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.Türk Hava Kurumu ~imdi
•k yalmz Ankarada Türk 
l\u§u cemiyetini kurdu. Ya

~in. lstanbulda, imkän bu
ab1Ien her yerde bu cemi-

Yetin e§lerini görecegiz. Ku-
lelerden para~ütle ahlmak, 
lllotörsüz u~aklar1a havada 

~ola~mak, Türk gen~liginin 
ahca eglecesi olacakbr. 

--u 
Moskova El~imiz Bay 

Vas1f Cinar öldü 
Moskova 2 (A.A) - Mer

kezi icra1 komitesi ba§kam 
KaJenin Vasif <;marm ölü
mü haberini almca Türkiye 

f 
/~ 

/ 

Cumhur ßa§kam Kamäl Ata
türke bir· ba§ sag1 telgraf1 
c;ekmi§tir. 

Halk komiserleri kurumu 
ba§kam Molotof Ba§bakan 
ismet inönüne ve bay Litvi
nof ta 0 1§ bakan Dr. Tevfik 

Rü~tü Arasa ba§ sagt tel
graflar1 göndermi§lerdir. 

Büyük havaya kanad ah~-
1
1 

ltracag1z. 

1 \' 
\:ünkü hava güveninin ru-

hu, kanath gen~likti. 

01§ bakan muavini Kes
tinski Türkiyc maslahatgü
zari Nureddin <;inar1 göre
rek Sovyet hükümeti adma 
ba§ sagmda bulunmu§tur. 

·,;.· ~ ·.,I . • 
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. . ESI 
Yunanistanda se~im mücade

leleri devam ediyor 
Atina ( ÖZEL ) - Gene- : 

ral Kondilis rejim meselesi 
hakkmda bugün tekrar bir 
diyev vermi~ ve ahalinin bu 

~ok ag1r mesuliyet getirece
gini söylemi§tir. 

Metaksas ta verdigi söy
levde hühumeti §iddetle ten 

Lavrensin 
Vesika,ar1 

L.ftz1n1 olrn1van hütün . 
vcsikaJar :vak1Jd1 

Londra (Özel) ·_ Me§hur 
casus Lavrensin bir ~ok lü
zunsuz vesikalan Dorset aya
let civarmda kü~ük kö§gü
nün bah~esinde yak1lm1§br. 

Bu hususta alman malü
mata görü Londradan kelmi~ 
olan ve intelicen Servisin 
rnühirn §ah1sJarmdan biri ol
dugu söylenen bir zadit Lav
rensin bütün vesikalanm bi-
rer birer tetkik etmi~. Läz1m 
olan mühim vesikalar ayr1l
d1ktan sonra ikinci derecede 
olan diger vesikalar evin 
bah~esinde birka~ ki§inin 
nazaretinde yak1lm1§br. 

Bütün bir memleket gen~
t~i~in nas1J kanatlanabilece- . , 
&1n1 ge~en y1l Rnsyada gör
diirn. Bunun ilk yolu kanad I 
3Porunu kürek sporu kadar 
besitle~tirmek, kolayla~br
fttak, yakmla§brmakbr. 

Moskova 2 (A.A) - Voro

~ilof lsmet inönüne bir ba~ 
sag1 telgraf1 ~ekmi~tir. Lit
vinof Türkiye maslahatgü
zar101 görerek Büyük el~i 
Vas1f <;marm ölümü müna
sebetile ba~ sagmda bulun -

E . 
1 METAKSAS 

GENERAL KONDiLiS 
kid ettikten sonra Krah ge
tireceklerini söylemi§tir. 

Muhalif gazeteler, hükii
metin, Metaksasm program1-
na kar§1 kendi programmdan 
ric' at ettigini, Krah getirmek 
i~in Metaksas • ile adeta re
kabete dü§tügünü yazmakta
d1rlar. 

SofyadaMm. 
Göringin 

Büyük as'Jar ancak geni~ 
kanad sporu y1gmlar1 i~inden 

mu§tur. j 
"J:'I 11;11 Jl.:t,:ij 1i;11 11;11 ~~ p~ 11~11 
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'General Göring'in Sofya seya-~•kabilir. Bize 1000 kanad, 
fakat on binlerce kanadh 
laz1mdir. 1 hatinin hakiki sebebi nedir . 1 

Hava güveni i~in ba§hca 
hrtlardan biri kanath genc
tk ise, ikinci §art hava büt-

. „„ 
ItaJyan gazeteleri J(ral l~orisin Hitlerle görii-

secekleri hakk1nda 1srar edivorlar ' ~ 

Roma, 1 [Özel] - italyan ler kaydedilmesinin muhte-
~esine halk yard1mmm orga
llize edilmesidir. Bunun da gazetelerinin Sofyadan ald1k- mel oldugunu söylcdigini bil t 

diisturllarm1 Ba§bakamm1z
dinledik ve ögrendik. 

lan telgraflara göre General diriyorlar. 
Göringin Sofyada bulundugu Ecnebi mahafil, görü§me-

. Türk havasmda dü§man 
1stedigi gibi ka11ad oynata
bildigi zaman, yak1lmag1, 
Y1klfmag1, vurulmag1 bir ta-

günlerde gizli bir muahede lerde Kralm Almanya seya-

rafa b1rakm1z, zehirli gaz 
§ehirlerimizde ve k1rlar1m1zda 
Soluk almak irnkäns1zla~acak
lir. Dü§man kanad1 ü~ bin 
llletrodan be§ikteki ~ocugun 
nefesini hükmü altmda tutar. 

0 zaman Türk havasmda 
kanad dögü§tiirmek, Türk 
kanadlar1 üstünde, dü§man 
havasma hayat tehlikesi yol
larnak läz1md1r. Yurd, deniz 

de, karada karcilarla, hava
da havac1lar barmabilir. Fa
kat, herkese, hava hücumla- 1 

t1n)n §U aynhgm1 anlatmak 
i'erektir: 

En büyük §ehir gibi, en 
kii~ük köy havaya kar§t ko-
t-unamaz. Havada uzak ve 
gizli denen §eyler yoklur. 
Nefes alabildigimiz her yer
de nefezsizlik tehlikesi var-
dir. Nefesten vaz ge~erek 

BAY GÖRiNK 
aktetilmemi§tir. Maamafih 
Bulgar hOkumeti tarafmdan 

Almanyaya Bulgaristanm Bal
kan Andla§masma girmiye
cegi yolunda aeminat veril
digi, bundan sonra Bulgar 

Ya~ayabilir misiniz? ler ahnmasmm kararla§hril-
- Havayal d1g1 muhakkakbr. 

Alman ekonomik münasebet
lerinin geli~mesi ic;in tedbir-

b~umandas1 verildigi zaman Ayni telgraflarara göre 
I Uyük ku§ gözleri gibi, yüz- Sofyadaki yabanc1 mehafil 
Crce kanad Türk göklerinin General Göringin Almanya-
biitün kö§elerinde dü§mam italya münasebetleri hakkm-
ilrarnaga gidecektir. da Krala izahat verildigini 
I Bizim kalbimizden ve ko- haber alm1§lard1r. 
llrnuzdan korkumuz yoktur. Bu mehafil Prusya ba§ba-
~albimiz ve kolumuz kadar kanm Krala, ~Almanya ile 
anadlar1m1za da güvenmeli- italya arasmdaki gerginligin 

Yiz. · eski §iddetini kaybettigini, 
F. R. ATAY yakmda ehemmiyetli hädise-

BAY HiTLER 
hatinin mevzuu bahsoldugu 
hakkmda M. To§ef tarafm
dan söylenen sözlere inan-
m1yorlar. Davetin yapild1gm
da ve kral Borisin Hitlerle 
görü§megi kabul ettiginde 
1srar etmektedir. 

Berlin (Radyo) - Roma
dan alman haberlere göre, 
italya-Almanya münasebah 
son günlerde ~ok iyile§mi§tir. 
Bir müddettenberi Berlinde 
bulunan Almanyanm Roma 
el~isi aleläcele mahalli me
rnuriyetine gitmi§ ve dün 
italya d1§ i§leri müste§arl ile 
uzun bir görü§mede bulun
mu§tur. Bu görü§menin bil
hassa Tuna andla§mas1 etra
fmda cereyak ettigi söylen
mektedir. 

1 
1 

meseledeki kannatini bildir
mek i\:in yap1lacak reyiäm1 
kendisinin de kolayla§bra
cag1m söylemi§tir. 

Se~ime i§tirak itmiyen mu
ha1iflerden Papaandreu hü
kumetin rejim meselesinde 
dogru hareket etmedigini, 
evvelce ba§ka türlü, §imdi de 
ba§ka türlü fikirler takib 
etmekte oldugunu· ve bununla 
hükumetin General Metak
sasm kralc1hk drafmda yap
makta oldugu hareketli pro
pagandadan korkmu~ oldugu 
anla§1ld1gm1, halbuki bu §C

kildeki hareketin hükumete 

''""'' l!:~d 

Atina ( Özel) - Harbiye 
bakam general Kondilis ga
zetecilere beyanatta buluna
rak kanunu esasiyi degi§ter
mek hususunda henüz veril
mi~ hie; bir karar olmad1gm1 
söyliyerek Yunanhlarm hangi 
re j1mi tercih ettikleri yeni 
meclis te§ekkül ettigi zaman 
yeni saylavlara sorulacag1m 
bildirmi ~tir. 

Gerdanhg1n1 c;alddar 
Sofya ( ÖZEL ) - Bura

da kat'iyetle söylendigine 
göre Prusya Ba~vekili ve Al
man hava bakam Göringin, 
karisma dügün hediyesi olarak 
verdigi ~ok k1ymetli bir gar
danhk, Göringin Sofyada 
kald1g1 iki gün zarfmda ~a
hnm1~ veya lkaybolmu~tur. 

Bulgar polisi §imdi büyük 
bir telä§ i~indedir. Polis ya
rm gazetelerde isim zikret · 
miyerek ~ok k1ymetli bir 
gerdanhgm 26, 27, 28 May1s 

Kral Karol ve Jorj kar1larile 

tarihinde Sofyada kayboldu
gunu bildirecek, lbulan veya 
bilen polise haber verdigi 
takdirde mükafatlandmlaca
gm1 iläve edecektir. 

Bir Türk 
gencin~n icad1 bar1§acaklar m1 ? .. 

Atina ( ÖZEL ) - Bük-
re~ten " Katimerni 11 gaze
tesinin muhabiri bildiriyor: 
Saray i~lerini iyi bilenlenler
den ögrnildigine göre Ro
manya krah Krolun kar1s1 
prenses Elen ile ve eski Yu
nan krab Y orginin de kan-

s1 krali~e Elizabet te kral 
Krolun k1z karda~1d1r. Fa
kat kral Krol, veliaht pms 

KRAL KAROL 
Mi§elin kendisi ile Eleni ara
smda bir enge) oldugunu 
söyled1ginden bu bar1§ma 
umutlari zay1flam1~br. 

Bir Romen gazetesi, Y orgi 
ile Elizabetin bari§arak bir
Jikte Yunanistaba dönmele-

rmm Yunanistanda istendi
gini yazmi§br. Bu söylemle
rin yapilmasma yol a~an di
ger bir hädise de Balkan 
konferans1 s1rasmda buraya 
geien eski Frans1z 01§ Ba
bam Bay Pol Bonkurun Pa
risten ayr1hrken Y orgi ile 
görü§mü~ olmas1d1r. Eger 
söylenilenlere f inanmak ge
rekse, F ransa Romanya ve 

(Sonu 4 üncüde) 

Bahkesir, (Özel) - Bura
da kuyuculuk yapan Ahmed 
isminde bir genc yeni bir 
elektrik lämbas1 icad etmi' 
ve Ekonomi Bakanhgmdan 
on senelik bir ihtira herab 
almi§hr. 

Bu lämba 3,5 voltluk am
püller kullamlmakta ve ~ok 
az cereyan sarfedilmetedir. 
Limba kuvvetinin ü~ misli 
ziya vermektedir. 
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Vay bu hakikati anlam1yan
lar1n haline ... 

Ölüm sac;an u~aklara yine ölüm sa~an u~aklarla kar§I ko
nulur. Bu hakikab anlam1yan uluslarm ac1kh akibetine bu
günden aglamak gerektir. 
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Yapilan yeni tayinler 

Adliyede 

Ankara, [Hususi] - A~1k 
olan Elbistan mahkeme re· 
isliginc lstanbul azasmdan 

Osmanl1cadan 
TÜRK<;EYE KAR~ILIK

LAR KILAVUZU 

i 
intiahb - $eci, se~mc, 

~ ANRI FÖY RE~AT 1SANL I Hikmet, ü~Unc:U sm1f adliye se~im 
~~~~ - 69 - ~~~~ müfetti~ligine Temyiz mah-

1 
lntihab etmek - Se~mek 

S l\~ünlehab - Se~kcn 
aros görf ezine c;1karilan Yunan 'gönüliüleri kemesi raportörlerincien Ah- ' Müntehib -Se"men 
- · 1 J f' d 1 med Cemil, Nev~ehir müd- r su.vari a ay ann11z tara in an tepe enmi§lerdi! intihar - Ölün~ 

deiumumiligine $iird ihtisas · \.. ·· 
l~te bu halde bulunan Sa- mekte oldugu ve körfezde 1 lntinar etmek -- OHinmek müddei~mumisi Ahmed ilha- k d. ld. k 

ros grubu dinlenmege ve kürük bir kruvazörle bir l en ini ö ürme 
T mi, r.mlr sulh häkimligw ine ·· 

yaralarm1 sarmaga ~ah~1rken gambot bulundugwu saros ko··r- Müntehir - Olnük Gelibolu reii;i Kämil Kaya, · 
9 Agustos günü Liman Fon fezi nihayetindeki y eniko"'y lntikal - Ge~me Vezirkö4>rÜ reisiligine Siird · 
Sandersin erkämharbiye reisi agir top~u grupu kumandan- lntikal - Anlay1§, vari§ 
k k 

ihtisas häkimi ibrahim, Art- 1· ·k a·· 
ayma am Käz1m bey, Sa- hgmdan telefonla Saros gru- nb am - ~ 

k d 
vin reisligw ioe Van lhtisas hä- 1· t'k 1 k Ö l k 

ros grup~ uman am mira- pu kumandaligma bildirihni§- n 1 am a ma - ~a ma 
lay Feyz1 beye telefonla §U ti. Sabahleyin 5 te süvari li- kimi Hazfi, Gelibolu risligine intikamcii - Ö~güder 

I A • • Artvin reisi Salih, Karaman l t" b t k K J ma umab vermt§b: vasmdan bir rapor -ahndi.Bu n 1sa e me - ap1 an• 
" - Dü§mun §imal ve ce- raporda geceleyin saat 2 de äzal1gma Siird ihtisas müs· mak 

nup gruplarmda birka~ gün· bir d~man kruvazörünün tantigi Näz1m, lzmir müddei· lntisab etmek - Yaman-
denberi faaliyetini arbrd1. Sazhdere ile Kara~ah ara- umumiligi ba§muavinligine mak, girmek 
Bilhassa §imal grubunun sol smdaki Tt>palb mevkiile Saz- lzmir sulh hakimlerinden Yu- lnti§ar etmek - Y ay1lmak, 
cenahma bngün §iddetli ta- Jtdercye asker ~ikardigi ve suf Mazhar, Ankara häkim· ~1mmak_ 
arruzlar yapti. (1Kanhs1rt mu- sahil tarassud postalarmm ligine adliye vekäleri ceza lntizam - Düzenlik 
harebesi ) §imdiye kadar ya geri ~ekildikleri, derhal sü- i§leri müdür mavini Seyfed- intizar etmek -Bcklemek, 
p1lan tecrübelere göre, dü,- vari 7 nci alaym Sazhdere- din, izmir sulh häkimligine gözlemek 
man bu gibi hareketlerin ye ve süvari 13 ncü alaym Van ihtisas müddeiumumisi inzibat (Zaptiirapt)-Yasa 
arkasmdan diger yerlerde Kara~ahya hareket ettirildigi Muzaffer, izmir äzahglna 1nzimam etmek -Kablmak 
daha büyük hareketler ya- bidiriliyordu. Van ihtisas müstantigi Naci, inzivagäh - (:ckilge 
par. Bu rapor be§inci ordu ku- Karasu sulh häkimligine Har- ipka etmek Birakmak, ail-

Bu muharebelerde daha mandanhna bildirilirken Sa- tum häkimi Mahmud Nedim, koymak 
büyük mikasta ciddi te~eb- ros grupu kumandam ~ok Mardin äzahgma Tarsus fpka kalmak - Dönek 
büslerin ba§lang1c1 olsa • ge- dogru bir görü~le " karaya müddeiumumisi Ragib, An- ipka kalmak - Dönmek, 
rektir. Ordu kararg~h1, dü§· ~1kbg1 bildirilen dü~manm kare sulh häkimligine Üskü- kalm?k 
mamn bu defa Saros mmta- mühim bir kuvvetle olmap1p dar müddeiumnmi mavmt iptal elmek - <;ürütmek 
kasma bir ihra~ hareketi te- ke~if ve igfal maksadile ~1- Nazif, Mü~ müddeiumumili- iptidai - Harn 
§ebbüsünde bulunmasm1 muh kanlm1~ kü~ük bir ~ bahriye gine Pasmlaa häkimi Mehmet iptidai - hkel 
temel gorüyor. Grup k1taa- müfrzesinden ibaret olmas1 Said, Üsküdar müddeiumumi lptilli - Dil§künlük 
hnm her ihtimale karc:i ha- muhtemeldir ,, demic:ti. Fil- Müptelä -Dü§klin 

y y mavinligine Ankara sulh ka- M 1 
z1r bulunmasma nazar1 d1°ka- vaki ba kürük i·hrac, 1"gW fal k üpte ä olmak - Dü~kün 

T imi Orhan, Gönen müddei-
tinizi celbederim. ve nümayi§ maksadile Saros olmak, ugramal<1 yakalanmak 

umumiligw ine ßac:kale sulh 1· t' t k t> k 
Saros prupu kumandam, ros korfezine ~1kanlan ve sü- Y P ma e me - ayauma 

häkimi Ahmed Sad1k, ran- lpt' t k t b " 
Feyzi bey, bu telfon hebri vari alaylar1m1z tarafmdan 's' isam e me • e essum 

k1n sulh bakimligw ine llgaz t k G·· 1- k 
üzerine, k1taatma her ihti- tepelenen Yunan gönüllürei e me -- u umseme 

sorgu häkimi Remzi, Ankara 1· t' ß w I 
male kar§l haz1r bulunmala- müfrezesi idi. P izaz ayagi a§ma 
rm1 emretti. 6 _ 7 agostos 7 Agustos günü sabahle- sulh häkimligine Cizre müd- iarade (ihtiyar anlamma) 

gecesi, saat 1,45 te be~inci ym. 6,30 da be§iuci ordu ku- deiumumisi Lutfi, lsparta -irde 
ordu karargähmda Saros mandam Liman Fon Sanders äza muavinligine hukuk me- irade (Kutret anlamma) 
grupu erkämharbiye reisine telefonla Sarros grupu kar- zunu Hayrünnisa, U§ak äza - Enerji 
telefonla §U haber verildi: kargähmm da Anafartalara muavinligine hukuk mezunu iradi - irclesel 

- Dü§man, bu gece ana
fartalar r mmtakasma asker 
~1karmaga ba§lad1. 7 inci f1r
kanm ihtiyatta.Lbulunan ala- „ 
ym1 hemen Tayfur üzerin 
den Anafartalara gönderiniz. 
ve hareketiniJ orduy bildiri-
mz. 

Esasen miralay Feyzi bey, 
KäZim beyin ilk telefon ha
beri üzerine 20 inci alayio 
haz1r bulunmasm1 emretmi~
ikinci telefon haberi gelince, 
F eyzi bey hasta oldugu i~in 
emri alan erkämharbiye re
isi derhal telefonla 7 nci 
f1rkaya 20 nci alay1 hemen 
yola ~1karmas1 emretti. 

gitmesini ve grup kuman- Hatice Münire, Gönen aza Gayriiradi - lrdesiz, irde-
dam miralay Fyzi beyin ku- muavinligine hukuk mezunu sizce 
mandasmda olarak 7 inci Talät, Denizli äza muavinli- iradeli - ircleli, enerjik 
firkanm iki alay1 ve bir sah gine hukuk mezunu Belkis, lras ~etmek Varmek 
ra bataryasile, 12 inci f1rka- K1rklareli äza muavinligine irad - Gelir 
mn da bütün kuvvetilc Ana- hukuk mezunu Beyhan, <;an· lrad etmek - Getirmek, 
fartalar„ mmtakas1na tayin km äza muavinligine hukuk vermek 
edildigini ve hemen hareket mezunu Hidayet tayin edil· ir§ad etmck - Erdirmek, 
edilmesini emretmt§ti. Ordu mi~lerdir. uslamak, yedemck, yönemek 
bv emri bir saat sonra tele- ....... ---~~--~- irtibat - Baglamm, bag· 
fonla k1t'alara emredildi. raya asker ~1karm1§, Koca- lanh 

Saros mmtakasmda emir ~inem dagm1 elde etmek irtica - Kaytakhk 
ve kumanda 6 .nc1 firka ku- maksadile ~1kard1g1 kuvvet- irticalen - Doga~tan, ta-
mandan · vekili miralay Nafiz leri bu daga dogru sürmÜ§ sars1z, haz1rlan1t1anda 
beye b1rak1lm1§b. Nafiz bey mbtemadiyet orada asker irtidad etmek - inamn-
6 nc1 f1rka k1taatile 7 inci ve ihra\: ediyormu§. dan ~1kmak, dönmek 
12 nci f1rkalardan burada Koca~imen dagi ~uradan irtihal - Gö~üm 
b1rak1lacak k1t'alarm ve müs buraean toplanan kuvvetler- irtisam etmek - Smaylan-
takil süvari Jivasmm kuuan- Je tutulmu§, dü§mamn taarru mak, resmi dü§mek 
dandasm1 deruhte edecek, zu durdurulmu§, ~imdi dag irti§a - Ahmsahk 
sahilin i~gal ve müdafaa tar elimizde bulunuyormu§. Ko- isabet - Dogruluk, yerin-
z1 altmc1 firka tarafmdan ca~imen mmtakasmdaki kat' delik, isabct 
yeniden tanzim edilecekti. alanmiza 4 üncü firka ku- lsabet etmek - Dü~mek, 

Geliboluda bulunan Saros t ttur k d.. l k · mandam miralay bay Cemil u ma ' U§ge me ' isa-
grupu karargäh1 otomobilli bet etmek 
ve ath olarak yola ~1khlar. Anafartalar mmtakasmdaki isabeti rey (vuzuhu nazar 
Ath kademe sabahleyin 9 da kitaata da Alman binba§JSI feraset) - Yalgörü 
otomobilliler de ögleyin Ana- Viluner kumanda ediyormu§. isabet ettirmek -~Dü§ge-
fartalar istikametini tuttular Liman fon Sanders, dü§- tirmek, isabet ettirmek 
Miralay Bay Feyzi saat 2 de manm §imdiye kadar Tur~un isal (ibläg) etmek- Uula§w 
Y alova köyüne vard1. Gene- köyü ve Kücük Anafartay1 tirmak 
ral Liman Fon Sandres er- i§gal etmi~ olmasi muhtemel isar etmek - Esigememek 

Lüks 
sigar lar •• 
Istanbul ( Hususi ) - in

hisar idaresi tarafmdan pi
}'asadan kaldirtlan ( Gazi ) 
sigaras1 en yüksek kalitede 
tütünlerle haz1rlanan ( Sam
sun ) sigaras1 yarmdan iti
baren sab§a ~1kanlacakbr. 

Bogazi~i, Y enice, Y alova, 
Serldoryan ve Baframad~n 
sigaralari da hazirandan iti
baren yeni paket ve amba· 
lajlar i~inde sab§a pkar1la
cakbr. Ambalajlar1 asrilesti
ren bu sigaralarm harman
lan da degi§tirilmi§, yilksek 
kalitede tütünlerin daha fazla 
ilavesi surctile islah edilmi§ 
tir. 

' ·~m~---• 
Re.smi Ilan 
tarifemiz ---oo---1 Jan Mü§terilerimize 

()n kuru~ yerine 
dürt kurus ! 

icra, tapu, sicil, ahkam1 
§ahsiye ilanlarmm beher sa
tmm dört kuru~a ne§re tmek
leyiz. ilän sahipleri gazete
miz idarebanesine muracaat 
edebilecckleri gibi kü~ük 
Kardi\:ah hamnda (13) nu
marada han ~irketine de mü
racaat edebilirler. Tenzilat-
tan istitade ediniz. 

kiral k ev 
Kar§iyakada Kemalpa~a 

caddesinde Rayegan soka
gmda 48 No. h iki kat, alb 
oda, iki salon, bir mutbah, 
~ama§1rhanesi elektrik tesi
sab mevcud bir bab hane 
kirahktir. Talipler idarehane 
mize müracaat edebilir. 

FOTO 
• Bi ekli 

<;ivici hamam1 kar§ismda 
Haftani sokak numara: 3 

En son usullere uygun 
clektrikle fotograf \:Ckilir. 
iki ay i~in alti kartpostal 
yalmz 75 kuru§tur. Vesika 
resimleri 6 tanesi 30. tale
belcr i~in 25 kuru~tur. 

Alsa cakl1lara 
oe e f J e ..• 

Alsancakta I ... czzct 
Loka nta A~ild1 

T ekmil e§ya vedavah mü
cedded olmak üzcre Alsan
cakta Bornova caddesinde 
kö~ede a~1lan yeni lokantaya 
Alsancakhlarm bir defa te§
rini bekler1z. 

Müntazam servis, nefis 
yemek, yalmz lokanatm1zda 
bulabilirs1mz. 

Bir defa mutlaka tecrübe 
ediniz. 

Alsancak Bornova caddcsi 
kö§esi No. 101 

Osman Nuri 
[ D: 20] -

F1rsat 

Bir az sonra ordu kuman
danhgmdan tekrar telefon„ 
edilerek, 7 nci f1rkadan bir 
blaym daha Anafartalara sev 
ki ihtimali oldugu bildirildi. 
Bunun üzerine f1rka kuman
dam ayandmlarak ordunun 
emri ve vaziyet kendisine 
biidirildi. Bay F eyzi 7 nci 
f1rkanm 21 inci nlaymm da 
sevkini telefonla emretti ve 
yeni baz1 tertibat ald1. 7 nci 
f1rka kumandam bay Halil 
takriri emir isttyordu. Tahri
ri emrin de verilecegi, tele
foula emirden makoat, tahri 
ri emir gelinceye kadar va
kit kaybedilmiyerek yap1la
cak §eylerin derhal yaphrd
masmt teminden ibaret oldu
gu kendisine bildirilerek §ifa 
hi emrin hemen icras1 taleb 
edildi. 

kämharbiyesile beraber ken- bulundugunu zannettiginden bol bol vermek, bezcltmek 
disini orada bekliyordu. Ya- 7 nci ve 12 nci firkalarm ispat - ispat Bir taraf1 yeni a~ilan 20 
lovada bir jandarma karako- biraz geride ictima ettirilme isga etmck - Eslemek, metrelik Kerner tramvay cad-
lunda General Liman ile mi- si ve bu cihetlere kuvuetli söz dinlemek desine bir taraf1 eski Kerner 
ralay Bay Feyzi ve erkäm- emniyet kit'alan sü:-ülmesini isim - lsim, ad caddesine ve diger yüzü de 
harbiye reisleri kü~ük bir emretti. Elindeki yüzbinde iskän etmek Yudlan- Elvan sokagma naz1r §ehrin 
masa etrafmda topland1lar. bir mikyash karitada vaziyet ' d1rmak en k1y.metli yerinde her biri 
General Liman, Anafartalar- bu fikre ve bumalumata gö- ismet - Arig 125 §er metre murabba1 iki 
daki vaziyet hakkmda bizzat re i§aret edilmi§ti. Maksad1- isnad - Üsnet kö§e arsa satihkhr Almak 
§U §ifahi izah1 verdi : nm 7 nci ve 12 nci f1rkalar- isnad etmek - Üsnemck, istiyenlerin ayni caddede 

Bu emirler verildigi s1rada "- Dü,man 6 - 7 agustos la dü§mamn yaoma raarruz yasdamak, üstün almak Halk eczanesi yanmda tahmis 

3 HAZIR~ 

,Ji'==·„=~ 
li •• z i imizi 
~ OgreneliJJl 

1 
HERGÜN 5 KELl!Vlf: 
NE~REDECEGIZ 
- 15 inci Liste -

fi 1 - Muvaf1k 
1 il 1 - Ovda§tk 
lfi 2 - Onay 
~ 3 - Y erinde, uygun ? 
~ Muvafakat etmek - OY~ 1! 
l1 da§Pl8 

~ Örnekler: 
fi 1 - Bu meselede sizinle l 
il oyda§ik degilim. f 
~ 2 - Bu önergeyi onay bu· i 
fi lanlar ellerini kald1rs1nl~t· i 
~ 3 - Bu hareketiniz ben1t11 
fi ahlak anlay1§1ma uygll11 j 
i degildir. ~ 
~ 4 - Oyda§mak her za· M 

'1 man gönülden olmaz. . t 

l't 2 - Muhalif - Ayr•§1~ M 

II 
Muhalefet etmek - AY~? 

r1§Dla~ ~ 
Örnekler : . i 

1 - Bizde ayri§tk partt· ! 
1 ~ le1· yoktur. ~ 
fi 2 - Ni~in her i§te ayr1r ~ 
l\I mak hevesine h ap1byor· ~ 
fi sunuz? ~ 
ll 3 - Z1t - Kar§tt ~ 
n Tezat - Kar§tthk M 

~ Örnekler : ~ 
U 1 - Bu iki fikir birbirine ~ 
~ kar§tt degildir. ~ 
~ 2 - Ekonomik giri§imler- ~ 
fi le Kamugas1g arasmd8 ~ 
~ kar§1thk olmamahd1r. ~ 
~ 4 Teklif etmek - ! 
fi Bagdamak~ 
ll Örnek: Bu iki fikri birb!• ~ 
n riyte nas11 bagdayabilirsin1:. M 

il 5 - Tasvib etmek - ~ 
~ Onarnal< j 
~ Tasdik etmek - OnayJa- ~ 
~ mak ~ 
U Ta~dik - Onaylama M 

ll Omekler : ~ 
~ 1 - Bu hareketinizi hi~ te U 

~ onam1yorum. ~ 
~ 2 - Cumur ßa§kam soll ~ 
fi kanunu onaylam1§br. __....~ 

~ Not: Gazetemize gönde- ~ 
~ rilecek yaz1larda bu keli- ~ 
fi melerin Osmanhcalari kul- v. 
~ lamlmamasm1 rica ederiz. J 
~···:&:::.t3'~~ ~ . 

Sl 
(:ekilinini venli 

Ankara (ÖZEL) - izmir 
liman i§leri direktörü bat 
Huliisi ~ekilmini ( istifas1n1 ~ 
verdi. Bu ~ekilmin sebebl 
ög renilmcmi§tir. 

„ 

us A Ders 
u l imleri 

tlk, orta ve lise mektepie
rinin her türlü derslerini ve 
lisan derslerile gayet ebvell 
surette ve ~ok kuvvetli olaralc 
yeti§tirip her halde muvaffak 
etmegi taahhüt ederler. 

Adres: Arapfurunu Yagca-
lar sokag1 12 numarada 

muallim 
Arif Okur Er 

at1l1k yeni eV 
b"t Kar§1yakada Bay Ta 1

4 sokagmda 18 numarada 
odali, banyo dairesi, mutbak 
ve bah~esi mükemmel elek
trik ve su tcsisati mevcut 
~mento ve ta§tan yap1lrn1! 
zarif ve saglam bir ev satJ 
hkhr. Görmek istiyenler her 
gün sabah sekizden dokuza 
ve her pazar 3 ten alt1Y

8 

kadar adresi yukar1da gö~ 
rilmi~ evi ziyaret edebilirlet· Saros adalan §imalinde ara gecesi ,Büyük ve Kü~ükke- edilmesi oldugunu söyledi. israf - israf Bay Etem müracaat etmesi 

s1ra top, tüfek sesleri geil~- -im~iikllilbiuruiiiin:la:n~a~ras::1n:d~a:.:k:a~· .;. ____ .... ~(~Ar~k~a~s~1 ~v~a~rJ]L _____ ___ J(~A~r~k!as!!1!...]V~al!.rLl.J"Wliln....Qbwu:...------_J~..._----------......_-
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l 1 * K1~hklar~!~ y2i~~~~~i~izi arar1z 1 BLAK FL AG 
E I Yazhk elbise yaptmrsamz bunu zevk, keyf ve ne~e ile )f. 

J geyinebilmek i~in her halde hükumet konag1 kar§ismda >f. BÖCEKLERi ÖLDÜRÜR 
1 Mehmed Zeki ve biraderi ~ 
1 Terzihanesine ko~unuz. Size bu vüksek J+ 
j sanat müessesesini tavsiye etti~imiz ~ 

. ; ~. ic;in bize de te~ekkür edeceksiniz )f. ! .i.:i~~~~mir~ 

e 1 Nihayet kurtuldum 
f 

. J 

~--~-"!-./ 
~\ 

=11. R 
• 
1 

GRi Pi 
p 
• 

lcs mouches, moustiques, catcrda, fourmia, punaises, puces 
t toue. tmtres h:a d•• pemlcleux Ir.am tanitm ..'l!1 Son em-
c.- •„t "d r.g r„.ltnotlllchoo 3,„n~E•s eodeur. ·~-----~-

UMUM DEPOSU: 

Ed. Conson Halefi 

2 inci kordon No. 88 
"--'-·--·· -- ... „--

YÜKSEL RAKISI 

Telefon 3306 

Az zaman zarf1nda Kabaday1 
Y az1n s1cag1ndan korkmay1n1z 

rak1s1 kadar yükselmi§tir 
....... ""'""'!!~----~~~~~~- ·!"!'!""!~--~~~"!'-~~ ..... ~ 

ha~ agnlanndan hayatun dain1i bir azap 
tan ibarctti. Fakat gTipin beni bu Poker Play 

Kt§m 1smmak ic;in belki kömür zabmetini ~ektiniz, fakat 
yazm, s1caktan i~kence c;ekmiyeceksiniz ~ünkü, elinizde, ce
binizde gezdirebil '!ceginiz, masamzm, yatagm1zm kenarma 
ili~tirebileceginiz mini mini ve zarif bir e) vantilätörü her 
saat ic;in imdadm1za yeti~ebilecektir. . . 
Sat1s veri: lzmirde Suluhan 

1zbraplar<lan kurtard1 

Hamak ustas1 geldi 

Y az10 bogucu s1caklarmda, bah~ede sayfiyede ho§ca vak1t 
~~~~.rmek i~in bir tane hamaga ihtiyac; vard1r. Karyola i~ini 
8 °tür her boyda hamak, ~e~it av torbalan, pazar fileleri, 
hPor filelerini Yol bedestan No. (3) E. Ruhi Taga ticaret-
anesinde bulabilirsiniz. 

"'---------~~------------------~ 
YAZ GÜNE~i 

Dcrime hi~ tesir etmez, Karartmaz ~ünkü •• 
Y A Z, K 1 ~ 

l..üks 

~ e ri t 
tf Y AGSIZ KREM 

1 
kuIJaniram. 

t ~ beni ki§m so
b \1 tan yüz derimin 
"'tltufma, ~atlamasma 
~,ani oldugu gibi ya-
11.att da güne~ yakmas1-
''d karartmasma kar
biJ· a elimdeki siJäh 

•r tnisiniz nedir 1 

(Ferit) 
Y a,lts1z J{ren1 

idir. 

Ferl•t ~ t F A . 
eczanes1 

'1trkez 
Deposu 

civar1nda [ Hüseyin Hü~nü ] 
• f ."' „. ticaretanesidir 

l';'l{t~~P;IU..;.11111;111~1 _;11~_;q 11;1ß';iu"~..:i-:ii ... •..-P;'l1·~ b~u :;:. .Cll11dlllhi11tlll dl[1l lllll1 n 1 !lloUilllh..id " .itlhi.dd Ü•dtllliUidbiidlllliliiilllr~ ~ 

ff. EMLÄK VE E YT AM !l 
~ BANK ASI •J ~ ~ 

PO 
~ , l:J Mütekaidin maa1lanm :) 

! ~ ~ iskonto eder :~ / f;.~~ ~ll'"'IUll'~l[f ~'ll[ll'!''Qll '"1[11'"1llfl'"'ll~!:!llll'"'qfl•"l11011'!'!111!J"IQJl'"'llJl!!!llll''~llJl'"'fllll"'11 "°"IP':!!!"°' 11!!!.'11~~.:i 
&: ~ ~ ll:"r1111!'111r1~dh~~11::1111;!.d1~1111:-111~1!d111::1101r~111~b~~b~1~11:-111 ~ 11::~ ~· ~~.: ~ 

Ulk s ••• Ye ni 
0 ° cuz u erg1s1n1n c;e,itleri 

VE 

Büyük Tenzilat1 
Tuhafiyeye ait bülün ihtiyac;larm1z1, bediyeliklerinizi e1i 
görülmemi§ ucuz fiatlarlar izmir hükumet caddesinde 

Sen1si Hakikat 

Ucuzluk Sergisi nden ah01z 
Her ycrde satilu·. ~larkaya dikkat Sayg1deger mü§terilerimizden gördügümüz büyük ragbet · 

~~~~~~~~:~~~::~~~~~~~~~~~llJ "' ten ald1g1m1z ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek ~ok ~~ ""~ ~" ""~ "~" """ ""t1"'~ "*""t1~"*~::~*:'~~~~~~~~A..:&~~ c;e~itler getirdik. Fiatlarim1z ~ok ucuz olmakla beraber pa-

~ TA yy ARE SINEMASI T 3~~1° m zarhkhk yorulmadan tuhafiyeye ait bütün ibt ya~larin1z1 ve 
~ ~ hediyeliklerinizi alabilirsiniz. ~ BUGÜN ~ 
~ ~ Alacagm1z mal her hangi bir beple i~inize yaram1yacak 
~ Senenin en §en ve en güzel iki büyük filmi birden · ~ olursa yahut ba§ka yerde daha ucuz bulacak olursamz 

~ 1 KEDi A YAG"' J ~ geri getirir paramz1 tamamen ahrsmaz 
~ -- · ~ · Satislarnn1z her vak1t nu1havverdir ~ ·HAROID LIO 't: D - UNA MERKEL ~ • .,, .,, 
~ iki saat müte . di kahkaha [Fransizca) ~ ~~'.!l\1~i~~@~i~~@~!~i)~~!~iY49i494191!J 
~ ~ f!IJ ELHAMRA ldaresinde Milli 
~ 2 -- TaJ.i. ku~u ~ IJlMl

1 Kütüphane Sinemasmda 
~ ~ ~ taDln Yalmz büyük eserlerde roJ alon 3 büyük ydd1z ~ GUSTAV FRORICH - MARIA SALVEG ~ 11J 
~- - §en ve §akrak "e ~arkah film [Almanca) ~ ili FRIDERIC MARCH - MIRYAM HOPKINS 
~ A y R J c A : ~ 'f PHILIPS HOLMES 
~ ~ ll.111111 tarafmdan e§siz bir muvaffakiyetle oynamlan ~ F 0 K S ._ ünva ha vadisleri ~ i D.J K KAT: Günlerin :Zamas1dolay1sile seanssaat- jj .mlJ Y A~AMAK KORKUSU 
fu lari degifmi§tir. ~ : hakiki hayattan mevzu alan a~k ve bis filmi 

1 
' a ~ Hergün: 17, 19 ve 21,15 de Pe§embe 13, 15 talebe ~ :qmp 

~ seans1, Cuma 13, 15 iläve seans1. Her iki filim de bü- ~ A 
~ yük oldugu i~in tarn bir seans devam eder. Yalmz son ~ ~~11 

1 seansta gelebilen seyircilerimizin iki fiJmi de görebilme- ~ 6 

·• üaK;;;~ürB~m~iginAid;;~sa • 

üzerinizdeki ho~ bir habra b1rakan ~arkdar1 ' 1 ..... r b p ~III erm1 temm 1~m yar§am a, er§embe, Cuma günleri ~ 
~21,15 s.eansmda uKEDi AYAGI„ filmi diger günlerde ~ ll: 
~ ur ALi KU~U„ filmi gösterilecektir. ~ ~ 

~.~ 1·~· ~ Ucuz fiat - Serin salon - iki hüvük fiJn1 litt 
llJ• FiATLAR HERGÜN ve HER SEÄNSTA * . III' 

. ' 50 Kuru~tur -

tekrar dinliyebilirsiniz 1 
FiA TLAR: Salon ve Balkon 25, Hususi 45 kurUftur ' 

SEANSLAR ' 
15,30 - 18,30 - 21,30 1 Kar1m Beni AJdabrsa 
Ya,amak korkusu 17 - 20 

Per1embe ve Cuma günleri 14 te ~~ 
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ir Ci ayet 

• • Hava uru na yard1m „~. 
·1bay k a y p toplant• 
Hava tehlikesini bilen üye Ahnan kararlara göre b 

yaz1lmak ve hava taarruzuna tün daire müdürleri maiY 
-daha ~ -geni~1 bir faaliyetle lerinde bulunan memurla Denizciler 

§enligi i~in 
haz1rl1k 

~eker Fiatlarmm indirilmesi 1 

i~in y aptlan Tetkikler 1 Bir a<lam, polisin giizü 
Istanbul ( Özel) - ~eker fiatlarmm indirilmesi etrafm- öniinde karistn 8 ve-

bulunmak i~in bugün ilbay- hava kurumuna daimi ii 
hkta bir toplanb yap1lm1~br. ... olmak v,eya bir defeya P2 

Saat 9 da tJbay General sus olmak üzere bava ku 
Käz1m Dirigin ba~kanhgmda muna ne suretle yardm1 ed 

Türk limanlarmda kapotaj 
hakkmm Türk gemilerine 
verilmesinin bir Temmuzda 
onuncu yddönümüdü~ 

daki tetkikler henüz neticelenmedi. ~ekerin ka~ kuru§a l J { ' · rin( en yara a( 1 ••• inecegi henüz belli degilse de ucuzlablacag1 muhakkakbr. -
toplanan bütün daire direk- bileceklerini soracak ve 
törleri önemli kararlar al- nan cevaplar1 bava kurulll 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ istanbul ( Hususi ) - Ay-~ ~~~ ~~~~ m1§lard1r. na bildirecektir. 

Bu münasibetle o gün §a
r1m1zda da büyük §enlik ya
p1lacak, §enlige gemiciler ve 
deniz askerleri de i§tirak 
edecekler, gece denizde fe
ner alaylari tertip edilecek 
ve havai fi§enkler atdacakbr. 

Bunun i~in bir komite top
lanarak mükemmel bir prog
ram hazirhyacaktir. 

--.-.'*"'-··· ~ • 
Haziran ma&§I 

Kadrolormda degi§iklik 
olmad1g1 mensup bulunduk
lara Bakanhktan bildirilen 
daireler memurlarmm maa§
Jan bugün verilecektir. 

~eker 
f abrikas1ndaki 
Üy Bulgar c;1ka rild1 

Kü~ük san'atlann Türk i§
~ilerine hasr1 hakkmdaki ka
nunun tatbikine devam edil
mektedir. Bu meyanda Ee
ki§ehir §eker fabrikasmda 
ustaba§1 olarak ~ah§an ü~ 
Bulgarm da vazifesine niha
yet verilmi§tir. 

K 
____ „r.r---
zan~ Vergisi 

i\1 ü kellefi yetJeri 
Haziran aymdayiz; kazan~ 

vergisi mükeUefleri bu ay 
i~inde finans §Ubelerine mü
racaat ederek kaz'in~ vergisi 
ruhsat ve unvan tezkerele
rini almalid1r. 

Bu ay i~inde tez1<erelerini 
alm1yanlar sonra dört kat 
ceza vereceklerdir. 
Kazan~ vergisinin ilk tak

sitl de gene bu ay i~inde 
verilmek läz1md1r. Vermiyen
lcrd ... n yüzde 15 nis betinde 
cez ' ~ukhY". 

K<uan~ v~rgisi!e mükellef 
ofo n ob1rbnm1z1 ika z i-;in 
bu izaha~1 lüzumlu bulduk. 

• 1r mantarc1 
Y kaland1 
3115 tarihinde Frans1z kili

sesi yakmmda Hüseyin oglu 
Bayramm 95 1ira paras1ni 
mantarc1hk suretile ~ald1klar1 
anla~1lan Parlak AJi ile ar
kada§t Ad1l taharri dairesin
de yakalanm1~lar. 

Ankara kahvelerinde kag1d ve 
diger oyunlar kald1r1ld1 

Ankara. [Özel] - Buradakijkahvelerde kumar oyunlar1 
hakkmdaki yasagm tatbikine ba§land1. iskambil käg1tlan 
ve tavlarla bu kabil oyonlar :kahvelerden kaldir1ld1. 

Sofyada gizli toplant1 yapan 
3J ki1i tevkif edildi 

Sofya (Özel) - Zabita §ehir civarmdaki kü~ük bir lokan 
tada gizli toplanhlar yapan bir te§kiläb meydana ~1kar
m1~br. 

Zab1tanin eline ge~en baz1 vesikalardan bu te§kilatm hü
kumet aleyhinde propaganda yapan bir grab oldugu anla
§1lm1~br. 30 ki~i tevkif edilmi§tir. 

8 8 [•J. 8 :~ '';."' ~, .. ,, 
Me~hul bir tayyare denize 

dÜ§erek kayboldu 
Atina ( ÖZEM ) - Zanteden ahnan bir habere göre dün 

ak§am saat 8 raddelerinde tne~hul bir tayyare Zante adas1 
civannda denize dü§erek kaybolmu§tur. 

Y apilan bütün ara§brmalara ragmen tayyereden hie bir 
eser bulunamam1~hr. 

Atinada bulunan yabanc1 hava yollan acenteieri buiiun 
servis yapan tayyarelerden biri olmad1glm temin etmi§lerdir. 

"'"''' ~q ·~111 ,..~. r-+1 r+1 f+~ II'+" 11!;11 l:h,o!I llbitll llb'dd t::' - ;. = =. ::! lioulll 

Bilucistanda yer deprenme-
sinde 30,000 ki§i öldü 

lstanbul, (Özel] - Lon- manzaras1 gösteriyor. Y1kilan 
dradan bildiriliyor: evlarden bircoguttdl yäng1n-

Bilucistanda zelzele ilk tah- lar ~1karak feläketin deh~e-
minlerin kat kat üstünde bir tini arH1rm1§hr. 

feläkete sebep olmu1tur. Askeri kuvvetlerin yard1m1 
Koskoca bir §ehirle birr;ok ile enkaz altmdan ( 30,000 ) 
koyler, harap olmu~tur. Ölen- cesed ~1kar1ld1. A~1kta kalan 
ler ve yarahlann say1s1 elli betbahtlarm say1s1 pek ~'>k-
bini a§ml§hr. tur. Yer yer kolera salgm-

lntanbul (Özel) - Bülcis- lari ba§göstermi§tir. 
tanda depremeden mabvolan Mahalli hüumet zelzele fe-
Kctta teh ·i ba~tanba~a bir läketindeniba~ka kolera af e 
harcbcyc ~erilmiftir. ~ehir ge· tile u~rasmakta büyul.: zor
nif vc korkun~ bir mezarbk luklarla kar11lanm11br. 

E EEEEESS' 
Amerika kereste ye teneke ; 
krall~r1n1n ogullar1 ka~inld1 

Londra (Özel) - Ameri- Reisicumhur bav Rozvelet 
kada tayyarece Lindbergin tayyareler ve deniz motörleri 
\:Ocugunu ka~1ran haydudun tarafmdan bütün Miyami sa-
dedikodusu henüz bitmeden hillerinde ara§brmalar yap1l-
ortaya yeniden iki ~ocuk masi i~in emir vermi~tir. 1 
ka\:trma hä.disesi ~1km1~hr. Sitizen Nosyanal bank mü• 

Bütün Amerika matbuah dürüne bir bir tehdid mek-
tubu gönderek 12 bin doJar 

bu hädiseler i~in fevkaläde 
vermedigi takdirde öldürü

nushalar tahsis etmektedir-
lecegini bildiren bir ~etenin 

ler. efradmm pe~inde bulunanbir 

ezgaA htar Bunlarm birincisi Amerika b' d h ~ za ite memurunnn a ay· 
8 kereste krab Veyerhaserin dudlar atrafmdan aigr su-

Telefon 

l~a yan Aran1yor 8 9 ya§mdaki oglunun ka~mJ- rette yaraland1g1 haber ve-
Orta tahsiUi, bayan ve R mas1chr. rilmektedir. 

b k ~ Kürük ailenin yegäne ro- ß • • ay e~yas1 satma üzere T T 

tezgähtarhk yapmaga muk- cugu oldugu i~in babas1 za- eyn1n1n 
tedir bir bayana ihtiya~ 8

8 
bitanm müdahale etmemesini Bir k1sn11 y1kanla;1 

~ vard1r. fstiyenler ya mat- 8 istemi§ ve haydutlar tarafm- An1erikah 
baam1za vcyahut [3811] re 8 dan istenilenJ 200,000 dolari Nevyork T1b akademesi, 

~~ veF~k~: b:ah~~i~:~f!1rheye- beynklinde ur ~1ffkank. bir Nel~-
~ - yor uya muva a 1ya eme 1-

cam henüz ge~meden bu yat yap1lacagm1 bildirmi§tir. 
teneke (Vilyam Lids) in - og- Bu ameliyat sonunda bey-
lunun ka~mld1g1 haberi or- ninden 117 derece nisbetin-

No. 
taya ~1kmu~br. de bir miktarm1 kaybeden 

Miyami sahillerinde:.bir san hastamn s1hhab mükemmel-
dal gezintisi yapmakta olan dir ve zekäs1 o/o 100 dere-
gen~ milyoner haydutlar ta- ceyi muhafaza etmektedir. 
rafmdan ka~1r1lm1~br. Doktorlar hastamn tabii 

-Buhaber -aliiir-$äJ_mm_az_ halde olduwunu sö li orlar. 

vansarayda oturan Halid ile 
kar1smmj aras1 bir müddet 
evvel a\:1lm1~h. Sebeb de Ha 
lidin hirs1z olmas1d1r. 

Halidin karis1 kocasma bu 
huyundan vazge~mesini söy
mi§, fakat Halid: 

- Kar1 sen benim i§leri
me kari§ma seni vururum ! 
Demi§tir. 

Kocasmm bu tehdidinden 
korkan Naf1a, karakofa gide 
rek hädiseyi anlatm1§ ve ya
nina bir polis alarak eve gi
derken kocas1 Halid ve kar
del}i '\rifin kendilerine dog
ru gelmekte oldugunu gör
mü~ ve polise: 

- f~te beni öldü&·mege 
geliyorlar ! Demi§tir. 

Fakat polis bu söze ald1r
tham1~hr. Bir dakika sonra 
kar1 koca kar§1la§ffit§ ve 
Halid: 

- Sen beni §ikyyete gi
dersin hR t 

Diyerelt cebinden bir ustu 
ra ~1karm1~ ve Naf1ay1 te>m 
sekiz yerinden yaralam1~hr. 

Kadm kanlar i~inde has
taneye kaldmlm1~hr. 

kral karol 
- Ba~taraf1 1 incide -

Yunanistan arasmda bagla
rm saglamla~masm1 istedigin
den Pol Bonkurun Bükre~ 

seyahah Yunanistanm tekrar 
kralhgm kurulmas1 i~ile ilgisiz 
degilmi§. 

Londra ( Özel ) - Oeyli 
Telgraf gazetesinc gönder
digi hir mektupta Sir Artür 
Krosficld kn1lhk a leyh.ndc 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

sene iz-~arpi yar1§lar1 bu 
mirde yap1lacak 

Denizcilik federasyonu ba~ 1 ve final de 16 agustosta M 
kanhgmdan, izmir denizciJik da yüzme havuzunda ya~1! 
heyati ba~kanhgma geien bir 1 cakhr. Türkiye kürek b1r1 

bildirimde, bu sene yüzme cilikleri de 19 agustosta PA 
ve gürek birincilik yari§la- / da koyunda olacakbr. ß 
rmm da izmirde yap1lacag1 müsabalar bittikten soor 
bildirilmi§tir. yelken birincilikleri ba§hY' 

Türkiye yüzme birincilik- cak ve 24, 25, 26 agustost 
leri se\:mesi 15 agustosta izmirde ü~ yar1~ yap1lacaktl 

~ok de2"erli ve · 
Y erinde bir 1 

K1p1rdama 
Polislerimizin ~ocuklan ko

ruma durumlar1 haJk1m1z ta
raf 1ndan ~ok sevin~le görül-,, 
mektedir. Ogrendigimize gö-
re her yönde polislerimiz, 
denize girmek istiyen ve 
kendini kurtaram1yacak olan 
kü~Ük ya~taki ~ocuklar1 ko
vahyara.k onlarm denite gir
melerine engel olmaktad1r. 
Ge~en gün Karantina kara
kolunda gülü~ bir durum 
vard1. irili ufakh ~ocuklar 
karakolun i~inde bay komse
r~ yalvariyorlar ve aghyor
iard1: 

- Bir daha girmiyecegiz 
bay komiser, vallahi billähi 
girmiyecegiz. 

Bay komiser bir ögretmen 
O"ibi onlar1 etrafma toplam1~ 
0 

~u ögütleri veriyordu: 
- Ayagm1z kayar, kendi

nizi alamazs1mz, bir dalga 
ve ya büyük bir bahk gelir 
s i:d derinlcre dogru sürükler, 

Birbiri e 
Girdiler 

DÜn saat 18,45 de Ke~e· 
cilerde yeni müzayede be 
desteninde sab1kahlarda Esst 
oglu Ahmed ile Edib ogltl 
Mehmed ve R\za oglu En"e' 
aralarmda ~1kan kavga 5~ 
nunda Ahmet bi~akla En\'e• 
rin ayagmdan ve dizinde 
hafif surette yaralam1§br. 

0 arahk onlari ayir111• 
istiyen Mehmed de yine Ab 
med tarafmdan sol ayagtO 
dan ve göksünsden yaralaO"' 
m1~t1r. · 

Y arahlar memleket hast( 
nesine kaldmlm1~ Ahmedde 
yakalanm1§hr. 

~ak ~ekmif 
Dün gece saat 22 de <;o• 

rakkap1cla Gaziler mahaile" 
sinde Kö§eli sokagmda otlJ" 
ran Süleyman oglu Has•" 
sarho~ olarak sokaklard; 
nara atmaga ba~Jam1§br. 
esnada orada bulunmakt• 
olan polis memurlarmd•0 

't• Kadri ve Hakk1 yamna g1 

V1 mzc!o ,u'1 P.t.!slcu i;'crtt~
ro!l Vir.1~ g.~.:w i 1c ~·>"der 
digi b:r tel~,;-af do!ay1si!c 
G.r.t!i c! ... v:c.. ud1~ l"::n v~k-

l p.~~ n·z:a, burnunuza rrnlar do
\ !::1•·, i;onra ölürsünüz, anne-

mi§ler v e Hasamn elinde bit 
b1 ~ak oldugunu görmü~lerdit• 
Bi~agi ycre atmas1 i~in kefl• 

disine yap1lan ihtara ragme0 

H a san kulnk asmanu~ .;e 
"vamma gelmeyin yakar1Jll" 
ciiy. tehdit etmi§tir. BuoU~ 
üz.erine b1~g1 clinden al111' 
ga te§ebb~s eden polis H~: 
k1 parmaklarn;dan hafif 5 

rette yaralanmt§br. 

~·1 k _]• . k" 1 ' ,.,, „1.c 1.:11;J1i:;:11e c'\ .1 •L a„ • 1 or 
giyi methe'f igini, k1sa sürcn 

1 11:z e, babarilfä yaZ;.... degiJ mi? l 
~ocuklar hcp .bit agit~:m: 
- Val.ahi bilJähi buudari 

sonra girmiyecegiz komiser 
kralhgmdn me~ruti nizam 
di~ma ~1kmad1grn1 itiraf edc 
rek haUa onun Yunanistan
dan uzaklafbr1lmasmn ~ali!i• 
bg1m sö}'lemi~ oldugunu ha
brlabyor ve diyor ki l 

"ingilteredc bizim hüküm
darlanm1zla temas halinde 
ya§am1~ olan eski Yunan 
krah Yunan ulusunun istegile 
yeniden hükümdarhg·a ge~er· 
se burada gördügü örnegi 
unutm1yaeagm1 ve tarn de
mokrat bir kral olacag1 söy
lenilir. Her halde onun dik
tatör bir kral olmasma hi~ 1 

ihtimäl verilemez.„ 1 
1 

:········„········„······ i Okurlar1m1zai 
: Cumartesiden itibaren Her ! 
: gün paras1z o)arak sundu- : 
• w f 1 • • gumuz roman orma arm1 • i gazete sahc1larmdan (Hal- i 
• km Scsi) ile birlikte iste- : 
• w• F • : meg1 unutmaym1z. . orma- : 
: lar1m1z1 paras1z vermiyen i 
: sahc1y1 Jütfen idarehane- • 
: mize bildiriniz. i 

amca. 
- Öyle ise haydi bakahm 

bugünlük gidin. Bir daha 
görürsem kari~mam. 

Polisimizin gösterdigi bu 
ili§ik ~ok alk1§ ve takdire 
deger bir harekettir. ---oo---
Altay 
ltongres· 

Altay kulübü nizamname
sine göre senelik kongresi 
önümüzdeki cuma günü sa
bahleyin saat onda hyyare 
sinemas1 salonunda yapilacak
br. bu toplanhda idare hey
etinin ve kulübün gösterdigi 
bir senelik faa!iyet hakkm
raporlar okunacagmdan kon
renin ~ok haretli ge~ecegi 
tahmin ediliyor. 

Cuma günkü toplanbda 
ekseriyet has1l olmad1g1 tak
dirde toplanb 9 haziran pa
zar günü saat 10 a b1rak1-
lacak ekseriyet ne olursa 
olsun ogün kongresi yap1la
cakbr. 

Meydan 
1l1yor •• 

Kordonda §irket buh''~ 
önnünde belediyece geni~ b~ 
mcydan a~1lacakbr. GüJilriJ: 
gün kar~1 tarafma geien alt, 
§ap antrepolar y1khnhnakt 

dar. 

Araba kazas• 
a' 

ismetpa§a bulvarmda at ~ 
bac1 yrif oglu Hikmet id~' 
resindeki arabay1 Karabru• f 

Rag1p oglu be§ ya§mda 5: 1 

diye ~arpm1§ ve ya.ra~anlll tl 
sina sebebiyet vermi§br. A 
bac1 tutulmu§tur. 

Yang1n. b,,. 
Dün gece saat on b1r tf 

~ukta Basmahanede bir 'i~ 
gm ~1km1~sa da ifazl.a 5d 
yetine meydan ver1JJI1e 
söndürülmü§tür. 


