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BAVA TEBLIKESI VAR 
IZ BAS BAKAN Yunanistanda Re jim Meselesi 

-- -- 00----------

lli~ Hava Tehlikesi Kar§1s1nd~·ßu1~.;duiumuzu- Söyliyor. Bu 
lehlikeye kar§I koymak i~in hava silihlar1m1z1 arbrmaby1z 

------------N>OO -

Y u na n l(rah Jorj: u Un1un1i hir reyan1le 
Yu-nanhlsr beni isterlerse vatannna 

döneccgin1 n diyor 
Atina, [Hususi] - Bura gibi her §eyden fazla vata-

gazetelerinden birinin gön- mm Yunanistanla aläkada-

TEHLiKEYi SEZENLER LiSTESi Y APILIYOR dermi§ oldugu muhabire r1m. Bütün dü§Üncem ve kay-
sab1k Yunan Krah §U beya- gum Yunanistanm kurtulU§U 

„„Ankara 25 (!HUSUSi) -
Urk hava korumunun dün 

~~dan dörd~ncü ~urultaymda 
''bakan lsmet Inönü söyle 

\ti ti~de a~1lmasm1 temenni et-
ll fl ~ava tehlikesini sezenler 
k~t~sme §imdiden yüzlerce 
1
fl kitydedilmege ba§land1. 

Jf Ankara 24 (A.A) - Türk 
lt. •va kurumu altmc1 kurul

)'1 bugün saat 14 te Ka
~Utay kuragmda ba§bakan 

lllet f nönü ~ok önemli bir 
'0Ylevi ilc a~1lm1§br. 
bl<urultayda bakanlar heyeti 
~kanhklar ileri gelenleri ve 

va kurumu gcnel merkez 
)Önetin üyeleri delegeler ha
tir bulunmu(ilardar. 

11Jßa1baka söylevinde büyük 
I Uslar taraf1ndan son gün
~rde havacahga verilen bü
~k öoemi kaydetmi§, Tür
k Yenin bir hava tehlikesi 
I ''f•smda bulundugunu söy
eini1tir. lsmet lnönü Türki
hn· b„ •n hava durumunu ve 
k:Yük. hava t~~likesine kar~1 

Yabdmek 1~10 bu ugurda 
~d ~ah§1lmas1 läz1m geldi
~ni ve bütün yurdda§lara 
u,en ödevleri anlatmi§hr. 

'l' larnet lnönünden sonra 
t Grk hava kurulu ba§kam 
\a ll~d Bulca havac1hg1n bir 
i .'•h~esini yaparak otuz yll 
~1nde ges:irdigi devrimi ve 

'il~llldi bütün acunda bu 
' -h ~ a la verilmi§ büyük degeri 
i ~ bu yolda h1zla ilerlemek 
~~•n uluslaran nasal ~ah§h
~lldan ve ne gibi sonun~lara 
~:r~1k!ar1m rakamlarla izah 

lll11tir. 

d'~Undan sonra günlemenin 
ti:rer maddelerine ge~ilmif- ' 

11.,,· ~afbakan fsmet lnönü-
11111 o • „ • K 
~ nerges1 uenne amu-

d Y ba§kam Abdülhalik Ren
t ·1 

.\ 1 e gurup ba§kam Saffet 
#\b•k.~n ba§kan ses:ilmi§tir. 
) ~ulhalik Rende ba§kan 
er1ne . 'k' . d k Olm ge~m1§ ve 1 1s1 ye e 
~ .ak üzere dört sekreter 

0.,. ~•tnine ge~ilmi' ve yap1lan 
„erge „ . k . le uzerme, se reterhk-
~t izmir saylav1 Bayan Be
le ~evzat lster, Eläziz de
~t~taa Bay Sürur Gürev_in, 

111 
ek sekreterliklere de Id

~e~n .Cemiyetleri genel sek
b era Hüsnü Naili, 1stanbul 

mal se~ilmi§lerdir. 

Genel merkez kurulu ra
porunu okuduktan sonra ku 
rul hesaplarm1 ve tüzükte 

.. 

( 

I 
son verilmi§tir. 

OKUNAN RAPOR: 
Ankara 24 {A.A)-Bugün 

toplanan Türk hava kurumu 
1 

raporunun huläsas1 §t1d:.!r: 
GELiR: 
iki kurultay arasmdaki 

ilci bm;uk y1lhk gelir 3,144,594 
liras1 piyangodan olmak 
iizere 8,418,377 lirad1r. 

Türk ku§u iki bu\:uk y1l 
i~nde ba§anlan en önemli 
bir giri§imdir. Ankara §Ube
sinin bugenkü üye yekünü 
200 dür. Türk ku§U gen~ler 
arasmda CO§kunluk derece
sinde bir hcyecan uyand1r

Em1§, yurdun dört tarafmdan 
üye yaz1lmak istekleri ba§-
lam1§br. Yeni u~aklar1m1z: 

Ödemi§, Samsun, 3, Saray- natta bulunmu~tur : ve onun saadetidir. 
köy, Sürmene Trabzon, 3- "Ben vatammdan uzakta Bu §artlar i~inde Yunanis 

Bundan ba§ka 1~~1 ve bulundugum s1ra, Yunanh- tatnm kralhga avdetinin yal 
i~yar kömeleri arasmda or~ larm yalmz tahbm1 dü§ündü- mz„bir firkanm istegile ya-
duya birer u~ak vermek i~in gümü zannetmemelerini iste- 1 p1lmasm1 arzu etmem. Re-

(Sonu 4 üncüde) • mem. Ben bütün Yunanhlar 1 [ Sonu 4 üncüde ] •••••• „ •••••••••••••••• „ •••• „ ••• ~ •••• „.. • ••••••• „ •••••• „„ •• „ •• „ •••• „ •• „ 
MATBUAT KONGRESi TOPLANDI 
---~-----~-----+.oo„-----~--~-----

Bay ~ükrü Kaya a~1lma söylevinde mat-
buat1n oynad1g1 ve ayn1yacag1 rölü anlatt1 

-------------++••OO••OO 
i\1erkczi Ankarada olacak bir ~1atbuat 13irligi te~kili, gazctelerin 

da.g1tn1a i~Jerinin te~kilätland1rdn1as1 ve gazete sahifelcrinin 
tahdidi n)eselclcti görü~ülecek 

Ankara 25 (Hususi) - ilk • da §unlar vard1r: : 3 - Gazete sahifelerinin 
Tiirk matbuat kongresi bu- 1 1 - ~erkezi A~k~~~~a tahdidi, 
gün saat 11 de j~ bakanhgi- olacak h1r Matbuat B1rhgmm I~ i§leri bakam bay ~ükrü-
mn kcnforans salonunda i~ 
i§leri bakam bay ~ükrü Ka
yanm bir söylevi ile a~1lm1§-

Kayanm söylerinden (sonra 
dilek, kültür, i§birligi komis· 
yonlar1 ayr1lm1~br. 

iki kurultay arasmda ulu
sal enerji hava filomuza 31 . 
U\:ak daha kazand1rm1§br. 
Bu u~aklar1 veren vatan par-

l 1 d b~ 
~a ar1 §Un ar 1r: 

Delegeler ögleden sonra 
toplu olarak tetkik gezinti
sine davet edilmi§lerdir. Akdagmadeni, Alpullu pan Bay ~ükrü Kaya bu söy-

car üretmenleri, Amasya, levinde matbuatm §imdiye 
yap1Iacak degi§tklikleri ve Ayancik, Bakirköy, Be§ikta§ kadar oynad1g1 ve oynaya-

Saat 14,30 da Ulus mat
baasanda bulu§ularak murah
haslara bir Ankarayi tamma kurultaym dileklerini gözden Beykoz, Bolvadm, Bozüyük cag1 önemli rolü izah et~ 

ge~irmck üzere iki komisyon <;ar§amba, Eski§ehir Geyve mi§tir. 
te§kil edilmi~ ve yarm saat Gireson, Hopa, Kad1köy, Haber ald1g1ma göre, Ku-
14 te hava kurumu kuragm- Kartal, Kavak, IKfü;ükpazar, rultaym üzcrinde ehemmiyet-
toplanamak üzere toplanbya Manisa, Midyat, Orhangazi le duracag1 meseleler arasm-

•;1 11;q 1!!;!•1 1!!;!11 ~ 11;_11 11;11 11;'1 11;'1 11:;11 11;'1 ftl 
lkMill ll1„1d h1ntll 11111111 hj;iijj 111„dl h1u1ll b1utll lhuJd h1„1fl ll11dll lö.. .i:: 

iTAL Y A - HABE~ DURUMU 
-----------..00•• ------------• • 

lngiliz gazeteleri Italyan1n sava§a haz1rland1 
g1n1 ve bir~ok harb malzemesinin Somaliye 

ta§1d1g1n1 yaz1yorlar 
Londra 24 (A.A) - ital- 1 bahseden Niyuz Kronik1l ve : ald1g1 bir haberde general 

yan - Habe§ uymazhg1zdan 1 Deyli Herald gazeteleri bir Graziyaninin lialyan kuvvet-
sava§ ~1karmak tehlikesini 
gösteren bu uymazhk ile 
uluslar sosyetesi kurulunun 
ugra§mas1 läy1m geldigini ya 
z1yorlar. 

Taymis gazetesi ba§yaz1-
smda diyor ki : 

italyan gazeteleri ingiltere 
nin Habe§istana siläh veril
mesine taraftar bulundugunu 
yaz1yorlar. Stanhob bunun 
dogru olmad1g1 bildirdi. Bu 

diyev ltalyan gazetelerini 
yab§tiracak yerde tarn tersi 
olarak daha bir tak1m §ey
ler uydurup yazm1ya körük
Iedi. 

Deyli Meyl gazetesi, ital
yan Somalisindeki aytarmdan 

kurulmasa, 
2 Gazeteleri dag1tma i§le

rinin te§kilätland1r1lmas1, 

gezintisi yapbnlacabr. 
Atatürk heykeline ~elenk 

konulduktan sonra murah
haslar otomobillerle Halke-
vini; müesseseleri gezecekler. 
ism~t inönünün evine kart 
b1rakacaklar ve diger ziya
retlerde bulunacaklardar. 

SIRRI SANLI 
....,.,,"."""""'''"'""'""''"""•••u1u ..... c1111111u111111111111n11n11un1n111u11n11111111H1011mwnn1t.......,. __ _ 

~ kurumundan Zeki Ce-
~~~- ~~!""!"'!~~~111!""!"'~~~~!!!!!~~!!!!!••=-i~;;;:.a:=--a=:;;========-;:;;;;::-====:;;;=:;:~---

\Jh.. t • • b b 1 i§ ba§mda geymek a~m 
lerinin eksiklerini tamamla
m1ya ugra§bgm1 yaz:naktadir. 

;a-Um sana ve IS~l er a 1na. en saglam yerli malmdan 
~ifte diki,li bütün tulum 260 yanm tulum 150 caket ve pantalon 280 kuru§tur. 

Arzu edenlere 1smarlama yap1hr. Magazam1zm Ievhasma dikkat ediniz. 

4hmet ve As1m büyük elbise fabrikas1 
ESK1 BITPAZARINDA NO. 15-17 TELEFON NO. 2042 

italyanm henüz sava§a tama
mile haz1r olmad1g1 anla§I
hyor. 

ltalyan Somalisine y1gm 
y1g10 yiyecek ve sava§ ke
.;~lerl gelmektedir. -- -

- Bizim bayan haks1z yere benim günah1ma giriyor. 
Güya ben tabaklari dikkats1zhg1mdan, budalahgamdan kan
yormu§um. Halbuki bunlar hep iftira„ Ben birka~ tabak 
kirayors;m:-yeni-bi;-hünerd;= ögreniyorum. Buna-abdalhk m1 
derler? .•. 
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Sahife 2 

Tür lerle Kar§I Kar§ya 
Yazan : Türk~eye (:eviren : 

ANRI FÖY 
- 61 -

6 Agustosta §imal grupun
da, Anzaklarm sag cenahm
da ü~ Avustralya taburu in
gilizlerin Lon Pin s1rb dedik
Ieri Kanhs1rh ag1r zayiat 
pah~sma zaptederek burada 
tutundu. 

Bu da, bir gösteri§ muha
rcbesi idi ve §Öyle oldu. 6 
Agustos günü ögleden sonra 
;aat 4,30 da dü§man, Kanh
;1rt - Merkeztepe cephesini 
::-ayet §iddetli bir top~u ate
~ine tuttu ve hassaten bu 
:cpheye getirmi§ oldugu ag1r 
>hüs toplarile Kanbs1rt tah
·imab harab ettikten sonra 
aat 5,30 da hücuma kalka
ak Kanhs1rh zaptetti. Mu
cabil taarruzumuz neticesiz 
·ald1g1 gibi sabaha kadar 
apbg1m1z meteaddid hücum
ardan da bir§ey ~1kmad1. 

Kanhs1rt 7 ve 8 Agustos
a da kanh muharebelere 
ahne oldu. Zayi edilen si
•erlerin yalmz bir ka~1 istir
lad edilebilirdi. 

9 Agustostan ertesi saba
a kadar gene Konhs1rtta 
nüthi§ taarruzlar ve mukabil 
aarruzlar oldu. K1taabm1z 
irinci hat siper1erinden ba§
a d1ger siperleri kämilen 
eri ald1lar. Ü~ günden beri 
uren bu muharebeler k1taah 
ek ziyade h1rpalam1§ ve 
ormu§ oldugu ipn 10 Agus
os taarruzlara fas1la verildi. 
'u muharebeleri yapan 16 
c1 firkalar1m1zm 6 Agustos-
1n 10 Agustosa kadar ver
igi zayiat 6930 ki§i olup 
kserisi Kanbs1rtta idi. 

Dü§mamn bu nümayi§ ta
rruzundan bekledigi maksad 
imamile bas1I olmu§tu. Hem 
anhs1rt siperlerini zaptet
ai§, hem de §imal grubu ih
yatlarmdan ü~ alay1 böyle 
n nazik bir zamanda Kanh 
rta celb edebilmi§ti. 
Avusturyahlar da burada 

ayli zayiat vermi§lerdi. 
ingiJiz Deniz Har Taribi 

u muharebeyi §Öyle anlab
:>r. 

" Saat 4,30 da ingiliz ge
ilerinin bombard1mam ba§
d1. Bunlarm i~inde 35 Jik 
•plarla mücebhez monitör
r de vard1. Bir saat sonra 
vusturalya k1taab siperle
nden f1rlayarak dü§man tel 
gülerini ge\:tiler. Fakat bu 
kerler dü~man siperlerinin 

1yet sagJam, kahn aga~ si
_rlerini s1rf bed~n kuvvetile 
,püp koparmad1k~a Türk 
perlerine giremcmi§lerdi. 
perlere girince de imkän-
z olan §ey yap1lm1~ oldu. 
Bundan daha muvaffak1-

·tli ve daha yüksek bir 
·ngävcrlik gösterilemezdi. 
ikat bu siperin zabb he
iz yap1lan i§in sonu demek 
gildi. Bakant z1rhh krva
rü top ate§ini zaptedilmi§ 
;an siperlere dogru saatler-

devam ettirdigi halde, 
irkler oras1m müdafaa i~in 
hamanca bir mücadelede 
bat ve 1srar ediyorlard1. 
Türkle, küme küme fev-

kaläde bir pervas1zhkla ileri 
atihyorlar, Bakant ve Graf
ton gemileri de ~epheye ge
lirken onlardan kanh bara\:
larm1 ahyorlard1. Fakat iki 
taraf ta mücadeledee vaz 
ge~miyordu. 

Muharebe biitün gece, hpk1 
ba§lad1g. §iddetle devametti. 
Gelibolu yar1madasmda, ilk 
asker ihracmdanberi asla bu 
na benzer bir muharbbe ol
mamI§h. 
Fakat gün agard1g1 zaman 

Türklerin yaphklar bütün 
kahramanhklara ragmen. inat 
c1 Avusturyahlar, el'an hayli 
miktar Türk esirile beraber 
siper ell":"rinde tutmakta idi
Jer. „ 

SAROS NÜMA Yi$i 
6 Agustos günü ingilizle

rin yapbg1 ü~üncü nümayi§ 
te Saros körfezine yap1lan 
ehemmiyetsiz harekettir. Bu-
rada bir filo Venizelos~u 
Yunanhlardan mürekkeb 
gönüllü cetelerini karaya \:I
kard1; fakat bunlar müstekil 
süvari livam1z tarafmdan kar
§tlanarak güzel bir dayak 
yediler ve 21 ölü vererek 
heman tekrar gemilerine il
caya mecbur kald1lar. 

CONKBA YIRI MUHARE
BELERi 

Conkbaym muharebeleri 
Anafartalar meydan muhare · 
besinin nümayi§ ve i§gal mu
harebelerinden degil ana ha
reketinin bir k1sm1d1r. 

lngilizler daha 4-6 Agus
tos geceleri ;yeni k1taattan 
4 ve Seddibahir cephesinden 
ald1klar1 1 iki ceman 5 livay1 
Ar1burnu mmtakasma gizli 
gizli ~1karm1§lard1. Bunlarla 
beraber Ar1burnundaki dü§
man kuvvetleri ceman 37000 
ki§iye balig olmuftu. Bu kuv
vetin ;takriben 25,000 ki~isi 
Conkbaym file Koca~imen 
tepesine taarruza ve burala
r1m zapta memur edilmi§ti. 
Burada esasasen 3 Anzak 
firkas1 vard1. ~imdi bir bu 
~uk farka daha takviye alm
mi§h. Bu k1taatla onlarm 
muhta~ olduklan cepane, 
erzak. su ve malzeme gcce
leri gayet gizli bir surctte 
karaya ~1karap saklanm1§ 
hatta hayvanlar bile zemin
liklerde gizlenmi§ti. Burada 
tabiye baskm1 muvaffak ol
mu§, bizimkilcr ehemmiyet 
vermedikleri baz1 alämctler 
heric olarak hi\: bir hazirh
gm farkma varmanu§lard1. 

Buradaki taarruza kuman
da eden general Birdvud, 
Sanbayir (ingilizler Conkba
ym ve Koca~imen tepesine 
Sa11bay1r derler) kütlesinin 
§imal s1rtlarm1 ele ge~irmek 
üzerc 6-7 Agustos gecesi 
saat 10 dan itibaren taarru
za ba§lad1lar. Adalar deni
zile Türk mevzileri arasmda
ki bo§ araziyi ileri karakol
lanm1zdan ancak birka~ pos
ta muhafaza ediyordu.3 

lngilizler bu postalar1 at
tiktan sonra serbest araziye 
\:tkblar. 

(Arkas1 Var) 

( Halk1n Sesi J 

H 
Endi§e - Kayg1, dü§ünce 
Gam - Garn 
Keder - Keder 
Güssa - Tasa 1 
Kasavet - Bunalma, s1-

k1nb 
Müteessir - Uzgün, ke

derli 
Müteessir olmak - Üzül-

mek, kedarlenmek 
Mükedder - Kederli 
Meraret - Ac1hk 
Fütiir - Bezginlik 
Meftur - Bezgin 
fshrab - Göynü 
Mustarib - Göynülü, göy 

nük 
Mustarib olmak - Göy-

nümek 
Vecä - Agn, sanc1 
izbrar - S1km~ 
Ukde - lnilti, dügüm 

1 
lktifa etmek - izdemek 
lktifaen - Uyarak 
Tilmiz, ~akirdi marifet 

izdemem 
lrk - Uruk, 1rk 
lrz - lrz 
Is'ad etmek - Ag1tmak 
Isaha - Döküm 
lsdar etmek - <;1kmak 
Sadr - Gögüs 
lsfirar - Sarma 
lsga etmek - Dinlemck, 

kulak vermek, kulak asmak 
~kat - Dü§ürme, dü§Ü

rülme 
Iskat etmek - Dü§Ür

mek 
Sukut - Dü~üm, dü§me 
lslah etmek - Y egrit-

mek 
Islah etmek - Antmak 
lslahat - Vegritim 
Islah1 beynetmek - Barl§ 

brmak, ara bulmak 
Islah1 hal etmek - Uslan 

mak 
Seläh - Y egerim 
Seläh bulmak - Y egri-

mek 
Salih - Y ara, elveri§li 
lsrar - lsrar 
lsrar etmek - lsrar et

mek, lsremek 
lsbfa - Se~kinlenme 
ltma etmek - Umdula

mak 
Tama - lJmpu, a\: göz

lülük 
ltnab etmek - Uzatmak, 

söz uzatmak 
ltr - itr 
ltbrad - Bitevyelik 

i 
iade - Gerit 

= l{aynana ·rchlikcsi 
Erkek - Ben k1zarsam 

adamm gözünü patlabr1m .. 
Sen ne yapabilirsin? 

Kadm - Ben mi? Anne
mi gece yabsma davet ede
rim ! 

Son F1rsat 
Terzine geue iki kat 

elhise 1smarlam1§sm, ben if
läs halindeyim, haberin var 
m1? 

- Benim var amma, he
nüz terzimin yok ! 

„f'eess ü r ! 
- Evet, nihayet dul ve 

serbest kald1m amma neye 
yarar ki i§ i§ten ge~tikten 
sonra . . . Kocam ölmek i\:in 
en az yirmi sene ge~ kald1. 

Asil Bo~alan ? 
Karis1 Bu bitmez tü-

kenmez ah§ veri§ten sonra 
öyle yoruldum ki, kafamm 
i~ini bombo§ hissediyorum ... 

Kocas1 - Ben de cüzda
mmm i~ini. .. 

.l\laskcli Baloda 
- Kü~ük Hamm, yüzüm

de maske var, beni nas1l ta
mdm1z? 

- Dansederken her va
kit ki gibi ayag1ma ba§1s1-

' mzda.n ! 

Koydunsu l~ul ! 
- Ni~anhn babanm ser-

1 veti olmad1gm1 ögreniace ne 
dedi? 

- Bilmcm ki. 0 günden
beri keudisini hi~ görme
dim ! 

Aga<; Buda 111as1 ! 
Bahpvan Ramazan äga a-

• 

Katil Ana 
Cocui!unu E1nzirn1e-„ . „ 

yerek a<;hktan 
Daraman (Hususi) - Ka

ramana bagb Durayda kö
yünde Ane adh bir kadm 
(22) günlük bir ~ocugunu öl 
dürmü§tür. 

Hädise §Öyle olmu§tur : 
Ay§enin kocas1 ta§rada 

iken, aym köyden Hilmi Ay 
§Cyi zorla kirJetmi§tir, Ay§e 
alh ay sonra evine dönen ko 
casma ba§mdan ge~en bu 
ac1kh vakay1 anlatm1§br. Ko 
cas1 : 

- Ben bu ~ocugu iste
mem, yoket, ue yapacaksan 
yap ! .. 

Demi§tir. 

Ay§e kocasm1 kaybetme
mek i~in, ~ocuga iki gün me 
me vermiyerek zavalh yavru 
cagm ölumüne sebebiyet ver 
mi§tir. Yavruyu kocasma fe
da eden ana adliyece takib 
edilmektedir. 

Hususi Ders 
Muallimleri 
llk, orta ve Iise mekteple

rinin her türlü derslerini ve 
lisan derslerile gayet ehven 
surette ve \:Ok kuvvetli olarak 
yeti§tirip her halde muvaffak 
etmegi taahhüt ederler. 

"" 

Adres: Arapfurunu Yagc1-
lar sokag1 12 numarada 

muallim 
Arif Okur Er 

ga~lara budam1~b: 
Beyefendl geldi, agagla

ra dikatle bakb ve dedi ki : 
- Ramazan aga, bu sene 

aga~lar1 fazlaca budam1~sm. 
Hay1r ola? Sebep ne? 

Bahpvau güldü : 
Evendim, dedi, yeni moda

d1r diye " Alagarson „ kes
tim. 

lzmir muhasebei hususiye 
müdürlügünden: 
Bedeli 
Sab1k1 
Lira 
52 Namazgähda 35 nu-lu dükkän 

30 " 46 " " 
70 irgat pazar1 164 „ „ 

110 fki~e§melikte 351 ,. kahvchane 
110 Kerner caddesi 3/6 „ dükkän 
idarei hususiye vilfiyete ait yokarida yerleri yaz1h binalar 

1-6-935 tarihinden 31-5-938 tarihine kadar ü~ sene müd
detle kiraya verilmek üzere ilän edilen 15-5-935 tarihinde 
arbrmada istckli \:tkmad1gmdan 23-5-935 tarihinden itibaren 
10 gün daha uzad1lmas1 onanm1§hr. ArhJma §artlar101 gör
mek istiyenler her gün muhasebei hususiye müdürlügüne 
vc pey sürmck isteyenler de 2-6-935 Pazar günü saat 9 
dan on birc kadar Encümeni Viläycta yabracaklar1 depozito 
makbuzlan ve yahut banka mektublari ile barlikte müraca-
atlar1. 1509 iade etmek - Geritmek, 

geri vermek. gcri \:Cvirmek 
iadeli - Geritli 
Taahhüdlü (Mektub)- Ba 

g1th 

iadeli taahhütlü - Gerit· 
li bag1th 

! izmir muhasebei hususiye 
1 müdür ügünden: 

iadei afiyet elmek - 0-
nalmak 

ladeten taktim etmek 
Geri sunmak 

iane - Y ard1m 
iare etmck - Egretimek, 

egreti vermek 
f a§e - Beslev 
ia§e etmek - Beslemek, 

ge~indirmek 
ibadet - Tapm~ ( Bak: 

Äbit) 
lbadet ctmek - T apm

mak (Bak : Äbit) 
{ Arkas1 var] 

Bedeli Verilen 
sab1k1 bedel 

Lira Lira 
125 70 Kcmer caddesi 311 No. h dükkän 

71 30 " " 3/2 " " 
110 so " " 315 " " 
fdarei hususiyi vilayc ait yokaruda yerleri gösterilen bina-

lar 1/6/935 tarihinden itibarcn 31/5/938 tarihine kadar ü~ 
sone müddetle kiraya verilmek üzcr ilän edilen 15/5/935 
tarihinde artirmada scneliklerine verilcn kira bedelleri mu
vaf1k görülmcdiginden arhrma 23/5/935 tarihinden itibaren 
10 gün müddetle uzadilmas1 onanmi§hr. Arhrma ~artlarmt 
görmek isteyenler her gün muhasebei sususiye müdürlügüne 
ve pey~sürmek isteyenler de ihaJe günö olan 2/6/935 Pazar 
günü saan 9 dan onbire kadar Encümeni viläyete yabracak 
lari binalar i~in depozito makbuzlari ve yahut Banka mek-

1 tuplar1 ile birlikte müracaatlan. 1508 
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1rmmm•„Jt•..,r•-s::-;i 

~ Öz Dilimizi 1 
~ Ogrenelim ! 
~ HERGÜN 5 KE!:-IME 1 
'1 NE~REDECEGIZ 
~ - 7 inci Liste - , 

~ ~. - Emri vaki - Olut ~ 
Ornek: 1 

Almanya, silähJanmakla, 
Avrupay1 yeni bir olur 
kar§tsmda b1rakb. ~ 

2 - Tayin etmek - 1 ~ 
'1. Bilitmek, 2 Atamak ~ 
i[ Tar.in - 1 Belit, 2 Atama ~ 
PJ. Ornekler : 
i[ 1 - Türk~e yaz1larda, ye
n ni kelimelerin kullam ye-

i
u rini eyi belitmek läz1md1r. 

2 - • . . Konso!osluguna 
Bay ... atanmt§br. ~ 

~ Gazetelerde yeni atamalar U 
'1. Jistesi b~gün ~1kb. ~ 
Ü - 3 Istihsal etmek - U 
~ Üretmek ~ 
'1 Müstahsil - Üretmen ~ n MahsuJ (genel .~larak) - U 
'1. Uret, Ürün ~ 
~ 4 - lstihläk etmek - U 
'1. Yogaltmak 
~ Müstehlik - Y ogaltman 
~ 5 - Arz ve talep -
11. Sunum ve istem 
Ü Örnekler: 
'1. Güdümlü ekonomi sunum i 
ll ve . istem kanunlar101 altüst 
~ etti. 
'1. Bu yil dokuma piyasalarm- ~ 
Ü da sunum az, istem ~oktur. U 
'1. Türkiyede yogaltmanlarla ~ 
~ üretmenler arasmda as1g U 
,'1. (menfaat) kavgas1 yoktur. ~ 
~ Buhran yüzünden A vrupa- U 
~ da yalmz maddig s1kmb 1 
'1. artm1§ degldir; yüksek fi-
Ü kir ve sanat ürütlerinin de 
n gittik~e azald1gm1 görü- ~ 
l yoruz. U 
~ Bu y1I endüstri • ürünleri- ~ 
'1. miz i~ pazarda, tar1m (z1- W 
~ raat) ürünlerimiz d1§ piya- f1 
'1 s~.lar~a -~ok istek (ragbet) .i 
~ gormu~tur. J4 
~~J;;;:t;;1:•••J;;;:t;;1:J;;;:t;;1:JJ 

Ahkäm1 §ahsiye sulh hu
kuk mahkemesinden: 

Altmdag köyünde oturan 
Mümin oglu 1339 dogumlu 

Mahmuda karde~i Ahmet 
vasi tayin ve nasp olunmu~-
tur. ilän olunur. 1503 

Alsancakl1lara 
M ..• d ' UJ e ... 

1\lsancakta l.„czzet 
Lokanta 1\c;1ld1 

T ekmil e§ya vedavab mü
cedded olmak üzere Alsan-
cakta Bomova caddesinde 
kö§ede a~1lan yeni lokantaya 
Alsancakhlarm bir defa te~
rini bekleriz. 

Müntazam servis, nefis 
yemek, yalmz lokanatm1zda 
bulabilirsm1z. 

Bir defa mutlaka tecrübe 
ediniz. 

Alsancak Bornova caddesi 
kö~esi No. 101 

Osman Nuri 
[ D: 20] 

Kiral1k ev 
Kar§tyakada Kemalpa~a 

caddesinde Rayegän soka-
gmda 48 No. h iki kat, alb 
oda, iki salon, bir mutbah, 
~ama§1rhanesi elektrik tcsi
sab mevcud bir bab hane 
kirahktir. Talipler idarehane 
mize müracaat edebiJir. 
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rt~~~~:.1dc***· ****~~ti:~~~~ f;ama§1r ve 

~1 bkiar:!'!~e v!~~~~~i~izi aranz lt Ba§ i~in 
MEVSiMDiR 

. 
1 azJ k 1 . ~ )+ Bi1inci derece madalyalar1 
Re • 

1 ~ b1se yaptmrsamz bunu zevk, keyf ve ne§e ile )1. haiz Asim sabunlanm kulla-
Elbise mi yapt1rmak istiyorsunuz 

}.liyasaya ·y cni <;1kan 
:ebdrnek i~in her halde hükümet ~onag1 kar§1smda )1. mmz. Evler i~in [12) kiloluk 

'!•eh. med Zeki ve biraderi ~ torbalar• magazam•zdan ara-
' 1 " ym1z. <;angm ~ar§1s1 numara 
erz1 lanesine ko~unuz. Size bu yiiksck » 4 sabuncu As1m. LA s~.n~t n1üessesesini tavsiye cttigirniz ~ ----------· 

Ivtn bize de te~ekkür edeceksiniz » Sat1l1k E V 
~~,.cm+~~~~iv~~ Karata§ 9 Eyliil sokagmda 

54 taj numarah alt üst birer 

Mensucat 

N•h t k l Jd oda, birer sofa, bir mutbak, 
1 a ye ur u um bir kömürlük ve i~inde kum- F ASI 

Ri 

G 
R 
• 
1 

Pil\l 

panya suyunu havi bir ev sa
bhkhr. 

Almak istiyenler Güzel 
fzmir otelinde 15 numarada 
Bay Ricaiye müracaat etsinler 

l - 6 

FOTO 
M. Bilekli 

<;ivici hamam1 kar§1smda 
Haftani sokak numara: 3 

En son usullere uygun 
elektrikle fotograf ~ekilir. 
iki ay i~in alb kartpostal 
yalmz 75 kuru~tur. Vesika 
resimleri 6 tancsi 30, tale-
beler i~in 25 kuru§tur. 

YALNIZ 

Hilesiz Kuma§lar n1 Aray1n1z 
Gerek renk ve desen 

Gerek metanet ve ucuzluk 
Sizi hayrettc b1rakacaktir 

BÜTÜN TERZiLERDEN BU YENi 

Fahrikanin l(urna~]ar1n1 
isteviniz 

ol 

Sat1§ yeri: 
Birinci Kordon, 0 L A K Z A D E 

Lin1itet Sirketi 

Ucuzluk Sergi.sinin Yen i 
~e§itleri 

POMf 
TRA$ Bi<;All 

~in s1cag1ndan korkmay1mz 
ll'•ra 1s1nmak i~in belki kömür zahmetini ~ektiniz, fakat 1 

Büyük Tenzilat1 
VE 

· d 81Caktan i~kence ~ekmiyeceksiniz ~ünkü, elinizde, ce-
. ~· gezdirebileceginiz, masamzm, yatag1mzm kenarma 
t ~ .ileceginiz mini mini ve zarif bir cl vantilätörü her 

1~111 imdadm1za yeti~ebilecektir. 

, t1§ yeri : izmirde Suluhan 
tt\1annda [ Hüseyin Hüsnü ] 

ticaretanesidir 

MULLANINIZ ... 
Tuhnfiyeye ait bütün ihtiya~lar1mz1, hcdiyeliklerinizi e§i 
görülmemi~ ucuz fiatlarlar f zmir hükümet caddesinde 

Se111si Hakika t 
. U J k S • • nden cuz u erg1s1 ahmz 

Saygideger mü§terilerimizden gördügümüz büyük ragbet· 
ten ald1g1n11z ceraretlc Ucuzluk Sergimize yeniden pek ~ok 
~e§itler gctirdik. Fiatlar1m1z ~ok ucuz olmakla beraber pa
zarhkhk yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht ya~larm1z1 ve 
hcdiyeliklerinizi alabilirsiniz. 

Alacagm1z mal her hangi bir beple i§inize yaram1yacak 
~~~~~~C:A::X:lc~*t._+j_~+t-~~8:tc.1c...**-.."t-.~~ olursa yahut bn§ka yerde daha ucuz bulacak olursamz 

Fenni Sünnet Mütehassisi ~ geri getirir paramz1 tamamen ahrsm1z 

Fethi Gacar » Sati~Jann11z her valnt n1uhayyerdir 
~ ~«»«»«*«>+«>+:«>+«»«»«»~~«>+i<>f>)f>~ 
~ Her •erde satthr. Markaya dikkat ~ Beynelmi·lelPari·spanayinni ~ Sünnet, (:i<;ek 1\~1s1 Z ,.... ...., 

1 • PANSUMAN, ~IRINGA u.. ~~~*~~~..,~~~*~·~~M'~" ~„ ~„ ~„ ~„ ~~~~~ ~ je • t d• • ~ 
~·ra -·· k b 1 d H t" 1·· t · t ·i· " ~~~~~~~~~~~=~~~~11.„11."11"~"„11* ~~~ ~ z1yare e 1n1z ~ ·••Uraat a u e er. er ur u emma veri 1r. )+ ~ • T 

1 
f ~ ~ 

e:LHAMRA sinemas1 yamnda ~enhan No. 6 )1. ~ TAYYARE SJNEMASJ 3istn ~ ~ 18 MAYISTAN 3 HAZIR~~ 1~3~ E KADAR ~ 
--- -- » ~ B u G ü N ~ 1c Fazla mahimat aJmak 1ym Jznur Frans1z f 

IR<'++'IC=IF+"::w:~ m "Demirhane Müdürü„ filminin ~ok alk11lanan büyük ~ ~ Cencral k,<;>nsolo Iuguna YC)'._a lzmir =* 
ECZACIBA~I ~ y1ld1z1 GABY MORLAY'm en büyük eseri : ~ *. Frans1z 11caret Odas1na n1uracaat ~ 

~ • ~ ~»«M·«~«>+«>+:+c»«>+«>+«»«>+-t<>+i<i<>f>iC>f> 
S. Ferit ra Oda 81r Zamanm1§ ~ l!:l~~~~i - @: 1 ,- ~i~€4fWi ,.. i •oo 

l{on]onva ~ ~ ···· ELHAMRA lda esinde Milli 
.1 ~ Me§hur Frans1z muharrirlerinden M. Croisset tarafm- ~ 1 Kütüphane Sinemasmda • 

V E ~ dan yaz1Ian vc bütün dünya dillerine ~evri!cn piyesin- ~ f „ A 
Esanslarl ~ den ahnarak : ~ 24 May1s cuma gününden itibaren F L M göstermege • 

~ A y ~ ll!JU!' ba§hyacakbr. Tcrtip ettigimiz zengin program : dir! 
30 Senelik müteipadi 11•„ GABY MORL - ANDRE LUGUTE 11*~ • 

sai mahsusü \:Ok lätif ve ~ JEAN MAKS ve kü~ük JEAN BARA ~=~ '1' G 1• Z L 1• S E V D A •• 
~ok sabit kokulard1r. ~ tarafmdan temsil edilen mevsimin cn büyük ~ 1fiWl1J 

~ ~'\III' ..... 
~ filimlerinden biri . . . ~ 1 '•11111 Bahar, Altm Damlas1, 

' Yasemin, Dalya, Muabbbet 
<;i~egi, Unutma Beni 

Senin i~in, Ful 

lsimlerile onlar1 herkes 
takdirle tamr. 

Bu isimlerle bu kokular1 
kimsc yapamaz. Y akm isim
lerle taklitlerini ret eder. 

Sülcv111an J„c)'it 
.1 

isim ve etiketine 
dikkat [ediniz 

S. Fcrit (~ i FA) 
Eczanesi Hükümet s1ras1 

~ ~ Ba§röllerde : 
~ ~ HAYATIM SENiNDiR da ~ A y r l c a F k Dünya ~ d • ~ 0 S Havadisleri ~ :MI filminin unutulmaz yil 1z1 

~ ~ Il~ENE. DUNr 1E 
Wl FIATLAR ~ ~ „~~ ~ '111 

~ Hcrg·ün vc Her Seansta :•: 1 

~ ~ 25 - 35 - 50 Kuru§tur ~ ~ ~ 
~ ~ 

I~ SEANSLAR ~ 
Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15 ~ 

~ Per~embe: 13 - 15 Talebe seans1 ~ iJ 
"•

8 Cuma: 13 iliive seans1 "•: '1' 

fläve olarak Türk sahnesini ölmez eseri : 

Leblebici Horhor Aga 
;$EHiR TlY ATROSU sanatkärlarmm temsil 

ettigi büyük operet -- -

• • • • • 

b 

~ • 
' ' 



Sahife 4 

Nihayet:rr: ~italya - Habe§ 
Sava§1 Olacak m1? 

Ötey günkü gazetelerden 
biri "Allri„ imzasile "italya 
ve Habefistan arasmda sa
va§ olacak m1?„ adh bir bet
ke~ yazm1shr. 

Bu betkenin esash par~a
lar1 §Unlard1r: 

"Süel bak1mmdan, iki mem 
leket a~1k~a sava§a haz1rla
myorlar. Habe§istan 7 ilinde, 
yani Harrar, Ogades, Arassi, 
Bale, Sidano, Borrora ve 
Tigre' de seberlik ilun etmi§
tir. Aym zamanda Habe§ler 
en modern silählar1 olan ma 
kineJi tüfekleri, u~ka~lar1, 
zehirli gazlar da sava~ i~in 
toplamaktadirlar. Kral sm1ra 
yakm illeri gezmi§ ve sava§ 
dualari yap1lasm1 emretmi§
tir. 

italya 1911, 13 ve 15 s1-
mflarmdan 900,000 siläh al
bnda bulundurmaktad1r. Dü
zenli ordunun 3 tümeni ve 
siyah gömleklileri iki tümeni 
sava§a haz1r bulunmaktad1r. 
Dogu Afrikasma askar yol
lamalar1 11 ~ubuttanberi dü
zenJi olarak devam etmekte
dir. Bütün donanma, asker 
ve süel e~ya ta§1makta kul
lamlmaktad1r .1 

24,000 tonluk Koote Bi
anchalano, 12,000 tonluk 
Gange ve Colombo vapurlar1 
ile 20 ye yakm da büyük 
ta§1t gemileri de Afrikaya 
ta§1maktad1rlar. 

Tümenler gönderildik~e ye
nileri kurulmakta ve kendi
lerine 191 S te genel sava1-
taki numeruo ve bayraklari 
verilmi§tir. 

Afrikaya gitmeden önce, 
askerler, özel kamplarda bir 
antrenman devresi ge~irmek 
te ve ~adarda yatmektadir
lar. 

Süel ~evenler, Habe§ sava 
1ma ba~lanmas1 i~in 200,000 
askerin läzam oldugunu söy
lemektedirler. Öte yandan 
yagmur mevsiminin ge~me
sini beklemek gerekdir. 

Süel bak1mdan ilk ~arp1~
malarm Eylülden önce ba§la 
mas1 imkäm l oktur. 

"Gelecek dört ay icinde 
halyan-Habe§ davasmdan 
bogan bütün meseleler orta
ya ahlacaktir. Ayh§maum 
sonuncu sava§ ile bari~tan 

hangisinin üstünda tutulaca
gm1 gösterecektir. 

Diplomas1 yönünden: 
1 - italya 1906 da Fran

sa ve f ngiltere ile Habe§IS
ta~ hakkmda bir uzla§ma 
imza etmi§tir. 

2 - 1928 de Habe§istan 
ile bir dostluk andla§mas1 
yap1lm1§hr. 

3 - 7 sonkänun 1935 te 
Chibuti demiryoluna ortak
la~mak hakkm1 Fransadan 
almi§llr. 

4 - Gerek italya ve ge
rek Habefistan, uluslar sos
yetesinin üyelerindendirlerr. 

1906 tarihli uzla§manm hü
kümlerine göre, ltalya, fngil
tere ve Fransa devletlerin
den hi~ biri, önceden biribir 
lerine dam§maks1zm Habe
~istanda hi~bir i~e giri§emez 
ler. 

Bu ·sebebten, italyanm Ha 
be~istanda yapacag1 süel ha 
reketler, ingilterenin rizasma 
baghd1r. italya, mavi Nil kay 
naklar1n1n üzerindeki etki 
bal1eaine dokunmacbktan 

sonra, lngiltere, kcndi sömür
ga as1glar1 bak1mmdan bu 
hareketlere itiraz etmemek
tddir. Ancak lüzum gördü
günde 1906 tar1hli uzla§ma 
ya dayanarak kar§1abililir. 

italyanm fakri §Udur: 
Erite ve Somali sömürge

lerini tehlikede gördügü an
den ba§hyarak özgür dav
ranmak hakk1d1r. 

1938 halya - Habe§istan 
dostluk andla§mas1t'lda, an
lazmazhk olunca bir uzla§ma 
komisyonu korulacag1 yazah
yor. italya oruntkalarm1 ata
yarak adlanm 10 may1sta 
Habe§istana ve 14 Avrupa 
devletine bildirmi§ti. Habe
§istan da oruntaklar1m ata
m1§ bulunuyor. Fakat italyan 
hükumeti bunlarm Habe§is
tan uyrulugunda bulunma
d1klarm1 ileri sürerek itiraz 
etmi§tir. 

Bu komisyon Ualual hädi
sesini yoluna koyacakhr. 

Fakat italyan hükumetinin 
fikrine göre, bu hädise, ital
yan - Habe§ ilgilerinin ancak 
bir par~as1d1r. V c uzla§ma 
komisyonunun bu ilgileri, ye
ni bir esas üzerine kurmak 
i~in yetkesi yoktur. 

Y eni sonkänun 1935 ta
rihli Frans1z - italyan andla§
masmda, italyanm Chibuti 
demiryoUarma girmesi yaz1-
hd1r. Fakat bu andla§ma 
Habe§istanm bu demiryolu 
ile siläh ta§1mak hususunda
ki hakk1m kabul eden ars1-
ulusal statüsünü degi§tirme-

mektedir. 
Bugün Habe§istana giden 

silählar bu yoldan ge~mek
tedir. Son olarak Habe§ista
mn ulusal sosyetesi üyesi 
bulunmasi, öteki üyelere her 
hangi bir anla§mazhg1 orta
dan kald1rmak i~in i§e ka
rl§mak imkämmm vermek
tedir. 

ftalyada Habe§istanm bir 
~ok bölgelerinde hälä devam 
eden sönmürgenin uluslar 
sosyetesinin prensiplerine 
kar§l oldugu ve bu yüzden 
uluslar sosyetesinin bu i1te 
ancak bir gözet hakk1 bu
lundugu söylenmektedir. 

Uluslar sosyetesi 20 ma
y1sta toplanacak ve görü§ü
ne göre, yalmz uzla§ma ko
misyonu üyelerinin atamad1-
g101 kaydederek, yüklendik
leri i§i ba§armalaram dileye
cektir. 

Romanm fikrine göre, süel 
bir araca ba§vurmadan dip
lomasi yolu ile Habe§istan
daki rejimi degi§tirmek ka
bildir.„ 

Resmi ilan 
tarifemiz ---oo---i 1 ä n Mü§terilerimize 

On kurus ycrinc 
') ol 

dört kuru~ ! 
icra, tapu, sicil, ahkäm1 

§ahsiye ilänlannm beher sa
tmm dört kuru§a ne§retmek-

teyiz. ilän sahipleri gazete
miz idarehanesine müracaat 
edebilecekleri gibi kü~ük 

Kardi~ah hanmda (13) nu

marada ilän ~irketine de mü
racaat edebilirler. T enzilät
tan iatifade ediniz. 

( Halkm Sesi ) 

1. -

25 MAYIS 

\Esrar satarkell 
Tutuldu 

1 lng~lizler Bay Hitlerin söylevinden sonra ilgili 

Dün gece saat 18 de yan· 
gmlarda 9 Eylül panay1nn1ll 
arkasmda sab1kahlardan ke
~ekülluhh Ahmedin esrar 
safbg1 haber ahnmlf ,e lerin bir konferansa toplanmas1n1 dÜ§ÜnÜyor 

Roma, 24 (A.A) - lngiliz mahafiline göre Bay Hitlerin söylevi, en k1sa bir zemanda 
bütün ilgili devletlerin girebilecegi bir konferansta görü§ülmelidir. Hangi rneselelerin kota-

• i§aret edilen iki be§ kurllf" 
luk ile gönderilen Emin ,e 
Sami ismindeki adamlat' 
esrar satärken ara§brdl1 

memurlar1 tarafmdan yaka" 
lanm1§br. 

r1hp kotar1lm1yacagm1 anlamak i~in bu en eyi bir yoldur. Böyle bir konferansm bir Hol
landa §ehrinde toplanmas1 dü§ünülüyor. ingiltere ilk önce Berlindcn halk beraberligi ve 
diger beraberlip sözlerinin aydmlahlmas1m istiyecek ve barJ§ andla§masmm hangi madde-
lerin uzla§ma yoluyla degi§tirilmesini istedigini soracakhr. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ llhdd h.uitl lbUill lbutd it;,dl 11.„tl II d l!Md bbdU IWUU 1 !dll hhdll h1itlll Ba§hakan1md ingiliz hava bakan1 radyoda 
bir söylev verdi 

Londra 24 (A.A) - lngiliz hava bakam Lodonderi rad
yoda yeni hava programtm anlatarak, bu progranun Hitlerin 
söyievine bir kar~1hk olarak anla§1lmamasm1 ve ingiliz siya
setinde her hangi bir degi§ikligede bir beldek olm1yacagm1 
söylemis ve program 1923 te kararla~hr1lan savga siyasa
smm yeritilmesinden ba§ka bir§ey degildir dcmi§tir. 

Adapazar1 ~arbayl1k kurulu
nun verdigi kararlar 

Adakazar 24 (A.A)- ~arhayhk kurulu sunomol toplana
rak gen-rlige spor yeri olarak ayrilan ve sonradan Cumhu
riyet alam yap1lan ~arbayhk arsasmdan 10 bin mctre ycrin 
2500 liraya kültür bakanhgmca yap1lacak orta okul kuray1 
i~iu sablmasm1 ve almacak paranm da C.H.P. ilce yönetim 
kurulunun istedigi okuma kurayma yard1m olmak üzcre 
partiye verilmesini kararla~hrm1§br. 

~~~ ::~ ~ ~ [•] 
111u IJ 

1 d [( 

haftas1 Eski§ehirde k1z1lay 
Eski§chir 24 (A.A) - K1z1lay haftas1 dün binlerce halkm 

öönünde söylevler verilerek a~1lm1~br. Okullanm1z bir ge~it 
yaphlar ve alk1§land1lar. Gece subay yurdunda bir balo 
verildi. 

Tecim ve endüstri kurultay1 
~al1§mas1na devam ediyor 
~-------------~·OO:>O---~~~~~~~~ 

Ankara 24 (A.A) - Te-
cim ve endüstri kurultay1 
genel sekreterliginden bildi
rilmektedir: 

· 1 - T ecim ve endüstri 
komisyonlzn bugün de ~ah§-
malarma devam etmi~lerdir. 
Bunlardan tecim borsalari 
genel i~ini bitirerek rapor
larm1 heyeti umumiyeye 
sunulmak üzere genel sek-
reterlige vermi~tir. 

2 - T ecim odalari kanun 
ve nizamname komisyonu 
bu sabah ~ali§malarma de
vam etmi§ ve raporlarm1 
haz1rlam1ya ba§lam1§hr. 

3 - Dilek ve standardi-
1.asyon encümenler nk§am 
ge~ vakta kadar ~ah§malan
na devam etmi§lerdir. Stan
dardiza~yon encümceine ta
nm i§leri umum müdürü bay 
Abidin i§tirak etmi§ ve en
cümen iiyelerinin suallerine 
~ok k1ymetli izahatta bulun
mu§tur Bu encümenlcr rapor
larm1 yarm d1lek encümenine 
vereceklerdir. 

4 - Yarm saat 10 da 
heyeti umumiyc toplanarak 
encümcnlcrdcn geien rapor
larm tctkikine ba-?hyacaktir. 

Pire Liman1nda Bulunan Bir 
Petrol V apuru Y and1 
------~------------oo••tx>-----------------

Atina, [Hususi] - Pire 1 tebar denize athyarak kara-
limanmda petrol yüklü ola- ya ~1km1§lnrd1r. 
rak bulunan 3500 tonluk Ka-
terini vapurunda yangm ~1k
m1§hr. 

Ate§in petrol §irkctinin de 
borularma sirayet ettigini 
zanneden Pire halk1 büyük 
bir telä§a dü§mÜ~tür. 

imdad gemilerinin yeti§me
sini bekliyen süvari ve Üfl: 

tayfadan ba§ka bütün müret-

SON DAKIKA 

Vapurun suvarisi, ikinci 
kaptan ve vaprda bulunan 

kari§ile Petrol §irketinin bir 
memuru ag1r surctte yaralan 
m1§lard1r. 

Y angm bacadan f1rhyan 
bir k1v1lc1m111 petrollarm bu 

lundugu dcpoya dü§mesinden 
~1km1§hr. 

111• lf 
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Manisa baglar1n1n kükürd 
ihikar1 yap1ld1g1 hakk1ndaki 

§ikayetle.ri 
Ankara 25 (Hususi) - Manisa bagc1larmm kükürt ihti

kär1 yap1ld1g1 etrafmdaki §ikäyetleri Tecim ve endüstri 
odalar1 kurultay1 dilek komisyonunca nazar1 itibara ahn
m11tir. 

Mersin C. H. 
Partisi 
---.~ .. --

Kururultav dcJco·csinin 
ol b 

bi r söv Jcvi 
.1 

Mersin, 24 (A.A) - C. H. 
Partisinin dördüncü büyük 
kurultaymda ilimiz delegesi 
olarak bulunan doktor Muh
tar Berker dün gece Mersin 
Halkevinde bir konu§ma yap
mt§ ve Kurultay hakkmdaki 
duyu§lar1m i~ten ve heyecanh 
bir deyimle anla~mt§ ve son
ra yeni parti program1m 
uzun uzad1ya izah etmi§ ve 
ilimize ilsili dilckler üzerinde 
KuruJtayca ahnan önemli 
kararlan bilciirmi~tir. 

Bu toplanhdn parti ve 
halk ba§kam ve üyeleri ile 
bir~ok Bayan ve ßay haz1r 
bulunmu§lard1r. 

Bu konu§manm arkasmdan 
Halkevi muzik kolu bir kon
ser vermi§ toplanb ~ok eyi 
bir hava i~inde bitmi§tir. 

Bi~akla 
Yaralanm1§ 
Dün saa 11,30 dn Kerner 

caddesinde Aziziye karakapu 
su caddesinde otnran kahve
ci Bekir oglu Receb ile Te-
pecikte oturan ve kemer 
caddesindc herber Ahmet 
Remzi dükkänmda ~irak ~ev
ki oglu Ahmet arasmda 
dükkänlarmm önlerini sula
maga mahsus süzge~ yüzyün
den ~1kan kavga sonunda 
Receb Ahmedin bo~ yerinden 
~aln ile yaralam1§br. 

Ahmcd hastahaneye kal
d1rhm Receb de tutularak 
tahkikata ba§lanm1§br. 

- Ba§taraf1 1 incide -
~ah§malar ba§lam1§ ve gülll" 
rük muhafaza genel kumall" 
danhgmm önayak oldugu bd 
girgi son aylarda bir ya!'1f 
halini alm1~hr. Bugün pob5" 
lerimiz, diyanet i§lerinde ~a
h§anlar, kültürcüler, eczaCI" 
lar her ay ayhklarmdan ka" 
zan~lanndan birer para afl" 
rarak kurumumuze vermek" 
tedirler. Sporcular1m1z da 
özel ma~lar yaparak bunlartll 
üretile bir u~ak almaga ka" 
rar vcrmi§lerdir. fzmir köY" 
lüleri izmirin Dirik ilbay1 ge" 
neral Käz1m'm yönemesile 
köy büt~elerinden ay1racak" 
lar1 bir para ile iki y1l i~in" 
de bir "lzmir köylüleri u~ai1" 
almak i~in sözle§rni§lerdir. 

Avrupadaki talebemiz: J<u" 
mun ~imdiye kadar yeti~tir
mi§ oldugu talebenin say!s! 
13 ü münendis, :6 si ögret1C1 

olmak üzerc 19 u bulmu~tur· 
Arsmlusal hava federasyon11 

nun 35 ci üyesi arasmd• 
yedi y1Jdanberi buJunmakt• 
olan kurum bu f ederasyonull 
933 ve 934 d~ Kahirde Va: 
§ingtonda yapmt§ oldugu ik1 

toplanbya i§tirak etmi§tir. 

Yunanistands 
- Ba§taraf1 1 incide -

jimler yalmz firkalarm ariu" 
su ile dcgil, fakat bütün bit 
milletin istegi ile degi§ebi~i~· 

Yunanistanda re jim degt~ 
mesi meselesinin Yunan all~ 
leti tarafmdan pek yak1nd• 
istenecegine eminim. 0 za" 
man vatamma hizmet et01e1' 
te tereddüd etmeyecegirOi 
fakat tekrar ediyorum: 811 

yalniz yap1lacak intihabatl.• 
drgil, fakat umumi bir re"/1" 
amle ve bütün Yuanan 01il" 
letinin arzusu ile oldugu ta1' 
dirdedir. „ 

CASUS LAVRENS 
-----------------------oooo------------------

Kaza neticesinde mi yoksa dü~: 
manlar1 taraf1nda m1 öldürüJdil 

Paris (Radyo) - Londra- fakat yabancl ajanlar tar•" 
dan haber verildigine göre, fmdan zehirlenmesi neticesill" 
Arabistanm ta~s1z krah diye de öldügünü bildirmektedit" 

amlan me§hur casus Lavren- ler. . 
sin ölümü hakkmda büyük Londra zab1tas1 Lavrenfl 
bir kutum1yet muhafaza edil- zehirliyen yabanc1 ajanlar•tl 
mektedir. izi üzcrindedir. Yabanc1 g•: 

ßu i§e ~ok ehemmiyet ve- zeteciler Lavrensin ö)medif 
ren ecnebi gazetelerin muha- hakkmda ~1kar1lan rivaye 
birleri öliimiinün bir motörsik- lerin de as1ls1z oldugull~ 
let kazas1 neticesinde degil, ~ünki,ölümünden sonra 08

"0„ 
.-„-„•••••••••••••••••••••• I edildigi salonda hususi all. 

:. Okurlarimizai saadesi olanlarm girebildi" 
• • gini söylemektedirler. ~ 
: Bugündcn itibaren Her • __ ..... _... ............... -. ......... --
: gün paras1z olarak sundu- i --r L 'f eJcf<>fl 
• V f 1 • ...~ • gumuz roman orma arm1 : ~· i gazete sabc1larmdan (Hai- : . 

: km Sesi) :le birlikte iste- : . NO• 
: mcgi unutmaym1z. F orma-t;! 
: lar1m1z1 paras1z vermiyen : 
: sahc1y1 lütfen idarehane- : 

i• mize bildiriniz. _ _ i J „„„„ .............. .... 


