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„„oo..ao --------------- j' • 
lllet lnonünün ba§kanl1g1nda yap1lan toplan 1 

. ·~ . 
lngiliz Bakan1 Bay Mussolini ile lngiliz 

t1larda bir ~ok önemli kararlar verildi 
.\nkara 21 (A.A) - Yük- ulusun yakmdan i~tirakile te- gul olmu§tur. 

Alman Deniz anla§mas1 i~in görÜ§ecek 
Dlüdafaa meclisi 1smet min olunacag1 lcayd etmi§tir. Ec nihayet hariciye vekili 

Londra, 21 (A.A) - Bay cakbr. : Diger taraftan bay Eden 
Mussolini Bay Eden'in Paris lngiliz siyasal ~evenlerinin bay Mussoliniye lngiliz - Al 

iinün ba~kanl1gmda 19, Yüksek müdafaa medisi ha- d~v!etin har:ci vaziyet ve 
' 21 Haziran günlerinde va ordnsunun a rthrmiya ve cmniyctiyctini ve sulhun mu-

konu~malarmdan sonra De- fikrine göre, ingiiterenin man deniz andla§mas1m izab 

lanm1~ ve memleketin yük 
en yeni par~aiarJa techiz et · 

Dlüdafaa m eselel:!rini tet · 
miyen karar verecek bunun 

etmi§tir. 
Ptteclis her §eyden cvvel i~in üc seneJik bir plan ka· 
a tehlikesiue kar§t vatan- bul etmi ~ ve vas1talanm ha· 
lar10 gösterdikleri ilgiyi Z!rlami~br. 
ran ile görmü~ va vatanm Yüksek miidafna meclisi 
~ emniyeti ancak bütün seferbcrlik i~lerile ayr1ca me~ 
~, l'!;i.'11 11;11 14.'ll ~ 1~~ 1;i1 11"'•:1 
- bi;iil hhdd l!ii1i!I llM:f lr1u1!1 l<m11l li~lf 

.UI Pana 
---------------cooo ~~~~~~----

llnay1r1m1z bu y1l ars1ulusal 
büyük bir önem kazand1 ---------0000- ----

ana)1Ira i~tirak edece klcre o·önneg"'•e o·eJecek-
y ö • ö 

Jere büyiik koJaylhldar yap1lacak 

8a1bakamm1z ge~en y1l 
~kara (Öezel) - Türki

. n arstulusal mahiyette 

•ergisi olan lzmir pana
•n a~1lmas1 yakla§iyor. 

'Y•rm, ge~en y1llardakin
daba parlak olmas1 yo-

bütün tedbirler lahn
ittirak edenler de geni§ 
lsta kolayhklar ve ka

r gösterilmi§tir. Bu ara
l<ardeniz nakliliye tari

de yap1Jan büyük ten
da bilhassa kaydetmek 

_. gelir. Bu tarifeler, yer
t yabanc1lara, panaym 

tkten ba§ka. yurd i~in
~tlrekli ve bedava bir ge

Yapmak f1rsabm da ver-
01acaktar.: 

~llan kar~rlar, ars1ulusal 
tin bugünkü prensiple

te1kil eden döviz ve 
tnjan tahdidleri gibi 
klar da, panay1r alamn

~ d1fan atdm11 oluyor. 
'banc1 ekspozanlar1n Cf
• 1 serbest~e satabilme-
1~ her ittirake J bin 
~:erbest döviz verilme

rrür etti. Bu miktar 
da 

a~1lma söylevini verirken 

esash anla§ma yap1lm1~ olan 
memleketlerden olmas1 ,art
hr. Türkiye hemen hemen 
memleketlere de bu kabil 
anla~malarla baghdir. l!lte 
isimleri: Almanua, Avusturya, 
Bel~ika, c;ekoslovalcya, lsvi~
re, Holanda, italya, Macaris-

tan, Norve~, Yugoslavya, 
Estonya, Japonya, Sovyet 
Rusya, Finlandiya, Amerika 
Danimaka, M1s1r, Suriye, Fi
listin, ingiltere, Hulgaristan 
Yunanistan. 

Pe&nay1r yeni traasit depo
su addedildiginden yabanc1 
memleketlerden gelecek e§ya 
hi\: bir müküläta tabi tutul
madan panay1ra nakledile
cektir. Bu hususta güm.1ük
~e banka, teminat mektubu 
ve saire gibi hi~ bir ~ey is
tenmiyecekse de sablan e1-
yanm gümrük resmi panay1r 
i~inde verilecektir. Sahlm1-
yanlar da biray rarfmda 
mahrecine iade olunacakbr. 

Ekspozanlann panay1rda 
dagitacaklar1 ilän, brotür gibi 
reklämlarla koyacaklar1 lev
halar damga resminden muaf 
tutulmu1tur. 

-Sonu 6 inc1da-

, hafazas1 i~n Türkiyenin ar
srnlusal alandaki elbirligi ile 
~ah~malanm izah eyJemi~tir. 

Yüksek müdafaa meclisi 
son baharda mutad toplan-
bsm1 yapmak üzere görü§
mesine nihayet vermi~tir. 
11;q l~l 11;q ""•'j 
l~u II h1u1d h,uiJ ~ a 

~ Yugoslavyada 
Buhran Sürüyor 

niz meseleleri ile hava yar- cdeeektir. 
d1m andla~masm1 görü~mek Roma, 21 (A.A) - Yar1 
üzere Romaya gelmesin\ resmi ~evenler bny Edenle 
lrnbul etmi~tir. italyan devlct adnmlar1 ara-
. Burada söyiendiginc göre smda yap:lacak görü~melcr-
Ingiliz hükumeti her ~eyden de, Habe§istan r'"!es'elesinin 
evvel ftalyan - Habe~ anla!l- de bulunduguna ihtimal ver-
mazllg1 üzerindeki lngiliz - mektcdirler. 
ltalyan anlama ayr1hgm1 gi- Paris 21 ( A.A ) _ Ba 
dermek arzusundad1r. . wy 

B d ,. R •t Laval bay Eden 1le yaphg1 
ay e en m omaya g1 - d ·· l 
· b l l - · görÜ§menin sonun a lJOY e mes1 u an ama ayri 1gm1 g1 

1 l demi§tir: derecek olan i§ten samimi . 
konu§malara kapi a~mt§ ola- 1

1 

Bay Eden bana bükumeti-
---"9~ tinin lngiltere ve Almanya 

Miizeden ne 
k~dar alt1n 
~al1nd1 

,Sehrimiz müzesinden eski 
alhnlardan bir k1smmm ~ab- ~I 

lu.1111 
1!;11 
l~nlll 

• r1 

arasmda bir deniz anla1mas1 
yap1ld1gm1 anlatm11tir. Ben 

de kendisine hükumetimin · 
bu mes' elede 
oldugu sakni 
diririm. 

ileri sürmüt 
kay1dlan bil-

tand.a narak bir tarafa sabld1g1 1 g 
malumdur. _ - U _ 

Kültür direktörü Bay Hik- 0000, ______ _ 

metin ba§kanhg•ndaki tabak Maki·donya komites1•01•0 inli-
kuk heyeti bu hususta tet- .., 
kikat yapin1§hr. "'• k ld 

,Simdiye kadar elde edilen g1 pazara ~l an 1 
oeticelere göre 150 Bizans Sofya ( Ö. D. ) - Dag1- 1/ kurbanlar1 Protogerevist ta-

Belgrad 21 (A.A) - Ka- Ceneviz ve Osmanb altm1 tilan Makedonya ihtilil ko- raftarlanndan Eftim Alesief 
bine buhram normal olarak ~ahnd1g1 anla11lm1§br. mitesinde Mihailovist ve por- ile ~evdofdur. Bnq,lar bir 
sürmektedir. Birle§ik ayrt§ 

1 
- •• tegenevist kanh mücadele- gece ani bir bl'sk1na u;ra-

ba§kam bay Ma~ek Belgrada Hayir jllj lerden dogan davalarm agir m11lar, tabancalar patlam11-
gelmek üzere Zagrebden ay- Y c~za mahkemesinde görül- br. 
nlmt§hr. Ögleden soora bu- Memnuniyetle ald1g1m1z mesine devam edilmektedir. Polisler vaka mahalline gel-
raya gelecektir. Kendisinin bir habere göre C. H. P. Bunlar arasmda en dikkate dikleri zaman iki komitac1y1 
kralbk naibligi kurulu tara- Tilkilik ocai1 tarafmdan 30 §ayan olan Eofyamn Aspa- _ Sonu 6 1ncida 
f1ndan kabul edilecegi zanne- fakir ~ocogun sünneti yap- rvh caddesinde yapilan ci-
dilmektedir. . brilacakhr. neyettir. Kanh hadisenin „„„ ........ „„ .............. „...... „„„„ ...... „ .... „„„ .......... „ .... 
lzmirin varl1gi ile 1eref duydugu müessese: 
Karata§ Ruhsar Hüsnü Bi~ki Diki§ Yurdu 

• 

Kli§emiz bitik bir sanat ve güzellik nümunesini arzeden müstesna sergisini görmek i~in 
bütün lzmirin kottugu bu degerli Yurdun bu y1l diploma alan talebeleri ile ögretmenlerini 
bir arada iÖ•termekteclir. 

Alt1nordu 
K. S. K. Bugün 
kar§1la§8cak 

BAY FERID 
Albnordu K. S. K. Ma~1-

01n tekrarlanmas1 i~n fede· 
rasyondan geien cevab bir 
~ok tefsir ve 1ay1alara yol 
a~bg1ndan bugün oynanmu1 
§üpheli görülmüt ve bir ~ok 
kimseler bu ma~1n oynanap 
oynanm1yacag1n1 idarebane-

] Sonu 6 mada J 
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Dostluk ellerinin be~ on ku ·u§ gec;iren1erin 

ag1zlar1na aln1aktan ho~lann1adrklar1 
tath bir kelin1e ... degil n1i? 

Kocamzm dostu zan- tutmak istiyo.rmusunuz ? 
nettiginizi adam1, vaktile - T abii. 
ben de babamm arkada§t, - Kocamzda, okadar gü-
hakiki bir dostu zannederdim. rültü yaphgma göre sizi clin 
Esasen bize muhtafY olm1yan- den ka~1rmamak istemez, 
larm, bugünkü para vaziyet- degi1mi? 
leri bizden yüksek olan olan- - 9yie zancdiyorum. 
larm dostluklanna inanmak Oyle ise onu omuzla-
kadar budalahk olamaz ki... rmda tutar, gözlerinizi göz-

Bir heves, bir keyf, bir lerinin i~ine dikerek ona ba-
zevk ·dakikas1, bir insamn, g1r1rsm1z. 
bir kadmm tek hir sözü mu- " Beni satihk e§ya veya 
kades bir fikir ve his mabu- kirahk ev gibi ona buna gös-
du kadar ehemmiyet verdi- termekten vazge~ecekmisn? 
giniz bu güzel ve yüksek eger bu arhrma ve eksiltme 
binay1 baltalarla y1kmaga, i~lerine benziyen muamele-· 
bombalarla berhava etmege lere karm1 arzetmekte de-
käfi geliyor. vam edersen birgün bh· ar-

- Anla1Jilan, sizin de bu branm üzerinde kalacagima 
i~lerde camn1z pek yanm1~a h1~ ~üphe etm~.„ 
benziyor. MeJek bir hayli müteessir 

- i~te arbk ben kendi na- sordu: 
m1ma degil insanhk namma - Bunu ona nasil söyle· 
yamyorum. Haibuki dostluk meli ? 
ve arkada~hk insanhk i~in - Hi~ ~ekinmeden bayagi 

• okadar S'=lglam bir sigorta dos dogru söylemeli. (:ünkü 
sosyetesi olabilirdi ki... Bu- s1zi hakikaten sevdigim ve 
nunla oeraher dostlugu, ar- ~imdi de ac1d1g1m i~in söyli-
kada~hg1 inkär eden, lüzum- yorum: Size sürdürmek iste-
suz, kirli bir pa~avra mua- digim hayatm .;1kar yo]u yok 
melesi yapan ne kadar son- tur. En müthi~ kadm avc1lar1 
radan görmeler bilirizki ha- arasma en güzel kar1sm1, en 
yatlarmm sonunda hep bu ~ok süsledikten sonra at ve 
kurtar1c1 simide elleriui uza- sonra ona yan güzle bakri .-
tarak imdad istemi~lerdir. Iara tabanca ~ekmege kalki~ 

- Hekikaten kozama gös- dünyada bundan daha mas-
terilen dostluklarm manazm1 karaca, daha kepazece is 
anlamaga ba§lad1m. oJamaz. 

- Siz kocamz1 elinizde ( Arkas1 var ) 

~~~~ ~ ~~ 

HAVA TEHLiK 
-----------00 
Dün Tecim odas1nda ~ok 
önemli kararla verd· er 

Hava tehlikesini önlemak 
i~in bir haftadan beri devam 
eden özel ~ah§malar bugün 
saat on sekizde tecim ve 
endüstri odasmda yap1lan 
genel toplanbda eat'i neti
cesini ald1. 

Toplanhya izmirimizin sa
ym tecimerleri vaktmdan 
evvel geldiler. Ve tamam 
saat on sekizde ilbay gene
ral Käz1m Dirik ve müteaki
ben de C. H. Partisi bakam 

• 
Insanm1 

Hayvanm1? 

Y akmda bu ~ok meraklt 
yaz1y1 (Halkm Sesi) nde oku
yacaksm1z. 

1 
bay Avni Dogan tarafmdan 
hava tehlikesi. ve tehlikeyi 
önlemek i~in Izmirin evlatla
rma dü§en ödev hakkmda 
verilen heyecanle söylevleri 
ve derhal hava tehliekesi
ni bile üyelige yaz1Iarak 
senelik taahhüdatlar1 i~in 
yüken käg1tlanm doldur-
dular. 

Bu 'rok samimi konu§ma
dn senelik taahhüdattan ba§ 
ka ayr1ca da hava tehlikesi
ni önlemegi bir bo~ ve §eref 
kabul ederek uzmanlar ku
rulunun tesbit ettigi defter 
üzerinden teberruatta bulun
mag1 kararla§hrm1§lard1r. 

Bu konu§malara göre top-
lanb kararlarm1 toplanbya 
gelemiyenlerin dahi aynen 
kabul edeceklerine emin bu
lunan kurumun yarmdan iti
baren teberruat i§lerl üze
rinde faaliyete ge~mesi esas 
olarak kabul edilmi§tir. 

Tedrisat 
Müfe t•§leri 
To anti 1 
Her sene yaptlmakta olan 

ilk tedrisat müfetti§leri top
lanbsm1 bu sene 935 - 936 
tedrisat y1h ba§lang1cmda 
yap1lmas1 kararl a§tmlm1§br. 

( Halkm .Sesi J 

ir n'da 
• 
nkilaular 

Dini k1yaf et, c;ok kad1n 
aln1ak, n1uvakkat ni

kah kakhrikh 

Tahran (Özel) -iran say 
lav meclisi ~u kararlan ver
mi§tir: 

1 - Bütün iranda pe~e
lerin kald1r1lmas1. 

2 - Hocalarm dini kiva
fet)e sokaklarda gezmel~ri
nin yasak ediimesi. 

3 Erkek!erin birden 
fazla kadm almamalar1. 

4 - Y almz irana mahsus 
olan mttvakkat nikäh usnlü
nün ilgas1. 

5 - iran dilinin yabanc1 
kelimelerden temizlenmesi 
it;in bir komisyon te§kili. 

Görülüyor ki $chin~ah 
Pehlevi karde§ iranda Büyük 
Atatürkün Türkiyemizde yap 
bklan büyük ink1läblan ba
~armak sava§ma girmi§tir. 
idiyelci devlet §efinin bun
larda muvaffak olacag1na 
§Üphe yoktur. 

ereket i yag
urlar ba§lad1 

----=:»...,,,,. __ _ 

Trakyada S:1rk vc I{a-1 

radeniz lnv1lar1nda 
vaziyet düzeliyor 

Ankara, (Ö.D) - Bugün 
ak~ama dogru bulutlanan ha
va birka~ gündür devam 
eden bunalbc1 s1caklan hafif- I 
letti ve ak~am iizeri ~ehre 
yagmur serpe!edi. 

Meteoroloji Enstitüsüne 
gelen ma1fimat bugün Trak-

• 
lltalya bütün ihtisas s1n1flar1n1 

askere al1yor ---· ... 
Habe~lerle harb1n muhakkak oldugunu a 1111-

yarak hi~ durn1adan haz1rlan1yorlar 
Roma (Ö.D) - Res1J1i ga-!' tur. Habe§ mehafili arbk 

zete 1909 dan itibaren hütün harbin gayrikabili ictinab 
tayyare vc telsiz kü~ük zabit j olduguna kanaat getirdigin
ve efrad1m siläh altma ~ag1- 1 den ona göre hazirlanm1ya 
ran emirnaneyi ne§retmi~tir. ba~lam1§lard1r. 

Roma (Ö.D) - 5 inci si- l Londra ( Ö. D. ) - Mor-
1 

~ah gömlekJiler f1rkas1 bügün ning Post gazetesinin Ciboti 
uogu Afrikasma gitmi~tir. 1 muhabiri dün bir Alman va-

Roma, [Ö.D] - Tevere purunun hu limana Habe~is-
vapurile bugün d.ogu Afrika- tana gönderilmek üzere bü 
sma iki yüz italyan müte- yük bir tak1m oand1klar ~· 
hass1s1 gönd.erilrni~tir. kard1gm1 haber vermektedir. 

Bundan ba~ka bugün Af- Muhabir bu sand1klarda Fo 
rikaya J eniden bir~ok asker ker sisteminde 2 tayyare bu 
sevkcdilmi~tir. lundugunu ve tbunlarm Adis 

Londt'a, [Ö.D] - ingiliz ababaya gönderildigi iläve 
gazetelerinin .Habe~istandan etmektedir. 
ald1klar1 haberlere göre, Habe~istanda tayyare te§-
bundan ü~ hafta evvel, kilähm idare etmekte olan 
italya - Habe~ ihtHäf1 hak- Karl Ger adh Almanda ya-
kmda Cencvrede verilcn ka 

1 
nmda bir~ok Alman pilotian 

rardan sonra esmege ha§h· 1 oldugu halde aym vapurla 
yan nikbin!ik havas1 son gün Cibotiye ~1km1~, oradan da 
lerde birdenbire zail olmu~- Adisababaya gitmi§tir. 

General_ ondilis ile Metasas 
a.r s1ndaki dava bitti 

i\tina, [Ö.D] - Sü Baka- , 
m (Harbiye Nazu1) General 
kondilisin General Metaksas
la organi olan Efimeris Ton 
Ellinon gazetesi müdürü aley· 
hinde a~hg1 davaya dün Ati
na Ag1rceza mahkcmesinde 
ba§Janm1~b. 

Metaksas 1syan hareketi 
üzerine General Kondilisin 
icabeden tcdbirlari vaktinde 
alamad1g1d1, aciz göstermi§ 
oldugunu yazmi§ divamharp
lerde äsiler hakkmda verilen 1 

hükümler i~in de " perde 
arkasmda bir~ok ~eyler dö
nüyor „ demi§ti. Davaya se- 1 

bep bu idi. 

Davac1 General Kondilis 
isyan ba§göst~rir göstcrmez 1 

läz1m olan bütün tedbirleri 
f~IJ 
hiu1ll 

ld ~ a. 1gm1, 
gibi bu 
katiyen 
mi~ti. 

Metaksasm yazd1g1 
ltedbirleri almakta 
ge~ikmedigi bildir 

Muhakemede §ahit olarak 
dinlenen eski Yunan divam
harb reislerinden Amiral iko 
nomu davamn siyasi mahi
yette oldugunu söylemi§, §a· 
hitlerden Atina Polis müdü
rü de isyan ba~ gösterir gös 
termez bütün tedbirlerin ahn 
d1gm1 söylemi§ti. 

Ba§ka ~ahidlerin dinlenme
sine lüzum görüldügünden 
muhnkeme bugüne kalm1§br. 

Mahkeme bugün Jürinin 
kararmdan sonra Efimeris 
Ton Ellinon gazetesi müdü
rünün beraeiine karar ver
mi~tir. 

fl~ll 
h1u11r 

Sahillerimizde bir Yunan 
bal1k~1s1 m1 öldürüldü? 

Atina (Ö.D.) - Adalar denizinden Türk sabillerins yakm 
bir mevkide bir Yunan bahk~1s1 öldurülmü~tür: Hükumet 
bu hususta takhikat yapmaktad1r. 

Almanyadaki 1 

infilak f acias1 1 

~ 
~ 

Japonya 
Ve Rusya 

yada bilhassa Edirne, K1rk- Berlin (Ö.D.)- Reinsdorf Japon Ba~bakan1111n 
Gazctecilere diycYi leli ve Malkara havalisine kurbanlarmm gömülmeleri 

1 metro murabbama 10 ki- esnasmda general Göring, 
logram isabet edecek kadar hükfimet namma bir söylev 
Y.ag1:llar oldügunu gösteriyor. vcrmi~ ve bir ~elek koymu~-
Kars havalisine de metro tur. (elengin i.lzerinde AdoJf 
murabbama 3 kilogram ka- Hitler yaz1h idi. General, 
dar yagmur dü§mÜ~tür, Ka- kurbanlarm aile ve akraba-
radeniz sahili ile §al ki Ana- larma sempatisini ifade et-
doluya gelince buralarda ku- tikten s'ln:-a §oylc demi§tir: 
rakhk haberi dogru degildir. "- Bu arkada§lar yeni 
ve endi§eli bir vaziyet yok- Almanya i~in, milletlerinin 
tur. Hava bu mmtakad~ da yeniden hayata kavu§mas1 
ekseriyetle bulutlu ge~mek- i~in ölmü~lerdir. Onlarm ölü-
tedir. Havamn rutubeti de ' mü vatanm mihrabma canla-
olduk~a yüksekrir:. ' rm1 feda etmek demektir.„ 

Mütehass1slar bu rutubeti 
yar1 yamur acldctmektedirler. 
Bu suretJe toprakta mevcud 
suyun tebahhruna da mey
dan kalmamaktad1r. 

Türkofisi11 
Geni§letilmesi : 

Ankara (Ö.D.) - Türko- ' 

Paris, [Ö.D] - Gelen ha
berlere göre Japon Ba§ba· 
kam bugün gazetecilere Ja
ponyamn Sovyetlerle muhte
mel bir ihtiläf1 da gözönünde 
bulundurdugunu ve ona göre 
tedbir ald1gm1 söylemi§tir. 

Bugün Tokyoda deveran 
eden §ayialara göre Sovyct
ler Man~uri hududunda mü
him kuvvetler tah§id etmege 
ba§I am1§lard1r. 

fis te§kiläbnm geni§lettiril
mesi yolunda kararlar alma
sma devam ediyor. A~ilacak 
di§ §Ubeler arasmda Filistin 
de de bir ajanhk ihdas1 mu
karrerdir. 

22 HAZIRAN 

z l1A 
Haftas1 yar1 

br§l1yor 
K1z1l Ay haftas1 yarmd 

itibaren gelecek Pazara k 
dar devam etmek üzere ba 
hyacakbr. 

K1z1l Ay cemiyeti bu m 
nasibetle d1varlara ve nalt 
vas1talarma muhtelif §ekille 
de afi~ler yap1§brm1§br. 

Emirilem 
Konag1 ac;ild1 

Emirälem nahiye merk 
zinde yap1lan yeni hükum 
konagmm a~1lma resmi 
gün ilbay Genera) Käz1 
Dirik huzurile yap1lm1~br. 

B~ Avni Doga 
lzmir ve Manisa viläyetle 

C. H. P. idare heyeti ba 
kam bay Avni Dogan du 
Manisaya gitmi§ ve ayni gü 
de dönmü§tür. 

. Gelenler 
Denizli saylavi bay Mazh 

Müfit, bay Käz1m ve Kony 
saylav1 bay Ali Riza izmir 
gelmi~lerdir.' 

Tiitünlerde 
Hastal1k 

Burnova civarmda yeti~e 
tütünlerde Trips ha§eresi zu 
hur ettigi haber ahnm1§ v 
icab eden tedbirler ittiha 
olunme§tur. 

Laqvedildi 
Bergamanm Kozan ve De 

nizlinin Hunaz nahiyele 
merkezlerindeki posta v 
telgraf merkezleri lägvedil 
milmi§tir. 

~a§alda 
$a§al kaynaklan telörg 

ile muhafaza altma ahnm1 
ve cephesine de güzel demi 
ve kafesli bir kap1 yap1l 
IDI§br. 

$a§al kaynag1 park1 1 ~o 
güzel bir hal alm1§ ve gec 
tenvirab da tesis olunmu§tu 

fzmir ikinci hukuk mahke 
mesinden: 

T epecik Mektep sokagm 
da 9 numarah evde Ahme 
k1z1 Eminenin izmitte Dar1~ 
mevkiinde ag1r top~u birinc 

- taur 27 bölükte kocas1 Bay 
ram aleyhine a~bg1 bo11anm 
davasmdan dolay1 müddeia 
leyhin k1t'asm1 tekle fira 
eyledig1 anla§1ld1gmdan teb 
hgatm i!änen icrasma kara 
verilmi§ ve tahkikata deva 
olunmu~ ise de ilänen vak 
tebligata ragmen gelmiye 
müddeialeyh Bayram hakk1 
da g1yaben muamele ifasm 
ve g1yab kararmm bir sure 
tinin mahkeme divanhanesi 
ne talikine karar verilmi 
oldugundan tahkikat gün · 
olan 1017 /935 <;ar§amba gU 
nü saat 9 da izmir ikinci hu 
kuk mahkemesinde tahkikat 
häkimi huzurunda bizzat bu
lunmas1 veyahut bir veki1 
göndermesi lüzumu, aksi tak 
dirde hakkmda H. U. M. K. 
maddei mahsusasma tevfikan 
muamele yap1lacag1 ilän olu
nur. 



( Hallan Se.i ) 

.ßETiRNEllCi Ktz1 
Osmanl1cadan 
TÜRK~EYE KAR$1LIK

LAR KILAVUZU 

Askeri Adli 
Hakin1 Olmak 

istiyen,ere 

bz Dtllinizi 
91Eea.eliQJ. 

M f zmir Ask~rlik ~ubesinden: 
H ~ 5 KBL..IME 

NE$REDECEGIZ C/16~a flE Mekäri - Yüket, yük hay- Cumhuriyet ordusunda kul
landmak üzere 1455 saya11 
askeri memurlar kanunwaa 

- 30 UDCU U.te -
1 - lbmal etmek - ~v

„•ak 

&AK/tl EFE 
-6-

de bu herifin velediznas1n1 Miisade verin 
henüz encik iken boeuvereyim 

<;ünkü, bir taraftan inti- : Bu katmerli cinayet de babasm1 öldnren Hasan ~a-
kam hissi, diger taraftan da <;ak1c1ya Hac1 Mustafa ve VU§, oglunu da katil s1fatile 
lllubitin o zamanki ~irkin <;oban Mehmet de yard1m izmir bapisanesine ~1kan 
teJekkiJeri, beri taraftan da etti. adamd1r. 
botnak Hasan ~avu11 bu Hädisenin failleri bir müd- Bu tesadüfün <;ak1cmm ,e-
fenci ancak korkun~ bir 1a- det bulunmad1. Fakat Mah- kävet hayatmdan mühim te; 

vana 
Meks - Eglenme 
Mektab - Okula 
Mekilit - Yiyecek 
MeJ,abe - Oyuncak 
Melihat - Sevimlilik, gü-

yellik 
Meliz - S1g1nak 
Melbusat - Giyecek 
Melce - S1g1nak 
Meleke rütuh - Yordam, 

meleke 
Meluf - Ahtak 
Mekän - Yer 
Meknuz - Gizli, gümülü 

sakb 
Mekr - Hile 
Mektiif - A~1 
Memduh - Ögilt 

ve talimat (asker bareme 
göre kinunevvelden itibaren 
30 lira asb maatb ve kinu
n uevvele kadar 25 lira asla 
maa1h) asker adli hakim 
ahnacakhr. 

1 - Hukuk mektebini en 
a,ag. eyi derecede bitirmit 
olmak. 

2 - fhtiyat zabiti olmak. 
3 - 30 Y afmdan yukar1 

olmamak. 
4 - Ba,kas1na ge~er has

tahg. ve vazifesini geregi 
gibi yapmaga mani olabile-

lhmal - Savsa 
Örnekler: 

1 - Ha va ifi nyuaya s~l
mez. 
2 - ltini 1&fffyan taliliz
likten bahletmepaeli. 

2 - lhtiyat - s.km 
lhtiyat etmek - Saknamak 

Örnekler: 
1 - Hayir, o bu ifte savsa 
degil, sakn1 göstt:rmi1tir. 
2 - Kredi itleri~4e aakna
yan bankalara k1zmamaliyiz. 

3 - Kaide == 
O„elc&e.-; 

ki yapmak i~in ele ele ver- mud Bo~nak Hasan ~aVUf sirleri vaardir! 
llli1ler ~111yorlard1. ayhk bir gayretten sonra ci- <;ak1c1 efe, kan dökmege 

_ 2 _ nayetin her ü~ failini de tes- bu suretle ba§lam1dir. F akat 

Memer - Ge~it, ge~ek 
Memen (Bak: Meliz) - S1-

cek vucut ve ak1lca bir anzas1 
bulunmamak (tam te1kilitb 
bir askeri hastanede muaye
ne ettirilebilecektir. 

5 - Yabanc1 ile evli ol
mamak. 

1 - Bu cimle gr.-..~ b
raUanna gire dp;ra dejildir. 
2 - Taksim arut1D1n mermer 
dura~1n1 nM1l buluyorsunuz?. ~ak1c1 efenin döktü,frü bit etti. Ba,ta <;ak1c1 olmak henuz ~aki degildir, bir kä-

,_, üzere her ü~ü de tevkif edi- tildir ve yakas1 adaletin pen-

g.nak 
Memlaba - Tuzla · 
Memleket - Ülke, mem-iJk kan lir ve lzmir cinayet mahke- ~esindedir. Fakat ok yaydan 

<;ak1c1 Mehmed, babas1- mesine verildiler. ~1km1~h artik! leket 

lltn- o zamanm teläkki ve tabi Tuhaf tesadüf: <;ak1c1mn _ 3 _ 
lince-saraym öyle bo§nak Hasan 
iainindeki haydud yap1h adam 
taraf1ndan kabpece öldürül
llaeaini hezmedememekle be
raber, heman faaliyete ge~

Memlu - Dolu 
Memluk - Karaba 
Memnu - Y asak 
Memnun - Ho1nud 
Memul - Umulua 
Memur - l1yar 
Menaat - Saphk lbedi. 

<;aklc1, neden hemen da
ia ~1kmad1?.. Korktu mu? .. 
<;ak1cmm hayabnda korktu

iu ancak bir iki hädise var
dir; fakat 1aray hükumetin
den, aaray jandarmasmdan 
korktugunu gören olmamit· 
tar, 

Buna i~in (:ak1~1 Mehme
din bu beklcyif korktnguna 
bamletmek dogru olamaz. 

Yalmz bütün Ödemit Hal
k., bütlin Zeybeyler, <;ak1c1 
Pttehmedin bir intikam bare
~etine bafhyacagma emin 
1diler. 

Bwau Hasan ~vufdan da 
~ilcligi i~in, babas1 <;ak1rcah 
~eclin öldilrdükten sonra, 
~ Mehmedin öldürülmesi 
lllGaaadesini erlerinden iste
~, Ve: 

- Kurd oglu akibet kord 
01war. Mtisaade verinde bu 
~trifin velediznas1m henüz 
eaacik ( k6pek yavruau de
~tkfu ) iken bogu vereyim. 

t111i1ti. 
Fakat neden.se bu müsa

de verilmemitti. 

* • • 
l. <;a1i1c1 genc Mehmeti mu-
:'.: •e bidiseler sakavete, 
~ra ~1kmaga dogru müte
taa•tliyen sevkediyordu. 
i1I <;alac1ya kan kokusunu 
'41t cluyduran " haa e1k1ya" 
dtlrilen beriftir. Bu adama 
'anki ictimai hayat " et
t'f „ unvan101 vermisti! Haca 
~~bYan1n ren~ bir kar1s1 "ta-
1;1r b d 1 ir ka~ dane kans1 var-
~~I - hizmet~isi ile 1evi,mi1 
~llltfb. Bu kadan,buhizmet~i 
d t evlemit ve bu birlefmeden 
.~~ kaza da ~aluc1 Meh 
~ efe ahulfb. 
-. li.ca e1yiya Gak1c1 Meh
~ 'd efeyi, kain baba v~ ,,._.••m öldiirmege sevk 

"Ve <;ak1ca Mebmed efe, 
~ ~- dlnöm tarla ve yiiz 
~' lllakabilinde, bir gece 
l"-na ve aDU101n evini 
~ •• her iki1iai de • pz 

• bile karp-clan • bojaz 

Gö~ 
Say1n n1fü~terileri1nin1 

dikkat nazanna 
Balc1lardaki saatca maga

zam1 Y olbedesteninde 43 No. 
Bidayet ham &gzmdaki magaza 
ya nakl~ttim. En ucnz fiatfarla 
saat almak veya saatlar1m 
tamir etmek istiyen mÜ§teri
lerimin bu yeni magazaroa da 
f ereflendirmelerini yalvanr1m. 

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

Bir tecrübe her tavsiyeden 
muraccahbbr. 

(HISAR CAMI) 

YoJbe<lcsteninde 
43 No. saat~1 

TEKIN KUBILAV 

Hususi ders 
Almak isteyen llk, Orta 

ve Lise derslerini bergün 
müsait vak1tlerde istenilen 
yerde, az zamanda büyük 
bir gayretle ve gayet ehven 
surette herhaJde muvaffak 
etmegi taahhüt ve temin eden 
muaJlim. 

Memleket Hastanesi §ark 
taraf1 Arap furunu caddesi 
arkas1 Y agc1lar sokag1 nu 

mara 12 Arif Okurer 
1-15 

.......... 
Riyaziye 
Frans1zca 
Dersleri 

Orta ve 1...-ise talebcleri 
veJilerine 

Riyaziye derslerinde geri 
kaJm11 taJebeye ve az zaman
da Frans1zcay1 ilerletmek is
tiyenlere tecrübe görmiit ve 
verdigi derslerden pek ~ok 
faydalar görillmüt bir mual
fün hususi ders vermege ba1-
Iam11ttr. 

lstiyenler: ldarehanemize 
müracaat edebilirler. 

Adres: 
Htihftmet kart111nda pul 

bayii bay AH Kemal 
l-40 

~alo daga ne ic;in? vc 
nasil <;1kti? 

<;aka efe lzmirde muha
keme ve bir seneye mabkum 
oldu. Mahkiimiyetini fzo:ir 
hapishanesinde ge~irdi ve 
müddeti bitinceye kadar ha-
pishanede käfi derecede ,e
kavet dersi ald1. lleride i1ine 
yar1yacak adamlar tamd1. 
maceram1zda yer alacak olan 
rumlardan bir k1sm1m bu 
suretle ögrendi. 

<;ak1~1 dededen babadan 
katil, 1aki rublu idi. Elin
den, bi~ sebebi 0Jmad1g1 
bir hamlede iki cinayet ~1k
mt§b, bir sedede hapis kal
mifh. Bunun i~in <;ak1c1 Meb 
medin asalb usuJlu bir 1aki 
olmasma arbk ne mani kal
mi§h ?. 

Eger bir tereddiit, bir ma
ni kalmad1yse, bunu da oza
manki bozuk idareli Saltanat 
hükumeti zabtiyesi hazirla
makta kusur etmedi! 

- Arkas1 Var -

Menam - Uyuku 
Menba - Kaynak 

• Menetmek - Y asak. et
mek, ahkoymek, önüne ge~
mek, engel olmak 

Menfa - Sürgün 
Menfi - Sürgün 
Menfaat - IAs1g, ~akar 

fayda 
Menfaatperest - As1gcal 
Menfez - Ag.z, diiden 
Menfur milstekreb - lg-

ren~, teksin~ 
Menhus,me1'um - Ugur-

suz 
Menku - lfo1lanma 
Menkud - Dütmüt 
Menkubiyet nekbet-Düt-

kü 
Menkul 'f a11tb 
Mensi - Unutulmut 
Mensubiyet - Soyundan 

gelme, kap1lanm11hk, girmi1-
lik, yamanm11hk 

( Arkas1 var ) 
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idi. Kocasmm kendisina neler söyliyecegini 
merakla bekliyordu! F akat ne 1ayan mennu
niyet, fesadüf kocasa hemtirelerile müzakere 
ve mudabbete o kedar dalm11 idiki henüz 
eve gelmemit bulunuyordu.I 

Zevcesisi karyolada bulan zev~ 
bahtiyard1r 

Vilademir eve dßndügti vakit zevcesini kar
yolada derin bir uykuya dalm1f olarak buldu. 
Uyand1rmamak i~in yavafca karyolaD1n bir 
kenanna uzand1; bu s1rada Eliza uyand1 ve : 

- Aman dostum, dedi. Bem rahat b1rak. 
Sana bakacak habm yok. Bu ak1am o kadar 
~ahtbm ki sanki bütün kemiklerim k1nlm11 
oldu. ~ok yorgunum! 

- Zavalb yavrum, kendini ~ok yoru
yorsun! 

- Ne yapabn?. Böyle ~ah1mak liz1m ge
liyor. Bunlan yann görütürüz, oykudan ade
ta bayalayoruml 

Ve, VJadimir, zevcesinin bugünkO yorgun
Juguna hürmeti, insanbk ve... Namualu koca
bk nam1na lizam gördül • 

* • • 
Bu aktam alemi, tek kalmad1, bir~ok de-

f alar tekrarlattd Bu ak1amdan sonra, Eilza
hemen her ~' iki veya 8~ defa ve 

6 - ~eref ve baysiyetini 
muhil bir su~lan mutlak su
rette ve bir cürümdcn dolaya 
ü~ a y ve daha ziyade mah
kum veya bOyle bir su~tan 
takip altmda bulunmaipa~. 

7 Sarbof]uk, kumar-
bazhg1 ade~ etmit kumar 
oynatmtf ahlik vasairece 
bakimlige yaram1yacak bir 
hal ile dile gelmit olmamak 
ve bunlan polis tahkikatile 
tevsik etmek. 

8 - Nüfustaki kayda su
reti ve ihtiyat teribis teske
resi. 

9 - Diploma tastikli su
reti ve muhtasar hal tercü
mesi. 
10 - Bu tartlar dahilinde 
isteklilerin bulunduklan ye
rin en büyük kamutanhtina 
veya Askerlik .Subesi ba1-
kanhgana ve dörder adet fo
tograflarile beraber birer 
istida ile müracaatlan. 

As. ,s. Rs. 
Yarbay 

M. Tokel 
wamm•„mWWi~ 

~ (Halk1n Sesi) 1 
ft Hergün (6) sayfa ~akacak ! 
l ve her yerde (100) para i 
f1 satalacakhr. ! 
ikts~-ktaktskts*tSi 

4 - Tarif etmek - Ta· 
namlamak 

Tarif - Taa1m 
Örackler: 

1 - Bana ekonominin son 
tan1m1n1 söyler aaisiniz? 
2 - Eger yerinizi iyi tanam„ 
hyabilseydiniz bu kadar ara
YIP sormazdam. 

5 -Te1ettüt -Ayr1h1ma 
Ömek: Yurt i~e fillir 
aynlafmasa en btiyik feil· 
kettir. 

Not: Gazetemize g&nde
rilecek yazalarda bq keli
melerin 01manhcalan kuJ
lan1lmamaa1n1 rica edn.. 

Alacagiolaalar 
Müracaat etsinler 
Bir aydanberi baata yatan 

babamdan herbangi bir au
retle alaca;i olanlana i.pat 
edici evrak ve „ett.ini 
beraberlerinde getirerek Balh 
kuyuda Sucu 1okaj'IDcla ka
sab Ali karw bayan K.,,.ere 
müracaat etmeleri v' claha 
sonra yapdacak mtlracaat
lar1n hnkilmatlz kalacacatuu 
ilina IG.zum g6rdi1m. 

Huta~ ... n'n 
k1za: Kevser 
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rinden yazilara bakm,k istedi; Eliza0111,. kul
land1g1 kokularla Ademann asab1n1 s41n~ 

K1v1rc1k ve en usta bir herber eliqden ~1k
m1k sa~lar1 patronun bHIDI döndürdnl 

Bu kad1n cidden enfesti! 

Patron Ve ... Daktilo ! 
Patron kelimeleri daha ag.r s&ylemege 

ba1lad1; Aakia 1a11rm11 bir vaziyet yoktu, fa
kat gelimeleri ara1hrd1ga muhakkb 1 

Elizada ne bir heycan ve ne de bir hay
ret yoktu. 86yle k1r1tik bir vaziyette, gen~ 
bir kadman kalp ~arp1nttlarile heyecanh an
lar ge~irmesi pek tabii idi. Eliza, faz(J bir 
helecan ve heyecandan maeun olduj hakle, 
hem söylenen kelimeleri yaziyor, hem de pat
ronun b6tün hareketlerini tedkik ediyordu. 

Bir an sonra patron, gen~ ve dilber kt
tibinin üzerine blr derece daha egil(Ji; Eliza, 
patronunun kendisine temu etmemesi ipn 
yüzü kig1dlara degecek kadar bq1n1 6ne 
egai. 

Fakat patron nihayet dayanamada ve gen~ 
kadma belinden kavrad1 ve: 

- Art1k tabammnlilm kalmada. Sizi sevi· 
yorum, timdiye kadar gizledigim bu sevdaYJ 
artak ilin ediyorum! ~edi. 

Eliza, patr9nunqn bu 
bem vakkat, hem de 



• 

Sahife 4 

RESI 
Cim Londos 2ine galip geldi 

Cim Londos Meksikada i70.000 ki§i:önünde~lyapbg1 bir 
lma~ta rakibini büyük bir farkla maglub"etmi§tir. 

1936 senesinde Almanaada yapiJacak Olipmyad oyunlari 
i~D büyük haz1rbklar yapilmaktad1r. 

( Halk1n Sesi ) 

SP OR 
Devis kuoas1 ma~
lar1nda A vust ra l
ya Fransa maglup 

Bu sene avrupanm muhte!if merkezlerinde oynanmkkta 
olan Devis kupas1 tcnis ma~lan bi~ beklenmcd1k nef celer 
vermcktedir. 

Senelerden beri kupay1 Frausaya getirmekte olan Frans1z 
tenis~ileri bu sene yaptiklan muhtelif ekiplerile Pariste 
yapdan ma~larda Avust ralyahlara maglup olarak elimine 
olmu§lard1r. Avustralyahlar da Berlinde yap1lan ma~larda 
Almanlara maglup olarak elimine olmu§lard1 r. Bakahm ne
tice ne olacak? 

22 HAZIRAN 

~~~~~~8~~1~lil-- .. 
1 T~!~lerle Kar11Tnr~~!!!, 
~ ANRI FÖY RE~AT ISANLI 
~~~~ -85- ~ 
Ba~kun1andan Joff re, General Saray1n haz1r 

lad1g1 pläna itiraz etmi~ti ! 
Birka~ ay sonra tahliye k1yetsizlik, münhasuan ma" 

- zay1ats1z bir §ekilde - vaki nevi sebeblerin neticesi ohp 
oldugu zaman §arkta, hi~ kuvvetin azhgmdan degildi· 
olmazsa, zahiren pekaz te- Kuvvet, kifayet derecesiD" 
siri olmu~, fngilterenin Af- ded fazla idi. 
rika ve Asya müstemleke- ~imdi yeni bir siper harb1 
lerindeki müslümak halk ara ba§ladi ve dütman ikiye kar· · 1 

smda hi~ bir hareketi mucib ci „ • b t' d b' d k 
yl u~ ms e 10 e 1z en ~o " 

olmami§br. Fakat §arkhla- t (H lb k. h' t k d „ 
h · t• · • Ak f ur. a u 1 1~ e ~o e rm assas1ye me 1y1ce va 1 V • 1d.k ) D . k. al 

l K. d b 1 t h g1 1 . en1z ma 10 ar1 ye" 
o an 1~ner, a a evve a - . b' .h h 1.ft. I Jiye mevzuu bahsoldugu za- m „ ir ~ rac.~ .m~ .a l ir er. 
müslümaolarm bir hareke- Gonder1leceg1 bddmlen 29,000 
tinden hayli endi§e ediyordu. ki§iden 12,000 i zayiab ik-

Bu zahiri §ükiinetin lngi- male mahsus olup halen me•· 
Jizleri igfal edecegini ve mu- cud 55,000 kiti imdad kuv· 
harebe meydadmdaki a§ikär vetleri gelinceye kadar vaki 
magliibiyetin dogrudan dog- olacak normal 63,000 ki§ilik 
ruya bir sonuncu ( neticesi ) a~1g1 kapatam1yacakbr. 
ve ccrimesi, istikbalde hatta Türklere yeniden büyük 
uzak bir ist ikbalde belki da- bir taarruz yapmak i~in, firk• 
ha fena bir isyan ol abilece- mevcudlanm nizami hadda 

, gini söyliyordu. Müt.tcfikle~i~ ibläg hususundda lüzumu · 
Almanyaya galcbesmden 1k1 olan depo efradi haricinde 
sene sonra, §ark meselesinin 55 000 kitiye ihtiyac vard1r. 
ald1g1 manzara, Ki~nerin ' ( A k . ) 
Peygamberce görÜ§Ünün isa-
bet ve f derinligini isbat et
mi§tir. 

Ounun i~indir ki , Ki~ner 
talihin degi~ebilecegini ümid 
ettigi müddet~e ingiliz asker 
lerine yard1m etmek ve ingil 
terenin nüfuzunu elim bir 
ziyadan koruman i~in, hi~bir 
fedakärhktan ~ekinmemek 
filcrinde idi. Binaednaleyh 
May1s ~muharebelerinden son 
ra akla geien tahliye fikri, 
derakab bir tarafa abld1. 

Taze kuvvetlerle yap1Jan 
Suvla ve Anfartalar te§eb
büsü de akim kalmca Ki~
ner, Hamiltona 27 agustos-

r as1 var 

Egeli 
Karde§lere 
Müjde 

Yirmi senelik otelcilik ha· 
yabm büyük bir titizlik i~e· 
risinde idameye muvaffak 
olan ve bütün ( ege ) m10· 
takasmm teveccühünü kaza
nan idare ve pratik dü§ün· 
cesile yurdun dört gö§esine 
nam1m tamtbran ve k1ymetli 
mü§terilerioe hiymetten zevk 
duyan Ard1han ve Evliyazade 

1 

da, alb hafa i~inde 29 bin 
ki§i daha gönde:-ecegini hil-

f 
dirdi. ve Türkleri Gelibolu 
yanmadasmdan atmak i~in 

: daha ne kadar asker iste-

otecisi Mustafa Lütfü lzmirio 
en kibar bir iile yuvas1 ve 
itlek yeri olan hükumet cad" 
desinde birioci s101t ve Jüks 

1 
1 
1 

l 

digini ve buna imkin olup 
olmad1gm1 sordu: 

derecede s1cak ve soguk 
banyolan mevcud OTEL 
HACI ALi P A~A YI saygib 
ve pek muhterem mütteri· 
lerinin savgisinden cesaret 

·1 

Sovyet sporcular1 sporcular1m1zla temaslar yapmak üzere yakmda Türkiyeye gcliyorlar. Sovytlerle kar~1la~acak denizcilerimiz 

HAMIL TON 100 BIN 
Kt~t lSTIYO R 

Y an Hamilton 2 eyliilde 
§U cevab1 verdi: 

alarak bir ~ok maddi feda· 
kärbklara katlamp nnvak1s1· 
m tamamen ikmal ile 16/6/ 
935 tarihinden itibaren fiat· 
}erde akle hayret verici aza" 
mi tenzilitla emirlerinde bu-
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ve; sadece fakat en tath bir sesle : 
- 0 o o b ! dedi. Ve hafifce bir hare

ketle Aemarm safi sinir kesilmi§ kollar1 ara
smdan kurtulmak istedi. 

Fakat Ademar, art1k sab1r haddinden 
~oktan S§IDl§b ; ve belki de, her §eyi göre 
alm1~ bulunuyordu. Elizamn kat'i ve esash 
bir muhalefeti kar~1smda her türlü vah§eti 
yapmayacag1 ne belli idi? Ve., Adernar : 

- Eliza! Dedi. Rica ederim benin olunuz, 
size ne isterseniz t emin edecegim. Sevdam 
gelici ve ge~ici bir sevda degildir. Size her 
kesden daha sad1k daha vefakär bir aman 
olacag1m, sizi ölünceye kadar sevecegim! 

- Mösyo, benim evli ve namuslu bir ka
dm oldugumu unutuyorsunuz galiba.„ 

- Biliyorum veya hi~ bilmiyorum.. Ben 
size sahib olmak ate~ile yamyorum. 

Sizin zevceniz olan o menfur adamm sa-
rih anah oldugunuzu dü~ündük~e delirmek 
derecelerine geliyorum. <;ok rica ederim, bu 
adamm mevcudiyetini bana güzel agzm1zla 
t ekrar edip durmaym1z!. 

Fevkeläde bir s~vin~ 
Eliza, §U anda sevincinden yerinde hop

lamak dcrecelerine gelmi~ti. Fakat biraz da
ha naz lüzumuna da kalkb ve: 

- Uslu olu san, ~ok iyi olur! dedi. Lüt
fea raporu dikteye bqlarsamz.. Sinirleriniz 

l'\lllllcuau caw.::::u vu .... ..,. ..... • ... „ 
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belki sükiin bulur! nerede kald1g1m1z1 tek
rarlay1m m1? .. 

Size sölyedigim son cümle §Udur: "~ok 
güzelsiniz ve sizi pek ~ok seviyorum!„ bu 
ak§am bundan ba§ka söylenecek bir~ey bil
miyorum! 

- Fakat ... Bu cümleyi bu rapora yaza
mam ki... 

- Ben de yazmamz i~in degil, duyma
mz i~in bunu söylüyorum! 

- Fakat ... 

- Hayahn baz1 mecburiyetleri vard1r 
ki bunlar vakbk ve zamamnda yap1lmazsa, 
hayate ne mana >fahr, ne de zcvk! 
haydi benim ~eke:- yavrum ... Hem ben sizdcn 
cevab istiyo.ium ki.. Siz yalmz beni serbest 
b1rakm1z ! . . 

- Dogrusu güzel fikir ! 
- Fikrimin güzelligine ben de eminim. 

Oooh.„ ~öylccc ... 

Amemar, güzcl katibini erkeklik kuvveti
nin bütün müsaadesile bir daha kucaklad1. 
Ve Eli7.a, namus ve iffetini käfi derecede ve 
büyük bir cesaretle müdafaa ettigine emin 
bir halde, güzlerini kapad1 ve hi~ bir muha
lifet hareketi yapmad1 ! 

Eliza aile yurduna döndügü vakit ~ok ge~ 
._._ -- -- ----

" Taze k1t'alar1m1z ( yeni 
ordu f1rkalan ) ümidimize 
vefa etmedi. Bununla bera
ber baz1 iyilik emareleri var 
dir. Türklere, nefer nefere 
faik oldug umuz hakkmda 
efradda kanaat hususlüne 
~alt§iyor. 

Eski k1t'alar, manen ve 
maddeten, t amamile bitkin 
bir halde olduklarmdan kat'i 
surette istirahate ihtiya~lar1 
vard1r. 

Plämn muvaffak!yeti ihra
cm baskm tarzmda yaptlma
sma - ki buhusus tamamile 
tahakkuk etmi§ - ve ihra~
tan sonra, hemen harekätm 
sür'at ine t abidi. 

Elzem olan bu sür'at ya-
z1k ki yabilamad1. Muvaffa-

Kar§1yaka 
Dcniz banyo)an a~dd1 

lzmirin ve Kar§1yakamn en 
güzel, en gönül a~1c1 ve en 
s1hhi bir yerinde yap1lan 
Kar~1yaka deniz banyolan 
a~1ld1. Vücudunu 1bk bir 
deniz suyu, cigerlerini temiz 
bir deniz havas1 ile yakamak 

, istiyenlere bu cana can ka
tan banyolar1 tavsiyeyi bir 
bor~ biliyoruz. Banyo ücreti 
yaln1z on ku111ftur. 6-1 

lundurulacag1n1 müjdeleriz. 
1-15 ~itq 

~r mah· izmir lkinci hukuk 
kemesioden; 

Karata§ta 9 Eylül sokag10 
da 61 say1h evde Hasan og" 
lu Hikmet müddeaaleyh Ha
lil Rifat caddesinde 287 sa" 
yih evde mutalläkas1 Münire 
aleyhine a~bg1 bo1anmay• 
karar verilmesi davas1 üzeri" 
ne müddeaaleybin ikametgä• 
hm1 terk ile gaybubet eyle" 
digi tebligabn arkasmdak 
müba§ir me§ruhatmdan anla" 
1ild1gmdan miiddeaaleyhe 
Münire hakkmdaki tebligahD 
ilänen icrasma ve arzubal 
suretinin mahkeme divanha• 
nesine talikine ve bu sebep" 
el tahkikatm 5/6/935 Cu111• 
gününe b1rak1lmasma karat 
verilmi§ oldugundan mezkur
de saat 10 raddelerinde 
müddeaaleyh Münirenin 111ab„ 
kemede tahkikat hakimi hu„ 
zurunda asaleten veya vekA„ 
leten haz1r bulunmas1 H. V· 
M. K. Nun tebligat fasbo• 
tevfikan teblig makam111• 
kaim olmak izere ilin olll"' 
nur. 

't 

' , ~l 
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" 
KUVVET 
~U UBU 

j~ knvvet kudret vc Fe:r•t 
istalun artar s1hhat 
~ 

vc afivetin ve1·ine o·elir 
• .1 ~ 

S1t111ava tutuln1az, savet s1tn1ah 
• ~ .1 

IS'-'n c;ab1k kurtulursun halis 
ve kuvvctlidir 

· "'') kom~r1melilc ambalajlarda 

bulunur 

··1b,1!aj ve komprimererin 

'er:nde halisligin timsali 

~r, EB markc;sm1 aray1n1z. 

BÖCE 

1 
1 

l 
l"'CUC.:~:>t:lbbUc:lt1ot1dc**~:lc1clti:•l i 2 

YAZ GELiNCE tt· 
I~hkJ a rI a ta r Ye yazhk elbiselerimizi a ra nz a 1 

azhk elbise yaptmrsamz bunu zevk, keyf ve ne~e i!e ·X• 1 

Ucuzltnk. Sergis·nin Y c n i 
<;e itleri 

VE 

~Yinebilmek i~in her halde hükiimet konag1 kar~1smda )+ j 
lVIehmed Zeki ve hiraderi .>! 

1 
enzil&tn 

1'erzihanesine ko~m1nz. Size Im yiiksek ~I 
sa.n~tt n~üesscsesini t~vsiye etti~i~iz ~ i 

Tuhafiyeye ait btitün ihtiyai;lanmz1, hediyelilderinizi c~i 
görülmerrii§ ucuz fiatlarlar izmir hükiimet caddesinde 

S . ~ I l ·1 ' 
L., en1s1 i a -\:1 G:lt 

Uc11zluk Se:rgisi nclen ahmz 1<;1n lnze de te;;ekkur edeceks1n1z )+ ! 
Say~ideger mü~terileri:nizden gördügümüz büyi.ik ragbet 

ten ald1g1m1z ceraret1e Ucuzluk Sergimize yeniden pel: ~ok 
~e~itler getirdik. Fiatlan.n1z ~ok ucuz olmakla beraber pa
zarhkhk yorulmadan tuhafiycy~ ait bütün iht yai;larm1z1 ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. 

~~"JP[:'f:.~.,,,~~~~'J!.~~""6'/:~!~;~ 

. Hal!lak !!!tas1 geldi 

~ az1n bogucu s1caklarmda, bah~ede sayfiyede ho§ca vak1t 
;~l'tnek i~in bir tane hamaga ihtiya~ vard1r. Karyola i!1ini 
lir her boyda hamak, ~e~it av torbalar1, pazar fileleri, 
t filelerini Y ol bedestan No. (3) E. Ruhi Taga ticaret
esinde bulabilirsiniz. 

Alacagtmz mal her hangi bir beple i~inize yaram1yacnk 
olursa yahut ba§ka yerde daha ucuz bulacak olursamz 

1 geri getirir paramzi tamamcn ahrsm1z 

f 
Sati~lanrniz her· vak1t 111uhayyerdir 

1~•lf.]ll;!!''!.l:!lll.;.i!1~11111;;1111~111i;n1~11 1i;.i11i;.i1·1;!111~111~1111!;'.111„1111~111';!I~~ 

1 
f1~:::..:::ll111i1.h1111lllh11lllll1t11ilh1111llll1tt1illl1:h1tt1!I h1u!llh1111ll. h111lhiu1llli1u11l!1101llll1t11lll1!111llll1111llf ~ 

1r{s EMLAK VE EYTAM t~ I~ r 

I~ B ANKASI ~!~ 
l~ ~ 
1 ~!j Mütekaidin maa§lar1n1 t•~ 
: ''!;'' 1°skonto eder ~-.~ f!tulfl =..:; 

1 i•.J ~·1'"'1111"11111'"'11111"'1111•"'1111• '11!11'"11U:1"1llP"''11il'"'l111'"1118'''"'1111'"'1111'"11J ft"•~lll"'llll'"'lliil"·'I il':•l lll"llf I'" 11'"'11111"'1'11'"'11 ~~J . ·· ···-. - - - ..... „ - ·- - ...... - - •• - „. -0'+=„• J ~..: fl11,~lluatl~llrnJllil111lllh1u1llhJ1dltliJ 1Ufill111llllll11llb1utJ.Jl11111llllu11I; ill111lfll11iJl!h.11tlJb.oulllht111lllll111lll1111Jll lth1lll' lll1 11flh111!llJ11 111=. ..= 

1 Y az1n s1cag1ndan korkmay1n1z 
Ki§m tsmmak ii;in b~lki kömür zahmetini i;ektiniz, fakat 

yazm, stcaktan i~kence ~ekmiyeceksiniz c;ünkü, elinizde, ce
binizde gezdirebil ~ceginiz, masanizm, yatagm1zm kenarma 
ili~tirebileceginiz mini mini ve zarif bir el vantilatörü her 
saat i~in imdadm1za yeti~ebilecektir. 

• 
Sat1s veri : zmirde Suluh n 
civar1nda [ Hüseyin Hü nü 

•• •• 
LD 

, 

~~„ „„~ ~ • *."' "** ' *.*. ~*~ '::.'Jt*1c1dc"'.t1c:k::1';..~*"M 
~ . 

+ ~ 
~ 

lil X• 
~ u. 

* K anyon ve ~ 
f.rr „n ~ • 1 • >+ h e:aetzzuag ~a 1pJLer1ne * 

:~ Uzun y1Hardanberi bütün marka!an tz~1yan otomobil- ~ 
.f( !erin her tü ·lü tamir i§lerindeki Li!gi ve emegime kar!'jl )+ 
{~ bir ~ogunurdan gördügüm yüksel< güver. bana ba~h )+ 
4'rl ba~1ma bir garaj a~mak istegini verdigindcn scvdikle- )+ 
cM iime vc scvildiklerime temiz, ucuz, ve ~abuk i~ yapmak ~ 
~ i~in GAZi BULVARIND.4\ Ziraat Bankas1 suasmda ~ 
~ 8 Numarah GARAJI a~t1g1m1 saygtlanmla bildirirlm. )f 

~ * n Sab1k $avrole Garaj1 Makinisti )+ 
4M ATA SINMAZ )t 
« » 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

z za 
s 

ÜKSEL AKISI 

a zarf1nda Kahaday1 
dar yükselmi§-tir 

~!'~~~!~„~~~~~~~~~~::~~W~"f,~ ... „~~~~~~~ ~~~~~~$:;,(,~~~~~~~~~~ .• ~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~ 

~ TA yy AR si~El\'IASI T3~11n ~ 
~ BUGUN ~ 
~ istanbulda bu sene büyük ragbet gören ve \Ok hege- ~ 
~ nilen iki büyük filim ~ 

m VE ,E l°KT GECE ~ ~ ~ ~ ( Almanca ::;özlü ) ~ 
~ Altm sesli tenör, Tino Pattiera ve büyük primadonna ~ 
•v~ ~ 

~ Tima Eilersin §ark1h §aheser komedileri ~ 

ticaretanesidir :.~ ir gü lült ki ar kad1n ~ 
~,l11!Jrul1 ~1·~1:l~IM!W.!11!illl!1 11lliJnifillJ1@!ir:llt:1l!~i! ~ i.~1!lID!11lll!;·1l1llID.f1~1t. 1 1!llli1!~]1Ulil.lllll~:J11t1~ ~~ (Frans1zca sözlü} ~ 
' Elektrikli tran1vay deposu kar~1s1nda r-:- ~! On sinema y1ld1zmm bir a1ada ~evirdikleri mevsimin en ~ 

~~ i G u·· z E L y AL I ~~ ~ büynk f~~.~~~biri ~ 
~ ~~ AYRICA: ~ 

6 · ~ D • ß l A Jd g. ~ F 0 J( S ünva hava<lislcri ~ 
/~ ~ en1z anyo ar1 ~l 1 R-: ~ clKtCAT: Sinemam1z bu haftadan itibaren Cumar- ~ 

~ izmir Bclediyesinin her türlü sihhi ye f: ~ tesi ve Pazar günleri müstesna ~ 
O ~ · - „ H? ~ hergl\n saat 16 da ba~lar ~ 

0 
t fe ai ~art}an haiz vc 124- oday1 havi, kad111 ~ r~ S E A N S L A R ~ 
j ve erkek banyolan hu nlevsin1 ic;in a.;d- :..: ~ CHe.giin: ~6 .: !7,4

1
0
2 3

-
0

19,3
1
0
4 

- 2
1
1
6

,15( 
1 

b d ~ 
=- ;::=- ~ umartes1 gunu: , - - ta e e seans1 ir. ~ 
~ llll~br. · · ~~ Pazar günü: 14 de ifäve seans1. ~ 

Halkapmar Du~ Tesisatt VARDIR ~ ~ (<;ar§amb, Per§embc, Cuma günleri son 21,15 scansmda ~ 
suyu . ile „ .• ~ . . • . . t:: ~ ''Bir güuliik ~~bar ka.dm„ . diger günler "Vem~dikte bir ~ 

Elektrik, her turlu 1sbrahat esbab1 temm ed1lm1§hr ~~ ~ gece„ göstellhr. Se~m b1r salon - Ucuz fiyatlar - ~ 

F• t) U d ~ ~ Iki büyük filim ~ 
~ 18 Br CUZ Ur ~ ~ FiATLAR: 25 - 35 - 50 kuru!ltur. ~ 
!i1rirmi~11'11''''•11i1"$1,llQf!llJMlll'1!11rmi;,f'11n11111m1111111!1'1'r'1111,11'1~ ~~~~~~~~tfil~~~~~n~~~~~~~~~ lier yerde satihr. l\larkaya dikkat 
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z1l1 
• 

Bart1ndan ka~t1 Izmirde ya-
kay1 ele verdi 

SON DAKIKA Pollste 
••• • ~$'Mii"S - iki kar1 ile ba 
Ha a : lftol oro ar1 

Zab1tam1z dikkat ve tezligi yatan lsmail bundan bir ka~ 

Tehlikesine 
kar§I 

________ „„ _______ _ 
Adana ~ift~ileri minnetlerini 

büyüklerimize bildirdiler 

~1k1t1r m1? 
Bu gece saat 12 de ~·

yirb bah~ede Erzurumlu Na
dir oglu Nehmedin iki kar1· 
s1 lolup kadmlar aras1nda 
kavga ~1kard1klar1ndan k1zan 
Mehmet bunlardan Zeyneb 
admdaki kans101 yumrukla 
dövmü11 ve yaram•t oldugun
dan yakalanm11hr. 

•ayesinde az1h bir kaitli da- gün evvel Barbn hapisane-
ha meydana ~1karm1,br. sinden ka~m1~, lstanbula git-

Yakalanan katiJin ismi ls- mif ve izini kaybetmek üzere 
maildir. Bu adam Zafranbo- lzmire gelmi§tir. Zab1tam1z 
Juda nazife ismende bir ka- bu adamm nufus käg1dmm 
din1 öldürmü1 ve Bartm agir sahteligini görmü, ve bu iz 
ceza mahkeemesi farafmdan üzerinden yürüyerek az1h bir 
15 sene ag.r hapse mahkum katil ile kar~t1a,bgm1 anla-
edilmi1tir. mi§br. Katil Barbna gönde-

Be, seneden fazla hapis rilecektir. 

E'lS~B[•l i•l 
9 eylul 
panay1r1 

- ßa§taraf1 1 incide -

Panayir irrin kazan~ ver
gisi ahnmad1g1 gibi, panayir 
da muvakkaten ~ah§an kim
selerden de kazan~ vergisi 
iatenmiyecektir. 

Panayirda sarfedilecek elek 
trik i~in de istihläk vergisi 
alinm1yacakbr. 

Bundan bafka, ekspozan
lann istirahatlerini temin irrin 
de ayn bir servis f esis olun
mUfhlr. Bu servis, lzmirde 
yatma ve ve yeme yerlerini 
tesbit etmi1tir. 

Dsniz yollar1 idaresinin 
Tilrk limanlar1na itlettigi 
vapurlan gibi lskenderiye ve 
Pireye ycp1lan muntazam se 
ferlerinde de gerek yolcu ve 
gerek yük tarifelerinde pa
nayir irrin yüzde 50 tenzilät 
yapdm11br. Yabanc1 kara ve 
deniz nakliye vas1talar da 
diger ars1ulusal panayirlarda 
yapbklan tenzilib taahhüd 
etmi§lerdir. 

Devlet demiryollarmda pa 
nayir i~in ihdas edilen 15 
ve 30 günlilk daimi biletler
le lzmire gelenlerin Ankara, 
Bursa, Konya, Istanbul gibi 
1ubelerimizi görmeleri de 

, mümkün olacakhr. Aynca 
bir de ucuz biletler tarifesi, 
yapdmitbr ki bu biletlerle 
Ankaradan lzmire gidip gel
me ü~üncü mevki yedi, ikinci 
mevki on bu~uk, birinci mev 
ki on dört Jirad1r. Band1r
madan lzmire birinci mevki
de 500, ikincide 375, ü~ün
ctlde de 250 kuru,la gidip 
gelinebilecektir. 

• • • 
Bugün büyük Roma el~i-

mizden alman bir tahriratta, 
ltalya münakalit nezaretinin 
ltalyadaki demir yoUarmda 

Bulgaristanda 
-8a§taraf1 birincide

yerde kanlar irrinde bulmu§
lard1r. Bunlar biraz sonra 

kaldir1d1klar1 hastanede ölmü§ 
lerdir. Ilk yaptlan muhake
mede surrlulardan dördü 
beraet etmi~, yalmz f van G. 
Vasilef idama mahkiim edil

mi§tir. ivan karar1 temyiz et
mi§tri. Ivan asil katillerin Mi
hailovist taraftar1armdan Mi-
nof ile Sokolof'un oldugunu 
iddia etmektedir. Ciyayette 
Türkiyede mülteci s1fatile bu

lunmakta olan Mihailof'un da 
parmag1 oldugu iddia edil
mektedir. 

Evvelce idama mahkum 
edilen diger 50 komitecinin 
usule aid muameleleri biti
rilmek üzeredir. Yakmda hü
kum tatbik edilecektir. 

----oo---
Alt1nordu k.s.k 

-Ba§taraft birincide
mizden sormu§lard1r. 

F utbol heyetinin verdigi 
keskin karar üzerine Altu-

nordu K. S. K. tak1mlar1 
bugün saat 17,30 da izmir 
§ampiyonunu belirtmek i~in 
Alsancak alanmda Göztepeli 
Ferid'in yarg1~hg1 altmda 
kar§1la§acaklard1r. Uzun za
mandan beri bir rrok ayh§-

malara (münaka§alara) vesile 
olan bu ~ampiyonluk kar§1-
la§mas11zmir sporcular1 arasm 
da derin ilgi uyand1rd1gwdan 
bugün Alsancak alanmda oy
nanacak ma~m sonuncu me
rakla beklenmcktedir. 

..,... ... -
arsmlusal sergi ve panay1rlar 
i~in kabul ve tatbik ettig1 
tenzilät ve kolayhklar1 f zmir 
panaymna da i§tiräk edecek 
lere te§mil ettigini bildirmek 
tedir. 

TRA~ Bl~A 

Saygi deger yurdda§lar 
TÄLK:-Tra, ·b1~agm1 ~ve makinalarmt her· sabc1dan israrla] 

araym1z. 
HALK: Tra~ b1~ag. ayarmda ve ucuzlugunda ba§ka bir 

b1~k yoktur. 
HALK: Traf b1~ag1 ince lsve~ ~eliginden yapdm1~ ve 

tanesi " 100 „ parad1r. 
HALK: Trat b1~agm1 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 b1rrak aramaz. 
PARASIZ: Teerübe yapmak istiyenler depolar1m1zdan birer 

tane almalar1m rica ederiz. 
UMUM: deposu Istanbul Marpu~cular Yar1m ~i§eci han No.1 
IZM1R: Deposu Sulu Han Kilimcilcr No. 6 

Adana 21 (A.A) - Hava 
tehlikesini bilen üye yaz1m1 
§ehrimizde ve ilcelerimizde 
durmadan devam ediyor. 
Hergün bu i§le ugrafan ko
misyon devamh toplanblar 
yapilarak geien yurdda§lar1 
üye yamaktad1r. 

Bak1rköydeki 
I\lorfin Fabrikas1 

Istanbul (Özei) - Evvelce 
Bak1rköy muhafaza te§kiläh 
tarafmdan Bakirköy, Viran
bostanda yakalanan büyük 
morfin fabrinasmm sahibi 
olan Kemal ve Fehmiden 
ba~ka, sermayedar oldugu 
anla§1lan ve Afyonlari temin 
eden Andonaidis de yaka
lanm1~h. Bütün tahkikat ta
mamlanarak su~lular 9 uncu 
lhtisas mahkemesinde veril
mi§tir. 

Bir italyan 
Harb gemisinde 

kaza oldu 
Paris ( Ö. D. ) -· ltalya 

nm Gaette limamnda ni§an 
talimleri yapmakta olan bi
rinci ltalyan filosu mensup 
Boea torpito muhribinde dün 
bir mermi patlam1§ 2 top~u 
talebesi olmü~, 4 tayfa da 
agir surette yaralanmi!jbr. 

B. Celal Bayar 
Ankara, 21 (Özel) - Ya

kmda Sovyet Rusyada bir 
tetkik seyahah yapacak olan 
Ekonomi Bakam Bay Celäl 
Bayar, yarm buradan lntan
bula gidecektir. 

----„·------
Bulgaristanda 

Kral aleyhtarhg1 
Sofya (Özel) - Son za

manlarda kral aleyhinde da
g1blan beyannameleri yazan 
ve dag1tanlar henüz z1bata 
tarafmdan yakalanmam1~br. 
ihtiyat zabitlerinin orgam 
olan ( Oterrestve - vatan ) 
gazetesi bu beyannameler 
hakkmda ~iddetli bir makale 
yazm1~1 ihtiyat zabitleri bir
liginin üzerine sürülmek is
tenen lekeyi tiddetle reddet
mi~tir. 

Telefon 
tesisat1 

Adana, 31 (A.A) - <;ift~i bor~lar1mn on be~ yd gibi 
uzun bir zaman i~inde almacag1 hakkmdaki yasa Adana ve 
baglanbsmda derin ve sonsuz k1van~ uyand1rm1§br. <;ift~i
lerimiz Halkcvinde toplanarak sevinrrlerini ve bu kararla 
kendilerine bor~ ödeme imkänlarm1 veren büyüklerine say
gdarm1 ve minnetlerini bildirdiler. 

<;ok kalabahk olan bu toplanbda Nigde saylav1 Cavid 
Oral bir söylevle ~ift~inin duygularma terceman olmu§tur 
Bu münasebetle Atatürke, Kamutay ba~kanhgma, Ba§bakan 
fsmet inönüne, Tar1m ve Ekonomi Bakanhklarile C. H. P. 
genel sekreterligine sayg1 telgraflan gönderilmi§tir. 

Adana piyasas1nda bugday 
4,5 kuru§a sat1l1yor 

Adana 21 (A.A) - Ge~enlerde bugday degerinin kilosu 
4,5 kuru~a kadar yükselmesi üzerine ekmekte 9 kuru§ ol
mu§tu. iki gündür bugday 3 - 3,5 kuru§a dü§tügünden bu
gün ekmek de 7,5 kuru§a indirilmi§tir. 

~ehrimizde karpuz ve 0züm ~1km1~ ve piyasaya gctiril
mi§tir. Karpuzun kilosu 10 üzümün kilosu 15 kuru~tan sa
hlmaktad1r. 

Adanada havalar serinledi 
rahmet bekleniyor 

Adana 21 (A.A) - Üü dört gündenberi havalar bir az 
serinle§mi§tir. Bu günlerde iyi bir yagmur bekleniyor. iste
nilen yagun dü§erse bu y1l ovamn m pamuk ve tütünü ~ok 
bereketli olacakbr. 

2 Yang1n 
Ba1lang1c1 

' 
~ ~ ~ ~ 

iki ~ocuk 
Az daha boguluyordu 

Dün Bahribabada denize 
girerek yüzmek isteycn Zih
niye isminde bir k1zla Ah
med isminde bir erkek ~o
cuk bogulmak üzerere iken 
Bay Harun tarafmdan gö
rülmü~tür. 

Cocugu dögdü 
Dün saat 20 de Kahra

manlarda 88 inci adada Re
sul k1z1 23 ya1mda Fatma, 
~ocugu Hüseyin ile Sad1k 
oglu yedi ya,mda Süleyman 
birbirlerine toprak atmala
rmdan k1zan F atma Süley
mam yumrukla dögdügü 1i
käyet edildiginden :soru~tur
maya ba§lanmt§hr. 

; Paralar1 
1 Cald1lar 
1 Dün saat 5 de Aleybey 
i y1ld1z sokagmda Süleyman 
1 

k1z1 Emine ilc Mustafa oglu 
Ali bir evde birlikte otur
duklari Mustofa oglu Alinin 

' odasma girerek be§ lira tek 
käg1t lira ile birazda ufakhk 
paras101 ~ald1klarindan her 
ikisi yakalanm1§ ve Adliyeye 
verilmi§lerdir. 

Cay1r 
Meselesinden 
~oha nlar birbirine 

girdi]eJ· 
Dün sabah saat 4 de Mer

sinlide bir vaka olmu§tur. 

Dün saat 9,30 da Güzel~ 

yahda Giritli izzetin mah ve 
Hasan F ehminin kirasmda 
olan bah~edeki su motörü 
ate§ almt§ ve motör dairesi-

1 

nin pen~ere ve kap1s1 ile i~e
ride bulunan kuru otlar yan- l 
dmktan sonra etrafa yay1l- 1 

masma meydan b1rak1lmadan 
söndurülmii§tür. ---eo---

Bay Harun denize elbise
lerile ablm1§ ve bogulmak 1 

üzere olan ~ocuklari kurtar
m11br. 

Mersinli civarmda Anberin 
~ayirm~a Aydmh Kadriye 
ait koyun sürüsünü güden 
~aban Mahmed oglu Ali, 
Ahmed ve Mehmed oilu Ab
dullah uyuduklar1 s1rada, 
sürü mersinli civannda bag
~evan Rü§tü oglu ~ükrünün 
~aymna girmi§tir. 

H1rs1z 
yakalanm1§ 

1 B. H1fz1 Münir 
i 
l 

Bundan dört ay evvel bir 
otomobil kazas1 ge~irerek 

ayagmdan yaralanm1§ olan 
Manisad.a di§ tabibi Bay 
H1fz1 Münirin tamamile iyi
le§tigini memnuniyetle haber 
ald1k, Bay H1fz1 M ünire gerr
mi§ olsun deriz. 

Gümrük 
• 
ldaresinde 
'l

1

ekaüdc sevkediles 

Saat 20 de Kar§iyaka Tu
ran Menemen caddesinde 
Halil oglu Ahmed evde bu
lunmad1g1 sirada arka taraf
tan a~1k b1rak1lan mutbah 
penceresinden giren Jag1mc1 , 
ismail ve lsa oglu Naz1m 
tarafmdan on be§ par~a ~a
ma§1r ~ahnd1g1 iddia edil
diginden her ikisi yakalan
m111 ve soru11turm1ya ba§lan
m1~br. 

l 

1 
·- - ·· · - m 

<;obamlar uyand1klar1 za
man koyunlari ~1karmak 
üzere ~ükrünün ~ayirma git
mi§lerdir. Fakat ~ükrü oglu 
Ali zarar has1l oldu diyerek 
koyunlardan birini abkoymak 
istemi§ ve aralarmda kavga 
~1km1§br, ~ükrü oglu All 
eline ge~irdigi sopa ile Ad
dullah1 dögmege ba§lamif, 
crkada§ml kurtarmak istiyen 
arkada~I rroban Ali ötekileri 

eck n1en1urlar korkutmak i~in havaye iki 

Raki paras1 i~in 
Bu gece saat 1,30 da Ka

rata~ s~1hil park gazinonuda 
Mustafa oglu ~efik ile Bekir 
oglu Adil i~tikleri rakmm 
parasm1 vermediklel'inden 
karson Aziz oglu Hüsnü, 

1 

Mehmet oglu ~efik ve Hasan 
oglu Salih tarafmdan yum
ruk ve sandalye ile dövülüp 
hafif (surette yaralad1klarm1 
iddia etmi§ olduklarmdan , 
sorguya balanm1§br. 1 

Rus konsolosu 

Gümrükler ve lnhisarlar el siläh atmi§tir. Bunun üze-
Bakanhg. gümrüklerde ~a- I rine zabitaya haber verilmit 
h§an ve 65 ya§mde bulunan ve tahkikata ba§la~m11hr. 
memurlara muhtelif sebeb- j S h J k 
lerden dolay1 a~1ga ~1kar1l- 1 ar 0§ u 
m•§ veya vekälet em- Ve polise kat·~1 gelmek 
rine ahnm1§ olan gümrük 1 B t 1 d E f 

· J u gece saa e fre -
memurlarmdan tekaütlük d D r H w l 
müddetini doldurmu§ olanla- 1

1 
Mpa§ha a e 1h aslan kog u 

u arrem sar O§ o ara na-
rm mecburi tek;ütlüge sev- 1 t 1· 

• • • • 1 ra a m1§ ve po 1s memuruna 
kme karar vermt§br. Istan- 1 d k 1 • ld w d 

1 a ar§t ge mt§ o ugun an 
bul gümrüklerinden bn kabil k l t 

l l
. . . .

1 
. ya a anm1§ ir. 

memur arm 1stes1 1stem m11 ' 
fakat lstanbulda böyle me- kalp sektesin
mur bulunmad1gdan bu yol- 1 

Ankara, 21 [Özel] - ~e
hirler arasmda yapdan tele 
fon muhaberilerinin daha iyi 
bir §ekle sokulmas1 i~in Ba
ymd1rhk Bakanhg1 tarafm
dan tetkikat yap1lmaktad1r. 
~ehirler arasmdaki telefon
larm kuvvetlendirilecegi ve 
muhaberenin ucuzlablacag1 
söyleniyor. 

Romeo 
Tayyareleri 

Sovyet Rusya izmir gene
ral konsolos bay Trentüryef 
dün Ankaraya gitmi~tir. 
fi'mm•••mmm~ 

n (Halk1n Sesi) ~ 1 

da cevap verilmi§tir. f den Ö)mÜ§ 
'!!!"'!!!!!' 

„felef on f 

l 
No. 1 

Dün gece Bahribaba park• 
kar§•smda 66 sayida kahveci 
Hüseyin oglu Abdullah Ne
cati yabp kalkbg1 Halil Ri
fat pa§a caddesi 28 say1b 
evde ans1zm ölmüt yapbr1-

Istanbul, 22 (Özel] - Ro
meo deniz tayyarelerinden 
mürekkeb bir filo bu günler
de lstanbulu ziyaret ede
ccktir. 

~ Hergün (6) sayfa ~1kacak 1' 1 
l ve her yerde (100) para 1' 1 

~ sablacakhr. ~ l 
ia.sa~&t311kt#gtsgwgi 3882 

lan muayenesinde kalp has-
• tahg.ndan öldügü anla11l-

m1fbr. 


