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1 • Bay Baldvin 

izahat verdi 
Y ao1lmak istenilen suikas-

t1n manas1 
Ba.lkan antant1n1n toplant1s1nda Türkiye Bo-

l gazlar1 silahlamak tezini müdaf aa edecek 
1 Londra - (Deyli telgraf) talarla koruma hakk1 (yani ___ .___... .. 

Kara ku\'vctinin kara buJut1an, vc11ilik 
inkilab1n1n göz ka111a~t1nc1 güne~i kar~1-

s1nda dain1a dagihp yok olacaktu·. 
Dünkü sabah~1 arkada~- : ~imdi, yenilige susami§, 

larda iran §ehin~ahm1 oldür- medeniyctin faydalarmdan 
lllek maksad1 ile yap1lan ig- pay alrm~ milletlerin alk1§la-
te~ bir $u1ikast hakkmda d1klar1 bu asil hareketin kah-
f\l tafsiläh okuduk: 1 

L " Tuikast~dar yakaland1-
'tt ve Tahranda asild1lar. 
t\atlanlar arasmda iki gaze
lecj ve bnz1 tüccarlar da var
d1r. 

f ~ehin1ahm saray1 muha-
•la altmda bulundulmakta
~lt, 

l Daba bir iki gün evvel 
P'a.n ~ehin§ah1 R1za Han 
thlevi Hazretlerinin f randa 
enilik ve ink1läp yolunda 
tt1g1 saglam ve kurtar1c1 
d1rnlann yazm1~ ve yurdunu 
thalet ve taassup karanhk-
t111dan kurtarm1ya azmet
it bu terakki a,1k1 hüküm 
r1n Atatürkün izlerini ta
p ettigini k1van~la kaydet-
tt01i!}tik. 

a: 8 

ramamna kar§l suikasd yap
mak istemek, ancak yurdu
nun ilerlemesini ~ahsi men
faatlerine uygun bulmtyan 
sefillerin i~idir. inkiläbm müt
hi~ sahn bunlan temizlemek
tc devam edecektir. 

Bükre~ aytarmd~n ald1g1 bu Türkiyenin Avrupa k1tasm-
yazidn, Balknn antandmm daki par\'.asm1 askerle§tir-
Bükre~t~ 20 Haziranda ya- mek hakk1.. . 
pacag1 top!ant1da Türkiye'nin 3 - Sahil~~ yaralb torp1l 
bogazlarm silählandirmasi kovanlan tes1s1 hakk1. 
mevzuu uzerinde arsmlusal -~-

bak1mdan ~ok önemli mese· 
leler görü~ülecektir. 

Türkiyenin son zamanlarda 
bu i~ i~in hazirlad1g1 proje 
Lozan andla~masmm mcn 
ettigi silählarm yeniden iade 
si ~eklinde bir meseleyi or 
taya atmayacakbr. ,\1 enedi
len silälar ag1r sahil batar
yalan, yerli tahkimat ve ma
yml~rdir. Bu gibi silählarclan 
feragat etmek Tbrkiye i~in 

de kolad1r, ~ünkü bu koru
ma metodlanmd bu gün mo
das1 ge~mi~tir. Buna kar§t
hk Balkan antanh Türkiye
nm §U taleplerini onayacak
br: 

1 - Bir m1ktar mütehar
rik sahil bataryalan kurmak 
hakkt. 

2 Bogaza giden biitün 
kara ge~itlel"ini müteharrik 
hataryalar ve ba~ka süel k1-
11;11 1r;- l~I V.+! 
1111.~I 11.,,~ b1ut1I f;:.: 

1 

mubirine göre, Türkiye 20 
Haziranda Bükre§te toplana
cak olan Balkan konferan-
sma <;anakkalenin tahkimi 
hakkmdaki yeui plämm bi!
dirccektir. 

.. . 

Bay Baldvin 

Istanbul, 24 (Özel) - In- · 
giliz Ba§vekili Bay Baldvin 
Avam kamarasmda sorulan 
bir suale cevap olarak fngi
liz - Alman deniz anla1mas1 
hakkmda izahat vermit ve 
gilterenin bu anla1ma i}e 
ancak diger devletler ara
smda ~ok geni• ve esasb 
bir anla§m1ya esas bulmut 
oldugunu söylemiftir. 

Cin ve sivil 
savat 

Tokyo, - Japon gazete
lerinin haberlerine göre, 50 

--~----------- ••••OO••oo-----· S" /(//. 
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bin askerden mürekkep <;in 
k1z1l ordusu Si~ovan vilAye
tine dogru yürüyerek Yus
son §ehrini ifgal etmi.ftir. 
K1z1l ordunun ikinci bir kolu 
Vak~oyan §ehrinin altm•t 
mil uzakhg.ndad1r. Y alon 
nehri havzasmda hareket ralc1lar Yunanistan1n her taraf1nda hücum 

talar1 kurulmas1 i~in propaganda yau1yorlar 

\ 

4 - Muayyen miktarda 
denizalb gemileri ile <;anak
kale iki tane denizlati gemi-

Bu pläna göre, Türkiye 
Lozan muahedesile tesbit 
edilmi~ olan tahdidatm ve 
sahil muhafazas1 i~in ag1r 
toplar bulundurmak, tahki
mat yapmak ve torbil dök
mek hususlarmdaki memuui-

eden 10,000 K1z1I asker Si
kan viläyeti merkezine ya· 
kmla§IDl§hr. Nankin <;in hü
kfimeti bunlara kar,1 Si~uan 
§ehrinde 300,000 asker top
Iamaktadir. 

. ...... -
lt Venizelist gazetc, « \ 7enizdosu tckrcu· Yunanistana gctirn1ck 1<;1n 

liri üssü korumak hakk1. .. dizvöküp )1alvan11ak za1nac1 gclecektir )) diyor 
l\tina (Ozel) - Kral ta- • evvel kral gctirilmezse, re- : redecektir. 5 - iki tane deniz ve ka-

'ftar1 " Atinaiki „ gazetesi • yiam esnasmda hücum k1ta- l Yunanistanm vaziyetini ~ok 
~llanistandaki kralc1 parti- larma mensup olanlar reyle- · kötü olarak göstcrdikten 

ra u~ak krargähmm tesisi 1 
hakk1. 1 

( Pravda) 
- ..... ~ . -

tin ve taraftarlarm, hükfi- rin suiistimal edilmesine mü- sonra gazete: 
ttin kralc1hk hakkmdaki saade etmiyecekler ve halk1 " Günün birinde Yunanis-

Budape§te - Pester Lloyd 
gazetesine Londradan bildi
rilivor: 

yetlerin devamma raz1 olmak 
tad1r. 

Yeni Yol 
t"tek harekäbm göz önü- serbest~e rey vermelerine -Sonu 6 mcida-

alarak, Atinanm muhtelif nezaret edeceklerdir. 11;11 1r•"rr1 11••111 P~I 
Daily Telgrph'in Bükre§ 

<;ünkü bu nevi silählar ar
- Sonu 6 mc1da 

Sabahlar1 inti1ar etmek 
üzere izmirde ( Y eni Yol ) 
ad1 ile yeni bir gazete ~1k
maga ba~lamu;br. Y eni ~ 
kada1a muvaffak1yetler dile
r1z. 

~ ~ ~ ~ ~ 
i~ erinde ve Yunanistanm BIR VENIZELIST GA-

~~ P!;JI ll'"'Q pinrq llP'QI P!;q 
- ll1udl ~I Ir~ ~I bwo1il 

Jll.;'1 
ltiu11I 

ter taraflarmda kralc1lar ZETENIN HÜCUMU 
•11ndan hücum k1t'alan 
cude getirilecegini yaz
ktad1r. Bütün kral taraf

. gen~ler, krahn dönmesi 
11 icabederse kanlarmm 
11 damlasm1 dökünciye ka 
' lllücadele edeceklerine 
lllin ettikten sonra bu kit
ilta ahnacaklard1r. 

.~u gazete bir T emmuzdan 
1 

ilren bu k1talara i§tirak 
'-'ek i~in gen~leri davet 
~~ktedir. 
~Ir davette deniliyorki: 

I' ll kuruma girecek olan-
1. kralhgm geri getirilmesi 
~darne ettirilmesi i~in her 

1
lclrhg1 ve icabm kamm 
tda etmesini göze ala
td1r. 

~ll aleyhtar1 olanra kar
utak hareket edilmi-

Atina (Özel) - Venizelist 
(fmerisiyon Kiriks) gazetesi 
hükiimete §Öyle hücum eden 
bir makale yazmi§b, Bu ga
zete Yunanistamn durnmunu 
anlatbktan sonra ~öyle de
mektedir: 

"Bugünlerde ba~bakan ~te
davi i~in Reyzenbalt ve sü 
bakam da Romaya gidecek
lerdir. 

Ba§bakan oradan, Yuna
nistanda yaphg1 i,Ierin ve
recegi fena sonnu~lan sey-

fi'~ •·~~~~ 
~ Hiläliahmer aza adedinin, n 
~ milletin rü§tü i~timaiyesile ~ 
n mütenasib bir dereceye n 
~ varmas1m bütün milletin ~ 
~ bu tenasübü temin etme- ~ 
PI sini temenni ederim. 
i K. ATATORK 

He bes 
i 

ta ru 
• „oo•• . .......,,. ,.,..,.__, ~--· .....,.,,... ---.. ..... 

8 Ed lt 1 •1 ff b • ) • • • nin Habe§istan hakk1nda da ay en a ya 1 e a e§IStan mese es1 l~ID ha mülayim hareket edece-

bir anlaQma Qek11· bulab1·1ecek m1·?. gini bildiriyorlar. 
~ ~ Bu münasebetle ltalyaya 

Adisababa 23 ( A.A ) - müstaceliyetle yap1ld1gm1 yaz- denin Paris ve Roma yolculu- Afrikadaki müstemlekelerini 
Habe§ hükiimeti Habe§ista- maktad1r. gundan bahseden ingiliz ga- §imendiferle dogrudan dog-
mn seferberlik yapmakta ol- Paris (Radyo) - M. Eden zeteleri ingiliz bakanmm in- ruya birbirine baglamak im-
duguna dair olau yaymblar1 Pazartesi günü Romada M. gilternin italyaya kar~1 dos- kam da temin edilince ltal-
yalanlamaktadir. Resmi ~e- Musolini ile görü§ecektir. luk besledigini M. Mussoli- yamn büsüütün tatmin edil-
venler Hebe§istantn uluslar Bu konu§malar Parista ya- niye anlatacag1m yaz1yor. mi§ olacag1 muhakkak adde 
sosyetesi konseyine ba§ vu- pilan konu§malarm ayni ola- Gazeler Somali hinderlän- diliyor. 
rarak durumu incelemek i~in cag1 söyleniyor. "Ekodö Pari„ dmda ve Eritrede ltalyaya Bununla beraber bütün 
notr görmenler gönderilme- gazetesine göre Romada M. 1 ikbsadi baz1 avantajlar veril bunlar Roma konu!Jmalanmn 
sini istemi§ oldugunu habr- Eden ile M. Musolini ingil- digi takdirde M. Mussulini- neticesine baghd1r. 
latmaktad1rlar. !~."'. 11

1 
1
11 •• ~ 1~~„·~~ ~ f'.~ f_·•~-- r+! tere-Alman deniz anla§ma- • ~· "w ... _ r..:~ .,, - ~ ... 

Londra (Radyo) - M. E- dan ba§ka Tuna misak11 A- R "' J•J"' J 1• • 
denin Roma yolculugundan vusturyamn vaziyetile italya esm 1 an ar1n1z ~ID 
bahseden Nevv Cronicle ga- Habe§ ihtiläf1 meseleleri ( Halk1n Sesi ) ne n1üracaat ediniz. 
zetesi bu yolculugun büyüyen hakkmda da mühim konu§- Si"ze her azeteden ucuz olarak 
Habet - ltalyan harbi teh· malarda bulunacaklardir. . . 
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Ders ~ok güzeldi 
Fakat dinJiyen kafalar dü1nanc1 

olunca neye yarar? 
Ev simsann1n kans1 biraz : lidan dinlediklerini, ogren-

dütündükten sonra derdini diklerini kocasma anlatbg1 
yancb : zaman ev simsar1 Ziya bile 

- Dedikleriniz pek ac1 pi§kinligini unutarak bir hay 
olmakJa beraber, ~ok dogru! li s1k1lmi§ ve üzülmü§tü. 
ne yapay1m, kocam olacak Ziya büyük bir teessür 
o adam, gün batb, güne§ i~inde sordu: 
kayboldu mu, hemen bana D k b L l A 

v b 
1 

- eme ayan ey anm 
aorma

8
ga kaJ ar: 'd öyle ~abuk kollar1ma dü§-

- u a tam nereye g1 e- . . „. ? mes1, bem ba§tan ~1karmak 
CC(IZ • • h 

Beo kendisini vazge~irtme istemesi ep oyun, hep düz-
ge ~abtirim : m<' dolap §eylerdi, öyle mi? 

- Bu ak1amda evimizde Evet öyle, elinden kanm 
otursak, bu gece erken yat- almak i~in • kollarma güzel 
aak olmaz m1? bir kadm atmak suretili mü-

0, bag1nr: kemmel bir kadm mübadelesi 
- Gidecegimiz evin sa- hi~ bir tüccarm aklmdan 

hibi ile bir if hakkmda gö- ge~miyen kar1§1k bir ticaret 
rütecegiz, ben zevk i~in, eg- muamelesi yapmak istenmi§ti. 
lence i~in oraya gitmek is- - Hayret! lnamlm1yacak 
temiyorum, bir if bitirmek §eyler! 
i~n gidecegim. Bizim ayh- - Eminim ki bundan son-
gimiz • yok y1lbg.m1z yok, ra da beni yine §Unun bunun 
b6yle •tler de yapmazsak a~ evine sürüklemek istemiye-
kalcbj-imwn resmidir. ceks' 

L li 
1a 

ey aordu; _ A 1 ! - Bu gidilen yerlerde bir 5 u 
becerebiliyorlar mi bari? Karar güzeldi, fakat du-

- Y alniz i,teo bahsolu- manh ba~larm, zaif karekter-
nuyor, evde ralu masasi ku- lerin verdikleri ve uzun müd-
ruluncuya kadar. det tutamad1klar1 karar-

- 0 halde kocamzl itin lardan biri idil 
ya1111z lak1rd1s1 oldugu yer- ( Arkas1 var ) 
Jere degil, yaptld1g1, bitiril
c:liii yere sevketmeniz läz1m
cbr. Bir erkek onun bunun 
urbndan ge~nmege ~ab,a
rak ~anak yalay1c1bga ba1l
ladun1, arbk o adam ailesi 
i~in CSlmüt demektir, Bun
dan dolay1 daha vak1t varken 
bay Ziya)'l kortarmaga gay
ret etmek sizin omuzlann1za 
dOfen bir vazifedir. 

- Bakahm beni . dinliye
cekmi? 

- Dinlemege mecburdur, 
~ii aiz gitmedikce kimse 
hi~ kimse onunla ba1ba,a 
rak1 i~mek, lak1rd1 atmek 
i~in bir süril masraflar yap1p 
evine ~agll'mag1 akhmn ucu
na bile gctirmiyecektir! 

* • • 
Bir kad1n 

mubadelesi 
Melek evine dönüpte Ley-

saygi deger yurdda,lar 

Gö~ 
Sa v1n n1üsterile1·imim 

J „ 

dikkat nazanna 
Balc1lardaki saatc1 maga

zam1 Yolbedesteninde 43 No. 
Bidayet ham agzmdaki magaza 
ya nakfottim. En ucnz fiatfarla 
saat almak veya saatlarm1 
tamir etmek istiyen mü~teri
lerimin bu yeni magazaf111 da 
~ereflendirmelerini yalvarmm. 

Tamirat teminath olup 
muallim, zabitan, memurin ve 
talebeye tamirat yüzde 20 
iskontol ud1r. 

Bir tecrübe her tavsiyeden 
muraccahhhr. 

(HISAR CAMi) 

Y olbedcsteninde 
4B No. saat~1 

TEKIN KUBILAY 

HALK: Traf b1~agan1 ve makinalarm1 her sabc1dan israrla 
aray1n1z. 

HALK: Trat b1~gi ayarmda ve ucuzlugunda ba§ka bir 
b1~ak yoktur. 

HALK: Trat b1~agi ince isve~ ~eliginden yap1lm1§ ve 
tanesi " 100 " paradir. 

HALK: Trat b1~g101 kullanan bir daha ba§ka b1~ak 
aramaz. 

HALK: Tra§ b1~ag1 ile binlerce halk bra§ oluyor bundan 
bir tane alan bir daha ba1ka b1~ak aramaz. 

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

UMUM: clepmu latubal Marpu~cular Yanm $ifeci han No.1 ........ 

Son be§ mensubu Amerikada 
nas1l ya§1yorlar? u n k Deli Petrodan sonra, Av

rupa sulhu ve siyasas1 i~in 

daima belä olan ve yer yü
zünün en büyilk imparator
luguna uzun zamanlar hük
meden Romanof hanedamnm 
Rusya ~arlarmm feci ak1beti 
hi~bir kimseye me~hul de
gildir! 

Bu <;arlar, Avrupa sulhu
nun en büyük ve en muz1r 
dü§manlar1 olduklar1 gibi 
kendi memlekctleri i~inde, 
kendi tebasmm da en zalim 
dü§mam idiler; c1han tarihi
nin istibdad zulüm ve fac1a
larmm en korkuncu ve eo 
igrenc1 <;arlar tarafmdan ya„ 
p1lm1§hr. 

Rus milleti, As1rlar süren 
bu zulüm ve istibdadm in
tikamm1 1917 deki büyük 
ihtilälile alm1§ ve azametli 
mukaddes ~ari ve ailesini 
her kudretinden mahrum b1-
rakm1§ ve neticede, ihtiläle 
hainlik edecegini bildigi i~in 
bu aileyi imha etmi§tir. 

<;arlarm böylece kökün
den mahvedilmcsi ~u veya 
bu §ahsm, yahud §U siyasal 
partinin eseri degildir, as1r
larca zulüm ~ekmi§ bir mil
letin ~ok tabii bir intika
m1d1r. 

Bunun i~in <;ar ikinci Ni
kolanm, kar1smm, ~ocukla
rmm ve karde§lerinin imha
smdan Avrupada bir iki ban
gerden ve birka~ kral ailele 
ri mensubinden ba§ka hi~ bir 
kimsede hakiki bir tesir uyan 
d1rmam1§hr. 

Bor§evikler Rus milleti na
mma <;ar aiJesi denilen be
läy1 yer yüzünden tamamen 
kald1rmak istemi§ler ve buna 
muvaffak olduklarim sanmI§· 
lard1. 

Bu temizlemeden kurtulan 
firar edenler vardir. Bunla
rm adedi pek mahduddur ve 
be§ tane <;ar äilesi mensu
bu Amerikada bulunmakta
d1r ! 

Bu be§ ki§inin · Amcrika
daki ya§ayi§lan hakkmda 
ve italyanca bir gazetedc 
§U malumah gördük: 

Grandok Dük Polun k1z1 
Grandö§e§ Mariya Pavlovna 
Rusyada 1917 ihtilälinde sak 
lanm1§, bir köylü k1yafetinde 
bir bu~ok sene kadar ya§a· 
mi§ ve ancak 1919 da Rus
yadan ka-rabilmi~tir. 

Az denecek bir zaman ev
vel cihamn en ha§metli sa
raylarmdan birisinde, kibar 
ve güzel nedim ve nedime
ler, eyi yeti~tirilmi§ hizmet
~iler i~inde, bin naz ve ni
met ile ya§ayan bu ha§1netli 
kadm1 §imdi Nevyorkta ne 
yap1yor, biliyor musunuz? .. 

F otofraf~1hk„ Ve hayabm da 
oldukca eyi bir §ekilde kaza
nabilmektedir! Bereket ki 
ha§met devrinde, can s1-
kmhs1 ile ne yapacagm1 §a· 
§1rd1g1 bir zamanda fotograf 
i§lerine hases etmi§ ve bu 
amatörün evinde bugün ha
yahm, ekmegm1 kazanmak 
kutretini haz1rlam1~b! 

Gran dü§ee Marya Pan-
lovmamn '§imdilik senelik 
kazanc1 300,000 dolard1r. 

Fena kar degill 

nesinde az ötede bir haz1r 
elbise magazas1 vard1r; bu 
magazanm tezgähtarlarindan 1 

birisi Prens Go red ur. Bu 
prens, 1908 de Alapayisvat 
ta Bol~evikler tarafmdan i
dam olunan Gran Diik Kos
tantin 'in ogludur! 

Tarihte ta~ ve saltanat 
belas1 görmiyen Amerikah
iarm ~ok tuhaf bir adetleri 
vard1r: prens veya prens-

1 leri, - sözüm yabana -
asil ve kibarlar1 fevkaläde 
mahltikattan samrlar! Bunun
-rün, Amerikamn eyi i1lleyen 
ve kärh sah~ yapan elbise 
magazas1 bu prens Corc Kos 
tantin Romanofun bulundugu 
magazad1r. 

Prens Nina, Prens Kiavta-
~m zevcesidir. ~imdiki hal
de kocas1 me11hur vapur 
§irketlerinden Kunar-läyn §ir
ketine ingiliz Krah tarafm
dan eyice bir memuriyete 
yerle1ltirilmi§tir. Prensin ba
bas1 Grandük Cor~ Mihailo
vi-r 1919 känunsanisinde Le
ningratta kur§una dizilmi§· 
tir. Pres Nina ayni zamanda 
resamd1r! Bu sayede de zen
gin Amerikahlardan käfi de
recede para -rekmektedir. 

Prens Ninanm k1z karda§I 
Ksenya, Romanoflarm en 
gencidir. Amerikada " Kib
rit krah „ Vilyam Sm~ ile 
evlenmi~ iken son zamanlar
da muhakeme kararile koca
smdan ayr1lm1§ buluumakta
d1r. Bununla beraber, sab1k 
kocacmm verdigi yüklü bir 
tazminat sayesinne Jüks bir 
hayat ya§amaktadir. 

Be§inci Rumanof, Grandok 
Aleksandr Mihailovi~in oglu 
prens Vasildir. Bu adam, 
HoJyovodda bir atariye mü
essesesinin vekilidir. Son za
manJarde prens Gali~in k1z1 
N ata§a Aleksandrovua ile 
evlenmi§tir. 

* • „ 
300 senelik tarihi, 300 ~ 

senelik istibdad ve salnanah 
olan, yüz ellei senc Avrupa 
siyasetine daima muz1r,mehlik 
bir unsur olarak häkim olan 
ha§metli, kudretli hanedan
dan bugün ka!an bu be~ ki~i 
dir ve bunlarda, ne ibrete 
§ayand1r ki, ezdikleri halk 
gibi ~ah§arak ya§amaga mec 
kalmi§lard1r. 

Amerikaliler, yarm Prens-
lere meclübiyet modasm1 b1-
raktiklar1 anda, bu be§ ki§i 
ya§amak i-rin daha büyük 
zorluklara dü§eceklerdir. 

Bir vak1tlar herbirine yüz 
lerce insan hizmet edenler, 
bugün bir tezgäh önünde, 
efendilerinin mallerini iyi 
fiatle satmak i~in, binbir 
ki§iye hizmet etmektedirler! 

Hususi ders 
Almak isteyen ilk, Orta 

ve Lise derslerini hergün 
müsait vak1tlerde istenilen 
yerde, az zamanda büyük 
bir gayretle ve gayet ehven 
surette herhalde muvaffak 
etmegi taahhüt ve temin eden 
muallim. 

-----------------0000-----------------
Dü n Alsancak sahas1nda 
gine ~irkin sahneler oldu 

Dün Alsancak alan1 yine yoktu. <;ünkß o direktifi 
bir~ok ~irkin hidiselere sah- bu ~kilde alm1ftl. 9 ki 
ne oldu. Hava kurumu adana Altay tak1m1 Göztepeyi t 
tertip edilen ve Altay Göz- bir ~enber albnda s1k1t 
tepe tak1mlari arasmda ya- nyor. 
p1lacak olan ma~ evvelden Bir arahk $ükriiyü ce 
haz1rlanan bir programla ne- dahilinde kasten vurdula 
ticelendirildi. Bu ma~ ge~en Verilen cezayi Basri ka~ird 
hafta olacakb. Arkasmdan Altay da yegäJI 

Altunordu - Buca ma~1n- golünü yapb. Bu sirada büf 
daki hädise yüzünden yap1- önünde ~1kan bir hidise 
lamad1. Ma-rm hakemligi de Göztepe oyunculanndan b 
K. S. K. dan bay Esada ve- ztlari ve Hakla iftirak ett1 
rilmi~ti. Bazi dü§üncelerle ler. He nedense hakem bu 
ma~m idaresi Esaddan ah- na da göz yumdu. Bu oyuo 
narak Rizaya verildi. culari tekrar oyuna ald1. Ha 

Altaym §amp1yanluk kiy- kem oyunu 0 kadar bar' 
metini düfürmek maksadile bir tarafkirlikle idareye bat 
yap1lan bu hareket hava ku- ladi ki: Göztepenin sik1fl 
rumu evine tertip edilmif vaziyetten kurtulabilmesi i~i 
olan ma-rlarda olmamah idi. sag haf Mehmedi de takun 

Altay ma~m neticesini ev-
dan ~1kard1. 

velden biliyordu. Hakimin 
degitmesindeki manayi anla- 8 ki1ilik bir tak1mdan bU 

hassa 3 en iyi oyuncu ~1k m1i,b. 
Fakat milli bor~unu öde- bktan aonra netice beklene 

mesi laz1md1. l,te bu mak- mezd1. 
satla kendisine ne yapsalar Oyunun hitammda bakeDI 
boyun egmege mecbur idi. Altay1 1 - 5 maglub ~1karch· 
Ma~m birinci devresi Göz- Ma~m bittigini ilin eden ha-

tepenin 1 - 0 Jehine bitti. kem tribünlere ko1arak balk-
Bu gol ofsaytti. lkinci dev- le de kavga etmek istemif 
reye batland1g1 zaman R1za ise de polisler mani olmut" 
oyunu -r1gng.odan ~1karacak lardir. 
kad;tr fena idare etmiye baf Bir kulüp aleyhine ~al1'ao 
lad1. Göztepe sag i~Jeri va- blokn hakemi dün bize alao 
s1tasile gene ofsayttan ikinci da bir sürü komediden bat" 
gollerini yapb. Bir arahk ka birteY göstermedi. 
Altaym Göztepeye tazy1kmda Son günlerde yaptlan ve 
Vahaba yap1lan favulü ha- da:a evvelden mea'ulleri ta" 
kem gördü. Göztepe aley- rafmdan baz1rlanan fU ~irkio 
hine ceza verdi. Fakat Va- ballere bir nihayet vermek 
hab1da oyundan ~1kard1. Ar- isteniliyorsa bi~ ~lmazsa mu'" 
kasmdan Aliyide c1kard1. vakkat bir zaman i~in aaha)'I 
Hakemin bunda kabahab zaruridir. 
~~~E~EEE 

K1z1lay haftas1 dünden itiba· 
ren ba1lad1 

K1z1lay haftas1 dün sabah lerdir. 
ba§lam1~hr. Bu münasebetle K1z1lay haftas1 i~in her ta'" 
evvelce haz1rlanan program raf bayraklara süslenmif, 
tatbik edilmi§ ve izmirde d1varlara vecizeler yap11br1l-
be§ kol üzerinden K1z1laya mi§br. 
üye yaz1m1na ba1lanm11br. Gelecek Pazar günü Ata" 
Kar11yaka, Buca ve Burno- türk heykeli önünde askeri 
vada da birer kol bu i§ i~in 

muzikamn da ittirakile bii" 
~ah§maga ba1lam1§hr. k 

Bu kollarda ögretmenleri- yük bir toplanb yap1laca ' 
miz ~ah§maktad1r. Dün birin- söylevler söylenecek ve K1-
ci kol Erkek muallim ögret- z1lay10 yard1mlar1 anlatila" 
men okulundan, ikinci kol cakbr Bundan sonra K1zilaY 
Halit bey okulundan, ü~üncü haftasma son verilecektir. 
kol Dumlupmar okulunda, oo 

' dördüncü kol Misak1 milli oku- Tütün nikotin• 
lunda, be1linci kol da Gazi 
-okulunda toplanm1f ve üye (t Jiyor 
yaz1m1 i~in ne tekilde ~ab- aza 1 
~acaklar101 tesbite ge~mif- Tütün lnhisar ldaresi, hal„ 

ka nikotinsiz tütün te111i0 
ederek memlekette istibll" 
kini arbrmak üzere arqhr„ 
malar yap1lmaktad1r. Me111le" 
ketin muhtelif ke11elcrinde 
yap1lan nilmune ekimleriodeO 
eyi sonutlar ahnd1gi söyleO" 
mektedir. 

. ···-· .......... -
Yeni Adam 
77 inci say1s1 ~1kb. i~inde

kiler: lsmail Hakk1, En bü
yük devlet siyasas1. Bertrand 
Ussel, <;ocuklari öpmeli mi? 
Cami, Avrupa politikasmda 
yeni kargafahk. Adil Badur, 
Danie. Heykeltra§ Zühtünün 
dedikleri. lsmail Hakk1, Bir 

Memleket Hastanesi §ark 
taraf1 Arap furunu caddesi 
arkas1 Y agctlar sokag1 nu 
mara 12 Arif Okurer 

1 u~ak~1hk terbiyesi organizas
yonu. Vahciet Gültekin, Ede
biyatta collectiflik. Zahir S1t
k1, Et biklye ). Kanok, Bir 

Bundan sonra nikotin de" 
recesi az tütün istihsalioe 
ehemmiyet v,erilecektir. 8" 
tekilde tütün istihsalinin aal" 
fiyab arbracaj't ve iki aail_. 
line ~karaca „ zanedilaa 
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BI AZ Gü ELim 1~ 
... - -- - ·""r:fi-=, ::1; ~ ANRI FÖY REiAT fSANLI 

~~~~ -86- ~ i BOGAZIN ANADOLU KI- bir peynire giren b1~ fibi, 
YISINA IHRA<; Y AP- toprage g&mlllecek kunette, 

MAK FiKRI deniz suyu atabilecejimizi 
Yeni Hemilton yeni bir tabmin ediyorlar. 

taarruz yapmak i~in 100.000 Bu usuliln Avustralyada 
ki§i istiyordu. Bunu nereden bazi maden m1ntakalannda 
bulmahydi? Tam bu esnada muvaffaklyetle tatbik edil

digini ve bir datin b&tlln 
Fransadan beklenmiyen bir yamaci bu surette pek ~abuk 
muavenet teklifi gelmi§ti. y1kanarak bertaraf edildigini 
Frans1z hükumeti, General söylüyorlar . 
Joffre tarafmdan cephedeki Hava bombalannin Londra 
kumandanhktan azledilen Ge
neral Saray (Sarrail) dan 
§arktaki harekäta dair fikri
ni sormu§tU. Saray da Boga
zm Anadolu sahiline bir ih
ra~ pläm yapmi§b. Frans1z 
hükiimeti bunun i~in, Gene
ral Saraym kumandasmda 
dört firka ile muavenet tek
lif ediyordu. 

Bunun üzerine Ki~ner a
cele Parise ko§tu. Gider git 
mez de bu teklifin ba§ku
mandan Jofferm malumati 
haricinde yap1Im1§ oldugunu 
ve Jofferem bu pläna §id-

i~in muntazam bir eglence 
tetkil ettigi 1u zamanlarda, 
burada burada maruz kaldi
g1m1z bomba hncumlan hak
k1nda maruzatta bulunmak 
hakikaten zahmete degmez. 
Bu tahrirah size yazd1iim 
birka~ dakika i~inde yalmz 
500 kifilik kü~ük bir ordu
gih on bomba abld1." 

-Arka11 var-

lz~ir ikinci icra memur
lugundan 

T amam1 2000 lira k1ymeti • 

layan - Okadar para verib bana gerdanhk alacagma bir kü~ük otomobil alsaydm olmazm1yd1? Beni 
latironan bu gerdanhg1 arkaya verir ve bana iki ki,ilik o mini mini otomobili sahn ahrsm. 

etmek detle itiraz ettigini ögrendi. 
memnun Bu mesele hakkmda Ha-

muhammeneli lzmirde Ka
rantina mahallesinde Türk
oglu sokagmda 4 numarah 
hanenin tamam1 tarihi ilin-

Bay - Dedijini timdi yapard1m, fakat ne ~areki otomobilin gcrdanhk gibi yalanc1s101 satmiyorlar ... 
1!111 -::a ":!' 11!!1 l~Q P;q 11~1 ~I 111~ ~ 111""1 11ra111 lfl"lli 
ll1ill _.... lliOiil ilti lli':otlf lhulll h1 ... 1f 111„111 ~-e11 b~I ~I b~ h!':°'lll 

Sapr : Koko : Zenginlik 

miltona s ~ekti~i:I Etelgrafta, 
Alman ordusuna kar§J ya
p1lacak Frans1z taarruzu bit-

Za va)fJ lmeden Frans1zlarm asker 

bd kulachtada saprd1r. 
~ liyafatte kaynar ~orbay1 
'hma 1Btllrdtigtl sirada ya
"""•k' bayan sordu: 

- Kanniz DUll? 
S.S... d•hal kq1fl aizin

"8 ~kti: 
- Ate1 gibi dedi 

m 
Bisiklet 

Bay Ahmedin oglu s1n1n 
~ifti. Bir hecliye almak 
~ cltlkkAna girdi, göztine 
"II' biaildet ibtti: 

- Bana ver dedi. 
Da kana metettil: 
- Tam 11 kilo gelir, dedi. 
- Birka~ kilo fazla koy 

- Kar1m .' bir•kilomerodan 
kokumu ahr, buna ne dersin? 

- lyice y1kansan fena 
olmaz derim ! 

korku 
Bayan otomobili kaldmmm 

üstünden yürütüyordu, bele-
diye memuru itiraz etti! 

- Caddeye ininiz, kald1-
nmdan gidilmezll 

- Biliyorum, amma cad-
dede otomobiller var ezilirim 
diye korkuyorum! 

~ 

Paras1z 
- ~ok paras1z1m, basb

iJm yeri bilmiyorum. 
- Aman dikkat et aya

g1ma basma nas1nm varl 

- ~u adam benim zengin 
olmama mani oldul 

- Elinizden i~inizi mi ald1? 
~-··Hay1r1 k1zm1 istedim 
hemen f verdil . ~ 

Iki defa 
Hayabmda ilk defa olarak 

buraya geliyorum. 
- Bende 
- Y alan söyleme, ben 

seni ge~en senede burada 
gördüm! 

Tahsildar 
- Doktor arada bir kalp 

~arpmbs11 umumi bir kmkhk 
ba§ dönmesi hissediyorum. 

- Meselä ne zamanlar? 
- Kap1ya bir alacakh 

geldigi zaman! 

Kükü~ bir k1z 
aghyordu sordum:I 

-Ne aghyorsun? 

sokakta vermiyeceklerini, ancak 10 
binte§rine dogru 2 ingiJiz 
f1rkasmm ve arkasmdanda 4 
Frans1z f1rkasmm Marsilyada 
toplanacaklanm, bu 6 f1rka
nm ikincitc~rin ortalarmda 
tamamile ha:-be haz1r bulu
nacaklanm, o zamana kadar 
kendisine ikmal efrad1 gön

-Evin yolunu bulam1yo-
rum 

-Nerede oturuyorsun ba
ban kimdir? 

- Bilmem bu gün yeni 
eve ta§md1k annemde ba§ka 
kocaya vard1! 

Gülmekmi? 
Fotografc1ya ugraddar, Ba

ym surab as1kti. F otografc1 
poz verdi: 

- Lütfen biraz güler mi
siniz? 

- Nas1l güleyim, dedi. 
.$imdi bayanla ~ar§1dan dön
dük ! 

derilecegini bildirdi. 

JOFR, SARA YIN PLANINI 
BEGENMIYOR 

;---ftu ka~cak degilim 1 
· ------~~„ ......... „„„ ...... mi!!!Wmll„ ... Dmm:ßallm;z:i:Jm111a„ ............ llll'Jl:&UI .... „ 

Ki~ner ayni zamanda, F ran
s1z Ba§kumandam jofferin, 
Sarym Anadolu tarafma ih
rac planm1 k1ymetsiz buldu
nu iläve cdiyordu Bu plan 
esash bir surette tesbit cdil
meden Balkanlarda vaziyet 
degi§ti. Merkezi devletler 
Bulgaristanin da iltihakile 
S1rbistam ezmegc hazirlam-
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olduldann1 san1rlar. 
Eha da "bu adet vechile a§1km1, resmen 

de patronu kocas1 Vilademire takdim etti. 
Bir gtin, Eliza kocasma: 
- Öyle 1u11yorum ki, bnlundugum vaz1· 

feden ayrdmak mecburiyetinde kalacag1ml 
Didi. 

Vilademir hayret ve birazda teessürle: 
- Neden yavrum?. bir1ey mi var?. diye 

1ordu. 
- Valua ~ birtey yok. Fakat benden 

cidden imklns1z 1eyler istiyor. 
- Garip l~Y - yapilam1yacak ne ola

bilir ? .. 
- Olamaz m1? vak1a patronum benden 

aon derecede memnuntur. Fakat mes'ele 
tudur: Patronum cenubi Fransada mühim 
bir maden tetkikab i~in ü~ ay kadar bir sey 
yabata ~akacakbr. Bana kat'ti surette ihti
yac1 oldutunu söyledi ve benden muvafakat 
cevab1 istedi ! Tabii, senin böyle bir müaade 
vemiyecejini 1öyledim, hem sen böyle ü~ ay 
kadar yaln1z kalamazsm ki 1 

- Sonra ... 
- Sonra.. Bu vaziyet kar11smda hesab1-

11u ke1ecegini ve yerime ba1ka ve vakb daha 
aerbeat bir daktilo alacag1n1 söyledi. 

Vladimir bu son vaziyet üzerine bir an 
cllflndtl ve aonra : 

- Fakat • • • Bl7le aebebaiz ,eylerle bir 

„ 
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degi~tirmek ~ok fenad1r yavrum. Hem ortada 
kabul edilecek bir teklif yok, ki .. 

Benim ak11h kocac1g1m; sen esasen bana 
eminsin, i§ hususunda da hisse degil ak1l ve 
manbga tabisin. Yalmz seni ü~ ay yalmz b1-
rakmak beni ~ok dü§ündürüyor. Ya bu za
man i~inde bana ihdnetlik yaparsau?. 

- Sana ihanetlik mi?. Acaba cihanda 
senden ba§ka bir kadm mevcudiyetini ka
bul ediyormuyum? 

- No olnrsa olsun, canm s1k1lacak! 
- S1k1 s1k mektupla§irti. Olur gider. l~-

itdir yavrum! 
- Ne älä.. Muhabere ile a1k1 degil mi? 

~u halde patronla cenup viläyetlere gidebi
lecegim demek?. 

- Tabii. 
- Amma, üstüme fenahk yapm1yacaksm 

benim 1eker kocac1g1m!. 
- Namusum üzerine tem·n ederim! 
Vladimir, namuslu ve sad1k bir koco:t s1fa

tile1 namuslu ve saci1k zevcesini kucaklad1. 
. . . 

irtesi gün Eliza patron a~1k1 ile yalmz 
kald1klar1 vak1t : 

- Sevgilim bizim cenub seyahati arbk 
tahakkuk edecek! Dedi. lnsanm benimki gibi 
bir kocas1 olduktan sonra ... 

- Amaa ae•sifim, ba kadar ileri ptpae-

yorlard1. 
21 Eylü!de Hamilton Ki~

ner §U telgraf1 ~ekmi§ti. 
"Frans1z ~ephesinde har

beden ingiliz gencrallerinden 
Binig, bana taa1ruzdan ev
vel dört gün birer saathk 
bombard1man yap1lmasm1 
tavsiye ediyor. Goya obüs 
danelerini deniz denarmdan 
topluyormu§UZ gibi yarda 
murabba1 ba§ma bir yarala
y1c1 dane olmak üzere dü~
man mevziinin evvelemirde 
mermi yagmurile sulanmasm
dan bahsediyor. Burada bu 
türlü bombard1man yap1lacak 
cephane mevcut degildir. 
Türklerin cephe gerisindeki 
derin hendekler kazmag1 ög
rendikleri zamandenberi böy
le bir bombard1manm tesi-
rinden §ahsen §Üphe etmege 
bile ba§lad1m. 
~U iLE SiPER TAHRiP 
ETMEK iSTiYORL ' R 

AMMA 
Avurutralya istihkäm za

bitlerinin teklif ettikleri pläna 
daha ziyade itimat ediyorum. 
Onlar tulumbalar1m1z olsa su 
tazyik1 kullanarak, Türk si
perlerin, 7 - 8 pua kutnmda 

dan itibaren otuz gün müd
detle a~ak artbrmaya konul
mu~tur. Ve birinci artbrma 
26-7-935 tarihinde saat 11 
de yap1lacakhr. Artbrm1ya 
i§tirak edecek olanlann k1y
meti muhammenin yüzde ye-
di bu~ugu nispetinde pey 
ak~esi veya milli banka mek 
tubu vermeleri llz1mdir. Bi-
rinci arthrmada k1ymeti mu
hammenin yüzde yetmit be
§ini bulmad1g1 takdirde on
bet gün daba uzablarak ikin
ci artt1rma dahi 10-8-35 ta
rihinde saat 11 de dairede 
yap1lacakbr. 

Haklar1 tapu sicilile aabit 
olm1yan ipotekli alacakblar 
ile diger alakadarlann ve 
irtifak hakk1 sahiplerinin bu 
bu haklarm1 vebu bu1usla 
faiz ve masrafa dair olan 
iddialanm evrak1 misbite
lerile yirmi gün i~inde da-
ireye bildirmeleri. 

aksi takdirde haklan tapu 
sicilile sadit olmadik~a sabf 
bedelinin payla11lmas1ndan 
hari~ kalacaklan ve istekli
lere bu ite ait 935-2438 nu
marab dosya irae ve izahab 
läzime verilecegi gibi talip 
o)anlar daire divanhanesine 
30-6-935 tarihinde talik ola-
nacak olan a~1k arttmna 
tarlnamesini okuyabilecek
leri ilin olunur. .._ __ ........, ...... __ .._ __ 
Riyaziye 
Fransizca 
De.rsleri 

Orta ve Lise talebeleri 
velilerine 

Riyaziye derslerinde geri 
kalm11 talebeye ve az zaman
da Frans1zcayi ilerletmek ia
tiyenlere tecrübe görmllt ve 
verdigi derslerden pek ~ok 
faydalar görülmllt bir mual
fün hususi ders vermege bat· 
lamitbr. 

lstiyenler: ldarehanemize 
müracaat edebilirler. 

Adres: 
Hüh0met kart111nda pul 

bayii bay Ali Kemal 
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'NE$fito1::~tt:rz 
- 31 inci Liste -

~AKIC/ lFE 
Mensucat - Dokuma 
Men~e - <;1kay, köken 
Menus - lsmk, ah~km 
Menzif - Konak 
Mephas - Sözba§J 
Mephut - ~a~km 
Mepsutan - · Düzece, düz 
Mer' a - Otlak 

Cumhuriyet ordusunda kul
lamlmak üzere 1455 say1h 
askeri memurlar kanununa 
ve talimat (asker bareme 
göre känunevvelden itibaren 
30 lira ash maa~h ve känu-

l - Me~ ._ Dotr0t 
Belgio 

Ömek : Bu baberin belginli" 
ginde tüphe ediyorum. 

-7- Merak - Merak 

n uevvele kadar 25 lira ash 
maa§li) asker adli hakim 
almacakhr. 

2 - Kurunu iiJi - 1Jk~ 
Kurunu vusta brta~ai 

Bu zabtiye, <;ak1c1 §aki 1 
iiJesi hayabnda iki defa da-

digin südü sana heläl etm e -
yecektir, dedi. 

ku~kuland1 ve hemen elde 
edilmesi ve hattä, ilk firsat
ta öldürülme~i emrile bir ta
kih müfrezesi ~1karild1. 

Merkep - Binit 
Meram - Meram 
Meraret - Ac1hk 
Merasim - Tören 
Merasim (E~käl anlamm) 

1 - Hukuk mektebini en 
a§ag1 eyi derecede bitirmi§ 
olmak. 

Kurunu ahire -. Son~ag 
Asr1 haz1r - Y qi~ag 

3 - Asri - if odem 
4 - Zannetmek - ISan· 

mak ba ~ok mfthim rol oynam1§ 
olan bo§nan Hasan ~avu§tur. 
Bu son hareketi herbangi 
bir cebheden bak1hrsa ~ok 
~irkindir ve 'üphe yokturki 
1000 den fazla yurtda§m ha
yatma mal olan <;ak1c1 ha
ilesinin yari günah1 bozuk bir 
idarenin bu cahil ve i§ bilmez 
zabtiyesinin boynundad1r. 

Hädise söyle oldu: 
<;ak1c1 Mehmedin ha~isha

neden ~1k1nca fena bir niyet 
besliyecegi muhakkak idi. 
Bunun i~in Ödemi§ de yok
tan bir mesele hakkmda tev
lrif müzekkeresi kesildi, bu 
tevkif iti me§hur Bo1nan 
Hasan ~avu1a verildi. 

Bu adam, lsgüzarhk olsun 
diye, <;ak1c1 Ödemi§e gel
meden evvel <;'ak1cmm evini 
basb; <;ak1cmm karis1 ile 
anasm1 buldu, siläbmm na
lusu ile anasmm ap1§ arasm1 
dürterek: 

- 0 pu§tu doguran kah
pemisin ?. Dedi. 
Ge~en bahislerde kinci bir 

kadm oldugu i§aret ettigimiz 
bu haydud <;apaoglu Ahmed 
isminde birisi iJe ogluna ha
ber gön- derdi. 

Bu <;apa oglu Ahmed, 
<;akaci Mehmedi Hac1 ilyas 
istuyonunda bekledi ve ana
s101n haberini verdi ve : 

- Ulan Mebmed, anan 
diyor ki babam öldüren 80§
nak Hasan1 öldürmezsen em-

Oskan1n 1 
Hediveli „ 

<;ak1c1 kinle dolu gözlerini 
Ahmede dikti : 

- - 0 keratay1 öldür
mek i~in and i~tim. Anama
da hiqey mi yapb?. diye 

- Martinin ucile anamn 
avrat yerini dürttü. Sana 
pu§t dedi ! 

<;ak1c1 bir senelik bir 
gurbetten sonra, anasm1 ve 
kar1smm yamna gitmek 
niyetinde idi. <;apa Ahmedin 
getirdigi bu habeer, <;ak1c1-
mn kamm beynine s1~ratb ve 
yanmdaki iki sad1k arkada
§ma: 

- UJcn ~ocuklar.. Bizi 
bozdag paklar!. Hayd1 ileri!. 

Emrini vardi ve... l§te, Os
manh Saltanatmm en büyük 
ve en ileri viläyetini seneler 
sencsi kas1p kavuran <;ak1c1 
Mehmed efe bu suretle ka
nun harici oldu, daga ~1kb. 

* . ~ 
Bunun sebebi, hi~ ~üphe 

yok 1 - Cahillik ve göre
nek, 2 - Hükumetin acz1 ve 
miskinligi ve 3 - Bo~nak 
Hasan ~aVU§ denilen adamm 
ü~ defa tekrarlad1g1 tecavüz 
ve §irretligidir! 
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~a k1c1 ilk nn1saden1e

dc 13o;;na k Hasa ni 
nasil ö)dürdii 

<;ak1cmm henüz birfili ha
reketi olmamasma ragmen bü-
kiimet daga ~1kmasmdan ~ok 

... 

1 

A SKA nc yapmaltdir ki 

N 
K izmirde herkes ondan ah~veri~ ctsin 

E 
T 1 

1 1 1 _, 
A1aiidaki suallere k1sa ve a~1k cevap; ve mektubuna 
Oskada'l al1m kuponu iJaye edenler arasmda cekilecek 
kurada verilecek: 

HEDiYELER: 
Birinc!ye, bir tak1m elbise (bay veya bayan i~:n) manto 
OSKAda yapdm11. 
lkinciye, bir ~ifr OSKA iskarpini. 
Ü~üncüye bir OSKA gömlegi. 
Dördüncüy bir OSKA kravah. 
Be§inciden 20 inciye kadar birer ~ift OSKA ~orab1. 
21 inciden 50 inciye kadar birer OSKA sahunu. 
51 inciden 75 inciye kadar birer ufak §ife esans. 
76 1nc1dan 100 üncüye kadar hirer OSKA lugah. 
SUALI_JER: 
1-Magazamn fiatlan ucuz mu pahalh m1, maktu fiat 
,ekli , hediyel! sabf fek1i? 
2-Sathgi ma1Iar1n saziyeti ve ~etidi eyi mi fakir mi? 
3 - Saticdan ve servis fekilleri? 
4-Mobilyasi, mevkii, vitrinleri hakkmda arzularm1z? 
S-Reklamlar1? 
6-Kendinize ait fikirJer? 

[jS-~~~.„~~-u 

~ OSKAdan alaJ1m ! 
: : 

Takih müfrezesi fzmir mü
läzimsani Hüsnü efendi ku-
mandasmdad1r. Ve hu müf
rezeye Bo§nak Hasan ~avu§
ta kablm1~hr. Nedense, o 
zamanki idare bu ßo§nak 
Hasana C§k1ya i§inde fada 
bir ehemmiyet vermekte idi. 

0 zamanki idarede, e~k1ya 
takibi, usulsüz, herbat bir 
i§ti. Müfreze, ekscriyetle bati 
hareketli, iradesiz adamlardan 
mürekkep olurdu. bunlar he-
defsiz, pläns1z nizamlarma 
aykm hir §ekilde hir dag ve 
ya ova yolunu tutarlar, bir 
k1smmm siläh1 omumna ters 
as1Jm1§, bir k1smmm pa~as1 

dü§mü~ güya C§k1ya pe§ine 
dü,erlerdi 1 

Kar~1larmdakiler ise, ac1k 
güz, gen~ ve din~. canlarm1 
bo~una vermemek i~in her 
türlü tedbiri ittihaz eden 
adam1ard1. 

Zabtiyeler ekseriyetle yol 
hatta pek ~ok defa dilde bil
mezlerdi; imparatorlugun 
uzak diyarmdan gelmi~, ser
seri adamlard1! 

i~te Hüsnü efendinin müf
~zesi, kendisi ve Ba~nak 

Hasan hari~ olmak üzere yu
kanda tarif ettigimiz gil.i 
adamlardan mürekkebdi. 

- ~eki1ler 
Merbui: - Bagh 
Merbutiyet - Baghhk 
Mercii aid - Ba§vurak 
Mert - Er 
Merdane (Yara~ ad1) -

Yuvgu 
Mcrdümgiriz - Y alk1z 
Meremmcr (Bak: Tamir) 
Mergup, mutuber - Gc~-

kil 
Merhale - Konak, Yüg

rüm 
Merhamet - Ac1ma 
Merhamet etrnek - Ac1-

mak 
Merhametli - Ac1r 
Merhametsiz - Ac1maz 
Merhem - Süzce~ 
Mehun - Tutuk, tutulu 
Ruhn -- Tutu 
Merkab - Türbe 
Merkez - Merkez 
Mer'i - Yüyür 
Mer'iyet - Yürürlük 
Mermi Ab~ 
Mcrsa - Koy, liman 
Mersiye - Ag1t 
Mersus - Berk 
Mertebe - A§ama 
Mesadet (Bak: ~Saadet) 
Mesafe - lrakhk 
Mesaha - Öl~üm 
Mesaha etmek - ÖI-;mek 
Mesai - i§, ~ah~ma 
Mesame -Gözenck, delce 
Mesdud - Kapah 

2 - lhtiyat zabiti olmak. 
3 - 30 Y a§mdan yukan 

olmamak. 
4 - Ba~kasma ge~er has

tahg1 ve vazifesini geregi 
gibi yapmaga mani olabile-
cek vucut ve ak1lca bir ar1zas1 
bulunmamak (tarn te~kilätl1 
bir askeri hastanede muaye-
ne ettirilebilecektir. 

5 - Yabanc1 ile evli ol
mamak. 

6 - ~eref ve haysiyetini 
muhil bir su~1an mutlak su
rette ve bir cürümden dolay1 
ü~ ay ve daha ziyade mah
kum veya höyle hir su~tan 
takip altmda bulunmamak. 

7 Sarho~luk, kumar-
bazl1g1 adet etmi~ kumar 
oynatm1~ ah1äk vasairece 
hakimlige yaram1yacak bir 
hal ile dile gelmi§ olmamak 
ve bunlar1 polis tahkikatile 
tevsik etmek. 

8 - Nüfustaki kayd1 su
reti ve ihtiyat. tcrihis teske
res1. 

9 - Diploma tastikli su
reti ve muhtasar hal tercü
mes1. 
10 - Bu ~artlar dahilinde 
isteklilerin bulunduklan ye
rin en büyük kamutanhgma 
veya Askerlik .$ubesi ba§
kanhgma ve dörder adet fo
tograflariJe beraber birer 
istida ile müracaatlari. 

As. ~- Rs. 
Yarbay 

Zan - Sam 
5 - Güzide Se~kin 

Not: Gazetemize gönde· 
rilecek yaz1larda bu keli
melerin Osmanhcalar1 kul· 
lamlmamasm1 rica edriz. 

Kar11yaka 
Deniz banyoJan ac;1Jd1 

izmirin ve Kar~1yakanm eD 

güze1, en gönül a~1c1 ve en 
s1hhi bir yerinde yap1lan 
Kar§1yaka deniz banyolarJ 
a~ld1. Vücudunu 1hk bir 
deniz suyu, cigerlerini temis 
hir deniz havas1 ile y1kamak 
istiyenlere bu cana can ka· 
tan tbanyolan cavsiyeri bil' 
bor~ biliyoruz. Ba~yo ~~~~q · 
valmz on kmr;ttu.. f 1. 
J' -IT' ,; s • 14 

izmir llkinci !Kra memurlu· 
gundan: 

Bayrakhda Vife so 
15 say1h evde Pol 
tarafina. 

Ömere bor~u oldUjidru.t 
271 50 kuruf maa maalarif' 
tahsili z1mnlnda verüeai Jlin 
berayJ infaz icra ~ 
gunu tevdi edilmittir. l':aa: 
f 101za gönderilea icra mn 
ikametgäh1zm fM..Chul oldu· 
gundan bili teblJ.j. ia~e dil
mekle ilane, t~t„ cra· 
sma karar verifuiittir. 1bu 
ilän gününden itibateh bef 
gün i~inde borcu 6de"8ienf z 
ve liir itiraz1n1z +am Wz'1 

Hüsnü efendi cesur bir lz
mir ~ocugu idi. Hasan ~a-
vu~ da hudkäm, bo~ kafab, 
kendi dü§ündüklerini hikmet 
satar bir cahildi. 

Misal - imsel, misal ör
nek 

Meselä - Nitekim, örnegi 
mesclä 

M. Tokel 
f?'mm•••mmm~ 

n (Halk1n Sesi) ~ 
a Hergün (6) sayfa ~1kacak ~ 
A ve her yerde (100) para ~ 
n sablacakbr. tt 
~~~-~~~~i 

ayoi günde dermeyan ~me
niz kazanc1n1z1 ve maß"afiil11l 
ve sair emvalinizi biJclinusilli 
aksi balde cebrl iCEaJIF .lde· · 
vam olunacag1 ttlblij.; iWka-

- Arkas1 Var -
Meserret - Sevin~ 

( Arkas1 var ) 
~„ .. 
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yelim. Sonra her fey meydana ~akacak ve ... 

- Sen de tuhafsm... Her §ey yolunda. 
Ben bu seyahati tatbik etmemek taraftan ol
dum, kocam 1srar etti, 

- Sen de ~idden kadmsm! En mü§kUI 
isleri hile heman helledersiu! .. 
- Ertesi sabah, erkenden cenup ekspresine 

bindikleri vakit ikiside nikbin bir halde idi
ler, Adernar, yorgun gözlerile, kompartima
nm bir kanapesine yar1 uzanm1§ bir halde 
duran Elizaya bak1yor ve ... Kendi kendisi-
ni tebrike läy1k huluyordu. Sevdahlar. Pa

risten käfi derecede uzakla~bklar1m anJa
d1klar1 vakat vagon ve mevki degi~tirdiler; 
Hususi ve Iüks korrpartimana ge~tiler! Eliza: 

Yolculuk 
- Yolculuk ne vakit?. 
- Y armdan sonra ... 
- Brava benim aslamm. Bilsen sem ne 

kadar seviyorum! bu, hizim bal ay1 seyaha
timiz olacak! 

- A§ag1 yukari höyle! maamafih.. Bura
dan §imdiden zevke ba1hyabiliriz kanaahn
day1m. 

Elizada hu kanaatte idi; esasen Elizanm 
ne kocasma ve ne de Ademara gösterme
mit oldugu bir~ok nu'llaralan varda; bunlar1 
her müläkatta birer birer ght ekte ve bu 

,. 
kaicn oJmak iure- ila.-
nur. 1861 
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~üphcyc hacet var nu?. 
Vladmir, bu gece i§lerinden dolaya en 

kü~ük bir ~üpheye bile dü,medi; hatta bun
lar1 äile serveti nam1na kafi dereci;de luy· 
met1i kär addetti. 

)Q 

Eliza, bu gece i§leri i~in fevkall-ae tu
valete de ihtiya~ göstermiyordu; Ademar1n • 
patronunun dairesinde, Elizamn göz«;I bir 
odas1 ve hu oda da süslenmek i~m lllr,eyi 
vard1! Bu plän, mütemadiyen aldatilan koca 
mn nazar1 dikkatm1 celbetmemek i~ih cid
den iyi dü§ünü1mü§ bir pländ1! 

Hälä Stella, bu günahh münasebette ced
den mühim bir rol oymyordu; bir tarafdan 
Patron Ademar1 Elizaya daha fazla ~agbya· 
cak tetbirleri yegenine ögretiyor ve b~ ta
rafdan da Adernarm f edakirbklar1m arbra· 
cak §eyler hazirhyordu. Bu sayede, Eliza ar
bk Ademarm emri, häkimi olmuttu. Elizamn 
her istedigini Ademar mutlak surette 1fap1-
yurdul Kart ä§1k, bu ;arzu ve heves[ere biz
met edecek kadar zengindi. 

Degi~mez bir adet 



( Halkin Seal ) ~4 HAZIRAN 

KUVVET 
~URUBU 

i~ kuvvet kudret ve 
i~talun artar s1hhat 

ve afivetin verine Q'elir 
"' "' ..._,, 

Ferit Sulfatas1 
kullan 

S1tn1aya tutulmaz, ~ayet s1tmab 
isen <;ab1k kurtulursun halis 

ve kuvvetlidir 

~tttt.~~~-tdclt.:tlr•l 
~ ": . -
~ K1~hklar!!~e v!l~~b~~~~izi aranz a 

„ Y azhk elbise yaptmrs~mz öunu zevk, keyf ve ne~e ile tt 
geyinebilmelf i~in her halde hükumet konag1 karijtsmda Q: 
Mehmed Zeki ve biraderi 1 
Terzihanesine ko~unuz. Size bu yüksek >+ 

sanat 1nüessesesini tavsiye ettigin1iz ~ 
i~in bize de te~ekkür edeceksiniz >+ 

l'a::R:~~~~·'V'"V"'YY'X--V'V"'V''V"V'"V"'Y'V"YY:~i1 .... „„„"i"' ' + ......... „„ ......................... „„ .J.„111 

kurtuldum 

, 

Di~, ba~ agnlanndan hayat1111 dai111i bir azap 
tan ibaretti. Fakat gripin beni hu 

1zt11·aplardan kurtard1 

Hamak ustas1 geldi 

•• 1 

- ·-- · --

BLAK FLA& 
BÖCEKLERI OLDÜRÜR 

-BLACKFLAG 
"'-'.~?-ti~· les mouches, moustlquo•, c•f•rd•, tounnla, pun•isos. puce• 

et toua •utros ln•oct•• pomlcioux lnat.ntanemontl Son em
~...-- plDI • ::t eim~ dan1i1:er ••• 11 ne blcho pa'J ••• no lciaao aucuno odour. 

UMUM DEPOSU: 

Ed. Conson etl 
2 • • kordon No • 88 Telefon IDCI 

" 

3306 

U cuzl uk Sergisinin ~C§~tkr~ ~:tc:lc**:lc*:lc:klfc*:k:lc:ki:Jt*:lc*~~-+~~1t.:~1t:Jt~" 

Büyük T~;zilib B"lzm"r ve Qevre 1 
Tuhafiyeye ait bütün ihtiya~larm1z1, hediyeliklerinizi e!ji :H Oto büs, Kamyon ve 
görülmemi~ ucuz fiatlarlar izmir hükfimet caddesinde -,, 

~e111si Hakikat · ~ Tenezzüh SahipleHne 
UcuzJuk Sergisi nden ahmz ~ Uzun y11lardanberi bütün markalan ta~1yan otomobil-

Saygideger mü~terilerimizden gördügümüz büyük ragbet +c lerin her türlü tamir i~lerindeki bilgi ve emegime kar11 
ten ald1g1m1z ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek c;ok +c bir c;ogunuzdan gördügüm yüksek güven bana bqb 

4K ba~1ma bir garaj ac;mak istegini verdiginden sevdikle
c;e~itler getirdik. l<'iatlanm1z c;ok ucuz olmakla beraber pa- <t( rime ve sevildiklerime temiz, ucuz, ve ~abuk it yapmak 
zarhkhk yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht yac;larm1zt ve <t( 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. +c ic;in GAZI BULVARINDA Ziraat Bankasa 11r&11nda 

Alacagimz mal her hangi bir beple i~inize yaramiyacak +c 8 Numarah GARAJI a~bg1m1 sayg1lanmla bildiririm. 
olursa yahut ba~ka yerde daha ucuz bulacak olursamz +c 

geri getirir paramz1 tamamen ahrsm1z +c 
Sati~lar11111z her vak1t rnuhayyerdir ~ 

Sab1k ~avrole Garaj1 Makinisti 
ATA SINMAZ 

1i.;~r.111.;111~'111,.;m1.;iu1_;i1P_;i1~1•.;11 1•.;i11i.;i1".;ru1.;iu;11";~P_;i1P~1;qrt'! YYY'V''YY''V'YYYYYY~'t:llCCll:ll:~~na~ 
h1n1ll::. .::h1u1di1Ju1dhkddlhodlßhudlb111uflb;;ti!IJ..,1d b1udlb1„11Jh1u1dltbdlßl1Udlll1~Cbio<i1JIJ„udll1U1d::. ~ ........ '"f" ............................................. . 

1f!1 EMLÄK VE EYTAM f!i 
I ~-~ 8 ANKASI t!i YÜKSEL RAKISI 

Y azm bogucu s1caklarmda, bah~ede sayfiyede ho§ca vak1t 
t~~irmek ic;in bir tane hamaga ihtiya~ vard1r. Karyola i~ini 
torür her boyda hamak, ~e§it av torbalar1, pazar fileleri, 
~Por filelerini Yol bedestan No. (3) E. Ruhi Taga ticaret
qnesinde bulabiJirsiniz. 

.:J 
YALNI! ri•1 ßi 

DOUEll 
TRA$ Bif;ANL IH 

- t:•:1 ~J~ t,:_ 

~:i Mütekaidin maa§lar1n1 t!] Az zaman zarf1nda Kabadayi 
p1a•11 0 k fj 'C 

~ 1s onto eder t!i k k d ··k 1 ·..,; l!';.~~·····q11111••111111•• 111111u11111· •1 1111 1 ••11111uqlfl!:.'llll'' 'qll l'"'IJO 'l'"'lill'"'llll•''lll~l'''"'il'''''llll''''q~111n111 ""'lll'"'lllP'''lllP"qlf.~ ra ISI a ar yu se m1~.r 
~ '..i •~11o~11~111~111:;'d11!:°d11;!.1111~11b;!.11~11:;'d11~10i1!:111~1111~1:i.~1~u11~u1:.U1 ~- 11~11 ~ 11;!.11b:;'1m:.;11~ :ä 

1 Yaz1n s1cag1ndan korkmay1n1z ' ~~~~~~n:M"'M,_,,·~"'·"'·~·"'·~·~·~····~·„ 
Ki§m 1smmak. i~in belki k~mür z~~me~~ni ~ekt~n~z, fakat ~ TA yy ARE SiNEMASI Telefon 

yazm, s1caktan i~kence ~ekm1yeceksm1z ~unku, ehmzde, ce- ~ B U G Ü N 3151 
binizde gezdirebihceginiz, masamzm, yatag1mzm kenarma ~ . 
·1· t' b.I w • • • • • • ·f b. l t•tAt- - h ~ lstanbulda bu sene büyük ragbet gören ve ~ok bete-1 I§ ire 1 eceg1mz mim mm1 ve zan 1r e van l a oru er ~ ·1 "k' b"" -k f"l' 

· · · d d · b'I k · ~ m en 1 1 uyu 1 im saat 1~m 1m a m1za yeb§e i ece br. ~ - .... -

Sabs veri : izmirde Suluhan ~ VENEDiKTE GECE 
~ ( Almanca sözlü ) 

civar1nda [ Hüseyin Hüsnü] ~ Altm sesli tenör, Tino Pattiera ve büyilk primadonna 
• •d• :•: Tima Eilersin §ark1h ~aheser komedileri 

t1caretanes1 1r ~ Bir günlük kibar kad1n 
~.1111lr l1dllB1it!lllll1f1lllll1 • 1l l!l!IJ!11l1il!ID! 111 „ i~.lll!Ji1111nl111!111ilBH!mll lllllll1dlb111U111.dlli11llllll 1llll!J ili ~ ~ (F rans1zca sözlü) 

llU,LLANINIZ : Elektrikli tran1va~' deposu kar~1s1nda S ~ On sinema y1ld1zmm bir arada c;evirdikleri mevsimin en 

~-- 4 G o Z E L Y A L J f' ~ büyük filimlerinden biri 
~ ~~ AYRICA: 

4 Deni·z ß ) A Jd ~ ~ F 0 K S .'ünya havadisleri 
~ anyo an ~I I t) ~ DIKKAT: Sinemam1z bu haftadan itibaren Cumar-
~ izn1ir ·Bele<livesinin her türlü sihhi ve ~ ~ tesi ve Paz~~ günleri milstesna 
~ ... "'. . . §i ~ hergun saat 16 da baflar 
~ fe1 n1 ~artlari hatz ve 124 oday1 hav1, kad1n ~ ~ s E A N S L A R 
!. ve erkek banyolan hu mevsin1 i~in ac;il- f_ ~„~ Hergün: 16 - 17,40 - 19,30 - 21,15 
~ ~ ~ Cumartesi günü: 12,30 - 14 - 16 (talebe seans1du. 
~ m1~tir. ~ ~ Pazar günü: 14 de iläve seans1. 
~ Halka~mar Du~ Tesisatl VARDIR : ~ (~ar~~m~, Pe.rfembe, Cuma.~nle~ son 21,15 se:ans10d_a 
~ suyu ,'Je _ „ ~ . • • . . ~ ~ "Sir gunluk k1bar kadm„ d1ger gunler "Vened1kte bw 
~ Elektrik, her turlu isbrahat esbab1 temm ed1lm1§hr M gece„ gösterilir. Serin bir salon - Ucuz fiyatlar -

G Fiatlar Ucuzdur ' • lki büyük filim 
25 - _. 50 lrnrUlltltlP. 
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Sahife 6 ( Halk1n Sesi ) 24 HAZIRAN 

IUI anay1r1 
~~~~~~~~~~oo~~~~~~~~~-- SONDAK IKA ~~f~y~enet!.~ 

geien " lzmir „ vakurun 
gümrtlk muayene tefkill Dev)et Demiryollar1n1n yapa y M h 

1 
f * • 

1 
• d 

cagi fevkaläde tenziläth tarife unan ° a e et .re_1s en 1§ 
Ankara (Özel) - Bu yil : tasyonda vize ettirdikten son- j mem)~keflere g1d1yor)ar 

9 Eylül panaymna i§tirak ra, biletlerinin muteber ol- Istanbul, 24 [Özel) - Yunan muhalefet reislerinden Bay 
edcek ekspozanlar ve geie- dugu tarihe kadar Devlet Papanastasyu Amerikaya, Bay Kafandaris de Romaya git-
cek ziyaret~iler i~in Devlet Demilyollarmm her taraf1m mek üzere yola ~1km1~lard1r. 
demiryollarmm ucuz tarifesi gezip görmekte serbesttirler. Bay Sokoli de S1samda oturmaga karar vermi~tir. 
hakk10da 'u malumat ahnd1: Bu nevi biletlerin tenziläth 

Ziyaret ve e,ya te§hiri ücretleri de §Öyledir: Birinci 
i~in Devlet Demiryollarmm mevki 1750, ikinci 1250, 

Yunanistan 
ve kurakl1k 

Istanbul 24 (Özel) - Yu
nanistamn baz1 yerlerinde 
yagmur ihtiyac1 kurakhk de
necek bir dereceye gelmil}
tir. Bu yüzden bir ~ok yer
lerin zeytin mahsulü bozul
mu,, baz1 yerlerde aga~lar 
bile zarar görmü,tur. 

taraf1ndan yapdan aranma 
bayan Latife ad1nda bir 
d1n1n nzerinde 150 gr 
ipek kumq gürillerek mßsl 
dere edilmi1tir. 

lskenderiyeden lzmire ge
ien ve Kar11yakada oturaJI 
bayan Hayriye üzeriude ya• 

her hangi bir istasyonundan ü~üncü 875 kuru!j. 
12 agustos 935 ten 6 eyliil lzmir panaymm ve eyliil 

500 Ayd1nl1 gezici lspartay1 
ziyaret ettiler 

lsparta 23 (A.A) - Aydm K1z1lay kurumunun düzenledi
gi be, yüze yakm bir gezici gurubu bugün §ehrlmize gelmi§
tir. lsparta K z1lay kurumu yönetim kurulu konuklan Yala
d1z duragmda kar§1lamt§br. Konuklar lsbartaya geldiklerin
de ilbay §arbay ve parti ba§kanile kalabahk bir halk y1k1m 
tarafmdan kar§1lanm1§br. Geziciler onuruna §arbayhk tara
fmdan §ehir parkmda bir ~ay §Öyleni verilmilj ve gelenlerin 
rahatlan saglanmt§br. 

Patrastan bildirildigine gö-

p1lan ara1brmada yanm kilo 
tütün ve bir defer sigar• 
kig1d1 bulunmu§tur. 

nibayetine kadar izmire gi- merasimini görmek istiyenler 
decek yolculann gidi§, dö- i~in aynca umumi tarifeye 
nü' bilet cüretlerinden yüzde nazaran yüzde 86 ya kadar 
elli ve panayir e~yasmtn nak- tenziläb ve pek ucuz gidip 
liye ücretlerinden de yüzde gelme biletleri de sablacak-
yetmi§ be§ tenzilät yapacak- br. istasyunlardan muayyen 

re Klavantada köylünün 
elinde bugday kalmam11J ve 
yeni mahsul da ümitsiz ol
dugu i~in hükiimetten hi~ 
olmazsa Misir dans1 gönder
mesini istemil}tir. 

br. Panay1rda halk1n eglen- tarihlerde kalkacak olan ve 
mesi i~in kurulncak athka- muhtelif trenlerle izmire ge-
r1nca, dönniedolab, salmcak lecek olan bu yolculardan 
eglence aletleri ve e§ya te§- ilk seyahate i§tiräk edenler 
hirine mahsus camekän, ba- 22 den 26 agusotsa kadar 

Saat 9 da yüec kurtar1cmm amd1 önünde binlerce yurd
da§m bulundugu bir tören yap1lm1§ ve abide Aydm K1z1lay1 1 

ve geziciler tarafmdan bir ~elenk konulmu§ ve kar§1hkl1 i~- ' 
ten söylevler verilmi§tir. Konuklar §ehrin görülecek tarafla- I 
r1m ve fabrikalar1 gezrni§lerdir. j 

Ankara da 
Bisiklet Y ar1§1 

Ankara 23 (A.A) - Bu
gün §ehrimizde J8 kilomet
roluk bisiklet yar1§1 yap1lm1§-raka, ~ad1r gibi e~ya da ag1r- ( 26 dahil ) , ikinci seyahate 

l1k ve adet kayd1 olmaks1zm i§tiräk edenlerden 9 dan 14 
bu tenzilättan istifade ede- eylfile kadar istedikleri gü-
ccktir. nün trenile yerlerine dönebi

leceklerlerdir. „ 

-------··-------Sahil 

Be§ikta§ Fenerbah~eyi 1-3 
maglup etti 

Istanbul 25 ( A.A ) - Bugün Fenerbah~e - Be§ikta§ ta
tak1mlar1 arasm :!a yap1lan ma~1 3-1 Be§ikta§ kazanmt§h. 

Mucurda Atatürk an1d1 
Sular1m1zda y a p 1J1 y or 
Süpheli bir Y unanh 

m11Jhr. Ya:i§ta Güve~svordan 
Nuri birinci, Talät ikinci, Or-
ha§ ü~üncü gelmi~lerdir. Nu
ri bu uzay1 69 dakika 43 sa
niyede almi§br. 

Sun'i kalp 
An1eri kada bu yolda 

neler yap1hyor 
Nevyork, 21 - Doktor 

Y olculara verilecek gidi§, 
dönÜ§ biletlerin dönü§ k1s
mile 27 agustostan 16 eylül 
sonuna kadar herhangi bir 
günde dönü, yolculuguna 
batlanabilir. Panay1rda sa
blmay1p geri ~evrilecek e§ya 
da 16 eylül sonuna kadar 
yiizde 70 tenzilätla ta§ma
cakbr. Bundan ba§ka: 

Mucur 23 (A.A) - Türk ustalara yaphr1lan Atatürk büs-
öld ü rül mü~ , tünün temel atma töreni bugün tekmil Mucurlularm haz1r 1 

Carelle beraber ~ah§an Lind-
berg sun'i kalp ve cigerler 
gihi hareket eden bir pompa 
icad etmi§tir. Bu pompa ile 

Atinamn hükiimet partisi bulundugu bir törenle yapilmt§br. Halk bu s1rada CO§kun 
na§iri efkär1 Elinkon Mel- sevin~ göstermi§tir. 

16 agustosla 20 eylül ara
s1nda birle,ik 1ebekenin izmir 
Manisa k1sm1 haricindeki bü
tibl istasyonlarindan lzmire 
gidecek olanlar halk ticaret 
biletlerinin 15 günlerinini 
yüzde 50 tenzilith olarak 
t e dar i k edebileceklerdir. 
BiSy le bir bilet olan yol
cular, ilk seyahab en k1sa 
yaldan yaphktan ve biletle
lerini f zmire varir varmaz is-

Ion gazetesi Anadolu sahil y J d d k A b• 
sularma girmi§ olan Panayot ugos avya a a as er1 Ir 
Mikos isminde birisinin sa-

1 kabine mi kurulacak? 
hil muhaf1zlar1m1z tarafmdan 

~ ~ ~ ~ 

öldürüldügünden tuhaf bir 
dille bahsetmektedi1. 

"Sahil sulard~„ denildik
ten ve ka~ak~1 veya casus 
olmas1 da pek tabii olan bir 
adamm "Dur!„ emrine de 
itaat etmezse öldürülmesi 
aceba bir kabahat m1d1r?. 

K1z1 ay ha 
Dün Halkevinde ~ok ilgili 

tören yap1ld1 
Dün ba~hyan K1z1l Ay haf-: teebi talebesinden Memnune 

tu1 münasebetile Halkevinde armaganlar kazanm1~ ve bu 
yap1lan ve büyük bir ilgi armagnlan da ltbay1m1z Ge-
uyandiran törende K1z1l Ay neral K. Dirik parh ba§kam 
tarafmdan §ehrimiz okullan bay Avni Doganm bayanlar1 
talebesi arasmda a~1lan mu- tarafmdan talebelere dag1l-
sabakaya yaz1 gonderen mI§br. 

gen~lerden, k1z lisesi talebe- Armagan kazanan yaz1lar-
1inden Ve~ih'le, erkek mua!- dan K1z Muallim mektebi 
lim mektebi talebesinden talebesinden Memnunenin 

Mustafa Ko~, Fevzpa§a mek §Urm1 ne§rediyoruz, diger 
tebi talebesinden Türkin yaz1lar1 da birer birer ne~-
Muatafa ve k1z muallim mek redecegiz. 

KIZILAY 
Yüksel mavi göklerdeu; engln kalplerde ya§a! 
Sevgilerin ku§atsm bu yurdu ba§tan ba§a, 
Senden daha degerli; cihanda bir el?, 
Milleti sürüklerken ac1ya k1zgm bir sei 
S1zbyan yaralar1 bu K1z1lay sar1yor, 
Üzüntülü gönüller senden l§lk ahyor, 

. 
Beigrat 23 (A.A) - Gazetelerin yazd1klarma göre B. 

Stoydinovi~ baz1 f1rkalarm ve hele Bosna müslümanlarmm 
ve radikallerinin istekleri yüzünden kabineyi kurmazsa yeni 

' kabineyi kurma i§i general Zivkovi~e verilecektir. General 
nötr bir kabine kuracank ve bu kabine ortahktaki gerginli
gin kalkmas1 ve i~ durumun yava§ yava§ normalle§tirilmesi 
sebeblerini haz1rlayacakb. 

Samson valisi Eekaf umum 
müdürü olm1yor 

Samsun 23 ( A.A ) - Evkaf genel direktörlügüne atnan 
ilbay Fahri Kiper bugün Ankaraya gitmi§tir. Dün §arbayhk 
ilbay onuruna bir §Ölen vermi§tir. 

P!!"I 
11:!i1 

Polislerimizin gösterdigi 
yüksek hamiyet 

Evvelce kendi namma Lir mü§, Y a~ar hart§ ile yar-
tayyare almak taahhü tlünde d1mc1 üyelige yaz1lan polis-
bulunnan ve her ay taahhüt- lerimizin kurumumuza ve do 
lerini muntazaman yerine lay1sile yurd savgasma kar§• 
getirmi§ olan izmirimizin te- gösterdikleri ilgi yönetim , 
miz yürekli polisleri bu de- kurulumuzca §Ükranla kar§•-
fada hava tehlikesini önle- lanm1~ ve direktörlüge bir 
mek i~in ( da§l-rmda dagerli te§e~ykür .bitigi gönderil~i§tir 
buyurmanlan bulunmak üze- Diger i~yarlarm~1za numu-

) b t hh .. tl · d d ne olacak bu tem1z hareke-re u aa u erm en ma a 
kurumuza senede aynca tin saym gazetenizin hava 

1785 lira vermegi taahhüt tehlikesi sütununa ge~iril-

1 
mesini sayg1iarimla dilerim. 

etmi§lerdi. _ 'il.!l""-=-- -

ikinci taahhütlerile hava 1 y unanistan 
tehlikesini bilen üyelige ya-

zilan direktör Feyyi Akkor Rejim meselesi 
ve merkez buyurmanlarmdan j -Ba§tarafi birincide- I 

1 Ya§ar Albaras1, Hulusi Gü-

Sende yoksul kalpleri güldüren bir dilek var, 
Bir ,ehri h1rpalarken seyläplar, f1rtmalar, 
Gene her dertli insan gölgende yer buluyor, 
Gene bu karanhg1 k1z1ll1gm boguyor, 

1 "!lfi tam temsil edebilecek hakiki J 

1 ff hJ• k ve kuvvetli bir ba§kan getir I a va te l e r 1ek mecburiyetinde kahna-

St!n varken yurdumuzda her yoksul seninecek, 
Sen varken ner yarmm s1z1lar1 dinecek. 
Gönüllerden silecek ac1lan emegin, 
Sensin bizi dü§ünen seven bu güne degin, 
Durmadan kucaklas1n yurdu bu alevden yay. 
Dag1tsm ufkumuzdan her tasay1 K1z1lay! 

K1z Muallim Mektebi 
mesleki 

sine kar§I 
Samsun, 23 (A.A) - Cu

muriyet alanmda büyük bir 
toplanb yap1ld1. Saylav1m1z 

Ru~eu, hava tehlikesini apa
~1k anlatan ~ok heyecanh 
bir söylev verdi. Halk hava 
tehlikesini bilenler kurumu-

cagm1 söyledinden sonra §U
nu iläve etmektedir: 
ßa§bakanm yapaca~1 tedavi 

daima faydah olacakbr. Rey 
§enhalt banyolarmdän bay 
c;aidarise diz ~ökebilmek i~in 
käfi miktrrdda kuvvetle dö
necektir. Evet ~ünkü Veni
zelolosun dönmesi i~in c;al
darisin diz ~öküp yalvarmas1 

i~in birbirle- läz1m gelecektir. 

ul. -2-4 lC>.ell -

cam bir kafese konulmu!J 
' vücud par~alar1 sonsu2 ola-

rak ya§ablabilmektedir. De-
ne~ler Rockfeller enstitüsün
de yap1lm1§br. 

Gö~menler 
Bulgaristandan 67 

araba ve bc~ vagonla 
1125 gö'Ymen geldi 
Edirne - Bu ak§am Ka

p1kule kara yolu ile, Bulga
ristanm Eskicuma, K1zanhk, 
Hasköy, Zi§ti kasaba ve 
köylerinden 67 araba gö~-
men gelmi~tir. 

Geceki Mustafapa!Ja tre
ninden 5 vagon gö~men gel-
mi§tir. Dün ve bugün gö~
men evinde 1125 gö~men 
toplanmI§br. Gö~menlerin 

muameleleri yap1lmaktad1r ve 
bir k1sm1 sevkedilmektedir. 

Ankarada 
Futbol ma~lar1 . 

Ankara 24 (A.A) - Bu
gün §ehrimizde yap1lan Al-
tmordu c;ankaya mapm 2-1 
Altmordu kazanmi§hr. -----:Jlil __ _ 

kendisine 
'faharri süsü vermis „ 

Dün saat 8,30 da Evliyaza
de otelinde oturan Mustafa 
k1z1 Süheyli Cihat isminde 
bir gen~le Birinci Kordondan 
ge~erken, §oför Mustafa is
minde bir §Oför kar§tlarma 
~1karak kendisine taharri 
memuru süsü vererek her 
her ikisini ne götürmek iste
diginden yakalanm11Jbr. 

........ -~ 

nan Ekseriyet f1rkas1 riyaset 
divam Kral Kostantinin ke
milderinin Yunanistana nakli 
het kkmda bir~ok imzalarla 
verilen bir takriri kabul et
mi§tir. 

Yunan Kraliyet taraftarlan 
Kral Kostantine "Mezars1z 
Kral„ jsmini vermektedirler. 
Bu takrir, Krab bir mazara 

ed 

Bunlann gümrük kanund 
geregince müsadere edilmi1-
tir. ...... 
Canakkale v 
Türkiye · 

-Ba1Jtaraf1 birincide
bk kullamlmay1p bunlanD 
yerine Balkan ünyonu Tür" 
kiye i~in a§ag1daki metali· 
hab ikäme ediyar: 

Türkiye sahil muhafazas1 
i~in muayyen bir m1ktarda 
seyyar batarya bulundurmaga 
bogazlara giden bütün yol· 
lan seyyar top~u ve diger 
askeri kuvvetlerle muhafaza· 
ya, sahillerde yeralb torpito 
kovanlar1 in§asma c;anakka· 
lede iki yeralb gemisi istinat 
noktas1 tesisine 'e muayyen 
bir m1ktar yeralb gemi!Jj bu
lundurmaga ve nihayet istina 
noktalar1 tayyare murmaga 
selähiyettard1r. 

Halkm Sesi: Yukanda bah 
sedilen 20 Haziran tarihli 
Balkan antanb konferans1 
Yugoslav kabincsinin ~ekil· 
mesi üzerine yap1lamam11br. 

k1s1rla1bnlan
lara ait s1r 
lrsi hasahklarla malul kim· 

selerin nesillerini üretmemek 
maksadile vazedilen kanu-

nun hükümlerine göre k1s1r· 
lathrma ameliyabn1 yapan 
ve buna i§tirak edenlerin bu 

gizli bir sir olarak saklama
ga mecbur olduklan hakk1n
daki mezkiir kanuedaki kay-

d1 son zamanda Reich da
hiliye nazir1 bir tamim ile 
tasrih ve tefsir etmittirl Bu 

tahmine göre esas ameliyat 
haricinde vazifeten bu i1ten 
malümat edinenlerin de bu 

i§i gizli bir s1r olarak sakla
malan mecburiyeti bildiril-

(Berliner Tageblat) 

Denize 
dalarken 

Dün saat 17 de Kar11yaka 
da Hsmanzade de deniz ban
yosunda yüzen Mehmet otlu 

25 ya1larmda boyaa lsmail 
bonyonun merdiveninden bat 
a1a8'i denize abld1g1 s1rada 
ba11 kum ve topraklara ~ar
parak ba§mdan yaralandi
gmdan ilk tedavisi yap1lmak 
üzere doktora gönderilmittir. 

-- . e!!"'!l!!ll 

Telefon 

No. 


