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( Diinkii Sa) 1dan Devan1 ) 
hat ve ~etcb~ü husu.„li ~ t6k ' hi~ benz yiyen Misyoner vc 1 . V ADI M,bSELESi 

bik edilen son ~nlc1lab 
shnlerinin kabulüdür. 
Ye kadar bir ailenin 
lif uzuvlarmä ayni ismi 
k adet ve an1ancsi 
d degildi. <;ot:uldar 

Uri olarak ba balarmm 
~ini almad1klan gibi 
•rda muhakkak zcvc-

isimlerina kabul et
tri i~in tabiatile kan

. r meydann gelirdi. 
?~ kaclar aile istninin 
'gi hissedilmemi~ti. Fa 

1nlann yeni yü isel-
\'e aile kanun!arinm 

•afahab böyle her aile 
. „ isim kabul edilmesiHi 

bir mes1ele haline 
· Böylece Tiirk vatan

l'lna bir aile i'>mi La..bu 
n bir iaman tayin edil
. Bu sur\;tle ilk defa 
, Türk aile hayatmda 

11 ane tesis etmi§tir. 
lltiirk Türklerin ilk ba·· 
.nanuoa geien Atntürk 
; almi§hr. Babam da 

Ve m~hur mänäsmn 
Sanh ismini kabul ct

l', aöylece äilem ve ya-
krabam1zla birlikte bir 
llhnda toplanmi§ oluyo-

'iENi T AI ISIL 
l.ln tatbik ettigi bir~ok t ink1lä: lar arasmda 
1 rnemleketlerds aeya-
-.. - Nii_ ... ....__ 

llk1nda bu ~ok merakh 
}'k (Halkm Sesi) nde oku

flc· s1n1z, 

•ttci sahifemizdeki in-
~~." Hayvan m1?) adh 
'IQ• resmini görilntlz. 

hemmiyet Vt'rmi~tir. Türk lt adam1 g rupl"'rma aynl-
gencHgi bu stiretle yeni sm1f mi§h. 
halklerle temas ederek feni ilk grub idealis, iyi kalbii , 
vctaze fikirlcrle memlekt\tine ba~än da dar dü~üuceli e. -
dönecektit'. kek ve kadthlnrdan mürei<-

Ben de Atatürke imlln et1: keb plup lüzumundalt fn:dn 
mi.lkemmel bir O,;:istiyan ha-tigim i~in tahsiJimi ikmai 

maksadile Amerikaya geldim 
Türkiyede tam;hg1m Ameri
kahlär benim istigrab1m1 mu
cib olmu~iu. Bunlar birbirlne 

~ ~ M C!2 

~· 

yah ya§amagä a1t11u·;b:d1. 
lkinci grubda halk1 ehsploai 
eden ve az mukabi'indt! E:n 

] Sonu 6 1nc1da ] 

~ ~ . " 

i 
Bu sene iyi bir istekle 

kar11Iap.cak 
Bu scnc kuru nztlm p1}'..i- Almanyan1nda üzüm talib-

sasmdn canh ,,~ faydah ha- leri le. ba~lam1~ gibidir. Ev-
rekei:1er görülccegi l\uvvetle velki i,SÜD §'hrimir.! gcl.!n 
\imid ectilmel,,,tedir. Alman tccimenlerindcn Pol 

.. Hav1zmä1t, biihassa üzüm ic:-
Uzümlerimize istek ~imdi - -r 

lerile me~gul o!malctadir. 
den kendisini göstermi§t:r. Bay Pol Hauzmnn bir ~ok 

Ge~enlerde ulivrc fiatla- üzüm ihracat~1Jar1 iie temas 
rmda ~ayam di!,kat bir hn- etmektedir. 
su iyet görülmü!ltü diyebiliz- Bu zatm ayni zamanda 
ki, ~imdiye kadar alivrcciler lzmirden AJmany. ya ya~ ü-
bu derecede insafh harcket züm ihracah i§i!c de me§gill 
etmemi§!erd.ir. olacag1 haber almm1~br. 
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Ir ~ad1r1 bast1lar, 
k1z1 kald1r1Id1 

bir 

izmirin zab1ta vukuabm 
takip cdenler Izmir civarm
da bilb.assa Burnova muhi-
tinde s1k s1k ~ad1r basma 
hadiselerinin olduguuu bi-
lirler. 

Mahkeme do~ya~armm da 
olduk~afeci k1smm1 gcne bu 
b.iskm dosyalar tc§kil et
mektedir. 

Evvelki gece gcne bir ~a

d1r baskm1 olmu~tur: 
Bornovanm Kara~am kö-

yünde lbrahim oglu Yusuf 
isminde kanun tammaz bir 
adam yanma gene kendisi 
gibilerden iki ki1i daha ala
rak Mustafa oglu Beldrin 
~admm basmt§br. 

Bu i;ad1r basma neticesinde 
bü adamm Bekirin; henüz 10 
ya§mda bulunan k1z1 Fatmay1 
alm11 ve ka~m11tir. 

1 
Bu fac1a cidden nazllr1 

dikkati caliptir. 10 ya~:nda 
bir k1z acaba hangi hisle1 e 
tabi ol"1rak ka~1rd1lar? Bu 
~ad1rlarm gözlerind.! henüz 
mesken mefhumu maliiru de
~ ·r ·d· ? g1 m1 1r ... 

Görülüyor ki ·bu a~iretler, 
henilz ii;timai bir yara olmak 
tan r;;km1§ degildir. 

<;al1lar §ehre 
girmiyecek 
Tarzm bakanbgmm verd1g1 

bir emir üzerine, fmnlarda 
yak1lmakta olan ~ahlarm 
bundan böyle §ehre girmesi 
yasak edilmi~tir. 

hbayhk bu y~saäm kald1-
r1lmas1 i~in bakanltk nezn
dinde te§ebbüsatta bulun
mn§tur. 

c7r• P_,~ 

L.in1an genel direk-
törlügü vekili oJdu 

B~y doktor Hulfisinin isti
fas1 ftZ'""'ine a~.k bulu.,-n 
1i N:n i$leri gcnel rlirektö:
lügüne vek5leten di1·C!ktö: 
mua vini Bay Ha~n et Dülge 
tayin edi1mi~tir. 1 

(:ok ~a'u{can ve kerdisini 1 
ha 1 He st vdi• mi{! hir zat 
o•o:...:'1 Say Hn„meti tebrik ede 
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Dün ak§am baz1 semtlerde 
ekmek yoktu 
- -·- „... Ta 

11lBAY" nu· ISE DE EL A 11TI 
izn1itde bir cl mP.k buhram dmt~ ve mesele ilc ~ok ya

\u. ·<l.I' d~~r. ·l.h: hirrbir müba- 1 kmdan aläkadar olmu~, Bor-
lf" '{ i<l <l\'Vllr .:>'"h!emez, \.Ün- sada tetklkat yapmi!jhr. 
l ü i.ic; 1 h'!.s !:!l.0.ndür ekmek K1ymetli Hbay1m1z bu gay i 
f, t 1 

_ i k lo bar:mda yetmi§ tabii vaz1yeti ~ok k1sa bir 
para artb. zamanda düzeltecegine em• 

Bu ii~. be11 gün icinde niyetimiz vard1r. 
ekem bu!makta mii~külät ~e- Esasen tela~ada mahal 
kenler „oldu. Mesela ,dün Göz yoktur; halk. uncu ve fir1n• 
tepe ve civarmda ekmek ' cdar tarafmdan birgün gcldi 
almaga muvaffak olamt} arak ekmekCJiz b1rak1lacag1 endi· 
s1k nh ve 1ztirab i~inde ka- §Csini akdJanndan ~1karma• 
l nlar da oldu. lid1r. 

Vaziyet oldukca mühimdir; i~e ilbayimizm el atmu1, 
hi~ yoktan bir ekmclc buh- ' bu mes'elenin en ktsa u-
ram yaratilm1§ bulunmakta- manda en iyi ~ekilde halle-
dJJ". ßunun~in kiymetli ilba- dilecegine käfi bir tcminatbr. 
y1m1z General Käz1m Dirik Bundan ba~ka llbabp _. 
vaziyete dünden itibare el riJe $arbayhk taraf1ndan 1000 

1:;1 ~'111 ~II 
i;...11 tit:'1 111„1 I ~uval UD sitoku VÜcuda re-

1 tirilmi§tir. Bu unJar, ihtiya~ 
• hissedildigi anda ~arbaybk 

l tarafmdan f111nlara dajila· 

0 ~ 11,9 a""a~wnda d1•gv er 6ir rocuk \ .;:ak ve §ehirde ekmek1ixlik 
Ull w. ~n ,; husulüne meydan biralulma-

„lüsün„ de meydana ~1kard1 'yacaktir. , ••• 

Kar~iyakada fasttdüf ~aye- ~~cuga. aittir ve bi!' torba J y a..,, mur 
siade 1ki \'.Ocuk cesedi eid~ ti;tnd!!dir. V • • t' g 

d"I . . Zapita bu ~ocugun k1mm ß J d 
e Ci rri§ttlir. d b ' • • Salih tarafmclan denize atild1grn1 ac 8 1 

ese er en n·1s1 k K k d z y 
. . . l a„a~tmr eri ar~iya a a a- f Denii.li muhabirimizdea al-

pa§a caddesmm dcmz \:ena- fer sokagmda Ayfe admda , 
rmda ~öp~ä tarafmdan yosun bir lrndmm ~ocuk dü,ürdügü ' d1g1m1z hususi bir mektupta. 
lnr arasmdan ~1karilm1~hr. haber almmt§ ve tahkikata Kulaönü ve Egirdirde dln• 

Bu cescd yeni dogmu~ ve , bu cihetlerden ba~lanm1 tir. den itibaren yagmur yagma-
henuz göbegi kesilmemi~ bir 1 ßayan Ay§e evlidir , dört ga ba1lad1g1n1 bildirmektedir. 

ayhk gebe iken bir kaza Yagan yagmurun az olmak• 

B y H0 tlere 
Suikasd nu yap1Jd1? 

Istanbul 20 (Özcl} - Eks
hange Telgrafm Berlin ay
tan (muhabiri) Berchtesga
den' de villäsmda istirahat 
etmekte olan Alman cumbur 
ba~kam Bay Hitlere suikasd 
yapild1gm1 bildirmektedir. 

Muhabirin verdigi malii
ipata göre suikasd netice
sinde Führerin yaveri ag1r 
surette yaralanm1~br. Bay 
Hitlere bir~ey olmami§br. 
Suikasd haberi Berlinde giz
lenmektedir. 

neticesinde ~ocugu dü§ürdü- la beraber, devam edeceii 
günü ve ~ocugun bah~eye tahmin cden hatbn sair ia· 
gömüldügünü söylemi§tir. tasyonlarmada yagmur yaj'-

Yap1lan ara~brmada ~ocu- digi zannedilmektedir. 
gun cesedi bah~ede gömülü • 
olarak degil, otlar arasmda Trabzon ha::lisinden ion• 
bulunmu§tur. 

Adliye ~imdi bu iki ~ocuk 
1 

ra Ankara ve Trakyada bol 
cesedi etrafmda tabkikab yagmurlar yagd1g1 telaraf 
derinle§tirilmi§tir. haberi olarak ahnm1fbr. 

•t•u1,.n o • ••U"tu1 • ..,..,.„,.„. •~tt UtfllUlt lltlllttUUlllUlllUUUUUUHtlttllUUHllUtl ...... „ ......... -..---

Sulhun mezar1 ba§1nda 1 

Uluslar kurumu - Öldürmemek 1~m ~ok ~ahtbk, fabt 
ne yazik ki ecelin pen~esinden kurtulamach. 
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~ MOKAFAT~I ROMAN BAY IBRAHIME ~I 
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Bunu SiZ ß~Iaca smiz » üyü b • r enizelosa 
Yazan: SIRRI SANLI ~ te§ehb .. s kar§l yeni bir 

1 Sovyetlerle 
Romenler 

Nufus say11111 

1 2 - :\(~)l:rt - „ ·~ • ~ - Suikasd nu haz1rlann11~ 
Yurdun her yan1na ha- Atina, ( Özel) - lsken

Ders v.ermek istiyenin kendilva postalan i~letilecek deriyede pkan Tahidromos 

Bir anla~n1a m1 
yapacaklar? 

Genei say1m itinin esas101 

te1kil eden binalann nuJP1' 

ralanmas1 i11i, say1m günliJlt 
kadar temamen bitmit ola· 
cakbr. 

aldlgv l ders•. . gazetesinin, Paris muhabirine 
atfen Venizelosa kar~1 hir 

Simsann karu1~ Melek, 1 - Biz bir komedi oyna- suikasd haz1rlanmakta oldu-

Berlin (Rardyo) - Romen 
Di~ i§leri Bakam M. Titüles· 
koayakmda Pal"ise gidecek
tir. M. Titülesko Sovyetlerle 
Romanya arasmda bir and-

Numarataj i1i esas itiba' 
rile bitmi§ addolunabilir; yal· 
mz yanh§hga meydan verIP7 
mek i~in yapdan numarataJ banka direktörünün kom~usu mak istedik. gu yolunda verdigi haberleri 

Leylänm evlerine girdjg:i za- - Bizim de oynad1g1m1z Atina gazeteleri d e yaz1yorlar. 
man büyük bir §a~kmhkla bir komedi idi. Fakak ko- Bu muhabire beyanatta b:.!- 1 
kar§1lanm1~b. Leylä; banka- camz pek ~abuk alev ve ate~ hman Venizelos kcndisine ' 

la~ma imzalamas1m arzu eden : 
Frans1z hükumeti ile bu me
sele hakkmda konu§acakbr. 

teftit edilmektedir. 

Köylü toorak 
sahibi oluyor cmm evinde olup biteni ha- almi§sa bunda beniru su~um kar~1 zamnn zanum bir~ok 

brlam1§ gibi davranarak bek- ne? suikastlar haz1rland1gm1, 6 
Siyasal mehafilde bu ziyare
te büyük ehemmiyet veril-

1 
lenilmiyen misafirine güler - Sizde mi bana bir ko- haziran 1933 su1 kastmm da 
yüzle yer gösterdi ve : medi oynamak istediniz, bunlardan biri oldugunu söy- 1 mekt~_d_ir_. _::a>c--- Viläyetimjzde bükumete 

- Buyrunuz, te~rifiniz bizi bu, <logru mu? Jemi§tir. 
ihya etmi~tir. - Sizin komediniz kadar j Komünistlerin. 1 

uhakemesi 

ait veya metruk mallardaO 
bir~ok ~if tliklerin köylüye 
dag1hld1g1 malumdur. 

Diye bir de iltifat savur- dogru, yani gulmek, alay et-
du, MeJek, soguk kanl1l1gm1 rneK i~in tertip olunmu§ bir 
muhafazaya ~ah~maga daran- oyun. 
d1k~e suguk bir tav1r takma __ Bu oyun kirne kar§l 
rak mukabelede bulundu: 

-Sizinle bir ka~ söz ko
DU§D'ak i~in buraya kadar 
gelerek sizi rahatsiz ettim. 

- Buraya gelmeniz, birciz 
evvel söyledigim gibi bizim 
i~in bir §erefdir. 

- Sizden bir§ey sormak 
istiyorum. 

- Emirlerinizi bekliyorum. 
- E .;taffurullag anlamak 

istedigim §ey, koca'llm sizi 
veya sizin kocam1 bukadar 
~buk ikna i~in kullamlan bl-
11m1n ne oldugudur? 

- Ayni soruyu .ben de si
ze, banka direktörü ile bah
~enin kameriyesinde ge~n 
tatb dakikalar1 ~ )laz1rlayan 
Füyü hakkmda sormak iste
yorum. 

fzmir 2 inci icra memur- : 
Jugundan: 

~ahabettine bir k1t' a ipö
tek senedile 1440 lira ver
mege bor~lu Ratibe Ane bu 
borcnna kar~1 uhdesinde olan 
tapunun 335 eilt ve 91 sahi
fesinde kay1tb ve Kemeralb , 
sokagmda 290/294 numarah 
bir hab dükkanm 24 hisse 
itibarife 22 hiss~si arbrmaya 
~1kanlm1~br. ·: 

Dükkämn tamam1 2200 
lira k1ymeti muhammeneli olup 
tarihi iländan itibaren 30 

! 

o:.. nand1? 

- Kocawzm size kar~1 
besled1giüi her yerde söyle
d1gi sadakabm bir imtihan 
et11.ek istedik ve bunun i~in 
de biri ile bir bahs tutu§tuk 

- Kiminle. 
- Bay Necib Atilganla. 

- Demek kocam bu imti-
handa kazanamadL 

- Esasen böyle bir imti
hana her hangi erkegi sok
sak hi~bir zaman snuf ge~e
mez, tepe taklak yovarlamr. 

- Halb1..1ki ben seninle 
bugün kavga etmege, size 
iyi bir ders vermege karar 
vermi~ ve dogrusunu isterse 
uiz; bu kararla buraya gel
mi§tim. 

1LÄN 
Bir bor~dan dolay1 haciz 

altma alman biribirine mü
teallik e§ya 25/6/935 Sah gü
nü sa:::.t 12 de a~1k arbrma 
suretilc yeni müzayede be
destamnda sahlmaga ~1kan
lacakbr. 

Bu arbrmada mahcuz e~
ya mahallinde k1ymetin yüz
de 75 §ini bulrnazsa ikinci 
arttrmas1 28-6-935 curna gü
nü saat 12 d e yapilacakti.: 

isteklilerin o gün o saatte 
yeni müzayede bedestamnda 
haz1r bulunmalari ilän olu-
nur. 

1 

1 

Baymd1rhk Banani 
ALi <;ETiN KA Y A 

Ankara (Özel) - Baym
d1rhk Bekanhg1 bava yolbn 
i~Jetmesini tanzim i~in c~:;a ~h 

~ah~malara giri§mis bulunu
yor. Bir taraftan bu i~letm e

miye aid ve mevcud malze
me ve vas1tala devir ahn-

makta, bir yandanda yeni 
tesisat i~in ~ah~1lmakta, pro 
jeler haz1rlanmakta, temas
larda bulunuJmaktad1r. Mem-

leketin her yamm muntazam 
hava postalarile de birbirine 
baghyacak olan bu yeni ida 
re ilk i~ o1arak Ankarada 
bir hava istasyonu tesis ede 
cek vc yeni yolcu tayyare
leri alacakbr. Y cni idarenin 
nakliyat ve seferlere iki üc; 
ay sonra ba~hyabilecegi an
ht§1lmaktad1r. 

Y olcu ve e~yn ta§iyac~k 
yeni hava gcmileri sahn ahn 
mas1 1~m temaslara ge~il-

mi tir. Hava istasyonu da 
~imdiki ko§U yerinde tesis 
edilecektir. Ankarada yeni 

bir stad ve ko§U yeri yapil
makta oldugundan buras1 

bo§alacakhr. Yap1lan ilk te§ 
kilät bu meydanm istasyon 

ve u~u§ sahas1 olarak kul
laum1ya pek elveri~li oldugu 
nu göstermi~tir. 

~ ~ ~A~ '"'"' ~~ II "' \;y;,J 
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müddetle a~1k arbrmaya ~·· 
kar1lm1~br. talip olanlarm 
k1ymeti muhammenenin yü2-
de yedi bu~ugu nisbetlnde 
pey ak~esi veya miJli ban
kamn teminat mektubu ver-
meleri artirma 2217/935 tari
hine müsadüf eden Pazartesi 
günü saat 11 de dairede ic
ra olunacakhr. Mü~terilere 
ait 86~0 numarab dosya irae 
olunacag1 gibi fazla izahab 
läzime dahi verilir. Taliplerin 

;;;--'V~""';t~·I r ...... a_.~ ..... m...,. __ .,.,.t...,.a ...... ah...,.-h ....... ~""· d ....... ii""· ,...b..,.,a,...k"""i II 

kalmak iizerc arhranm on 
be~ gün daha temdit ediimek ' 
suretile 7-8-935 tarihine mü-

bu hususun daireye tallik 
olunan a~k arbrma ~artna
sini 30161935 taribinden iti
baren okuyabilir haklan ta
pu sicilile sabit ohmyan ipo· 
tekli alacakhlar ile digcr alä-
kadarlarm ve irtifak hak 
ahiplerinin bu bakJarm1 ve 
u '1u-.usla faiz ve ma .rafa 

d.11- olan iddialar1m evrak 
rn ·· s,itclerile yirmi giin i~.n

J,.. ci a dairesine bHd"rmdc i 
~ 

sadif eden ~ar~amba günü 
saat 11 de gayri menkul en 
~ak art1rana ihale cdilecck-
tir. Sat1~ pe~in para iledir 
mal bedeli ahnmadan teslim 
edilmez mal bedeli verilmez 
ise ihalc karan feshedilir ve 
kendisinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimse arz 
etmi~ oldugu bedel ile e.lma-
ga raza olursa ona ihale edi-
Jir o da raz1 olmaz veya 
bulunmazsa icra dairesince 
hemen on be§ gün müddetle 
a rbrmaya ~1kar1hr bu arhr
may1 aJäkadarlarla teblige 
h~cd olmay1p yalmz ilänla 
i1difa olunarak en ~ok arh
rana ihale edilerck her iki 
halde birinci ihale edilen ldm 
c;e iki ihale ai·asmdaki fark-

-

~ 

z ay 
ftas .. 

Her sene oldugu gibi bu 
s ene de K1z 1ay haftas1 yapi
facak ve haf~a 23 Hazirada 
b::!§laracakh r. 

1
1

111 l 'I:) ·~ ~ b~:' li~~ll lhutrJ 

MENEMEN MEKTUBU 

I~tanbul Ankarada ya· 
kalanan taJebeden mürekkep 
ve i~lcrinde <;orum Muallim
!etiu dcn Ru~en de bulunan 
komünistlerin muhakemesine 
bugün!erde ba~lanacaktir. 
, .• ~ ,;;.~ '';'' „~ 
b1odl e:. ~ b1o.1I -

llbayhk hazineye ait bat• 
c;ifliklerin toprag1 olm1yao 
köylüye tevzii ic; i§leri bakaJI' 
hgmdan istemi~ ve bu husus„ 
ta, müsaade de gemi~tir. Bu 
~ifliklerin köylüye dag1blma„ 
sma yakmda ba§lanacakbr. 

~NEfvJIENDE BiR GÜN 
1 
iki asar1atika 

mutahass1s1 
isve~in maruf asar1atikac1-

Jarmdan Bay Aksel ve baY 
Y erman Miläsda muayyen 
yerlerde asariatika ara~t1r

mak üzere müsaade alm1~ 
ve §ehrimize gelmi~tir. 

-------~,._,------OODO . 1 

a u tatbikine ba§lan-· 
- Tuz ve ~eker ucuzlügu 1 

h ·yük sevin~ uyand1rd1. i 
Nenemende, terekki ve Menemenle bütün köy)er 1 

Kültür Bakanhgmdan 11-
bayhga geien bir bildirimde 
bu iki mutahass1sa läz1mge. 
len kolayhklarm gösterilmesi 
bildirilmi~tir. 

yenile~rne yoiunda büyük bir arasmda te!efon ve yol vü-
faaliyet göze ~arpmaktad1r. cuda getirilecektir. 

ilc;e Bay vekili Bay Fikri, Bay Eikri Jaudarma kuman 
lki profösör ,ehrimizdeki 

müzeleri gezmi§lerdir. 
köy kanunu tatbikatma ba§- dam ile birlikte Koyun ala-
lamt~tlr. ~imdilik 14 merkez mna gitmi11 ve telefon, yol 

Ald1g1m1z habere göre bu 
iki mutahass1s önümüzdeki 
Martta Miläsda hafriyata ba~
layacaklard1r. 

kätibi tayin edilmi~tir. Bun- i~lerini tefti~ etmektedir. 
lar münasib köylerde bulun- Hälä köylerin yüzde 60 ~1 
makta ve kanunlarm köy- telefonla baglanm1§hr. Ya-
lüyr aid k1s1mlari göstermek· km zamanda telefonsuz köy 

AZGIN BOGA te vc köy i~lerinde rehberlik kaln11yacakbr. 
yapmaktad1rlar. Sitma n1ücade]esi 

T e]efon ve Y o] 
Bay Fikri ve jandc:.rma ku

mandam Bay Hüsnü asayi~ 
ve muvasalenin temininde 
~ok büyük ro!ü olan telefon 
ve yol te~kilähna ~ok 
fazla bir ehemmiyet vermek 
tedirler. 

~ ~ 
,,.. 
~~~ ~ ~ ~ 

a a 1? 
~ 

Meuemende S1tma müca
delesi ~ok iyi neticeler ver
mektedir. Son yapilan tef
ti§e göre S1sma yüzde 90 
nisbetinde azalm1§br. Müca
delenin ~ekli bu tarzda de
vam ettigi taktirde Menemen 
de S1tma namma hi~ bir~ey 
kalm1yacakbr. 

Su i~leri 
Menemene Yamanlardan 

indirilmi§ olan su baz1 se
bepler altmda ihtiyac~ yeti
§emege ba~lam1!?br. Il~ebay 
vcldli ) eniden üc; mcmba 
bulmu~ ve sulan Mene:nene 
indirmi§ oldugundan kasa
banm su ihtiyac1 temin cdil 
mi§tir. 

Bir zavall1y1 
öldürdü 

Menemende ~ok feci bir 
hädise olmu,tur : 

Ahmed oglu Hasan ismin"' 
de bir yurdda~ evvelki gün 
tarlasmda bir boga görmüt 
ve mahsulähna zarar verme
mesi i~in bu bogay1 tarladan 
~1karmak istemi§tir. 

Boga, Hasamn bu hareke· 
tine hiddetlenmi§ ve bütüo 
§idde~le Hasana hücum et
mi§tir. Hasan bu taarruzdan 
kendisini koruyamam1' ve 
boganm bu boynözlar1 gög„ 
süne saplanarak oldugu yer· 
de ölüp kalm1§br. 

Menernende kurakhktan Taze ÜzÜm 
§ikäyet yoktur. Esasen May1s Bu senenin taze üzümil 
ve Haziran yagmurlarmm \ ancak bir aya kadar piyas· 
Menemen topraklanna bir l saya arzedilecektir. 
faydas1 olmaz. d . · 

!{ö ·lii ve bon;lan ' Ver egi~tlrme 
• b 1 Tire orman memuru bay Menemen köylüsünün or-

b • Mehmet Nail Seferihisar or' cu pek azd1r. Bunun!a era- _ kl d"J„ 
ber bor~lann lS seue tecili, m~n. memurluguna na e 1 

Tuz ve ~ckerin ucuzlamas1 . mt§br. ~EI 
. d k b'. "k r.;;I'.~~···~ -„ köylü üzer1n e ~o uyu ve Je •) ~ 

iyi bir tesir uyandU"ml~br. ~ (Halkin Ses1 i 
I~öyiü ve Menemen halk1 H „ (6) fa ~ikacak j 

hül·ümete bildirim telgrafla fi hergun d say(lOO) ara 
. l . . ~ vc er yer e P cükran ve sevm~ er1m sun- ~ 

1 
k 

't • • • sab aca br. 
mag a k a rar ver m I§b r. Jo:.t&JC::t::::n::::~:=-_ Ji;;:.t;:::l&::~:::u:~ 

\ si ha'de haklan hpu sici-
1.le sa it olm:id1kca c:a L ~ be
delinin pay!a~ma tn<lan hari~ 
ka a~ak)ar1 ve tayin edilen za
manda art1ma bedeli gayri 1 

menkulün yüzde yetmi~ be§i 
ni bulamad1g1 takdirde en 

tan ve diger (zararlardan 
mes'ul oldugu ve tapu har
cmm ve yüzde iki buc;uk del 
Ja.Jiyenin ruü~teriye ait o)du
gu ilän olunur. 

Birka~ güne kadar (Halkm Scsi) nde aslan, kaplan, kö-„ 1 
pek, kedi yüzlerine benziyen insanlarm ~ehrelerinin merakh 1 
macaralanm okuyacaksmtz! 

En1irülen1 'de 1 ~ah~m1~ gen~ idarecilerim1i
il~ebay vekili Bay Fikrinin \ dendia. Y apbg1 i§ler ar~s.111; 

as1l vazifesi Emirälem nahi- ' da Bozalana 30, alan I~IP 
ye müdürlügüdür. de 20 kilometrahk yol, bil-

Bay Fikri, Emirälemde de bassa takdire ,ayandir. 
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RK<;EYE KAR$1LIK
LAR KILAVUZU 

M 
Mutba - Basma 
Matbaa - Ba11b 
lfatbut - Ba11n 
llaten - Y.u 
Matlab - Dilet 
llatluh - Alacak 
Matmalu nazar - Gözdi-

'-li 
llatub - Bunak 
llavera - Apn, 6te 
llaYi - Mavi 
MaJlaot - Ekfimai 
Maye - Maya 
MaJi - Sayuk 
Mazannei ad - Karal1 
Mubat - Derlitoplu 
Mueret - (Bak: ltizar) 

...... Oznr 
Muhar nail - Ermif 
Muhan itibar olma k-El

lata tutlmak 
Mazhariyet, nailiye -Ergi 
Mazhar olmak, nail olmak 

...... Ermek 

Mui - Ge~mit 
Mul6m, maidur - K1y1k 
Munm - Anlam 
Maznm - San1k 
Muur - OzGrltl 
llebcle - Bq, bq.lanb, 

laqJull~ 
llebbut olmak, bebte ug

._.., - $apkalmak 
llablaj, e1man1 baliga 

"""' Tatar 
Meb'ua - Saylav 
llebnl - Bol 
llebzuliyet - Bollak ~ 
Mecal - Takat 

( Halkm Sesi ) 

Fransada lf evin taraflar arasmda mÜ§- 1 
terek bulundugu ve tapunun 

Büyük bir casusJuk ~e- bagh 15-10-934 ~arihli ceva 
bekesi n1evdana bi müzekkeresile l:z.mir asliye 

J mahkemesi ikinci hukuk da-
~ika nldi iresinin mclfuf 14-11-933 ve 

Paris ( radyo ) - Tulon 24 - 1 - 934 tarihli karar 
§ehrinde meydana ~1kar1lan v e r a 8 et vesikalarmdan 
casusluk §ebekesinin ~ok anla§tlmasma ve mezkiir 
mühim oldugu bildiriliyor. mü§terek mülkün msf1 24 
F rans1z bahriyesine mensup sehim itibar olunarak 20 seh 
baz1 zabitler de tevkif edil- mine davacilardan Mehmet 
mi§lerdir. Bunlar1n yabanc1 Bayazit oglu Mehrnet Subhi 
bir devletle baglan oldugu Bayazit ve dört sehmine da-
Frans1z bahriyesine aid haZI vac1lardan Naciye ve Melek 
vesikalan satt1klan söyleni- ve Läyika ve Mehmet Adilin 
yor. Tahkikata ehemmiyetle ve diger yarisi da 25344 se-
devam olunmaktadir. bim itibar olarak 11379 seh 

lzmir ikinci icra memur
lugundan: 

Gayri menkul malJarm a~1k 
arbrma ile iläm general bar 
sa 0 Zeki veresesinden ka
ns1 Naciye ve k1zlar1 Melek 
ve Läyika ve Mehmet Adil 
ve lzmirde Bak1r Bedestenin 
de tüccardan Mehtt et Sub-
hi Bayazit ve müteveffa Mus
tafa Harsa veresesinden 0. 
Sait ve Mustafa nam1 diger 
sisil ve Yusuf ve Kemal ve 
k1zlar1 Nefise ve gladis ve 
Emine ve Leylä ve Faize ve 
•üteveffa Mustafa harsa o. 
müteveffa Necib veresinden 
kar1s1 Hedla ve k1zlan Ha
sibe ve Necibe nam1 diger 
Bahire ve müteveffa Mustafa 
Harsa oglu müteveffa Riza 
veresesinden Bedrettin ve 
Sadettin ve Abdüllätif ve Me 

mine müddeialeyh Jozef Ben
mayor ve müteveffa R1zaya 
ait 2534 ~ sehminden 1632 
sehmi 728 bisse itibarile 28 
sehminin diger müddeaileyh 
Hasan Harsaya aidiyeti gö
rülm;}sine ve hissedar arasm 
da aynen taksimi kabil olma 

d1g1 ke§fen sabit olmasma 
mebni mezkür mü§terek mül 
kün umum arasmda bilmüza 
yede sablarak bedellerinin 
hisseleri dairesinde hissedar 
lara verilmesine Sulh bakim
ligince karar verilmi~ ve i~bu 

karar müddeaaleyhler tara
rafmdan müddeti kanuniye 
zarfmda temyiz edilmedigin
den kesbi katiyet etmi~ oldu 
gundan tarihi iländan itiba-

1 

Riyaziye 
Frans1zca 
Dersleri 

Orta ve Lise talebeleri 
veJilerine 

Riyaziye derslerinde geri 
kalm1~ talebeye ve az zaman
da Frans1zcay1 ilerletmek is-

tiyenlere tecrübe görmÜ!J ve 
verdigi derslerden pek ~ok 

faydalar görülmü~ bir mual
Jhn hususi ders vermege ba§-

1 
lami§br. 

lstiyenler: ldarehanemize 
müracaat edebilirler. 

Adres: 
Hühumet kar§Ismda 

bayii bay Ali Kcmal 
pul 

20 gün i~inde lcra dairesine 
bildirmeleri aksi halde hak
Jan tapu sicilile sabit olma-

d1k~a sah~ bedelinin payla~
masmdan hari~ kal'acaklar1 
ve tayin edilen zamanda ar

hrma bedeli gayri menkulun 
yüzde yctme he§ini bulm~-

d1g1 takdirde en son arbra
nm taahhüdü baki kalmak 

üzere arbrmamn 15 gün da
ha temdit edilmek suretile 
7 /8/935 tarihine müsadif eden 
<;ar~amba günü saat 11 de 

gayri menkul en ~ok arhra
na ihale edilecektir. Sab~ 

pe~in para iledir. Mal bedeli 

almmadan teslim edilemez 
mal bedeli verilmezse ihale 
karari feshedilir ve kendisin-

20 HAZIRAN 
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~I -1 T~!~lerle 
~ ANRI FÖY 
~~~~ -83-

Kar11 Kartya 
Türk~eye <;eviren : 

RE$AT ISANLI 

Türklerin Anadolu, Run1eli taraflar1ndaki 
bataryalan bugün büyük faaliyette 

ÖLÜM TEHLIKESl 1 to liman1na dtlttti. Mermiler 
Saata 16,30 da, bilähadise, suya vurduk~a, havaya mu-

Seddilbahirde, iskele hizme- azzam köpük sütunlan f11-
tini gören River Clyde va- kmyor ve günetin •t•it bun-
puruna yana§bk. Hemen ba- lara vurduk~a minimini alii-
taryama döndüm. kumluktaki mi semalar has1l oluyordu. 
sarg1 yerinde bir an dunnak 2 lkincitefrin, Sah - Tiirk 
daha ileri gitmeden evvel, top~usunun faaliyeti daha 
yolumun üstüne dü§en Türk arttt. 
mermilerini nekeadar fas1la 3 lkincitefrin, <;arfUDb& 
ile ahld1klarm1 hesablad1m. - Bizim Rumeli tarafmdaki 
Türk salvolar1 arasmdaki fa. gözetleme yerimiz (Tarassud 
sdalardan bilistifade yoldan mevkii) 236 rak1mh tepe ci-
ge~ecegimi ümid ettigim i~in, varmda idi. Eski bir mana1-
yoku§U brmand1m. F akat tmn y1k1k d1varlan üstilnde 
mermilerin geli§.ni yanh§ he- bulunan bu yer, yaz1k ki ~ok 
§ablamt§bm. <;ünkü yolun ya- a~1k ve meydanda idi. Türk 
rismda bir güllenin öncüsü sahra bataryalar1 buraslDJ 
ve müjdecisi olan ishgm• §iddetli bir ate11 altma ald1-
duydum. 24 santimetrelik bir lar. Gülleler, birka~ mere 
obüs mermisi birka~ metre mesafe ile etraf1m1zda ktl-
öteye dü§tü. lmeendi. 

Bunlardan bir danesi, biz Hemen kendimi yüzüko-
yun yere yathm. S1ms1k1 top- den ~ok uzakta olm1yan ytlz-
raga yapt§bm. Türk de.nir- ba§I Laplaucke (Liplant) 1n 

mezar1 üstünde patlad1. Bu 
leril naho§ bir surette te- esnada benim gözetleme ye• 
§errüf etmemek i~in tarn rime, gülle par~alarile gli· 
zamanmda yatm1§bm. Mermi sünden hayh ag1r yarah bir 
patlad1 ve üstüme bir y1gm deniz neferi getirdiler. Bom-
toprak ve demir par~as1 f1r- bardiman bitip te nefer ..... 
latb, Kendimi yoklad1m.<;ok gi yerine gönderilinciye ka-
§ükür ki üstüme bo§anan dar, 00, hemen iptidai bir 
toprak ~aghyan altmda sag pansuman yaphm. 

Mechuren - Zonm 
Mecburiyet - Yllkllm, zor 
Mecbar olmak - Zorun 

lek ve müteveffa MustafaHarsa 
annesi ölü N efisenin oglu 
Arif ve k1z1 müteveffiye Ba
hiyenin oglu Cevdete izafetle 
vekilleri avukat Halil Sabri 
farafmdan lzmirde karanti
nada jozef Benmayor ve Ha
san harsa aleyhinde aplan 
izalei 1uyu davasmm dava
c1lar vekili avukat Halil Sab
rile müddialeyhlerden jozef 
Benmayor vekile osman Nu
rinin vicahlarmda ve diger 
müddeialeyh Hasan Harsanm 
giyabmda icra k1bnan mu
hakemei aleniyeleri esnasm
da fUyunun izalesi istenilmi~ 
ken lzmirde kanntidada 
tramvay caddesinde ve sahil 
de ve karantina karakolu 
k&J11s1nda käin 608 numarah 

ren 30 gün müddetle a~1k 
artirmaya ~1kar1lm1~br. Talip 
olanlarm k1ymeti muhammi
nenin yüzde yedi bu~ugu 
nisbetinde pey ak~as1 veya 
Milli bankanm tcminat mek
tubu vermeleri ve art1rma 
22171935 taflhine müsadif 
eden Pazartesi günü saat 11 
de dairede icra olunacakbr. 

den evvel en yüksek teklifte 
bulunan kimsc arzetmi~ oJ
dugu bedelle almaga raz1 
olursa ona ihale edilir o : a 
raz1 olmaz veya buluomazsa 
icra dairesince hemen 15 

.:we salim kalmt§bm. ~imdi, masmavi gökte bir-
1 Uzaktan gözlerile b~ni ta- birlerini kovahyan Türk ve 

...,...., zaru altmcla kalmak 

....._.. kalmak 
lleccaaen - Para11z caba 
Media, beyet - Kurul 
Meel6b - Tutkun 
llec16h olmak -Tatulmak 
Mecl6biyet - Tutkunluk 
Mecma - Y1tinak 
MCM:mu - Top, ttimel 
llecmaa - Dergi 
lrecnma - ~djm, deli 
Ileen - Y atak, akag 
llecrab - Y arah 
llec:ar - Kirahk 

- Arbaa Var -
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Pw kad1nlan i~in en yüksek ve cana yakm1 
da aluiniz 1 .. 

- 0 o o h M6sy6, bu ancak sizin hüsnli 
zalllllDD 1 •• 

- Öyle hir hiisntl zao ki benim yerimde 
kim olaa ancak böyle dü11ünebilecektir. Y al
mz 1izi bir defa kucaklamama mlisaade eder
aeniz... Bende cihanm en balltiyar bir aaamt 
olacaiam 1 

- Mllaaade edersem mi ?. Fakat böyle 
Wr mlAadeyi vermek elimde midir? .. 

Elizan1n bu cevabanda, gözleri de sar1h 
bir 1ekilde, „haydi, ne duruyorsun?„Diyordu! 
Bau, Vilademir de anlamakta gecikmedi ve 
llcmuuz f6dere meydan b1rakmadan fili
yat aaba11na ge~ti ve gen~ k1z1 kucaklad1. 

. . . . . . . . . . . ' . . 
Bir mtlddet soora, Eliza: 
Aman Allah1m! Dedi, biz ne yaphk? Ben 

zevall1 fakat namuslu bir k1zdiml 
Bunanla berabar aralarandaki münasibet 

bozulmad1, btltün luzile ilerledi. 
Eliza, blyle zevkli hayah her zaman bu

labilirdi; onun bedefi sadece bu zevk de
jildi. hanun i~in bir gün aghyarak: 

- Benim balim b&yle ne olacak?. Dedi. 
Bir gelecek memleketine döneceksin„. 

Mü§terilere ait 935, 2505 nu 
marah dosya irae olunan bi
lecegi gibi fazla izahab läz1-
ma dahi verilir. Talibler bu 
hususun daireye talik olunan 

a~1k arbrma §artnamesini 
28/6/935 tai-ihinden itiharen 
okuyabilir, haklar1 tapu sicil
lile sabit olmiyan ipotekli 
alacakhfarla diger aläkarlarm 
ve intifa hak sahiplcrinin bu 
haklanm ve bu hususla faiz 
ve masrafa dair olan iddia
larm1 evrak1 müsbitelerile 
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gün müddetle arbrilmaga ~·
kar1hr bu arhrmay1 aläkadar
lara tebligata hacet olmay1p 

yalmz ihale iktifa olunarak 
en ~ok arhrana ihale edile
rek her iki halde birinci iha-

le edilen kimse iki ilinla 
arasmdaki farkta ve diger 
zararlardan mesul oldugu 

• 
ve tapu harc1 ve yezde iki 
bu~uk d lläliye mü~teriye ait 
oldugu ilän olunur. 

dönemem, ~ünkü bir idam mahkumumuyuml 
- Oh, ne ala! 

Ya ?„ 
- Tabii, madem ki memleketine gide

mezsin, ben de senin karm olurum. Vadet 
bana ki beni nikähla ah~caksm. 

Böyle b'r vaziyette her vak1t vaitler yap1-
hr, yerine getirilmiyecek olduktan sonra va
detmekte ne gü~hik olur, sanki ? .. 

Kolay ve bol va idJcr 
Ve, VJademirde k1zm istedigin vadetti ! 

Gen~ k1z: 
- Göreceksm scni ne kadar sevecegim. 

Sana ne kadar sad1k bir zevc~ olacag1m 1 
Dedi. 
Vak1a, bu evlenme i~i Elizamn baba ve 

annesini hi~ memnun etmedi; bunlar, k1zla
rm1 kilisede papas huzurunda evlendirmek 
istiyorlard1. Sinagogda ve bir haham huzu
runda degil! fakat Eliza bu fikirde degildi; 
o, aziz dostu Jamn verdigi fikir üzerine ubir 
koca iyi bir para ve anad1r! „ kanaatini bes 
liyordu. Hatta, bu evlilik i§i i~in ailesi nez
dinde tavassutta bulunan halas1 Stellaya: 

- Dü§ÜD halac1g1m; bir defa evlemnce 
ben kendim daha rahat ve emin yoldan bir „. 

kip edenler, bu tehlikeli yo- ve Frans1z tayyareleriain 
lun üstünde, yaraland1m1 ve hareketlerini gözlerimizle 
öldügümü sanmi§larl Toz du- takip ediyoruz. Bunlar, bir
man dagtld1ktan sonra, i~ine birine hi~bir zarar vermeden 
gömüldügüm topraklarm al- yerlerine döndiiler. 

1 tmdan, mezarmdan ~1kan bir -Arkas1 var-
hortlak gibi firlad1m. Sakin 
sakin yoku§u brmanmaga 
devain ettim. G 

Fakt kalbim öyle §iddetle 
~aap1yordu ki biraz sükünet 
bulmas1 i~in ag1r ag1r yürü
mege mecbur oldum. Büyük 
heyecanlarm verdigi yürek 
~arp1nhs1 yava§ yava§ ge~ti. 
Ben de bataryama vard1m. 

TÜRKLERIN TOP<;U 
ATE~t 

20 ve 21 Birincite1rin -
Türkler cebqane almita ben 
ziyorlar. <;ün~ü mtaddan faz 
la demir yagdmyorlar. 

Havamn güzelligi devam 
ediyor. Halbuki feläket hä
hinleri, birinci te§rin ba1la
d1ktan sonra, hi~bir vapurun 
yarimadaya yana§am1yag1m 
söyleyip duruyorlard1 

Bu aym sonunda Frans1z 
kuvvetleri dört aya inmitti. 
Bunlarm ikisi Senegal zenci 
lerinden mürekkepti. Kalan 
top~u ise alh batarya 7,5 
luk sahra, yarim batarya 6,5 
luk dag, alh dane uzun 15,5 
luk toptan mürekkeb bir 
ag1r batarya (yani bizimki) 
alh dane 15,5 luk kisa, Es
kikaleye tabize edilmit dört 
dane 24 lük sahil topu ve 
iki dane 14 lük gemi topun
dan ibaretti. 

iKINCITE~RIN 
HADiSELERI 

1 ikincitefrin, pazartesi -
l'ürklerin Anadolu, Rumeli 
taraflarmdaki bataryalan bu 
gün büytik faaliyettedirler ... 
Bir ok mermi etrahauza kGm 

Alsancakl1lara 
Müjdel •• 

Alsancakta Lezzet 
L.okanta A~1ld1 

T ekmil etya vedavab ml\
cedded olmak üzere Alaan
cakta Bomova caddeaincle 
kötede a~1lan y.eni lokaataya 
Alaancakhlann bir defa tef-
rini belderiz. 

Müntazam serv1s, aefia 
yemek, yabuz lokanabmzda 
bulabilirs1ruz. 

Bir defa mutlaka tecrübe 
ediniz. 

Alsancak Bomova caddefi 
kötesi No. 101 

Osman Nuri 

Gö~ 
SaY1n rnü~terilerimim 

.; 

dikkat nazarina 
Balc1lardaki saatc1 mata

zam1 Y olbede1teninde 43 No. 
Bidayet ham &gzandaki maiaza 
ya nakl~ttim. En ucnz fiatJarla 
sa~t almak veya saatlanm 
tamir etmek istiyen mßtteri
lerimin bu yeni magaza"11 •• 
§ereflendirmelerini yalvannm. 

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

Bir tecrübe her tav1iyedea 
muraccabhbr. 

(HISAR CAMI) 

Y olbedesteninde 

43 ~· 
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N ecibe nam1 diger ßahi:re ' de~ ' '?n tarihi iländan iti• 

O~v reneJ1•m ve müteveffa Mustafa Harsa b~;e~n~,U~l.o gükn mul·ddetle a~l~k 
1 ~~ ~ p an mi§br. ta 1p 
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NE~REDECEG z ve Abilllätif ve Melek ve nenm yuzdeeden' ~ ·1 
28 · · L' t . · · • 1<~as1 veva m1 • 

- mci 15 e - müteveffa Mustafa Haraa betmde pey a":.1 Ifl, ;· t !:./kt bu 
1 - lf§a etmek - Giza~- anne~i ölü nef16cnin oglu Ji banka~m temJ!men "'

3 '11~2~-'7-35 
mak Arif ve k1z1 mUteveffiye Ba· vermelers ve artttrL zar 

lf~aat - Giza~1 
Örnekler: 

hiyenin oglu Cevdete izafet- 1 tarihine müsadif ~den „sas ~~ede 
Je vekilleri avukat Halil Sab· tesi günü saat 11 de dan~r; yal· 
ri tarafmdan 1zmirde Karan· icra o!unacakhr. mU~terilere ·"1Jle" 

tinada Sarota Bobor ve Ha- aid 935-2506 numarah dpsya 
H 1 h d 1 irae olunabilecegi gibi fazla 

san arsa a ey in e 3~1 an izahati ;äzime dabi veriJir. 
izalei §uyu davasmm davac1· 

IKINCi 
BOZDAG 

K i TAB 
YOLUNDA 

1 - Sazanof'un büyük harp 
zamanmda fstanbulun <;ar
hga nasrl verildigi hakkmda
ki giza~lanm okudunuz mu? 
2 - Dostlarmm s1rr1m dile 
vermek, devlet i~leri hakkrn
da giza~mak en kötü huylar
dand1r. 

2 - Suhunet l~1g 

Talipler bu hususun dai-
lar vekili avukat Halil Sabri 

reye talik o!unan apk art-
ile müddealeyhlerden Sarota hrma ~nrtnamesini 28/6/935 
Bohur vekili avukat Osman tarihinden itibaren okuya-
Nurinin vecahlanndan ve di- bilirler. 

1 

Cak1c1 Ef e Kimdi? 
Örnek : Dünkü I§tg sercccsi 
acaba ne idi ? 

ts fiBDAT DEVRiNDE: riimlerinden birisi ve en mü 
Osmanh saltanahm te~kil 

eden büyük ülkede Rum, 
Bulgar, Ulah ve Ermeni gibi 
H!ristiyan milletlerin ve bun
larm yani s1ra Arap ve Kürt
lerin istikläl i~in ~are a1·a
d1klan bir sm1ca ve ... 

Filiki Eteriya'nm patrika
ne vas1tasile hütün Rumlar1 
Türk ve l\lüslümanlnra kar§t 
korkun~ bir kin ile a~1land1k
Jar1 s1rada, bir Rum k1zm1, 
vah~i ve ahlaks1z bir Rum 
delikanhsmm tecavüzii üze
rine kendisine ilticaya sev
kettiren bu <;ak1c1 Efe kimdi? 

Vak1a1 Bay Zeynel Besin 
Sun'un 11 \:ak1c1 Efe 11 isirnli 
kitabmda bu hususda bir~ok 
malümat verilmi§tir. 

Bununla beraber bu kita
b1 okumam1§ olanlarda bit
tabi vard1r. Bunun i~in bu
rada ~ak1c1 efe hakkmda 
k1saca biraz malumat veri
yoruz: 

Oegirmenci k1z1 Mariyanm 
ilticaya karar verdigi ~ak1c1 
efe, Bozdag1m merkez itti
haz etmi~ ve se~me luzan
larile osmanh saraym1 adeta 
temellerinden sarsm1§ bir 
Türk idi. Vak1a, zalimdi, on 
be~ sene kadar süren §ekä
vet hayatmda binden fazla 
canm mahvolmasma sebep 
olmu§tu. Fakat o zamanki 
idare erkäm ~ak1c1 efedcn 
daha iyi insanlar degildi. 

Aradaki fark <;ak1cmm ce
saretine küvenerek dag ba
finda; saltanat erkinmm da 
arkasm1 sarayda bir partiye 
dayayarak §ehirlerde §aka
vet yapmasmdan ibaretti. 

\:ak1cmm dige bir husu
siyeti de, oza:nanlar Öde
mi!J Tire ve Aydm havali
sinde daglarda hüküm sü
ren efelerin hepisinden fazla 
cesaretli olmas1 idi. 

\:ak1c1 Efenin ciedesi Ka
ra Mahmud lspartada iskan 
edilmi~ Aslan Bürhan a§ire
tinden oldugu halde birisini 
öldurmü~ ve firar ederek 
Ödemi§e gelmi~ ve Ayasu
luk köyünde yerle§mi§ ve ev
lenmi§dir. 

<;ak1c1'mn babas1da bu Ka
ra Mahmudun oglu olan Ah
med dir. 

Ahmed, ele avuca ~1kmaz 
bir delikanh idi. 18 ya§mda 
iken cebren ka~1rd1g1 Hat~e 
den mahu d\:ak1c1 Mehmed 
efe dogmu§tur. <;ak1c1 Meh
medin bayahm babasmm ~ok 
~ok büyiik tesirleri olmu~tu::. 

<;ak1c1 efenin dedesi bir 
katildi. Babas1 <;ak1c1 Ah
med de bir haydud ve bir 
ok katillerin f aili idi. 

himi 93 seferinde askcrlik
ten firar ederek daga ~1k
mas1d1r. Biraz sonra Tirenin 
Hac1 Ali Pa~anm gönüllü!e
ri arasmda yeniden Rus cep
hesinc gii:ti. <;ak1rcah Ah
rnedin harpte hi~bir hizmcti 
olrnad1 ve bunun i~in sefer 
bitince sag ve salim olarak 
köyüne döndü. 

Ahmedin . <;akir ismindeki 
k1zm1 bir de1ikanh ka~1rm1~h. 
Ahmed bunu namusuna le
ca vüz addetti ve harp dönü
§Ünde ilk cinayet olmak üze
re k1z1 ile damadm1 bash 
ve her ikisini de bogazlad1! 
Tekrar daga ~1kh. 

<;ak1~1 Mchmed bu kanh 
facia olurken ve babas1 daga 
yeniden daga ~1karken yedi 
ya§inda ve henüz köy hoca
smdnn ders almakta idi. 
Ödemi~ ve havalisinde o za

man köylünün ve cahil ha1km 
agzmda Yörük Osman, <;. Veli 

Askeri liseleri 
kabul §artlar1 

izmir Askerlik ~ubesinden: 
1 - Askeri liselere kayt 

ve kabul muamelesi 20-6-935 
tarihinden itibaren ba~hya-

11yacakbr. ~atlan a~ag1ya ya
z1lmt§br. 

A - Orta mektebi biti
renler askeri liscnin 9 uncu 

sm1fma girebifir. Ya§lar1 15 
19 dahil olacakhr. 

B - Lisenin 9 uncu s1m
fm1 bitirenler askeri Jisesinin 

oununcu sm1fma girebilirler 
ya§lar1 16 20 dahil. 

C - Lisenin 10 uncu s1-
mf m1 ikmal edenler askeri 

lisesinin 11 inci sm1f101 gire
bilirler ya§lar1 17 21 dahil. 

D - Yukarda yaz1h mad
delerdeki §Craite haiz o1an-

larm evrak1 tekemmül ettir
me k üzere ~ubeye müraca-

atlar1 ve bu §artlara haiz ol
olm1yanlarm beyhu<!e yere 

§Ubeyi i§gal etmemeleri ilän 
olunur. 

Kar§1yaka 
l)cniz hanvolan a~1kh 

izmirin ve Kar§iyakanm en 
güzel, en gönül a~1c1 ve en 
s1hhi bir yerinde yap1lan 
Kar~1yaka deniz banyolar1 
a~1ld1. Vücudunu 1hk bir 
deniz suyu, cigerlerini temiz 
bir deniz havas1 ile y1kamak 
istiyenlere bu cana can ka„ 
tan banyolan tavsiyeyi bir 
bor~ biliyoruz. Banyo ücreti 

i ve bunlara mürnasil ~ctelerin 
maccralan birer destan gibi 
geziyor; o zamanm yedi me
cile maa§lr, hemen hepisi 
ihtiyar, hayattan b1km1§, sü
nepe zabtiyelerin kar§l ka
zand1klar1 muvaffak1yetler ha
sebile a~am bunlan fevkal
be:"?er kahramanfor addedi
yordu! 

<;al.1c1 bunlarm ve Lunlar 
arasmda babasmm yapttkla
rm1 dinliyor, dikkatla tahib 
ediyordu. 

Annesi de, cad. ruhlu, seit 
kinci bir kadmd1; cihamn en 
cahil kadmlarmdan birisi idi. 
onun güzünde adam soymak, 
köy basmak, ~oluk ve cocuk 
öldürmck, hükumete kar~J 

koymak bir fazilet ve kc:h
ramanhkh. 

hte <;ak1c1 Mehmed, böyle 
bir muhitte, böyle bir baba
nm ve ananm nüfuzu altmda 
yeti§mi§tir. 

( Arkas1 var ) 

Hususi ders 
Almak isteyen flk, Orta 

ve Lise derslerini hergün 
müsait vak1tlerde istenilen 
yerde, az zamanda büyük 

bir gayret ve gayet ehven 
surette herhalde muvaffak 
etmegi taahhüt edn muallim 

Memleket Hastanesi §ark 
• 

taraf1 Arap furunu caddesi 
arka~Yaictlarsokai1nu 

mara 12 Arif Okurer 

3 - Väd - Adan~ 
Vädetmek - Adamak 

Örnekler: 
1 - Yapacagm i§lcr 1~m 
.kimseye adanrta bulunma; 
2 - Adamak kolay, ödemek 
gü~tür. 

4 - Reyi äm - Genoy 
Örnek : Ge~en y1Jm ba~lica 
hädiselcrindeo biri, Aiman
yanm Sar genoyunda k:izan
rnas1d1r. 

5 - Tcberruii - Verit 
Örnek: Türk Hava Kurumu
na verittc bulunrnaktan ka
~man iyi bir Türk degildir. 

Not: Gazetemize gönde
rilecek yaz1Jarda bu keli
melerin Osmanhcalan kul-
Jamlmamasm1 r1ca ederiz. 

llWR"'?'M : , - .„., 
izmir ikinci icra rnemur

lugu: 
Gayri mcnkui ma11arm a~1k I 

arbrma iläm: 
Dosya Numaras1 35-2506 
Ceneral Harsa oglu Zeki 

veresesinden kans1 Naciye 
ve k1zJar1 MeJek ve Läy1ka 
ve oglu Mehmed Adil ve lz
mirde bakn bedesteninde 
tüccardan Mehmed Suphi 
Bayatiz vc miiteveffa Musta
fa Harsa veresesinden oglu 
Said ve Mustafa nam1diger 
Sisil ve Yusuf vc Suhel ve 
Kemal ve kizlan Nefisc ve 
Kladis ve Emine ve Leylä 
ve F aize ve müteveffa Mus
tafa Harsa oglu müteveff a 
N ecib verasesinden kans1 
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halde 0Jacacag1m ! Dedi. 
- Ne älä bir fikir ... 

Hem, halac1gtm 1 daha mühim noktalar 
var. 

Neler var? 
Evlilik serbesti kazanmak demektir! 

- i§te buna akhrn ermedi. 
- E ·a;.cdi mi?.. Hem, bu benim birinci 

izdivac1md1r. Kocam beni rahats1z etmege 
ba§lad1g1 anda her§eyi kaybeder; hemen bu
~anmm ! 

Stella bir cihan kad1m idi. Gen~ k1zm 
fikirlerini ~ok yerinde buldu ve Elizanm ev
lenmesinde hi~ bir mahzur olmad1gm1 ana ve 
babas1na temie etti ve Elizamn Vlademir iJe 
evlenmesine müsaede alabildi. 

Eliza. yeni hayatta ev i§lerinden ba§ kal
d1ram1yacag1m samyordu; halbuki Vlademir, 
onu her türlü eglence yerlerine götürüyor ve 
evli kadmlarm her§eyi bilmeleri lüzumunu 
ileri sürzyor, kocas1 beraber olduktan sonra 
bir kadmm herhangi bir hareketine hi-;bir 
kimsenin bir~ey demiye hakk1 olam1yacag1 
m söylüyordu. 

ileri fikirJi koca! 
Vilädimir, ileri fikirlilerin en önünde g1-

denlerinden ve kadmm erkekle müsavi ol-

ger müddealeyh Hasan Har- Haklan tapu sicilile sabit 
sanm g1yabmda icra blman olm1yan ip~tek!i alacakltlarla 
muhakemci aleniyeleri csna- diger alakadarbnn ve intifa 
smda §uyuunun izalesi i~te- hak sahiplerinin bu haklarm1 
niimi$ izmirde Kai antinada ve bu hususla faiz ve x:nas-
tramvay caddesinde ve sa- 1 afa dair olan iddialar1m ev· 
hilde ve Karantina karakolu rnk1 müsb;tderile 20 gün 
kar§1smda käin 606 numaralt i~inde icra dairesine bildir-
evin taraf\!yn arasmda mÜ§- meleri aksi halde hak!an ta-
terek bulundugu ve tapunun pu sicilile sabit o!mad1k~a 
bagh 15-10 934 taribli ceva- sab~ bedelir.in payla~masm-
bi müzakcresile fzmir asliye dan hari~ kalacak!an ve ta-
mahkemesi ikinci hukuk dai yin edilen edilen zamanda 
resinin melfuf 14-11-933 ve arbrma bedeli gayri menku-
24-1-934 tarihli karar vera- lun yüzde yetmi~ be§ini bul

mad1g1 takdirde en son art-
sct vesika!armdan anla~tlma hramn taahhüdü baki kal-
sma ve mezkfir mfü_;.terek 
mülkün msf1 24 schim itibar 

mak iizere arttmnanm 15 
gUn daha temdit edilmek 

olunarak 20 sehmine dava- suretile 7 /8/935 tarihine rnü-
c1lardan Mehmet Bayaz1d og- sadif eden <;ar~amba gunu 
lu Mchmet Suphi Bayaz1d ve saat 11 de gnyri menkül en-
dört sehmine davac1lardan ~ok arhrana ihale edilecek-
Naciye ve Melek ve Layika tir. Sati§"pe~in para Hedir 
ve Mehmet Adilin ve <liger mal bedeli, bedeli almmadan 
yar1s1da 25344 sehim itibar taslim edilmez mal bedeli 
olarak 11379 sehmine müd- verilmez ise ihale karar1 fesb 
deialeyh Sarota Bohorun ve edi!ir ve kendisinden cvvcl 
müt~veffa R1zaya aid 25344 en yiiksck teklifte bulunan 
sehimden 1632 sehmi 728 kim ise arzetmi!j oldugu be-
hisse itibarile 28 Sehminin delle almaga raz1 olursa ona 
diger müddcialeyh Hasan- ihale edilir oda razi olmaz 
harsaya aidiyeti görülmesine veya bulunmazsa icra daire-
ve hissedar arasmda aynen sinde 15 gün müddetle arhr-
taksimi kabll olmad1g 1 ke§· maya pkanhr bu arthrmayt 
fen sabit o!masma mebni alakadar1ara tcblige hacet 
mezhiir mü~terek mülkün u- olmay1p yalm1z ilänla iktifa 
mum arasmda bilmüzayede olunarak en ~ok artbrana 
sahlarak bedellerinin hisse- ihale edilerek her iki halde 
leri dairesinde hissedarlara birinci ihale edilen kimse iki 
verilmesine sulh hukuk ha- i!änla arasmdaki farktan ve 
kimligince karar verilmi~ ve diger zararlardan mes'ul ol-
i~bu karar miiddeialeyhler dugu ve tapu 'harc1 ve yüzde 
tarafmdan müddeti kanuniye iki bu~uk delläliyenin müt· 
zarfmda temyiz ediimedigin- teriye ait oldugu ilän olunur. 
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yordu, bem de bu ya~tan itibaren bir koca 
tahakkümü altma girmegi hi~ isemiyordu. 
Jan i~giizar bir k1zd1. Buna bir kolay buldu: 

-Merak ettigin ~eye bald dedi. Bu adam 
ilim adam1d1r, siyasi fikirleri vard1r1 kitab-
larmdan ayrilmaz. 

Böyle bir koca her kadmm eline ge~mez 
i~ler, bu adam kitaplar1 yüzünden seni her 
vakit setbest btrakacaktir! bir kadm mevki 
tutrnak i~in müstakrer bir vaziyet ka?:anmak 
mecbudyetindedir. Eger muvafakat edersen, 
bu adam seninle evlenecektir. 

Vilademir hemen her ak§am Elizay1 mü-
essesmm kap1smda beklemiye ba§lad1; Eliza 
idaresinden ~1krnca bu Rusla kar§ila§tr, be
raber pastac1ya girerlerdi. 

Eliza bu ak§am bulu§malarmdan zevk bu 
luyor, bilmedigi bir~ok §eyleri ögreniyordu. 
Bu adamda pek -;ok ~ey, bir~ok dil biliyoru. 

Bir c;ay ... ~lasas1 kenannda sukut! 
Nihayet bir gün, bir ~ay i~mek i~in Vläd

mirin odasma kadar gitmegikabul etti. iti
raf Jaz1md1r, kibu ~ay ziyafcti ~ok namus
kärane ge~mi§tir. Yalmz Vlädmir gen~ k1za: 

- Matmazell dedi. ~ok gezdim, bütün 
ciham gördüm. Her milletten bir ~ok kadm 
tamd1m, faaat F rans1z kadmlarma benzeyeni 
görmedim. Bunlarm da en se~mesi, en fuh ve 
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Yazhk elbise yapbnrsamz bunu :zevk, keyf ve ne~e ile 
geyinebilmek i~in her halde liükumet konag1 kar§tsmda 

Mehmed Zeki ve biraderi ~· 
„f erzihanesine ko~unuz. Size bu yüksek >+ 

sanat 111üessesesini ta vsive ettigin1iz ~ 
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1 azm bogucu s1caklannda, bah~ede sayfiyede ho§ca vak1t 
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C:fi 88 Telefon • kordon 3306 
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Tuhafiyeye ait bätün ihtiya~!anmzt, hediyeliklerinizi e~i ~ Otobüs, Kamyon ve it 
görülmemi!l ncuz fiatlarlar iz!llir hükumet caddcsinde •X T •• h § h• J • )t 

S.:n1si Hakika t « e:nezzu a 1p er1ne >f. 
Ucuzlu [ Sergisi nden i~« Uzun y1llardanberi bütün markalar1 ta~1yan otomobil- * 

. ahmz Jerin her türlü tamir i~lerind~ki bilgi vc t!megime kar~1 
S aygtdeger mü~te:ilerimizden gördiigümüz büyük ragbet 

.Y bir ~ogunuzdan gördilgüm yüksek güven bana ba~h 
ten ald1g1m1z ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pck ~ok c.,; 

<J\ ba~1ma bir garaj a~mak istcgini verdiginden sevdilde
~e~itler getirdik. Ji'iatl. rim1z \:o•c ucuz olmakla berabe.r pa- u 

•
4Sl rime ve sevildiklerime temiz, ucuz, ve ~abuk i~ yapmak 

zarhkhk yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht ya~larnuzt ve ~ )+ 
hediyeliklcrinizi alabilirsiniz. ( ,J i~in GAZi BULVARINDA Ziraat Bankas1 s1rasmda )f. 

Alacagmiz mal her hangi bir beplc i~inize yaramiyacak ~ 8 Numarah GARAJI a~bg1m1 sayg1larimla bildirirhn. l 
olursa yahut ba§ka yerde daha ucuz bulacak olursamz « r: 

• . • M Sab1k ~avrole Garaj1 Makinisti 
2'er1 sr.etirir paramz1 tamamen ahrsm1z 1) A s M ~ 
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Az zaman zarf1nda Kabaday1 
rak1s1 kadar yükselmittir 

Yazln SI~~~ ~da.,. k~pkmay1n1z'~„~~,~„~~~~~J~,..~„~, '"' 1'rn··~„.z.~~~~~-~~~~~ ~~~ ~„ Ji• .... ~ii ~t~~~~~fe~~~~~~~~~~~~~~~~i:~e.~~~~~~i~~~~ 

Ki§m 1smmak. i~in b_lki k~mür z~~me~~ni .~ekt~n~z, fakat ~ TA yy ARE SiNEMASI Telefon~ 
yazm, s1caktan 1~kence 'r~km1yeceksm1z ~unku, chmzde, ce- ?~ B U G Ü N 3151 ~ 
binizdc gezdirebil ~ceginiz, masamzm, ya+ag1mzm kenarmä ~; i ~ „ .. w „.. w ~ 
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Sabif~ 6 ( Hallan Sesi ) 

--------------------~~---~ 

Türk in~ilib1- j 
n1n yen1 mu- . 

cizeleri 
NDAKIKA ~'Q1 SPOR 

Cumur ßa§kam Kamil Atatürk Moskova D D 
• Ba,taraf1 1 incide -

~ok elde etmege muvaffak 
olan tütün i,ile me§gul adam 
lard1 Bu adamlar ihtimal 

ve Bükre§e gidiyor mu ? . ~Dir tekzip münasebetile Bay 
Selänik, [Özel]- Burada pkan "Progre„ birlikt~ yakmda Moskova ve Billtte§l ziya- ismail Hakk1n1n cevab1 

gazetes! Türkiye Cumur Ba~kam Kamäl ret edecegini ve bundan sonra da, Sofya 
memleketlerinde pek pren-
1ipe riayet etmeyen kimse-

Atatürkün, Ba§bakan lsmet inönü ve D1i ve Atinay1 tiyaret etmesinin muhtemel 
l§leri Bakam Bay Tevfik Rü§tü AYas ile olduguflu yazmaktad1r. 

~'I fl':!'ll 11!"'11 p~·rq '7"!..'11 ~'!II ~ lr;tl l';'I ~ • ler olup takurlarmm kabahga 
ve ticaret usullerinin müna-
1ebetsizligi ile Türk halk1m 
bayrete dü~ürüyorlard1. Bu 
iki grub aras1nda hakiki 
Amerikahnm hangi sm1fa 
mensub oldngunu takdir ede 

~ b~d „~ b~d ~ III~ 1:,;'d blliid ltndll lJ.u~ 

ALMAN SiLAHLANMASI i 

miyordum. Hissen ilk gruba 

ysk1n olmasm1 temenni eder
ken sinemalarde ve memle
kete geleni seyyahlar arasm
da gördügm tipler bu tasnife 

mani oluyordu. Bütük c~ha
letim i~inde tütüncü Ameri
kahn1n Amerikalihgm mümes 
1ili olamiyacagm1 takdir ede-

rek Amerikahlar1 olduklar1 
gibi görmek ·i~in Amerikaya 
kadar geldim. 

AMERIKA Y A ~AN 
VE ZAFER 

Amerika veAmerikahlar hak 
ktnda ihtisaslar1m1 hulä-
1a etmek läz1m gelirse 
diyebilirim ki tasvir ettigim 
iki grupun en eyi sm1flar10m 

mes'ud bir surette imtizacm
dan husule gelmi§lerdir. Bun
dan mada Amerikahlar mi
aafirperverdir ve eyi kalplidir. 

Amerikamn lehinde bir 
kelime daha iläve etmek is
terdim, o da: hürriyettir, bu 
kelime yeni teäli etmi1 bir 
Türk k1zm1n Amerikayi Av
rupaya tercih etmesindeki 
1ebepleri anlabr. 

SIRRI SANLI 

Son __ _. ... ___ _ 
Diinkii kaza 

Tahkikab bitti 
Hili! köprusü üz4:rmdeki 

kaza ile manevrac1 Bay Ah
medin par~alanarak öldügü
nü dün yazm11tak. 

Hadise tahkikabna ba~h
yan müddeiumumi bay Or
han, bu husustaki raporunu 
haz1rlam fbr. 

Bu rapora göre Bay Ah
medin ölümünde hi~ bir kim
aenin hi~ bir suretle kusur 
ve kabahab yoktur; kendi 
dikkatsizligi yüzünden kaza 
olmuf ve zavalh yurtda~ feci 
bir surette ölmü§tür. 

.. „ _____ , 
• 

Fransa ile Ingilterenin 
aras1n1 bozuyor mu? 

Istanbul; 20 (Özel} - A!manya ile lngiltere arasmda Al
mauyamn Deniz kuvvetleri hakklnda cereyan eden müzake
reler bitmt§ ve Alman donanmasmm ingiliz donanmasma 
nisbetle ü~te bir nisbetinde olmasi kabul ediliri~tir. 

Bu karar1 Japonya evvelden kabul etmi§tir. ltalyamn bu 
husustaki karari henüz belli degildir, fakat Fransa bu ka
rar11 hayati menfaat ve mevcudiyeti i~in muzir bulmaktadir 
ve itiraz etmektedir. 

Buna ragmen, Almanyada yeni donanmanm vücuda geti
rilmesi i~in hummab faaliyet devam etmektedir. 

Bu Qöre 
• 001~-~~-~~----

B ü t ü n ltalya erkekleri Habe-
§istana gönderilecek ! .. 

Istanbul: 20 (Özel) - ital
ya hskiimeti yeniden bir s1-
mf asker daha seferber et
mi~tir. Ayni zamanda 1909 
dogumundan itibaren bütün 
ihtiyat zabitleri de siläh al
tma davet edilmi§tir. 

ltalyanm, ordusu ve siläh
lar1 käfi derecede muntazam 
olmad1g1 iddia olunan bir 
Habe~istan i~in bu kadar 
büyük hazirhklan nazan dik 
kati celbetmektedir. 

italya bugda y 
~ekiyor 

lsntanbu! 20 (Özel) ital 
yan nakliyc vapurlar1 umu-

--·-
Serovin j 

komprimeleri 
Ruhsatiye muamelesi ta

mamlanan serovin kompri
meleri S1hhat Bakanhg1 yük 
sek makammm müsaadesile 
bugünden itibaren eczane
lere dag1blm1§br. 

Dimag ve &sah üzerine 
ademi iktidar ve bel gev~ek
ligine ~ok faydah olan bu 
komprimeler mütehass1s dok
torlar ve bir~ok iyi netice
ler almm1~br. 

1 
1 

miyet üzere askeri nakliyata 
hasredilmi§tir. 

ltalya bir taraftan bugday 
da ithal etmekte oldugundan 
bir<rok Frans1z ve Yunan 
§ileblerini bugday nakliyah 
i~in kiralam1§hr. 

Ruenden her biri 4000-5000 
tonluk düz vapur bugday 
yükleyerek itaJyaya hareket 
etmi§tir. ---oo---
Fare 
Mücadelesi 
Son günlerde baz1 yerlerde 

tarla farelerinin tarlara za
rar verecek derecede g1da 1 

bulduklar1 ve bunlarm imhas1 
i<rin bir sava§ a<r1lmas1 i<;in 
bivar köylerden viläyete bil
dirilmi§tir. 

Keyfiyet Ziraat bakanhgma 
bildirHmi§ bu hususta bakan
hktan bugün viläyete geien 
bir bildirimde zehirli yem 
usulüne tarlalara sava~ ya
pilmas1 ve bunun en uygun 
mevsimide ~übat ve Mart 
aylan oldugunu bildirmi~ key 
fiyet viläyetce Kaymakam
hklar ve Nahiyelere ula§h· 
rilmt§br. 

Bu hafta 
Aliaö·a t·iftlil'r ine <Te-ö "Y ö 0 

zinti var 

TRA$ Blc;A 

Haftalardanberi fzmir ~ev 
resiniu en g ÜLel yerlerine 
gezintiler tertip eden Turing 
ve Otomobil kulübü, bu haf 
tada, bir~ok izmirlilerin bil
medikleri Aliaga ~iftligi ve 
pläjlarma bir gezinti tertip 
etmi~tir. Sayg1 deger yurdda~lar ~ 

HALK: Traf b1~agm1 ve makinalarm1 
aray1mz. 

HALK: Tra, b1~aga ayannda ve ucuzlugunda ba§ka bir 
b1<rak yoktur. 

HALK: Tra' b1~ag1 ve ince fsve~ ~eliginden yap1lm1§ ve 
tanesi " 100 „ paradir. 

HALK: Tra, b1~aga01 kullanan bir daha ba§ka b1~ak 
aramaz. 

HALK: Tra, b1~ag1 ile binlerce halk bra§ oluyor bundan 
„ bir tane alan bir daha ba§ka b1~ak aramaz. 

PARÄSIZ: Teerübe yapmak istiyenler depolanm1zdan birer 
t: 

tane alm'llarm1 rica ederiz. 
UMlÄil ~~ lstaubul Marpu~cular Yar1m ~i§eci han No.1 
ZMfi!T~Silil6 Han Kilimciler No. 6 

23 Haziran Pazar günü 
otobüslerle yap1lacak olan 
tnezzuun tiaab 150 kuru§tur. 

-- ... eo <>-·--
Bulgarlar 

0 - 4 Ron1enleri n1ag
lub etti 

Istanbul (Özel) - Bugün 
Sofyada Balkan kupas1 i~in 
Romen-Bulgar tak1mlar1 ara
smda yapdan ma~1 Bulgarlar 
s1f1ra kar§l 4 say1 ile kazan
m11lard1r. 

1 de 
Yeni bir hükii 

met daha 
istanbul, 20 [Özel] - Ja

ponya hükumetinin ~imali 
<::nde, Man~uko hilkllmeti 
cenubunda geni§ bir hudut 
ile yeni \te mustakil bir hü
kumet kuru1mas1 hususundaki 
teklifi hayret uyand1rmt§br. 

istanbulda 
Bii- 'fershanc yapd

mas1 i<;in tcklifler 
Istanbul 20 (Özel) - Ha

li~te tersane yap1lmas1 i~in 
Frans1z - AJman grublan 
hükiimete tekliflerde bulun 
dular. 

Bu teklifler ayn ayn tet
kik olunuyor. En müsaid tek
Iifi yapan grupla mü zakere
ye giri§ecektir. 

Atatürk 
B. (:eiäJ 13ayann 

zivaf etindc 
Istanbul 20 (Özel) - Ata

türk, Ökonomi Bakam Bay 
Celäl Bayarm verdigi ziya
feti §ereflenmi§tir. 

-------··------
Be .- er 
30 Kuru§a 

sat1labilirmi? 
~eker g-:!ne hükiimetin fe

dakftrhgt il... 25 kuru~a indi
rildi ve perakendecilerde de 
nihayet 27,5 kuru§a sahlmas1 
kararla§tmld1. Halkm ~ok 
büyük sevin~le kar~1lad1g1 
bu fiata baz1 yerlerde riayet 
edilememekte ve §ekerin 
kilosu halka 30 ku •u§tan 
verilmektedir. 

Bu hareket dogru mudur?. 
Bir bakkal kendi keyfine 
bir fiat koyabilir mi ? .. 

• 
Iran konsolosu 

iran vükumetin in Adana -
Izmir cenral konsolosu Bay 
ismail han Mecidi §ehrimize 
g-eJmi~tir. Konsolos dün hu 
kuk i§leri direktörünü ziya-
ret ederek bir müddet gö
rÜ§ Ü§lerdir. 

Bag hastal1k
larile mücadele 

Ay ba§mdanbcri Ala~hir 
bölgesinde bag hnstahklar1 
sava§mda bulunana tanm 
(ziraat) müfeth~i bay Nadir 
Uysal bu sava§m bir ay da
ha devam edecegJni ~anm1z 
Ziraat direktölügüne bildir
mi§tir 

Düzeltme 
Bugünkü ~azetenizin 4 ncü 

sayf asmda lzmir ikinci icra 
memurlugunun gayri menkul 
sah~ ilänmda hissedarlarm
dan Süheyl ismi yaz1lamam1t 
oldugundan keyfiyet tashih 
olunur. 

~aiar gÜnü yap1ian Altay 
Altinordu (8) t~k1mlar1 final 
ma~mda Atmordulularin alan:. 
da ~1kä;d11ilärt eir~iö iildi- 1 

seyi 17 Hazira günleme~li 
Halktn Sesine yazmak sure
tile tenkit etmittim. Y az101n 
aynen ~1kmas10a gazette sü
tunlarmin milsait olmamasa 
ylizünden yazlm, tahrir oiU
diirü tarafmdari ekonomi 
edilmif ve bu ekonomi de 
yazmtn hädiseye temas eden 
k1smma rastlam1§, yaln1z ( 1-
tanordulular hakime hücüm 
ettiler, bir ki§i dögdüler) 
§eklindeki ba~bk her nas1lsa 
kalm1§: 

Bunu f1rsat bilen Altunor
du yönetim kurulu bu f1rsab 
nimet bilerek gazeteyi! gön
derdigi bir yaz1 ile yazmm 
düzeltilmesini istemi§. 

18 Haziran günleme~!i Hal
km Sesinde aynen ~1kan ve 
Altunordu spor kulübü yö
netim kurulu adma S. Erte
miz imzas1m ta§tyan bu ya
z1da huläsatan deniyor ki: 

Altmordu kulübünü umumi 
cfkära fena aksettirmek is-

yen ... gizli bir kastm sakland1g1-
m ve yazmm yirmi dört punt 
luk serlevhasmda ( Altmor
dulularm hakeme hücum et
tikleri ve bir ki§i dögdük
leri ) yaz1ld1g1 halde yaz1da 
bu serlevha ile ilgili hi~bir 
maliimat bulunmamaktad1r. 
Y az1 ba§tan a§ag1 güzel ge~· 
mi§ bir spor gününün ak10101 
canland1rmaktad1r. Altmordu 
gen~liginin spor alanlarmda 
sp'>rtmence ve centülmence 
~:1:-p1§tigm1 umnmi efkärm 
bilmcktc ve görmekte oldu
gunu yazarak §imdiye kadar 
gazetede ~1kan yaz1lar10 bu
dan sonra aeab1na hakim ve 
salähiyet sahibi ellere b1ra
kilmas1 istenmektedir. 

Haftan1n spor hareketle
rini ve hädiselerini aktama 
kadar ad1m ad1m takib et
tikt~n sonra dogru olarak 
Halkm Sesi okurlanna yaz
d1g1m o yazmm aynen ~1k
mamasmdan cidden müteessir 
olmu§tum. 

Spor alanlarmda s1k, s1k 
tesadüf ettigimiz ~irkinlik
lerin bir spor yazgan1 tara• 
fmdan ört-bas edilmesi mem
leket sporcularma kar§I sui
kasttan ba,ka bir,ey degil
dir. 1~te ben yaz1mm aynen 
~1kmarnasmdan bunun i~in 
müteessir olmu§tum. 0 hi
dise ~öyle olmu§tu : 

Saat tarn 9,30 da hakemin 
i~areti!e ma-;a ba§land1. Tri
bün k1smmda bulunan Altm
ordulu seyirciler de oyunla 
beaber Altay oyuncular1-
na hakarete ba§lamakta ge
~ikmediler. 

Bilha1sa yazmm düzeltilme
sini istiyen S. Ertemiz etra
fma toplad1g. 40 kadar se
yirci ile bu bareketlerini 
hakem ve yan hakemlerine 
varmcayal kadar ileri götür
düler. 

Oyunun tam 36 nc1 daki
kasmda idi. Tribünlerde bu
lunan bu seyirler ani bir hn
cumla sahaya girdiler, hake-

~e hakaret ettiler. Van lia
kemini kolundan tutup atb
lar. Y PD liakeD1l huluitlin 
(lteiatl)i itüitedltcll, 

Btlnu yapanlar i~inde im
za sahibide vard1. Birinci ta
k1mlanndan Mazhar, Mua• 
taf a ile daha baz1 talbslirda 
hadhieY~ itiaitl 6lm1Ur i1lijeH 
su spöriar1 k.uiübil idare h~.: 
yetin'1eil Niyazi isminäe ki 
arkada11 dögmege yeltenÜdi. 
Bu ~irkin vaziyeti saha mß
dürü ve polis gü~lükle niha
yetJendirehildi. Bu yüzden 
oyun on dakika durdu. 

Yukar1da sayd1gam1z fU 
hakikatlarm tekzibi ba,ka 
Lir imza ile istenmif 0Jsayd1 
belki mazur görülebilirdi ha
disede alikast olan bir ph
!jtn istemesi üsta h1rs1zm ev 
sahibine basbrmasmdan ba1-
ka bir §ey degirdir. 

Hem bu ~irkin hadiseyi 
yalmz ben yazm1~ deiilim. 
Altunordu namma söz söyli
yen zat diger yazganlannda 
yazd1g. gözden ge~irmit ol
sayd1 yap1lan hareketin ehem
miyetini ve kötülugünü an„ 
lamakta zorluk ~ekmezdi. 

Yine yukanda sayd1gim1z 
haller zannederim ki hake
min raporunda da kay1tbd1r. 
Rapor futbol heyetindedir. 
Bir defa raporu gözden ge
~irmesi gü~ bir it degildi. 

Her halde yaz1 sahibi bq
kasmda arad1gi asabiyetin 
kendisinde mevcud oluj'un
dan baberdar olmasa gerek
dir. Yaz1u1n bir spor ~linll 
canland1racak kadar dilzgün 
oldugunu yaz1yorlar. Buna 
hem küldüm hem de ac1d1m. 
Hem tekzib hem takdir ..• 

Selähiuetten ben bir mana 
dim. Acaba bundan 1onra 
spor yaz1s1 yaz1s1 yazmak 
i~in S. Ertemiz'den ailibiyet 
mi almak laz1m? 

Hakikab yazmam1z herhal
de bu genci fazla aaabilet· 
tirmif olacakki o da ne yap
bg1n1n farkmda detill 

lstemiyerek ve elimde ol· 
m1yarak mecburiyet karfl• 
tmda yapamad1g1m vazifemi 
yabrmak f1rsabm bana ve• 
renler S. Eytemize tetekkUr 
ederken spor alanlannda 
memleket 1por ahengini bo
zanlar1u, spor terbiye ve ne
zahetinden uzaklqanlann hi~ 
bir hareketi aff edilmiyegi bi· 
linmek liz1mdir. Sporun ba· 
kiki minism1n gen~liie q1-
lana bilmP.si i~in de fU veya 
bu §ah1stan salihiyet almaga 
lüzum olmad1gm1 bildirir, 
kardaf kulübii Altinordulu· 
larm baz1lannm sebebiyet 
verdigi bu hareketleain tek· 
rar etmemesi temenni ede· . 
r1m. 
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