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m·aa an1 . ·AY .... ___ _ 
Celil Bayar Rusya seyahatin 
n evvel temaslarda bulundu 

Lava) ile 2"Örü1tükten sonra 
Londraya hareket etti 

~nkara 28 (A.A) - <;a- 1 
üzeride yakmda Sovyet 

yada bir etud gezintisine 
cak olan ekonomi bakam 

Paris (Ö.D) - Dün ingi- i ~nmak i~in gzdülecek en iyi 
Jiz devlet bakam ve uluslar yolun ne olacag1m tayine 

" Bayar evvelki gün ög-
Yemeginde Baijbakan Is-
t fnönünün köikünde ~ag
olarak bulunmu~ ve du~ 

ri bakam Tevfik Rü§tü 
ls1n da bulundugu bu ye-
kte yapmak üzere l>ulun-
„ gezi konui,u ,etrafinda 
bakan ile göritmüttür. 

Dün Atatürk ile istanbula 
it olan Celil Bayar bu 

culuk s1ras1nda da Büyük 
· n bu gezi etrafmdaki 

k direktiflerini alm1ft;lr. 

~z.urum 
lrti ba1kan1 

trzurum 28 (A.A) - Er
m Halk-- Pa'l'tist--Bafltan-

na ~ Gew•I 01man 
lrtagel bugün 4ebrimize 

it ve tehir ile~ geien-
. taraf1ndan ka11danm1§br. 

.„w*'*~~ 

„K1zday„ cemiyeti, Cum- ~ 
riyet devrinde yoksullar, i 

zt babas1zlar i~in 3 ~ 
ilyon 717, 208 lira har- ! 

~ocuklara, ~ 
ve benlik ~ 

„ :l:::::t;Kgt;!l'.J!bta gt;!I'. 

~ANRTESI CONO 
GAZETEMIZDE 

OKUVVNUZ 

ltayvanlara 
'benziyen 
lnsanlar 

YAJtiM ADAMLAR 

sd Ya~arlar, Nasd 
Severler? 

"'- ~ok merakb mevzu 
~ Pazarteai günü gaze
lade yedi icib ve hilkat 

• insa~JD hayatta ma· 
ne1rpJ~•i• batla-

kurumu I§leri direktörü B. ~ah~bk. 
Edenle yapd1g1 görü§meden Görü§memizin k1sahg1 iki 
sonra ba§bakan B. Lava), 
Frans1z hazetelerinin siyasal 
muharrirlerine lngiliz baka
mnm huzurunda §U beyanatta 
bulunmu-'tur: 

" Avrupa mesdesinin ~mu 
mi heyetini gözden ge~ire

rek Romadan dönmüt olan 
B. Eden f talyan hü'kumet ba~ 
kanile yaphg. konu1malar 
hakkmda da bana malumat 
verdi. Bundan ba§ka 3 §Ubat 
tarih1i Londra diyevinin ~ev
resi i~inde, orada gözetilen 

!lmeselelerin hallini ~abukla§-
~ lr;'.q ....... "~ 1=.~ ~ 'p:11 11;q 
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hükumet tarafmdan ayr1 ay
r1 kullandan metodlan birbi-
rine eklemek imkänm1 bize 
vermedi. Bu i§ mutad diploma-
11 yoluyla bitirilecektir. 0 va
k1t Avrupa meselelerinin Lon 
dra diyevinde gözönüne alcli-

- Sonu 6 mc1da ,..... ..,... _ _..„..,._.,__.. B iz bogazlan tahkim edersek 
Yuanistan da adalari mi tah- Yunanistan'da 

kim!etmeli imi§? Kan m1 
Dökülecek 

Genei sava§ta <;anakkaJeden bir görünüt 
Atinada ~1kan Estia gaze- j dugu gibi Sak1z, lkarya, 

tesi son zamanlarea ~ Türki- Midilli ve Sisam gibi Yunan 
yenin Bogazlar1 tahkim et- adalarmm silähtan tecridi 
mek etmek istemesini mev- de baz1 süel sebeplerle Tür• 
zuubabs ederek ortaya garib kiyenin endi,elerinin feda 
bir fikir atmaktadir. edilmi§ti. 

Bu gazeteye göre biz Bo- Tllrkiyenin bu korkusunu 
gazlar1 tabkim edersek Yu- 1922 senesinin 25 te§rinisani 
nanistamn f da adalar1 takviye günü Türkiye ba,hakam Bü 
etmesi läz1m geliyormu§. Es- yük Millet Meclisinde izah 
tiyamn bu yaz1s1n1 tercüme etmi§tir. Ba,hakan lmrozdan 
ediyoruz. maada Bozcaada ve Sema-

" Dün al1nan haberlere 
g6re Türkiye 800 tayyare 
alm1ya ve buna müvazi ola
rak Bogazlar1n karardan ve 
denizden müdafaas1n1 temin 
i~in bütün icabeden tedbir
leri ittibaza karar vermi!}fir. 

Yunanistan bunlardan bi· 
rincisine hi~bir surette ka
n~amaz. Fakat ikincisi dik
katimizi celbetmelidir. 

Türkiye, Bogazlann tekrar 
tahkimini kendisine ait bir 
Jtak olarak görmektedir. Fa 
kat malum oldugu üzere Bo 
gazlarm bitaraf bir hale kon 
mas1 Limiiii Samadirek ada
J~ ~~~jU~ ~.814 ol· 

direkin Türkiyeye verilme
sini, geriye kalan Yunan a
dalarmm müstakil bir idare
ye tabi tutulmasm1 istiyerek 
" ~ünkü Yunanistan Anado
lu aahillerine istilä gözile 
bakmaktan sarf1nazar etmi· 
yecektir. „ demitti. 0 va
kittenberi harp havas1 de
gi,ti ve Yunaniatanla TOr· 
kiye arasmda yarablan du
rum daimi olarak Y unanis· 
tanm istilä emellerine niha
yet vermi§ oldu. Fakat tim
di Bogazlarm tahkimi mese
lesi ortaya ~1kmca Yunanis· 
tanm alikadar tahsiyetleri 
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llapanastaS)'U re jim 
n1eselesi hakk1nda 

Atina, ( Özel ) - l,~i ve 
<;ift~i partisi lideri Papanas
tasyu Selinikten Parise gi
derken gazetecilere, rejim 
i~in yapdacak reyiäm netice
si ne olursa olsun muhalifet
lerin bunu ta01m1yacag1n1 
söylemittir. Papauastasyu 
Cümhuriyet~ilerle kralizet~i
lerin ~arpqarak kan dökme
ler ihtimali oldugunu ve bu
na man1 olmak hükiimetin 
vazifesi bulandugunu iläve 
etmittir. 

Diger bir soruya cevap ve
ren Papanastasyu lüzum gö
rürse Pariste Venizelosla gö· 
rü§ecegini de söylemiftir. 

Eski D11 Bakan1 Mihala 
kopolos'ta reyiäm10 bitarab
ne olabilmesi i~in hükumetin 
JDUhaliflerle anlqmas1 zaruri . 

,,Müslüman komfular1m bana 
yard1m edeceklerdirl" Diyor 
Istanbul 29 ( Özel ) - 1 

italya menabiiodeo ~1kan baz1 
haberlere göre Habe1istana 
kom~u olan Hicaz, Y emen 
ve hattä M1sir hilkümetleri 
italya aleyhincie hareket ede
ceklerdir. 

Bu nokta etrafmda mulii
mat isteyen Maten muba-
birine Habe' imparatoru ha
ile siläsiye demi§tirki: 

" - Habe~ hükümet:inin 
mülümn kom'u devletlerle 
JDÜnasebeti fevkalide iyidir. -----•&---: • 
Bir Iki Sahrla 

Bir Ölü i\lezar ßa~1nda 
D. ·11· ' 1r1 <. 1 ••• 

Kirkaga~ (Özel) - Burada 
!Jimdiye kadar i'idilmemit bir 
vak'a olmu1, öldügü sandan 
y1kanmaS1, kefeDlenmeai ta-
mamlanan ve tam mezara 
gümülmek üzere bulunan 70 
ya1mda bir kad1n1n diri ol• 
dugu görülmü.ttür. 

Ölü de tam gömülecegi 
zaman sezilir; k1p1rdama ha
reketleri, ilk önce korku, 
sonra da sevin~ ile seyredil
mi§, kadm1n kendine geldigi 
görülilnce ürkmemesi i~in 
~abucak ölü vaziyetinden 
tecrit edilerek yatagma nak 
ledilmiJtir. 

Kadm tam 15 gUn ya1a
m1§, sonra tekrar ölmfittür. 

Pilotsuz u~an 
Tayyareler 

Londra ( Radyo ) T elsizle 
ve Pilotsuz u~an tayyarelerin 
tecrübesi ~ok iyi sonu~lar 
vermi1tir. Telsizle idare edi
len tayyareler Londradan 16 
likometre uzaga ve 3000 yük 
seklige ~1km11lerd1r. 

Bal1k av1, 
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Maktul evin körkuyusunda 
bulundu 

•••• 
KatiJJer ~e~meden Sak1z adas1na firar 

ederlerken yakaland1lar 
Bay Nedimin kitibi bu cag1nda ~üphe kalmam11b. 

ifte kötü ve kanb bir facia Ev si·msari 
sezdiginden heman polise 
mliracaat ederek ara1hrma Sorgu esnas1nda neler 
yaptlmas1m istemi1ti. söyledi? 

llk yap1lan ara1brmalar _ Bu adami neden öldür-
fU neticeyi verm1ftir: dünüz ? 

Tiiccar Nedim, o geceyi 
eY simaarlDlD evinde ge~ir· 
miftir. 

Gece yansa btty Nedim 
bravnk tabancas1 ile öldü
rillm61tür. 

Yatak odu1nda öldürü-
lendan akan kanlan temiz
lemek i~in pek ~ok gayret 
1arfedilmi1 isede cinayetin 
geceJiyin vukubulmas1, ve 
evdekilerdeki t~ ve kor
ku yü.ziinden bazt kü~ük 
kan damlalan, duvann kö
tuine s1~nyan izlerini ail
mek, yok etmek mümkün 
olamam11b. 

Evdeki kan ve kocan1n 
sabaha doiru firar etmeleri 
cinayet ile aläkalann1 ,üp
he ve tereddüt kabul etmi
yecek surette meydana ~·
karm.11br. 

ÖldilriiJen tüccu bay Ne
dimin cesedi nereye ahl
m11b? 

Buda irtesi gtinü, yapilan 
ciddi arqbrmalann sonunda 
ortaya ~1km11b. 

Cesed, evin mutba1nda bu
Juan bir g6r kuyuya blul· 
m11bl 

Ev aahibleri nereya ka~
m11lard1? Henllz bunlar elde 
edilememiflerdi. 

F akat poliaimiz bunlann 
yaka1anmalann1n bir saat 
meselesi oldugunu kat'i bir 
ifade ile temin ediyordu. 

Nitekim d6rt saat sonra 
bunlann bir kü~ük kay1kla 
<;e1meden Sakaza kadar inw 
mek üzere luwrhk yapar
larken ele ~e~dikleri tele
fonla bildiriliyordu. 

Katillerin veya maznunla
nn ele ge~tikten sonra her 
bakikabn meydana ~1kar1la-

Gö~ 
Sayin mü~terilerimim 

dikkat nazanna 
Balcalardaki saatc1 maga

zam1 Yolbedesteninde 43 No. 
Bidayet bam agzmdaki magaza 
ya nakl~ttim. En ucnz fiatJarla 
saat almak veya saatlarm1 
tamir etmek istiyen mü~teri
Ierimin bu yeni magazam1 da 
fereflendirmeJerini yalvar1r1m. 

Tamirat teminatb olup 
muallim, iabitan, memurin ve 
talebeye tarpirat yUzde 20 
iakontolud1r. 

Bir tecrübe her tavsiyeden 
muraccabbbr. 

(HISAR CAMI) 

Y olbedesteninde 
4:3 No. saat~i 

'lP•w.ls,.p .,. ••• 
l'Ullll- ~1;;-

- Ben öldürmedim. 
- Kim öldürdü? 
- Bilmiyorum. 
- Bilmiyorum demek 

ben öldürdüm demekle 
onu 
bir-

- Ben o esnada sarho§ 
bir haldeyemek odas1nm min· 
derine ~serilmif ve oykuya 
dalm1' bulunuyordum. Kan
m1 k aolatbgma göre bah~e
den ablan tek bir kur,unla 
bay N edim yere serilmittir. 

- Yap1lan aratbrmalar 
neticesinde yatak odanazda 
n~ kurtunun patlad1g1 tabak 
kuk etmittir. Buna ne der
siniz ?. 

- Maktulu körkuyuya a
tan kimdir. 

- Net\en polisi haberdar 
etmek dururken ölünün ce
sedini saklamak mecburiye· 
tini hissettiniz? 

- Katil firar ettigi i~in 
bunu böyle yapmak icabe
diyordu. 

- Siz neden Sak1za ka~
mak istediniz? 

- <;ünkü maalesef cina
yetin her hali, delilleri bizim 
aleyhimizde idi. 

- 0 halde siz de itiraf 
ediyorsunuz ki tüccar bay 
Nedimi sizden ba1ka bir 
kimsenin öldürmesi ihtimali 
yoktur. 

-Neden ~evab verm1yor-
1unuz? 

- Mahkemelerimizin ida-
leti ber1eyi meydana ~1kara
cakbr. Ben bay tNedimi ve 
ne de ba1ka bir adam1 öldü
recek bir insan degilim. 

- Bir banka direktörüne 
de kur,un atbgm1z halde 
isabet ettiremediginiz dosya
n1zde yaz1hd1r. 

-Arkas1 var-

~a§1lacak i1 
Celäl Bahkesirde ya

kaland1 ve tekra r 
firar ctti 

izmirde ü~ bu~uk y1ldan
beri faaliyette bulunan ve 
27 ev soyan Mudanyal1 Ce
läleddin; tahkikat s1rasmda 
z.abdan1n elinden ka~maga 
muvaffak olmuij ve Ayvahkta 
bir evden bir~ok mücevherat 
vesaire ~ald1ktan sonra izini 
ortadan kaybetmi§tir. Celä
leddinin Babkesirde 2ab1taca 
,nphe üzerine tutuldugu dün 
1ehrimiz Inan (Emniyet) di
rektörlügüne biJdirilmi1se de 
az ~onra geien geien ikinci 
bir haberde Celäleddinin Ba
)lkelir 1 elinden de 

•••Hmlat& 
---- „ 

( Halkm Scsi ) 29 HAZIRAN 

Görünmez 
l§tk 

Berlin - Söylenildiiine 

Bal1kesirde 
Tarlada 
Cicayet 

iV nano dusunda l 
göre, Alman fizik bilginleri 
lälimleri) görünmez9 bir 111k 
ke,fetmi§lerdi. Bu tuam esas1 . 
Hertz dalgalarmm istenilen 

Korucu bir köylüyü 
öldürdü ve o da 

yaraland1 
Babkesir ( Özel ) - Bah

kesire bagh Kü~ük ve Bü· 
yük bostanc1 köyleri sm1rla
rmda bir cinayet olmuijtur. 
Tahkikata göre, Büyük bos
tanc1dan ~olak Mehmed ile 
oglu Osman koyun sürülerini 
Kü~ük bostanc1 köyü balk1-
na ait bir ekin tarlasma so
karak otlatmaya ba$lam1,lar 
dtr. 

Bunu haber alan Kü~ük 
bostanc1 köyü korucusu Y ab 
ya oglu Zekeriya, Mustafa 
oglu Hüseyinle birlikte buo
larm yanma gitmi§, koyunla
r101 tarladan ~1karmalar1n1 

1öylemi$tir. 
Fakat ~olak Mehmed ile 

oglu koyunlar101 tarladan ~1-
karmak fÖyle dursun ustelik 
bir de: 

- Burac1 bizim mahm1z! 
Diye korucuya ~1k11m1§lardir. 
Korucu tarladan ~1kmalar1 
hususunda 1srar edince <;o
lak Mehmedin oglu Osman 
daha ileri giderek elindeki 
~ifte tüfegi ile korucuya ate§ 
etmi§tir. Tüfekten ~1kan sa~- 1 

malar korucunun yüzüne, ko
luna ve muhtelif verlerine 
saplanm1§br. 

Bu durum kar§1smda ko
rucu da ac1sile silabma sa
nlm11 ve birka~ el ate1 at
m11br. Kurtunlardan biri 
Osmamn sag kas1gma ras
lam11 ve i~eride tahribat 
yapm1~ oldugundan Osman 
biraz aonra ölmü§tür. 

11'!!'11 Jl'!"ll ..... q 
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C1kar1Jacak zabitlerin say1-
s1 artmaktad1r 

Atina (Ö.D.) - Ordudan ~1kar1lacak zabitlerin say1s1 
917 yi bulmu§tur. Bunlarm 330 u bilfiil isyana i§tirak etmi§ 
digerleri de tarafdar görünmü§lerdir. Bun)arm i~inde Kon
dilis partisine mensup 70 zabit vard1r, 

Mudanyada §iddetli bir f1rt1-
n~ ve yagmur ~ok zarar verdi 

Istanbul ( Özel ) - Bursadan gelen duyumlara göre, 
bilhassa Mudanya tarafma dü§en ~iddetli yagmurlar, pek 
büyük zararlar yapm1~hr. 

Erilye nahiyesinden ge~en dere ta§ml~ ve bütün nahiye 
sular altmda kalm1~br. Bir ~ok evler y1kilm1f, halk korku
dan daglara ka~m1§br. Diger evler de y1k1Jmak tehlikesine 
maruidur. Mabsul tamamen harab olmu~tur. 

Fartmadan sonra mutad hiläfma UJu daga kar dü§mÜ~tür. 

tarafa gönderilmesidir. Dalga 
uzunlugu 10 santimetredir. 
Bu §Uvag1n mebrek ~izgisin· 
den ba1ka bir yerde z.apb 
mümkün olm1yacakbr. Para
zitlerin, feding denilen dalga 
dü§künlügünün, yagmur ve 
sisin bu tuvag züerinde hi~ 
bir etkisi (tesiri) olm1yacak· 
br. 

Deniz fenerlerinde 111k ye 
rine Bu Hert §Uvaglar1 kul· 
lamlacak ve ayni zamanda 
bunlar gözle görünmiyecek· 
tir. Bir vapur bu §Uvag i~in· 
den ge~ince vapur i~indeki · 
hoparlörler kaptana bulundu 
gu gölgeyi ( mmtakayi ) bil· 
dirmi§ olacaktir. 

Berlinde yap1lan dene~le· 
rin (tecrübelerin) iyi sonu~
lar (neticeler) verdigi bildi· 1. 

rilmektedir. -srarangiz kad1n 
• 

00 
• Zavall1 amele . 

Ven1zelostan arkada§lar1na §lf Iskeleden dü~erek öldil 1 

l• kt J t• • Istanbul, (Özel) - <;ar· b re 1 me Up ar ge 1r1yormU§ §ikapida Feyziati lisesi arsa- c 

Atina - Korette yakala- ra hareketi ~üpheyi celbet- smda yaptmlmakta olan a· 
nan esrarengiz sar1§m bir ka- tigi icin zab1taca sorguya partmanm amele ~avu,u, 
dmm ka~ak mahkiimlar he- ~ekilmi§tir. Kadm admm Se- Eläzizin Giresek köyünden 
sabma buradaki tarafdarlarile miramis oldugunu, kocas1 ta- 40 ya,mda lbrahim oglu Ha• 
temaslar yapbg1 polis~e an- rafmdan maruz kald1g1 fena san, ü~üncü katta iskeleler 
la§1lm1~br. muamelelere tahammül ede- üzerinde ~ah~1rken muvaze· 

Güzel olan ve ~ok 11k gi- miy~rek bu tenha yere ka~- nesini birdenbire kaybede-
yinen bu kadm ilk önce lüks bgmi söylemi§, bunun üze- rek aljag1 kattaki iskeleye 
bir otomobille R'>rentten bir II rine zab1ta kendisini b1rak- dü,mü, _ve .. be!11i patbyarak 
kilometre kadar uza 1< ta ufak makla beraber hareketlerini hemen olmu§tur. 
bir köye gidip orada bir oda tarassuda baijlama§tir. 
kiralamt§br. Köyde admm Ayni zamanda Atina ve 

Marianti oldugunu, Atinamn 
aristokrat ailelerinden birine 
mensub bulundugunu, baz1 
aile i§lerinden dolay1 bu kö
ye ~ekilmege karar verdigi
ni söylemi§tir. 

Bu kadm birka~ gün son· 
fll"lll 11,;q "!;." 
1i:11 •• „dl '"""' 
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Selanik Emniyet müdürlerin-
den de kadm hakkmda ma
liimat istemi§tir. 

Diger taraftan polisin §Üp-
helerini giderdigini zanneden 
sanljm kadm da gizli faali
yetlerine ba~lami§hr. Fakat 
aradan ~ok ge~meden polis 
gene yakasma yapl§IDI§, ken
disini bu dcfa s1k1 bir sor
guya ~ekmi~tir. 

Bu sar1§m kadmbu sef er 

Adliyeciler 
Hava tehlikesini bilen 

üye o]dular 
Tüze bakanligandan 1eh

rimiz müddeiumumiligine ge 
len bir emir üzerine dünden 
itibaren ~ehrimizdeki bütün 
adliyeciler ve memurlar hav• 

Pazartesi günü 
büyük tören 

tehlikesini bilen üye yaz1l· 
m11jlar ve taahhütnamelerini • 
de tanzim ederek imzalam1t 
lard1r. Temmuz aybklarmdaO 
yüzde iki nisbetinde üye his 
sesi vereceklerdir. 

eyvelki sözlerinin yalan ol
§ehrimizde dugunu, jandarma binba§1s1 

olan kocas1 isyana kar1sbg1 yap1lacak ve g1yaben mahkum edilmi§ gönderdigi iki tifreli ~ektu-
K bulundugv u •. rin onu aramak bun yakaland1gw 1, sar1~1n ka-

Kapotaj bakkmm gemile- : te deniz heyetleri ar§iyaka T „ 
k d d üzere seyata ~1kbgm1 söyle- dmm bu mektublan tat1• 

rimize ge~mesi münasebetile ickelesi yan nda i mey an a il 
ic:tir makta oldugundan tüpbe ed· 

Pazartesi günü §ehrimi:zde toplanarak yap1lan deniz ve m" · 
d l Bu arada. Atina Emniyet digi bildirildigioden kad1n 

büyük deniz qenlikleri yap1- yüzme yan~larm1 seyre ece <-.., I d müdürlügv ünden geien cevab- tevkif edilmi§tir. Tevkif bi-
lacakbr. 0 sabah saat 9 da er ir. ta Venizelosuo adamlarm ve disesinden sonra asil isminin 
bütün deniz müntesipleri ls- Saat 15,30 da deniz Ka-

d taraftarlarma düzme isimlerle Semi oldugu anlat1lm11tir 
metpqa bulvarmda toplana- mutanhgmm ~nezarcti altm a ~ ~ ~ ~ ~ s ~ m .\ 
cak ve kendilerine deniz yelkenli yelkesiz kay1k yar1§- „•~ „•~ (), 
bayram1 babrasm1 gösterir Jan, yüzme ve yagh direk ~· ku 
rozetler dagiblacakhr. müsabakalar1 yap1lacakbr. R , ij 

Y an§lara Kar§tyaka kulüp "~} ~ ~1• Tören alay1 saat onda Ata ~"--' 
fitalar1, iki ~efte kaba san- r~ r\.~ ~ o,._ .. türk heykeli önüne gelecek ~ ~ 1..G ~ 

ve törene istikläl mar§ile dallar, be§ ~ifte harb gemisi r, 
ba,lanacakbr. lstiklil mar- filikalari, iki ~efte Göztepe Ucak kar1c1k tak1m1 bu ak•atll ~~ 

kulüp fitalan iki harb gemir y y ".I' u 
~10dan sonra deniz müntesip- b 
leri tarafmdan Atatürk hey- si atalyalarl , iki narin san- geliyor,AltayManisaya aidiyot ~ 

dal iki balik sandah ve pa- o- „, 
kelioe huketler birakilacak ~aport botlar1 i~tirak edecek- Bir ma~ yapmak üzere temenni ederiz. Bu ma~d• ~l 
ve gen~ bir denizci tarafm- br. §ehrimize gelecegini yazd1- yegäne dürüst hakemi Ba1 ~6 
dan Türk denizcilig~i bakkm- G 1·k1 · · · 'k" U b E d d d · · _„ \J ece ~en 1 en i~m 1 1 g1m1z 1ak kar§ik tak1m1 u sa m i are e ecegm1 me.... l 
da bir s<Sylev yapdacakbr. vapur aynlm1~hr. Geceleyin ak§am Ankara trenile §ab· nuniyetle ögrendik. 

Balay saat on birde bare- korfez i~inde denizciler ~en· rimizde olacaktir. u,akh Manisablarm vaki daveti it 
ket edecek ellerinde denizci l1'kler yapacakl1r · gen~ler burada iki gün kal· üzerine Altay tak1m1 da y•" l 
bayraklari oldugu halde saat raDklrtda be d1ktan sonra Pazartesi saba- rm sabah umumi kaplanlatl 
kulesi önüne gelecek hbay- ~ • h1 avdet edeceklerdir. bay Kemalin idaresinde M•" 
bg1, Mütahkem Mevki Ka· J d• hJ 1 1 d k M · S•" e Jye D&r &rl Evvelce yazd1mm1z gibi z- nisaya gi ere amsa -
mutanhgim, C. H. Partisini e.· 
· t d kt• At tü k rankrri 28 (A.A) _ ran- mir kan§1k tak1mmm yarm karya tak1mile bir ma~ ya" 21yare e ece 1r. a 1r " " 1 

heykeli önünde yapdan me- km §ebir kurulu ekmek 8, yapacag1 bu kar§da§ma ta- pa~aklar ayni gün aktaa:O 
rasime bava kuvvetlerimizde tiftik ve kuzu etinin 15, inek k1m1zm hakiki bir imtiban izmire döneceklerdir. 
u~uslar yaparak i§tirak edt'· etinin 10, öküz ve manda devresi olacakbr. Altayhlara hayirb seyabat" 
cektir. etinio yedi bu~uktan satll- Heriki taktmdan temiz bir ler ve muvaffaluyetler dilt' 

Öiledu ..,. -t oabet matma karar Termiftir. oyun beider muvaffaluyetler riz. 
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Marya : - Cak1c1 Ef e Kafildir; Fakat 
Namus Hirs1z1 Degildir! Dedi. 

ydudlar, bu beklenmi- leri olacagm1 tasdik ediyor- i dan n3.muslu mu g&rüne-
rnisafirden böyle bir ka- lard1. cekti? Fen~ insan, her yer-

bcklcmiyorlard1. ~imdiye Hattä ... (:ak1c1 efo, ken- de ve hre zamanda fenad1r. 
r bir~ok kimseler böyle- dine mahsus zekävetile bu Ne memleket, ne tehir veya 
daglara kadar gelmi~, sebebi anlar gibi olmuotu: dag, ne Müslüman ve Haris-
c1 efeye iltica etmi,, ya Bu k1z, ber halde en k1y- tiyan bir fena adam fcna 
n e1rafmäan, ya Saray metli bir §eyine yap1lan ~ir- pJmaktan hi~bir zaman kur-
'yesinin haksazhklarmdan kin bir tecavüz ür.erine idi, taracak sebebler degil degil 

ba,ka bir sebebten ~i- ki buralara kadar gelmegi dit ! Ben bu gibilere kar,1 
etmemi§lerdi. akhna koym~ ve yapmifb. aClDlak ne dir bilmem .. 

•k1a tikiyetciler arasm- Degirmenci k1z1 ,akilerin - Tc§<lkkür ederim efe ! 
nadoluda ya~an her mil- hayretini görünce: Bana yard1m et, ben namu-

kadm ve k1zlar da - Karanm sizi hayretemi sumu yerlere bir pa~avra 
. Fakat §imdiye kadar dü§irüyor?. Diye sordu. gibi ~arpan adamdan inti-

Bozdagma kadar geien - Hayretten de fazla bir kam1m1 alay1m! Bana yard1m 
etci bir kadm ve k1z his altmdaym, kiriya! Senin edeceksin efe ! 
. gibi gen~ ve güzel rbir ka- - Eecekim k1z1m ! 
lc, Bozdaga kadar yal- dm daglarda §akilil edecek.. - Senden böyle bir ce-

ba1ma geldide " bende Cidden harukuladel vab bekliyordum efe. 
c beraber baydutluk ya- - Fakat 1ehirlilerden da- - Eger sana fenahk eden 
iim!" Diyen kadma hi~ ha namuslu kalacak! Bu za- bir müslilman olsayd1, sana 
gelmemi~Jer ve hatta manda bir 1ehirli, dagda ge- yard1m etmekte ~ok ilcri gi 
bir :,eyi ak1llarinden zen bir takiden daha na- derdim. Fakat senin dü!Jma-

fe~irmemi~lerdir. muslumudur? Zabtiyeler mey- mn bir rumdur; bu zaman-
hayret gen~, fakiler ka- danda, agalnr, beyler mey- da bir crmeniye, bir yahu-

~u kararm1 iki suretle danda. Eizim ,~hir palikar- diye, bir ruma dokunmak en 
i ettiler: Bir k1sm1 bu yalari Rumlari bana sor bun- büyük bir cinayettir. Bun-
ya <;ak1c1 efeyi, yada lar binbir cinayeti i~lerler, lardan birisine bir zarar gel 
ar1ndan birini sevdigi fakat erbab1 namustan ge- di mi, papaslar, hahamlar 

buraya gel iiine ve her ~inirler! ayaga kalkar, sonra i§t: kon 
sevgilisi ile beraber - Yaa ... Seni bura, insan- soloslar, sefirler kan11r, ni-

mak fikrile ~iteye ka- larmm haks1ybg1, götülügü- hayet Avrupahlar kar1~1r. 
gma hükiim ettiler. mü getirdi; bir bir yerine bin kiti zarar 
nci, - ki bunlarin ba- - Evet. Beni buraya bir görür, katledilmi§ olur! fa-

<;ak1c1 cfe vardi. Böyle Rumun al~akhga sevketti. kat ne olursa olsun, madem 
nmiyordi. Bukadar gilzcl j - ':{ aaa... Bir Rum ha.. ki bir adam müdafaas1z, Aciz 
rpe bir kazm, yaln1z Älä. Fakat hir Müslüman, bir kizm namusuna el uzat 

a buralara kadar gel- I bir Yahudi olsa, gözümde mifbr, mademki bn k1zda 
in ~ok mühim 1ebeb- sanki bu senin palikaryan- benden yardim istiyor, me-

}'eli 

„--.------------....----- „ rak etme, ka111ma Moskof 
givurlara ordularile ~aksa 
ben o herifi gene geberti
rim! 

- <;ok dotru 1öyUyor1un 

Asker1 Sana 
Gedikli Ewba mekte 

bine girece~lere 
lzmir Askerli lt ~eainden: 

II Osmanl1cadan 1 

1 TÜRK<;EYE ~ASUfl.1K· 1 
1 L.AR KILAVUZU 1 

Kmkkale A1keri Sanat 
gedikli Erbq me.ktebin~ kayt 
ve kabul muamelesi T-eaimuz 
ba11ndan b11lar. l•t~kJileriQ 
pullu istidcil~rile a1at1d.ki 
1artlar d•l\ilindt '"~e11 mu„ 
r•e~atlan : 

Mektebin yalaiz blrioci 11• 

n1f1na (bet ~1mfb ilk SQek
tebi bitirenlcr ahn1r.) Mek· 
tebe kabul edilecek .itteldi
lerin musabaka imtihan1n1 
kazanmas1 liz1md1r. 15 18 
ya1lar1nda olaolar terki tah
sil edenler ~abul edilmez. 

As. ~- Rs. 
Yarbay 

M. Tokel 

efem .. Eger bana taruz etti
gi vadit bir sitlhua el•ych, 
ben o herifi orac1kta geber
tirdim .. Fakat ne ~are .. Elim
de hatta bir sopa bile yoktu. 

- Vab!. Vah! Ne 1nse 
olan olmut. YeryUzöndc hi~ 
bir cinayet ceza11Z kalma -
m11br. Demek ki, sen bizimle, 1j 
dagda kalmak istiyorsun: 

- Evet efem! 
- Bu hayat seni Jll~ mi 

korkutm1yor?. 
- Hayir efem, hi~ kor

kutm1yor! 
- Fakat ..• Bu bayatta ak

le hayale gelmez teblikeler i 
var; yorgunluk, 4agbk yol- 1 
larda yürümekteu ayaklarin 
yara i~inde kalmasa, a~ kal
mak, ausuz kltlmak. yralan
mak, bir kur1un ile olmek 
veya t\ltularak astlmak var. 
Malümya.. Su de1ti1i su yo
lunda kinhr. 

.E{kiyadan rahat döteiin
de ölen yoktur! sonra.. Se-
nin gibi güzel ve gen~ bir 
kadamn, dag \>M&nda, ~bir f 
kuYvet ve kanun tjlDJltmaz 
bir isürü erkek i~inde yaln1z 
kalmas1m düfiin bir kere!. 

- Suden bana zarar gel
mezl 

- Neden?. 
- <;ünkü ~aluci efc, bel-

ki katildir, belki hayduttur, r 
fakat DIUDUS lurww d~ir. 1 

( Arku1 var ) 1 

M 1 
1 

Muhacir - Gö~men 
Muha(\enet -Doatluk 
Mukaf aza etmek - Gözet- 1 

mek, saklamak, baramak, ko„ 
rymak, ~özetmer i 

Muhafazai 1UkQt etmek 
-Susup durmak, 1u1mak 

Muhaf1z - Sakman, bek~i 
muhaf1z 

Muhakemc - Ökem du-
ru,ma 

Muhakeme etmek - Ök
lemek, durutmak 

Muhakkak - Besbelli, ba-
y1k 

Muhal - lmkinsaz, olmaz 
Muhalasat - Huliis 
Muhalefet - Ayr1~ 

Muhalefet etmek - Ay-
n~makJ 

Muhalif - Ayn~1k 
Muhalled - Maht 
Muhallil - Eritir 
Muhammin - Oranc1 
Muharrer - Yazd 

Muharrik - Elebaf1, itki 
Muharir - Yazar, yazman 
Sermuharrir - Ba1yc: zar 
Muharrit - T1rmalay1c1 

azd1ric1 
Muhasame - Y ag1bk 
Muhasara Ku1atma 
Muhasara etmek -Ku,at-

mak 
Muhasebe - Hesablatma, 

sag1 
Muhasebeci - Sag1f 01an 

Muhasede -Cünülefme 
Muhat .- <;evrili ~cvrik 
Muhatab - Atl§ aytioc 
Mubataba -AJbtmam 
-Mahatara (GiriYe) -Atart 
Muhavere - K"Gndfma 
Mllhayyile - Sinay 
MubayyiHil'ukal (Bak: Ha-

rikulide 
Mubbir - ;Duyma~ 
Muhib - Sevdik, doat 
Mubik - Hakb 
Muhit - ~e"ten 
Mubkem - ~erkem 
Muhnik - Boiacu 
Murik - Y ak1c1 
Mulita~ - Mubta~ 
MuhtMar -K1sa, k111k 

- Arkui Var -

29 HAZIRAN 

HERGÜN 5 KELIME 
NE~REDECEGIZ 
- 36 mc1 Liste -

1 - Makale Betkc 
Örnek: Tin gazetesinin ikiq· 
ci getkeleri her v1k1t i~ it· 
lerinden bahaeder. 

2 - Mahrum - Yok1un 
Mahrum etmek - Yokaun· 

durmak 
Mahrum olmak - Yoksunmak 

Örnekler: 

1 - Ka~ zamandar 1izin 
yoksunlugunuzu ~eki
yoruz. 

2 - Bizi güzel yazilannu:-

dan yoksundurmay101z. 
3 - Güzel ) azilannazdan 

yoksunuyoruz. 

3 - F esat - Bozut 
Miltsit Buzut~u 
1 - Halk aras1na bozut 

sokmak 
2 - Bozut~uluk etmek. 

4 - lddia - Sava 
lddia etmek - Savamak 
Dava - Dava (T.Kö.) 

Ömekler: 
1 - Bo, savalarla vak1 kay

betme. 
2 - Herkea b~ savada bu· 

lunanlann yan1ndan ka
~ar. 

5 - Cebhe - Yöney 
Örnek : Y atak odamz evini
zin hang:i ,yöneyindedir ? 

HuB111Ji 
t tta 

ve Lise derslerini \erg4llll 
milsait nktftetde rstaileo 
yerde, az zamarrda i~k 
bir gayretle vt gayet eh•en 
surette h~haJde mavaff ak 
etnaegi taalihtit ve temin "4ea 
maallim. 
Memlekct Hastanesi fhk 
tarah Arap Rttunu cadaesi 
arkas1 Y:agctlar sokiji nu 
mira 12 A'iif eliuter 

1-15 ne ya pmaltd1r ki .... „„„„ .... „ ... „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ ... 

izmirde herkes ondan al~veri~ etsin 

1 

~---------~----1 ,aiJdaki suallere k1sa ve a~1k cevap; ve mektubuna 
akadan ahm kuponu iläve edenler aras1nda cekilecek 
\lrada verilecek: 

EOiYELER: 
'rinc!ye, bir tak1m elbise (bay veya bayan i~)l) manto 
S~da yap1lm1~. 

kinciye, bir ~ifr OSKA iskarpini. 
~üncüye bir OSKA gömlegi. 
ördüncüy bir OSKA kravab. 
t:tinciden 20 inciye kadar birer ~ift OSKA ~orab1. 

iociden 50 inciye kadar birer OSKA sabunu. 
l inciden 75 inciye kadar birer ufak fite esans. 
~ 1nc1dan 100 üncüye kadar birer OSKA lugab. 

UALt.ER: 
-Magazanm fiatlar1 ucuz mu pahalh m1, maktu fiat 
kli , hediyel! sabf ,ekli? 

Satbit mallann saziyeti ve ~~idi eyi mi fakir mi? 
Sabctlar1 ve t1ervis tekilleri? 
tdobilya11, mevkii, vitrinleri hakk1nda arzulanmz? 
Reklamlar1? 
Kendinize ait fikirler? 

!J&mm!A=*•Mee **'*'M 
~ OSKAdan alahm 1 
i Anket KJ1ponu i 
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sana bir mcktub yazd1, Elizan1n bilttln reza
letlerini bildirdi. 

Herif mektubu abnca evvela hayret j~in
de kald1, fakat biraz dn,nniince: 

- Beo de budal11yim. lmzas1z bir mektu
ba ehemmiyet vererek rahabm1 bozmak hi~ 

olur mu? Dedi. 
Ve ak§am zevcesine: 
- Haberin var m1 fekerim?. Desdi. 
- Ne vardi?. 
- Bana bir mektup yazayorlar ve senin 

it1klar1ndan bahaediyorlar. 
- BudalaJar •.. 
- Evet .. Bizim kadar birbirini aever kar1 

ve koca varm1d1r ? . 

so T 

- 45 -
ken umumi mßdßr tarafindan d1l\tet edildi. 

Her vak1t sert ve sopk bir aClam o„n 
bu mlleür, 'Vfldimire büynk bir iltlfatla: 

- Azizim dostum, siz ~cvyorkta Mister · 
Artibald Hoveri tan1yor musunqz?. dir.e sordu. 

Vlademir biraz dütilndü, fakat böyle biri
sini hi~ habrlaY,amad1: 

- Hayar hi~ tan1m1yorum! Cevabm1 verdi. 
- Camm nasal oluyor da Amt;rikanan 

~ivi krabn1 ta01ttt1yotsuliuz?.. Fa1'at o sizi 
taruyor. 

- $a11lacak 1ey .. 
- Sizi giyaben ~ok iyi tamyor ve ken· 

disine tekdim edilmeniz i~n beni •aaata koy
m'dflur!. 

Ve bu muhavere\ilen biraz flonra S-el 
Elizanm koca11, M. Vlademir Ametikah Fras 
a takdim olundu. Ve kral: 

--.. Slzi ~iviterim i~in ~ris ve F ransa 
umumi aceatesi yap1yOi'OID. Size ajda bet· 
yüz d olar verecejim. 

Y adudi birdea $q1d1, talibinin bu kadar 
penbe renkle käl'pSlna ~acaj'lna lii~ bir ~•-
kat ftmit etmiyordu. muf 

- Yani.. Diye kekeledi, bona r-lm 
göre selriz bin f1rank„ .1>tn sm .6.'.> 

Eliza, maa1 ve kbmisyonunun üit.oli?<fn~ . q 
rine tediyeaini prt tutm~ idi.~i'Pili\l~al51{.ih 
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Reaimli makale: 

Valut, Parad1r 

' '":> 
1 

laki zaman1n yerinde rsayan vc gerileyen uyu1uklugu ile 
bajbkti ~iin daima ko1an ace!I! eden ~al11mas1n1 canlan
chran gtizel bir tablo degil mi ? 

Egeli 
Karde1lere 
Müjde 

oteJcisi Mustafa Lntfn lzmirin 
en kibar bir iile yuvas1 ve 
i1lek yeri olan hlik6met cad
desinde birinci s1nif ve lüks 
derecede 11cak ve soguk 
banyolan meycud OTEL 

Yirmi aenelik otelcilik ha
yatum blyük bir titizlik i~e
riainde idameye muvaffak 

HACI ALi PA,SYI sayg1li 
ve pe k muhterem mü1teri
lerinin sevgisinden cesaret 

olaa ve blitiln ( ege ) m1n
takamnm teveccllhilnü kaza
un idare ve pratik dilflin
caile yardun dört köteaine 
.nam1n1 tanatbran ve k1ymctli 
mßfterilerine hizmetten zevk 
duyan Arcbhan ve Evliyazade 

alarak hir ~ok maddi feda
kärhklara katlamp nevak1s1-
m tamamen ikmal ile 16-6-
935 tarihinden itibaren fiat
lerde akle hayret verici aza
mi tenziläla emirlerinde bu
ludurulacag1n1 müjdeferiz. 
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11 üzerine tediyat yapanm. Dedi 

Konturat oglln yapdd1. 
VIAdmir bu aktam eve dönünce bu miij

deyi aevgili ve... Sad1k kanc1gina verdi. Ka
chn, hi~ bir fCY bilmiyormut gibi bu Ame
rikah baklund binbir sual sordu. Ve niha
yet: 

~ Beni de patronuna takdim edecek 
miain?. dedi 

- Bilmem.. Bu, onun arzusuna bagl1dir.l 
- Fakat ... Bu it saglam bir it mi? Sonra 

bankadaki itten olm1yabm J... 
Elin, rovel)ii cidden muvaff atla oynad1. 
lki gtin sonra Vladimir: 
- Eliza.. Dedi. Patron bugün benden 

evli olub olmad1tim1 sordu.. Su halde aeni 
kendisine takdim edebilecegim dedi ! •• 

Bu s1rada telefon ~di, telefonda bizzat 
~ivi krab idi. Müsyü ve madam Viladimir 
Fi1man'1 6gle yemegine davet ediyordu! 

* „ • 
Eliza, ba sayede hem kocas1n1 bemde ät1 

knu gtizelce, dedi-kodusuz, gürültüaüz idare 
imklmm buldu; Amerikal1 bir taraftan ko
cuma maa1 ve komisyon suretile bol bir 

I 
para, beri taraftanda kendiaine luymetli be
diyeler veriyordu! 

Elila tlaba fimclidea zcasän bir kadan ol· 

1-15 

( Halk1n Scsi ) 

f Riyaziye 
Frans1zca 
Dersleri 

Urla Tapu Memurlugandan: E~~~~~: ~~~~ 
Urlanin 'f orasan mevkiinde II 
hudutlan belli ve i~inde 42 ~ .t. .,!.. .l • 

aga~ zeytin bulunan 8280 ~ 

M. M. bir tarla [ile musella 1 Türklerle Kar~I Karc1ya 
Orta ve Lise talebeleri 1 

velilerine 

usta mevkii~de i~inde 7 aga~ iJ "6 Y 
zeytin bulunan 2760 Mi M. ~ Y azan: Türk~eye <;eviren: 

Riyaziye derslerinde geri 
kalm11•taJebeye ve az zaman
da Fran11zcay1 ilerletmek is
tiyenlere tecrObe görmüt ve 
verdigi deralerden pek ~ok 
faydalar görOlmiit bir mual
lim hususi ders vermege ba1-
lam11br. 

diger hir tarJa ve ayr1ca ca- m ANRI FÖYJ RE$AT SANLI 
mii Atik maballesinin Nocip fi~~~J: - 91 - Sr§~ : 
efend~ aokagmda sagi Necib Ki<;ner iskenderun vivarinda Ayas koyuna 
efendi, aolu hafiz Mustafa bir ihra~ hareketinde 1st·ar ediyorsa da 
veresesi, arkas1 borlu hoca b k · Jd 
Ahmet veresesi, arkas1 una imse a In~ etmiyordu 
yol ile ~evrili bir ev ls- Mi~ner bundan sonra tel- 1 o kadar mühim olacakbr 

grafmda, iskenderuna ihra~ bu ic: üstünde fikrimi a~1k partah Osmamn uhdesinde -.: 
yap1ld1g1 takdirde mesafenin söylemek istiyorum. BaO' 

lstiyenler: ldarehanemize 
miiracaat edebilirler. 

iken kendi1inin bundan (35) ii. 
maliim olan uzakhgmdan do- göre, mesele o kadar JIJ» 

Adres: 

y1l önce · ölmesiyle veraseti 
k b a Jay1 ba~lang1~ta ancak azami himdir ki hatta müttefik)e' ans1 zu ey e, oglu Tevfik 5 

,000 Türkün mukavemetine · rin harbi kaybetmesine se' 
Hükümet kar1unnda Pul 

bayii bay Ali Kemal 
ve k1zlar1 $ükriye, C:.ekibe, k I v lh kk'J 

"i maruz a macagm1 t a 1 e b 1 b.l k b. k.1 all 
ve C:.evkiyeye ve C:.evkiyenin . d. d S k ep o a l ece ir §C 1 

"' "i 1~aret e 1yor u. onra, te b T 
1-10 de bundan (22) y1l önce öl- muvasala hatb olan Anado- 1 ir. bif 

mesile bunun verasetide ko- l B v d t h tt ht Muvasala mü§küläb, ta 

Teerübe 
GörmÜ§ 
Bir muhasib i~ ariyor 

Hesap ve idare i1lerinde 
büyük tecrübeler görmÜf, 
müteaddid memuriyetler ver
mi~ bir zat mütev&zi bir ma
a~la i§ aramaktadir. 

(Halkm Sesi) idarehanesi-
ne mfüacaat. 1-6 

cas1 lsmail '"'ve ogullar1 Mus
tafa vc Beh~ct, ve: k1z1 Adi
leye ve bundan ( 20 ) y1I 
önce $ekibeninde kocas1z 
ve evlats1z ölmesiyle bunun 
bunun verasetide anas1 Zü
beyde ilc sag ka)an karde!li 

Tevfik, ve k1z darde~i Sük
riyeye inhisar edip bunlar
dan ba~ka varisleri bulunma-

d1g1 ve bu defa bu gayri menkul 

1 t t 
1
--• i mallan intikalen ve mü~tereken 

ZM R kinci Hukuk mah- uhdelerine tesciline ve bun-
kemesinden : lardan yalmz Torasan mev-

Nefise taraf1ndan kocas1 
kiindeki tarlay1 lsmailin mu

Kar§iyakada Alaybey istas-
racaatine talik edilmek sure 

yonunda F1rmc1 Zeynel nez-
dinde mukim iken tegayyüp 
eden Nuri aleyhinde a~1lan 
dava ve icra k1hnan muha
keme aonunda: Her ikisinin 
bo~anmalanna ve bu huJusta 
tahakkuk eden kabababna 
mebni tarihi hilkümden iti
baren müddeaaleyhin yeni
den bir sene müddetle evle
nememesi ve masarifi muha-
keme olan 1224 kuru1un müd
deaaleyhe tahmiline 17 /6/935 
tarihinde müddeaaleyhin g1-
yab1nda karar verilmekJe H. 
U. M. K. nun maddei mah
susasma tevfikan tanzim k1-
hnan ibbarnamenin müdde
aaleyhin elyevm bulundugu 
mahallin me~huliyetine mebni 
teblig makamma kaim olmak 
iizere mahkeme divanhane
sine talik k1hnd1g1 itin olunur. 
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mu1tu! 

tile diger vcresedcn T evfik 

ve Zübeyde esaleten ve Cihat 
ve Adile namlarma Tevfik 
vekäleten Urlanm Özbek 
köyündcn <;ak1r ogullarmdan 
Mehmed oglu Abdullah na

mina yüz ( 100 ) kar ~1hg1 
kat'iyen satacaklarmdan bu 
yoldaki istek yerinde ara~-

tmhb perki~tirilccektir. Bu 
ga i menkulün kendisinde 

ve yahut smmnde ve ya her 
hangi bir ~eyinde tasarruf ve 

ya tecavüz iddiaas1 olanlan 
rm bu yazm say1ld1g1 gün
den ba§lamak üzere (10) on 

gün i~inde Urla Tapu idare 
sine veyahut 6-7-935 günle-

mecinde yerinde ara~ttrila

cak memur elindeki belge
lerile müracaati bildirir. 

Bununla beraber, birgün bekde ho§a git 
mez bir de hädise olmuftu: 

Bir aktam, Amerikab ile gazinodan ~1k
bklar1 s1rada yanlarana bir taksi soförü yak
la~b ve: 

- ,Soyle bir tenezzüh yapacak m1s1mz? 
Diye surdu. 
Eliza, 1oföre hiddetle : 

- Biraz daha nazik olmak elinizde degiJ 
midir? D~di. 

~oför Elizaya dikkatle bakb ve: 
- Ne ta1ih ! .. Bu bizim mahut Eliza ... 

dedi. 
Ve sonra ilive etti : 
- Haydi hayabm. . Bu kadar naza ne 

lüzum var . . Biliyorsun ya ... Bizim köyde, 
sahilin ince kumlu magarasmdaki manzara ... 

Bu arahk Amerikal1 i§e kan,b ve Elizaya: 
- Bu herif ne diyor?. diye sordu. 
- Ald1rma; azizim. Sarho§ bir ·§oförUn 

s6rüne kulak m1 asil1r?. Beni sokak kadmla-
rmdan birisene benzetmi:, ! 

Eliza, Amerikahnm koluna ge~ti ve seri 
ad1mlarla oradan uzakla§d1Iar. 

Bu §Oför mahud Anatol idi. Harp zen
ginligi ~oktan bitmi§ ~imdi Pariste yine tak 
si 1oförligi yap1yordu, fakat intikam almak 
havesinden kendini alamad1, Elizan1n koca-

u - ag a a ma mu a~ _. 
b 1 T .. kl · kt• t sebebler, k1§m yakla1m u unan ur erm na 1ya . 
meselesi ~ok gü~Ie~ecekti. S1rbistandaki hareket~ 

Ki~ner izahatma ~öyle de- belki tesirsiz b1rakacakl1f 
vam ediyordu: " Velhas1l, ls- 0 esnada ~ark1 aleyhi111il' 
kennderun limam emjn ve kald1rmaktan ibaret olan ff 
tacavüzden masun olup de- a~1k~a ilän edilen Ahoi 
nizalh gemilerinin ta§ebbüs- pläm kar~1 koymam1za JIJ' 

Jerine kars1 müdafaa edile- ruz kalmaks1zm, tahakkJ 
bilir. M1sm, kanalda müda- edecek ve ilkbaharda netic' 
faa ctmenin tehlikeli oldugu- sine varacakhr. Eger ~~ 
nu kabul edip etmedigini lüt- ate~ i~inde kahrsa, gelec~ 
fen nazari mütaleaya alma- · · M~tt f.kl · b•' . sene 1~m u e 1 erm 
sm1 erkämharb1yeden taleb l d - ·dd tl• t ba' d . z1r a 1g1 ~1 e 1 aarruz, 
e rim. dan dolay1 garip bir surett' 

Alman kuvvetlerinin taar-
ruzu halinde Geliboluda dur- zayifbyacakhr. 

( Arkas1 var ) makhg1m1z mümkün degilse 
ve filo Bogaz1 zorlam1yorsa 
§arktaki Alman - Türk teh
didine ~are oJmak i~in, tek
lif edilmi§ olan pländan ba§
ka nas1l bir plan olab!lir? 
Zaten k1ymetli bir zamanm 
knybettigini ve ilerieeki ha
reketlerimize bair hemen ka
rar verilmesi icab cttigini 
nazar1 dikaata vaz:ederim. „ 

Kabine birka~ defa Fran
s1zlarm aläka ve hassasiye
tini i~aret etmi~ti. Buna kar
~· K1~ner de istanbul hak
kmda Rusya ile aktedilen 
mukaveleyi misal gösterea, 
ileride Frans1z arazisinde 
mahzursuz hareket edebilc
cek tarzda Frans1zla:-lar bir 
Surye mukave!esi imza edil
mcsini söyledi. 
Kl<;NER ISKEMDERUN 

iHRACINDA ISRAR 
EDiYOR 

Ki~ner 15 Te§rinisanide 
Londraya §U telgrafa yollad1: 

11 lskenderun ihrac1 pläm-
nm rölü Almanlarm M1s1r ve 
:,ark aleyhine a~1kca söyle
di kleri niyetlerinin tahakku
kuna imkän verecektir. Bu
nu Selänik üzerinden Bulgar 
ve Türklere en büyük bir 
tazyik icrasile menedebiliriz. 
Bu maksad1 eldc etmek .i~in 
daha pek ~ok askere, belki 
400,000 ki~iye ihtiya~ ola
cakbr. " 

Ki~ner, M1smn as1l müda
faasm1 daha kuvvetli bir hale 
getirmek i~in 1srar ediyor. 
F akat M1smn, bilhassa M1s1r 
haricinde hap1lacak bir taar
ruzla, filiyat sahas1nda, isken 
derun civarmda Ayas koyu
na yab1lacak bir ihra~la müm 
kün oldugu kanaatini lzhar
dan b1k1p osanm1yordu. 

TeJgraflarma cevap alma
d1g1 ve bu esnada Rusyanm 
vaziyetinin ortaya att1g1 mec 
buriyetleri tamamen anladm
hilä noktai nazarmda 1srar 
ediyor ve 16 T e§rinisanide 
fU telgraf1 yolluyor: 

11 Verilecek karar, bence, 
harbin istikbali huausunda 

lkinci icra memurlugund" 

T amam1 400 lira luylll 
mubammeneli keller köyiiO' 

de ve l<öyün i~erisinde bll~ 
nan maa avlu bir bap b•; 

ile ayni köyün sand1kh k•f 
mevkiinde tamam1 200 Jil' 
k1ymeti muhammeneli tJ 
ve gcne ayni köyde kuru"1 
mevkiinde tamam1 25 W' 
k1ymeti muhammeneli bir t1 • 
la ve gene ayni köyde 5" • 
d1kh kaya mevkiinde tam~: 
SO lira kiymeti muhammeO ~ 

diger bir tarla ve gene af 
köyde kuru~ay mevkiinde t' 
mam1 100 lira k1ymeti IO 

hammeneli bir tarla ve a-/ 
cadagene ayni köy dabiJi( 

de 75 lira k1ymefi muh•~ li 
meneli bir dUkkan ve ge:, 
ayni k6y dahilinde ta111r li 
150 lira k1ymeti muha111.-' 
neli bir kahvehane taribi ~ 
lindan itibaren 30 glin tlf 

detle birinci a~1k arttir~ 
konmu!J olup birinci a~1k 
brma 31-7-935 Cartamb• 
nü tarihinde saat 11 de 
rede yap1lacak ve k1 
mubammenelerinin yüde 

1 tini bulmad1g. takdirde 
gün daha uzablarak • 
a~1k artbrmas1 16-8-935 
ma tarihinde saat 11 de 
ne dairede icra edilece 

Haklan tapu sicilile 
olm1yan ipotekli alac 
ile diger alakadarlann „ 
tifak hak sahiplennin bU 
lan ve bu husuala fai' 
masrafa dair olan iddial 
evrak1 müsbitelerile 
gün i~inde icra dairesi11C 
dirmeleri aksi balde b 
tapu sicilile sabit olm• 
sabf bedelinin paylqlll 
dan hari~ kalacaklan „e 
ha f azla malumat istiJ 
bu ite ait olan 934.9996 ~ 
marah dosya erae ve 9 lit verilecegi gibi 10-7-
tarihinde daireye a11laD ' 

artbrma 1artnamesi11i 0 

bilmeleri ilb olunur. 

1 
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Nihayet kurtuldum 
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BLAK FLAG 
BÖCEKLERI OLDÜRÜR 

BLACKFLAG 
les mouches, moustlquea, cafarda, founnl„ punal•••· puc•• 
et tous autres insectes pemlcieux lnatantanementl Son em
ploi est uns danger ••• 11 n• tach• pas ••• ne laiHO nucune odeur. 

UMUM DEPOSU: 

2 inci 

Ucuzluk Sergisinin 
VE 

Co 

Yen i 
~e~itleri 

. Büyük Tenzilat1 
Tuhafiyeye ait bütün ihtiya~larm1z1, hediyeliklerinizi efi 

görülmemi!J ucuz fiatlarlar izmir hükiimet caddesinde 

Sen1si Hakikat 

t_ \ 

son ' 
3306 

~~:tdc****:lb~*~-**~~~~~ 

~lzmi O• 
Otobüs, Kamyon ve 

~ Tenezziih Sahiplerine 
lli~, ba§ agnlarindan hayatun daimi bir azap 

tan ibaretti. Fakat gripin beni bu 
1ztiraplardan kurtard1 

U 1 k S • • nden cuz u erg1s1 abn1z 

Sayg1deger mÜ§terilerimizden gördügümüz büyük ragbet
ten ald1g1m1z ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek ~ok 
~e,itler getirdik. Fiatlar1m1z ~ok ucuz olmakla beraber pa
zarbkhk yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht ya~lar1mz1 ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. 

Uzun y11lardanberi bütün markalan ta,1yan otomobil
lerin her türlü tamir itlerindeki bilgi ve emegime kal'fl 
bir ~ogunuzdan gördügüm yüksek güven bana bafb 
ba,1ma bir garaj a~mak istegini verdiginden 11evdikle
rime ve sevildiklerime temiz, ucuz, ve ~abuk it yapmak 

.·~... ... • . ;„.... ., •• „r.„ .. . . 

Alacagm1z mal her hangi bir beple i!Jinize yaram1yacak 
olursa yahut ha,ka yerde daha ucuz bulacak olursamz 

geri getirir paramz1 tamamen ahrs1mz 

Sati~lann11z her vak1t muhayyerdir 

~ i~in GAZI BUL VARINDA Ziraat Bankas1 s1ra1anda 
~ 8 Numarab GARAJI a~bg1m1 sayg1lar1mla bildiririm. 

~ 
iC 

~ 
Sabak ~avrole Garaj1 Makinisti 

ATA SINMAZ 

<t(~~~~~m+~~:n:~+~~ 
ll!:'ll=.11~•:!11P'!:!llJ1~11~ 
h:;rti...;M:'tl11i~ru..~~b~bi~I~~ 

~------------------------------- l~ A 

YüKSEL RAKISI B EML~~JiAEsiT AM 
Sayg1 deger yurdda,lar [+] 

liALK: Tra§ bi~gim ve makinalarml her sabcidan israrla Az zaman zarf1nda Kabaday1 ~.·-=_:_:_% Mütekaidin maaclann1 
aray1mz. i;. y 

liALK: Tra§ bi~agi ayarmda ve ucuzlugunda ba~ka bir rakISI kadar yÜkse)mid-ir ~-·_: iskontO eder 
b1~ak yoktur. . ~ r:: 

LrA b w • 1 r-el1' äinden yap1lm1lil ve r+~-;a~~~ri;.ii1„~"'11;QP;.:S::.~:~•.•.:""~!:"~~~~~&~ 'l LK: Traf 1~ag1 mce sve~ ~ 0 - "f ~~~~ri.uill~~ ,..,_.,11111.,..,'Sidlt ··~....._.,,._„..-..~iiill-'iiii••"""'""„ 

tanesi " 100 " paradu. MR• • • • • • • • • • • f~gmrea1•~m1m1a1•1mcm111E 
liALK: Tra~ b1~gan1 kullanan bir daha ba~ka ba~ak aramaz y V d k k m E b s F 
liALK: Tra§ bi~agi ile binlerce halk tira§ oluyor bundan 8ZID SIC8glD 80 Or m&ylDIZ ~ CZ8CI 8§1 • erit 

bir tane alan bir daha ba§ka b1~ak aramaz. . . . .. „ . . • . ~ • A u L 
~A. z. T .. b k · tiyenler depolanmizdan birer Ki§m 1smmak 1~m beJk1 komur zahmetim ~ektm1z, fakat ~ • n 1. i 

RASI . ecru e yapma is kt . k k . k . . .. kH 1· • d ~ . 
l l 

. d · yazm, s1ca an 1§ ence ~e m1yece s1mz ~un u, e 101z e, ce· ~ 
tane a ma arml r1ca e er1z. 0 0 d' b'l V e O W k m \JM d I t b l M 1 Yarim ~i§eci han No.1 bm1zde gez 1re 1 ecegimz, masamzm, yatagm1zm enarma • 

l
„MUM: eposu 

5
s aln uH aKr~u15c~lar N 6 ili§tirebileceginiz mini mini ve zarif bir el vantilit&rli her tl• 

<. lR· Deposu u u an l imc1 er o. d d b 1 k ~ "=.; · rnn !!!!!! • saat i~in im a 101za yeti§e i ece tir. ~ Losyonu 
Poker Play • 

Sabs veri : lzmirde Suluhan 
YALNI! 

.:s 

DOUf 11 
TRA$ Bi~AMLARI 

llULLANINIZ 



~ Sahife 6 

• 11• • IS 
1 

--------00„„--------
Bir Alman muharriri bunu 
isbat eden bir kitab ne§retti 
Alman muharrirlerden Jol 

Stayn1n 100 ne1rettigi " Ca
dtlar mevcud mudur? " is
mindeki eseri, hi~ ,nphe yok 
tur ki ulum hafiye üzerine 
ne1redilmi§ en garib ve §B

yan1 dikkat bir kitabbr. 
Muharrir, ki~abma dercet

tigi baz1 hadiselere istinad 
cderep cacLlann maddeten 
mevdut olduklan kanaabn
dad1r. 

1 dise olmadan ge~mi§ idi. 
Fakat Mart aymm bir ge• 

cesi, Mis Fi~er, pen~ere ca
mmm garip bir gürültüsü 
üzerine uyanmtf ve pence~ 
d1~ar1Smda mahud kbrkun~ 
hayaleti görmü§tü. Hayalet 
yine cam1 ~1karmaga ~ah§J· 
yordu. 

Bir ~ok hadiseler aras1nda 
bu kitabda ~u hAdise zikret
mektedir: lki gen~ Fi~er kar-

1 
de~ler. lngiiterenin Greyn~ 
~ehrinde bir ev kiralami§ 
idiler. Bu evi, kasaban10 me· 
.zarhg1ndan kü~ük bir orman
c1k •}'ll'makta idi. Evde hem
~ireleride vardJ. 

Hayaletin görderi kuvvetli 
bir ~ekilde fosforlu idi; ma
vimtrak 'bir l§tk veriyorlard1! 

Gen~ k1z bu defa vaktm
da feryat edebilmi§ ve iki 
karde§i hemen evden dt!}an 
firhyarak mezarliga dogru 
ka~an hayaleti kovalamaga 
ba,Iam1§lard1. lki gencin ta
kibi hayaleti tutmak derece-
sine gelmi§ti; fakat cada, ,a
yan1 hayrct bir ~eviklikle bir 
mezar sand1kasm1 atlamI§ 
ve orada bir kovuga gizline· 

Hem~ireleri bir ak,am, s1-
-s1caktan uyuyamam1~, kar
yolanm yasbiJna dayanm1~ 
bir balde, ancak pencereden 
de ayin u;1klandird1gi aga~
Jan seyrediyordu. Ansisiz iki 
:ziyadar ve parlak noktan1n 
kendisine doiru yakla1bg1m 
l'ardil. Bu iki parlak göz, 
g5lgemsi bir vücudun gözle
ri idi. Korkun~ fakat az fark 
olunur bir simas1 verd1. 

Bu hayalet yavaf yava§ 
yava1 yapla11yor, yakla1bk~a 
büy6yor ve daha muzlim bir 
hal ahyordu. 

V ak1a, bu hayalet bir in
san hayaleti degildi, fakat 
insanada benziyor, eski de-
Tirler kitap1armda yapdm11 
acaip cad1 ve feytan resim· 
lerinin ayni idi. 

Hayalet böyle gittikce yak 
l~arak büyüdügünü gören 
gen~ k1z korkmu1 ve odamn 
kap1s1n1 a(:mak, karde~lerini 
yard1ma ~agumak i~in ko~
mak istemi1ti, fakdt muvaf
fak 0Jamam11 idi. <;ünkü bu 
acaip hayalet pencereye ka 
du gelmit vc camlarm ma
cunlanm kaz1m1ya ba~la
m1,b. 

A:r. zaman sonra camlar• 
dan birisi odaya dü§mÜ ve 
hayalit bu a~daa cak yerin
den i~eriye girmif, sade ke· 
mek kalm11 parmaklarile 
k1zm sa~lar1ndan yakalamit 
ve boynunda 1s1rm1fh. 

c;ok büynk bir korku i~in· 
de kaian gen~ k1z ancak bu 
.zaman bir ~1gbk koparmif 
ve karde~leri bu f sesi duya· 
rak odaya ko,mu,Iard1. Fa
kat kap1 i~eriden kilikli ol
dugundan iki karde1 kap1y1 
k1rmak mecburiyetinde kaJ
mitlar ve i~eriye girince 
hem1irelerini lkanlar i~inde 
ve baygm olarak bulmuflar
d1. 

Henam bir doktor getir
mitler, gen~ k1Zin boynunda
ki dir yaralar1 antiseptik 
ila~arla temizlenmi§ ve 
gen~ k1z iki hafta hasta
nede tedavi edildikten sonra 
ugrad1g1 sinir bubramm ge
~irmek i~in karde~ile birlikte 
lsvicreye gitmege mccbur 
kalma~b. 

Mis Fi~er ve karde1len 
yaz mevsimi lsvi~rede ge~ir
dikten sonra, lngilteredeki 

• 
ev~ tekrar dönmüJlerdi, <;ün 
bu vi, bu fi~ karde, yedi 

i~in kiralam11 idiler. 
taY•Dl dikkat bir hä-

bilmi§ti. Belki de bu s1rada 
gen~erin atbg1 kur~unla ya
ralanm•§ idi. 

Fi~er karde§ler ertesi gün 
kalabahk bir halk huzurun
da hayaletin gizlendigi yeri 
a~brm11 idiler: buras1 eski 
bir mezar idi; i~inde bir sü-
rü k1nk ve ~ürümü~ tabut
lar vard1: bunlarm yalmz bi
risi saglam idi ve i~inde bir 
mumyay1 and1ran, korkun~ 

bir cesed vard1. l§te bu ce
sed, bir ak§am evel Fi~er 
karde1lerin gördükleri takip 
ettikleri ta kendisi idi! ve, 
dün ak~am ablan tabancamn 
kurfununun yarasida arka
smda idil 

Halk, bu mumya §eklin
deki ölünün bir cad1 oldu
gunu anlami§lar ve orac1kta 
bu cesedi yakm1§lard1. 

----oo---
Yamanlarsuyu 

Pazargünü 
ak1t1l1yor 

Yamanlrdan Kar~1yakaya 
getirilen kaynak sular1 tesi
sabnm muvakkat kabul ke~fi 
bitirilmi§tir. Bütün kaynaklar 
daki sular ana hatta baglan-

m11 ve muvvkkat kabul komis 
yonunun verdigi raporda dün 
kü §arbaybk daimi kurulun
ca tasdik edilmi,tir. 

Bu suretle Kar~1yada te
sisabm ikmal ettirmi, ve 
saatlanm takhrm1' olanlann 
evlerine suyun verilmesi i~in 
hi~bir noksan kalmam1~br.$ar 
bayhk~ yaphr1lan son tahlil· 
lerde suyun temir oldugu görül 

mü' ve en saghk vericiYaman
lar suyunun rnedihlerle dolu 
olan tahlil raporlan §arbay
hk~a saghk ve soysal yar
d1m ve baymd1rhk bakanhk
larma gönderilmi§tir. 

Y amanlar suyu en temiz 
ve i~mege ~ok yar1yan bir 
sudur. Pazartasi gününden 
itibaren sn ak1hlacaktJr. ~im
diye kadar tesisatma yapbr
m1~ olanlarm m1ktar1 (80) 
dir. F akat su akmaga ba~
layinca abune adedinin ~ok 
artacagi muhakkaktir. 

$arbay Dr. Behcet Uzu 
ba1ard1i1 bu ~ok ör.emJi 
eserinden dolay1 candan kut· 
lalaru.. 

f t ä 00 8%1__ -~ . , ·~ ' 
Eskl lakvim lehinde olaii mit;. Bugdav fiatlan 

ropoli~ler cezal~l)d1r1l1yör <lü§üyör 
lsta~bul, 29 :<Q~el) Yu'fia". 1 ve sakalla tara, edil~i§tir. Deniz~i 28 (~.A) :- Bir 

nistanc.ia Rumi takvim lehine Bundan ba§ka Florme met arahk b1rden b1re yukselen 
ve Ef-enci takvim aleyhine, ropolidin Olimp, Zanta ile bugday fiatah degi~mi,tir. 
halk1 tahrik edecek §ekilde Dimitriyad Metropolitlerinin ~imdi be§, be§ bu~uk ara-
beyannameler ne1retmi§ olan de Anaryos adasmda Koza- smda sablmaktadir. 
Florine, Janta Dimitriy~d, novi~ Manashrma tayin edil- Moskova 

El~imiz 
metropolidleri hakkmda Ati- melerine karar verihni~tir. 
na Sitod meclisi ceza karar1 Metropolidler birer polis 
vermi§tir. ve birerde papaz muhafaza-

Bu karar mucibince, bu smda menfalanna hareket Ankara 28 (A.A) - Mos
kova büyük El~isi Zekäi A
paydm bugün ögle yemegin
de Ba§bakan fsmet inönünün 
kö§künde ~aganh olarrk bu
lunmu§ ve Ba§bakan ile gö
rÜ§mÜ§tür. 

metrepolidlerin rütbeleri ref etmi§lerdir. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

_I uhran1 
~---------------0000-----------------

Bugün Yunanistan tam bir Bir Yunan 
§3§k1nt1k i~inde bulunuyor gazetesi 

Atina (Ö.D) - "Kateme- tin yerine ancak hir intikam Li1nni ve Bozcaadan1n 
rini" gezetesi rejim meselesi hükumetinin ge~ebilecegi mu- 1 tahkimini lüzttnlunu 
hakkmda yazd1g1 makalede hakkak olduguna göre, arbk 1 
diyor ki: 1 parlemanter rejimin normal ileri sürüyor 

"1916 yihndanberi olmu§ bir §ekilde i§lenmesini gimse Istanbul, 29 [Özel] - Bo-
bir §CY dard1r. Bu ya• a 1rma 1 e e 1r . 1920 h t b'l g t' emez 1 gw azlarin tahkiminden bahse-

hnda olmu~tur. 0 vakit Ve- $u halde i§in ashna baka-
1 

den Atina gazetelerinden 

nizelos ya se~imi kaybetme
sine imkän tasavvur etmedi
gi i~in, yahutta Anadolu ma
carasmdan kendi yakasm1 
kurtarmak üzere se~imi kay-
betmegi tercih ettigi i~in 
hükümeti birakmt§h. 0 va
k1ttanberi bu bir daha olma-
m1~br. 1921 de Kamutay hü
kiimeti devirdi. Fakar kral 
Kostantin hükümetten sonra 
en büyük büyük parti olan 
liberalleri saraya ~agnmad1. 

Zira 1 te§rinsaniden sonra 
Venizelistler hükiimete gel
selerdi ihtiläl ~1kacakb. 1923 
te de olmad1, zira anti Ve-
nizelistler sürgünde idi. 1926 
da · olmad1 ve o zamanki ba~
bakan, ekseriyet halk partisi-
ne o~ vcrse de liükfimeti as
la bu partiye devretmiyece
gini a~1k~a söyleCli. 1928 de 
olmad1, zira olmasma lüzum 
da yoktu. 1933 te olmad1, 
hükiimetin halk tarafmdan 
i§gal edilmesi ipn yollaraa 
cenk edildi. Ve §imdi de ola- 1 
maz Zira bugünkü hükume-

1 u 
Kereste 
Meselesi 
Y erli keres tel er 
ihtiyata kafidir 
~ehrimizdeki kutu fabri

kalari sahipleri bu y1l yerli 
keretelerden ihtiyaca yetmi
yecek derecede az istok bu-
lundugunu iddia ederek ih
racat zamanmda zorluk ~e
kileceginden bahisle Ekono· 
mi Bakanhgma müracaat et
mi~lerdir. Dün Bakanhktan 
tlbayhga bir telgraf gelmi~ 
ve kutuluk kereste durumu 
hakkmda maliimt istemi§tir. 

Yapbg1m1z tetkikata göre 
yerli kerestelerle kutuluk 
ihtiya~ temin edilebilir. $i
käyette bulunanlarm baZJ 
maksatlarla hareket ettikleri 
ve orman itletip istihsal ede„ 

hm. Kralik mi, Cumhuriyet Estiya gazetesi, Bozcaada ve 
mi 1 Ve Kralhk diye cevab Limni adalannm da arbk 
verelim. Yahud da has1mla- gayri askeri ve gayri müsel-

läh hir halde kalmasma lür1m1z, isterlerse t Cumhuriyet! 
zum kalmad1g1m ileri sürdiye cevab versinler. Bundan 

ötesi ne? Y ani bu iki söz ile 
meselc halledilmi§ oluyur 
mu? 

Biri digerire galebe ~ahn
ca re jim durumu temelle§mi' 
mi olacak? Fakat hakiki re
jim messlesi bundan ba§ka
dar. 

Mesele §Udur: Diktatörlük 
yapmak läzamgelirken yap1l
mad1gma ve §imdi de yap1l-
mas1 i~in arbk manevi bir 
sebep kalmadagma göre bu 
memleket serbest bir parle-

mektedir. ---··---
Bay Eden 

- Ba§taraf1 1 incide -
g1 gibi, halline giri11mek 
vakti gelecektir. italyan-Ha
be§ ihtiläf1 meselesi üzerinde 
de fikir teatisinde bulunduk. 

Müläkata bay Edenle Bü
yük Britanyamn Paris sefiri 
ve lngiliz d11 i§leri bakanh
gmm iki yüksek memuru i!1-
tirak etmi§tir. Fransa tara
fmdan da bay Lavaldan ba§-
ka dt§ i§leri bakanhg1 umu
mi kätibi, büyülC el~i bay 
Aleksi Le je ve di§ i§leri 
bakamnm kalemi mahsus 

maz? §efi bay Ro§a haz1r bulun-
Fakat mühim olan, esash mu§lard1r. 

olan bu meseleye, havadan Londra, (Ö.D) - B. Eden 
söz kala1rmadig1 ve ger~ek- saat 21 de Kroydan u~ak 
ten alevli bir i§ oldugu i~in, • alanma varmi§ ve hemen B. 
kimse yana~mtyor. " 

1 
Balvinin yadma giderek me-

~ ~~; ~"' 11;~ muriyet~nin neticel.er.i hakkm-
~„„11 V L1 ... d l~uld -

20 if kte§rin 935' da malu:at ;:rm1~br. 

pazar günü Garib 
MEMLEKETIN HER TA- - Ba§taraf1 1 incide -
RAFINDA GENEL NO- Yunan adalarmm bitarafhä't-

F.'.US 5AYIM1 V.API gmm kald1r1lmas1 meselesi-
LACAKTIR nin kendi kendine meydan 

1 - Nüfus say1mma esas 
olmak üzere belediyelerce 
bütün binalara numara ko
nulalacakbr. 

2 - Numarasiz binalarda 
oturanlar hükiimete haber 
yermege mecLurdurlar. Otur
tugu bina numaras1z oldugu 
halde haber vermiyenlerle 
bu numaralan bozan ve si
len ve kald1ranlan i~in para 
cezas1 vard1r. 

Ba~vekalet fstatistik 
Umum Müdürli.\gü 

1-10 .,„ ... ~ ... 
cekleri keresteleri bu i§e 
tahsis ettirmek istedikleri 
za nni kuvvetlidir. 

ald1g1n1 zannetmezler mi? 
Bogazla r i~in zuhur ede

bilecek tehlike adalar i~in 
de vard1r. Yunan hükiime· 
tinin Yunan adalarmm za
rarma olan bu arsmlusal yü· 
kü üzerinden atarak adala
rm bitarafhk durumundan 
~1kar1lmas101 

läz1md1r. „ 
temin etmesi 

l·elefon 

No. 

3882 
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te 
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Olümle 
Korkutmu -· M 

• • 1~ ._ 

Dün saat 13 de Halima 
~ar§tsmde lbraliiiii gglg A 
durraliman Kadi oglu A 
medin mag';azasnia ~dip ,P. 

. 1 

ra istemi§ ve buna eng 
olan Sait oglu ISmail Hak 
ile hyas oglu Hakk1yi ölilm 

· korkutmak ve bi~ak ~ekti 
ginden yakalanmu;br. 

Gazinoda 
Gürültü 

Bu gece 24,45 de Sahil· 
park gazinosunda Mustafa 
oglu Hünü sarho, olarak lb
rahim oglu Haydarm masa· 
sma §i§e ve sandalya atmak 
suretile tecavüzda bulundu
gundan yakalanm1§br. 

Kur§unlar 
U~mu§ 

Dün saat 10 da Eski mab
keme önünde Leblebici ha
mnda Mu§tafa oglu Mehmed 
Ali ile Mustafa oglu Hüseyin 
Mustafa oglu lsmailin dal
gmhgmdan istifade ederek 
110 kilo kur§un ~ald1klan 
iddia ve §ikäyet edilmesi 
üzerine soru§turmaya ba1lan-
m1~br. 

81~ag1 ~ekince 
Bugün saat 10,30 da <;o

rakkap1da Basmane önünde 
kürk~ü Abdullah oglu Meh-
med ile hammal Osman oglu 
Hilmi arasmda ~1kan kaYga
da Mehmed b1~akla Hilminin 
sag ka§l arasmdan yarala
dagmdan yakalanm1~br. 

Ceket ne 
Olmu§? 
Dün belli olm1yan bir sa

aatte bir saatte birinci kor
donda eski itfaiye binasmda 
Eyyüp oglu Mehmed odada 
asbg1 bir ceketinin belirsiz 
bir kimse tarafmdan ~ahnd1· 

g101 iddia ve §iklyet eyledi
ginden soru§turmaga ba1-
lanm1,hr. 

Otlar 
Tutu§IDU§ 

Dün saat 18,30 da Kar11-
yaka Sogukkuyuda salhane 
yakmmda Suphi oglu Ra1i-
din 10 dönüm bagmdaki 
kuru orlarm tutu,masile 
yangm ~1kmt§ yeti§CD itfaiye 
etraf s1rayet etmeden sön· 
dürülmütür. 

Zab1taya 
Hakaret ! 

Bu gece saat 22,30 da 
Kägithane caddesinde a1~1 
Sad1k oglu Halil · sarhot ola-
rak nara atmak surefile her· 
kesin istirahabn1 bozdugun-
dan yakaladm1' ve karakola 
götürmek istiyen polis me· 
muruna hakaret ve tecaVftt 
ve karakol dahilinde polis 
lere hücum ettiginden geregi 
yakalanmi§br. 

K1z ka~1rmak 
Dün Karata§ tramvay cad

desinde memur lzzet oj'lu 
~ükrü yanmda hizmet~i 14 
ya§larmda Atiye ismindeki 
k1zm Abdülkadir oglu Ekrelll 
tarafmdan kandirilarak ka· 
~1r1ld1g1m iddia ve tikäyet 
eylemi§ ve su~lu yakalana· 
rak sor§hirin1ya b ~§laDQUfbl• 

.J 


