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11J.erikay1 ~ok def a kad1nlar '. 
idare ediyor, fakat... 1 

okt r Benea 
--~---· OCOCI ----------------

„ · . OOH•• . 
llrkler gen~Jere 1ne\'ki vern1elde hera ber bii 
lilderine. ana ve babalanna dai~na sa~·i-;1 

ve sevgi beslcdcr ... 

Rusyaya yapt1g1 ziyaretten 
güzel intibalarla ayr1ld1. 

Moskova 17 (A.A) - <;e- bg1m konu1malar ve Sovyet 

ATÜRK, UYUYirf vE YERiNDE SA 
AN SARKI NASIL IJY.ANDIRDI? 

kos!ova~ ya d1~ i§leri bakan1 Rusyada gördllklerim bar1-
B. Benes Mo.ikovadan aynl• kolJektif saglamlanmas1 i~!n 
madan c :ice Tas Ajansma yap1lan ugra~malarm geregi 

hakkmdaki kanaatim1 per-
' kitmi~tir. Sovyet Rusyada 

gördüklerim dü,ündüklerimi 
a~mt'ifhr. Sc..vy .:t yöndlgelt:

r?nin (zimamdarlarmm) prog
ramlan wa~1ktir. Programla
rmm ydritilrr.esi i ~in bütün 
huvvet.lerile sa\a ~arak her 

-·-- C-0 ~ -

( l)iink :1 S ·q·1da n f) eva n1 ) 
dige!" memlekd 

1nfanm biraz ~a~1 tan 
trikaya. kadm!igmm tea
de bu safhay1 tasvir et
ti. 

.llrada en ziyade hayre
celbeden bir feyde gen~ 
rin ve erkeklerin tesis 
leri dostluk vaziyeti idi. 
kü~ük ya~ta lnz ve er-

erin yapyalmz iki ki~i 
. cleri uzaklara gitme!eri 
,rn ifin anJa§dmaz bir 
ele idi. Türkiyede gem;
lncak bir cemiyette ve 
ilerinden daha ya~hla11 .1 
tunda hirL~irJer, konu
t. Eger bir gen~ h~-

bir k1z n miilaai>beti 
tmek istedigi ltadar e
Yninin teveccüb yc iti-
111 kazanm1ya gayret 

LEKETIM HAKKINDA 
erika hakkmda 1'U veya 
tisas1m1 tahlil ederken 

umumi hayahn acul 
t1 diierlerinin fevkinde 

bir ha~u hissi verir. 
obiUer, tramvaylar, ycr 

"enleri, caddeler hep da
kotan, daima acele 

daima rne~gul kimse
d~udu~ Hayatsonsüi-
dönen di§li ~arklardan 
kkeb bir makineyi an
.r ya bir cark1n di,i ola

lii de a<Jöneler arasma 
1~s1mz yahut as:1kta kahr 
ttlirsiniz. 

di Amerika haklunda 
nklerimi size söyledik
'onra hiraz da kendi 

ketimden babsedece-
~e Türk k1z1nm kendin• 
bahsetmesi pek gü~tür. 
lcinmeniu sebebi asar

llberi Türk kadmlar1 

herzam~n kenclile riri gös
termekten sa lcmmalari vc 

ya Tüzk nezaket kavaidince 
tcvazua pek ehcmiyet ver-

. mcleridir. Türkiye hakkmda 
Amer;ka11Jarm malümati o ka
dar nol{sandar ki aläkadar 
Amerikahlan biraz aydmJat
mak i~in tcvazuu bir tarafa 
b1rakacag1m. 

ESKi G RiP EVh1iz 
Türkiye sahillerine pek 

olan ve eski idarefe in hata
lar1 yüzüoden dimizdcn ~1-
kan kü~i1k Sak1z adast 
"Homer„ in dugdugu ycr ol
magJa iftiha..r eden yedi fC· 
hirden biridir. Cocuklugum 
Ege deni.:.:iniu ~airanc bir 
limam olan lzrnfrde ge~ti. 

Muhit ve etrafm §iirine 
ragmen hayahm bcnim nes· 
lirnc mensup olan hütun 

- Sonu 6 mc1da -

---~·----
Moskova 
El~imiz 

Istanbul - Vastf <;mar'm 
ölümile apk kalan Moskova 
el~iligine eaki Sü bakam 
Bay Zek~i tayin edilmi~tir. 

Bay Benes 

verdigi bir diyevde, amact 
bar1~ eserinin berkitilmesi 
olan ve Sovyet Rusya ile 
(el oslovakya aras1ndaki 

dostca ilgilerin gelitimine 
( inki,afma ) ~ok hiz:nd 
etmi1 bulunan gezipnden 
pek 2iyade k1van~ duyduj'u 
nu bildirmi, ve demi,tir ki: 

Siyeaa adamlar1m1zla yap-

~ ~ ~ ~ 

Ekmek 

zainan önem!i sonu~lar •~1- · 
maktaJ rlar. llu hal mcm-
lcketimiz ara.s ncictki 

, l•z~riudc her zaman 
güru s iya<JitdA 
vcnne~.tedir. 

bana 

dgrler 
güt tii· 

b U\'~ c t 

Bay Benes bundan sonra 
.Sovyet Rusyada gördügü iyi 
k<!tuid.:!n clo ~ •• y1 tt!~ekkürlc

rini bildirmi~ ve son olarak 
demi!}tirki: 

Bütün bunlar ayni yönette 
z.apacagsm ifler ilc i.~tcn il
gileriinizin gittik~e geli~imi 
icabma bü) ük bir imkin ver
mektedir. 

C!1 ~ ~ ~ 

uhren1 
•• - „„ --~---.----

U~, bet uncunun meydana 
~1kard1g1 sun'i bir buhrand1r 
Birka~ günden beri lz•oir muneleride numune ve eaas-

d e bir ekmek bubrana ~1k- lardan alabildig'ine uzaklcl§· 
mi§tir ve devam etmektedir. • m11hr. 
Belediyemiz bu buhranla ve 1 Unculann kütü 011larma 
onunla aläkadar olruu~ fakat reva~ vert:n, ekmeklerin kö-
fiatler o günden beri artma- tü pi~irilmesini fu runculara 
ga ba§lam1f ve ekmek nu- mubah ~~nJan ortada G c ba 
t('mm•••mmml\l ne vardir? 
U • k ~ fzmirde unmu yoktur?.Bizim " A ta tur ~ bildigimi:ie göre izmirde kafi 
a Ve Bursahfar n derece bugday stoku vard1r; 
~ latanbul, 18 [Özel] _ ~ fakat f1rsattan istifade etmek 
~ Ankaray1 ziyaret etmi~ U istiyenlerin döndf1rdügü fm'.
ft olan 250 ki§ilik Bursa He· ft daklar bu gayri tabii hali 
~ yeti Ab&tilrk tarafmdar. ~ icabettirmektedir. 

E
ti merkezinde kabul 1' DUne kadar eyi, hatti eo 
mittir. i cyi ekmek t;ikaran baz1 fmn

" lar Qimdi kötü, esmer · ve s=.Yfi"'ll!m„ ll;;..t.:;;s~f Y 

~ SJ :;: ~: hamui ekmek ~tkarmaktad1r-

flE 

CAKltl EFE 

Jar. Bul!un eo ba~h sebebi, 
onlarm götülügildür. 

Fmncilara dolayasife halka 
birinci un diye verilen bu 
unlara acaba uncular hangi 
nevi üzerinden bugday ko
ruma verilmektedirler?. 

Ortada halkm en bath 

b'iirmeci loz1 Mariya, <;ak1c1 efe ile nas1l münasebet tesis etmi~, aralarmda ne 
~ bir sevgi bagt bas11 olmufi, mutaassab bir Rum papas1 dilber ve daglara 
ta mecbur olan Rum kizma, <;ak1c1 efe hakkmda neler söylemiftir? <;a-
tfenin gizli kalm11 maceralaram canland1ran bu merakb tefrikam1za ü~üncü 

okuyuduz. 

g1das1na vurulmu!J bir darbe 
vard1r; Halkm zararina bir 
iki günde un binlerce lira 
ka:t:ananlar vard1r. Belediye, 
bu halin önüne ge~mek i~in 
ciddi tedbirler almahdir. 

F1rmcdar, fena ekmek 
, ~1kard1g. i~in 'imdiye kadar 

binlerce lira ceza vermi~
lerdir. Bugün ekmcklerin yüz

] Sonu 6 1ne1da J 

in Ja 
1 J-· kA hOO be e 1 apon er an1 ar 1yeS1 

mu 

iki k1sma a~ld1 
vetlcrine haydud ' Tokyo 17 (A.A) - ~ang

haydaki Japon kurmay1 (er
i<ämhnrbiye) Sabar ilhay1 
gener"l Sung-Seli-Uvan kuv 

KARATAS „ 

Ruhsar llüsnü 
Yurdu • 

yapmaga karar vermi~tit. 
Söylendigine göre bu kuv„ 
vetler iki ~ubatt~ imza edi · 

<;AN KA Y ~E!< 
Je•1 andla!imBy1 bozmu,Jarrlt" . 

Tien~!n 17 (A.A) - Gii· 
vcni!ebilece~ haberlere görf'! 
J ap•::m :;cneralleri ara5indit 

ayn i ~ i dü1ünce belirmckte
dir. B~mla"":\11 De'hairanin 
oruntaklad1g1 bir k111111 hü· 
tün ku:zey <;ini Kuvanh1111 
ordusunun kont„olü albna 

-Sonu 6 mc1da-
~ .... ,..,,,. ... ~ ..._..,....,,. ·- ......- ... ~""'" 

Yurdun yorulmak bilmez tophyarak a~ilmitbr. 
kurucu ve sahibi Serii saat dokuzdan ak-

BA Y AN RUHSAR HÜSNÜ ~am yirmi bire kadar a~1k-
Bu ~ok degerli ve verimli hr. Pek ~ok san'at nefise-

yurdun ~ok begenilen sergisi lerini te§hir eden bu müstes-
bu yd da 9 senelik :ierafet na serii Hazirana kadar de· 
ve güzelliklerini bir araya vam edecektir. . 

„...........,....,...,n„N"'''-"'"" ............ •tN"fnflilUllLll••11McWWWDDOU lb M 1111 III• „„._,_,..., __ _ 

Tuzdan sonra 1eker ve 
§ekerden sonra ••• 

~~~~~y\i\ / 7 • .) 1 „„ 
·~ 
·--

~ ~eker ucuzlad1 ~ocuklara art1k hol hol tath yapanz. 
- Tuzdan sonra ~ekerin ucuzlamas1 halk1n refab1 nam1na 

ablm1, en büyük bir ad1md1r. 
- Fakat baz1 esnaf ~ekerim yoktur deyib ge~iyor. 
- Merak etme, hükumet te gazetelerle birlikte ha„t 

pahahbgma karf1 öyle bir savat a~m11lard1r ki öninde dur
mak istiyenler, haJk dii1man1 di,e ezilm yok edilecelrlerdil'. 

- Aceba pet:ol fiatlarinda da ucuzluk olacak m1d1r? 
- Hükumetimizin bize bu ucuzlu alanmda banlralar rh· 

tereceißiden emin _ oJabiliriz. 
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Lavrensin ölümü komediyas1 lngilterenin 
italyaya gavri resmi ilan1 harb1 imi1! 

"~~++~:\C 10 - ~~~"°' 
Bir-kan koca kavgas1n1n sonu 

Kan lioca evlerine dla- J bilir. 
diikten sonra orada tam ma - Madem ki ondan ve 

Istanbul, 18 (Özel) - J- 1 mete sevke memur ediJdigi ~erken baz1 J?mseler t~-
talyan matbuab mahud Läv- hakkmdaki ne§riyabna de- mm1,br v~ ~tlh~ssa .Ad~1 
rensin ölmedigi vc Habe~li- vam etmektedir. A:bab~ - C1buh ,1mend1fer1-
leri italyaya kar§l mukave- Bu ne§riyat, lngiliz - ital- nm b1r vagonunda bulunan, 

na ij4, mr kp1 koca lli:;tfr henden ,npheleniyorsun, ne 
sma ~~Jftular. • i~in beni o adamm evine 

Ev simsar1 hayk1nyordu: ta~1yorsun? 
Jiji d:wi1 iJe. el ele, _,,.. Bir götitrürsem 

bat a, uda u aga ge1 sen de g ürsün.„ 
mekten utanmadm mi?, Biz bu kar1 koca kavga-

Ka uvab veriyord\1· sµi1n ancak bu lCismm1 bu-
!t.n lc~r1s101 kucakla- raya nakledebilfriz. <;iinkü 

maktan s1lnlm1yor may~ birbiTlerine söyledik eri söz-
-0 kimsenin kar1s1 degin- ler arasmda ne agiza alma· 

dir, fakat sen ~enim kar1m- cak ve ne de gazete veya 

ma.: kitap sütunlarma gecebile-
- ~en de benim kocam- cel{ ~ok .kötü ve igrenc; is-

••n, benim gözümün önünde natlar bu!unuyordu. 
ff Jliaskarahklan nas1l yc:.p- Bu gü ült·· sövü§menin so-
maja ce.saret ediyorsun. nunda hafif bir buh nn ge-

,.. Ne ,apdtmsa sarho"- ~i en bayan "1elek, nihayet 
lbk""heJaSJ ile yapbm be~i kocas10a "U sö:d('ri sbyledi: 
muur g„ lizimd:r. - Artik, sus ben gidiyo-

- Be rum. Lavrensin elde ettigi Arap 
len kad1 Ziya Piskin k1zgmbkla ~ehlerinden biri 
ka sana sordu: -,a.1•-.--

yan mfinas betini b:r derce 
daha bozacak mahiyittedir. 

Siyasal "ycni ltalyan mec
muas1, Lavrensin ölmedigi 
vc ita 1y:ay1 H 1be~ istanda 
mü;:;kü ät t uiT„atacak veni 

·~ 0 • 

bir te:jkilät bn§mda bulun-

dugu hakkmiia uwn bir ma
kale yazm!§ ve c1lum mnt
buatmdan bil' \:ok f1J..r:lh:rla 
iddi.:i 1t 1 hp.1ta ~ l '1 ~mnkta
c!ir. 

Bu mccmua makalesine §U 
suretb n hnyd \clruckt„dir: 

'' Bundan b"r müJJ..:t cvcl 
Londrad&•1 L;r vapu un yol
culan ara u da §arka hare, I 
ket eden mechul adam kim
di? 

- N ereye gidiyorsun? k •• •• k J 
urhotlu" - Seni yar1n ak§am lnci- ll~U 80 8§M8 
i~in ° de ralt1nda bekliyecek bayan K f' B l ld 

Bu adam Portsaidden ge-
fl!!:.'11 - „ ... ,r. 
l"h:"ul ~ „~. 

Lavrens Arap k1yafetinde 

Umumi harbda Suriyede va

zife alan italyan zabitlerin
den birisi tarafmdan da Lav

rens oldugu kat'i surette 
te!lbit edilmi~tir! „ 
~ 11··~ ... „1 
~ ~~ ~~II 

kald1m. on cra n~1 e grac a 
_ 8 Leyläya güzeJ bir ders ver- tO])lanacak Bulg __ r tayyareleri fNiilr8 ttlrl6 bir mege. 

dors vere midin? - Ben onu görmege gi- Istanbul, 18 (Özel) - Kü 
- Sende dinliyece~ isti- decek Clegilim. ~ük anla§ma konferansmm 

dad olsayd1, her halde böyle - Öyle ise neden orada 20 Haziran olarak kat'i su-
bir ders vermege kaJkitmaz- randevu verdiniz? rette kararla~ttr1lm1§br. 

k. - 0, hep sarho!llokla ya- Konferans daha evvel ha-
- Arhk, bu dersi mi, pilan maskarabklard1r, yoksa ber veriJdigi gibi Beld teh-

oksa bay direktörle bir atk onun yüzünü bir daha göre& rinde olmay1p Belgradda top 
•cera11 m1 oras1m allah cek kimse yoktur. lanacaktu~ ·~ 
• .,.,. 9='1 II'... ~ ~ P1 :!II fl!!'" pr 11 ( 1d' ll~lf'" 

lliill e lii:;oiJ l11111d lli:Oill 111 II 11•11 h~f 1:r11 • 4lihif JtiWtfl. 

AHIR ZAMAN PEYGAMBERi DAHA 
[+] 

NELER YUMURTLUYOR ? ... 
az1 .politikac1l r n dini oara, Allah1 

Peygamberi para, can1 
olmasaym1§, ne 

para. 
para para, canan1 

~lur mu§? -------------- „ - -
< Hükumet ricali kibir ve azarneti hir taraf a b1rakarak henin11e gü-
-~miye tenezzül etseJerdi, hivbir za1nan gcrnileri kara_ra 9arpn1azd1.H 

Fazla s1caklarm ortaya ~·- 6 - Yunanhlarm muha- ~ok siyasi ve ezeli yaralan-
ard1g1 bu yeni peygamber cirler, muhncir erin Yunanh- nd p~rn:a~ m clo undur:m'i. -
~ok halk_jiirlerini okuma- JarJa bogaz bogaza gelmele- tad1r, yalmz bundan sonra 
a batlad1g10dan mesele k1sa rinin önümi almazlarsa, sa~malar ba~hyor. 
eatirmek i~n oedan sor- 7 Yunanistanm dostlan Meselä bu alur zaman pey-

Yunan gazetesi balk ~äi
·ain veya s1caklar peygam-
erini 12 emrini manzum 
larak ne1rettigi i~in biz 
nun dlz yaz1 bir hwa1as1m 
apmaiJ muvaffik buldur. 
OLITIKACtLIGIN 32 

06QPO NELER 1.-. f 
1 - ~ politikacalan Ho
z!ar vb~Ko~Jar gibi d~güf
ekten 3z ge~ezlerse 
2 - Y apacaklari her res-

1 f.tte uti.. ceplerini dol-
mak dasmdan vaz ge~-

er yeni parti eski 
adamlarm1 Yuna
lrBUf dUfmanlar 

J1 sa Alevam ederler, 
4 - Bir kahvehanenin bir 

esinde y,a,as1n Kral, di
r kötesinde ya1asm Cüm
riyet seslerini güler yüzle 
ddikce, 
S - Ordnyu Edooanmaya, 
nanmay1 orduya dii§man 
ecek sur~tte fuka propa

dalan yaparlaraa 

kim, dü~manlan kim b1!nu gamberi diyor ki: 
anlamakta ac1z gösterirlcrse, Beni hapishaneye atacak-
8 - Hava tehlikesine kar~1 larma iktidar mevkiine gö-

her devlet tcdbir ahrken on- türsüler bak Yunanistam na-
Iar ( Yäni Yunan poletikac1 s1I 1slah el!erim! 
ve diplomatlar1 ) havai mü- idare adamlar1m1zm kibir 
naka§alarla ömürlerini tüke- vc azametleri mani olmasada 
dirlcrse, baz1 i~lcrde bana dam§mak 

9 .....- Giritte vc daha bil- tenezzülünde bulunsalar el-
mem hangi adada hükümet lerindeki gemiyi hiir bir za-
i~inde hükümet yapmaga kal- man kayaya ~a„phrmazlar.„ 
kt~1rlarsa, Ah1r zamanm ve ya s1cak

l O - Taphklan al!ah para, larm yeti§tirdigi yeni pey-
diUerine dolad1klar1 peygam- kambere Jisanen ve kalben de 
ber para, canlan, cananlar1 tifalar di!ediktcn sonra ya-
para olursa, mndan ayrddtm. 

11 - Dü§man müdahale-
sini i§itmiyecek kadar göz
leri karar1rsa, 

12 - Kendilerinden mada 
evlatJarm1, torunlartm ve bü
tün akrabalarim parlak me
muriyetlere yerle§tirmekten 
ba~ka bir~ey dü§ünmezlerse. 

Böyle aaamlarlarm ya§a
d1klar1 memleket muhakkak 
batar. 

Bu on iki nasihat fena 
degilt hatta Yunanistamn bir 

----~ 

Tongier 
Hitlerci olmu§! 

Son glilen Berlin gazetele
rinin verdi .leri bir habere 
göre, Rayi~tag yangm1 dola
y1sile tevkif edi"erek muha
keme edilmi§ olan Alman 
komünist mebuslarmdan Er
nest T ongler tahliye edil · 
mi§tir. 

Sab1k mebusun bundan 

-----------~---------- oo----------------------------
Y unan topraklar1nda u~uyor-

lar. Hükiimetin protestosu 
istanbul 18 (Hususi) - Atinadao ahnan haberlere göre, 

baZt Bulgar tayyareleri -son zamanlarda Yunan arazisi lis
tünde u~u~lar yapmaktad1rlar. 
Y~n ~lf i§leri bakam Sofyadaki sefirine bir telgraf ~e

kerek Bulgar .hükümeti nezdinde te§ebbüsatta bulunmas1m 
istemi~tir. flk U'rU§lar bundan alh ay evvel ba,Iamrt ve Yu
nanistanm yaphg1 te§ebbüslere Bulgaristanm teminat venni' 
olmasma raiimen tekerrür etmittir. 

So defa 
0

Buliar tayyareleri Argirohoryon civarmda 1~ 
Ye ytiksukteo u~mu§la1 dir. 

&s 2 C•l [+l [•J 

:ral Kor dl i .... _____ _ 
Roma, Paris ve Belgrada 

gidecek! •• 
At~a (Öze!) - Genernl Kondilis yak1nda Avrupada ya

pacag1 siyahat hakkmda bir program haz1rlamaktachr. 
Daha cvvelden de haber vcrildigi gibi Genelar Kondilis 

ita!yamn göniillü t e~kiiän reisi bay Koseltinin daveti Dzeri
ne ltalvadaki ~önüllü ve eski muhariblerio tetkilitlann1 ' - "" 
görccektir.~ 

Sü bakam Lu ay·n 25 ~inden evvel Yunanistan1 terkede-
cektir. 

General Kondilisin seyahati hakkmda Bay <;aldaris ve 
Maksimos arasmda bir konu~ma olacak~1. . „ 

General Kondilis Romadan sonra Panste de b1r ka~ gun 
ka!d1ktan sonra avdette Belgrada ugrayacakbr. Seyahatin 
20 gün kadar sürecegi söyleniyor. 

~~ff.\.,~~~~ 
~~~~~~~ 

ifrlti ·-. „.. .„.....,._,.__ 

Uzal< §arkta yeniden di§ 
göstermege ba1lad1 

istanbul 18 (Özel) - U- y1sile läz1mgelen tarziyeyi 
zak ,arktan geien haberler vermittir. 
sülhun ycnidcn bozulmak Buna ragmen japon kov-
üzere oldugunu bildirmek- vetleri Pekin üzerine yilril-
tedir. mektedir. 

<;in hül iimeti, Japouyamn <;in hükiimeti, uzak §arkm 
Pekin'i bombardman etme- ve Asyanm Japon istilis1 
s!ne mani ohr.ak i~in dört tehlikesine maruz oldugunu 
japon znbitinin tevkifi dola- bildirmi~ ve <;in istiklälinin 

1 bÖyle Nasyor:~l So.syali;t ~fir- kurtar1lmas1 Jüzu.mun~ l~gil-
kasma g irecegi ve Hitlerci- tereden resmen 1stem1~tir. 

1 
ligi kabul edecegi de yazil- Vaziyet, yeni badiseler do 
maktad1r. turacak tekildedir. 

18 HAZIRAN 

Yunanistan 
HavaGiiCU 
:Arbribyor 
50 Kadar Bombe 'f a 

yaresi Ahnacak 
Atina, [Özel) - Proi 

gazetesinin yazd1ima ga 
Harbiye, Deniz ve „va: 
kanhklan salibiyettar c:G 
lere verdikleri emirlerde Y 
nanistan1n müdafaa11 li 
olan cepane ve leYUUD&h 
birer mufassal listeaillin l9 
zimile yiiksek Mßdafaa Mec 
lisine göaderilmesiDi · lildir 
mitlerdir. 

Hava kuvvetlerinin takvi· 
yesi i~in bomhar(bman tay 
yareleri arthnlaca kbr. <;In 
kü Venizelos zamaninda ah 
nan bombardiman tayyare· 
leri isteni!en e·nah olmad1k· 
lar1 gibi bugtlnkil ibtiya~lar 
mukabele edebilecei( bir ka 
biliyette de degildirler. Sa
tin almacak tayyareler 50 yi 
bulacaktir. 

Ot:niz Bakam Dusmanh, 
Yüksek mlidafaa mecliainde 
Y unanic:tamn i§ine yaraya
cak muhribleri kü~ük fakat 
memleketin ihtiyac1na g6re 
adedlerin fazla olma11 nok
tai nazarm1 izah etmittir. 

Bir italyan 
Tayyaresi parcalan~1 

Paris (Radyo) - 410 k1· 
lometro sliratle Romadan 
Milanoya gitmekte olan bir 
f talyaa tayyaresi yere dllt· 
milf ve par~lanmtfb. Tay
yarenin pilotu Adriano Sa· 
kila ölmüttilr. 

Fransa 
Verecegi cevaplar1 

Haz1rlad1 
Paris (Radyo) - Franaaz 

kabine1inin bugünktl toptan 
tismda Hariciye ve Babriye 
nazirlan Londrada ln,Uizlerle 
Almanlar aruanda cereyan 
eden deniz konUfmalan bak· 
kmda kabine izalanna iza· 
hat venniperdir. lßu izabat· 
tan 1onra Fransa tarafllidan 
bu mesele haklunda verile· 
cek cevap bazirlaDIDlfbr. 

Toplanbda Sovyet • Fran
s1z pakbna kartt Almanya 
tarahndan if apdan proteato
ya veriiecek cevab da baZll'
lanmttbr. 

Yunanistana 
8üyük hir haceri se

mavi dü~tü 
Atina (Özel) - Magara• 

dan geien telgraflar dln 
gece gökten pmdiya ka~ 
görülmemi, btiytiklilde b1r 
tat düttügfinll, diferlien ~
katd1g1 giirilltünün halk ara
s10da panik uyud1rchit bil
dirmektedir. ---···--91!"'"' Belecliyed 

Bir Rica 
Göztepede ltalyan ~ 

sinin arkasmdaki so1-
tamir edilecek bir eviB ._ 
sokakta söndüriilm6'tlr· älla 
metre genitlikte olan h • 
kagm 2,5 metreli ba llUl'etle 
ve tehlikeli bir antle Im• 
panm1tbr. 

Mahalle ~uklan •e gece 
yol fenersizdir. Gelip ~en 
ler i~n ~ok teblikeli olan 
bu bale Belediyeain niuyet 
•erme1ini dileriz. 
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M Bozcaadan1n sokaklar1nda böyle kuvvetli yag 

, tvlenmi~lerdi.. <;etin 
1 ~ok samimi ve te
, lf kla severek almi§-
de gen~ ve s1hhath 
ayi§larmda bi~bi.1 en
bi. Sonsuz bir mutlu
de 3§klarm1 devam 
tlard1. Fakat talih bir 
~Yah bir pen~e gibi 
a girdi, ~ünkü bu 
onlara ~ok görmü~ 

·* • • 
b an dönmü§tüm„ Ge-
ll gecikmi§ saatinde 
yatag1ma yeni yat-

, lienüz dahyordum ki 
sokak kap1s1 ~ahnd1. 

olduguma binkere 
ltl.. Hemen, hemen 

Yiiw görd ügüm yok .. 
e bir hastaya ~ag1r1-
Uecenin bu ge~ vak-
ba§ka ne i~in oiacak. 
kun tember insanlar 
t1Diye, istemiye yata
kalkbm .. Bizim Bey
llykusu ~ok hafiftir. 
lkarken o da uyand1: 
e o Dogan nereye 

\~llll ? .. 
''ereye olacak sokak 
~ahyor!. 
Y§e uyand1 m1 acaba? 
Bilmem ki!.. 
lerimi giderken oda 

'luruldu. Gittim a~
}°fe: 
gay <;etin gelmi§ her 
sizi görmek istiyor. 
fleyhan 'a döndüm: 
Sakm ~ocugumu has-
1?„ 
Cuodüz ben onlarda 
hi~bir feyi yoktu. Dedi. 
ak etmiye ba~lam1~bm. 

kendimi odadan dt-
atbm. Ve h1zh h1zh 

,~enleri indim. Ay~e 
i i~eriye almt§. Üzerin
derli bir hal vard1. Sa-
sinirli sinirli dola~1-

Birdenbire yüz yüze . 
1-h.yrola ne o? 
dedim. 

ne var? 

kesik cevab verdi: 
· - Aman karde~im .. Bizim 

Ydd1z'a„ Bir~ey„ Oldu. Bay 
gm bir„ Halde yabyor„ Ne-
olur„ Hemen„ gidelim. Ka
r1ma bak1ver„. 

Vakit kaybetmenin zamam 
degildi. Ay§eye: 

Bayana söyle ben Bay 

1 

<;efin'e kadar gidiyorum. De-
dim, ve hemen <;etin'le ev-

1 den ~1ktik. <;etin yolda: 
- Y1ld1z'1 görsen ölü gi

bi .yahyor. Kar1ma ne oldu 
acaba? Diyordu. 

- Sogukkanhhgm1 muha
faza ·et. Dedim. 

Hastanm ba§mda bekliyen 
Bayan Giiner bizi görünce: 

Daha ay1lmad1, aman 
Doktor yavrvmu kurta.rm di
ye hayk1rd1. 

- <;ok bag1rmaym Bayan 
Güner böyle anlarda heye
cana kaptlmak, korkmak hi~ 
te dogru degil. 

Y 1Id1z beti benzi u~uk .. 
Hareketsiz yahyordu. Ara
s1ra göz kapaklar1 hafif ha-
fif titriyor. Birden hastah
g1m anlad1m. Gen~ kadma 
korkunf bir ( buhran ) gel
mi~„ Fakat birdenbire ken-
dilerine söylemedim. Bayan 
Güner' e baz1 sorular sormak 
istedim: 

- Üzülmeyiniz„ Sakin 
olunuz tela§ edecek bir§ey 
yok. ~imdi size soracag1m · 
surulara (suallere) cevab ve-
riniz. Bayan YI1d1z ne vakit 
ve nas1l bayild1?. Bayan Gü
ner cevab verdi: 

- Daha yeni ya tm1~tik„ 
Uykuda " Y 1ld1z „ m sesini 
duyar gibi oldum. Uyand1-

1 
1 
1 

- 26 mc1 Liste -
1 - Te~ir - Etki 

Müessir - Etkin, dokunakh 
Tesir etmek -- Etkimek 

2 - Amil ( Müessir ) -
Etke 

I Örnekle1· : 
1 1 - Bu iläcm hi~ etkisini 

görmedim. 
2 - Dokunakh bir scs di11-
!emek. 
3 - Etkin bir tedbir bulmak. 
4 Hayat pahahhg1 üzeri
ne etkiyen sebeplerden biri
de, piyasa düzensizligidir. 
5 - Sula ve ormanlar top
rak bitelgesi iistünde en bü
yük etkelerdendir. 

3 - Kuvvei inbatiye -
Bitelgc 

4 - Mesahai sathiye -
Yüzöl~e 

Örnek: AnadoJunun yüzöl
~csi ne kadar oldugunu ba
brlayor musunuz ? 
„ 5 - Münevver .- Aydm 
Ornek : Bir devrim ancak 
aydm ve ileri kafa!ar üstün
Ge tutunabilir. 

Not: Gazetemize gönde
rilecek yaz1larda bu keli
melerin Osmanhcalar'1 kul
lamlmamas1m rica ederiz. 

tum hemen <;otin'i uyand1r
d1m Ve dogru size gönder-
dim. i~te o vakittenberi halä 
ayt!mad1. Bay Doktor yav
ruma ne acaba?„ 

Anlay1§1mda yamlmamu11m, 
fakat buhran o kadar kuv-
ve+li gelmi~ ki ancak bir i;ey 
rekte gü~-bcHi ayiltabildim. 
Eger bu gece böyle bir buh
ran daha gelecek olursa kur 
tulmak iktimali yüzde 5 e 
dii§er„ 

Bunu tabii kendilerine söy 
lemedim. 

"' '· :(. 

Ertesi sahah Bavan Yil
d1z'1 muayeneye gittigim va-
kit gördügüm manzara ~ok 
feci idi.. Bayan Güner sa~-
!a11m ~ olu;o:, Y ld z'1m gitti 
diy~ diye Sl:!si i;.khg1 tadar 
h:iykir1yor ve h1~k1ra hH;k1ra 

Maksad - Varg1, ergi ve bibek kokulan vard1 ki bir kere bu 
Maksam - Böle~, §avak, kokuyu alan, gözleri kapah da gelse 

maslak 
Maksud - Meram kasabay1 tan1rd1 ! ... 
Makta Kesin Vapurumuz Bozcaadanm 1 tüne t=neyor ve gelip ge• 
Maktu - Kesme kü~ük limanma demirledigin- ~en erkeklere, hattä kadm-
Maktu ü~ret - Kesenek den karaya ~1kmak i~in bir bile aldm~ etmeden s1lanb 
Makul - Usahr, begenik sandala veya kay1ga binmek larm1 gideriyorlard1. Bu ka 
Gayrim!'ikul - Usalmaz Iaz1md1. Sandalmuz, adaya dar eski ädetlere, Afrika 
Makuliyet - Usalma erzak ta~1yan bir sürü büyük vah~deri arasmda bile rast 
Makul olmak - Usalmak kü~iik Yunan yeJgcnlileri ara- gelmek gü~tür. 
Makule - Türklil, takim, smdan ge~ti. Bozdaada, §im- GARiB VE iGREN<; FAN· 

kategori (terim olarak) di, para kazanmak hirsile ZARALI BIR ÖGLE 
Maküs Ters gözleri dönmü~ tamahkär bir Y "-MEGl 
M l M l t · l „ „ ·1 d 1 t Adan1n tek lokantasmda a - • a ac1r e surus1 e o mu§ u. 
Malamal - Dopdolü Bunla1·, dünyanm hemen yemek yedik. Bu lokanta 
Mäläyani - Bo~ söz her tarafmdan gelmi§ olup tarn kasabanm merkeziudeki 
rnalikäne -Y etil, maJikäne zengin aske.r mü~terilerinin meydanda idi ve kab1s1, bir 
Malül, alil igcil te~kil ettigi altm bahklan az evvel tasvir ettigim, hem 
MaJuI kazi!er - igcil sava~- avlamak avlamak üzere, s1k1 fena anitm ( äbibenin) tam 

~ilar aglarm1 kurmu~lard1. Buna kar§1smda bulunuyordu. Lo-
MaJfi m - Öyle, belli bili- ragmen,1 berkes saymadan, kantamn pencerelerinden ba-

nen dü~ünmeden ahyordu. Ne kmca buraya girmek istiyen 
Maliim me~hul - Bilinen yapsm karmm doyurmak 1ä· lerin acelesi görülüyordu. 

bilinmiyen z1md1. Lokantada bize bir sürü 
Maliimat - Bilgi Bu hrzin, fakat tabii ihti- yemek getirdiler. Bütün ye-
Malfimatfüru~ - Bilgi~ ya~, paraya ehemmiyet ver- mekler insamn i§tihasm1 ke-
Malumath ~ Bilgin dirmiyordu. sen beyaz bir sal~a i~inde 

Malzeme - Gere~ Bozcaada kasabas1 dola~- idi. Bununla beraber gene 
Maamafih, maazalik, maa- maga ve görmege degerdi. bk1§brd1k, ~ünkü hayli za-

haza - Bununla beraber öy- Tarn bir §ark §ehrine yara- man var ki arbk listeden ye 
le ise de, böyle iken, ~u ver ~1r güzellikleri vard1. Sokak- mek se~mekte mü§külpe-
ki larmda öyle kuvvetli yag ve sendlik etmiyoruz. Sonra, bu 

Mamelek - Nesi varsa, biber kokulan varch ki bir yemekler hi~ olmazsa, may-
van yogu kere bu kokuyu aldm1z m1 mun degildi. 

Mamul - Y ap1k, yaptg götleri kapah da gelseniz Bugün lokantada yemek 
Mamur - Baymd1r. Boicaada kasabasm1 tamrd1- yiyenlerin hemen hepsi, ya· 
Mänä - Anlam mz. Biz, itiläf askerleri bu- nmeadadaki k1talar1n adaya 
Manas1z - Yavan, bo~, raya harbin gürültülü akisle- erzak almaga gelmi§ ia~e 

anlams1z rini getirmeden evvel, Boz- zabitlerile, bunlann angarya 
Mauend - Gibi, benze~ ' caadamn sakin, kü~ük bir neferleri idi. Bulyndugumuz 
Mancvi - Tinel • ka ~aha oldugu anla§ihyordu. salonda ne§eli ,bir canhhk 
Mani, mania ·- Engel öngi Mamafi muharebe günlerini vard1. Kahkahalar etraf1 ~an-
Menkabe - Destan hikä.i. k Jd maäeni sikkelerimizin §Ikir- labyordu. En ~o gü ügü-

ye tts1' ve käg1t paralar1m1zm müz §ay, "Musiki kö,kü„ Mantik Lojik 
f1s1,rhs1 hayli tath surette ismini takbg1m1z umumi ha-Hakim, feylosof - Filozof 
tadil ediyordu. länm etrafmda dola§an s1k1§· F dsefe - Filozofi 

Bozcaadanm tabii limantm mt§ yerlilerin hali idi. 
Filolog - Filolog L k t d d 

~eviren kele§ sirtlarm tepe- o an a a mey ana naz1r 
...,..,,.,..~~L sind~ yeldegirmenleri vard1. pencerelere yak1n yerler pek 

renin önünde atbg1 kahkcha- Bunlar, bize, rüzgärlar ve makbuldu. Bir ses yükseldi: 
larla ctrafi c;mlahyordu„. f1rbnalar iläh1 Eole vatanm- - Arkasi Var -
Onu da hastaneye gönder- da oldugumuzu hahrlabyor-
mek iäz1mgcldi. 1 lardt. 

mükedderdi. Kesik, 

g1m vakit yavrum aghyordu. 
Fakat ne oldun diye sor
mrya kalmad1 aglamas1 bir
benbire kesildi. Birka~ defa 
Y1ld1z diye seslendim cevab 
ala.nay~nca merak ettim ve 
he1ncn yatagmm ) anma git
tim. ZavaJh yavruca'{1m s1k, 
s1k ncfes al yor, hc: taraft 
titriyordu. EEmi yüzüne koy
dum buz gibiydi. ~ok kork- ajhyordu„ <;e-:.in is~ pcnce

• ._llln„mrill~l!l!llllaicmEc&1'~~:::ElimiJ~~~~irnm~li7lii=m:i:m'i~L::ail!ll:i';l~!Zl~' ~~ 
. Lüt~ü A~SUNc:~:.1 Bu degirmenle.Y, tepelerin 

- üstünde ha~ ~eklindeki ko-

Kar§tyaka 
Deniz banvolan ac;dd1 

.; 

-6-
alamaml§ olmas1 tahhiidir. Daimi bir a§tk tut 
ltlaktan daima kapnm1~br. Y almz bir veya 
iki defa, kendisine ~ok lüks bir hayat temin 
eden daimi münabetlerde bulunmu§tur. Tu
\'alete merak1 büyüktür, ve bu hususta ~ok 

tengindir. size iki gün iki gcce elbiselerin
den ve §apkalarmdan bahseder ve bu babs1 
}'ine tamamlayamaz. 

- Bravo„. Bu kadm hakkmda senin vu
kufun ~ok derin! 

- $öyle böyle tamyorum camm! 
- Kocasm1 da tamyorsun, degil mi?, 

Biaz. 
- Nasd bir adamd1r bu adamcag1z?. 

- <;ok sab1rs1zsm. Buradan ~ikbktan 
•onra manlatacag1m maceray1 heman hura
c1kta söyletmek istiyorsun $imdiden §Unu 
•öyleyeyim: Bu güzel kadmm kocas1 da 
kafi derecede garib bir tiptir, Bir defa eg
lencelerpen, eglence yerlerinden nefret eder 

kans1 burada dans ederken o evinde yal
n1zca oturur; ~ocuklara dad1hk yapar, evet 
~ocuklari vard1r ve bu aile, zahiren ~ok sa-

kin, birbirine ~ok merbuttur! 
- Dogrusu„ Ben aile tam§mak havesin

den kendimi alam1yorum. 
- Merak etme. Bu olacak. Seni bu gü

~el kachna takd1m edecegim. 

-· - J -

l{olav elde cdilen bir f1rsat! 
Bu s1rada, muhaverenin mevzuunu te~kil 

eden kadm bu iki gence dogru zakla§h; ve 
elini kendisini tamyana uzatarak: 

- Dostum Vilyer.„ Dans etmiyecck mi
siniz?. d edi. 

Aziz madam, benim bir ermi§ oldugu
mu eyi bilirsin~z! ve buraya da gözlerime 
bir zevk ziyafe~i crmek i~in geliyorum! 

- ~u halde, gözünüze tat vermer bir 
ijeyler var demek oluy01·. Burada, ~rplak 
omuzlar musabakas1 yapacak kada güzel 
kadmlar var : 

- Sende ancak onu yap1yorum! Ma mafih 
size aziz dostum Roje Perlonu takdim ede
yim. Parise pek az geien bir müstemlikat 
büyük memurlarmdandir! Büyük habtenberi 
Mourmatri ilk defa olarek görüyorumf 

- Cidden garib müsyo bizi nas1l buldu
dunuz? 

- <;ok degi§mi§ bir halde,~ 
- Degi§miyen birisi var: Paris hi~ dur-

madan egleniyor, degil mi?. 
- Evet! Mamafi hcn eski Monuriti daha 

iyi buldnm. 
- Hakhs1mz! Hekes kendi zamamm se-

ver! 
Zencilerin cazband1, ~1lgm bir dans ha

vasi ~almaga ba~lad1. Eliza: 

1 
caman kollarm1 as;m1§ duru
yor, bu kollarm üstündeki 

! hafif yelkenler rüzgär vur-
1 duks;a ~1rp1myordu. Bu ipti-
1 da! tesisat, asirlara mukave-

met etmi§ti. Kasabamn so
ka lar1 dar ve dolambas;h 
idi. Saglamhklar1 §Üpheii o
lan bu evlcr iizerinde, zama
mn tahribkäar tesirleri gö
rünmektc idi. 

R1htmm üs tarafma, kasa-
bamn ba§bca meydanmda, 
dört köfe kübik kü~ük bir 
bina vard1. Bu iki metre bo· 
yunda ve bir, bir bu~uk met 
rc yüksekliginke bir sarm~ 
oisa gerekti. Dört taraf1 ya-
r1m metre yüksekliginde a-
~ak duvarlarlarla ~evrilmi§ 

olan bu dört kö§e bina, ct
raft yalaklarla muhat bir su 
hazinesine benziyordu. 

Bu garib anit (abide) me-
rakum celbetti. Ne i~ yara
d1gm1 sordum· Hayretle ög
rendim ki buras1 halka mah
sus bir i~eme yeri, daha dog
rvsu bir hälä imi~. Y erli rum
lar bu hälänm kullamla kul
lanila y1pranm1§ ta§lar1 üs-

izmirin ve Kar§tyakanm en 
güzel, en gönül a~1c1 ve en 
s1hhi bir yerinde yapdan 
Kar~1yaka deniz banyolar1 
a~1ld1. Vücudunu tl1k bir 
deniz suyu, cigerlerini temiz 
bir deniz havas1 ile yikamak 
istiyenlere bu cana can ka
tan banyolari tavsiyeyi bir 
bors; biliyoruz. Banyo ücreti 
yalmz on kuru§tur. 6-1 

-

Alsancakl1lara 
M ... d ' UJ e •• • 

Alsancakta Lezzet 
Lokanta A~tld1 

Tekmil e§ya vedavati mü
cedded olmak üzere Alsan
cakta Bomova caddesinde 
kö§ede a~tlan yeni lokantaya 
Alsancakhlann bir defa te,. 
rini bekleriz. 

Müntazam servis, nefis 
yemek, yalmz lokanatm1zda 
hulabilirsm1z. 

Bir defa mutlaka tecrübe 
ediniz. 

Alsancak Bornova caddesi 
kö§esi No. 101 

Osman Nufi 
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Ve Degirmenci k1z1 Mariya 
~--~------------·C~ 

ELEN MUHARRiRLERi CAKICIYI 
NASIL GOSTERiYORLAR? 

---- - - ••••oo---------
2 

yenildi ve i~ildi! : - Bende eminimki ba~1-
Nimete ''e n1isafir- na pek, rezalet ve feläket 

Iige küf ran! gelecektir! 

Palikuryalar, köyden ayrtl-
3 

-
b1klar1 vak1t gördükleri iyi • intikan1 i~in ~:aln-
kar~1lam~tan ~ok memnun 

1 va iJtica ! 
kald1lar. Fakat birisi, Aleko, Al k w.1 N.k l I · i· e o 1 e 1 o anm ncir 1 
kendisini tuhaf bir hisse 

köyden izmirc döndüklerin-
kapbrnu~b; gördügü bu ka- den takribed b'r hafta son-
dar iyi muameleye kar~1 ru-
hundaki fenahgm kabard1g1· 
nt hissetmi§ti. 

Bunun~ün, arka~1 Nikoya; 
- Oegirmenci morukun 

k1zm1 gördün mii? diye sor
du. 

- Gördüm. Güzel, saf ve 
terbiyeli bir k1z !. 

Bu k1z1 alacak dc!kanh 
cidden bahtiyar olacak.. 

- Oegirmencinin luz1m 
kim alacak diye dü~ünmck 
bana gelmez. K1z ~ok ho~u
ma gitti. AUah böyle güzeli, 
milyonda hir yatabr ... 

- Dedik ya.. allah baba
sma ve . . alacag1 kocasma 
ba&t§lasml Bizim i~in bundan 
fazla dü~ünmege hacet yokt 

- Bre Niko 1 Sen bir 
ayos [ev!iya] sm ! .. BöyJe bir 
k1z, böyle bir yerde buluour 
da istifade edilmez mi ·1 

Niko, iyi bir adamd1r. Ale
ko gibi evli idi. Alcko, ~ok 
fena bir adamd1; ticaretlc 
me,guldü, faknt ticarette 
meslegi, kar!Jtsmdakine mut
laka · kaz1k atmak1. Evli idi. 
Güze! bir kar1s1 ve iki de 
~ocugu vard1. Fakat her gfü 
dügü kadm1 k':ndisi i~in ya
r a1tlm1§ farzederdi. 

Sir an evvel yemegini yi
digi ibtiyarldegirmencir.in gü- ' 
zel k1zmdan ~imdi - hemde • 
gari me§ru surette - istifade 
etmek istiyordu. 

Nikola, arkada§ma hidde
tli vc manah surette bak
b ve: 

- AJeko .. . Burada da ko
tü ruhunu göstermc! Bak bu
ralar nekadar saf yerler. Bu
ranm insanlanda böyledir. 

Buramn ihavasma Lfenahk 
mikrobu kar1§mam1~br. Ne 
istersin bu zavalh k1zdan?. 
izmirde kendisioi birkac; e:il-

1 

tma satacak k z m1 yok?. iz- , 
mirde bir süprüntülükten 
fark1 olmayan kalbine ycni
den dü§ecek ~1rfmh m1 kal
mad1? Haydi ~ek arabam .. 
Bu k1zcag1z sana göre degil
dir. Bu ku§un eb senin di~
lerini kirar! 0 kadar serttir! 
Hem dü~üo bir kere.. Evli 
bir adamsm, ~ocuklarm var .. 

- Dedik ya.. Sen bir ev
lasm.. Kendimi kar1ya vak1f 
etmedim ya.. Bu köyl~ dil
berler, ~ok ~abuk aldamrlar. 
Y arm ba~ka birisi gelecek, 
bu güzeli kand1racak; ciha
nm en budalas1 ben miyim?. 
Göreceksin, bu k1z benim 
gibi bir izmirliye an ata
cakhr ! 

- c;ok yanli~ dütünüyor
sun.. Bu kiz sana metelik 
bile vermez ! Haydi, rezil ol 
dan lzmire gidelim ! 

- Bugün izmire gidece
giz. Fakat ben bu av1 yak1n
da avhyacaiJm! 

ra Aleko ya!mzc ve tekrar 
incirH köye gitti. 

Aleko, bu ziyaretinde köy
dcn hi~ kimseye misafir cl
mad1; Hatta köye bile gir-

medi. Uzaktan ve tenha bir 
yoldan dol~erak degirmenin 
arkasma dü~en bir yere, 
aga~Jar altm~ o~urdu. 

Aleko, evvefden yapbga 
tahkikat iie degirmonci 
klZI mariyamn heman her 

gün bu taraflua geierek bir 
müddct koyun \'e kuzularla 
ugra~hgmr ögrenm?§ti. 

Tnhkikatm ynnh~ olmad1-
gm1 pek nz zaman i~inde 

anlad1; degirmenci k1z1 giizel 
Mariya, mer·ansn beri ucun
dan göründc, yalmzd1! 

.1\rkadaki ku~udan 
ha~·irsr-: hir kuzu ! 
Evet, yalnrzd1; incirli köy

de, köyün kuruldugu zaman
danberi bir genc kmn mer
aya yaln1z gi~mesinde bir 
dakikac1k olsun bir tehlike 
hisscdilememi§ti ! 

Mariya, az nzakta bir pa
mus dü~manm pusu kurmu~ 
o!dugandan habersiz bir hal
dc c:man!1g1n !;Ölgesine s1-
grnm1§ olan sfüüve kadar 
ilerledi. 

Köyd~ bch.i baz1 evham 
ve hayalet vard1; ormanda 
ögle s1cagmda vcya gecc 
karanhgmda periler ve cir1ler 
~1~bg1m söyliye:de:- ve bune. 
inananlar c;olitu; Fakat kö
yiin bir gen~ kazma, bir l 1-

zm narnus ve iffetine salda
racak bir insamn bulunabile
cegini hi~ kimse ihtimal ver
mezdi. 

Mariya, ormanm kü(fük de
resine kadar geldigi vakit 
Furdu biraz yorulmu~tu ve 
o{urdu, Tarn bu sarada, ar
kasmdan ayak ,!':esleri duydu 
ebemmiyet vermck istcmedi. 

(Arkasa ver) 

Gö~ 
Savin n1iisteril1..~rin1in1 

~ . 
dikkat nazanna 

Balc1lardaki saatc1 maga
zam1 Y olbedesteninde 43 No. 

Bidayct ham <tgzmdaki magaza 
ya naklettim. En ucnz fiatlarla 
saat aimak veya saatlarm1 
tamir etmek istiyen mü~teri
lerimin bu ycni magaza~1 da 
~ereflendirmelcrini yalvarmm. 

Tamirat teminath olup 
muallim, zabitan, memurin ve 
talebeye tamirat yüzde 20 
iskontoludir. 

Bir tecrübe her tavsiyeden 
muraccahhbr. 

Y olbedcsteninde 
43 No. saat<;1 

TEKIN KUBILAY 

( Ha 1!on Sesi ) 
---------· ----- „ ...... „ __ ...._ sftls~~-·.„ ...__..__ _________________ _.-r 

Oyun ve Afyo:n! - Gen~ k1z 
dü§man1 bir cemiyet! - S1n1f 

f ark1 nerede kalm1yor? 
Amerika, yakm bir zama baska bir~ey degildir. 

na kadar garibelcr diyar1 i S1k1 s1k tekerrür eden bu 
idi. En tuhaf adetlere, en hädiselt!r yü2.üoden Nivyokta 
akla s1gmaz i~lcre ancek pek ~ok namus ve aile fa-
Amerikada rastgelinirdi! c1alari olir.u§tur. Buna rag-
Bumm~ün de Amerikahla men Nivyork zab1tas1, büyi~k 

ra " Ddi! „ derlerdi. bir gü~lülde harekete ge~c-
Evet, Amcrikalilarbirer bilmi~tir. 

deli id,Jcr, fakat zarars1z, Bunun sebebini sonnaga 
hi~ bir kimseye saldmnaz lüzum yok: Amerikada, bil-
deliler! bassa Nevyork ve ~ikago gi-

Fakat bu delilik bugün bi büyük §ehirl~rde zab1ta-
y1lgmhk, kudurganhk halini nm ~üpheli muhit ve te§ek-
alm?~tJr; H mde sa!01rrn, öl küHerde binlerce gizli vc si-
düren, bogan bir ~1lgm!tk! vil memuru oldugu gibi, ~üp-

Bu ~1lgmligm, bu kudur- hell rnuhitlerdt zab1tadan nü-
ganhgtn en son ~ekli hak- 1 fuzlu ve i~ bilir k1s1mlardan 
kmda Avrupa matbuah ~u bir ~ogunu kendi hesablarma 
nalumatt vcrmcktedir: satin alm1lllard1r! 

Nevyorkta - 16 ya~larm- ~ikayet1crin hududdan faz. 
daki kazlarm - baz1 baz1 gen~. 1 Ja bir dereceye gelmesi üze-
~ocuklarm - kand1rmak veya rinc zahma faaliyete ge~mi~ 
yerine göre zorbmak sure- vc bir {.Ok kimseleri tevkif 

__ ,_,, _____ ~ ·--....-. ........ ...-. _..,_,,.~ 

Al?lnak i~i11 kar1sm1 diri, d 
yakn1ak 

Amerikada Alabamada ~ok 
, merakh bir muhakeme ya• 

pilm1~ ve 18 ya~mdaki kan„ 
smm: 

- Beni sigorta p.arirnm1 
almak i~in ald1 vc diri diri 
yakh! dimesi üzerine maznun 
Kleman Simon 8 senc kü
rek cezasma mahkum edil· 
mi~tir. 

Bu feci hädisenin tafs?la
' bm yaz1yoruz: 

Büs:I Si:anpot, memleke
tinde namus ve iyi halile ta
hnnu~ bir ~ift(finin gen~ k1z1 
dir. 

Bu iki gen~, bugday bay
rammda birbirini tamm1~ ve 
pekaz zaman sonra ev
lenmi~lerdi. Birkac; ay sü
ren bal aymdan sonr gen~ 
Püsil kocasmm baz1 tuhaf 
hallcrini görmeg~ ba;;lam1~h . 

. t " ' 1s emi§. 
koca bir kiprit iie gen~ 
cesini tutu~turarc:k ka 
bailami~h. 

Dü,tügil feci 11kibeti 1 
gen~ kad10, üz~rindeki 
seleri ~1karip utmak su 
feci surette yanarak ö! 
ten kurtulmu~tur. 

Yar1 ~1plak ve vücud 
bazt yerleri yamk o 
ka~magn ba~luymca Kle. 
ardasmdan t;if~einin bi 
ate~ etmi~ fakat tuttur 
m1~trr. 

ikinci dcfa ate{I cdt 
s1rada fevkalädc bir e 
olarak gcnf kadmm ba 
vc karde~i vak'a yerine 
mi~ vc 1 adm bu. muh 
bir ölümden bu saye d~ 
tulmu~tur. 

Netiaede, 
meye aksetmi!l ve y..ap 
tahkikatta Klemanm g 
zevcl!sini 10,000, dolar ~ 

tile baz1 kimselerin h1rs ve etmi~tir. Fakat tahkikat 'iler- , Kleman, bir~ak aksantirk 
haler güstermekte ve kari
sm1 hin;ok ~1lgm c<J hareket-
1ere sevketmege ba~)ami§br. 

rinden sigorta ettirdigi 
an!a~1lm1~d1r. ~ehvetini tatmine sevkedil- ledik~e i§lere memur, ban-

diklai anla~1lm1~hr. gcr, bolitikac1 V\! ••• Muhar· 
Amerika zab1tas1 Harlens- rirlerden de bir l .ok kimse-

de, Nevyorlrnn zencilere mah- lere kadar ilerlemis ve da- Mcsehi bir gün km:la ge-
sus olan bu csrarh ve kor-
kunc muhittc, genc k1zlan 
fuh .. a ~efvik vcya da b1rs vc 
~ehvet crbabmin emrine tabi 
k1lmak 1~.m bir te§ckkü! 
mcvcud oJdugunu meydnna 
\:tkarm1~t 1r. 

Bu cem!yct crk~m, henüz 
tahsil ~agmdn bu!umm gcnc 
k1zlar1, ~eytanlarm bile aklma 
gelmiyecek usullerle aldan-
makta ve ... Biiyük bir neza
ketle, pelc me~hur \'C mü
kcmmcl dedikl.!ri dansin2'ler, 
getirmekll'dirler. 

Bu dansig mü~teri v~ S.1-

hib!eri zenci ve beyazardan 
rn:irekkeb ve muayyen kim
:~elerdtr. Fakat burada cvvlä, 
her~ey ~ok nezih, ~ok gü
zel ve tabiidir. Fakat, ikinci 
fas!l bfisbiitün baskad1r: S1ra 
bundan sonra afyona gelir 
ve ~t!Y a• hk degisir. Buraya 
saf ve b~kir kclcn k1z, - gü-
zelligine veya ... Elino dü~· 

tügü adamlarm hrrs ve i,eh
veti dcrccesine göre - bir 
vcya hirkar; gün sonra 1k-
tig1 \':lb=-, arhk bir namus 
ve bekäret harabesinden 

yamp kalmi~hr. zerken önler!ne bir köprü 
Nevyorlrnn maruf kadm t;1km1~, Kleman gen~ zevce-

sirualanndan Pol1i Adle1· bir sini bu köprünün y:m siper-
t;ok gen~ k1larm namus mez 1 leri üzerinden ko~arak ge~-
bahasma gömüldügü i~in tev mege icbar etmi~tiv. 
ldf cdiJince, yüksek mevkili Bir günde, ayni köprüden 
hami ve . . . Cürüm ortaklar karas1m nehre atmaga tqeb 
tarfrndan hernen tahJiyesi büs etmi~ ve sonra gülerek: 
csbab1 haz1rlanm1~tir ! - Ko:·ktun mu?. ;;aka yap 

Ve zabrta, bu kudurmu~ tim! diyerek bu te~ebbüsten 
vc ~1!dirm1~ insanlann ara- va~ge~mi§tir! 
larmdaki tes~nüd kar~1stnda Kleman, bir ~ok defalarcla 
hayrctten kendisini alama

genc kar1s1 kendisini sevme
DH§hr: Kadm dellah Polli 

· meklc ith2m etm1·s vc b"'z1 
Adlerdn ba~hyarak, Nevyor- "' "' 

, kun maruf 3iyasilerini, fikir harcketleri de ou vesile ile 
crbabm1, bangerlcrini ve yük göstermi~tir. 

1 s k mevkili adam!anm ara- Nih,1yet, bir gün Lüsile: 
sma alm1~ olan b.!§ekkül, ·- Biraz. ktrda gezelim ! 
maruf gangisterler'den Da~ demi§ v~ birlikt.c kirlara 
Sul~ vc Amerikahlann insan ~1kn11~lardir. 
dan saymad1klan zenciler Klcman bir av ~iftesini om-
- hem de hukuku medcniye- zuna asarken cehinede bü-
<len dü~üs"iilmiis zcnciler - c yükce bir ~i~e yerle~tirmi~tir. 
kadar he · sm1ftan insam Kasabadan oldukca uzak-

1 
arasma ahm~ bulunmakta- la~mca, Klcman karis1 ile ~a-
drr. kala~maga ba!llam1~ ve güle-

Am~rikad:a sm1f farkmm rek cebindcn ~1kard1g1 ~i~e-
bu kadar esaslt sckilde kal- nin ic;indekileri LüsHui üstü-
madig1 bu te~ekkül henüz ne dökmii~tür. 

Hususi ders 
A!mak isteyen ilk, 0 

ve Lise derslerini her 
mÜsi3it vak1tlerde istenil 
yerde, az zamanda bü 
bir gayret ve gayet eh~ 
snrette herhaJde muvaffl 
ettnegi taahhüt edn muaUi 

Memleket Hastanesi ~ 
taraf1 Arap furunu cadde~ 
arkas1 Y agc1lar sokag1 p\l 

mara 12 Arif Okurer 

izmir ikinci 1cra 
lu~undnn: 

Bir bo r ~t.tn 
altma ahnan bir aded o 
mobil markah mvstamel t 
nezzüh ctomobili ve bir ade 
F ortsoe markah ktsa kam 
otomobili aa~1k art1rma sur 
tile ikinci kordon Ford g• 
rajmda 19 Haziran 1935 <;• 
§amba günü saat 1 S satih 
~1kanlm1§hr. Bu arbrma 
mahcuz otomobillerin k1ydl 
ti muhammeuesinin yüze 
~ini bulmad1g1 takdirde iki". 
ci arbrmas1 25 Haziran 19 
Sah günü saat 15 yap1lac• 
gmdan iskeli olanlarm ogO 
ve saatta ikinci kordon F o 
garajmda haz1r bulunmal•~ 
iJän olunur. 1 tamamen dag1hlm1§ degildir 1 ~i§edc alkol vard1. Gen~ 

~~----------llllmrm---~-----...;.~~~--....__;.. _____ m;;.a::;=:=~q 
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- Haydi Mösyö Viler, hälä 1srar m1 edi
yorsunuz? Dedi. 

- Fakat Madam, dostumu yalmz biraka
mam. 

·- Size dostunuzu ya!mz b1rak1z diyen 
kim Allah a~kma?.. Benim de dostum Jan 
var; Mösyo ?erloo, siz bu dans1 biliyor misi
niz ! 

- Maalesef bilemiyorum ! 
- Ne zaran var Jau size ögredir ! 
Ve ismi ge~en Jak: 

- Hemde iftiharlaf Dedi. 
Eliza her iki dansoru birbirine takd1m etti: 
- Madam Jak Derei; Mösyo Roje Perlon, 

müstemlekat idare amirlerinden! 
idare amiri mi?. Henüz ol ·1ad1m Ma-

dam. 
Elbet bir gün olacaks1m~! Bu a\·z üze

rinde ümid gcsilmez! 

Uzun bir 1nünascbctin ba~lang1c1 
Bu k1sa muh:wcreden sonra her iki ~ift 

dans girdiler. Eliza hakkmda ald1g1, tuhaf 
oldugu kadar ~ayana dikkat maliimahn te
sirleri altmda bulunan Roje Pvelon, ken
disine adetten fazla yaslanan esmer güze· 

lini ko!Jann kvvveti yettigi kadar ~1k1-
yor, ve Biizanm kollannda ayni ~ekilde 
danseden Vilber, tesadüfüf bahtettigi nefis 

-5-
ne de harukuläde maceralar degildirler; kü· 
kü~ bir Parisli kadmm tabii macera)armdan 
birka~1d1r. Bu güzel kadmm macaralarmda 
büyük deliliklcr degiJ, bel'd de hesnph ha
reketler var! 

- Anhyorum, bu giizel kadm hakkmda 
bana cidden ho~ feyler anlatacaksm ... 

Bell<i ... 

~]e~hur ()tel H1rs1z1 ! 
Bu sarada cazband da bir Pimmi ba,lad1. 

Sa1~m Eliza'da, zeytini renkte bir kavalyan1n 
koluna as1lm1~ oldugu halde dansüzler ara
sma kabld1. 

- Bak, bak ! Bu arlamr görüyor musun? 
le oldugu beHYsizdir, helki Amcriknnm me~

hur otel h1rs!zlarmdan birisidir. Burada say
maga bile lüzum görmeden dol::ir sarfedcr; 
fakat bu dolal"larm nereden gcJcligi me~hul
dur! Eliza ekseriyet!e bu cenubi Amerikalile 
dans eder. Sakin merak etme, gizli münase
hetleri yoktur. Bu ak§am da bu güzel kadin, 
kocasmm haklannt ayak altma almadan cvi
ne dönccektir ! 

- Bununla beraber her vak1t böyle .o(
maz ya ... 

- Bravu ... Bcnden cidden fazla malümat 
istiyorsunuz ! 

Bazi, baz1 kendisini böyle bir bavesten 
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2 inci kordon No. 88 Telefon 3306 

Ucuzluk Sergisinin Y e n 1 
~e~itleri 

~*****~*=lc*-*-.~l****~~~~a 

i ·11:1 
VE 

Büyük Tenzilat1 4K «. 

tl r veQe 
ba~ agnlannd~1n hayatun daimi bir aznpi 

Tubafiyeye ait büfün ihtiya~larimz1 1 hediyelilderinir.i t.!~i 

görülmemi~ ucuz fiatlarlar izmir hüktimct caddesinde 

~ernsi Hakika t 

~ Otobüs, Kamyon ve 
~ Tenezzüh Sahiplerine „ 

·tctn ibaretti. Fakat: gri1Jin beni bu 
~ . 1 

:: ttiraplardan kurtard1 
• 

1 
t 

~-l•n bogucu s1caklannda1 bah~edc sayfiyede ho~ca vak1t 
ek 'i~in bir tane bamaga ihtiya~. vard1r. Karyola i~ini 
her boyd:i hamak, ~~it av torbalan, pazar fileleri, 

filelerini { ol bedestan· No. (3) E. Ruhi Taga ticaret-
inde bulabilitainiz. · 

ller yerde sahhr. ~larkaya dikkat 

Ucuzluk Sergisi nden ahmz ~ Uzun y1Jlardanberi bütün markalan ta~1yan otomobil-
Jerin her türlü tamir i~lerindeki bilgi ve emegime ka111 

S1yg1deger mü?teriJerimizd ... n gördügümü:i büyük ragbet bir ~ogunuzdan gördügüm yüksek güven bana ba~Ji 
. ten ald1g1m1z ceraretle Ucuzluk Sergimize y~niden pek ~ok ;!:J d kl 

~ 'n ba~1ma bir garaj a-rmak istegini verdiginden sev i e-
~e~itler getirdik. FiatJar1m1z ~ok ucuz olmakla beraber pa- ~ 

rime ve sevildiklerime temiz, ucuz, ve ~abuk i~ yapmak 
zar!1khk yorulmadan tuhafiyeye ait biitüa iht ya~lanmz1 ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. .C i~in GAZI BULVARINDA Ziraat Bankass s1rasmda 

Alacagimz mal her hangi bir beple i~inize yaramiyacak +( 8 Numaralt GARAJI a~bg1m1 sayg1lar1mla bildiririm. 

olursa yabut ba~ka yerde daha ucuz bulacak olursamz 4K 
~ ;reri getirir paramz1 tamamen ahrsm1z .i( Sab1k ~avrole Garaj1 Makinisti 

ATÄ SINMAZ 
Sati~lann1rz her vak1t niuhayycrdir <t( 
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Sat1s veri : izmirde Suluhan 
civar1nda [ Hüseyin Hüsnü ] 

Deniz 

Tesisa 
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Amerikay1 ~ok def a kad1nlar 
iClare ediyor, fakat ••• 

-

1 

ekmek 
buhran1 •• 

- Bqtarah 1 incide -
de yetmifi fenacbr, ba f 
hfl ihdas edeDler i~n _. 
yapalmaktadll'?. 

-----------------0000------~~----~ 
- Ba~taraf 1 1 incide -

Tilrk ~ocuklari gibi Umumi 
barb ve bunun 11eticesi ola
rak a~bk, haitahk ve sefa
let i~iede kepi. Hakikatta 
ve mecazi olarak benim i~in 
bütün dünyayi te~kil eden 
garip bir evde oturnyorduk. 

Bu hinanm alt katmda bü
yük makinelerin ~ah!}bg1 mat
baa, ikinci katta mürettiplia
ne, ü~üncU katta tahrir he
yeti odalar1 ve dördiincü 
kah da ailemiziu ikametine 
mahsustu. Hayabmm en tath 
seneleri makinelerin gürül
tüsü, eyi kalpli mürettipler 
ve daima me~gul mubarrirler 
aras1nda ge~ti. 

Frans1zcay1 Türkce ile be
raber ögrendim ve pek az 
zamanda da ftalyanca, Rum
ca, Almanca ve biraz da is
panyolca ögrendim, bebek
ler ve oyuncaklarla oynaya
cak yerde mürettiphanede 
yazt tertib etmek ve babamm 
gazeteleri i~in te)graf ve ter
cüme etmekle vak1t ge~i
rirdim. 

IZMIRIN MUKADDERA TI 
TA YiN EDiLDI 

Bu senelerin saadetini ha
leldar eden f eci vekaile kar
tdatbk. 1919 de Yunanistan 
müttefik we miifterek millet
lerden aldij1 müsaade ve va
zife macibince izmire asker 
~1kard1 bu zamandan itibaren 
&abam1n ve bizim emniyeti
miz daima tehlikede idi. Kor
kun~ bir kibus olan Yunan 
itgalinden daha fazla bah-
aetmi yecegim. 

Bu eanada birka~ vatan
~er liUyük k1layuzun ida
resi albnda Ankarada top
lan1p yeni bir hükümet te~
kil ederek sukut etmekte 
olan l1tanbu lmparatorlu
iU devirdi. V e Anadolunun 

] her tarahna yapdmakta olan 
Yunanhlara hücum etmck 
auretile mevcudiyetlerini gbs
terdi. Milli ordular Yunan 
ukerlcrile milteaddid defa
lar ~arpu1arak Yunanhlar1 

<karaya ~akhklan lzmire ka
dar tedricen sürdüler. lzmi
rin mukadderahm tayin eden 

1 kat'i harbe ,ahi oldum. Bu 
I harpte tehrin k1sm1 azam1 
. evimiz ve maha!lemiz dahil 
S oldup halde memJeketi terk 
etmekte olan sürüler tarafm 
dan yak1ld1. Müteakip sene
ler yaf1yanlarm hayret dolu 
sfizleri önünde sahife1eri a~1 
tan bir hikäye kitab1 gibi 
1~lm1,tir. Adeta birgün zar 
inda mii.ttebit bir impara
j'>rluktan münevver bir cüm
auriyete ge~tik. Dindar bir 
•ükumet liyik b:r idareye 
aubafazakir bir zab1ta mü
erakki bir kuvvete tekallüb 
tti. Bu ink1läblar1n bir saf
aa1, kad1nbgm itiläs1 bana 
epsinden fazla milessir oldu. 

Kendi ait bir mesele ile 
anu tasvir edebilirim. Bü
lk annem eski devirde yü · 
lmü,tü. 
Pek az tahsil görerek 15 

lflI d 1 ikcn hi~ tammad1g1 
r adamla evienmi, 16 ya-
11da anne olmut ve bütün 
&yabm evin divarlan ara-
1da ge~irmif bir kadmd1. 
Dneme huausi mualiimler 
hfedimif, bir k1z mektebi 

gönderilmif, mutaddan 

biraz ge~ c;ar~af ve pe~e 
giymi' ve kendisi 18 ya' 
gibi ilerlemi§ bir ~aga kadar 
evlenmemi1ti. Hatta evlen
meden evvel kafes arkasm
dan babam1 bir defa görme
ge kadar ileri gitmi§ti. Ve 
i§te her ikisi de pe~enin 

ahld1g1, l'ürk ~ocuklanna dün
yadaki bütün ~ocuklar kadar 
tahsii f1rsah verildigi, cebri 
izdivac ve taatu zevciyat 
fesih edildigi ve k1z, erkek 
tahsilde uzun sey?hatJara 
ebemmiyet verildigi bir de
vire kadar ya§ad1lar. 

Bu azim tebeddül Türki
yeni siyasi hayatmda husule 
geien kans1z inkiläbla izah 
edilir. Mustafa Kamäl (Ata
türk) yei Cumhuriyetin arka-
smda ilham verici karanhk
lar1 yok cden dahidar. Tür
kiye gibi Asya ve Avrurpa 

• tand kr• lak n 
.„„ •• 

Bay Mavromihalis "Ben Yunanistan1nkral 
l1ga dönecegine kat'i surette eminim''diyor 
---~------~~--+---~----~~„ • .00..00------------

Ba~bakan (:aldans Venizelistlcrin divan1harbcc n1ahkum edilen zabit-
lerin serbest b1rak1ln1alan ivin ~1aptiklan teklifleri reddediyor 

Atina (Özel) - Saglam evine gitmemizi mi istiyorlar? : Mubalefetin teldifleri yal-
kaynaklardan ahnan haber- 1 Yahut da hükumeti kendile- n1z kabul edilmez degiJ, fa· 
lere göre Yunanistanda re- rine mi terketmemizi arzu kat münaka~a mevzuu dahi 
jim meselesi i~in genoyun ediyorlar? Ulus son verdigi olamat. „ 
(reyiamm) tarihi kamutaym oylarla (reylerle) §imdiki hü- Paris (Radyo) - Bruks~I 
kapanmasmdan evvel karar kumet tarafmdan idare edil- sergisinde Yunanistali1 temsll 
verilecektir. mek isteniJdlgini bildirmi~tir. et.mek i~in giden Bay Maura-

Bu genoy neticeainde Yu· muhalefet bize bunun gibi miladis ~Brukselde ~1kan 
nan ulusu hangi rejimle ida- sa~ma tek1ifleri nas1J kabul (Suar) gazetesine §U beya-

d 'I k · t d"y · · ·· 1· natta bulunmu~tur: re e i me 1s e 1gm1 soy aye- ettirebilir? „ y 
kt. "Ge~en Pazar günü u-

ce 1r. Diger tarafdan l:a~bakan . · d 
VENIZELiSTLERiN namstanda yapalan se~1m .e 

i\..TEKLERi muavini gencral kondilis de bay Metaksasm muvaffak1-

A 
. ( .... Ö 

1 
) V . demi~ti.-ki: yetsizligi, kralhk f1krinin if-

Bazi finncalann bu ihtikir 
yiizünden wasuz kalcbldarull" 
da baber al1yoruz. Bu babr 
rin ne kadar dikkate pyal 
oldupnu be&ediye ber laa.WI 
bilmektedir. Bunun i~, ek• 
itlnin bir an enel baUedil
mesini bekliyoruz. 

'!llf 
Aynen: 
HALKIN SESI Guetetl 

Y az1 ltleri DirektirlotGne: 

Sayflh Baytm: 
11 Haziran günleme~i p 

zetenizde " Albnordulalar 
bakeme hücum ettiler ve 
bir kiti dögdliler " serlev
has1 altanda ~1kan spor ya· 
zis1n1 okuduk. Bu 1anda 
Altmordu kulübünü umumi 
efklra fena aksettirmek is-

k1talan arasmda bulunan bir 
memleketin §ark veya garb
tan birini tercih etmek mec 
buriyetinde oldugunu Mustafa 

hna ze - emze- " Äsi zabit}e. y:il.n1z cu··m.- l t . d y •td' . . . . · a' e mes1 eg1 1r. 
b~tler Yunamstandakt divam huriyet r:!jirnini devirmek de- "Ben tamamile kaniim ki, ' 
harplar tarafmdan verilen gJ, fakat ayni zamanda da Yunanistan tekrar k:-alhk 

1 tiyen gizli bir kaabn aaklan
cl1gm1 esef le gördük. Yaz1n1n 
yirmi dört puntluk serlevha· 
smda Albnordululann hake· 

Kamäl (Atatürk) takdir etti. 
~imdiye kadar Türkiye, 

durgun ~ark1 takip etmek 
sureti]e bozguncu bir ata
lettc kalm1~b. ~arkm taamiil 
zencirlerinden silkinerek garb 1 
usüUerine garp hayatm uzan 'l 
mak zamanmm geldigin tak 
dir etti ve milletine ona göre 
bir hat ~1zd1, bir yol gös-
terdi. 

-Sonu yarm-
~1;'.'I 
11.„.11 

kararlann genel bir affa tabi ~a hi;i bir cliktatörlük kurmak rejimine muhakkak surette 
tutulmalarm1 bay Kafandaris iste<ni~lcrdi. dönecektir. 
vas1tasile hükümetten iste- ~ ~J m ~ m ~ tl ~ 
mi~lerdir. • r1 

Bu qususta beyanattu bu- lngiliz - Almart deniz ko
lunan ba~bakan bay <;aldaris 
diyevde ( beyanatta) bulun- DU§malar1 devam ediyor 
mu~tur: Kon:-~ 17 ( A.A ) - ingiliz - Alman deniz konufma-

" Bu ~ekildeki tekliflcri larmm bu h3fta sonunda bitmesi ihtimali vardar. Bu sabah 
kabul etmemize imkän yok- iki hükiimet ekspcrleri arasmdr yeni kQnu,malar yap1lm1~br, 
yoktur. ß J d f • 

Bu takdirdc serbest b1rak- 0 U 8 ~ar§a Ve pe~e yerIDe 
bg1m1z insanlarm yerine ceza manto ge~ti 

Bulgar Milli tak1m1 Yunan

Bolu 17 (A.A) - <;ar~aflarm kaldmlmas1 hakkmda §ar
bayhgm verdigi töne! (mühlet) dün bitti. Bugün ~ar,aflar 
mantoya ~cvrilmi~tir. Arbk Boluda ~ar~af tarihe kar1,mak
tadtr. 

Hicaz veliaht1 ingilterenin 
l1lar1 5 - 2 maglub etti 

Sofya 17 l(A.A) - Dün 1 
ögleden sonra Balkan kupas1 
futbol n.a~iarma ba,Ianmif
br. Top alc.nmda kral ve 
krali~e, ba,bakan To~ef, 

bir~ok bakanlar, Sofya far
bay1, Yunanistan Yugoslavya 
Romanya el~ilerile on bc, 
binden faz!a bir halk bulun
makta idi. 

arkada~~a sa va~a girenlerin 
hepsine b 'itün yüregimle 
ho,geldiniz derim. 

Bundan sonra ulusal mar§· 
lar ~ahnarak dört tak1m al
km sürekJi alk1,Iar1 arasmcia 
bir ge~it alayi yapma§br. 

Misafiri • 

Eondra 17 (A.A) - Hicaz veliahh Emir Suud hükumetin 
konugu olarak ingilterye geJmi~tir. 

'".:;'' 
"'"''' 

f;in Japon 
~,, 

'""" Verdön harb 
Gemisi 

Istanbul - <;anakkalede ki 
Frans1z ~ehitligini zizaret 
edecek heyet mahsusay1 ha-

me hücum ettikleri ve bir 
ki§iyi dögdükleri yazdd1gi 
halde, yaraya kadar uzanan 
bir ~ift spor sütununda bu 
serlevha ile ilgili hi~bir ma
lumat verilmemektedir. 

Y azi, battan qag1 güzel 
ge~mit bir spor gftnünün 
aktflDI canland1rmaktad1r. 
Bu ~ekilde ge~en bir günün 
ve onu aynen anlatan bir 

· spor yaz1sma kartihk serlev
hamn ifade etmek istedigi 
manay1 anhyamad1k. 
Altmordu gan~liginin spor 

alanlannda sportmence ve 
centilmence ~rp1tbi'ln1 umu
mi efkir her her zaman i~in 
bilmekte ve görmektedir. 
Bunu burada anlatmak iate· 
miyoruz. Y a!n1z gazeteniz
de~1kan apor ym 1lar1n1n bun· 
dan sonradaba ziyade uma· 
mi efkin buland1rm1yacak Ye 
hüsnü niyeti kolaylapcak 

1 
bir ,ekilde uaL1ue hikim 
salihiyet sahibi ellere bara• 
k1lmasm1 yalvannz. 

Halkm alk1slar1 arasmda . 
oyunlan Krnl arm1~ ve ~u 
söylevi vermi§tir : 

Dün Bulgaristan ve Yu
nan istan ulusal tak1mlar1 ara
smda oynanan ilk oyvn Bul
gari§tan taktm1 iki gole kar
~! be~ !:Oll".! kazanm1 ~t1r. 

- Bat taraf1 1 incide -

almak amcm1 a~1ktan a~1ga 
gütmekte ikinci k1n:n ise 
darmusak bir siyasa gü'.m;!k 
isteyen Tokyonun ögündlerini 
elemege eggin :bulunmakta
dir. 

mil olan Verdön harb gemisi 
t~tanbula gelmittir. 1 

Halk bankas1 · 

Bu yay1n Albnordu yöne• 
tim kurulunu olduiu kwr 
memleket gen~lijini m8tees
sir etmi~tir. Saym gazeteai· 
nin sütunllannda bu yazuun 
düzeltilmesini yalvanr, de
rin saygilanm1zla mektubaBulgaristan Balkan kupas1 

he,inci futbol turnavasmm 
kendi merkezinde yap1ldt
gm1 görmekle kavan~ duy
maktad1r. Dostluk ve kar,1-
hkb sayg1 hislerini kabarta
rak Balkan gen~leri arasmda 
yakmla~maga ve birbirlerini 
daha eyi anlamaga yaraya
cak olan bu bari,-sever ve 

Romanyah B. Radelesko
nun yarg1~hgmda yap.lan bu 
ma~m ilk haftay1mmda da. 
Bulgaristan 3-1 üstün bulu
nuyor&u. Bulgar tak1m1 s1k1 
ve sürath bir oyun oynam1§, 
Yunanistan tak1m1 teknik ve 
güzel bir oyun göstermi§tir. 

Bugün Yugoslavya ile Ro
manya tak1mlan kar§1la~a
caklard1r. 

~~~~ ~~~~ 

MUSSOLiNiYE BiR iHT AR L. 
• 

Y eni lmparatorluk kurmak 
devri ~oktan ge~mi§tir ••• 

Istanbul 18 (Özel) - in
gilterenin italyaya kar~1 siya- 1 

setini, son lngiliz - itayan ga
zetelerinin münaka§as1 tama
men meydana ~1karm1§br; 

Sinyor Mussolinini "ita!yamn 
d1§ i~lerinde de i~ i~lerinde 

oldugu kadar serbesiyet oldugu„ 1 

ve " gerek Avrupa, gerek 1 
Afrikada italyanm sür'atle 
sulhe mecbur kald1g1 eski 
ve yani hesabtar bulundugu„ 
hakkmdaki nutku ingiltere-

. 
nm, 

" lngiltere imparatorlugu
nun kuruldugu zaman tarihe 
kart§IDl§br, yeni imparator
luklar ku•·mak devii leri ~ok
tan ge~mi~tir. „ kararm1 ver 
mesini icabe tirmi~tir. 

Habe§istan mes'dcsinde 
§imdi 1talya ingiltereyi kar
§tsmda bulmaktad1r. ~u yeni 
vaziyete göre, Sinyor Mus
solininin ne yapacag1 ~ok 

büyük bir merakla beklen
mektedir. 

Moskova (Radyo) - Bü
yük (.in duvari önünde <;in 
ve Japon kuvz ·tlcri arns111da 
bugün c;arp1~ 11J a.Inr olmu~tur. 
Japonlar bu~i?n ~i.1: aii <;ine 
yeni kuvvetler göndermi~ler 
ve oradaki mevkilerini kuv
vetle§tirmi~lerdir. 

Diger taraftan äsiler de 
harckete gelcrek Harbin ya
kmJarmda bir trene kar~1 
suikasd yapm1~lard1r. 6 ki,i
nin öldügü \"e 20 k i§inin de 
yaranlad1g1 habcr verilmek
tedir. ~ 

Londra ( Radyo ) - (.in 
Londra eJ~isi bugün ingiliz 
hükumetine müracaat ederek 
<;in - Japon ihtiläfmda fn
gilterenin müdahalc etmesini 
rica etmi, ve Uzak~arktaki 

meseleleri halletmel~ i~in bii
yük devletlcrinde i~tirakile 
yer.i bir konfera -. s yai 1"rr a· j 
sm1 istemi~tir. 

Balkan kupas1 ! 
Istanbul - Dün Sofyada 1 

yap1lan Balkan kupas1 ma~- 1 

lannda Bulgarlar . 2 - 5 ile 
galib gelmitlerdir. 

lsfanbul - Ökonomi ba
kanhgl tarafmdan tesis edil-
me k üzere olan Halk bar.
kasmm sermayesi 3,000,000 
lirad1r. 

Sofyada 
Tevkifler 

istanbul - Sofyada bq
bakan aleyhine haz1 bayan-
nameler dag1blm1§ ve bu 
yüzden 134 ki,i tevkif edil
mi~tir. 

Yeni 
Gö~menler 
Istanbul, - Romanyada 

yurtta~lanm1z1 almak ßzere 
hazarlanan vapurlar bugün 
fstanbuldan Köstenceye ba
reket edeceklerdir. 
~~--~~~---~ 

Telefon 

No. 

3882 . 

muzun aynen 
lanz. 

dercini rica·· 

Altmordu Spor Kulubll 
Yönetim Kurulu adana, 

S. EYTEMlZ 

Torhab Tapu i1yarhjindan: 

Dirmil köyt\nUn k&y civan 
mevkiinde dojusu san Htl· 

seyin hab11 HaYD ~·"' 
oglu V eli kuzeyi Salih oghi 
Ahmed veresrai tnneyi de& 
Hasan ile ~evrili ve Aid 
bogazi ~mevkiinde doion 
molla Hüseyin bah11 koca 
Ali küzeyi deli Meluacd 
güneyi Mehmet ~avuf ile 
~evrili iki k1t'a zeytinlir mol· 
la Hasan1n 40 ydclan beri 
senetaiü olarak tuarrufunda 
iken nam1na Heyeti ihtiyari
ye ilmn haberile yeniden 
tescilini istemektedir. Ba 
yarlerin tapu kayitlan balun ... 
mad1gindan mahallinde bu it 
tahkik edilecektir. Bu yer-

' lerde ilgiai olan vana 10 
gtln i~inde belgesile beraber 
Torbali Tapu dairesine bat 
nrmalara illn ohmar. 


