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Sahib ve Ba1muharriri 

SIRRI SANLI 
IDAREHANESt 

lzmir Birinci BEYLER 

SOKAGINDA 

Dercedilmiyen evrak iade 
edilmei 
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Nqriyat Ämiri SIRRI SANLI 

ABONE ~ERAtTi 
Seneligi 7, Alb Ayhfi 4 

Liradtr, Günü Ge~mi' 
Nüshalar1n Beheri 

15 Kuru,tur. 
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SESIDIR 
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( Halk1n Sesi ) Matbaas1ncla 
Basilm1tbr 

TEL: 3503 ( 100 PARA ) 

IBRENIYORLAR 
" . --4 ;,___---.-------~ - ----

Atitta (Hususi) - General Ismet Inönü'nün ~ald1g1 tehlike borusundan sonra bütün Tür-
ltiyenin hava tehlikes~ne kar11 candan aläkay1 canb telgraf haberleri ile yazan Atina 
laieteler1 bu aiäkan1n günden ,,-üne böyümesinin ald1g1 ebemmiyeti ve bunun mana-

• li • • • 

s1n1 göz . öriünde bulundurarak ~ok parlak makaleler ne§retmekte ve bütün Yunanl1lar1n 
hu kurtar1c1 hareketten ibret almak laz1mgelecegini ögütlemekte devam ediyorlar. 

Sarho1lar 
Denize dü1tü 

Dün saat 18,30 da Kar§1-
yakada Halimpa§a caddesin
de deniz k1y1smda bahk~1 
ismail oglu ~akir deniz k1y1-
smdaki kay1g1 ile bahk lav1-

na gittigi s1rada 1brahim oglu 
ismail ve Ahmed oglu Meh
med sarho, olarak yamna 
gelmitler ve zorla kay1ga 
binmek istediklerinden arala-
rmda münaka1a ve bogu,ma 
batlamit ve neticede her 
ü~ü de denize dü,mütlerdir. 

martesi günü Alsancakta ku
lüb binas1 önünde te1vik 
mahiyetinde tarpi yar11lar1 
yap1lacakttr. Yar11lara saat 
17 de ba1lanacak ve yara,Ia
rm hitam1nda yarJJ• kazanan
lara mükäfatlar1 verilecektir. 

Ayni gün, ge~en sene is
tanbulda icra edilen Türkiye 
yelken yar1,Iarmdan birinci
ligi kazanan Refik ve filok
cusu F ethi Baylara F ederas
yonca gönderilen tiltle Parti 
genel Sekreterligi tarafmdan 
hediye edilen kol saatlan ve 
mukavemet ko1ucusu lbra · 
bime, kazand1g1 iki derece
den dolay1 Parti genel Sek
reterligince gönderilen iki 
~det Lonjin marka kol saab 
merasimle verilecektir. 

_____________ _J 

- Sen her zaman narkileyi ~ektigin zaman keyfin gelir, 
yüzün güler, bugün neden böyle derin derin diitünüyorsun? 

- ~~eker fabrikalar101n, hükiimetin tuz itinde gö1terdiji 
dogruluktan ibret ahp: alm1yacaklanm diitünüyorum. Ayr1ca ge~en sene lzmir 

yüzme birinciliklerinde dere-
11 ce alanlann madalyalan da 

•erilectktir. 

Etraftan yetitilerek kurta
rilmitlar, kay1k~1 ~akir fazla 
su yuttugundan evine kalc:h
nlaut cliiorleri yakal1am1p. 

- Sen nendiitünüyorsun? Onu fabrika müeuialeri dl· 
tiiuinler... Eier fabrikalar hükümetin g&terdiji amaca 
d " )'iirGmedene, tekv ifi o .... ~k tulaya otanWlll „ ... „ .... „ ... „ ... „„ ... „ ... ililli ... „ ... „ ........ illli 



Kar11 
Türk~eye <;eviren : 
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( Halkm Seai J 

lstib 'ad etmek - lraksa
JD&k 

fstib1ar :etmek - MOjde 
almak 

Lebfir etmek - Mlijde
lmeek 

latiCal etmek :.... l Evemek. 
~abuk olmak acele etmek 

fsti~läb etmek - Getir
mek, ~ekmek 

istida ( arzuhal) - Dilek~e 
istidad - Amkhk 
lstidane fetmek -

almak 
lstidläl etmek -c;dcarmak 
fstifa - ~ekilmek 
lstifa etmek - <;ekilmek 
lstifay1 kusar. etmek~u~ 

<lilemek 
istifade etmek - Fayda 

görmek, as1glanmak1 
lstigna (Bai{: Gine) 
lstigrab etmek - Yabans1-

mak• (Bak: Garabet) 
lstigrab - Dahn~ 
lstihale - Degi,in 
lstihläf etmek - ' Yerine 

ge~mek 
lstihale etmek - Deg,in

mek 
lstihfaf ctmek - Hafifse

mek 
lstihkak - Hak 
lstihkar etmek - K~ll1'· 

1emek 
lstihkar - Votalbm 
lstihlAk etmet - Y ogalt

mak 
fstibaal - Oretim 
lstihaal' etmek - Oretmek 
lstihza etmek - AJay et

a,ek, ejlenmek 
latihzarat - Haztrbklar 
lstikamat - Dotruluk 
lstikamet (ve~he) -Y&net 
lstikamet almak (Teviccüh 

etmek) - Yönetmek 
l1tildial - Gelecek 
t1tiklil - Erkinlik 
lstiKnah etmek - Derin· 

lemek 
l1tikrab - Tikainti ij'renmf: 
latikrar - Durluk 

l1tiksar et~ek -· foium
samak 

~stiktaf - Ac1 

1 

lstiktaf etm•k =At1lämak 
l1till - Salg1n 
lsHläda dulunmak, miistev

li olmäk - Salgm tmek 
lstilA etmek - Kanla01ak, 

liumak 
fstilim etmek -:-iNe oldu· 

•..I. k gunu sorma 
lstilzam etmek - Ltizum· 

lathrmak, gerektirmek 
lstiman etinak Aman 

dilemek 
lstimhal etmet Önem 

iatemek 
lstimza~ - Yoklama 
lstimza~ etmek - Yokla

makl 
lstinad etmek -Dayanmak 
lstioadgih - Dayan~ 
lstinas etmek - Ahflllak 
lstinsah etmek - Kupya 

1 

etmek 
tltintak - Sorgu 
lstintak altma almak 

Sorguya ~elimeli 
1stirahat - RabatJanmak, 

raliat 
IStirahat etmek - Rahat

lanmak, dinlenmek2 
lstlrliam - Y alvan 
lattrham etmek - Yalvar-

mak, yakarmak 
1.tirkab - <;ekemezlik 
lstisgar etmek ..J.iA:umsa· 

mak 

Bir münaka§a münasebetile r~~ ... ~ ._j 
Oz Dilim1ZJ 

Bay lsmail Hal[k1n1Q cevabi n 1• Altay §ampiyonlugn hak- 1: Altay kulubü telfoik bir i§ ~ . Ogrene lill 
kmda Albnordu kalecisi Bay i~in müracaatta bulunmu§ ~ HERGÜN 5 KELI~· 
Sabaliettinin hir sabahci ga- degildir. Onun müracaab ft NE~REDE<?EGIZ 
zetede ~1kan yaz1s1m okudum. nizami ve idari bir i§ti. ~ - 16 mc1 Liste -
Altayhlara uluorta saldiran Siz bunu anlayamam1§S1~1z, j ~ 1 - Hakikat (T.Kö.) 
bu zat devirdigi bir~ok ~am- nizamnamenin 97 inci mad- ~ 1 - Ger~ek, Ger~ek 
lardan ba§ka yaz1smm ara- desini a~ar okursamz Alta- ~ (Verite) 
Slna Spor nezahetinden rok k kl"f. . ~ 2 - (terim) Ger~e, G 

y yin ongre te 1 mm uygun .k R r 
uzak bir §ekilde bir de misäl v~ .. nizami oldu~u?~ g~rü~-

1
. ~elöi rnekler~a ite 

koymuc:, hakh veya haks1z s B S b h tti b1 b1 ~ Y unuz. ay a a l nm r - H k.k b LI 
iddialarda ber münaka§anm • 1 - a 1 at uaur. 

rini tutmayan ve ba§tan a§ag1 ~ 2 _ Bir devlet adami, h• 
bir haddi ve hududu vardir. sa~madan ibaret olan o yaz1- 1 ~ l l.l -·i l (G 

Spor münaka~alarmda da h "h . a ya oegt , ger~e er 
bu hududu tecavüz etme- . . ~eK IK er us un e Y smm en §a eser c1 eb e 1 1:1., ~1 ) „ t•• d u"ru„r· 

~udur: Altay kend1 k end1ne 0 ....... Ha._ ·
1

kAi 
mek icab eder. Ne yaz1k ki ~ • 
yaz1 sahabi bunu anlamam1§, ~ampiyon ~ikmt§, Futbol He- 1 1 - Ger~ek, Hakik 

bay1m, gazete sütunlarma yetinin bir sene devam ettir· ~~ Verital>ie 
digi fikistürlerin ve ilänlarm l 2 _ Gerel (terim) -yazt yazarken kend,ni yumur• .,. 

ta ölC~e ile kordon boyun- bunda alakasi yokmu~. t~ Ö,rnekler : 
da piyasada zannetmit ola- Bu iddiaya bizim kadar 1 ~ 1 - O, hakikii bir 
cak ki sportmenligi ve spor l:>Utün efkäri umumiye de j i[ adam1r. 
zihniyetini bir tarafa atm1~ gülecektir. <;ünkü futbol hey n 2 - Belki eyi degil, f 
bu ~bi Emünaka~alarda (bir etinin tanzim ve ilän ettigi ' i[ ger~ek (ger~el) olan bu 
kaleci kalesini muhafa!a fikilstür neticelenmi,_ olaugu n 3 - Tahkik etmeka 
ederken ~ekilen -tutta nasilki halde bu zat hälä bir ma~ i ÖerFiiilelJ 
kalesinin geni§ligine uzunlu- kalmisb r lddiasihda: Neice ~ Talikik, Tahleikat - G 
guna g&re boynu uzanlyörsa) iHbarile bay Sabahettine ve- P1 - ~ 
gazete sütunlar1nit ve efkän rilecek cevab §Udur: ~ Örnekler : 

1 
umumiyeye kar§• yazd1g1 ya- Altmordu kaptan& siz eli- P1 1 - Polis meseleyi gef 
ZJda da öylece öl~ülü olarak nize ge~irdigniz be~ puan ~ Qinlemege batlanuJbr( 

, dilini uzaltmahdir. Jl,.Oßnlaji \<a~1rd1ktan sonra ~ 2 - Tilzei ger~inler .,; 
Bay SabahedClinift ld'diasi- arkamzdan ü~ puan gibi bü-

1 
P1 Tahkikah adlire J 

l lla vöre fu~bol heyetinin Al- yük bir farkla ikinci devrede ~ 4 - Tabai<kuli efm 
\ay1n tampiyonlugunu tas~ik sizi takih P.den Altay HUB- '1 j -= Ger~ekle$rttek: Oer 
etmege hakk1 yt)kmh•; bü mr1a hi r puan farkla §8mpi- u ~ele§mek 
memlekt:ttP ~\zämiar varm1c. yonlugu b1rakm1$ iseniz bunq 

1
" 2 - Kesinlemek 

T • r~ u 

( Sf)or kurumlar1n1 idare §U veya bu tevil yollardan 
1 

P1 Omekler : w „ , 
eden bir heyetin ve onun ~ikmaz maksatlar pe§inden do1a- ~ 1 .. -. Yurd bay1ud1r.hg1. PJ 
karar dosyalarmda kay1tlar ,arak arayaca~mtia tak1m1- 1 kusü, ancak Cumhur•)'' 
varm1c. Ne güzel bir iddia k k . d ' devrinde ger~ele§ti (gef 

y n1z1n uvvet ve utrehn e f kl ') ' 
i1te Altaym da istedigi bu arasaniz her halde (bu sene ~e etb . . 
kararlar ve dosyalardaki ka- d n-·ij b'I'" t1 •• •• d k' 1 2 - Kesmlenen vergilel 

t e.1 e 1 " unumuz a 1 se- , 1 T h kk k d iJel yitJard1r.Okararlara vekay1tlara . . ) d b k · 1 - a a u e en verg 
göre ma~lar hitatD bulmu~tur. ne ipn . a a ma ul bare- 1 S - iahakkuk ettirm~~ 

ket etm1$ ol11r1unu1, 1 ,.. 1 t• k G-"" Nizamnamenin 36 nc1 mad- , 1 - uer~e e~ arme , ~ 
desinin 20 nci kaydma göre Ba~ Sabwah~t~m . Altaym 1 ~ekle~tirmek 
neticenin derhal ilan edil- ~ampiyonlugu 1~m siz fazla 2 - Keainlenen 
mcsi IAumd1r. i§le bu sara- istical göstermeyiniz ve Utül- j - V arla~brmak 
bat kar~1smda fütbol heyeti nleyinit, tnilteessir olma- · Örnek : As1rlardanbe~ 
ii~ haftad1r i~timalarin1 yap· yimz. 0 ~ampiyonlugunu tasdik 1 Anadoluda en bilyUk b•' 
mayor ve mütemadiyen i~t'- elt:r~tek fer buh.ir ~e t~sdik , ymd1rhk i~f e~mi varl~~br~ 
madan ka~1hyor, t!Umr. Ah alan Usgudari Cumhuriyetbr. 

Haihuki nbatbüaffienin 91 ge~mi~tir. Bundan sonra bir 1 N G t . „ de' . ot: a:ze em1ze gon 
1 iad madd~si mudbince (bilü- az daha ~ah~m, h1~ olma2!sa il k 1 d .L k,J; 

.. .. .. d lä k .1t r ece yaz1 ar a llJU 
inum beyetlerin en az on onumuz e yap1 ca ~1 ma~- 1 . 0 l 1 kul~ 

l~ ~ b' d.. t .. me erm sman 1ca an 
beQ günde bir defa tc iltJtrn:. armda ir mevcu 1ye gos- • 1 1 , d .• „ 

"' ~" t' : . : . • am mamas101 r1ca e en ... 
nu~l•r 'lU'tlir) diyor. Telmik ter1rs1mz ~ 
liierde nldugu gibi, nizami ISMAIL HAKKI ~„·~ 
yollarda da ~ok cahiläne ha
re1'et eden Bay Sabahettin 
l>ir de Altay kulubüne hota· 
bia 1Calk1,1yor. Umuml mer• 
ke1e vaki Altay mntacäatt01n 
federasye>na yaptlrnas1 laz1m 
relecegini söylüyor. A l>ay1m 

• 
Re.smi Ilin 
tarifemiz ----00----:.... 

bAn Mil~tenlerimize 
On kt1rh~ yerinc 

tlört kuru~ ! 
lcra, tapu, sicii, ahkäm1 

,ahsiye ilänlannm behet sa
br1n1 dört kuru§a he§retmek
teyiz. hin saltipleri gazete
miz idarebanesine mdracaat 
edebilecekleri gibi kü~ük 
Kardi~ah hanmda (13) nu
marada ltän ~irketine de mü
racaat edebilirler„ Tenzilat
tan istifade ediniz. 

; f h 

k~ral1k ev 
Kar11yakada Kemal,ea§a 

caddesinde Rayegän soka
~nda 48 No. h iki kat, alh 
o<la, iki salon, bir mutbah, 
~ainatirhanesi elektrik tesi
aab mevctid bir bab hane 
kirahktir. T alipler Jdarehaue 
,.-„eaat~ih 

Alsancakl1lara 
M ..• d ' UJ e ••• 

Alsancakta Lezzct 
J ... olca nta Ac;1ld1 

r ekmil ena vedavab mü
cedded olmak üzere Alsan
cakta Bornova caddesinde 
kö~ede a~1lan yeni Jokantaya 
A lsancakldarin bir defa tef· 
rini bekleriz. 

Müntazam servie, nefis 
yemek, yalmz Jokanatm1zda 
bulabilirsm1z. 

Bir defa mutlaka tecrübe 
ediniz. 

Alsancak Bornova caddesi 
kö§esi No. 101 

Osman Nuri 
[ D · 20] 

izmir birinci icra memur
l~gundan: 

Ali Riza ile Safiyey.e ait 
olup izalei ~uyui z1mmnda 

sabhnasma mahkemece ka
rar verilen v.e arbrmaya ko
nulan Halkm Sesi gazetesi • 
nin 14-5-935 tarih ve 2471 
say1h nushasmda ilän o1unan 
Kiraz bam dahilindeki gayri 
menkuiittn binnci amrmala-

!nn•n tayin olundugüf ~~J5j 



, . YAZ GELiNC2 
~~hl<lar1 atar ve yazhk elbiseJerjmizi arani 
Yazbk elbise yapbnrsaniz bunu zevk, keyf ve ne1e De 
reyinebilmek i~in her halde hükumet konag1 kar,1smda 

ilehmed Zeki ve biraderi 
Terzihanesine ko;;unuz. Sizc bu vüksek „ 

sanat müessesesini tavsiye ettigin1iz 
i~in bize de te~kkür edeceksiniz >+ 

~-..+~if.~ 

Nihayet kurtuldum 

p 
• 1 
N 

Hamak ustas1 geldi 

Yaz1n bogucu s1caklannda, bah~ede sayfiyede hotca vak1t 
te„; k . . b' t h V "h . d l»l~rme 1~1n 1r ane ama~a 1 bya~ var 1r. Karyola i'ioi 
•Vlllr her boyda hamak, ~e~1t av torbalan, pazar fileleri, 
~~-, filelerini Yol bedestan No. (3) E. Ruhi Taga ticaret
~sinde bulabilirsiniz. 

~------------------------------------
YAZ GÜNE~i 

Derime hi~ tesir etmez, Karartmaz ~linkö •• 
Y A Z, K 1 ~ 

Lüks 

Feri t 
•l' Y AGSIZ KREM 

1 kullan1nm. 

~ ~ beni ki11n so
~tan yüz derimin 
~tma, ~atlamasana 
~ eldup gibi ya
~~;da aiinq yakmas1-
tl ' ltatartmas1na kar
h~ elimdeki silih 
lllf'Jllisiniz nedir ? 

(Ferit) 
Xa.gs1z Krem 

idir. 
Si FA 

Ed. Conson 

2 j • 

IDCI 

YAL"'Ji ~g:~ fU;l 

POUf a PtA~ 
TRA$ li(lllLARI 

NULLAlllNIZ 

2 -- Tali ku§u 
__ GUSTAV FRÖRICH - MARIA SALVEG 

1en ve ,akrak e 1ark1h film 
AYRICA: 

FOKS 



Sahife 4 

Ha~e1i1tan kolay kolay yu- 1 

tulacak lokma degildir 
Alman askeri müteba1s1s- da hiki ünifotma giydikleri 

larmdan Her Job Zimmer- halde yabnayak yürürler. 
manm Adisabababadan Ha- Diger k1t'aJann efrad1 beyaz 
be§ilerin askeri kudret ve pamuklu paltalon giymetdir. 
kabiliyeti hakkmda yazd1g. Hebe§ kumandanlar1nm 
yaz1y1 abyoruz: f1trt kudret ve istidad1 bü-
Habe~istanm harbde ~·- yüktür. Läkin timdilik mun-

kard1g1 kuvveti bilmek gü~- tazam erkintharbiye heyeti 
tür. Fakat memleketi iyi ta- ve büyük manevra i~n te§-
myanlar Habe§istame sefer- kilita yoktur. 
de en az 800,000 ki§i ~1ra- Avrupah askui heyetler 
cagmda müttefiktirler. Ordu lsve~li ve Bcl~ikahdir„ Al-
nun son sistem 1500 maki- d1klar1 sonu~lar mcmnuniyeti 
neli tüfegi ve tanklara kar11 mucibtir. 
30 top vard1r. Top~u kuv- lmpara~run ba,askeri ve 
veti bir~ok bataryalardan siyasi mü9aviri fsv~li Gene-
mürekkep ise de toplar1 eski ral Virgindir •e ba~hca va-
sistemdir. zifeai Habq ()rdusuna asri 

Ordunun son sistem 30,000 zabit 7eti1tirmektir. Ros To-
mavzer tüfegi ve yüz binden fari mcktebi bir h.atbiye mek-
fazJa mavzer av tüfegi var- tebi tekline soklllmllftur. 
dir. Gra ve sair eski sistem ls•e~li General memleke-
harp tüfeklerinden yüz bin- tin mUdataas1 i~in her1eyden 
lerce movcuddur. enel gencligi bazirlamaia 

Habe§istanda en a~1khk ehemmiyet vermektedir. <;iln· 
yerinin geni§ligi yüz metroyu kü Habefli bir gendn yirmi 
ge~mez. Onun i~in mebzul ya~ma geldikten sonra bir 
mühimmab olan gra tüfekle- fCY ögrenmesine hayat ve 
rinin böyle dar sahalarda mai§eti müsaade ctmez. 
tesiri büyüktür. Ras Tofari Harbiye mek-

Habe§istanm lngilterc, Fran- tebinde ehliyet ve iktidar 
sa hatta italyadan ahnm1' göstcrenler, Holattaki Harb 
bir hayh tayyaresi vard1r. Akademisine gönderilirler. 
Läkin bunlarm harb k1ymeti Bu müesscse fsve~li bet 
me~huldür. Pilotlara ecnebi- zabit taraf1ndan idare edil-
dir. Hükiimet ycrli tayyareci mektedir. 
yeti§tirmege gayret etmek- Bel~1ka a1kert heyeti on 
tedir. bet zabitten milrekkeb olub 

Yakm zamana kadar Ha- binba11 Polletnin idaresi al-
be~ ordusunun en büyük bndadlJ'. Bcl~1kah zabitlerin 
noksam muvasala vc nakliye yar111 Ad1sabaddaki bassa 
i§leri idi. Fakat memleketin k1t'ai1m talim ve terbiye et-
dahilinde vücude getirilen mekle meiguldnr. Kalan ya-
postalar, yüzlerce arabaya r1s1 daf2memleket dahilinde 
balig olan otomobil kollan, ~abtiyor. BeJ~1kahlarm mü-
her gram1 hesap eden ecne- him bir vazifesi de asri siläh 
bi mÜ§avirlerin himmetile larm kullamlmas1m Habe~ 
ordunuo sevk ve nakliye i,- askerlerine ögretmektir. 
leri arbk läyikile temin edil- lsve~liler zabit, Bel~ikah-
mi§tir. lar efrad yetittiriyor. Habe-

~arkh mitletlerden bir ~o- ,istan, memleketin müdafaa-
gu gibi Habe,liler hahi ölü- sm1 ve idares1ni asrile,tir-
mü istihkar ederler. Cen- mek yolunda ~ok büyük mu-
gäver ve ha§in adamlardir. vaffak1yetler göstermit ve 
iklime ve me~ekkata taham- kolay kolay yutulacak bir 
mülleri havsala almayacak lokma olmaktan ~1km1,hr. 
kadar fevkalädedir. Gayct S S B S 

( Hallon Seai ) 

Barem 1 Re·sicum Kire~ 
Läyiba. 1.. . ' 

A:nkt\ta 5 (Özel) -=- Yeioi 
h~z1rlanan Barem iäyihas1 
Ba§bakanhga verilmi§ti, läyi-

Kamal Atatürk 
Ankara da 

Ankara ( ÖZEL ) - Reisicumhür Atatürk IJeraberinde 
D1§ i~leri bl?kanl Bay T ~vfik Rü§tü Aras oldugu halde öyle 
trenile Ankaraya gelmi§tir. 

--;.-1~-.. <t 1 t • , . , 
Onnan Direkt 

ha Ba~bakanhk~a tetk1k olun 
niaktadtr. 

lngiliz--Alm~n 
Deniz m üzakercleri 
Londra (Radya) - lngÜiz 

Alman deniz müzakereleri 
Pazartesi giinü bä§hyac·akhr. 
"tondraya geien Alman ~u· 
rahhas heyetine fon Ribetn-
rop ba§kanb.k eelecek:tih 

Normandi 
Nevyorkta tezanürat

la kar~1la nd1 
Paris (Radyo) - Norman

di vupuru evveki ge~e saat 
24,10 da Nevyorka varml§· 
br. llüyük gemi vasati ola-
rak saatta 29,67 mil hizla 
gidetrek bütün rekorlar1 kir-
mi§br. Normadi iie Amerika· 
ya giden yolcular yolculugun 
~ok iyi ge~ti~ini bildirmi§ler
dir. Normandi Nevyorkta 
büyük tezahüratla kar§ilan-
IDJ§br. 

Tehlikeyi 
Görenler •• 

Diyanet i§leri ba§kanhgmm 
buyurugiyle diyanet memur
larmm Tayyare kurumuna 
vermekte olduklar1 asli nia
~larmdan yüzde:4 birini Ba§ 
bakan General lsmet lnönü
nün tehlikeyi görenler hak
kmdaki önemli söylevi üze-
rine az gören izmir merkez 
vaizi bay Sabit Gemenlik 
Diyanet i§leri ba~kanhgma 
müracaat ederek bu kesile-
cek miktarm verilen tahsi
sata da te§mil edilmesini 
dilemi§tir. 

Merkez vaizioin bu hami
yetli müracaabm takdir ede-
riz. 

II'~ 
l~d 

~~II 
lliu1d 

Atatürk durakta Kamutay ha§kam bay Abdülhalik Rende 
ba~bakan ismet inönü, bakanlar ve saylavlar tarafmdan kar
§tlanmJ§br. 

istanbulda bi depo alt1 da 
b~§ ki§i yaralan. 1

1 

. Istanbul ( ÖZEL ) -. Saban Bahkp'azarmda depo ittiliaz 
bfünan bir bina ~öktü. f ki hamrhalla bir ~1rak ag1r surette 
yaraland1lar. iki de hafif yarah varchr. Adliyece tahkikat 
yap1hyor. Binamn y1k1h§1 ~ar§tda büyük telä§ uyand1rd1. 1 

Ne Di)·or? 
Kire~ i§i hakkmd 

Orman müdürü bay 
gazetemize ~u izahab 
mt~Hri 

- izmir dvarmda 
iHtiyacm1 temin eden 
kadar ocak ve üs. t 
mäden kömürü , ile · 
imaläthane va;dir: 
mülhakatta 25 kadar 
ocag1 mevcuttur. 

.lcab ederse 135 bin lira verecek 
Bütün bu ocaklarm 

läti tamamen izmirde 
läk edilmektedir. Oca 

1 

Istanbul (Özel) - Mühendis bay Abdurrahman Naci kire~ ~tkarmak i~in b 
hava kurumuna ü~ tayyare almak üzere verdigi 120 bin muhta~ bulurrduklan 
liray1 icap ederse 135 bin Jiraya ~1karacag1m söyledi. odundur. 

Vas1f C1nar1n Cenazesi Yasa geregince b 
Istanbul ( Özel ) - Moskova büyük el~imiz Bay Vas1f sonra ocaklar hi~bir ~ 

<;marm cenazesi Haziran sekizinde §ehrimize gelmi§ bulu- odun kullanam1yacaklar 
nacakhr. na mukabil mäden kö 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ kullanacaklardir. 
~~~~~~~~~ 1 

izmir ve istanbul liman direk- i~tim;i·;ar 
törleri neden istif a etti? 1 i.:leri 

Ankara, [Özel] - lzmir i müdürlügüne 600 bin lira "$ 

Liman l§leri direktörü Bay döner sermaye veren madde 
Hulusi ve istanbul Liman Büt~e Encümeni tarafmdan 
gcnel direktörü Bay Ali R1- ~1kar1lm1§ ve bundan ba§ka 
zanm istifa ettikleri bildiril- hizmet otomobili tahsisab 
mi§ti. olan 1500 lira da kaldmlm1§· 

Bu iki istifa her iki idare
nin yeni büt~esile ve baz1 
idari i~lerde Bakanhkla ara
larmdaki ihtiläf dolay1sile 
oldugu söyleniyor. 

izmir Liman i§lcri genel 

h. istifa cden izmir Limam 
genel müdürü bu ak§amki 
trenle izmire döndü. 

istanbul genel müdürünün 
a~1k bir valilige tayin edile
lecegi söyleniyor. 

.~ ~~~~~~~ 1 

Italya kendini ve medeniyeti 
korumak i~in haz1rlaniyormu§! 

Halkevi i§timai yard1 
mitesi dün saat on y 
Halkevinde bay Sup 
ba§kanhgmda topland1. 
toplanhda Bornova, Buc 
Kar§iyaka nahiyeleri 
nahiyelerden se~ilen 

ki§ilik kollar bulundulai. 
kolun muhitinde faki 
ne yolda yard1m yap1la 
cegi uzun uzadiya görü§. ----·MI ___ _ 

Filistinde 

j Roma (Radyo) - Bir ~ok 1 s1ye Avrupa devletlerine kar-
I italyan gazeteleri italyan - ~1 yap1lmaktad1r. ltalya §im

Habe§ anla§mazhg1 hakkmda 1 diye kadar daha ziyadc bir 

'l'iitün üzcri den 
nan duhulive rcsn 

.; 

Filistin resmi gazetesi, 
tün hakkmda 14 say1h 
müzeyyel karar ihtiva et 
tedir. 

geien duyumlar1 inceliyerek 
§unlar1 yaz1yorlar: 

s1cak olan bu memlekette K t d b• k k 
bir Avrupah ba§i a~ik güne- &mU 8V 8 Jr~O 8000 

"Habe§istan maskesini ta
mamile atmi§br. ~imdiye ka
dar gizli yap1lmakta olan 
seferberlik arbk a<;1ga vurul 
mu~, Adisababaya siläh ve 
cebhane yagmaga ba§lamt§br. 

gösteri§ haz1rhg1 yapmakta 
idi. F akat bugün vaziyet de
gi§mi§tir, Yap1lan haz1rl1klar 
italya ve medeniyetin maruz 
bulundugu tchlikeye kar§t 
koymak i~indir. 

Bu karara göre Filisti 
imal ve sahlan ecnebi tü 
ler de dahil olmak ü 

§in altmda be§ dakika dola- Ja yihalar1 ka bul edildi 
~irsa mutlaka bayibr. Hai- Ankara 3 ( A.A) - Ka- 1 orta ve ilk ögretim gencl 
buki ögle göne§inin altmda 
ayag1 ~1plak, ba11 kabak hi~ 
dinlenmeden be§ kilomctre 
yürür. 

Habe~ ordusunun vasati 
yürüyü§ sürati günde altm1§ 
kilometro say1lmakta ise de 
k1t'alar ekseriya daha seri 
yürüyü§ yaparlar. 

Adisababada 6,000 mev
cudlu bir bassa k1t' as1 var
d1r. Bu k1t'a efrad1 son mo-

Tezgahtar 
J~ayan 1\ran1yor 
Orta tahsiUi, bayan ve 

bay e§yas1 satmak üzere 
tezgähtarhk yapmaga muk-

. 8 tedir bir bayana ihtiya~ 
8 vard1r. istiyenler ya mat-

1;~ 
~----"'"""'"-----

Telefon 

No. 

mutay Nuri Conkcrin ba,kan 
hgmda toplarak gündeligin
dc bulunan kanunlar üzerin
de gprü§mÜ' ve bu arada 
Iran devletiyle 1932 ytl1 son 
Te,rinde Ankara imza edil
mi§ olan emoiyet, bitarafbk 
ve ekonomik emek birligi 
andlafmas101 kabul etmi§tir. 

Kültür bakanhgmm mer
kezlörgütleri hakk10dak1 ka
nuna ek olarak kabul edilen 
bir kanunla da bir ar genel 
direktörlügü özel okullar be
den egitimi ve izcilik yay1m 
direktörlüklcri kurulmakta
d1r. 

Ar genel direktörlügünün 
i,Ieri okullarda ve okullar 
d1,mda dramatik san'atlarla 
muzik ve plastik san 'at i§· 
lerinin ulusal ülküye uygun 
olarak yürumesine ve yap1l
mas1na ulusun bu yöndan 
yeti§mesine ve yücelenme
sine ~ah~mak ve bu ~ab§
manm soysal egitim bak1-
mmdan geregi gibi verimli 
olmas1 yollarm1 aramak ve 
göstermek olacaktll'. 

Özel okurlar direktörlll
illnde kültür bakanbg1n10 

direktörlügüne verilmi§ olan 
itlerden özel okurlarla il~il 
olan i§lerle ugra§acakbr. 

Kamutay yine bugünkü 
toplanbsmda sayhk ve sos
yal yardim bakanhg1 tarafm
Ankara merkez h1fz1ss1hha 
müessesesinin türlü bölümleri 
i~in getirilecegi yapanc1 uz
manlarla müddeti be§ y1h 1 

ge~memek üzere mukavale 1 
yapmaya mezuniyet veren ve 
memleketimizde a~1lacak ar- j 
s1ulusal panay1r ve sergilerin 
vergi ve resimlerden muafi
yetine dair kanularl onayla
mJ§ ve 4 Birincite§rin 1926 
dan önee bulunan vak1flara 
ait tatbikat kanun läyihasm1 
görü§erek onaumi§br. 

Kamutay <;ar§amba günü 
toplanacakbr. 

Londrada bir 
ölüm cezas1 
Londra, [Radyo) - Koca

s1n1 öldürdügü i~in mahke
meye vcrilen bir lngiliz ka
dm1 bugün ölüm cezasma 
mahk6m oldu. 

Habe§ !hükumeti impera
torun seylevinden sonra bir 
sava§ havas1 i~inde kayna§an 
bütün kabilelere haril hanl 
siläh dag1tmaktad1r. 

Bundan ba§ka Habe§ hü
kiimeti de günden güne ital
yaya kar§• husumet havasm1 
arhrmaktad1r. 

' ___ .„ ___ _ 

Sitma sava§I 
Menemen köylerinda s1tma 

sava§I önemle devam etmek
tedir. Elli dört köyü i~ine 
alan sava§ ~evresinde 19000 
ki§i muayeneden ge~irilmi§ 

ve dalakh ~ocuklara sag1hk 

Adua ile Gondar arasmda tedbirleri ahnrm§br. 
ge~en yeni hädiseler, italya 
posta memurlarmm tevkif 
edilmesi ve italyan diploma
tik kuryesinin a~1lmas1 buna 
delil olarak gösterilebilir. 

italyan matbuab §Unu iläve 
ediyor: 

Bu vaziyette hayale ka
p1lmamak läz1md1r. Bu tav-

----··---
ispirto u i~ki 
ithali serbest 

Birle§ik Amerika devlet
leri federal alkol kontrol 
idaresi birle§ik Amerika dev 
letlerine hagni ülkeden olur
sa olsun ispirtulu i~kilerin 
serbest girmesine dair olan 
müddeti gayri muayyen bir 
zaman i~in uzatm1§br. 

Durgun sular ve batak
hklar cezri bir §ekilde kuru
tulmaktadir. Bunun it;in köy
lüler el hirligile ~ah§iyorlar. 

Tifo 
Yokmu. 
Ge~enlerde Bornovada bir 

tifo vak'as1 görülmü§tü . .$an 

m12 saghk direktörlügü bu 
vak'aya önemli bir durumda 

sanlarak Bornovadak! bütün 
kuyu sularmdao nümuneler 

alm1§ ve tahlil ettirmi§tir. 
Ayr1ca Bornovada yap1lan 

tetkikte Tifo va' asmm sal
gm bir duruma olmad1g. gö
rülmü§tÜr. 

eskiden kilo ba§ma ah 
350 millik duhuliye r 
250 mile indirilmi§tir. 

Bir sarho§ 
Po1isi hafif yaral· 

<;orakkap1da Gaziler 
hallesinde kö§eli sokag1 

Süleyman oglu Hasan 
ho§ olmu~ vc nära atm1 
Bunu duyan iki polis 
murlar1 yanma yakla§t1k 
vakit elinde bir de b1 

görmü§lerdir. Hasan b1~n 
polislere hücum etmi~ 
mücadelede polis bay H11 

b1~akla parmaklarmdan 
fif~e yaralanmi§hr. 

Tutulan Hasan AdliY 
verilmi§tir. :„ •••• „ •••• „„ •••••• 
:o r r1m1i i Cumartesiden itibaren 1-1 
: gün paras1z olarak sun°11 

: gumuz roman formalat• 
1 

: gazete sabcilarmdan (f-18 

i km Sesi) ile birlikte jste 
: megi unutmaym1z. for.rn' 
: lar1m1z1 paras1z verDl•Y 
: satJc1y1 lütfen idarehaoe 
! mize bildiriniz. .„„„„ ........ „„„ 


