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YARIN BAFTA TA ILIDIR 
FRANSIZ KABiNESi CEKiLDi . 

l'eklif edilen yeni fin~=··yasas1 kabul edilme-1 
diginden Flanden kabinesi dü§tÜ. Y eni kabi- 1 

Bayrakl1 yolunda dün feci bir 
otomobil kazas1 oldu 

Konyada feci 
Bir cinayet 

--~---------oo+.ao----~----~~ Konya (Hususi) - Kara
man ilesinin F erdiri§ köyün-1'1anas1z bir ya1·1~ yi.izlinden hir kan1yon dcv-

neyi Bay Fernan Buison te§kil edecek 
ril<li :! <>lii :; varah var den Ali oglu Mahmed ayna 

döyden Ahmedin k1z1 Ayte 
ile tarlada ~ah~maktalar iken 

Paris 31 ( '\.A ) - Flen
den kabinesi sünomal yet
kiler projesinin saylavlar ku
tulu tarafmdan oya konul-

Mandel, Bay Heryo ve Sos
yaJistJerin bir heyetile görü§
ntü§tür. Sosyalist saylavlar
dan Bay Fosardm i, Bakan
hgma getirilecegi söylenmek
medir. Y eni hükumetin bu 
gün kurulacag1 umulmaktadir. 

Paris 31 ( A.A ) - Say
lavlar gurubunun gece top
lantismdan bakanl~rdan bay 
Heryo finasal baz1 kontr'll
lara i§aret etmek istemi§tir. 
Heryo her§eyden önce spe
külasyona kar,1 sava§manm 
bir zorga oldugundan bah
setmi§ ve eaylavlardan ge
nel oyu dinezlemek (tatmin 
etmek) ve projeyi kabul et
meleri ricasmda ~bulunmu§· J 

surette hareket etmi§ olma
sma ragmen ba§bakanm ken 
disini fcda etmi~ olmasma 
~1k1~maktad1r. 

Bay Jermen Marten ~eki-

~as1nda 151 rey ile atmhkta tur. l 
b 1011§ ve cekilimini vermi§- Paris 31 (A.A) - Cum- i„. „ 
. r. proje 242 oya kar~1 355 huriyet müddeiumümisinin I L_ 

Dün Bayrakh yolunda iki 
rakib gazoz fabrikasmm 
kamyon!ar1 arasmdaki aman
s1z bir yari~tan feci bir kaza 
olmu§, iki ki§i ölmü§ ü~ ki§i 
de yaralanmi§hr. Vak'a hak
kmda ald1g1m1z m=lh1mat 
§Ud ur: 

Dün sabah §Oför Hüseyin 
oglu Alinin idaresinde bulu
nan <;e§meli Hasan gazoz 
fabrikasmm kamyoneti, Kar
~1yakaya mal götürmek üzere 
yola ~1km1§br. 

Kamyonet Mersinli yoluna 
~1khg1 sirada, ismail Hakk1 
gazoz fabrikasma ait ve §O
for Nazif ogJu Süleymamn 
idaresinde bulunan kamyo
net de arkadan yti§erek, ra
kip kamyonetin önüne ger;
mek i~in son süratle yol al
maga ba§lami§hr . 

~oför Ali arkadan geien 
limini özgür olarak vermi§ kamyonete yol vennek i~in 
oldugunu söylemektedir. Salhane önünde §Osenin sag 

Üt reddedilmi§tir.Kabine buh Paris bankalarmdan bir lve 
~1lln1n süratle kotanlacag1 ya bir ka~mm kasalanm ' 

ldeniyor. Ba1bakanhk icin mühür altma alm1' oldugu 
Poii Jumal Flanden kabi- tarafma ~ekilmi~tir. ~oför 

, nesinin dü~mesini §ahsi ba- Hüseyin bu müddet zarfmda 
§artm saymaktad1r. Bay Flan-

~Ylavlar kurulu ba1kan1 bay baber verilmetedir. 
~~.onu ad1 ileri sürülmekte- Pöti Parizien gazetesi bu 
"lt bankalar arasmda Tuminet-
i_ Paris 31 (A.A) - Saylav- cie bankasmm ad101 vermek-

r Kurulu ba1kam Bay Bui- tedir. Bir ~ok telegrafhane-
;11 sabahm dördüne kadar lerde borsa fiatlarmm hildi-

rln guruplarm ba§kanlarile ren telgraflar tutulmu,tur 
Hriitniüttür. Paris 31i(A.A) - Bu ak- • 

8ay Buison saat 9 da Elize ~amki gazeteler Flanden ka-
~~Y•na gidecektir. Söylen- binesinin dü§mesini hi~bir 
~ne göre, Cumhurluk Ba§· hayret beldigi ve hatta en 
~· 1 Bay Buisonu beni ka- ufak bir acmb bile göster- ' 
~'-lt~i kurmaya memur ede- meksizin kaydetmektedir. 
So ktir. Bay Buisonun Birle,ik BaZI gündelik gazeteler 

otomobilin yolunu hi~ azalt
den ile Jer1nan Martenin 
F l k d 1 madan ve bütün sür'atile rank 1ymetinin in iri me-
sine kar~1 olmalari anla~ila- rakip kamyonetin önüne ge~ 
bilir bir i§tir. Fakat onlarm mek i~in yanmdan s1yrima-
görü~ünü dugu yoluna gö- ga ~ah§ml~, fakat §Osenin bu 
türmek istemelerini anlamak k1sm1 ~ok dar oldugundan 
gü~tür. ve direksiyonu iyi idare ede 

Paris, 31 (A.A) - Y eni mediginden kamyonun teker 
kabineyi kurmas1 beklenen legi yolun kenarmdaki bir 
Bay Buison Marsilya sayla- ~ukura saplanmi§ ve hizmi 
v1d1r. Kendisi endüstriel olup 
61 ya§mdad1r. ilk befa 1909 alam1yan koca kamyon ön 

tarafa dogru meylederek 
saylav se~ilmi§tir. 1924 se-
nesinde tekrar se~ildigi va- birdenbire devrilmi§ ve bu 

1 
kit Sosyalist firkasma girmit· h1zla üc dört takla atm11br. 
tir. 1927 yihnda saylavlar Kamyonun arka tarafmda-

t 'Yalistlerden Lui Marenin bay Flandenin görütüler s1ra 
~lllhuriyet~i Birligine kadar smda kullandmas1 gereken 
t tiln guruplar1 bir araya en oygun ve dogru lisan1 
~tir~vc.ek bir kabine kurmak bnlmam1§ oldugunu yazmak-
~d1ginde bulundugu sarul- tad1r. 

ktadir. Saylavlar finan bakanmm 
llay Buison; Bay Pietri, bay FJandene kar~1 irrten bir 1 „ ..... ~(.„„„„„ •• „ •••••••• „„„ •• „„ •• „ 

•• 
Oz Türk~e yar111m1z ? 

kurulunun ba§kanbgma se- ki gazoz kasalarmm üstünde 
~ilmit ve bu yüksek ö<Jevin- oturmakta olan 1oförün kar-
~ok sempati kazanmt§br. de§I Cemal ile Konyah Edib 
Bay Buison 1933 senesinde oglu Mehmed kamyon takla 
sebebini bildirmeksizin Sos- atarken kasalarm altmda 
yalist firkasmdan ~ekilmi~ kalarak ezilmi1ler ve derhal 
ve siyasal partilerin d11mda ölmütlerdir. Gene toförün 
kalm1§br. kardeti olan ve kamyonda 
fi'"mmmmmm ••mmmmmma;i 

~ Hava tehlikesini bilenler ~ 
~ Üyeligine yaz1lma §artlar1 ~ 
ft Hava tehlikesini bilenler üyesi olmak i~in: n 
~ A · - Her yd en a1ag1 yimi lira vermegi taahhut et- ~ 
~ mek (toplama itlerini kolayla§brmak i~in taahhutlar her n 
~ y1lm Haziranmda ahnacakbr.) ~ 
i B - Hava tehlikesini bilen üyelere bir üye numaras1 ~ 

1 
ile özel bir rozet verilir ve isimleri Ajansla yaz1hr. ~ 

C - Taahhüdünü yerine getirmiyecekler Türk hava ij 
kurumuna haber vererek üyelikten ~ekilirler. Üyelikten ~ 
~ekilenltrit isimleri de Ajansla yaz1br. Q 

~ <; - Yimi liradan a1ag1 yard1mda bulunanlar Türk ~ 
ft kurumunun yard1mc1 üyesi olurlar. Bu üyelere rozet ve- i 
'1 rilmez ve isimleri ne§redilmez. ~ 
ft D - Hava tehlikesini bilen üye yaz1lmak i~in An- Q 
'1 karada Türk Hava Kurumu merkezine ba§ka yerlerde ~ 

"" n de Türk Hava Kurumu fUbelerine müracaat edilmelidir. ~ ot . . . V • • •• • '1 Taahhüdünü yerine getirmiyecekler rürk Hava Kuru- i 
g d1b?.11zle ~~bg1m~z Y~ZI yar~t.•m1z ·~10 gondenlen yaz1: n muna haber verere.k üyelikten. ~ekile~ili~l~r. S~nesi i~inde ~ 
lliimuzdek1 sah goünunden 1bbaren bathyarak basmaga '1 haber vermeden a1dabm verm1yenler1n 1s1mlen de ajansla 1j 
Yoruz. i yaztlar. i 

bulunan Mehmed Ali ile Der
vi§ oglu Mustafa ag1r surette 
yaralanm1§lard1r. 

Y aralilar derhal Memleket 
hastanesine karldmlm1§ ve 
ve §Oför Nazif oglu Süley-

(Sonu 4 üncüde) 
P;ll 11;'1 Ft"e 

.. 11 ... 11 ~„11 E:. 

rarlarmda ~1kan kavgadan 
ötürü Mehmed tebancasile 
Ay§eyi gögsünden vurmu1tur. 
Agir yarah Ay§e heman öl
mü~ k1yan Mehmet yakalan-

Odemi§te ilk kur1un atma 
y1ll:tk töreni kutluland1 

Ödemi§ 31 ( A.A) - llk 
kur§Un tepesinde bugün y1l
hk tören büyük bir kalaba-

hkla yap1ld1. Ödemi§, Tire 

ve Baymdmrdan binlerce 
halk gelmi§ti. hbay General 

Käz1m Dirik Tireden arka
da§larile gelmi§ ve ~ok önem 
li bir söylev vermittir. llbay 
bugünün en se~kin velönem
li i§leri arasmda Atatürkün, . . . 
lsmet lnönününlbütün ulusa 
kar§I a~bgü Türk kutu ve 
bava tehlikesini bilmek da
vas1 üzerinde konu1tu. Bü
tün halkm, sevgili koylülerin 
bu i§i de benimsemesini is
tedi. 

Türk havasm1n, Türk gök 
ler:nin namus ortils6 olan 
bu büyük ifi en kolay bir 
yoldan ba§aracak olan hal
k1m1zin, köylümüzün devrime 
baghhk inancmdan bekledi
gini sözlerine katb ve ~ok 
alk1~lanarak, geceyi Bozdag 
Örnek köyünde ge~irmek ve 
<;avdar yaylas1ndaki yol ve 
haz1rhk iflerini görmek üze· 
re Ödemi1ten aynld1. 

•• 
Y eni basilacak paralar 

Istanbul (Hususi) - SO ve 
25 kuru§luk gümüt paralann 
darbma Haziran iptidasancla 
ba1lanacakbr. 

llllMIHlftlHUll llltlH llUIHIUlnnt .... llllOUllN- •HlllHlllHllUIMllllllllllllllllllllllll„lllllHllHlllNtultllll ____ _ 

Neden Begenmemi1 ? 

/), 

- lsmarlad1gm1z hade neden karamzm resmini alm1yor
sunuz? 

- Kar1m, bana resminin, kendisini 'rOk gen~ göstermesi 
emretti. 

- Peki amma, bu resim onu eo ~ok yirmi ya11nda gös
teriyor, halbuki kendisi bol hol otuzuna basmatbr. 

- 0 sizin nazarmazda otuzuna basabilir, fakat onun ve 
bizim dilimizde o, henüz on sekiz bu~uk mcla buhm-
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Kar1ya 
Yazan: Türk~eye <;eviren : 
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lerine ricat etmi§ bulunuyor 
lard1. Ertesi günü ( 10 Agus
tos ) hücum tekrarland1 Fa
kat bu hücum da dü§mamn 
mütemadiyen artan kuvvet
lerine tesadüf ederek mu
fakk1yesizlikle neticelendi. 
Sanbay1r üzerindeki dü§man 
kuvvetleri o kadar fazla idi
ki askerlerimiz sadece dü§
mamn ~oklugu yüzünde, oka
dar emek ve zayiatla elde 
edilen iki tepe arasmdaki 
mcvziden de silinip süpürül
düler. Fakat Türk muvaffa
k1yeti de burada bitti. 

Türkler kazand1klan gale
beden §evklenmi§ ve ~okluk 
larma itimat etmi§ olduklar1 
halde yorgun askerlerimizi 
geri atmak i~in hücum etti
Ier. Fakat ilk Türk hatb, 
s1rtm tepesinde meydan ~·
kar ~1kmaz lngiliz top~u ate 
~ine yakaland1. 

Gemi toplarmm da i~tirak 
ettigi bu ate§, Türk hucum • 
hatbm bir anda mahvetmi§ti. 
Fakat Türkler hi~ ümidsizli
ge kap1lmadan, hi~ .korkma
dan tf:krar ilerlediler, müte
vali hatlar ve s1ra s1ra küt
leler helinde, gayet mükem
mel bir tav1r ve vazyiette 
mütmadiyen hücum ediyor. 
Top~ular1m1z10 nadir gördük 
leri bir hedef le!1kil ediyor
lard1. 

Her hucumda dü§mamn bu 
kahraman ve ~eci efrad1, bir 
kas1rgas1 i~inde kayboluyor
du. 0 gün Türkler Aznak 
ve Suvla kuvvctleri~in bir
le§tigi tepelerin eteklerinde 
iki §iddetli taarruz da defe
dilerek lngilizlerin muazzam 
~evirme te§ebbüsü ~anh (!) 
muvaffak1yetsizlikle nihayet 
bulmu§tu.„ 

ingilizlere bu kadar ~ok 
gorunen Türk kuvvetleri, 
hakikati halde ' iki alaydan 
ibaretti. Fakat dedigimiz gibi 
onlan Atatürk gibi bir ku
mandan idare ediyordu. 

Bir defa daha söyliyeyim 
ki bütiin bu muharebelerde 
Türk ordusu, hi~ bir zaman 
kar§1m1zdaki adetce faik ol
m1§br. 

Yukar1da anlatbg1m1z 10 
agustos muharebesi, Anafar
talar grupu kumandanhgma 
tayin edilmi§ olan Mustafa 
Kemal bey tarafmdan tertip 
ve idare edilmi§ti. Atatürk 
gerek Anafartalar grubunda 
yapllg1 muharebelerden ge
rek 10 agustosta Anzaklar1 
Conkbay1r1 - Koca~imen mm 
takasmda magliib„ edi§inden 
eonra bahsedecegiz. 
ANA~ ARTALAR iHRCI 

Bu bahse girmek i~in in
gilizlerin Anafarta ihra~la
rmdan itibaren vukubuJan 
hädiseleri tetkike ba§hyoruz. 
Anafartalar ihrac1 yukanda 
anlatt1g1m1z Conkbay1n - Ko 
casimen ,muharebelerin mü
temmimi idi. 

ingilirler bir tataftan, Sed
dilbahi m10takas1 ve Ar1bur-

nunda, Kanhsirtta, Saroz 
körfezinde nümayi§ ve i§gal 
muharebeleri yaparken diger 
taraftan da bunlarm evveldi 
k1s1mda anlatbg1m1z Conk
baymm ve Koca~imeni zap
tetme k üzere harekäta giri§
mi§ler ve ayni zamanda el
lerindeki 9 uncu kolorduyu 
Suvla mmtakasma ~1kararak 
Anafartalar1 tutmaga, Conk
bay1ri ve Koca~imeni zapta 
matuf hareketlerini sol ya
mndan desteklemege karar 
vermi§lerdi. 

9 uncu lngiliz kolordu, 10 
ve 11 inci f1rkalardan mürek 
kebdi. Bunlarm karaya ~1ka 
caklari yerde Alman binba
§ISI Vilmerin kumandasm
daki 3 tabur piyade, 1 bö
lük süvari ve 4 batarya top 
tan mürekkeb bir zay1f müf 
rezemiz vard1. 

Bu müfrezenin kuvvetini 
yukarida söyledigimiz gibi 
ingilizler 4000, Lar§er 3500 
ve Alman resmi Harb T arihi 
1800 ki§i ve 19 top olarak 
kaybettiler. 

Bu rakamlarm en ~ogunu 
da alsak 4000 Türkün kar
§ISna bir bu~uk ~firka, yani 
20,000 ki§i ~1k1yordu. 6 - 7 
agustos gecesi f ngilizler ~ Suv 
lada A. B. C. kumsallarmda 
karaya ~1kmaga ba§laddar. 

Kar§1mdaki birbu~uk tabur 
kuvvetindeki Gelibolu ve 
Busa jandarma taburlarile 
32 nci alaym birinci taburu 
kuvvet!i bir gemi top~usunun 
himayesinde de onlar1 §id
detli ate§lcrle kar§1lad1 ve 
ve zayiata ugralb. Hatta bir 
muhribi bile yaralad1. 

7 Agustos sabahma ka
dar ?3 bin ingiliz karaya 
~1kb. A kumsahna ilk ~1kan
lar orada pathyan kara tor
pillerinden epey telef ver
diler. Dü§manm hedefi, Ki
re~tepe - Mestantepe - is
mailoglu tepesi hattile Suvla 
körfezinin §arkmdaki häkim 
tepeleri i§gal etmekti. Kü
~ük Kemikburunun il{i tara
fmda ve karakol dag1 ce
nubunda karaya ~1kan dü§
man .kuvvetleri Laie baba, 
Karakol dag1 ve sonra da 
Softa tepeyi kolayca i§gal 
ettiler. 

Anafartalardaki ingiliz ha
rekäb, §imdiye kadar umu
miyetle iyi cereyan etmi§ti. 
Talim \ie terbiye sayesinda 
güzide k1talar haline gelmi§ 
olan Avusturyahlarm önünde 
yalmz arazi müküläb vard1. 
Daha az tecrübeJi olan 9ucu 
kolordu müteharrik cenahta 
olarak Anafarta ovasma ko
layca ayak ba§mI§b. 

(Arkas1 Var) 

kiral1k ev 
Kar§1yakada Kemalpa§a 

caddesinde Rayegän soka
gmda 48 No. h iki kat, alb 
oda, iki salon, bir mutbah, 
~ama§irhanesi elektrik tesi
sab mevcud bir bab hane 
kirahktir. Talipler idarehane 
mize müracaat edebilir. 

( Halk1n Sesi J 

i 
imdad Y Y eti§me, yar-

dama ko§ma 
lmha ! etmek - Y oketmek 
imhal etmek - Önelle

mek, önel vermek 
Mühlet - Önel 
lmkän - imkän 
Ademi imkän - imkäns1z· 

hk 
Ademülimkän - imkäns1z 
Mümkün -imkänh 
Gayrimümkün - imkäns1z 
Gayrimümkün k1lmak -

imkäns1zla§bmak 

lmlä - imlä 
imlä etmek - Doldurmak 

imrar etmek - Ge~irmek 
Mürur - Ge~me 

imsäk etmek - K1smmak 
imtidat - Uuzum, ,boy 
imtidad etmek -IUzamak 
imtihan - Sma~ 
imtihan etmek -Smamak 
$itahi imtihen -Sözlü s1-

na~ 

T ahriri imtihan - Y az1h 
sma~ 

Teerübe - Dene~ 
T ecrübe etmek -Denemek 

imtina - Abay 
imtina etmek - Abamak 
Reddetmek Reddetmek 
imtisal etmek Uymak 
fmtisas etmek (mas) -Em-

mek 
imtiyaz - Ay1t 
imtizac etmek - Kayna§

mak 
imtiza~ etmek - Bayda§· 

mak, ge~inmek, ~uyu§mak 
imtiza~s1z - Ge~imsiz 
Ademi imtiza~ - Birle§e· 

mezlik, ge~inemezlik 
imza - imza 
inadma - Zoruna 
in'am, inayet- - Kayral 
Inan - Dizgin 
inbat - Bitim 
inbisat - Sünüm 
inbisat etmek - Sünmek 
lncaz etmek - • Sözünü 

yerine getirmek 
fncimad etmek - Donmah 
Camit - Donuk, cans1z 
lncizab etmek - Kap1mak 

tutulmak: . 
ind -· Y an, göre dikte 
indi, keyfi - Kendiz 
lndifa etmek - Ft§kirmak 
indiras etmak - - Batmak 

kaybolmak, ~ökmek 

infak etmek - Ba§lamak 
yedirip i~irmek, ge~indirmck 

Nafaka - Ge~imlik 
infaz etmek - Ge~irmek, 
yürütmek 

N üfuz - Ge~me, i~leme 
Nüfuz (Tesir anlamma) -

Etke 
Nufuz etmek - Gc~mek, 

ilemek 
Nafiz - Ge~en, i§liyen 
Nafiz - Etken 
infial - Küsü 
Seriülinfial - Tesküser 
Münfeil olmak - Küsmet 
infikäk etmek - Ayrilmak 
infiläk - Patlama 
infiläk etmek - Patlamak 

patlak vermek 
lnfirad - Teklik, tck kal-

ma 
Münferit - T ek 
Münferiden -T eker teker 
Teferrüd etmek - Tek-

le§mek 
infisah - Bozulma (Bak:) 

Feshetmek 
infisal elmek Ayrilmak, 

~1kar1lmak 

( Arkas1 var ] 

~ :c =· D> a ~ 
~ 
Q.. ·= ..... r+ ...... 
~ .... „ = ..... 

Tali 
- Ba§Ima gelenleri duy

dun mu? 
- Hayir, ne oldu? 
- Sorma... Müthi§ bir 

tehlike ge~irdim. 
- Ge~mi§ olsu. 
- Yüz basmakh bir mer-

divandan dü§tüm .. 
- Aman deme ... Bir yerin 

kmlmad1 m1? 
- K1r1lmad1. Bereket ver

sin dü~tügüm zaman son alt 
basamaktayd1m? 

l)en1i~lerki 
Batak~1mn birine demiler

ki: 
- Borcunu veren 'zengin 

olurmu~ öylc mi? 
- Dogrusunu isterseniz 

tecrübe etmedim! 

h·ilik . 
Bay Remzi zengm bir 

dosluna gitti: 
- Sen iyigi seversin, ar

hada~1m Süreyyaya elli lira 
bor~ ver ~ok ihtiyac1 var ! 

- Ne yapacak? 
- Bana borcu var onu 

ödeyccektir. 

))c]i 
Gen~ adam hayk1rd1 
- Fatma, Fatma sözlerim 

ciddidir, Seni görünce deli 
oluyorum. 
Gen~ k1z omuz silkti: 
- Eyi amma delinin söz

lerini nasal ciddiyc alay1m. 

isr r 
- Kaym anam1 m1 davet 

cttin? 
- Ettim amma gelmesine 

imkän yor 
- Mademki gelemiyor bari 

israr ile ~ag1ra idin. 

()tel de 
Yuolc gözlerini UVU§lura 

uvu~tura geldi, otelciyc ba
g1rd1: 

- Bütün gece bcni sivri 
sinekler yedi.. 

- Ne ~ikar Bayim, baz1 
insanlari kurtlar bile yiyor! .. 

Hususi Ders 
uallim er1 

llk, orta ve lise mekteple
rinin her türlü clerslerini ve 
lisan dersle!ilc gayet ehven 
surette ve ~ok kuvvetli olarak 
yeti~tirip her haldc muvaffak 
etmcgi taahhüt cderler. 

Adres: Arapfurunu Yagc1-
lar sokag1 12 numarada 

muallim 
Arif Okur Er 

Resmi ilan 
tarifemiz . oo---

Il ä n Mü~terilerimize 

On f ·urus vcrine „ . 
dü1·t kurus ! „ 

icra, tapu, sicil, ahkäm1 
§ahsiye ilänlarmm beher sa
tmm dört kuru§a ne§retmek
teyiz. ilän sahipleri gazete
miz idarehanesine müracaat 
edebilecekleri gibi kü~ük 
Kardi~ah hanmda (13) nu
marada ilän §irketine de mü
racaat edebilirler. Tenzilät
tan istifade ediniz. 

1 HAZIR~ 

Laval-Göring kenu§malarJJI 
da bir yanli§lik ~ 

de, iki bu~uk saat süre~, 
dolay1sile mühim bir ba J 
§eklini alan bir konu~dl; 
bulunmaga da mecbur 
gildi. 

Bay Lavalin, Bay göring 
ile yapbg1 uzun konu~malar 
F ransa genel dü§üncelerini 

yerinde olarak §a§1rtm1§hr. 
Bu konu§ma yala1z gös

teri§lere aldm§ etmege res
mi ve gayri resmi anlatma
lari onaylamaga al1§mam1~ 

bulunanlar1 hakh olarak en
endi§ele§tirecek soydand1r.Bu 
konu§manm yalmz geli§i gü
zel yap1ld1gma bizi inand1r
mak istiyordu. Ger~ek olan 
§Udur ki, Almanya hükume
ti nasil olursa olsun Bay La-

, val ile nas1I olursa olsnn ay
rica bir konu§mada bulun
mak istiyor. Bay Laval, de 
bir ~ok sebepler yüzündan 
bu dilegi dazik ve fakat ke
sik~e onaylamakn ~ekiniyor
du. 

Bu konu§manm ba§.ka Uel' 
nu~malara ba~lang1~ d1ye ~ 
sürülecegi §Üphesizdir. N Ci 
lerin en ~etin §efi olan (# 
ring bu konu§mada Hitle at' 
mümessili bulunuyordu. M tit 
tefik ve dost memleke li' 
müstesna olmak üzere, ' 
gibi konu§malarda bulun111;( 
genel bak1mdan dogru 

gildir. „ ~ 
"Times„ gazetesi bugu0 . 

say1smda bu gibi konu~111;, 
larm yolsuzlugu hakk10 . 
Lord Hardingin bir ba~ Y' 
z1sm1 yazmaktad1r. ~ 

F ransa - Almanya aras1° o· 
Dönü§ eolculugu s1rasmda özel konu§malar ancak l'.JI • 

Berlinde duraklamas1 mad- kavemeti azalhr ve AIOI~ 
deten kabil olmad1gmdan ya yönünden en kü~ük „ ~t 
Krakovi~'de görü§megi onay sonu~ elde edilmi§ ~o} ßl 

lad1. Bay Laval Göring ile dursun Almanyanm plänlatl. 
görü§mekten ~ekinmemi~ ise tatbik etmesine meydan veri1 

J?'~~~•••~~~ Öbür yön~en bu gibi ~~ 
~ Oz DiJimizi ~ nu§malar lngilterede k~~ 
'1 „ bir etik yapar. Bilindigi S'"' 
~ Ogrenelim ~ ve Lort Snovdenin son 
~ · ~ anla§1lmaz diyevinin de •~: 
~ HERGÜN 5 KE~IME U lathg1 gibi, lngilterede f>. 
~ NE~REDECEGIZ n man yönünü güdenler ~ahf 
~ - 13 inci Liste - U makta devam etmekteclirlet· 

~ 1 - Manzara ~ eß Her §eyden önce bar1§ se\' , 
1 Görey (paysagel) gü~lerin bir araya toplanOI' 

~ 2 - Görünüm, görüm (as- ~ sma mani olacak maddig"' 
'1. .. pect) [ ,., ] ll manev1g etiklerden ~eki~' 
~ Ornekler : U mek gerektir. <;ünkü yöril' 

~ 1 - <;amhca s1rtlan, is- ~ a.~ dügü fena yollar AlmanY 
tanbulun en canh göreyle- k . .Ät' 

~ 
dudurabilecek birici 8r 

~ rinden biridir. 
budur. 

2 - Bu ~ehir halkmm yok n Pierre Baraus 
~ sulluk görünü insana ac1 Ü •••„••••••••„„„ •••• ~ 
'1. geliyor. ~ • Ok 1 B! ~ 3 - Bu mesclenin sosyal U i Ur ar1m1i : 
n görünümü üzerinde dur- ~ i Cumartesiden itibaren J-le~ i 
~ mak isteriz. U : gün paras1z olarak sunclU i 
~ .. 2 Nezaret - Görü n : gumuz roman formalar1111 

, 

Ornek: Bu evin denize ~ ! gazete sabc1larmdan (Hai· i 
~ olan görüsünü, ha§ka hi~ Ü : km Scsi) ile birlikte iste' t 
fi bir yerde bulamazsm1z. n i megi unutmaymiz. Foro:Jll'; 
~ 3 - Tarz1 ruyet - Gö- U : larim1z1 paras1z vermiyeO i 
~ rü~ n : sahc1y1 lütfen idarehane· i 
U Örnek: Bu i§ üzerinde gö- ~ : mize bildiriniz. t' 
~ rü§lerimizi uzla~tirmaga U :„ •••••• „ •• „ •• „ •• „~ 
~ ben imkän göremiyorum. ll Zayi 
~ 4 - Ticaret - T ecim U 
tt Tüccar - T ecimer n Darührfan mektebinde" 
~ Ticari - Tccimel U 324 senesinde ald1g1m diplo: 
tf •• n . . y . si111 
~ Ornekler : ~ mam1 zay1 etbm. en1 0 fi 1 - D1§ tccim iiJlerimiz ~ alacag1mdan eskisinin hükfll 
ll yolundad1r. ll yoktur. 
ff 2 - Türk tecimlerinin kuv ll izmirde Degirmendag1n~• 
~ vetlenmesini ve arbrmasm1 ll Selimiye mahallesi NecJP 
~ arzu ed~ri~. ~ Ef. sokag1 18 numarad• 
" 5 - lnbhap etmek - ~ Hüseyin oglu 
~ Se~mek Ü ABDULLAH 
n intihap - Se~im ll M. numaras1 283 (t595) 
~ Müntehip - Se~men 1' - - _ ~ 1 
l!. Mü.!ltehap, güzide - Se~kinll Al kJ lar9 
~ Ornekler : ij S8DC8 l 
~ 1. -. . Bu i~i.tablodan han- ~ MÜJ• de 1 
~ g1sm1 se~timz ? n ••• 
~ 2 - Kamutay se~imi dört U Alsancakta Lezzet 
l!. y1l sonra ?lacakbr. . . ~ l ... okanta Ac;ild1 „ 
~ 3 - Ben lstanbulun 1km- ~ T k .1 d t rJJil' 

~ 
. . . ~ e m1 e§ya ve ava 1 

c1 se~memy1m. dd d 1 k ·· Alsall' 
4 B T'" k. . , ce e o ma uzere J 

~ . ay · · · ur iyenm ~ cakta Bomova caddesinoe 
se~km yazarlarindandar. k'" d 1 · 1 k 0 taY1 

O§e e a~1 an yem o a , 
'1. Not: Gazetemize gönde- n Alsancak11larm bir defa td 
~ rilecek yaz1larda bu keli- U rini bekleriz. 
~ melerin Osmanhcalar1 kul- ~ Müntazam servis, nefiS 
l!. .!_:1mlmamasm1 rica ederiz. ~ yemek, yalmz lokanatnui:d• 

U [ * J Klavuz komisyonu U bulabilirsm1z. 

~ 
~ s· d f 1 k tecriibe ara s1ra bir kelimeye böyle ij 1r e a mut a a 

iki kar§1hk §ekli koyarak, ~ ediniz. j 

~ biri üstünde karar k1lmaga ~ Alsancak Bornova caclde
9 

tt yazarlann zevkine birak- ~ kö§esi No. 101 
~ mi§br. ~ Osman Nuri ] 
~~ ... :.s•sa;••'l!i;t;;CJ;;tAJl [ D: 20 



( HaJkm Seif ) 1 HAZIRAN 

1 
K1~hklari atar ve vazhk elbiselerimizi aranz „ 

As1m sabunu 
KulJanan ne]er 

Art1k Herkes 

Ya~1k elbise yaptmrs~01z bunu zevk, keyf ve nete ile ~ 
fe)'lnebilmek i~in her halde hükiimet konag1 kar§1smda )t 

Mehmed Zeki ve biraderi 1t. 

okusun 
c;amafirda kullanmak i~in 

pek nefis ve gayet pi§kin 
LA 

Terzihanesine kO!?UilUZ. Size bu yüksek a 
sanat müessescsini tavsiyc ettigin1iz „ 

i~in bize de te~ekkür edcceksiniz )f. 
·~~~~~~~::w:::w::~~::v;:r::~~~::w::~~~~-· . ...„„ ... ip;11 

• i:llutrl 

Nihayet kurtuldum 

GRi 

G 
R 
• 1 

p 
• 1 
N 

Pil\l 

birinci nevi (ye§il sabun) ~·-
kard1k. KulJam§ta beyaz sa
bundan fark1 yoktur. Kilosu 
torba ile 17,5 kuru§tur. Ko
kulu beyaz sabunun kilosu 
torba ile 24 kuru§tur. Sabun
lar1m1zdan ~on memnun ka
hrsm1z. 

Sab§ yeri: <;ankm ~ar§1s1 
4 numara 1 

' Sabuncu ASIM l 
... „ ... „„ ... „„„„. ' 

FOTO 
M. Bilekli 

c;ivici hamam1 kar§tsmda 
Haftani sokak numara: 3 

En son usullere uygun 
elektrikle fotograf ~ekilir. 

iki ay i~in altt kartpostal 
yalmz 75 kuru~tur. Vesika 
resimleri 6 tanesi 30, tale
beler i~in 25 kuru1tur. ______ ... , - ______ , ~-~.....,.,-~ 

Mensucat 

FABRIKASI 
Kuma§lar1n1 

GEYMEGE BA~LADI 
Yeni yap1lan vc Alrnan profesörlerinin n1üten1adi nezarcti alt1nda 

<;ah~an bu fahrikantn <;1kard1g1 ku1na~larin1 

Görüpte begenmemek imkäns1zd1r 
"'rerzilerden 13u Fabrikan1n Ku1na~lann1 

isteviniz 
./ 

Cok Seveceksiniz 
Sat1§ yeri: 

Birinci Kor"on, C 0 L A K Z A D E 
Li111itet ~irketi 

• 
YÜKSEL RAKISI Y az1n s1cag1ndan korkmayin1z 

A f d K b d Ki§tn 1smmak i~in belki kömür zahmetini ~ektiniz, fakat 
Z zaman zar ID a a a a y1 yazm, s1caktan itkence ~ekmiyeceksiniz ~ünkü, elinizde, ce-

d ••k J • • binizde gezdirebil~ceginiz, masamzm, yatag1mzm kenanna rak1s1 ka ar yu se m11t1r ili§tirebileceginiz mini mini ve zarif bir el vantilitörü her 

l)· ~-!!!!'!!!!!'!!!'~"!!!!!!!!!~~!'!!!!!!'!~~~"""! ""!!"'!'""""'!"~~'!"""'"~~'"'!!!!!!'!!!'!!!~ 
1~, ha~ agr1lanndan hayat1111 dairni hir azap 1 

saat i~in imdadm1za yeti~ebilecektir. 

Sat11 yeri : izmirde Suluhan 
civar1nda l. Hüseyin Hüsnü ] tan iharetti. Fakat gripin bcni hu 

tztiraplardan kurtard1 

YAL~Ul 

Hamak ustas1 geldi POUED 
ticaretanesidir 

~:.'flF '$fl11~1JP'"fllfJ1"1qJfl''fllll'"IQJl~'~lll"lll 

h~11~·~~m::di1h!.üri!'ttt1n:tn·1:t11u~1~11 
111''"P''~"'ll~'llll~ll'!'~P.!ID! 
l~rdh~h::dlb~ •• ~.:..~·-~ .... 

f!j EMLÄ.K VE EYTAM 
Jll'"Q 

~ BANKASI 
~.'S 
IL.E 

maa1lann1 ~ ~ ft"=i 
~.~ 
E.Ä 

Mütekaidin 

1 

• 1 

• • • • 
) ,.--___ ~ iskonto eder ! 

/ r•"' ~ ~1i;q11,;q1i;1111;iw;m1,;1111;11..._,..1i;i11•;1101•;rn1;~11;111~P;q1';'11„111 ~ rt;11-; l';'I~":" 1 ~ ~'I , l1t1o1dh1u1lllltutllllo"1lfll1111lllh111llhu110hQ1flllliüillllbllllh1ulilOh111111llo111llll11ollllli;:;.itl1111illh1111llhu11ll • "' hlMlll "' htNillllfllilllhill 

( U J k S • • • Yeni 
0 ~o cuz u erg1s1n1n ~e,itleri 

o G V E 
0 

Büyük Tenzilib 
Tuhafiyeye ait bütün ihtiya~lar1mz1, hediyeliklerinizi eti 

görülmemi§ ucuz fiatlarlar izmir hükümet caddesinde 

Sen1si Hakikat 

Ulks ••nden 
t ~ az1n bogucu s1caklar1Dda, bah~ede sayfiyede ho,ca vak1t cuz u erg1s1 abn1z 
t~~111nek i~in bir tane hamaga ihtiya~ vardar. Karyola i§ini J Her yerde sab)u·. ~1arkaya dikkat Sayg1deger mü,terilerimizden gördügümüz büyük ragbet-
• liir her boyda hamak, reo;;.it av torbalari, pazar f1°leler1'1 ~~" " 8 "" ~·~~~ t ld gw c etl Ucuzl k S · 'ze yen1·den pek "Ok Po T "' ~l& • • * • „* * •w„* „• *w~!~~~~~~ en a 1 1m1z erar e u erg1m1 .,. 
L_ -r filelerini Y ol bedestan No. (3) E. Ruhi Taga ticaret- ~ • ~ ~e§itler getirdik. Fiatlar1m1z ~ok ucuz olmakla beraber pa-
"'lltsinde bulabilirsiniz. · ~ TA YY ARE SJNEMASJ T3~eJ;n ~ zarbkhk yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht ya~lanmz1 ve 
'-....._ ~ ~ hediyeliklerinizi alabilirsiniz . 

.....____________________ ~ B U G 0 N S Alacagm1z mal her hangi bir beple i1inize yaram1yacak 

~ Senenin en §en ve en güzel iki büyük filmi birden E olursa yahut ba§ka yerde daha ucuz bulacak olunamz 
YAZ 

Derime hi~ tesir 
y A Z, K 1 ~ 

I..Jüks 

~eri t 
'i ._ Y AGSIZ KREM 

11tullan1nm. 

~ beni k111n so
~•n yüz derimin 
~ fnia, ~atlamasma 
~._ oldugu gibi ya
ll\ da güne1 yakmas1-
1td_ lcarartmasma kar
~ elimdeki silih 

"lllisiniz nedir ? 

(Ferit) 
Yags1z Krem 

idir. 

etmez, Karartmaz ~ünkü . . 

'-trkez 
Depo1u Fen•t ~IFA eczanesi 

~ 1 -- KEDi A y AGI m geri getirir paramz1 tamamen ahrSIDlZ 

I• HAROID LIOYD _ UNA MERKEL ~ _ Sat~~lann11~ l~er :1.ak~t :i1uhayyerdir 
• lki saat mütemadi kahkaha [Frans1zca] ~ !@.~7G~i~~41~:~1)~~i~~~!jffifir„l„419l!J 
•w ~ 18 ELHAMRA Idaresinde Milli 

12 2 -- TaJi kU§U E • Kütüphane Sinemas1nda 

~ GUSTAV FRÖRICH _ MARIA SALVEG ~ = Yalniz büyük eserlerde rot alon 3 büyük ydd1z 
E ,en ve takrak fe tarkib film [Almanca] S e FRIDERIC MARCH - MIRYAM HOPKINS 

A y R I C A : S llltiJI PHILIPS HOLMES 1 
0 d ~ 11! tarafmdan e1siz bir muvaffakiyetle oynamlan 

• F K S ünya havadisleri M 111 

D i K KAT: Günler;n uzamas1 dolay1sile seans saat-1 a y A~AMAK KORKUSU • 
lar1 degw i•mi•tir. • llf • 

T T !lt bakiki hayattan mevzu alan a§k ve bis filmi ..._ 
Hergün: 17, 19 ve 21,15 de Petembe 13, 15 talebe ~ lißlll ; 

seans1, Cuma 13, 15 ilive seans1. Her iki filim de bü- f!J III iläve olarak, Türk filimciliginin ilk opereti : 1 
yük oldugu i~in tam bir seans devam eder. Yalmz son r!2 ""lll K ß • Ald b 

• seansta gelebilen seyircilerimizin iki filmi de görebilme- • a ar1m en1 a rsa 
• lerini temin i~in <;artamba, Per§embe, Cuma günleri • '11 üzerinizdeki ho, bir habra b1rakan 1arkdar1 
: 21,15 seansmda "KEDI A Y AGI„ filmi diger günlerde • 1 tekrar dinliyebilirsiniz e 
• "TALI KU~U„ filmi gösterilecektir. :1' i!iki =~-F_iATLAR: Salon ve Balkon 25, Hususi 45 kuruttur A 
-~~\IC• ~mm • 'II' SE A N S LA R ., 

Ucuz fiat - Serin salon - iki hii)·ük filn1 • a ' 
FIA TLAR HERGÜN ve HER SEANSTA tQ ,. 15,30 - 18,30 - 21,30 1 Kanm Beni Aldabrsa 12 Yqamak korkusu 17 - 20 

35 ,)0 Kuru~tur Per1embe ve Cuma günleri 14 te bqlar 



Sahife 4 

K1skan~l1k 
Yüzünden bir 

cinayet 

( Halkm Sesi ) 

-

Y ARIN HAFTA TATiiJ 
-.__...........,.,..,..,.....,.._ ____ .. oo•+ ----

E ·l~ ;,ieh7i·.7 A"s~' i :lstanbulda bulunan Yunan ve sab1k Osmanh· 

Hafta ve Bayramlar Ta 
kanunu avnen 'udur 

Evv 1ce havadi 1 ~ekii~~e : ß u ~~ddcde . . ya.2il1 ~ 
tabanca ile öldüi·d{~ 

Karaman (Hususi) - Ka· 
ramana iki saat mesafede 
Fideri~ köyünde bir cinayet 
olmu§tur. Bu köyde Mehmed 
admda 32 ya§mda bir gen~ 
oturur Mehmedin iki kar1s1 
vakd1r. Fakat 25 ya§mda 
Ay§e admdaki bir k1za da 
göz koymu§, bu k1z1 evlen· 
mek vadile evine götürmÜ§· 
tür. 

Mehmet ertesi günü Ay
§ey, köye yakm Boyah dere· 
de eni§tesi Mustafa ile ko
nu§urken görmü,tür. Buna 
k1zarak: 

- Sizin ikinizi de temiz
leri ! 

Diye tabancosm1 ~ekmi§, 
Ay§eye ate§ etmi§tir. Ane 
yarah olarak yere dü~mü~
tür. Mehmed h1z1m alam1ya
rak diger kur~unlan da Ay
§enin üzerine s1km1km1§br. 

Mehmed bundan sonra 
köye giderek Aneyi eni§· 
tesi öldürdü diye haber ver
mi§tir. Fakat derhal tahki
kata br§lamlm1§ ve cinayeti 
Mdhmedi11 i~ledigi anla!11l
m1§br. 

Mustafa b1rakilm1§, Meh
med yakalanmi§br. 

- - +-•C>4-+--

Deniz sporlar1 
Bugün n1crasin1le 

a~1lacak 
izmir Deniz sporlar1 yurdu 

a~1lma §enlig i bu ak~am saat 
15 de yurdun binas1 olan 
esgi Gifre banyofarmda ya
pilacakhr. Yurdun a~im ~an
liginde ge~en sene yelken 
birinciliklerinde derece alan 
yalkencilerimizin ald1klar1 
§iltler merasimle dag1tdacak
t1r. 

Bu münasibetle aksam 
yurd binasmda bir garden
parti verilecektir. 

---=--l'iJ(jir---

Bayrakl1 
Yolunda 

- Ba§taraf1 1 incide -
man tevkif edilmi§tir. 

Vaka haber ahmr ahnmaz 
müddeiumumi muavinlerinden 
Bay Ali mahalline giderek 
tahkikata ba§lami§br. 

<;e~meli Hasanm kamyo
nunu kullanan §Of ör Hüse
yin oglu Alinin vokada hi~ 
bir su~u olmad1gmdan öy
gen ~b1rak1lm1§br. Tahkikata 
devam olunmaktad1r. 

8°0000000000000 s Tezgahtar s 
8 Bavan Aranryor 1 1 Ort~ tahsilli, bayan ve 
R bay e§yas1 satmak üzere 
8 tezgähtarhk yapmaga muk-
R tedir bir bayana ihtiya~ 1 vard1r. istiyenler ya mat-
R baam1za veyahut (3811] re 

~~ 
Telefon 

No. 

ordusu zabitleri Habe1istana m1 gidivor? 
Selänik ( Hususi ) - Burada ~1kan ( Progre ) gazetesi Romadan a1arak ne§rettigi bir 

haberde, isyana i§tirak ederek bilähare istanbula firar etmi§ olan Yunan zabitlerinin ög
retmen olararak Habe§ hükiimeti tarafmdan ~agmld1klarm1 yaz1yor. 

Gene ayni babere köre, Yunan zabitlerile beraber eski Osmanh ordusuna mensub olan 
ve §imdiki Türk ordusunda bir Alman olan zabitlerden baz1larm da Yunan zabitJerile bera
ber Habe§istan tarafmdan ~agr1ld1g1 söylenmektedir. Bu Türk ve Yunan zabit grubunun 
yakmda iskenderiye ve Sudan yolu ile Habe§istana gidecekleri haber veriliyor. 

HALKIN SES1 - Yar1 resmi, " Oriente „ ltalyan Ajansmm 1stanbuldan alarak ne§ret-
tigi bu haberi ihtiyatla kar~1lamak läz1mdir. 

a s r.::~ ~~ a ~!i ri~: :~~ r,;;i: 

in2ilterede yap1lan yar1§ Pie 
bisitine 1,500,0JO ki§i girdi 
Londra 31 (A.A) - Ulunslar kurumu ingiliz birligi tara

rafmdan düzgülenen bar1§ plobisitina Londra ahali§inden bir 
milyon 500 bin ki§i girmi§tir. Özel siläh tecimeniniu yasak 
edilmesi hakkmda toplanan oylarm 487,636 s1 bu yasaktan 
yana ve 37,364 ü de kar§I ~1km1§br. 

Diger taraftan sald1rgan bir ulusa kar§i süel telbirler 
ahnmah m1, almmamah m1? suretinde sorulan bir sorguya 
86,664 ki§i hay1r ve 878,875 ki11i de evet demi§ti. Bundan 
ba§ka 575,061 ki§i yad süel berkitelere taraftar olduklarm1 
bildirmemi§lerdir. 

Lord Robert Sesil bu plebist sonuncunun parlemento üye 
lerine ve genel oya bildirilecegini söylemi§tir. 

8 ~ 8 B ru ~ 00 

Frans1z - ingiliz - Leb hava 
gÖrÜ§meleri 

Paris 31 ( A.A ) - Gazeteler bay Laval ile lngiliz ve 
Leb el~ileri arasmdaki görü§melerin bir hava lokarnosu ya-

p1lmas1 ve Memel statüsünün zamini olan devletlerin Lit
vanyaya kar§I bir nota göndermeleri hakkmda gelmi§ ol
dugunu yazmaktad1rlar. 

Bu notada zamin devletler Memel statüsünün noktas1 nok 
tasma gözetilmesini istiyeceklerdir. 

~' 111„111 

• ' 
lfl''.111 „--

lngiltere ile lrlanda aras1nda 
ki münasebetler düzeliyor 

Londra 31 (A.A) - Bay dö Valeranm irlandanm ingil
tere ile yeni anla§malar bag1tlanmasma egin oldugu suretin
deki diyev burada eyi ker§1lanm1§br. 

lngiltere hükiimeti hayvan ve maden kömürüne ait ingil
tere-lrJanda takas uzla§masm1 geni§letmiyi haz1rd1r. 

Dominyolar bakam bir diyavinde irlanda delegesinin a§a· 
g1daki sözlerini söylemi§ oldugunu bildirmi§tir: 

ingiliz siyasas101 saghyaruz. Siyasal anla§mazhklar1m1za 
ragmen ve yabanc1 memleketlerde irlandanm ingiltereye 

kar§l kullamlacak alet oldugu anla§1lm1§ ise bunun yanh§ 
oldugunu a~1k~a bildiririz. frlanda bu gibi ereglere alet 
olm1yacakbr. 

~ M 
Burla biraderler hava kuru 

muna 1000 lira verdiler 
Ankaar 31 ( A.A ) - istanbul tecimenle1 inden Burla kar 

de§ler Türk Hava Kurumuna 1000 lira vererek hava teh-
likesini belen üyen yaz1lm1§br. • 

11111111 
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Paris borsas1 Cuma 
a~1lmad1 ••• 

•• •• gunu 

Paris, 31 (A.A) - Eko dö Pari gazetesi Paris borsasmm 
bugün a~dm1yacag1m yazmaktad1r. Borsa cumartesi günleri 
hi~bir zaman ~ah§mamakta oldugundan ancak pazartesi 
günü a~1lacak demektir. 

S S S ~ M 

Türk ve Yunan donanmalar1 
mÜ§terek manevralar m1 

yapacaklar? 
Atina {Hususi) - Yunan donanmasmm Türk sularma 

yapacag1 ziyaretten bahseden bahriye bakam bay Dü~manis 
Türk ve Yunan donanmalarmm yapacag1 mü§terek ziyaret
lerin aradaki dostlugu takviye cdecegini söylemi~tir. 

Bahriye Bakam Türk ve Yunan donanmalarmm mü~terek · 
manevralar yapabilmeleri imkänlar1m and1rmakta oldugunu 
söylemittir. 

Atinada 
f;1kar1lan 
Heyecanh ~ayialar 
l'ekzip ediliyor 

Atina - Halk arasmda 
pek ~ok heyecanh §ay1lar 
d0Ja§maktad1r. Diktatörlük 
ilän edilecegi se~im yapila-
cag1 hükumetin memleketi 
kanunlarm fe~kine ~1karak 

idare etmekten ba~ka ~are 
· kalmad1g1 kanaatine vard1g1 

gibi bir ~ok kimselerin ag
zmda 1srarla söylenen bu söz 
Ier hükümet tarafmdan res
men tekzip edilmi§tir, 

Bu tekzipte, ~1kar1lan §a· 
yialarm hi~ birisinin ash ol-
mad1g1, se~imin yap1lacag1 
vc hükiimetin parlämetarizm 
usullerden ayr1lmag1 hahrna 
biJe getirmedigi bildirilmek
tedir. 

Ba§bakan M. <;aldaris ya
rm burada a'r1lacak ahali 
partisi kulübünün a~1h§ rcs
mindc bulunarak siyasi bir 
söylev verecek ve re jim mes
lesinden de bahsedecektir. 

Hi mm et 
Pehtivan 
1 ~tilvon lira istivor 
istanbul (Hususi) - Bun

dan iki sene kadar evvel bir 
antrenman esnasmda Hirnmet 
pehlivanm kolu kmlarak Al-
man hastanesine yatmlmt§ 
ve burada operetör Orhan 
Abdi tarafmdan kendisine 
bir ameliya§ yap1lm1§br. Hik
met pehlivan bu amcliyatm 
fena netic<;: vcrdigi iddiasile 
mahkemeye müracaat edc-
rek hastane ile operelör 
Orhan Abdi aleyhind~ bir 
milyon lirahk bir tazminat 

davas1 a~m1§h. Bu dava mü
nasebetile ehli vukuf s1fatile 
doktor Akif ~akir bir rapor 
vermi§, Orhan Abdi bu ra
pora itiraz ederek Müddei
umumilige müracaat ve Akif 

~aI<in ehli vukufluk vazife-
1 sini. suiistimal eyledigini id

dia etmi§ti. 
Bu hususta tahkikat yap

makta olan Müddeiumumilik 
profesör Nissen: operatör 
M. Memal ve doi;ent Kä· 
z1m lsmailin maliimatlarma 
müracaat etmi§ bunlar da 

bir rapor vermi~lerdir. Son 
verilen raporla evvelce Akif 
~akir tarafmdan verilmi§ olan 
rapor arasmdaki mübayene
tin telifi i~in her iki rapor 
da T1bb1 Adliye gönderil
mittir. 

ynzd1gumz ve bugiinden 1h· gUnlermm ve bmnc1 Ill• 
baren tatbik olt!nmaga ba11· de yaz1b ulusal bayrarol11 
hyan bu kanunu a~ag1ya ay· ve 30 tadil günlerinin b 
nen naklediyoruz : yerlerin kapanmas1 lll 

Madde 1 - Ulnsal bay- degildir. 
ram yalmz Cumhuriyetin ilän Madde 3 - Hafta . 
edildigi 29 llkte~rin günüdür. pazar günüdür. Bu tatil 
Türkiyenin i~inde ve d1§mda saattan eksik olmamak 

1
, 

devlet adma yalmz o gün re cumartesi günü saat 
toren yap1br. Bayram 28 ilk ba§lar. Halkm yemese if, 
te~rin ögleden sonra ba~la- i~mesi ve geyinmesi gib• 
mak üzere 29 ve 30 günleri ruri ihtiya~larile alikab 
devam eder. veri~ ~dükkän ve mag 

Madde 2 - Genei tatil hakkmda cumartesi 
günleri ~unlard1r: tatil kanunu hükümleri t•t 

A ) Zafer bayram1 istikläl edilemez .. 
sava§mda son zaferin kaza· Madde 4 - 2.5 H 
mld1g1 30 Agustos günü, 1325 tarihli 23 nisau 1 

Bugün Milli Müdafaa ba- tarih ve 112 numarahr 
kanhg1 tarafmdan hazirlana- ilk te§rin 1339 tarih ve 

cak programa göre Süel to- numarah, 19 Nisan 1341 
ren yap1hr. rih 628 numarab, 1 Jif 

B ) Ulusal Egemenlik bay- 926 tarih . ve 795 numal• ~ 
ram1 22 Nisan ögleden sonra nunlarla Ikinci känun ,l_m 
ve 23 Nisan günü. tarih ve 394 numarah :,? 

C ) Bahar bayram1 May1- tatili kanununun birinci dJ 
ym birinci günü. desinin son f1kras1 kal 

D) ~eker bayram1, ü~ gün m1§br. 
Bu k•' 
tarihiod' 

E) kurban bayram1, dör Madde 5 
gün 

F) Y1l ba§1 günü. Her y1l 
birinci Känunun 31 inci gü
nü ögleden sonra ve 2 inci 
Känunun birinci günü. 

hükiimleri ne§ri 
mutebsrdir. f/J 

Madde 6 - Bu ka 
hükiimlerini icra vekilleri lt6f 
eti yerine getirir. 

Su fdeposunda 
1 
Normandi 

bir kad1n ölüsü Amerikaya 
Bütün 'f crkos Sll deno Hareket etti 
vc yollan tcn1izlcnivor Paris (Radyo) - Dünf 

istanbul (Hususi) - Edir- nm en büyük gemisi Not'_ 
nekap1 haricinde T erkos su d A · 'lk f t' man i menya 1 se e , 
deposunda genc bir kadm yapmak üzere Havrden b' 
ölüsü bulunmu§tur. Yap1lan d · b' reket etti. N orman in1n 
tahkikat neticesinde bu ka- .,a' 
dmm Karagümrükte oturan ilk seferi münasebetile ,-

tün §ebir, bilhassa lilO 
ve iki gün evvel Fatih bele- ,-
diye dairesinde nikähi kiyi- k1sm1 Frans1z ve Amerik 
larak evlendirilen Bedia is- bayraklarile donanm1§b· 

d b 
·-

min e genc ir k1z oldugu 
anla§1lm1§br. Bediamn su 
deposuna nas1l dü§tügü tes
bit edilmemi§tir, gezerken 

,,Erol" 
mürett~batl 

dü§tügü zannediliyor. Gcn1i sahibi aleyhifle 
Mesele ~arbayhga bildiri- -

lir bildirilmez depodan bütün 
istanbulu yay1lan su borulart 
kapahlm1§ ve depoya su ve
ren su borular1 da dogrudan 
dogruya istanbul su borula
rma baglannn§br. Derhal de
ponun sulan bo§alblmag ve 
deponun temizlenmesine ba§
lanmt§hr. 

Herhalde 
Akl1ndan 
Zoru Vard1 ! .. 

Dün Kar§iyakada Süley
man Aga sokagmda oturan 
Veli oglu Muharrem bir aile 
meselesi yüzünden gayri ta
bii hareketler yapmaga ba§· 
lam1,hr. 

Muharrem evvela kar1s1mn 
üzerine salduarak kadm1 ba
§mdan ta§la yaralam1§ bun· 
dan sonra evin i~inde eline 
ge~irdigi bütün e§yalar1 k11-
maga koyulmu§tur. Muharrem 
bu da yetmiyormu§ gibi evin 
bir tarafma toplad1g1 e§yala
rm1 ate§leyerek yakm1§br. 

Yap1lan §ikäyet üzerine 
Muharrem tutularak karakola 
götürülmüf, burada da bat1n1 

dava a~tilar 
Istanbul (Hususi) - tto1 

vapuru sahibile <;ark~1baf' 
tels1z memuru ve müretteb~ 
arasmda ayhk alamalll 
yüzünden ~1kan hädiseniO 
ara§hr1lmas10a Liman ba11'•

11 

hgmca devam olunuyor. 
Y edi aydanberi aybklat1111 

alam1yan mürettebat vaPo' 
sahibi aleyhine ortaklas01 

bir alacak davas1 a~m1tlard•~· 
Diger taraftan gene gern•" 

de memurlar ve lostromol•' 
hädiseyi anlatan ve armator" 
~ikiyet eden bir dilek.fe 
haz1rbyark Ekonomi BakaO" 
bgma göndermi§lerdir. 

Erol vapuru sahibi de kell" 
disinin tehdid edildigi, ~ 
mide tahribat vücude ge~ 
rildigini, Kumanya ve k.. 
mürün kasden israf edildi" 
gi iddiasile layfalar aleybio' 
takiba islmektedir, _ 

--~;;rlara vurmaga ve bai'" 
np ~agrrmaga ba1lam11t1r· .1 

Muharrem, bu gayri. ta~ 
hareketler üzerine tibb1 a afl 
ce mü,ahede altma ahnlll. 

1 
i~in Memleket hastane•111 

sevkedilmittir. 


