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~TÜRK İSTANBULDA : 
~ınumi heyeti dfu; gece bir içtima yaptıJ Çok yeni ve çok mühim 

hadiseler arefesindeyiz ~ işlerini h~r yerde en bü
~ llıÜlkiye memurları idare 

eeek, yakında bir tebliğ 
~b neşredilecektir 
~~. 16 - Reisicumhur .Atatürk dün gece şehrim~ze 
~ ~l •r. Büyük Şefimiz lzmitte valimiz Muhiddin Üs-
~t General Halis ve Adana saylavı Hilmi tarafın
\~ •lanrnışlardır. • 
~ ~· 16 - Parti umumi idare heyetinin gece yaptığı 
~lltıd~ bazı mühim kararlar alındığı söylenmektedir. 
\ '~Ynı zamanda Parti başkanlığı vazifeleriyle de meş-

·~~~~~~~~~~~-~~-OO••OO~~~~~~~~~~~~~-

Dürüst ve haklı bo2"azlar davamızın eyi bir 
neticeye bağlanacağından eminiz 
~~~~~~--~~~~ ••OO••~~~~~~~~~~~ 

lngiltere zecri tedbirleri 
kaldırmağa karar veriyor 

Sahih, Neıriyat Amiri · we~ 
Başmuharriri 

SIRRI SANLI 

idarehane: lzmirde Birinci 
Beyler Sokağında 

(Halkın Sesi) Matbauında 
Basılmıştır 

Geçmiyen yazı geri ve":lmez ... ~---~~~~~~~ 

s rı esas itibariyle kabul edilmiştir. Bu hususta bir 

t ••ı•ediıeceği •Öylenmekıedir. oo, Zec~i tedbirler kalkınca Italya da . Boğazlar 
q~ Sarkta vazivct 1 k f M"ll tJ • • • k 

. '-~. te"h~i~-~Ii · EFE on er~nsına ve ı e er cemıyetıne gırece 
~ ~ ...... =-~ İstanbul 16 (Özel) -Dok- ~ "' miye içtimaına iştirak etmi-

~' llya, Çı•n tor Tevfik Rüştü Ar as Sof- yeceği açık surette söylen· 
Pek yakında bu isimle bir yadan geçerken bir Bulgar mektedir. 

~ ilerine as• halk gazetesi çıkarıyoruz. gezetesine: Avrupa işlerine ait hiçbir 
Bir tayyareci 

istemiyerek bir 
kızı kaçırdı 

'-"=I' k d işe iştirak etmiyeceği gibi • E:F E - Yola çıkarken dürüst 

t~I ar 1 ::ti~:~~ ~:g:~::~:gw 
1 
ü~~d~~: zecri tedbirlerin katdmlması 

ı"'"letjk kararı karşısında bu işlere 
l(~l'ta a tebalarını izmirin, memleketin ve taşıyorum. iştirak edip etmemek ser- --·-··---
'--, ~r·lllııaaKk ı İssttriy~or dünyanın bütün mühim ha- Demiştir. Rüştü Aras Bo- bestisini muhafaza edecek-
~'~ diselerini karikatörlerile ve gazlar konferansından sonra tir. \. SJ•yasetı• iğneli fıkralarile size suna- Cenevreye P-iderek Milletler Amerikada ç.ok garip bir 

Kız tayyarede bayğın 
bir halde bulundu 

Y caktır. cemiyeti konseyine iştirak INGIL TEREDE NÜMA YIŞ hadise olmuştur. Genç tay· 

~ ~diy~r EFE ::e;:k~:~;.h:rç~::i•;. Lo~~: ak~:~d::c:~ ı~~~f:ı:!in ~~~ lı;:e~:;~~~ğıh~!11:1:;~::!; 
Nt ar ta yenı ve rahhas olarak iştirak ede- men kaldmlması lehinde yıl dönümü münaıibetile otur· 

~-.., lblibim hadiseler 
~ ~1-t .. Şimdiye kadar iımirin ve Eğenin biricik ceklerdir. büyük bir nümayiş yapılmış· duğu şehirdeki halkı sabab· 
'~~~f haberlerine halk gazetesi olacak ve şim- Londra 16 - İngiltere bulunacaktır. tır. Harbiye nazırı bir nutuk tan akşama kadar bedan 

,_ ~ ~ııyet çok vahim· dilik haftada bir gün çıka- hükumeti bugün bir toplantı ZECRi TEDBiRLER söyliyerek fikrince Avrupa- uçuracağını söylemiş ve bir 
t~ erlerin kısa bı'r caktir. yaparak zecri tedbirlerin kal- b ·· k · · 1914 çok kimseleri havalandırmıı-KALKIYOR nın u gun ü vaziyetının k d 

1 ~•Parsak vaziyet Bekleyiniz, çok beğene· dırılmasına karar verecek ve den daha fena oldugv unu tır. Sporcu bir genç. ız a 
ta ... ~ ön- d d b ceksiniz ve bütün İzmiri 1 Londra 16 (A.A) - Deyli tayyareciye müracaat etmif, 
. ~ un e a a d dl ' 1 • 1 b talyanın Avrupa iş birliğine H ld . d.. t 1 söylemiş ve müfrit sulhçula-

dotlır. Şöyle ki: er eri ve neşe erıy e u era gazetesı un op a- tayyareci kızı tayyaresine 
llt gazetede bulacaksıniz.. girmesını istiyecektir. Bu nan dış siyasa bakanlar ko- rın hareketini tenkit ederek bindirmiş ve •.. tayyare hava• 

' l,tı nrnası, Cenubi vaziyetin bir neticesi olarak · 
~ ba 

1 
ıaa asker çıkar· ~ 

1
. misyonu zecri tedbirlerin lngilterenin kifi derecede kuv- lanmıştır. 

~~ d
011

1 •ı:nıştır. Bütün e e talyanın Boğazlar konferan- kaldırılması lehinde karar vetli bir orduya malik bulun- Bir aksi tesadüf olacak bet 
~'-.. ~nlbası sabı·ı bo- sına iştirak edeceği burada verdigw ini bildirmektedir. dakı"ka sonra tayyare ıakat· , ~- ması zaruretini kayt ile sö-

~I 1 
4 lincüde - ümid edilmektedir. Bu işe Londra 16 (A.A) - Zecri züne nihayet vermiştir. _Sonu 4 üncüde _ 

~~Os:ı~ burada çok ehemmiyet veril- tedbirlerin kaldırılması hak- ~~ıtiW:imr..;;:mll!-:::!11 _________ ._::~------
f.j ~ÖŞESI: mektedir. Çünkü bu koufe- kında İngiliz kabinesiıiio fili 

'1A t K ransta bir Akdeniz ademi- surette ittifak temin olun- HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~ ARA S J N DA•••! tecavüz misakının akti me- muştur. oooo--------

--:-:~------------- I · · t k h Burada bay Edenin yakın-Mubarriri: Şark Filozofu HİDAYET KEŞFl se esıoın oraya çı ması mu -
temeldir. da Avam kamarasında yapa· 

~., - 29 - Cenevre 16 (A.A) _ A- cağı beyanat büyük bir ali-
'\~b) ' ka ile beklenilmektedir. Bu 

'\a ~ e • d. K.. 1 .. 1 • nadolu ajansının hususi mu-
rı gez ım, oy u erı habiri biıdiriyor: beyanatın yapılacağı gün da-

l ha tam tesbit olunmamıştır. 
~td,11 ~ dinledim_.. 12 Ha:iranda Montrode Roma 16 (Radyo) - Res-

"-a b başlıyacak Boğazlar konfe- mi mahafilde zecri tedbirler 
)lerd 

1
• aya kadar ı göre resmi veya yarı resmi ransının ilk aleni celsesini 

t Ya t v 1 d daha evvel kaldmlmadığı 
~ lo İllt'b p ıgım so~ müassese er en satın alma İsviçre federal hükumeti dış takdirde İtalya hükümetinin 
~- PlaYıb ~~~arını bır işlerinde yapılan yardımlar işleri departmanı reisi B. ne Montrö Boğazlar konfe-
~"'1 u asa yapar- çok defa vaki ve mevsim Motta açacak ve heyeti mu- raosısa, ne 28 Haziran kon-

''· .. O .. geçtikten sonra yapılmakta· hh l ı · hbkA · d O • doıi ıu111 ve tütün- . ra as ara svıçre umetı sey ve ne e 3 Hazıran u-

~~.~~~i:;=~~:;~ ~:~::::~;::.~;:~.=·::~~:~:-
~ l ~k ternin ed b"l çok fevkınde duzeleçektır. • • • • 
~ ~~i hllde üç :e~:: Onları her halde kumpa~- DE BiR CfNA YET fŞLENDJ 
~"i\ 1

1 
'•dıldarı v yaların kollarına atılmaga 00 o d it sıgınb 

tit ~ ı,,. zarar ve meçbur etmeden bu yardım 28 ı•k b• hk A 34 
\\ f ltıkçe büyüyerek uzatmasını dileyor köylü bir de sene 1 ır ma um se-
.~ '!"etlerini mucib sıhbatile meşğul olmasını bilmi- nelik bir mahkumu öldürdü! 
~ ı..:r.. lcaeriyetle müt- yor. Bilemiyor.. Kocakarı 
'l:•tiflerd ilaçları bili revaçta .. Bu iş- fstanbul 16 (Özel) - Üs- mamışlardır. Neticede İbra-
\.\.' en 1 d küdarda hapishanede müthiş him Ahmedi, ceketi arasında ''" ''ıı Yo'- ~~rnnuni- e e cezri surette mücadele 
'\'_ 'çıflb g gıbıdir. Bu lazım .. Köylünün içtiği sular bir cinayet olmuştur. Otuz gizlediği bıçakla ağır surette 

~\~orı, •ı hemen du- ve yedigıv · şeyler de biç bir dörf yıl hapse mahkum edil- yaralıyarak öldürmüştür. Hi-

~ a..; r E f dise esnasında lbrahim de ~~·, 11• ·'-· .. t ier ko_ru- kontrola tabi değil.. miş olan Feri köylü brahim 
l' ·il~ 28 l h bkA K Ahmet tarafından başından 
~ \1- ''ıu ve rnues- Bütün bu köylülerin halini yı apse ma um ara 

:°"'ı..? ettikl · f' Ahmetle münakaşa t · bir yara almıştır. 
...iy erı ıati ve köylülerin dileklerini uzun e mış, Maktul Kara Ahmet şaka-
•t~tekse köylünün uzadiye gördüm ve dinledim. bu münakaşa dövüşe müncer vetten mahkumdu ve uzun 

S l '~de serbest · 1 t 

' 
d 

Hepsini de doğru ve bakkh o muş ur. senelerdenberi hapishanede 
ılb iden ı'stı· - buldum. Dövüş esnasında araya gİ· ya~ıyordu. Biçağın hapisha· 

ıı. Şark -Filozofu renler hidiseyi yatıştırmak neye nasıl girdiğini ml1ddei-
l'lıa ifıdelerı'ne 1 1 H DAVET KEŞF istemiılerse de muvaffak ola- umumilik tahkik ediyor. 

Gönül İsterdi ki 
Bütün Hasta Yurddaşlar Yamanlardan 

İstifade Etsin l'TJI erem Mücadele Cemiyeti her sene Yamanlarda bir 
ILJ kamp. açar.. Birçok zayıf bünyeli yurddaşlar, bu 

kamata birkaç hafta kaldıktan sonra, hiçbir ilicın temin 
edemiyeceği büyük bir kudret, taşkın bir sıhbatla yuvala· 
rına dönerler .. 

Şimdiye kadar Yamanlara gidip ciğerlerini tamir eden, 
sıhhat ve neş'e kazanıb yurda dünenlerin sayısı pek çoktur. 

Fakat, burnumuzun dibindeki bu sihbat ve hayat kayna· 
ğından kifi miktarda istifade edebiliyor muyuz?. 

Hayır .. 
Verem mücadele cemiyeti, birçok veremli ve hasta ywd· 

daşları Yamanların şifasından nasibedar etmek için, ciliz 
büdçesine rağman elinden geldiği kadar ve müsavi imkan· 
ların üstünde çalışıyor. 

Verem mücadeleden, İzmir gibi çuk nüfuslu bir şehrin 1 
bütün hastalarının Yamanlardan istifadesini istemek imkin· 
sız olacaktır. 

Her sene Yamanların kurtarıcı bava ve ıkhmından istifa
deye koşan vatandaşların çoğuna çok defa: 

- Yer kalmadı, çadır kalmadı, genç müracaat ettiniz! 
Gibi cevablar verilmektedir. Gönül isterdiki vatandaşlann 

hayatile alakadar olan bu meselede yardıma koşacaklar 
arasında Verem Mücadele cemiyetine diğer müesselerde 
yardım etsin.. Ve bu müesseseler bu uiurda Verem mllca· 
dele cemiyetini desteklesin... Şu ve bu ite para bulan ve 
yaratan makam ve şahsiyetlerden bu hayati iıte de yardım 
istemek helkımızın bakla bir dileğidir .. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



Beş ailenin . .. .. ' 
ıçyuzu . ... 

- 28-
Ba yanın1ıın bana sevdası, vaziyetinıi 

azami şekilde güşleştiriyordu 
Bayanın ayağındaki ıztıra~ aleminde yetiştiği için aşk 

bın aıaldığı belli oluyordu. entirikaları önünde çok zeki 
Masajin bu çok güzel olmak- idi. 
la beraber, oldukça kartlaş
mış bayanın çok hoşuna git
tiği aşikardı. 

Bayan birde: 
- Yosa... Yoruldun mu? 

Diye sordu. 
- Kaşki, dedim; bütün 

ömrüm bu yorgunluk içinde 
geçse .. 

Duğrus artık kendimi zabt 
edememiştim. Bayanım ol
makla, ben insanlıktan çık
mış olmıyacakhm ya.. Bir 
erkek önünde bu kadar de
koltelik hiçbir vakit doğru 
olamaz t 

- Ya .. Dedi. Ben buka
dar güzel miyim?. 

- Şüphe mi var !. 

' . 
Bayanın yanından çıkhçım 

vakit, mahud nişanlım oda 
hizmetçisi ile karşılaştım : 

- İki saattır seni arayo
ruz. Nerede idin san, diye 
sordu. 

Kızın soruşunda derin bir 
mana ve hiddet vardı. Ben, 
en tabii bir halle: 

- Bayan, bizim nişanlı 
olduğumuzu biliyor ya.. be
nim ailevi vaziyetimi öğren
mek istemiş. Allah razı ol
sun, bayanımız bizim istik
balimiz ve saadetimizle çok 
alile.adar. Ben de annemben 
babamdan ve şimdiye kadar 
yaptığım işlerden bahsettim. 
Dedim. 

Bir fırsat beldum. Kendi
me mahsus odaya çekildim. 
burada vaziyetimi düşündüm: 

*** 
Bu hadiseden iki gün son

ra, mutat vazifelerimden bi
risi için bayanın odasına gir
diğim vakit, bayan bana: 

- Hele oturunuz dedi. 
Benim biraz endişe gös

terdigimi hissedince. 
- Merak etme! diye ilave 

etti. Nişanlını dostlarımdan 
birisine hususi bir mektup 
ile gönderdim. En aşağı bir 
bir saat sonra döner. Seninle 
biraz ciddi konuşmak isti-
yorum. 

- Buyurunuz! 
- Seni çıldırasiye seviyo-

rum; bunu tekrarlamağa lü
zum yok. Fakat benim bir 
mevkiim var; bu mevkin se
ninle münasebetimi idameye 
mani olduğu aşikardır. Bun
dan başka, meselenin can 
alacak iki noktası daha var
dır: Birisi evlenecek yaşta 
bir kızın olmasıdır. Herhangi 
bir skandal bu kızın istikba
line büyük bir <larbe vura -
biJir. 

" İkinci, fakatt : Sekiz se
neden beri yanımda çalışan 
nişanJrndır seni çok seviyor. 
Bir gün gelir, bu kız bizim 
sevdemızı meydana çıkara
bilir. Hakkıda vardır. Kim 
olursasa olsun, sevğilisinin 

başka bir kadın tarafından 
zabtedilmesine tahammül 
edemez. 

" Görüyorsun ki, bizim bu 
çatı altında seviçmemiz çok 
güç, çok tehlikelidir. Bunun 
iç;n başka bir çare bulma
lıyız. 

hm, 
Ne gibi bir çare bula
bayanım? 

( Arkası var ) 

( Halkıa Seıl ) 

Az kalsın 
Henışiresi ile 
evleniyordu ! 

Karamanda bir !11 oüNvAP"'~ . ld · Neler olu1 
Beserabyalı"' genç doktor 

Boris Klaymon nikah mera
simini yapmağa hazırlanırken 
kendisini meçhuJ bir adam 
ziyaret etmiş ve : 

cınayet 0 u Pari~te çirki~İ~ 
Mücadele cet111Y 

- Nişanlınızın ismi Esir 
değil mi? Diye sormuştur. 

Bu suali manasız bulan 
genç meçhul adama : 

- Evet, esirdi, fakat bun
dan sizene? Demekten ken· 
dini alamamıştır. 

Meçhul adam: 

- Bu kızla nikahlanma
yınız. Çünkü sizin öz bemşi
renizdir. Rus ihtilalinde bir 
hemşireniz kaybolmuştu, işte 
nişanlınız kaim olan hemşi
renizdir. 

Demiş. 
Genç doktor, nişanlısının 

etrafınd!l tahkikatini tamik 
edince meçhul adamın haklı 
olduğunu anlamış ve yesın
den ölmüştür. 

Güneş 
Tutulmasını 

Tetkik edecek profesör 
İstanbul - 19 Haziranda 

vuku bulacak güneş tutulma• 
sı hadisesini tetkik etmek • 
üzere Astronom Leiserin is
minde Viyanah bir profesör 
bir takım laburatuvar eşya
sile birlikte geleceğini bildir
miş ve eşyalarını gümrüksüz 
geçirip geçiremiyeceğini sor
müştur. 

Gümrük idaresi eşyaların 
geri götürülmesi şartiyle 
gümrüksüz ithaline müsaade 
etmiştir. 

Bir adam başı taşla ezilerek 
öldürülmüştür 

Karaman (Hususi) - Ka- gören ayni köyden Ömer 
ramanda bir cinayet olmuş, koşmuş, her ikisini ayırmak 
Mehmed isminde biri Ömer istemiş, Mehmet Ömerin bu 
isminde diğer birinin başını müdahelesine hiddetlenerek 
taşla ezerek öldürmüştür. eline geçirdiği bir taşı zaval-

Mehmed uzun zamandan lının kafasına vurmuştur. 
beri içsiz, güçsüz ve serseri Ömer darbenin acısiyle 
bir bayat yaşamaktadır. Vak- yere yuvarlanmış, Mehmed de 
adan iki gün evvel eniştesi- Ö 
nin tarlasına giderek ka ı- yaralı merin üzerine çulla-
sından şikayet etmiştir. Eniş- narak eline geçirdiği iginci 
tesi bu geçimsizliğe kendisi- bir taşla kafa tasını ezerek 
nin sebebiyet verdiğini sör zavallıy o anda öldürmüştür. 
lemiş, Mehmed bu söze Vak'adan jandarma haberdar 
hiddetlenerek eniştesile kav- edilmiş, katil yakalanarak 
ğaya başlamıştır. Karaman müddeiumumiliğine 

Bu sırada kavgayı uzaktan teslim edilmiştir. 
~-------------------------00~~--~--------------

l\l uha r ri rl erin serveti 
İngiliz muharriri Kipling 

işe küçük hikaye ile başladı, 
servetini eserlerile yaptı. 

Yazı ile zengin olan mu-
harrir yalnız o değildir. Yelis
in telif hakları senede birkaç 
milyon tutuyor. Noel Covard 
bir senede 32 milyon kazan-
mış... . 

Anlaşılan lngilterede oku-
yanlar pek çok!... 

Kiralık hamam 
Kemeraltında Veysel çık

mazında Veysel hamamı ki
ralıktır, her şeyi mükemmel-
dir. Duş yapmağada müsa
ittir Vezir suyu vardır talip
lerin matbaamıza müracaah. 

Sekizinci Edva,-ın 
.Albü n1leri 

İngiltere kralı Sekizinci 
Edvarın bekarlığı maruftur. 
Kendisini birçok kimseler 
evJendirmeğe teşvik etmek
tedirler. 

Kralın boş zamanlarında 

meşgul olması için elinin al
tında bulunan albümler ara
sında bir de müstakbel ın · 
giltere tahtını işgal edecek 
karaliçelerin resmini muhte
vi olan ·bir albüm bulunmak-
tadır, 

Kral o albüme ekseriya 
yaluız kaldığı zamanlarda 
bakmakta ve mustakbel kra
liçelerin hayatlarını tetkik 
etmektedir. 

............................................................................. 

jGözüMüZE ÇARPAN YAZILARj 
• ....................................... 0. .................................. . 

Bir gidişin 
Manası' · 

~ ovyet Rusyasında bü
r.:JI yük bir rejim deği

şikliği nazırlayan yeni kanu-

nuştuğu vakit nazariye su- larımıza rütbe ve unvan fark
suyor. larını bile kabili ettiren bu 

Kuruldıt ,l 
Son gelen FransıJ '· ti: 

lerinin birinde okudolı~ 
riste bu namla bir ~ /.. 
kurulmuştur. CeaıiY" ~ 
sının adedi bir kaÇ İ 
mütecavizmiş. BunJatl~~ 
serisini zengin "le ~ ,.A 
düşkün adamlar t~f bl 
yormuş. Cemiyetli• ,JJ'L 
çirkin kadınları gtıı .,;/.. 
mek, paralı kadınlar~~ 
Jeri gibi giyinip, 

61
t"el_. 

kendilerini güzel g ıt ft 
nin yolunu biliyorlar~~ f 
kat fakirler. .parasıı ı~ 
zünden bu ışı yap•1118~ 
mış. Çirkinlikle 111 ~1' 
cemiyeti açacağı. k•dl, 
enstitülerinde fakır ~ 
rı bedavadan süsleY~ .,,1 

· ·etı ..ı Bir gazeteci, ceoıı) f•Yr~ 
lardaıı birine bunun ş6f 
sını sorduğu zaoı811 

bir cevak almıştır: 
- İnsan gözünü .i 

J·Jcer 
kadın görmek teh 1 

kurtaracağız! 

... • t9 
Almanyada kaç 

SoJak var~ ~ 
İstatistik mer?kı~J:tl J 

manlar da Amerık• 
lit etmeğe başladılar· -

ile gelen Alman~• 'kl~J 
lerde garip istatıstı t". 
berlere her gün r•5 

ruz. . 
1
• 

. d bıt . 
işte bunlar an · 

Almanyada solaklar•r.,, 
.. ·ı bd 

rı uç mı yonu 1,o 
65 milyon nüfusu 

0 

·ıyotl memlekette 3 aıı 

çok değildir. ~~lak a1°' 
lerin mikdarı ıkı .dl ,,· 

kadınlarınki ise bır ... e 
··ıef1"' _ı, 

dur. Bu netice u 0)Y • 5 
teplerde genclerıo ·çil' I 
larak alışmaoıa.Iarı ı~• 
kat edilmesi hoca 

redilmiştir. ; 

Ben, bay mimarın mutemedi 
idim. Bundan sonra kapı 

yoldaşım oda hizmetçisi kızın 
nişanlısı oldum. Ve şimdi .. 
En garib vaziyete düşmüş 
bulunuyordum. 

------------ nu esasi projesi geriye doğ
ru bir · hareket sayılamaz. 

Sovyet Rusyasmda zarure
tin dili, cidden ameli ve re
alist bir şefin, Stalinin ku
lağına ne fısıldadı? Bunu 
yeni duymiyoruz. Daha ev
vellerden Nep usulü ihdas 
edildiği zamanlardan başlı
yan bir zaruret gidişi cemi
yet lehine f erdler arasında
ki farkları ortadan kaldır
mak imkansızhğmı sezdirmiş
ti. Stalin, işçiye hüneri rnis
betinde fazla ücret vermeği 
kabul ederek iktisadi müsa
vat prensibini yıktığı gün, 
ferdler arasındaki farkın bir 
tekamül mahsulü olduğu ka
dar bir tekamül amili oldu
ğu da anlaşıldı. Sovyet dost-

şuur ferdin cemiyete karşı 
haklarının her sahada tasdik 
edilmesine doğru gidiyordu. 
Çocuğun aileden alınarak 
cemiyete mal edilmesi gibi 
tecrübelerin verdiği fena 
neticelerle her türlü kollek
tivizmin aykırı hülyalarını 

iflasa götürdü. 

e;..v.a111ııJJİ ~ . ., .. ,, 
Bayan, şehvete düşkün bir 

kadın idi. Yakın bir zaman
da öyle bir rezalet olacaktı 

ki yerken göklere kadar bir 
biri üstüne yıkılmış küplerin 
devrilmesinden çıkacak gürül
tü, bu rezaletin husule getire
ceği gürültü yanında hiç ka
lacaktı ! 

Nişanlım dediğim hizmetçi 
kız çok kıskanç idi. Bundan 
başka bu aldatmak, ihtiraz 

Kiralık han 
Kahve 

ve 

İzmirde Keçeciler cadde
sinde 15-17 No. lu Küçük 
Abdülkadir paşa hanı ve 
kahvesi d'!mirbaş eşyasile 

birlikte 27 Haziran 1936 ta
rihinden itibaren kiraya ve
rilecektir. Taliplerin İzmirde 
Bakırcılarda Esir hanında 
8 No. lu yazıhaneye müra
caatları ilan olunur. 5. D. 

Resmi Nişanlısı 
Muharriri: BERTA BUCK Mütercimi AKIL KOYUNCU 
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Dilinıin ucuna gelen ccvah bu idi 
Zahiri tavazu ve dahili rif için sanat kolleksiyonumda 

isyankarlığıma avdet ederek kullanabileceğim kelimeleri: 
kabul ettim: "Müthiş!.. lmkanslz!. .,, Ola-
" - Pekala ! bilirdi. Onların uc11z "stok,, 

Daktilo odasının karanlık, elbiselerinden ve sinirlerime 
fakat cesaret veren havasın- hali daimi birer darbe olan 
dan ve öteki kızların arka-

adaşlıklarından sonra, patro
nun hususi dairesi olan bu 
Siberya 'ya neffedilmek, ne 
korkunç bir azab olacaktı 1 

Bundan iki sene evvel 
"ev,, de, bu ayni kızları ta-

o Londra bıçkınları şiverin · 
den b. şka dikkat edebile
cegım bir şeyleri olamaz. 
Hassas Dmi Hrie'yi, kopye 
kağıdı lekeli küçük parmak
larında, iş aleminin ben de 
dahil olduğum halde bütün 

Fakat böyle düşünmenin ilk 
şartı da marksist olmamak
tır. Çünkü Marks inciline 
göre bu projenin vadettiği 

mülki} et hakkı işçi diktatör
lüğünün kaldırılması, din ser

ı bestliği, söz ve yazı hürriyeti 
bir nevi parlamento sistemi 
tıpkı aile ve kadınla erkek 
arasındaki meşru münasebet 
gibi haramdır, "günahı ke
bair denir. Fakat bir kere 
daha realite ve zaruret ko-

kızlarının umumunun başla
rında bulunabilenden fazla 
kabiliyet bulunan Mis Ro
binson' dan ayıramazdım. On-· 
ların benimle ayni cinse men 

sub olduklarını, onlarla arka 
daşca, gevezelik edercesine 
münasebette bulunabileceği
mi pek güç kabul edebilir-

dim... Öyle amma, iş paza
rında, kendini müdafaaya 

mecbur olmak kaygtsı 

bu düşünceleri tamamen ma
nasız kılmıştı . Şimdi burada 
öğleden sonraları bu üç kı
zin arkadaşlığından mahrum 
kalmak düşüncesile canım 

sıkılıyordu. 
Mamafi, bunun karşılığı 

vardı. Patron beş yüz lira 
için sözünü tutmU§tu. Benim 

için bir hesap açtı. Öğle ta 
tilinde de o çok medetbahş 
yüz lirayı Kaptavuna telgraf
lamak kabil oldu. 

Şimdi bu parayı hususi 
katip ... Bir canlı yazı maki
nesi olarak kazanmaya baş
lamışbm. 

- Evet dedi, bu cidden 
iyi bir plan olur. Maksada 
gidecek iyi bir yol olur du. 

Şivesi bir azacık daha 
"fennen veya gramatik,, ola
rak ilave etti: 

- Bugün Mayısın on dör
dü. Durunuz bakayım .. Be
nim size aşık olmamın tabii 
birşey gibi telekki edilebil
mesi için ne kader zaman 
geçmesi lazımdır diye farze
dersiniz? 

Yeni kanunu esasi proJesı 
Sovyetler Rusyasında çoktan 
başlıyan bir uyanışın tasav
vurlardan imkanlara doğru 

bir derece daha kanunlaş
masıdır ve geriye doğru de
ğil gerçeğe ve mümküne 
doğru pişkince ve akıllıca 
bir gidiştir. Peyami Safa 

(Cumuriyet) 

" Tabii? Bunun tabii telekki 
edilebilmesi nasıl mümkün 
olur ? ,, 

Dilimin ucuna gelen cevab 
bu idi. 11 Sizin bana değil, 
hiç kimseye aşık olmanız mı? 
Siz ki ,, yir a~ele şukadar 
hektarı bir haftada becerirse 
" tarzında bir mesele gibi, 
bunun muayyen bir kaç gün 
içinde oluverib bitmek lazım 
geldiğini düşünebiliyorsu
nuz?,, 

Yapma bir eda ile cevap
verdim: 

Muvafık bulduğunuz 
bir zaman, mister V aters. 

Masasına dönerek: 
- Ali! dedi. Bu bahta 

ta gene konuşuruz. Şimdi 
şu var ki ... 

çok meıll\le İ. 
Bergama yoJcU 1,~ıf p 

nakliyatı şehre eP j ofl' .J 
en muntazaoı gıır:ar'~ 
net garajından fsoı•il ~ 
Bergamalı bay ~' T 
Etem ağa, SayaP t tPi: 
Ali v~ Hüsnü t:ııe 1'11 • 1 
leri bay Mubarrerfl e~~,r 
şirket halinde eP fır 

b. rette 
en seri ır su 'J 
tadırler. ~ 

·o ie' ~ • 1 

"Aşık olmak 
1~ ııo"{I 

zaman,, hak kınd d•"' k•• tan sonra oıa cıulll' / 
olacağını sanıyor ... it 

b·troe .... :ı 
se hayır iş 1 l,.. .ı 

' ı daD • r 
Çekmecesin uı•ttı·,, 

çıkararak ban• ·bti1•''l 
- İtilaf unııı 1 .,,•7 

k .. - da ı.AI.~ 
damgalı ag!, feO .... , ~I 
dedi. Bunu tut ~J( 
nız.. ;ğıl··· 'J 

- Taoıgah k rt"ı-' "" 
Öfked~~ kıpk1jçi1"'1~ 

mu hissethlD· ·ıe g'fll · / 
gadabı taoıaıD'd·~ll' 

e ••-ı:ıd• 
cür'et ededl leaıD"'" ,,J 
daha çok öfke . ~~· 
ci mahviyetarole .iedi~ 

- Ah, evet, Jıi l~..Y f 
edeyim. Madaı:i o P'_ 
rüyorsunuı. 9~ 

50
.,t' -,J 

sanıyorsunus~•j\,lı"' 



Kahveci , 
VE ~'" 

Gazinocu-\ 
ların ihtiyaçları , 
olan sandalyaları 

Taşçılarda 21 No. ~~~~ 

Sandal ya 
~ yapımevinde çok l 
~ ehven fiatle sah~ ' . 

~-t p nıaktadır. _,::: ~t::1if - · 
ttalcente 1atıı yapıldığı gibi sipariılkabul edilir 

\ ... talkm ....... , 

40 renk üzerine Kız markalı " ARTI ıı 
15 KURUŞTUR 

Sataş yeri Dokuz Eylftl baharat deposu 

kumaı boyası 

Telefon: 3882 

17 Haziran 

Altın Damlası 

Necib 
SA D IK 

TE RZİ 

Mehmet Zeki 
Kemeraltında Hükümet karş.sında 

~~~~r&~~~~SEUSMS~~D:4~~ 
[•l 
~TAYYARE: TELEFON 

3151 
E Bu hafta mevsimin çok beğenilen iki büyük filmi 

~ 1 - Daktilonun aşkı 
~ "Küçük daktilo., ve "daktilo evleniyor 11 filimlerinin se-
~ vamli yıldızı Maria Glary'nin yeni bir fantaziıi 
ti 2 - HA·RP 
1 Anna bella, Charles Bojer ve İnkijinaff gibi yilksek 

1 
sanatkarların temsil ettikleri Klod Fa.rerin şaheseri 

Fiyatlar 15, 20, 30 kuruştur 
• ----- SEANSLAR . 
~ He! gün 16-19,30 Harp 17,30-21,2~ Daktilonun aıkı · 
m Cumartesi ve Pazar ~ünlerı 14 de m Daktilonun askı ıle batlar 

SB&ZBB EBS 
' 1 
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Sahffo ~ 

])ün \ 'alinin Riyase
tinde İçtinıa Yapıldı 
Yapılan tetkiklere göre bu 

sene üzümlerimiz çok iyi fi
atle satılacaktır. Dünya üzüm 
rekoltesinin vaziyeti bizim 
çok lehimizdedir. Ucuz alivre 
satanlar zarar tehlikesi altın
dadırlar. 

Dün vali Fazlı Güleç'in 
riyaseti altında bir içtima 
yapılatak üzüm mıntakasın
daki yeni yıl mahsulü hak
kında tetkikler yapılmıştır. 

İktısad Vekaletine vaziyet 
bir raporla bildirilecektir. 

Pamuk 
Piyasası 
Piyasa çok sağl~mdır. Pi

yasada ancak 4500 - 5000 
balya pamuk kalmıştır. Pa
muk fiatleri şimdi kilo başı· 
na 46 - 47 kuruştur. 

Bir daktilo 
Kordonda düşüp bayıldı 

Çamaltı tuzlasında daktilo 
Hakkı kızı 28 yaşlarında Pe
rihan Kordonda potaneye 
mektup vermeğe giderken 
kendiliğinden düşmüş ve vü
cudunun bazı yerlerinden ya
ralanarak ihastaneye kaldı
rılmıştır. 

Çık dışarı seni 
öldüreceğim 
İkiçeşmelikte Tuzcu soka

ğında Nazif oğlu Cemalin 
evine giden Rifat oğlu Meh

. med evvelce iş meselesinden 
aralarında geçen bir hadise
den muğber olarak : 

Çık dışarı seni öldürece
ğim, diye tehditte bulundu
ğundan tutulmuştur. Mehmed 
Cemalin baldızı tahireye de 
biçak çekmiştir. 

Meleğin evine 
• • 

gırmış 

Karataşta Halil Rifatpaşa 
caddesinde Rüstem kızı 23 
yaşlarında Meleğin evine 

hırsızlık maksadile girmeğe 

teşebbüs eden Receb oğlu 
Ahmed tutulmuştur. 

İntikam 
13içağı çemiş üzürinc 
çulJanı111ş intikan1 

alnuşlar 
Ali oğlu Sami sarhoş ola

rak evvelki gece İkiçeşme
Jikte kendisini evvelce yara
lamış olan Ömer oğlu Ali 
çavuşun üzerine hücum et-
miş ve biçakla göğsünden 
hafif surette yaralamıştır. 
Babası Ali de sopa ile yarah 
Ali çavuşun üzerine hücum 
etmiştir 

Misafir 
Kol saa tını aşırnıış ! 
Karantinada Derrah Meh 

med efendi sokağında Meh
med oğlu İbrahim polis ka· 
ra~oluna müracaatla 15 gün 
evvel misafir g elen Hüseyin 
kızı 16 yaşlarında Tevhide
nin kehdislne aid" bir kol 
saatını çaldığını bildirmiştir. 

Doktor Şahtın Seyahati 

Çanakkale için Almanya 
bize malzeme mi verecek? 

İstanbul 16 ( Özel ) - Almanya Devlet mesının Almanlar tarafından verilmesi tekli- · 
bankası direktörü ve İktısad Nazırı M. Şaht fiyle alakadar olduğu söylemektedir. 
iki gün sonra Sofyadan tayyare ile Ankaya Doktor Şaht'ın Belgrad, Atina ve Sofyayı 
gidecektir. ziyaretinden Aimanyanın Avrupanın bu 

Şaht'ın seyahabnın Çanakkale Boğazının cihetinde bir faaliyette nulunduğu manası da 
tahkimi için kullanılacak olan sanayi malze- çıkaralmaktadır. ---------------------------------••••••oo ...... ________________ ~-----

T ür kiyede bir kadın ca· 
sus mu yakalandı ? 

İstanbul 16 - Pariste çı
kan Paris-Soir gazetesi bu 
günkü nüshasında şüpheli 
bir haberi sütunlarına geçir
miştir.,, 

Bu gazetenin iddiasına 
göre geçenlerde (Ben bir ca
susum) adiyle bir eser yazan 
LİDA OZVART isminde bir 

kadın Türkiyeden geçerken 
zabıtaca tevkif edilmiş. 
. Böyle bir kadmın bundan 
bir müddet önce Malatyadan 
geçerek Musula fİUiğini de 
ayni gazete ilave etmektedir. 
Hakiki bir casus olduğu 
kuvvetle söylenen bu kadının 
memleketimizden zabıtanın 

mürakabesi altında geçmesi 
muhtemeldir. Keyfiyeti em
niyet direktörlüğünden tah
kik ettim. 

Esasen Paris-Soir gazetesi 
de bu hususta İstanbuldan 
telefonla malumat istedi. 
Zabıta böyle bir tevkiften 
haberi olmadığmı beyan et
miştir. 

Yunanlılarla Bulgarların 
karşılıklı manevraları 

İstanbul 16 (Özel) - Yunan ordusu manevralar yapmakta ve Yunan Krah Jorj Dede 
ağaçta askeri teftişlerde bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Bulgarlarda Yunan hududunda askeri tabşidat yapmaktadırlar. 
0000000000000000000000000000000 •oo 

Erzurum yolunda müthiş 
bir facia 

Bir kan1von 100 nıetroluk bir uçruından 
vuvar]andı, varalılar var. 
J J 

Gümüşhene 16 (A.A) - Ttrabzondan Erzuruma gitmekte 
olan 15 numarala kamyonu idare eden şoför Hüseyin Turula 
üç kilometre mesafede ve Zikana eteklerinden dönerken 
100 metreden fazla bir uçrumdan yuvarlanarak şoför ve • • 

muavini ve yolculardan şimendb.fer müteahhidleri izzet ve 
Tifat muhtelif yerlerinden ağır bir surette yaralanmış ve 
merkez dispanserine nakledilerek ağır hastalara ameliyat 
yapılmıştır. 

ooon -

Nehirde 
Bir Facia 

Peşte, 16 (Radyo) - Alt
mış yolcu hamil bulunan bir 
feribot Rcyyorome adası 
hizasından geçkrken bat-

mıştır. Gece yarısından son
ra saaı birde nehirden 6 
cesed çıkarılmıştır. Yirmi 
kişi kurtarılmıştır 34 ki
şinin akibetleri :meçhuldür. 

Peşte 16 (Radyo) - Feri
botun batması neticesinde 
ölenlerin 19 olduğu tahmin 
ediliyor. Ferıbot katanı tev
kif edilmiştir. 

Kaptan yolcuların adedini 
bilmediği, gemide bulunanla
rın hepsinin de sarhoş oldu
ğunu ve bir tarafa )!ıkıldık

larından gemiyi devırdikle
rini söylemiştir. 

Tuna ağzında 
Bir lcorsanlık 

Vak'ası 
Bükreş (Hususi) - Tuna-

nın ağzında bir korsanlık 
hadisesi vuku bulmuştur. 
Tunanın ağzında bulunan ve 
Mısır bayrağını taşıyan bir 

: Ermenakta 
kurşun madeni 

balondu 
Karaman (Özel) - Erme

nak kazasının Çukurbağ kö· 

yünün Kestal denilen yerin
de kurşun madeni bulun-

muştur. Kurşunlar damar 

halinde uzanmaktadır. Ma

dande kurşunun 2/3 nisbe 

finde olduğu ve madenin 

işletmesinin pek koley ola
cağı anlaşılmiŞtır. Bir kap 

içinde içinde ateşe tutulan 
·maden hemen erimekte ve 

kurşun kolayca meydana 
çıkmaktadır. Şimdilik made-
nin işletilmesine başlanmış 

değildir. 

vapra korsanlar hücum et
miş gemiye girmiş, tayfanın 

kısmen uyumakta kısmen 
hariçte bulunmakta olm:tsın · 
dan istifade ederek gemiyi 
baştan başa soymuşlar ve 

: Gebzede 
dolunun zararı 

Gebze (Hususi) - Bırkaç 
gün evvel buraya dolu yağ
mış bu yüzden bağlar harap 
olmuştur. Dolunun tahriba
tından bağcılar büyük zarar
lara girmişlerdir. 

Bay Hamdi 
Nüzhet 

Boğazlar konferansını takib 1 
edecek matbuat heyeti ara
sında, Anadolu refikimizin 
neşriyat müdürü bay Hamdi 
Nüzhet de dün Montro'ya 
hareket etmiştir. 

Askere Davet 
İzmir Askerlik şubesin

den: 

1 - Yedek subay yeti
şecek kısa hizmetlilerden 
331 doğumlu ve bunlarla 
muamele görenler ve daha 
evvelki doğumlulardan o
lupta mühtelif sebeplerle 
geri kalmış deniz sınıfın
dan gayri sınıflara ayrıl

mış ol.anlardan yalınız as
keri orta ehliyetnamesi 
olanlar 1 Temmuz 936 
tarihinde yedek subay o
kulu komutanlığı hazırlık 
kıt 'asında bulunmak üzere 
sevkedileceklerinden 24 
Haziran 936 gününde hü
viyet cüzdanı (nüfus tez· 
ke esi) ve orta askeri eh
liyetnameleri beraberlerin
de olduğu halde şubeye 
müracaatları. 

2- Tam vaktinde ye· 
dek subay okulu komutan· 
lığı hazırlık kıt'asında bu
lunmıyanlar hakkında ka
nuni muamelenin tatbik 
olunacağı ilan olunur. 

kaçmışlardır. Sahil muhafız

ları vak'adan haberdar olarak 
takibata girişmişlerse de 
korsanları yakalayamamışlar

dır. Takibat devam ediyor. 
- -

17 Haıi~ 

A YDıN MEKTUPLARı 

Aydınlılar panayıra iştiri1' 
İ_çin hazırlanıyorlar v•• 

Aydın: {Ozel) - Altıncı Hüsnü, Ibrahim, Hasaııı de~ 
arsıulusal lzmir fuarına Ay- bi, Nizamettin, Emin ';,; k~i 
dın ili adına iştirak edilmesi lere: Ali amuca ve~ :.ıı 
için bir fuar komitası teşek- mürakipliklere: Millı gtD 
kül etmiştir. Başkanlığa fab- muhasibi Mustafa .. ~·'~J 
rikatör Eyup Şahin, genel aks.ek! ban~ ~~~ektor:el ,e~· 

---sekr~terliğiue oda baş sek- seçıld~~~r '. bırlıgın ge Edgaer 
reterı Mazhar Edgüer, üye~ reterlıgını Mazhar 
liklere: Sanatlar okulu di- kabul etti. vl 
rektörü Emin, oda üyelerin- A.YDIN HALKE 
den Mustafa Rüştü, Hilmi BOZD.OGANDJ' te~ 
Tükel seçilmişlerdir.. Şarımız Halkevi .. . g;: o 

Sayın ilbayımızın bu işte kolu bando beraberııı. e' 
gösterdikleri candan ilgilere larak Bozdoğana gittı,J{•'' 
teşekkürler ederiz.. velce Aydından so.nrk•"'oo 

SEBZE BIRLIGI pınar ve Germencık iye 

Sebze ve meyvacılar birliği 
heyeti umumiyesi Halkevi
miz salonunda toplandı. 

Birliğin teşekkül maksadı 
Raif Aydoğdu tarafından 
anlatıldı, Ruzname mucibince 
nizamname ve büdçe oku
narak onayladı ve seçıme 
geçildi.. 

Yönetim kuruluna: Feyzi, 

larında verilen Ekizlet I' •' 
sını muvaffakiyetle b•tıf 
mışlarôır. Bozdoğaoııı ,ıısi 

metli halkı tarafınd•0• 5 
kol 

miğ karşılanan gösterıtdıl•'' 
temsilde çok alkışl•~,, te' 
Çok tutunan bu piyesı ısı!jl• 
madisini diler diğer 

1 
te,ı,rr 

]erine de muvaffak o ııı 
oı candan dilerız. · Ot<~l. 

HiLMi K 
~-------~~--~••OO .. ----------~----

Bir tayyareci: Uzak şarkt~ 
·cıe -Baştarafı 1 incide-

lanmıştır. Genç kız vaziyetin 
vehametini görünce bağırıp 
çağırmağa " İmdad ! ., diye 
başlamış, fakat tayyareci hiç 

aldırış etmeden makinesini 
sakatlandırmadan bir yere 
inmeğe çalışmıştır. On beş 
dakikalık bir mücadeleden 

- Baştarafı 1 iocı Çi 
yunca dizilmiştir. JapoP ,~e 
topraklarma asker çık•'' Çili 
sebeb ve bahane o)ara"• teb' 
topra ki arın da ki JaP0:ı1,rııı1 
alarmın can ve ıJJ "te' 
k ·1 . üro>e orumağı ı erı s 
dirltr. ri~ 

Diğer taraftan ~::,oı 
sonra genç tayyareci tayya- bu topraklarda ta ııısı• 
resini civar adalardan birisi- can damarlarını kor 11ı1 
nin üstüee indirmiştir. için donanmasına ~i~ e;,et 

Tayyareci, sağ salim yere rına hareket etmesııı• 
indikten sonra tayyarenin miştir. 1,rııJI içinde genç kızı bayğın bir Karilerimiz bafaı• poll' 
halde bulmuştur. Genç adam, yoklayacak olurlarsa, J•ede" 
kızı güç halle ayılttıktan M · · · ~ ) etıJJ u· 
sonra: 

- Affedersiniz, şimdi ne 
yapacağız ? ! Demiştir. 

Genç kızla genç adam 
Adada dolaşmağa başlamış· 
lar ve burasının bom boş bir 
yer olduğunu, yalnız içinde 
beş on balıkçı kulübesi 
bulunduğunu görmüşlerdir. 

Genç adamla genç kız bu 
zaruri vaziyet karşısında 

derhal nişanlanmışlar ve ge-

ceyi Adada geçirdikten sonra 
ertesi gün bir balıkçı kayığı 
ile evlerine dönebilmişlerdir. 

ya ançurıyı ışga e 11-

evvel de ayni sebeb .. "' 
haneleri ileri süroıüştU• 1,rı 

1932 de de teb• rJ•"' 
korumak behanelerile ~e 
çuriye asker çıkarııı•Ş b•t' 
bütün Mançuriyi b~şt•j,poll' 
işgal etmişti. Bugun . ede' 

. . t' takıb ... e ya aynı sıyase ı b·ııer•~ 

rek cenubi Çin sa 
1 
yor· 

askeı çıkarmış buJuıı~ ,ıo' 
t·ıa ' Japonyanın bu is 1

.. e ge' 
"ııUP 1·11 

sunun ve hırsının ° 5ıı• 1 

çile bilecek midir? suJ .. po~' 
· ·o " tı' cevabını vermek ıçı .'11• j! 

r•ı 'f yanın 932 de Mançu bild'1
1 )asının ·· .. geçıle !01 

İzmir Sulh Hukuk Mahke- onune . bit ,. 
midir? Gibi ikincı Sil 5ıl 

mesinden : 
İzmirde Orhaniye mahal

lesinin Kirpi sokağında 9 
numaralı evde oturan ölü 
Yaşar karısı ve Yusuf kızı 
Cemile tarafından müddei
aleyhler Selim oğlu Aziz ve 
Zelim kızı Fatma ve diğer 
kızı Seher Yusuf ve Mer
yem Zeynep Ahme Davut 
Mahmud ve Hamide ve Sa
fiye aleyhlerine açılan izale
yi Şuyu davasından dolayı 
Meryem ve Ahmed Davut 
Mahmud Hamide ve Safiye
nin ikametgahlarının belli 
olmamasından ilanen tebli
gat icrasına karar verilerek 
bu bapta mahkemenin 2· 7-
936 tarihine müsadif Per-
şe.nbe günü saat ona tayin 
kılınmış olduğundan yevmi 
mezkfırde müddei aliyhlerin 
bizzat mahkemeye gelmedi
ği veya bir vekil gönder
mediği takdirde haklarında 
gıyap kararı tastir kılınaca
ğına dair davetiye makamı 
na kaim olmak üzere ilin 
olunur. 

sormak İcab ediyor· dllio"' 
· fi ol ıı'" lın cevabı da men ııırs• , 

göre Japony~n~n )ııiO• yO~ 
onune geçmenın ııJJ 
tur diyebiliriz. of'"ı' 

Bundan beşka J~P0 ,,aııı~ 
dahilinde büyük bıt .1, si!' 

. tıp -harb taraftarıdır, ıs ..,ede 
d. ıeıw· e0 

setinin durup ın d'r)et· f 

devamını istemakte 
1 J'P~, 

devamlı zorlama ~· 5eti" 
h k . · · t'l" sıY' Ü umetını ıs 1 a )(tlt· ,, 
devama sevkedece . aı ,. " 

· beP ~e" 
Harb tehlükesı •°''~ _.,, 

rupadan uzaklaşoıde Jı",· 
.. ~· · uzak şarkın ustun oı•~· 

bir bulut halinde du~ 
ar---- .. iJ .. ---'!l 1( 

B ı 1 1 0 ötl ,ı• a ı { arı 1 ~· 
Bl·r 1 T balılıçıS b1~ t 

ngı ız ... et . b' 
bahğının bütün df.ğ•"ı ı§e.,e 
)ardan fazla ~aşa 150 § 1'~ 
etmiş ve takrıbeP. tit· 5• j,I' 
yaşadığını söy)eııı5Ş •Y"' ,e 
60, yılan balığı 5 1;ğı JO t'' 
lığı 4 7, gümüş b•

9 
,e,.e 

ringa balığı da 1 

şamaktadır. 


