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Bakanınuzın en 
yurd 

güzel prensibi : « Halk İzmir hiı-· ciliklerine başlıyor 
İzmir atletizm 

. . 
1ÇU1, 

için kolaylık . » __ ....._ ..... _ 
Batı Anadolunun incisi : İzmirin veni lin1anı ., 

devletin en önen1li bir işidiL 
Dünkn gazetelerde Bayın

dırlık Bakanımız Bay Ali 
Çetin kayanın gazetecilere 
olan diyevini okuyanlar çok 
içten bir sevine ve çok de
rinden bir kıvanç duymuş
lardır. 

Devlete ıelir bulmak, dış 
memleketlere el Açmamağa 
karar vermiş devlet adamla-
nnm en önemli bir düşün
cesidir, bunu kimse inkar 
edemez. Fakat bunları halk 
için, yurd için de faydalı ve 
kuançlar olmak, suretinde 
bulub çıkarmak devlet adam
lannın en biiyiik ve en çok 

tır. 
Şimdilik bizden one yeni 

başarmalar dilekleri .. 
SIRRI SANLl ____ , .. , ____ _ 

Düzeltme 
Evvelki günkü sayımızda 

ilk üzüm mahsulatı borsada 
Parsadan Ö mer Lütfi oğlu 
Kemal tarafmdan getirilmiş 
olduğunu yazacak yerde Ha-
san ve halil tarafınden geti -
rildiğini bay Kemalden aldı
ğımız bir teskereden öğren
dik. Bir yanlışlık eseri ola
rak yazılan bu haberi bu 
suretle düzeltir ve bay Ke
mali öz yiirekten kutlulatız. 

müsabak a 1 a r ı 
önümüzdeki cu 
martesi ve Pa
zar günleri ya
pılacaktır. 
Bu müsabaka 

lar iki günde 
ikmal edilecek ı 

lir. 
Altay, Altınor 

du, Buea K.S.K 
Gözteke, İzmir 
spor kluplarının 
iştirak edeceği 

bu müsabaka
lar çok zevkli 
ve heyec a n l ı 
olacaktır. Atle 
tizm heyetinin 
tanzim et t i ğ i 
programı aynen 
neşrediyoruz! 
( Sonu 4 cüde ) 
p~ rııuqı ı.;ıı 
lıhd!l lı~rf ~Jul 1 

~q 1 •ııı ~r.ı ~ ıı:,_ıq ıı~ı 
lıkır 1 ı:•ı .• ı ·~· lıi:;ııl lıh.ııı pref kazandıran parlak bir 

zaferi olur. 
't,te Çetinkayanın Bayı -dır-

lık Bakanlığına geçtiği gün-
Italyan - Habeş ihtilafı 
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denberi gözünden biran ayır- • 

madığ• ve be"akıt ileri sür- ltalyan 2azetete.ri Habeşistana si ih satılması 
dllğü değerli ve kurtarıcı • • d tt• ~ • • • • • 
prenlİb bu olmuştur. na musaa e e ıgı ıçın gı tereye ateş saçıyor 
ilk 5nce Bay Ali Çetin kaya Londra 24 (A.A) - Lond- : yan-Habeş hakem komisyonu sey ı aporundan sonra üç ay 
ıUımiryollanmn eşya ve yolcu rada umumiyetle telekki İtal- mütevassıf hakemin seçimin- zarfında harbe müracaat 
taıımalan fiatlerinde halkı ee anlaşsa bile, uluslar sos-
Ye yurdu çok sevindiren in- yetesi konseyinin barış teh-
dirmeler yapmağa karar ver- didinin ortaya koyduğu me-
c!lji zaman bunun Devlet selelerin heyeti umumiyesini 
gelirini azaltabileceğini ileri incelemesi lazım geleceği 
aiirenler olmuştur. merkezindedir. 

Fakat az bir zaman sonra 12 nci maddeyi İtalyanın 
bu savaların (iddiaların) boş kendiliğinden ileri sürmesi 

temenni edilmektedir. Bu 
old~, herkese nefes aldı-
ran bu kurtarıcı yolun gidi- madde uluslar sosyetesi üye-

si arasında münasebat kesil
lecek biricik bir yol olduğu 

meydana çıktı ve bu suretle 
Çetinkaya daima halkı zarar-
dan kurlarmağa gözetliyen 
ekonomik siyasası bir defa 
daha göze çarptı. 

Evet Bayındırlık Bakanı
mız temiz yüreğinin, halk 
için, yurd için daima kolay-
bk istiyen yüksek ülküsünün 
ödenini [mükifarını) görür. 

Şimdi güzel lzmirin yeni 
limanı itinde, bab Anadolu
sunun içine yeni bir hayat 
verecek kararlan baklıyoruz. 
· Hiç işgilimiz yoktur ki Çe
tin Kaya bu meselede de 
biittın luniri kendisine bir 
kat aaııa bağbyacan büyük 

bir iİ görmeğe can atacak-

; 
Telefon 

mesini mucib olabileceı< an
laşmazlık halinde, hakel!le 
veya konseye başvurmasını 
derpiş etmekte ve hiç olmuz
sa hakem kararı veya kon

fi'~~~~~~•••~~~~~~'\1 

IZogonunyaveri ~ 
1 Bayrakdar neden dağa ~ 
~ çeki~d! ? . . . ~ 

~ ~~~u~u~;;:~~~~m~~l:!!k~~-~ 1 
için mi bozustular ? ~ 

İtalya Arnavutluğu müstakil bir deviet olarak tanıyama ~ 
~ yacağıoı söylediği bir sırada, Arnavutluk ahvalinin U 
~ içyüzünü ve gizli noktolarını gösteren bu yeni ~ 
n tefrikamız yarından itibaren ~ 
~· Başlıyoruz. Okurlarımıza tavsiye ederiz. D 
~~J!i::t:a~~~Jli:::t:::il:~ 1 .. ~~~Ji::.t::l~~JJ 

edilmesini menetmektir. Bu 
usula başvurulmadığında, aza 
olan deuletin veyahut bizzat 
uluslar sosyetesinin meseleyi 
konseye vermesi lüzumu 
Londrada kabul edilmekte-
dir. 

Cenevre, 24 (A.A) · - Ha
beşistanın Paris orta elçisi 
memleketin 2717129 tarihin-
hinde Cenevrede akdedilmiş 
ve harpta yaralananlarla has
talara bakılmasına dair olan 
arsıulusal mukaveleye iltihak 
ettiğini lsviçre federal kon
seyine bildirmiştir. 

Roma 24 (A.A) - İtalyan 
- Sonu 4 üncüde -

üCüNCÜ MURAT 

Safiye sultan 
OSMAN OGULLARI TARiHiNiN EN HAŞMETLi VE 
KANLI SAFHALARINA DAYANAN-TARiHi ROMAN 

- BİRİNCİ KISIM -
Venedik Asalet Tahtından İstanbulun Esir Pazarına 

---------------
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Türk korsan gemileri ele 
geçer şeyler değildi 

Sinyoranın endişesi büsbü
tün arh ve ilk tesadüf ettiği 
bahriye zabitine sordu : 

- Ne var? Ne oluyor al
lah aşkına? dt di. 

duğunu duymadık f Seneler 
var ki kalyonlarımız bir Türk 
korsan gemisini tutmağa mu
vafak olam~mışlardır 1 

Zabit kadının bu haklı söz 

Zabit, genç ve 
dına merhametle 
bakışla baktı ve : 

güzel ka- leri karşısında düşünmeğe 
dolu bir mecbur kaldı. Ve bu sözler 

- Sinyora.. dedi. Şimdi
lik hiçbir şey yok! 

- O halde, bu telaş 

neden?. 
- Ufufta hüviyeti şüpheli 

bir galeri göründü. Her ih
timale karşı, hazırlık yapı-

yoruz. 
- Eyvah ... 
- Ne için eyvah diyorsu-

nuz Sinyora? O küçük bir 
Akeri, biz ise en büyük ve 
ağır toklara malik kocaman 
bir kalyonuz. Bir boğuşma 
olsa bile, zafer bizim olacak
tır. 

Yalnız siz kadınlar kork
makta haklısınız. Kan, top 
ve tüfenk, ateş görmediniz. 
Bir harb her halde kibar bir 
kadının sinirlerini bozabilir. 
Neticede zafer de olsa, mag
lubiyet te olsa. 

- Yanlış düşünüyorsunuz. 
Ben kandan, ateşten kork
mam, fakat netice ... 

- Netice.. Ancka dedi
ğim gibi olur. Zafer bizim
dir! 

- Fakat .. Şimdiye kadar 
t ek bir korsan gemisinin 
kendinden büyük, hatta bir 
kaç gemiye bile mağliib ol-.. ~ . 
Hava kurumu 
üye taksitleri 

Bu avdan itibaren 
kesilecektir 

Hava kurumundan: 
Hava tehlikesi işyarları 

maaşlarının yüzde ikisini ke
secek olan t icarethane fab
rika veimüesseselerden bazı
ları tarafmdan hanği tarih
ten itibaren t evkifata başla
nacağı sorulmakta r olduğun
dan mezkur levkifabn Tem
muz ayından itibaren başla
yıb her ay bir liste ile ku
rumumuz veznesine gönderi
leceği tevzihan bildirilr. 

Venedik zabitinin maneviya· 
tını kpkünden sarstı. 

Evet... O dağınık saç ve 
saçlı, bağrı açık; yahud pala 
bıyıklı, karayağız Tllrk kor· 
sanlarında başka bir bal var
dı. Y CJtaganını dişlerinin ara· 
sına sıkıştırıp da ölüme kar11 
göz yommuş gibi saldıntla
rına gaçtiği zaman, Venecli· 

[ Sonu 4 ünclide ) 
00 

Alemdar 
Kabakcı Mustafayı, topal 

Atayı, köse Musayı nasıl 

yok ettil 
Bu meraklı ve tarihi eaer 

resimli olarak bugi.in çıkıyor 
ve ( Halkın Sesi ) okurlan
na yalnız 100 para mukabi
linde satılacaktır. 

KARA KUVVETE SAVAŞ 
I AÇAN ALEMDAR 

KANLI • BıR ıSTEMEZÜK 
DAV ASININ KURBAMI 

GENÇ OSMAN No. GUll~'İ&ti~~~~,;_:.a.:~~~~~~t:::.::J.~-J~C:.. ~ ~~r.-~~~..aıı:~•ii!Wtl>.5nlfi31~·zaa~w·········~--UC--........................ ... 

Ah t A BÜYÜK ELBiSE FABRIKASI ESKi BiT PAZARI 
m e ve sım NUMARA 15 - 17 TELEFON 2042 

Hereke, F eshane ve Karamürsel fabrikalarının en zarif ve en dayanıklı kumaşlarından üç purova üzerine 2 2 liradan 26 liraya kadar mükemmel 
ısmarlama elbise yapılır. Yapılacak elbiseyi müşteri beğenmezse alınan kaparo tamamen iade edilir. Mağazamızın levba11na dikkat ediaiL 3882 
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Habeşistan • • 

! Türklerle K K ~ ~ arşı arşıya ~ 
~ Yazan: Türkçeye Çeviren: ~ 
~ ANRI FÖY REŞAT SANLI ~ 
~~~:~: -105- :~~~~ 
Bir taraftan bomba ve ateş yağarken diğer 
taraf tan Fransız erkan ıh rbi_yesi üstleri başları 
kirli olduğuğu için efradı cezalandırı)'Ordu; 

BİRİNCİ KANUN ve silah başında değil miyiz? 
Hl\DISEFERİ Saat 14,45, İngilizler üç 

1 iJa 10, Birincikanun - lağım ateşilediler. Arkasın-
Haha güzelliğini muhafaza dan şiddetli bir topçu ateşe 
ediyor; fakat o atatlı mavili- başladı. 
ğin içinden insanı titreten GÜLÜNÇ BİR TEMİZLİK 
ürpermeler geçiyor. Batarya- EMRİ 
larımız geceli gündüzlü bir 
atış yapap Türk toplarına 
cevab veriyor. Sekiz aydan
beri istirahat yüzü görmiyen 
topcularımız artık bitkin bir 
haldeler ... 

11 birincikanun cumar-
tesi - Türklerin yarın mu
hakkak genel bir taaruz ya
pacakları bildirildi. Cebha
nemiz eksik olmamrkla be
raber, tekrar bol cephane 
aldık. Gerideği bütün kıtaat 
(?) siperlere gönderild; ma
kineli tüfek bölükleri tak
oiye edildi. 

Bu hadiseler esnasınde er
kanıharbiyenin ne ile meşkul 
olduğunu göstermek üzere 
size bir misal vereyim. Grup 
kumandadanı on aydanberi 
burada bulunan hatta taprak 
üstünde yatan ve !hakikaten 
yorgunluktan bitkin bir hale 
gelen efrada bir takdirname 
gönderdi. Bu vesikayı, mu
vazzaf ordu zabitlerinden 
bazılarının bir sene harbten 
sonra dehi muhafaza ettik
leri fena adetleri göstermek 
ıçın neşrediyorum. Onların 

indinde elkeler ve kepilerin 
güneşlikleri her şeyden üs
tündü. Harbi kaybedelim, 
zararı yok; fakat lekeleri de 
çıkaralım. işte tekdirnamenin 
sureti: 

• 
Daily Mail'e göre lngiltere 

bu işe karışmamalı 
İtalya - Habeşistan müna

zaasına Birleşik Amerikanın 

müdahale etmek teklifini red 
etmesi, İngiltereyi esir ye
tiştiren bir memleket namına 
eski müttefi olan büyük dev-
letle çatışmağa sevketmek 
gayretini gösteren pasifıst
lere bir nümune teşkil et-
melidir. Birleşik Amerikanın 
Kellog paktı şartlanna isti
naden İtalyaya tenbihatta 
bulunmasını taled eden Ha
beş notasına verdiği cevapta 
Amerika hükumetı bu mese
lenin hakem vasıtasile şa
yanı memnuniyet bir şekilde 
hal edilmesi ümidini bildir
miştir. 

Bu suretle Birleşik Ame
rika bu işle alakadar ol
madığını bildirmiş oluyor. 
Esasen Amerika efkarı umu
miyesinin her hangi bir mü
dahaleyi doğru bulacağı akıl
dan geçirilemez. İtalyan işle
rine karışmak hususunda hiç 
bir arzu oeslemeyen İngil· 

~ ~ ~ 

tere halkı da ayni düşünce
dedir. İtalyanın ekonomik 
tedbirler, denizden, karadan 
ve havadan yapılacak hare
ketlerle tazyik edilmesini 
teklif eden arsıulusal Ranti-
mantalistler bir sürü patır
tıcı azhklan başka birşey de
ğildir. 

Yalnız İngiltere haricinde 
bunların lngiliz efkarı umu
miyesinin düşüncelerine ter
cüman olduları şüphesinin 
uyanması tehlike teşkil eder. 

Mussolini geçen gündü söy
levinin de gösterdigi gibi, 
bu gibi kimseler münakaşa• 
ya girişecek vaziyette degil
dir. İngiltere İtalyaya büyük 
bir sempati göstermektedir. 
Uluslar kurulu genel sekre
teri bay Avenol bugün İngil
tereye ayak basacaktır ve 
hiç süphesiz burada yapa
cağı :nünakasalar ve müza
kereler esnaaında hakiki İn-
giliz hayatı kendisine bütün 
açıklığı ile gösterilecektir. 

Dailey Mail 
~ ~ ~ · ~ ~ ~ 

Istanbuldaki 
Eğer tah ı in edildıği gibi 

Türkler, hücum ederlerse, 
onları gayet iyi karşılayaca
ğız. Fakat bütün bir gün, 
gözlerimiz dürbünde bekJe
digten sonr, karşı tarafta 
hiç bir şeb kımıldamadı.An· 
laşılan kumandanlığın gözü· 
ne hayaletler görünmüştü. 

12 birincikanun Pazar -Sa
kin bir sabah ... Hiç bir cid
di hücum alameti yoK. Türk 
siperlerinde mutadın fevkin
de bir hareket ve canlılık 
görznmiyor. Anadolu, Seddil
bahire ateş ediyor. Rumeli 
siperlerimize büyük çaplı 
tencereler yağdırıyor. Fakat 
bu ciddi bir hücumdan evvel 
yapılan topçu ateşi haz rh

"Techizat ve silahların mu
hafazası karargah muhafaza ı 
kıt'asının 14 te yaptığı geçid 
resminde 51 inci bataryanın 
efradının elbiseleri kirli idi. 
Bu efrad, bir ihtar olmak 
üzere, şimdilik yalnız izinsiz
lik veya koğuşta (?) tevkif 
cezalarına çarpılmışlardır. 

Bir • 
evın 

cesed 
tavanında çıkan 
tahkikatı! •• 

gına benzemiyor. 

Saat 15 şe doğru bir Al .. 
man \ayyaresi hatlarımızın 

üstünde uçarak dört bomba 
attı! Bir tanesi, benim sığı
nağımdan birkaç metro öte
de patladı. Ben gözetleme 
yerinde olduğum için, tehli
keyi zararsız atlattım. rBu 
düşman tayyaresine bir Mo
rane ve iki Farman tayya
resi tarafından hücum edildi. 
Havada cereyan eden bir 
düellodan sonra Alman tay
yaresi, bu üç Fransız tayya
resi karşısında Anadolu ta
rafma doğru çekildi. 

12 ila 14 birincikanun Ba
sit topçu düellosu. Gündüz 
ve gece münferid top ateş
leri. 

15 birincikanun - Saat 
20 de Türkler bir lağım ber
hava ettiler. Arkasından şid
detli bir topçu ateşi başladı. 
Fakat piyade hücumu yok. 
Saat 21 de bütün Boğazda 
sessizlir egemen (hakim) 
oldu. 

16 ila 18 Birincikanun -
Yeknesk günler. Mutad gün 
delik topcu atışları. 

19 Birincikanun - Genel 
silah başına ! Telefonla ha
ber verildiğine göre, İngiliz
ler saat 14 te taarruz ede
cekler. Böyle zamanlarda ol
duğu gibi, herkes yerinde, 
harb mevkiinde bekliyor. 

Zaten, aylardanberı, istira 
hat yüzü görmeden, hep top 

( Arkası var ) 

-·~ 
Loid Corcun 
programı 

Lonra (Radyo)-Loid Cor
cun programına karşılık ola
rak hükumet tarafından ha-

İstanbul, [Özel] - Nişan· 
taşında, Valikonağı cadde
sinde Selçuk apartmanında 

bir dairesinin tavanı tamir 
edilmek için yıkılırken bir 
iskeletin meymana çıktığı 
malumdur. 

Bu husustaki tahkikata 
ehemmiyetle devam edilmek
tedir. r Polisin ve ~dliyenin 
araştırmaları sonunda Selçuk 
apartmanında:şimdiye kadar 
kimlerin oturduğu ve hangi 

~ ~~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 

meslek sahibi oldukları hak
kında malumat toplanmakta
dır. Bu malumat elde edil
dikten sonra hepsinin ifade
lerine müracaat edilecektir. 

Bir ihtimale göre bu iske 
Jetin vaktile apartmanc?a otu 
ran bir doktor veya Tıbbiye 
talebesi tarafından etüd ya
pilmak üzere oraya getiril
diği ve istifade edildikten 
sonra tavan arasına atıldığı 
söylenmelctedir. 

zırlanan bevab yerın neşre

dilecentir. Bu karşılık eski 
Başbakanın programını red
detmektedir. 

Yugoslavyada Hindist da 
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Kemeraltı 
Hükumet 

Karşısında 

Tecrübeli bir 
muallim 

ilk ve Orta mektebleri 
talebelerine ikmal derslerini 
az zamanda büyük bir gay-
ret ve gayet ehven ücretle 
çok kuvvetli çalıştırıp yetiş
mek üzere hususi ders ver
meği teahhüd ve muvaffaki
yet temin eder. 

Adres • Ar~bfırını • Yagcılar 
sokağı ARİF OKURER. 

Yeni ka unlar 
Yapılıyor 

Belgrad [Özel] - Gt.niş 
selahiyetlerle işe baclıyan 

Finas encümeni 1933 senesi 
bütçesini gözden geçirmiş 
ve bir çok kunun projelerini 
de onaylamak üzere umumi 
heyete göndermiştir. 

Bu kanun projeleri arasın
da önemli olanrı da varciır. 
Basın ve seçim kanunlan, 
cemiyetler teşkili serbestii 
kelam, Posta ve telgraf ve 
telofon bakanlığının kurul-
ması en ziyade ziyede dik-

' kati çekenlerdir. Bunlardan 
başka Yugoslavya krallığı 
isliim dini teşkilatı yüksek 
çevirğenliğine aid kanunu 
degiştiren kanun, birikmiş 
vergi borçlarının on beş se
neye taksite bağlanması, 
İtalya ve Macaristan sınırları 
boyunca denıiryol ve şoseler 
yapılması hakkındaki kanun
lar da önemliler arasında 
sayılabilir. 

Yeni yapılacak demiryollar 
münakalat Bakanlığının kre
di F onsiye Detadan üç yüz 
milyon dinarlık uzun vadeli 
ödün eler.: yapılacaktır. 

lı ar 
ediyor 

Berlin (Radyo) - Hindis
tandan ah ,an alınan haber
lere göre, Lahorda karışık
lıklar devam etmektedir. İn
gilizler bu şehri süel işgal 
altına almış1ar, 500 kişiyi ya 
kalamışlardır. 

Cumartesi günkü hadise
lerde 4 kişinin öldiiğü, bir 
çok kişinin de yaralandığı 
bildirilme idedir. ---sa,.,._ __ _ 

Şarbaylığımız 
dan bir rica 
İzmirimizin en işlek ve te

cim bakımından en önemli 
bir mevkii olan Murabıt çar
şışında ve Abdulaziz döküm 
hanesi önünde bir tulumba 
vardır. Bu tulumbanın aka
cağı çukura bazı vazifesini 
bilmeyenler çörçöpierini, mey 
ya kabuklarını atarak ora
sım mülevves bir hale sok
muşlardır. 

Şarbalığ'ımızın gözü önün
de yapılan bu sa'ygısızlığa 
bir nihayet verilmesi ıçın 
sarbaylığımızin himmeti rica 
olunmaktedır. 

25 TEMMUZ 

Meşhur YunanlMuhrrrirlerinden: Pavlos !Argiru'nunlEserind 
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ÇAKICJ EFE 
- İKİNCİ KISIM -

- YAKAN AŞK -
-3-

Papaz: Her kesif sev fakat bir 
Türkü asla! diye bağırdı 
Nasıl olar?. Bini kor- J 

kutuyorsun kızım! 
- Ben korkmıyorum mu 

Yeter !. Bu adam dinini de
ğiştirirse.. belki.. Fakat şu 
anda sen.ılen ne istiyor. Bir 
kadını alsın ! sanıyarsun papazım? 

Kızım, nen var, rica ede
rim anlatın artık. 

- Çok büyük ve korkunç 
bir derdim var. 

- Bu derdin nedir he· 
nüz anlahnaeın. 

- Seviyorum .. 
- Kimi? 
- Bir l'ürkü ... 

-Bir Türk .. Bir Türk mü?. 
Papazın hayret ve dehşe

tini birdenbire son dereceyi 
bulmuştu. Bu güzel, bu ce
sur kız bir Türk mü sevi
yordu? .. Yanlış anladığt san
dı, bir daha sordu: 

Bir Türk mü dedin? .. De-
di. 

Genç kız cevab vermedi. 
Son bir ümidle: 
Bir Türkü mü seviyorsun?. 

Yoksa bir Türk mü sevmek 
istiyorsun?. De i. 

- Bir Türkü seviyorum 
papazcığım. 

- İşte bu felaket ... Fela
ketin büyüğü işte buna der· 
ler ... Türk sevilir mi hiç kızım. 

- Fakat bu Türk her Tür
ke benzemez ! 

- Kaç para eder. Türk 
değil mi, yeter ! 

- Ya benim sevdiğim 
Türk Çakıcı Mehmet efe 
ıse ... 

Papaz Çakıcı ismini du
yunce bir ıstavroz çıkardı, 
etrafına dikkatla bagtı. Ne 
olur ne olmaz... Çakıcı ku
lakları çınlasinl Birden bire 
bir köşeden çıkarını diye 
bekledi. Vaziyetten emin ol
.duktan sonra: 

- Kızım Marya.. Günah-
kar kızım Marya .. Senin gü
nahın haddinden büyük, dedi. 

- Papazcığım .. 
- Benim bildiğim budur. 

Sen şu anda en günahkar bir 
Rum kızısın. Vakıa Çakıcı 
biz Hıristiyanlar gözünde fe 
na bir adam değildir. Evvela 
Osmanlı hükumetinin aley
hine kalkmış, bu hükumetin 
kuvvetlerile uğraşıyor. Bizim 
en büyük düşmanımız olan 
bir hükumetle uğraşan, bi
zim müttefikimiz demektir, 
sonra bu Çakıcının bazı Rum 
larada muhabbeti de vardır. 
Bir gün gelir, belki onu ken
di aramıza alabiliriz. Fakat 
ne olursa olsun kızım Çakıcı 
bir Türk değil mi? Y der!. 

Çinde 800 kişi 
daha boğuldu 

Lonra (Radyo) - İki ı,_ÜD• 
denberi Çinde yağan şiddt. tli 
yağmurlar durumu -... bir kc. t 
daha tehlikeli bir haJe ... geti
mişlerdir. Santongla Şuan
Sende 800 kişi boğulmuş· 

tur. 

Mütaassıp papazın bu söz
leri Maryayı çok müteessir· 
etti; gözleri yaşlandı. Papa
zın artık Türkler aleyhine 
kinleri coşmuştu ve sözüne 
devam ederek : 

- Kızım, güzel kızım Mar 
ya.. Hristiyanlığını kirletme, 
güzel vücuduna bir Türkün 
elini değdirtmekle kendini 
kirletme... Çakıcı Türktür, 
Çakıcı hristiyan olamaz, Mar
ya da bir Rumdur, Marya da 
müslüman olmamalıdır. Sen 
bu adamı sevdiğin için söz· 
lerim kalbini acıtıyor, de
ğil mi? 

- Evet, papazcığım. 
- Şimdiden ıztırab çek-

mek, yarın cehennemde yan
maktan daha iyidir. Bir kalb 
ağrısına tahammül merdlik 
şanıdır. Kalbinin yarası sız

ladıkca, kalbinin yarasından 
kan sızdıkca sen dişleri sık 
ve Türklere düşmanhğı art
rır. Kalbin bir Türk aşkı 
için yanarken kanların da 
Türk öldürmek için kayna• 
sın. 

"Hahdi benim haydud Mar-
yam.: Dön geri, sen yıne 
dağlara çekil. Kendini bir 
kadın sayma artık. Ve eger 
bir an gelirde kalbin aşkın 
teysirleri altında kalırsa, sen 
benin sözlerimi düşün... O 
kalb yine sertleşir, taşlaşır. 
Haydi benim güzel haydu
dum. Bu taş kalb rumluk, 
küçük Asyada Türklerin esiri 
olan Rumlar hisabına çok iş 
görecekti! 

Papas, genç Maryanın kal
bini, dimağını, k'anını mü
kemmel surette zehirlemeğe 
muvaffak oldu. Marya, bir 
Türk sayesinde intikamını 

olduğu halde papasın evin· 
den korkunç bir Türk dUş
maoı olarak çıktı. 

Bu papaslar, Rumeiide, Ma-
kedonyada, Giridde, Epirde 
masum halkı heb böyle ze
hirlerlerdi. 

* • • 
Değirmenci kızı Maryayı 

papasın evindeu az ötede, 
büyük bir ağacın dibinde 
Vasil bekliyordu. Genç Rum 
Maryanın köyde nereye git

.tiğini ve kimi bulduğunu bil 
miyordu. Çetecilikte kızan
lar sual sormazlardı. 

Marya, Vasilin yanmı gel-
diği • vakit, çok deiif nişti. 
Haline' e tecsıilr, hiddet var· 
dı. Vasil: 

- Ne oldun kapitanı:n ? 
Diye ıordu. Bir g ıçlük gör
dilDlc beni neye çağırmadın? 

- Hiçbir şey olmadı Va
sil. Yalnız şeytan ruhuma 
musallat oldu, beni hırpalı
yor! 

- Arkası Var -



Dahili ve çocuk hastalıkları 
doktoru Azerbaycanlı 

Mahmut Şevket 
RUSYA DARÜLFÜNUNUNDAN MEZUN 

Diploma Numarası 4:48 
Hergün saat 15 - 18 ze kadar Karşıyakada İnkılap soka

ğında 15 numarada hususi hastalarını kabul etmektedir. 

o -· .,,.,, ; .. 

( Ha1lua Sui ) 2S TEllllUZ 

ALE DAR 
Eski kaf ah yubazları, nizam, intizanı istem iyen kafalı duınanlıları nasıl yumruğu altına aldı. 

Karakuvvetin, şımarmış bekcilerin başına geçen Kabakcının başını nasıl bir ot heğbesinin 
ıçıne sokturarak zamanın sadırazamınıP önüne fırlattı? 

ALE_ DAR 
Babıalinin barut mahzenini kendisi ile birlikte nasıl uçurdu? 

T'arihin bu ~·ok meraklı, çok heyecanlı ve ibret verici derslerle dolu kanıı safhasını 
( Halkın Sesi ) nin birkaç güne kadar basıh okurlarına 

Yalnız /100/ Para 
Mukabilinde dağıtacağı ( 32 ) sahifelik resimli 

merak ve heyecanla okuyacaksınız 
kitabda 

( Halkın Sesi ) ta ri hin. iJinı ve fennin. edebiyatın en değerli kitablarını hulasa ederek 
( l 0 0 ) para nnıkabiJindc okurlarının bilgilerini artıracak, 

küt ü bhane]crini zenginleştirecektir 

Ucuzluk Sergisinin ~e~tı:r~ 
VE 

Büyük Tenzilatı 
Tuhafiyeye ait bütün ihtiyaçlarınızı, hediyeliklerinizi eşi 
görülmemiş ucuz fiatlarlar İzmir hükumet caddesinde 

Şen1si Hakikat 

U 1 k S 
• • nden 

ı>e.*************i***~*~" 
TA yy ARE SİNEMASI T~~l 

BUGÜN 
İki büyük filim oirden 

1 - Gönül Tuzağı 
FRANSIZCA sözlü ve şarkılı büyük ~filim 

cuz u ergısı alınız 
Saygıdeğer müşterilerimizden gördüğümüz büyük rağbet· 

===:==== -~~-=r-• =· ==.,====-=~-l:ft!,,.,,..,,..= ten aldığımıı ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek çok 
m çeşitler getirdik. Fiatlanmız çok ucuz olmakla beraber pa• 

2 - ZABIT NAMZETLERi 
sözlü ve şarkılı ALMANCA filim 

zarlıklık !Yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht • yaçlarınızJ ve --( S 1 N E M A )-

i l _,; ~; .. ·~ hediyeliklerinizi alabilirsiniz. C l2 30 d p 14 d ' ·, 9 rJ, T .,. Alacağınız mal her hangi bir beple işinize yaramıyacak +( Hergün saat 16 da, umartesi , a, azar e 
11.1 . •~ olursa yahut başka yerde daha ucuz bulacak olursanız [+l~:V::V:~~~~.......-~ 

_ ...; geri getirir paranızı tamamen alırsınız Ok ) M •• •d 
t: G MJ~Lff Satışların1ız her vakıt rnuhayyerdir ur anınıza UJ e 

~ - ~ l~~ılılı 1m?JdtJ6ııl!ııt1.. ,ıl;ı!lWıı~rtmlıııılıı.J !~•ıılııılDnıAııl1Dıı~ıtlltdlııAılı•~ :~2 sayfalık renkli ve resimli bir kapla 
Qaı i Tilkilik Biçki Yurdu J süslü kitaplar yalnız /;\( ı Z hMüessisi: J 100 Paraya 
~ ~ e ra Hasan " Tarihin kanlı ve meraklı savlarından: Mevzuu tarihi lıa-

" {i s kikatlerden alınmış kitaplar serilerinden bir kısım: 
~ - 1 Osmanlı imparatorluğu devrinde fuhUf, . 
... Hiç dikiş bilmiyen Bayanlar birinci şubeye kabul .. 
~ edili, bir senede biçki, dikiş öğretilir ve _ 2 Alemdaar ve fesi ve püskill ihtillli, 

~ '9 Maariften musaddak şahadetname verilir ~ _ 3 Sarayda Rum kızlan, 
.< @ İkinci şube tatbikat sınıfına; terziliğin en ince nok- iP - 4 Boğazlanan Sadraza, 
. ~ talarını öğretmek üzere, birinci şube mezunlan ile o it _ 5 istemezüüük. 

~ ~- ı derecede dikiş bilen, makss ve biçkiyi ilerlermek isteyen ı _ 6 Kanlı Kılıç 
"r~ '°' ~ Bayanlara 9 ay zarfında pratik makas, kadın ve erkek i} _ 7 Kanuni sultan Süleymanın bir aşk maceruı. 
,. G elbiseleri biçilmesi ve dikilmesi öğretilir makastar yetiş- Ü Vesaire vesaire .. 
~ ~, 4lJ tirilir ve diploma veri1ir. .. s~--m-.~--.~ * * *fi* * * * • 

. ~ <;.f'i ~ Biçki ve dikiş arzu eden Bayanlara -hususi olarak- üç D a G l kl . . . 
~n@ . ~ dö~~va!da ~östermek suretile ~alebelerde .kabul edilir ~ a o··z u·· erınızı 

~ 4P 1 ~ Dugunlerı olan Bayanlara bırçok yerlerı, çarşıyı do- D ~ 
KllJLLA~ni@k ~- : laşıp yorulmadan bir defa Yurdu ziyaretleri rica olunur [t ~ 

@ Yurdun atelyesind~ cih~z ve ge!~nli~ elh!seJeri, ka~?la D fi. F nnı· 
~ • takımı, perdeler ışlenır. Hergun sıparış kabul edılir D • e 

~~}Jl~ 41 Ayrıca hazır yatak takımlan çok ucuz bir surette satılır 11> • 
~·ı11ı~ı'ıı'ı111111iGJ '.'! lll'QIJllJllVi'1lll'l811111 

•• ııl'llJlll''l'••••ri • 

varlığı ile tanınmı 
Bol çeşitli daima ucuz sa tan 

-,,te g6rüyorsunuzya bu hakikatta anlaşıldı. Bu bıçak 15 YUKSEL RAKISI 
defa gayet zarif traş eder adamı., · S. Ferit Şifa 

Saat fmeraklıla
rına müjde 

Hayabnızda saat tamiratı derdinden kurtulmak ve bir 
defaya mahsus yaptırmak isterseniz bir defa mağazamıza 
uiramanır kendi menfaatınız icabıdır. Tamirat teminatlı 

ve fenni olup muallim, za hitan memurine işçiye 

Yüzde 30 uskontoludur 

Her nevi cep, koJ, n1asa, divar saati nıevcut 
olup hediyelik eşya t

1ahi huJnnnr. 
Fantazi gübik camların her numarası 

gelmiştir. 
Odun pazan Yol bedesteni Numara 47 

TEKiN KUBILA Y 

Az zaman zarfında Kabadayı • Eczanesine 

rakısı kadar yükselmiştir 

iDRAR TAHLİLİ 
ti:. 
• sorup fiat öğrenme-
m den kat'iyen alma

~ yınız. Kimyager Abdüsselam Ak-

günlü Laboratuvan : G O Z L Ü K 
Sağlık Bakanlığın müsadelerile 2 inci Beyler sokağında 

Beyler hamamı yanında 72 numaralı daireye geçirilmiştir. 
Amerika, fngiltere, Fransa, Almanya ve İsviçrede 'f edkikatı 
kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde İdrar ve kan 
tahlilleri KÜRİ enstitüsünde Sınai ve maden tahlilleri üze
rine çalışan Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi-
si yapmakta olduğu gibi sayın etibbanın gösterdikleri lüzum 
lizerine hususi araştırmalar da yapmaktadır. 

Laboratuvar bergün sabah yediden 
gece ona kadar açıktır 

Telefon: 2052 

• üzeri e müşkülleri

m nize cevap verir 
~ 

i1 
E Toptan 

S. Ferit Şifa 

Perakende~ 
eczanesi H:!::et 



Sahife 4 

Kırmızılı adın! 
___________ .. ----------
Dilingeri Nasıl Tutturdu?. 

----------------~oooo • 
Amerika Şehir Haydutları için 

Neler Anlatıyor ? •• 
---ıııı:s---

- 12 -

Dilingeri şımartan saikler 
·d·? ne ı ı .... 

Gerek zabıta ve gerek· ra
kip çetelerle uğraşmak mec
buriyetlerinden Dilinger bir 
elile kamyonun volatını idare 
eder, diğeri ile de tabanca
sını kullanırdı. Bu vaziyette 
çok kabiliyet gösterdiği için 
Alkapon Dilingeri hususi 
muhafızları arasına almıştı. 

Dilinger bu vazifede az 
durdu; hisseler taksim edil
diği zaman Dilinger hiç mem
nun kalmadı, ve kendi hesa
bına haydutluk yapmağa ka
rar verdi. Amerikanın en 
korkunç hapisane kaçakla
rından Edi Sinkltan isminde 
birisile teşriki mesai etti. 

lık iş olarak bir ticaretha
ne soymağa kalkışblar. Fa
kat zabıta yetiştiği için Sınkl 
ton l{açmağa muvaffak oldu. 
Dilinger yakayı ele verdi. 
Yirmi sene hapse ve 200 
dolar para cezasına mahküm 
edildi. 
Con böyle bir ~cezaya çar

pacağını sanmıyordu. Bu ce
zayı duyunca müteessir ol
du, ve hapisaneden kaçma
ğa karar verdi. 

hayduc.dur. Fakat Alkaponun 
kendi ise bir insan öldürme 
diğini iddia edenler pek çok 
tur. 

Bunun için, Alkapon çete
lerinin yaptı yüzlerce cina
yete rağmen Alkapon 20 
sene hapse mahkum olmuş 
ve kazandığı paralar saye
sinde bugün Amerika zından
larında bir lord gibi yaşa

maktadır. Fakat Dilinger öy
le değildi. Onun silamı da 
sila, kelamı da silah idi. En 

ı ufak bir teşebbüsü, 3 - 5 
kişinin ölümü demekti. 

Birisinin Amerka hükfıme· 
ti, sadece Dilinger için ce
za kanunlarını değiştirmiş ve 
Dilingeri " 1 numaralı halk 
düşmanı ,, ilan etmiş, ken
disini öldirene ve totana da 
65 bin dolar mükafat vadet
mişti. 

Dilinger, her halde daha 
evvel tutulur veya öldürü
lürdü fakat Amerika kanun
ları polise lazım olduğu ka
dar salahiyeti vermiş ve bun 
dan bir ay sonra da Dilin
ger öldürülmüştür. 

( Halkın Seıi 1 

Almanyada karışıklıklar 
---------------- ++••OO••oa----------------

Alman iç işleri bakanı doktor rik "Genç kuv
vet'' ismindeki katolik kurumun kapattı 

······~--------------~-Kolonya ile Ren vadisinin bir çok nlahaJlerinde genç Hitlercilerle ka-
tolik kuvvetleri arasında saf halinde çarpışn1alar oldu 

Karlaruhe 24 (A.A)- Havas Ajansı bildiri I . rı müsadere edilmiştir. Kolonya ile Ren 
yor: Alman içbakanı Dr. Frik genç Kuvvet vadisinin bir çok mahallerinde Hitlerci genç 
ismindeki katolik kurumu ile bütün kurul- ı liklerle, genç kuvvet misyonları arasında 

1 
larmı kapatmıştır, Kurumun bütün malla- saf halinde musadeıneler olmuştur. 

ıtı 1ııuı11 Jl'"'ll P'~I ıı;_• l~I 11::'1 ıı.:e:ıı ıı.:e:ıı 11~11 ıı.:e:ıı f.~ 1 ~I b~ıl l~LI bıııdl bıuııl hıııııl ltuolll llıuıll ltııoılf ltıııııJ llııoıll C. .$ 

1 Başbakan Florinin kıvmeti 
Hopada.. 'J 

Hopa 24 (A.A} - Başba
kan İsmet İnönü 24 Temmuz 
sabahı Artvinden hareket 
ederek Kıvartshane ve Mar
gul bakır mıntakalarını dola 
sıp Hopaya gelmiş ve Trab
zona hareket etmiştir. 

~-----00-------

Atletizm 
Başlıyor 
Baştarafı 1 incide -

---••++ 
Holanda kabinesi çok önemli 

bir toplantı yaptı 
Lahay 24 (A.A) - Kabi- : 

ne bu sabah fevkalad ~ bir 
taplantı yaparak siyasal du
rum hakkında görüşde bu
lunmuştur. Konsey kararını 
yarın sabah verecektir. Bu-

sasına ve filorinin şimdiki 

k•ymetini korumıya müsait 
olduğu şüphesizdir. İktidar 
mevkiinde tehlikeli şerait 

içinde bir katolik - sosyalist 
kovalisyonuna vermiyeceği 

muhtemeldir. 
Katoliklerin sol cenahı ko· 

gün kabhe Florini icab eden 
bütün çarelere başvurarak 
tutmak emelinde olduğunu 
teyit eylemiştir. Geneloy kra- rijinin kalkınma usulünü ve 
liçe Vilhelmin ne açılmış ne zoraki tasarruf planına mu-
de kotarılmış olmıyan buh- halefete, sosyalistlere iltihak 
randan çıkmıya imkan vere
cek kararını beklemektedir. 

Kraliçenin başbakan Koli 
jinin şahsiyetine bükümetin 
ekonomik ve finansal siya-

etmiş olmakla beraber, ka
tolik partisi çoğunluğun flo
rinin kıymetten düşürülme
sine karşı geleceği muhak
kaktır. 

ı Dilinger, yani 13-225 numa
ralı mahbus, hapisanede ha
kimlerin istediği kadar dur
madı kaçı. Zındanda aldığı 
derslerle daha korkonç bir 
haytlud olmuş ve işte yara
yacak en kötü adamlkrı da 

Eğer bu selahiyet verilme
miş olsaydi, kırmızılı kadının 
yani benim ihbarım da neti
cesiz kalacak ve belki de 
bu hadise 3-5 polis veya halk
tan birkaç kişinin ölümünü · 
mucib olacaktı. 

935-936 senesi İzmir birin
cilik "Atletizm,, müsabaka
kaları için tanzim edilen 
program aşağıda yazılıdır. 
Musabaka tam saat 17,30 
Alsancak top alanında baş

lanacak ve 29-30 Temmuz 
Cumartesi ve Pazar olmak 
üzere iki günde bitecektir. 
Hakemlik vazifesini görecek 
olan arkadaşlar şunlardır. Ankara bisikletçileri Konyo- 1 

lılarla yarıştı 

25 TEMMUt 

Bir adam 
karısını vurdu 

Dün akşam Kemeraltı ya
kınında Şamlı sokağında bir 
vaka olmuş, bir kadın bıçak
la üç yerinden ağır surette 
yaralanmıştır. Vakanın sebe
bi kıskançlıktır. Değirmenda
ğında oturan Mehmed kızı 
Sebile tütün mağazasında 
çalışmaktadır. Bundan 15 
gün evvel kocası Zeybek 
Mehmetle aralarındaki geçim 
sizlik yüzünde boşama davası 
açmıştır. Mehmed bundan 
çok kızmış ve karısını takibe 
başlamıştır. 

Dün akşam mağazadan çı· 
kan karısını ona duyurmadan 
güdmeğe başlamış ve Şamlı 
sokağında karısı Sebilenin 
bir erkekle konuştuğunu gö
rünce yanında taşıdığı bıça

ğını çekerek kasığından ve 
baldırından üç yerinden ağır 
surette yaralamıştır. 

Hasta 
Memurlar 
Nasıl l'edavi Ettirile

bileceklerdir 
Hasta memurların hastane

lerde tedavi edilmeleri için 
verilecek ücret hakkında 
dün iç bakanlıktan ilbaylığa 
bir bildirim gelmiştir. 

Bunda hünda büdçeye te· 
da vi ücreti olarak konulmak
ta olan tahsisatın pek az 
olması sebebiyle hastalanaıa 
memurların tedavi ncretleri 
mensup oldukları bakanlık-
larca deruhte edilmedikçe 
ücretle tedavi cihetine gidil
miyerek meccanen tedavi 

seçmişti. Amerikada Dilinkar aya
rında caniler yok degıldir. 

Başka bir fırsatta bunlar 
hakllında malumat varirim. 

Sadi, Agah, Gazi, Cahit, 
Sait, Fehmi, Vehap, Ahmed 
Özgirgin, İsmail Hakkı, Mu
zaffer, "İzimspordan,, Adil 
Boğa. 

PROGRAM 
Birinci gün 

Konya, 24 (A.A) - Dün Ankara bisikletçilerile Konya 
İdman Yurdu arasında 50 kilometrelik bir yarış yapıldı. 
Yarışa Ankaradan yalnız Eyüple Talat, Konya İdman Yur-
dundan da yedi kişi girdi. Yarış ilk on kilometrede çok 
heyecanlı oldu. Ankaradan Talat sekizinci kilometrede dü
şerek yaraşı bıraktı. Eyüp 1 saat 9 dakika ile birinci geldi. 
Konyadan Rauf ikinci Aptullah üçüncü, Hamid dördüncü 
oldular. 

1 
ettirilmeleri bildirilmiştir. 

Zındanda kaçan 10 hay
dud işini, Dilinger bu dost
luk namına ve bir haydud 
kadına verdiği sözü yerine 
getirmek için tertib etmiş 
idi. Bu kadın da Meri Çekins 
idi. 

Dilingerin hayatı baştan 
başa cinayet, sarhoşluk ve 
kadın macaralarile doludur. 
Alkaponda bir cani ve bir 

* .. . 
Kırmızılı kadın, Londrada 

bnlunduğu meddetce Ameri
ka haydutluğu hakkında bir 
iki kitab naşredeceğini ne 
İngiliz gazetecilerine söyle
miştir. 

SON 
~ 
~ 

Ucüncü Murad 
' ~--------------~oo-------~----

Safiye Bafu Sultan 
----------0000---------~---

Başta rafı 1 inci yüzde -
gın, İspanya ve Fransanın 
sırmalara gark olmuş, tuğlu, 
surgulu ve çok süslü kuman
danlarına oldukları yerde bir 
an bile durmağı haram edi
yorlar, koca Akdenizi dar 
getiriyorlardı! 

Hatti.. Maltanın beynelmi 
lel gemicilerinden mürekkeb 
korsanlari bile Türk korsan
ları karşısınde resmi gemi
lerden fazla bir mukavemet 
ve muvaffakiyet gösteremi
yorlardı. 

oJan Sinyora Bafu idi. Gün
lerden beri içinde devam 
eden mübhem endişe, Este
rin tabiri zavallı kadinda 
istikbal kapkara görecek ka
dar bir yeis uyandırmıştı. 
Yakın bir atide büyük bir 

felakete maruz olduğuna ta· 
mile inanmış bulunuyordu. 

Ufukta şüpheli bir gemi 
göründüğü için hasıl olan 
şüpheli vaziyeti daha eyi 
anhyabilmek için gemi süva-

- 4 - risile bir mülakat yaptı ve 
Şahin avına atılmak gördü ki süvaride de sıkı bir 

üzere . . . endişe vardır. 

Falcı Esterin tabiri, karşı- Evet .. Uzakta görünen ge-
daki korsan gemisinin mev- minin hüviyeti ve mahiyeti 
cudiyetile kıymet kazandı ! henüz belli değildi; umumi 

27 - 7 - 935 Cumartesi 
110 Metre seçme 
800 u 

Yüksek atlama 
10,000 Metre mukavem~t 

400 " Seçme 
Sırıkla atlama 
200 Metre seçme 
Uzun atlam 
Dısk atma 
4 X 400 Bayrak 
İkinci gün 28-7-9'.)5 Pazar: 

110 metre mamalı 
ı 100 ., final 

3 adım atlama 
200 metre final 
Gülle Atma 
400 metre final 
5000 ,, mukavemet 
4 X 100 bayrak 
Cirit atma 
1500 mukavemet 
Balkan bayrak 

bir tilki hali vardı. 
Bu mechul geminin hareket 

ve talii yalmz rüzgarın arzu 
ve lütfüne bağlı değildi; kuv 
vetli ve kürele mahkumla
rından rnürekkeb bir " kuv
vei muhrike ., ye malikti. 
Hiç rüzkar olmasa bile, bu 
gemi bu kürekçileri sayesin
de istediği yere gider ve ge
lir, maneva yapılırdı. Şu an
de. Venedik Kalyonunu Av
lonya sahileeriyle kendi ara
sına almış bult;nuyordu. Bu 
vaziyeti, manevralarile hazır 
ladığı da meydanda idi! 

( Arkası var ) 

Ankaralı bisikletçiler bu sabah Konyadan hareket ettiler. 
Yarın Ankaraya varacaklardır. 

Balıkesirde hava kurumuna 
yard m için çalışmalar 

Balıkesir 24 (A.A) - Hava kurumu için yüken ve verit 
yekünu şimdiden elli bin lirayı bulmuştu. Hava tehlikesini 
bilen üye sayısı 1,;Ünden güne artmaktadır. 

Fra .sız • ı heyeti- ı 
verdi 1 

e 
o • 
z 

Paris 24 (A.A) - Tecim bakanı bay Jorj Bone Türk 
Tecim heyeti onuruna bir şölen vermiştir. Şölende Türkiye
niıı Paris büyük elçisi bay suad ile Türkiye ekonomi bakan 
lığı yönetgeti ve hcyhet başkanı bay Faik Kurtoğlu bulun
muşlardıı-. 

P'" il 
.. 1 

11.:,;ıı 
l:ı ııl 

Amasyada 
I\J ütlıiş 
ıcaklar 

Amasya, 24 (A.A) - Bir 
kaç gündür sıcaklar şidde

tini arttırmıştır. Dün sıcaklık 
derecesi 34 dü bulmuştur. ---·· 
Balıkesir 
Parti başkanı 
Balık es· r 24 ( A.A ) Parti 

Yönkurul başkanı Küsahya 
saytavı Doktor Lütfi kırdar 

·~il 
hııull 

• 
'!:9'.'' hıuırl 

tal yan 
. Habeş 
ihtilafı 

- Baştarafı 1 incide -
gazeteleri İngiltere hükume
tinin Habeşistana silah satıl 
masına müsaade için verdiği 
sc.ın karar dolayısile İngilte
reye hücum etmekte ve İtal
yanın, İ ngilterenin bu düş
manca hr ketini hiçbir vakıt 
unutmıyacağını yazmaktadır. 
~~~ 

İlcelerdeki tetkikleri bitire-
rek buraya dönmüştür. 

-.-.-.~ -+ --

Borsada 
Cunıa günü idare 

heyeti seçilecek 
1 Ağustosta yapılacak olan 

Borsa yeni idare heyeti se
çimi hazırlıkları tamamlan
mıştı. Seçmek ve seçilmek 
haiz olan tüccarların ve sim
sarların listeleri Borsa sara
yında koridorlarda asılmıştır. 
Bu listelerde adları J?ylun
mıyanlar derhal seçim ko
misyonuna müracaatla adla
rınının yazılmasını istiyecek 
lerdir. Ağustoun birinci günü 
seçim başlıyacaktır. 

Komite Dün 
Toplandı 

Arsıulusal İzmir panayın 
faal komitesi dün doktor bay 
Behcet Uz'un başkanlığında 
toplanmış ve panayıra aid 
bazı işler etrafında müzake
relerde bulunmuştur. 

Yangın 
Dün Göztcpede tramvay 

caddesinde üzüm ve incir 
tecimlcrinde:ı A!rnak tebab 
Kral oğlu Şiınohanın kira 
ile otnr<luğu 858 numaralı 
evin mutbak kısmında yan
gın çıkmış, mutbakla bitişik 
oda la rm ca tısı yanmış ve 
ve itfaiye yetişerek yangını 
bastırmıştı t'. Asıl maneviyatı sarsılmış vaziyette avına tuzak kuran _ _:_ __ -=---------~---------------------------------------------------~------------------


