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\rUNANISTA 
'Y e1il Trakya- lande 1 
ll1n bay1nd1rl1- --------••eo.•-~ 
ima dogru lßir Atina gazet~s~nin yaz~1ginav göre :un.an 
Edirne (Tra~y özel yazga- bakan)ar1ndan b1r1 krall ~a~lrma.ga ml g1tm1§? 

111hl1zdan) - Ölrümü 23 975 · 9 ( A) A k k'J :r ' Atma A. - ne - mesi meselesini ileri sürmek- rmda büyük bir kalabaltk 1 ornetremurabba1 olan gö- . · · d V b ) 'd llcn)i' . 1• t kl sarhton gazetesmm yaz 1g1- tc, yalmz u i§ i~in i er1 e gö~e ~arpmaktad1r. Hi~bir 
ve verim 1 opra 1 k b 

l'raky b" b k ld na göre devJct ba am ay bir genel oy yap1lmas1 ihti- hädise ~1kmam1stir. anm Ir U\:U y1 an-
~ri bahr atalarimizm torun- malini kabul ctmektedir. 
tr1 say1lan Romanya ve Bul- Bay Metaksasm partisi ile 
~ttya Türklerile dolduruldu- genel oya hacet kalmadan 
~nu k1van~la görmekteyiz. derhal ki'alhgm geri getiril-

·60 yddan heri il boyun- mesinc taraftar bulunmakta-
:urugu altmda ya~ad1klar1 dir. Bu bakimdan se~im so-

b~lde temiz Türklüklerinden 
Ir b 1 k b k nuncunun cumhuriyet rejimi-"' zerre i e ay etmiyere 

,1takyaya geien bu gürbüz nin ilerisi i\:in önemi vard1r. 
lllaanlar, ~ah§kan, saglam Diger taraftan eski cum-
&aglam ve kuvvetli Türk un- huriyct~i parti §efleri cum-
''1rlaridir. Bu soyda§lanm1- huriyet~i yurdda§lara se~ime 
tin Trakyaya kavu§malarma girmemeleri i~in bildirikler 
·~ bu degerli ülkeye demir ~1kard1klarmdan oy vermek-
t•bi koUar kazand1rmalarma 
t"inmemek elde degildir. 
~akyamn ikJimi de Tuna 
dtYu ikliminin ayni oldugun-

ll bir bu~uk y1ldanberi 
ttlrni1 ve gelmekte bulunan 
~a,lar1m1z bu ~evrenin 
ci•sile ~ok iyi d1§ml§lard1r. 
~menler arasmda §imdi

r~ kadar önemli bir hasta-
111: görülmedi gibi ge~en kt§ 
:~'simini de rahat~a ge~r
)\ lflerdir. Ge~en y1l geien 
, ornanya Türklerinin en ~or T ekirdag bölgesine yer
tttirilmi1tir. Bu y1I gelenlcr 

•rldareli ve Lüleburgaz böl
~tlerine yerle§tirilmektedir
tr. 

Gö~menlerin i§leri i~in ge
~li gündüzlü ~ah§an G~.nel 
Pektörümüz Bay Tali On

eren, geien gö~menlerin ra-
1 t~a yene,tirilmesi ve ko
~Yhkla üretmen durumuna 
~t~ebilmeleri i~in gerekcn 
6ienleri almaktad1r. 
~ Biitün bu yeni kalki§larm 
~ 11?~a geien iskän kabi
/'bn1n artmlmas1 zorag1 
~8Y1sile Tr:ikyanm yakm 
ti ~rda geli§im ve ilerleyi
l~1ne umutla bakabiliriz. 
11i·'kyanm läy1k oldugu diri-
~ \'e geliri verebilmek i~in 
'-' i1 önemli yollarm yap1l
l ''• gerektir. Bundan ba§ka 
~ "•kyanm önemli bir ihracat 
~~i~ say1lan Tekirdag iske
~ 1ll1n betona ~evrilmesi ve 
)' takdirde bir dalga karan 
te~tl~rak bir liman meydana 
l tirilmesi, Istanbul- Ankara-
11i"•kya 1arlar1 aras1nda oto-

•tik t l f ... ~, l e e on serv1s1nm 
\QP1.rnas1 ilc Trakyamn öko-
~ lbak kalk1mmda da büyük 
t~ ~kselme göze ~arpaca-Q: •tkilimiz yoktur. 
)i bu~uk y1ldanberi Trak-
)~a geien gö~menlerin sa
~ 20,000 bulmu1tur. Her 
ltt trenle, arabalarld yüz
~t gö~men gelmekte ve 
tt~ •rin muameleleri Karaa
tiJt•~onukcvinde hemen biti 
t..l 1tlen sonra iskin ~evre
·~ tf 
)\! b?~ yolJanmaktadir. Bu 

1tiniine kadar gelecek 

BAY METAKSAS 
Mavromihalis ge~en <;ar~am 
ba günü eski Kral Y orgi 
nezdinde girgide bulunmak 
üzere Parise gitmi§tir. 

Bakan eski krala kralc1hk 
~efi bay Mataksl?s partisinin 
hakkma hükumetin gör§lerini 
bildirece k ve Elen ulusu
nun büyük bir ~ogunlukla 
arzu ve iradesini bildirmeden 
kralhk re jiminin tekrar kurul 
masmm sak10calarm1 anlata
cakbr. 

Bu haber resmi surette ya
lanlanmaktad1r. Devlet baka
nmm Yunanistam Brüksel 
panaymnda oruntaklamak ü
zere gitti s~ylenmektedir 

• na yasanm degi§tirilme
si i~in toplanacak olan ulu
sal kurul i~in se~im bugün 
yap1lacakhr. Eski cumhuri
yet~i partiler se~ime ancak 
bay <;ardaris ve kondilis iJe 
bay Metaksasm partileri git
mektedir. 

Bay <;aldaris vc Kondili
sin partileri re jim degi§tiril-

1r;11 
h1nlll 

ten ka~manlarm say1smm da 
ayr1ca önemi vardJr. 

Atina 9 (A.A) - Se~im 
ba§lam1§hr. Sand1k ba~la- BA Y <;ALDARiS 

Hava kurumu kupa ma~la
r1na dün ba§land1 

„ „ .... ·---
Altay I{. S. K. I H-0, izn1irspor da Göztepeyi 

:! - 1 111agJüp ettiler 
Hava kurumu kupas1 rna\:- tak1mmm ac1 bir magliibiyete 

larma dün ba§land1. Havamn ugrayacag1 zanmm vermi~ 
~ok s1cak olmasma ragmcn ise de hi~ de öyle olmad1. 
alan oldukca kalabahkb. Göztepenin bu ahenkli akm1 

Bu ma~larm ilk kar§da§- ilk ve son oldu. Enerjile bir 
masm1 izmirspor- Göztepe 1 likte aralarmda daha düz-
tak1mlan yapblar. Häkem K. gün pasla§malarla izmirspor 
S. K. tan bay Esat tak1m1 Göztepe müdafaasm1 

Bu ma~ta izmirspor ü~ tazyik etmege ba§lad1. Bu s1 
dört kuvvetJi oyuncusundan rada Göztepe aleyhine bir de 
mahrum. Oyuna ba§lamr ba§- penalh oldu. izmirspor bun-
lanmaz Göztepe kombine ve dan istifade edemedi. Haf-
seri bir ini§le ilk golü kay- tayim ortalarmea lzmirspo-
detti. run solun Lir Eakmmda sol 

Bu golün daha ilk dakika-
da olmas1 herkesde izmirspor a~Jk beraberlik golünü yapb. 

Birinci devre 1 - 1 bitti. 

Hava kurumuna yard1m i~·n 
her tarafta cal1 ~ali§malar 

fkinci dcvreye ba§lad1g1 
zaman izmirspor güzel bir 
akmla galibiyet say1s1m kay
detti. Bu devrede Göztepe 
atremans1zhktan §i§ti ve ha
kimiyeti tamamile denecek 
kadar izmirspora terketti 
Nenice degi§medi ve oyun 
1-2 icmirspurun Jehine bitti. 

Mugla, 9 (A.A) - ilba- 1 
ym da kahlmasile toplanan 
U~ak yenetim kurulu hava 
tehlikesine kar§I ahnacak 
tedbirleri görü§mÜ§tür. 1ki 
gün sonra genel bir toplanh 
yap1larak ismet inönünün 
gösterdigi esaslarm görül
mesi ve bu esaslarm ~er~e-

olanlarla yurdumuza yerle§en 
gö~emen say1s1 100,000 ni 
bulacakbr. 

Trakya genel ispektörünün 
~ahfmas1 ve hükumetin Trak 
ya}'l bay1nd1rmak i~in ald1gi 
son onaylar Trakya haJkma 
büyük bir urut ve k1van~ 
-vermektedir. 

R. YAMANLI 

vesi i~inde ~ab§1lmas1 sap
tanacakbr. 

Bilecik 9 (A.A) - ilbaym 
ba,kanhgmda i~yarlar ve 
halk bir toplanb yapmi§lar
dJr. Top lanbnm konu§U§U 
h~va tehlikesi idi. Hava teh-
likesini anlatan söylevler ve
rildi. Bundan sonra yÜe kay-
dma ba§land1 ve pek ~ok 
kimseler üye yaz1ld1. 

Gümü§hane 9 (A.A) -
Hava kurumuna üye yaz1l
mak ve herkeze hava tehli
kesini anlatmak i~in ilimizde 
bir toplanb yapild1. ilk ad1m
da i§yarlar üye yazild1lar. 
Halk arasmda da üye yazd-
mak i~in büyük bir ilgi gö
rünmektedir. 

Günün ikinci ve en mü
him say1lan kar§ila§ma da 
Altay-K. S. K. arasmda oldu. 

Fakat K, S. K. 10 zaif bir 
kadro ile ~1kmas1 oyunda 
beklenen heyecam vermedi. 
K. S. K. tak1mmm (B) tak1-
m1 dinecek kadar zaif \:Ikma 
sma ragmen Altay tak1m1 da 
kendisiudcn beklenM düzgün 
oyunu gösteremedi. Bunda 
Altaym sag tarafmm ~ok 
fena tertip edilmi§ olmasmm 
tesiri vard1. Altaym dünkü 

- Sonu 4 üncüde -

' 
ALLIK 

ang1n1 
Bir kahveden ~1l1:an ate1 

düükän1 yakt1 
Dün öglenden sonra saat 

12,20 de yeni Bedestende 
büyük bir yagm t;1km1§, be~ 
dükkän yanm1~br. 

Yangm Bedestende k.ahve

cilik yapan franh Mustafamn 
dükkanmdan ~1km1§ ve der
hal yanmda mobilyac1 Azizin 
dükkänma sirnyet etmi~tir. 

Azizin s1rasmda bulunan 
mobilya tamircisi Tireli Ah
met ile "5ahab ismaiJin dük-

JP:.1 
ll1u1!1 

11.:;:i1 
tr, •• ,. 

,,~, 

1!1„111 

b 

1 
• 

l 
1 

känlan da tutu§mu~tur. 
itfaiye yeti,erek yang1n1 

söndermek i~in tertibat al
m1~ ise de ate§in arka ta

rafta bulunan mobilyac1 Hü
seynin dükänma da sirayct 
etmemesine mani olamam11-
br. Yangmm kahveci Musa
nm kahve ocag1nda atet 
hirakmasmdan ~1km11br. 

Yangmda kast yoktur. Bö 
tün magazalar sigortas1z idi. 
[•1 [•] [•J :!: 

•• „ 
Harb i~in Büyük Haz1rl1klar 

Y ap1l1yor ! .. 
- ·· .... ··--

Hebe~ ordusunu, 1slaha 1ne1nur isveyli n1ira
Jav har1) ihti111aJJcri ic;in ne divor? 

J w 

Viyana (Radyo) -Vayner dusunu 1slah etmektc olan 
Velblat gazetesi Adisaba- heyhetin reisi ve habe1 kra-
baya gönderdigi özel ayta- hnm mü~aviri lsvc~ miralay 
nnm (hususi muhabirinin) bir Vijim ltalya ile Habesistan 
yaz1sm1 ne§retmektedir. arasmda bir sava~ ~1kmas1 

Bu yaz1da deniliyor ki: ihtimallerine dair Macar ga-

Yabanc1 siläh fabrikalar1 
mümessilleri Habe§istam is
tilä ederek müthi§ bir reka
bete giri§mi~ bulunuyorlar. 

Habe§ hükumeti ehemmi
yetli m1ktarda asri siläh sa
tm alm1~ ve almaga devam 
ediyor. 

Londra (Radyo) - Cihu-
tiden bildiriliyor: 

Habe§ ordusu i~in sabn 
alman iki (Fokker) tayyaresi 
buraya gelmi§tir. Tayyareler 
bvrada kurularak Adisiaba
baya sevk edilecektir. 

Havas ajansmm ald1g1 ma
lumata göre Habe~ hükumeti 
mühim sipari~ler yapmak 
i~in Kauadah siläh fabrika
törleri ile anla§malar yap
m1~br. 

Hatta söylendigine göre 
me§hur Kanadah siläh fab
rikatörlerinden Lon Msson 
Habe§istanda bir siläh fab
rikas1 kurmak i~in temaslar
da bulunmak üzere yakmda 
Adisababaya • gidecektir. 

Budape§te - Habe§ or· 

zetelerinden birin Adis Aba
badaki muhabirine fU diyev· 
de ( beyinatta bulunmu,tur: 

- Adisababa harbiye mck
tebinden ~1kan 107 zabit soa 
iki ay i~inde iyice tatbikat 
görmü§lerdir. Fakat escflc 
söylemeliyim ki, Habc1 ordu 
sunun te§kilib hili kurunu 
vüstidir. Krahn muhafaza 
kuvvetini tetkil eden 15,000 
askeri istisna edecek olur
sak Habe§istanda muntazam 
bir ordu yoktur. 

Vak1a her valinin emrinde 
10 - 15 ltin asker vardir. Fa
kat bu askerler, iyi silählan
m1§ olmad1klar1 gibi zabitlc
ri de yoktur. Buulann ta
biyesi, süngü ile düpnan 
üzerine sald1rmakbr. 

Müstakbel bir sava11n ma
hiyeti, Habetistandaki yollara 
baghdar. Bugün Habc1i1-
tanda muntazam ve asri 
sava1 yapmaga imkin yok
tur. Zira bu memlekette 
1oseler ve sevkülccyf yollan 

(Sonu 4 üncl\de) 
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~ll~~~1=i~m~h~~0 Afvoncu~aroku unr~o·· D·~1· ·.·l 
~-~t!lJILbJ ! l!Jml . .!!!1H1..::11Ul!&BL::ßl• 1 TURK~EVE KAR~ILIK- "' 00 ~ z 1 1m1z 1 
II „~- ~ LAR KILAvuzu Afyoncular hakk1nda bu y1l ~ Og!'enelim 1 
~ Türklerle Kar§I Kar§ya ~ K " HERGuN s KELIME i 1 Yazan: Türk~eye <;:eviren: 111iJ Kelime - Kelime yap1)acak MUame)e '1 NE$REDE~EGIZ J 
E ANRI FÖY RE$AT ISANLI IJ Kem - Kötü, az A - Yeni mahsul mecburi degildir. Mal sahip- ~ - 19 uncu Liste -. 1 
S~~m - 7 5 - ~~~~ Kemakän - Eskisi gibi, 1 - Y eni mahsul 30 eyliil leri afyonlarm1 kendi uhde- '1 1 - Tevekkuf . - üs~ j 
K · d · l d l b" oldugv u gfbi 1935 e rashyan pazartesi ak- lerinde ve ardiye, sigorta ~ gelmek, Üstolrna 1 erev1z eren1n sarp yamac; ar1n a o up 1ten '1 ü t 

Kemend - Boguluk §amm~ kadar inhisar idare- ücretleri idareye ait olmak i{ F aik, Müteveffik --:. ~ ' 
kanl1 dögü~lerden geri dönen kahramanlar Kemin _ Pusul mizin lstanbuldaki hususi de- §artiyle tüm bir y1l muhafaza '1 Us~üJJ f 

<;ok azd1r Kemiyet - Nicelik, kemi- posuna getirilecekti. Yeni edebilecekleri gibi ba§ka- ~ Tevekkuf- Üsgelnme Os- J' 

Türkler §a§1rm1§lard1, -~ün §ey yapmazken hi~ olmazsa yet mahsul i~in izmirde depo sma da ciro edebilirler. Ciro 1 tolma, Üstüolük ~ 
kü erkän1harbiyemizin zafer 27 eyliilde itiläf ordularmm Keyfiyet - Nitelik, kay- a~1lm1yacakbr. Getirilen her muamelesini 16 kuru§luk pul Örnekler: ! 
tebligini onlara göndermegi garb cephesinde Almanlara fiyet parti afyon i~in s1ra numa- üzerine imzah hir istida ile 1 - ?.Ü§mana yal~~z siläh: i 
unutmu§tuk - bir hücum ba§ kar§l büyük bir zafer kazan- Kenaa - Kenar ras1 verilecektir. yapabileceklerdir. istidada 1 ca deg1.l, kafaca ustolaD ~ 
hyor eudi§esile birka~ mün- d1klanm ögrenerek ferahhk Kerem - Kayra 2 - Bu müddet i~inde ge- isim, soyadi, sifat, tafsilätb ! '1 lard1r k1 harb1 kazan1rlar· J 
f "d ·1 b' k adres bulunmahdir. imza ve • ~ 2 B · t Ah t M b-1 er1 top ab§1 1 e 1ze mu a duymu§tuk. Büyük zafer, har- Keremkär - Selek tirilmiyen afyonlar ancak er- i '1 - .~ 1§ e . me ' e 
bele ettiler. Bu görültülü se- bi bitirebilecek miydi bari? Kerhen - istemiyerek, tesi sene yani 15 Haziran ya mühür mahalli hükiimet ll i mede Usgeldi. 
vin~ tezahürünün hangi bü- KEREViZDEREDE gönülsüz, tiksinerek 1936 dan sonra o zamanki veya Noterlik~e tasdikli ola- '1 3 - Dü§manm üstün ku\'- J 
yük zafere (1) mukabil oldu- Ö T ' i· 1 l cak ve üzerinde de fotograf i i vetlerini damtt1k. ~ 

d k 
Iüm deresi, senin tarihini av an - stiyerek, gönül- §art ara göre muame e göre- bulunacaktar. ~ l c.· , 

gunu sonra ögren i . kim yazacak? den cek ve idare bu tarihten 4 - stedigimiz Türkgen.r J. 
28 Eyliil, Sali - Saat 13 te 7 -Bir y1ldan fazla müd- ~ ligv inin yalmz zekä de<t11, f, 

T 
Senin sarp yamarlarinda Tav'an ve kerben - ister önce bu afyonlar1 sahn almag1 d t · · . h' .d . b 

av~an adalarma dogv ru bir T e i~m m isar 1 aresmce - t„nJ .. „ .. d.. 1. 
olup biten kanh dög" fü4erden istemez, istemierek dü§ümiyecektir. k 1 k ira us u ugu ur. ~ 

Alman denizalb gemisinin y i esi ece az mikdarda ar- ~ 2 - T ekaddüm etmek .,...,, 
göründügü haber verildi. geri dönen kahramanlar ~ok Kerih - gren~, tiksindi- 3 - Afyonu depoya ge- diye ve sigortay1, satma i§i Öngelrnek 

d rici tirme masraflar1 inhisar ida- b't k d l h" l · Verilen malumata göre,~Bo- az ir. l ene a ar ma sa ip er1 ~ „ k' ' 
g„ aza dogv ru gidiyordu. Altüst olmu§ topraklarda, Kerime - K1z resine ait degildir. Bu mallar ödeyecektir. Afyonlar ancak l Mütekaddim - ÖOnce '' JJ. 

k l K K 1 k d l t f d d '
; ngeJell Dii§man tahtelbahrini istik- ur§un arla delikde§ik olmu§ erre - ere a a a ar ari ara m an epo memleketten ~1kar1lmak su- ~ 

bal i~in herkes top ba§ma kayalarm kire~lerinde, dim- Kesafet - S1khk, koyuluk , teslim ahnakbr. inhisar ida- retile ihra~ edilebilir. 1 ~ K1dem - Öncelik 1 
ko§tu. Fakat evvelce bir de- dik yarlarm üstünde bir Kesif - Sik, koyu resi bunlari istasyon veya 8 - Afyonlarm piyasa ev- 1 lf. Örnekler : J 
fa oldugu gibi Alruan gemi- dantelä gibi ajurlu bodur Tekäsül etmek - S1kla§· iskelelerden veya nakliyat safm1 haiz olmalan §arttir. ' ~ 1 - Ni~in her i§te beP· 
sinin kendisi göstermesi lä- aga~larm dallannda, gövde- mak toplanmak idarelerinden almaz. Mag§U§ oJanler imha edilir. , ~ den öngelmek istiyorsunut· J 
zimd1. Vakit ge~iyor, bir§ey lerinde bizim bu dar Bogaz- Teksif etmek - Sikla§br- 4 - Bu afyonlar i~in in- Afyonlara 10 Te§rinievvel ~ 2 - Mütekaddim arizö· 1 
görünmiyordu. ingiliz muh- lardan, ge~imizin izleri gö- mak, koyu:a§brmak hisar idaresi bir y1l i~inde 1935 e rasthyan Sah sabahm 1 i de bildirdigim gibi - n· ~ 
ripleri, denizalb gemisinin ru"nu··r. Kesad -Sürümsüzlük, dur- ardiye ve sigorta istemiyecek itibaren o günkü duruma : ~ ceki sunumda bildirdigiJll' 
tekrar göründüguv ··nü bildirdi- gunluk ve mallar lnhisar idaresi göre inhisar idaresince fiat : gi 1··· ~ 

1 

. i "b" ~ 
Burada tabiatiii birbiri üs 3 A k 1 · de ' ler. Sonra. ses sada kesildi. Kesbetmek - Edinmek, hesabma sigorta edilecekti. bi~ilecektir. l ~ - s er erece eriD i 

tüne yag1lm1§ kari§1khg1 or- k 
1 

• ( ··tb l · d ) ·· l"k b c• Bekleyip duruyoruz. Gözle- azanmak 5 - Getirilecek ofyonlar 9 - Kesilen fiati verme- · ru e erm e once 1 ' a..- l 
tasmda kahramanlar dögv üc- K b 1 « J J d d 1 rimiz, Bogazm sulanm ara§- Y e i nezaket etmek - Na- en az darasile beraber 80 ge raz1 olm1yanlar ertesi 1ca esas ar an 1r. '-
tüler, her kar1§ toprak, Fran k r , 3 fh · u „ • bnyor. Cörünürde bir§eyler zi le§mek 1 kilodan a§ag1 olm1yacakbr. seneyi yani 15 Haziran 1936 - tisas - zug J 
sadan geien al kanla hol hol K , 11 M · h U t yok. Ancak saatlar ge~tik- esbi sükunet -Säkinle§- !' Bunu temin i~in aläkadarlar tarihini bekleyecek ve ondan 1 ilte ass1s - zman 1 
sulanm1§br. J Ö kl 

ten sonrad1rki denizalh ge- mek 1 aralarmdaki kooperatif te§- evvel afyonlarl muamele gö- rne er : J 
misi görünen §eyin ne oldu Korkun~ ve beyhude ha~- Kesbi suubet etmek-Zor- 1' kilätma ve ~if~i arasmda remeyecektir. ! 1 - Asr1m1z, hey §eyde 

h kk d b. d JA hlar seferi, sen ne kadar J k ·· l k ' ~ V d gu a 10 a ize e mau- ama , gu~ e§me 1 hususi anla§malara istinat 10 - Teslim ettikleri af- . uzug asn ir. 

mat verildi. Bu batml§ bir asker yedinl Nankör bir top Kisb - Edin~ edebilccekleri gibi komisyon- yonlarm sabm1 i~in müracaat ' 2 - Ekonomi Bakanbgan• 
geminin, tayyarecilerimizden ragm muvaffat ve ge~i~i · Kisbükär _ f§, gü~, ka- culari da araya koyabilecek- edenlerden mal alinirken 

1

: '1 yeni . b~r Alman uzmao• 1 
biri tarahndan yüksekten su- fethi i~in matem ve ac1 ~e- zan~ lerdir. ambara teslim etme strasma li gelmi§br. 1 
yun dibinde görülen ve tah- ken ailelere ne kadar göz- Kisbi _ Edinsel 6 _ Anbara verilccek af- bakilacakbr. ! .. 4 - Muhtelif - TürlU ~ 
te1bahir ~am1an enkaz1 imi§. ya~1 döktürdün. Kesir - Kesir (kesmekten) yonlann idareye sablmas1 (Sonu yarm) 1 Ornek: Günün türlü h•' f 

T AHLIYE BA$LIYOR Görünmez mezarlar1m ayak Kesretmek - Kirmak 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 berleri ~rasmda en diklc•t 1 
29 Fylul ~ar§amba - in- lar1m1z altmda riyniyerek, K" At K · J 1 ~ ~ ~ ~ -.; 111 

-.; :iJ 11: 
111 ~ i. ~ degv eri, Italyan - Habec all' 

d k T usura - esir er •• • •• Y i 
san a ta at b1rakm1yan agtr yüreklerimiz bir mengene ile Kesel -Kesilme, gev§ek- ll Hava Kurumu yonet1m yone ' '1. la§mazhg1 hakkmdaki sOJI l 
bir hava, yeni bir§ey yok, s1k1lmt§ gibi bu ölüm dere- lik, lkesel 1 • b • •1 •• J : ~ karard1r. J 
birka~ mermi atildi ve mün- sini birka~ kere dola§tik. Ke§fetmek - i~ad a~m- t1m §U eSIDe Se~I en uye er 1 ~ 5 - Müteferrik - Af J. 
ferid tüfek ate§leri yapildi, Oraya, bizim bataryamn lamak 1 Hava tehlikesini bilen üye- yönetim kurulundan ve bu l ~ ra1' f 
o kadar. mevziinden Bugaza egemen K~§~ - A~m, acmlamak l leri yazmak ve bu i§ler üze- üyelerden te§ekkül eden bü- j ~ Örnek : Eskiden bir äliOJ' I. 

30 eyliil per~embe - Ge- (qäkim) olan yardan ve ingi Ka§1f - A~an rinde ~ah§mak üzere Hava .. k . t k I .. „ „ d k. j ~ de ihtisas degil, malürn~ft1 f 
celeyin 2 inci f1rkam1z, Mi- 1· d K ·d k r k · yu I§ en uru onumuz e 1 j ~ müteferrika ve muhteh e 1.

1 1z tarassu mevkii denilen e§l e etme - 's'e mek Kurumu lzmir ~ubesi yöne- 10 6 935 t · ·· ·· 
dilliye hareket etti. Bize de, d k d l i K t t k G' l k · · - - pazar esi gunu , daha ~ok ho§a giderdi ~ 1 yer en ge~ere gi i irdi. ki e me me - 1z eme tim kuruluna Ikbayhktan II- l5 d H K d ! ~ ~ 1 
ilk i§arette hareket etmek tane 65 lik dag topunu ge- Ketum - Agz1 pek, agz1 bayhk tarim direktörü bay I~aa~ d 1 .eb akva d~rukmt~nl a ~ Eskiden bir älimde uzll .. 1 
üzere hazir bulunmam1z em- k '- · z hd C H p . zm1r e u an a 1re or e- l ~ degv il, ayr1k ve türlü bilg'. J rirme irin burada biz bir s11u g1zer ü ü Baysal, . . arh- 1 
redildi. Acaba nereye gide- katika ya;mi~bk. Ketümiyet _ Gizerlik sinden Esnaf ve Ahali ban- rinin de i§tirakile büyük bir ler daha ~ok ho§a gide~: 
cegiz? ~imdilik bunu bize Oyuncaga benziyen bu Key - Key, yakma, dag- kas1 direktörü bay Akif, Te- toplanb yaparak derhal ha- ~ Not: Gazetemize göod~· '1 

söylemiyorlar. 1 · E d" t · d d k t erec kt' 1 mini mini toplar orada kaya ama cim ve n us n ° asm an re e e g „ e ir. ~ rilecek yaztlarda bu ke •: 
Topcu büyük kumandam larm arasma gizlenmi§ durur Keyetmek - Daglamak, Bay .Sükrü Cevahirci, Baro '!lfi» melerin Osmanhcalar1 kol 1

1 Hppermanm, uzun 12 lik 4 l d k" k . ·b t k lt d A s• S t · 
top ve k1sa 15,5 lnk 2 topla ar 1. Ag1zlar1 gece)eri Türk oyme mz1 a uru aym au vu- Ir ovye ! :::m„am;.s.:~r.:~er1t·1 

lerin bize tüfek ve makineli Keyf - Keyif kat bay Baha Nasub, Saghk ~ ~====~-.:r.-~, 
beraber me~hul bir semte tüfek äe§i a~bklari külrengi Keyfi (Bak: indi) _ Key- odas1 kurulundan Doktor Gemisi ba f t1 
semte gitmek üzere vapura siperi tehdit ederdi. fig, kendiz bay R1fat Pala, i§~iler Birligi Kar§iyaka 
b. d. Moskova (Özel) - '=-imal m 1· B t I ·· 'l Keza -Böyle, böylece gibi kurulundan bay Mazlum i~- "' Jdl 

Bu me h 1 t . S IA 'k u op arm mevzn ge~i - kutbuna g1"tmekte olan rer- ))cn1·z banyola1·1 ar.J · 
~ u sem lD e am dikten sonra, iri kayalar ara- da, dahi, yine ~iler Birligi gcnel sekreteri, . k' R "' . i . . K k ~n et! 

oldugunu ve Gelibolu yanm d k l k d Kezalik _ Bunun gibi, yi- t- snaf Birlig~ i kurulundan m~es 1 vapuru usyanm §1- zmmn ve ar§1ya an1 
11 

adaslndakl. harekaAt b1.t1·nce sm an ivrt ara gi en bir l' d k. B d d f ·· 1 · · 1 e e 
l d b G 1. B kk lJ e· 1· „ · ma m e 1 eyaz eniz e ir- guze , en gönü ar1c1 11 0 gizli yol ate§ hathna kadar ne öy ece, i em ay a 1p a a ar 1r 1g1 „ 1, bizim de oraya gidecegimizi uzamrdi. KidemJi yüzba§t _ Önyüz- ba§kam üye olarak se~ilmi~- tmaya tutulmu§ ve batm1§hr. s1hhi bir yerinde yaP1 ~ 

sonradan ögrendik. Acaba Kerevizdereye giderken ba§i lerdir. Vuburdu bulunan 47 ki§i Kar§1yaka deniz banyol:jf 
hakikaten tahiiye ba§hyor mu ayaklar1m1zm altmda, topra- K1hf Kafatas1 Hava Kurumu izmir §ubesi b „ l t K d 1 . 1 a~1ld1. Vücudunu ihk jt 
idi? ogu mu§ ur. azaze e erm deniz suyu, cigv erlerini ter1> ,, 

g"1n sath1 u··stu"nde b1"r ku··m- Kdäde Boyunluk · d d ko an l d „, im a ma § vapur ar, e-, bir deniz havas1 ile y1karJl„, Olup biten ~eyler hakkm
da hi~bir !iey bilmiyoruz. Ge 
Jen haber]er de, ~ayet gelirse 
erkänharbiyede kahyor, bize 
kadar geJmiyor. 

EYLÜL A YINA AiT 
1NT1BALAR 

Böylece i§te bir ay daha 
ge~ip gitmi~ti. Agtr tozlar 
i~inde uzay1p giden bir yaz 
sonunun bogucu s1cag1 i~inde 
~ok zahmetli ve me§akkath 
bir ay daha ... 

Bu ay, bizim degi§miyen 
vaziyetimize hi~bir yenilik 
getirmemi§ti. Sadece bir iyi 
havadis a)arak sevinmi§tik. 
(Fakat onun da ash ~1kma
mu1h) Biz, burada Tiirk gül
leleri yemekten ba,ka bir 

beltiye rastlar1z. Bu, orac1gva Kilükal - Dedikodu 'Alsancakl1lara . d l 17 1 ,,, mz en ya mz cnset ~1 ca- istiyenlere bu cana caJl a:_., 
gömülen ve üstüne birka~ K1raat - Okuma, lektür 11' 

K k Ok k M •• •d f rabilmi~lerdir. Ara§hrmalara l tan banyolan tavsiyeyi tt 
kürek toprak atilan bir pi- 1raat etme - uma UJ e 1 e 

J k l k k 
0 

• • dcvam olunmaktad1r. 1· bor~ biliyoruz. Banyo ijct
1 Yade nef erinin mezand1r ki ahrma , a siyma 6 

K Alsancakta Lczzet -~iw 1 yalmz on kur•~tur. ' i~inde yatanm elleri, ayak- maat kitabi - Okuv • 1 y 

Jan ve ünifo rmasmm ötesi- Kism - Kistm Lokanta A,·ild1 Istanbulda ! f 
berisi, feci bir §ekilde da§arI Kismet - Kismet Tckmil e§ya vedavah mü- ! Sat1l1k yeni e~jf 
uzamr. Kistas - Öl~ek cedded olmak üzere Alsan- ~~ kon1ünist su~~Iusu 1 Kar§1yakada Bay 1'a ' 

- ,, (Arkas1 var) Ki§r - Kabuk cakta Bornova caddesinde teYkif cdiJdi sokagmda 18 numarad;,~ 
xwue w+ Kit' a - Böige, k1tga, bü- kö~ede a~ilan yeni lckantaya odah, banyo dairesi, mut ~' 

kirallk eV yüklük,irilik Alsancakhlann bir defa te§- istanbul (Özel) -Emniyet ve bah~esi mükemmel ele "' 
K1täl - Öldürüm rini bekleriz. Müdürlügü bundan iki gün trik ve su tesisab JJ1ev

1
;d 

Kar§1yakada Kemalpa§a 
caddesinde Rayegän soka
gmda 48 No. h iki Kat, alb 
oda, iki salon, bir mutbah, 
~ama§1rhanesi elektrik tesi
sab mevcud bir bab hane 

Mukatele - Öldürü§ü Müntazam servis, nefis evve) 22 ki~iyi komünist be- ~imento ve ta§tan yap• tt' 
K1vam - Tav yemek, yalmz lokanatmizda yannamelerini bazi fabrika- zarif ve saglam bir ev 6~ef 
K1yafet - K1yafet bulabilirsmiz. lara dag1tmak su~iJe yaka- hkbr. Görmek istiyenle~&Ji' 
K1yam - Ayaklanma Bir defa mutlaka tecrübe Iam1~ ve sorgularma ha§la- gün sabah sekizden do jtJ~ 
K1yam etmek - Ayaga ediniz. mi§br. Bu hususta aläkadar ve her pazar 3 ten ~lfte' 

kalkmak, ayaklanmak, kal- Alsancak Bomova caddesi makamlar ~ok ketum dav- kadar adresi yukanda ~~,Je'' 
kirahktir. Talipler 'idarehane ki§mak. kö~esi No. 101 ranmakta ve hi~bir§ey söy- 1 rilmi§ evi ziyaret ~deb• • 1 
mize müracaat edebilir. - Arkas1 Var - Osman Nuri lememektedirler. • 6 -



S~hife 3 ( Halk1n Sesi ) 

~~~'! 
l
t K1~hklar1 atar ve yazhk elbiseleri111izi arar1z ~ 

E Yazhk elbise yaptmrsamz bunu zevk, keyf ve ne§e ile „ 
geyinebilmek i~in her halde hükümet konag1 kar§1smda )+ 

Mehmed Zeki ve biraderi ~ , 
Terzihanesine ko~unuz. Size bu yüksek )f. 

sanat n1üessesesini tavsiyc ettigin1iz ~ 
i<;in bize de tc~ekkür edeceksiniz ~ 

·~~~~~)$)f.~)f.)f.~~i:~d 

BLAK 
BÖCEKLERi 

FLA·G 11 

ÖLDÜRÜR . 

kurtuldum 

.. 

Bi Pi NI 
UMUM DEPOSU: 

Co · .a ~ H eli 
2 inci kordon 

, ... ~---- '"::' ' l~ ' ...,....,, 'b. .t..J;....; - ..... 

j YÜKSEL RAKISI Yazm s1cagmdan korkmayimz 

88 Telefon 3306 No. 

Hamak ustas1 geldi 
( 

Y azm bogucu s1caklarmda, bah~ede sayfiyede ho§ca vak1t 
g~~irmek i~in bir tane hamaga ihtiya~ vard1r. Karyola i§ini 
iorür her boyda hamak, ~e~it av torba1an, pazar fileleri, 
hPor filelerini Yol bedestan No. (3) E. Ruhi Taga ticaret-
anesinde bula bilirsiniz. 

YAZ 
Derime hi~ tesir 

Y A Z, K 1 ~ 

GÜNE~i 
etmez, Karartmaz ~ünkü . . 

l~üks ) 

F eri t 
YAGSIZ KREM 

tl. 
l kullanmm. 

„ 0 beni k1~m so
rktan yüz derimin 
llru§ma, ~atlamasma 1 

111•ni oldugu gibi ya-
i111 d .. k a gune§ ya mas1-
tta, karartmasma kar-
~~ ~a elimdeki silah 
dir rnisiniz nedir ? 

(Ferit) 
Yags1z l{ren1 

~erkez 
idir. ,... 

Deposu Ferl•t ~ i FA 

Hükumet siras1 
eczanes1 

l 

Az f d K b d 1 K1§m 1smmak i~in belki kömür zahmetioi ~ektioiz, fakat zaman zar ID a a a a y1 yazm, s1caktan i§kence ~ekmiyeceksiniz ~üokü, elinizde, ce· 

k k d ••k J • t• 1 
binizde gezdirebil~ceginiz, masamzm, yatagm1z10 kenanna ra ISI 8 ar yu Se MI§ Ir ili§tirebileceginiz mini mini ve zarif bir el vantilatörü her 

Poker Play 

POU -

Her verde satihr. ~larkaya dikkat 
~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~::~~~~~~~~ 

m TA yy ARE SiNEMASI Telefon ~ 
~ 3151 ~ 
' BUGÜN ~ 
~ Mesimin en büyük filimlerinden ikisi birden ~ 
~ ~ m A~KIN SESi i 
~ HERBERT ERNST GROH - iLSE STROBRAUA ~ 
~ Ga§yedici teganniler, yüksek bir muzik ~ 
~ güzel bir a§k hikayesi ~ 

1 Muhabb;t Dellalar1 i 
~ ALBERT PREJEAN - RAtMU ~ 
~ ~ 
~ Fransamn en yüksek komiginin oynadig1 ~ 
~ k" k hk ~~~ ~ i 1 saathk bir a aha filmi „ 
~ '1~ 

~ AYRICA: ~ 
~ ~ 
~ F 0 )( S ... ünva haYadislcri ~ 
~ ~ 
~ DIKKAT : Sinemam1z bu haftadan itibaren Cumar- ~ 
~ A ~ tesi ve Pazar günleri müstesna ~ 
~ h ~ ~ ergün saat 16 da ba~lar ~ ~ ~ '1fOI 

~ ~ 
~ SEANSLAR ~ 
~ Hergün: 16 - 17,40 - 19,30 - 21,15 ~ 
=~ Cumärtesi günü: 12,30 - 14 - 16 (talebe seans1dir. ~ 
~ ~ 
~ Pazar günü: 14 de iJäve seans1. ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ ( <;ar§amb, Per§e,mbe, Cuma günleri son seansta ~ 
~ " A ~KIN SESI „ digv er günler " MUHABBET '1 ror 
~ ~ ~ 
~ TELLALLARI filmi gösterilir ) ~ 

FIA TLAR : 25 - 35 - 50 kuru§tur. ~ 
• * * • * • * .~. * * ·i~~mE~ 

saat i~in imdadm1za yeti~ebilecektir . 

• 
Sat1s veri : lzmirde Suluhan 
civar1nda [ Hüseyin Hüsnü ] 

ticaretanesidir 

Ucuzluk Sergisinin 
VE 

Büyük Tenzi.lit1 
Tuhafiyeye ait bütün ihtiya~lanmz1, hediyeliklerinizi eti 
görülmemi§ ucuz fiatlarlar lzmir hükümet caddesinde 

Sen1si Hakikat 

U 1 k S • • nden cuz u erg1s1 ahn1z 

Sayg1deger mÜ§terilerimizden gördügümüz büyük ragbet~ 
ten ald1g1m1z ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek ~ok 
~e§itler getirdik. Piatlanm1z ~ok ucuz olmakla beraber pa
zarhkhk yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht ya~lar1n1u ye 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. 

Alacag101z mal her hangi bir beple i§inize yaram1yacak 
olursa yahut ba§ka yerde daha ucuz bulacak oluraan1z 

geri getirir paramz1 tamamen ahrs1n1z 

Sati~lann11z her vak1t n1uhavverdir 
• ol 

• RES 1. 
iLAN 

ilan mÜ§terilerimize .. 
On kuru~ yerine dört kuru~ ! 

lcra, tapu, sicil, · ahkam1 §ahsiye ilinlar1nm beber sa· 
tmm dört kuru§a ne§retmekteyiz. ilan sabipleri gazete· 
miz idarehanesine müracaat edebilecekleri gibi kü~ük 
Kardi~ah hanmda ( 13 ) numarada ilin firketine de mü· 
racaat edebilirler. Tenzilattan istifade edioiz. 



Sahiie 4 ( Halk1n Sesi ) 

*~*-**"/ 
MOKAFATLI ROMAN BAY IBRAHIME ~ 

-~ ~ 
Bunu Siz Bulacaks1mz ~ 

Yazan: SIRRI SANLI ~ menle„~- Celivor .,, 
-4- ~~ 

Tuhaf bir degi§ toku1 Trakyaya be§ senede 690,000 
gö~men gelecek 

Bulgar 
Kabinesinde 
ihtilaf ~1km1§ 

Ecski Bulgar komita
la r1 veniden kurulu

yo.rn1u~ ... 

0000-----------------Elinden kar1s1n1 almak i~in adanun kollanna ISTANBUL [ ÖZEL ] - 1 bulmak ve yahud bunlara 
ba~ka bir kad1n a tdm1~bI! Bu y1I • i~inde Trakyaya nisbeten yakm bir kesafet 

Sofya (Özel) - Bulgaris
tanda kapahlan siyasi par
tilerin son zamanlarda gös
terdikleri hayat eseri dola
y1sile kabine azalan arasmda 
büyük ihtiliflar ba§göster
mi§tir. Kabinedeki ü~ general 
ba~ta olmak üzere bir k1s1m 
bakanlar, ba§larm1 yeniden 
kald1rmak istiyen siyasi par
tilere kar§I r;ok s1k1 tedbirler 
almmasma, yani tevkif ve 
sürgün)ere taraftar olduklari 
halde <;ankof taraftar1 olan 

Ge~elim. 
<;llnkü mesele derinletti

ril4'ik~e derinlettirilmsk iste
aecok meselelerdendir. 

Bnun i~D bunu uzatmadan 
r.ek1 •a1a11Dda olup biten
leri anlatmaga bakahm. 
Bot ve lü.iu.msuz olm1yan , 

ltir mak1atla Ziyanm yanana 
obartulan kadehlerin botan
madan diierini sunmaga ko
yalmut ve az zamanda ev 
1lm•ar1 naralar atmaga bat· 
hyacak bir hale gelmitti. 

ff er1eyin yolunda gittigini 
1&rell kurnaz u1ak da tam 
umananda ir•mofonu kur
ant " aandalyesinde muva
aeaesial zor mubafaza eden 
Zlya Pitkinin kollar1na bay-
11• baklfb Leyliyi atarken 
16dert ile de banka direk
tlriban : 

- Sn de uatahtin• göster 
duaek ister 1ibi bir nazarla 
1imurm kar1s1m göstermitti. 
$~ ae1'eli hir fokatrot 

daua dalkan iki ~ifti bir 
ittek ve heves f1rbnasinda 
~alkaDJrken LeylA ald1g1 tali
mat llzerine kollar1nda s1kb
it KrAOfU evin ba1ka bir 
tHIMme slirüklemit ve bu 
••tl• bankac1 ile simsarm 
bn11n1 yaltn1z b1rakm1§b. 

• • • 
Leyli, alkulnn ve bayubc1 

kokul..-ln tesirile gendinden 
s~mit bir balde Ziyay1 kü
~lk bir odaya drükledikten 
10ma bir kauapeye oturdu
fU, daha dogrusu düttüler. 

Le)'IA, elli 1eytan1n bir er
keji ba9tu, doiru yoldan 
pkumak i~in sarfedecegi 
.W eeneJik emek ve zahmet
tea dna tesirli bir eda ve 
nkulut ile Ziyarun fizerine 
.ia„aarak sordu. 

- Raki bu ak1am sizi 

Zayi 
A~sar Tütünctller Ban

ku1nm nam1ma yazab 14-90 
aQlh 20 Türk lirabk birinci 
~~ muvakkat hisse makbu
nau zayi edilerek ikincisi 
al11ad1pdan bil'incisinin hük
al olmad1inu ilin eylerim. 

Ku...Wmut Bayram oj'lu 
Abmed 

rl:looooooaooaorJCo1 Tezgihtar 
Bayan Aran1yor 
Orla tahsilli, bayan ve 

bay Ofyas1 satmak üzere 
tuj'lhtarltk yapmaia muk
tedir bir bayana ihtiya~ 
•arcAr. lstiyenler ya mat
t...m11a veyahut (3811] re 
telefon edebilirler. 

Telefon 

No. 

3882 

pek ~abuk sarho~ etti. 
- Siz de görüyorsunuz ki 

beni bu ak§am sarho~ eden 
raka degildir. 

- Ya nedir? 
- Beni kendimden ge~i-

ren, bi~ bir§ey bilmez, an
lamaz gibi davranarak „ ya
nedir 11 diye soran müstesna 
bir mahluktur. Eu keskin is-
pirto, bu gözlerin alevi, bu 
bulunmaz vücuddan ~1kan 
baydhc1 kokularm yanmda 
bir bardak süt kadar masum 
ve tesirsiz kahr. 

- Ne güzel kompliman 
yapmasm1 biliyorsunuz? 

(Arkas1 ver) 

Ha 

11~1 
11 ... 111 

- -

60,000 hö~men yerle~tirile- elde etmek ve mesela hi~ 
cektir. Trakya fskän mÜ§a- olmazsa b~ .kesafeti (5S,8)e 
viri gö~emenlerle temas i~in ~ikarmak 1~m halen Trak-

. R yam1zda mevcud olan (26,8) 
Bulgar1stan ve omanyaya k f t (2S) k f t d h 

•t · t• K 1 t tl esa e e esa e a a gi m1~ 1. arar a§ tr an esas . b. 
l d h·1· d „ 1 · 1läve eylemek ve maenaleyh 
ar a 1 10 e go~men enn b .. k„ (614 381) ··t 

1 . • „ ugun u , nu us 
pasaport armm v1zesme mu- d d' . 1 .

1 250 000 
d d·1 kt' a e 101 m1 yon , e 

saa e e 1 ece ir. .bJA v • • d h 640 000 
1 ag 1~m a a , 

Nüfus umumi müdürlügü muhacirin celbi ve bu mm-
tarafmdan ne§redilen bir takada yerle§mesi icab edi-
eserde Trakyam1zm nüfusu-
nunartmlmas1 i~in be§ sene 
zarfmda tatbik edilmek üze
re ~izilen program hakkmda 
§U malumat verilmktedir : 

Civar kom~ularm toprak-
larmdaki nüfus kesafetini 

yor. 
Bu (640,000) muhacirin de 

ilävesinden sonra Trakyanm 
nüfus kesafeti (55,8) i bula
cak ve binnisbe civar kom-
§Ularm kesafetine yakla§ml§ 
olacakhr. 

[•l 

rumuna Yard1m1a~;lt 
~~~~~~~~~~~~~~. „ •• „ ~~~~~~~~~~~-~~~ 

ilimizde bütün yurdda1lar Hava Kurumuna 
yard1m i~in adeta musabaka ediyorlar 

-J?ünkü say1dan devam- Ahmet, Mümine Mehmet Fazilet Hüseyin, $efika Ha-
Saruye Mabmut, Zekiye Mus- Naciye Nuh, Rabiye Halil, 

1 
san, Safiye Ömer, Fatma 

tafa, Havva fsmail, Fatma Safiye Mehmet, Fatma Halil, 1smail, Sara Yusef, Firdes 
Mustafa Ra§el AJhadef, Fat- $erife Osman, Viktorya Na- Ahmet, Rukiye ibrahim, Ra-
ma Mehmed Ali Hazal Mus- hum, Lütfiye Raza, Zekiye bi~e ~li, Sabriye Ali, Ay§e 
tafa, F atma Hasan, F eride Sad1k, K1ymet Hasan, Hanife Huseym 
Arslan, Klara Yusef, Hamdi- Ahmet, Reyna Ya§ar, Mer- (Arkas1 var) 

§imendifer nazm ile ~ift~i 
, partisi taraftari olan Naf1a 

nazm biläkis siyasi partilere 
kar§I hi~bir tedbir almma
masma, biläkis müsamaha
kär davramlmasma, partilerin 
yeniden canlanmasma taraf
tard1rlar. 

Bu ihtilä1 gün ge~tik~e de
rin le§mektodir. ihtiläfm so
nunda bir kabine buhram 
~1kmas1 da muhtemeldir. 

Bundan ba§ka Prusya Ba§-
bakani General Göringin 
Sofya seyahati ve buradaki 
aonu§malari da kabine azas1 
arasmda ihtiläf ~ikarm1~hr. 
Göringin Sofyadaki hakiki 
vazifesindan haberdar olan 
bir k1s1m nazirla, Almanya 
ile yakmla§lp ta Bulgar ha
rici siyasetine verilmek iste
nen yeni cereyandan ve dü-
~ünülen müstakbel kombino
zonlarmdan ho§nutsuzluklar1-
m beyan etmektedirler. 

ye Cafer, Münife Mümin, Ra- diye Osman, Hava Ali, Nec
beka Kanyas, Fahriye Selim, miye fsläm, Emine Mehmet, 
Naksiye saim Fikriye Hü- Remziye Ali, Emine Mehmet, 
seyin. Saff et Ahmed. E- Hatice Hüseyin, Zebra Re-
mine Yusuf, Naime Veli, cep, Selam Ramazan, Sabriye 

.Bir yabanc1 bilgin U§akta 
tetkikat yap1yor 
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~adiye Bay„am, Hanife ibra Ahmet, Münevver · Mustafa, 
him, Nafiye Memis, $adiye Emine Hüseyin, Cemile Zeki, 
Kemal, Fatma Hasan, Bin- Fatma fsmail, Hatice Mus-
naz Ömer, $adiye Aziz, Hu- tafo, $emsiye A!i, Kämile 
riye Ami~, Recina Sapatay, Ahmet, Ummuhal ibrahim, 
Huriye Hüseyin> Vesile Refa, S1d1ka Ali, Rahime Arif, 
Halime Baki, Emine Hüse- Zebra Ali, F atma Selim, 
yin, F ethiye Ahmet, Mürvet $erife ibrahim, Hafize Meh-
Osman, $erif Ali, Y1ld1z, met, Merzuka Mahmut, Um-
lsmail, Zeynep Süleyman, muhal Mustafa, $efika Hü-
Bayriye Hasan, Huriye seyin, Rukiye Ahmet, Emine 
Rap1p, Ay~e Mehmet, Yusuf, Nazire Mehmet, Ülfet 
Fatma Mehmet,-Hilmiye Hü- Mehmet, Zebra Ahmet, 
seyin, Hasibe Ruhsen, Saf- Kamile Emin, ~ükrüye Zeki, 
fet Kerim, Sakine Recep, Meryem Ali 
Olfiye Hamza, Sarina Yu- Fatma Mahmut, Fetbiye Adem 
sef, Ester Farhi, Hayriye Cemile Recep, Ka~el fbra-
Emin, Adiye Ragip, ~aziye him, Fatma Sahir, Reyna 
Ali, Halime Mehmet, ~Ane Albahari, F atma Mahmut, 
Abdullah, Hacer ismail, Ha- Hüsnüye Mustafa, Hatice Os-
va Ali, Remziye Nuri, Ay~e man, Ay§a lsmail, Ayse Hü-
Demir, Ane Halil, Selime seyid Cemile Ali, Kerime 
Ömer, Ayte Ali, Bona Hasan, Bedriye Mahmut, Elif 
Yumtov, Hatice Mustafa, Hüseyin, ~ükrüye Hüseyin, 
Naciye Bekir, Zekiye Yu- Pakize Murtaza, Hadiye 
auf, Ayfe Hasan, Emine Hhdiye Ahmet, is m et 
Hasan, Cevriye~aban, Mer- Emin, Ay§e . Abdullah 
yem Mehmet. Nazh Mustafa Safinaz Sabahaddin, Ester 
Zehra Ahmet, Ayne Ahmet, Hayim, Emine Mustafa, Me-
Nazmiye Aziz, Ane Hüseyin lika Mehmet, Hacer Abdul-
Sünyoru Algazi, Klara Yako lah, Klara Levi, Selime Ha-
Cevriye Nazmi, Hatice Bilar Jim, Zebra Kantemul, Süreyya 
Rifat lsmail, Fatma Kadri, Hüsnü, Fatma Süleyman, 
Sevdiye Fevzi, Polikseni Eliye Zeynep Ali, ~aziye Kerim, 
zer, Cemile Ramazan,Paktitah Fatma Ahmet, Güllü Hamit, 
Sait, Kübra, OsmaO: Güzidei: Fatma Bqo, Hatice Kadir, 

bile Kütahyadan buraya geldiler. Köylerde ara~hrmalar yap 
tiktan sonra Ak§ehire gittiler. 
~ 1i;i1 f'.'t 11;11 bi:.• l~„111 S. '/. hh•ll 

Amerika kereste kral1n1n 
oglu iade edildi 

iki gün evvelki say1m1zda 
Amerikanm kereste kralmm 
oglunun haydutlar taraf1ndan 
kap1ld1g1m ve iade edilmesi 
i~in babasmdan 700,000 do
lar fcdiyeyi necat istenildi
gini yazm1§hk. 

Bugün son posta ile geien 
Avrupa gazetelerinde fediye 
verildikten sonra kereste 
krahnm oglunun iade edildi
gini :okuduk. 

Bu hädise ,u suretle ccre 
yan etmi§tir : 

Babasma iade edilen kü
~ük ~ocuk haydutlarm elinde 
kald1g1 sekiz gün zarfmda 
yer altmda bulunan bir mah
zen i~inde tutuldugunu ve 
ellerinin ince ze,cirlerle 
bagh oldugunu söylemi§tir. 

Haydutlar paray1 ald1ktan 
sonra ~ocugu Sitilden §eh
rinden 50 kilometre mesa-
fede bir yolun üzerine 
b1rakarak babas1nm gelip 
onu alacagm1 söylemi§lerdir. 
<;ocuk iki ü~ saat bekledigi 
halda kimsenin gelmedigini 

görünce yürümege ba§lam1§ 
ve ilk tesadüf ettigi bir eve 
girerek maceray1 anlatmi§hr. 

Ev sahibi derhal polise 
müracaat etmi~ ve ~ocuk 
babasma iade edilmi!ltir. 
Kü~ük kendisini ka~1ran 

haydutlarm alb ki§i oldukla
rm1 ve onlar1 bulmak i~in 
polise yard1mP! edecegini söy 
lemi~tir. Zab1ta tahriyata ha§ 
lamt§br. 

Bay Rü§tü 
Mesleki tedrisler genel 

direktörü Bay Rü~tü bügün 
Sanatlar mektebine giderek 
tefti~lerine devam etmi§tir. 

lzmire geldigi gündenberi 
durmakstzm degerli ara§br-
malarma devam eden Bay 
Rü§tünün ~ehrimizin en bü
yük ihtiyac1 olan bir Ticaret 
Lisesinin tesisi hususunda da 
Kültür Bakanhg1 nezdinde 
netice ve1 ici te§ebbüslerde 
hulunmay1 vadettigini ~ok 
sevin~le haber lald1k. Gaze
temiz fzmirliler ve ~ocuk 

10 HAZIRAN 

Habe§istand• 
- Ba~taraf1 1 incide -

mevcud degildir. 
Üssülharekelerinden ui•~; 

la§an kuvvetlerin, meml~ke 
adahilinden besleniiiCieri iJll' • 
käns1zdtr. 

Y erlilerin, her yerini k.•~ 
kar1~ bildikleri dagbk D"' 

gelerde (m1ntakalarda) k~ 
vanlar 400 kilometrelik bit 
yolu almak i~in ü~ baft•• 
hk bir müddet sarfediyorlat· 

Bir savat vukuunda t•f 
yarelerin oyn1yacaklar1. rol .de 
pek mahdut olacakbr. Zi1' 
tayyarelerin tahrip edecek· 
leri endüstriel (s1~ai) , m.er,· 
kezler ve önemli (mübllll 
istasyonlar yoktur. t 

Vak1a ecnebi tayyarele 
Habe§ köylerini yakabilirlet· 
F akat bunun hi~ bir fayd~ 
olm1yacakhr. Zira yak1lacJ 
köyler, sonra yeniden kuru· 
lacakbr. 
Habe~ tayyareciligine g~· 

lince imperatorun vak1a b~ 
ka~ tayyaresi vard1r. fak~ 
Habe§lerin yalmkz mukted•t 
pilotlan vardtr. 

Habe§istana hücum edecek 
ecnebi kuvvetler, ne tek11ik 
takih ederlerse etsinler, girif 
tikleri i~ kolay olm1yacakt1t· 
Daha ilk dakikadan itibare0 

bir meydan sava§mdan ~e· 
kinecek olan yerliler mükeJO' 
mel bir ni§anc1d1rlar. Elle' 
rinde bulunan dag silihlarile' 
ki sahra silählari bu yerJerde 11 

kullamlamaz- hasma büyük 
zayiat verdireceklerdir. . 
~unu da iläve edeyim "" 

hudud civarmdaki a~iretlet 
daha §imdiden saldumai"' 
haz1r bulunuyor. Y almz krl' 
1ln soguk kanhhg1 buofafl t 

böyle bir hareketten mene' 
diyor. 

Habe§i§tandaki ikinbi tet• 
rinden evel süel harekete illl' 
kän görmüyorum. Böyle bir 
hareket ba§larsa her halde 
kolay olm1yacakbr." 

Spor 
- Ba§taraf1 1 incide -

tak1mmda yer alan sag a~1k 
ve sa~ i~ henüz birinci ta' 
k1mlarda yer alacak oyuncll' 
lar degillerdir. . 

Bu her iki gencin y.erlerill1 

alacak Altayda daha kuv"et0 li oyuncular vardtr. Dünk 
K. S. K tak1m1 gol ~1kar•· 
bilseydi netice tehlikeli olut" 
du. Bu oyunun birinci det': 
resi oldu~ca mütevazin ge~tl l\ 
her iki tarafta bir ~ok fat" ~ ro 
satlar ka~ird1, ma~ 1 - 0 j\I" l1 
tay lehine bitti. 

ikinci devrede Altay mer: 
kez muavininin yapbg1 ikin'1 

gol musavab bozdu. Bund•~ 
sonra Altay oyunda tarn b• 
hakimiyet tesis etti. Zarn•~ 

·1c1 zaman K. S. K fm tazY1 O 
netice vermedi, oyun 6 " 
Altay lebine bitti. „ 

Altay kulübü senelik ~u 
rultay1 dün Tayyare sinern•" 
smda yapb. Ve yeni id•.ri 
heyetile mürakabe heyell11 

se~ti. 
f dare heyeti: Reis b~~ 

Hüseyin Hulki doktor, ai• 
lar: Sait, V edad, SaliO' 
Hakk1, Hadi baylar: 1' „ 

Mürakabe heyeti: Bay ef 
mal Tahsin doktor, b• f 
Mitat encümen viliyet b• 
kätibi, Demir $evld Tayyare 
cemiyeti piyango müdürli: e" 

Altaym yeni idare heY. 
etine muvaffak1yetler diJetli-

·„e 
babalar1 namma kendiler• „ 
minnettarhklar1m1z1 sunrP8r 
bir bor~ saydik. 


