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Sahib ve Ba1muharriri 

Sll{l{I SANL.I 
IDAREHANES1 

lz111ir Birinci BEYLER 

SOKAGINDA 

Dercedilmiyen evrak iade 

edilmez 

Ne1riyat Ämiri SIRRI SANU 

ABONE SERAiTi 
Seneligi 7, Alb Aybg1 4 

Lirad1r, Günü Ge~mi' 
Nüshalarm Beheri 

15 Kuru1tur. 
( Halk10 Sesi ) Matbaas1nda 

Basdm11br 
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ACARLAR SILAB ISTIYOR 
1n kurultay1 üyelerinin An ~ehrimiz öntük müzesinden 

ltarada yaphklar1 gezmeler k1ymetli altmlar ~abnd1 
Ankara 28 (A.A) - Ba- Baymd1rhk Bakanligmm ~--------~--·---OOOO~---------------

.1 kurultay1 üyeleri bugün ziyareti esnasmda Ali <;etin• 
kaya merdiven sahanhgmda 
kar§ilamak suretile basm ku-

J\}t1nJan <;alarak sarrafJara satan n1üze an1-
tde önce yüksek ziraat 

•titüsünü ve <;ibuk baraj1-
ha r 1nen1u1·u tevkif edildi 

iezmi1lerdir. 
Oyeler enstitilde tar1m ba-

~ehrimiz Öntük müzesin- : 
de mühim bir h1rs1zhk vak'a-

de yakalanm1§ ve isticvap edil 
digi zaman altun ~ald1gm1 ve 
bunlar1 Arastada sarraf Pe~o 
ve Leona sathg1m söylemi§
tir. 

·~1 Mulilis Erkmen ile ens
rektörü tarafmdan kar

nrn1§ ve konferans sa!o
nda tar1m bakant kendile
e enslitünün kurulu§U esa
\'e ayrild1g1 fakültelerlc, 

1•~rnasmda güttügü amac1 
iltnu~tir. 

8u~dan sonra gurup gurup 
titünün muhtelif k1s1mla
itziJmi~ ve oradan ~1buk 
taj1na gidilmi§tir. Ögle 
. efi Orma ~iftliginde yen-

\'e yemekte bas1m genel rultay üyelerine kar~1 yakm 
tnat Nedim Tör ~iftligin aläkasm1 göstermi§ ve ken-
t~~l~~~nu anlatm1§, ~iftlik dilerile muhteiif mevzular 
l(toru ve Kastamoni say- üzerinde görü~mü~tür. 

_.. B. Tahsinde ~iftligin Burada, in§aat dairesi ge-
~lad1g1 alan zeriyatm ~e- nel direkörü Razi tarafmdan 1 

11 aga~lama i§i ve bugüne 
~ar dikilmi§laga~larm var-
ti rniktar ve muhtelif cins
koyun üretiminden alman r •teler etrafmda rakamlara 

>'anan izahat vermi§ ve 
kara bira fabrikas1 gezil
tir. 

c~rek barajm gezilmesin
t 
k~e gerek orman ~iftligin-
k1 Yemekte Tar1m i§leri 
b •n1 Bay Muhlis Erkmen
ilz1r bulunuyordu. <;iftlik

ll dönü§te dogruca Devlet 
llesinde yeni yap1lm1§ 

~ 11 Baymd1rhk, Ekonomi, 
~akanhklar1 binalar1 ge
lftir. 

t,;ii 
IJ1u11f 

Sivas - Erzurum hattmm in
~aat safhalar1 ve bugün va
r1lm1§ olan noktalarla onü
müzaeki y11lar yap1lacak k1-
s1mlar hakkmda izahat ver-
mi§tir. 

Yine burada misafirlere 
dondurma illram edilmi~ ve 
basm üyeleri kendilerine 
kar~1 gösterdikleri aläkadan 
dolay1 baymd1rhk bakanma 
t-.:§ekkür ederek ayrilm1§lar
d1r. 

Kurultay üyeleri baymd1r
hk bakanhgmdan sonra eko 
nomi ve sü bakanhklarm1 
gezmi§ler ve bütün bu gezin 

,~,, 

11.„~1 

[ Sonu 4 üncüde ] 

s1 oJmu§tur, Vak'a hakkmda 
ald1g1m1z maliimat §Udur: 

Müze müdürlügü bir za„ 
mandanberi müzedeki k1y
metli altmJarm eksildiginin 
farkma varmt§ ve ara§hrma 
yapmaga karar vermi§tir. 
Ara~hrmaya memur edilen 

emniyet müdürü bay F eyzi 
ve Kültür direktörü bay Hik 
met Evvelä memurlarm ev
lerinde ara§hrma yap1lmas1-
m istemi§lerdir. 

Ara§brma yap1hrken bir 
taraftan da müze ambar mc
muru Esat sarho§ oldugu hal 

11~11 
11„„11 

italya 
-·-· Afrikava askcr scYkJ 

vat1na devan1 
ol 

• 

edivor _, 

llterika bir arsulusal ekonomi 
onferans1 toplamak istiyor 1 

top)anmas1 i~in 

Paris (Radyo) - Romadan 
1 haber ahnd1gma göre, 24 ün 

cü f1rkaya mensup 1900 ne-
1 fer, 96 zabit ve 2 general

dan mürekkep iki alay Afri
kaya gönderilmi§tir. 

- · '!Jw---

Münihte 
Yahudi 
Aleytarl1g1 •• 

Londra (Radyo) - Berlin 
den haber veriliyor : 
Münihte bazi kimsele~, Ya-

hudiler aleyhinde §iddetli 
1 nümayi§ler yapm1§lar ve bu 

meyanda bir~ok yahudileri 
yaralam1§lard1r. 

Hükiimet bir~oklarm1 tev
kif etmi§ ve tahkikat yap1J
masm1 emretmi§tir. 

t • • b b f 1§ ba§mda geymek i~in . sana ve IS~I er a 1na. en saglam yerli mahndan 
~lfte dikifli bütiln · tulum 260 yar1m tulum 150 caket ve pantalon 280 kuru§tur. 

Arzu edenlere 1smarlama yap1hr. Magazam1zm levhasma dikkat ediniz. 

~hmet ve As1m büyük elbise fabrikas1 
ESK1 BITPAZARINDA NO. 15-1 7 TELEFON NO. 2042 

fki saraf tutularak istivcab 
edilmi§lerdir. ltkdevre hi~ bir 
§ey söy)emek istimiyen saraf
lar sonradan Easaddan al
d1klarm1 ve satbklarm1 itiraf 
etmi§lerdir. 

Haz1rlanan tahkikat evrak1 
dün adliyeye verilmi§ ve 
Esad tevkif edilerek ceza 
evine gönderilmi§tir. 

Saraflar hakkmdaki tahki-
kata gayri mevkuf olarak 
devam edilecektir. 
[•] [•J [•] 

Graf Zeplin 
Balonu 

~lü~kül \'aziyette 
BuJunuvor 

,.; 

Paris ( Radyo) - Fastan 
alman haberlere göre San' a 
daki telsiz istasyonu " Graf 
Zeplin „ kabili sevk balonun 
dan bir tesiz almifhr. 

T elsiz balonun Laro~ üze-
rinden u~arken saat 20 de 
gönderilmi~tir. 

T elgrafta motorlan ta§l-
yan sepetlerin birinde bir 
anza ~1khgm1 ve derhal yere 
inebilmek i~in ispanyamn 
Sevil §ehr!nde haz1rhklak 
yapdmasm1 istiyordu. 

1Bay Baldvinin 
önemli bir 

söylevi 
Londra (Radyo) - Bay 

Babvin Albert-Hall de muha
fazakär kadmlar kurumu 
binas1 önünde mühim2bir 
söylev vermi§tir. 

Bay Baldvin bugün bütün 
ulus ve memleket i~in sulh 
meselesinden daha önemli 
bir i§ olm1yacagm1 söylemi§ 
ve ingilterenin sulhun kuv
vetlenmesi i~in uluslar ku
rumunda sarfettigi gayretleri 
i§aret etmi§tir. 

Bay BaJdvin söylevinin so-
nunda §U sözleri iläve et-
mi§tir. 

"Dünya ve bilhassa Avru
panm bart§a ihtiyac1 vard1r. 
BarI§ anla§malanmn bir ta
rafh bozulmas1 ban§ i~in 
büyük bir tehlike olabilir. 
Eger Avrupa medeniyetinin 
oldugu gibi kalmas1 arzu 
edilirse, kollektif bar1§ an-
la§malar1 yapmak zarureti 
vard1r. Avrupa yeni bir sa
va§a imkän b1rakm1yacakhr. 
Ve eger öyle bir äfet ~1ka
cak olursa, bütün Avrupa 
onu basbrmak i~in elbirligi 
ile sald1ran10 s1lählarm1 elin
den birakbracakbr. 

. 

A. Cevdetin cenazesi bütün. 
bas1n ailesinin 

kald1r1ld1 
i1tirakile 
• • • 

Ankara 28 (A.A) - Ölü
mü bütün basm ailesinde ve 
yurdun bütun okurlar1 tara-

·General Kondi
lis Metaksas1 

dava etti 

GENERAL KONDiLiS 
Atina (Hususi) - General 

Kondilis gezetecilere yapbg1 
bir diyevde: "Muhalifler iste-
dikleri kadar protesto yag
d1rsmlar, istedikleri kadar 
beyannameler ne§retsinler 
hükiimeti yürümekte oldugu 
istikametten ~eviremiyecek
lerdir „ demi§tir. 

General Medaksas, gaze
tesinde isyamn ba§lad1g1 za
man general Kondilisin har
biye bakam s1fatile isyamn 
tenkili i~in ittihaz ettigi ted 
birleri takbih eder surette 
yazilar yazmakta oldugundan 
Kendilis tarafmdan aleyhine 
dava a~1lm1§b. 

: fmdan i~ten bir ac1 ilc kar
§tla§an Ahmed Cevdetin ce
nazesi bugün basm kurultay1 
miinasebetile Ankarada bo
lunmakta olan bütün gazete· 
cilerin ve onu yakmdan se
ven ve tamyanlarm iftiraki)e 
kaldir1lm1§b r. 

Ahmed Cevdetin namaz1 
k1hndiktan sonra tabutu ba
~mda bu büyük ölünün en 
eski mcslek ve hayat arka-
dafl Ahmed 1hsan T okgöz 
bir söylevle onun hayatindan 
ve yüksek meziyetlerinden 
bahsetmi' ve habras1n1 taziz 
eylemi1tir. 

Ahmet ihsan Tokgözden 
sonra muallim Halid, gene 
emektar gazetecilerden Ce
läl Davud ile Mecdi Sadret
tin söyledikleri söylevlerle 

· Ahmet Cevdeti kaybetmekle 
basm ailesinin duydugu ac1yi 
anlatm1,Iard1r. 

Müteakiben Ahmed Cev
cetin tabutu meslek arka
da§lannm ve sevdiklerinin 
omuzlar1 üzerinde Hac1 Bay
ramdan <;ocuk koruma ge· 
nel merkezi önüne kadar 
getirilmi§ ve burada otomo
bile konularak Cebeciye gö
türülmü§ ve orada gömül
mü§tür. Cenaze merasiminde 

i~ i,leri Bakan1 ve Bas1n 
kurultay1 ba§kam Bay Sükrü 
Kaya, Tar1m Bakan1 Mublis 
Erkmen haz1r bulunmut ve 
polis, jandarma müfrezeleri 
i,tirak etmi§tir. Ahmed Cev
detin tabutuna ~ükrü Kaya, 

(Sonu 4 üncüde) 
11A„uH1tuu -•••utu11u11n....--111t1111111111111n1n11111111111111111111nnn11M111t11nt•~-----

Duman Att1nyormu1 ! .. 

- izmirde senin oglam gördüm, ortabga duman att1nyorduf 
- Sahi mi be? 
- V allahaf Tanzifat ameleai olmUf, sokaldan 1tlpiriiyordu! 



Sabife 2 

Firka kumandam bu gece 
23 üncü alaymm da buraya 
celbile 9 Tammuz sabah1 
taze kuvvetlerle tekrar hü
cum edilmesini §imal grupu 
kumandanma teklif etmi§ti. 

Ayni gece 8-9 Agustos 
gecesi karargäh1 umumi ~i
mendüfer §Ubesi müdürü Al
man kaymakam1 Potrih mu
avinile beraber Koca~imene 
gelmi§, Kurtge~idinden itiba
ren Conkbaymna kadar ce
nubda bulunan mmtakamn 
kumandanhgma memur oldu
gunu bir firka emrile 4 üncü 
ve 8 inci firkalara, Koca
~imen Conkbayari hattmda 
bulunan bütün alaylara ve 
k1talara teblig etmi§ fakat 
Anafartalar grubu kumanda
nhg1 bundan malumah olma
dagmdan 8 inci f1rka dog
rudan dogruya 'grupa mer
but addedilerek Potrih beyin 
emrinda birak1lmam1§, 9agus 
tos ak§am1 Mustafa Kemal 
bey bizzat Cektepesinde 8 
inci f1rka karargähma ' gide
rek emir ve kumandadaki 
kar.§1khg1 berteraf etmi§,grup 
kumandam, Conkbayirma ge
linciye kadar, 8 inci firka 
.§imal grupu kumandanmdan 
emir alm1§hr. 

iNGiLiZLERiN Ü<;ÜNCÜ 
CONKBAYIR 
TAARRUZU 

Ertesi gün [ 9 Agustos ] 
ingilizler Gonkbay1rmda ü
~üncü taarruzlar1m yapmt§lar 
dir. Taarruz ü~ koldan yap1l 
mt§br. Birinci kol 3 liva (12 
tabur) j bir dag bataryas1, 
ikinci kol 3 liva bir dag ba
taryas11 üeüncü kol be§ 
tabur. 

Birinci kolun vazifesi, Conk 
tepesini i§gal. ve muhafaza 
ederek tutulan hath cenuba 
dogru geni~le§mek ve tah
kim etmek. 

ikinci kolun vazifesi, Be
simtepe ile Abdalbarma ta
arruz etmek, 
Ü~üncü kolun vazifesi,Ag1J 

§imalinden Besimtepeye taar
ruz etmek, "'as1l hzcumu bu 
kol yapacak, digerleri bu
nunla hareketlerini tevhid 
edecekler. 

9 Agustos sabah1 4,30 da 
ingilizler kara ve gemi top
larile 45 dakika hücum saha 
sm1 §iddetli bombard1man 
ettiler. ikinci kol Besimtepe 
yc taarruz ederck hatti balä 
y1 i§gal etmi§ti. Fakat ü~ün
cü kol, gece karanhkta yo
lunu §3§1rm1§ olduguudan 
fundalklar arasmda dag1hp 
vakit kaybetmi§ti. 

Bu yüzden Conkbay1r gar 
bmdaki Agil civarmdan daha 
ileri ge~ememi§ti. Bu gece, 
bizim tarafa gönderilen 23-
~üncü alaym 3 üncü taburu 
tarn zamanmda yeti§erek ö
teki alaylar1 takviye etmi§, 
k1taahm1z mukabil hucum
lara dü§man taarruzlarm1 def 
etmi§ler ve Besimtepedeki 
top~uyu gü~halle muhafaza 
edebilmi~Ierdir. 

Bugünkü muharebe 4 üncü 

( Halkm Sesi J 

f1rkam1zm topc;ulari müess'ir 
ate~lerile dü§mana pek ~ok 
zayiat verdirmi~ler, ingilizler 
bu muhrip ate~in altmda ba-
rmm1yarak fk1smen yama~ar
dan a§ag1 derelere inmege 
mecht!r olmu§lard1r. Dü§ma-
nm bu geri gidi, 4 üncn nr
kadaa ghrülerek 8 inci f1r
kaya telefonla haber veril-

~ :c 
0 = e ~ tP 
Q. I» .... .... .... 
~ ... .... = He 'ap 
Muallim talebeden birine 

sordu: 
- Yarim~, on allida s~ 

kiz arasmda ne fark var? 
Talebe dü§ündü. ~foalllm 

tekrar etti ~ 
- MeseJa sana bir porta- 1 

kalm yar1s1 ile, on alhda se
kizini versem hangisini ahr
sm? 

- Müsavi ef~ndim, hangi 
sini olsa <lhrnn. 

-- Aferin. 

Osmanl1cad n 
TÜRK<;EYE KAR!j'ILIK

LAR KILAVUZU 

i 
ihtiläs - A~fl a§1rim 
lhti~l etmek - Karma§

mak, görü§mek 
ihtimäl - iktimal 
iktimam - Kay1t, özen 
ihtimam etmek - Kay:1d-

lamak. özenmek 
lhnras ~Bak: H1rs) 
ihtiraz - <;ekime s~kmma 
ihtin: e't:met - Sakmmak 
Muhteriz - Sakmgan, r.e-

kingen 
Ahtisar etmek K1saltmak 
Muhtesar - K1sn.k 
ihtis~.!' ~ Uzug 
Mutehass1s Uzmam 
ihti~am (Bak: D ebdebe) mi~, mukabil hücum yapil

mas1 söylenmi~se de verilen 
zayiattan ve zabitanm azh 

Bu arahk Salamonun oglu 
oglu .itirsz etti ~ 

1 GörJ~cm 

gmdan askerin kuvvei mane
viyesi hozuldugu i~in muka
bil taarruz yapilamam1§hr. 

24 üncü alay kumandam 
bizzat avc1 hatbnda ef rad1 
bücum ettirmege ~ah§mI§Se 
de muvaffak olamam1§br. 

F1rka kumandamnm 2S cü 

- Ben portakalm yansm1 
almm, önalbda sekizini al-
mam, 

- Neden? 
- On altida sekizini ahr-

sam, portakal suynun ü~ ~ey 
'regini kaybederim. 

<;uval 
l.abit, ncferleri talime ~1ka

ra~akb. Y oklama .vaptl. Bir 

lhtiva - Kapsa 
ihtiva etmek - Kfip samak, 

alm'lk, i 'rine almak 
lhtiya~ - ihtiya~ 
ihtiyar (Ya~h anlamma) 

ihtiynr 
ihtiyar - Iste 
ihtiyari is tend 
ihtiyar - Katlanrnak 
ihHyar (Bak= irade) 
ihtiyat - 1-Sakm·. i }'e-

alaym kamilcn gönderilmesi 
hakkmda §imnl grubu kuman 
danhgma yapbg1 rica kabul 
ederek grubun son ihtiyah 
olan bu alaym öteki tabur
lari da gönderilmi§, 8 inci 
f1rka kumandamml kedisine 

nefer cksik is\mlerile ~ag1rd1 
ve na.mevcut olan anla~1ld1: 

1 dek 

taze ve din~ iki alay veril
digi halde dü~mam Conkte
peden dolay1 muahaze ietml.§ 
taaruuzun hemen yap1lmasm1 
istemi§tir. 

8 incl f1rka kumandam, 
cephedeki diger taburlarm 
ate!1i ate~i himayesinde 24 
üncü alaym 2 inci taburile 
mevzii bir hücum yahmi§br. 
Evvelce de tecrübe edildigi 
gibi, böyle bir k1s1m ve az 
kuvvetle yapilan mevzii hü
cumdan beyhude ~ayiattan 
ba§ka bir o C(;c almmam1§-
br. Fakat ingilizler de taar
ruzlarm1 müttehiden yapma-
d1klarmdan, taraf1m1zdan ya
pilan kanh mukabil taarruz
larm da tesirile hedefJerine 
varmam1~lar, bir ~ok zayiata 
mal olan hiicumlar1 akim ve 
tapelerin hatt1 balälar1 eli
mizde kalmi§hr. 

Bugün de 29 ingiliz tabu
ru dört l'ürk alay1 kar§tsm
da ( 12 tabur ) hi~ hir §CY 
yapamamt§hr. 

Lar§erin kitabmda Conk
baymnda ingilizlerin yaphk
lar1 taarruzlar hakkmda ~u 
tafsilät var; 

" f ngilizler 7 Agustosta 
sabahleyin taarruza ge~tiler. 
Anzaklar geceleyin yaphk
lar1 takarrüp yürüyü§üile bit-
kin bir hale gelmi§lerdi. Ko
dacimene mütevecih s1rtlar1 
hrmamrlarken, mukabil s1rh 
takiben Kumtepeden gel
mekte olan 9 uncu Türk f1r-
kasmm kolba~1Iarma ~atm1§
lard1. Sabaleyin vukubulan 
muharebede Aznaklar mu
vaffak 0Jamam1§ ve Conk
bay1rm1 ele ge~irememi§ler
di. 

[ Arkas1 var ] 

Salamon„. 
Nerede? Nerede? Nerede? 1 

Saga bakhlar, yok. Sola 
ba.khlar, yok. 

Zabit k1hcm1 ~ekti ve ter
sile, bah~edeki erzak ~uval
larma vurmaga ba§lad1„. 

Bu arahk, bitimi digerle
rinden farkh bir ~uvala s1ra 
gel!nce, ~uval heyecanla k1- ' 
m1ldad1 ve ezgin bir ses 
~1kb : 

- Vallahi, billähi Salamon , 
bu ~uvalda degil !„. 

Olarnaz ! 
Muharrir ile münekkit ara• 

smda: 
- Azizim, piyesiniz haya

ta, hakikate uymuyor„ 
- Neden? 
- N eden olacak, ilk per-

deden son perdeye kadar, 
lrndm, mütemadiyen koca
smdan para istiyor •. 

- Elbet istiyecek.. Bütün 
kadmlar böyledir .. 

- Böyledir amma, koca• 
s1 da her isteyi§inde veriyor„ 
Zannederim ki hi~bir erkek
te böyle degildir ! 

J)ilsizlcr 
iki dilsiz, i§aretle kavga 

ediyorJard1. 
Biri i§aret etti : 
- Senin namussuzlugunu 

hayk1racag1m .. . 
Öteki ayni §ekilde muka-

1 
bele etti : 

- Sakm ha, konu kom~u 
duyar ! 

kiral1k ev 
Kar~1yakada Kemalpa§a 

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

Y az1n s1cag1ndan korkmay n1z 
Kt§ID ismmak i~in belki kömür zahmetini ~ektiniz, fakat 

yazm, s1caktan i§kence ~ekmiyeceksiniz ~ünkü, elinizde, ce
binizde gezdirebileceginiz, masamzm, yatagm1zm kenarma 
ili§tirebileceginiz mini mini ve zarif bir el vantilätörü her 
saat i~in imdadm1za yeti§ebilecektir. 

Sat1§ yeri: izm·rde Suluhan 
civar1nda [ Hüseyin Hüsnü ] 

ticaretanesidir 

l\11iyatkfir __: Sakmh 
ihtizaz -- Titreme 
ihtizaz etmek Titremek 
ihya etmek - Canland1r-

mak 1 diriltmek 
ihzar etmek -Haz1rlamak 
ikame etmek - <;ekmek 
ikame etmek - Koymak 
ikame etmek - A~mak 
fkame etmek - Getirmek 
ikqmc ctmel< - Y erine 

koymak, ge~irmek 
ikamat etmek - Oturmak 

egle~mek 
lkametgän - - Knut 
ikan - Sagbili 
ikaz elmek Uyarmak 

uyand1rmak 
Müleyakkiz 

teHk 
Uyamk, 

ikbal - Olcay, erge 
ikdam etmck (Bak: Cehd) 

Dü~ürmek 
iklil - ia~ 
lklim - iklim 
h<mal etmek Bütünle-

mek, tamlamak, tümlemek 
ikna etmek - Kamtmak, 

band1rmak 
ikrah, istikrah - Tiksinc; 
ikrah etmek, ._stikrah ct

mek - Tiksinmck 
ikram (izaz) etmek - '\~ 

g1rlamak 
ikrar emek (ßak: itiraf) 

Söylemek 
ikraz - Ödün~, ödün~ 

verme 
ikraz etmek - Ödünc; ver· 

mek, borc; vermek 
istikraz - Bor~ bor~ al-

ma 
lksir - iksir 
iktibas etmek - Almak 
iktidä etmek- Uymak 
iktidar - Erk 
Muktedir Erkmen 
Mevkii iktidar - Erke 
iktifa etmek - Y etrinmek 

yetsinmek, yeter bulmak 
iktiham etmek - Gögüs 

germek, üstermek 
iktiran etmek - Yakla~-

mak, (karara) baglanmak 
iktisab - Edin~ 
iktisat etmek - Edinmek 
Müktescbat - Edin~ler 
i~tisad (Ba: Tasarruf) E-

konomi 
iktisad etmek (Bak: Ta

sarruf etmek) 
iktisadi - Ekonomik 

(Arkas1 Var) 

ir~···~Ji:..~~ 

~ z Dilimizi ~ 
~ g e e i ~ 
~ Ht:.RGÜN 5 KELIME ~ 
lt NE~REDECEGIZ ~ 
~ - 11 inci Liste - U 
~ 1 - Müzakere - Gö- ~ 
~ rü§me, Göril§Ü ! 
~ Örnekler: 

1
1 - Bükre~ görü~melerin
den sonra.1. 
2 - Bu i§ i~in daha hi~ ll 
bir görü§üde hulumnndtk. U 

29 MAYlS 

F1rsat 
Bir tarah yeni a~1Jan 20 

rpetrcli~ Kerner tramVl)f aä„ 
desine bir taraf1 eski Kerner 
caddesine ve diger yÜzü de 
Elvan sokagma nazir ~ehriP 
en k1ymetli yerinde her biri 
125 ~er metre murabba1 iki 
kö§e arsa sabhkbr Almak 
istiyenlerin ayni cadded' 
Halk eczanesi yanmda tahmf~ 
Bay Etem müracaat etmelt 
ilän olunur, 
~·-=:o~~~~,A.ioc..:Äi~~~~--""' 

. ~ 2 - Müna.ka§a - Ay- ~ 

~I Örnek, Bu iki adam b::~ Hi 
smda her ayb~ma, kavga- ll 
ya var1r. ~ 

'11 Mün~Ra§a etmek - Ay- ~ 
ll h§mak ~ 
~ 3 - Teatiyi efkaretm~k q 

izmir birinci icra memilr" 
lugundan: 

Riza Ef. ile zevcesi Hur1-
ye hammm Seher hammdaii 
edün~ alJ1~lan paraya mü" 
kabil alacakhya ipotek eyle
dikleri kar§iya Osmanzada 
mahalle11inin birinci i:ifüzel !16" 

kagmda 12 No. lu kapudatt 
i~eri girilince bir miktar pla
ka dö~eli ta§hk ve saga bir 
oha ve kar-?1da bir oda oda· 
nm yanmda mtltbak k1smtna 
ge~illr bir miklar arahk ve 
ileride mutbak ve ~ama§tr 

mahalli ve tulumba ve baH; 

' ~ - Ovla§mak n 
~ 'f.eatiyi efkar - Oyla~ma U 
ft Ornek: Uzun uzad1ya oy- ~ 
~ la~madan sonra, istediginiz U 
~ gibi karar verebildik. ll 

4 - Efkär1 umumiye - ll 
. Kat 10y -Kamug oy'dan- ~ 
Ornek: Almanyanm siläh-

fi kamoyu ikive a~rr1l~11~br. 
~ 5 - Basiret - Ongörü 

I ~ 9rn.~~-: -~n~.an hi~ bir i~te ~ 
~ ongorusunu kaymetmeme- n 
~ lidir. ~ 

~ Not: Gazetemize gönde- ~ 
• rilecek yaz1larda bu keli- : 
ll melerin Osmanltcalari kul- ~ 
i1 Jamlmamasm1 rica ederiz. ~ 

1 
~~Ji:..t::ol••·"/i;;;_~.~~r!J 

A A e. m1 n 
tari e • z . oo---

11 ä n Mil~terilerimize 

On 1n1ru~ yerine 
tlört kuru~ ! 

icra, tapu, sicil, ahkäm1 
§ahsiye ilänlarmm beher sa
lmm dört kuru§a ne§retmek
teyiz. ilän sahipleri gazete
miz idarehanesine müracaat 
edebilecekleri gibi kü~ük 
Kardi~ah hanmda (13) nu
marada flän ~irketine de mü
racaat e debilirle r. Tenzilat
tan istif acle ediniz. 

A s 
• u 1 

ers 
leri 

llk, orta ve lise mekteple
rinin her türlü derslerini vc 
lisan dersletile 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 

e ... 
Aisa nca kta 1...-ezzet 

L.oka nta Ac;1Jd1 
T ekmil e§ya vedavab mü

cedded olmak üzere Alsan
cakta Bornova caddesinde 
kö§ede a~1lan yeni lokantaya 
Alsancakhlarm bir defa te§
rini bekleriz. 

Müntazam servis, ncfis 
yemek, yalmz lokanatm1zda 
bulabilirsm1z. 

Bir defa mutlaka tecrübe 
cdiniz. 

Alsancak Bornova caddesi 
kö~esi No. 101 

Osman Nuri 
[ D: 20] 

~ede hal~sl <re u,s~ k~~a. .• ~,1; 
k1ld1kta sagda i.k1 yan ya~~ 
ve solda öilyül( bir od~ ve 
tahminen kuk metre murab
bamda bah~esi. bah~ede !ki 
erik, bir ayva agac1 mevcud 
bin dört yüz lira k1ymetli bir 
bap hanenin milkiyeti a~1k 
arttmna =suretile ve birinci „ 
artbrmas1 1-7-935 pazii.rtesi 
günü saat 11 de yaptlmak 
üzere sabhga konuldu. 

Bu artbrma neticesinde 
sah§ bedeli tahmin olunan 
k1ymetin yüzde 75 ini bulur
sa en ~ok artbrana ihalesi 
yap1lacak, aksi takdirde en 
~ok artbranm taabudu baki 
kalmak sartile sah§ onbe~ 
gün daha uzablarak ikinci 
arthrmas1 16-7-935 sah günÜ 
saat onbirde yap1lacakbr. 

Evvelc~ i~bu gayr1 menku 
lün sah§t 2280 No.lu kanun 
mucibince geri b1rak1lm1~ ve 
borclu bir sene hitammda 
be§ taksiti vermemi§ oldu
gundan arbk ikinci arhrma
da sah!? bedeli nc olursa ol
son, k1yruetine bak1lm1yarak 
en ~ok arbrana ihalesi yapt 
lacaktir. 15-6-935 den itiha" 
ren §artname herkese a~1k 
bulundurulacakbr. i§bu gayr1 
menkul üzerinde her hangi 
bir §ekilde hak talebinde bu 
lunan ellerindeki resmi vesa 
iki ile birlikte 20 gün zarf111 
da müracattlan läz1md1r, aksi 
takdirde haklan tabu sicilin 
ce malfim olmad1kca payla§" 
dan hari~ kahrlar. Mü§teri
den yalmz yi.izde iki hu~uk 
delläliye ahmr. Sab§ pe~in 
para iledir, talipterin yüzde 
yedi bu~uk teminat ak~esi 
veya banka itibar mektubu 
33/17567 dosya No.su ile 
birlikte birinci icraya müra" 
cattlar1 ilan olunur. 

izmir icra memurlugundan: 
Bir borcun tahsili i~in e\'" 

velce hazolunup bu kerre 
satilmasma karar verilen bir 
adet ayakh gritzner markah 
diki§ makinesinin birinci art" 
brmas1 3/Haziran/935 Pazar" 
tesi günü saat 15 te yeni 
müzayede bedestanmda k1Y" 
mcti bulmad1g1 takdirde ikiJ1" 
ci artbrma 6 Hazirdn 935 
Per§embe günü saat 16 da 
ayni mahaldde sablacagmdall 
taliplerin mahallinde meIJlU" 
runa müracaatlan ilän olu" 

unur. 1566 



bir 
da-
na 

i SPiRiN all 
~e~o kornpr1mclik ambalajlarda 

~111nur. Ambalaj ve komprime

rin Üzerinde hollsligini tekeHül 

'd, ffi n '\D markas1n1 aray1n1z. 

( Halkin Scsi ) 29 MAYIS 

As1m sabunu ( 
KuUanan nelel'' 

okusun 
<;ama~1rda kulfrinmak i~in 

pek nefis ve gayet p1~ki~ 
birinci nevi (ye~il sabun) ~1-
kard1k. Kull<im$la beyaz sa

bundan fark1 yoktur. Kilosu 
torba ilc 17,S kuru~tur. Ko
kulu beyaz sabunun kilosu 

torba iJe 24 kuru~tur. Sabun

lar1m1zdan ~on memnun ka
brs1mz. 

Satt~ yeri: <;ankm ~ar~1s1 
4 numara 

1 

Sabuncu ASIM 1 

FOTO 
M. Bilekli 

<;ivici hamam1 kar§1S1nda 
Haftani sokak numara: 3 

En son usullere uygun 

elektrikle fotograf ~ekilir. 

iki ay i~in alh kartpostal 
yalmz 75 kurm;tur. Vesika 
resimleri 6 tanesi 30, tale-

H rkes 

Kma lar 

GE MEG ADI 
Y cni yap1lan ve Ahnan profcsörlerinin n1ütcn1adi nezareti albnda 

c;ah~an bu fabrikan1n <;1kard1g1 ku111a~larn11 

Görüpte begenm e • mkans1zd1r 
·rcrziJerden Bu Fabrikan1n l{un1a~lann1 

isteviniz 
.1 

Cok Se • l 
• ece z 

Sat1§ yeri: 
Birinci Kordon, C 1C ZADE 

„ 

t~ ~1c1ot...4--1c1c:Jc:lc::lc:~~:lc1c1c:lc::>fc~)ti[+] _ ~_:!_~-~-~~:tl 25 kuru~tur. ~e.~....:.c~""1;";::i.m'~r:m:gv.m::r.l='!:~~:o::::::~ 
.kl

. y· AZ GELJ• NCE )i: •• IP"'•f=""=l11'q11 ":.111 •rq1P"rq11•"Q1n•"1t111!.'111•••q 11;iu„rq1i.:n1~Q1;11;i:nP;1u1;~u•;.11Jft"'= d . )f YUKSEL RAKISI ~1~•J11~1:1~11:.t111~1~-:!.11~1~1·t."111 lr1uill'bn1llllbudl1ru11t11odillbYdlh1utlllboltlh•nd[•] 

I_Jin1itet Sirketi 

bit ~1~hklar1 atar ve yazhk elbisclerin1izi aranz )+ A f d K b d ~.~ V E E Y TA M r,,•~ 
.k 

1 
·~1ik elbise yaptmrsam• bunu zevk, keyf ve ne~e ile ~ z zaman zar 10 a a a ayi ~ A N K A S 1 ••l 

c~ :;ebhilmek i~idn herzhaldke ~ükiimet bko:ag1 kdar~tsm~a ~ rak1s1 kadar yükselmi§tir ~~ Mu••te 1 Bi 
~ ''le me e 1 ve 1ra er1 M=. ~- ~.~ maa§ ar1n1 r+1 

l erzihanesine kosunuz. Size bu )7Üksek )+ - •i::~ t d ftl 

u 
n 
e 
a 

u 
a 

1n 

J1 

k 
n 
e 

~ - [+j 0 e er r•J 
sanat n1üessesesini tavsiye ctti.~irniz H: Poker Play· !T';•""i!'Uff'~···•u•"11111".!•Q11r·11J• · 11··1•"•11:P!!'ll1"''II•'"'l18 .„ 1 •··~1• "nll':'ll1 •in•'"'''ll'"'••Q"'"''" ,~.1J1·:iii~111!!!ll='"•"' - ,-, r. ~1~ i:!ti~t."i!l1it."1111~1u~1111~1J11~·1i~d~ ~r·~r 1:."111bt."1111~~1~1 1~111:t11-~1:.'l!l ~1i:.i11!'1111~~~ 

i<;in hize de te~ekkür cdeccksiniz » . 
~~~'F~+..p$~~:\C'Rt'+CJF~!~~ · YAl 11 ;J-~.~~~fi!l Uc k Sergisinin 

VE 

Yen i 
c;e§itleri 

Hamak ustas1 geldi 

y 
~traiin bogucu s1caklannda, bah~edc sayfiyede ho~ca vak1t 
i~~tnek i~in bir tane hamaga ihtiya~ vard1r. Karyola i§ini 
t~I) r her boyda hamak, ~e§it av torbalan, pazar fileleri, 
~llt ~ilelerini Yol bedestan No. (3) E. Ruhi Taga ticaret-

tstnde bulabilirsiniz. 

---~-------------------------------

YAZ 
y Derime hi~ tesir 

A Z, K I ~ 

};' Lüks 

erit 
~i k '( Acs1z KREM 

1.illan1r1m. 
\ () b . 
~~~t en1 k1§m so-
b~l'\t an yüz derimin 
llta.ll·§tna, ~atlamasma 
'tttt d

1 
<>ldugu gibi ya

~a. ka iÜne§ yakmas1-
' a \\da ra~tmasma kar-

bUir .clundeki siläh 
lntsiniz nedir ? 

~Ferit) 
ags1z Kren1 

GÜNE~i 
etmez, Karartmaz ~ünkü . . 

~ idir. 
~"ktz ---. „ Fer1· t ~ i F A 

Deposu eczanes1 
Hükumet saras1 

POU 
TRA$ Bit; 

NULLANI 1 

Tenzilat1 üyük 
Tuhafiyeye ait bütün ihtiya\:lar1mz1, hediyeliklerinizi C§i 

görülmemi§ ucuz fiatlarlar izmir hükiimet caddesinde 

Scn1si Hakika t 

U 1 k S • • nden c z u . erg1s1 ahmz 

Sayg1deger mü§terilerimizden gördügümüz büyük ragbet · 
ten ald1g1m1z ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek ~ok 
~e§itler getirdik. Jl'iatlar1m1z c;ok ucuz olmakla beraber pa-

0 zarhkhk yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht ya~larm1z1 ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. 

Alacag1mz mal her hangi bir beple i§inize yaram1yacak 
olursa yahut ba§ka yerde daha ucuz bulacak olursamz 

geri getirir paramz1 tamamen ahrs1mz 

Sati~lann11z her valnt 1nuhayyerdir 
~«*«*«·«»~*t«M«»K»«~«*«~«~»~ 

Her yerde satihr. Markaya dikkat ~ Beyne1m·1eIParispanay1nn1 ~ 
~~~„.~„*~~~" ~1.:*~~~~··~~~~"M~~~~~~ * e t de • * ~~~'1 ll'1 11~~\l*ll\I 11~w"'~:~~~~~~~~~~~~~ ~ z1yare e 1n1z ~ 

~ TA YY ARE SINEMASJ T3~eJ}0 ~ ~ 18 MAYISTAN 3 HAZiRAN 1~35 E KADAR ~ 
~ B u G ü N ~ :lc: Fazla n1aJün1at a]n1ak i<;in Izn1ir Frans1z * 
~ u Demirhane Müdürü filminin rok alk1~Ianan büyük ~ ! Ceneral konsolos]uguna vcya lz1nir ~ 
~ " l" '$ ~ ...., 1""' T' Od - .A. ~ y1ld1z1 GABY MORLAY'm en büyük eseri : ~ :lc: „ rans1z 1caret as1na n1uracaat ~ 
~ • ~ ~»«» «>:·« : » K>+«»·X>+«*«».+c+c»f<» 
~ 0 da 81r Zamanmt§ ~ ~~~~~! -~ü "".: ! ·~Gv!GE:fi~~. ~~ <Jr. :i J ~ oo 
:.: Me~hur Frans1z muharrirlerinden M. Croisset tarafm- ~ 1 

1 
ELHA RA K··t~'dpabresemd5e, Milli d r. ' 1.1.~ d ~ 1 u u an memasm a 

~ ~ an yaz1lan ve bütün dünya dillerine ~evri?en piyesin- ~ . 
~·~ den ahnarak : ~ 

1 
24 May1s cuma gününden itibaren F 1 L M göstermege 

~ ~ ba§hyacakbr. Tertip ettigimiz zengin program : 
~ GABY MORLA Y - ANDRE LUGUTE '1*11 l 

~ JEAN MAKS ve kü~ük JEAN BARA .... it: ! 
~ "•~ llllll:I 
~ tarafmdan te111sil edilen mevsimin en büyük ~ llll!ll' G SEVDA 
~ filimlerinden biri . . . ~ 6 
~ ~ 111' Ba§röllerde : 
~ ~ HAYATIM SENiNDiR 
~ Ayr1ca F 0 k S Dünya ~ .!llIDJ 
~ Havadisleri ~ ,J 

~ ~~ 
~ ~ ~ 
~ FiATLAR ~ 
~ .... ~ 

~ Hergün ve Her Seansta :•: 
~ 25 - 35 - 50 Kuru§tur :i>: 111 
:~: ~ ~ ll " „ " .... ·~ .... •'4 n 
~ S E A N S L A R i•~ 1111 
~ ·~ ~ Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15 "•l li,.1 
~ :.C. Per§embe: 13 - 15 Talebe seans1 ~ 
'1*~ Cuma: 13 häve seans1 ~ IJIJ 
.... •"ll•"~~-n~~~ l!.1~ 

filminin unutulmaz y1ld1z1 

IH.ENE DlJNNE 

iläve olarak Türk sahnesini ölmez eseri : 

Leblebici Horhor Aga 
~EHiR TIY A TROSU sanatkarlarmm temsil 

ettigi büyük operet 
--·~ ..-

Fiatlar yeniden indiriln1i~tir 18 
i i iW ~!~ t i~~~~!@D@•l!l 



Sahife 4 

Lise ve orta okullarda son 
sm1f1 bitirme :imtihanlarm 
tabi olm1yon ,1.s1mflarm ikinci 
yaz1h yoklamalari bitmi§tir. 
Ge~en yaz1h yoklama ile 

bu yaz1h yoklamada ald1g1 
numaralarm..,mecmuu sekiz
dokzu tutan talebe o dersin 
Haziranda 1 yaptlacak sözlü 
yoklamasma girmeden sm1f 
gc~ecektir. 

B~r ~ocuk 
l(uyuya dü~erek 

boguldu 
Menemende Salhane yak1-

mndaki baglardan birinde 
bir kaza olßlu§tur. Ulucak 
köyunden iki ya§mda Salä
heddin, babasmm bagda ~a
J1§bg1 s1rada i~i su dolu bir 
kuyunun kenarmda oymyor
yordu, 0 s1rada nas1Jsa aya
g1 kayan kü~ük kuyuya dü§~ 
mÜ§ ve bogulmu~tur. 

Adliyece vaka hakkmda 
tahkikat yap1lmaktad1r. 

Bir yang1n 
f;1k1yordu 

Müteahhit bay Subhinin 
mezbaha cevarmda koyun 
besledigi ahmmn denize biti
§ik k1smmda otlarm bulun
dugu yerde üst k1s1m tahta
lari ate§ almI§ ve yangm 
pkm1§br. Yeti§cn etfaiye 
yangm1 söndürmü§tür. Zarar 
yetmi§ seksen lirad1r. Ahir 
binas1 dört bin liraya sigor
tah idi. Y angmm!oradan ge
~enler tarafmdan ablan bir 
sigaradan ~1ktag1 mal •sehibi 
tarafmdan iddia edilmekte
dir. Tahkikata devam edil
mektedir. 

Bal1ktan 
Zehirlendi 

Gaziler mahallesi Räna 
sokagmda oruran ~erif k1z1 
Emine Türkler ~ar§1smdan 
görünce tamyabilecegini söy 
lcdigi bir bahk~1dan ahp 
yidigi bahktan zehirlendigini 
§ikayct etmi§ ve tahkikata 
ba§lanm1§br. 

Nüfusta tescil 
Gizli dogum, ölüm ve ev

lenme vakalarmm tescil et
tirilmesi i~in 31 may1sa ka
dar uzablan aftan istifade 
müddetinin bitmesine iki gün 
kald1g1 i~in Nüfus dairesine 
müracaat edenlerin adedi 
~ogalm1§br. Dün gizli dogum 
ve evlenme vakalarm1 tescil 
ettirenler pek ~oktu. 

Yirmi mahkiim 
Sann11za o·etirildi ,.., 
Bergama hapisanesinden 

Ag1rceza mahkfimlerinden 
yirmi mahpus §arimia hapi
! anesine getirilm · ~tir. 

l'elefon 

No. 

~3882 

( Halkm Sesi ) 

--
Bugday koruma kanuundan evvel resmi dai- ~ 
relere Bugday ve un taahhüt eden mütahidler 

-------------------------------------------•+oo+•-------------------------------------------
~lukaveJelerinde ileride ihdas cdilecek Yergilerin kendilerine aidiyeti 

hakk1nda kayt yoksa ödedikleri vergiler iade olunac k 
AAKARA, 29 [Hususi] - 2466 Numarah bugday koruma kanununun ne§rinden evvel 

resmi dairelere un ve ekmek vermegi taahhüd etmi~ olan müteahhitlerin makavelelerinde, 
ileride ihdas edilecek vergilerin kendilerine aidiyeti [hakk1nda bir kayd ve „art bulunma
d1g1 takdirde ödedikleri bugday koruma vergilerinin bugday koruma hesab carisinde red 
tediye edenlere iade olunacag1m haber ald1m. 

P;'l p~ 1!;11 1,;11 ~ 1!;11 
llbdll tu;,uJ 11111111 11111111 ~ luutll 

11;::1 
lh1dil 

fl~ll 
IJ1111ll 

Macaristan da mecburi askerlik hizmeti ve 
silahlanmak hakk1n1 istiyor 

Budape§te 28 ( A.A ) Bay Gömbö~ parlementoda ulusal savga ( müdafaa ) büt~esi-
nin görÜ§Ü§Ü s1rasmda Macaristamn arsmlusal konferanslara girebilmesi i~in silahlanmakta 
esitlik hakkm1 kesin bir §art olarak ileri sürmÜ§ ve demi~tir ki: 

~imdiye kadar uluslar sssyetesine güvenmi§ olan Macaristan,. §imdi sabrmm sonuna var
m1§hr. Yükünsel askerlik hizmetini tetrar kurmak ve Kü~ük anla§ma uluslarrnmkine e§it 
siläh ve u~ak hakkm1 tstiyoruz. fki y1l askerlik hizmeti Macaristana a~ag1 yukan 150 bin 
ki§ilik bir ordu verebilir. 

l""ll 
I~ 

I~ 

""'''' 
1i;q 

"'""' Kur ltaya giden gazeteciler 
Ankaradan ayr1lmag ba§lad1 

Ankara 28 (A.A) - Basm kurultayma i§tirak etmek 
üzere gelmi§ olun istanbul gazetecileri sahib ve bn§ yazgan
larile bir k1s1m üye]eri bugünkü trenle fstanbula dönmü~Ier 
ve durakta i~ i§leri bakam ve kurultay ba~kam ~ükrü Ka
ya, DenizJi saylav1 Necib Ali Kü~üka, <;anakkalc saylav1 
Ziya Gevher Etili, Kütahya saylavt Na§it Ulug ve basm 
genel müdürü Vedat Nedim Tör ile bütün gazeteciler tara
fmdan ugurlan1U1~lard1r. 

Ayni trenle Cenub Amerikas1 gazetecileri de §ehrimizden 
ayrilm1§lard1r. 

General Göring tayyare 
Sofyadan ayr1ld1 

ile 

Sofya 28 ( A.A ) - General Göring ile beraberinde bu
Iunanlar saat 11,30 da Ragüseye u~mu§lard1r. 

General Göring U'rak alanmda hükümet adma sü bakam 
general Genegle demiryollari bakam bay Kojukarof ve kül
tür bakam general Radef tarafmdan selämlanm1§br. Gene
ral havalanmadan biraz önce kral Boris U'rak alanma gele
rek konuklan ugurlam1~br. 

a • §tanda eski kral1n re 
simleri ne§redilmiyecek 

Atina 28 (A.A) - i'r bakam eski kralla kralhk silesine 
aid resimlerin bas1lmasm1 veya ilän halinde yap1§tmlmasm1 
men etmi§tir. 

fl;1J 
111„nl 

Yeni saylav 
Namzedleri 
Ankara 28 ( A.A ) - Bo

§alan saylavhklardan Gazi-

antepe eski korgcneral Ali 
Hikmet Ayerdemin, Karsa 

istanbul üniversitesi dekam 
Fuat Kökrülilnün ve Toka-

da eski Tümgeneral S1tk1 
Bükenin namzedliklerini par

ti genel ba§kanlik divam 
onaylamt§hr. 

B Sill 

Kurultay1 
- Ba§taraf1 I incide -

tiler esnasma §Cnhrimizde 
bulunmalcta olan cenubi Ame 
rikah gazeteciler bulunmu§
lard1r. 

Kurultay üyelerinin bütün 
bir gününii doJduran bu ge-

zintiler parti genel sekretleri 
Receb Pckerin k1r kahvesin 

deki davetiyle nihayet bul
mu~tur. _____ .., IMI ___ _ 

29 MAYIS 

ingilizler Lüzitanya vapurun 
yüzdürmek istiyorlar . 

Kinselden itibaren denitl 
15 mil mesafe dahilinde ta· 

Umumi harbm en mühim 
hädiselerinden biri de hi~ 

§Üphesiz o zamamn en bü
yük gemilerinden say1lan 
Cüzitanyanm bir denizalb 
gemisi tarafmdan bat1r1lma
s1d1r. 

Bugün ingilizler, i~inde 
altm bulunan bu büyük ge
miyi denizin dibinden ~1kar
maya karar vermi§lerdir. 

ingilterede Argonaut Co
poration isminde yeni tees
süs eden bir taharriyat kum 
panyasmm reisi kaptan Pas
sil kendisile görü~en bir ga
zeteciye ~unlari söylemi§tir: 

" - Kumpanyam1zm ta
harri gemisi f ennie en son 
leva1m1m havi bir gemidir. 
Techizab o kadar mükem
meldir ki dünyamn hi~ bir 
devletin bu ayarda bir deniz 
alh gemisi vücude getireme
memi§tir. 

Denizaltmda 3 - 4 mil me
safede ufak bir 'relik par~a
s1m dahi tarassud edecek 

·de rayacagiz. Bu esnada geDJl 
mevcut aletler vas1tasile ged • 
tigimiz her yerde ne mevcu. 
oldugunu anhyacag1m1z gibi 
filmini de ~ekmek mümkilO 

olacakbr ki bu da lüzumsus 
yerlerde fazla me§gul olDJ•· 
m1za mani olacakbr. 

Geminin ikinci bir DJn· 
kemmeliyeti de dalg1~lar•11 

giydigi elbisenin en son ~~ 
tem olu§udur. Elbise 1~ 
kadem !derinlikteki su taiY1' 
kma mukavimdir. Haricte!S 

boru ile hava vermege de tO• 
zum yoktur. <;ünkü elbiseniO r\ 
i~inde mevcud hava bun• 
kifayet etmektedir. Bu elbi· 
seyi giyen dalg1cm su sat· 

hma ~1kmak istedigi :1.aJilall 
elbisede mevcud bir dügrne· 
ye basmas1 käfidir~ 

Dalg1c el v~ ayak hareket 
lerini de hi~bir s1kmbya rn• 

ruz kalmadan yapabilmekte' 
veva mevcudiyetini göstere- dir. Gene bu elbisenin uze• 
cek aletleri havidir. rinde demir veya ~eligi ke' 

Lüzitanyamn Kinselden 10 
mil mesafede ve 280 kadem 
derinliginde oldugu tahmin 
edilmektedir. 

11'_:11 
lhulll 

mege maruz äletler de var' 
dir. Bunu icad eden dalg•' 
Perestir ki Lüzitanyay1 bula' 
cak ta odur. 

1!;11 
lu„111 

Sümer Bank kag1t f abrikas1 
eylülde ~al1§acak 

Ankara, [Hususi] ' - Sü
mer Bank tarafmdan, izmitte 
yapbnlmakta olan käg1t fab
rikasmm in~aah ~ok ilerle
mi~tir. Makinclerin montaj 
i§leri bugünlerde bitecektir. 
F abrika eylül ortalarma dog
ru ilerliyecektir. 

Sümer Bank tarafmdan 
yap1lan hesaplara göre bir 
sekede Türkiyede harcanan 
käg1d 23,000 tonu bulmu~ken 
son iki sene i~inde käg1d 
ithalätma konulan kayidlcr 
yüzünden bu miktar 10,000 
tona inmi§tir. 

Y eni fabrika yaz1 käg1d1, 
ambaläj käg1d1 ve ve mu
kavva yapacakhr. Gazete 
kag1d1 yap1lmas1 §imdilik dü-

porda deniliyor ki: 
" Henüz käg1d cinsJeriniJI 

standarize edilmemi§ oldu~ 
memleketimizde mütenev\11 
käg1d cinslerini birden yap• 
mak istihsaläh gerek rand1• 
man, rantabilite noktasmdaO 
müteessir eder. Bundan do' 
lay1 evvelä yaz1 käg1d1 ile 
zarg1hk käg1d, istihsalile i~e 
ba§lanm as1 zaruridir. „ 

izmit käg1d fabrikas, y\J' 

kar1da yaz1lan käg1d cinsJe• 
rmin Türkiyedeki sarfiyat1• 
mn yar1sm1 temin edecektit• 

U§ak ~eker f abrikas1 hakk n 
da bir düzeltlne 

A. Cevdetin 
Cenazesi , ~ünülmiyor. Y az1lan bir ra-

Diger käg1d ihtiya~larun•• 
i~in, izmit fabrikas1m genif 
letmek mi, yoksa yeni bit 
fabrika a~mak m1 läz1m geie 
cegine ileride karar verile' 
cektir. 

Ankara 28 ( A.A? ) - Sümer Bank genel direktör!ü
~Tiinden ald1g1m1z bir bigcye göre U§ak §eker faLrikasmm 
ortaklarma bu yil yüzdc yüz kär dag1tm1ya kararla§brd1gma 
dair U§aktan 26 May1s tarihinde verilmi§ olan haberde yan
h§lik vard1r. Mesele ~udur: U§ak Terakki ~irketinin tasfiye 
sini müteakip Sümer Bank mezkur §irketin halk elinde bu
lunan hisselerini 1934 ten itibaren nominal k1ymetleriJe sa
tm alm1ya ba§lami§br. Bunlarm yüzde ellisini ge~en öde
mi§tir. ~imdiki tevziat ise herhangi bir kär tevzii ile alä
kadar olmay1p ödcnmesi bu seneye talik edilmi~ olan yüzde 
elli hisse bdellerinden ibarettir. 

Hava tehlikesine kar§1 
mak i~in ~al1§malar 

koy 

Ankara, 28 (A.A) - Hava tehlikesine kar§l korunma 
~areleri aramak üzere yap1lmaga ba§lanan gayretler yava§ 
geni~lemektedir. Bir taraftan memleketini seven vc bu teh
likeyi gören pek ~ok yurdda§lar Tayyare cemiyetine kay
dolunduklan gibi, Ba§bakanhk ta bütün Bakanhklara gön
derdigi bir tebligde bu yard1mlarm daha esash ve bütün 
memlekete ""§amil bir surette yap1labilmesi i~in kcndilerine 
mcrbut bütün dairelere ve ta§ra memurlarma läz1m geien 
emirlerin varilmesini istemi§tir. 

ingiliz-Alman deniz gÖrÜ§me
leri 4 Haziranda ha§liyacak 

Londra (Radyo) - Amiralhk makammban .haber vcrlidi-
gine göre ingiliz-Alman deniz görü§melcri 4 Haziranda 
Londrada ha§hyacakhr. 

Alman heyete bay Fon Pibentrop reyaset edecektir. 

(Ba§taraf 1 1 incide ) 

basm kurultay1, Anadolu 
Aajans1, Z1raat bankas1 ve 

ailesile dostlan tarafmdan 
~elcnkler konulmn§tur. 

---=> c::s~---

§ta 
Bir Ci 

• ec1 
ayet .. 

Mu~ (Hususi) - Mu~un 
Nurkavak köyünde Abdül-

baki isminde bir adam k1z
karde§i Fatmanm ba~m1 ta~la 
ezerek öldürmii§tür. 

17 ya§mda evlendirilen 
Fatma kocasile ge~inemcmi~ 

ayr1lm1§hr. Köyüne döncn 
Fatmanm amca oglu Meh
med Ali ile münasebctte 

bulundugunu zannedcn Ab
dülbaki Fatmanm oturdugu 

köye gidcrek Fatmanm ko
casmdan ayn ya§amasm1 is-

temedigini ileri sürerek ahp 
dönerken k1z1lderede zaval-

lmm ba§ma ta§la vurarak 
öldürmü~ ve birz sonra jan
darmalar tarafmdan da tutul 
mu§tur. 

12 Adadaki 
l~un1lar pek fcna 

vazivcttc 
Atina, [Özel) - On iki 

adahlarm buradaki vekilleri 
dün Türkiye, Fansa, ingiltere 
Almanya, Yugoslavya ve Ro· 

manya .el'rilerini ziyaret ede
rek Kalimnos ile on iki ada-

f;ekoslavak ----·:m...---
Kabincsi bugün 

istifa ctti 
Prag (Radyo) - Mevcud 

ädete uyarak <;ekoslova~ 
kabinesi bugün Reisicumbur• 

istifanamesini verecektir. 

Y eni te~ekkül edecek I<•' 
binede §imdiki ba§bake1J1• da italyaular tarafmdan ya

p1lan tazyik dolay1sile ahali
nin vaziyetinin pek fena bir 

hal ald1gm1, halkm ümitsiz 
bir hale gelmi~ oldugunu 
söylemi§ ve ahalinin kurta-

tanlmas1 i~in, el'filere, hükü-

d1~ i§leri bakam ve tinJ9 

bakammn bulunacaklar1JJ1 

muhakkak nazarile bak1IJI1S~ 
tad1r. General Elyasm'd• 

yeni kabinede yer alacai1 iti 
u„ 

metlerine verilmek üzere jhir söylenmektedir. 
muhhra tevdi etmi~tir. :••••„„ •••• „„ •••• „••1 ~ 

8 § i Okurlanm1z9!! ~il 
8 T ezgahtar 1 : Cumartesiden itibaren Her ~1 

1 
Bayan 1\ran1yor : gün paras1z olarak sundu' 
Orta tahsilli, bayan ve : gumuz roman formalar1111 f 

bay e~yasi satmak üzere i gazete sabc1larmdan (Hai· ; 
8 tezgähtarhk yapmaga muk- : km Sesi) ile birlikte iste' J 

i 
tedir bir bayana ihtiya~ : megi unutmaym1z. Forma' 

. + ] . II vard1r. Istiyenler ya mat- • ar1m1z1 parasrz verm1ye 
baam1za veyahut (3811] re · i sa.hc1y1. lü~f.e~ idarehane' 

8 telefon edebilirler. 8 m1ze b1ldmmz. 8oooooooooooooa :„ .... „„„ .... „ .... 


