
@Sahib ve ßqmuharriri 1 
SIRRI SANLI 

1 D AIR E H A N R S t 
-1-zm~i:--r - Birinci BEYLER 

fSOKACINDA 
Dercedilmiyen ;evrak lade 

edilmez -.... -, ... ,..-

g;;:p •• „bi --

Netriyat Amiri SIRRI SANLI 

i\BONE SERAfTt 
S4neliffi 1, AltJ Ayhfrt 4 

l"ira.cJ1r, (}URil Ce1;mlt 
Nttahalarm l1herJ 

11 l\Q'"'*~'' ( Jialkaa S11i ) Matbaaaaacla 
Ba1dm11br 

-------------------------------------------~-----------------...~~~------._. ____ .._ ______________ ..,._ ______________________ . ...__... ........ ._ __________ _ 
ALTINCI SENE No: 2510 28 HAZIRAN 1935 CUMA TEL: 3505 ( 100 PARA ) 

. TUNA KONFERANSI VE BIZ 
• • Ekmek, Un Mes'elesi ----------0000 --------

~eker Ve Tuz Ucuzlatiln1as1n1n Halka \T erdi-
gi Sonsuz I 1e~'e Ve Sevincini Zehirlen1en1elidir. 

Gazetelerde son yagan lfte bunun i~indirki bu Ek-

Kondi!is~n krelci l1k flktrleri 
-------------„..00..ao---------- - -

Elen sü bakan1 ölen Yugoslavya kral1na 

Bay Süvi~in 
Raporu 

' - yagmurlar dolay1sile bugday mek ve Un ve Bugday mes'- Yuna1t krall1g1n1n ihyas1n1 m1 vadetmi§? 
1 

Atina 28 ( Öze! ) -- Son 1 kral Aleksandra verdigi sözü Alek~andr ile bir!ikte umumi fiatlarmm bir hayli dü~tügü- elelcri ile alakadar olan han-
nü okuyoruz, Bütün Istanbul kala, ~arhayhklar (Beiediye- günlerdc Yunanic;tandaki si- tuttugunu mu isbat etmck harpte ölen Yugoslav asker 

gazeteleri " Boluda ge~en 

hafta kilosu 10 kuru~a kadar 
ler), tüccarlar ve fmnc11ar 
üzerlerine al<liklan bu mü 

yasal mec:delerin cn öncmli istemi,tir?„ lerinin mezarlarm1 z.iyarct 
s:, ba~bakan muavini ve sü •<RAL ALEKSANDR'1N 

yükselen bugday f1atlara meb 
zül olarak yagan son yag
lllurlar üzerine be~ kuru§a 
dü1mü~tür.„ Haberim büyük 
bir sevin~e yazdilar. 

Etet havalar urgun, büyük 
tehirlere bugday gönderilme 
Ye depo eciilme i§leri yerinde 
\'e yo)unda. Yolunda gitmi-

• Yen bir,ey ve bir i§ varsa 
o da: Ekmek fiatlarmm dü
türülmesi, ucuzlamas1 husu
sunda henüz bir ad1m abl
!ll1f olmamas1d1r. 

Bir kere söy!edik, tckrar 
tdiyoruz: 

Hükumetin, tuz fiatlarmm 
indirilmesi hususunda gös
\trdigi fedakärhk; halkm 
'eyecek, i~ecek, giyecek 
'-leselelerinde üzerlerine if 
'1anlara her vak1t ömek ol
lnabd1r. 

him, bu ~ok mühim vazifede 
büyük, ~ok büyük bir duy- 1 
ganhk (hassasiyet) ile i§ gör-

mege, i~ bitirmege ~aJ1~ma- i 
hd1rlar. i 

Her i~i, hi\,'.bir uJusun ve 
letin aial!ari ermiyecegi bir 
~abukluk ve ~ekilde ba§a.ran 

devrimci ·nirkiyede bu ek
mek vc un meseleside öyle 
~abuk vc kesdirimli karar
larla hallolunmahd1r. ~ekerin 

ve tuzun ucuzlahlmas1 ile 
halkm dudaldarmda beli-

ren sevin~ ve ~ükran 
gülümsemelerine zehirli ifa-

deler katmamak i~in ekmek 
meselesindc ~ok hay1r sever, 

~ok duygulu, ~ok halk dostu 
bir durum almak f1rsatm1 da 
kaprmamal1yiz. 

SIRRI SANLI 
II'~ 
k1o11rl ~"' li;;,,,, 

Kalb 

1 

bakam gencral Kondi!isin 
birdenbire kralc1 olmas1d1r. 

Bugün Atina siyasal ~ev
renleri arasmda ~u sual so
rulmaklad1r: 

" Kralc1hk rcjimi i~in ilk 
defa Yugoslav matbuatma 
beyanatta bulunar Kondilis 
bu hareketi ile acaba ölen 

aha 
Tayyareci Lindbergin yapmaga muvaffak 

oldugu bu kalb ~ok mükemmelmi§ ! .. 
Bütün cihan matbuah, tay tayyareci Lindbergin yaphg1 ile sevkedilebilmekte ve„ Bu 

~llreci Lindberg'in sun'i ve kalp, bu muvaffakiyetlerin ke~f sayesinde kanser, verem 
~ok mllkemmel bir l<alp yap en son fekli domektir. vesaire gibi uzvunu tahrip 
lal1Y.a muvaffak oldugundan Gazetelere bak1hrsa, bu ederek ölümü mevcud olan 
~ab d" d kt d 1 sun'i kalp mükemmelen i§- hastahklann tamamen önü 
l~e b 1P urma 8 11 81' d lemekte ve kam vücudun ahnmt!J olacakhr. 

~oklfn llcrg shohn t za~an ar a her tarafma muntazam su- Bakahm„ F en daha ne 
,. e er 11 a muessese- rette ve cakikada 60 daraban hankalar yatacak. 
ltlde ~ah1maktadar. Bu mü- ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 
ttaese, ihtiyar Rokfellerin ~ 

~Yabt~m f~n vas1tda~arile duz
1
a- 1 s • ß V 0 r ·~ U. f;0'1 in i 

11 1r muessese ir ve o c:-
1 

• ' 
~r Abksi Knrl gibi ~ok me§- oo • 

•. ~ bir dokto:-un idaresi al- ISulhun devam1c1n ancak Ital-
"lldad1r. 1 
~oktor Aleksi Karin, ze- 1 yaya istila hakkl Vermekle 
~ 1, duyuau, kavramas1 ~ok 1 k b•Jd• d • I 
~~etli. ol~n. tayyareci Li~: a 1 Ir, eml§ 
· l'ig, b1r 1k1 senedenbin ltanbul, 28 [Özel] - Eden serbestligi verilirse, ltalyanm 
~'an1n hayabm idame etti- Mussolini müläkah bakkmda deniz uzla,masmda ~ok uy-
t1i kan ve ~havay1 vücuda yeniden ba11 haberler veril-
~tirecek suni bir kalb yap- mistir. 
~a ~ah1maktad1r. Bu haberlere göre, Sinyor 

l~e~en ay 16 sahifelik bir Mussolini, Bay Edene ltalya-
~ aa1ni ve ge~enlerde de nm yeniden baz1 topraklara 
~•yada son yapilan tecrü- istilä ve ilhak zaruretinde 
lll' trden bahseden makale- , oldugunu söylemit ve sulhun 
~~e bayabn sun'i olarak 

1 
idamesinin ancak bu hakkm 

~ llleai veya bir ölünün can· tan1nmasile mümkün olabi-
d lldinlmas1 imklnlannm ne lecegini ileri sürmiqtür. 
di;tceye kadar elde edil- Sinyor Mussolini, "sulha 

llden bahsetmittik. hizmet kaydile" eger ltalya-
boktor Alaks Karl ile ya ,arki Afrikada hareket 

:::; ~ ~ ~ IP:iQ ·;~ ~ ~ e:: ..:.. ~ 11:!.i ~ i•.ä ~ ~ 
• 

Resmi Ilinlar1n1z i~in 
(Halktn Sesi) ne müracaat ediniz. 

Size her gazeteden ucuz olarak 
resmt ilan1n1z1 n~redecektir. 

sal bir rol oyn17ac:ag1 da va
detmiftir. 

KORFU SEYAHATI 
Kral Aleksandr'm Türkiye 

ve Yunanistana yapbg1 se
yahat habralardad1r. j 

lun~:~;:an o::!anb~~dn~ze~:: 1' 

kral tarafmdan kabul edil-
memi~ti. Venizelos krahn 
bu hareketini hi~bir zaman 
affetmemi~tir. 

Kral Istan buldan sonra 
Korfuya, gclmi§ ve sü ba
kam General Kondilis tara
f ,ndan kar~1lanm11tt1r. Gene-
ral Kondilis o zaman kral 

i~ ~~~ ,~ ~ '~ ..:w t~ ~ 

1 
1 

etmek i~in kü~ük Vildovdan 

] Sonu 6 mcida J 
~ ~ ~ 

Habe§ erkan1harbiyesi ya-
banc1 zabitlerden mürekkeb 
~--~~·~~~~-oo------~----~,~~--

ln1paratorun hususi n1ü~aviri casus I .... ävrens 
imi~. lmparator hu~usi servetini Frans1z 

bankalarina yat1rn11~ 
Roma (Ö.D.) - " Popolu -Roma [Ö.D) - italya mil-

Ditalya „ gazetesi, Kustos li radyosu, Frans1z gazetele-
A jansmm verdigi bir haberi 

BAY sovt<; 
Roma ( Özel) - B. Edene 

verilen ,ölende haztr bulu

nan bay Süvi~in bu mtilikat 
lar hakkmda gayet uzun boy 

lu bir ra por haz1rlad1gam 
Koriye Ditalya yazmaktadtr. 

Bu rapor da matbuata yanht 

akseden bazi noktalar ayd1n 
lanmaktad1r. 

Sulhceza 
Hükümevi 

Askeri vazifesini yapmak 
üzere lstanbula gitmit ola11 

1ahrimiz lkinci Sulhceza bll

kümeni bay Ömer Kayamn 

yerine Van lhtisas mabke
mesi müddei umumisi bay 
Muzaffer tayinCedilmittir. 
~~ffm #1-WWitWWW„ 

~ S1kdd1g1n zaman, " K1- 1 
i z1lay " 10 ocagma kot. 
~ derdini anlat, ilic1n1 al . . . 1 
~ Sava1 alan1nda, kao ve J 
~ ate1 i~nde yan1bat1nda ! 
i yer alan ve 1eni koruyan 1 
: "K1z1lay "1 bulursun. i 
gt;e'lbt;;Cff a;:t:SW;;t;C ...... ~ 

haberde, Habet lmparatoru
nun 1ahsi servetiJ olan 300 
milyon Frans12 frangin1 Fran 

rinden alarak ne1rettigi bir s1z bankalanna yabnn11br. 

ne1retmektetir. Bu habere 
göre, Habe~ erkämharbiyesi 
kat'i olarak tetkil edilmittir. 

Habe1 ordusu erkämharbi 
yesi tamamile yabanc1 zabit
lerden müte1ekkildir. Bunlar 
dan bir Türk ( Vehip pa1a 
kasdediliyor), iki Bel~1kab, 
iki lsve~li ve biri de Alman
d1r. 

Askeri harekabn siyasal 
idaresi lmparatorun hususi 
b:r müfayirine tevdi eyle
mi1tir. 

Birka~ haftadan beri Adis
ababaya gelmit bulunan bu 

1ah1s bir lngiliz imi1. Bu es
rarengiz 1ah1s Sarayda , iki
met edib yerli k1yafeti ile 
pek nadiren d1tar1ya ~1kmak 
ta imi1: 

Popolo Di'talya gazetesi 
bunun, Habe1istandaki faali
yetini kolayla1hrm11mak i~in 
öldügü ilin edilen casuz Lav
rana oldugu oldugu söylen-
mektedir. • 

.......... ..., .. „. ...... ____ _... ...... „ ......... ..... 

Yagmurlar hakk1nda 

- Bu yagan yagmurlardan ne gibi faydalar umuyonun? 
- lnpUab biriaci fayda ekmepa ucadamua olacakbr. 



( Hallun 3csi 1 

Bir Polonyab 
BA V IBRAHIME Ateslekda~ ~h1imizde 

Buna Siz Bulacaksmiz 
Yazan: SIRRI SANLI 

A vusturyada ki Siyasi Mev- 1 Balkan kupas1 

P.olooyada ~an Kerijer 
Puranny 1azeteli muharrir 
lerindeb bay Joief Rachl
minwki fl\..._... 11L&ti• 
gelmiftir. llealekda11mlfl 
Ttlrkiyeyi pzerek tetli'll1d 
yapmaktacbr. ea llelläkler 18- --- ---- kußar 10 Temmuzda A~l1k 

Grevi IIin Edecekler 
Bir CU.yetl 

kadar AJOlisimm de i§g 
bu cinayetin failleri kimlerdi? 

i,._ (Ö.D} - A......,,a. mwkuf bulunan hltla ai
yami .aiknmlllt, laükblete liiOracaat ederek, bulandaldan 

edeq mlfkll nzi,.tten kortanlm11dlklan takdirde 10 Temmuzc:la 
umumi tir a~bk grevi ilin edeceklerini bildirmitlerdir. 

X.Moden p~ecek kadar 
...... oln, kolay kolay aya· 
laauyacak du:ece4.t' SIZaD 

Ziyaam yamhqmda, otomo· 
bilin birbiriae ~vu1muk i~in 
bebane anyan udlan bir 
birinin üstüne abif aara1nb
lan araauatla tlieqr Nedim 
ile aimunn )(Lrw Melek 
iJice ~ ve bundan 
IODra da her akpm buluf· 

Anla1dchj'lna gare Avusturyadaki siyast mevkuflar ~ok 
ve evinnde„ blltlin .maarafla- a1lu bir inzibat kordonu ile muhat bul~orlar. Bil"-8a 
nn1 glrmege bafluiqb. Graz'da bulunanlara kitap gazete dahi .Pmaga mii1aide 

Cinayet gece- edilmiyormu,. 

sinin karanlik Trakyada yagan tiddetli yag-
uerdeleri murlardan ölenler var 

Sellnik (Ö.D.) - Trakyanm muhtelif taraflarma düten 
yagmurlar ~ok zarar vermiftir. Bundan bqka ~i:r~ok kim
aelerde sulann tiddetinden botulmu1tur. 

miya k.,. n · 

Bualarm ala ve 
her aktam balapmya brar 
•enfikJerini aöyledikten son
ra bizden daba fazla, daha 
~ malümat iatemiye kal
lotma)'IDIZ. Bukadarc1k ifide 
okarlanmu hayallerinin kuv· 
Yeti ile bulaunlar. 

Bir tabancan1n n~ mermisi 
ttlccar bay n dim Akar ev 
simaan Ziya Pi1kinin daima 
kans1 ile birlikte yattiklan 
yatak oduin1n ortU1na kan
lar ipnde yere serilmifti. 

Blitln lzmir halk1 kadar 
poliai de ~ok me1iuJ ve ali· 
kadar eden bu cinayetin fa
ili kim veya failleri kimlerdi? 

Canileri heniiz belli olm1-
yan cinayet nasd meydana 
pkm11ta? 

Eaasen aile hayatma bu Bu hususta okurlanm1ZJ 
bdar ehemmiyet veren, da- biru aydmlantmap ~·hf8)1m. 
ha doiruu kan11D1n glizelli- Her glln magazuma aaat 9 
jini bir ge~im vasdas1, bir nihayet 1 O da inmek adeti 
Se"fk ve etlence aleti gibi olan bay Nedim ogiln 12 ye 
lmllanaa kocalann bu gibi geJdigl balde g&rilnmemittl 
akibetlerle lmr1tlanma11 ga- Bundan ba1ka büyük bir 
yet tabii bi teY de;ilmidir. merak ve enc:lifeye diifen 

Bayan Melek kocaa1nm ra kitibi Cabid evine telefon-
lo ve etltmce i~ oau clai- laau1, evden bir haber ala-
•• ortaya atmasmdan. gil· ymca patronunuo baza gece-
sQ)jfini biricik, bir ~itrt- lerini evlerinde ge~rdiji ev 
kau gibi kullanarak istifade- simsannm evine yaZJbane 
ye kaßa1maa1ndan b1km11 garsonunu göndererek bir 
••nm11 oldatv ipn ona her malümat almak istemifti. 
iatecliiini alacatuu vadeden Garsonun, o evde kimseyi 
t8car Nedimia metresi olm1ya bulamad1g. hakk1nda getir-
raz1 olmUfla. diji baber, kitibin meralnn1 

Arbk Bay N eclim ev sim• ciddi ve yerinde bir korkuya „ Ziyanm evine bir pan- ~evirmif ti. 
ai,.aer sibi devam etmej'e ( ArkUI nr ) 

am mm amma 
Telefon i1leri : izmirde Deniz 

B.1111darhk Bakanl1iJ P. ~ 1• v • 
T. T. genel clirilctarlijil ile yen lgl 
pnmaz telefon ~ ara Kaputaj hakklDln Türk 
-...lalri baZJ ih · nokta- vapurlanna tahaisi kananu· 
lan girtifmek ipn aosyete nu11 onuncu yaldönümü mü
Jhetim kuralu lyeai doktor nasebetinin 1 Temmuzda li
ba1 Ali Halim Bayer ile hu· man1m1zda ve 1ebrimizde bn
kak mlitaviri aftkat Nuri ylik deniz 1enlikleri yapda-
Srtla Erbay bugOnktl eks· cakbr. Bunun i~in Denizyol-
preale Ankarara gitmiflerdir. lan ftletme Jdareai tarann-

Haber aldig.Dllza göre bu dan zengin bir program ha-
g6rlflne.lerd~ f&l'lar a~as1 zirlanmlfbr. 
telefon itlen de halledile- .<: l'k gü d „ d 
cektir. ""en 1 n Ilz Ye gece e-

v am edecek, aynca kayak 
ve yüzme ymflan yaptla
cakhr. Gö~ 

Say1n mü~terilerimim 
dikkat nazarina 

Balcdardaki 1aatca maia· 
zaau Yolbedeateninde 43 No. 

Bida,et laan1 agzindaki maiaza 
J• aaldettim. En ucnz fiatJarla 
aaat almak veya aaatlarlDI 
tamir etmek istiyen mü1teri
lerlmin bu yeni magaza~1 da 
preflendirmelerini yalvannm. 

Tamirat teminath olup 
maal'~m. zabitan, memurin ve 
talebeye tamirat yüzde 20 
i8k!Dntolud1r. 

lir teerilbe her taniyeden 
...J-ahbbr. 

(HISAR CAMI) 

Y olbedesteninde 
4:3 No. saat~1 

KN KU8 Y 

Celilin 
Marifetleri 

A yvahkta da mücev
herler ~alarak orta

da n kaybuldu ! .. 
Ge~enlerde 1ehrimi1de tu

~Uf olan ve 27 ev aoydu 
iu anla11lan lsmir Araenlo
peni Mudanyah Cellleddin 
za1taca el'an tutulamam11tar. 
'fabkikata glre CeWeddin 
buradan Ayvahfa kapnif ve 
orada bir evden anemli mik 
darda mlcevherat ve aaire 
~ald1ktan 1onra izini yok et· 
miftir. 

Istanbul ka~ti oraalan-

Sellnikte bir kad1nla yavrusu ile birlikte ta,m1, oJan so-
kaktan 1e~mek isterken, son akmbsma kap1\arak .;ocugu 
ile birlikte sulann i~ne gömülmü, ve her ikisi de botul
mUftur. 

Dramada da 19 ya11nda bir gen~ kiz sula1 m ce eyamna 
kaptlarak bogulmuftur. 

Türkiye 800 tayyare alacak 

v~~!~~~~.!~!~!!!i~~~~!~!~ 
lan babere g6re, Türkiye hava kuvvetlerini ~ogaltmak iizere 
800 tayvare alacak ve Bogazlar1 1ilibland1rmaia batlaya-
cakt1r. · 

Sofyada bir mektebte ko
münist talebe tevkif edildi 
Sofya (Ö.D.) - Sofyada büyük liselerin biriainde bir ko· 

mlniat btlcresi ortaya ~1kanlm11br. Ozerlerinde bircok ko
mllnist propoganda beyanname ve vesikalan bulunan tale· 
belerden bir ~ogu tevkif edilmittir. 

Killttlr bakam beyanata bulunarak, Bulgaristan muarif 
tetkilatindeki bitiin komünist ceryanlanni yok edecegini 
aöylemiftir. 

• 
Nit Hapishanesinde lsyan 

•• 
2 Olü 3 Yaral1 Var 

Atina(Ö.D) - Belgradde pkan (Pravda) gazetesi Ni,den 
aldiji bir habere göre bu 1elarin hapishaneainde bulunan 
mabktmlar iayan ederek gardiyanlar1 oldürmege te1ebbilf 
etmiflerdir. 

Fakat bu bareket ~buk haber alanarak kuvvetler gön-
derilmif ve iki mabk6m yakilan müsademede ölmüf mah
k6mlardan il~tlde yaralanm11hr. 

Elen hava bakan1 30 agustosta
1 Türkiyeye gelecek 

Atina (Ö.D.) - Bura gazetelerinin verdikleri haberlere 
göre. Yunan bava bakan1 bay $inot 30 agustos bayrammda 
Türkiyeyi ziyaret edecek ir. 

m a ~ ~ 

9 Eyliil 
Panayin 

Haz1rl1kla1· Ba~lad1 
Panayu hazarbklanna de

vam edilmektec:lir. Bu )'II pa-
D&)'lr yerindeki gazino i~in 
kuvvetli bir muzik temin edi· 
lecek, zengin varyete numa
ralan gösterilecektir. 

Her yerden panay1ra bü
yük bir ragbet ve ilgi gös· 
terilmektedir. Pavyonlardan 
bir~ogu sablmqbr. 

Bu )'II lzmir panayanna ge
lecek olanlann ~ olacag1 
nazan dikkate ahnmq, lzmir 
deki otellerin yetmiyeceji dü 
ttlnillmlit ve para mukabilin
de ditandan gelecekleri ev
lerine konuk kabul edecek· 
lerin· ne 1art ve fiatle konuk 
alacaldar1n1n teabitine flll'· 
bayhk zab1ta memurlannca 
tetkike baflanm11br. 

Ba gibiler panaJU ranaeni
mua blroaana mlracaat ede
rek mallmat Y~er • • 

0 s 0 

fz~ir ·h~Ik1na 1 

Te~kkür Ediyor f 
Sovyet Harbiye komiseri 

fabri hem1ehrimiz general 
Voro~ilof achna Birincikor
dona bir cadde a~ilmaya ka
rar verildigi malümdur. Ge· 
neral Vorotilof, bu münasi
betle fevkalide memnun ol

mut ve lzmirJilerin kendisi 
hakk1nda gösterdikleri sevgi-
den dolayr 1arbayhga a§ag1-
daki te1ekkür teJgrafm1 gön-

dermifbr: 1 
Belediye reisi doktor Behcet 

lzmir 1 
$arbayhk ve Gl\zel lzmir 

halk1nm hakk1mda g&sterdigi 
allkadan ~ok mlltehassis ol
dum. Sellm ve tükranlar1mm 
kendilerine bildirilmeaini rica 
ederim. 

VORO~OF 

Bulgar f edarasyonu 
sununca itiraz 

ediyor 
Sofya (J)J>. ) - Wpr 

spor feArufonu, &Jkaa 
kupas1 sunueana itil'lz etmit 
tir. Fedarasyon yafl~ tara
fmd~n kabul edilmiyea ve 
kabulü halinde Bulgar tak1-
mm1 galip ~karacak olan 
golün kabul edilmesine itiraz 

";" ~ ~ ~ li II ~ .._. llhill 

1 

yapmaktadir. Bu tetkilde • 
dair jlue9ill 
nmfary8*& 
tma dalaa II 

.ara Mpnlan itler ...... 
rinde )lilrlltmektetlir. .. _, 

-etmekt~dir. Meaele An1ulr 
sal spor fedarasyonu tarai.
kotanlacakt1r. 

k 
~·~~~~~----oo--~~~~~~~~~ 

Hatiften haber alan bir 
medyum imit? 

BiR KADII~IN KEH!NETil - iMZA 
SIZ BiR MEKTUB ~ ESR!RENGiZ 

SADA VE ... HAYALETLERI 
Lehistan diktatörü Mare

' al Pilsudeskinin ölümünden 
sonra, elde edilen vesikalar 
dinlenilen sözlerlerle mtite
v effanm ulumu hafiye ile 
mefgul ve kendisininde bir 
medyum oldugunu ve baz1 
baz1 Hatk1dan sesler duy· 
dugu anlatdmaktad1r. 

Pilsudskinin ilk mafevkal
tabiia hädisesi 1887 de <;ar
hk idaresi taraf1ndan ü~üncü 
Aleksandra suikast dolayisile 
bei sene nefiye mahkim 
ediJdigi zaman zuhur etmi§• 
hr. Polonyamn büyük adam1 
o zaman lsko~ak kasabauna 
sevkedilmi1, fakat diger ne
filere nazaran kendisine bir 
az fazla serbesti verilmifti. 

Kasaba ve civarmda iste
diji gibi gezebiliyor, iste iii 
kimselerle göriifilyordu; fa
kat gazete ve kjtab okumak 
tan tiddetle memnu idi. 

Y a!niz ge~inmek ve ailesi
ne agirbk etmemek i~in bazi 
zengin gen~ere F rans1zca 
<lersler veriyordu. 

Bir gün baz1 ,eyler sabn 
almak üzere yerli bir kad1-
nm kulübesine ugram11b; ka
d1mn istenilen teyleri haz1r
lad1ga bir s1rada Pilsudiski 
kü~ük bir ~ocuk aglamas1 
duymu1 ve ihtiyar kadm ge
.linceye kadar ~ocup teakin 
i~n sesin geldigi tarafa kor J 

mu~ idi. lhtiyar kacbn: 
- Sen ~ok iyi ka!bli bir 

insana benzeyorsun.. Sana 
yapacak bir eyligim var, 
elini ver bana, aana ne ola· 
cagun iatikbalini haber vere· 
y1m! Demittir. 

Lehistanm mustakil dikta • 
törü, belki de pek inanm1· 
yarak, ehemmiyet Yermiye
rek elini kad1na uzabn11, ka • 
dm bu tJle dikkatle bakar
ken erkilmif ve gideri lok· 
muandan nrlan111 bir balde: 

- Efencli... demi1ti. Sen 
bir ~ olacalc11ul.. 

Pi.lsudki, kadm1n bu ke-
banetine her halde glilm81tlk 
F akat kendifi de baz1, baz1 
böyle kehanetlerden geri 
kalmamakta idi. 

Umumi harb1n ilimndan 
dört, bet ay evel, 1914 se
nesi marbnda Paria co;r6 
1• akademitiach P.o&,apk 

1 

firari talebeye: 
- Y akmda bar pka 

hemde umumi bir harp! Lr 
hiatan istiklili, ancak Al
manlann ?rlan mailup e 
meainden ve .• 

Almanlar.n da F rana1zl 
r1n tepelemesinden aon 
e!de edilecektir. demifti. 

Bundan sonra, 19'~0 d 
Boltevik ordularamn Lehi 
tan1 istiliya bqladiia 11r 
da, var1ova teblikeye d 
müttil. Pilsutski Lebistan p 
yitahbn1 kurtarmak i~n 
dqünürken 4 agustos gl1 
Leopoldan imzasaz bir me 
tub alm1fb. Bu mektub 
imza11z sahibi, Ukim bir · 
de Vartovanm kurtulm 
i~n beyhude kafa yurm 
mU1n1 ve aym altwDda 
n1n1 bazarhyacatim ayan 
ü~ünde de aea direktifle • 
verecejini lS da taar 
ge~eceiini ve 18 de gale 
~alacaiJn1 ve nihayet 
Aguatosda Lebiatan iatikl 
A vrupa taranndan ta1 
edilecepi bildiriyordu. 

Hidiseler imzaa1z me 
bun bildirdijini gibi ~·k 
Maretal taruza 19 da ka 
verdiii halde, fevkalide 
hidise ve tesadnf 4 gün 
vel 15 Agustosta yapil 
mucib olmu1tur. 

Bundan evvel difer 
harika daha olmuftur. l 
da Kiyef yürüytifib.aden 
nerken Marqal Zitomir 
kofoatnun misrafiri olm 

Gece &DllZID elektri 
aönmiif ve Marepla P 
Razivil'in Kazaklar tar 
dan bir müaadeqiede 
rüldilpnll haber ve 
Bu haber iizerine kendill 
ge~en Maretala bir aea : 

- Razivil aonuneu d 
dir; 1enin en sadak acta„ 
taraftarlanndan biriaiaiA 
ha öldiirtildilibt1 gar 
sin.„ demif, keadiaU.. 
Maretal etrafma bakbjl 
man ~bir ldmse g·AnlMlll' 

Bundaa birka~ glln 
Mare1ahn ••i mesab 
olaa Olsa111DOfaki 7W 
va civ.ar1nda bir 9' 
bir evde uinumf, evd• 
keli laumma autahp al 

- Soau 6 mada 
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- l~ize dogru söyle. harb olacakm1?. 
Hem eve ate~ veriyorsunuz, hen1de yan.~1n:olacak m1~ diye bana soruvorsunuz? Tabii 
olacak ... 

Hasis 

·. Morg 
Bir adtrm icötede duran 

~ "'+"! 11;q 111.=1 IP!.'ll 
- lbudl ~INlll la>:iiJ lli:iiJ 

Demi§ler ki 
Bir mürebiyeye demiflerki: 
- Dansctmek elinden re 

lir mi? 
- Hay1r elimden deiil, 

ayag1mdan gelir. Demi~. , 

,t.:.J , j 'H{!S~~ j J 'l"' }i J 

·Cevap· 

birisine yakla§b: \. 
- Affeaersini.z morga na

s1l gidilir? 

Salamon M~ona sordu; 
- Mi~ona~i be. Sana bi· 

risi küfür etse nasd cevap 
verirsin 

- Eger herif ufak tefek 
ise. a~ikär iri yar1 ise i~im· 
den ceva b veririm - Kendisi öir otomobilin 

•lbna ahver •seni 
türürler. . ~ 

~ 

Demi§ler ki s 
[;okantada Salyongoza dcmi1ler ki: 

- Y az1 yazmak biliyor-
~ Garson bu ne bizim et 

keserken b1~ak k1rdd1. 
- Cammz sag olsua ha

Yan bqka l>1~ak vcrelim. 

musun? 
- Duvarlara 'rok parlak 

yazar1m. Y almz sabrlari dog· 

tn 
· ru ggtüremem demi~! 1 

·: .„ .. 
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Ben cle ayni 'kanaattayim. B-e im ~iviierim 
cihamn en me§hur;. hakiki " Amerikan ma-
mulabndan „ ~vilerdir. 

Efizada tekrar ~i: 
- · Y es, A.merlkan mamufätmdan ~iviler .. 
Münasebet pek ~abuk derinle~ti; yine bir 

~ok· daslar yaptld(t b\r ~o'k güldDf er ve pek 
~ok i~tiler. 

'Eliza, bu ak§am 1<aa~n11gm, ~zellik 1oh· 
lugun en son derecesinä~ Hi~ Ciurmaaan Ame 
rikahy1 eglendirmege ve.. Kendisinden mem-
nun etmeg e ~ah§h. · 

Evet„ Eliza zengin Amerikalilara ~oktan-
• 'beri hasret ~ekiyordu ve· i~te, f1rsat böylece 

kendiligindeo ayagma gelmi' demektil 

• „ • 
Münasip o ak~amdan itibaren en kuvvetli 

bir §ekle geldit Güzel Eliza Spelandid otelde 
" (:ivi Krab„ ~un dairesinde ziyaret etti. Fa-
kat ciddiyetle : • 

--:- Beni b.a~ka bir · zanla ~abW etmeme· 
nizi rica edcrim, dedi. Ben evli ve namus

Ju bir kad1mm! eglenceyi ~ok • severim, i~e
rim, gülerim ve oynarim. Fakat sade buka
dar; buadan ileri yoktur. 

Amerikab, yar1m yamalak •Frjlns1zca ile 
Amerikanca a§k ilän ederken cidden gUlünc 
dU, Eliza da bu vaziyetten ~ok ho1Jan1yor ve 

B 
Zevk sahibi 

h1rs1z 
Sayfiyede dönmü,Ierdi, 

cvin 1oyuldugunu gördüler 
erkek : " . , . 

:-1.tJ-11rs1z dedi zevk ~ahibi 
imi,. .. · , f ,. 

Kar1s1 sordu : 
- Nereden anlad1n? . 
- Her§eyi ahp götürdßiü 

halde annenin duvardaki res· 
mini birakm11 ! 

E 
Garsonun 
Zazar1 

Mü1teri yemek yidikten 
sonra hesab1 tetki ediyordu 
garsona;• 

- Bir lira fazla yazm111m 
dedi. Garson bakb: 

- Edet yine bir lira gay-
bettim, -;ünkü i~in farkma 
vardmlZ, dedi. 
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B 

Te1ek~ür 
Güzel keman ~alan birini 

yemege davet cttiler: 
- Keman1mzla birlikte ge· 

lirsiniz deji mi? 
- Keman1m nam1na tc

. 1ekkür edenm efcffi~ip1 cf ye·, 
mek yemez.. Cevab101 verdi. 

·a 
Fal 

T alihe, fala inanmam. Bir 
iÜn bakbrayim dedim: 

- Pederinizle aranaz bo
zulacak, ~ocugunuz s1mfta 
kalacak. Avrupa seyababn1z 
ge~en defasmdan . fena iC· 
~ecek! 

- Pederim ölmü1tür, ~o
cugum yoktur henfiz seya
hat etmedim. Falc1 k1zd1: 

- Eger istikbalinizi ben
den iyi biliyorsamz dedi ne 
diye bana fal baktmyorsu
nuz. 

mütemadiyen gülüyordu. Asd giilmesinin sc· 
bebi, Amerika~1 bir zengin buln;akh, ya„. 
Ne ise! · 

Amerikahmnda„agz1 kulaklarmda idi.Parisin 
giizel, en 1uh karbm hususi dairesine kadar 
getirmek, önce Amerika ~ivi mamulib tröstli 
idare meclisi reisligini kazanmaktan büyük 
bir ij ve muvaffa~1yetti. 

Vaziyet ciddi ba§lam11 ölmakla beraber, 
Eli'zamn geceyi ~ivi krahnan nezdinde ge~ir
mesine mani olmad1. Zavall1 Eliza, isteme
digi halde yani can atarak suku etti. yaln1z 
Am erikahya: . . 

- Denim cici krahm. Fransada bir adet 
vardir, evli bir kad1m ba1t41n ~1kard1ktan 

sonra hemen bir gecede terketmezler! dedi 
Kral: - Ben de bunu dütOndüm. Saoa 

bir§eyler yapmak istiyorum, ,ben namusJu bir 
adamun. Ben bir centilmenim! Emret, en is
tiyorsun. Amerikaya .beraber . kideJim mi? 

- Deniz ba§mu· tutarJ. 
- Ya? .. Obaldc 
- 0 halde?. Benim kabag1m ... 
- Benim kabag1m m1?, Bu Frans1zcada 

bir a§k ifadesi midir? 
- Evet.. Benim kabaj'lm! 
·- ~u haJde „ Bai kabaiJ mt·" ben de 

~ok aevdim •• 
- y ok.. Bai kabaji bea dejil, „ .... 

it" „ 28 HAZIRAN 
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olacakbr. 
Banunla beraber, lhava mn

said olursa • ki tetrinsani ao
nuna kadar bavalarin iyi git
mesi muhtemeldir • k1taahn 
'zannolundugundan daha az 
zayiatla ~ekilecegini tahmin 
ediyorum .. " 
GELiBOLUYU T AHL;IYE, 
lSKENDERUNA IHRA<; 

TEHLiKESI 
lki gün sonra Ki~ner fUD· 

lar1 iläve ediyordu: " Sonra· 
dan Seddilbabir hakk1nda ve
rilecek karar ne oluna oJsun 
evveli Anzak ve Suvlan1n 
tabJiyesi daba kolay olacak· 
tir, zannederim. „ 

Mondrostaki konferansta 
fikir, . eger Y 'nmada tahliye 
edilecekse, bunun elim tesi· 
rini tadil i~n, bittabi MJSin 
müdafaa edecek bir halde 
bulunmakla beraber, bntka 
bir yerden darbe vurmakb. 

. Bu suretJe Ki~ner, Britan 
ya generallerinio fiddetle is
tedikl~ri . s~vgili proie•ini 
·~ fs1'enderona yap1lacak bir 

,ihtiya~la Bagdad hatt1n1 kes 
megi „ yeniden teklif etti. 
Fakat. kabine, büyük erkl

naharbiyenin fikrini ald1ktan 
sonra, bu pllnm tatbik1nCia 
pek ~ok mütkülit gördn. 

Harbm sonuna kadar bu 
mmtakada en atag1 160,000 
kiti tesbit edilmit olacakb. 
f ngiliz kitaabmn ~ok dagal-
mas1ndan sak1nmak ve Seli· 
nigi dütünmek liz.1m geli
yordu. 

Kl<;NER MIRIR l<;IN 
ENDl~E EDlYOR 

Ki~ner derhal ccvab ver
di: 

" T elgrann1zda zikredilen · 
itirazJadan hi~ biri yoktur ki 
telgranm1 g6ndermeden evel 
burada takdir •ve milnakata 
edHmemit olsun„. Almanya
mn a~1k~a ettigi niyetlerini 
1arkta tatbik i~in Türk or
dusunu serbes b1rakmak ve 

. ayoi zamaoda Gebboludaki 
mcvziimizi terketmektir - ki 
bu hal ciddi bir maglubiyet 
demektir - ~ok feci bir te
sir yapacakbr. Bu, Arablan 
Almanlann kolJan aras1na 
atmak demektir. Almanlar, 
Arablan aleyhimize biletti
rerek lngiliz müstemlekelc
rini oldugu gibi, Frans1z müs 
telekelini de tehdid edecek
tir. 

General Makmabon ile 
General Makavelin ve benim 
Munr müdafaas1nm g6ster
digi mü1killb bildigimizi ka 
bul etmek liz1md1r. Halbuki 
sizin I<anal müdaf aa11 pllm· 
mn1z i~in, bizim teklif ctti· 

·•gimiz pllndan daha ziyade 
inaana ve diger membalara 
lüzum olmakla beraber, pll· 
nm1zin mubak1'ak bu m•vaf 
fakayetsizlige mahktim oldu-
gunda fikirlerimiz birdir. 
Maall'Cla sarp lmcluda ... 

Ttlrk~eye Cewir• : 
REfAT SANLI 

uzun mßddet icin Kanabn 
kapaomaa1m mucib olabilir. 
Fikrimize göre M11in, M1s11'· 
da müdafaa etmek, MJS1nda, 
Sudamda, mutlaka, az ~ok 
uzun bir müdtlet i~in terke 
sebeb olacakhr. Bundan ge-
rek bizim ve gerck Fran111z
iar i~in hes•b edilmiyecek 
kadar ~ok sonu~ar (neticeler) 
~1kacakbr. Almanlar, bu au· 
retle maluadlanna nail ola-
caklar, timdi milsaade ede• 
medigimizden daha fazla 
miktarda k1taah Fransaz cep
hesinden ~ekmege bizi mec• 
bur ederek Avrupadaki hil· 
tlin seferi alttist edecek• 
leadir. " 

(Arkua Tar) 

Riyaziye 
Fransizca 
Dersleri 

Orta ve Lise talebeleri 
~ ~ 4 

velilerine 
Riyaziye denlerinde geri 

kalaut talebeye ve u zaman-i u 
da Frans1zca)'I ilerletmel&: u-
tiyenlere tecrübe ·~mit ~ 
verdiji der1lerden pek ~ok 
faydalar g6rillmlf bir mual

fün hUIUSi den vermeie bat· 
lamitbr. 

lstiyenler: ldarehuemi.ze 

müracaat edebilirler. 

Adres: 
Hühflmet k&rf11mda pal 

bayü hay Ali Kemal 
1-10 

Egeli 
Karde1lere 
Müjde 
Yirmi senelik otelci&k ba

yat1111 büyük bir ti~k i~e
risinde idameye m11Taffak 
olan ve blltiln ( ege ) mm-
taw1n10 teveccllbllnü kaza
nan idare Te pratik dßttill
ceaile yurdun d6rt g6p1ine 

nam1m tandbran ve luymetli 
mil1terilerine hiymetten zeyk 
duyan Arcbhan ve Evliyuade 
oteciai Mustafa Liltfl l.airin 
en kibar bir iile yuvam ft 

iflek yeri olan hilkQmet ~
desinde birinci 11nit ve lllb 
derccede 11cak ve IOiU(l 
banyolan mevcud. OTEL 
HACI ALi PA$AYlaygih 
ve pek muhterem mlfteri
lerinin aavgisinden c~ret 

alarak bir ~ok maclch feda
klrbkJara katJantp itt11ftlnm· 
n1 tamamen ikmal ile 16/6/ 
935 tarihinden itibaren liat
lerde akle hayret verici aza· 
mi tenzilitla emirlerinde bu
lundurulacag1n1 miljdeleriz. 

1-15 
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Diltier Marya, n1Jlayet 
Melimet efeyi 

Bozdag1nda Cak1 
liuiau ! ... 

Magaranm d1,1nda, ve nö- dü11ünmemi~ti. 
bet bekler bir halde ü~, ve Bununla be•aber, Marya, 
dört ki~i vard1. Bunlar ~a- ciden cesur ve iradeaine ha-
k1cinm k12:anlar1ndan idiler; kim bir kadmd1. Ta~hk ve 
anla~1Jd1gma göre, Vasil ile dikenlik yoldan binbir gü~-
bidikte bir yabancmm geie- Jükle c;ak1cmm bulundugu 
ceginden liaberleri vard1; yere dogru brmemrken bu 
~ünkü Vasili ve arkasmdan tehlike akhna gelmi~ ve hir 
geien Maryay1 gördilkleri an i~in Korkmu1tu. Fakat 
halde, ne yerlerioden k1m1l- kendisini birden toplam1s 
dancliJar, nede bir1ey sor-
dular. 

ve: 
- Eger bu Türkler be

nim güzelli~mden kendileri
ne bir zevk hissesi isterlerse, 
yapapacak it birdir: Teslim 
olmam vc beni. öldürürae bu 
macera da böyle biter. Ale
k:onun cezas101 elbet Allah 
verir ! . . Demifti. 

Dagda, insanlardan, 1ebir· 
den hinlerce metro uzaklar
da ilk rastlad1gi adam1n bir 
Rum, irkt~t olma11 bu kor
kuoun Mariyaya daha evvel 
gelmesine mani Glmu1tu. Ve 
sonra bu adam1n bir Rum 
oldugunu ögrenmesi Mariya
ya yeni bir itimad ve emni
yet vermi~ti. 

Bu dört, bei kitinin vazi
yeti, Mariyada her. bangi bir 
korliu b1rakmam1~b. 

Mariyarun Gak1c1dan do
lay1 kabinae lierhangi bir. 
endi,e yoktu; bu dag ada
mm1, ozaman Türk ve Rum 
bu taraflar halk1 kendilerine 

i nün hakkm1 yiyerek zengin 
olanlar, saraym intirikala ..Je 
zulülerine älet olanlar <:;al<1-
c1dan korkayorlad1. 

Häin, ~i bir haydud ol
dugu 4Ji1'är olan <;ak1c1 
Mehmet ~fe, maalesef oza
man - Lu .sadece saray ida
re feklinin fevkaläde ber
badhgmdan olarak - halk na 

zarmda b tle teläkki t!diyor 
bu telekk\ de ~ak1c1 belis1-
n1n, tek:1ttet derdinin azami 
bir fCKiMe devam101 icabet
tiriyordu. 

Halä önde Vasil, arkada 
güzel Marza oldugu halde 
magaraya girdiler. Maryanm 
kalbinde derin bir heyecan 
vard1. 

l~eriye girdikleri vakit, 
Maryamn gözlen bir an i~n 
bemen hi~bir fCY görmedi. 
Yüksek dagm bol 1t1itna a
htmlf olao gözleri, Magramn 
yarJ karaobk vaziyetine ab· 
11rken kula;ina tatb bir ses 
aksetti, bu ses: 

- Korma ilerilel Dedi. 
Sen burada dostlar arasm
dasm !.. 

Marya, sesin keldigi tarafa 
dikkatla bakb. Düz ve yük
sek bir kaya par~as1 üzerin
de oturmuf gen~ ve güzel 
sevimli bir zeybek gördü. 
Marya bu ilk görü~tc bu 

Almak isteyen llk, Orta 
ve Lise dersJerini hergün 
müsait vakitlerde istenilen 
yerde, az zamanda büytik 
bir gayretle ve gayet ehven 
surette herhalde muvaffalt 
etmegi taahhüt ve temin eden 
muallim. 

Memleket Hastanesi tark 
tarah Arap furunu caddesi 
arkas1 Y agcdar sokag1 nu 
mara 12 Arif Okure'r 

1-15 
... ...---.... ---·~-

- <;ak1c1 Mebmed efemi-
sin yoksa?. -

- Evet, Efen <;ak1c1 
J1J1ed efedir! "' 

- Yanmdaki ?. 
- Eni 1teni V eli efe ... 
- Derdimi a~tkca yana-

biJirmiyim, efem? 
- Hay, bay kizim ... Bana 

verilecek bir s1rnn varsa! 
bi~ korkma; hi~ dütünme ! 
Deli Mehmedden hi~ kork-
ma; o sauki bir mezar ta11-
d1r; ölür, fakat duydugunu 
hi~ kimseye söylemez 1 

Degirmenci k1z1 Marya, 
yeniden karar verir gil>i bir 
az dütünündii, sonra: 

- Efem, dedi. Ben aenin 

bir hami ediyor, yalmz Ar- zeybegin, timdiyc kadar gör· 
navut ve Bo1naklar, köyln- dtigü !:zeybek güzellerinin 

yanm da kalmak i~in geldim. ' 
Ben de senin gibi ~ah1aca-

O~s-k_a_n_i_n~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.~·, bep~nden gilzel ~dbgunu 

1

, anlnd1. Ve: 

g1m ! 
Gen~ ve güzel 

sözleri, ba1ta <;ak1c1 efe ol-

Hediyeli 

~G 

J - Efem, kimin kart1s10da mak üzere haydutlan hayret 
i~inde birakb. 

ne ya pmahd1r ki 

' 'f 

N 
K 
E 
T 

mirae her1ies onda n ah~veri~ etsin 

1 
„11111!"""' ....... lll!lll~!l[ll!llmll[l!!ll!ll!m.lfli'lll„,,..„„„„ .... 

Atag1daki suallere k1sa ve a~1k cevap; ve mektubuna 
Osi<ada~ ahm kuponu ilive edenler a~as1Jida cekilecek 
lturaäa verilecek: 

HE01YELER: 
Birinc!ye, bir tak1m elbi1e (bay veya bayan i~:n) manto 
OSK:Aaa yapilm11. 
lkinciye, bir ~ifr OSKA iskarpini. 
O~üncüye bir OSKA gömlegi.. 
Dördüncüy bir OSKA kravab. 
Be1iaciden 20 inciye kadar birer ~iff: 0S~A ~orab1. 
21 inciden 50 inciye kadar birer OSKA sabunu. 
51 inciden 75 inciye kadar birer ufak: tite eaans. 
76 1Dc1dan 100 nncüye kadar birer OSKA lugati. 

·su~L~ER: 
pabalb m1, maktu fiat 

„ -

bulunuyorum? Diye sordu. 
- Efenen ••. Evet Efenen.„ - ( Arkaaa var ) 
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- Y es, yea 1 S6yle bakahm, bal kabaiin 

dan ne istiyonan? 
- Hediyelerini kabul etmek iaterim. Fa-

kat kocam var. 
- Anlad1m, o bir1ey anlamamahd1r de-

gil mi? 
- Evet. Malüm ya, sen ~akl zengin bir 

adams1n„ Ben seni bediye vermekle daima 
bulmak iscmem... Benim istikbalimi temin 
edersen... Ne kadar iyi olur ve ben de bep 
senin olurum ! 

- Y es.. Hep benim olursun, cihan sana 
feda ! .. 

- F akat kocamdan ayralmak ta i1temem. 
Bu bir rezalet olur. Bu da ne sana, ne bana 
yakt,maz! Babam bir profe1ördür. ~eni~ 
rezaletim yilztinden ileri de yüzn luzarmama
hd1r. Degil mi ibalkahaiJm? 

- Yes 1 1 
- Bunun kolay1, kocama eyi bir mevk'a 

haz1rlamakbr. Ne namuslu adamcb bilSenf. 
- Y es. Sen benim olduktan aonra her 

1ey olacakbrl Orrayt! 

-6 

Zengin kad1ti ! 
Bu gece müllkabnelan il{i gün sonra . • . 

mensup oldugu bankan1n kü~ük bir dai~ 
ainde mßteyazi memunmua ifleriDe baJoyor-

'lJ.l „ M ,u 1e 
Muamma - Bilmeco 

· ifitiaak1 - Sarm11ma ' 
Muanaid, anud - lnadca 
Mu.rza - ~e1'i1me 
Mua?"efo - Bili1mc, tan11· 

Mucibince - Garegince 
yap1la 

Mucib olmak - Gerektir-
mek 

Mucib - Bul~aA 
Mucir - Kirahyan 
Mucize~ ....; Tans1 
Mudarebe - Dag, ";. 
Mudarebe etmek -Dögli,-

qiek I 

Mudhik - Giilün~ 
Mudil - <;aprafik 
Mugaddi - Besleyici, be-

simli · · ! ' ' 

Mugalata - ~a11rtmaca, 
yamltmaca , 

Muganni - ~ak1yan 
T e~anni - ~alhg -
Tegannt etmek ...:.!$a1'1inafc 
Mugayir '- Uymax, lCar1iit 
Mugayeret - . UjJDazhk, 

kartitbk ·, 
Mugt>er - GfrceniK 
Muglak <;ep~~t•k 
Muhabbet (afk, sevd) -

Sevgi, a,k · ~ 
Muhabere - Duyukla1ma . . 

yaz~ma 

Muhabir - Aytir 
Muhaceme - O,ü,me, 

ö~ü1me 

- 'Arbm Var - ... 

28 HAZtRAN ... 

Örnekler: 
1 - Bu mahn ~1k1b nere

sidir? 
2 - Alman piyaaast maUa

r1m1z: i~in en iyi sürüt-
lerden 'bi~i olm~1tur. 

4 - Nailiyet, Maxhariyet 
.., ,U - Erii 

Örnek : Sizi~le konu1mak 
benim i~in en 11erefli erg1-r Po 

lerdendir. 
5 - Mecra 

Örnekler: 

1 - Yatak 
1 - Akagi 
l 

1 - Nehif yatag· 1n1 tcmiz• ' . . \ 
lemelt. 

2 - ,.Y;gmur .aula;.. i~in aka
g1 yapmak. 

Not: Gazetemiz:e g6nde
rilecek yaz1larda bu keli
melerin Osl!!!lnbcalar1 kul-

Teerübe 
GörmÜ't ,f 

Bir muhasib i~ anyor 
Hesap ve idar.! itlerinde 

büyük tecrübeler ~6rmGf, 
müteadClid memunyetler •er!. 
mit bir zat mUtevasi bir ina-
a~la it aramaktadir. : 

(Hallun Scsi) ldarehU„i
ne müracäat; · ~ - 14 1 

-41-
lniilii. bir derece daha •uiyete •anma

ch Ye: 
- Bu kadin para i~in dans' e'den, kendi-

• aini para ile kirahyan bir kadm deiiJdi. Ma
mafi zevki namma her 1eyi yapar! Dedi. 

- Zevki i~in mi? Oh.. Ne alA.. Zevki-
miz i~in bu' akpm on bin dolar feda olsunl 

ingiliz Elizamn yan10a yaklatb ve: 
- Arkadq1m dan1m11dan o kadar bof-

land1 ki, tarif edemem. Bir daha tekrann1 
rica ediyor. 

- Ya„. 
- Evet. Do1tum ~ok zengm bir Ame-

rikahd1r yani ~ivi •krab! 
Eliza llalikabalarla 'giildn, ve Jana: ' 
- Ne kibar mablukl Ne asil krall Eger 

büyiik babas1 göcebe bir nal ~ivisi yapan 
demirci degilse... ' * ~ • · 

Am'erikab da fi1'sattan istifade 
1 

edereli 
yanlanna gelmi,ti. Bu 1en ve 1uli • sözlerden 
- Fran11z:cas1 pek basit oldugu i~in - birl}ey 
anlamad1. Ahmalt, abm'ali arlta1ä: 

- Ne diyor? Diye "sordu. • ,.. 
lngiliz, kenaince bir bam ceeali idi, Ame· 

rikabya: ·· · ' " ' 
- Diyor ki, dedi. Cibanda varsa Hover 

~ivisi varcbrt " r • , t 

- Haltiliaten böyle mi söyliyo~? 
- E•et. 



Hala bulamad1n1z degil mi? :: 
Diyojen gibi elinize bir fener alarak dola1maga lüzum 
Yok; "~AHSIYETiNiZi BELIRTECEK" en eyi elbiseyi • 

l!lli 21! ye: 1 

diktirebilirsiniz. Her gün önünden gelip ge~iyorsunuz. m 
En yeni modelleri görmek i~in bir defa ugrayunz. ~ 

KEMERRAL Tl HÜKÜMET KAR~ISINDA f!~ 
~~~~~~ _.., ~ !~~~··~~+ Jt..;.'l~~~~~~~~~~w~~J•) ~~~~b. hwdl••;c:!•lr ~ 111lii~~~--~~A~~~~~J1J!;1 

Nihayet kurtuldum 

• 

ba~ agrilanndan hayatun dain1i hir azap 
tan ibaretti. Fakat gripin beni bu 

rlt1raplardan kurtarch 

~ !!:.~.:-::.~ - -- _....,, ___ _ 
l~~K LA G 

BÖCEKLERI OLDÜRÜR 

UMUM DEPOSU: 

2 . . 
!t!Cl 

Ucuzluk Sergisinin 
VE 

c 
Y c n i 
c;e~itleri 

Büyük Tenzilat1 
, 

Tuhafiyeyc ait bütün ihtiya~larimz1, hediyelikleriniz.i e~i 
görüimemi~ ucuz fiatlarlat" fzmir hükfimct caddesinde 

Scn1:-;i Bakikat 

U 1 k • • nden cuz u t· erg1s1 alm1z 

Sayg:dege?" mii~1tc„ilerimizden gördügümüz büyük ragbet 
ten alJag1m1z ceraretle Ucuzluk Sergirnize yenideu pek c;ok 
\'..!~itler getirdik. r~'iatlarrnttz c;ok ucuz olmakla bera her pa
zarhkhk :ornlmadan tuhafiyeyc ait büfün iht ya~larnm:l vc 

~hediydilderiniz: alabilirsini7.. 
Alac:tgm1z mal her h:lngi bir beple i~inize yarauuyacak 

olursa yahut ba§ka yerde da ha ucuz bulacak o!ursamz 
Jeri getirir paramz1 tamamen ahrsnuz 

Sati~lann11z her Yalnt n1uhayyerdir 

on ~~\ 1 °' f i 

88 Telefon 3306 
't'J:.xi.:.11~***"j~C*1:*.*1t~~*1c1c~:IC.*1t.~$c*:, 
~ 

~lzm~r ve QeV'ra 1 Otobfüt, Kamyon ve 

• 1 

1 
~ Tenezzüh Sahiplerine 
;] Uzun y1llardanberi bütün markalar1 ta~1yan otomobil- ~ 
~~ 1erin her türlü tamir i~lerindeki bilgi ve emegime kar,1 )f. 
.JA bi1· c;ogunuzdan gördügiim yüksek güven bana ba41h )+ 

I <>X ba11ma bir garaj a~mak istegini verdig·inden sevdikle- )+ 
l ~ rime ve sevildiklerime temiz, ucuz, vc ~abuk i~ yapmak ~ 
t•K i~in GAZI BULVARINDA Z!raat Bankns1 s1ras1nda )+ i :X 8 Numaroh GARAJI a~bji1m1 sayg1larm1la bildiririm. ~ 
· ~ Sab1k ~avro!e Garaj1 Makinisti ~ l« ATA SINMAZ ~ « ~ 
«~~~~~+~~m~~~~~~~~~~ 
P.:;~r.11•4,'111•;111;,!lli~I~ '!;.,~"'1i;Q 11;11J~lfl';qil1;lll"'~it.;'ll~ ........ +i!f.t 
h1.1I =..:b.u.tlll1...tolb1idllb 1adll 111fih „rltu;;d lliuad h1111d!bN1r!biN4tboliillllhillft.-..ilW!l~~ 

~!4 EMLÄK VE EYTA M f: 
I YÜKSEL RAKISI ~ B ANKASI g 

Sayg1 deger yurdda§lar j =-+-= [t) 
HALK: Tra~ b1~ag1m ve makinalarm1 her satic1dan israrla 1Az zaman zarf1nda Kabaday1'~~~ Mütekaidin maa~Ian01 - I~.~~ 

araym1z. I '.-: ~ '.i 

liALK: !:;:k b~~~~~r. ayarmda ve ucuzlußunda ha§ka bir ! rakJSI kadar yükselmiftir 'tFl P"I'~'' , •. „-. !~~~~!~-!.~•~-=< . ·~ . ----.t.~i 
HALK: Tra~ b1~ag1 ince isve~ ~eliginden yaptlm1§ ve .,."'J.~<- ~1r::.r,!;11b~~~11i~lli1,:.;,11:'111~11~1~1110~~~ .... :-.i.~~1~ G t:.i 4> 11.-:1111:..~~~ 

tanesi " 100 „ parad1r. 1 ~~~~~~*'-~~~~E~~::-~~-~~„~~ ~~~"~.:~~~~ 

HALK: Tra§ b1~gm1 kullanan bir dah:i baska b1~ak aramaz Y .., d k k ~ E b S f •t • 
HALK: Tra~ b1~agi He binlerce halk bra§ oluyor bundan 1 8ZID SICag1n 30 Or mayJDIZ ~ CZBCl 8§1 • ert • 

bir tane alan bir daha ba§ka b1~ak aramaz. l . . . .. „ . • • . 1 ~ A • u L V A * 
PARASIZ T 

"b k · t• 1 d la tzdan bi·rer I K1~10 1smmak 1~m belk1 komur zahmebm ~ektm1z, fakat ~~ 1 : ecru e yapma 1s 1yen er epo rim . . . . .. .. . . ~~ • 

1 l 
. d · yazm, stcaktan 1~kence ~ekm1yeceksm1z ~unku, ehmzde, ce- R'~ · • - · 

tane ; m!\ ar1r1 rica e enz. . . . . V. • V ~ 

UMUM
. d lt b l M r u cular Yarim ~i!':eci han No.1 bm1zde gezd1reb1l"cegm1z, masamzm, yatagmtzm kenarma ~ 
. epo,u s an u a p ~ """' ·1· t• b·1 v• • • • • • 'f b. l t•t"t" „ b ~ 

ZM R D S l H K
.1. .1 N 6 1 1~ 1re 1 eceg1mz mim mm1 ve zari 1r e van 1 a oru er ~ „ L 

l l 11 • epcsu u u an l 1mc1 er o. d d ~ osyonu 
.... • '!!!! -- - - saat i~in im a 1mza yeti§ebilecektir. ~ 

Poker Play . 1 ~ Bugünden itibaren sayg1h Sat1s veri : ~zmirde Su uhan ~ izmirlilerin emirlerine haz1rd1r 

YALH "· 

Her yerde satJhr. Markaya 

civar1nda [ Hüseyin Hüsnü ] ~ M A N u L v A pek ha-
~ fif ve devamh ince kokusu 

' ticaretanesidir ~ ile en mü~kül mÜ§terini bile 
1 ~ hayran cdecek k1y:nettedir. 

l -· ~ :i :t1rtl!! 1l1l!11!:1 „ rl ~ ~ ·~!t. _ i~ ~ :litllr~ ~ 1'!iifl ~ 1~ 11!6 ~ ~ ... 1: Elektrikli.~ran1vay deposu kar~1s1nda ~ ~M A N U L Y A 
""' 1 ~ G U Z E L Y A L 1 ~ ~ j~ ti' ;M taklid edilemiyecektir. F~r- ' 

· J . ~ ~ Deniz Banyolar1 A~1ld1 " ~ mu1u gizlidir. Uo I~ izmir Belediyesinin her türlü s1.hhi ve :t m Eczac1ba~mm diger 
0 // r~ fe ~1i sartlan haiz ve 124 odav1 hav1, kad111 ~ ~ kokulan kadar seve-

0 2:::: 0 c 1~ ve erl~ek banyolan hu n1ev~in1 ic;in a~il- :. m eck tak<lir edeceksi-
0 o 0 ~ 1n1~tir . t ~ niz. 

~~ Halka~mar Duc Tesisat1 VARDIR ~ ~ M D 
: suyu .de .. . ~ . . . . . :, ~ • epo • „ m 
ä Elektrik, her turlu 1sbrahat csbab1 temm ed1lmt!lhr 1 ~ .. „ II 
: Fiatlar Ucuzdur i ~ S. F erit ~ifa eczanesi "S~,~:·t ~.„ 
~9""99•7•11111ftllf1"•W•ftllf.lf.W ~ dikkat 



Teli koptu 
Evvelki gDn Y1k1kminare

de bir elektrik ana teli kop
mu1tur. Hadiseyi zabita va
ziyet etmit ve ceryam kes
tirmek suretile muhakkak 
bir kazan1n i>nüne ges:mi,tir. 

Limanda Bir 
Kaza 
limirden Pireye gitmek ü

zere Iimandan hareket eden 
lzmir vapuru, f1rhna ve ruz
ginn zorile menderegin kö
mür depolarma yaslanmak 
mecburiyetinde kalmt§br. 

Liman idaresinin ü~ ro-
morkörünün hemen yard1ma 
yetitmesi üzerine hidise feci 
bir kaza §eklini almadan 
bertaraf edilmittir. 

Yeni Su 
tarifesi 

Her alb ayda bir tesbit 
edilmekte olan su tarifesi 
Temmuz - Birincikinun alh 
aybk yeni tarifesinin tesbiti 
i~in hususi komisyon bugün
lerde toplanacaktir. 

Anason 
c;e1menin buseneki anason 

rekoltesi 100 bin kilodan 
faülad1r. Mahsul iyidir, Bu
nun~iln tüccarlar timdiden 
mubayaata haz1rlanmaktad1r
lar. 

1LÄN 
Bir bor~tan dolayi haciz 

albna alman birbirine müte
allik e1ya 2-7-935 Sah günü 
aaat 10 da a~1k arbrma su
retile yeni müzayede b ... des
tamnda sabhga ~ikanlacakbr. 

Bu arbrmada mahcuz eiya 
mahallinde k1ymetin yüze 75 
fini bulmazsa ikinci arhrma
•1 6-7-935 cumartesi giinü 
saat 10 da yap1lacakbr. 

lsteklilerin o gün o saatte 
kwlay sosyetesi yan1Dda da 
hUU' bulunmalar1 ilin olunur. 

Akisar icra memurlugundan: 
Akhisar hazinei maliyesine 

443 lira bor~lu sab1k tahsil
dar Mehmct Remzinin i~bu 
borcundan dolay1 baciz ve 
paraya ~evrilmesine karar 
veriJen Akhisar1n yeni ~ar§I 
da hal sokagmda 18 No. lu 
dükkim a~1k arbrmaya ~1ka
nlm11br. ihalesi 8171935 Pa
zartesi saat 14 te icrada 
yapdacakbr. Harc1 delläliyesi 
alana ait saht pesindir. Ah
cilann icraya münadiye mil
racaatlan ilin olunur. 1923 

Akhisar icra memurlugun
dan: 

Akhisar hazinei maliyesine 
350 liraya bor~lu 1eyh lsa 
mabaJlesinden sandaliyeci Nu
rinin i~bu borcundan dolay1 
baciz ve paraya ~evrilmesine 
karar verilen ~1knk~1Jar ~ar-
11.sinda 14 numarah dükkin1 
a~1k arbrmaya ~1kanlm11tar. 
lhalesi 8-7-935 pazartesi saat 
14 de icrada yap1lacakbr. 
Harc1 delliliyesi alana ait 
1ab1 pe1indir. Abc1lar1n ic
nya delWa mllracaatlan ilin 
elmaur. ( 1922 

Kondilisin 
Kralc1hk fikirlcri 
-Ba1tarah birincide

adasma gitmitlerdir. 

• 
SON DAKIK _A 

Mara1al 
Pilsudski 

... ~ ..... . 
- Bqtaraf1 2 incido 

birka~ 1ece i~nde 6lm 
Lehiatamn iatiklallniD 

dikinden sonra, Mar 

Bu adada ü~üncll bir 1ah1s 
daha bulunmakta idi. Bu kü
~ük adada Kral ailesinin en 
atetli müdafilerinden Kontes 
Teotokis idi. 

0 nman Krallig1n iadeai 
i~in aceba konu1malar yap1l
d1 m1? Bu suale henüz müa
pet bir cevap verilmemi1tir. 

Türkiye ve ~ nanistan1n Tuna konferans1na Vartovadaki ikametgA 
ekseriyetle cumartesi ve 
zar geceleri P.ilaudeski 
yolas1n1n etrahnda hayale 
gorur ve acaip sesler 

KONDILISIN PIROT 
SEYAHAT1 

Bundan iki ü~ ay sonra, 
Yugoslavyada ölen Yunan 
askerleri i~in dikiJecck abi
denin a~ilma resminde bulun-
mak üzere General Kondilis 
Yugoslavyaya davet edilmi~
tir. Kral Aleksandr Yunan 
Sü Bakanma büyük bir mi
safirpervcrlik ve dostluk gös
termi~tir. 

Muhalif gazetelerin iddia
lar na göre, General Kondi
lis ilk defa olarak kalmakta 
oldugu Belgirad saraymda 
kraJ ailesile ve bilhassa tim
diki kral naibi Prens Polun 
zevccsi ve Prens Nik0Jan1mn 
klz1 Prenses Olga ile temasiJ 
giri§mi1tir. 

l~te ilk defa olarak bura
da general Kondilis Yuna
nistumn kralhga dönmeai 
i~in tesir yapm11ttr. 

Muhalif (Patris) gazetesi 
daha ileriye gederek Kondi
lisin Yunanistana avdetindc 
kralbk rejimi Jeyhinde fikir-
ler aert etmege ha§lad1g1m 
hatta yatak odasma sab1k 
kralm bir rcsmini asbgin1 
ortaya attyor. Bundan ba§ka 
da Yunanistanda kralc1hgm 
müdafii say1lan general Vas
aa ilc s1k1 temaslarda bulu
nuyormu~. Muhalif kazeteler 
bugün ortaya ahlan rejim 
mcselesinin ilk tohumunun 
o i:aman abld1g.n1 söytemek
tedirler. ___ „„, ____ _ 

i1tirak etmelerine mani olacakm1§! 
Atina ( Özel ) - ltalyan 

gazeteJeri Ba1bakan muavini 
ve Sü bakan1 General Kodi 
lisin 8 T emmuzda Romada 
bulunacagm1 yaz1yorlar. 

General kondilis bay Mus 
solini ile temaslarda buluna-
cakm1,. Fakat buna ragmen 
seyahatm siyasal bir mak
satla yap1lmad1g1 ileri sürü-

lüyor. 
SiyasaJ ~evrenler General 

Knndilisin siyasetinin, Tür
k1ye ve Yunanistanm Tuna 
konferansma i§tiraklar1 ile 
alikadar oldugunu söylemek-
tedirler. 

Mamafi italya bükiimeti 
Türkiye ve Yunanistamn an
cak Balkan Devletleri olduk-, 
larm1 ileri sürerek \'e Tuna 

konferantma i,tirak i;tirak 
etmelerine itiraz ediyormu1. 

ltalya hiikümeti son za-
manlarda Türkiye ve kü~ük 
Anla~manm ltalyaya kar§I 
dostca olm1yao hareketlerin-
den dolayi, Türkiye ve Yu
nanistamn Tuna konferansma 
girmelerine kat'i ~ekilde mü
maneat epecekmi§. 

31 :S 8 :~ SJ ~111 ~ ~~ ~~u • ~ ~~: [+] 

Ekonomi bakanl1g1n1n yerinde: Irandaki 
bir mÜdahaJesi Suikast haberi dogru 

_ __.. ..... _.„ 

Numuneye uygunsuz ~ürük n1a 1 sevkedcn bir 
tüccar mahken1eye vcrildi 

Ankara 27 (A.A) Türkofisten bildirilmi~ti: 
Istanbul Karaga~ mezbahasmda bagarsak tecimi ilc ugrn

fBD sümeyenin Nevyorkda bir Amerikan firmasma gönder
digi begirsaklartn ömegine uygun ~1kmnd1g1 ve ~ürük oldu
gu Nevyork konsoluslugumuzun vcrdigi bilgeden anla§1lm1§ 
meselenin i~ yüzn incelenmek üzere ekon'>mi bakanhgmca 
Sürmeyen edliyeye verilmi~tir. Bakanhk bu gibi i~l~rdc ~ok 
duygula (hassas) davranmaktndir. Buna benzer daha bir 
~ok i§ler ger~nlenmektedir. 

~ank1r1da oldukca §iddetli 
bir deprenme oldu 

c;ankm 27 (A.A) - Bu sabah bir bu~ukte Ku1.eyden 
Güneye dogru olduk~a tiddetli bir yer deprenmesi oldu. 
Deprcmi uyku arasmda i1itenler heyecana kap1lm1§lard1r. 
Bu 111rada devrenmeler eksik olm1yor. 

Mersin ve ~evresine hol ve 
bereketli yagmur dÜ§tÜ 

degil 

Istanbul, 28 ( Özel) - Bir 
ka~ gün evvel gazeteler Iran 
~ehin~ahma suikast haz1rh· 
yan bir §ebekenin yakalan
d1g1 ve bir~ok kimselerin 
asild1gm1 yazm1tlard1. 

M1s1r gazetelerinden ahnan 
bu haber iran konsoloshanesi 

Mersin 27 ( A.A ) - Dün gece Mersin ve ~evresine bir 
hus:uk saat devam eden silrekli ve bereketli yagmur dü~
müttür. Yagmurdan pamuk kozalara faydalanm1~ ve kurak-ßay Nurinin J1k tehliksi ortadan kalkmi~h§hr. tar~f1nda? gazetelere gö?-
• • • • deralen bir mektupla tekz1p 

beraeti istendi lng1ltere 1le 1§ yapaca1,1ar1n edilmittir. 

. Rn,vet almak vc bazt tab- dikkat gözüne r=Atmt•.7mk mml 1 
k1koti tamam yapmamak su- . . ~ a ur 
~undan maznun Kemalpa

9
a Ankar~, 27 (A.A) - Türkofist~n tebhg elunmu~tur: ~ 1. i. , 

müstantiki bay Nuri . d - 4 Hazll'BD 1935 de Aakarada lmzalanan Vt! 20 Haziran ~ stan bulda D 
ru~masma dün Agir::•:a m~h 1935 de meriyete giren Türkiye - lngiltere ticaret üo!a~- ~ Istanbul 28 (Özel) Rei- ~ 
lcemesinde devam cd"I . f mas1nm 7 ve 8 nci maddeleri hükiimlerine göre Büyiik Bri il sicümhur Kämai Atatürk 1j 
1ddiasim serdeden ya~:~~~:·i t::my a ve ~;ma!i lrlr:.nda nra~isioe bilfiil ithel olunmak üzere ~ b~gü!1 lst~nbulu ,ereflen· 1! 
umumi B. ~evki Kemalpa~a mal gön~eren tecimenlerin lngilteredeki bor~larma, borc;Ja- ~ id1rm!~lerd1r. Büyük vnder i 

e 1 d k
. • nmn lngiltere banK""l nr,zdinde Türki'-·e cümhuriyeti rner stanoul halk1 tarafmdan bü-~ 

m mur art aras1D a 1 ge~1m- · „' J • - ··k b' k l k k 
sizliäin dog„ d „ ba . kez bankas1 namma pkan Sterling hesabma yefr~tirilmesi ~ yu ir coi; un u la ari;1- ~ 1 

&· ur ugu z1 m- ·1 -d . b „ • • • A lanm1 t . 
fialler yilzu""nd 1 t l e 0 enm11 ulunacagm1 b1ldumeJer1 la zam rre!mektedir. § n. en s u ~ ar er- T . . . . . d 1 • • ~lE:::.t.:öl~ JC:.t:::SJii::t:::il&::t::& 
tib ve tasni edilmi§ oldugu ec1menlerim1zm bu ~ek1l e hareket etme1cn rica olunu!". Veni•zeJi•stJer 
nu söyliyerek Bay Nuriniu V enizelosa suikasd ya.pmak 
beraetini istemi1tir. "' "!l~ 

Bundan sonra maznuna ~ok istiyen 4 ki§i yakalandt Yunanistandaki te~-
uzun olan müdafas101 yap- Ö kilat1änn1 tekrar 
mi~ ve kendisine isnad edi- Paris ( .D.) - Paris zrbitas1 burada oturmakta olan Ve-
len rü§vet su~larile hi~ bir nizelosa suikast yapmak üzere geien dört Yunanl1y1 tevkif kuraca kJarn11~ 
alikas1 olmad1gm1 75 gün- etmi~tir. Atina ( Özcl ) - Burada t 

Söylendigine göre, suikast yapmak üzere Fransaya giden 
dcnberi mevkuf bulundugu„ nu dönen §ayialara göre, Yuna-

Yunanhyarm hareketi, daha evvelden Frans1z zab1tasma 1 
ailesi halkmlD ~ok peri§an nistanda bulunan muhalif par- , 

haber verilmi§ ve zab1ta bunlar1 Frans1z toprakhrma ~1k-
bir halde kald1klar1D1 söyle- ti Liderleri Yunanistanda ki 

bklan zaman revkif etmittir. • 
mit ve aglamaga baflam1fbr. "+"! "':'11 p;q 11-;11 11'""'1 „-.. „""l r_."1 Cümhuriyeti müdafaa tc§ki- ! 
Ma•nun htn"ktra · h k i..-.. 11~d thi;rtl 

11 ... 1 ~11 
11.;;o11 

1
" 

1 J ~ t t k k ) · · 
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... '" m~ 1ra •• • • a mm e rar uru mas1 1~m ' 
aglamakla müdafaasma bitir- DUN QEHRIMIZDE MUSKA YAPAN firarilerden talimat almtf-
mit ve salondaki dinleyiciler IJ lard1r. 

~:~:7~~r.d~.;CIN:;; ~:~;:; BIR ÜFÜRÜKCÜ YAKALANDI läz~~ :~!:il:~:a k~::::~.~!0 
istemi§tir. Mahkemecc karar Dün tehrimizde üfürük~ü· Bunun üzerinc, dün saat zevcesi tarafmdan temin edi-
9 Tcmmuzda bildirilecektir. lük yapan Ömer nainmda bir 17 de birinci k1s1mdan gön- lecekmi§ 

ET 

Telefon 

No. 

3882 

adam yakalanm11hr. derilen bir memur Ömerin 
Bu hususta fU tahkikab odasmda muskacil1ga aid 4 

yaphk : kitap, hazir yap1lm1, muska 

Gaziler mahallesinde Ke- laa, kam1~ kalemler, bir §i-
mer sokagmda oturruakta ~ede safran ve bau tohum-
olan Trabulusgarbb Said oglu lar buh:nntU§tur. 
Ömer üfiirllk~iUük yapbiJ Zab1ta memurlari evde 
Zab1ta tarafmdan haber ahn bulunmakta olan Hti1eyin 
au1br. km Ziba McJAha~ Hamza 

k1z1 Hanife, Ali kizi Hayriye 
ve Hasan k1z1 Mürüvvet na
nundaki kadmlara ne arad1k
lar1m sormu§. Bunlar da 
muska yapbrmak i~in geldik
dikfcrini itiraf etmi§lcrdir. 

Üfürükcü Ömcr hakkmda 
tahkikata devam oJunmak
tacbr. 

1 

sözler duyard1. 
Görünmez bir hayalet, 

liklerini sürUkliyerek kar·"""'-
lasm10 etraafmda dolafl' 
komodine kadar gider, 
sürahini yennden kald1nr 
birakar, sonra ayni tektl 
uzakla11p giderdi. 
Pilsudski bunlara hi~ ehe 
miyet vermez ve daydui' A.n 
baz1 seslerden hatti ilh• ü 
ahrd1. <;ünkü ~ocuklugund 
beri esrarh 1eylere merak) 
ldi ve her ~ocugun knrktul' 
yerlerde gece yaln1z olar~ Y 
gider ve gezerd1. t 

Bugday 
Fiatlar1nda i 
DcrhaJ ini~ ba~lan11~ ' 
Istanbul 28 (Özel) - Ziraat {)· 

bankas1 piyasaya bugday 5' 

b~ma ba§ladt. Fiatlar derhal 
10 para dü~tü. Borsada sr 
kmta ve telä~ kalmamtfbr. 

Gazeteler ekmegin bir ku
ru~ yükselmesine kart• müt
tehiden tenkitler yap1yorlar. 

-------00-------
Denizyollan 

• • ldares1 
14 Yeni Vapur 

YaptJr1yor 
Ankara, 28 [Özel] - De

nizyollart ldaresi Avrupan10 
muhtelif tezgählannda yap
tard1g1 tetkik sonunda, yeni 
14 vapur yaptarmaga karar 
vermi~tir. 

Bu vapurlann bir k1sm1 
yolcu, bir k1sm1 da yolcu ve 
posta vapuru olacakhr. Bun
lardan bir tanesinin büyük 

ve lüks bir yolcu 
olacakt söyleniyor. 

vapuru 

Akhisar lcra MemurlupndaO 
Akhisar hazinei maliyesi

ne 450 lira ve muarifi ic· 
raiye ve faiz bor~lu tehler 
mahallesinden ölü kunduraCI . 
Hasamn haciz ve paraya ~e• 
rilmesine karar verilen Ak-
hisaran tehler mahallesinde 
Hasan aga sokaganda 25 No· 
lu tahtani iki fcvkani iki oct
ve bir mutbah ve bir miktal 

bavluyu mü1temil hanesi a~ 
artbrm1ya ~1kanlm11br. lba
lesi 8-7-935 Pazartesi saat 
14 te icrada yap1lacakbr· 
Harc1 tellaliyesi alana aid 
sab1 pe1indir. Abcilann ic
raya tellala milracaatlar1 i 

olunur. 1921 

!(Ha'ik;.; s;;t) 
! Hergün (6) sayfa ~1kacak 

L
ve her yerde (100) para 
sablacakbr. . ........... .... . 


