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1 Türklerle Kar11 Kar1ya 1 Y azan : TUrk~eye <;eviren : 

~ ANRI FÖY RE~AT ISANLI 
~~~0 - 79 - a~~~ 
Frans1z top9ular1, harb madalyalar1n1 kimlere 
verildigini ögrendik~e gülmeden katihyorlar . 
Bunlar, okadar hayali, oka- yakm yerlere yapi§anlar de-

dar 'uydurma vak'alardan dil midir? Onun i~in bu 
bahsediyorlar ki budada nek- madalya tevzii rezaletini bir 
letmekte utamyom. Bir k1sm1 tarafa b1rakarak hareket 
raporlarlarda ne§redilmi§tir haz1rhklanm1zla me§gul ola-
ki bunlardan käfi derece il- hm. <;ünkü bugün 8 birinci-
ham almak kabildir. f§te bir te§rin, bizim irtibat askerinin 
iki nümune: gayet saglam bir kaynaktan 

" Alay emri: Nefer mü~- ald1g1 dogru bir habere 
kül ~artlar altmda miralayin göre, Gelibolu yar1madasin-
beygirini SeddilbahirdenMud- dan hareketimiz yak1nd1r. 
rosa getirmi§tir.„ 2 Birinci te1rin, cumartesi 

Alay emri, madalya ile 2 inci fu kan1n vapurlara bin-
taltif edilen neferin, buna dirilmesi ve dolan vapurlann 
istikak kesbettigini ispat i~in hareketi devam ediyor. Gi-
Seddilbahirden Munrosa atla denlerin yüi.ünde ve gönül-
m1 gittigi söylemiyor. lerindeki aevin~ okunuyor. 

Bir nümune daha: Yar1madadan hi~bir teesssür 
"Müläzim A. T. ~ok feda- ve teessüf duymadan ayrd1-

kär zabitti , efrad1 ve arka- yorlar; pek tabii ve hakh 
da§lar1 tarafmdan ~ok sevi- degil mi? 
lir, zabitan mutfagm1 herkcsi Bize de yeni bir emir geldi; 
memnun edecek bir §ekilde s1ram1z gelince harekete ha-
idare etmektedir.„ z1r bulunmam1z bildiriliyor. 

Fakat madaJya kazanan· Hareketimiz hakkanda haberi 
larm ~'>gu i~in §Öyle beyJik telefonla verirken 1srar edi~-
bir cümle zikrediyordu: lerinden anbyoruz ki 24 saat 

"Filan, tehliketi bir vazi- i~inde yola ~1kacag1z. 
fevi ifaya gönüllü olarak ta- 3 Birinci te~rin, pazar -
l 'b ld „ d Me~hul bir sebeple 2 inci 1 o ugun an ... „ 

Bazan "tehlikeh„ kelimesi f1rkanm vapurlara bindi-
yerine "muhatarah„ sözü ko· rilmesi durduruldu. Emirler 
nulur ve bu bir degi!}iklik ve bunlar1 aksi emirler. Bir 
olurdu. lster tehlikeli, ister aksi emir gelmeden abnan 
mubatarah olsun gönüllü ola- emiri ifa etmemek, ordunun 
yap1lan ve bir madalya ka- bütiin kademelerinde art1k 
zand1ran vazife, geceliri bir pransip olmu~tur. 
romorkörde Mundros ile Sed- TA YY ARE HÜCUMU 
dilbahir arasmda bir levazim Sabahleyin bir Alman tay-
koluna refakat etmekten yaresi, bataryalarm1z1n yaki· 
ibaretti. mnda dört bomba atbysa da 

t kimse yaralanmadi. T elsiz· 
nanir m1sm1z? T ops:ulan-

mm ancak onda birine harb ler Ege denizinde bir deniz 
alb gemisi bulundugunu ha-

madalyas1 veriJiyordu ve 
ber verdi1er. Bogazda tara.s· 

bunlarm büyük ekseriyeti sud daha sakilatb. 
hit;bir zaman madalya ala- Saat 17 de ikinci bir Alman 
madilar. tayvaresi bizim hatlarmuza 
TOP<;ULARDA HAREKETE dogru u~tu. Bu esnada Türk 

HAZIRLANIYOR ler de bir Jig1m infilak ettir 
Bu küs:üklükleri, bayag1- ler. Bu lig1m, bize 3 ölü ve 

hklar1 qir tarafa b1rakahm. 11 yarabya mal oldu. Arka-
<;ünkü her zaman böyle ola- smdan siperlerimize ~iddetli 
gelmi§tir. Güne~ten en ~ok bir top~u ate~i a~1ld1. 
istifade 1 edenler, ona en [Arkas1 var] 
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i taly a kendine ~izdi~i yolu 

takip ediyor 
Mussolini, ltalya ile Habe- 1 ile ve uzun bir mesafeden 

~istan arasmda bir anla~ma birbirile münasebette bulu-
mümkün olmayacagm1 ve bu nabilir. 
hususta hi~bir ümid besle- Binaenaleyh f talyamn vazi-
nemeyecegini, parlämentoda yeti pek endi~elidir. Bugün 
söylemi~tirki: Avrupa deyletlerinin ltalyan 

Habe~istamn askeri kuvve- Habe~ ihtiläfmda güttükleri 
ti bir milyon tahmin edil- siyasa, dolay1sile AdisAbaba 
mektedir, Tabii bu miktar hükiimetinin italyaya kar11 
hemen hesaba giremez. Lä- dik kafab bir vaziyet alma-
kin Habe~ hükf1meti ü~ veya sma sebebiyet vermittir. Av-
dört yüz bin askeri meydana rupa ldevletleri bu hususta 
~1karacag1 ~üphesizdir. Bu bliyük bir mes'uliyet yüklen-
muazzam kuvvet bütün süel mi§lerdir. 
bak1mlardan eyi bir vaziyette Bununla beraber italya 
bulunmaktad1r. Habe~istanm dalgtn degildir. ftalya bu en-
arzu ettigi vaki~te kuvvet- di§elar kar~1s10da siläh ile 
lerini oirle§tirerek birbirin- . cevab101 verecektir. 
den ayri bulunan iki müstem- ltalya kendine ~izdigi yolu 
lekemizi tehdit edecek bir takip. etmektedir. Haklann1 
mabiyette bulunmas1 esas himaye etmek i~in lizim 

. vazifesini görür. lki müstem- olan vazifesini ifa edecektir. 
lekemiz ise ancak deniz yolu Ars1ulusal matbuat polemik-1 

Osmanl1cadan 
TÜRKc;EYE KAR~ILIK

LAR KILAVUZU 

L ' 1Ayin1Sden 17ne kadar süre 
Liyüsel - Sorgusuz, so-

rulmaz 
cek büyük hava manevralar1 

Libis - Giyen, giymi~ 

Lif - LAf (Yakut~a) 
Lifz - Lihz 
Lägar - G1bz 
Ligv - Kald1rma kaldi-

nlma 

Ligvetmek - Kaldirmak 
Lihik - ~imdilik 
Lihika - Ek 

Belgrad, [Radyo] - Mat- j 
buat aym 15 de ba~hyarak 

iki gün devam edecek olan 
hava manevralar1na büyük 
bir önem vermektedir. 

Süel (askeri) ve sivil bü
Yugoslav u~akJarmm (tayya
recilerinin) i§tirak edecektir. 

s 8 ~si s 
izn1ir Sicili 'Ticaret 

Lih1kai mütekaddime -
Önek ~1en1urlngundan: 
Llhikai müteebhire - So- [Zahire ihracat ~irketi Rah-
nek mi Filibeli ve §eriki P. 

Lähik olmak _ Ulanmak, Pavlidis] ticaret unvanile 
yetmek fzmirde Gazi bulvarmda Saf-

LAhime - Et~il fet sokagmda 18 numarada 
zahire ve her nevi emtea 

Llhn - Af1z (Müzik te-
rimi) lahin ihracab ile ugra=1an i§bu 

~irketin ticaret u11van1 ve 
Uhd -Koytak, lahit §irket mukavelenamesi tica-
Lemha - Kapma, lalua · ret kanunu hükümlerine 
LAkayd - Ald1n~s1z, ka· 1 tevfikan sicilin 1422 numa-

y1ts1z: rasma kayt ve tescil edil-
Likin - Ancak, yalniz, digi iJän olunur. 

fakat lzmir Sicili Ticaret Memur 
Lai (Ephem) - Ebaem lugu resmi mührü ve imzas1 
Läl - Al F. Tenik 

Limise - Dokunam 
Line - Yuva 

Länet - f len~ 
Eitif - Ho~, gök~en 
Lätife - ~aka 
Liubali - Sayg1s1z, senli

benli 

Liy1 - Y ara,1k, yara§ir 
degimli, lay1k 

Liyakat (Bak: Eyliyet, de-
gim 

Leb - Dudak 
Lebaleb -Ag1zag1za silme 

Ledettahkik - Ger~inlen-
dikte 

Leffetmek -Dürmek, sar-
mak 

Leb - Yana 
Lehdar - Yanat 
Lehinde söylemek - lyli

ginde söylemek 
Lebte olmak - Yana ol

mak 
(Arkas1 ver) 

MUKA VELENAME 
Bin dokuz yüz otuz be§ 

senesi Aaziran aymm yedinci 
Cuma günü saat bir s1rala-
rmda 14 No .h dairesinde 
vazife gören §ag1daki mühür 

' ve imza sahibi izmir ü~üncü 
Not3ri bay Hasan Tahsinin 
vekili bay AliRaifin yamna 

1 geien zat ve hüviyetleri ka
nun nazarmda ~ehadete ehil 
kimslerden izmirde Dolaph-

; kuyuda Altay caddesinde 40 
No. da Hasan Nazmi oglu 
bay ~evki ve izmirde Güzel 
yahda tramvay caddesinde 
1156 No. da oturan Mehmet 
oglu bay Hüseyin tarifleriyle 
anla§1lan izmirde Göztepe 
tramvay caddesinde 684 Noh 
evinde oturan tüccardan bay 
Rahmi Filibeli ve izmirde 
birinci Kordonda 354 No h 
evde oturan bay Patroklos 
A. Pavlidi, anlatacaklar1 vec 

1 

Atinada büyük 
hile bir ~irket mukavelesinin 
yaz1lmasm1 istediler. Ad1 san 
lari yukarda yaz1h ~ahitler 
yamnda diledikleri soruldukta 
her ikisi söze ba~lyarak: s1caklar 

Atina ( Özel ) - Bir iki 
gündenberi müthi§ bir s1cak 
dalgaa1 ~ehri bunaltm1~hr. 

Sabahlar1 36 derece olan 
s1cak ögle zamam 38 e ka
dar ~1kmaktad1r. Halk deni
ze akm etmektedir. 

Kar§1yaka 
Deniz banyolan ac;ild1 

M. 1 - .$irtetiu mevzuu 
ve maksad1: Zahire ve her 
emtea iharcab ile i~tigald1r. 

M. 2 ~irketin mcrkezi ti
careti: izmirdir. Ve merkezi 
mnamelesi Gazi bulvan civa
rmda Saffat bey sakagmda 
19 N. h yaz1hanedir. 

M. 3 - ~i§ketin unvam: 
J ihracat ~irketi "Rahmi Fili
i beli ve P. A. Pavlidis„ kol-
1 lektif ~irketidir. 

Bu manevralar, istenilen so
nu~lari (neticeleri) vermesi 
i~in büyük haz1rhklar yapil
maktadir. 

Manevralar1 Balkan ve 
bütün Avrupa devletlerinin 

gönderecegi delegeleri yakm- 1 
dan takip edeceklerdir. 1 
~ ... rq 11;11 '';" 
11.:;;od !Ji:1ll llhoill ~ 

yap1larak masar1fab umumi-
ye ve zaruriye tenzilinden , 
sonra has1l olacak safi te-
mettüün yüzde a1tm1§1 Rahmi 
Filibeliye ve yüzde k1rk1 di-
ger §erike ait bulunacakbr. 

M. 8 Zarara i§tirak, §Üre
känm zararda intiraki hissei 
temettüleri nisbetinde oJa
cakbr. 

M. 9 - ~irke' in defatir 
ve muameläti hesabiye ve 
umuru tabririyesile aläkadar 
olmak üzere Rahmi Filibeli 
tarafmdan se~ile.cek ve maa§l 
~irkete ait olacak maa~h bir 
muhasip tayin olunacak ve 
bu muamelätm her zaman 
kontrol ve tetkiki Rahmi · 
Filibeliye ail bulunacakbr. 

M. 10 - $irketin muame
lah hesabiye ve tefterlerin 
~ekil ve intiz.am1m muhafaza 
etmek vazifesi ~ahsi mesuli
yeti altmda ~erik P. A. Pav
lidiye aittir. 

M. 11 - Yap1lacak olan 
käffei mubayaat ve sab~lar 
ve umumi i~ler hakkmda her 
iki ~erikin muvafakah §artb. 

M. 12 - ~irketin müdde
ti hitammda §Üreka lüzum 
görür ve muvafakab tarafe
yin has1I olursa §irketi tem
did edebilirler. 

M. 13 - i§e ba~land1ktan 
tan bir sene sonra yap1lacak 
tetkikah evveliyei hesabiye 
neticesiyle senelik blän~o 
tetkiki sonu §irketin deva
mmda zarar oldugunu ve de
vammda menfaat olm1yaca
gm1 gösterdigi takdirde 
~erikler mü~tereken ~irketin 
fehine karar verebilirler. 

Arzulari bundan ibaret 
oldugunu beyan ve ikrar et
meleri üzerine i§bu mukave
lenameyi yazmakla beraber 
haz1r bulunanlar · yakmda 
apk~a okunup manas1 anla
tilarak meal ve müderecab 
arzulanna uygun oldugu tas-
dik k1hnd1ktan sor.ra hepimiz 
izma eyledik. 

Akitler imzalar. 
~ahitler imzalan. 

izmir ü~üncü noteri 
Hasan T ahsin 

Resmi mührü ve vekili 
Ali Raif imzas1. 
Umumi No. 4987 
Hususi No. 5192 

Oz Dilimizi 
Ogrenelim 

HERGÜN 5 KELIME 
NE~REDECEGIZ 
- 22 inci Liste -

1 - iktifa etmek - lt 
demek 

Timiz, -1akirdi marifet -
izdemen 

Renkler: 1 - Biz bütil 
devrim davalannda Atatür' 
istemeteyiz. 

2 - Ak1l ögretmeyi b1r 
k1mz; eger onun iyi bir i 
demeni olur§an1z, bu ~ere~ 
de size yeter. 

2 - fktifa etmek - Y • 
ter bulmak, yetsimek 

Örnekler: 1 - Hi~ biri 
miz, hava savgam1z i~in, 20 

1 

yüz kanad1 yeter bulmayt 
2 - Kedisini ho' kuU 

mrsamz, vermek istedigi 
paranm yar1s1 ile de vesin 
cegine §Üphe emiyorum 

3- lktisabetmek - Ed" 
mek 
Mükteseb Eninik 
iktisab - Edin~ 
Müktesebat - Edin~ler 

Örnekler: 1 - Hukok 
müktesebe - Edinik hakl 
2. llim edin~leri olduk~a e 
sik olan bu adam. 

4 - f mtihan - Sma~ 
Örne: - Bir talebenin s 

ana~ usullerinden yamp y 
k1ld1gm1 gördügümüzde, s 
na~ usulleri degil, taleben' 
bilgisi hakkmda §Üpheye d 
~JUDUZ. 

5 - iklidar - Erk ( P 
issance ) 

Mevkii iktidar- Erk (P 
uvoir ) 

Sahibi iktidar Erkmen P 
issanet ) 

Örnekler: 1 - Bir devl 
i~in en büyük erk kayna 
ekominik geli§imdir. 

2 - Bir §efin asal erkes 
halkm vevgisidir, 

3 - Erkmen, kü~ükleri 
kusurlarm1 hos görür. 

Not: Gazetemize göncl 
rilecek yaz1larda bu kef 
melerin Osmanhcalan kU 
lamlmamasm1 rica ederiZ· 

Gö~ 
Say1n n1ü~terilerimit1 

dikkat nazar1na 
Balc1lardaki saate1 mak

zam1 Y olbedesteninde 43 ~ 
Btakhan agz.mdaki rnagaia 
nakl~ttim. En ucnz fiatlatl 
saat almak veya saatlar•~ 
tamir etmek istiyen mü~tet1 
lerimin bu yeni magazaro1 ° 
~ereflendirmelerini yalvar1r1 

Y olbedestenind 
,!:~ No. saatc;1 

TEKIN KUBI~ 
fzmirin ve Kar§iyakamn en 

güzel, en gönül a~1c1 ve en 
s1hhi bir yerinde yaptlan 
Kar~1yaka deniz banyolan 
a~ld1. Vücudunu 1bk bir 
deniz suyuJ cigerlerini temiz 
bir deniz havas1 ile y1kamak 
istiyenlere bu cana can ka
tan banyolari tavsiyeyi bir 
bor~ biliyoruz. Banyo ücreti 

M. 4 ~irketin müddeti 
1 Haziran 935 günlemecin
den itibaren iki scne devam 
edecektir. 

Bu mukavelename ~sureti
nin daire dosyasmda sakh 
4987 umumi No. h aslna 
uygun oldugu tasdik k1hnd1. 

Alsancakldat 

yalmz on kuru1tur. 6-1 

lerine hi~ bir ehemmiyet 
veremeyiz. Bunlar h.üsusi 
menfaatla 1~m ger~ekligi 
unutturmak istiyorlar. 

ltalya her ihtimale kar§l 
ve bütün elindeki vesait ile 
kendi haklar101 ve menafiini 
takip ve kuvveden file ~1ka
racakbr. 

{II Giornale d 't&.lial) 

M. 5 ~irketin sermayesi 
Rahmi Filibeli tarafmdan 
"19800" on dokuz bin sekiz 
yüz sarmaye vaz ile ve diger 
taraf 'erik Patroklos A. Pav
lidi tarafmdan da "200„ iki 
yüz lira sermaye komakla 
mecmuu "20000„ yirmi bin 
liradan ibarettir. 

M. 6 - Muamelah ~irket
te §Ürekä müt;temian imza 
edeceklerdir. Ancak §erik 
Patroklos A. Pavlidi bulun
mad1g1 zamanlarda münha
s1ran Rahmi Filibeli imzaya 
rnezun ve selähiyettardir . 

M. 7 - Hissei temettü: 
~her sene nihayetinde plinco 

Bi dokuz yüz otuz be§ se-
nesi Haziran aymm yedinci 
Curna günü 

izmir ü~üncü noteri mührü 
Hasan Tahsin 

Zayi 
1928 Y1hnda Afyonkara

bisar piyade mühimmat depo
sundan ald1g1m terhis tezke
remi kaybettim. Y enisini ~·
karacag1mdan eskisinin hük
mü yoktur. 

izmir Karata§ tramvay cad· 
desi 120 numarah aile evin 

de oturan lstanbullu 
Ahmet Süleyman oglu 

marangoz KÄMIL 

M ..• d ' UJ e ••• 
Alsancakta Lezzet 

L.okanta A~tld1 a 
T ekmil e§ya vedavatI OJ 

cedded olmak üzere Al~•: 
cakta Bomova caddesiß 
kö§ede a~1lan yeni lokant•~ 
Alsancakldarm bir def a te 
rini bekleriz. ef~ 

Müntazam servis, 11 d' 
yemek, yalmz lokanatin1t 

bulabilirsm1z. ··b' 
Bir defa mutlaka tecr'l 

ediniz. dt~i 
Alsancak Bomova cad 

kö§esi No. 101 
Osman Nuri r) 

{Arkas1 •• 
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PERIT 
YAZ GELiNCE 

K1~hklar1 atar ve yazhk elbiselerimizi aranz 
Yazbk elbiae yaptmrs-;_mz bunu zevk, keyf ve ne§e ile 
ityinebilmek i~in her halde hükümet konag1 kar11s10da 

Mehmed Zeki ve biraderi 
Terzihanesine koi;mnuz. Size bu yüksek i 

sanat n1üessesesini tavsiye ettigin1iz ~ 
i~in hize de te~ekkür edeceksiniz ~ 

:[tR::~~~~~~~~R::~~~~i~~I 

Nihayet kurtuldum 

GRi 

1 

'• ~ 

G 
R 
• 1 

p 
• 1 
N 

/ 

~ba~ agnlannd~ hay~u~· dai..;1i bi~ azap 
tan ibaretti. Fakat gripin bcni bu 

1ztlraplardan kurtard1 

ic; kuvvet kudret ve 
i~tah1n artar s1hhat 

ve afiyetin yerine gelir 

Ferit Sulf atas1 
kullan 

S1tmava tutulmaz, savet s1tmah 
„ ' .1 ..... „ 

isen <;ab1k kurtulursun haf tf 
ve kuvvetlidir 

FLAG 
BÖCEKLERi ÖLDÜRÜR 

los mouches, moustlquc,, c•f•rd•, fourmla_ p 1.1na iee e, p uces Rm; 
et toun e1.1tres. ln••ctes pemlclau1t '"""t.enbnÖ!!_'~ Son !!Im· 
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U 1 k S • • • Y e n i ' )S*******:lc1c1dc~i:lc:k:k*:lcbt~ cuz u erg1s1n1n ~e~itleri "" . >f. 

Büyük T~~ziläb B z - ,e ros a 
Tubafiyeye ait bütün ihtiya~larm1z1, bediyeliklerinizi e§i 1 ~ Otobüs, Kamyon ve ~ 
görülmemi~ ucuz fiatlarlar f zmir hükiimet caddesinde "" J+ 

Semsi Hakikat ~ Tenezzüh Sahiplerine ~ 
Ucuzluk Sergisi nden ahmz: ~ Uzun y1llardanberi bütün markalart ta~1yan otomobil- „ 

~ 
lerin her türlü tamir i§lerindeki bilgi ve emegime karfl )f. 

Saygadeger mü~terilerimizden gördügümüz büyük ragbet bir ~ogunuzdan gördüglim yüksek güven bana ba§h 
ten ald1g.m1z ceraretle Ucuzluk Sergimize yeoiden pek rok .,. ! ba§ima bir garaj a~mak istegini verdiginden sevdikle-
~e§itler getirdik. fi'iatlar1m1z ~ok ucuz olmakla beraber pa- rime ve sevildiklerime temiz, ucuz, ve ~abuk i§ yapmak 
zarhkhk yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht ya~larm1z1 ve 

i~in GAZI BULVARINDA Ziraat Bankas1 s1rasmda hediyeliklerinizi alabilirsiniz. .C 
,y 8 Numarah GARAJI a.~ba1m1 saygdar1mla bildiririm. Alacag101z mal her hangi bir beple i§inize yaram1yacak ...,, 6 

olursa yahut ba~ka yerde daha ucuz bulacak olursamz 4K Sabik ~avrole Garaji Makinisti 
geri getirir paramz1 tamamen abrsamz ~ ATA SINMAZ 

Satt~lann11z her vak1t muha yyerdir iC 
.„l„.,.~~~l~lll~l~ßl·l~ll~ 1i:qp••IP1;'f1':9.~~'lll~"";qß~IP1;•lr·~ .,,.,,.,,.,,y.,,-,,yyyyyyyyv'V"V''V''V'31:..&:"""..1L--Y'V"V' 
~111llll':cho1rlllr1„1dh ... 1lßh111~lt11dll!ll111!llli:Odflr~1rtl lt11olllb111~l11111tUltwrdll1u1tllliUilllll1•llfli11lllll111~lr,: ~ „.,.. ............ ,,.. ............................. "'f"'"'f"'"'f"'V .... "'f"'V._.,....-...-....... ..... 

~j EMLAK VE EYTAM f:~ 
~ BANK AS 1 ':l YÜKSEL RAKISI 
~ ~ . 
~!1 Mütekaidin maa§lar1n1 t!l Az zaman zarf1nda Kabaday1 
~ iskonto eder Bi rak1s1 kadar yükselmilf:ir 

Y az1n bogucu s1caklarmda, bah~ede sayfiyede ho§ca vak1t 
it~irmek i~in bir tane hamaga ihtiya~ vardir. Karyola i~ioi 
aörßr her boyda hamak, ~e~it av torbalar1, pazar fileleri, 
hJ>or filelerini Yol bedestan No. (3) E. Ruhi Taga ticaret· 
•neainde bulabilirsiniz. 
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Y az1n s1cag1ndan korkmay1n1z ~~11·::•""'*1':· ·~·1'1i·1'1!·1':· li·-·=·l~~ 
Ktfm asanmak. i~in belki k~mür z~~met.~ni .~ekt~n~z, fakat ~ TA yy ARE SJNEMASI Tjlefon : 

y~z.m, s1cakt~n 1!ken~~ ~ekm1yeceks101z ~u~ku, ehmzde, ce- ~ B U G Ü N l 51 
b1mzde gezd1rebileceg1mz, masamzm, yatagamzm kenarma 11' 1· t b ld b b .. .. k Wb t ·· k b w 

·1· • b"l w • • • • • • "f b" l "!At•• „ h .i s an u a u sene uyu rag e goren ve ~o ege-1 1,tire 1 eceg1n1z mim mm1 ve zan 1r e vanti a oru er .i• nilen iki büyük filim 
saat i~in imdadamza yeti§ebilecektir. ~ --.· . 

Sat1s veri : izmirde Suluhan ~ VENEDIKTE GECE 
~ ( Almanca sözlü ) • civannda [ Hüseyin Hüsnü] =· Altm sesli tenör, Tino Pattiera ve büyük primadonna 
:• Tima Eilersin ~arkth ~aheser komedileri 

ticaretanesidir ~ Bir günlük kibar kadm • 
~AAa~at.. A6 rtlult~ift11 ait!rllllbdbdbdln1!11idl8ul!A ~ ~ (Frans1zca sözlü) = Elektrikli tra1nYa)' deposu kar~1s1nda e- ~ On sinema y1ld1zmm bir arada i;evirdikleri mevsimin en 

... __ 41 G u·· z E L y A L I ~ büyük fmmlerinden biri 
41 . ~ AYRICA : 

( ' G D • 8 1 A ld ~ F 0 K S J ünya havadisleri 

C/~ 411 . eDIZ 8DYO 8rl ~l 1 ~ DIKKAT: Sinemam~z bu haftada~ iti~are?. Cumar- • 
itl lzmir Belediyesinin her türlü s1hhi ve i; ~ tes1 ve Paz~~ gunlera mustesna 

o 41 i> M hergun saat 16 da ba1lar e fenni ~artlan haiz ve 124: odav1 havi, kad1n ~ ~ s E A N S L A R • 
e ve erkek banyolan bu n1ev;im i~in acil- ~ ~ Hergün: 16 - 17,40 - 19,30 - 21,15 
• ~ t1 Cumartesi günü: 12,30 - 14 - 16 (talebe seans1d1r. 

0 o 
0 4f m1~ttr. i 1~· Pazar günü: 14 de iläve seans1. 

; Halka~mar Du~ Tesisatl VARDIR D * (<;ar~amb, Per~embe , Cuma günleri son 21,15 seansmda • 
0 O \...___ 4ll suyu ile Y . D : "Bir günlük kibar kadm„ diger günler "Venedikte bir -1 Elektrik, her türlü istirahat esbab1 temin edilmi§tir D ~ gece„ gösterilir. Se!in bir salon - Ucuz fiyatlar -

F• tl U d D ~ Iki büyük filim 18 ar CUZ Ur D m FIA TLAR : 25 - 35 - 50 kuru,tur. 
Her yerde satthr. Markaya dikkat •"•• ... ,·•••'•l•:nmi11111•191r,'111•'1':'"""1~ E~~:~.-„ • .M.~.~"'-·-

' 
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~*~R 1 
~ fVIÜKAFATLI ROMAN BAY IBRAHIME «- - - - -
B•r!D]l~1,H11DJ:.-; 
~ Bunu Siz h1acaksm1z !l lnyor SSOlini · n Zeytin 
~ Yazan: SIRRI SANLI „ -------••-----__.........--=----- Aga~lan 
l/OA-~+~ - s - ~~Backa milletlerin umumi efkinnaehemmiyet y d 
B 

y an 1 •• 
ah~ede patl1yan bir tabanca vermiyecegi hakk1ndaki sözleri Deyli Telgraf 1 Menemen n~esinin D 

oo mendere ve Beyköy aras 

K.ar1s1n1n gözü önünde Leyläy1 kucakhyan taraf1ndan ,iddet)i bir hücuma ugrad1 ~1kan mer'a yangmind• 

Z1ya, kar1s1n1 ba~kas1n1n kollan aras1nda gö- Lendra (Radyo) - Deyli Telgraf gazetesi:gülün~ bir tecahül göstermi§ olur. Bunun i~in Ömerin 200 zeytiu aga 
b k Degirmendere mezarhj' rünce beyninden vuruldu ve tabancasini ~ekti Muaolininin son söylevini acl bir dille tenkit bu i§te aJ a milletJere bilemezsekte, Frans1z 100 zeytin agv act ve bir 

H. A b' . ederek diyor ki: 1 ve fngiliz umumi efkänm nazaridikkattan 
1ss1 Ir smema romamm j - Kendisinden intikam tar pmar yanm1§br. Y 

andiran bu manzaradan son- . almaga veya abr gibi göriln- "ftalya istedigi kadar dogu Afrikasma 1 uzak tutmamas1 läz1mgelecegini kendisine köylünün yardimi ile 
ra küplere hinen bayan Me- mege ~ah§irdim. • aaker döker ve istedigi kadar seferberlikler I habrlatmag1 bir bor~ saydik. Bilhassa harb 

1 
rülmü§tür. 

Iek yine, odadan ~ikan ko- _ Bu nasil yaptlabilir? 1 ilän edip durur, fakat Habe§istan i§lerinde ar1yan sözlerden ve jestlerden ~ekinmesi 1tal-
casi ile Leylänm üzerine abl- _ Biz buradan ~ikar, bah- lngiltere ile Fransaya danl§madan i§ bitire-I yanm menfaat icab1 oldugu Sinyor Musolini 
mak istemi~ ise de bu defa ~enin bir kameriyesinde baJJ ! cegini iddia ederse, mevcut anlatmalara kar,1

1 

bilmelidir. 
Doktor 

banka direktoru gen~ kadm1 ba§a veririz, ve nihayet dal- ' 2 2 ::.~ 8 8 ~i.'J ::ii~ r~~ 
kollarma aJarak sikmaga dig1 aJk rüyasmdan uyanan M t • •1 f k • • 
ba§lam1~ ve dudaklar1 ile kacamz sizi aramaga ~akar, e reSI 1 e ey enme l~lß 
simsarm kansmm dudaklari- burada oldugunuzu hizmet~i- kar1s1n1 ötdürmüc 
na bir imza degil. malum ler ona haber ver, bu suretle 9$ 

manasI ile bir puse kondur- onun yapbg1 hakiki bir &§k Ö ++++ 
Atina ( zel ) - Patras- beri bir kadmla ya§amakta 

mu§tu. sahnesine kar,I biz, yalancak-
b ., tan ahnan buyumlarda bu §C· idi. Bu kadm Ereguarm ka-

Bu muamele kar§1smda tan ir sevda komedisi ile 
k hl'rd "th' b' · t · r1sm1 hir bit zaman reke-

yalmz kadm manbkmm do- endisine güzel ve ibret ve- e mu 1§ Ir cmaye 1§- r ~ 
a I d' v · l l k d memi~ ve onu öldürmesi i~in 

gv urabilecegv i bir isyanla kö- rici bir ders vermic oJuruz. ~ CD lgI an 8'I ma ta Ir. " I kocasma nüfuz ctmege ba~-
püren Melek bagv irdi: - Bu fena bir fikir de- Jearjia eammda bir kadm 

·1 d lam1~hr. 
_ Bana ne yapbmz? g1, ev e önüne geldigi ka- i evinde ölü olarak bulunmu11- Greguar nihayet metre-
- Hi' rbI'r cey... Egv er ku- dmla dudak dudaga muka-

1 
tur. . . - .. „ • t• k ~ ':t smm sozunu yerme ge 1rme 

sur ettimse affimi dilerim. vele i1?zalamak adetindn vaz Zab1tan1n yapbit tahki- i~in bir gece karisim boga-
- Beni, kocam1 baftan ge~er. • ~ kattan anlatildiit göre, ka- .1ak öldürmüttür: Greguar 

pkaran bu ~Ilhk kadm gibi • • d1n1n kocas1 Greguar Stama- meresi ile beraber tevkif 
zanediyorsun? Bir tabancasesi matapulos uzun zamandan edilmi~tir. ~ 

- Ben bu kadm1 da ~ok E E E ti M ~ ~ ~ Ziya, zarif ve güzel bab-
eyi bir kadm bilirdim, fakat ~enin daha zarif ve güze1 Giri t adas1nda istiklal cere-
bir sempati mese!esi, iki gön- kameriyesinde karisi ile 
lün bir anla§masI meselesi banka direktöriinü bat bat• yanlar1 baclad1 m1? 
bu vaziyeti dog~ urmuctur. Ben Y • 

':t vermi' elele tutul}mUf ve l i Ö 
sizin yerinizde oJsaydim, bana d d k ...1 d stanbul 14 ( zel ) - Girit adasmda yeniden baz1 ce-u a uu aga gelmek üzere 
k1zacaätma kocama güzel b' . k 

1
. reyanlar bafgöstermittir. Giritte Venizelos taraft• n gazete-

0- ir vaz1yete ge~ti lerini g6-
bir ders verirdi'm. ler Giridin Yunanistanla olan idari aläkasmm kesilmesi lü-rünce: 

Bu son söz üzerine gene _ i$imdi size gösteririm zumundan babsetmekte ve Girit adasmm tabii te~ekkül ve 
kadmlara muhsus bir lojik al~ak namussuzlar diye ta- mevkii itibarile haricten her hangi bir müdahaleyi kabul 
(mantik) ilc yatJ§an melek bancasmi ~ekmiJ ve üzerle- 1 edemiyecek bir vaziyette oldugunu iddia etmektedirler. Si-
merakle sordu: rme ate~ etmiiJti! f yasi birlige ragmen, Girit idari ve istiklälini istemege bait· 

- Nas1l der.s? (Arkas1 var) j lam11hr. , 
~~~~~ L ~P"'11f ~···~1 

~~~~~m~ m. ~II.~ l~I 

1 g '. Degerli yurdda1lanm1z1n hayir 
l cemiyetlerine yapt1klar1 

' w 
J „~ 

- - - ••++00--------

(11 Corriere della Sera) gaze-
tesinin bir makalesi 1 Bahkeair 13 (A.Ara~~!==~ tamnm•~ tecU..en-

Ierinden Emir ogullanndan Mehmed Ahmed ve Ali kardef
ler Balyadaki bütün özelgelerini K1z1lay ve <;ocuk esirgeme Romada ne§rolunan 11 Te- t borg kalesini Kopenhag 

vere gazetesi a§ag1daki limanmtn ve bütün filonun 
makaleyi ne~retmi~tir. teslimini istedigi zaman Da-

ingilizlerin sabr1 tükenmi~ nimarkahla:-a bi~bir fenabk 
olsa bile 1rklarma mahsus olm1yacag1n1 vadetmitti. Bun-
olan ve Hindistanhlarm, Mt- lann lngilterenin 1adakat ve 
s1!'hlarm, <;inlilerin ve Boer- namusuna tevdi edilmit bir 
lerin pekälä bildikleri saf- emanet oldugu söylenmi1ti. 
fetlericden bir~ey kaybetmi~ Ceneral Cetherat bunlara 
degildirler. elde ettikten sonra 1ehri 

Eger tarih sayfalari karI§- bombardiman etmit ve bü-
tmlacak olursa 1807 y1b Ey- tün filoyu yakmtfbr. 
lülünde Kopenhagda yaphk- lngilirler bu rüya felaefe-
Ian zagmalarm insanhgm yü leri iJe kendilerini bir taraf-
z~n~1- k1zartacak derecede tan uluslar soyeteainin ve 
goru.ur. genel ban111n en büyiik mü-

lgrendiren ~iddet dcgil; dafileri gibi gö1teriyorlar, 
bu §iddetin insaniyet müna- diger taraftan da Afrika ab-
fiinin her§eye tefevvulc ettigi valinden müteessir kahyor· 
fe!sefesi adile yap1lmas1d1r. lar. Afrika, lngilizler i~in ih-
Buna riyakärhk fclsefesi de- tiyati bir avlanma mi'ltaka-
nilir. s1dir. 

Bir bu'·yu·· k ulus ~1ddctl1' "" Star gazetesi anmaktad1r· 
olabilir, läkin iki yüzlü ola- ki: ltalyanlar eger bir saat 
maz. zaman i~inde bile arslan kal-

Lort Roberts'in Boer ~o- mak isterlerse e~ek olmaain-
cuklarm1 anne1criuden ay1r- Jarl Biz ne e§ek ve ne de 
d1g1 :r.amau Boer kand1larmm ytlan olmak istiyoruz. Bu ze-
kendi ~ocuklarm1 ihmal et- hirli siyasay1 lngilizlere bira- j 
tiklerini iddia etmesi haks1z- kiyoruz. Bizim tarihimiz, tanh · 
l1k idi. ve §erefJi andlarla doludur. l 

lngiliz a keri <;indeki Es- Cecil Rhodes ise diyor ki: 
tah saraym1 yakblar1 zaman Y ara, ba§kalarm kamndan 
"bu saray ~or büyük dogar. 
büyük oldugu i~in yakdikla- Bir lngiliz dostlugu kar11-
rm1" iddia etmi§lerdir. smdakinin hamakatindan do-

kurumlarma teberrü etmi§lerdir. 
Kirk, elli bin lira degerinda olan bu özelginin ü~te ikisi 

K1Z1layin, ü~te biri de <;ocuk esirgeme kurumunundur. 
Emir ogullan bu hay1r severligi bnrada kendilerine derin 

bir aevgi uyandirmatbr. 

E Cl E ~ 

il antas1 
Marsilya suikastc1lar1n mü

dafasm1 tamamile ~ürütecek 
~~~~~~~-~~oo--~~~~~~~~~-

Paria ( Özel ) - Pari.ste l lunan siläh dolu ~anta, Mar
Sen Lazar istasyonunda bu- 1 silya suikasb tahkikatma 

Cebinden saab 
A§1rm11lar 

Diln aaat 12 de Vali Ki 
z1m pafä caddesinde Alyo

tinin magazasmda marangoz 
Haydar oglu Nafiz Haydar 

magazada asm•t oldugu pan

tolonunun cebinden altun 

bir kol saati ile on lira pa-

ras1nin ayni magzada ~ah~an 
pol Markara ve lbrabim oglu 

Mehmed tarafmdan ~al1nd1-

j1nt iddia eylediginden tah-

1 
yeni bir cereyan vermi§tir. 

MarsiJya Müddeiumumiligi 
bu ~antamn bulunmasile ye

niden bir tahkikat dosyasinm 

tanzimi tazim geldigi kanaa
tindedir. 

Bu ~antanm ikinci bir sui

kasd te§ebbiisü i~in ihtiyat 

siläh deposu olarak Parise 

getirildigi kat'i surette an
la§1lm1tbr. 

Ceneral Catherat, Kronen„ lay1dtr. t kikata_baflanmitbr. 

Hukuk~ularm söyledigine 

göre bu iyantan1n bulunma

siyle, suikaat~1larm haz1rla

d1g1 müdafaa tamamen ~tlrü
yecektir. 

1i;i1 

"""'' r•l 
Bal1kesirde 

1'!;'1 
hiulll 

Ha va tehlikcsi i<s·in 

~ayHüsnü. 
Odemi~ §arbayhk he 

gine tayin edilen doktor 
Hüsnü Seymen Öde ' 
i~ine ba§lamI§br. n1itin<:r 

~ 

Balakesir, 13 (A. A) - ' Tavuklarda 
Hastal1k 

Cumartesi günü burada bü
yük bir miting yap1lacakt11·. 
11yar, tecimen, esnaf ve bü
tün Ba11kesir haJk1mn i§tira
kile yapilacak olan bu miting
de hava tehlikesini anlatan / 
söylevler söylenecektir. 

Cezayirde 
Kon1ünistlerlc polisler 

c;arn1~h 
Berlin, [Radyo) - Ceca

yirde bugün komünistlerle 
Frans1z polisi arasmda kanh 
~arp1~malar olmu§tur. iki ta
raftan da yarahJar ve ölülcr 
vard1r. Askeri kuvvetler mü
dahale ederek sukiineti mu
hafaza cdebilmi§lerdir. Yüz i 

kadar komünis yakalanmI~br. -·-
Ay1p §ey 

Dün saat 21 de Pe~terual
c1lar caddesinden ge~mekte 
olan Ömer karis1 Servetin 
arkasm1 takibeden Mustafa 
oglu Ahmet kadma laf at
maga ba~lanu~hr. 

Kemalpapnm Ören kl 
ta vuklarmda Kolera has 
~1km1§ ve 598 tavuga se 
yap1lmI,br. 

Genei nüfus 
Say1m1 

Y eni hafta tatili ka1111 
münasebetile yapdacak 
nel nüfus say1m1 günü de 1 
birincite§rinden 20 birill 
te§rine degi§tirilmi§tir. 

Tirede telefo 
Tire il~esinde <;iftlik ' 

Hasköy arasmda yaphr1hn 
ta olan telefon hattamn · 
lik köyü smmndaki ka 
tamamen bitirilmi§tir. HaskM 
smmndaki telefon hattioi' 
da bitirilme!ine ~ab§1byot• 

Yugoslay ok 
• • gem1s1 

Dün ögleden sonra d~ 
Kadm bu münasebetsize 

utanm1yormusun dedigi za
man Ahmet k1zarak kadma 
tokat vurmu§tur. Küstah he
rif yakalanm1§br. 

Yugoslav bahriyesinin o~ 
~ gemilerinden Vila Beloii~ 

gemisi Akdenizde yaptlf 

_ ... __ . „. _ _. __ 

bir gezintiden iatifade ed' 
rek liman1m1za ugram1~t1~ 

OkuJ gemisi hem 1110 

Yaralanm1§ 
Dün saat 9 <;ukur~e§me 

E~refpa~a caddesinde eski
cilik yapan Mustafa karis1 
ile kavga ettikleri esnada 
aralarma giren Ahmed ka
r1s1 Zehray1 sag kolundan 
hafif surette yaralayarak ka~
m1§br. Mustafa aramyor. 

ve hem de yelkenlidir. f,~ 

l 
de 49 talebe ve 9 ögretall 
vardir. 

Dost Yugoslav ve agret' 

1 menleri bugün §ehrimize ~ 
karak muhtelif yerleri gv 

- · = • '• l!r-===----

mi§lerdir. , 
Okul gemisi bugün c;jl:, 

den sonra saat 15 de liall 
mm1zdan ayr1lacakhr. 

Manisa .. , 
9gretmenle. 

lzmirde bulunan Maoil' 
Cuvallar1 
Calarken ••• 
Dün saat 11 de Alipa~a 

meydanmda araba tamircisi 
demirci Arif oglu Hüseyinin 
dükkänmm önünde bulunan 
15 adet ~uvab ge~mi§i bo
zuklardan Niyazi tarafmdan 
a,mlmakta iken yakalan
m1,tir. 

ögretmenleri bugün grup ls~ 
' linde telefon tirket santr,11 

. l 'k' . f bff 

---"'!I"""'• ---
Paralar u~tu 

Dün saat 5 de Kü~ük Sa
lebci oglu hamnda yatan her
ber Mehmet oglu Hamdinin 
bir ceket ile 25 lira parasI
mn ge~mi~i bozuklardan tev
fik ogJu Memduh tarafmdan J 

~ahnd1g1 iddia eylediginden 1 
tahkikata ba,Ianm1§br. 

gezm1~ er ve I mc1 §e ·~ 

Rifat kendilerine otoinat• 
telefon hakkmda izabat "d~ 
mi§tir. Ögretmenler bun 

„ t-kl ·· · . dV sonra on u er muzesm• 11 , 

mi~lerdir. Manisa ögretlll::
leri bugün ögleden ~~~ 
saat 14 te Bergamaya pr 

ket edeceklerdir. 

ITeJefofl 


