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edilmez 
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Yürüyen 
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Karşısında 

ltalya yeni yeni vapurlar 
satın alıyor ve bu vapurları 
fıraat buldukça ve icab et
tikçe duldurarak Afrikaya 
ı&nderiıor. 

Obir tarafran Habeş bü
kümdan da Avrupa siyasal 
ve endilstriel çevenler ve · 
müesseselerle hiç vakın kay
betmeden görilşmelerde ve 
pazarlıklarda bulunuyor. 

Yunanistanda durum 
~~~---~~~~~---------.. ~~~--~~~~~~~~~~ 

Kavalada Grev Devam Ediyor - Geneloy 
Zamanında Yapılacaktır ••• 

SelAnik (Özel) - Ka\·a)a mesi istenmektedir, yata girmiyeğiee söz vermek-
da grev ilan eden işçile 11 Bazı hükumet gazetel~ı1 te şayet bu partiler Yuna-
bin kiıidir. Yani hu mcv- bu grevleri Venizelistlerle nistttnda kralı getirerek dik· 

BAY VEN!ZELOS 

birleşen Komilnistlerin tezyid 
ettiğini yazıyorİar. 

Atina [Özel] - Başbakan 
Çaldaris dün ge~e gazeted
Je •e parlamentonun tayin et
tiği müddet içinde rejim için 
genoya başvurulacağını tek
rar etmiştir. Kralcıların ileri 
gelenleri eski bakanlardan 

~ Mavro Mihalisin evinde top
lanarak genoyun behemehal 
yapnmasını ve eski kral is
tete bile geri bırakılmama-

sını kararlaştırmıtlardır. 
Atina ( Özel ) - Venize

loş hürriyetperver partinin 
liderliğine Sofilisin getiril
mesini tavınye ettiğine dair 
gönderdiği mektubda, eğer 
hükumet partileri Yunan hal 
kınm özgürlüğüne riayet eder 

Doğrusunu ı6ylmek lazım 
gelirse, çekinmeden ileri sü
rebiliriz ki Habeş kralı arsı 
ulusal mabfelieri idare etmek 
için • diblomasi alanında -
tek batına yedi sekiz bakan
lık idare eden bay Musolini 
den Claba göıe çarpan bir 
açık pzlülilk giSstermekte
dir. işte bu diblomatik kur
nazlık ve ustalık sayesinde
dir ki Awupa ve Amerika
nm pek çok siyasal sosyete
lerini kendi yanına çekmekte 
ve kendi yurdu için sevgi 
ve ..-pati kuanmaktadır. 

Mussolininin ötedenberi simde Kavalada tütün işle-
herkese ve her kuvvete kar• rinde çalışanların hepsi grev 

lerse bir daha siyasal ha 
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BAY ÇALDARİS 
tatörlük tesisine kalkırlarsa 
ovakıt bu sözünün hükmü 
olamiyacağını bildirmektedir. 
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yapmışlardır. Bunların teşkil 
fı meydan okuyan yüksekten 
atıp tutması ona birçok se- ettikleri bir heyet Kavala il-
bepli sebepsiz düşmanlar ka· bayına bir kararname ver-

Balcova ılıcaları , 
-~~-~--~--oo~~~~-~~~-~ 

Neşriyat Amiri SIRRI SANLI 

ABONE ŞERAİTİ 
Seneliği 7, Alb Ayhjı 4 

Liradır, Gilnn Geçmit 
Nüahalann Beheri 

1 5 Kuruttur. 
( Halkın Sesi ) Matbaumcla 

Basıhnlfbr 

·DURU 
Almanyada 

~---------------0000,-----------------
y ahudi ve Katolik aleyhtarlığı 

Pariste çıkan "İntransige- liklere, Yahudilere çelikmii· 
ant,, gazetesi yazıyor: ferlerile ve koallaulere Wfl 

Berlin hükümeti, birkaç cebhe almıtlar. 

M. GÔMBBELS M. GôRING 
hafta gelinceye kadar, dışan Yahucliler ve muhalifler 
işlerile meşgul göründüğü alehindeki hareketi idare 
halde, şimdi birdenbire dahili eden, G6bbela, katolildere 
meseleler, ön safı işgal etmit 
bulunmaktadır. yapılan bilcumun baflllda bla 

Nasyonal sosyalisler, kato- lunan da General Glriagtir. 
E e EŞ a E EB 

ÜÇÜNCU MURAT 
Safiye sultan 

zandırmaktan baıka bir so• mişlerdir. 
nuç vermemektedir. Bu karnamede parlamen-

tonun dağılması, cumhuriyet Son yirmi dört saat zar-
Güzel izmirimizin yine çok gü- osMAN oöuLLARı TARiHiNiN EN HAŞMETLi w 

KANLI SAFHALARINA DAYANAN TARIHT ROMAN 
fında ajanı ve radyoların rejiminin muhafaza edilmesi 

ve işçi meselelerinin püzeltil 
verdikleri haberlerin bir ebe· _ '!l w = Y l'famak yollarının güç- araştırmak ve halkımıza ta-

zel bir köşesidir - BIRINci KISIM -

tini (bullsasını) yapalım : 8 A • leştiği ve çok çalışmalannın nıttırmayı gazetemiz bir borç 
ltalyan - Habeş davası ay VDı meydan aldığı bugünlerde bilmittir. Bu husustaki seri-

tekrar bikeme havale edili- uFORO)) UN IZMIR hastalıkların günden güne lerimiz devam edecektir. 
yor. Bundan çıkanlan anlam ACENTESi OLDU eksilmiyor, bilakis arhyor. Dün bir yazıcımız lzmire 
ıudur: M . l h b Onun için şifa kaynaklanoı ı pek t akın bulunan Balçova 
1 aly tt .. k emnunıyet c a er aldı- .., • ••-•-- ı 
t a a ıgık ocaman adım- gımıza göre Meseretçi bay Ağamemuun ılıcalanna kadar 

lan unutara geri dönmeğe Nurinin oğlu bay Avni, Ford Siyasi gÖrÜŞ bir gezinti yaparak görüş ve 
razı oluyor. b'll · · 1 duyuşlarını a~ag·ıya yazdı. 

d Ed M otomo l erının zmir acente- melerı·n sonu 'S' Lor en ussoliniyi da-
ha az istekli olmağa kandır- liğini almıştır. Bütün İzmir- Yazıcımız diyor ki: 
makla beraber görüşmeleri- lilerin senpatisini kazanmış "Ağamemnun ılıcaları, iz-

olan bn çalışkan ve müteşeb- mı·r ko·· fezı·nı·n k bl · ninin sonucundan çok mem- r 1 esıne yas-
nun göriinmiyor. bis Türk gencinin bu işi de lanan mor tepelerin dibinde 

İnfiliz iıçilerinin ıihiç bir muvaffakiyetle başaracağına gayet ferahlı ve cana geniş-
devlet ltalyaya para verme- şUphe yoktur. Jik veren bir köşesindedir. 
melidir, bütün dilnya, dün- yeni getirdiği otomobilleri Dün bu çok eğlenceli ve 
yayı kana boyamak tehlike- teşhir etmeie başlayan bay manzarası gösterişli güzel 
sini ortaya çıkarn İtalya Avniyi tebrik eder, sonsuz yere gittim. Orada bulunan 

Venedik Asalet Tahtından lstanbulun Eair Pazanna ---------
7-

Kara Alinin kara bayraiı 
Venediklileri şaşırtb 

Kaptanın bu sözil Sinyora 
Bafonun dımağında bir şim
şek çakmasını ıebeb oldu: 

- Eyvah ! . . ded. Esterin 
falı bizim esir ve nihayet 
Türk paıalanna odalık ola
lık olacağımızı gösteriy&r !.. 

Ne kadar doğru! .. Hal ve 
vaziyet Esterin falını her 
noktadan doğru gösf:erecek 
bir şekilde idi! 

-5-
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Kalyon için kabul ve tat
bik edilecek tek bir hareket 
vardı: Miimldin oldutu kadar 
cenuba inmeğe çalıımakl 
Halbuki kıyılarda, ~ klylanla 
da pusuya yatmıt lbir veya 
birkaç konan gemisinin me•· 
cud olması kuvvetli bir ilati· 
mal içinde idi. 

başarımlar dileriz. b. k dd J ı , ekonomik bir abluka altına n • - uu,.,. • u - ırço yur aş ara görüştüm. Kara Alinin kara 
almarak sıkmalı onun aklını nnamiyacaklannı da bilirler." Romatizma ve siyatik sızıla-

Bunun için cenube inme;e 
inmeğe azmetmek, ko..
gemiai ile harbe girifmek 
lbımclı. 

Kaptan kunetli :dlrbiüe 
biç durmadan uzakl•n, kOJ 
ağızlannı araıbnp doyorda. 

bqına 'toplatmalıdır.,, Yolundaki diyevi de boş nndan, böbrek ve kum san- bayrağı 
Di,e iortaya atılmalan, sözlerden değildir. cılarandan, sinir ve kadın Venedik kalyonu, kara bay 

ıeslerini yllkıeltmeleri bayafı Son hadiselerden alınan hastalıklarından bizar olan- rak karşınd, en kara haberle 
&nemsiz (ehemmiyetsiz) bir sonuca göre, hakem istemi- ların pek çoğu, üç dört glin yıldınmla vurulmuşa döndü! 
gösteriden (nOmayiş) ibaret yen İtalya şimdi buna yana- içinde hemen kimilen dene- Karşıda ue vzaklarda bir 
sayılamaz. şıyor, fakat hakem onun is- cek surette şifayap oldukla- hayal gibi görilnen bu hiivi· 
Habeş imparatorunun "biz tediğiui vermezse, bundan da rmı anlattılar. Bu yıl Mermer yeti meçhul gemci manev-

elimizden geldiği kadar sa- barış için bir hayır gelm.ye- ve Çukur banyolar geçen yıl- ralannda devam ediyordv: 
vqtan kaçınmağa çalışıyo- ceği meydandadır. lara nazaran daha bol ve Her geçen an küçilk geminin 
ruz, fakat harbe sokulduğu·· Ohalde ? daha temizdir. Bu sosyeteyi Kalyon etrafında çizmekte 
muz zaman bundan galib çı- Ohalde siyasal ufukları lngiliz - ltalyan glSrüşmelerinin idare eden ellerin, kendile- olduğu zikzak ve yol ke-
kacağımız tiibhesizdir, çünkü kaplayan kara bulutların da- banş dostlarını memnun ede rini biiyllk bir memnuniyet sici hatlan gittikçe daral-
bizim yurdumuzun tabii zor- ğılması için çok kuvvetli cek bir şekilde neticelen içinde bırakbklannı g6rdilm makta. kalyonu ·deniz-.. kıyı· 
Juklannı bilenler İtalyanlann riizglrlann esmesi gerektir... 1 mediğini ı6yliyen dolayııile kazançlannı temin lan ile kendi arasında · ııkıı-
bu yerlerde kolay kolay ba- SIRRI SANLI LORD EDEN [Sonu 4 ilncilde ) brmakta idi. 

•

22 ·~ .. ---"'~t;As;~aovo:;;.ı:Jii "fsA~R1~~C~i~~a~f:WRı-·-----·™ -
Hereke, Feıhane ve Karamirsel fabrikalannın en zarif ve en dayamkh kumaılaruıdan llç purova tlzerine 22 liradan 26 liraya kadu mlkemmel 
....,.._. elbile 7apıhr. Yapdacak elbiaeyi mltt•ri hejeamuae alım kapwo tamaaa• iade edilir. Majuamırm levhuuaa dikkat ediaiz. 

86yle etrafa arqbnrkea, 
kaptanın birdenbire aradıia 
g&rilldn. DtiblnO ikinci kap
tana verereıt: 

- Bir de aen bak, kar
şıdaki geminin bayrağı Yar· 

mı?. Dedi. 
(Sonu 4 incide) 

Telefon 

No. 
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yaram y r ar 
1 Birincikanun - Zahmetli Bu diğer bir tabirle halen 

ve sıkmbh günler yaşıyoruz. iki cepheye taksim edilmiş 
iki gün içinde 200 ü bu sa- olan vasıtaların hepsini bir 
bah olmak üzere 600 zenci cephe üzerinde toplamak 
geri gönderdik. Bv, yalnız soncunu [neticesini) verir. 
bu sabah biraz hafifliyen ve Bu şartlar içinde Türklerin 
aşağı yukarı bir haftadan şid..\etli bombardımanı ve bir 
beri kendisini hissetdirmeğe sıkıştırması İngiliz ve Fran-
başlıvan şiddeti soğuğun ne- sızlan şnphe görtürmez bir 
ticesi idi. Başlangıçtanbcri surette çabucak perişan eder. 
geri gönderilenlerin miktarı Müttefiklere gelince, Anzak 
nihayet kaydettim yukarıda Suvladan çektikleri kuvvet-
ki sayıya kadar yükseldi. İyi leri kuvvet Seddilbabir mın-
havaların ve nisbeten sıcak- takasına taşıyarak h:ç bir 

suretle mukavemetlerini ar-
ların geri gelmesi üzerine 
kumanda heyetini endişeye 

düşüren bu hareketin dura
cağını ümid ediyorum. 

Hakikatte sağlam zannolu
nan zenciler bile soğuktan 
geceleyin sıfırdan aşağı 8 
dereue - ve dondurucu rüz
gardan o kadar üşümüler
di ki baskına uğramamak 
için qnnları, siperlede, be
yazlarla değiştirmek lazım 
geldi. Halbuki elimizde isti
fade edilemiyen 7 bin zen
ciye mukabil beyaz askeri
miz 3 bin den azdır. Bu ha
lin devam etmesi bir çok 
zencileri geri çekmek mtc
buriytini doğuruyor ve ceb
hedeki emniyetimiz tehlike
ye düşüyordu. 

Pıyademizin o andaki fena 
haline mukabil çok şükür 
ki topçumuzla makineli tü
fenlerimiz çok iyi halde idi. 

2 Birincikanun - Bir kaç 
gündenber ahşab bürolarımı 
zı bırakarak hiç olmazsa o
büs parçalarına karşı bizi 
koruyabilecek kapalı sığnak
lara geçtik Bu, çok iyi oldu. 
Çünkü bombardıman artı

yor, Anadolu saöili bize gü
zel mermiler göderiyor ve 
şimdiye kadar olduğcndan 

daha ~çok miktarda ve daha 
çok a .. zu ile bunları eski ka
leye tevcih ediyor. Atışları
na gelince, bize daha iyi tan
zim edilmiş gibi gözüküyor-
lar. Atış zamanlarında ye
mek salonu vazifesini gören 
ve bir çok insanların haya
tını kurtarmış olan büyük 
kuleye sığınıyoauz. 

Harbiye Nazırı, bize, Lord 
Kiçnerin teftişten dönüşte, 

pek muhtemel olarak Britan
ya hükumetine Şuvla ve an
zak mıntakalarının başaltıl
masmı ve Seddilbahir mın

takasının muhafazasının em
redilmesini teklif edeceğini 

haber veriyor. 
TÜRK TAARRUZUNDAN 

KORKUYORLAR 
General Galyeni, General 

Brülardan bu teklif hak'an
daki fiki ve mütaleasını so
ruyor. General Brülar, dü
şünülen hal suretlerindan en 
fenası ve en tehlikelisi bu 
şekil olabilir, cevabını veri
yor. Çünkü bu hareket tarzı 
Türklere, Suvla ve Anzakta 
kullandıkları kuvvetleri, top
çu ve cepaneyi Seddilbahir 
mıntakasındaki müttefik kı
taat üzerine çevirmelerine 
müsaade etmek demektir. 

tırmıyacaklardır. 

( Arkası var ) 

İZMIR Birinci İcra Memur
luğundan: 

Ölü Şevketin Hüsnüyeye 
olan borcundan dolayı mah
cuz bulunan Karşıyaka -Sı 
ralı köyü Ilıca altı mevkiinde 
vaki olup şarkan yol, garben 
Davganalı Abdullah- şimalen 
Giritli Mercan ve çenuben 
debağ hacı Ahmet bağları 

mahdut 14704 metre murab
baı bağ ve zeytinlik ve bir 

kule ile İzmirin Birinci Ga
ziler mahallesinin Sinekli 
caddesinde vaki 101, 105, 
107 No.lu üç parça arsa 
ıll/113 No.lu bir parça bah
çedeki yarı hissesinin paraya 
çevrilmesine karar verilmiş
tir. 

1 - İşbu gayri menkul
lerden Ilıca altındaki bağ ve 
zeytinlik ve kulenin mecmu
unu 1500 ve Sinekli cadde
sindeki 101 No.lu arsanın 

tamamına 400, 105 No.lu ar
sanm tamamına 20, 170 No. 
lu arsanın tamamına 150 ve 
111/113 No.lu bahçenin ta
mamına 200 lira kıymet tah
min edilmiştir. Karşıyaka 
Sıralı ılıca altı mevkiindeki 
gayri menkulün tamamı ile 
Sinekli caddesindeki dört 
gayri menkulün yarı hisseleri 
tarihi ilandan itibareu 1 ay 
müddetle açık artırmaya ko
nulmuştur. 1 inci artırma 22/ 
8/935 tarihine rastlıyan Per
şembe günü saat 11 ae da
iremizde yapılacaktır. Mez
kur günde yapılacak artır
mada mubamn:ıen kıymetin 
o/o 75 ni bulmadığı takdirde 
artırma 15 gün uzatılarak 
12/9/935 tarihine müsadif 
Perşembe günü ayni saatta 
ikinci ikinci artırması yapı

lacaktır. Bu artırmada işlu 
gayri menkullerden her biri 
en çok artıranın üzerinde 
bırakılacaktır. Artırmaya iş
tirak edecek olanlar muham
men kıymetin yüzde yedi bu
çuğu nisbetinde pey akçesi 
yatırmak mecburiyetindedir
ler. Bu hususta fazla izahat 
almak isteyenler 935/9435 
No.lu ile mürcaat edebilirler. 
Hakları tapu sicilile sabit 
olmıyan alacklılar ile diğer 
alakadarın ve irtifak hak sa
hiplerin:n bu haklarını ve bu 
hususta faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını evrakı müs
bitelerile yirmi gün zarfında 

İzmir ikinci icra memurlu
ğundan: 

( Gayri menkul malların 

açık artrma ilanı ) 
Ölü Yaşar Fehmi namına 

kayıtlı olan ve l'apunun 1946 
sicilinde kayıtlı 51{ Ada 30 
Parsel 189 metre murabbaı 
ve Karşıyakada banka soka . 
ğında 66 sayılı ev ile ve 
ayni sokakta yeni 24 sayılı 
evler hissedarlara kalmış ve 
kabili taksim olmadıgından 
satılığa çıkarılmıştır .• 66 sa
yılı evin k ymcti 3v00 liradır 
24 sayılı evin de 2800 lira 
kıymeti ise de 6500 liraya 
hazineye ipotektir. İpotek 
bedelini bulmazsa 24 sayılı 
evin satışı yapılmıyacaktır. 
İşbu iki ev tarihi ilandan iti
baren 30 gün müddetle ;ıçık 
artırmaya çıkarılmıştır. Talip, 
olan1arın Juymeti muhammi
nenin yüzde yedi buçuğu 

nisbetinde pey al çesi veya 
milli b~nlrnnm teminat meK

tubu veımeleri \•e artıma 29-
8-935 tarih'ne mü ... düf eden 
Perşembe gü 'i saat 11 de 
dairede icr~ olunac ktır. 
Mlişterilere ait (12376) sayılı 
dosya irae oluna bileceği gibi 
fazla izahatı lazıma dahi ve
rilir. Talipler bu hu5usun 
daireye talik olunan açı 

artırma şartnamesir i 1 S - 8 -
935 tarihinden itibaren oku
yabılir, hakları tapu sicilinde 
sabit olmıyan ipotekli alacak 
lılar ile diğer diğer alacaklı~ 
ların ve dirğer irtifak ha 
sahiplerinin bu haklarını ve 
bu hususta faiz ve masraf. 
dair iddialarını evrak müsbe 
telerile yiami gün içinde icra 
dairesine bildirmeleri Jksi 
halde haldnrı tapu sicilile 
sabit olmadıkca satış bede
linin paylnşmasındo.n hariç 
kalacakları veAayin edilen 
zamanda artırma bedeli gayri 
menkulun yüzde yeşmiş be
şini bulmadığı takdirde en 
son artırmanın teahüdü bakı 
kalmak üzere artırmanın on 
beş gün daha temdit edil
mek üzere 14-9-935 tarihine 
müsadüf eden Cumartesi ~ü
nü saat 11 de gayri menku
lü en çok artıranlara ihale 
edilecektir. Satış peşin para 
iledir. Mal bedeli alınmadan 
teslim edil ez. fal bedeli 
verilme7 ise ih:ıle k r::ırı fes 
ed lir ve kencliıı;inden evvelce 
yü. sch. l 'difde 1 .m 
se arzetmiş olduğu b d 1 ile 
almağa razı olur c a 'ıale 
edilir oda razı olmaz veya 
bulunmarsa icra dairesince 
hemen onbeş gün müddetle 
artırmaya çıkarılı.. bu artır
mayı alakadrrla ıı tebliğ l~a

cet olm"lyıp yalnız ilanla ·k
tifa olunarak en ço · art ra
na ihale edilerek birinci ihale 
edilen kimse iki ı ,ale rasın 

daki farktan v · ğc-r z ra: 
lardan me<''ul o c! ~ u ve ta
pu harcınm b l e ve va
kıf icarmm ve r 1 dc iki bu
bııçuk dellaliyeı ı r üşteriye 
ait olduğu ilan olun · 

Karşıyaka Bnnl.a sol ağın
da 24 - 66 num ralı evler 
acele satılıktır. 

İdarehanen ize • ca t. 
1-6 

İcra dairesin ! bilclirm leri 
lazımdır. Aksi tnk lird , hak
ları tapu sicilıl • ab·t oimn
dıkca satış bed linin paylaş
masından hariç kalacakları 
ilan olunur. 

İzmir ikinci mıntaka tapu 'MeşbuPYunan 
sicil memurluğundan: 

Muhrrrirlerinden: Pavlos Argiru'nun Eserinden 

İzmir Seydiköy nahiyesinin 
Cumavası köyünde karakuyu 
mev1ıoiinde kain şarken yol, 
garben Şerife, cenuben Ben
leı 1i oğlu Abdullah, şimalen 

azman Hüseyin kızı Havva 
ile çevrili 5514 merto mu

raqbaı ve ayni mevkide şar
h:en Havva garben Ali çavuş 
Şimalen koca bıvık Hasan, 
cenuben 31 oğul1arından 
Emine ile mahdud 3676 met-
ro murabbaı ve ayni mevki
de şarlr n azman Hüseyin 
zaı·ben 31 y"timleri Emine 
ve Gül üm cenuben V di, 
şimalen azman Hüseyin vere
selerile mahdut 4595 metro 
murabbaı 3 parça bağ senet
s · z tas..ırrufattan azrr. n Hü-

' n n mına rru! yyet iken 
mumPil yh·n vefatile veraseti 
karısı Şeri e ve luzlrrı Emi
ne ve H vvaya intikal eyle
diginden vere i mumaileyhi 
munun Cumovasmda oturun 
İbnıhine b rç arından dolayı 
İzmi birimi ıcra meml rhı
ğunun 23 7.935 ta !hli ve 
34-4101 ry.h te k re ile 
c_bri olar 1 tesrill ri isten'l
mektc old ı - undan tas;:ırrufun 
td · ' · · a 11·8-935 P zar 
~ünü mnhall'nde tetk• ·at 
yapılac ğındc.ın bu yerde 

r7iR 'EllCİ Ktzı 
cfio~~a VE 

J 

- İKİNCİ KISIM -
YAKAN AŞK 
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Yemeğe oturulduğu sırada 
misafirlerin reisi sıfatile İtal 
yan ceral, bu ziyaretin bir 
hatırası ol n k üzere hep bir 
arada resim ç ktiı meği tek
lif etti. Fal·at Çakıcı bu tek
lifi ı ... :,uı etmedi. 

- !:ler emirlerini ..yaparım, 
fakat b-ılma ınlar, resim 
çektirmeği hiç sevmern!.Dedi 
Asıl hayret sofranın tertibin 

d · idi.Sofra Kel Hayımın, bi
raz da Yasef Lcvi in tertibi 
ile mü emm l alafranga sof
ra l ı. nalbul i misafirler 
böyle bir ~ofra değil, "Kırk 
Harami,, masallarında olduğu 

asının 

a tantiften 
ord ! .. 

çıkardı ve: 
Çakıcmn madamma he

diye ediyorum! Diye çakıcı 
ya vermek istedi, nezaket 
ve dostluk göstereyim der
ken büyük bir pot kırdığı
nın farkında değildi. Çakıcı 

Y asef Leviye: 
· Madamma söyle, bıze 

kanuni b'r lıak iddia eden
lerin ke if gününde mahalin
d bulun!\cak memura veya
hut de:. d h"' evvel İzmir 2 
inci mıntaka tapu sicil mu
hafızhğa müracaatları. 

1 gibi Lırk kiş'nin bir çömlek 
vey? kazandan tahta kaşık 
ve elleı le yemek yedikleri 
sofra bekliyorlardı. 

Türk derler. Biz aç gözlü 
değifiz. Ben o altuna heves
lenmedim, belki hileli bir fo
toğraf makinesidir diye iş
killendim. Buyurn mücevheri 
madamın güzel gerdanına 
çok yaraşıyor. Hediye iste
mem, buraya kadar gelme
leri benim için bir şereftir! 
Dedi. 

Madam La Baron, Çakıcı 
ile barişmakta bir an bile 
'tereddüt etmedi; kıymetli 

İll· v O ·ta mektebleri 
t lebder'ı e ikmnl derslerini 
aL zamanda büyük bir gay-

r t v IT- yet e' ven ücr~tle 
çok kuvvetli çalıştırıp yetiş-

mek üzere hususi de s ver
meği teahhüd ve muvaffaki
yet teırin eder. 

Arabfırını 
S g Yağcılar 

soka "rı ARİF OKURER. 

mmlu-

bcığ aç k artırmıc. i e satılaca

ğına da'ı }·arar -vcrilıP.iştir. 

Bırinci anırması 4/9/935 
yılına müsadif Çarşamba-.gü
nü saat 11 de ve birinci ar
tırmada tahmin edilen o/o 75 

Sofraya generalla karısı 

Çakıcının karşısına gelmek 
üzere oturdular. Hacı Arif 
ağa Çakıcının soluna, kayin 
biraderi hacı Mehmed sağına 
Yasef l..cvi hacı 1ustafanın 

yanına oturmuş id'ler. 
Değirmenci kızı Marya 

meydanda yoktu; Vasil ve 
sair kızanlar ayak hizmetin
de bulunuyorlardı. 

Çakıc nın Karaköyde bu 
ziyafeti verebilmesinin sebebi 
bir taraftan Kamil paşanın 
oğlu Said paşa ile ortak ol
ması, bir taraftan dn bugün
lerde yüze çıkmak üzere bu 
lunması idi. 

Değırmenci kızı bunu bili
yordu. Hunun için Çakıcı 
efeyı elinden kaçıracağını 

sanıyordu. Şehirde olduktan 
sonra, onu kanaatınca lÇakı
cıyı İtalyan maadam da, sair 
kadınlar da eld;} ederlerdi, 
fakat da~larda ... Çakıcı sa
d 'CP k ndiniu olurdu. 

Çakıcı, fotoğrafı alınmasın 
diye h r tl!dbiri almıştı. Hat
t ltaıyan madam n boynun
daki p nd ntif bile şüphe

le di; \ e bunuv ne olduğunu 
1 sonlu. adam, Çakıcıya o 

k. dar tntuf uştu ki bu suale 
ka ı pandantifi boynundan 

inı bulmazsa ikinci arbrma
ya çı arılaC'a "{ı ve ikinci ar
tırması 25/9/935 yılına mü
sadi Ça • mba günü saat 
11 da satılacağı ve bağın 
heyet' umun iyesi 400 lira 
deyeri nakdidir. Taliplerin 
yukarıda yazılı günde yüzde 
yedi buçunk pey akçesile 
birlikte müzayedeye galme
leri ve bu yerin artırma şart
n :mı esi herkesi görebilmesi 
için açıktır. Bu yer 2280 No. 
kanun mucibince satılacaktır. 
Bu yerin vergi borcu satış 
bedelindan alınac ğı ve daha 
fazla malumat almak isteyen
ler K. P. icra daıresinin 
935-83 sayılı dsoyaya müra
caat etmeleri lüzumu ilan 
olunur. 

pantantifini boynuna takar
ken Çakıcıyı huylandıracak 
bin bir cilve yapmaktan da 
geri duramadı. Fakat Çakıcı 
otalarda degildi. Madamın 

güzelliğini tasdik etmekle 
beraber kendi metanetinden 
bir zerre bile ayrılmıyordu. 

Ecnebilere yapılan bu zi
yafet bütün gün ve gece de
vam etti. 

Çakıcı efenin on dört 
tanınmış kızanı, neden onun 
de Zeybek oyunları oynadıM 
lar, davul zurna da hiç dur
madan çalındı durdu. 

Sabahleyin Çakıcı ve on 
yedi kızanı, kel Hayim ve 
Yasef Levi beraber olmak 
üzere misafirleri İstasyona 
kadar teşyi ettiler. 

(Arkası var ) 

)' ii ri.itülen ihtiınallcr
hiç biri çıknıadı 

İstanbul (Özel) Nişan 
taşında bir apartımanın ta
vanında çıkan iskelet etra
fında henüz kesin ( kat'i ) 
bir sonuca varılmamıştır. 
İlk günler ilgili makamlar 

' çabucak meseleyi aydınlatıp 
kamoyu ( efkarı unıumiyeyi) 
meraktan kurtaracaklarını 
zannedıyorlardı Fakat polis 
ve adliyenin bütün çalışma
sına rağmen mesele hala ka
ranlıktır. 

Morg da henüz iskeletin 
erkek mi, kadın mı olduğu
nu tayin edememektedir. 
Diğer yandan, apartımanda 

vaktile bir doktorun oturdu
ğu ve bir yerden tedarik et
tiği cesed üzerinde etüdler
de bulunduktan sonra tavan 
ar~sma atıldığı zannolunu
yor. Fakrt, polis aparhman
da şimdiye kadar kimle
otuduğunu tamamen tesbit 
etmiştir. Buuların içinde hiç 
bir doktor yotur. 



Sahlf s 

Dahili ve çocuk hastalıkları 
{doktoru Azerbayca 1 

Şevket Ata 
RUSYA DARÜLFÜNUNUNDAN MEZUN 

Diploma Numarası 448 
Hergün~ saat 15 - 18 ze kadar Karşıyakada İnkılap soka

ğında 15 numarada hususi hastalarını kabul etmektedir. 

o .00 • .. 

l~======----::-====~==::"!:rn=m:ı:=:::m==-

I• t •• • • bu hakikattn anla.şıldı. 
Ş e 2'0rUyOrSUnUz Bu bıçak 15 defa gayet 

zarif traş eder adamı. 

Saat tmera -
rına mü.de 

ı Hayatınızda saat tamiratı derdinden kurtulmak ve bir 
defaya mahsus yaptırmak isterseniz bir defa mağazamıza 
uğramanır kendi menfaatınız icabıdır. Tamirat teminatlı 

ve fenni olup muallim, zabitan memurine işçiye 

Yüzde 30 uskonto ur 
Her nevi cep, kol, nıasa, <livar saati mevcut 

olup hediyelik eşya t 1ahi bu]nnnr. 
Fantazi gühik camların her numarası 

gelnıişti r. 
Odun pazan Yol bedesteni Numara 47 

TEKiN KUBiLAY 

( Halkın Sesi ) 29 TiM~ 

E DAR 
~ski kafalı yubazları, nizanı, intizam istemiyen kafalı dumanlıları nasıl yumruğu altına aldı. 

Karakuvvetin, şımarnıış b~kcilerin başına geçen Kabakcının başını nasıl bir ot heğbesinin 
ıçıne sokturarak zanıanın sadırazan11nrP önüne fırlattı? 

DAR 
Babıalinin barut mahzenini kendisi ile birlikte nasıl uçur~u? 

l'a rihin bu çok ıneralda, çok heyecanlı ve ibret verici. derslerle dolu kann safhasını 
( Halkın Sesi ) nin birkaç güne kadar basıh okurlarına 

Yalnız / 100 J Para 
ğ cağı ( 32 
ve eyecanla 

s i elik resimli 
okuyacaksınız 

kitabda 

( Halkın Sesi ) tarihin. iJin1 ve fennin, edebiyatın en değerli kitablarını hulasa ederek 
( l oo ) para ınukabilinde okurla1·1nın bilgilerini artıracak, 

kütü bhanelerini zenginleştirecektir 
,_ 

. 
Uc zluk Sergisinin Y en i 

çeşitleri 
ı ~****:ldc:lbbt:ld:ilt1c:bt*jt:_:Jtt:Jti:..:Jt*::J::Jt~~ 

ı 1i TAYYARE Sİ~EMASI 'f3~~f0 VE 

enzilatı 
+( BU .GUN 

~ 1- FRiryKCi bİrDnAM Büy .. k 
Tuhafiyeye ,..ait bütün ihtiyaçlarınızı, hediyeliklerinizi eşi 
görülmemiş ucuz fiatlarlar İzmir hükümet caddesinde 

Şenısi Hakikat « SUZ VERNON - FERNAND GRAVER~-.BARON FlLS 

k • • nden iı( ( Fransızca şarkılı ve sözlü komedi ) 
c z ergı ı alınız 

Saygıdeğer müşterilerimizden gördüğümüz büyük rağbet 
ten aldığımız ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek çok 
çeşitler getirdik. Jriatlarımız çok ucuz olmakla beraber pa
zarlıklık lforulmadan tuhafiyeye ait bütün ihtıyaçlarınızı ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. 

« 
~ 2 - Aşktan Korkma 

LIONE HAID - RALPH A. ROBERTS 
( Almanca şarkılı ve sözlü !komedi ) 

--( S 1 N E M A )--
Hergün saat 16 da, Cumartesi 12,30 da, Pazar 14 de Alacağınız mal her hangi bir heple işinize yaramıyacak 

olursa yahut başka yerde daha ucuz bulacak olursanız 
geri getirir paranızı tamamen alırsınız 

[• ~~'$...-~=A=~~~lA-~~ 

Satışlarımız her vakıt ınuhayyerdir O~urlanmıza Müjde 
i.ı2 "ayfalık renkli ve resimli bir kapla """""''"""~""'t!ıı• 1 1 'll!ı.. "'ıfı~ııl~ ~ iı n~ılıııtı 6ıln"'ll1'>..ıl~l~"'1111tull11"" 

süslü kitaplar yalnız Tilk ·ıi Biçki Yurdu J 100 Paraya 
J) Tarihin kanlı ve meraklı savlarından: Mevzuu tarihi ba-

Müessisi: 

Ze ra san p kikatlerden alınmış kitaplar serilerinden bir kısım: 
Hiç dikiş bilmiyen Bayanlar birinci şubeye kabul 9 _ 1 Osmanlı imparatorluğu devrinde fuhuş, 

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

İkinci şube tatbikat sınıfına; terziliğin en ince nok- ~ - 4 Boğazlanan Sadraza, 
~ talannı öğretmek üzere, birinci şube mezunları ile o ~ - 5 İstemezüüük. 
~ derecede dikiş bilen, makss ve biçkiyi ilerlermek isteyen g - 6 Kanlı Kılıç 
~ Bayanlara 9 ay zarfında pratik makas, kadın ve erkek -.., - 7 Kanuni sultan Süleymanın bir aşk macerası. 
~ elbiseleri biçilmesi ve dikilmesi öğretilir makastar yetiş- :- Vesaire vesaire .. 

· tirilir ve diploma verilir. ii· ~ .-. "'•~"• .-•• ~~.M.~•-•"'""-""'o"'i~ * * * * * * • * * ~ ~w .: ~ ~ ~ .:~ 

~ Biçki ve dikiş arzu eden Bayanlara -hususi olarak- üç ~ ~ G l kl • • • 
~ dö~~w~:da ~östermek suretile ~alebelerde .kabul edilir 9 ~ a··z u·· erınızı 
~ Dugunlerı olan Bayanlara bırçok yerlerı, çarşıyı do- ~ Ji laşıp yorulmadan bir defa Yurdu ziyaretleri rica olunur F- ~ 

Yurdun atelyesind~ cih~z ve ge!~nli~ elb!seleri, kar~?la - ~ Fenni varlıgı" ile tanınmıs 
takımı, perdeler ışlenır. Hergun sıpanş kabul edılır f;. ~ 

a Ayrıca hazır yatak takımları çok ucuz bir surette satılır . fei Bol çeşitli daima ucuz satan 
!( ~~~ !i- 11' u ~1 :.tıı~J1Ff f'l"J · 11 ırımı;~ '111lfti ~ 

L A Si ın S. Ferit Şifa 
~ 

arı da abadayı ~ Eczanesine z zam 
.. k 1 • ti ~ y semışr ~ . ------------.---.-- m sorup f ıat öğrenme-

n R A R T A H L 1 L 1 ~ <len kat'iyen aıma-
imyager Abdüsselam Ak- ~ yınız. 

günlü Laboratuvarı 1 G O Z L Ü K 
Sağlık Bakanlığın miisadelerile 2 inci Beyler sokağında ti 

Beyler hamamı yanında 72 numaralı d8:ireye geçirilmiştir. ~ üzeriı e nliiskül1eri-
Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve lsviçrede 'f edkikah m . ".\ . 
kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde idrar ve kan ~ nıze ceva P verır 
tahlilleri KÜRİ enstitüsünde Sınai ve maden tahlilleri üze- ~ 
rine çalışan Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi- ~ 
si yapmakta olduğu gibi sayın etibbamn gösterdikleri lüzum ~ Toptan 
üzerine hususi araştırmalar da yapmaktadır. ~ 

Laboratuvar hergün sabah yediden E S Ferı•t şı•fa • Hiikümet 
gece ona kadar açıktır E • eczanesi Sırası 

Telefon: 2052 C'e2 
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Zogonun yaveri ı __________ .. _________ _ 
Muharrem Bayrakdar Neden 

Dağa Çekildi ? ••• 
•• 

YAZAN: Adını Saklıyan Bir Arnavut 
-3-

Tirandaki Avusturyalı güzel 
kadın kimin nesidir ? 

Ve... Bu hareketin mahi
yeti ıahsi saymakta tereddüt 
lizım gelmez! Hu hareketin 
Arnavutluk hükümeti ve Ar
navut milleti hesabına bir 
gayesi yok ta Kral Zogo ile 
eık veya yeni bir düşmanı
nın ıpddetli bir hareketidir. 

lıkodra hareketinin bir is
mi de "Muharrem Bayraktar" 
hareketidir! 

Muharrem Bayraktar, genç 
bir zahittir ve dağa çıktığı 

sırada da Kral Ahmed logo
nun yaveri ve mahrem es
rarı idi. 

Bu isyan bir buçuk sene
den f azladı, için için yanan 
bir ateı gibi devam etmek
tedir. 

. Amavud kralına bir suikast 
luwrlandığı muhakkaktır. Sui 
kastçılardan bir kısmı yaka
lanmııtır. Pirıtinalı Hasanın 
Selinikte katli bu suikastın 
kanh bir fulıdır. 

Kralın Tirandan ziyade 
· Drracda oturması çok dikka· 

ta tarandır. 
Silih albna alınmış olan 

·· bet ıımf asker,atadan vakıt
·: ler geçtiği halde terhis edi
\ · 1eaemiıtir ve bu beı sınıf 

içinde tek bir hıristiyan as
ker IİIAh altma alınmamışbr. 
~unun için kral logonun 

genç yaveri Muhanem Bay
raktarin daja çıkması siyasi 
ve milli bir dava addetmek 
biraz müşgüldür. 
· HiÇ tilphe yoktur ki, Ar
navutlukta kral logonun en
dtıe edilecek derecede aleyh
tarı vardır. Kralın bir vakit
lar İtalya ile pek dost geçin
mesi, ltalyaya bol, bol imti-

E m a a 

yazlar vermesi ve ... Arnavut
luğa milyonlar getirecek bir 
bir lngiliz vey• Amerike-
lı zengin kız veya ka-
dınla evlenmek hususun
daki muvaffakiyetsizliği le
hinde olanların da, mühim 
kısmının aleyhine dönmesini 
mucib olmuştur. 

Fakt Muharrem bayraktar 
için vaziyet daha başkadır: 

Muharrem bayraktar seneler
denberi Kralın yaverliğini ve 
hususi müşavirliğini yapmış, 
Kralın icraatına tamamen 
uymuş, bu icraatı tasvib ve 
hatta birçok defalar kendisi 
tatbik etmiştir. 

O kadar ki Muharrem bay 
rakdarın kardeşi, babası ve 
kabilesi ile de uzun zaman 
Kral Zoguya istinatgah ol
muştu! Bu maziye göre, Kral 
logo ile sabık yaveri ara
sında bir içtibad ve idare 
ihtilafı olmamak lazımdır? 
Şu halde?.. Muharrem Bay
raktar ne için isyan ilin 
etti? .. 

Sebeb... Kadındır! 
Tiranda tanıdıklarım, sev

diklerim arasında kral logo
nun en yakın adamları da 
vardır. Bunların sarayla mü
nasibeti sıkı ve daimi idi. 
Bunun ·için söylediklerim 
mevsuk nazarile bakmak 
zarulidir. Bu kadar ve bu 
ninsden dostlara malik olduk
tan şonra benim gibi halis 
bir Arnavudun kralın sarayı
na girip çıkması kolay kolay 
olur sanmayınız. Kral logo
nun en büyük kabahatı fazla 
aristokrat olmasıdır! 

( Arkası var ) 

a ~ 

Ucüncü Murad . , 
00'----~----~-~----~~~ 

Safiye Bafu Sultan 
------------------------oooo--------~-------------

Baştaraf ı 1 inci yüzde -
ikinci, ayni endise ve be- 1 " Karali ,, :smini verirlerdi. 

yecanla dürbününü göztine Kara Alinin korsanlık ta-
tatbik etti ve biraz bakbk- rihlerinde bir eşi de ispanya 
tan sonra, o da sarararak : ve Fransa sahillerini kasıp 1 

- Var! dedi. kavuran ııocali - Haca Ali-
- Ne bayrağı ? . . idi. On sekizinci asırda Ak 
ikinci, bu sual tızerine bi- denizde ikinci bir Karali da-

riac:İllİll ytlzlne hayretle bak- ha vardı. 
Bu Kara Ali yaman bir b, ... : 

.. -. Ne bayratı olacak, yiğit idi. Şimdiye kadar elin 

.kap ba,..akl Dedi. den kurtulmuş bir gemi 
yoktu. 

Her iki kaptan birbirinin Venedik Kalyonunun sü-
~dae baktılar Ye her ikisi varileri, başka bir korsanla 
a,ird• lmlbizlikle: 

karıılaşmış olsaydılar, bu de-
t - E•et .. Kara Alinin kara rece ümitsiliğe düşmiyecek-
J,ayrajlf dediler. lerdi. 

Bu, IOk korkunç Ye imit- Kara Ali mllthiş bir kor-
ıizlik •eren bir haberdi. Ka- sandı vesselam! 
ra Ali, Miainadan Siirye sa- Karııdan gelen gemının 
lıiliae, Binıaziden Venedije kara bayrajı kalyonun mu-
kadar muazzam bir sabayı kadderabnı tayin etmiı de-
ı:ijtretmif, korkunç bir Ttirk mekti. Ne babaya olursa 
'korsanı idi. olsun harbı kabul lizımdır. 
~ rengbüa çok esmer ve de- Ve ... Kalyonda hemen harp 
nizlerio ıer rllzğirlaril fazla hali ilin edildi. Geminin bat 

, yanmıı olması ytldnden ken- direğinde ateı bayrağı clal-
Pıae Kara Ali derler, Av- galanmap baıladı. ••tar mahaffef olarak ( Arkası var ) 

Bir zenci daha 
~-----------------00-------~-----

Amerikada liç edildi 
İstanbul ( Özel ) - ı saatlarca sürüklemişler ve so 

Amerikada Floridada çok palarla dövmüşlerdir. Zenci-
feci bir linç hadisesi daha nin öleceğini hisseden• bu 
olmuştur. kudurmuş adamlar, herifi 

Yüzlerce Amerikalı, Rüben yine ayaklarından asmışlar 
Stadig isimli bir zenciyi bir ve üzerine tam 150 kurşun 
kahveden almışlar, ayakları- atmak suretile öldürmüşler-
na ip takarak sokaklarda dir. 
~~~a mm~a 

-

~10SPOR • : .. • • • ~- " y.. •• /...,. • • • 

Atletizm birincilikleri maale
sef hiç rağbet görmedi 

Cumartesi günü başlanan 
bölge atletizm birinciliklerine 
dün de devam edildi. Her 
nedense atletik spora İzmir 
bölgesi hiç alaka köst~rmi-

yor. Yarışmalarda beş on spor 
hastası ayrılırsa seyirci na
mına kimse yoktu. İştirak 
eden atletler de mahduddu. 
4 kulübe mensub on atlet 
16 dereceye ayrılan birinci
likleri üzerlerinc.e topladılar. 

fzmir gibi bir bölğenin 
bu kadar alakasızlığı acına
cak bir haldir. Sona eren 
dereceleri aşağıya yazıyoruz: 

100 metre : Hasan Altay 
birinci, Tevfik Altmordu 
ikinci, Vahab Altay üçuncü 
oldular. Rekor 12 dir. 
Bir gün evelki ayırmalarda 
Vahahın derecesi 11,4,5 dir. 

800 metre : Muzaffer Al
tay birinci, Adil Alhnordu 
ikinci, Yusuf Altay ilçüncü. 
Rekor 2,21,2,5 dır. 

Yüksek atlama: Silreya, 
Göztep~ 1,iO le birinci Sa
im K. S. K. ikinci Suha 
Altay Uçilncil öldular. 

Sür~ya henüz genç ve bir 
senelik bir atlettir. Bundan 
evveli derecesi 1,77 dir. Bu 
atletten ileride dahu iyi ne
ticeler bekJenebilir. 

10,000 mere mukavemet 
yarışında: Bucadan Hüesyin 
birinci geldi. Rekor 40,4,45 

400 metre: Vahab Altay 
birinci, çavuı Altınordu ikinci 
Cemil Altay ilçftncn, rekor 
56,1,S 

Sırıkla atlama; Suha Altay 
birinci Talat Altay ikinci 
rekor 2,90 dır. 

200 metre : Hasan Bilal 
Altay birinci, Vedad Altın
ordu ikinci, Hasan Altay 
üçuncü, rekor 26. 

Disk: Sabaheddin Altın
ordu birinci, Tevfik ikinci, 
Tarık K.S.K üçüncü,• 27,2. 

Mania : ·ı evfik birinci, Hü
seyin ikinci, Baba 3ncü, re
kor 17,2,5. 

Üç adım : Hüseyin Şükrü 
Altınordu 13,21 metre ile 
birinci, Tevfik 12,29 la ikinci 
Cemil Altay 12,15 le üçüncü. 

4X400 bayrak yarışına iki 
kulüb Altay, Altınordu gir
diler: Altınordu 3,54,2,5 le 
birinci, Altay ikinci. 

Gülle: Sabaheddin birinci, 
Hasan K. S. K ikinci, Tev
fik üçüncü. 

5000: Hüseyin Buca, 18,23, 
2,5 le birinci. Hasan Altınor
du ikinci. 

4X100: Bayrak yarışına ge 
ne Altay, Altınordu girdiler. 
Üçüncü koşuya kadar 15 
metre ileride gelen Alay ta
kımı üçüncü koşuda Cemil 
bayrağı alamadı ve büyük 
farkla takımının kazanacağı 
yarışı Altınorduya verdi. Re
kor, 49,2,5 

1500 -Bocadan Ferhad bi
rinci, Altınordudan Necati 
ikinci, İsmail üçüncü rekor 
5,5,2,5 

Balkan bayrak: Bu yanş 

bölge birinciliklerinin en he
yecanlısı oldu. Bir birlerine 
rakıp iki kulüb Altay, Altı

nordu takımlarının müsavi 
kuvvette olması yarışa büyilk 
bir ehemmiyet verdi. Netice
de Altay kazandı. Rekor 
3,54,3,5 

Bu neticelerden başka çi
rit atma ve uzun atlama mu· 
sabakaları önümüzdeki Pa
zara bırakılmıştır. Derece 
alan atletlerimizi tebrik ede-
riz. 

Maden 
Ocağında 
Patlama •• 

Londra (Radyo) - Hindis 
tandan gelen haberlere göre 
Kalknta yakınlarında bir ma 
den ocağında bir patlama 
olmUf. 33 İfçİ 6lmilf, 63 işçi 
de aiır ıurette yaralaıunlfbr. 

!Boru fabrikası 
Alcn1leketimizde bir 

boru fabrikası yapıl
n1ası düşünülüvor 
Atina (Özel) - Bel~diye

ler imar heyeti toplantılarına 
başlamış, ilk iş olarak Mer
sin ve Adana şehirlerinde 
içme suyu tesisatı yapılması 
için hazırlıklara girişmiştir. 

Heyet, ilk toplantılarda 
memlekette bir boru fabri
kası kurulması lüzumunu da 
dumuştur. Memleketimizde 
birçok büyük şehirlerin iç
me su tesisatı yoktur ve 
l:iunlar için mühim miktarda 
boru kullanacağından mem
leket için böyle bir fabrika 
yapılması muvafık olacaktır. 

Yeni bir barut 
çeşidi 

İstanbul ( Özel ) -
Barut Tekit [inhisar] ida

resi avcılar için bumansız ye
ni bir barut yapmaktadır. Bu 
yeni barut yakında satışa 
çıkanlacaktır. Barut tekiti 
memlekette gece şenliklerine 
mahsus maddelerin de çeşit
lerini çogaltmak ve bunlar
dan piyasaya kafi miktarda 
mal çıkrmak için tedberler 
ahnmakladir. 

• 
iti yanların 

Geri almak istedikleri 
vapurlar 

İstanbul (Özel) - . İtalya
nın Habeıistan nakliyatında 
kullanmak ilıere Yunanistan 
dan vapur vapur aldığı ya
zılmıştı. İtalyanlar evvelce 
vapurculuk şirketine sattık· 
ları Güneysu ve Aksu vapur 
ları beşer bin lira kirla tek 
rar geri almak istemişler, 

fakat şirket kabul etmemiş
tir. 

İngiltere -
Almanya deniz 
anlaşması 

Londra, (Radya) - Avam 
Kamarasının bugünkü top
lantısında M. Eden bir say
Java cevap vererek şunları 
söylemiştir : 

"- İngiltere ile Almanya 
arasında imzalanan deniz 
anlaşması Moskovaya gitti
ğim zaman neşredilen lngi
liz - Sovyet beyannamesine 
tamamile uygundur ve onun 
kıymezini hiçbir suretle azal
tacak mahiyette değildir." 

Avustura 
Bizden buğday alat ak 

Viyana (Özel) - Avustur 
ya hükiimet hazırladığı yeni 
kontenjan listesinde Türkiye 
için 500 vagon buğday ayır
mıştır. 

Parlamentolar 
Konferansı aıç)dı 
Briiksel, (Radyo] - Arsı

ulusal Parlamentolar Birliği 
kongresi bu sabah Bri\ksel l 

sergisinde Belçika Baıbakanı 
Van Zeelandın bir diyevile 
açıldı. Fransız Kültür Bakanı 
Bay Moriyo Rostan ile lıpan
ya, Romanya ve laveç dele
geleri ele llz alclalar. 

Mej'er 
Şantajmış 

Bir kaç gtln evvel kapa
tılanJ"ransız kız mektebinin 
bahçesinde aldiiri\len bir ada· 
mın gömüldtığtl ihbar edil
mişti. 

Zabıtanın nezareti albnda 
yapılan araıbnmlar netice· 
sinde hiç bir iz bulunama
dığından bunun bir kızgmhk 
neticesinde yapılan bir şantaj 
olduğu anlaşılmış ve muhbir 
Bulgar hakkında tahkikata 
bqlanmııtır. ... 
Karşıyaka 

Orta mektebin veda t 
müsameresi çok 

parlak oldu 
Evvelki glln Karııyaka or

ta okulu mezualannın veda 
müsameresi çok parlak oldu. 
"Gaye Peıinde" piyesi ile 
"Miras Yedi" opereti ve ko
medi çok gizel yapıldı. Pi
yes insanlığın dertlerile ilgili 
bulunduğu için çok alkışlan
dı. Bilhassa rolünde muvaf
fak olduğunu g&rdftgtımtiz sı 
bay Halil sahneyi yaşattı ve 
ıürekli alkışlar topladı. Bu ı 
müsamerede yftkilm alan di- b 
ğer bilgili gençlerimizi ve g 
bay Halili özytlrekten takdir 
ederiz. y 

ti -----.. ·-----Balçova 
Ilıcaları 
- Baştarafı 1 incide -

etmekle beraber muztarib 
isanların iylitine yardımlan J 

dokunan banyo mtıteycirleri ' 
içten gelen bir kıvanç f/e 
sayğı ile alkıtfanm. 

Güler yüzlü, tatlı ı6zl6 
ve her giden misafir ve mlf
terilerinin göntıllerini avlıyan 
banyo ıahibleri beni birerı 
birer bittin banyo odalarına 
götürerek gezdirdiler. Her 
köşeyi gezdirdiler. Son dere
ce temiz, muntazam Ye bil· 
hassa ucuz buldum. Orada 
bulunanlardan tahkik attim, 
hepsinin bu yıl prdilkleri 
rahatlıktan ve intizamdan 
memnun olduklarını ögren
dim. 

g 
d 

Çakmak ve bilhassa Ka· 
buoğlu sulan migde ve bar
saklar için pek lenfes: Ge
celeri halkın eilenmesi ve 
iyi vakıt geçirmesi için mu
zikli ve tiyatrolu bir de ıa
zinosu vardır. Bu gtlzel yer
de geçirdiğim bir gece bana 
mllbalaasız olarak a6yliyo
rum. Beyoğlu Taksim bağçe
sini ya,atmııtır. Sayın halkı
mız yukanda ı6ylediğimiz 
hastalıklardan birine tutul
muı ise dakika geçirmeden 
bu ıifa veleylik kaynaldanaa 1 

kotmalarım ve istifade etme
lerini 6z yürekten dileriz. 

H. T. 

Kansere 
Deva •• 

Londra ( Radyo ) - Nev
yorktan bildirildiğine göre, 
Kingston - Ontariya bllktmıe" 
tinde nniversite profesirle
rinden Konel kanıenn ilerle 
mesini durduran bir aerwll 
bulduğu bildirilmiftir. 

Bu serum sayeıincle hal
talığın seyri clurdarulacak ., 
belki de tamamile teda.I 
edilecektir. 


