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İtalyanlar Habeşteki savaşın yalnız top ve 
tüf ekle biteceğini saniyorlarsa, bu iste 

bir ha)1li aldandıkJa rını hadiseler 
gösternıekte gecikn1iycc ·ktir 

Bir iki gündenberi Avru· şübhesizdir. 
padan gelen yabancı gazete- Bunun için, demek istıyo-
leri okuyanlar. Ajansların ruz ki, İtalya - Habeş sava-
verdikleri son haberleri biraz şında İngiltcrenin l·arşıdan · 

s 

SESIDI 

27 TEMMUZ 1935 CUMARTESİ 

turyadCı 
• •• 

arşı büyük bi 
göster·liy r 

~~--

Londra 26 (A.A) - Röy-

ter ajansı Viyanadan öğre

nıyor: 

Siyasal görmenler, resmiğ 

çevenlerde Habsburglara kar

cı gösterilmekte olan soğuk-

özenle közden geçirenler gö· seyırcı kalaca mı sanmak ' 
luktan dolayı hayret içinde

dirler. Sen 24 saat içinde 

üç Avusturya ayaleti Nornl

b rg, yukarı Avusturya ve 

Tirol Habsburgların Av~ 

turyaya dönmelerine karşı 

olduğunu iinn etmiştir. 

rürler ki yalınız kalmış ~ibi bağı~lanmaz bir iyasal yan-
görün~n İngil!z si.y~sası yine • lışlık olaca' tır. 
gereklı olan ışlennı görmüş Barışın dostu olanlar, bu 
ve yine ltelyaya "Habeş ilin- enge!ler kcrşısında bi haylı 
~e bir iş. görmek için ilk telaşa düşscJer yeri vaı dır. 
once benımle anlaşmak ge· yeri vardır. Bununla berabu 
~ektir" de?1ek istemiş ve savaşın kolay bir iş olmadığı 
ıstemektedır. barışçılar (sulhperverler) için 

Son gelen Avrupa gazete- b" · 'k b' t l k k ı • • ırıcı ır umu o ara a -
lennın yazdıklarına bakılırsa 
lngilizler Habeş meselesine 
bir da tarih ve ablak bakı-
mınaan bir anlam ve önem 
vermeğe çalışıyorlar ve vak-

mıştır. , 
Bakalım bu kadar sert bir 

biçimde çarpışan mcnfaatları 
düzeltecek hangi kuvvetli 
el çıkacaktır. 

SIRRI SANLI 

o 

.. ~ .. ····· .......... . 
·ba anı 

•••• 
ya tet ik tına 
m ediyor tile İngiltere hükumetine bir 

rapor veren Lord Kromerin 
bir raporuna bir tarihsel 
tutau (•uiyename) silsü ve
rerek Habeşlileri korumayı 
bir borç biliyorlar. 

H•••ttıtttnn1tmıuu11 tuMı• ıuuau 11 ı u 111uuıuunuıuuuuıurnnnıuınnnu11uuı1111ıunnun11• .... , .. Moskova, 26 ( A.A ) -
Türk Ekonomik Heyeti ba
şında Celal Bay~r olduğu Rum • 

l 
Mısır ve Sudanda İngilte

reye unutulmaz hizmetler gö
ren bu Lord raporunda İogil 
tereye .. Habeşistana daima 
döst davranılmasını ve Nil 
nehrini canlandıran kaynak-

--------..ae>•• 

lardan en büyük ve önemli
sini teşkil eden Çana gülün
den dolayı Habeşlileri şüb
belendirecek her hareketten 
vazgeçilmesini., öğüdlemekte 
idi 1 

İngilizler. iç!n bir hayat ve 
gelrcak ·( ıstıkbal ) meselei 

Acab • 
zmı 

olan bu işde İtalyan diblo
masisinin büyük bir oyanık
lık göstermesi çok gerekli 
bir şeydir. Bu olmazsa, İtal
yanın bu pürüzlü işde bir 
çok zorluklara rastlayacağı FUAD· AGRALl 

··ui~;i;;;.··;~;y .... t .... 

r ? • e e 
ı Geçen hafta Kanyada fi· 

rari Rumlar tarafından giz
lemnış bir definenin Onos 
oğlu Y ovan tarafından mey
dana çıkarıldığını yazmıştık. 

Onos oğlu Yuvanın Yuna
nistanda teşkil etmiş bir şir
ketin namına hareket c ~t;ği 
anlaşılmaktadı .... 

Bu şirket mübadil ve firari 
Rumlardan Türkiyede gizli 
olarak bıraktıkları para ve 
mücevhe l in erlerini öğ
renm{. ., \ e bir hak mukabi
linde bu dt.~İn l .. rin planla
rını satın almak'"~ dır. 

[ Sonu 4 ilnc· ~c j . .. o.. .............. .. 
halde Noguinskideki elektrik 
fabrikasısını, radyo merkezi-
ni gezmiştir. 

l 
Dün gece Ağır Endüstri 

------~-----------~-----~ .. ••oo••oo-------
Komiserliği Türk heyeti şe
refine bir kabul resmi yap
mış ve bunda Türkiye büyük 

i ta J yan -Habeş anlaşmaz ığın 
31 Temmuz veya 1 A w s 

Paris, 26 (A.A) - Dış 
Bakanlığı Uluslar sosyetesi-
nin 31 temmuzda toplana
cağını bildirmektedir. 

Cenevre, 26 (A.A) - Ulus
lar Sosyt'tesi Konseyinin 
toplantısına ait davet mep-
tuplarmın bu sabah göndeM 
rilmiş olması muhtemeldir. 
Toplantı tarihi Çarşamba ola
rak tespit edilmiştir. 

• elçisi Zekai Apaydın ile bü-
tün Heyet ve elçilik ileri ge· 
Jenleri Ağır Endüstri Komi-
seri, Dış Bakanlığı ile Ağır 
Endüstri ileri gelenleri hazır 
bulunmuşlardır. 

25 temmuzda Celal Bayar 
beraberinde Zekai Apaydın 
Bay Kestinski olduğu halde 
bay Kalenin taı afından ka
bul edilmiştir. Görüşme ol-
duca uzun sürmüştür. Türk 
eknomi bakanı ile büyük el-
çisi ayni günde general Vo
roşilof tarafından da kabul 
edilerek uzun uzadıya gö· 
rümüşlerdir. 

25 temmuz akşamı Türki-

Cenevre 26 (A .. ı\) -- Bay 1 

Avenol Konsey üyelerine 
gönderdiği bir telgrafta kon· 
ıeyin toplantısı için 31 tem
muz veyahut 1 ağustos tarih-

. il ye elçiliğine bir şölen veril-
Habeş İmparatoru ve İmparatoriça Almanyanm miş ve bunu bir kabul resmi 

lerini önergem iştir. Adisababa Eçisini kabul ediyorlar takib etmiştir. Şölende ağır 

( Halkın Sesi ) Matbaasmde 
Basılmıştır 

TEL: 3503 ( 100 PARA ) 

IYOR 

. , " 
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ı; Ul2LA . 
\ 1, ·ı rq/gaca /çmefepı 
· / ı Sağlık ve ayni zaman-
1 da bol ve temiz havalı 

bir eğlence yeri 
Ege bölgesinin ,biricik in- ı sıkışmış olan ve sağlık kay-

cisi olan glizel lzmirimizin nağı denilı:niye layık olan 
Urlanının içme suları mevkii 
cidden görülmege değer. 
Barası çok temiz havalı, ge
niş görümlü ve eylenceli bir 
yerdir. 

Geç.en Pazar günü yazıcı
larımızdan biri İçme sularına 
gederek bu güzel yeri tetkik 
etmiş ve sahibleri Ekrem ve 
damadı bay Hüsnü ile tanıı
mış ve düşüncelerini enla
mıştır. Ekrem ve damadı 

geniş körfezinin bir kısmına Sonu 2 incide -
JP"IQ ıı:ıı fi.il) tı;ıı ":" ~~ ~ "=" 
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Safiye sultan 
OSMAN OGULLARI TARiHiNiN EN HAŞMETLi VE 
KANLI SAFHALARINA DAYANAN TARIHT ROMAN 
---------------= -----------

- BiRİNCİ KISIM -
Venedik Asalet Tahtından İstanbulun Esir Pazarına 

------- ------
- 6 -

l(alyon kapdanına göre, korsanlar eline düş-
111ek kadınlar için bir felfıket değildir 

Halbuki büyük kalyon an- ı 
cak rüzgarın keyfine bağlı 

Cülusu 5, ölümü de 19 Şeh 
zadenin bir gecede boğaz 

]anmasına sebep olan 
ÜÇÜNCÜ MURAD 

idi; istediği zaman ve iste
diği gibi manevra yapamazdı. 
Buna mukabil, karşıdaki kü
çük, zaif görünen gemi, kuv 
vetli ve çok kürekleri saye-
sinde her ne tarafa doğru 

y w 

nedüstri komiseri Rozengoltz 
Kretinsld ile dış ve ağır en
düstri ve dış tecim komiser
likleri ileri gelenler hazır bu-
0lÜnmuşlardır. 

isterse o tarafa hareket ede 
bilirdi. Bunun için kuvvetli 
bir rüzgar, hatta batın sayı
lır bir deniz olmadığı zaman
larda, kalyonlar küçük kor· 
san gemierinin önünden ka
çıp kurtulamaz]ar ve harbı 
kabule mecbur kalırlardı. 

Harbı kabul etmekte kar
lı bir hareket olamazdı. Bn
yük ve o zamana göre ipti
dai oll\n toplar, küçük bir 
gemiye karşı ancak uzaklar· 
da müessir olabilirdi. Bu da, 
her atılan gülle de isabet tasav 
vur etmek şartile, fakat küçük 
bir gemiye yakından bu top 
}arla hiç bir zarar vermek 
mümkün olamazdı. Çünkü 
topların zarar ve isabet za
viyeti uzaklara göre yapıl
mıştı. Küçük korsan gemisi 
bir defa topların zarar za· 
viyesini geçtimi, artık ka
zanmak, en fazla cesaret 
gösterecek tarafın hakkı o
lurdu. Korsanlann da cesa· 
~ Sonu 4 üncüde ~ 

Telefon 

No. 
Ahmet Ve As m BÜYÜK ELBiSE FABRIKASI ESKi BiT PAZARI 

NUMARA 15 - 17 TELEFON 2042 
H~reke, Feshane ve Karamürsel fabrikalarının en zarif ve en dayanıklı kumaşlarından üç purova üzerine 22 liradan 26 liraya kadar mükemmel 
181Darlama elbise yapılır. Yapılacak elbiseyi müşteri beğenmezse alınan kaparo tamamen iade edilir. Mağazamızın levhasına dikkat ediniz. ... 3882 



Sahife 2 ( Halkın Seıi ) 

l • l •Ankara Barosu! ma gaca leme erı Davalar için bir 1 

-------"""' tarife hazıdadı 
Saglık ve ayni zamanda bol ve 
temiz hayalı bir eğlence yeri 

-------------------------------------oo-------------------------------------
- Başta rafı 1 incide 

bay Hüsnü içme sulannı bir kum düşmüştür. 
tecim ve kazanma meksadın- Maksatımız şudur: 
dan ziyada yurdlarına büyük İzmirin burnunun dibinde 
bir sağlık evi kazandırmak bşyle bir şifa menbaı ve sih-
için çatıştıklarını ve imar et- hat yurdu varke bundan is-
tiklerini görmüş ve kendile- tifada etmemek çok gaflet-
rini öz yürekten alkışlamıstır. tir. Yuddaşlarımıza faydalı 

İçme sularının eski ismi 
(Malgaca) dır. Bu sağlık kay 
nağı isminin Malgoç adında 
bir Türk Derebeyi tarafın
dan verildiği kuvvetle umu· 
lur. Urla içme sularının şöh
reti pek eskidir. Vaktile bu
raya her yıl İzmir ve civa
rında oturan ecnebiler ve 
Rumlar ve Atinadan kekçok 
meraklılar akın akık gelirler, 
bir hafta kadar oturarak 
hem mide ve bağırsklarını 
femizlerler ve hem de hava 
değiştirirlerdi. 

Malgaca içmeleri hakkında 
Türk profesörlerinden dok
tor bay Raşid Tahsinin "Mil
liyet gazetesinde çıkan diye
vinden anlaşılacağı üzere 
Malgaca içme sularının has
sası pek değerlidir. 

Profesörümüz aynen şu 
sözleri söyliyor: 

" Malgace sularının içimi 
çok kolay mide bağırsaklar, 
böbrekler ve kara ciğer üze 
rine tesiri pek derindir. Bu 
sudan bir barda içildimi he
men tesir görülür, mide ve 
bağırsaklarda •ne varsa sö
ker alır ve temizler, yeniden 
bir çok kuvvet bahşeder 
Dünyaca şöhret bulan kar
lisbat maden suları yurdu
muzde çıkan bu sdya naza
ran hiçtir. Karlisbat suları
nın hem içimi zor ve hemde 
faydası bibizim sudan daha 
aşağıdır. Malgaca suları hak
kında bir çok doktor ve 
kimyagerlermizin raporları 
vardı. 

Bu suyun, karaciger böb
rek, bağırsak ve mide has
talıklarına tesiri pek önem
lidir. Orava ıztırabtan iki bük 
lüm üç gün içinde bütün 
derdlerini bırakan pek sıh
hatlı bir halde döndükleri 
defatle görülmüştür. 

Bu suların verdiği tesirini 
bir dereceye kadar anlatmak 
için bu sene şifasını bulan
lardan bazı isimler zikredi
yoruz: 

Eşrefpaşadan Bayan Nuri
yeden tas ve kum, Asmalı
mesçitten Hayim kızı Robe
kadan beş arşın şirit, De
nizliden Tabakoğlu Bay Ha
sanın ailesinden ahtapot düş
müştür, İzmirde Lambatya 
sokağında Avram kızı Ref
kuladan 9ekirge ve kum, Tu
ran fabrikasından Mustafadan 
yengeç, Seferihisarın Gömül
dur nahiyesinden Mustafanın 
karısı Bayan Hasibeden yıla
na benzer büyük solucanlar, 
Alsaııcak Kahramanlar soka
ğında F etmeden birçok iri 
taşlar, Karantina mahallesin
den Şamo.l kızı bayan Zan
todan birçok soğulcanlar, 
Hahambaşı sokağından bak-' 
kal Avramın karısından avuc
la kum, ikinci Mortakyadan 
Mustafa kızı bayan Şükriye
dea iki büyük taş v _ birçok 

olmak için bu yazıları yazdık. 
Cidden çoğumuz migde, ka
raciğer, barsak ve bebrekle· 
rimizden muztaribiz. Tabiatın 
bu letafetinden istifade et
mek için heman bu kutlu 
suya koşalım, sıhhat ve neş
emizi kazanalım. 

Her fiata 
Azinıet dola yisile acele 

nı üza yede ile satış 
Önümüzdeki pazar günü 

yani temmuzun yirmi seki
zinci günü sabahleyin alaf
ranga saat onda Gündoğdu 

İkinci kordonda ( 160 ) nu
marada esbak Aydın kum
manya memuru M. Jozef 
Kaporal efendiye aid bil
cümle lüks mobelyalar bil
müzayede satılacaktır. 

Gerek sari iki kişilik kar
yola, hasırlı takım, maroken 
takım, oyun masaları, mü
devver masa, 2 çini vazo, 
heykelli beyaz saat, madeni 
etajer ma 2 heykel, sedefli 
masa ma arap heykel, kadi
feden divan, antika sandal
ya, bir çok lüks ve antika 
yağlı boya levhalar, resimli 
levhalar 2 yüksek siyah ko
lona vazolarla, lüks elektrik 
lambalar, Salamandıra sobası 
6 Amerikan sandalyalar, 1 
etajer ve heykel, şemine tu
valeti, 2 Amerikan koltuk, 1 
büyük yağlı boya antika lev-
ha, 1 servant, bronz vazoları, 
1 anahtarlı yemek masesı, 
sobadan broz parçaları, bü
yük vazo ma altı, 1 masa 
1 nargile, 1 saat, 1 bakır 
mangal, kyrderobalar ayna
larile, komodinalar, koltuklar 
1 yazıhane 1 koltuk, çifte 
kanatlı aynali dolaplar, van
tilator, dıvar saatı, 1 kütüp-
hane, tahta elbise dolabı, 
lavman, şezlong, 1 kişilik 

karyoia ma yatak ve cibinlik 
1 beyaz karyola hah, secca-
de ve sair birçok lüks mo
bilyalar bilmüzayede satıla· 
cuktır. 

Büyük .Kardicalı İbrahim 
bey hanında Emniyet müza
yede salonu müdürüyeti. 
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Kemeraltı 
Hükumet 

Karşısında 

Ankara, [Özel] - Anka
ra avu~tları aralarında top
lanarak avukatlık ücretleri 
hakkında görüşmeler yap
pışlar ve mühim kararlar 
almışlardır. Ankara Barosu
nun verdiği bu kararlarla 
Ankara avukatları için bir 
dava tarifesi kabul etmiştir. 
Bu tarife ile davalar mahi
yetlerine göre tasnif edilmek
te ve her kısım dava için 
avukatların istiyecekleri as
gari fiat gösterilmektedir. 

Ankaradaki bütün avukat
lar tayin edilen fiatlndan 
daha aşağı ücretle dava de
ruhte edemiyeceklerdir. Bu 
suretle dava sahibleri de iş
lerine aid asgari fiatı bilmiş 
olacaklardır. 

An kara Barosu asgari üc-
ret esasının bütün Türkiyede 
cari olması için memlekette 
mevcud bütün Barolara mü
racaatla tekliflerinin kabu-
lünü istemiş ve hazırlanan 

talimatnameden birer nüsha 
göndermiştir. 

İrlanda da 
Kanlı 
Çarpışmalar 
Berlin (Radyo) - Londra

gelen son haberler lrlandada 
bugün de kanlı çarpışmalar 
olduğunu, Beifastta yeniden 
birçok kişinin öldüğünü bil
dirmektedir. 

Bugün Edinburda da pro
testanlarla katolikler arasın
d kanlı çarpışmalar olmuştur. 

-- - - -
Kemalpaşa icra memurlu-

ğundan: 

Yukarı kızılcadan bay Adi
le burçlu yine ayni köyden 
muhtar Şükrü Karısı bayan 
Şekure hanımın işbu borcun
dan dolayı tahti hacza alınan 
yukarı Kızılca çayır arası 
mevkiinde Eylül 932 yıl ve 
73 sayılı doğusu Şare ağa 

veresesi, batısı mükeddema 
küllü elyevüm muallim Müs
lim poyrazı hacı İbrahim oğ
lu İsmail ·veresesi lodosu 
Hasan Tahsin ile çevrili 5495 
M. M. bağın 1838 metre mu
rabbaı bağ olup 2757 M. M. 
tarla olan bu yerin heyeti 
umumiyesi 300 lira deyerin
de olup birinci ve ikinci ar
hrmıya çıkarılmıştır. Birinci 
artırması 28-8-935 Çarşamba 
günü saat 11 de ve bu gün
de deyerin o/o 75 şini bul
mazsa ikinci artırılmaya çı
karılacağı ve ikinci artırması 
14-9-935 Çarşamba saat 11 
de Kemalpaşa icra dairesin
de yapılacağı ve bu bağın 
artırma şartnamesi herkesin 
göre bimesi için 15 gün müd
detle açık bu yerde alakası 

olanların ilan tarihinden iti
baren evrakı müslitelerile 15 
gün içinde gelmeleri aksı 

takdirde hakları nazarı itiba
re aiınmıyacağı ve artırmaya 
iştirak edeceklerin yüzd 7,5 
pey akçesi vermeler veya 
banka mektubu getirmeleri 
ikinci artırma bu yer en çok 
artıranın östünda Z-004 No. 
kanun mücibince ihalesi çe
kileceği vergi borcu satış 
badelinden tutulacağı ve da
ha fazla malumat almak isti· 
yenler Kemalpaşa icra daire
sinin 933-1055 sayılı dosya
sına müracaatları ilak olunur. 

Görünmiyen 
Cam 

Paris ( Radyo ) - Birçok 
mağazalar camekanlarında 
görünmiyen cam kullanmağa 
başlamışlardır. Hususi bir 
şekilde şekilde yapılmış olan 
bu camlar dışarıdan bakan
lara camekanda cam olma-
dığı hissini vermektedir. 

Manisa icra memurluğundan! 
İzmirde Şalon Frankoya 

1300 lira borçlu Manisanın 
saray mahallesinde Osman 
kızı Nazirenin bu • borçtan 
dolayı alacaklıya ipotek ey
lediği Ali bey tımarında Az
mak meviinde kain ve tapu 
siciline göre şarken Cömlek 
geJini veresesi tarlası ve İne
ci yetimleri bağı iken halen 
pomak Hüseyin baği garben 
hacı Emin ve Atike tarlaları 
şimalen yol cenuben Abdul
mecit tarlası ve bağı ile çev-
rili 27 dönüm iki evlek mik
darındaki bağla ayni tımar 
ve mevkide şarken hacı E
min ve Atike bağ ve tarla-
ları garben Giridli Receb 
bağı şimalen yol cunuben 
Kalkanca oğlu Cemil bağı 
ile çevrili kezalik 27 dönüm 
iki evlek bağ ve keza dört 
tarafı sahibi senetle çevrili 
iki atlı ve üç odalı ve bir 
hayvan damı ve bir farunlu 
va burgu sulu ve önmünde 
Salidide karağacı havi bağla 
içinde bulnan yedi erek bir 
kayası ve bir nar ağacı ile 
birlikte bu borçtan dolayı 
açık arhrma suretile satılığa 
konuldu. Bu yerlerin tama
mına metro murabbaı 15 ku
ruş ve dama 300 lira kıymet 
konulmuştur. 

Bağ ile dam bu borçdan 
dolayı açık artırma suretile 
satılığa çıkarılmağa karar 
vermiş olduğundan ilk ihale 
si 29-8-935 tarihine müsa
dif perşembe günü saat 14 
de Manisa icrasında yapıla
caktır. Bu ihale neticesinde 
takdir edilen kıymetten yüz
de 75 bufamazs ikinci ar
tırma 13-9-935 tarihine mü
sadif cuma günü 14 de Ma
nisa icrasında yapılacaktır. 1 

Bu müzayede neticesinde 
takdir edilen kıymetten yüz-
de 75 ini bulursa en çok arı 
tıranın üzerinde bırakılma 

muamelesi yapılacaktır. Aksi 
takdırde 2280 numaralı ka
nun mucibince müzayede 
geri bırakılır. 

.Müşteriden yalnız iki o/o 
2 buçuk clellaliye resmile ta
pu harcı alınır. Bu yer üze
rinde her hangi bir surette 
hak talebinde bulunanlar 
varsa ellerindeki resmi ve
saiklerile birlikte memuriye- • 
timize müracaatları. Aksi tak
dir..\e hakları tapu sicilince 
malfını olmıy nların paylaş
madan hariç bırakılacakJarı , 
bildirilir. Şartname 9/8/935 
taıihinden herkese açık 

bulundurulacaktır. İsteklerin 
25/356 No. lu dosya ile me
muriyetimize müracaatları 
ilan olunur. 

Zayi 
Yıldırım Kemal İlk mekte

binden 1930 - 1931 ders yılı 
sonunda aldığım 17 No. lu 
şehadetnameyi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

Yıldırım Kemal mektebi 
930-931 senesi mezunla
rından Bekir oğlu 337 
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Değirmenci kızı Marya, ita 
yan kadınını kıskanıyordu 
Kamil psşa, bu garip mü

racaat ve sarayın bu en ga-
rip iradesi karşısında şaşırıp 
kalmıştı. 

Nasıl şaşırm'asın ki Çakıcı 
efe İzmir valisinin emri altın

da - faraza - bir Bozdağ 
kralı değildi ! 

Bununla beraber, Kamil 
paşa, bu mülakatı temini bir 
vazife bildi. 

Çakıcı efoye bu ziyaret 
için haber sunulyordu. Bir 

çok yataklar, bilhassa yatak
ların en ustası Tireli Hayim 
bu iş için ipice uğraştı. 

Çakıcı, fotoğraf alınma
mak şartile bu ziyareti ka
etti. 

Değirmenci kızı Marya bu 
haberi duyduğu vakıt olduk-
ça kuşkulandı; Çakıcıdan giz
li olarak Hayimden ve Va
sild<!n tahkikat yaptı. 

Hakikat şu J"lerkezde idi: 
Labaron Vanutelli çok gü
zel bir kadındı; Ceneral ko-
cası olduğu söyleniyordu. İh
tiyardı ve... Aralarında mü
nasebatın hakiki şekli de 
meçhuldü. 

Kamil Paşa, Baron ve La
baron Vanutelliye Çakıcı ile 
görüşmek müsaadesini verin----..... , ____ _ 
Bay Hakkı 
Güldürücü 

İsmetpaşa bulvarınaa Bay 
Hakkı güldürücü tarafından 
her akşam halka edebi ko
medi ve temsiller vermekte 
ve halka neşeler saçmakta
dır. 

Bilhassa Balet yıldızı ba
yan sabahatın eksantrik nu
maraları büyük muvaffakı
yet kazanmaktadır. 

Tecrübeli bir 
muallim 

İlk 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 ruuvaffaki
yet temin eder. 

Ad es • Ar~bfırını r • Yagcılar 
sokağı ARİF OKURER. 

1 
Tan muhabiri M. Lüstona 
müsaadeyi verdi. 

Bu fırsattan ayni zaman 
Amerika bahriye zabitleri 
den Mister Con isminde 
Amerikalı da istifade et 
Fakat bu üçüncü adamd 
Kamil Paşa resmen habe 
dar değildi. 

M. Düston, general Baro 
ve madamı La Baron Vin 
telli, o zamanki Aydın d 
miryolu idaresi çuval daire 
müdürü bay Mirzan şimdi 
İlkkurşun, o zanki ismil 
Hacıilyaslar istasyonuna git 
tiler, oradan Yüsef Levini 
delaletile Gümüşlü çiftliğine 
gittiler. 

Bu çiftlik o zaman Alyo• 
tilerin idi. Ecnebiler o ak· 
şam orada misafir kaldıla 
ve ancak ertesi gün Karakö 
de Çakıcının bir hafta evve 
yeni düşetiği evine gittiler. 
Çakıcı, ecnebi misafirle 

baş kızanı bacı Mustafa va
sıtasile kaşılandı. Fakat mi 
safirler hacı Mustafadan ve 
arkasından gelen klzanlar 
dan pek şok korktular. Ban• 
lar, tepeden tırnağa sililı 
idiler! 

Hacı Mustafa, silahlı kıya
fetinden umulmaz bir neza
ketle Y asef Leviye sordu: 

- İtalyan Paşası ve ganıı 
bunlar mı?. dedi. 

- Bunlar efe .. 
- Yanındaki frenk kim?. 
- Gazetacı. 

- Pekala, sen onlann dil· 
terinden çakarsın. Söyle, Ça
kıcı efe beni kendilerini kar
şılayıcı yolladı. Hele bir hoş
geldin diver .. 

Madam Laharonun vazi· 
yeti görülmeğe şayandı. 
Bu çam bölmesi gibi, bu 
ter ve taze, dinç ve tuvana 
Türk efeleri onun hafakan
larını kabatmıştı. Kac:lının 
ağzının suları akıyor, ayak· 
ları birbirine dolaşıyordu. 

Bu karşılaşma merasimi 
yapılırken misafirler oldukca 
ilerlemişlerdi. Çakıcı da mi

·safirlerini kallul etmek için 
evin kapısına kadar inmiıti. 
Y asef Levi Çakıcıyı takdim 
ettiği vakıt, bilhassa ltalyan 
madam çok hayret içinde 
kaldı. 

Çakıcı efenin sair erkek
lerden hiçbir farkı yoktu; 
faka .. cana yakındı, herhanği 
bir Avrupalı kadının yüre
ğini hoplatacak bir e:kekti 1 

Avrupalılar, Çakıcı efeyi 
bir dev sanıyorlardı. Çakıcı 

her halde küçük tipte bir 
cadı idi. Bunun için asıl Ça 
krcı ile karşılasınca bu üç 
Avrupalı hayret etmit kal
mışlardı. 

Çalncı misafirler için gü
zel bir sofra hazırlatmıfb. 

( Arkası var ) 



• Dahili ve çocuk hastalıkları 
doktoru Azerbaycanlı 

Sevket Atalkın 
RUSYA DARÜLFÜNUNUNDAN MEZUN 

Diploma Nun1arası 44X 
Hergün saat 15 - 18 ze kadar Karşıyakada İnkılap saka

tında 15 numarada hususi hastalarını kabul etmektedir. 
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( Halkm Seıi ) 27 TEMMUZ 

ALE DAR 
l-4:ski kaf ah yubazlan, nizanı, intizanı istemiyen kafalı duınanlıJarı nasıl yumruğu altına aldı. 

Karakuvvetin, şınıarmış bekcilerin başına geçen l{ahakcının başını nasıl bir ot heğbesinin 
ıçıne sokturarak zamanın sadırazamınıfl önüne fırlattı? 

LEJBDAE. 
Babıalinin barut mahzenini kendisi ile birlikte nasıl uçurdu? 
__ :,rarihin hu çok 111eraldı, çok heyecanlı ve ibret verici derslerle dolu kanıı safhasını 

( HaJkın Sesi ) nin birkac güne kadar basıb okurlarına 

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

merak ve heyecanla okuyacaksınız 
kitabda 

( Halkın Sesi ) tarihin. ilin1 ve fennin, edebiyatın en dc,i{edi ki tabla rını hulasa 
( 100 ) para nıukabiJinde okurlarının hilgiJerini artıı-acak, 

ederek 

kütü hhanelerini zenginleştirecektir 

Ucuzluk Sergisinin 
VE 

Büyük Tenzilatı 

Y en i 
çeşitleri 

Tuhafiyeye ait bütün ihtiyaçlarınızı, hediyeliklerinizi eşi 
görillmemiş ucuz fiatlarlar İzmir hükümet caddesinde 

Şenısi Hakikat 

U 1 k S • • nden cuz u ergısı alınız 
Saygıdeğer müşterilerimizden gördüğümüz büyük rağbet

BUGÜN 
İki büyük filim ~irden 

1- FRAKLI ADAM 
SUZ VERNON -LFERNAND GRA VER - BARON FILS 

( Fransızca şarkılı ve sözlü komedi } 

2 - Aşktan Korkma 
LIONE HAID -• RALPH-A. ROBERTS ten aldığımız ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek çok i( 

'-=-=---==~ -=nı=:,_:ıL._..=-=z=e=c:=====~rn==~== çeşitler getirdik. Jriatlarımız çok ucuz olmakla beraber pa- i( ( Almanca şarkılı ve sözlü komedi ) 

zarlıklık fyorulmadan tuhafiyeye ait bütün ihtıyaçlarmızı ve « --( S ı N E M A )--
hcdiyeliklerinizi alabilirsiniz. ~ 
Alacağınız mal her hangi bir beple işinize yaramıyacak « Hergün saat 16 da, Cumartesi 12,30 da, Pazar 14 de 

olursa yahut başka yerde daha ucuz bulacak olursanız [+],,:,,:J&C~~~~:W::W:~~~ 
,,. _ geri getirir paranızı tamamen alırsınız Ok 1 M •• •d 

fMA~ftıM Satışlarınıız her vakıt ıııuhayyerdir ur arımıza UJ e 
(t ~ımııı~~!W.qtW!Jı ılWM!Wıı 'llıı..~fiı(Jmlı~ıı~ı . i(ı)ıi'Jııt!::lr. ~ı!lllnı *~ılııta~ ;~2 sayfalık renkli ve resimli bir kapla CiJ ~ Tilkilik Biçki Yurdu S süslü kitaplar yalnız 

{;:!\ ~ MÜ essisi : t 100 Paraya 
w Zehra Hasan. ~ Tarihin kanlı ve meraklı savlarından: Mevzuu tarihi ha-

Hiç dikiş bilmiyen Bayanlar birinci şubeye kabul ~ kikatlerden alınmış kitaplar serilerinden bir kısım: 
~ - 1 Osmanlı imparatorluğu devrinde fuhuş, 

edili, bir senede biçki, dikiş öğretilir ve ~ _ 2 Alemdaar ve fesi ve püskül ihtilali, 
Maariften musaddak şahadetname verilir ~ _ 3 Sarayda Rum kızları, 

~ ikinci şube tatbikat sınıfına; terziliğin en ince nok- ~ _ 4 Boğazlanan Sadraza, 
~ talarını öğretmek üzere, birinci şube mezunları ile o i' _ 5 İstemezüüük. 

~ €İ derecede dikiş bilen, makss ve biçkiyi ilerlermek isteyen i _ 6 Kanlı Kılıç 
lff1b - Bayanlara 9 ay zarfında pratik makas, kadın ve erkek ~ _ 7 Kanuni sultan Süleymanın bir aşk macerası. 
~ /\ e.l~i~eleri ~içilmesi ve ~~kilmesi öğretilir makastar yetiş- D Vesaire vesaire .. 
~ (} - tırılır ve dıp)oma verılır. ~ ~~~~fi~~~ 
~ q ~ Biçki ve dikiş arzu eden Bayanlara -hususi olarak- üç ~ ~ G l kl • • e 
~ U@ _ _ dö~~v~~da ~östermek suretile ~aıebele,de .kabul edilir ~ ~ a··z u·· erınızı 

\h ~ti\ {" Dugunlerı olan Bayanlara bırçok yerlerı, çarşıyı do- = ~ 
K~Lfi.~tlJÜV@h\ •Q ~ laşıp yorulmada~ bir ~efa Yurdu. z.iyaret.leri ~ca olunur~ ~ 

0 1 ~ Yurdun atelyesınde cıhaz ve gehnlık elbıselerı, karyola i) ~ f • 1 "' •ı t 
L\ fi\\ r:;J 'D' o -.f ~ takımı, perdeler işlenir. Hergün sipariş kabul edilir f) ~ ennı Var tgı ı e 8DIDMl5 
ZfUUfJL:l uu QD~~~ ~ Ayrıca hazır yatak takımları çok ucuz bir surette satılır - m Bol çesitli daima ucuz satan 

~·~J~11ııuıı;ııqırnııı;·~ . 1.11ıııımu,ııır:~lfJll;JJ1'1Jlll'1'111Jlff"1tl'1ll,l'11~ ~ ~ 
lfle görilyorsunuzya bu hakikatta anlaşıldı. Bu bıçak 15 

1 defa gayet zarif traş eder adamı. · YUKSEL RAKISI :
1 
S. Ferit Şifa 

Saat merakllla- Az zaman zarfında Kabadayı :: Eczanesine 
rakısı kadar yükselmiştir ~ -------------------=-.--':"'. -- ~ sorup fiat ôğrenıne-m ü ide iDRAR T AHLILI iden kat'iyen aıma-

'J Kimyager Abdüsselam Ak- ~ yınız. _ 
rına 

Hayabnız.da saat tamiratı derdinden kurtulmak ve bir 
Clefaya mahsus yapbrmak isterseniz bir defa mağazamıza 
UJramanır kendi menfaatınız icabıdır. Tamirat teminatlı 

vt; fenni olup muallim, zabitan memurine işçiye 

Yüzde 30 uskontoludur 
Her nevi cep, kol, masa, divar saati mevcut 

~up hediyelik eşya dahi hulnnnr. 
Fantazi gühik camların her numarası 

gel~iştir. 
Oclun paJllrl Yol bedesteni Numara 47 

TEKiN KUBiLAY 

günlü Laboratuvarı ~ G O Z L Ü K 
Sağlık Bakanlığın müsadelerile 2 inci Beyler sokağında ~ 

Beyler ha~amı yanında 72 numaralı ~~ireye geçirilmiştir. ·~ üzeri e müskülleri-
Amerika, lngiltere, Fransa, Almanya ve lsviçrede 'f edkikatı ~ . ~ . 
kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde İdrar ve kan ~ nıze cevap verır 
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 m 
üzerine hususi araştırmalar da yapmaktadır. S 

Laboratuvar hergün sabah yediden ~ 
gece ona kadar açıktır • 

Telefon: 2052 

Toptan 
S. Ferit Şifa 

Perakende 
eczanesi H~et 
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Zogonun yaveri 
Muharrem Bayrakdar Neden 

Dağa Çekildi ? ••• Başbakan 
Trabzonda 

---s:ır. o 

YAZAN: Adını Saklıyan Bir Arnnvut 
2- Trabzon 26 (A.A) - Ho

padan hareket eden başba-Hariç Arnavutluk ahvalini 
nasıl böyle karına karışık 
görüyorsa, biz Tiranda da 
ayni vaziyetteyiz. Her gün 
binbir rivayet duyuyoruz, ve 
tabii bunlar umumi efkan 
muntazam ve mükemmel su
rette bulundurmaktadır. 

Mukakkak olan birşey var 
sa, Arnavutlukta, istibdad 
hüküm sürmekte olmasıdır. 
Ne matbuat serbestir, ne 
kanun işlere hakimdir, ne de 
siyasal ve kültürek bir hür
riyet vardır. Memlekette her 
menfaatı eline almış olanla .. 
rıu arzuları hilafına düşün
mek, yazmak ve söylemek 
Tiran ve Dracda tamamen 
memnudur. 

Aksine hareket edenler, 
kulağını dibinden bir Kara
dağ kuburunun patladığını 
duyarlar! 

Ben, bu yazıları yazdığım 
için, halis bir Arnavud oldu
ğum halde Arnavutlukta ya
şamak hakkını kaybetmiş 
olacağım. Bunun için, yazı
larım, Arnavutluk haricinde 
neşrorulunurken ben de Ar
navutluk hudutlarını geçmiş 
bulunacağım. 

Bununla beraber yazılarımı 
mustaar bir isimle de neşre 
mecburum. Çünkü '' pek 
sözlü ,, edilenlerden olduğum 
için etrafımdaki casusların 
benden daha fazla şübhe
lenmeleri ve beni hududdan 
çıkmadan tevkif ettirmeleri 
çok muhtemeldir. Yazılarım 
ismimle çıkarsa bu takdirde 
halim yaman olur. 

Kendimi siyaseten sakla
mak mecburiyetinde oldu
ğum halde ydzılarımda mil
liyetimi saklamağa mecbu
rum. Bunun için bu yazılara 
" bir Arnavud 11 imzasını 
koyuyorum. 

Arnavutlckda neler 
oluyor?. 

Tirana her gelen gazeteci, 
ilk söz olarak "Arnavutlukta 

. neler oluyor?.,, sualini soru
yor. Evet, Arnavutlukta bir 
şeşler oluyor ve çok şeyler 

dönüyor, fakat bunların hep
sini bilm k ve öğrenmek 

mümkün olmadığı gibi -doğ 
rusunu bilen de yok. Eğer 
Kral Zogo hakikatları gizle
mese- mevkii her halde şim- ı 
diginden çok sağlam olacak.,, j 

Muhakkak olan bir hal I 
var: İşkodra ile Tiran birbi
rinden ayrı gibidir! Bu hal 
son zamanlarda Elbasana da 
bulaşmıştır. 

Neden? 
Biz biliyoruz ki İşkodrada 

dört bin en on bin kişiye 
kadar. asi bir kuvvet var, 
Tiranı dinlemiyor. Tiranda
kilere bakarsan İşkodrada 
ehemmiyetsiz bir haydutluk 
vak'ası var; haydutlar sıkış
tırılmış, bir rivayete göre 
kaçmışlar, başkabir rivayete 
göre.de tutulmuşlardır. 

Ağızdan ağaza gelen reva· 
yetler ise, karal logonun 
aleyhinde lşkodrada bir kı
am var. Bu kıyam büyU-

mektdir. 

Bunla)·in sebebi 
sivasi n1idir? 

.i 

Bu hadiseler ve rivayerlar 
karşısında ilk akla gelen su
al şudur: 

- Arnavudluktaki hoşnut
suzluğun sebebleri şahsi mi
dir yoksa siyasi bir kanaatin 
eseri midir?. 

Arnavutlukta çıkacak ve 
çıkmış her harekette ecnebi 
parmaği mubakkak vardır. 

Osmanlı devleti zamanında 
mebusan meclisinde hamiyet
ten dem vuran sarıklı ve sa
rıksız Arnavud mebuslardan 
İsmail Kemal ve İbrahim Temo 
sına kadan sivil ve medeni Ar 
navutlardak Kaçanik karamanı 

mahut lsaBuletin gibi çoban boz 
ması Arnavutlar kadar bü
tün Arnavud hareketcilerinin 
hepsi de ecnebi parası almış, 
ecnebi parmağile:siyaset oyu
nu oynmış adamlardı. Bunun 
için, İşkodrada da çıkan sim
diki hareketin içyüı.ü her 
halde böyle bir leke ile leke
lidir! 

( Arkası var ) 

kan İsmet İnönü Rizeye çı
karay bir müddet çalışmış 

ve 25 Temmuz akşamı Trab
zona varmıştır. 

Samsunda 
• 

seçım 

Samsun, 26 (A.A) - Şar 
kurulu için yapılan seçim 
bitmiştir. Parti adayları oy
birliği kazanmıştır. 

Rum defineleri 
- Baştarafı 1 incide -

Ornos oğlunun elindegi plan
lara göre aradığı definelerin 
yarım mılyon lirayı geçeceği 

anlaşılmaktadır. 

Finans bakanlığı Onos 
oğluna Konyada yeniden 
araŞtırma izni vermiştir. Ya-
kında İzmir, Urla, Manisa, 
Ayvalıkta da araştırma izni 
verileceği söylenmektedir. 

Yapılan mukaveleye göre, 
bulunacak para ve mücevher
lerin yarısı Onos oğluna aid 
olacaktır. 

Ucüncü Murad 
' 
Safiye Bafu Sultan 
-------------------~ooooı------------------------

Ba ş tarafı 1 inci yüzde -
reti, hırçılığı, ölümden kork- hasına girmiş bulunuyordu. 
mazlığı o zaman çok meş- Kalyon kaptanı derin bir 
hurdu! endişe içinde idi. 

Venedik kalyonu, uzakta
ki geminin hakiki mahiyetini 
ve maksadını anlamak için, 
kıyılarından uzaklaşarak bir 
derece daha kıbleye inmek 
manevrasını yaptı. 

Zaten kalyon için yapıla
cak en kısa, en doğru hare
kette ancak bundan ibaretti: 

- Rüzgarın esişi, kalyo
na sadece cenuba ir.meği 

emrediyordu. Ve kalyon da, 
Venedikten ziyade Korfoya 
yakındı. 

Fakat bu manevraya, k3;r
şıda meçhul gemi de hemen 
cevab verdi: Kalyonun· kıy
lardan uzaklaşmasına ve Kor 
foya daha ziyade inmesine 
mani olmak ister gibi büyük 
koy üzereinde bir marti gibi 
süzülmeğe başladı. 

Bunun üzerine vaziyet ta
mamile inkişaf etmiş demek
ti: Karşıdaki gemi bir kor
san gemisi ve en kuvvetli 
ihtimale göre.. Bir Türk kor
san gemisi idi! Zaten korsan 
kelimesinin o zamanki Avru
palılarda en büyük korku 
ve dehşeti husule getirebil
mesi için Türklere matuf 
olması lazımdı. Diğer millet
ler korsanları o kadar korku 
vermezlerdi. 

Manavraların birbirini ta
kibinden nihayet şu mana 
çıktı: 

Venedik kalyonu uzun bir 
mesafeden beri takib edil
mekte olduğu aşıkardı. Şu 
ande de takib, tecavuz saf-

Kahdanın bütün vazifesi 
Karfo velisinin karısı ve kı

zını sağ ve selim olarak Ve
nedikten Korfoya götürmek 
idi. Bunu için endişesini Sin
yora Bafoya anlatmakta te
reddüt göstermedi. 

- Vaziyet naziktir ve kor 
kunçtur! Dedi. Sinyora, bu
nu sizden saklamak istemem. 
Sizi kalyonun en emin bir 
yerine nal led'-'ccğ·u, r.iz ~ a
dınsınız, harb ve kıt<' 1 '"!'Öre
mezsiniz. Kalyon bu t.uçük 
gemi ile muhakkak çarpışa
cak~ır. Biz Venedik bayrağı 
nın şerefini kurtarmak için 
çalışrcağız; fakat harb tali
nin hanği tarafa yar olaca
ğını kestiremem. Kurktuğum 
noktada pusuda başka ge
milerin olmalı ihtimaiidir. 

Mesela preveze koyundan 
da önümüzün bir ve ya bir 
kaç gemi tarafından kesil
miyeceği ne malumdur? Kal
yonumuz mağlüb olsada si
sizin hayatınıza lıiç bir zarar 
gelmez. Gemir birden bat
maz. Krsanlar bizi ya gen•i 
ile birlikte esir esir ederler, 
ya da kalyonumuzu yakar
lar. 

Fakat herseyden evvel 
gemideki kıymetli e yayı alır-
lar ve en luymetli eşya ara
sında "zatı asilanelerile iffet
lu kerimeniz,, vardır. Sizin 
korsanlar gözünde kıymeti
niz o kadar büyüktür ki ye
riniz, hiç şüphesiz hemen 
Türk konak ve hatta saray-
ları olacaktır! .. 

-( Arkası var )-

Kültür bakanı 
• ----------------~0000------------------
lzmirin kültürel işlerine fazla 

•• • onem verıyor 
Yeııi Kültür bakanı Saffet ı Bakan ofan İzmirin hır 

Arıkan, İzmir kültürel işle- muhiti olmağa namzed olan 

Kültiir bakanı 
SAFFET ARIKAN 

rine büyük bir önem ver
mekte olduğu memnuniyetle 
görülmektedir. 

öğretmenler mahallesi ile 
esaslı surette alakadar ol
maktadır. 

Bundan sonra, kız enstitü 
sunun İkinci kordonda yabı
lacak yeni binası için ciddi 
tedbirler ittihaz olunmakta
dır. Alınan 10 bin metro 
mura .ı baı arsaya bir o kadar 
daha arsa ilave edilecektir. 

Yeni kız enstitüsu komşu 
iller kızlarının da ihtiyacını 
temin edecektir. 

İzmir Orta Ticaret mekte
binin lise haline konması 
tetkikleri de devam etmekte
dir. İzmirin bir Ticaret Lise
ye olan ihtiyacının hu sene
den itibaren tatmin edileceği 
ümid edilmektedir. 
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Japon ordusu 
Sil r u yeni enmesi için ka

bineye müracaat etti 
~~~--~~~++••++---~~--~~~ 

ATMIŞ r./llLYON INGILIZ LIRASI SARFILE BEŞ 
SE EDE ORDU VESAiTi YENILEŞTIRILECEK 

Tokyo 26 (A.A) - Gaze- def ~tutmaktadır. Program 
telere göre ordu tarafından 1936 senesinde başlayarak 
kabineye yeni bir müdafaa beş yıl içinde tatbik edile-
programı vermiştir. Bu prog- cektir. Programın tatbiki 
ram ordunu yeğreminin kuv- için 60 milyon İngiliz lirası 
vetlendirilmesinin, eskilerin harcanacaktır. Hava kuvvet-
yenilere değiştirilmesini he- leri iki misline çıkarılacaktır. 

ll'!'Jl 11• 111 f_.~ ~."Q l•~t P1"'~ ıı;.,11 rı:i!'J 
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Filibeli oğulları 
av 

t her 
An)rnr 26 (A.A) - İzmir

dc Filibeli Süleyman Oğnl
iarı Türk Hava lrnruınuna 
5000 lira vermişlerdir. Hav 
gurumu grnel merkezi, dı>

ğerli yardın.dan dolayı bir 
teşekkür mddubu r,ondcr

5,000 lira 
tt• er 

gelen bir istekle çalışmakta 
ve diğer ilcelere örnek ol-
mak istemektedirler.5 

lzmit 
Der:ince orman 
larında yangın 

İstanbul 27 [Özel] - Dün 
sabah çıkarak öğleden son
raya kadar şimendifer, tel
graf ve telefon muvasalala
rının kapalı kalmasını mucib 
olan İ:1.mit yangınının hakiki 
mahiyeti anlaşılmıştır. 

İzmit ile Derince arasın
daki büyük ormanlarda bir 
kaza neticesinde çıkan ate§ 
söndürülememiş ve genişle-
miş, bu suretle hem şimen
difer hattını hem de telgraf 
ve telefon hatlarını bozmuş-

Şehirde ve sair süssesatta 
zarar yokur. Nürusca da za· 
zayiat yoktur. 

Stoyadinovic 
kabinesi itimat 

kazandı 
Belgrad (Radro) - Yugos

lavya saylavlar kurumunda 
Perşembeden beri yapılan 
bütçe konuşmaları bügün bit
miştir. Bu münasibetle bugün 
Stoyadinoviç kabinesi 2 ye 
karşı 192 oyla itimad kazan
mıştır. 

Acıklı ölüm 
Mütekait binbaşı Seferihi

sarlı bay Süleyman Şevketin 
öldüğünü büyük bir teessürle 
haber aldıkJ 
Oğlu diş doktoru bay Refik 
Şevket ve damadı İzmir Ba
sını ailesi değerli' azuvlann-

dan bay Kemal Talat arca 
ya sonsuz elem ve kederle-

rimizi sunar ve bu derin yas 
larına ortak olduğumuzu ar
zederiz. 

Liman tarif esi 
Liman tarife komisyonu 

toplantılarına devam etmek
tec.ir. 

Mevsuk yerlerden verilen 
malumata göre!liman yülClet
me ve boşaltma tarifelerin · 
de tenzilat yapılacaktır. 

Komisyon bilhassa Karşı
yaka-İzmir vapur ücretlerin
de tenzilat yapmağı tlUşün· 
mektedir. 

~ 

obazlık 
miştir. 

Maraş 'l6 (A.A) -- Hava 
tehlikesine kaı ıJl vcri!-1 r Ma 
raşta hararetle devam et
mektedir. Bugün i!baylıkta 

toplanan çiftçiler urunun 
gayri safi yüzde ikisi ve 
çeltiğin gayri safi yüzdl~ bi
rini hava kurumuna vermeği 
kararlaştırmışlardır. Bu karar 
il baylık hudt du içinde tatbik 
edilecektir. Önemli bir gelir 
vereceği tahmin ediliyot. 

e . de g·z ive dini ayin 
pa ~ ar en yakalandılar 

İstanbul, 27 [Özel] - Nevşehirde gizi dini ayin yapar
lcen birçok kimseler tutulmuştur. Bunlar arasında 25 kadın
da vardır. 

Göynük 2g (A.A) - İlpar
ti başkanı dün Halkevinde 
hava tehlikesi hakkında bir 
konferans vcrdı. Konferans 
dinleyiciler üzerinde büyük 
bir tesir y:ıpmı~tır. Hazır bu-
lunan!ar derhal tehlıkcyi bi
len üye yazılmış!ardıt. Bağ

cılar ve ckicıler ürünlerinin 
yüzde üçünü hava kurumuna 
vermeği kabul etmişler. 

Ulusal savaşda özveriliklerlr 
kendilerini göstermiş olan 
Göynüklüler, hava tehlike
sini önlemek için de içten 

her mu
alacaktır 

erıkanın am 
rellenin d şın 

Vaşington 26 (A.A) - Sılfıh meselesi hakkında gerçin 
yapmağa memur komisyon ileri gelenlerinden ve ayan üye
sinden bay •Niye gazetecilere demişti i: 

Birleşik Amerikanın ilk amacı her türlü muharebenin 
haricinde kalmak olmalıdır. 
• 

b e 
e 

alıkesirde dep· 
e:r oldu 

Ankara 26 (A.A) - Tarım bakanlığı meteoroloji enstitü" 
sünden: Orta Anadoluda gök yiizü bulutlu, hava sıcaı<hğı 
bir gün evvelkine göre 2-7 derece düşüktür. Yurdda bugüJJ 
en yüksek sıcaklık D. Bekirde 50, Mnlatyada 39, Adanada 
36, Kilis ve Nazillide 34 derecedir. 

Ankara 26 (A.A) - Tarım bakanlığı meteoroloji enstitü
sünden: Busabah aat 4,25 te Balıkesirin 25 kilometre 
kuzeyinde Kebsutta ve 4,55 te İstanbulda 10 saniye devaıl' 
eden depremler duyulmuştur. Zarar yoktur. 


