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A\rrupamn vaziyeti ~ok fenadir. Yak1n hir atiden bahset-
miyelim, harp bulundugumuz zamanda vard1r 

.-- ---- oc---------------

TfiRKiYENiN ANAHTARI OLAN CANÄKKALE-BÖGAZI HER HANGi SER 
Gnzsrci BiR MÜTEARIZIN KE p v-: l\iERHA~iETiNE BIRAKILAMAZ 
BEN DIKTATÖR DEGILIM. ~ÜNK-0 BEN ZOR~~i ~~"::iNSA~fSiZCA HAREKE1- ETMESINI Bh.MEM. 

~arbay1m1z .Bay Beh~et Uz'un 
gazetemize diyevi 

1 cud fü~n izmirde ekmek Bazi semtlcrde halkm ye
rinde o!m1yan bir telä~ ve 
endi~e ile hiwmundan fazla 
ekmek almak istemek sure-

buhram yoktur ve olm1ya
cakhr. 

BEN KALPLERI KIRARAi< DEGIL, KALPLERI KAZAl\!ARAK HÜKMETtlJEK ISTERIM 
Ankara 20 (A.A) - Glad- En seri ve cn müe5sir tetbir, zekidir. t Fikrinizce, Amerika adalet 

{' Bakerin Atatürlde mü'i- mühtemel bir tedbir miitear- - Hal'h c;1kbg1 takclirde. divamna iltihak etmeli miy-
•hna dair inti~ar eden ya- :r1za taanuzun yanma kär Amerika bitarafhk siyasctini <li? sualini sordutn. Dedi ki: 

~ll1n elimize ge~en bir as- kalm1yacagm1 a~1k~a anlata- mubafaza edebilir mi? dedim. Adalet divanma iltihak et„ 

tile baz1 fmnlarda görülen 
ekmek cksikhginin baz1 in
sanlar tarafmdan ekmek buh-
ram ~eklinde görülmüf ve 
bu mesele hakkmda okurla-

lldan tercüme ediyoruz: cak arsmlusal te§kilätm ku- lmkäm yok, dedi. im- mekle Birle11ik Amerika cüm-
- Yakm bir atide harbm rulmas1d1r. käm yok, eger harp ftlkarSOl 

1 
huriyetleri ~üphesiz umurni • 

~krnas1 muhtemel oldugunu Atatürk mmtakavi misak- Amerikamn milletler camia„ sulhun 1d:.imesin yardim et-

r1ru:z1 daba etrafh bir suret
te aydmlatmak i~in bir ay
tanm1z mah'.!mat almak üze-

iy; ekmck fiatinin 10 ku
rn~a ~1kmas1, bugday fiati
nin her yerde oldugu gibi 
malüm sebeplerden dolayi 
ylikselmi~ olmasmdand1r. Bu
na mukabil ald1g1 1iddetli 
tedbirler sayesinde halk1m1z 
i~in 7,5 kuru§luk ekmek fi
ati yükselmiyecektir. 

~nediyormusunuz? ldnn nihai k1ymetinin bütün smda i~gal ettigi yüksek ' mis olacakhr. Nlifusü ve in-
s ·11 1 ·1 l k mevki her halde müte~asir on zamanlarda kendisine m1 et ere §am1 o aca umu- sani idealleri okadar bUyuk 

At tü k · · ·1 M mA1 b1°r pekt1'n akti"nde oldu olacakbr. Cogv rafi vaziyetlerl 1 ~ a r 1sm1 ver1 en ustafa - o an bir miHetin beynelmilel 
"•111il asker ink1läb~mm, guna kanidir. ne olursa olsun, milletler bir- ihtiläffann mu~lihane halli 

l'iirkiye cumhuriyeti reisi ol- ' foslmda aktif bir hisse nl· 
tlladan evvel sultanlarm ika- r.rng1 retldetmesi dogr u de-
~etgib1 olan Dolmabah~e gildir. 
'-i111Ii beyaz mermer saray- - Öyle ise miHetler GP.· 

~ki yemek masasmm altm miyetinin sulhun muhafaza~1 
aofra tak1m1ndan dürüst ma· i~in müessir bir vas1ta ol-
ti gözlerini kaldird1 ve na- du~mrn znnneditor musunuz? 
~arJan $am i~i perdeli yük- d ' 1 • 
• k edim. 
e pencerelerden 'knranl1k 

te asude Bogazi~ini oercrek - Milletler tcmiyeti he-
A 

6 
l' nüz knt'i ve müessir b1f Ya-

"nadolu sahilinin yamp sö-
s•ta e>!dugunu 1sbat etme-

llen ziyalarma gitti. Agv 1r ve / h. 
· mi~br. i..1ecli, Diger taraftan Ciddi bir sesle: , 

milletler cem1}'etl b 1gün bü-
- Yakin itiden bahset- tün milletlerin mü§tereft gö.t-

~emeliyi~ dt:di. Harp teh- yenin tahakkuku i~in ~ah~a-
1 esi buhmdugumuz zaman- bilecekleri yegäne te~kilatt1r. 

cla vard1r. On dört milyon Tür!c la-
Avrupadaki vaziyetin bir ra.fmdan vatanlannm kurta-

lca~ ay evve.lkisine nazaran nc1s1 olrnakla tanman idea-
daha gcrgin olup 0Jmad1g1 fü;t Atatürk devam etti: 
•orulunca: " $uttada kaniim ki, eger 

- Daha fenad1r, daha devamh sulh isteniyorsa, küt 
~ok fenad1r, dedi. Harbm Ielerih vaziyetleri iyile~tire-
tiddiyetini nazan dikkata cek beynelinilel tcdbirler 
•lm1yan bau gayri samimi - Sonu 6 mczda -
allderlcr, ta&rruzun Vas1ta- - IMI ____ _ 

lan, „ agent „ lar1 olmu§
lardtr. Kontro11ari altmdaki 
lllilletleri, rnilliyet~iligi ve 
•n'anay1 yanbt bir ~ekilde 
röstererek ve suiistimal e
derek aldatma,lardir. Bu buh
rahb saatlerde, hercümerce 
lbani olmak i~n kütlelerin 
kendileri karar vermeleri ve 
llles'uliyct mevkiini yüksek 
k.arakterli ve yüksek moraU., 
\ticdanh insanlann eline tev
di etmeleri zamam gelmi§tir. 
Bu gecikmeden yapdmahd1r. 

Bundan sonra realist Ata
türk, dünyanan en kuvvetli 
dikJatürlügiine ~1kmak i~in 
hi~bir maniaya müsamaha 
g&stermiyen <;anakkalenin ve 
~ok uzak bir fge~mi1te olmi
Yan Türk istikläl harb1mn 
••keri kahramam dedi ki : 
. " Eier barb bir bomba 
111filik1 gibi birdenbire ~·
kar.a, milletler harba mani 
oJinak i~in müselläh kuvvet
lerini ve mali kudretlerini 
llllltearr1za kar11 birlettinnek 
te tereddnte etmemelidirler. 

" Mamafi, dedi. Haliha
zirda en müstacel ihtiya~ 
kom~u milletlerin bir birleri· 
nin hususi ihtiya~Iar1m ve 

meselelerini görü~meleridir. 
Bundan ba§ka mmtakavi mi
sakJar sulhun muhafazas1 i~in 
k1ymetlerini §imdiden ispat 
etmi§lerdir. 

insam teslim alic1 <Tözlerin
de, Atatürklin fevkalide ön
derlik kuvveti vard1r. Kahn 
ka§lari sakin durmaz; yüksek 
entelektüel zirvelere kalkar 
ve ~ayan1 hayret derecede 
geni§ almnda, derin ~izgiler 
oyacak bir §ekilde ~abhr. 

Derisi a~1k renkli ve gü
ne~ten yanm&§br. Fsmer de
gildir. Sa~1 sar1mbrak kahve 
renginde ve gül rengindedir. 
Agzmm temiz kesilmi§ hatt1 
ve ~enesi kararlarmm kiy
metini gösterir. 0 tetiktir, 
cevab1 haz1rd1r. Nazan dik
kati celbedecek derecede 

birine bir~ok rab1talarla bag• 
hd1rlar. 

Atatlirk dünyadaki mi'ld
leri bir apartmanm sakinleri 
telekki ediyor. Birlefik Ame
rika Cumhuriyetleri bu apart· 
manm en lüks dairesinde 
oturmaktad1r. Eger apartman, 
sakinlerinden bazdar1 taraf1n
dan ate§e verilirse, digerle
rinin yang1nm tesirinden k ur
tulmasma imkän yoktur. Harb 
i~in de ayni ~ey varitti. Bir
le,ik Amerika Cumhurivet
lerinin hundan uzak kal~as1 
gayri kabildir. 

Atatürk §U sözleri ilive 
etti: 

" Bundan ba,ka Amerika 
büyük ve kevvetli, dünyanm 
her yerinde aläkas1 olan bir 
devlet oldugundan, kendisi
nin siyaset ve iktisadjvat ci
betinden ikinci del"ec~de bir 
mevkie dü§mesine a,Ja mii
saade edemez. 

Bay Zekainin 
Elc;iligi l\loskovaca 

kabul edildi 

BAY ZEKÄi 

Ankara 20 (A.A) - Ög
rendigimi2e göre Vas1f <;ma
rin ölümü ile aplan Moskova 
büyük el~iligine eski sü ba
kam D1yarbekir saylav1 Ze
ai Apaydmin atanmas1 i~in 
yap1lan soruya Sovyet hükii
meti k1van~la muvaffakat 
ceveb1 vermittir. 

re ~arbay1m1z nezdine gön
dcrdik. Bay Beh~et Uz ga
zetesnize, a§ag1i'a sevin~ Ae 
k1van~la ge~irdigimiz diyev--

Birinci ncvi ekmek lüks 
saydd1gmdan, bunun biraz 
e,; vel de söyledigim gibi bug
day ve un fiatlarile birlikte 
yükselmesi normal ve eko
nomik bir hadiseden ba~ka 
bir §CY degildir. 

verdigim bu izahattan son
ra, gazetelerin de fazla telip 
dü§meden ve balk1m1za lüzu 
mundau fazb ekmek almama 

sm1ögütlemek suretile firmlaran 
pnünde görülen telith topla
m§larm önüne ge~mek müm 
kün olaca&cbr. 

T ekrar ediyorum; gerd< 
hükumet ve gerek ~arbayh· 
gm bu hususta aldag1 ve al· 
makta bulundugu ciddi ve 
tesirli tedbirler sayesinde 
ekntek buhrau1 bi~ olmay,-

de bu!unmU§fur. eakbr. „ 
~'~Belediyenin• elinde' bir... Aytar1m1z ~arbay1m1za ver-
un fabrikas1 bulundulcca ve digi bu aydmlabc1 malumat-
ald1g1m1z ciddi tedbirler mev tan dolay1 te1ekkür etmiftir. 

~~~~ ~~~a 

HA VA TEHLiKESiNE KAR§I 
----------------0000 

Bugün tecim odas1nda mühim 
bir toplat1 yap1lacak 

Biiyük ßa§bakan1m1zm i§a
ret ettigi hava tehlikesini 
önlemek i~in yurdun her ta
fmda oldugu gibi ulusal kur
tulu§ sava§IDID en önemli 
yeri olan güzel lzmirimizde
de heyecanh bir kayna~ma 

ba§laml§ ve lzmirin özveren 
evlatlar1 her ~eyde oldugu 
bu genel kayna§mada da ön 
safta yürümek döleninne bu
hmduklarmdan önemJe kar
§danan bu i§ i~in f zmirin 
tecim hayabm eyi anlam1~ 

uzmanlardan bir kurul kurul
mu~tu. 

On gündenberi hava ku
rumunda toplanarak ~ah§an 

bu kurul tehlikeyi izmirimize 
yakla§acak bir verimle kar
§damak i~in her türlü ted
birleri almt§ ve bu tetbirle
rin tatbikinde bütün fzmirli-

lerin el birligile yörümeleri 
i~in genel bir topJanh yap1-
laran karda§~a görü§ülmesini 
onaylanm1§ bulundugundan 
bugün saat 18 de tecim ve 

1 andüstri odam1zdalliüyük bir 

1 toplanb yap1lacakbr. 
Yurd davasman konu§ula-

J Sonu 6 mcu:la ) 

Cim Londos 
Y cni bir zafer 

kazand1 

CIM LONDOS 

Cihanm maruf pehlivanla
r1ndan olan Cim Londos 

-Sonu 6 1ncida-
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Verilen ders ne imi§? 
--------OO••ff-----

ACI olm1yan hakikatlar o kadar azd1r ki ... 
• Melegin can yerinden ya- Melek olmasayd1, bay R1za 
1 raJand1iJm gören Leyli gen~ pi~kin banka direktöriinün 
• 
1 Ye gilzel bd1n1 omuzlar1nda evine ayag1m bile basamaz-
' iyice silktikten sonra fU söz- d1? o halde? 
1 leri söyledi: Kocag1z, olduk~a kumaz 
1 

l 
1 
1 

- Gazlerimin i~ine bak bir adam oldugu halde ne-
ve beni dikatle dinleyiniz. den oraya gidip sarhos ol-

Siz benimle kavga etmege maga can ahyor. 
Ye bana bir ders vermek Vu bunu yapbktann sonra 

c i~ buraya geldiginizi söy- da direktörün sizi kollari ara-
r liyorsunuz! sma almasma neden cam s1-
I Bunu, neden yapacaktm1z, k1hyor? Neden ona hiddet 
1 aizin kocamz1 elinizden al- edib, ona tabanca ~eldb onu 

1 mak istedim de ondan m?... öldürmege kallo~iyor? 

1 $u dakikadaki vaziyetim ve Sözlerime gücenmeyiniz, 
I vaziyetiniz müsaid olsayd1, fakat kocamz, seciyesiz, ne 
1 buna timdi uzun, sürekli yapbgm1 bilmiyen kocalarm 

kahkahalarla güler, güler, en mükemmel ve her yerde 
gtllerdim •• Kocanaz1 elinizden göstenlecek bir bir tipidir. 
neden alay1m? Kocamz1 ki Mele~in, büyük bir elem l'. 

bir kadeh rak1, Lir ak,am ve 1zbrabm zebuou olarak 
1 keyfi i~in kendi kansm1 elin , 0 cevap1 verdi: 
1 den ka~1rmamak tebli elerini Kocam bana, direktör, be-
' her zaman ge~irmektedir. nim en aziz ar~ada§1md1r, 
i Kocaman bir banka direk-
1 t6r0nün, bin dürlü i§i ve 
c yGzlerce ~ok kibar dostlan 
c bildikleri oldugu halde ko· 

can1zla bat bata rak1 i~miye 
urbot olm1ya neden raz1 
oldupnu hi~bir gün dütün· 

t mek istemediniz mi? 
1 HerhaJde kocanaz1n eko
„ nomi ve Fiuans i1lerindeki 

filuini dinlemek veya onun 

1 S01yal dOtüncelerini anlamak 
i~n degil, degil mi? 

0 halde ne i~n? 
M&saade ederaeniz, bu so· 

runun cevab1n1 ben vereyim. 
Baban Melek iJe evveli 

flrlfmek, sonra da onu kol
lan aras1na almak i~in.. Bu, 
belki ~ok ac1 bir hakikat, .. 
Fakat ac1 olm1yan bakikat
lar okadar azdir ki ... 

•uhakkak olan 1u ki: Bayan 

demi,ti! 
( Arkas1 var) 

-·-.... qi 

Arkeologlar 
~ehrimize gelmi§ ve Miläs 

havalisinde hafriyat yapacak 1 
olan Arlk~log bay Aksel ile ( 
arka!i• Milisa gitmi§lerdir. 

Hususi ders 
Almak isteyen iik, 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 fark 
taraf1 Arap furunu caddesi 
arkas1 Yagc1lar sokag1 nu 
mara 12 Arif Okurer 

lzmir Muhasebei hususiye Mü
dürlügiinden : 

Bedeli aab1ki 
Lira 
110 lk~etmelik caddesinde 351 numarah kahvehane 

30 Namazgähda 46 numarah dükkän 
Yukar1da yerleri gösterilen idarei hususiyete an binalar 

Haziran 935 tarihinden itibaren 31 May1s 938 tarihine ka
dar ii~ yd miiddetle kiraya verilmek üzere temdiden ilän 

• edilen arthrmaya istekli ~1kmad1gmdan bunlarm bir ~y i~in 
de pazarhkla kiraya verilmesi uygun görülmü§tür. 

lateklilerin 19 Haziran 935 tarihinden 18 Temmuz tari
rine kadar enciimenin topland1g1 Pazartesi ve Per§t!mbe 
f6nlerinde saat 9 dan 12 ye kadar yabracaklar1 depozito 
makbuzlan veyahud banka mektuplar1 ile birlikte encümeni 
viliye mßracaatlan. 1831 „ .............................................. ------------~~ 

lzmir muhasebei hususile 
müdürlügünden: 

Bedeli Verilet 
Sabda Bedel 
L L. 

110 SS Kemer caddesi 3-6 (nu-lu dükkän 
Yokar1da yeri g6sterilen fdarei hususiyei viläyete ait 

dllkkla 1/6/935 tarihinden itibaren 31/5/938 tarihine kadanr 
1~ yiJ müddetle kiraya verilmek üzere uzad1lan arbrma ne
ticesinde beher y1lbgma verilen 55 lira bedel läyik görül
mediginden bir ay i~inde pazarhkla kiraya verilmesi uygun 
f6riilmtltttir. latekJilerin 19/6/935 tarihinden 1817 /935 tari
bine kadar Encümenin topland1g. Pazartesi ve Per§embe 
,nnJerinde saat 9 dan 12 ye kadar yabracaklar1 depozito 
makbuzlan ve yahut banka mektuplan ile birlikte Encüare-
De milracaatlan. 1832 

( Hallun Seal J 21 HAZIRAN 

Tekzib ediyor 
Roma, [Ö.D] - ltalyan 

resmi ajans1 §U haberi ne§
retmektedir : 

"Yabanci gazeteler baz1 
haberler ne§rederek, italya
nm Habe§istan i§ini dostca 
halletmek i~in baz1 §artlar 
ko§tugunu yazmaktadir. 

Bu yaz1lar arasmda ltalya
nm yapbg1 teklifler, denile
rek baz1 §artlar göstermek
tedir. italya hükumeti bu 
yaz1lari ve haberleri katiyele 
tekzib eder„ 

HALKIN SESi - Demek 
oluyor ki, ltalya bu mesele
nin dostce halli i~in hi~bir 
teklif yapm1~ ve yapmak ni-
yetinde de degildir. 

Askeri 'Adli 
Hakin1 Oln1ak 

JYunanistan hava 'kuvvetlerini 
mühim m1ktarda ~ogaltacak 
--~----~--~~~~-oo .~--~~-------~---

Hava Bakan1 Bay Sinas'1n gazeteleri beyanah 
yeni yapdacak Hava istasyonlar1 

Atina (Ö.D.) -Yunanista l liginden ~ok daha üstün bir 
mn yeni s1par1§ ettigi 45 tayyare te§kilätma malik ola-
tayyare münasibetile matbu- 1 caktir. 
ata beyanatta bulunurak ha- 1 ~imdi 300 tayyareyi kolay 
~a b~kam b'.ly ~inas demi§-

1

1 hkla alm1ya imkän vard1r. 
br d1: F akat bunlari birle11tirecek 

Yunamstanda son isyanm muhkem hangarlar ve hava 
~1kard1g1 mali gü~lüldere istasyonlarma malik olmadan 
regmen, hükiimet hava kuv- sipari~ etmekte mana yok-
vetlerini mühim surette ~o- tur. Sonra havac1hgm hergün 
galtmaga karar vermi~tir. yapt1g1 ilerlemeden dolay1 
S1par1~ edilmesine karar ve- sipari§lerini geciktirmemiz 
rilen yeni tayyareler bu aym Jehimizde olacaktir. „ 
sonunda s1pari~ edilecek ve Hava bakam bundan ba§-
1935 senesi sonund hangar- ka hükiimetleri Seres, kavala 
lar1m1zda bulunacakhr. ve Korfudaki yeni tayyare 

1935 senesi sonunda Yu- istasyonlari vücnde getirme· 
nanistan bazt Avrupa ve ge karar verildigini söyle-
Balkan devletleri tayyareci- mi~tir. 

f ~ 
\.'V.1 
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Tecim 
Harektleri 

Kasabbk hayvan ihracab -
Ankara vapurile Pireye 4800 
kuzu ve oglak, 385 s1p, 
diger bir vapurla da Malta• 
ya 350 s1gir ganderilmiftir. 

Bugday sah§• - Boraada 
sablan bugday miktan 488 
~uvald1. Fiatla.1 5,25 - 6 ku· 
rui1tur. 

Bu fiat iki gün evvele gkre 
dü1kün demektir. 

Otobüsler 
i~in Yeni Emirler 

E1refpa§aya i§leyen otobüs 
ve otomobiller i~in yeni bir 
karar ittihaz olunmu1 ve bu 
karara göre, otobüs ve oto· 
mobiller giderken iki~e1me
lik, dönerken de Degirmen· 
dag1 caddesini takib edecek 
ledir. 

istiyenlcre ' 
rzmir Askerlik ~ubesinden: 

• 
Ingiliz Veliaht1n1n nutku 

§ ~ehirde i§leyen otobüs
lere fazla yolcu bindiren fO· 
f ör ve biltcilerden en azdan 
SO lira cezaya ~arptmlmalar1 
kararla1bnlm11br. Cumhuriyet ordusunda kul

lamlmak üzere 1455 say1h 
askeri memurlar kanununa 
ve talimat (asker bareme 
göre känunevvelden itibaren 
30 Iira ash maa'h ve känu
nuevvele kadar 25 lira ash 
maa§lt) asker adli hakim 
almacakhr. 

1 - Hukuk mektebini en 
a~aga eyi derecede bitirmi~ 
olmak. 

2 - ihtiyat zabiti olmak. 
3 - 30 Ya~mdan yukar1 

olmamak. 
4 - Ba1kasma ge~er has

tahg1 ve vazifesini geregi 
gibi yapmaga mani olabile-
cek vucut ve ak1lca bir ar1zas1 
bulunmamak (tam te§kiläth 
bir askeri hastanede muaye-
ne ettirilebilecektir. 

S - Yabanc1 ile evli ol-
mamak. 

6 - ~eref ve haysiyetini 
muhil bir su~tan mutlak su
rette ve bir cürümden dolay1 
ü~ ay ve daha ziyade mah
kum veya böyle bir su~tan 
tnkip altmda bulunmamak. 

7 - Sarho§!uk, kumar-
bazhg1 adet etmi§ kumar 
oynatm11 ahläk vasairece 
hakimlige yaram1yacak bir 
hal ile dile gelmi§ olmamak 
ve bunlar1 polis tahkikatile 
tevsik etmek. 

8 - Nüfustaki kaydt su-
reti ve ihtiyat terihis teske-. 
res1. 

9 - Diploma tastikli su-
reti ve muhtasar hal tercü-. 
mes1. 
10 - Bu fartlar dahilinde 
isteklilerin bulunduklan ye
rin en büyük kamutanhgma 
veya Askerlik ~ubcsi ba§· 
kanhgma ve dörder adet fo
tograflarile beraber birer 
istida ile ~ müracaatlan. 

As. ~· Rs. 
Yarbay 

M. Tokel 

---"~r---

Sovyetler ve 
Panay1r 

9 Eylü? panay1rinde ge~!!n 
sene fevkaläde surette i§ti
rak etmi§ olan Sovyet hükii
bu sene de daha mükemmel 
bir §ekilde panay1ra i§tiraka 
karar vermittir. 

etraf1nda yap1lan ne§riyat 
-----------------oooa-----------------I~sk i Ahnan n1uhariplcrinden bir grupu bu 

ay sonunda ingiltereyi ziyaret cdecek 
Berlin (Ö.D) Son verdigi bakam Göbels radyoda ver-

söylevde Almanya hakkmda verdigi bir söylevde, lngiliz 
söyledigi dostca sözler, Al- eski muhariblerinin Alman-
man gazeteleri tarafmdan yada ~ok s1cak ve samimi 
hala heyacanla tefsir edil- bir surette kar§ilanacaklanm 
mektedir. 

1 
söylemi~tir. 

Bütün Alman Radyo istas- 1 Alman gazeteleri ingiliz 
yonlari ingiliz eski muharib- t eski muhariblerinin ziyaret
lerine yap1lacak hararetli ka- ' lerini iade i~in Alman eski 
bul hakkmda Fon Ribentrop 1 muhariblerinden bir grubun 
ve Hes'in söylevlerini ne§ret- : bu aym sonlarmda lngiltere-
mektedirler. / ye gideceklerini yazmakta-

Bundan ba~ka propaganda dir. 
~" ll1u1ll 

ingiltere M1s1ra 100,000 askeri 
1 göndercek [ 

Kakire (Ö.D) - "Ehram„ gazetesi Londra hususi ayta- t 
rmdan alarak ne~rettigi bir telgrafta, ingilterenin her ihti- f 
mala kara M1s1ra 100,000 yeni aske!" sevketmege karar ver· ! 
digini söylemektedir. 

Yine hu gazete, M1s1rdaki ingiliz mahafili ingiltere hükü
metinin her ne bahasma olursa olsun ltalyanlar1 Tsanat 
gülüne yana§brm1yacagm1 söylediklerini yaz1yor. 

Bir Alman Tayyaressi Frans1z 
topraklar1nda yere inmege 

mecbur edildi ! .. 
Paris (Ö.D.) - Mansiden haber verildigine göre bir Al

man tayyares Fraus1z memnu bölgeleri üzerinde u~arken 
yere inmege mecbur edilmi~tir. 

Y oa11in Sigert ismindcki tayyareyi u~tugu topraklarm 
Fransiz memnu bölgeleri oldugunu bilmedigini söylemittir, 

"fayyarede hi~bir fotograf makinesi bulunmami§br. Tahki
' kata devam edilmektedir. 

11~1 
11 ••• 1 

Varo§ilof i 

Bulvan 1 

p;q 
lh„11 

Bay Eden 
Endi§ede 
Londra ( Ö. D. ) Bay 

Eden umumi siyasa hakmda 
Varuikte verdigi bir siSylev
de Arstulusal vaziyetin ~ok 1 
kötü oldugunu ve harbm önü 

1 ne ge~mek i~in uluslar ku
! rumunun enerji ile müdahale 
1 etmesi läz1m geldigi ni söy-
! lemi§tir. t 

!jarbayl1k, lzmir fahri hcm- 1 
§hrisi Sovyet Rusya Harbiye . 
komiseri namma izafetle yeni j 
bulvarlardan birisine Varo~i
lofun :sruini verecektir. 

iran ve 9 Ey
lul panay1r1 

1 Yamanlarsuyu 

Birkanun 
~arbay tahsildarlar1 1im

diye kadar temizlik ve ayd1n 
bk vergisini kiracilerden tah
sile ~ah11rlard1. Bir~ok mah
zurlar1 görülen Cbu usül kal
dirtlmit ve bundan böyle 
kiracilerden tenvirat ve tan
zifat vergisi abnmamas1 ka
rarla§brdm1,tir ·l 

lkinci hukuk mahkeme-
sincfen: 

Melek vekili avukat Halit 
T evfik ile izmir ikinci mah
mudiye M. 113 N'l. Mazhar 
aleyhine a~1lan bo11anma da
vasmm cari tahkikata sirasm
da müddei aleyh Mazhann 
ikametkäh101 terkle nerede 
oturdugunun bilinmedigi teb
lig varakasmm arkas1ndaki 
müba§irin me11ruhabndan an
la111lm111 ve bu sebeble tebli
gabn ilänen icra11na ve ar· 
zuhal suretinin mahkeme di
vanbanesine talik1na ve tah· 
kikabn 5-7-935 cuma gilnli
ne b1rak1lmasma karar veril
mi11 oldugundan mezkür gün· 
de saat on raddelerinde mild 
dei aleyhin tahkikat hakimi 
huzurunda esaleten haz1l bu
lunmas1 veyahnt taraf1ndan 
bir vekil gönderilmesi H, U. 
MK. tebligat makamina kaim 
olmak üzere ilin oluauyor . 

• 
Insanm1 

Hayvanm1?I 

iran Konsolosu dün ~ar
bay1 ziyaret ederek dost 
lran hükumetininde 9 Eylul 
panaymna i§tirak edecegini 
reamen bildirmittir. 

Kar§1yakaya getirilmi11 o
lan Y amanlar suyu tesisab
nm kat'i kabul muameleaine 

• ba1lanm11tar. 

Y akmda bu ~ok merakh 
yaz1y1 (Halkm Sesi) nde oku

' yacaka1n1Z. 
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~ak1c1, bir ~ocuk denecek halde oldugu halde 
gündüzleri derse geceleri ka~a~1~k yap1yordu 

Bunlara hir de o zamanki larile beraber müsain vazi- du. Bu tarihte henüz bir ~o-
bozuk idare sisteminin, Sa- yetlere sukarsk ans1zm bas- cuk denecek halde oldugu 
ray idaresinin tahammülü tirmak ve hepsini öldürmek. halde gündüzleri derse de-
mümkün olm1yan zulümleri- Plän kolayca tatbik edild1. vam ederken geceleri de ka-
nin, cahil zabtiye ve kayma- Yürük Osman izmizde, da- ~ak~1hk yap1yordu. 
kamlarm fenahklarm yapa- vet edildigi bükümet kona- ;>urasm1 unutmiyahm ki, 
cagi tesirleri de katarsak, gmda, pi~ Osman K1rkaga~- ~ lklCl Mehmed efe, Ödemi~ 
<;ak1c efenin ni~in bu kadar da, Bakirh Bergamada, par- t~n Marmarab hoca isminde 
kan i~ici ve zal1m olarak ye maks1z arap Aydrnda öldü- bir hocadan iki sene med-
ti~tigini anlam1~ olnruz. rüldülcr. <;ett! k1zanlar1 da rese dl!rsi de görmü~tür. 

Meselä, <;aluc1 efenin ba- bu arada cebennemi boyla- Hi~ 11üphe- yokturki ~ak1c1 
bas1mn öldürülmesi <;ak1c1 m1 ~„ oldular. . Mehmede bu derslerin hi~ 
üzerind~ rok häkim bir tesir <;ak1rh Ahmet efe de b1r-

"' k H bir tesiri olmam1~tir. Onun yapmitbr. gide, bo~na - asan ~avu~ 

0 l D 1 t
. o" d . denilen - hakikatte bir hay- kafasi, babasmm öldürülmesi 

sman 1 ev e 1 em1~, d hadisesi doldurmu§, onun 
T' A d h 1. . d duttan farks1z ~ a am tara-

ire, Y m va ava 1sm e ld .. 1d .... 1 ruhunuda intikam ve zalim 
t.. t I . k ld fmdan bastm 1 ve o uru -ureyen ~e e er1 a 1ram1ya- d'' h1rs1 kaplamifb. 
cagam bir ~ok tecrübelerle ur k M h d' b b * 'l'a 1c1 e me m a asm- • „ 
anlad1ktan §Onra, i~i .. S~raym ba§ka yegeni kü~ük Mehmed- <;ak1c1 Mebmed, Develi 
mabu~ aldatma usu~u ile hal· de izmirde Yörük Osman gibi bir kitil, babas1 gibi bir 
letmege. ka!'ar verdi; bu se- katledilirken tutulmu§ izmir haydud oJmaga mahkumdu. 
beble b1r ~ok azah e~kiyay1 hapisanesine ablmu~h. Bu gencin bu akibetten kur-
fU veya hu. e1raf1 vas1ta k1- Bu hadise, <;akicmm gen~ tulmas1na imkän yoktu. 
larak affeth. l d v kafasmda k1yamet er ogur- -Arkas1 var-
Bu suretle Kirkaga~ta pi~ 

Osman, Bergamada bak1rh, 
Aydmda P•rmaks1z arab, 
lzmirde Ytlrilk osman, Bir
gi de <;akircah Ahmet ve 
~etel~rinin efrad1 yüze i;1k
m11 olarak birle1tiler. 

Bunlar, vak1a takavetten 
vazge~mi1ler, Hükumet de 
bunlar1n ilzerindeki ämmeye 
ve e1ha1a ait bilcümle hak
ffln affetmi1ti. 

Fakat biltün bunlar ,eka
vetten, haydutluktan vazge~
mi1 deiildiler. <;eteler, eski 
tertip baki idi. Kazanlar mar 
tini hi~bir zaman elden b1-
rakmazd1lar. kahvede mar
tinli, hamamda martinli idi
ler. 

~ ~~~E~S ~ 

Riyaziye 
Frans1zca 
Dersleri 

15 Ayda 
Dört ~ocuk 
Dogurmu§ 

Orta ve Lise talebeleri Nanside Madam Maysel 
veJilcrine Günziye isminde bir kadan 

Riyaziye derslerinde geri 
kalm111 talebeye ve az zaman
da Frans1zcay1 ilerletmek is-
tiyenlere tecrübe görmÜf ve 
verdigi derslerden pek ~ok 
faydalar görülmü§ bir mual
lhn hususi ders vermege haf· 
lami§hr. 

lstiyenler: ldarehanemize 
müracaat edebilirler. 

Adres: 
Hühfunet karfl,Smda pul 

bayii bay Ali Kemal -- •w•-. 1 

1934 senesi §Ubatmda bir 

~ift ~ocuk dogurmuf idi. Bu 
kadm bu hafta gene iki ~o
cuk dogurmuftur. Bu hesaba 
göre bu kadm 15 ayda dört 

~ ~ocuk dogurmu1 demektir. 
lkisi k1z ve ikisi de oglan 
olan ~ocuklarm hepsi de s1h
hattad1r! 

M 
Meczup -Sap1k, sap1tkan 

~abk 
Me~bul - Bellisiz, belirsiz 

bilinmedik, tanmmadik bilin-
mez 

Mechuliyet - Belirsizlik, 
bilinm~k, tamnmam11hk 

Medar (lstinadgib anlam1-
na) - Söyke 

Medar (Terim) - Döngül 
Medar1 mafet -Ge~inecek 
Meddü cezir -Yaym ~e-

kin 
Medeni - Soysal 
Medfen - Kabir 
Medfun - Gömük 
Medh - Övgü 
Mcthal - Girit 
Medhar - Yagh 
Medhul -- Ay1p, ay1ph 
Medhun1ü münhezim, muz-

hil - Smgm 
Medid - Uzun, ~ürekli 
Medine, beide - Site 
Med'üv - <;agr1k, ~akr1h 
Medyun - Bor~!u, vere-

cekli 
Mefer, mahalli firar -Ka

~1t 
Mefharet lltihak 
Mefhum - Öklem, kav

ram 
Mefküre - Ülkit, ideyel 
Mefkurevi kalma - ldeyel

leftirme 
Mefkurevi kalmak - lde-

lettirme 
Meflü~ -Kötürüm, inmeli 
Mefkud - Yok, yitik 
Mefrul} - Döteli 
Mefru,at - Döteme 
Mefsedet - F esad 
Meftun - Tutkun 
Meftun ve meshur olmak 

- Tans1mak 
Meftur - Bezgin, b1kk10 
Meliabet, heybet -Aybat 
Meharet - Uzlük 
Mehaz - Kaynab 
Mehcur - Ayri, irak b1ra-

k1lm111, atalm11 
Mehcuret - Alm~ ~iren 
Medfuat - Verin~, ~1kan 
Mebd - Betik 
Molfuf - D~lü 
Meliib - Ay}jar 
Mehtah - IAy aydmbgi, 

ay 111g1, bayk1r 
- Arkas1 Var -
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Yaln1z bu kadarla, if sa
de nllmayif de kalsa. gene 
iyi idi. Efeler, kazanJarile hal 
ka 1ah1slarma mahsus i~lere, 
hatta hükümet mer1uurmm 
vazifelerine bile müdahale 
ederler, korkulacacak adam
lar olduklar1 i~in her istedik
leride mutlaka yerine gelirdi. 

lzmir lkinci Hukuk Ma
kemesinden: 

Karfiyaka Alaybeyinde hat 
boyunda oturan lsmail k1z1 
Server tarafmdan kocasa ayni 
yerde oturan F ethi oglu udi 
bestekir Zeki aleyhinde a~a
lan botanma davas1 üzerine 
gönderilen davetiyenin ika
metgah1 me~hul bulundugun 
dan bahsile bilä teblig iade 
edilmesi üzerine davac1n10 
istegile bu baptaki tebligatm 
ilinen icrasma karar verile
rek arzuhal suretile davetiye 
varakas1 mahkeme divanha
hanesine tali~ edilerek tah
kikab 17-7-935 <;arpmba 
gününe biralulm11 oldupn
da Zekinin mezkur günde 
saat 10 sulannda asaleten 
veya vekäleten tabkikat ha
kimi nezdinde haz1r bulun
mas1 aksi halde aleyhind e 
giyap karar1 verilecegi H. U. 
M. K. nun tebligat fashna 
tevfikan teblii makam1na 
kaim ülmak tizere j keyfiyet 

dikte edilemezdi; bunun i~in patran böylece 
hafif ve serbest~e geyinmi' olmak mecbu
rizetinde idil. 

$.va.y. ve Babiäli arllk bu 
vlliJ:•tlea brlun1t idi. Bunun i. • amau Aydma ( Yani 
b-.ta lzmir olmak üzere Ma
niu, Ayd1n, Mugla, Denizli 
Ye J.parta vilAyetlerindan mü
l'ellkep eaki Aydm ) vilayeti 
•6i Na1id pa1aya k1sa bir 
IQlddet i~inde biltün ~etele
rin imha11m emretmi1ti. 

Emir, Sar~yin pek az. ver
digi kat'i emirlerdendir. 
4-ksi Jurette bareket, vali 
Na1id paf&DID, askeri nrka 
-andam $akir pqanm ve 
aair yiiksek rütbeli viliyet 
~in1n1n azilleri, nefileri 
llluhakkakb ! 

V ali ve hrka kumandan1, 
Yukanda söyledigimiz vechile, 
Saray bu kat'i emrini yerine 
retirmek icin hile yoluna 
ltpqai1 kararlatbrchlar. 

Patron itte bol $amponya ikramile ha1lad1: 
- Uzun ve yorucu bir i11e ba1larken in

san kuuvetlenmif olmahd1r. Bu nefis ~ampan 
yamn vücuda kifi derecede kuvvet verece
gini ümid ediyorwn! Dedi. 

Eliza bu cemilekir sözlere sadece: 
- Cidden kibar ve nazik bir zats101z! 

dedi. 

Zevkli anlar 
Ademar, gen~ ve güzel daktilosunun 

tarab1 nas1l i~tigini, pivitini 1ampanyada 
nas1l 1slatbg1m zevk ve hatta meftuniyetle 
seyretti. Bu kadan cidden yamandd Zavalb 
kad1n1 bir daktilo maqile yapmaga b•rak
mak, yirminci asran kibarhk ruhuna tamamen 
mugayir olacakb ! 

Ademar, hen~ kachm masan1n beri tara
f1nda bulunan genit kanapeye oturmaga 
ciavet etti ve kendisi de hemen yan1ba1cagi
z1na kondu ! 

Ve... Makale maddelerini dikteye ba9lad1. 
gen~ ve giizel kad1n zarif kur1un kalemile 
söylenen kelimeleri kigid üzerine not eder
ken, Ademar da - doiru ~p y~a~jlm 

Müjde 
Yirmi senelik otelcilik ha

yabn1 hüyilk bir titizlik i~e
risinde idameye muvaffak 
olan ve bütün ( ege ) m1n
takas1nm teveccühünü kaza
nan idare ve pratik dü~ün
cesile yur~un dört gö!lesine 
nam1m lanatbran ve k1ymetli 
mü~terilerine hiymetten zevk 
duyan Ard1han ve Evliyazade 
otecisi Mustafa Lütfü lzmirin 
en kibar bir äile yuvas1 ve 
i11lek yeri olan hükumet cad
desinde birinci sm1t ve lüks 
derecede s1cak ve soguk 
banyolan mevcud UTEL 
HACI Alt P A$A YI sayg1h 
ve pek muhtercm mü~teri

lerinin savgisinden cesar~t 

alarak bir ~ok maddi feda
kärhklara katlanip nnvak1s1-
m tarn amen ikma! iJe 1 ( 161 
935 tarihinden itibaren fiat
I~rde akle hayret verici aza
mi ten.!dätla emirJerinde bu
lundurulacag1m müjdeleriz. 

Askeri liseleri 
kabul §artlar1 

izmir Askerlik §Ubesinden: 
1 - Askeri liselere kayt 

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

hyacakbr. ~atlan a1ag1ya ya
z1lmu1br. 

A - Orta mektebi biti
renler askeri lisenin 9 uncu 
s101fma girebifir. Ya1Jar1 15 
19 dahil olacakbr. 

B - Lisenin 9 uncu s101-
f1n1 bitirenler askeri lisesinin 
oununcu sm1f1na girebilirler 
yatlan 16 20 dahil. 

C - Lisenin 10 uncu s1-
01i.01 ikmal edenler askeri 
lisesinin 11 inci s1D1f101 gire
bilirler ya1lar1 17 21 dahil. 

D - Yukarda yaz1b mad
delerdeki 1eraite haiz olan
larm evrak1 tekemmill ettir
me k üzere fuheye milraca
atlara ve bu fartlara haiz ol
olm1yanlann beyhutle yere 

1ubeyi i1gal etmemeleri ilin 
olunur. 

- 28 uncu Liste -
1 - Tamir etmek 

~t~·k 
Tamir -"&MI. 

Örnekler: 
1 - lstanbulda hemen Ml
tün eski eserlerin 9DAJ ;j 
ihtiyac1 var. 
2 - K1nlaD kalp oa......_ 

2 - Tlmim - Ga 
Örnek : l~ Bakanhlaam 
menler hakkanclakä,, ._ 
nelgesini okudunu1 am? 

3 - Tim$al - S-.hctl 
Örnek : Atatürk T8f 
tulu11unun blitün dav--•R: 
sembolüdür. 

4 - Ekaeriyet - ~· 

Ekalliyet A zinbk 
Ekseriya - <;oiLn, <;ok 

Örnekler: 
1 - Fransada parlamn.-~ 
~ogunlugu Ftandin'•n 
sini reddetti. 
2 - Uhaslar 
azmliklar me1dilßltl 
o:tacfa konur, 
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Bunun i~in Eliza, evli bir kadm olmas1na 

ragmen bekir bir kazdan fOk dana •tt~•t 
bir hayat sürmekte idi.• 

Mes'ut bir aile tesisi enditesile Vil~climir, 
bir cenubi Amerika banka110da iyi bir me
muriyet elCle etmit idi. 

Bu vazifenin temin etti;i irad, va~ bu 
aileyi rahat ve mes'ud ge~indirebilifcli; f,ak;at 
Eliza, hem serbest kalmak hem de kocutmn 
hükmü albnda kalmamak i~ daktilohlk va-
zifesini rb1rekm1yordu. . 

Y aln1r. Eliza evvelden ~ahtmakta olduiu 
yeri b1rakm1fb. <;ünkil bu m6eueaede -'hi~ 
bir istikbal umidi yoktu!" hala91. Ea~elia tav· 
siyesile yeni bir yere girmitti. 

Y egenini seven hala ! 
Y osf elli, yegenine iyi bir hami bulmak 

i~in cidden ~ah~yordu. Bu defa buidu;u 
hami, Ademar isimli bir if •Clilna idi. Elli 
yatlarmda olmas1na rajmCQ bu adam kelime
nin tam mänisile gen~ ve taze ~alm11b1 iyi 
yajamas1m da biliyordp ! 

Eliza bu ad•man güzüne ~ok jyi ~öriindll 
ve pek az bir zanan i~b1de gen~ kadin1 ken
disine hususi kitib yapti ! 

Bu mevkie gelmek ve patronu~ itim!ld ve 
tevecctlhüntl kazaarDak i~~li"M•• 

• • Plb 1ade idi: E&ltri kgp„ ,ili II 4f)'fP.IP'• w.!~~ ie e IMmi.&tll-.tii-...la.i.i-..----------MMI 
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John Barrymoore • • 1 
•• an IZI 

Meshur Frans1z artistinin sinema 
~ekilecegi söyleniyor hayat1ndan 

Son zamanlarda sinema älemini alakadar 
eclen en mübim badiselerinden biri, John 1 
Barrimoor'un senelerden beri mesnd ya~a-, 
chj1 kansile aynlmag karar vermi' olmas1-
chr. Methur artist henuz bo~anmadan bir 
~ok izclivac mektuplan almaktad1r. 

-
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digini siSylemege hacet yoktur ! Patron da bu 
gen~ kad1ru bu dereceye sadece i11 hususun
daki liyakat ve istidadmdan degil, kadinhk 
giizellik vas1flanna hakkile malik olmasmdan 
dolayi getirmi1ti. Ve evli bir kadm1 metres 
tutanlann bir tehlikelere kar§I da sigorta 
edilmit olabile:>egini hesaba katmakta bred
dtld etmedi. 

Jak, Elizaya bu hususda güzel bir rehber
lik yapm11 oluyordu; her§ey yolunda idi; Vi
dizim kans1nm faziletinden emindi; Elin is
tedigi gibi eglenmek hami bulmak yolunu 
bulmu1tu; Ademarda, bir~ok cihetlerden müs 
teri idi ve bütün bunlara ragmen ortada nf 
kavj'a, ne korku yok idi! 

-3 

Zengin Hami 
Evet, sab1k Daktilo, güzel Eliza, Viladi

zimin sad1k zevcesi, hedefine yakla§mt§, pat
ronunun metresi olmu1tu. 

Ve, bu vaziyet cidden kolay, adetä ken
diliginden olmu1tu. Patronu Elizaya bir gün : 

- Madam, dedi. Size yaz1verecek ~ok 
mllbim bir reporum var; bunu~in bu ak1am 
„Air ,.,.,.Jr.aJn.•lr' dahi hncrftn crecevi burada 

r 

.,. 
Son zamanlarda me§hur sinema artisb Mari Belin y1ld1z1 

sönmege ba~lamt~br. 
Mari Belin son ~evirdigi filmler avrupada ragbet görme

diginden sinema direktörleri Mari Bel'le yeni kontratlar 
yakmaga yana§mtyorlar. 

Hatta bazt alakadarlarm söyledigine göre Mari Bel sine
m a hayatndan tamamile ~ekilmege karar verecekmi§. 

Klodet Kolber 
Sol tarafta sevimli sinema y1ld1z1 Klodet Kolberin son 

~evirdigi Kleopatra filminde almm1~ bir remi. Güzel Fran
s1z artisti yaz tatilini gc~irecektir. 
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ge~irmek läz1m ! 

Eliza, patronunun ne demek istedigini 
~ok älä anlad1; bunun~in kocas1 Vladin ire 
hu gece fazla i§ dolay1sile pek ge~ eve dö
necegini bildirdi, ve : 

- Anhyorsun ya kocac1g1m. dedi. Patro
num müsyo Adernarm bu emrini yerine ge
tirmemek bana gü~tür. Her~eyden evelde 
patrona en sad1k hir memuru oldugumu is
bat läz1md1r. 

Vilädemir, hütün bu sözleri hüsnü zan 
tarafmdan tetkik etti, o da Rusyah Y ahudi 
hem§ehrilerini ziyarete gidecekti. Bunun i~in 
bu müsadeyi Elizaya tasavvurun haricinde 
bir kolayhkla verdi. 

Müsaade verildiktcn sonra! 
Eliza bu müsadeyi ahr almaz en güzel, en cazib 
elbiselerini geydikten sonra. patronunun bil
dirdigi mühim raporu yazmak üzere acele ile 
Ademarm yanma döndü. 

Patron M. Adernar, Elizay1 ayagmda lüks 
terlikler, s1rtmda mükemmel bir gecelik ol
dugu halde kabul etti. Ve Eliza bu k1yafeti 
ne garib, ne de yersiz bularak haret i~inde 
kafd1! 

Öylaya ... Yer tabakalar1 arasmdau zengin 
bir madan adamak i~in te§kil edilecek mun
tazm bir tirketin nizamaamesi kola , kola 
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~ . . . . 
:• ANRI FÖY RE$AT ISANLI 
·~~~~ -84- ~ 
Seddilbahrc geie Feld Mar~al Lord Ki~nerin 

gelmesile gitmesi bir olmu~u 
Kl<;NERiN BiR EMRI tona ü~ Terinorbal hrkasile 

Bugün ( 3 ikinci te§rin ), yeni ordudan ü~ firka gön-
<;anakkale i§lerin ~ok sü- derdi. 
rüklenip gittigini ve bir ne- Daha ilk hücumlarda, yani 
tice vermedigini gören Lord May1sta, müttefiklerin Geli-
Ki~ner Anafartalar grubu bolu yarimadas1m hücumla 
kumandam General Bird- zaptedemiyecekleri anla§1hr, 
vvsod ( Birdvud ) a bir teig- anla!Jtlmaz, tahliye ac1 bir 
.-af ~ekerek Bogaz1 donan- mesele idi. lngilizlerin bu 
ma ile zorlamag1 Marmaraya dare ayan bir maghibiyetinin 
girmegi emreeti. Lord Ki~- bütün !Jarkta, ne tesir ya-
ner ayni telgrata, bir hezi- pacag1 mahim degild~ 
mete ugramaktan korkarak ( Arkast var ) 
tahliye emrini emrini imza-
lamaktan istinkäf ettigini de 
bildiriyordu. 

Fakat daha önce, amiral
lerimizin f1krini dinlemek lä
z1md1: Loyd Corc onlara §U 
cevab1 verdi: <;ok ge~! 

Alsancakl1lara 
M ..• d ' 111 e .•• 

Alsancakta Lezzet 
l.Jokanta A~ild1 4 ikincite§rinden 13 ikin-

cite§rine kadar - Kar§ihkh Tekmil e§ya vedavab mü-
bomdardiman, fakat ~ok ~id- cedded olmak üzere Alsan-
detli degil! cakta Bomova caddesinde 

14 lkincite§rin, Pazar kö§ede a~1lan yeni lokantaya 
Feld Mare§al Lord Ki~ner, Alsancakhlarm bir defa te1-
ycrinde tahkikat yapmak üze rini bekleriz. 
re Seddilbahirden ge~ti. Ge~- Müntazam servis, nefis 
ti diyorum. <;ünkü burada yemek, yalmz lokanatm1zda 
birka~ dakikadan fazla kal- bulabilirsm1z. 
mad1. Bir defa mutlaka tecrübe 

ingiltere Harbiye Bakam
nm bu ziyareti General Mon
ronun raporu üzerine yap1l
mt§b. Monro, raporunda <;a
nakkalcnin tahliyesini iste
mi§ti. Mukadderabm1z tayin 
edildi amma ne tekilde ol 
dugunu henüz biliyoruz. 

Ki<;NER <;AKKALEDE 
~imdi, " Ki~ner ve harb „ 

isimli kitabdan, Ki~nerin 
<;anakkaleyi ziyaretini hulisa 
edelim. Bu kitabi, bir lngiliz 
tarafmdan yaz1lm1' olup ade 
ta Ki~nerin tarihir. Bu kita
ba göre, Ki~neri <;anakka
leye ~ag1ran ilk defa Hmilton 
olmu§tur. Hamilton 21 May1s 
1915 te ~ektigi bir tegrafa: 

" Buraya kadar bir seya
hat yapamaz m1s1mz? faeton 
sizi ü~ günde getirir „ di
yordu. Faeton, o tarihte ln
gilterenin en h1zh giden kru
vazörlerinden biri idi. 

Ki~ner, Hamiltonun bu da
vetine cevab vermedi. Ken
disi gelmedi amma, Hamil-

Sayg1 deger yurdda,Iar 

ediniz. 
Alsancak Bomova caddesi 

kö1esi No. 101 
Osman Nuri 

Gö~ 
Sa:y1n mü~terilerimim 

dikkat nazar1na 
Balc1lardaki saatc1 maga

zam1 Y olbedesteninde 43 No. 
Bidayet han1 agz1ndaki magaza 
ya nakldtim. En ucnz fiatlarla 
saat almak veya saatlanna 
tamir etmek istiyen mü1teri
lerimin bu yeni magazan11 da 
tereflendirmelerini yalvannm. 

Tamirat teminath olup 
muallim, zabitan, memurin ve 
talebeye tamirat yüzde 20 
iskontolud1r. 

Bir tecrübe her tavsiyeden 
muraccahhbr. 

(HISAR CAMl) 

Yolbedesteninde 
4H No. saat~1 

TEKIN KUBILAY 

HALK: Trat b1~ag101 ve makinalanm her sahc1dan israrla 
araym1:r:. 

HALK: Tra§ b1~ag1 ayar1nda ve ucuzlugunda batka bir 
b1~ak yoktur. 

HALK: Trat b1~ag1 ve ince isve~ ~eliginden yap1lm1f ve 
tanesi " 100 „ parad1r. 

HALK: Tra§ b1~agm1 kullanan bir daha ba1ka ba~ak 
aramaz. 

HALK: Tra§ b1~ag1 ile binlerce halk bra1 oluyor bundan 
bir tane alan bir daha ba!jka b1~ak aramaz. 

PARASIZ: Teerübe yapmak istiyenler depolar1m1zdan birer 
tane almalar1n1 rica ederiz. 

UMUM: deposu Istanbul Marpu~cular Yanm ~iteci han No.l . 



.YAZ GELiNCE 
I\1~hklari atar ve vazhk elbiselerimizi aranz 
Y aihk elbise yapbr1rs~mz bunu zevk, keyf ve nete ile 
geyjnebilmek i~in her balde hükumet konag1 kartismda ~ 

~e~med Zeki ve biraderi » 
f erzihanesine ko;;unuz. Size bu yüksek >+ 
sanat n1ües esesini tavsiye ettigin1iz ~ 

. i9in bize de te~ekkür edeceksiniz )+ 
·~~~m--....-... -~~i'.~~ 

Nihayet kurtuldum 

G 
R 
• 

.1 

GWI 

. 
'~, ba~ c\gnlar1ndan hayatnn dain1i bir azap 

tan ibaretti. Fakat gripin beni bu 
1ztiraplardan kurta rd1 

Hamak ustas1 geldi 

t Y ölZm bogucu s1caklannda, bah~ede sayfiyede ho11ca vak1t 
t~~irmek i~in bir tane hamaga ihtiya~ vard1r. Karyola iiJini 

liir her boyda hamak, ~e1lit av torbalan, pazar fileleri, 
~~r filelerini Y ol bedestan No. (3) E. Ruhi Taga ticaret
""-tsinde bulabilirsiniz. 

~------..-....--------..-.-..----------....... ------
"ALNll • 

DQUfll ~f 
TRA$ Bi~AULA 1 

~ULLANINIZ 

Her yerde satJ.hr. ~1arkaya dikkat 
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i9 kuvvet kudret ve 
i~talnn artar s1hhat 

YC afiyetin ye1·ine gelir 

Ferit Sulfatas1 
kullan 

S1tn1ava tutuln1az, ~avet s1tmah 
isen ·cab1k kurtulur;un halis „ 

YC kuvvetlidir 

BÖCEKLERI OLDÜRÜR 

les mouches, moustlquee, c•f•rd•, fourmla, pun•i•••· puce& 
et toua •utrea lnsect" p•mlcieu& lnetentan9m•ntl Son em
ptoi e1t uns danger ••• n n• teche pae ••• ne lz!!lne eucune odocT. ,........~,,...,,„ 

. 

UMUM 

Ed. Co 
2 inci kordon 

--:.:·_7 -· i:zr ~ ~„ „ °""" -

DEPOSU: 

son Halefl 
No. 88 Telefon 3306 

Ucuzluk Sergisinin ~e~~1~~ ~*******~*1*~*~ 
Büyük T~~ziläb ~ lz · ~, v·e Qevresi 

Tubafiyeye ait bütün ibtiya~arm1z1, bediyeliklerinizi ·~i ~ Otobüs,· Kamyon. ve 
görülmemi~ ucuz fiatlarlar izmir hükumet caddesinde ~ 

Scn1si Hakikat :« Tenezzüh Sahiplerine 
Ucuzluk Sergisi nden ~ Uzun yal!ardanberi bütün markalan a~1~an otomobil-

ahmz ~ lerin her türlü tamir i'lerindeki bilgi ve eg;1cgune ~~ 
Sayg1deger mü§terilerimizden gördügümüz büyük ragbet bir ~ogunuzdan gördügüm yüksel< güven bana bafl• 

ten ald1g1m1z ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek ~ok ba~ama bir garaj a~mak istegini verdiginden sevdla• ....... ·-
~e11itler getirdik. F'iatlanmaz ~ok ucuz olmakla beraber pa- 4( rime ve sevildiklerime temiz, ucuz, ve sabuk it yapmak 
zarlakhk yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht ya~larm1z1 ve « 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. +c i~in GAZI BULVARINDA Ziraat Bankas1 s1rasmda 

..JJ 8 Numarah GARAJI a~bg1m1 saygilanmla bildiririm. Alacagm1z mal her hangi bir beple i~inize yaram1yacak -n 
olursa yahut ba§ka yerde daha ucuz bulacak olursamz i< 

ieri getirir paramz1 tamamen ahrsm1z -4( 
Sab1k ~avrole Garaj1 Makinisti 

ATA SINMAZ Sat1~lannnz her vak1t rnuhayyer<lir ~ 
1i.:;iift]''!il:.q1 1;q11.;,•11i;•1n.;.r11~1~11;11 1i;111i.;.r11.;.r11i;i111.;.rw;:.Q1i.;.r111.;11p;q i•" v'V"Y'V"'V""'ll"Y'V"Y'V"'V"'V"'V"Y'V"'V":~~n~~~~R~ 

1 h1„1MC. .:h1o.1ill1ou11ll~.,1llk1oallli111dllioo11dk..,.n1 1u1il li1111dll1u1llhbo1llli1M1dliou1dliMil!b1111Jllh1~llh111itl f';~ r...., ,.....,,r .... ..,,"lf" .......................................... .,,f"' .... 

if:i EMLÄK VE EYTAM t!1 
lll"lq ·•1 m B ANKASI r.j m ~~ 

YÜKSEL RAKISI " 
g; J~ 

i{i Mütekaidin maa§lar1n1 f!i Az 
8 1·skonto eder [•l 

zaman zarf1nda Kabaday1 
rak1s1 kadar yükselmi'9t re ro 

.... ~ .... •.'11Jf.;.'IP_;,1J1~~11:;.11111,::i111;i1w·11~11:;_11tP:;_t0i;:.1:11.;11J1:;_11l";'fl~lllf!;Qli.;11~J1·'1l~l';"P!;q1~qr.~ 
~ .= 11.,.-r 11W111i„,1i1biodtllhull•li"'1ill11u111l111dllh1ollll~lhto.llllluodt>h1wdfü110ill!111dl:S.u1dli1ulalhu1IJll11~fl I 4' lhudl..__ l11u1d lhu1~lhu1il..:. '.:'! 

Yaz1n s1cag1ndan k~rkmay1n1z 1 ~~~~~~~~~~~„·~·~·"·~„· · · · f: • • 

K1~m 1smmak. i~in belki k~mür z~~met.~ni ~ekt~n~z, fakat 1 ~ TA YY ARE SJNEMASI T g~~fn 
y?z!n, s1cakt~n 1!ken~~ ~ekm1yeceks1mz ~u~ku, ebmzde, ce· ~ B U G 0 N 
b1mzde gezdireb1bcegm1z, mas:imzm, yatagm1zm kenarma ~ ~ 

1
. b ld b b'" .. k v b t ·· k b „ 

·1· · b'l V· • • • • • • f b" 1 t"l A t„ .. h • ~~ stan u a u sene uyu rag e goren ve ~o ege-1 J§tire 1 ecegm1z m101 mm1 ve zar1 ir e van 1 a oru er 1 ~ nilen iki büyük filim 
saat i~in imdad1mza yeti~ebilecektir. 1~ ·-
SabS veri : izmirde Suluhan 1 VENE~~~!~1ü > GECE . 
civar1nda [ Hüseyin Hüsnü] ~ Altm sesli tenör, Tino Pattiera ve büynk ptimadonna 

~ Tima Eilersin §ark1h §aheser komedileri 

ticaretanesidir ~ Bir günlük kibar kad1n 
~ll:1li6.~6rJDll1 Jo lll111lln!11!llllllr! .1l1 ,.. !~!1l.11JmJ:iJl·Adill1fllllll11~d!1ttmll!1dlrili~ ~ (Frans1zca sözlü) 2 Elektrikli.!ran1vay deposu kar~1s1nda : 1 ~ On sinema y1ld1z~~·~ bi~ .arad~ ~evird.i~leri mevsimin ~ 
<i G U Z E L Y A L J ~ ~ buyuk f1bmlerinden bm 
@ ,~ AYRICA: 

~ D • ß J A Jd i; I ~ F 0 K S ... 1ünya havadisleri 
@ eDIZ 8DYO an ~l 1 ~ ~ DIKKAT: Sinemam1z bu haftadan itibaren Cumar· 
4' izn1ir Beledivesinin her türlü s1hhi ve ~ ~~ tesi ve Paza! günleri müstesna 
~ ~ ,.. •• . ~ , ~ hergun saat 16 da ba,lar 
~ fe ill ~artlan ha1z ve 1 ~4: odav1 hav1, kad1n ~ ~ S E A N S L A R 
;J_-_ ve crkck banyolan bu n1ev~in1 j~~in a~il- ! __ ~.„ Hergün: 16 - 17,40 - 19,30 - 21,15 
~ ~ ~ Cumartesi günü: 12,30 - 14 - 16 (talebe seans1d1r. 
~ nu~ti r · ~ ~ Pazar günü: 14 de iläve seans1. 
:! Halkapmar D T • t VARDIR ~ I~ (<;ar§amb, Per§embe, Cuma günleri son 21,15 seansmda 
ti suyu ile U § . eSIS8 I ~ 1 m "Bir günlük kibar kadm„ diger günler "Venedikte bir i Elektrik, her türlü istirahat esbab1 temin edilmi§tir i 'i' gece„ gösterilir. Se~in bir salon - Ucuz fiyatlar -

• F. tl u d B- m tki büyük filim 
41 18 ar CUZ Ur ~' "• FIATLAR: 25 - 35 - 50 kuruttur. 

ril•~··••1•1••••1••9'l11•·~···•'•~ ~~~ ....... ~~~...-w... 
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Atatürkün mühim bir diyevi 
--~~~~~~~~~· oo~~~~~~~~~~-

- Ba~taraf1 1 incide - SONDAKIKA p ll•t• 
Hiz:et~iye 
l1kence etmit 

ahnmabcbr. lman11im hayab bangi sergilzet~i bir ..teu· 
umumiyeainin tefalu. ac1hk nzm keyfine ve merbameti-
ve tazyikin yerine ge~meli- ne b1rak1lamaz. Türkiy, muh- ra ra 1 rla 1 
dir. Dünya vatandatlar1 ha- temel sulh bozucularinin bir 
1et, a~ gözlüiük ve kiodeo birlerile harb etmek i~in 
uzaklatak tekilde terbiye Bogazlardan ge~mesine maoi 
edilmelidir. olm1ya mecburdur. 

Atatürk bu s6zlerini has- Kusursuz simokinin albn· 
aaa ellerile ek1eriya yapbii da genit omuzlan dogruldu; 
kuvvetli jestlerle tebaruz et- "Türkiye buna asla müsa-
tirmitti. ade etmiyecektir, dedi. 

- Türkiyede de Boltevik- Kamil Atatürke; oeden 
lijin yaydmas1ndan korkuyor diktatör diye ~ag.nlmaktan 
musunuz ? Declim. hotlanmad1g101 sordum. 
~u cevaba verdi: "Ben diktatör degilim, 
- Türkiyde bolteviklik dedi. Benim kuvvetim oldu-

olm1yacakbr. <;ünkü Türk gunu söyliyorlar. Evet bu 
hlikümetinin ilk gayesi halka dogrudur. Benim arzu edip-
hürriyet ve saadet vermek, te yapam1yacagim hi~bir §ey 
askerlerimize oldugu kadar yoktur. <;ünkü ben zoraki 
sivil hallam1za da iyi bak- ve insafs1zca hareket etmek 
makbr. Türkiyede itsirlik yok- bilmem, bence diktatör, di-
tur. Milletimiz efrach bot za- gerlerini kendisine ramedene 
manlar1ndas1bhi dinlenme im dir. Ben kalpleri k1rarak de-
klnlann maliktir. iil, kalpleri kazanarak bük

- Türkiye neden bogaz
lan tahkim etmek istiyor? 
sualini sordum. 

Türkiyanin Bogazlar1 a~1k 
b1rakm1ya raz1 oldugu Lozan 
muahedeainden beri dünya 
vaziyeti ve baza 1erait deji1-
mittir. Bogular Türk arazini 
iki kwna aymr. Bundan do
la)'I bu deniz ge~idinin tah
kimi, Türkiyenin emniyeti ve 
mOdafaa11 i~in ~ok ehemmi
yetlidir. ~ ayn1 zamanda 
beynelmilel münasibabn can 
aha bir unsurudur. Anahtar 
vuiyetinde bayle bir yer her 

B B E E 

metmek isterim. 
0 Gazi, yani muzaffer ol

mu~, ünvamm da sevmez, 
ona halk tarafmdan verilen 
ve 'fürklerin babas1 demek 
olan Atatürk diye ~agml
magi tercih eder. 

fstirahatta iken yüzü sert 
dudakh ve trajiktir. Ne1'eli 
oldugu zaman bile gözleri 
~elik p1rudamasm1 muhafaza 
eder. 

Mes'ud olup olmad1g.m 
sordum. 

" Evet. dedi. <;ünkü mu
vaffak oldum. „ 
~ !l ~ E 

Hava tehlike : Cüneyd 8. 
sine kar11 

-Ba1tarafi birincide
ca;. bu toplanbda llbay Ge- ' 
neral Klz1m Dirik ile C. H. 1 
Partisi Ba1kamm1z Bay Avni 1 
Dotanrn söyievlerinden sonra 
lzmirin temiz yiirekli tecim
lerinin, yurd ac1s1m yakmdan 
tatm11 ve ona toz kondur
mamaga and i~mit cömert 
~ocuklann1n verecekleri ka
rarlann lzmirimizin yüzünü 
gllldürecegine ve bütün yur
da 6raek olacagma inamm1z 
vardir. 

Yurda örnek ve hatta bü 
tün acuna hamiyet senbolü 
olacük ve Türk havalarmda 
tehlike degil Türkün benli
iinin yapd1iim gösterecek 
bu karan birbirine kardet 
sevgisile bagh lzmirlilerimizin 
sevin~ ve iftiharla kar11la
yac:aklan pek tabiidir. Eakat 
ba kardat toplanb11 bize 
glniillerimizde yer tutan yurd 
Mvgiainden ve onun heyc
canmdan dogacak haz1 tat
bracag.ndan yaln1z hususi 
davetlerin dejil biltün kar
deklerimizin gelmelerini can
dan dileriz. 
Hava tehlikesini bilen öye

liie yaztlma devam etmek
tedir. 

Bugün bir~ok yurdda1Ir1-
aHz tubemize ugrayarak teb
likeyi bilen üyelige yaz1lm11-
lard1r. 

Telefon 

No. 

3882 

Sokag1 
Karantina 'da nümune so

kaklardan bir Cüneyd B. so
kag1 vard1r. Bu sokagm va
ziyeti o kadar berbathr ki 
birka~ defa dü~meden ge~-
mek mümkün degildir. 

,Sarbayhgm bir~ok yerJer
de vücude getirdigi gü
zellikleri gören Cüneyd Bey 
sokag1 sakinleri bu berbad 
yolun da t esviyei turabiye 
muamelesine olsun mazhar 
olmas1m rica etmektedirler. 

Kordon palmiyelerle dona 
mrken, Karantina'da böyle 
Kurunuvustai bir sokagm 
kalmas1 pek manas1z oJur 
kanaabnday1z. 
~arbayim1zm himmeti ile 

bu sokagm da baymd1rlana
cagma §Üphemiz yoktur. 

Cad1r basanlar 
yakaland1 

Bomovanm Karacak kö
yünde bir ~adiri basarak 15 
ya§mdaki Bekir k1z1 Eatmayi 
ka~1ran Yusuf yakalanmitbr. 

K1zcagazm bekri izale 
edilmi§tir.Ve ne garibtir ki, 
bu canavarca fili yapan Yu
sufun su~ ortag1 Fatmac1gm 
karda,1 Mustafad1rl 

Su~lular hak evine veril
miflerdir. 

---•.Hi,,_ __ 

Cim Londos 
- Battaraf1 1 incide -

Meksikaom pay1tahtmdaki 
büyük alanda yapbg1 bir gü
re1te hasm101 34 dakikada 
yenmi§tir. 

Bu güre~, Meksikada pek 
büyük alika ile takib edil
mi, ve 70,000 seyirci kar
flsmda yap1lm1tbr. 

Yunanistda kanl1 hadise
ler t1kar1yorlar 

Istanbul, 21 (Özel)- Yu
nanistanda intihap kavgalar1 
devam etmektedir. Prgosda 
belediye intihabatmda, halk 
f1rkas1 namzedi haybetmi§ 
ve Metaksas taraftarlar1 tek 
tabaocalar hücumuoa maruz 
kalm1fbr. 

Kazanan belediye reisi, 
,,~, P;.'11 ll~ll 
b1u11f hii··rl b1...rf 

evine yak1n olmak ve heman 
eve iltica etmek 1ayesinde 
muhakkak ölümden kurtul-
mu,tur. Bundan sonra Me
taksas~1larla halk~1lar arasm-
da bir müsademe olmuf ve 

bir ka~ kl1i hafif surette ya-
ralanmi§br. 

r•l r•1 [•] 

Aoaba Dogru mu? 
------- --- 00-----------

Leninin dul zevcesinin tevkif 
~dildi~i söyleniyor ! 

Atina (Ozel) - ' tina Ajansmm Londradan ve Elenikon 
Melon gazetesinin de Berlinden alarak ne§rettigi bir habere 
göre, Lenin dul zevcesi Zitoviyef ve Kamenof lehinde baz1 
hareketlerde bulunmak töhmetile Rusyada tevkif edilmi§tir. 

HHLKIN SESi - Bu haber ~ok mühim olmakla beraber 
inanmak biraz mü!Jküllür kanaatmday1z. 
~ E ~ ~ ~ ~ 

an Bulgar 
~------0000-~~~-~---

H u du dun da Bir Casus 
Yakaland1 

Istanbul, 21 (Özel) - K1lk1§ civarmda Yunan kirbek~i-
1 leri tarafmdan Otto Han isminde Avusturyah bir adam1 

tevkif etmi§tir. 
Y apilan tahkikatta bu adamm Bulgar bükumetl namma 

Yunan askeri kuvvet ve te§kilitm1 anlamak istedigi anla
t•lm11br. 

1 C. H. Partisi Genyön 
l dün topland1 

kurulu 

Ankara 20 (A.A) - Cumhuriyet Halk partisi genyön ku
rulu dün toplanm1§br.Gireson, Erzurum, Gümü§ane illerinde 
baz1 il~e yön kurullarmm ba~kanlarm1 onaylad1ktan sonra 
Halkevleri ögreneginin Türk~eye ~evrim i§ini bitirmi§tir. 

IP: •• ffl"lll fl'"ql 11.1"1~ flP'lll :..~ fli••q1 J"'ll 
..e,, b~I 11~ 11.";,trf II~ ... ~ lr~f ~ 

Z av 1 
Sopa alt1nda ag1r surette 

yaraland1 
fstanbulda, Üsküdarda Zev- sidir, benüz malum olm1yan 

nep Kämil hastanesine Bayan bir sebeb ile k1zcag1z1 kalm 
Fikret isminde bir kadm ta- bir bastonla öldüresiye döv-
rafmdan 12 ya§mda ve kar- mÜ§ ve bastonlaa karmm 
umdan yar1h Müjgän ismin- patlatm1§br. 
de bir k1zcag1z yabr1lm1§ ve Bunun üzerine hädise za-
k1zm merdivenden dü§tügünü b1taya bildirilmi§ fakat ba-
söylemi§tir. yan Fikret hastahaneye ver-
Fakat k1zm muayenesi ya- digi adreste bulmak müm-

pahrken hakikat meydana kun olmam1§hr. Zab1ta bayan 
~1km1§br. Fikreti bulmaga ~ahfmak-

Mülgin, Fikretin besleme- tad1r. 

~ ~ ~ ~ ~ •• s 
Falc1l1k Olü ~ocuk 

Dinize kimin taraf 1n
dan atild1 

Dün, karfiyakada biri de
nizde digeri otlar arasmda 

' iki yeni dogmu§ ~ocuk ce
sedi bulundugunu yazm1§bk. 

Y apilan tahkikatta, otJar 
arasmda buluoan ~ocugun 
bir kaza neticesinde dört 

f ayhk iken dü1tügü ve de-
mirc1 ~evki karis1 bayan 

J Anenin su~u olmad1gi anla-
1ilm11br. 

Denizde ve torba i~inde 
bulunan ~ocugun 9 aybk bu 
lundugu fakat kimin tara
findan denize attld1g1 henüz 
anla11lamam11br. 

Dün saat 15 de balcilar 
i~inde Bilal oglu hanmda 
Hatim k1z1 Esma ile Ömer 
k1z1 Melek ellerinde iki kü-
~ük ayna par~asile Hüseyin 
ve Salih ismindekl adamlara 
be!Jer kuruf mukabilinde fal 
a~arlarken yakalanm1§lard1r. 

Ka~ak 
Kömür 
Ka~ak suretile dün Kemer 

ve Tire kap1larma getirilmit 
olan kömür ve onunlar or
man memurlan tarafindan 
müsadere edilmittir. 

, 

-------++------
An i bir hücum 

Tehlikesi Altinda 
Istanbul, 21 (Özel)- Me~· 

hul Asker äbidesinde ve 
müteveffa Kral Birioci Albe-
rin mezarmda yaptlan tören
de Bel~ika ricalinden birisi 
söylevinde : 

" Bel~ika bugün de ani 
bir hücum ve istiliya maruz
dur!.. demittir. _ ... „ ...... „ -

una 
••• „ 

Hükiimeti 45 
yenitayyare 

al1yor 
Istanbul: 21 (Özel) - Yu

nan hükumeti hava kuvvet
lerine en k1sa bir zamanda 
en iyi sistem 45 yeni tayyare 
ilivesine karar vermistir. Bu 
tayyareler hemen siparit edi
lecektir. ___ „ __ _ 

Yunan 
l\tuhalef et ba~kanlari 

l(a<;1yor mu? 
Istanbul 21 (Özel) - Ati

nadan verilen bir telefon ha
berine göre, C,:ift~i partisi 
reisi ve V enizelosla beraber 
~ahtan muhlif rüesadan bay 
Papanastasyo baz1 äile ifleri 
i~in Amerikaya gidecegini 
hükumete bildirmi§tir. -----;>0----

Atatürk 
(:ekoslovak sefirini 

kabul etti 
Ankara 20 (A.A) - Yeni 

<;ekosluYak sefiri bugün rei
sicumhur Atatürk tarafmdan 
kabul olunarak itimatname
sini vermi§tir. ----oo---
Y u g os l a vy a 
Ka binesi istif a etti 
Belgrad 20 (A.A) - Roy 

ter ajans1 bildiriyor: 
Ba,bakan Bay Y evtice 

bugün ögleden sonra Rejana 
kabinenin istifas1m vermittir. -·-

kereste ve 
orman itleri 
Haziran i~inde kereste, 

orman mabsulat ve mahru-
kab kontrol etmek üzere 
mevcud görülen emvalin tez
kereleri deg11tirilmektedir. 
Bu aym sonunda muamelesi 
bitirilmemit olan ltüccarlar1n 
mallari iki misli bedele tabi 
tutulacag1 haber al10m1§br. 

-----00-------
Otomobil 
Carpm11 

Dün saat 9 da Kar11yaka• 
da Güze 1okakta oturan Ke
mal luu Zehra yan1ncla 
bulunan hazmet~i 7 yqanda 
Ayteyi fena halde dltmilf• 
tür. Bu yetmiyormut gibi 
Zebra bundan 1onra ~ocui• 
s1cak mata ile itkence etmit 
oldugundan beklaada tahki· 
kata bqlanm1fbr. 

Paralar u~muf 
Dün saat 15 de Kantarda 

Urganc1 sokag1nda Mehmed 
oj'lu Mustafa yatmakta ol· 
dugu magaza davannda as1b 
bulunan : cegetinin cebin· 
de on iki lira paruik 
bir Omega saatinin ~ahnda· 
g.aa ve bunun d11ardan ol· 
may1p i~erden oldugunu idd• 
ve tikiyet edilmesi üzerine 
soru1turmaga ba1lanm1tbr. 

kap1tölasiyon 
Devri mi 
Zannetmi1? 

Dün gece saat 1 de ls· 
met Pa1a bulvannda AgustoO 
oglu Sandor sarhot oldugll 
balde cadde ortas1nda baga
np ~agrmak suretile halk111 
istirahatini bozdugundao ya· 
kalanm11tar. 

Korakola götürülmek iste-

dig!nde l Sandor, " Ben Ma
car tebasmdamm karakol• 
gitmem ve karakola götüre·· 
mezsm1z " diyerek polise 
kar11 durmak ve taarruz ve 
tecavüz cüretinde buluduP, 
dan hakkma geregi yapilmlf 
br. 

Yang1n 
Ba1langic1 •• 

Dün gece saat 12,10 lki• 
~etmelik gedikli sokag1ndl 
Ahmed metresi Sacide ica" 
randa bulunan evin tara~" 
sina bir mangal birakm11t1t· 
Biraz 1onra mangaldan 11( 
nyan biratet e'rin minderio' 
sirayet ederek yangm ~k..,d 
ve etraftan yeti1en komtul-' 
tarafmdan sönd6riUndlftilr· 

Ev sigortab oldugu i~i' 
tahkikata ba1lanm1tbr ,.. 

Zorlu A11k 
Bu gece saat 1 de A..,

cakta italyan oglu Mustaf: 
hastanenin duvarlarandaa ' 
lamak suretile i~eriye g~! 
ve ~okdanberi ~ok sevd11r 
Civani kiz1 lslandaya ve bl' 
bas1 Faustay1 ölümle korkot' 
tugu haber alanarak sortd' 
turmaya ba1lanm11br. 

Aia~tan 
Dü1tü . 
Dün saat 14,40 da K•'!' 

yak ~eref -sokag.nda lbr•~ 
oglu 13ya,Iannda Hilmi c•'"r 
böcegi toplamak üzere ~·"~ 
~mar agac1ndan apji ~ 
rek kol ve bacaklan li't 
m•f oldugundan meosle 
has,bnesine kald1nlm1ftl ___ r_· •• „„ 

Dün saat 10,30 da Kigata
ne caddesinde lbrahim oglu 
Hasan idaresinde bulundugu 
~63 say1h otomobili, Mustafa 
oglu Mehmede ~rpbrarak 
vücudunun birka~ yerinden 
yaralanmasana sebebiyet ver
diginden yakalanm•fbr. 

1rtB:ikin Sesi) 
! Hergün (6) sayfa ~·k~':'! 
J ve her yerde (100) P-
. ! sablacakbr. 
~s:a:aasa-...-&t:aJ~~ 


