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Yunan hiikumeti Giriddeki bütün memur 
1 

lar1 azletti ihtiyat tedbirleri al1nd1 
Istanbul, 25 (Özel) - A

tinadan son duyumlara göre 
Giridde Venizelist taraftar
lanmn hükumet aleyhinde 
yapbklar1 nümayi,ler uzerine 
orada vazifesim ihmal cdcn 
ve lasmen nümayi,lere i~ti
rak eden · bütün h'ükiimet 
tnemurlän azfedilmi~tir. 

Halk yeniden heyecan i~n 
dedir. Yunanistanm baz1 ta
raflarmda ve biJhassa Girid
de büyük ihtiyat tedbirlcri 
ahnm11br. 

Nümayi§~ilerin topland1g1 
yere geien zab1ta kuvvetJeri 
nümayiH~ileri dag1tmak iste
mi§lersede bunlarm ba~mda 

<;ok kanh olnbilecek bir 
~arp1§rnaya mani olmak i~in 

jandarmalar nümayi~~ilerin 

yan ndan !;ekilmi~lerdir. Nii

meayi§~i ' er kendilerine iltihak 
eden halktan bir lnsm1 ile 

sokaklarda dola iarak " ya-

,a~m venizelos „ " kahroJ

sun hükiimet „ diye bagu
m1§lard1r. 

YARINKI SA Y1M1ZDA 
( Eski bir Altay ) lmm 

" Ne oluyoruz? „ ba§hkh ya
z1s1m okuyunuz. 

: Polis te§kilat1 : 
1 Geni§liyecek 
1 
1 
1 

Istanbul 25 ( Özel ) - i~ 
Bakanhgmm polis te§kilätm1 
geni§letmek i~in bir proje 
haz1rlad1g1 haber verilmek
tedir. 

ala gifle 
-.. OO•••• 

Fransa,italya aleyhine gizli 
hir taahhüd a tinda degildir 
isatnnbui 25 [Özel] - Ha hangi bir noktai nazardan 

be§istan davasrndaki vaziycti böyledir ve ltalya aleyhine 
mü~külle~tik~e Italya eshi 
clostlanndan §üphelerini ar· 
hrmakt~d1r. fngiliz matbuah 
ve siyaseti a1~yhine son hnfta 

i talynd11 kopanlan yaygara
lar hu cümledendir. 

ltalya hüldimeti, Sovyet iti
läf1 vc sair bir t akun hädise
l~r do!ay1sile f rans1z siyase
tinden de §übhclcnmektcdir. 

Bay Laval, italyanm bu 
§übhelerini gidermek i~in 1 

mecli harciye cncümcninde: 

- italya ile dosttuz, bu 
dostlugu bozacak ycni bir 
hadise yoktur, vaziyet h er 

-·------'!119,_~=-... 

Atina (Özel) - Burada 
~1kan Neos Kosmos gezetesi 
Giridden ald1g1 hir ielgrafta 
Veni~elist olduklar1 i~in is
yan bareketinden sonra vazi
feden uzaklatbr1lan baz1 jan
darma ve memurlar Venize
los meyaadmda toplanarak 
nümayi§ler yapm1§lard1r. 

Yugo a . si 
• A • 

00 
• • • Frans1z„ Alman 

Milan Stovad1nov1~ yen1 kab1„ Deniz gtffü~n1eleri 
Bütüo nümayi1filerin ba

ttqd,a VenizelOl!Jun ta~1d1g1 
iki taraf1 sivri bcr:e vard1. 

E E ~ ~ 

bulunan baZJ ele ba§lan bu
na mani olmu§lar, ve eger 
kanh bir kavga ~1kmasm1 is
temezlerse ~ekilip gitmele
rini tavsiye etmi~!erdir. 

Zebra Hasan Diki§ Yurdu _ .... 
Bu senede büyük n1uvaffafuyetler. padak za-

f erler kazanarak nan1 ve ~an1n1 birkat yükseltti . 

BU SENE DIPLOMA ALAN TALEBELER 

neyi te§ekil etti 
--- ....-.----

·reni hidik kah~nesi ) 7ugoslav u1nun1i cfkf1n 
tarafindan iyi kar~iland1 

Belgrad 24 (A.A) - Milan Stoyadinovi~ kabineyi te~ekil 
etmi~tir. kabine a§ag1da gösterildigi gibidir: 
Ba§bakan ve d1~ bakam: Stoyadinovi~ 
Sü ve deniz bakan1: General Zifkovi~ 
i~ bakam: Korosets 
Münakalät bakam: Spaho 
Baymd1rhk bakam: Bobi~ (eski Belgrad §arbay1) 
Finans bakam: Letidza 
Salgm S'>syal bakam: Pereka 
Tar1m bakam: Stankovi~ 
Tüze bakam: Auer 
Tecim bakam: Urbani~ 
Terbiyei bedeniye bakam: Kommenovi~ 
Oorman ve maden bakam: Stefanovi~ 
Kültür bakam: Stosovi~ 
Deviet bakanlar1: Y ankovi~, Behmen 

Kabine saat 17 de and i~mi~tir. 
Belgrad 24 (A.A) - Y eni kabine geni§ bir birlik hükü· 

metidir. Yugoslav geneloyu yeni kabineyi ~ok iyi kar§ila
maktadir. Hükiimet üyeleri itibarile i~ meselelerin kesin ola-
rak kotar1labilmesi i~in gereken birligi elde edebilecektir. 

Bu k1ymetli yurdun bu se
neki -sergiaini ziyaret eden
ler, gördiikleri yeni ilerleme 
Ye yükseJme harikalar1 kar-

Vergllerde halk la
t•sinda meftun ve hayran 
kalm1~lard1r. 

Bu yll büyük muvaffaki
yetle diploma alan bayanlar 
funlardir: 

Ferilia, Hafize, Melek, is
met, Nazmiye, Muzaffer, Sel
ma, Gülizar, Hüsnüye, Ha-
lime, Münevver, Fitnet, Sai
llle, Hatice Emine, Zübeyde, 
Zeliha, Nimet Rukiye. 

-···~ 
Askeri terfi 

LI 

Listesi 
30 Agustosta ilän 

edilecek 
latanbul 25 (Özel) - As

keri terfi listesi haz1rlanmi~
br. 30 Agustosta ilin edile
cektir. 

Bayao Zebra Hasan ziyaret
. cilerine izahat verirken ... 

lne lleßl~·kll er 
-----·--------- 00-- --------

Verasat vergisinden Tayyare 
hissesi al1nacag1 söleniyor. 
istanbul, 25 [Özel] - Ver- ~z1rlanan projeler Kamutaym 

gilerin ekonomik bir derece- ilk te~rin toplanbsma yeti§-
ye uygun olmas1 i~in bir~ok tirilecektir. 
degi§iklikler yap1lmas1 i~in 1 

Finans Bakanhgmda ~ah~ma
lara devam edilmektedir. Ve
raset, intikal, muamele hay
van vergilerinden halk lehin
hinde mühim degi~iklikler 

yap1lacak, matrahlar degi~ti
rilecek, büyük ödeme kolay
hklan gösterilecektir. 

Veraset vergisinden tay-
yare hissesi almmas1 mevzuu 
babistir. 

Ekonomi bakanh;inca ha· 

---'!!rs---

Ustura ile 
Yaralad1 
Bu gebe saat 21,30 da Ke

meralh Beyler hamammda 
hamal Ali oglu Miislim ile 
Salih oglu Mehmct arasm
da yatmak meselesinden ~1-
kan kavgada Müslim ustura 
ile Mehmedin ayagmdan ya
raJad1g1ndan yakalanm11tir. 

Fransa hi~ bir devlctle giz.li 
bi! muahede yapmi~ de.gildir. 

D emi11tir. 

K1z1lay 
Üyelerine bir sürpriz 

Kiz1lay haftasmm son gü
nü olan 29-6-935 Cumartesi 
günü ak~am1 saat 20, '?0 da 
- Alsancak, deniz sporlan 
yurdunda - ~ok eglenceli ve 
paras1z bir gardenparti ter· 
tip edilmi~tir. Cemiyet üye· 
lerinin ve bütün fzmirlilerin 
ho~ ve eglenceli bir gece 
ge~irmeleri i~in, se~ilen gü
zide bir heyet ~imdiden ha
z1rhklara.Aba~lam1~br. 

Cemiyet üyelerine ayn 
ayri davetiyeler g6nderile· 

Paris (Radyo) lngiliz cektir. 
gazetelerine göre bay R1bent· fi'm++m mmml 
ropun ba§ka~hgmd~ki b!r tt " Ktz1lay „ m eli, ayag1-
Alman heyeb kararile demz ~ nm göz ya~mt siler. 
anla§mas1 yapmak i~in temuz tt 1 
sonlarmda Paris~ gel.ecekti~. ~ Her Türk, derd ortag1 

Bu husysta resm1 h1~ bir ~ "Kiztlay „ m üyesidir. 
müraacaa t yo kt ur. :i;;;t;KJj::::t;:jC Jj::::t;:jC ++ ~ ~~ 
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Berberin sanat1na göz dikmifl 

Tra~ olan - Ba~1ma bu kandan öyle belälar geldi, öyle 
dertler ~1kb 1 öy]e feläketler :;yagd1, öyle s1kmblar ~1kh ki 
bunlari birer birer anlatmagalkalkirsam l bir gün bir gece 
yetmez. Fakat ben bunlar1 dinlerseniz fisize bir iki saatta 
hikäye edebilirim„ Evvelä ~unu söyleyeyim ki: 

Berber - Böyle devam edecekseniz, müsaade edin de 
koltuga ben oturay1m, tra11 llZ yapm1z.„ 
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ROMAN BAY IBRAHIME )f. 
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~ 
Bunu Siz Bulacaks1n1z ~ 

Yazan: SIRRI SANLI J+ „ Yunanistan da Mahkiimlar 
Serbest 81rak1lm1yacak 

16 - ~.--........... ~ Atina (Özel) - Bir iki gece evvel ltalyan bar1 Radyo is
tasyonu, isyana iftirak eden divamharplarce makiim olan isi 
zabitlarin serbet b1rak1lacag1 bakkmda bir haber ne1ret
rniftir. Ba,bakan muavini ve sü Bakan1 General Kondilis 
matbuata beyanatta bulunarak bu haberde asd olmad1g1n1 
söylemi~tir. 

Ce1me ll1calanna dogru 
~~~~~~~~„„ 

Biz ne kadar mütemadiyen kardar1n1 say1k 
lay1p da tath ruyalarin1 ba~ka kad1nlarla 

gören uslu ve k1hh1k kocalar tan1r1z ! 
Kan koca, ke::idilerina oy- : - Dogrusunu istersen, ben 

Almanya ile Fransa deniz 
meselesinda anla§acak m1? nanan oyunun nekadar ac1 bu i~te de biraz kari~1kbk 

ve gillßnc oldugunu iyice dü- görüyorum, Allah verse de 
tOndükten sonra kati karar- yine onorumuzu yaralayacak 
lar1n1 verdiler: bir ~irkinlikle kar~1la~masak. 

Kan - Bundan sonra kim - Bay Nedimin kar1s1 da 
senin evine gitmiyecegiz. berober geliyor mu? 

Koca - Evet hi~ kimsenin - Hay1r. 
hatti akrabalarm1zdan da biri - Neden? 
bizi davet etse yinc gitmiye
lim. Bir hafta, nihayet on 
g(in sözlcrinde durabildiler. 
Bir gün Ziya pi,kin kar1-

s1na müjdeledi: 

- Bu gece mehtabdan 
istifade ederek seni <;e1me 
i11calar1na götOrecegim. On 
göndenberi evde, hi~bir yere 
gitmeden canmm a1ktld1gini 
anhyorum. 

Melek, bllyilk bir sevin~le 
attld1: 

- Ne ile gCStilreceksin? 
- Htomobil ile. 
- Kimin otomobili ile? 
- Aziz arkada11m tüccar 

bay Nedim Akar1n otomobili 
ile: 

- Hani fUDUD bunun evi
ae gitmetmege, araba ve 
otomobiline binmemege ka
rar vermiftik. 

- F akat bu defa onun 
otomobiline onunu minneti 
albna girmeden binecegiz. 

- Nnstl? 
- Biz onun evine degil, 

o bizim evimize gelerek biz
de bir yemek yiyecek ve 
1ureUe ona ~ekecegimiz zi
yafetin kar1ihg1 olarak bizi 
otomobili ile <;e1meye gö · 
tlrecek .• 

- <;ünkü o, lzmirde de
gil; 

- Nerede? 
- Tedavi edilmek üzere 

Viyanaya gitmi~tir. 
- Demek kendisi §imdi 

bekär?t 
- Bekar, fakat ak1h, fik

ri kar§tsmda.. Y almz ~ok 

s1k1ld1g1, ~ok üzüldügü i~in 
onu evimize davet ettim 

Esasen kendisi ~ok ter-
biyeli, ~ok nazik, ~ok kibar 
bir adamdir. Görü~tügün za
man sen de anhyacaksm .. 

Sonra bunda dü§ünülecek 
bir~ey yok. Biz, onu yedire
cegiz, o, bizi gezdirecek, i~te 
bu kadar. 

- Sonunda bunun da sa
na pe1ke§ ~ekecek bir kom
§U k1z1, bir Leyläs1 olmasm .. 

- Ne münasebet? Bu 
adam, agzmdan kansm1 bir 
saniye sÜ§Ürmiyen bir adam
dir, mütemadiyen kar1s101 
say1klar durur. 

- Biz, ne kadar yam1z 
kanlarm1 say1khvan ve tath 
rüyalan ba§ka kadmlarla ha
kikata ~eviren kar1 canh .. 
Kocalar biliriz. 

(Arkas1 var) 

lzmir muhusebei hususiye 
müdürlügünden: 

Bedeli 
Sabalu 

Lira 
30 Bornova akka1 sokag1 19 nu-lu hane 

35 " " " 24 " " 
200 lki ~ef1Delik ceddesi 202 " halkevi 

Yukanda yerleri gösterilen f darei hususiyei viläyete ait 
biaalar 1~-935 tarihinden itibaren .> 1-5-936 tarihine kadar 
bir ytl i~ kiraya verilmek üzere uzablan arbrmaya istekli 
clkm•CQj'lndan bir ay i~de kiraya verilmesi onanm11br ls
teldi olanlann 24-6-935 tarihinden 23-7-935 tarihine kadar 
Encllmenin toplandaii Puartesi ve Per1embe günleri saat 
9 clan 12 ye kadar yabracaklan depozito mekhuzlar1 ve 
yahut banka mektuplan ile birlikte Encümene mürecaalan. 

2881 

lzmir muhasebei hususiye mü
dürlügünden: 

Kupu numaru1 
31 , 33 Palancilarda Acem ham arkasmda 

lummeti mubammenesi 400 lirad1r. 
ldarei hu1usiyei viliyete aid Palanc1lar ~ar§ismda Acem 

han1 . arkasmda fevklni ve tahtani bir dükkämn müJkiyeti 
Hblacag1ndan bedeli defaten tasviye edilmek üzere 21 Ha
ziran 935 taribibden itibaren 20 gün müddetle münakasaya 
konulmu~tur. . 

Münakasa kiimesini görmek istiyenler her gün muhase
bei hususiye müdilrlügüne ve pey sürmek istiyenlerinde iha
Je gilnil olan 11 Temmuz 935 tarihli Perfembe günü saat 
9 dan 12 ye kadar depozito makbuzlarile ve yahut banka 
aektubJarile birJikte enciimeai v~ete mllracaatlan. 1863 

u S&::zL ... 

Paris ( Radyo ) - Lonradan bildirildigine göre Deyli 
Telgraf gazetesi, Bay Ribentrof ve baz1 mü,avirlerinin temuz 
ay1 zarfmda Parise gelerek Frans1z hükiimeti ile deniz si
lählar1 hakkmda hir anla,ma yakmaga ~ah§acaklar101 bil
dirmektedir. 

Mamafih Frans1z gazeteleri ingiliz - Alman deniz anlaf
mas1 etrafmda §iddetli ne~riyata devem etmektedirler. 
~~~s s~~~ 

Kat1r kudurdu Asksri Sanat 
Katir, sahibini, bir 

kövlüvü ve iki „ J 

köpegi 1s1rd1 
Erdek (Özel) - Erdegin 

Tathsu köyünden Salih oglu 
Mebmed ak,am üzeri köye 
döndügü s1rada bindigi kabr 
birden bire öteye beriye sal
d1rmaga ba,lamt§, sahihini 
diger bir köylüye ve iki de 
köpegi 1s1rm1§br. 

llkönce bu i'e pek önem 
vermiyen köylüler, gece Ka
bnn öldügünü görünce, muh
tarm ikaz1 üzerine hayvanm 
ba§mt kesip Band1rma hüku
met doktorluguna gönder
mi~lerdir. Doktor Kabr ta
rafmdan 1smlan iki köylüyü 
Istanbul kuduz hastahanesine 

~ ~ ~ r!1 

Egeli 
Karde§lere 
Müjde 

Yirmi senelik otelcilik ha-

Lisesinc Girecekler 
izmir Askerlik ~ubesinden: 
K1rikkale Askeri Sanat 

lisesine kayt muamelesi ba,
lam1,hr. A'ag1daki ~artlan 
haiz olanlarm istidalarile §U

beye müracaat etmeleri mek-
tebin yalmz dokuzuncu sm1-
f10a (lire birinci sm1f) ve 
orta mektebi bitirenler ah
mr. Sivil Sanat mektebi bi
tirenlerden müsabakaya ka
zananlar tercih olunur. Ya1· 
lar1 15, 19 olmas1 terki tahsil 
edenler kabul edilmez. 

„ ................ _,.,, „.,. 
göndermi~tir. 

As. $. Rs. 
Yarbay 

M. Tokel 

Köylerde köpekler tama-
men öldürülmege ba~lan-
m1§hr. 

a ~ ~ a 
Dördüncü mmtaka tapu 

sicil mubaf11hgmdan: 
1 

Mersinli Bornova caddesin• 1 
de sag1 Eminin 26 bumarah t 

evi aol yol, önü Bornova 
c:.ddesi, arkas1 Re§it bey ~a-

yabm büyük bir titizlik i~e- ;~r1 ile ~evrili 36,28 metre 
risinde idameye m1:·;aifak murabbai m1kdarmda evvel-
olan ve büti::. \ ege ) mm· ce maza §imdi bir arsanm 
takca.:..1010 teveccühünü kaza- Yunanh Ayasua Dimitri Vo-
nan idare ve pratik düfün- landinin senetsiz olarak ta-
cesile yurdun dört gö~esine sarrufunda iken Ankara iti· 
nam101 tamtbran ve k1ymetli lafnamesi mucibince idare ve 
mü§terilerine hiymetten zevk tasarrufunun Ziraat bankas1-
duyan Ard1han ve Evliyazade 
otecisi Mustafa Lütfü h:mirin na devredildiginden bahisle 
en kibar bir äile yuvas1 ve yeniden tescili ile Kemale 
i~lek yeri o)an bükümet cad- sablmak istenilmektedir. Bu 
desinde birinci sm1t ve liiks ar-sanm tasarrdunun teshitl 
derecede s1cak ve soguk ii;i 10111 935 tarihine tesa„ 

1 
banyolar1 mevcud OTEL dUf eden <;artamba günil 
HACI ALi P A$A YI sayg1lt mahallinde tahkiket yap1la-
ve pek muhterem mü,teri- cagmdan bu gayi menkulde 
lerinin savgisinden cesaret her hangi liir ayni hak iddi-
alarak hir ~ok maddi feda-

asmda bulunanlarm ilan takirbklara katlamp nnvak1s1-
m tamamen ikmal ile 16/6/ rihinden itibaren 15 gün zar- ; 
935 tarihinden itibaren fiat- fmda lzmirin Mmtaka Tapu 
lerde akle hayret verici aza- Sicil Muhaf1zhgma veya ma
mi tenzilitla emirlerinde bu- ballinde tahakkuk memuruna 

l lundurulacagm1 müjdeleriz. müracaatla itir aim1 bildirme-
1-15 leri ilän olunur. 

111;.111~~~P~":"·~l~~~~~~~~I 1 ~„,n~~~~lll1-dlllillll.:iwllruidl ~~WA~~~~11,,„i1 1 Halä bulamad101z degil mi? 1 
~ Diyojen gibi elinize b~r fener alarak dola§maga lüzum j!f 
~ yok; "$AHSIYETINIZI BELIRTECEK" en eyi elbiseyi gg 

IM ~T ZEKI Y•I 
:: diktirebilirsiniz. Her gün önünden gelip ge~iyorsunuz. E' 
ftli• En eyi kuma~lar1, en yeni modelleri görmek i~in bir ~ 
* defa ugray101z. a 
f+j KEMERRAL Tl HÜKÜMET KAR~ISINDA tt . 

M N 

Almaneski 
Muharibleri 
ingilterede 
Londra (Radyo) - Alman 

eski muhariblerden bir gru
bun, 23 T emmuzda, lngilte
rede ölen harb esirleri i~in 
yap1lacak törende bulunmak 
Uzere ~imdiden lngiltereye 
gelmi§lerdir. Alman eski mu
haribleri burada büyük bir 
samimiyetle kar1alanm11lar
dir. 

25 HAZlR.\N 

Ak1ehirde 
Cina:yet 
ibrahim kama ile 

Kadiri öldürdü 
Aktehir ( Özel ) - Ak· 

tehirin Reia liomununda II• 
mail otlu Kadir ile Hßaeyin • 
oilu lbrahim ekin tarlumd& 
hayvanlar•n1 otlatm~ktan •a;.; 
türil kavgaya tubqmuflardtr. 

lbrahim belinde tapd1j1 
kamayi ~ekerek Kadiria lze 
rine saldinmt ve aol lmla· 
gma kamay1 yerlettirmiftir. 
Ald1g1 aiJr yaradan akan 
kanlarla yere dßten Kaclir 
oldugu yerde ölmOttßr. 

Y eti1en jandarma, lbrahi
mi elinde kamuile yakahya• 
rak adJiyeye vermiftir, 

[+] 

~10SPOR ....... „ .;··~ ;~ · , . 

• lzan1n evab1 
~------------------ooi----------------------------

p a z a r günkü hidiseler hak-
k1nda hakem ne diyor? 

Halk1n Sesi gazetesi mil
dürlügüne: 

Dilnkil ~1kan nuahamzda 
spor sütununda hakk1mda ~
kan ne1riyahn1za qag1daki 
cevab1 veriyorum. Matbuat 
kanunu mucibince ayni sütun• 
da yazdma11n1 1aygdar1mla 
dilerim. 

akm1nda bir faul yap1p AJ
tay bekini ge~mek iatiyea 
Fuadm hareketini batah bal-
dugumdan Göztepe aleybine 
bir faul cezas1 ~d1m. Buna 
artbrmak i~ oraya gider-
ken Altay müdafii Aliain 
Fuada bir tekme atbjln1 
g&rdßm. Ve b6yle kasti na
di barekette bulunaa ve Gas 

Dünkü imzas1z spor yaz1- tepe aleyhine ceza verdip 
01zda pazar günkn idare et- halde bu auretle hareket e-
tigim Altay - Gaztepe ma- den Aliyi sahadan ~1karchm. 
~101 direktif ~dabilinde idare 4 _ lki defa G6ztepeli 
ettigimi ve battan a1a§'1ya oyuncolann yOzlerine Meh· 
AltayID aleyhine bareket et· ,. medin toprak atbgandan G61 
tigim yaz1lmakta ve hi~ bir teliler 1iklyet etti. Mehmedi 
~eye istinat etmiyen bu ya- yanbakelbi Yu1taaile, keaclimde 
1m1tt altlnda lmzacla :attlma- ! g6! 8nUttde tuttum. Elinde 
tad1r. Dogruyu yazan insan- toprak olduju lWde yaka· 
lar yazd1klar1 yazdann albna lad1m. Ve sporculuga yakat· 
imzalarar1n1 atarlar, lmzaa1z miyacak ve her hangi bir 
yazilar bir mana ifade etmez arkadq1m kör edecek bu 

haldea dolayi kencliaini aa· ve edemez. Ben 1erefli bir 
hadan ~kard1m. 

insan gibi bu yaz1n10 mu- Ben vicdammdan emin ola-
harririne a1ag1daki cevapla- rak yapbjlm hareklb umumi 
r1m1 veriyorum. <;ok rica ede · efkti &atme k~ Hi~ 
rim bu muharrirde imzasw bir zaman dire • banket 
atarak bana atarak cevap etmedim. Ve etmem de. Et.r 
versin. 0 y~nm muharriri Alt.a~ 

1 - Hava kurumu adma tarafaadan bi~bir bala yapd-
olan bu ma~1n idareai futbol madaim• ve yapahaadaa be· 
heyetinin intihabiyle kabul nim bu 1aretle hareket etti-
ettim. Ve hi~ bir1ey dOtlln· jimi )'11kancla madde tayia 
miyerek tak1mlan aabaya da- ederek auc:bjlm gibi ceyap 
vet ettim. Oyuna bqlatbr- verebiline ~ok 1erefli ve 
d1m. Oyunu seyreden bu ka· sportmence hareket etmif 
dar sporcunun i~erinde elbet olur. , 
bitaraf kulüb~ülük bissinden Son olarak tekrar b11 Bay· 
ayrt insanlarda vard1r: On· dan rica ediyorum hea rar 
larda itiral ederlerki ben g6- bg1m hareklbn nizamt ve 
rebildigiml her cezay1 heriki gayri kudi ol~ her 
taraf1n lehinde ve alf';yhinde aaman isbata baZUllll. 0 da 
~ald1m. benim direktifle •• kuteD 

2 - Birinci badiseyi do- hareket etti;imi ilbat etiid. 
guran Göztepeli Muammer Altay „ G6ztt'pe 
Vehaba ~elme takb, favul ma~1 bakemi 
yaph bunu derhal düdük A. RIZA 
~alarak durdurdum. Ve bu HALKIN SESI - Gur 
kasdi hareketin f aili olan temiz bi~bir kalemin ~e,-
Muammeri sahadan ~1karmak spor grubunun mali dejildir. 
i~in bulundugum yerden o Her sporcunun yazi1m1 ~elll 
tarafa dogru giderken orada nuniyetle netretineie bald'"" 
Muammer ile Vehaban yek- d r. Bunun i~in bu covab• 
digerlerini ve bu arada Mu- gönderirken matba&t k~•: 
ammerin saha i~inde kop- nun fU veya bu madd~DI 
rak ka~biJn1 ve Vehabm da babrlatmaga da lll&uai Jok!u: 
arkas1ndan tekme 1allayarak "Halk1n Se1i" nin arzu ettiji 
onu koalad1ti01 g&rdllm. Ta- fey, sporculanm1z ara11nd.• 
bii bu vaziyet kar1111nda ni- daba nezih, daha aamimi bit 
zamname mucibince ikisini " beraber ~11ma ve ilerlt" 
de 1ahadan ~1karcbm. me " aabaa1nm hUlrlaDm ... „ 

3 - Gene bir Gktepe dar. 



( Hallma Seal ) 

.OrTilfNEllCi /(,z I 

CAKICI EFE 

0, Oalarcah Ahmedi öl
dtirmiltdn; bunun i~in kendi
liui ~ok yüksek ve cesur bir 
•dam sa)'lyordu. Okadar ki 
lz zaman sonra Sara)'ln ken
disini Patahk rtitbesine ~·
karacagina inanm11b. 

Bunun i~in, müfreze, hi~ 
t111niyet tetbiri almadan, Ha
"n ~aVUfUD vukuf ve istih
'-rabna dayanarak J&ki <;a
lnc1 Mehmedi takib ediyordn. 

Halbuki bakikatta hal böy-

1 lt dedildi. B')tnak Hasamn 
lldri1 haberler hep yanhtd1. 
lluna geien haberleri gen~ 
~k1c1, benüz 1ekavet haya~ 
bn1n ilk haftalarmda bulunan 
~ak1c1 Mehmed efe uydur
lll~u. 

<;ak1c1 bu suretle takip 
llliifrezesi Yay:makc1 yolu aze 
lindeki ulu mezarliklar ara
••na kadar ~ekildi; <;ak1cm1n 
l>urada kardugu pusu, teka
•et itlerinde imsalsiz görülen 
~ir pusu idi. 

Takip mllfrezesi, dü1tiigü 
tehlikeli vaziyeti ~ak1c1 efenin: 

- UJan 801nak ~ingenesi 
kerata!. Ölftmlerden ölüm 
\egen bakahm„ Er meydam 
l>t.;as1d1r; kahpelik yerleri 
dejil!„ 

Hitilb1 ile anlad1. 
<;alnemm .Ulm iki defa 

Patlad1 ve magrur Botnak 
liasan ~VUf oldugu yere 
)lkdp kald1. Kur1unlarm ikisi 
de berifin beyiuiz kafasma 
Yerlqmitti. 

<;ak1c1, em1al11z bir abc1 
idi. Uzaktan Ye martinile 
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aga~taki limonu sapmdan 
vorup dü1ürecek derecede 
ni1anc1 idi. 

Hüsnü efendi ~ok gen~ ve 
toydu. Cesareti büyüktü. <;a- 1 

k1cmm: 
- Hüsnü efendi sana ga· 

raz1m yoktur; yakla1ma ca-
mna k1yar1m ! · 

Demesine ragmen abm 
ileriye sürdü ve bir ka~ ih
tara ragmen geri dönmedigi 
i~in ü~ defa yaralanarak §e· 
bid dii§tü. 

<;ak1c1, tllbhesizdirdir ki 
birinci kurtunda Hüsnü efen
diyi ö1dürebi1irdi. Fakat fz
mirin hakikaten cesur ve 
kahraman güzel ~ocugunu 
yakmak <;ak1c1 efeye ~ok 
gü~ gelmitti. 

* • • 
Su kanb musademe <;ak1-

cmm tam bir galebesile bitti 
ve <;ak1c1 efe de: 
Harmandah efem bak1yor,hey 
Sileginden kanlar ak1yor,vay 
tarifi dahilinde, eli kanh, fer
bir tiir oldu ve bozdagmm 
aman vermez, merhamet bil
mez sakini oldu! 

kärvan ge~memif, hatti YJ· 
Jan bile karmm siirememi§! 

Su tenhahk, bilhassa Boz
dag da, dagm ~evre etekle-
rinde ~ak1c1 efe ve bunun 
gibi bir~ok efelerin ~etele
rinin hüküm sürmesinden ~·k 
makta idi. Bozday, bilhassa 
~ak1cmm hükmü altmda idi. 

Bu te11ba yerde birden bir 
ses duyuldu: 

- Hey gar1! dur! 
Ve bir ~it arkasmdan elin

de bir Yunan gras1 bulunan 
bir adam ~1kb. 

Bu adam gen~, belkide 
20-22 ya!jmda bir gen~ oldu-
guna tüphe yoktu. Fakat, 
sakallari uzam1f, elbisesi her-

bat bir halde idi. Bunun Soz
dag1 haydutlarmdan birisi ol-
duguna ~üphe yoki:u. Fakat 
Ödemif, Aydm efelerinden 
hi~ birisine benzemiyordu. 

Efeler, ~epkenleri ile, oyah 
~evrelerile, din~, gllrbüz adam 
lard1; diyebiliriz ki her efe 
mutlak sufette bir erkek gü
zeli idi. Fakat bu adam bun 

- 5 - lardan hi~ birisine benzemi· 
Degirn1enci lnz1 ~lariya yordu. <;irkin degildi, fakat 

<;ak1ciyi buJuyor sevimaizdi. Efelerin güzel el-
biserine kar11 bunun elbise· 

Bozdag1n1n eteklerini dtl· 
lerinde bir mini olmad1ktan 1en, oldukca yüksekce bir 

yer. 
Manzora itibari)e cihanm 

en güzel bir yeri. Fakat ~ok 
tenha, hi~ kimse yok. Oka
dar ki masallarda anlabld1gi 
gibi buralardan sanki hi~ 

batka, güzellik de yoktu. 
Bu adam10 sert ve ~atlak 

aesine, ~ok tath bir kadm 
sesi cevab verdi : 

- Efem„. Martinini indir, 
ben f enabk i~in gelmedim. 

Oskan1n ~-------------....-----· -

lfediyeli 

Dedi. Bu ifade biraz ~et
refil idi. 

Kad1n durmam11 ileriliyor
du. Haydut bu defa hiddetle: 

-Arkas1 var· 

Osmanl1cadan 
TÜRK~EYE KAR~ILIK· 

LAR KILAVUZU 

M 
Me1hur - Büyüklenmit 
Mesil, nazir, mil1abih -

Benz er 
Mesire - Gezek _ 
Mesken (Bak: Hane, ika· 

metgi) -Otru, konak 
Meskenet - Oyuntuluk 
Meskut ge~mek -Sus ge~-

mek 
Meslek - Ertik 
Mesmu - Duyuk, dinlenir 
Mesned, destek - Daya-

nak 
Mestur - Örtülü 
Mesu) - Soruk, sorvah, 

yükümlü 
Mesuliyet - Sorav 
Mesuliyetli i§ - Soravh 
Mesut - Mutlu, bahtiyar 
Me,ale - l§nak 
Me1~er, metcere - Aga~

hk 
Me§gale -- i,, i§ gü~ 
Metgul etmek - Oyala

mak 
Me§gul olmak, itigal et-

mek - Ugratmak 
Me1her - Sergi 
Methun - Dolu 
Me§hur -· Ünlü, tanmm1§, 

belgin, angm 
Me§ime - Dölyatag1 
Me1reb - Gidit 
Me1rubet - i~ecek 
Me1rut - ~artb 
Mes'um, menhus - Ugur-

suzluk, 'om 
Metveret - Dan1§1m 
Mefy - Yürüma 
Meta-. Mal 
Metanet -Pekinlik, berki 

derenim, saglamhk 
Metin - Bert, pekin 
Methetmek - Ögmek 
Metot, usül - Yöntem, 

usuJ 
Meva Sarmak 
Meveddet - Dostluk 
Mevati - Davar 
Mev~, mevce - Dalga 
Mevcud - Olan, var 
Mevcudiyet - Varhk 
Ademimevcudiyet - Y ok-

luk 
Mevduat, tevdiat -Konum 
Mevbibe - Vergi 

( Arkas1 var ) 

Oz Dilimizi 
Ogrenelim 

HERGON 5 KELIME 
NE$REDECEGIZ 
- 32 inci Liste -

1 - ~imal - Kuzey 
Cenup - Güney 
~ark - Dogu 
Garp - Bab 

~imali ~arki - Dogu kuzeyi 
~imal garbi - Bab kuzeyi 
Cenubu 1aki - Dogu günegi 
Cenubu garbi- Sab güneyi 
~arka timali - Kuzey dogu· 

su (1) 
Amerikay1 cenuhi - Güney 

Amerikas• 
2 - Sual - Soru 

lstintak - Sorgu 
Mesele - Mesele (T. kö.) 
Örnekler: 

1 - Size bir soruda bulun
mak isteniyor. 

2 - Dün bütün su~lular sor
guya ~ekildiler. 

3 - Hikäye - Öykü 
Örnek: Gazetelerin gündelik 
öykülerinde sanat degil, eg-

lence degeri aramahsmaz. 
4 - lhtimam etmek -

Kay1tlanmak 
' itina ctmck - Özenmek 

itina - Özen 
Örnekler: 

1 - Bu i~e daha iyi kay1t
lanmamz )äz1md1r. 

2 - Y azm1zda ba~ta ba!ia 
özensizlik yörünüyor. 

5 - lkametgäh - Konut 
Mesken - Otru 

Örnekler: 

lt 

1 Hususi ders 
Almak isteyen bk, Orta 

ve Lise derslerini hergtln 
müsait vak1tlerde istesiilen 
yerde, az zamanda bllyllk 
bir gayretle ve gayet ebven 
surette herhaJde muvaffak 
etmegi taahhllt ve temin eden 
muallim. 
Memleket Hutaneli prk 
taraf1 Arap furunu cadde1i 
arkas1 Y atcdar 1okaj1 nu 

mara 12 Arif Okurer 
1- 15 

Kemalpqa lcra dairesinden 
Miralay bay Seyfittine bor~ 

lu Kemalpafa kazaa1 hallon
dan ölü bayraktar Oaman 
veresesinin Kemalpqamn pa 
lamut mevkiinde käin ve va 
ziyet sirasmda giln dogusu 
Satan oglu Hiristo ve gün 
batas1 Osman vereaesi ve 
poyraz1 Satan Hri1to halen 
v1ravo lbrabim k1blesi Nif 
~ay1 Ha mahdud ve tapu si· 
cilinin (90) numarasmda mu
kayyet ve i~inde (3) incir ve 
(5) armut aga~an bulunan 
ve beber dönümil yetmifer 
lira k1ymeti muhammeneli 
mahcuz sekiz d5nilm m1kta
rmdaki ~ekirdeksiz ilzüm ba 
g. icra iflis kanunuaun 119 
ncü maddesinden 124 ncil 
numarasma kadar olan ,mad· 
deleri ahkim1 dairesinde sa
blmas1 ve paraya ~evrilmesi 
takarrür etmi,tir. 

~artnamede yazald1gi aibi 
yüzde 2,50 delläliye ve tapu 
har~lan abc1ya attir. Sirinci 

1 - Herkes bulundugu §e
hirde bir konut göster- 1 

mek yükümündedir. 

artbrma 25-7-935 tarihine 
rasgelen ( pertembe gllnü 
saat on birdir. 

Artbrm1ya girmek istiyen-
2 - Hükümet Ankarada it· 

yarlarm otru meselesi
ni de kotaracakbr. 

(1) Ötekilerde bunlara k1-
yaslanarak yap1labilir. 

Zayi 
Askeri teskeremi ve baz1 

müesseselerden ald1g1m bon
servis gibi evrak1m1 cüzda
mmla kaybettim. Yenilerini 
~1karacag1mdan eskilerinin 
hükmü kalmad1g1m ilän 
ederim. 

<;ukur~e§mede <;akmak 
sokagmda 17 No. evde 

Ahmet oifu Cemal 

lerin yüzde 7 ,SO pey ak~e1i 
veya banka itibar mektuLu 

' ibraz etmeleri liz1md1r. Birin-
ci arttirmaya ~1kanlan bu 
g c- yri menkulu almak im-
yenler 10-8-935 tarihine rut
gelen Cumartesi gi1n8 aaat 

1 on bir de yap1lacakt1r. Ve 13 
Haziran 193S tarihinden iti· 

, baren tartname ve ilin1 Ke· 
' malpafa icra dairesi clivaa· 

banesine asilm11br. l1ine el
verenlerin ilifigi veya bir hak 
iddias1nda bulunanlarm ka
nuen muayyen mllddet zar„ 
fmda 1934-246 dosya numa• 
marasile Kemalpqa icruina 
müracaat etmeleri illn olunur. A 

N 
K 
E 
T 

ne ya pmahd1r ki .... „~''•tCmkl·•a~m·•MPa.~-~~::a:al&'lllSJI!„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. 

lzmirde herkes ondan ah~veri~ etsin 

1 
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A1ag1daki auallere k1sa ve a~1k cevap; ve mektubuna 
Oskada'l a11m kuponu ilive edenler arasmda cekilecek 
kurada verilecek: 

HEDiYELER: 
Sirinc!ye, bir takim elbise (bay veya bayan i~:n) manto 
OSKAda yap1hn11. 
lkinciye, bir ~ifr OSKA iskarpini. 
O~nncllye bir OSKA gömlegi. 
D6rdünclly bir OSKA kravab. 
ßetinciden 20 inciye kadar birer ~ift OSKA ~orab1. 
21 inciden SO inciye kadar birer OSKA sabunu. 
Sl inciden 75 inciye kadar birer ufak tite e1ans. 
76 1nc1dan 100 ilncUye kadar birer OSKA lugab. 
SUALLER: 
1-Matazanan fiatlan ucuz mu pahalh m1, maktu fiat 
tekli , bediyel! saht 1ekli? 
2-Satbga mallann aaziyeti ve ~etidi eyi mi fakir mi? 
3 - Sabalan ve servis 1ekilleri? 
4-Mobilyes1, mevkii, vitrinleri hakk1nda arzuJarm1z? 
S-Reklamlan? 
6-Kendinize ait fikirler? 

J?mmm•„mwww~ 1 OSKAdan alahm 1 
S Anket Kuponu i 
"-······ ... ·········.ll 
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- .Äli, f akat yanna kadar dü§Ünmek 

liz1md1r; haks1zhk or"a kalmabchr! 
Eliza fikrinde 1sraa etmedi. Darbeyi mu

vaffak1yetle vurmuf oluguna kanidi. Y arm 
kacasma rab1ta kati mektubunu yazacaktd 

Fakat, günler gebedir, derler; bugunün 
yar1n1 da yeni bldiseler haz1rd1 ! 

Eliza, sabahleyin karyoladan ~1kman iste
medi; Ademar da baz1 itleri i~in ditar1 ~1kb; 
fakat otelin bulundugu meydandan caddeye 
ge~erken arkas1ndan bir ses duydu: 

- Mösyö Ademar ! . Ne tesadüf ! .. 
Ademar döndü, 11k, güzel ve gen~ bir 

kad1n gördli ve hayretle: 

- Vay madam Stepnl ne güzel tesadüf!. 
diye hayk1rdd Sizi görmeyeli bir asir oldu, 
neredesiniz, allabatkina?. 

- Hem ... Surada ne yap1yorsunuz?. 
- Mübim bir it i~in buraya geldim! 
- Atmaym can1m, ben sizin mllhim i1le-

rinizi bilirim hep! Sizi, kü~ük ve dilber bir 
daktilo cebine sokmu1 her tarafa sürükltiyor! 

- Gülmek i~in vesile ar1yorsunuz, galiba? „ 
- Biläkis: gUlmege hi~ keyfim yok ve 

gülemiyorum ! Hem k1zm halasr, methur 
Stella, gezip yürü~üiü yede yakmda evlene· 
ceginizi s6ylemektedirl Aziz dostum gözü· 
Dilzll d6rt a~llll.Z f 
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- Hob... Birinci mevki vagonlanm ~ok 

ne güzel ve„. Ne kadar hususi! Diyerek ken· 
disini, vagonlunm bu hususi kompartiman1-
mn yumu~ak minderleri üzerine t6yle geliti 
güzel abverdi. Ve sonra ilive etti: 

- Adam1m, dedi. Surada gece nekadar 
güzel olur, degilmi? 

Ademar, sevgilisinden bukadar iltifat ve 
serbestligi henüz ilk defa olarak görüyordu; 
sevin~le. 

- Evet, dedi. 
- Namuslu bir kadmbktan ~1kmak i~in 

seni sevdigim anla11brl degil mi?. Acaba sen 
beni seviyor musun? 

- ~üphemi var! 
- Fakat agz1odan duymak bana saadet 

veriyor da! 
- Pekili, seni sev111iyorum, sevmiyorum, 

sevmiyorum! 
- Oh benim 1eker kutuml Sen ne kurt· 

sun ne kurt! 

. . . . . . . . . . . . . 
Su iki sevdah, ekspirese yorgon ve bitap 

binmi1tiler, Akdeniz sabiline vard1klan zaman 
daha yorgun bir halde indiler 1 

Eliza, 11mar1k bir k1z gibi memnun ve 
mes'uddu, zengin bir itikm yan1nda, fakat 
Pariain en maruf bir bangeriniD zevceai sda· 



Sahife 4 ( Halktn Sesi ) 

40,000 ihtiyar k1z Amerikada sinemalar aleyhine ne 
i~in harb ilan ettiler ? ! ... 

• 

MalQmya ..• Sinema ve flim 
idareleri her 'eyden ziyade 
sansordan ~ikäyet ederler! 
Her memleke• sansor - flim 
meq'ele~ile hemde fazlaca 
me~guldür.. Ve tabii, hi~ bir 
kimse mazhar oldugu saade
tin y1ymetini bilmedigi ve 
wkom~usun kar1sm1 k1z, Ta
vugunu Kaz gordügü„ i~in 
her memleket diger memle
ketlerin sansorlarmm daha 
müsaid ve mülayim oldugun
dan yana, yak1la bahseder. 

makammm tesiri altmda fi
lim sansorunu fazla s1kbgma 
hi~ §Üphe yoktur ! 

Filim saltorlarmdan en zi
yade ,ikiyet edenler arasm
da ltalyan filimcileri vard1r. 
Makarnac1 filimcilerin bu ~i
käyetlerinde hakh oldukla-
nn1 zannetmek läz1md1r <;ün
kü, düne kadar !jU veya bu 
kitab1n la dinii oldugunu, 
kisa etek giyenlerin günah-
lar1n1n affedilmesini, ~u veya 
bu dansm oynanmasm1 ta-
mimlerle bildiren Papa, en 
ziyade ftalyada häkimdir, 
Fa1ist idaresinin de, Papahk 

ltalyan filimciler bu s1k1 
oansör altmda en ziyade 
Amerikan filimcileri kiska
mrlar ve: 

- Amerikan filimcileri 
sansur makasm1 bilmedikleri 
1~m ne kadar bahtiyard1rlar! 
derler. Fakat italyan filim
cileri, merikan fiJmciligini 
ye~il gözlükle görmektedir
ler; ~ünkü, Amerikan film
lerinin de dü~manlar1 vard1r; 
hemde kimler; biliyor musu
nuz? .. 

Ne hayat kendilerine gül
mü§, ne de kendileri hayata 
gülmcmi~ olan 40, 50, 60 
ve„. 70 Y a§ma geldigi halde 
k1zoglan k1z ve bekar kalm1§ 
Havva k1zlar1! 

Bu ~irkin, ya§lanm1~ k1zlar, 
ak1llara hayret verecek bir 1 

süratle birle§mi~Ier vc zaman 
i~inde tam 40,000 ki§ilik 
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tile kendisini yüksek bir mevkide farzedi
yordu. 

A,1k1, Elizay1 Montekarlonun ~ok lüks 
ve masrafh salonlarmda gezdirdi; ve Ak
deniz k1ytlarmda, Nis veya Montekarlonun 
hi~bir zevk yeri kalmad1, ki Eliza orada aza
mi bir zevk ve saadet saati ge~irmemi§ ol
sun! Bu zevkli anlar, Elizada hamisine kar§I 
daha derin bir aläka ve muhabbet uyandird1. 
o kadar ki kocasam arhk gayr1 kabili mü
tehammil görüyordu! 

Daktilonun ak1l hocas1! 
Halas1, rehberi güzel Stella da Elizay1 bu 

hedefe dogru sürüklüyor ve mektuplarmda 
" armudu temamile kemale gelince toplama-
1101 ,, tavsiye ediyordu! · 

Ademarm ~1lgmlar1 arhk son haddine 
gelmi§ti; bunun~in Eliza. lrhk f1rsatm kuca
gma kadar dü§ündügüne kani oldu ve bir 
gün Ahdenizin mavi sular1 i~inde, baz1 kö
pükler arasmdan kayan §Ik bir yatm güver
tesinde, bir §ejlongun uzanm1§ oldugu halde 
Eliza, Ademara : 

Sevgilim, biliyor musun ne dfü~ünüyo
rum?. dedi. 

- Hayir pinpon ka11c1g1m ! 
- Öyle samyorumki sür'at katannda ~ok 

~1l;tnhklar yapbk, ayni ~1lgmhk1ar, benim 

bir mücadcle ordusu halini 
alm1!llard1r. 

40,000 ki~ilik hepside kart 
Ia~ml§, surats1z, koltuklari 

kiif'cnmi§, ~irkin k1zdan mü
rekkep bir ordu.„ maazallah 
degil mi?„ 

-Sonu y:p·u,-

Türklerle Kar11 ~a111y~ 1 Yazan: 
~ ANRI FÖY 

1 
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Ki~ner <;anakkalenin tahliyesi yüzün
den Ingiliz nüf uzunun §arkta 

za y1fhyacag1 fikrinde idi. 
<;anakkale Bogazmdaki k1-1 

taatm Selänin seri i~in ahn
masma lüzum has1l olabile· 
cegini ilk defa alarak ibsas 
eden telgrafm1 Ki~ner, 23 
eylülde Hamiltona gönder
mi§, bu husustaki fikrini bil
dirmesini rica etmi~ti. 

Ham1Iton, ingiliz nukudu
nun ziyamdan sarfmazar, bu 
nun i~in insanca ve mealze
mece büyük bir fedakärhk 
icab edecegine ihtimal ver
digini cevaben bildirmi§ti. 

27 eylfilde Frans1z hükfi-
meti <;anakkaledeki iki F ran 
s1z firkasmdan birinin Selä-
nige sevkedilmek üzere, Mun 
drosta toplanmasm1 emret
mi~ti. 

28 EylüHe, kabinenin bir 
karari üzerine Ki~ne:- de ay
ni maksadl~ iki f1rkamn der
hal toplanmasm1 Hamiltona 
bildirdi. Haruilton, bütüu bu 
k1taatm kendisinden ahnma
sm1 tehlikeli ve mü§kül gör-

kale zayiabna nihayet ver
mek üzere, pekilä milmkün 
telakki ettigi tahliye §1kkm1 
tereddüdsüz tavsiye etti. 

T AHLlYE NEYE MAL 
OLABILIR 

11 Birincite§rin<ie Ki~ner, 
tahliye hakk•ndaki fikrini 
Hamiltoudan sordu. Ve §U 

cevab1 ald1: 
" Zayiat .muhtelif imillere 

bagbdir. Dü§mamn faaliyeti, 
havanm hali, setir k1t'alan
mn metaneti. Mesele filoya 
da taalfik eder. Evvelce bir 
defa kendisile görü~tügüm 

General Guroya nazaran alb 
f1rkadan ikisi feda edilmek 
lä2.1ind1r. 

,.,1-o.:~. ,„,'\•.c..•1 ... ~···„f> ;...' . „ ... „ 1 dügünden protesto etti. 

Benim fikrimce mevcudu
muzun, topcunnn, erzakan, 
dar hatb demiryolu malze
mesinin v~ hayvanlarm yari
sm1 f eda etmeden yar1maday1 
terkedemeyiz. K1taatm yüzde 
25 i kolayca hareket edebi
Iirse de ondan sonra mü~kft„ 
lätta ba~lar. • 

' 

T 

Saygi deger yurdda§lar 
HALK: Tra§ b11~:agm1 ve makinalanm her sabc1dan israrla 1 

araym1z. 
HALK: Tra§ b1~ag1 ayarmda ve ucuzlugunda ba§ka bir I 

b1~ak yoktur. 
HALK: Tra~ b1~g1 ince fsve~ ~eliginden yap1lm1~ ve 1 

tanesi " 100 „ parad1r. 
HALK: Tra!l 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 b1\:ak aramaz. 
P ARASIZ: Teerübe ) apmak istiyenler depolanm1zdan birer 

tane almalarim rica ederiz. 
UMUM: deposu Istanbul Marpu~cular Yar1m ~i~eci han No.1 
1ZM1R: Deposu Sulu Han Kilimciler No. 6 

- 31 -
kanaahmca deniz üstünde de olurl Biz he
nüz balay1 ge~iriyoruz, degilmi? 

Ademar, güldü, 
- Ben seni her yerde ayni ~ekilde se

verim ve her zamanda böyle sevecegim. 
kü~ük plgm! Dedi 

F akat, ak§am, büyük otelin lük§ daire
sine döndüklar1 vak1! Eliza durgundu. Adernar: 

- Ne oldun Pinponum? Diye sordu. 

- Ne oldl;Jgumu mu soruyorsun? Bunu 

INGiLIZ ORDUSUNDA 
HASTALIK 

"Avustralyahlar ve 29 un
cu f1rka efrad1 arbk eskisi 
gibi degildiler. T1bbi bir ra
pora göre, Ar1bumunda ef
radm yüzde 75 !lini ishalden 
hastad1r. Yal01z son hafta 
Seddilbahirden 1,310, Ar1-
burnuncian 1,483, Suvladan 
1949 neferi hasta olarak ge
ri gönderdik. Aym mevkile
rin yarah adedleri sirasile 
§Unlard1r: 382, 283 ve 285 
ki~i. 

Ki~ner, Yan Hamiltonun, 
Sovlada büyük bir f1rsat ka
\:mlm1§ oldugunu bildiren 23 
agustos tarihli telgrafnamesin 
denberi Bogazlarda kati bir 
zafere olan bütün ümidlerini 
kaybetimi~ti. 

Bundan sonra Gelibolu ya
r1madasman tahliyesi, ingiliz 
kabinesinde ag1r konu§ma
lara zemin olmu~ ve müta
leas1 ahnmak üzere Fransa
dan, oradaki ingiliz ordusu
nun erkämharbiye reisi Sir 
Villiam, Roberton Londraya 
~ag1rilm1§b. Bu zat, <;anak-

Gö~ 
Sa y1n mü~terilerimin1 

dikkat nazanna 
Balc1lardaki saatc1 maga

Talihin yard1mile zayiat az 
olabir, fakat Suvladaki ace
ve Seddilbahirdeki SenegaJ
lilerle tam bir felakete de 
ugr1yabiliriz. „ 

Hamilton, bu kadar büyük 
f edakärhklarla i§gal edilen 
mevzilerin tahliyesine neza
ret etmek istemediginden 
kabine, Lord Ki~ner vas1ta
sile onun Makedonya ve Yu
nanistanda bir seyahat yap
masm1 ve bir rapor vermesi
ni istedi. Y erine de Sir Cbar 
les Moore tayin edildi. 

Bir ka~ gün sonra da, ma
hallinde kati bir karar itti
haz eylemek ü:iere bizzat 
Ki~nerin <;anakkaleye git
mesine karar verdi. 

( Arkas1 var ) 

Düzeltme 
22 Haziran tarihli gazete

mizin 4 nci sahif esinin 6 nc1 
sütununda f zmir ikinci hu
kuk mahkemesinden geien 

ilänm 19 nci sabrmda 6-7-935 
konulacag1 yerde 5-6-935 ya 
z1lm1~hr. Özür dileriz. 

Riyaziye 
Frans1zca 
Dersleri 

anlam1yacak ne var, sanki?„ Bana cihan de- zam1 Yolbedesteninde 43 No. Orta ve Lise talebeleri 
ger zevkler saadetler veriyorsun; fakat ben 
tamamile senin olam1yorum! . 

- Ne demek istiyorsun, Allah a§kma? 

- Hälä m1 anlam1yorsun? Sadece senin 
olmak, seninle ya~amak i~in kocamden ayr1l
mek istiyorum, arhk! iyi olur degil mi?. 

Akla gelmiyen bir ~ey 
Dogrusu„. Adamar bunu hi~ akhna getir

memi§ti; halbuki bu kadm kendisini tamamile 
eline alm1§ bulunuyordu! 

Mamafi: 

- Ben de boyle bir §ey isteyorum. ama. 
Kocandan nas1l ayrilacaksml. Bunu dü§ünü
yorum. 

- Niyetim, bir daha yanma dünmiye
cegimi kocama bildirmektir. 

1 
Bidayet ham agzmdaki magaza 

1 ya nakl~ttim. En ucnz fiatlarla 
1 

saat almak veya saatlarm1 
tamir etmek istiyen mü§teri-

lerimin bu yeni magazam1 da 

§ereflendirmelerini yalvarir1m. 

Tamirat teminatb olup 
muallim, zabitan, memurin ve 

talebeye tamirat yüzde 20 
iskontoludir. 

Bir tecrübe her tavsiyeden 
muraccahhbr. 

(HISAR CAMi) 

Y olbedesteninde 
43 No. saat~1 

TEKIN KUBILAY 

velilerine 
Riyaziye derslerinäe geri 

kalmt§ talebeye ve az zaman

da F rans1zcay1 ilerletmek is

tiyenlere tecrübe görmü:z ve 

verdigi derslerden pek ~ok 

faydalar görülriiü~ bir mual

fün hususi ders vermege ba§
lami§hr. 

istiyenler: ldarehanemize 

müracaat edebilirler. 

Adres: 

Hühiimet kar§Jsmda 

bayii bay Ali Kemal 
1-10 

pul 
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KUVVET i~ kuvvet kudret ve Ferit Sulfatas1 
istah1n artar s1hhat. 

S1t1naya tutuln1az, ~ayet s1tn1ah 
isen <;ab1 k kurtulursun halis 

~ UR U B U "~ afiyetin yerine gdir kullan 
~;.~ ~~~rir.·;-~1111111!~---z~---.----.-G--*„t~L~~-rll'.!ll!N!Uc·;E---*.:'lf!l*!;~!U!l;~_:Jc.:Ail;t-,~-~ ~~B; L ·s: -AY-

ve kuvvetlioir 

l\1~ltklar1 atar ve vazhk elbiseleri lizi a.rar1z 
Yaz11k clöise yapbnrs~n1z bunu zevk, keyf ve ne,e ile 
ftyinebilmek i~in her halde hükümet konag1 kar~1smda 

Mellmed Zeki ve biraderi 
'erzihanesine koi;;tmuz. Siz.e bu yüksek ~ 
sanat 111üessesesini tavsiye ettigin1iz ~ 

i~ip l:iize de te~ekkü r edeceksiniz >+ 
~~:,:~ ~~=Pl=i8 

„ 

~Nihayet kurtuldum 

Bi 

G 
R 
• 1 

/ 

. . 
1~, ba~ agrilarindan hayatun dain1i bir azap 

tan iba retti. Fakat gripin heni bu 
1ztJraplardan kurtard1 

Hamak ustas1 geldi~ 

Y az1n bogucu s1caklarmda, bah~ede sayfiyede ho§ca vak1t 
:~~irmek i~in bir tane hamaga ihtiya~ vard1r. Karyola i§ini 
arur her boyda hamak, ~e§it av torbalan, pazar fileleri, 
~~r filelerini Yol bedestan No. (3) E. Ruhi Taga ticaret
~tsinde bulabilirsiniz. 

„ YALNll ME$HUR 

DOUf D PlAV 
TRA$ Bi(AllLARI 

NULLANINIZ 

BÖCEKLERI 

BLACKFLAG 
las mouches, 1noustlques, cafards, fourml„ punals••· puc•• 
et tous autr„ lnsectes pemlcieuJL lnstant•nitmentl Son •m· 
ploi est N n• danser ••• 11 n• teche p•a„.ne lai•• • aucune odeur. 

UMUM DEPOSU: 

c· 
2 inci kordon No. 88 Telefon 3306 

Ucuzluk Sergisinin ~e~~t1:ri "'******:)tc1cx~:lc1c1cb\'::k:ldc**-.~* 
V E ~ lz " 

Büyük Tenzilat1 . ~ 
Tuhafiyeye ait bütün ihtiya'rlanmz1, bediyeliklerinizi e§i « Oto büs, Kamyon ve 
görülmemi§ ucuz fiatlarlar izmir hükümet caddesinde 1 ~ T •• h S h• } • 

Sen1si Hakikat 1 « enezzu a lp e r1ne 
Ucuzluk Sergisi nden ahmz , ~« Uzun y1Hardanberi bütün markalar1 ta~1yan otomobil-

1erin her türlü tamir i§lerindeki bilgi ve emegime karft 
Sayg1deger mü~terilcrimizden gördügümüz bü,yük ragbet « bir ~ogunuzdan gördügüm yükseK güven bana bä,h 

ten ald1g1m1z ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek c;ok » 
;n ba§ima bir garaj ~~mak istegini verdiginden scvdikle-

~e~itler getirdik. J•~iatlarim1z ~ok ucuz olmakla berabcr pa- « rime ve sevildiklerime temiz, ucuz, ve ~abuk i!} yapmak 
zarhkhk yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht ya~lanmzl ve <t( 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. « ic;in GAZI BULVARINDA Ziraat Bankas1 sirasmda 

Alacagmiz mal her hangi bir beple i~inize yaramiyacak « 8 Numarah GARAJI a~bg1m1 sayg1lar1mla bildiririm. 

olursa yahut ba§ka yerde daha ucuz bulacak olursamz jj 
-n Sab1k ~avrole Garaj1 Makinisti 

zeri getirir paramz1 tamamen ahrs1mz 41( ATÄ SINMA Z 
Satt~lann11z her vak1t niuhayycrdir +c 

1r;•f'+~1r;ii11;Q1~111;.111i;111„111ri;- 1i;i1 1i;m~oi;1in_;111~'ll1i;~11;q1i;t111;qr.r•l 'V'YY'V''V''V''V''V''V''V''V')!C'V'Y'V"V"'V''V''V'!Y-----v"Y~Gf: h1n1U:::ahb1u!l~u1l.lhn1lllhu1llh11"1llhudl~llholll 11. ,1Uh1q1llh1ut1llliudllhn1llll.;;JJJlhu1llh11dllh1ulll::O..S ... „ .................................................. t .......... „ ............................. „ ......... „ 
t!i EML.ÄK VE EYTAM f~l ' 
~ B ANKASI ~:j 1 YÜKSEL RAKISI 
~ ~ I 
f!! Mütekaidin maa§lar1n1 ~!l Az zaman zarf1nda Kabaday1 
11·~ • k d ~'C l 

~~!·~'~"'"qlP""'l'''"llll''"'lll'''!'ll~"'~'"'l~~.~~.t~··qq,~~,,~!iJl ... ,1 """P'"''' .~ ,, •• 1(1, ••• q"""''~•; rak1s1 kadar yükselmitfir ,l ., • •••••••••• .•••.•••••• c. •••• s 
• ~'11j;ijjll11•lilh1idlluu dlll"'"01urulhi"'lll~dnl1., U1„1Jl b1Udl b111ill!l.Oidh.„1dh1o.1ah1u1ll • k11;rd • li.1111fh1111dl11 ... 1l::. -= I 

Yaz1n s1cag1ndan korkmay1n1z ~~~~~~':@:~:·::0::0::-.:H~~A
. K1~m 1s10mak_ i~in belki k~mür z~~met.~ni .~ekt~n~z, fakat ~ TA yy ARE SiNEMASI Telefon. • 
yazm, s1caktan 1~kence ~ekm1yeceksmu:: ~unku, ehmzde, ce- ~ B U G O N 3151 

binizde. gezdirebibceginiz, masamzm, yatagm1zm kenarma ~ i .. .. v • • V 

·1· t" b.l v • • • • • • ·f b. 1 t"l ~ t•• .. h ~ stanbulda bu sene buyuk ragbet goren ve ~ok Qeie· 11§ ire 1 eceg1mz mim mm1 ve zan 1r e van 1 a oru er ~ ·1 'k" b .. ··• f·1· . . . ~ m en 1 1 uyul{ 1 im 
saat i~in 1mdadm1za yeb~ebilecektir. ~ . ~ 

Sat1s veri : Izmirde Suluhan ~ 
~ ( Al01anca sözlü ) 

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

t1caretanes1 1r ~ Bir günlük kiba r kad1n 
~tlllltli!iidllllliil!illt ;i. clainl!!i11'1.ll!!!: 1tm!l1 ... i11l11n.rtl:dt111ml!11lt1imln1imit111!'1i!D!l 11!11l111!~ ~ (Frans1zca sözlü) 1 Elektrikli.~ran1vay deposu kar~1s1nda i ~ On sinema y1ld1z~~1~ bi~ _arad~ ~evird.i~leri mevsimin en 

~ G U Z E L Y A L J ~ ~ buyuk f1hmlermden bin 
fj ~~ AYRICA: 

~ Deni·z ß ) A Jd ~ ~ F 0 K S ... ~ ünya havadislcri 
@ 8DYO arl ~l 1 ~ ~ DIKKAT: Sinemam1z bu haftadan itibaren Cumar· 
(i izn1ir ßc]cdiyesinin her türlii sihhi ve ~ ~ tesi ve Paz~~ günlcri müstesna •1 

VENEDiKTE 

~ ~ ~ ~ hergun saat 16 da bqlast!t 
c @ f e ni ~artlan haiz ve 124 oday1 havi, ka<l1n ~ ~ s E A N s L A R 9'8 as 3 ve erkek banvolari bu mcvsin1 ic;in ac;1l- ~ ~ Hergün: 16 - 17,40 - 19,30 - 21,15 · ur 118 .11 

E1 " ~~ ~ Cumartesi günü: 12,30 - 14 - 16 (talebe seans1d1~~r .... "!!!!'tiN 

~ m1~tJr. ~ ~ Pazar günü: 14 de iläve seansi. 

0 i Halka~mar Du~ Tesisatl VARDIR lt' ~ (~ar~~m~, Pe~§embe, Cuma -~ünle~~ son 21, 
~ ~ suyu .1le .. .. ~ . . . . . ~ ~ "Bir gunluk k1bar kadm„ d1ger gunler " e 

~ Elektrik, her turlu 1stirahat esbab1 temm ed1lm1§hr ~ ~ gece„ gösterilir. Serin bir salon, .,.- U ~IR-lr.-'~ 
(i F• t) U d ~ M lki büyük filM'.l -0'110 1~~ ~ 
fj 1a ar cuz ur ~ M FiATLAR : 25 - 35 - 50 kuru~tu ~ ,~ •. .._ ___ 

~~,„ •• ~ •• 1,t1•!••••''•lfll•GI'1''1l'1l•~ ~m-11 • • • • Her yerde satihr. Markaya dikkat 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-J ..J_~~~ 



Sahife 6 ( HaJkm Seitf ) 
WH 

K1zllay haltas1 
------~~~~oooo~~~~~~~ SONDAKIKA 

Analar, Babalar, Karde1ler! 
Bu gün ~k sevin~liyim. i hi~bir zaman seyirci kalma-

0 kadar ki; sevincim belki ·mahy1z. Hepimizin yapacag1 
bepinizinkine bedeldir. <;ün- ufak, ufak yard1mlarla bir-

Kurakl1k tehlikesi kalmad1 Orta Anadolu 
m1ntakas1na hol yagmurlar dü1dü 

istanbul 25 ( Özel ) - fiava Rasad merkezlerinin verdikleri malümata göre kurakbk 
hükum sürmekte olan Orta Anadolu mmtakasma hol yagmurlar dü,müttür. Bu m1ntakalara 

kü; bugün K1rm1z1ay1n birbi- ~ok hastalar1 iyi etmi~ ve 
rine yaklatan kollar1 arasm- daha bir~ok faydah i§ler gör 
da bannan, yoksul, kimse- mÜ§ olacag1z. Yalmz bundan kurakhk tehlikesi kalmam11br. 

sizlerde, sevin~idir. Q Kir- sonra Hiläliahmer bayrag1 
m1z1ay ki, milletinin ugrad1g1 altmdan ge~erken göksümüzü ik ufac1k bir felikete yeti1mek kabartacag1z. <;ünkü o bay-
i~in kanatlanm11 bir tayyare rag1 ya§atan yaln1z sizler de-
olur. Ölüme yakla,anlart el- gil, ayni zamanda bizleriz. Vilayeti Iag

vedilecek 
lerinden tutar kaldmr, ölüm- Ya§asm Türkiye Cümhu-
den uzakla1bnr. Bunlar gine riyeti; Ya§asm K1rm1z1ay1m1z 
bizizdir. 0 halde görüyoruz Ya§asm Gazi ve Türk. .. 

Istanbul 25 (Özel) - i~ 
bakanhgmdan ahnan bir ha
bere göre, Bilecik viläyetinin 
lägvelmesi muhtemcldir. 

ki; K1rm1z1ay yalmz bizim Fevzipa!la mektebi sm1f 
i~in didiniyor. Bnna kar§I " 3 „ talebesinden 269 
bizler, bu hay1r cemiyetine Türkaän Mustafa 

P;11 ri;q P.;11 ll'"'ij II' ~ 11•·~11 
b.1111 llldld lnntd lli~ „- ...... hi~l 

italyan - Habe§ uzla§mamaz Yunanistan 
300 tayyare 
Alacak 

l1g1 ve Süvey§ kanal1 
Kahre - El Belag gaze- 1 

tesinin bir yaz1s1: 
maddesine istinaden 1888 
muahedesinin ahkäm1 hüküm 
den dü§mÜ§ olur. ftalyan-Habe~ anla~amaz

bj1 dolayisile ve bu iki dev
Jet aras1nda bir harb zuhur 
ettigi takdirde ars1 ulusal 
bakimdan bir önemli mesele 
pkabilecektir. Bu da ltalya 
sOeJ kuvvetlerinin Süvey§ 
kanabndan ge~mesi mesele-
"dir SI • 

Bu 6nemli sorar lngiliz 
avaip · kamaru1nda mevzuu
bahi1 olacakbr. Eaas mesele 
1udur: 

Sih'eyt kanah hakk1nda 
1888 yihnda akdedilen mua
he4e ahklma baki kalacak
IDl? Bunu iyi anlamak i~in 
alualar sosyetesi pakb ah
klm11un tetkiki liztmdrr. 

Bu pakbn 20 nci madde· 
linde deniliyor ki: 

( ' 1)luslar sosyetesi, üye
lerioden olan devletler, ulus 
lar •osyetesi misak101n yap1s1 
ile kU miaakdan evvel yap1I
m1t bulunan ve bu misak 
ahkim1 iJe tezat te1kil eden 
blit&n anla,malar1n hüküm
leri dütmQ.f olduklann1 be-

ltiraf etmelidir ki, lngiltere 
gayet mühim bir vaziyet liar
§Ismda bulunmaktad1r ve ln
gilterenin güdecegi hareket 
yalmz insanhk bak1mmdan 
degiJ, ayni zamanda bir harb 
zuhurunda ltalyan süel kuv
yetlerinin Süvey§ kanahndan 
ge~mesi imkäm ileride endi
§eli bir müsabaka te§kil ede
cektir. 

Uluslar sosyetesi misak1mn 
ahkäm1 bu hususta gayet 
a~1kbr. lngilterenin Süveyf 
kanahn1 ltalyan süel kuvvet
lerine kar§t kapamas1 hakh 
olacakbr. 

Lort Krumer 30 y1l evvel 
bu faraziyeyi teferrüs etmi§
tir ve 1888 muahedesi ahkä
mmm tadilini istemi§tir. N1sir 
hükumeti, bu endi§cJi durum 
kar§tsmda dikkatle davran
mahd1r. ve Süvey§ kanahnm 
egemeni s1fatile haiz bulun
dugu hakk1 muhafaza ve 
müdafaa etmelidir. 

istanbul 25 (Özel) - Yu
nanistan hükumet hava siläh-
larm1 mühim surette arbrm1-
ya karar vermi~tir. Bu mü
nasibetle havc. bakanhg1 bir 
proje hazirlam1§br. Bu pro
jeye göre, Yunanistan be§ 

sene zarfmda 300 tayyare 
alacak ve bundan ba§ka da 
bir~ok hava istasyonlan vü
cuda getirecektir. ---oo----
Alman 
Gazetecileri 
Atinada •• 

Atina ( Özel ) - Alinan 
gazetecilerinden 11 kitilik bir 
grup ba§larmda d1§ matbuat 
i§leri direkörü bay Bad oldu 
gu halde buraya gelmi§ler-
dir! Alman gazetacileri bu
rada 10 gün kadar kalarak 

esk. eserler hakkmda tetki
kat yapacaklard1r. 
~ l!!;:JI P1

"
111 

~ lhu1JI li!rd 

yan ederler ). 11~, l R 
lngiltere, uluslar sosyetesi I I ad n1 

llyelerinden olmasi hasebile, 
Sivey1 kanah hakk1nda 1888 
ydan8a akd eclilen muahe
deyi, oluslar soayetesi misa
k1na muhalif gördügü tak
dirde, ligvedebilir. 

Ulualar 101yetesi pakbnm 
· 10 UDcu maddesine göre, 

aluslar aosyetesi üyesi olan 
hvletler diger bir üye dev
letin varhitn1 ve siyasal er
ginlifi her tecavüze kar,1, 
müdafaa ve muhafaza ede
cektir. 

ltalyan1n Habetistana kar11 
~tttijn hareket uloslar mi-
1ak1 abkimana mugayir bir 
barekettir. 
f ngiltere uluslar sosyetesinin 

en muteber üyelerinden, mi
sakan 20 inci maddesi ahkä
m1 tatbit edilmeli ve bu hu-
1usta liz1m geien ~iddetJi 
tcdbirler ahnmahd1r. Bu ted
birl~r aras1nda italyan harp 
remiler.ioin Süvevy§ kanahn
dan ge~meleri tedbiri de var
d1r. Bu suretle misakm 16 c1 

~ 

felefon 

No. 

Hayriye yüzvermeyince b1~a
g1n1 ~ekerek üzerine sald1rm1§ 

Dün Tepecikte Sürmcli , Hayriyenin §iryanlan gesildi-
sokagmda bir hädise ol- gi i~in derhal bunlar dikilmi§ 
mu,tur. ve kadmm bayah kurtard-

M uhiddin nammda biri mt§br. Osman ve Muhiddin 
dostu Mebmed k1z1 22 yaf • 

1 
dün ifadeleri ahnarak sonra 

lannda Hayriyeyi agir suret- tevkif edilmi§lerdir. 
te yaralami§br. 

Yap1lan tahkikattan anla
t1ld1gma göre, Hayriye bir 
zamandanberi Muhiddinin 
dostudur ve epey parasm1-
da yemi§tir. Fakat son za
ruanlarda Hariye Muhiddin
den yüz ~evirmi~tir. Bunun 
üzerine Muhiddin yamna· ar
kada~1 Osmam alarak Umum
haneler sokagma gitmi§ ve 
Hayriyenin sokaga ~1kmasm1 
beklemi§tir. 

Kütüphane ve 
müzeler 

- +·eo•-
Pazar günü kapah 

olacak 
Müaelerle kitabsoraylar 

(Umumi kütübhaneler) evelce 

Cuma günleri halka a~1k bu
lunurdu. Kültür bakanhgm-

dan geien bir bildirimde yeni 
hafta tatili kanunu geregince 
müze ve kitabsaraylarm Cu
martesi günü saat on ü~ten 

§onra ve Pazar günü halka 

Saat 23 de Hayriye bir§ey 
almak i~in sokaga ~1khg1 za
man Os-:?an kadmm üzerine 
sald1rm1§ ve kollarmdan s1k1 
~nk1 tutmu§tur. Bunun üzeri-
ne b1~ag1m ~eken Muhiddin a~1k bulundurulmamas1 läz1m 
Hayriyenin üzerine ablarak gelecegi bildirilmi§tir. 
bi~ag1 kadmm bacaklarm aamm••·mm~ 
s&pl~maga ba,1am1.§br. . ~ (Halkin Sesi) ~ 

81raz sonra yeb~en pohs- ~ „ ) ~ 
1 H h 

. . b" kl' . k 1 Hergun (6 sayfa ~1kacak 
er a r1yey1 1r 1mge a - h d (100) 

..1. k „ t . 1 . k ~ ve er yer e para UJrara mu ecav1z en ya a- bl kb 
1 

• • sa aca r. „. J.Jlr e_ 

erez tiit erl 
~----~--------0000-------------------

Y agmursuzluktan tamamen 
denecek derecede bozuldu 
istanbul, 25 (Özel] - Atina ve Selänikten geien haber

lere göre Serez mmtakasmdaki tütün zer'iyah kurakhgm 
tesirile hemen tamamen denec:ek §ekilde bozulmu§tur. 

Zarar ve ziyan, onlarca milyon tahmin edilmektedir. 

Elen ba§bakan ve sü bakan1-
n1n seyahatlan 

Atina ( Özel) - Sü bakam General Kondilis Roma ve 
Belgradda yapacag1 seyahatm program1 i~in bay <;aldaris 
ile görü§mü~tür. Ne§redilen bir tebiga göre, General Kon-
dilis 8 Temmuza dogru Romaya hareket edecektir. 

General Kondilisin seyahab 10 gün kadar sörecek ve 
a vdetinde ba§bakan istirahat i~ila Almanyaya hareket ede
cektir. 

Azl1k vak1flar1n1 evkaf ida
resi kontrol edecek 

Istanbul 25 ( .Özel ) - Rum, Ermeni ve Yahudi vak1f
lannm Evkaf idaresi tarafmdan kotrol edilmesi kararla,-
tmlmi§br. 

1i;11 1';11 "'•'II ~.' F'i+l „.„ r.+1 1~11 
ll1oo~I 11,„.~ hmdl lt„;.it !':...:: f,)'.j e:':= 11...,11 

~iMENDiFER ARZiYESi ___ „„ 
Teciminlerin lehine bir 

§ekle sokuldu 
Bir senedenberi Devlct elile 

idare edilmekte olan Kasaba 
Demiryollarmda e§yamn bek
leme müddetleri yeniden ar
brlmi§br. 

Navlunu veriJmek ,artile 
zahire ve emsalinin bir ay, 
ve sair emsalinin de 15 gün 
ambarlarda para vermeden 
beklemesine müsaade edil
mi§tir. 

Trakyada 
§iddetli yagn1urlar, 
Vardar nehri ta~tt 
Istanbul 25 (Özel)- Selä

nikten son alman duyum-
lara göre, Trakya mmtaka
smda yagan yagmurlar tah
minlerin fevkinde zarar ver
mi§tir. ~iddetli yagmurlar-
dan vardar nehri tatm•§ Yu-· 
nanistan ve Bulgaristamn bu 
mmtakada tütiin mahsulleri 
harabolmu,turJ 

Papa Eftim 
müsaadc edildigi halde 

ruhani elbise 
geyn1eyor 

istanbul, 25 [Özel) - K1-
yafet kanunundau sonra, 
ruhani elbise geymesi ken-
disinc müsaade edilcnlerdcn 
Papa Eftim ~u söz!eri söyle
mittir: 

"Lüzum görmedikce rubani 
elbise geymeyerek sivil ge
zecegim. 

Harp 
malüllerine 
~,000,000 tütün ikra
n1iyesi dagttllacak 
Istanbul 25 (Özel) - Harp 

malüllerine 2,000,000 lirahk 
tütün ikramiyesi dag1bla
caktar. 

Zahireler bir aydan fazla 
hangarda kald1g1 taktirde 
30 günden sonra her on ve 
küsuru gün i~in beher yüz 
kilodan 1,30 kuruf. 

Zahireden ba,ka e§ya i~in 

15 günden sonra her on ve 
küsuru i~in beher yüz kilo
sundan 1.20 kuruf ücret 
almir. 

E 

Menemende 
spor 
hareketleri 

Menemen (Özel) - Kar
~1yaka Y1ldmmspor geo~leri 
23-6-35 Pazar günü Meneme 
ne gelerek Menemen gen~leri 
ile samimi bir ma~ yapm1,
lardtr. Ma~ta her iki taraf 
sonsuz gayret sarfederek 
birinci haftaym1 bir bire be
raberlikle bitirmi~lerdir. 
Ma~ ge~ ba1lad1gmdan 

baftaym aras1 be~ dakika 
bile devam etmemi§ ve be
men oyuna ba1lanm1' Mene
menliler ikinci baftaymm yir 
mi dördilncil dakikas1nda 
gayet düzgüu paslarla Ytl-
d1rimspor kalesine inmitler 
ve tak1m kaptam Bay Hü
seyinin ince ayagile ikinci ve 
son galibiyet gollerini atm11 
lard1r. 

Bundan sonra oyun ~ok 
canlanmtf Y 1ld1r1msporlular 
muhakkak beraberligi temin 
etmek i~in canla bqla ug
ra1m1ya ba1lam1, isede Me
nemen müdafaas1n1 bilbassa 
Halil ve Abdullah ge~miye 
mnvaffak olamam11 ve bu 
suretle neticeyi degi,tireme
mi§lerdir. Oyundan sonra 
Karf1yakalilar haraketle u
gurlanm11lardar. Menemen 
gen~erini tebrik ederi&. 

25 HAllRAN , 

11•1• 
Ta1la 

Yaralam1t 
Dnn saat 18 de lki~ef'I" 

lik A1mabmes~itd cadd~· 
de Mustafa oglu Cavid, Mai' 
laza Kileray1 ta1la bapacia' 
yaralam1' oldugundan yak'. 
lanm11br. 

Y ankesecilik 
Dün saat 13,30 da Ke~ 

ciler caddesinde 1ab1kal 
dan Durmuf oglu Y a 
Mahmut ogln Talibn cek 
cebinden 89 kuruf par••" 
yankesecilik suretile a11rdr 
gmdan yakalanm11ttr. 

Mantarc1l1k 
Dün saat 18,30 da Als-' 

cakta erkek lisesi arkasudl' 
Ali oglu ~evketin önüne ~ 
kan iki §ah1s tarafmdao ol 
lira parasmm mantarc~ 
suretile abnd1g1 1ikiyet e~ 
mit ve davacmm verdir 
etkile göre bunlarm HO•" 
yin oglu sab1kah Hasap j1' 
!brahim ismindeki kim~ 
oldugu anla§ilarak tahkik• 
ba§lanm1,br. 

Bugday sat1f 
Sati~ az, Fiatlar 

yükseliyor 
Dün ~ehrimiz borsas1nd' 

bugday üzerine pekaz satt! 
ol111u1tur. Söylendigine gör' 
bugday fiah biraz daha y 
selmittir. Borsada 7 ku 
tan U1ak bugdayi arandl 
halde bulunamam11br. eul 
day fiatlar1 5,75 - 6,10 arl 
smdad1r. Dün 218 ~uval bei 
day sab11 olmu,tur. Meri' 
ve Adanrda ayni zamao~ 
lstanbulda bugday fiatl 
önemli miktarda dü1mnt~ 
Bugünlerde piyasaya 6n~ 
mikt:arda yeni mahsul gr 
mesi bekleniyor. Bd takclif 
de fiatler de dü1ecektir. 

Asksri 
Lisesine Gireceklef 

lzmir Askerlik ~ubeslnW. 
Kankkale Askeri S 

lisesine kayt muamelesi 
lam11br. A,ag.daki f& 
haiz olanlann istidalarile f 
beye müracaat etmeleri III 
tebin yaln1z dokuzuncu s 
fma (lire birinci s1n1f) 
orta mektebi bitirenler , 
mr. Sivil Sanat mektebi 1" 
tirenlerden müsabakaya 1"' 
zananlar tercih olunur. 'i 
lar115, 19 olmas1 terki ta 
edenler kabul edilmez. 

As. ~· ~ 

J;~:J 
1 LAN; 

Muiz Benedava konko 
tosu komserliginden: 

lzmirde kumoglu ~arfl 
da käin 7 numarab ma 
sahin Muiz Benedavan1n 
caklarile konkordato a 
i~in izmir icrafreislinde~ 
müddeti 12 Haziran 93S 
rihinde hitam bulan mtibl 
daha on be1 gün temdid 
ciigi, ve ge~en defa ala ·,I 
hlardan bir k1sm1mn lzio1 ~
bulunmamas1 ve bor~llJ!I ~ 
talebi ile tehir olunan esb~ 
matlup i~tima101n 27 HaZ1 

' 

935 tarihine müsadif perl ~ 
be günü saat 16 da 1 
Ticaret mahemesi aalo• 
akteclileceji illn oluut• 


