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Bunu Başaranlar Su Gibi Aziz Mussolini Edenin tekliflerini 
' 

Olsunlar ! . . . müzakere. etmeden reddetti 
Şar haberleri arasında : latılması kadar kolay birşey 

yurddaşlarıınızın sevin ile olamaz. 
okuyacaklan bir havadis Belki bu işte zorlu olacak 
vardır. Bu haber suyun ucuz- olan karar vermek, karar 
latılacağı ~hakkındadır. Bin verdirmektir. Çünkü her de-
bir zahmet ile elde edilen fa suyun ucuzlatılması mese-
şeker ucuzlar, devletin en • lesi hal olunamıyan bir mu-
emin geliri olan tuz ucuzlar, amma olarak kalmış, her de-
kibrit ucuzlar, gazsuyunun fasmda hakikat şekline gi-
ucuzlatılması çaresi düşünü- rememiş bir ".\ilek halinde 
lür de yerden sonsuz bir ortaya atılmıştır. 
bolluk ile fışkıran suyun Öyle umuyoruz ki hüku-
ucuzlatılmasının bir yolu bn- metimizin, halkın önemli ih-
lunmazsa buna bütün İzmir tiyaçları işlerinde :gösterdiği 
halkı yalnız fşaşıb kalmakla duyganlık bu defa Su kum-
değil, yanıp yakalmakla çok panyasının da biraz gözle-
acı sızıltılarla karşılayacak- rini açacak, onun biraz daha 
lardır. insaflı düşünmesine ve iş 

Su kumpanyası en az mas- görmesine sevkedecektir. 
rafla ve en az personelle Bu suyun ucuzlatılma işini-
idare olunan bir sosyetedir. de halledecekleri atalarımı-
Bunun için pançardan, buğ-
daydan. arpadan veya daha 
piyasanın yükselmesi ve in
mesi ile alakalı zahirelerden 
çıkan bir nesne olmıyan ve 
yerden kaynıyan suyun ucuz-

zın şu sözü ile anmağı bir 
borç bileceğiz : 

«Su gibi aziz olsun
lar! H 

SIRRI' SANLI 
m a~E ~~~~ 

GENEL SAVAST!N BERi 
~----~-0000~~~~~~-

Alman eski savaşçıları ilk defa 
olarak Fransayı ziyaret ettiler 

Paris, (Radyo) - Harb- bir kin alevi göremiyeceksi-
tanberi ilk defa olarak eski niz.,, 
Alman muharipleri iki grup Alman muhariblerinin baş-
halinde Fransayı ziyaret et- kanı bundan sonra Fran

BAY !iERYO 
1t1iflerdir. Bu grupların birin
cisi Parise varmış ve orada 
ıereflerine verilen ziyafette 
hazır bulunduktan sonra Al
ihan muharipleri eski Fran
sız muhariplerile resmi ko
nuşmalara girişmişlerdir. 

İkinci grup ise otokarlarla 
liyona vararak devlet bakanı 
'le Liyon şarbayı B. Heryo 
tarafından kabul edilmiştir. 

sız aske:ini methetmiş ve 
bu övünün yalnız bir sözle 
hulasa edebileceğini söyle
miştir; Verdun son söz ola
rak demiştir ki; 

11 Bizim amacımız barış için 
ve ulusların yakmlığı için 
ciddi bir gayret yapmak
tadır.,, 

Bunun arkasından gelen 
[ Sonu 4 üncüde J 
- 'IJ(iı,._ __ 

Ruzveltin 
Hezimeti 

RUZVELT 8. Heryo eski Alan muha-
riblerine Almanca olarak Nevyork (Ö.D) - Cumhur 

başkanı B. Ruzveltin siyasası 
tt Hoş geldiniz " dileğinde milmessiller kurumunda bir 
bulunmuştur. Alman muha- bozgona uğramıştır. Cumhur 
tiblerinin başkanı kısa bir ' baskanı tarafından teklif edi 
IGylevle demiştir ki: len bir kanvn Holding siste-

" Biz buraya eski Alman mi finansal sosyetelerin kal· 
ltauharibleri sıfatile geliyoru2. 

1 
dırılmasını teklif ediyordu. 

.\rlcadatlarımızın gözlerine , Meclis 146 oya kartı ~10 
İ.Jice bakınız. Orada hiç ı oyla bunu reddetmiştir. 

Londra ( Radyo ) - Bay 
Edenin Fransa ve İtalya hü
kumetlerile temas için yap
tığı Paris ve Roma gezileri 

1 

1 

I 

tır. 

Ro.nadan gelen duyuklara 
göre Bay Edenin diyevi ora
da hayret uyandırmamıştır. 

Çünkü bu zaten beklenil
mekte idi. Bu diyev dolayı
sile şurası hatırlatılıyor ki 
Bay Mussolini İngiliz tekli
fini daha ilk anda reddet
mekte çekinmemiştir. 

Zira bu önerğe İtaly?nın 
menfaatlarını tatmin etmedi
ği gibi öte yandan diğer 
devletlerin nenfaatlarına do
kunacak mahiyette idi. Ne-
tekim, Habeşistana İngiliz 
somalisinden bir koridor açıl
mak suretile deniz mahreci 
temin edilmes teklifi, ltalya
ya yetecek Habeş tavizatını 
tahrik etmemekle beraber 
Giboti Fransız demiryo\unun 

_ BAY EDEN 
j 

menfaatlarını baltalayacak 
birşeydir. 

istanbel (Özel) - İngilte
re hükumeti Sovyet.=.Rusya 
ile anlaşacakbr. Hali hazırda üzerinde Avam kamarasında 

ki münakaşa kısa kesilmiş-

tır. Bununla beraber; İngilte
renin İtalyaya yaptığı teklif 
haberinin B. Eden tarafından 
resmiğ olarak teyit edilmesi 
çok büyük bir tesir yapmış- 1 
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VENİZELOS 

İngiterenin Moskova sefiri 
bay Litvinofla müzakerede
dir. 

Bu anıaşma deniz silahla
rında uyuşulmazsa yapılacak 

dır. 
911!."11 -.· .. 

DİYOR 
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Kİ .... ___ _ 
Geneloy ancak bir temerküz 
kabinesi tarafından yapılabilir 

lstanbul 3 (Özel) Mances
ter Guardia gazetesi, Veni
zelosun yeni bir makalesini 
neşretmiştir. 

Venizelos bu makalesinde 
şimdiki Yunan hükumetinin 
rejim meselesini hal için ge· 
neloya müracaat arzusunu 

Meyve 
Konserveleri 
Gümrük resn1i İngiJ-

terede endirilecek 
lstanbul, 2 (Ö2el] - İngi

liz Maliye Nazırının serdetti
ği bir karar mucibince kon
seı ve edilmiş meyvelerin 
gümrük resmi kıymet üzerin
den alınmak üzere yüzde 
25 den on beşe indirilmiştir. 

Türk-
Fenlandiva 
TECiM ANLAŞMASI 

Ankara 2 (A.A.) - Ba
kanlar kurulu 6 Haziran 935 
tarihinde Aakarada imzala
nan Türkiye - F enlandiya te 
cim anlaşmasını onaylamış-

'tır. Anlaşma 1 Temmuz 935 
tarihinden başlamak üzere 
yürütülmeğe başlanmıştır. 

takib etmekte fakat: "Bu gi 
bi rejim davalarının ulusun 
rey ve arzusunu tamamiJe 
gösterebilmesi için her şey-

BAY VENIZELOS 
cien evvel bir temerküz ka
binesi tarafından halli lazım-
dır. Memlekette mevcud fır
kaların kontrolu altında ya
pılacak geneloy, ancak ha
kim kabinenin arzusunu gös
terebilir,,, demektedir 

Istanbul 3 (Özel) - Kon
dilisin kralcılık hakkındaki 
fikir ve mütalaalarını kendi 
fırkası azaları beğenmemek
tedirler. Bu vaziyetin Kon
dilis fırkası disiplinini boza-
cağı tahmin edilmektedir. 

HURRIYET VEYA OLUM __ ____....._...,_ ....... ___ . -
Makedonya komiteleri yeni
den ;faaliyete geçiyorlar mı? 

: lstanbul, 3 (Özel) - Sof-

MAKEDONYA KOMITA
CILARıNIN ARMASI 

~ m ~ m 

yadan gelen haberlerden mit! 
but "Hüriyet veya ölüm,, Maı 
kedonya komitasının yeniden.. 
teşekkül ettiği anlaıımakfa-
dır. Bu komita sabık Bulpr 
hükumeti tarahndan feıliıe
dilmiş ve naşiri sfklrı olar. 
"Hüriyet veya ölüm" gaze
tesi de kapadılmıştır.; 

Komitacılar bu gazeteyi: 
yenibea çıkarmağa k•ru· ver 
mişler ve bundan birkaç gtba 
evyel ·ilk sayısını çıkannlflar 
dır. 

Bulgar hüktimeti gazeteaba 
nin çıkan ilk sayııım _..._ 
dere etmiş ve failleri haklua 
da takibata baslanmııbr. 

a m m m 
HAYVANLARABENZEYENINSANLAR 

VE 

Yanm adamlar nasıl 
yaşar, nasıl severler 
.D -3-

Şu anda, bay Marseline ı ne göre garib ıeyler ihtiya-
verecek bir cevap bulabil- cile birşeyler arar durur. 
miş .. olduğuma emin değilim; Bu boynuzlu efendiler be-
yalnız beni böyle bir zah- reket versin ki çabuk ayni-
metten, zemin ve zamanal dılar ve ben de Miater Vil-
müsait kelime ve cümleler yamdan bu içtimaın Hbebiai 
aramaktan kurtardı. Ve bana ve hikmetini sordum; doatam 
artık nasıl kalkıp gitmek bana tabii bir halde dedi ki: 
lazım geldiğini göstermek - Bundan üç gllD enel 
için.. Ayağa kalkarak : bana, işime çok yarayacak 

- Aziz Mösyö!. dedi. Be- bir haber verdile: Şikapcla 
ni affediniz; çünkü yatmak bir adam varmıı ve bu adam 
zamanım geldi. Görilyorsu- (Sonu 4 iinciide) 
nuı; ya .. Fazla yorulmak'hak
ka malik değilim. 

Biz garip ve acayip mah
luklar, tıpkı camekanlar ar
kasına kurulan eşya sergile
rine benzeriz. Ne kadar eyi 
tertip edilmiş iseler o kadar 
fazla seyirci veya müıteri 
celbederler. Hayırlı geceler 
aziz mösyö!. 

-3-
Boynuzl u adamlar 
Fakat, ağzımı hayreten bir 

karış açık bırakacak garibe
yi Şikagoda görmek mukad
dermiş, bilmiyorum. 

Şikagoda Bamüm canbaz
hanesi murahhası olan mis
ter Vilyamın hususi dairesin
de cidden harükulide bir 
mal gördüm. Bugü mister 
Vilyamı iyi kiyinmiş, taze 
braşh, zahiri tavurları çok 
nazik ve kibar yirmi kadar 
adam yardılar. Bu adamların 
her hali bizimkilere benze
memekle beraber çok tuhaf 
vaziyetleri vardı, çünki her 
birinin alınlannda tek boy
nuz veya bir iki boynuz mev
cud idi. 

Şikagoda garib haller, aci
beler okadar çokdur ki insan 
bunlara alııır ve!hatti yeri-

Bay Çaldaris 
Geneloy için mühim 
beyanatta bulundu 

BAY ÇALDARİR 
lstanbul, 3 (Özel) - Yu

nanistan Baıvekili, M. Veni
zelosun Mancater GardJ111• 
daki neşriyatına cevab ola· 
rak mühim beyanatta bahm· 
muş ve: .. Rejim için yapa• 
lacak Geneloyda tam bir 
bitaraflık lmuhafaza ve rey
lerin )ıerbeatiaini temin et· 
mek benim İçİD bir ..,ef 

'el "dir .. _:_.:_ mea eaı . n -. .... 



Sahife ! ( Halkın Sesi ) 3 TEMMUZ 
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Yazan: Türkçeye Çeviren: ~. 
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Bayan Huda Şa'ravi ile 
yeni Türkiyenin uynadığı du
ruşlard ..ın bahsediyorduh. Ba 
yan Huda Şa'ravi, Türkiye Avustur·yal2lar, p~k pahalıya zaptctnıiş olduk

ları mevazii terkederlerken bir acı duyacaklar 
Bu bakımdan tahliye za- j ediyorum. 

ruri olmuştur. Eğer halen Bundan sonra bütün gay
yaı:ı~adada bulunan kuvvet-

1 
retim!z Mısırın rnüafoasına 

lerımız Bozcaada, İmroz ve ve hatta Mısırın dahiline 
Midilliye çekilirlerse buradan I sarfetm«;ğc mecbur o!duğu
şarka doğru Türk muvasala 1 muzdan. altnması lazım gelen 
hatlarım tehdide devem et- 1 tedbirler hakkında kendile
merle beraber cüzütamları- ,. rile evvelce müzakere etmiş 
mızı yeniden tanzim ve ten- oldu<:fum Makmahon ve Maks 
si~ ~dcb~~iz ve bu seretle vcl ile vaziyeti mahallinde 
muhım :a urk kuvvetlerini tetkik etmek üzere General 
Anadolud. t~sbit etmiş olu- Hornun Mısıra gönderilme-

Dahiliye vekilinden aldığı bir 
mekh!bu bize gösterdi. 

Türkiye Dahiliye vekili bu 
mektubunda Mıs r Kadın bir
liğini Türkiyede temsil etmiş 
olan bayan Huda Şa'raviye 
ve arkadaşlarıma takdirini 
beyau etmiş ve Huda Şa'ra
vinin Mısır matbuatmda Tür 
giye ha kkmda verdiği diyev 

1 
den ve Türkiye ile Avrupa 
devletleri arasında yaptığı 
eşitliklerden dolayı teşekkür 
Jermi bildirmiştir. 

r~z. Evvelemırdc Anzak (ya- sini teklif ederim. Vaziyeti 
nı Anburnu) ve Suvladaki size tam.ımcn izah ve takar , 

Bayan Huda Şaravi bu 
mektub dolayısile diyor ki: 
" Ben hakikati söyledim ve 
bu hakikati sarahatle, sade
ce ve bütün samimiyetle 
memleketimde anlattım. Bu 
Bu beyanatım Türk ulusunu
da iyi bir tesir uyandırdı, ve 
bu iki ulusu bağlıyan ruh 
ve dostluk bağlarını daha 
ziyade pegleştirdi. 

kıta.ata . çekmek, Seddilbahir- rür eden siyaseti takib için 
dekılerı muvakkaten ipka lazım gelen hususlnra tanzim 
etmek iktiz.a edecektir. etmek üzere hemen Loodra-

Bu keyfıyet, Anzak ve ya avdet t kl' w. • b 
S 1 t hl

. . . k e me ıgım ıca 
uv anın a ıyesını olay- ı d · w • • d" .. .. 

J 
. w • • eye ıgını uşunuyorum. 

· aştıracag1 gıbı fılonun daima 
Boğazı zorlamasına d - _ Buraya kadar olan muru· 

a mu z t A . l' G l 
said olacaktır. Şimdilik Sed- a ım mıra ın ve encra 
dilbahirde kalnıak . t'I Makmahon Maksvcl, Monro sure ı e, 8 . d d . . 
Boğaz medhaline büyük çap- ~e ır vu un da fıkırlerini 
lı toplar koymak ve Boğa- ıfade etmektedir. Cevebımızı 
zın tamamen kapanmas a alır almaz derhal Brendiziye 
mani lolmak mümkün ol~:- hareket edece~im." 
ğunu Amiral bildirmektedir. l\!ISIR~N MUpAFAASI 
Yarımadayı terkedersek, o- İÇiN KIÇNERlN PLANI 
rada düşmanın bir denizaltı Kiçnerin bu telgrafname-
gemileri üssü tesis etmesıne sine Mısır müdafaasının mu-
ve torpido filotillasını Ada- fassa! bir programı merbuttu 
lar denizinde kullanmasına ki hulasası şudur: 
müsaade etmiş olacağız. EJ- "Kanal müdafaasının mut-
hasıl, şimdik kıta:ıtımızı ada- lak bir müdafaa olamıyaca-
laraa tutarsak ricatlerinin ğım, düşmanın çöldeki ha-
apabinde Mısıra avdet etme zırhklarır.ı imha etmek için 
nin orada hasıl edcçeği tabii mümkün olduğu kadar er-
olan suitasire mahal vern iş kend~n faal harekata baş-
olacacağız. Janması lazım geldiğini mü-

Avustralyalalar, pek paha- Ifı1 ıza ediyor. Nakliye hidc-
lıya zaptetmiş oldukları me- matını deve kollarlle temin 
vazii terkederlerken acı bir için maha!inde tedabir ittibay 
esef duyacaklardır, hissiyat- ed .mektedir. Katyada su 
larını esasen General Birdvud basmış arazi imtidadmca dar 

Bayan Huda Şa'ravinin be
yanatı bana başka bir hadi
diseyi hatırlattı. Bu da bir 
sefilin Türkiye aleyhinde ba
na gönderdiği bir yazıdır. 

Bu sefil daima uyuyan ve 
mezellet içinde yaşayan ve 
ölenlerdendir. Çünkü böyle
lerinin ruhları daima haset 
ve nefretle doludur. Bu şa-

. hıs diyor ki: "Tıürkiyeye gi
den bir kimse gavur sayılır.,. 

Bu şahıs Cafcı Handan 
~~ 
~ 

•• 
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HERGÜN 5 KELiME 
NEŞREDECEGIZ " 

vasıtasile bildirmişlerdir. Ri- hatli bir şimendifer battı ya- ' - 39 uncu Liste -
1 - 1 Iitab emek - Ay

lamak 
cat hakkındaki niyetimizi pılmalıdır. 

Rusyaya bildireceğimizi ümid -( Arkası var )-

~ 

Türk -Frans z 1 
Ticaret konuşnıaları 

Ankara (Özel) - Ekono
mi bakanlığı müsteşara Kurd 
oğlu Faik İstanbula gi:ti. 
Kurdoğlu Faik Ekonomi ba
kanıle görüştükten sonra 
Ofis başmüşaviri Burhan 
Zihni ve müşavir Melih ile 
birlikte Parise giderek Türk
Fransız ticaret mü2akerele
rini idare edecektir. 

Tahsili yerinde 
Genç. bir kız iş arıyor 

Yazlcılık, kasadarlık ve 
satıcılık yapmak istiyen bir 
genç kız iş arıyor. 

İdaranemize müracaat. 
( D: 10) 

Hususi de 
Almak isteyen ltk, Orta 

ve Lise derslerini hergün 
müsait vakıtlerde istenilen 
yerde, nz zamanda büyük 
bir· gayretle ve gayet ehven 
surette herhalde muvaffak 
etmeği taahhüt ve temin eden 
muallim. 

Memleket Hastanesi şark 
tarafı Arap furunu caddesi 
arkası Yağcılar sokağı nu 
mara 12 Arif Okurer 

er 

Yirmi senelik otelcilik ha
yatımı büyük bir titiz:ik içe

risinde idameye muvaffak 

olan ve bütün ( ege ) mın

takasının teveccühüuü kaza

nan idare ve pı·atik düşün

cesile yurdun dört köşesine 
namını tanıttıran ve kıymetli 

müşterilerine hizmetten zevk 

duyan Ardıhan ve Evliyazade 

otelcisi Mustafa Lütfü lzmirin 
en kibar bir aiJe yuvası ve 

işlek yeri olan hükumet cad

desinde birinci sınıf ve lüks 

derecede sıcak ve soğuk 

banyoları meycud OTEL 

HACI ALİ PAŞYI sayğıh 
ve p~k muhterem müşteri

lerinin sevgisinden cesaret 

alarak bir çok maddi feda

karlıklara katlanıp ncvakısı

nı tamamen ikmal ile 16-6-
935 tarihinden itibaren fiat
lerde ~klc hayret verici aza

mi tenzilala emirlerinde bu
Judurulacsğını müjdeleriz. 

1-15 

Hitap - Ayta 
Hatip - Aytaç 

Örnekler: 
1 - Güzel bir ayta, sırasın

2 
da bir orduluk iş görür. 
Bir s3zmen!e bir aytacı 
çoğun birbirinden ayırd 
etmiyoruz. 

. 2 - Muhatap Aytıç 
Örnt:k: Bu meselede siz be
nım aytaçım olamazsınız. 

3 - Meııfaaperest A-
.. sığcıl 
Ornek: Memleket iklerinde 
asığcıl olmayınız; özgeçi (fe-
ragat) .teriniz. 

4 - ti,.,si kablelvuku -
.. Önsezi 
Ornek: Bu felaketi, bir ön
sezi ile, çoktan beldiyordum. 

S - Facia - Acın 
Örnek: Yugoslavya Marsi!ya 
acımnı unutamaz. 

Not: Gazetemize gönde
rilecek yazılarda bu keli
melerin Osınanlıcalaı ı kul
lamlmamasını rica eririz. 

29 Haziran 1935 tarihli 
gazetemi2in 4 ucü sahifesi
nin 6 ıncı sütununda intişar 
eden ikinci icra memurluğu 
ilanında 25 lira kıymeti mu
hammeneli bir tarla ikinci 
defa olarak gösterileceği 

1 
halde bir yanlışlık eseri ile 
yazılmamıştır, düzeltiriz. 

ayrılmadığı halde Türkiyeyi 
· iyi tanıdığı iddiasında bulun
maktadır. Halbuki biz 1931 
senesinde Türkiyeye giden 
Mısır dostluk ve muhabbet 
heyetinde "El-Ahram,, gaze-

ÇAKICI EFE 
-15 -

tesini temsil ettik ve cami
lerde namaz kılanların Mısır

dan daha fazla olduklarım 
gördük ve Kahredeki gibi 
değil sokaklarda kendilerini 
arzeden fahişeleri, Mısır so
kakların~ aki sarhoşlar ile 
bar ve meyhaneleri de bul
madık 

Gökdeli, güzel hanımın tekli 
fini kabule mecbur kaldı 

Mısırda olduğu gibi gö
bek dansı yapan çıplak ka
dınları Türkiyede görmedik. 
Kahiredeki adi çalğı ve çal
ğı ve çalğıcılar Türkiyede 
yoktur. 

Türkiyede yalnız bizde eşi 
olmayan bir hükumet ve bir 
ulus bulduk. Bunların birbi
rine bağlı olduğuuu ve mem
leketlerinin kalkınmasına ça
lıştıklarını gördük. 

Bu cahile ve buna müma
sil olanlarına verecegımız 
en eyi cevap şudur: El-Ab
ram gazetesi geçen günkü 
yazdığı bir makalede diyor
du ki: Türk ulusu -zengin 
olmadığına rağmen- kendi 
hükumetine birçok tayyare
ler satın almaktadır; ve Tür
kiye Vekilleri ve Saylavları 
birer maaşların: devlete he
diye etmişlerdir. Bu hareket 
tarzını bütün şarkta bulmak 
kabil değildir. 

" El-Abram ,, 

Ertesi gün, €ökdeli yine 
akşamı büyük bir sabırsız
lıkla bulabildi ve sular kara 
rınca güzel hanımın evinin 
bulunduğu yere bir deli gibi 
koştu. 

Güze! yine kapı arkasında 
idi. Gökdelnin bir söz bile 
söylemesine meydan bırak
madan: 

- Efem.. Dedi. Seni sev
meme imkan yoktur ! 

- Neden güzel hanım? 
Daha dün akşam bana bu 

ı kadar ümid veren sen değil 
miydin? 

1 - Evet.. Fakat bugün fik-

1 
rimi değiştirdim! 

- Doğresu bundan ben 

1 

bir şey anlamadım. 
- Hiç anlama, daha iyi! 

Çüdkü sonu korkunçtur! 
- Amma aptın ha ... Bun 

da senin korkacak ne var 
k'? san ı .. 

- Ben kendim için kork
mıyorum, efe .. Kader ve ta
liimden korkuyorum. 

- Yemin ederim ki bu 
sözlerden hiç birisini anla
mıyorum! 

Bu sabah falıma baktırdım, 
ve taliimi öğrendim. Çok, 
pek korkunç! yalan söyle
miyorum kökdeli efe.. Bu 

I 
anistanda sabah oturuyorken bir'falcı 

k 
kadın geçti, içimden bir ses 

1 or unç . bana, kalk taliini bir damş! 

B• • dedi. Ve heman· kapıya koş-
ır Cinayet tum. Oynak, dilber bir çin-

Atina, (Özel) - Kalama- gene kızı, kırıtarak bana 
tadan elman haberlere göre bakıyordu. " Taliime bir ba-
orada bu:unan şehir halkını kıver! " dedim " Baş üstüne 
dehşet içinde bırakan kor· gürelim.. Dedi. Ama doğru-
kunç bir cinayet olmnştur. yu söylersem gücenirmisin? .. 

Vaka şu suretle olmuştur: - Falcı kız sana ne dedi?. 
Nikola G1ezako rıamında - Korkunç şeyler söyledi! 

16 yaşında genç evli olan Evvela, usulea " güzelsin, 
kız kardeşinin evine gitmiş iyisin, hoşsun hanımcığım,, la 
ve kız kardeşini aşıkı ile söze başladı. 
fena bir vaziyette yakalaya- - Her halde yalan da söy 
rak fizerinde bulunan bıçağı medi. 
çekerek kadına saldırmış ve - Bırak şu boş sözleri 
kadını paramparça ederek Allah aşkına! Beni dinle 
öldürmüştür. hele .. 

Bundansonra kız kard eşi- - Dinliyorum, hem de can 
nin aşıkını da ağır surette · kulağile güzel hanım l 
yaralamış ve firar etmiştir. - Sonra... " Beni cihan-

Y apılan araştırmalarda da hiçbir kimse candan sev-
Nikola yakal~nmış ve cina- miyecektir. Yalnız babasının 
yetini itiraf etmiştir. ciğerlerini sökercn sana ge-

ı a Çin de 
GalcY<ln artıvor 

Londra .(Radyo) -·Tokyo
dan alınan haberlere göre 
Japon hükumeti Pekinde 
cereyan eden hadiselerden 
dolayı Çin hükumeti nezdin
de şiddetli teşebbüslerde bu
lunmağa karar vermiştir. 

Bugün Pekin yakınlarında 
yeniden kanlı çarpışmalar 
olmulctur. 

Pekin halkının iaşesini te
min için hu sabah şehrin 
kapıları açılmış, öğleden son-
ra tekrar kapanmıştır. 1 

Şimali Çinde halkın Japon
lar aleyhine galeyanın git
tikce artmakta olduğunu ha
ber verilmektedir. 

tirecek erkek seni hakiki 
aşkla sevmis olacaktır! ,. 

Dedi. 
- O. . . Çingene kızının 

yediği halta bak. Bunlar hep 
saçma şeyler ... 

Gökdeli, saçma demekle 
beraber bu sözlerin vahşeti 
altında titremekte kendisini 
alamadı. 

Genç kadın : 
- Görüyor musu?. Ne ka

dar kurkunç! dedi. 
Efem, sana böyle bir tek

lifte bulunmak bile istemem .. 
Eyisi mi?. Ben seni unuturum, 
sen de beni unutursun ... Olur 
biter.. Benden ömrümün so
nuna kadar boş bir kalple 
yaşarım! 

- Felaket!. F elik et!. Ba-

bamın ciğerlerini ıöküp g 
tirmek.. Vay halime .. 

- Gökdeli efe! Vay b 
nim halime... ömrumun s 
nuna kadar cihanda yaşa 
ğım. Vay başımım kara y 
zısı vay!. 

Bende sevmek, sevilme 
hakkna malikim... Belki d 
seni sevecektim; fakat hayı 
İmkan yok. İmkin yok! 

Gökdeli, bir şeyler dah 
söylemek istedi. Fakat ola 
madı. Çünkü genç ve güze 
kadın, falcmın sözlerinin te 
siri altında idi. Yalnız: 

- Şu halde. güzel hanım 
beni sevebilmek için istiyor 
sun ki... Diyebildi ve sustu 

Gözet; hiç bir tesir gös .. 
termeden:! 

- Evet, dedi. Babanın ci 
ğerlerini sökmeği ve kanlar 
sızar bir halde bana getir .. 
meni istiyorum! .. 

Kökdeli, burada, bu kalb 
siz kadının yanında daha 
faz!a duramadı ve hakiki bir 
deli gibi kaçtı, arkasına bil 
bakmak istemeden adeta ko· 
şarak firar etti. I 

Bu görüşme, GökdeliniP 
siuirlerini bozdu; güzel hanı 
mın yanından bir deli gibi 
kaçan delilikanlı, evine git· 
medi, sokaklarda dolaşmaia 
başladı. 

Hem dolaşıyor, hem de: 
- Babamın kanlı ciğer· 

leri... Babamın kanları ciğer 
leri ha !. .. Diyordu. 

Fakat ... Cökdeli, bu mem· 
nu aşk karşısında, iÜzel 
hanıma yanıp tutuşuyordu. 
Bu kadın, mutlaka şeytanın 
kızı idi. Pek az bir zaman 
için, bütün kadınların sevdiği 
elinde oyuncak olduğu Gök· 
deliyi terbiyeli ,bir fino kö-r 
peğine çevirmişti.. 

Bununla beraber, Gökdeli 
babasmı da seviyordu. Genç 
gözle malik olabilmek için 
babasını kendi elile öldür· 
meğe, babasının ciğerlerini 
göğsünden koparmağa da 
kendinde kuvvet bulamı· 

yordu. 
Gökdeli, kimbilir ne ka

dar zaman böyle deli 
gibi dolaştı. Nihayet şuursuz 
bir halle yine güzel hanımın 
evinin önüne geldi. 

Güzel sanki kendisini ka· 
pıda bekliyordu. Gökdeliyi 
görünce: 

-Benden ne istiyorsun, 
hala? .. Dedi. Seni ben nasıl 
sevebilinim? Babanın ciğer· 
!erini sök derneğe de dilim 
varmaz.I 

-Güzel hanın artık daya· 
naır.ıyorum. Seni delirecek 
gibi seviyorum. rahmet Al· 
lah aşkına .. 

- Beni unut.. Biliyorsun 
ki imkan yok .. 

- Hala babamın ciyerioi 
mi istiyorsun? 

- Ben istemiyorum1 kader 
ve taliğ böyle istiyor. 

( Arkası var ) 
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Saygı değer yurddaşlar 

·zıuı~eJe ıuıse~Jew @ ueıo 

!lesw!J u!§!ısııelt apu!.ı~zn 

uıJaıawıJdWO>j 31ı. f eıcqwv 

Jnunınq 

epJeııeıeqwe 'l!J3WıJdwoıı QC: 11 c: 

HALK: Traş bıçağını ve makinalarmı her satıcıdan israrla 
arayınız. 

HALK: Traş bıçağı ayarında ve ucuzluğunda başka bir 
bıçak yoktur. 

HALK: Traş bıçağı ince İsveç çeliğinden yapılmış ve 
tanesi " 100 ,, paradır. 

HALK: Traş bıçağını kuJlanan bir daha başka bıçak aramaz 
HALK: Traş bıçağı ile binlerce halk tıraş oluyor bundan 

bir tane alan bir daha başka bıçak aramaz. 
PARASIZ: Tecrübe yapmak istiyenler depolarımızdan birer 

tane almalarını rica ederiz. 
UMUM: deposu Istanbul Marpuçcular Yarım Şişeci han No.1 
ıZMıR: Deposu Sulu Han Kilimciler No. 6 ................... __________ --________________________ ...,._ 

Ucuzluk 
Rekoru 

Göç 
Sayın n1üştcrilerimin1 

dikkat nazarına 

(..Halkın Seai ) 

BLAK F LAG 
BOCEKLERI OL DIÜRÜR 

lcs mouches, moustic:ıu••• caf•rd•, fourmı., punaises, puces 
ot tous •Utr•• ln•ectoe pemlcleux lnstantanenıontl Son em

......_._,,.._.....,.._ plol st san• d11nser ••• ll ne tache paa ... ne laisae aucune odour. 

DEPOSU: 

2 inci kordon No. 

Ucuzluk Sergisinin Yeni 
çeşitleri 

VE 

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

Şen1si Hakikat 

U 1 k S • • nden cuz u ergısı alınız 

Saygıdeğer müşterilerimizden gördüğümüz büyük rağbetM 
ten aldığımız ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek çok 
çeşitler getirdik. Fiatlarımız çok ucuz olmakla beraber pa
zarlıklık yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht yaçlarınızı ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. 

Alacağınız mal her hangi bir heple işinize yaramıyacak 
olursa yahut başka yerde daha ucuz bulacak olursanız 

geri getirir paranızı tamamen alırsınız 

Satışlarıınız her va}{lt n1uhayyerdir 

il 
88 Telefon 3306 

!*:lc1dbld::lc~:lctl:lc:lcö:I:: 

iz, .. r - -~e 

Otobüs, Kamyon ve 
« Tenezzüh Sahiplerine 

i
~ Uzun yıllardanberi bütün markalan taşıyan otomobil

lerin her türlü tamir işlerindeki bilgi ve emeğime kartı 
bir çoğunuzdan gördüğüm yüksek güven bana batlı 
başıma bir garaj açmak isteğini verdiğinden sevdikle-

41( rime ve sevildiklerime temiz, ucuz, ve çabuk iş yapmak 
~ için GAZI BULVA RINDA Ziraat Bankası sarasında 
« 8 Numaralı GARAJI açtığımı saygılanmla bildiririm. 

« « « 
Sabık Şavrole Garajı Makinisti 

A T A SINMAZ « 
«~~~~~~~~~~~~~~~:w:;w: 
ll':'ll.,.•""'P""Qll~'!'11~1"'QP~ll!!"llfl':!'ll P!!'llP~~~~ıii'!iııiıl'!ll 
lı~ıı~lı~ı~~l~lı~l~d~~ .. .. .. .. .. .. .. ,.., 

- [+l E A f 

Yu .. KSEL RAKISI ~ MLAK VE EYTAM 
r•] BANKASI ı 
[+l f 

Az zaman zarfında Kabadayı ~:i Mütekaidin maaşlarını • 
rakısı kadar yükselmiştir ~ iskonto eder : 

V+1.ı;ı.ıı;ıır•.;ırı•~~ıı;ııı~ı~rı;ıı?;ıırı+"llO.ı J'!::..~'11'1111~';.~~··~·~~~~ ~ :.: 
~~-.... lhiıllıınıdhtt"'Cıı .. t!llıın111bıUııllııldı~~ı~lliiiill • ı::'ıı~ + ... :.. 

~~~=IN·H~~~~~~~ 
Yazın sıcağından korkmayınız ~ Eczacıbaşı S. Ferit 

Kışın ısınmak için belki kömür zahmetini çektiniz, fakat 
yazın, sıcaktan işkence çekmiyeceksiniz çünkü, elinizde, ce
binizde gezdire bil ~ceğiniz, masanızın, yatağınızın kenarına 
iliştirebileceğiniz mini mini ve zarif bir el vantilatörü her 
saat için imdadınıza yetişebilecektir. 

~ 
~ 
~ i 
~ 
~ 

Al U--
~osyonu 

S • ı• • d S J h M Bugünden itibaren sayğıb a tıs verı : zmır e U U an ~ İzmirlilerin emirlerine hazırdır 
civarında [ Hüseyi~ Hüsnü ] ~ M A N u L v A pek ha-lzmirde Çivici hamamı kar

Şısında Haftani sokoağında 
3 numaralı foto Bilgili mü
kemmel retuşlu vesika foto
~rafını (30) 6 kartpostal 75 

~ fif ve devamlı ince kokusu 
Balcılardaki saatcı mağa- tİcaretanesidİr ~ ile en müşkül müşterini bile 

zamı Y olbedesteninde 43 No. ~ 

kuruşa çıkarmaktadır. 
Ağrandiıman kara kalem 

Yağlı boya işleri ve tablular 
batırımza getiremediğiniz de-
t-ecede ehvaen yapılmakta
dır. Bir ziyaret, kanaat getir 
llıeğe kafidir. 1-15 

l'ecrübeli 
llir ınuhasib iş arıyor 
bu liesap ve idare işlerinde 

Yük tecrübeler görmüş, 
~~teaddid memuriyetler ver
~lş bir zat mütevazi bir ma
, a iş aramaktadır. 

~ (lialkın Sesi) İdarehanesi-

~ hayran edecek kıy:nettedir. 1 
Bidayet hanı '1ğzındaki mağaza ~ C.ılırWh:ılı'1iı!l 'li. Aıtl ılııı~ ı!WJı ~ !ı~ıımlıııiıılıilııfilııılıı11ırlnlıııiı6i'! ~ 
ya nakldtim. En ucnz fiatJarla }) Elektrikli tramvay deposu karşısında R: ~M A N U L y A 
saat almak veya saatlarmı ~ •• ~ ~ 

tamir etmek istiyen müşteri- G U Z E L Y A L J ~ ~ ' 
~ ~ taklid edilemiyecektir. For-

Jerimin bu yeni mağaza111ı da D • 8 J A Jd ~ 1 

şercflendirmeleriniyalvanrım. enız anyo arı çı ı ~ ~ mulü gizlidir. 

Tamirat teminatlı olup : ~ İzn,. ıir Belediy.esinin her türlü sı.hhi ve t ~ Eczacı başının diğer 
1 muallim, zabitan, memurin ve f tl h f ''-4 d J J d w ~ k I J 1 d eı nı şar arı aız ve .iJ o ayı 1avı. <a ın ~ ~ ·o <tı arı {a ar seve-

1 
talebeye tamirat yüzde 20 ) l b } l · · · ] ~ .iskontoludır. ve er {e < an)10 arı Jtı mevsırn ıçın açı - ~ ~ cek takdir edeceksi-

Bir tecrübe her tavsiyeden 
muraccahhtır. 

(HiSAR CAMİ) 

, Yolbedcsteninde 

nuştır. f9 ~ niz. 
a Halkapınar Duş Tesı·satı VARDIR D ~ 

suyu ile ~ ~ 
Elektrik, her türlü istirahat esbabı temin edilmiştir t ~ 

Fiatlar Ucuzdur ~ ~ S. Ferit 

M. Depo 
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Pariste yok edilen genç kızı 
.lstanbullu bir paşa mı öldürdü? 

FRANSA POLİSiNi ! YLARCA MES
GUL EDEN ESRARENGİZ HADİSE

NİN iCYüZü NE iMIS ? 
0000 ---------

( Dünkü Sayıdan Devam ) 
ScneDİD Gç ayını Pariste kadının herbirsi mahud paşa 

xeçirir, bazı ·'Kahrede görü· bir veya bir kaç defa olmak 
Jür, lstaab•lda, HinClin veya üzere Gran otelindeki daire 
ıuzak prlmt ıo veya bu şeh- sıne götürmütü. Hepisi de, 
rinde •• lceıaclis~ne tesadüf az veya çok bir zulüm ve 
.edilir! 1 ve işkenceler hakkında kü-

Zenıin olduğuna şüphe çük yuzılarla uzun bir ced-
yoktu; babası, umumı harb- ve} vücuda getirmiştir! Bu 
ten sonra Anclolunun ibra- dokuz yarı yarı kibar oros-
cat ve idhalitın en mühimle- puya göre bu işkencekr ara-
rini elinde tutmuş büyük bir sında dokuzuna da tatbik 
tllccar idi. edilen en başlı işkence şu-

iri ve kuvvetli idi. Biraz dur: Paşa, yanık siğaranın 
:şipıanca ve çok beyaz tenli ucile dairesine götürdüğü 
bir adamdı; hafif kıvırcık kadınların vücudlarma doko-
koyu ve parlak siyah saçları nur ve bu suretle eğlenirmiş! 
hu beyazlığa hususi bir kıy- Kadınlardan bazıları buna 
met vermekte idi. tahammül edemez ve ağla-

Vücud ve elbisesinden tu- mıya başlarlar veya kaçmıya 
tunuzda kaş ve kirpiklerine, çalışırlarmış, paşaya o zaman 
diş ve mücevheratına kadar boi para vermek suretile bu 
herşeyi büyük bir itina ile kadınları susturur, şikayet-
çeki düzen görmüştü ! ten vageçtirirmiş! 

Bundan başka kokuya çok Hasılı bu paşanın aşk ve 
meraklı idi. Sigara tabakası, muhabbt faslı, hususiyet art-
arasıra milracaat ettiği not tıkce değişir ve korknnç 
defteri, g6zl6ğü, hasılı her olurmuş. 
ıeyi ıeçme idi ! Kadınlar paşanın halini 

M. F orje, isnad ve cürmü şöyle tarif ediyorlardı:I 
tahkik edebilmek için tam - Bir / kedi, munis ve se-
bir hafta bir ıürü orospu vimli bir kedi! evela güler 
kadını sıkı bir istintaktan okşar, okşanmaktan hoşla-
reçirmişti: Ekserisi büyük nır .. Fakat gözlerinden an-
bar ve gazinolarda iş gören sızın korkunç bir hale geçer; 
dokuz ... yarı kibar ,, orospu- vakıa gülmesini bırakr1az 
ya söyletmek hakikaten bir fakat ayni zamanda korkunç 
ittir 1 Bunla ·dan bir tanesi, bir adam olur. ve bu anda 
ahllk zabıtasına " namus ,, kendisine ka~şı durulursa, 

iddiaaile kan tutan birisi herşeyi yapacak, göze ala-
adli tahkikatı kolaylaştır- cak bir adam olduğu anla-
mıtb. şılır. 

Tahkikata g6re, bu dokuz (Sonu yarın) 
B ~ ıı;.ııı "::'' ~ 11'!!111 pı·oıı 11,~ 

- lııliid ııwıı ~.. b'!.'ıı ~. ~ıl 

H ayvanlara benziven insanlar 
ve yarım adamlar 

- Baştarafı 1 incide -
cihanın en garib mahlukla- şartile beş sene ıçın muka
nndan birili imiı ve şakak- vele yapacağımı da ilave 
lannda her birisi 18 santi- ettim. 
metre olmak üzere bir çift - Anlattınız cedden eyi 
muazzam ve mükellef boy- netice vermiş .. 
nuzu varmıı f BarnOm ıusası Hayır efendim hayır .. 
için blyle bir garibeye bü- Hali ilin ediyorum, fakat 
ytık ihtiyaç vardır. hiçbir netice elde edemi-

Fakat işin fenasına bakı- yorum. 
k. b - Fakat... Şimdi bu oda-

nız ı u f6zel haberi ve- d 1 d yı oldurak yirmi kadar boy-
ren er en hiç bir kimse bu nuzlu efendiler size yaraya-
m-:.azzam boynuzlu adamın cak kıymetli mahluklar de-
muayyen adresini bilmiyordu. ğil midir ?. 
Belki bütfin Avrupada meç- - Ne gezer? .. Vakıa Şi· 
hul bir adres aranır bulu- kagoda bu kadar bol boy-
aur, fakat... Şikagoda, bu nuzlu olduğunu bilmiyordum. 
.. abterde buna imkan yok- Sanki Şikago mezbahasında 
tur. Maamafıh ben buna pra- boğazlanan sığırların boynuz-
tik bir çare düşünmekten ları birer Şigagolunun alnına 
geri kalmadım: Bir defa bü- yapışmış!. Fakat bana böy-
tlln radyo istasyonlarından lesi lazım değildir; bunları 
ve gazetelerinden istifade ne yapayım?. Bana... 18 

santimetrelik, muazzam, her 
ettim. Haberi aldığım günün ak zaman göze çarpar boynuz-

tam gazetelerinde ve rad- lar lazımdır. Bunlarınki mini 
yolarda i1An1arım çıkmağa mini boynuzlar, adeta acemi 
başladı. usta elinden çıkmış şeyler! .• 

Radyoda: " Alo.. Alo!.. ( Arkası var ) 
fakaklarında her birisi on se· ~·••---
•ekiz santimetrelik mutlaka 
birer boynuz taııyan muh
terem mosyönün Bartum cam 
ba .. anesi Şikago mümessili 

iJyama müracaatı rica 
dim. Cazeteler· 

r reklam
'manda 

mek 

Yamanlar 
Kanıpı 5 l"emnnızda 

açıln·or 
DA~ VE ÇA.M HAVASI 
UCUZ VE BOL YEMEK 

iYi SU 
Bu yıl her yıldan daha 
tlba bir ilerleme var, yoJ 

( "aikıiı .)esi 1 

- - -

HABEŞ İMPARATORUNUN SÖZLERi 
---------------------------------~ ....... ~--~-------------------------
Avrupalıların zayif için ayrı, kavi için 

ayrı kanunları vardır 
---------------------··----------~---------

Ha beş Sü Bakanı: «Silah altına çağırdığımız 900,000 Habeşli kanla 
nnın son danılasını döl{ünceye kadar mücadele edeceklerdir» diyor 

Berlin ( Radyo ) - Alman gazeteleri gönde~ilmesine mani olmuştur .. 
Adisababadan öğreniyor: Bel~karı~ bu cevabı Habeşıstanda çok 
Habeş hükumeti son zamanlarda Belçika, fena bır .. tesır yapmıştır. . . . 

Danimarka Fransa ve çekoslovakyaya yap· Bu munasebetle imparator demıştir kı: 
t v ·ı Ah '. • 1 · · b h""k" ti ta a " Yabancı silah fabrikalarının bize karşı 
ıgı sı a sıparış erının u u ume er r - . 

f d ·· d ·ı · v • • h b l t yaptığı muameleden anlaşıhyorkı Avrupa 
ın an gon erı mıyecegını a er a mış ır. d 1 l . d f · · k · · · H b rı il · d k 1 I ld w ev et erın e, ıayı ıçın ayrı, avı ıçın ayrı 

a eş 1 er e enn e mu ave e er 0• ugu kanunlar var ve zayif kuvvetlerin yok edil-
halde yapılan bu haksızca muamelenın se- mesi için de kendisinin daima aciz bulun-
bebini . mezkur fabrik~lardan sorm~ş.lardı~. durulması lazımdır. ,, 

BeJçıkadan gelen hır cevabda denılıyorkı: Habeş Sü Bakanı da şu sözleri ilave et-
Belçika hükumeti Habeşistanın yaptığı miştir : 

siparişlere ancak sulh zamanında ve hiç " Avrupa devletleri ne yaparlarsa yap-
bir seferberlik fikri olmadığı takdirde gön- sınlar, bugün seferber edilmiş olan 900,000 
derebilirdi. Halbuki bugün Habeşistan res- Habeşli, son dakikaya kadar ve kanlannın 
men seferberlik ilan etmektedir. Bundan son damlasını dökünceye kadar mücadele 
dolayı Belçika hül..Ci:neti bu siparişlerin etmekten çekinmeyeceklerdir. " 
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Bulgaristanda Diktatörlük 
idaresi teessüs edecek mi ? 

Yunanistanın ı 
Alacağı 
Tayyareler 

Atina ( Özel ) - Hava 
bakanı M. Shinas, Yunanis
tanın satın alacağı tayyare
ler hakkında gazetecilere 
yaptığı bir diyevde bir çok 
Avrupa fabrikaları tarafın
dan verilen yeni sistem tay
yare ·planlarını 'on beş gün 
içinde cevab verebilmek üze
re Erkinıharbiyeye gönder
dim. Oradan alacağın- cevab 
üzerine siparişlerimizi yapa
cağız. Şimdilik Avrupa fab
rikalarında 45 tayyare alaca
ğız demiştir. 

Trhalada 
Şiddetli 
Yağmurlar · 

Atina (Özel) - Trhaladan 
alınan son haberlere göre, 
orada yağan çok şiddetli 
yağmurlar ve fırtına mahsu· 
lata çok zar veriştir. 

Bilahha harmanlarda bulu 
nan hububat fırtınanın şidde 
tinden tamamile dağılmıştır. 
Bunların yeniden filiz verme 
sinden endişe ediliyor. 

Genel savaş
tanberi 

- Baştarafı 1 incide -
diğer toplantıda Bay Heryo 
yeniden bir söylev vererek 
demiştir ki: 

''Bu iki ulus Fransa ve 
Almanya birbirini öldürmek 
için yeniden boğazlaşacak 

olurlarsa bu, insanın aklına 
g dt:bilecek af atların en müt-
hişi olacaktır. Ben sizin şah
sınızda Fransız·Alman ilgi
lerinde yeni bir bahar müj· 
decisi olan kırlangıcı selim
lıyorum,, 

--~----------------------00------------------------------
BAZI POLITIKACILAR TEVKiF EDiLDi ESKi SÜ 

BAKANI VELÇEF SÜRGÜN EDiLECEKMiŞ 
lstanbul, 3 (Özel) - Sofyadan alınan son haberlere göre 

başbakan bay 'f oşef, kra Borisle yapbğı son bir mülakatta 
Bulgar hükumetinin bazı şedit ve diktatörce tetbirler almak 
mecburiyetinde kaldığını itiraftan çekinmemiştir. 

Bu meyanda Bulgaristanın eski Belğrad sefiri Kostando
sof'un 48 saat zarfında Bulgar topraklarını terketmesi emre
dilmiş ve iç işleri bakanlığının emile de eski sü bakanı Vel
çef'in bir çok dost ve taraftarları tevkif edilmiştir. Ayni 
habere göre Velçef'e de Bulgaristandan uzaklaşması tavsiye 
edilmiştir. Buna da sebeb hayatının Mihailofçlar tarafından 
tehlikeye konulmuş olması imiş. 

8 ~~ ~ s [•] [•] [•j 

A vusturyada krallığa doğru 
büyük bir adım atıldı 

Viyana (Radyo) - Tirol mıntakasının en büylik müstekil 
şehirlerinden biri olan Hail belediyesi Avusturya imparator
luğunun varisi olan Arşidok Otto ile annesi imparatoriçe 
Zitayi orada ikamet etmek üzere resmen davet etmiştir. 

Bu davete Hail belediyesi Habsburgların Avusturyada 
oturmalarını meneden kanunu resmen çiynemiş oluyor. 

Bu davetin diğer bir hususiyeti de, bunların bir yabancı 
gibi değil, fakat Avusturya tabası gibi telikki edilmelerin
dendir. 

Zannedildiğine göre, Hali belediyesi bu daveti Avusturya 
hükumetinin rızası aldıktan sonra yapmıştır. 

1 
...~ ıı;ıı ıı;q ";11 ıı;ıı ftl ıı;ıı ıı::ıı 
lıi:iıl lib•d k.Uill hıuıd bı;;;.f ı;,; "" ıı.;ııı lıimill 

Türk l Afyon Antalya 
H fi • • 1 ·-ar erının llattının ilk ray do-

Faydaları 
Dün, hükumet caddesin

den geçerken .. Şemsihakikat 
Ucuzluk Sergisi,, nin önünde 
halkın toplandığını gördüm. 

Bu serginin önünde her 
vakıt bir kalabalık görmek 
mümkündür; fakat dünkü 
kalabalık cidden nazarı dik
katı celbedecek bir şekilde 
idi. 

Bunun için merak ettim, 
ne var? ne oluyor? diye ben 
de halkın arasına karıştım. 

şennıesinde tören 
yapıldı 

Afyonkarahisar 2 (A.A)
Afyon - Antalya hattında 
ilk travers ve ray döıenmesi 
münasebetilc tören yapıl-
mıştır. 

• 
Törende, Afyon ilbayı, 

kolordu komutanı ve pek çok 
kimseler, büyük bir halk yı-
ğını hazır bulunmuştur. 

Törenden sonra yolu yap
makta olan mühendisler ta
rafından 200 kitilik bir fÖ· 
len verilmiştir. Ş61en çok 
iyi bir hava içinde geçmiıtir. - ....... ...,.._........ ~----. .......... 

S TEMMUZ 

-;Suyun 
Ucuzlablaca 
söyleniyor 

İzmir ıu firketinin 
senesi Haziranı aon• 
müddeti bitmiı olan il 
tarif esini yeniden tetkik 
tesbit etmek nzere bayın 
lık kvrumları komiseri 
Mahmud Ekremia baıkan 
ğında belediye ve şirket 
rafından milrekkep komiay 
pek yakında toplanacak 
yeni su tarifesini teıbit ed 
cektir. Su fiatJarının ebe 
miyetli surette ucuzlatılaca 
zannedilmektedir. 

Belediye tarafından ka 
yana üye olarak daimi ene 
men izlsından bay Re 
Leblebici tayin edilmiftir. 

Bir koca tev 
olundu 

Politi Yuda adında b 
Musevi kanımı d6verek 'J 
raladığından adliyeye veri 
yeye verilmit ve ıulh c 
mahkemesince tevkif ol 
muştur. 

Enstitüleri 
Tetkik 
Edecekler 

Şehrimiz san 'at euti 
direktöril bay Hasib yan 
refikasile birlikte Avrupa 
bir tstkik seyahatine çık 
caktır. 

Bay Hasib ile bayan Ay 
Viyana, Pariı ve Berlin E 
titülerini gezecekler ve te 
kiklerde bulunacaklardır. 

Bu tetkik seyahati bir 
sürecektir. 

Üç kişi 
İki kişiyi 
Yaraladı 

T ekecikte Bahçe ıokajı 
da Tahir Kenan ve karde 
Nuri, lbrahim oğlu Melune 
ve lbrahim oğlu Kemal a 
sında sarhoşluk yllztlnd 
çıkan kavga sonunda llç 
kadaş Mehmed ve Kem 
yarabyarak kaçmışlardır. 

Mlitecavizler zabıtaca aru 
maktadırlar. 

İlbay Şaıalda 
İlbay General Kbun Di 

rik dlln otomobille ŞaP, 
kaynaklanna gitmiı ve ora 
da yapılan fenni teaiaab tef 
tiş etmiştir • 
Yakında Şaplda fena 

duş yerleri yapbrılacakbr. 

8. Sedat Erinı 
Yar ilbay Sedat Erim ik 

ayhk imini geçırmek içil 
yana lzmir vapurile l.taıı 
bula gidecektir. Y arilı,.ybl 
itini u olarak bay Baba 
Koldaı g6recektir. 

Bundan sonra bir biraha
nede Fransız ve Alman eski 
savaşçılarını taplıyan ve bir
leştiren bir ziyafet verilmiş
tir. -·.... ..... .... . ... ... .......... 
daha mükemmel, kamp ile 
Karşıyaka arasında munta
zam kaptı kaçtı servısı, 
dört defa yemek yatıp kal
mak dahi günde 1 li adır. 
Şimdiden Beyler sokagındaki 
dispanserimize miiracaat edi
niz, fıraab kaçırmayum. 1971 

İlk hissim ifttihar hissi ol
du: Yeni ve Türkçe harfle
rin ne kadar faydalı oldu
ğunu bir daha g6rdilm ve 
anladım. 

hediye, tebrik, Şemsi haki-
kat, ucuzhık sergisi,, kelime ··-------....--...,.~...,........,. 
ve cümlelerini okumaktadır- Telef 011 

Ş'!msihakikat mağazası, 

yeni fincanlar getirtmiş. Bu 
fincanların her biri nzerinde 
bir harf vardır. 

Ucuzluk sergisi, fincanlarını 
öyle bir ıekilde tertib etmit ı 
ki bakaalar .. Ôzıirk, afi7et, 

lar. 
ikinci kısımda, daima ye

nilik, daima gilzellik ve dai
ma ucuzluk dilfünen ve bulan 
Şemsi Hakikat maiazaaı sa
hibini takdir, etmek oldu. 

•• 

No. 


