görmeleri i~in 
y1llarca beklemege mecbur 
kald1g1 ve usandmc1 forma
liteler i~in bu sözleri söyle
miyoruz Bizde formalite esa 
sm kendisini bogmaktad1r. 

Halbuki Atalürkün Türki
yesinde bu i§te pek seri ve 
intizam yürümektedir. Bizden 
dünyay1 dola§ml§ miidekkik 

bir mütehass1s Ankaraya 
yapbg1 bir y<'lculukta Türk 
mahkernelerinin asriligine 

Koklucada · fi
§ek deposu 
infilak etti 

Dün sabaha kar§I saat 3,40 
da inbisarlar idaresinin Altm
dag ._mevkiindeki dinamit, 

barut ve muhtelif tabanca 
fi§enkleri hava fi§enkleri ve 
avc1 malzemesi dolu olan 

depolardan fi§enk teposu 
infiläk etmi§ ve yanmaga 
ba§lami§br. 

Yang1nm ~1khg1 depo iki 
Lölmeden ibarett1r. Yangmm 
sag bölmeden ~1kbg1 oran
lanmaktadtr. (Tahmin edil
mektedir) <;ünkü klorlü ve 
yanmaga müsait olan mad
deler bu bölmededir. 

Y ang1m depo bek~isi F et
tah asri mezarhktan telefon
la itfaiyeye bildirmi~ ve itfa-

iye be~ dakika sonra yan
gm yerine yeti§mi§tir. Mermi 
yagmuru altmda egilerek ve 

ve mevzi alarak ilerleyen it
faiye yagmm söndürmege ba§ 
lam1§, falrnt yangm söndür-

mc tertibahndan olan biri
ci kuyunun suyu be§ da
kikada tükenince zorluk ba~
lam1hr. 

Bundan sonra mezarhktan 
getirilen kazma küreklerle 
yangmm üzerine toprak ve 
kum ablarak söndürmege 
devam edilmekle beraber 
itfaiye merkezinden su tank-

lan da getirtilmi~. Y edi s aat 
fas1las1z ugra~an ve fedakä
rane ~ah~an itfaiye yang1m 
tamamen söndürmü§tür. 

~ehrimizde bulunan inhi
sarlar genel direktörü Bay 
Mitat yangm yerine kadar 
giderek tetkikat y1pm1§br. 

Tahkikata devam ediliyor. 
--·~c-4'......-~ 

Bogazlar 
Rejimi 

in<riltcrc noktai naza-
~""'!I 

nn11z1 ka buJ edivormu? 
~· 

Baris [Özcl) - Bugünkü 
Paris gazeteleri Türkiyenin 
arsmlusal durumla yakmdan 
aläkadar oldugunu ve bu-

günkü durumda herhangi bir 
degi§iklik yap1hrsa, kendi 
häkimiyetine uygun olm1yan 
Bogazlar rejimini degi§tire
cegini yazmaktadarlar. ~ran
s1z gazetelerine göre lngil-

tcre, !iimdiye kadar Bogaz
lar r ejimini degi§tirmek hu
susundaki Türk isteklerine 

kar§I gelm!§ti.~imdi dola~an 
baz1 §ayialara bak1lirs nok-

tai nnarm1 degi§tirdigine 
hükmolunabilir. 

Ehli hayvan 
tarn manasile hayran olrnu~- • • 
tur. serg1s1 

Biz burada bir kodeks yap- Ehli ha·•vap sergisine halk-
mak i~in 25 y1ld1r ugra!l1yo- ta büyük bir ilgi görülmek· 
ruz, mahkemelerimizin karar- tedir. ~imdiye kadar sergi 
lar1 gülünc bir haldedir. (Ad- i~in 25 k1srak, 20 tay ve 
liyemiz mükemmeldir) sözünü 25 s1g1r kaydettirilmi§tir. 
unutahm da ba§1m1z1n ~are- Sergi be~ ilkte§rinde a~ila-
sine bakahm. 11 cak ve iki gün sürecektir. 
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Bir tra11111 
1 

Bir otobüse c;a 
Kaymakam ZekibeY " 

desinden ge~mekte ol~ 
ritli vatman Hasan•JJ 1 

sindeki 13 say1h tra 
makinas1 bozuk ve 1'• 
~ükrü ile kardesi A 
aid 26 say1h otobilse 
brarak arka kap1, ba 
ve lämbasmm k1r1lp 
sebebiyet vermi~tir. 

tahkikata ba~laml!jllt• 

Orta okullB 
Namzet 
Yaz1lanlar 

Tilkilik ve Karat•' 
okullar1 birinci su11 

namzet yaz1lan ~ocuklaf 
gün saat 14 te okull• 

hazir bulunacaklardtr· ~ 
Erkek ögretmen 

orta k1s1m birinci sn11f• 
zed yaz1laoln ise, yar10 

bah saah 9 da okulad• 
lunacaklard1r. 

Gidenlet • 
Bir müddettenberi f 

mizde bulunmakta oJall 

nisa saylav1 §air Käz11JJ 
Duru ile Van saylav•. 
ve Artivin saylav1 Ali 

dünkü ekisprele Anli 

gitmi§lerdir. 
•• 
Uzüm sat1 
1. • .d. ' y1 g1 1yot• 

Ü züm kurumu düll 0' 
yasadan üzüm sabn altll 

iki ü~ gün evvel üzi.ill' 
larmm dü,mege mute 

durumu görününce „ ~ ~ 
borsadan üzüm almaga. 

lam•!i ve · fiatlarm dil~~~ 
enge) olmu,tur. ~irnd• 
fiatlan iyi 2itmekted~J 

Kurum nam1na ~1 

kadar 3000 ~uval üJO~ 
tm almm1~br. 

istifa 
ilbayhk genel kurult; 

Bergama üyelerinden B 

F ehmi Kural; AnkaraY3
, 

lettiginden iiyelikten 
etmi,tir. 

iki ;; 1;9 
erkek oluY0 

. ~-istanbul - Hase~• ~ 
nesinde erkek olmag• 

zet iki k1z yabyor. 13~1 
dan birisinin ad1 Cert' ll 

iki ay evvel Malatya?
3

; 

tirilmi§ ve erkekligin• 
• J<e" dana ~1karmak ic1n 

tJf• ne ameliyet yap1la11~ ol 
mileye tamamile erk~lc t ,„ 
i~in ikinci bir amel1Y' 
lacakbr. 1 1 

Bundan birka~ evfe ,d 
hastaneye Kutu)uf ti ' 
ikinci bir k1z daha ge ef~ 

d · 1· t jfe ·~ bunsn a ame 1ya . ef• 
olacag1 muayene uetiC Je 
anla,1lm1§br. Bubüole'

1
,( 

tulu~a da ameliyat 
cakbr. 


