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essiz Türkiye: 
Ge~enlerde bir gaiete yaz 

nu~; ba~ka mem?eketlerde 
lll1z1kac1lar i~sizliginin önüne 

ge~mek i~in bir sürü tedbir 
almi§lar. Biz de almah imi
§1zl 

Biz alaturlrn muzigi b1rak
hk. Yabanc1 müzik tak1mla· 

t1da Türkiyeden ~1kh. Bu
günkü lial ~udur: Türkiyede t 

oturulup dinleoilir ya bir, ya 
iki müzik tak1m1 vard1r. 

Bizc, yalmz zevk almannz 
i~in degil, büyük y1g1m bnti 

lllüziginin sesine ah§tmnak 
i~in yüzlerce müzik talnm1 
liz1m. Gazino müzigil 

Bu tak1mlann herbiri an
cak uzun yillarda yeti§ebilir; 
b.ele ortada epey göreneklcr 

aralar1nda san'at önürae~ligi 
olmazsa, uzün y1Ilardan sonrn 
gcne yeti§miyebilir. 

Türkiyenin kusurlarmdan 
biri, sessizligidir. En büyük 

tehülerimizin köylülügü bun
dan ileri geliyor. Gazeteler, 
bizde tiyatro ve muzik ar
tistleri varmt§ da, onlnr1 ya
banc1larm önürde§liginden 
koruyormU§UZ gibi, bir hava 
Yarathlar. $imdi, lokanta ·1e 
razinolarda muzik ba§lad1g1 
lakit, zevleme degil, insan
dan yemek havesi gidiyor. 
llüyük halk y1gmlar1m bah 

lttüziginin sesine ah§llrmak 1 

i~in, kesin &tedbirler almak 

laz1md1r. Büyük san'at i~in 
l)'n, kü~ük ve gündelik san'at 
i~in ayril 

Beyük san'at i~in, Konser
•atuar i1lerini Kültür Baka • 
ll1tn1za b1rakahm, fakat sik 
•tk, aram1zda, yüksek yaban
C1 truplar ve artistler görme-

Uyiz. Kü~ük san'at i~in de 1 
birka~ yil i~in hi~ olmezsa 
büynk tehirlerimizin birka~ 
Otolinde, gazio~sunda ve lo· 
ltantasmda, halk1 en yakm 
'tslerJe hab müzigine yak
'-ttiracak, tak1mlar bulun
d1.1rtmaby1z. 

lstanbula ve Türkiyenin 
ateki tehirlerine yabanc1la
l'\n gelmesindcn bahsederken 
bu yabanc1larm, istanbulda 

•e Türkiyenin her ~ehrinde 
'llüziksizlikten yand1klan01 
•ayliye söyliye aram1zdan ay
t'tld1klarm1 habrlamak istemi 
)oruz. F. R. ATA Y 
~„mmmm111 

Ad1n1z1, " K1z1lay „ Ce- ·~ 
ltliyetinin kütügüne yaz„ U 
dtnn. ~ 

Y 1k1lan yurda "K1zllay „ ~ 
~Ofar. U 
~~:::m•• ~J;::t;SJii:::t:iil~ 

l ar1nak§am 
l<arftyaka ~ehir gazino

'llnda K1z1l Ay tarafmdan 
~~tilecek eglenceli ve ne~eli 
hrdenpartiye gitmek firsan-

kaybetmeyiniz. 
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M u h a l i f l er "kral gelirse, onu 
kovacag1z" diyorlar 

Ati1!~. (ÖzeJ) - Liderleri 
M. P npanastasiyonun here
ketinden önce toplanan i~~i 

PAPANASTASYO 

kik etliktcn sonra gazetelere 
bir teblig· vermi~tir. 

Bu tebligde memlekctte 
ortaya bir rejim meselesi ~1· 
kanlmasmdan dolay1 partinin 

duydug u teessürün büyük 
oldugu anlablmakta, Kralm 

gelmesinin i~ i~lere foydas1 
olmadtktan ba§ka Yunanis
tanm d1~ durumunda da fe
nahklar doguracag1 söylen
mekte, eger Kralc1lar Krall 
getirmege kalk1~trlarsa Cum
huriyet~ilerin onu tekrar ko
vacaklar1 bildi rilmektedir. 

Atina ( Özel ) - Bir Av
rupa ve ya Amerika seya
hatine ~1kan M. Papanasta-

siyo hareketinden evvel Cum 
hur reisini ziyaretle veda et· 

ve ~ift~i partisi general Kon-1 
dilisin diyevinin rejim mese-
lesinde yaratbg1 durumu tat-

mi~, bu rnünasebele kaU1g1 
kat'iyen kabul etmiyecegini 
söylemi~tir. 
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l\l!uhiddini kan dökmege sev 
keden sebeb ne imi§? 

Evvelki gün Tepecikte 
Hayriye isrnindc bir serma
yeyi Muhiddin ve Osman is
minde iki de!ikanhnm ag1r 
surette yaralad1gm1 yazm1§
b k. 
Ad~iye ve zab1tamn yap

bg1 tehkikuta göre cinayetin 
sebebi k1skan~likbr. 

Muhiddin bu kadm1 evvel-
den dost tutmu~ ve nekadar 

r;, 
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paras1 vaJsa hepisi de ye
dirmi~tir. 

Umumhanedeki bu kadm-
' dak vefa ve sadakat uman 
gen~, paras1 bitince Hayriye
den yüz bulmamaga ba§la
mI§ ve k1skan~hk da kalbini 
sarmi§ oldugundan bu cina
yeti tasarlamak ve nihayet 
tatbik etmege de muvaffak 
olmu§tur. 
[t) [•l [+i -= 
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GeneraJ Kondilis Romaya 
Ni~in Gidiyor 

Istanbul, 26 (Özel] Ge- mektedir. Ve bu seyahatin 
neral Kondilisin istifaya ka- sebebi temamen me~hul bu-
rar verdigi haberleri tahak- lunmaktaci1r. 
kuk etmemi§tir. General Bay <;aldarisin Almanya-
Kondilisin Kraliyetci Metak-
sasm gazetesi aleyhine a~b
g1 tah1dr davasmm gazete 
aleyhine netice verecegi an
la~1lmaktad1r. 

General Kondilisin Ro-
maya seyahat edecegi hak
kmdaki rivayet henüz tekzip 
edilmemi~tir. Bu seyahatin 
bir hafta sürecegi söylen-

-- 'ül~·· .._.....,.,._. 

Tütün 
Tütün tahmin komisyonla- 1 

rmm Temmuz ilk ay1 hafta- j 
smdan itibaren faaliyete ge~- · 
meleri kararla~br1lm1~br. 

Komisyon inhisarlarmm 
tahmin ettirilmelerine ba§• 
lam11br. 

General Kondilis 
ya temmuz nihayetlerinde 
yapacag1 seyahat, s1hhi bir 
zaruret icab1dir. 

ingiliz - Alman: bbüs 
Deniz Anla~n1as1 

f ngiliz D1~ Bak:m1 
SAMUEL HOAR 

Londra, ( Radyo ) Son 
ingiliz - Alman deniz anla§
mas1 ingiliz kabinesinde bir 
fik1r ayr1hg1 dogurmu§tur. 

ingilterenin Streza konfc
ransma sad1k kalmast taraf
tar1 olanlarar, ingilternin son 
harekctinden dolay1 itirazlar 
yapmaktad1rlar. ingiliz d1§ 

siyasetin•le bir buhran \:evir 
digi muhakkakbr. 

Berlin, ( Ö.D J - iugiliz 
AJman deniz konu§malarma 
i~tirak eden Alman murah
haslan bugün u~akla Ham
burga dönmü§lerdir. Alman 
ba§murahhas1 Fon M. Rihent
rop, Hitleri ziyaret ederek 
Londra anla§mas1 hakkmda 
mufassal malfimat vermi§tir. 

Bu münasebetle bu gece 
§U teblig ne~redilmi~tir: 

" 18 Haziranda ing11tere 
ile Almanya arasmda teati 
edilen notalar üzerine Lon
drada ba~hyan deniz konu~
malan tam bir anla§ma ile 
neticelenmi~tir. Bu konu§ 

] Sonu 6 mc1da ] -·-
Lavrens 
Hikayesi 

Lavrens 
Brüksel (Radyo) - Ge

~enlerde bir motosiklet ka
zas1 neticesi öldügü haber 
verilen me§hur Lavrensin öl
medigi ve halä ya§ad1g1 söy 
leniyor. 

Y eni haberlere göre, mi
ralay Lavrens son zaman
larda bir lngiliz yük vapu
rile Amerikaya gitmi§ ve 
oradan Habe§istan& ge~mi§
tir. ~imdi Adisababada bu
lunan Lavresin yamnda genel 
sava§ta lrakta yard1mc1s1 
olan Voltonun da bulundu
iu bildirilmektedir. 

~~--~~~~~--~-oo,~--~~----------~-

Yurdun korunmas1 icin 
mes'ud ~iftler filosu 

~ 

Ank~•ra 26 ( Özel ) -
Hava kurumuna yard1m 

i~i en genis 
ele aimml!/ 

Ülkenin her 

hir ö!i;üde 

bu!unuyor. 

taraf·ndnn 
geJen duynk!ar yu:rdda~
larm hava tehlikesiui bi

len üye yazilmaktaki CO§

kunlugun övün~ verecek 
dereceye ~1km1§ oldugunu 
gösteriyor. 

,Simdi ortaya yeni bir tek
lif ablmi!Jbr: Bu teklifi ya
pan!ar en kolay bir yard1m 
yolu bulmu~lard1r. Bu da ~u· 
dur: Evlilerle ni§anldar par
maklarm1 süsleycn altm ni-

~an yüzüklerini Hava Kuru
muna vererek bunun yerine 
Kurumun vereceg1 bak1r 
yüzükleri takacaklardir. Bu 
bak1r yüzülder yurd sevgisinin 
en eyi bir alämeti ola_cakbr. 

l!""'I 
I~ 

Hava Kurumuna b1rak1lacak 
olan altm yüzüklerin paras1 
ile mesut ~ifter fiJosu kuru
lacakhr. Hava kurumunca 

Lu t~klif kabul edilirse evli 
ve ni§anh yurdda,Iann ku
ruma terkedecekleri yüzük
lerin paras1 4 milyon lira ka
dar tutacag1 tahmin ediliyor. 

Bu parayla 70 - 80 tayyareli 
koskoca bir filo yap1labilir. 
T eklif tetlcik edilmektedir. 

•;q 
ll1Mid 

ihr et 
Levhalar1 

~y eni bir ~ocuk 
1 

Gümrük ve inhisar Bakan
kanhg1 tarafmdan ka~akc1h
gm fenahgm1 gösteren lev-

1 park1 

halardan be§ yüz danesi fl
baybga gelmi§tir. Bu ibret , 
levhalan köylere kadar da-
g1lacakhr. 1 

~arbaylak Salhane tramvay 
caddesinde bir ~ocuk bah~eai 
vücuda getirmege karar ver
mi!J ve bay doktur Behcet 
Salih bah~enin yerini tesbit 
etmi§tir. _....,...,_.t „ 

fj&m~·„~~m~· 

~ (Halk1n Sesi) ~ Orm~n yangmi 

~ H _ (6) yf k k ~ Ala§eh1r ormanlannda ~·-
ergun sa a ~1 aca k b" 3 t. ü 
h d (l OO) an ir yangm saa s r-

~ vet-' er kyt er e para ~ dükten sonra gü~lükle s~n-
sa uaca ir. .. •• •• •. 
~~-~lii:::..ta~li:.:X:ll durulmuftur. 
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Hangi nevi f utbolculardan ho~lan1rs1n1z? 
Ayaklar1 sert ve c;elik, dilleri yumu~ak 

ve nazik olanlar. 



Sahif e 2 

~~*~--***~*~**** 
~ MÜKAFATLI ROMAN BAY IBRAHIME 
~ - ~ 

~~llL3~[C]~~~~ 
Bunu Siz Bulaca s1n1z ~ 

Yazan: SIRRI SANLI 

J(~~JT-++ 

Tabiahn 
Bedias1 

17- ~'Ptt~~ 

En Giizel 
Ne imi§. 

~telek, ümid veren bir gi.ilün1sen1e ile 1n1nlda nd1: 
- Dikkat ediniz, kocan1 bizi görebilir.„ 

lpiyi uzun süren münaka- : den bekriler gibi bol bo1 
4alärdan, muhakemelerden i~iliyordu. 
sonra evlerinde yemek yi- Ev simsan o kadar ~ok 
mege gelecek tüccar bay yemi~. bilhassa o kadar t;ok 
Nedimi kabule hemde güler i~mi~ti ki yanm saat varma-
yüz, tath muamele ile kabul dnn otomobilin bir kö~esine 
etmege ve yemekten sonra- dayanarak ke?.disinden ge~ti, 
da onun otomobili ile <;e~- s1.zd1, uyudu tucc~r ba~w .Ne-
meye gitmege karar verdi- d1m Akann da 1sted1g1 bu 
Jer. idi.. Bunu~ üzerine ~öförüne 

Tüccar geldi, rak1 i~ildi, 
yendi ve <;e1meye gitmek 
üzere otomobile bioildi. Va
k1t ge~ oldugu i~in bay Ne
dim 1JU teklifte bulundu: 

- Bu hesabla 1hcaya sa
baha yakm varacag1m1zdan 
eve ugrayip lstanbuldan yeni 
geien bir iki ~ilek sepetiyle 
gece ayazmda istekle i~ile
bilecek birka~ tite eski 1a
rab alahm. 

Ev simsannm kafas1 iyice 
ti\tsülenmis oldugu i~in bu 
teklifi büyük bir sevin~e 
kabul etti. Bavan Melek te 
kifi dere~ede ne1'elenmi1 
oldugu i~in kocasmm bu se
~incini ~ok görmedi. 

TUccarm evine ugrad1lar, 
bir~ok meyve ile bir~ok §B· 
rap ve likör 1i1elerini oto
mobile yüklediler ve yola 
koyuldular. Urla önlerine 
geldikleri zaman denizin ruz
gär1 ile bir hayh aytlm11-
lard1. 

Ziya m1nldand1 ; 
- Gece ayazm1 hisset

mege ba1lad1m. 
Bu müjdeyi sab1rs1:zhkla 

bekliyen tüccar, sevin~le 
abld1: 

- Gece ayazmm ili~lari 
otomobilin i~indedir. 

Melek itiraz etti:: 
- Eger bir ikinci i~ki 

fashna ba1hyacak isek Urla
)'l ge~tikten ve <;e§menin 
daha tenha, daha ormanlar 
arasmda kalan 1airane bir 
ge~idinde bu i§i yapabm. 

Bu teklif alk11larla kar11-
land1 ve Nedim otomobilini 
büyük bir sür'atle sürmege 
ba1lad1. 

Yirmi dakika sonra otomo
bil durmu,, sepetler; paket
ler paketler, §iteler a~1lm1f 
a~'k havamn, temiz havanm 
verdigi ittahla meyveler, ~a
rap, Knnyak ve Likör ~i~e
lere hücum ba~lam1~h. 

Her meyvadan oburlar gi
bi bol bol yeniyor, her i\:ki-

Te§viki s nayi 
istif ade eden 
hiplerine: 

lktisat V ckiletindi::n: 

em1r verd1: 
- Sür otomobili. 
Melek kocas1 ile tüccarm 

arasmda bulunuyordu. 
OtomobiI hareket etmeden 

evvel, Nedim, Melege ~arabm 
konyagm, bir iki likörün ka-
r1~tmlmas1 ile vücuda geien 
bir nevi yeni icatd koktcyl 
vermi~ti. • 

Kadm bunu i\:tikten sonra 
gülerek m1nldand1: 

- Böyle gidersek biz de 
kocamm hahne dönecegiz. 

- Bu tabiatm güzellikleri 
ve tabiatm yaratt1g1 bu be
dialarm en nefisi kar§1smda 
i~ilmez de neyap1hr. 

Nedim, " bcdialarln en 
nefisi „ sözünü söylerken ev 
simsarmm kar1sm §iddetle 
gögsüne dogru ~ekmi§ti. 

Melek ümid veren, her§eyi 
vadeden bir gülümseme ile 
§U sözleri söyledi: 

- Dikkat ediniz, kocam 
görebilir. 

-Arkas1 var-

Par·s e ·ki tay
yare ~aru1§t1 

Paris (Ö.D.) - Bugün iki 
askeri tayyare ~arpI§br. 3 
zabit ölmü§tür. 

Ankara 
ist sy u 

Y eni istasvonu Ab
d urra hn1a n Naci gru

pu yapacak 
Ankarada yeni bir istas

yon binasi yapdmas1 karar
la§tmlmt§br. Y~p1lan müna
kasada Haydar ve ortaklar1 
828,000 Abdürrahman Naci 
Dimirag ise 777,000 lira is 
temi§lerdir. istasyonun yaptl
mas1 Abdurrahman Neciye 
b1rak1lm1§br. 

Yap1ya k1§ iptidasmda 
ba§lanacak ve in~aata 16 
ayda bitecektir. Y eni istas
yon yap1lmca §imdiki y1k1Ja
cakbr. 

k nu undan 
•• muessese sa-

Sanayi Müesseselerine gönnerilmi~ oJan sualvarakalar1 
mucibince tertip edilecek 1935 senesi i~ cetvcllerinin be~ 
nüha olarak tanzim edilmesi ve bir nüshasmm vekaletimeze 
gCSnderilmek üzere en ge~ 117 /935 taribine kadar postaya 
verilmesi, diger dört nüshasmm ise yine ayni tarihe kadar 
mahallin en büyük Mülkiye memuruna verilmesi luzumu 
ilin olunur. 1473-1883 
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· talyay1 su~lu ~1karanlar 
--------ooo••• 

Habe~istanda nizarn ve in tizan11n yerine gcl-
mesi ingilterenin pe~inde ko§tugu an1avtlr 
( Daily MaiJ: ) 
italya ile Habe~istan ara

smciaki aynhklar1 halletmiye 
ugra§makta olan baril? ko
misyonu dün ilk defa olarak 
Milänoda toplanbs1m yap
mI§hr. Fakat baz1 yalmz 
sevkedilmi§ halk bu memle
kette har1I hanl yangma kö 
rükle ko~makta devam edi
yor. Avam kamarasmda adet 
olan ( Vihitsun tide ) pas
kalyas1 tatili takriri, tek 
dnrm1yanlar tarafmdan ltal
yanm Habe§istandaki siyase
tine §iddetli bir taarruz ve
silesi olarak kullamlacag1, 
anla§ilmi§hr. Dost bir dev
lete ve büyük Britanyanm 
eski bir müttcfikine yap1Inn 
bu kabil delice demokrasi
yonlardan ziyandan ba§ka 
hi~bir §CY beklenemez. 

Bu hareketler, bir defa 
Habe§istana yard1m temin et-

mez. Yalmz onu italya'mn 
hakh olan isteklerine kar~1 
ümitsiz bir mukavemete sü
rükler, ayni zamanda da ltal
yada bu memleket alayhine 
bir lfo~nutsuzluk uyand1rma
ga yarar. 

ltalyan milleti maksatmda 
da tarn bir ciddiyet sahibi
dir. Ve cahilane yap1lan baz1 
tenkitler ve dar1lmalara bu 
millet, objeköfinden aynl1m
ya riza göstermiyecektir. 

Bu memlekettc kü~iik bir 
grup hülyaperest e~has tara
fmdan italya aleyhine yap1-
lan bu nifak ve iftira propa 
gandas1 kar~1smda ltalyan 
milletinin teessürü bizce su
huletle unla;1lyo ·. 

Habc„;standa mzam ve 
emniyetin, orada hu gün hü 
kiim süren ke~meke~ idare 
idare izartlan yerine getiril
mesinden hüyük Britaya i~in 
kazan~ vard1r, zarar asla. 

e 
m 

url r H va kor m.una 
a§lar1nd 11 31 •• zde 2 verecek 

i~ i§ler bakanhgmdan il
bayhga geien bir bildirimde 
bütün memurlann hava teh
likesini bilen üye olabilme
leri i~in almacak taabhüdna
meler üzerine temmuz aym
dan itibaren her ay maa~ 
ve ücretlerinin yüzde ikisi
nin kesilmesi bildirilmi§tir. 
Bildirimde ezcümle derai!
mektedir ki: 

" Ba§bakan ismet inönü
nün hava kurumu kurultay1 
ile basm kurultaymda söy
ledigi söylevlerinde memle
ketin bir hava tehJikesine 
maruz oldugunu a~1k olarak 
ifade buyurmu§ ve bu teh
likeyi yenmek i~in hava tch- j 
likesini bilcnler kn mürckk~b 
bir kurulun kurularak i§e 
ba§lanmas1m ta\•s1ye buyur
mu§lard1r. Meruurlarla halk 
tan y1lda en az yirmi lira 
verenlerin bu hava tehlikesi 
kuruluna üye olabilecek
lerini evvelki telgrafla bil
dirilmi§ ve vatanm müdnfoa 
sma talluk eden bu önernli 

i~e idare arl:ada§lanmm 
herkcsten fazla §ahscn foda
kärhkta bulunarak ulusa reh 
berlik etmelerini rica etmi
tim. 

Bu i~in sizce de malfim 
ehemmiyeti hesabile ayni 
mevzua dönmek mecburiye
tini duyuyor ve a§agidaki 
maddeler üzerindc s1k1 ve 
devamh ilginizi dilerim. 

1 - ßa§bakan fsmet fnö
nünün söylevlerinde i~aret 
edilen hava tehlikesinin an
cak hava kuvvet!erinin arb
nlmasile zail olacagm1 ve 
memleket havasmm hertür
Iü taarruzdan masun olmrs1 
läz1m geldigini herkesten zi
yade takdir eden memurla
r1m1z1z halka nzmune olacak 
derecede azami fedakärhk
tan ~ekinmiyeceklerine §üdhe 

etmiyorum. 
Hükumet merkczinde muh· 

teJif bakanhlara mensub 
bütün memurlar önmümi.iz-
deki Temmuzdan itibarcn 
maa§lannm yüzde ikisini 
herey ve muntazaman hava 
kuramuna vcrmege ba~lam1~
lard1r. 

Devlet büdcesile idarei 
hususiye, belediye vc evkaf
tan maa~ ve ü~ret alan me
mur ve müstahdemlere taah
hüd senedi derhaJ imza etti-
rilerek Temmuz maa~ ve 
ücretlerindcn yüzde ikisiniu 
kesilmesine bn§lanmak üzere 
aid olduklan muhasebelcre 
tevdi edilecektir. 

2 - Yüzde ikiler maa§ 
ve ücretlerinin emsali has1h 
tamammdan kesilecek!ir. 

3 - Hava tehlikesini bi-
lenler kurumunn ~ehir hallu 
ile beraber köylülerin de it
hali suretile üye sny1s1 art
bnlacakhr. 

4 - Bu mcmurlann ve
recekleri taahhüdnameler 40 
kuru~luk pul ilsak1 icabetti
ginden her memurdan ayr1 
ayri bir taahhüdatm&me ahn 
mny1p taahhütnamelerin ~u
be itibarile doldurulup imza 
ettirilmesi ve her taahhiidat 
nameye yalmz k1rk kuru~

luk pul yap1§br1!mas1 läz1md1r. 
5 - Semereli ve muvaf

fakiyctli olacagm1 umdugum 
te~ebbüsleriniz neticesinden 
haberdar edilmekligimi rica 
ederim. 

---~-·M1•---

R dyodan 
Res im 
Al1nm yacak 
Ankara, (Özel] - Radyo 

ve yedek alätmm gümrükten 
muaf olarak ge\:irilmesi i~in 
bir proje haz1rlanm1§br. 

1 CANAVAR 
Ruhlu bir evlad 
Babas1n1 18 yerinden 
yarahyarak öldürdü 

Bilecik, [Özel] - Arpade
re köyünden Habil oglu Hü
seyin, oglu lsa tarafmdan 
ac1kh bir §ekilde öldürülmü§
tür. Bu feci cinayetin sebebi 
§Udur: 

Köye sahhk kiraz gelmi§, 
Htiseyin, ogJu isaya para ve
rerek kiraz ahp getirmesini 
söylemi§tir. fsa, evvelä git
me k istememi~. Babasmm 
1sra rJ üzerine gitmi~ ve fakat 
gene almadan geri gelmi§tir. 

Kiraz1 almad1gmdan ötürü 
oglunu azarlad1gmdan baba 
ilc ogul arasmda dövü§ ba§
lam1~br. Du s1rada isa b1i;a
gm1 ~ekerek zavalh babas1m 
on sekiz yerinden yaralamak 
suretile ac1kh bir §ekilde öl
dürmü~ti.ir. Baba lcatili evläd 
yakalanm1§br. 

---oo'---
Habe§istan da 

== •l!mr---
Nlüslüman kahilelerin 

karan 
Berlin (Ö.D) - Habe§is

tandan gelen haberlere göre, 
italyanlar tarafmdan sarfe
dilen gayretl~re ragmen müs
lüman kabileler Habe§ kra
lmdan aynlmamaya l· arar 
verdiklerini Habe§ hükiime
tine resmen bildirmi§lerdir. 

Bu kararm Habe§ impara
torunun memleket i~inde yap 
bg1 son yolculugun ilk müs
bet neticesi oldugu ileri sü
rülmektedir. 
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Sovyetler 
Iln1i bir tetkik i~i 

haz1rlan1yorlar 
Moskova (Özel) - 19 

'ftlmdaki lgünetll tutulmas 
bütün teferr-üatileltesbitle 
bilmesi i~in Sovyet hüku 
ti Vlädivostokta ve .ku 
yakm yerlerde rasatanel 
kurmaga karar vermit 
Yabanc1 memleketlerden 
~ok iilimler bu milnasibe 
Rusyaya davet edilecekl 
dir. 

Yap1lacak tecrübeler A 
tayn nazariyesinin ne dere 
dogru oldugunu ilmi suret 
gösterecektir. __.....„.-........... -
Amerikadan 
6 milyon yabanc1n1 
~1kanlmas1 istsniyo 
Va§ington - Saylav Die 

be, milyon ki~iyi temsil ed 
155 birligin, i§sizligi k1sme 
azaltmak i~in alti milyon y 
bancmm Amerikadan ~1kar1 
mns1 projesini kabul ettigi 
söylemi§tir. B. Dies, kongre 
nin 155 üyesinin bu projey 
i:araftar oldugunu söylemitt 

Bundan sonra hi~ bir ya 
banc1 Amerikahlann ba,ara 
bilecekleri i§lere tayin edil 
miyecektir. 

68Ölü daha 
Daha v1kanld1 

Vittenberg (Ö.D) - Res 
mig bildirige göre, Raynstof 
barut fabrikasmm y1kmblar1 
altmda yeniden 68 ölü ~1ka 
rdm1§br. 34 it~i de kaybol
duguna göre ölülerin yar1 
resmi say1s1 102 yi bulmu1-
tur. Yarahlarda say1lmak f8 
tile kazaya ugr1yanlar 743 
ki~idir. Halk aras1nda söyle
nildigine göre ölüler 102 ol· 
may1p 150 dir. 

~ m m 

K1z1lay hall••• 
·~~----------~~0000------------------

Kurumun A~t1g1 müsabakada 
kazanan yaz1lardan 

Y ard1m sever yutda§lanm: : yurdun ufuklannda bir tafak 
Bugi.inden itibaren Hiläli perisi gibi kanat a~mifbr. 

ahmere üye yazma haftasm1 Bir melek gibi üzerinde tit· 
kutlulayoruz? Ne mutlu o in- rer. 0 kadar temiz o kadar 
saraki Hiläliahmer kollarm- mukaddes duygusu vardir. 
da gözlerini kaparlar: Hiläli En felaketli günlerimizde bi· 
ahmer sayesindedirki anne ko§mak bize kollann1 a~mak 
kucagmda büyüyenler anne i~in ~irpmir; i~in i~in ~ahtir• 
kollarmda ölürler. Anne bag Hiläliahmer yapbit sayis1z 
rma gömilliirler. Yurdun her i~lerle Türk askerine sailam 
kann topragma giden ~ehit mü§fik güzel bir kaWkbr. 
lerle herber Hilälirhmer a§kI ~imdi rrbk insanlan lalimce 
yer yer kan~ml§br. Onun mahvetmek istiyen fellket; 
i~in gelincikler k1rm1z1 yase- ~u son ke§flerine kart• silih-
minler beyaz a~ar. lanmaga da and i~mittir. Ze-

Türk askeri yurdun smu - hirli gazlardan korunma ~a-
larmda en mukaddes bir va- relerini ar1yor; maskeler ba-
zife i\:in ~ah§1rken yam ba- z1rlamyor; bu kadar yiiksek 
§mda harbm !k1z1lhg1 it;mde bir maksada yard1m etmek 
hiiäliahmer bir papatya gibi- bizim i~in bir bor~ degil bir 
dir. Onda ~ok derin yaralar vazifedir de. Bu haftamn uyan-
saracak it;ten geien hm\:k1- dird1g. heyecan; fena günler 
r1klar1 dindirecek bir kudret dostu Hilaliahmeri tarihin eo 
vard1r. Onda ölümün yolunu ünlü sayfalarma yazacak. 
§a~1rtacak mucizeler sakhd1r. Onun büyük zaferler yan111· 
Susad1gm1z veya hi~ görme- daki rolü kalbimizde yer etti 
diginiz anhe §efkatinin hilä- unutmuyoruz. Hiläliahmer 
liahmer revirlerinde elle tu- Türk k1z101n ruhunda her 
tutulur bir hale geldigini gö- zaman i\:in gönüllü hemtire• 
rürsünüz ler bulacak bizim i~n ona 

Bir hem~irenin ay 1§1g1 ka- yard1m en mukaddes bor~a-
dar tath bak1§larmda türk rm en manevisi en yükse· 
kahramanmm en umulmaz gidir. 
yaralarm1 saracak derman K1z lisesi talebesindeD 
derman gizlidir. Hiläliahmer 5 7 2 VECIHE 
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- Sana dur diyorum be ! 

Evvela dur, sonra, gevezelilC 
et ! . Diye bag1d1. 

a V6 

CAKICI EFE 
-9-

emri üzerine seni o delikan
hya verirdim. Neden böyle 
yaktm? 

dad1r. Ben §imdi <;ak1c1 efe
ye gidiyorum. <;1kbg1m yol 
~o'k korkun~, ~ob tehlikeli-

1 Osmanbq.dan 1 Asksri Sanat 1 
TÜRKc;EYE KAR~ILIK- Lisesine Girece4ler 

LAR KILAVUZU fzmir Askerlik $u1>esinden: 
K1nkkale Askeri Sanat 

liseaine kayt muamelesi bq
lam•tbr. AtaiJdaki tartlan 
haiz olanlann istidalarile f U· 
beye miiracaat etmeleri mek· 

M 
Mev'idi mülikat - Bulcay 
Mev'1xa- Ögüt 
Mevki - Yer, orun 
Mevkii iktidar - Erke 
Mevkif - Durak, ugrak 
Mevkuf - Tutak 
Mevkut - Devrel, ~agbk 
MevJid - Dogum yeri 
Mevsuk - :Dogru belgin 
Mevt - Ölüm 
Mevzu - Konu 
Mevzun - Tarbh, öl~ülü 

tebin yaln1z dokuzuncu 11n1· 
hna (lire birinci 11n1f) ve 
orta mektebi bitirenler ah-
n1r. Sivil Sanat mektebi bi
tirenlerden müsabakaya ka-
zananlar tercih olunur. Yat· 
lan 15, 19 olmas1 terki tahsil 
edenler kabul ediJmez. 

As. ~- Rs. 

im Dlltioisi 
Ogrenelim 

HERGOll 5 KELIME 
NE,Rl!DECEOIZ 
- 33 hcl U.te -

1 - Havayid aanarire -
Yatabk 

Örnek : Hlkt111et Y•t•b" fi
yatlann1 indbql. i~in elin· 
den geleai yap1,or. 

2 - G1da - Beain 
late - Beslev 
Ömekler~ 

Bu adam, Qak1cm1n dag 
eteklerindeki gözcülerinden 

e birsi idi. Kadm da, Aleko
nun amusuna kar§t yaphg1 
~irkin tecavüz üzerine daga 
~1kmaga1 <;ak1c1 efeye ilti
hak ederek bir haydut olma 
ia kar..ar vermi~ olan degir
lllenci k1z1 güzel Mariya idi. 

- Yanh~ dü~ünüyürsun 
baba... Ben ne bir kimse 
ile sevi~tim, ne de kendim 
bir kabahat i~ledim .. 

- ~u halde ... 

1 didir. Buna ragmen ölmek 
1 dönmek yoktur.Bunun i~in sen 

haklnm helal et baba ben 
gidiyorum. 

Meyelät, temayül - Egilim 
Meyletmek - Egilmek, 

akmmak 
Meymenet, yürr-ün - Yüm 

ugur 
1 
Teerübe 

l GörmÜf 

Yarbay 
M. Tokel 

1 - ~oculdar i~ 1Gt en 
eyi beaiildir. 

2 - Bir ordunun beslev me
selesi, en bqta geien 
itlerdendir. 

3 - G1pta - lmren 
Ömek : lmren ~ok güzel bir 
!Jeydir. 

Mariya, kararm1 verdikten 
sonra, baba mm yanma var
rn1§ ve: 

- Baba .. demi~ti. Hakkm1 
heläl et bana alk1~1m ver!. 

ihtiyar hayretle: 
- Ne oluyor k1z1m? hak 

heläl edecek ne var? alk1-
. ~1m her vakit senin üzerine

dir. Benim ba§ka ~ocugnm 
Yok. Sende benim her sözü
tne itaat eder, namuslu ve 
terbiyeli bir k1zs10.. Anhya
nuyorum, ne oluyor?. demek
ten kendisini alamad1. 

Güzel Mariya, dayanama
rn1~ ve bo§anan göz ya~lar1, 
h1~kmklar arasmda: 

- Düne kadar belki böy
le idim babac1g1m. Fakat bu 
~ün„. Bugün k1zm bir na
tnussuzdur! Demi§tir. 

- Bir namussuz mu?. 
- Benim kabahabm ol-

tnakla beraber, talih ve ka
der beni §U anda namussuz 
bir k1z yapm1~hr. 

- Bre Allahm k1z1... Ka
hat etmeden evvel bana ha
ber verseydin H1ristosun 

- Beni dün ormanda bas-
tird1 .. 

- Kim?. 
- Senin misafirin Aleko! .. 

K1zhg1m1, namusumu, semn 
namusunu herbat ctti. 

Vay namussuz vay!. 
~imdi... 

- . . . ~imdi yapacak bir 
i~ var: intikam almak. Ve 
intika'll1m1 alucag1m. 

- Aman k1z1m, bir i§tir 
olmu§. Kendisine müracaat 
edelim. Nikäh k1yahm .. 
kam ancak kanla temiz
lemezler. Sen güzelsin .. Pa
ram1z var .. ne yapabm? bel
ki daba iyisini bulurdu. 

- Baba.. Uzun söze ha
cet yok: Ben bu adamla ev
lenemem: Bir pefa namussuz, 
al~ak ve haindir. Sonra ev
lidir. 

- Ne yapahm?. mahke
meye gitmek uzun i~. Sene
lerce ugra§acag1z... Sonrada .. 

- Y apacak i~i ben karar
la§brd1m. Bu namussuza da 
söyledim. Be e~k1ya olaca
g1m ve bu berifi elbet ge
berttecegim. 

- E~kiya m1 olacaksm ? .. 
Delirdin mi k1z1m yoksa?. 

- Akhm tamamen ba~1m-__________________________ _._ ...... ......,,__ _____________ __ 
Oskan1n ~ 

lfedivcli 
ol 
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- K1z1m„ .. 
Mariya, dinlememi~ Degi

menden h1zh ve azimkär 
ad1mlari uzakla~mI§b. 

lhtiyar Degirmenci, hayret 1 

ve deh§et i~inde yerinde don 
1 

mu~ kalmi§h. 

* 'II. 
l§te Marya bu suretle kin

di ba~ma, dag yolunu tutmu~ 
ve sora, sora e§kiyamn bu 
ilk gözcüsü ile kar~1la~m1§b. 
Gen~ haydud, böyle vak1t

bir zamanda, güzel ve gen~ 

bir k1zm buralara gelmesi 
gelmesini ~ok ha1 ükülade 
buldu. Buraya zabtiyeler, ~o
banlar, has1h ~ete efradmdan 
ve yataklardan, hizmet~iler
den ba~ka hi~ bir kise gel
mege cesaret edemezdi. 

Gözcü haydud, halä uzak
ta oldugu halde so:du: 

- Bann baksan a„ Üze
rinde silähm var m1? .. 

- Hay1r .. Siläh1m yokl 
- Müslüman m1sm, yoksa 

rum mu?. 
- Rum ... 
- Y a.. ~u halde daha 

iyil ~ünkü bende bir rumum! 
hele bana söyle bakahm, bu 
korkun~, tenha yerlerde yal 
mz ba~ma bu saatte ne ar1-
yorsun?. Seni buralara kadar 
sürükliyen sebep nedir? 

Meyus, uaümit, nevmit -
Umutsuz 

Meyyal - Eggin 
Mezak - Damak 
Mezar, kabir, medfun 

Kabir, sin 
Mezbaha, salhane - Kes

melik, kanara 
Mezbuh - Bogazlanm1~ 
Mezbuhane Bogazlamr-

casma 
Mezbele - <;öblük, §Üp

rüntülük 
Mezcetmet - Katmak, 

kari!Jbrmak 
Mezemmet (Bak: Zam) 
Mezkur -Ad1 ge~en, ay1-

tdan 
Mezmum - <;irkin, kötü 
Meuaa - Ekelge 
Mezruat - Ekin ekinler 
Mezun - lzinli, ~1kmu1 
Mmtaka - Kur1ak1 ~ev-

rek, manay, böige 
Migfer - ?Bathk, tulga, 

böige 
Miad - Vakit 
Migfer - Bqhk, tulga 
Mihman - Konuk 
Mihnet - <;ile 
Mihr - Günet 
M1kyas - Öl~ek, k1yasbk 
Milädi - Dogum, dogum-

ytl 
Millet - Uulus 
Minkaynkasdin, bikayrikas-

dio -lstemiyerek, irdesizce 

Bir rnuhasib i~ anyor 
Hesap ve idare i§lerinde 

büyük tecrübeler görmÜf, 
müteaddid memuriyetler ver
mi~ bir zat mütev?.zi bir ma-

i a~la i~ aramaktad1r. 
(Halkm Sesi) idarehanesi-1.:: m!ra;;;; 

1 
.- 1-6 

1 Egeli 

1

1 Ka~de1lere 
Müjde 

1 Yirmi senelik otelcilik ha
: yabm büyük bir titizlik i~e-

1 

risinde idameye muvaffak 
olan ve bütlin ( ege ) mm-

1 takas1nm teveccühünü kaza-
1 nan iaare ve pratik dütün-

cesile yurdun dört götesine 
nam1n1 tamtbran ve kiymetli 
müitterilerine hiymetten zevk 
duyan Ard1han ve Evliyazade 
otecisi Mustafa Lütfü izmirin 
en kil>ar bir iile yuvas1 ve 
itlek y:eri o]an bükümet cad
desinde birinci sm1t ve lüks 
derecede s1cak ve soguk· 
banyolan mevcud UTEL 
HACI ALi PA~AYI saygilt 
ve P.ek muhterem miifteri
lerinin savgisinden ce~aret 
alarak bir ~ok maddi feda
kirbklara katlamp nnvak1s1-
n1 tamamen ikmal ile 16/6/ 

Minkar - Gaga 1 
935 tarihinden itibaren fiat
lerde akle hayret verici aza· 
mi tebzilitla emirlerinde bu-Minnet - Minnet 1 

Minval - Gidit lundurulacaj1n1 müjdeleriz. 

4 - Haset - Günü 
Örnek : Günü en ~irkio huy
lardand1r. 

5 - Lutfu ihsan - K.ayra 
Örnek : Türk Hava Kurumu

na yard1mm1z1 bir ka1ra de
gil, bir Ödevd1r. 

Not: Ga~etemi&e ginde
rir,cek yaztlal'da :lni keli
melerib Osmanbcalet · kul-
1ap11DM1D••nv ;1tJica edrii. 

~iyaziye 

Frannzca 
Dersleri 

Orta ve Lise talebeleri 
velilerin~-

Riyaziye derslerind~ pri 
kalm•t talebeye ve az llman• 
da Frans1zcay1 ™rletmek ia
tiyeDlere tecro~e g!rm\\f, ve 
verdigi aersleraen p_ei ~ok 

1 
faydalar görülmllf bir mual-
fün hususi ders verQJege bat· 
laD111tir. 

latiyenler: ldarehanemize 
müracaat edebilirler. 

Adres: 
Hllhtlmet kartm1ada pul 

bayii bay Ali Kemal 

ne ya pn1ahd1r ki ( Arkas1 var ) 1.L;.;11) 

----------------------------------------------------~;.;... 
1-15 (Arkua var) 

izn1irde herkes ondan ah~veri~ etsin 

~ 

A~ag1daki suallere k1sa ve a~1k cevap; ve mektubuna 
Oskada'l ahm kuponu iläve edenler arasmda cekilecek 
kurada verilecek: 

HEOiYELER: 
Birinc!ye, bir taktm elbise (bay veya bayan i~:n) manto 
OSKAda yap1lm1~. 
ikinciye, bir ~ifr OSKA iskarpini. 
Ü~fincüye bir OSKA ~öm'Iegi. 
Dördlincüy bir OSKA kravab. 
ße§inciden 20 inciye kadar birer ~ift OSKA ~orab1. 
21 inciden 50 inciye kadar birer OSK:A sabunu. 
51 inciden 75 inciye kadar birer ufak §i§e esans. 
76 mc1dan 100 üncüye kadar birer OSKA lugab. 
SUALLER: 
1-Magazamn fiatlan ucuz mu pahalh m1, maktu fiat 

e1'li , hediyel! sab~ ~ekli? 
2-Satb&'t mallann saziyeti ve ~e§idi eyi mi fakir mi? 
3 Satic1lan ve ervis §ekilleri? 
4-Mo~ilyasi, mevkii, vitrinleri hakkmda arzularm1z? 
5-Reklamlan? 
6-Kendinize ait fikirler? 

ir~~~·„Jr:.+:!lr~<lj\ 

~ OSKAdan alabm ~ 

: Anket Kuponu : 
\!s~s+;sff•WJb•AstSJ}. 
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~üphe yok ! Kocan cidden yaman bir adam, 
seni buraya göndermekle liyik oldujun ce-
zay1 vermi§ oluyor ! Dedi. 

A~1k bulmakta gü~lük 
F akat, Eliza bu muhitte, muvakkat bile 

olsa, kendisine hot göriinecek bir itik tipi 
göremiyordu. 

Roje, mllhim bir it i~ Parise döndß ve 
ancak birka~ hafta sonra dönebildi. Jan bu 
defa: 

- Ab benim teker do'1um; dedi. Burada 
nas1l eglendigimizi görecek ve tacaks1n. Bu
rads kendimize makara bulabildik, hem de 
parab„. 

Harukuläde bir ke§f ! 
- Tuhaf fCY •• Burada da bir danaig mi 

buldunuz? 
- Göriiyorsun... Bunu Eliza ketfetti. Bu

lundugu otelde, garaj sahibi, bir yeni zengia 
buldu. Vaktile bir tof&r imif. Fakat büyiik 
harpte orduya ~me aatarak milyonlar kuan
m1§! Bu adam her akpm ~1kar ve ancak 
sabahm iki veya ß~ßnde d6nermif. Eliza bu 
adamm deniz kenannda kendiainin atmad1na 
emin oldugu i~in böyle her akpm nereye 
gittigini sormuf: 

Y eni zengin hayretle: „yoksa biliyormu
sunuz?. demif. Elizan1n hi~bir 1ey bilmediii 
m'l!.bakkak. Fakat bilirsin ya, Elisa erkek mi
bir; bu sebeple: „Yann akfalll beni de bera-
der alm1z!.. teklifinde bulunmutl 
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Muhavere, bu mevm lzerinäe uzun mUd· 

det deyam etti; ve Ademar otele d6nd6tG 
vak1t ~ok diltiinceli idi! 

Banger, kencli kendlne a~1nt!tlr ve 1qm 
d1; kendisini her tarafintfa' sara'n bu 'ZlnL 

ciri k1rmak karann1 verdit ve Eliza Adema
ra yine mahut koca11aclala aynhU babmm 
a~bjl valnt: 

- Ben karanm1 vercbm, aenhl i.s W
man daha iyi olacakbr. Hayabm Im; t mla 
baglamak iatemiyorum 1 Sen daba l"IClill 
bana niabetle ~ok 1e~sin 1 Bunan ~ .e:: 
den bu kadar bG~ bir fedakArhk iate7e-· 
mem, sen yapan.. Ben kabul edememl A711i 
zamanda Pariae dlamek te arbk elzem bir 
hale gelmif tir 1 

Dedi. 
Ve, D&nilt 1eyahati, valua 1evbiz olmada, 

fakat gidif seyahatine niabetle ~k a6nllk 
ol~u 1 

-4-

So n r a bir karar 
Bangerin bu aal karan, ElizcJi ta. .• Kal'

binden deiil, beynind"n varclul Bunan ipa, 
Hflcum ~e müdaf aa tekilleriai battan baf& 
deiittirdi. 

Kendi dendiaine; 
- Doatum Jan ba itte hakhcbr. Kocam• 



Sahife 4 ( Halkm Sesi ) 

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

Dünku say1dan devam 
Bu ordu, Amerikanm ma

ruf baf pa~slarmdan ba§ka, 
Nevyork hahamba~1sm1 bile 
elde etmi1ler ve mübim bir 
mücadele plim vücude getir
miflerdir. 

PJimn ba1l1ca maddeleri 
1unlard1r : 

1 - Filimlerde atk maca
ralan, ahlik s-er~evelerini 
qmamalar1d1r, 

2 Y1ld1zlar kesik sa~ 
ile oyun ~evirmemelidir, 

3 - Marlen Diyetrih gibi 
vamplar sahneden uzakla§· 
bnlmahd1r. 

4 - Mayveat gibi endam 
rözelligi ile muvaffak olan
lar vücud hareketlerini ah
llki 1ekle sokmabd1rlar. 

5 - <;1plak bacak, ~1plak 

•• 
Mauice 
Chevalier 

Maurice Chevalier yakmda 
Londraya gidecek ve wre jisör 
Rene Clairin idaresi altmda 
„80 günde dünyay1 dola§ma" 
filimini ~evirecektir. 

gögüs Kat'i surette menedil- 1 
melidir. 

6 - Mayolu k1s1mlara hi\: '
bir ~ekilde müsaade edilme
melidir. 

* "'"' Görülüyorki 40,000 gei;kin 
k1z, eger bir az daha gayret 
ec\erlerse, son karar olarak 

1 Holivodda k1rkm1 a§ma
mt§ y1ld1z ( ? ! ) ~ah§amaz! 

2 - Yüzü buru§mamt§, 
heyeti mecmuas1 <;irozu an
d1rm1yan artislere y1ld1z ismi 
verilemez! 

3 - FJimlerde karmelit 
manasbrlarmdan gönderilmi§ 
sa~lari s1f1r numara ile ke
sik, gögüsleri kahn ve bol 

-------00-------
Mirn a Loy 

.$u s1rada en ~ok ~ah§an 
artistlerden Mima Loy (Mas
keli Kadm) filminin Ameri
kada yap1lmak istenen yeni 
bir versiyonunda Ba§kadm 
rolünü oynamak istememi§· 
tir. Onun yerine Viyanah 
artisti Luise Rainer anga1e 
edilmi§tir. 
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dan ayrilmamal1y1m ve eger zengin bir aman 
bulursam, ona talaktak ya hi~ bahsetmem! 
Dedi! 

Ve, her hareketine kuzu gibi katlanan, 
cesur ve mütehammil bir kocaya malik oldu
guna da. bin bir defa ~ükretti! 

f1te bu karardan sonra, Eliza ile Jani, 
böyle gece eglenti yerlerinde s1k, s1k görmek 
mümkün oldu. 

"" . "' 
Vilyer, aarkada§ma Eliza hakkmda ver-

digi maliimah burada kesti. 

frtesi gün, Roje Perlon Janla ba§b&§a ve 
derin bir zevk i~inde iken, Eliza ile de bu 
~ekilde bir dostluk tesis imkänlanm ara§b· 
nyor ve buluyordu! 

{:abuk iJerliyen bir dostluk 
Bu dostluk, Janle Perlon münasebeti ~ok 

~abuk, müsait bir zemin bulmmj ars1z bir ~i
~ek fidam gibi büyüdü; ve bu yaz1 Breton 
plajlarmdan kü~ük bir köyde ge~irmekte ~ok 
faydah tasavvur ettiler! 

Orada, ne güzel ve ne saf bir köy ha
yab ya§1yacakJard1? 

Jan, eyeJa Eliza ile birlikte hareket et-
tiler; Eliza, kocasma, o tarafta oturan bir 
kadm dostunun davet mektubunu gösterdi, 
Viladimir, hali eski kuzu idi ve: 

,,,.. 

elbiselerle ta ~enelerine ka
dar kapadilm1~, etekleri yer
Ierde sürünen ve kocaman 
k1vr1mlar ile endam güzelli
ginin en az1m bile göster
meyen elbise giymeyen ka- ~ 
dmlar filimldrde rol alamaz! 

Gibi ahkäm1 kabul ede
ceklerine ve cihane - papa 
hazretlerir.in i§areti ve em
rile - kabul ettirmiye kalk1---w-.... oo---~-
funa f;ocugu 
I:is ette Lanvin, Kaya Lova 

ve Pier Nay" "Tuna <;ocugu„ 
isminde bir filim yapacaklar 
dir. i§in garibi, bu filmin bir 
~ok sahneleri hakiki Tunanm 
kenarmda degil, stüdyoda 
haz1rlanan Tuna sahillerinde 
ge~ecektir. ---··---
Levis Stone 
Levis Stone, M. G. M. si 

nema sosyetesile 3 senelik 
yeni hir konhat yapm1~hr. 
Levis bu kontrati yapmi§hr. 
Levis bu kontrah bittikten 
sonra sinemadan ~ekilece

cegini söylemi~tir. 
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§acaklarma ~üphe yoktur. 
Vay zavalh Amerika fifim 

ciligi vay! .. 

Hususi ders 
Almak isteyen ilk, Orla 

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

Memleket Hastancsi ~ark 
tarafi Arap forunu caddesi 
arkas1 Yagc1lar sokag1 nu 

mara 12 Arif Okurer 
1-15 

- Kit gfüelim, biraz eglen, ve em1mm 
ki gürültülü ve lüks pläjlardan daha ziyade 
burada egleneceksin! dedi. 

<:ehennern gi hi bir· . ye ·! 

Hakikat; bu pläjda ne gazino, ne de dan
sig yoktu! fakat bnnun ne ehemmiyeti vard1 
sanki? Bu iki kadm burada kendilcri i~in 
binbir gönül eglencesi ihdasmdan aciz de
gillerdi! 

ilk i§leri, sahilde iüslü mayolarla denize 
girip ~1karak ~ok güzel vücud ve endam

larile köylüleri i;ildartmak oldu; amma... Bu 
kadan Parisin gece eglenti yerlerinin zev
kini tem1n edemiyordu! oto ile tenezzüh
lerden belki de hi~ zevk alamadtlar! 

Eliza- Burada biraz daha kahrsak sakalh 
birer feylosof olup ~1kar1z vallahi! diyordu. 

Roje Perlan geldigi vakit, Jan bu dostu
nu fevkaläde merasimle kar~dad1; gen\: ka
dmm s1hhiye nezaretinin en i~siz, en maa§h 
bir i§inde - fakat binhir dedi koduya esas 
olarak - memur olan kocas1 da, kar1~1mn bu 
dostunu ayni hürmet ve.. samimiyetle lcar
§Ilad1! bu adamc1k da k1skanmak hissi hi~ 
yoktu! 

Jan Elizaya; 
- Vakit ge~irmek 1~m yegäne ~are, mu

vakkat bir ä~1k bulmakbr. 
Burada bir H:ntb nevab bulam1yacag1na 

~~~~~~·8~~ 

1 
-I T~!n~lerle 
~ ANRI FÖV 

Kar11 Kar1ya 
Tiirk~eye <;eYiren : 
RE~AT SANLI 

~~~~ -88-
Ki~ner, tiddetli endifelerin dermek länm geliyordu. Bal

neticesinde Londray1 terketti kanlara gelince S1rb orda1a· 
Tahliye yüzünden ingiliz nü- nu Lir muaibetten kurtara· 
fuzunun tarkta zayiflamas1 m1yacak kadar ge~ kalcbit 
ihtimaline (karil fevkalide meydanda idi. Burada enfaz-
bassasb. Sir Y an Hamilto- Ja, Yunanistan ve Romanya-
nuu bedbin raporlann1n bil- nm merkezi hiikumetlere il-
dirdigi insanca büyük zayiat tibak1na mini olmak müm-
korkusu da Ki~nerde derin kündü. 
bir tetir yap1yordu. Ki~ner, BOGAZI DENIZDEN ZOR-
zahiri soguklugunun al· LAMAK FIKRI 
tmda pek iyi ve pek 1915 - 1916 Kit• i~in iti-
insaniyetperver bir tab'a ma• läf devletlerinin düsturu fU 
Jik oldugundan <;anakkale olacakb. 
muhariblerinin cesaretini tak"' " Fransa, Rusya ve italya 
dir etmi§ti. Bu cesur asker- da taarruz ve müdafaa; M1-
lere kar~1 yüklendigi mes,u- s1rda müdafaa; nibayet eier 
liyetlerin hi~ birini gizlemi- tahliye yap1lmazsa <;anank• 
yordu. Ba~bakana: kalede muhtemel müdafaa.„ 

- Geceleri odamda gezi- Türlü askeri dü1ünütler-
nirken nakliye gemilerinin den sarfmazar, Ki~ner, der-
batbgm1 efradm boguldugunu hal tahliyeye muhalifti. 0, 
görüyorum; diyordu. el'an bir müddet mukavemet 

Po!itikac1hktan yeti§me ar- edilebilecegini dü1ünbyordu. 
kada~lanndar baz1lari Ki~ne- Londradan hareketinden evel 
rin Londradan uzakla~masm1 filo tarafmdan Bogazm bir 
memnuniyetle kar,1lad1lar. kere daha zorlanmas1 imki-
Hatta, Harbiye bakanhg1n1 nmm dütünülmesini ve tatbik 
büsbütün b1rakbg1 ~ay1alarim edilmesini Balfura rica etmit· 
bile etrafa b1raktilar. ti. Komodor Keys taraf1n-

Ki~ner,P ariste iki gün dan Bogaz1 denizden zorla-
kald1 ve Jofre ile yaphj'a mak hususunda amiralhga 
uzun görü~mede, Yunan kra gayet iJaya01 dikkat teklif-
hmn ve Alman taraftar1 Yu ler yapalm1§b. Amiral Rebek 
nan f1rkalarmm suiniyetleri Komodor Keysin tekliflerini 
meselesini münaka§a etti. bizzat izah ebnesi i~in onun 
Gelibolunun tahliyesine ge- Akdeniz filosundan ayrdarak 
lince Joffre bunun Franst~ Londraya gitmesine miisaade 
ordusu i~in elemli bir mevzu etmitti. Fakat amiralhk,Ki~-
oldugunu s&yledi. nerin dedigi gibi " ayaklan-

Selänige gelince Fransiz m bir dah 1slatmak „ have-
hükiimeti halen keyfiyetten sinde olmad1g10dan Keysin 
ziyade kemmiyete ebemmi- teklifinden memnun olmacb. 
yet vermektedir. Bu suretle Ki~nere refakat etmesi 
Ki~ner bizmetlerini pek iyi icabeden Keys izah edilemi-
yapmit olau 27 ve 28 inci yen bir gecikme dolay11ile 
f1rkalann yerine Yunan li- talimahni vaktmda alamad1, 
manma, mubarebe kabiliyeti Ki~nere ancak on bet g(ln 
daha az olan efrad1 gönder- sonra, Selänikte müliki oldu. 
miyc karar verdi. Sonra, Keys, amiralhg1n yeni bir 
Marsilyadan dogruca Mond- deniz hücumuna muanz ol-
rosa gitti. <;anakkaledeki mad1g101, Ki~nerin nüfuzu 
lngiliz cenerallerinden dör- ve nasihatlar1, Bahriye ma-
dünüde oraya davet etmitti. kamlar1n1 bu hususta muva· 

KI<;NERiN DÜ~ÜNCESI AL- f1k bir karar vermeie 1ev· 
MANLAR GELMEDEN kedilebilecegini söyledi. Ki;· 

KA<;MAK· ner, komodor Kayse, iistüate 
Müläkat yerine gelmeden ü~ te~ebbüsünü amiralligi k1· 

Ki~ner §Öyle dü~ünülüyordu: m1ldatmak i~in bir fayda 
" ßogazda Türklere kar§t vermedigini söyledi. Keys 
tutunabilirsek te Alman or- projesi de bu suretle suya 
dusuna kar§I duramayiz. Bi- dü§tÜ. 

- Arkas1 Var -naenaleyh Almanlar1n gcl-
digini anlad1g1m1z vakit ~e
kilmege mecburuz. „ bundan 
sonra Ki~nerde, Hamiltonun 
fikrine ragmen nümayi§ ve 
bombard1manlarla dü§mam 

Gö~ 
Sa y1 n n1 ii~terilerimim 

dikkat nazar1na 
kand1rarak ve bilhassa gizli Balcdardaki saata maia· 
tutm1ya mutlak bir surette zami y olbedesteninde 43 No. 
dikkat ederek, asgari zayiat 
la tahliyenin mümkün oldu
guna dair, i~ten ge!en bir 
kanaat vard1. Ki~ner bu mag 
hibiyeti kabul ediyor, fakat 
bir feläkete ihtimal vermi
yordu. " Eger bogazda ka
hrsak, diyordu. M1s1ra bir 
taarruz daima olabilir, eger 
~ekilirsek bu taarruz mu·· 
hakkbr. „ 

M1sirm filen müdaf aas1 
i~in on firka Iäz1m oldugunu 
tahmin ediyordu. Gelibolu 
ordusu gerek Selinige ve re· 
rekse M1s1nn dahili garnizon
larma tahsis edildiginden bu 
on nkrayi Fransadan göa- • 

Bidayet han1 agz1ndaki maiua 
ya nakl~ttim. En ucnz fiat.larla 
saat almak veya saatlanm 
tamir etmek istiyen ma,teri-
lerimin bu yeni ma;az&M1 da 
tereflendirmelerini yalvannm. 

Tamirat teminatl1 olup 
muallim, zabitan, memurin ve 
talebeye tamirat ylizde 20 
iskontolud1r. 

Bir tecriibe her tavsiyeden 
muraccahhbr. 

(HISAR CAMI) 

Y olbedesteninde 
4a No. saat~1 

TEKIN KUBILAY 
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Hala bulamad1n z degil mi? ;,:i 
Diyojen gibi elinize bir fener alarak dola§maga lüzum • 
yok; "~AHSIYETINlzt BEL1RTECEK„ en eyi elbiseyi 

M M T ,_EKlye~ 
diktirebilirsiniz. Her gün önünden gelip ge~iyorsunuz . .,.~ 
En yeni modelleri görmek i~in bir defa ugray1mz. ~:~ „ il 
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Nihayet kurtuldum 
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! 

ba~ 'agnlanndan hayat11n dain1i hir azap ! 

Bl-A-K 
BÖCEKLERI OLDÜRÜR 

BLACKFLAG 
lcs mouche1», moustiqu••• cafards, tourr.'li~ p ;.inalses. puces 
tit toua autraa lnsec~•• pemicleux lnstantanömen~ Son •m· 

'Z.-..i~.::.= p!ci •Gt oan~ dcngcr ••• H 1:11 tach• t:1&t1 ••• no l ei t::>e sucune od~ur. 

UMUM DEPOSU: 

2 inci kordon 

Ucuzluk Sergisinin 
VE 

Büyük Tenzilat1 

Y e n i 
~e§itleri 

Tuhafiyeye ait bütün ihtiya~larm1z1, hediyeliklerinizi e~i 
görülrnemi~ ucuz fiatlarlar hmir hükumet caddesinde 

Scn1si flakika t 

Ucuzluk Sergisi nden ahmz 

88 Telefon 

~*'X**-*********-i**** 

i 112~-« . 
~ Otobüs, Kamyon ve 
~~ Tenezzüh Sahiplerine 
~ Uzun y1llardanbcri bütün markalan ta,1yan otomobil-

tan ibaretti. Fakat gripin heni bu 1' 

iztI ra pla rda n k u rta rdi Saygldeger mü~terilerimizden gördügümüz büyük ragbet· 

1 
ten ald1g1m1z ceraretle Ucuzluk Scrgimize yeniden pek ~ok 

{i( 1erin her türlü tamir i§lerindeki bilgi ve emcgime kar11 « bir ~ogunuzdan gördügüm yüksek güven bana 1>aJh 
t( ba~1ma bir garaj a~mak istegini verdiginden sevdikle
+< rime ve sevildiklerime temiz, ucuz, ve ~abuk if yapmak 
~~ icin GAZI BULVARINDA Ziraat Bankas1 sirasmda « B Numarah GARAJI a~bg1m1 sayg1lar1m)a bildiririm. 

•---------------------------- ~e~itler getirdik. Fiatlarim1z ~ok ucuz olmakla beraber pa

Hamak ustas1 geldi~ 

' 

zarhkhk yorulmadan tuhafiyeyc ait bütün iht ya~larm1z1 ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. 

Alacagm1z mal her hangi bir beple i~inize yaram1yacak 
olursa yahut ba~ka yerde daha ucuz bulacak olursamz 

geri getirir paramz1 tamamen ahrs1mz 

Satt~lar1n11z her· vak1t nluhavverdir 

YÜKSEL RAKISI 
1Az zaman zarf1nda Kabaday1 
1 

' rak1s1 kadar yükselmi§tir 

l 

« 
+c « 
i( 

Sab1k ~avrole Garaj1 Makioisti 
ATÄ SINMAZ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mütekaidin maa1lann1 
iskonto eder 

Yazm bogucu s1cakJarmda, bah~ede sayfiyede bo~ca vak1t y v d 
lt~irmek i~in bir tane hamaga ihtiya~·vard1r. Karyola i~ini • 8ZID SIC8glD 80 
Hrür her boyda hamak, ~e~it av torbalar1, pazar fiJeJeri, 1 

korkmay1n1z ~~~~:~:~~1~„·~~ 
~Por filelerini Yol bedestan No. (3) E. Ruhi Taga ticaret- 1 
'14lncsinde bulabilirsiniz. 1 

K1~m 1smmak i~in belki kömür zahmetini ~ektiniz, fakat 
yazm, s1caktan i~kence ~ekmiyeceksiniz ~ünkü, elinizde, ce
binizde gezdirebihceginiz, masamzm, yatagm1zm kenarma 
ili~tirebileceginiz mini mini ve zarif bir el vantilätörü her 
saat i~in imdadm1za yeti~ebilecektir. 

~~ „~ 

~ 
~ 
~ 

Poker Play 

YALNll 

Her yerde $'at1hr. l\larkaya dikkat 

1 

- t 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

Sat1s veri : izmirde Suluhan ~ 
d [ ] ~ civar1n a Hüseyin Hüsnü ~ . . . ~ 

1 t1caretanes1d1r ~ 
! ~1tliAdlt1lllMt11!1b1 „ 1111ll111miHil1~.1li • i~ iil·rll11'1:ii~ill:~1iliM!t1li11ilJ,1I ~ili~ ~ 
: · Elektrikli tran1Yay dcposu kar~1s1nda : ~ 

~~ 3 G Ü Z E L Y A L 1 j 1 
~ Dr~ 
~ ~eniz Banyolar1 A~1ld1 ~ ~ 
~ . lz~1ir Beledi~esinin. her türlü s1.hhi ve S ~ 
~ f e in ~artlari ha1z ve 124- oday1 hav1, kad1n ~ ~ 
3 ve erkek banyolan hu n1evsin1 ic;.in a~tl- i ~ 
~ mu~tir. ~ E 
.! Halka~mar Du~ Tes1·sat1 VARDIR ~ M ~ suyu 1Je y ~ M 

YAR.1 

Bu sutunda hepimizi 

alakadar eden yeni 

bir haber okuyacaks1n1z 

: Elektrik, her türlü istirahat esbab1 temin ediJmiiJtir = m 
@ Fiatlar Ucuzdur ~ ~ 1•'1•••••1„•1•1•„·••••••"1•••! i·"""· eM. ~,~~~---

„ 
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Bir tefti§ her§eyi ey a a 
~1karacakt r ••• 

Yukaridaki ba§h&'t okuya- ' tam bir puan ileride idi ve 
cak olan {Spor alanma de- §Cmpiyonlugun rakipsiz sahi-
vam etmiyen) degerli okur- bi nazarile bak1hyordu. Bu 
lar bunu biraz mübalegal1 neticeyi futbol hereti derhal 

Türkofis 
Yap1la 

ay· ler 

IKA 
Bulgar federasyonu bizden yüz1 ·Boooc'1000Cl.0ooo~oooo~ 

bin leva tazminat istiyor Tec1m • 
1stanbul 26 (Özel) - Sofyada yap1Jan son Balkan aupas1 Odas1ndak1 

ma~lanna Türk milli tak1mmm i~tirak etmemesini ileri sü- D 
1
•
1 rerek Bulgar fpor federasyonu Türk federesyonundan yüz avet l er•• 

bin leva tazminat istemektedir. Tecim odasmda ahnan 

Ba 1 esirde ~ok f aydal1 yag- d~~:~ d:~~~nd:e~~~~~a1:e 
m ur lar yag" d1 kesini önleme itlerile lJJ 

gul uzmanlar kurulunun b bulacaklar. Fakat saytn oku- ilän etti. 
yucular emin olunuz ki bu Malumya sporda daima sür 
yaz1m tamamen hakikate uy- püruzle kar§ilamrlar. Altay 

Ankara, (Özel] - Türko
fis mÜ§avirlerinden Baha 
fskenderiye Ticare ata§eligi
ne, Atina Ticaret ata§esi 
Halil Mitat Türkofis ba§da
m~manhgma, Türkofis ba§da
Dl§manlarmdan ve Pe§te Tica
ret mektebi mezunlarmdan 
Naci Atina ticaret Ata~eli
gine, Robert Kolej ve Hu
kuk mezunlarmdan lzmir 
Türkofis muavini Nejat Bük
re§ Kommersiyal sekreter
Jigine, Türkofis dam§manla
rmdan Aziz Viyana Kommer
siyal sekretörlügüne Türkofis 
raportörlerinden Ahmed Na
im Türkofis Kars §ubesi 
müdürlügüne Türkofis us da 
Dl§manlarmdan Mahmud Ce
Jäl istaribul Türkofis müdür
lügüne, istanbul Hukuk me
zunlarmdan ve deniz müstc· 
§arhg1 müdürlerinden fhsan 
Istanbul Türkofis §Ubesine 
tayin edilmi§lerdir. 

Bahkesir 25 ( A.A ) - Dün ve bugün Bahkesir ~e ~ev- yurdda§lar1 davet etmi§ ol 
resine hol yagmur yagch. Y az mahsulü i~in ~ok faydah olan gunu ögrendik. 

gu~d?r· Spor efkär1 umumi- ikinci devrede yapbg1 yedi 
ye~~nm bu. yazn~a hak vere- ma~m yedisinide kazanarak 
-cegine kabyen mamyorum. bir puvan farkla ,ampiyon!u-

~ve~, Bazi kulüple~n i~a- gu kazandi. Bu herkes i~in 
re~1ler1 ve onlarm direkhf- ümid edilmiyet bir §eymi. Al-
lerme uyan baz1 hakemler, t d 1 ) b · t k 

1 • i . 1 unor u u ar u vaz1re ar-
-sene erdenbe~1 zm1rde spo- §tsmda ne yapacaklarm1 §a-

run. var oldugunu her saha- §Jrdilar. Altunordu idarecileri 
da 1spata ~ah~an sportmen h k t t'l B d 
Al are e e ge~ i er. ura a 

_taya k'":§I ce.phe ald1lar. futbol heyeti azalarma §U 
Gu!1 ge~m1yor k! Futbol He- suvali sormaktan kendimi 
yeh Alta aleyhme hareket 
etmesis, ma~ olmuyor ki ha
:lcem Altaya kar§J bulun
masm, degerli okur)ar pek 
hakb olarak kendi kendi
lerine soracaklar. " ace
ba bu kadar aleyhte ha
reketlere sebep ne, Altay1 
neden ~ekemiyorlar? „ evet 
bu suali sorm1ya yerden gö-
ge kadar haklism1z. Ben ki 
bu i§lerin i~inde bulunuyo-
rum, buna ragmen bunun 

1 
sebcbi bir türlü anhyam1-
yorum. 

Simdi bu sütunlarda umu
mt efkära Altay aleyhine 
yap1Ian haks1zhklarm birka
~mdan bahsedecegim. 

934 - 935 senesi lik ma~
lar1mn ~ampiyonas1 ba§lad1g1 ~ 
vak1t ortada hi~ bir sebeb 
yok iken hakemler Altay1 
baltalamaga ~ah~blar. Altay 
bu vaziyet kar§1smda likler
den ~ekilmekten ba~ka ~1-
kar yol bulamad1. Altay1 
hakh gören daba ü~ kulüb de 
likJerden ~ekilince Altay1 
~ekemiyenler telä~a eü~tü
Tesadbfeo ogünlerde T. 1. 
C. 1. Umumi merkez ikinci 
ba§kam baymd1J saylav1 bay 
HaJid Bayrak lzmire gelmi§ 
bulunuyordu. bu vaziyet1er 
§ilphesizki nazar1ndan ka~a
mazd1. derha1 bütün ku
lüblerin murahhaslar1m davet 
ederak vaziyeti anlam1§ ve 
iki i~timam verdigi sonun-
ca gör "seromoni„ ile ge~en 
ma~Iann tekrarma karar 
verilmi§tir. Bu ihtiläf böylece 
helledildikten sonra lik ma~-

men edemiyecegim. 
" Altay ~ampiyon olunca 

ilk devrenin neticesini der-
1 hal dakikasmda ilän ettigi 

halde neden bundan bir ay 
evvel Altay §ampiyon olunca 
kat'i nelice umumi efkara 
bildirilm edi ? „ 

Görülüyor ki futbol heyeti 
Altaym §ampiyonlugundan 
memnun olmad1. DiyecekJer 
ki nas1l olur da bu §ampiyon 
lugu tasdik ederiz. Ortada 
Altmordunun bir itiraza var. 

Evet muhterem futbol hey 
eti äzalar1, ben bu itiraz1mz1 
kabul ediyorum. 

Fakat dün toplamp Albn
ordunun ~ampiyonlugunu ne 
den tasdik ettiniz. Bunada 
Altaym bir itiraz1 vard1r. 
Madem ki Altaym §ampiyon 
lugu Altmordunun itiraz1 ü
zerine tasdik edilmesi ayni 
muameleyi Albnorduya kar§l 
tatbik edtcektiniz. Fakat 
Albnordunun §ampiyonlugunu 
alclacelc tnsdik etmekle bi
taraf olmad1gm1z1 gösteriyor, 
federasyonun ma~m tektar1 
hakkmdaki emrine gelince; 
sizde biliyorsunuz ki Altm
ordu yapbg1 ~ikayette önce 
bay Halid bayragm huzurilc 
verilen kararm metni tevil 
ve tabir etmi~tir. 

Buna ragmen agz1mz1 a~1p· 
ta bir §CY söylen1eyiniz. Fa
kat merak edilmesin hakikat 
meydnna ~1kacak ve hakh 
olan haks1z olacagmdan kim
senin §Üphesi yoktur. 

Merkez umumiden gelecek 
llamm ilk devresi bir iki 
ma~ yaphktun sonra bitti. 
Altmordu o zaman Alteydan 

. müfetti§ hakhy1 ve haks1z1 
meydana ~1karacakbr. 

YENI BIR AL TAYL1 

• 

TRA~ 

g 
ab· 

Dü~mek Üzere [\1i ? 
Sofya (Özel) - Ba~bakan 

T o~ef Kral Boris tarafmdan 
kabul edilmi§tir. 
Salähiyettar kimsclerin söy 

lediklerine bak1hrsa bu ziya 
ret partiler arasmda siyasal 
anla§mazhlar üzere, dü§mek 
üzere bulunanan· kabiney1 
kurtarmak i~in yap1lan son 
te§ebbüstür. 

Gene rivaycte göre To§ef 
kabinesindeki Sübakam Ge
neral <;anev ile Finans Ba
kam Raskov arasmda §iddet
Ji bir anla§mazhk ( ibtiläf ) 
~1km1§br. 

ara 
• 1 

• • 
~ . 
Ankara, [Özel] - ,Sehir 

plänmda Ankara Fakülteleri 
i~in ayrilm1§ oian alanm (sa
hanm) kadastro i§lerinin bi
tirilmesine ~ali~dmaktad1r. 
Kadastro i§ierinin bitimin
den sonra hemen yap1ya ba§· 
Janacaktir. 

•• Cl u 
Dün saat yirmide mer· 

hum ve Faz1l Hoca Saidin 
refikas1 Bayan Dilruba 
ugrad1g1 hastahktan kur
tulam1yarak vefat etmi,tir. 

Saygi deger yurdda~lar 

Kerimeleri Bayan Zarife 
Hamdi, Bayan Mehbare 
Hamza ve mahdumlan Bay 
Sefai ve Bay Hidai'ye öz
yürekten ba§ saghg1 dilcr 

.J. i ve yeislerine ortak oldugu
muzu bildiririz. HALK: Tra§ b1~agm1 ve makinalarm1 her sabc1dan israrla 

aray1n1z. 
HALK: Tra!J b1~ag1 ayarmda ve ucuzlugunda ba§ka bir 

b1~ak yoktur. 
HALK: Tra~ b1~ag1 ince lsve~ ~eliginden yapilm1§ ve 

tanesi " 100 „ parad1r. 
HALK: Tra§ b1~agm1 kullanan bir daha ba§ka b1~nk aramaz 
HALK: Tra§ b1~ag1 ile binlerce halk bra§ oluyor bundnn 

bir tane alan bir daha ba§ka b1~ak aramaz. 
PARASIZ: Teerübe yapmak istiyenler depolanm1zdan birer 

tane almalarm1 rica ederiz. 
UMUM: deposu Istanbul Marpu~cular Yarim Si§eci han No.l 
1ZMJR: Deposu Sulu Han Kilimciler No. 6 

Sar 
So 

V 

gun 

Bu gece saat 23,30 da iki 
~e~melikde Yusuf oglu Baha 
sarho§ olarak yolda du§mÜ§ 
ve so) §akag1 ile sag ka§J 
üzerinden hafif surette ya· 
raland1g1 görülmü~ ve baygm 
bir haJde aastahaneye kal-
d1nlm1§trr. 

yagmur ~ift~iyi ~ok sevindirdi. Davetlilerden ~ogu muaf 

r iye Bakan1n1 
• 

ürmek mi Istediler 
,$anghay, 25 (Ö.D) - Burada ~1kan <;inli gazetelerin al

ald1klan haberlere göre, japon Barbiye Bakam M. Hayasy1 
aleyhinde h!r suikast yap1Im1§br. Suikast~1larm atbklan kur
§Unlar hedefe isabet etmemi§tir. Bir ~ok tevkifat yaptld1. 
Diger yandan Jeholun pay1tnhb olan Tcehng Teh'de Japon 
jandarma miralay1 Masoekatay1 öldüren <;inliler kur§una di
zilmi~lerdir. 

• 

yen saatte kuruma gelmitlel 
ve yurd bor~arim ödemitl' 
dir. Pek az k1s1m davel' 
icabet etmemi,lerdir. GeJJJJ~ 
yenlerin isim:erini ögrenme~ 
i~in özel bir ilgi gösterdik· 

Kurul gelmiyenlerin yük' 
sek bir mazeretten ötnr' 
gelemediklerini tahmin et' 
etmekte '>ldugundan ve bei 
yudda§m yud severlik bot" 
cunu ödemekte tereddüdi 

• 1 ukad- olm1yacagi kanaabm besle" 
mekte bulundugundan §imcl. 
lik gelemiyenJerin isimlerioi 
vermekten ~ekinmi,tir. 

aysiyeti 
1ngiliz matbuah, epeyce 

zamandanheri italyaya kar§! 

§iddetli hiicumlarda bulun
maktadir. Bunlar arasmda 
baz1lar1 müstesya olmak ü
zere, bütün ingiliz gazcteleri 
bize hücmn ctmcktedirler. 

i§ birliginde bulunmaktad1r. 
italya, bütün Avrupa ve 

Avrupa d1~ meselelerini sarki 
1 

Afrika meselsinde lafzi olm1 
1 yan ve tarn bir dostluk ma

hiyetinde bir rab1tay1 isbat 

eclebilecek devletlere dostluk 
Bazi fngiliz gazeteleri, italya ' 
ulusunun sevdigi ve hür
met gösterdi §ahsiyetlere 
bile taarruz ve tecavüzde 
bulunmaktad1rlar. italyan or

dusu, lngiliz matbuah tara
fmdan ~irkinlenmi§tir (kesri 
namus). 

politikas1m yapacakbr. 

italya kendisine ~izdigi yo 

)u takip etmektedir. Biz, bu 

gün i~in degil, aym zamanda 

müstakbel i~in ~arki Afrika
daki emniyetimizi temin ede 
cegiz. 

ltalya, kendi kuvvetini ve 

Bütün yurdda§lar1m1zm bl 
yük bir sevin~ ve k1van~la 
ko,duklari bu toplanblara ' 
ciddi ve me§ru özrü olma-
dan hi~bir kimsenin gitmek 
istemiyecegine biz de ihtimal 
veremiyoruz. 

Emniyet 
Direktörünün dikkat 

nazarina 
Asansördeki kayahklarda 

Asansör önündeki sokakta 
oymyan ~ocuklar - bunlar ara 
smda kocamanlar1da vardir -

· Avrupada kazand1g1 mevkii 
müdriktir. 

lngiliz- italya ananevi bir
den biri alt üst olmu§tur. 
Bütün ingi!iz matbuah Ne
~a§iyi müdafaa etmektedir. 
Uluual hadisesini kurtarmak 1 

i~in tayin edilen ltalyan-Fran
s1z·ANerikan hakim komis
yonu ilk toplanhs1m yapmaz-

o civardaki evlerin sakinle
rine rahat nefes ald1rm1yor
lar. Bir · zamanlar bah~eler- t 
dcki Erik ve sair meyve aga~ 

dan evvel ingiliz matbuab 
italyamn haks1zhg1 ic!diasm
da bulunmu§lard1. V ersay 
muahedesinden sonra bir ka~ 

harp olmu11tur. Kellcg pakh 
siiel sevkiyatta bulunan iki 
devlet arasmda vapm1~hr. 

General Sarail, uluslar sos
yetesi mandas1 altrnda bu
lunan Suriyeyi bombard1man 
etmi§ ve Suri enin en k1y
metli monumanlarm1 y1km1,
hr. Bir Frans1z mara.~ah Me
rakc§deki süel hareketlerini 
derije ctmi§tir. Japanya <;in
den muazzam bir d1t'a kap
mi§tar. Bugün $akuda harp 
vard1r. ingiliz matbnab bü
tün bu hareketler kar§1smda 
hi~ bir §ey demcmi§tir. Fa
kat Habe§ meselesine gelin
ce bütün ideal ve pasifizin 
ortaya konulmaktad1r. 

Büyük bir yanli§hk kar§l
smda buJunuyoruz. Avrupa 
diplomasisi müteaddit hata
lar irtikap etmi§tir. ingiliz 
matbuatmm Anadolu sava§I 
m tervic; elmi§ olmas1 büyük 
bir yanh§hktir. San yillarda 
yap1lan süel harcketler ve 
galip ve maglup aralarmda 
dikilen duvarlar, büyük hata 
say1hr. 

italya ise genel sava~a bü
tün varhg1 ile i§tirak etmi§-
tir. ve Anupa bari§mda 
menfaatma uygun olm1yan 

Avrupa, italyas1z ileri gi
demez. Avaupa, ftalyadan 

istifade edcbilir, fakat ftal

yanm Afrikadaki mukaddes 

1 
larma musallat oluyorlar, tim' \ 
dide evlerin kiremitlerini ta1-
lamak havesine dü§tüler. 

hakkm1 tanunak §arrrr. Bü
tün devletlere bu a~1k ihtan · 

yap1yoruz. ltalya ulusu gen~ 
olmakla beraber devrimcidir. 1 

( iJ Popolo d'ltalia ) 1 
Berlin (Ö.D) - Habe§is

tandan geien haherlere göre, 

ltalyanlar tarafmdan sarfe

dilen gayretl'!re ragmen müs· 

lüman kabileler Habe~ kra

lmdan ayr1lmamaya 1< arar 
verdiklerini Habe§ hükume
tine resmen bildirmi§lerdir. 

Bütün mahalle halkmm 1i- ~ 
käyetci oldugu bu tacizkir- ' 
lardan kurtarilmas1 i~in Asan
sördeki karakola emir ver
mesini Emniyet direktörü-
müzden rica ederiz. 

Bu da 
Kabaday1l1k 
Tirenin Tumlupmar mahal

F ehim isminde bir kabaday1 
metresi FaikayJ kama ile 
be§ yerinden yaraJam11tir. 
Faikamn yaras1 ag1rd1r. 

Carih firar etmi1tir takib 
edilmektedir. 

Bu kararm Habel} lmpara

torunun memlek et i~inde yap 

bg1 son yolculugun ilk müs

bct neticesi oldugu ileri sü
rülmektedir. 

!Metresini 
j Be§ Y erinden 

· -.1• Al 1 Y aralad1 ! .. 
Dgl IZ - man Tire kazasmm Dumlupmar 
-Ba~taraf1 birincide- mahallesinde meyhaneci Fe-

malar büyük bir dostluk ha him, metresi Cemal k1zi Fa· 
vasi i~arisinde cereyan et- ika ile kavga etmit ve kama 

ile kadm1 bef yerinden ag1r 
mi§tir. Londra konu§malar1 surette yaralamt§br. Cinayet 
ingiliz ve Alman donanma-

ten sonra ka~an F ehim jan-
larmm §imdiki ve gelecek- darmalar tarabndan t akip 
teki büyüklüklerini tesbit edilmektedir. 
etmi~tir. "!!!'!!!'!!!!!!!'!!'!!!'!~!'!!!!!~~~~~~ 

Londrada elde edilen an- Telefon 
la§ma muvakkat mahiyette
dir. Yakmda bütü aläkadar 

devletlerin i§tirakile büyük 
bir deniz konferans1 topla
mak kabil olacag1ndan, de
niz meseleleri orada kat'i 
surette tesbit edilecektir. 

No. 

3882 


