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Es pa 
ı vali ikler 

aya şeh imize gelecek.. sevda netiçesi~de bir kadın 

Şehr · zde büyük bir top- ::~i1;;~~;d~;~;~:ş·;;;~ 
denberi boğazından ııda 

lan tı yapı laca ktı r ~:rı~:~~::.ç~~ş~ı~d~:ç&sd;:~ 
şma ragmen hal~ taravctını 
ve kuvvetini muhafaıa et-

Hitlerin emriyle askeri işgal altına alınan "Ren,, de her 
fırsattan istifade edilerek oranın kadın ve çocuklarına dahi 
icabında Alman ordusiyle beraber yöürmeleri aşkı aşılan
maktadır. 

BAY AN RUHSAR HÜSNÜ 
Her sen olduğu gibi bu 

yıl da Karataş biçki yurdu 
Ruhsar Hüsnü müessesesinin 

- Sonu 4 üncüde -

mektedir. 
Madam Giribala doğduğu 

Bünkura köyünde yaşamak
tadır. Hayatını şöyle anla• 
tıyor: 

- "Ben dedi on iki ya• 
şımda evlendim kocam bir 
kaç ay içinde öldü. Melin· 
koliden dehşetli bir u:tırap 
hissetmeğe başladım. Dok-
torlar ıztırabıma bir çare 
bulamadılar, günden gllne 
fenalaşıyordum. En nihayet 
ailem Yogilerden bir.ini ç•: 
ğırmaya karar verdı. Yogı 
gelince kendimde derhal bir 
iyilik hissetmeğe baıladım. 
Yogi felsefesini tetkike ko· 
yuldum ve insanın gıdasız 
yaşamak sırrını öğrendim. 

O zamandan beri diyete 
pol su içmekten taıe hava 
teneffüs etmekten ve güneı
lenmekten ibaretti. içtiğim 
suyun içine bir miktar tuz 
eritiyorum! 

O günden bugüne haıta
lık açlık ned r bilmem. Ağır 
işler gördüğüm halde gene 
yorgunluk hissetmem. Yalnız 
günde bir saatımı sükut ve 
sükun içinde ğeçiririm. 

Bu akşam 
·r amamilc )'eni 

Pro~ran1 
VE 

Profesör Sungur bir ka· 
dının başınm göz önünde 
et ve saçları dökülerek 
iskelet haline gelmesini 
gösterecektir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------0000 
Soyadı alınma işi bir 
yoluna konulmalıdır 

· "Dil atanbul gazetelerinden şu satırları beraber okuyal!m : 
U u Soyadı tescil muamelatı Istanbulda bütün hararetıyle 

devam etmektedir. Nabiye merkezlerinde tahrirat katiple· 
riyle 4l ılk mektep muallimi tescı llerin sür'atle yapılması 
için nüfus dairelerinde faaliyete başlamışlardır. 

Nüfus memudarı, tescil muamelelerinin bir an evvel ikmali 
için mesai saati haricinde beş altı saat çalışmaktadırlar. 

Halka kolaylık olmak üzere mahalle belediye mümessilleri 
nüfus dairelerinden verilen birer defterle ederi gezerek soy 
adlarını tescil ctmeğe başlamışlardır. ,, 

Bu sa.tırlardan anlaşılan mana gayet açıktır. Soyadı almak 
işi için lstanbulda çok esaslı tedbirler alınmış ve halka ko· 
laylık göstermek için büyük yenilikler yapmışlardır. 

Şehrimizde soyadı için yapılan binlerce mü~acaat karıı
smda bunalan nüfus dairesinde gerçi bazı tedb1rler ahnmıı· 
tir. Fakat bu tedbirler isin ehemmiyeti, kemmiyeti ve key· 
fiyeti ile mütenasip değildir. Halk derhal, büyük tedbirler 
alınmasmı istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Beş ailenin . .. .. ' 
ıçyuzu . ... 
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Talih ve tesadüf ile mükeınnıc] bir 
Yat ser kaınarotu oldunı 

Bankadan da ayrıldım. 
Bay direktörün ölümünden 
sonra zaten bu bankada be
ni himaye ledecek kimse 
yoktu ki! 
B~nkadan ayrıldıktan sonra 

bir müddet boş kaldım. Ken· 
kandime elimdeki para ile 
yapacak ~olay ve karlı bir 
iş araştırtım, durdum . 

Böylece iş aramakta iken 
gazetelerden birisinde şu 

ilanı okudum: 
" Bir yatta kullanılmak 

üzere terbiyeli, iyi tavsiye
lere malik bir ser kamarota 
ihtiyaç vardır. Talip olanla
tavsiyeleriyle birlikte gazete 
idare müdüriyetine müraca
aleri ilan olunur. ,, 
Bir yat .. Tabii yat limanda 

karinesine yosun bağlamak 
için duracak değildi. Yakın 
veya uzak seyahatlar yapa 
caktı. 

Doğrusu ben deniz seya
batlarını çok severim. 

Hele, sade zevk esası dü· 
şünülerek vücuda getirilmiş 

bir yatla deniz gezintileri 
nekadar güzel olur?. Bir yat, 
ancak en güzel havalarda, 
en güzel yere gider! Ticaret 
vapurlarına benzemez. 

Odan hizmetçiliğinden nef
ret etmiş olmaklığıma rağ· 

men bir yatın baş kamorot
luğu bana çok cazib göründü, 
fazla ve derin düşünmeğe 
lüzum görmeden gazetenin 
idare müdürüne müracaat 
ettim. 

Müdür henüz genç dene
cek bir adamdı. Benden 
şifahi birçok .şeyler Eorduk
tan başka, haiz olduğum hüs· 
nühal verakalarile Tefsiyeleri 
istedi. 

Mütevefa bay direktörün 
bana vermiş olduğu teşekkür
nameyi, bir müddet sonra de 
bay mimara verdiği hararetli 
tevsiyenameyi, bay diplo· 
matla bay mimarın hüsnühal 
kağıtlarını ue teşekkürnam e . 
lerini gazetenin idare müdü
rüne verdim. 

Gazete müdürü: 
- Çok ala.. Şimdiye ka

dar ondan fazla müracaat 
vuku buldu. Fakat sizin ve· 
saikiniz kadar mükemmelini 
görmedim. Dedi. 

Ve iki gün sonra yatta 

yeni vazitemin başına geç
tL.n 1 

Yeni mevkiim çok güzel 
idi. 

Yat, büyükçe, yeni ve son 
sistem ve tertibatı mükem- . 
mel eşyası lüks idi ! 

Hakiki vaziyeti öğrenmek 
için ba~ı tetkikatta bulun
dum ve yatın ayda iki 
veyahud üç defa Adalar 
denizine çıktığını öğrendim. 

Ayni tahkikatla yatın sahi
bi ve birde bayan ile birlikte 
Nise gideceğini öğrendim. 
Yat Niste kalacak ve sahibi 
ile bayan birazda kara seya
hati yapacaklarmış ! 

Avrupaya hiç gitmemiş 
olduğumu söylemeğe hacet 
yoktur. Bu fırsattan istifade 
ederep Avrupayı, Avrupanın 
en büyük eğlence merkezle
rini görmek doğrusu hiçte 
fena bir şey değildi. Sevin
cimin sonu yoktu. 

Her halde mukaddes bir 
gecede düyaya geldiğime ar· 
tık ben de inanıyordum. Hiç 
bir tahsilim, hiç bir san'atım 

• olmadığı halde talih ve te
sadüf beni iyi işlere sevket
miş ve halime göre beni 
zengin etmişti. 

Vakıa, yaptığım işler fazla 
mülevves işlerdendi. Fakat 
ben bu pis işleıin müsebbebi 
değildim. Pis işlerle alaka
dar değildim. Bu yatta artık 
böyle işlerden kurtulmuş ol
duğuma da hükmediyordum. 

( Arkası var) -·-
Atatürk 
Köorüsü 

})ün tecrübe kazıkla
rının çakıln1asına 

Başlandı 
fstanbul - Atatiirk köp

rüsünün inşası hazırlıkları 

filen başlamıştır. Köprünün 
vazi esası rermi temmuzda 
yapılacaktır. Şimdi yalnız 

tecrübe kazıkları çakılmak-

tadır. Unkapanı köprüsü 
Sütlüce ile eyüp arasına 

nakledileceı<tir. Yeni köprü
yapılmcaya kadar yaya mü
nakaleyi durdurmamak için 
muvakkat bir köprü yapı

lacaktır. 

Resmi Nişanlısı 
Muharriri: BERTA BUCK Mütercimi AKIL KOYUNCU 

18 -
Motöbüse bindiğim köşeye 

geldiğimde bu Edüşünce ile 
gülüyordum. Doğrusu buna, 
bütün bu işe gülmekten baş· 
ka yapılacak bir şey yoktu. 
Şimdilik bir kız için mühim 
bir intibah meselesi mevzuu 
bahsti. Ve bunun şiddetle 
can sıkıcı bir neticesi olabi
lirdi. Fakat komik bir ciheti 
olan tehlikeli ve acı manza
ralı bir mevzuun faydalı yeri 
neresidir? Yegane çare ... 
Oyunu, bütün oyunu ve hep
•İnia mühimi olmak üzere, 

1 münhasıran oyunu görmek 

1 
için bu komik cihete kuv
. vetle bakm~k gerektir. 

Yakın Şark'ın daktilo oda-
sına girerken vaziyetin 
" Gülünç " noktasını kavra· 
mış olduğum için kendimi 
sinirlerime bakim hissediyor 
ve bundan memnun oluyuor· 
dom. 

Mis Holti, görünüşe naza
ran biraz çapkın ve sinirli 
olan ve bazı delillerini anla
tırken ayakta durabilmek 
için Mis Robinsona dayanın 

( Halkın s .. ı ) 22H•~ 

DOGU AFRİKASINDA 1 DÜNY ADI. 
Bazan Habeşler kitle ha-ıNeler oluyor 

l • · J ••lJ •• •• [ •• l Anıerikada tayY~re 
ınae o uru uyar ar Ami~~=s~~~=~1 bl; 

••
00

•• sine 21 milyon dolat 'k•d' 
Habeşistanda dehşetli bir Italyan sasörü var. etti. Bu para ileAnıe" _. 

· ta•1 
O d 1 b•t d } b ) k • k A 410 tane tayyare ıs 5 ~e· ra 8 0 Up 1 en en 18 er a ma im ansız yapilacak. Bunların 32 blf' 

S haziran 936 tarihli Man
çester Gardiyan gazetesin
den: 

Pazartesi günündenberi 
Eritre, Somali ve Habeşista
na verilen yeni isim olan 
"ltaJyan doğu Afrtkası., için 
hazırlanmış olan anasal ka
nun tatbıka başlanmış bulu-
yor. 

Bu kenuna göere bütün 
bu topraklar beş valiliğe ay
rılmıştır. Bu ayrılış hem 
memleketin idaresini kolay
laştırmak, hem de halkı irk
larma ve dinlerine gurup 
gurup aymp milli bir birli
ğe mani olaöilmek içındir. 

Habeşistanda hükumet bir 
hıdıv, Mareşal Grazyani içe
risinde bir takım yerli şef
lerin de bulunacağı bir isti
şare meclisinden kurulmak· 
tadır. Bu yerli şeflerin bu
rada ne gibi bir tesir ve 
nüfuzları olacağı şüphelidir. 

işin çerçivesi bundan iba
rettir. ltalyanların ne şartlar 
içinde yeni imparatorlukları-

GENERAL GRAZİANİ 
nı kurdukları açıkça biline
miyor. Çünkü memleketteki 
bütün yapancı gazeteciler 
sınır dışına çıkarılmışlar bir 
çok 'kimseler Cibuti'ye sı
ğınmışlardır. 

Habeşistanıu ayırdığı beş 

bölgeden bir tanesi henüz 
işgal edilmemiş olmakla be
raber Mareşal Grazyani bu
raları işgal etmek hususun
da hiç acele gö.:termemek
tedir. Silahlı kuvvetler bu
günkü günde yol yapmak 

Bir Jandarmamızı 
Eden Çete 

Şehid 

• 

işinde kullanılmaktadır. 
Şimdi ltalyan ordusu Ha

beşistanın içinde bulunmak
ta ve asayişi temin edebil· 
mek için birtakım şiddetli 

tedbirler alınmakta hazan 
Habeşliler kütle halinde öl· 
dürülmektedir. Silah taşı

manın bu kadar şidde".li ha
rekete sebep ·olmasmı öğren

mek insana eza verir. 
Meşhur Habeş şeflerinden 

ancak iki taneşi ne kaçmış 
ne de teslim olmuşlardır. 
Ötede beride bir takım si
lahlı çeteler dolaşmakta ve 
bunlar İtalyayı gafil avlayıp 
hücum edebilmek için fırsat 
kollamaktadırlar. 

Henüz ne organize edılmiş 
yeni bir Habeş harp kuvveti 
ne de batı tarafında yem 
bir Habeş hükumeti kurul
muştur. Fakat Habeşistanda 
İtalyan sansürü bu kadar 
şiddetli devam ettikçe şim
diye kadar olduğu gibi bun
dan sonra da orada olup 
bitenlerin hakikatını öğren

mek mümkün olmtyacaktır. 

Dayı ile yeğen
ler.i arasında 

Çetenin -E--1 1-eb~;ı~-rı-öldü ... üldü Kanlı lcavga 
Muş (Hususi) - Seneler- atşele mukabele etmişlerdir. İstanbul - Kadıköyiinde 

denberi Erzurum, Bingöl, Muş Müsademe esna~ında çe- Moda caddesinde oturan 
Erzincan vilayetlesi dahilinde tenin en mühim unsurların- Vehbi ve Yusuf adında iki 
şekavet yapan ve uzun za- dan biri olan Çoban Meh- kardeş Üsküdarda Nuhku· 

d b . . . . k b t . met ölmüş fakat çete reısı d k man an erı ızını ay e mış yusun an geçerler en öte-
olan Şorikli Hasan çetesi Hasan ile kaı ısı ve dört a- den beri kavgalı oldukları 
Yeniden meydana çıkmıştır. venesi kaçmışlardır. 

Çetenın takip derdesti dayıları Raşit önlerin~ çıkmış, 
Bu çetenin Çoban Mehmet için Bingöl, Sulukan ve Ça- ikisinı de yara(amıştır. Fukeıt 

adlı bir eJepaşısı ise dört pakçurdan müfrezeler çtka.. bir aralık Vehbi dayısının 
efradının ve Hasanla karısı- rılmıştır. Çetenin bir iki elinden kapmış o da Raşidi 
nın Hğnut nahiyesinin Yek- gün içinde yakalanacağı u- ensesinden yaralamıştır. 
mal koyüne gelip bir mağa- mulmakladır. Nihayet polisle( yetişmiş· 
raya gizlendiklen anlaşılmış- 00 ler bu kanlı boğrışmanın ö-
tır. 

Bingöl vilayetinden sayım 
yoklamasına çıkan hır me
murla 3 jandarma kaçak 
ve gizlenmiş koyun bulunup 
bnlunmadığını ararlarken bu 
mağaraya da girmişlerdir. 
Çede efradı karşılarında 
memurla jandarmaları gö
rünce hemen oteş açmışlrdır. 
İlk ateşte jandarmalarımız
dan biri şehit olmuş, diğer 

iki jandarma da bu ateşe 

Mis Dmithei dinliyor buldum. 
Çatık bir ada ile: 
- Mesele şudur ki, diyor-

du, siz erkek düşmanı olmuş 
sunuz. 

Mis Robinson kudurtucu 
bir serin kanlılıkla: 

- Nerede o telih! dtdi. 
Eğer bir gün korkunç bul
mayacağım bir tanesine ras
larsam, o zaman düşünmeye 
başhyacağım. Fakat bani ya? 
Sonra bir kız, geçinmek için 
böyle bir iş inınde ça lıştık· 

tan sonra, öylesini görse de 
ne yapabilir? Hayhat! ihtiyar 
kız korkarak ve 13 numara 
yakalar taşıyarak içinden 
matemi 

Mis Dmithie kızmış bir 
penbeliğe girerek: 

- Yakaların bununla al -

Hcnı ça<lır heın nüne geçmişler, Raşidi has-
pa rdesü taneye kaldırmışlardır. 

Viyana fabrikalarmdan biri ·----------... -
son zamanlarda açık hava 
gezintilerinin moda olduğunu 
görerek yeni bir pardesüler 
imal etmiştir. Bu pardesüler, 
gayet ince muşambadan ya
pıhnakta ve o türlü biçilmek
tedi iki ikisi bir araya geti
rilip te düğmelcnirse bir ça
dır olmakta ve altında yatıl· 
maktadır. 

kası yok! dedi. 
- Hayır, amma ne kadar 

da boğaza dolanırlar. Şunu 
da söyleyim ki raslamak is
tediğim yakışıklı, güçlü kuv
vetli, boylu poslu biri olma
lıdır. Bunun içindir ki nazik 
genç kızlar gimicileri sever
ler, Dmithic, güneşten yan
mış amma lekelenmemiş ve .. 
Hulle! Mis Tranetl 

Bir kavganın önüne geç
mek üzere tam zamanında 

aralarına girmiştim ... Ben ve 
Madam Serizetin camekan
dan - daha adisinden değil! -
şahane S!'elirimle satın aldı

ğım şapkam! 
Mis Holt bütün göz ve 

bütün hased kesilerek: 
Trant, yavrum, 

Bir 2"enç kız 
• 
ış i:lrıyor 

Kız Ticaret mektebinden 
mezun usul def teri muhabe-

ra~ ticariye Türkçe !Fransız· 
ca daktilorafiye vakıf bir 
genç kız iş arayor. İdareha -
nemize müracaat. 1-6 

nuz ! Kaça aldınız bunu ? 
Fakat çok güzel ! 

- Ben de öyle zannediyo· 
rom, dedim. Hoşunuza gittı
ğine memnun oldum. 

Fakat sabah işi bitibte, 
saat birde dışarıya çıkmak 

üzere hazırlanmak için değiş· 
me odasında toplanıncaya 
kadar başka bir şey söyle-
medim. Ozaman ~apkamla 
beraber satın almış olduğum 
nefis bir surette tazeliği his
sedilen beya~ eldivenlerimi 
çekerek, ve vereceğim ha
beri hevsioe işittirebile~

ğimden emin olmak üzere 
odaya bir göz gezdirerek : 

- Bugün yemekte ·bera-
ber bulunamıyacağım, dedim, 
da~etliyim. 

rodromun yapılmasın• r.tif' 
landı. Filoridada 50, 1',t 
ganda 27, Hhioda 17, oı 1'' 
forinyada 15 Aerodro ,.ıa· 
pılacak ve sayıları artı 
cak. 0~ 

Floyd Bennett istalYi~Yo' 
nun büyütülmesine 2 ~f •• 
dolar sarfedildi; Filade ~il'' 
Klevdand istasyonları ulat· 
milyon dolara mal old eli 

Bu inşaatta 50,00o 1111 

çahşacaktu. 

... 'ft 

S . tı'ı·,,akı'ferifll ı<Yara 
ô ol . 

grevı ifçi· 
Grevi daima ameleler, y•• 

ler müstahsiller yapııı•ı. eli 
şimdi anlatacağımız vak 'dC 

ld w 'b' .. t bliklet o ugu gı ı, mus e d•b' 
ya parlar ve bu grev 

tesirli olur. '•" 
İspanyada Villa Z•''~çel• 

kadın erkek sigar• ~ 
kendilerine sigara t dof' 
eden şirket tütünleri bo~ r' 
için, halk müttefikan ~1',, 
içmemeğe karar veroı•:,.,. 
bir aydan beri de bu k 
tatbik ediyormuş. 

*** ·'°Je 
Holivut Figüranler•~ 

Berberlerinin 
){a{1ğası dco 

Holivutda figüranlı~ ~re' 
kızlar bir aydanberı . ,e· 
ilan etmişlerdir. Grev~o 1ıt,r1 
bebıni paronlara yaz ~şl•'* 
dilekçede şöyle bildiroı• 
dir: ılı•'' 

" Her gün sahneye ç t1er' 
ken, çeşit çeşit kıya.fe r1"' 

· · · 'it' edıY0 gırmemızı ı ızam dJ''' 
k h k "h es ~t nuz; a sarşın, a ,,ı.-

oluyoruz. Aldtğunıı ~~it°'' 
bütün berberlere gı bO'' 
onun için bizlere her 

58,0~• 
ye çıktığız zaman pe 

1
,e• 

· · biz de temm etmezsenız . 
ve devam ederiz. " bi' 

ıar• 
Berberler de patron k• ~~ 

heyet yolhyarak, perU e~ 
bu işleı iıı yürümi~e:sioill 
dünya efkarı umunıı!dıi'o" 
purukalardan hoşlanıll k ıeb' 
kendilerinin aç kalııı• duJıll' 
likesine maru-ı bulun 
rını bildirmişlerdir. 

1ıt•· 
lanmış gibi, ayni ses çı 

- Kime ? .. oJd"O'. 
Bütün boyumla dogr ·btiY' 

h• 1 bİ' ve delice bir kahk• .. dala 
cını zabtederek ag 
vakarla cevap verdiııı: ol•"' 

- Pekala anlamıf "'" 
5U1 ı·· ğınız veçhile Turgun k 1'~ , 

Eski letifeyi en çof dJe 
nan Dmithie, bu de a 
rakla kızararak: di ŞI' 

- Ah, kardeş, ded · ~e 
esği letifeyi bırakın1 ; 0• ~ 
kim olduğunu söY.e 'ft,-f 
pek yeni bir şey mıs k•~". 
degv il mi? Bakın ş&ın• ı oll 

as 1;0' 
Bu şapkanın bir. ınaP rı>İ1JP 
cağını söylememış )ıl~ 
size? Ne iyi! amın• ko: ı&Lı 
memnun oldum. fa • ~d ... 
leyin bize. Soy adı111 

tabii ... 
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Kahveci Kahve 
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Gazinocu-
ların ihtiyaçları 

İzmirde Keçeciler cadde
sinde 15-17 No. lu Küçük 

Abdülkadir paşa ham 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 ilin olunur. 5. D. 

Berv,amalılar 
çok memnun 

Bergama yolcu ve yük 
nakliyatı şehre en yakın ve 
en muntazam garaj olan Zi· 
net garajından başlamıştır. 

Bergamalı bay İsmail Hakkı 
Etem ağa, Sayan Mebmed 
Ali ve Hüsnü İzzet birader· 
leri bay Muharrem bu işleri 
şirket halinde en emin ve 
en seri bir surette yapmak
tadırler. 

Necib 
SADIK 

TERZİ 

Mehmet Zeki 
Kemeraltında Hükümet karş,sında 

E~~EEfiri~Em m m 
~ TA yy ARE: TE~~~PN 1 
İ İ - P ~Riit ~R;ı:ı arada 1 
m lvan Petrovich ve Marie Glorienin beraber çevirdikleri 1 m çok güzel bir aık macerası ti 

~ 2 - SPOR ve GENÇLiK ~ 
fi Her sporcunun, her mekteplinin, ıenç, ihtiyar, kadın ~ 
~ erkek herkesin görmesi icabeden büyük Rus filmi S!l 
ı Fiyatlar 15, 20, 30 kuruştur ~ 

m • SEANSLAR ~ 
t*l Her gün 16 - 17,1.0 - 19,~5 - 21,3? Cumartesi ve E m Pazar günJerı 14 te ılive seansı vardır -

SBESEB EEE~EmfJEBllS 



Sabite 4 
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(Halkm Sut i 

Soyadı Baldvin bir nutuk söyliyerek dediki: 

Lord Kişner 
------------------0000 .......,,,,,,,, 

Kic ı in tarafından öldürül! 
Umumi harbte, Rusyadaki ve iş bilir bir asker ~ 

Alman casuslarının faaliyete manyayı ezeceğine 
nihayet vermek, Çarlık ordu- bir kanaat vardı. , 
sunu islah etmek için bir " Almanyaoın udi~ 
harb sefinesile Petresborga te istinad ettiği ibll 

Dahi~;: :::.~:~~en vı- tek bir millet görmiyoruın 
layete dün soyadları ha\tkm-

gitmekte iken esrarenğiz bir den birisi Rusyad• 
infilaktan s.onra izi bile bu- vaziyet ve Çarlık . 
lunamıyan lngiltere baş ku- h b. t·ındek1 

ar ıye nazare 
mandını Lord Kişnerin ölü- 1 ·d· K" bu 

da bir tamim gelmiştir. Bu
na göre .soyadı kanunun 

meriyet müddeti 2 Temmuz
da bitmektedir. Bu müddet 
içinde soyadı tescil ettirme
miş olanlara nizamnamenin 

29 uncu m.• ddesi mucibince 
vali veya kaymakamlar tara
r.odan scyadı takılacaktır. 

Müddetin hitamında nüfus 
kütüklerinde yazılı olan her 
ailenin soyadı alıp almadığı 

nüfus memurları tarafından 

gözden geçirildikten sonra 
soyadı almamış olanların 

tasdikli birer def teri vali 

veya kaymakamlara verilecek 
\•ali ve kaymakamlar bunla
ra birer soyadı takarak tes

cil ettireceklerdir. ve bun
lardan kanunun tayin ettiği 

ceza da alınacaktır. 

Yirmi taksitte 
Taksitle ödemek üzere 

satın alınan rum emvalinin 
yirmi taksitte ödenmesi için 
yapılan konu meriyetc geç
miştir. 

Bıçak taşımak 
Yasak 

Keçecilerde yapılan silah 
araştırmasından Arif oğlu 

Eminin üıerind bir bıçak 
bulunarak alınmıştır. 

Bir çocuk daha 
ka}1boldu 

Kestelli caddesinde bay 
Mehmedin Y ahudhanesinde 

Üsküb muhacirlerind~n Rüs

temin 14 yaşındaki çok zayıf, 
esmer. ıkısa boylu oğlu Yaşar 
bir haftadanberi kaybolmuş
tur. 

İkmal 
İmtihanları 

ilk mektebler son sınıf 
talebelerinden ikmale kalmış 
olanların imtihanlarına bugün 
başlanacaktır. İkmal imtihan· j 
lan, bir haftada bitecektir. 

1 Yukarı mahal
lelerde inşaat 1 

E 

Asansör üzerinden Kara
taşta Y;)ni Türkiye sokağı

na gadar 9 Eylfıl sokağının 
kaldırım döşemesile lağım 
inşaatı belediyece münaka
şaya çıkarılmıştır. İnşaata 
yakında başlanacaktır. 

Gül 
- 1 

ve meyveli 
ağaçlar 

Gül ve her türlü meyveli 
ağaçların aşı ve temizlik 
ihtiyacı olanlara vakit geçir
meden ( Elbamra ) sinema 
yanında kahveci bay Hulüisye 
ve Karşıyakada ( Ankara 
pazarı ) nde Karamanlı bay 
Mustafaya baş vurarak (Nar
lıdereli Ali Arifi) aramalarını 
tavsiye ederizr. 

İşte bu yüzden zecri tedbirleri terke~ttik · 
Londra 21 (A.A) - Bald- Ben Avrupada barba gir- - B~tün millet.leri~ yen~-

vin İskoçyada binlerce Muha- meğe döğüşmeğe hazır te~ den: Mıl_l~~le~ ~e~yetıne g~-
fazarkarın bulunduğu bir top- bir millet bile görmiyorum. recek.foıı ~~ıdını kayb et~ı: 
lantıda bir nutuk söyliyorek B b bt dolayı zecri yecegız ıılahların tcı.hdıdı 

u se e en · · b. kil b l b t tb"k 

.. h kk arı ı ı. ıçner 
mu a ında yeni şayialar h" . b .. tilD 
çıkmıştır. ıssetmış ve u.. p 

Eritst Kari isminde sabık önüne geçmek uıer~f ' 
bir Alman casusu, Alman· poruğe haraket etaı• 

"K" . Petre• yanın maruf gazetelerinden ıçnerın 
birisiue beyanatta bulunmuş gitmesi, harbin yarı 

şöyle demiştir: 1 tedbirler siyasetini terketmiz ıçı?de . ır Je . 0 u a.. ı. 
- Zecri tedbirler harbe ı lazım gelmekte olduğu kana- e~ı~~esı me~~!esınde de: umıt· 

nihayet vermek için her han· atine vasıl olduk. Çünkü bu sızhge kapı!mamıza mahal 

ve Hamvsir zırhlısının nasıl l kaybedilmesi demektİ· rı' 
ve ne şekilde batırıldığını izah için bana Lord Kiçrıe 
etmiş ve : 1 dürülmesi hakkınd• 

· b. ·ıı t k t tb"k 1 yoyktur. Hatıb ~uudnn sonra 
gı ır mı e e arşı a ı tedbirlerin tatbikine devam · · · · · 

l b. t k t db. ı d" kollektıf emnıye'· sısteıınının o unan ır a ım e ır er ır. kd d h b · · · 
Bunlar ceza mahjyetinde edildiği ta ir e atta azı işlemesi için bu sısftme ıştıra! 

mı.lletle r arzu etseler bile d b""t·· ·11 t[ · ··t ... telek ki olunamaz .. Hatib sö- e en u un mı e erı mu ç • 

züne devamla demiştir ki : faydalı bir netice elde edil- cavuzu hep birlikle süel 
- Şimdiye kadar vukua miyeceğine kaniiz. Almanya- zecri tedbirleri temdi<l e.tme· 

gelmiş olan hadiselerin mec- nın Japonyanın ve Amerika- ğe ve batta icabında düğüş-
rasını değiştirmek için tek nın hattı ve haraketlerini tel- ğe hazır bulunmaları icab 
bir çare vardır. Bu çarede mih eden M. Baldvin şöyle j ider. Yoksa bu sistem asla 
barba girmektir. ' demiştir: işliyemez. · 

0000000000000000000000000000000 ~?CXlOOOOO 

114aksı·m Gorkı· Gümrü~c lU~ TaraGndan vakatanan 

Moskovada büyük bir 
Cenaze alayı yapıldı 

Moskova 21 (A.A) - So
viyetler birliği halk komiser· 
ler meclisi ve komünist par-

tisi merkez komitesi Lenin-
grad ve Moskova şehirlerin

de Maksim Gorki devlet 

hesabına birer abide yapıl-

masına karar verilmiştir. 

Moskova 21 ( A.A ) -
Corkinin cenaze merasımı 

Kızılmeydanda yapılmıştır. 

Moskovanın on binlerce işçisi 

ile Sovyetler birliğinin her 
taraftan gelen heyetler mey-

danda Gorkiye son taziyette 
bulunmuşlardır. Halk komi
serleri meclisi başkanı B. 
Molotof moskova Sovyet 
başkanı B. Bulganın mu
harrir Aleksi ile Tol Toi 
Moskovada bulunmata olan 
Ansere aid nutuk söylemiş
lerdir. Gorkinin Kolo Krem
lin sarayında konmuş ve 700 
bin işçi tazimi ifa için kulun 
önüne gelmişlerdir. Fransız 
hükumeti ve B. Mazaryk ta· 
rafından çelenkler gönderil-
miştir. 

·----------------------------~----oo~-----------------------------------

İhtiyat Subayları Sitajı 
İstanbul 20 - İhtiyat subaylarının her sene talime ça

ğııılmaları hakkında kararlar alınmıştı. Talimlere bu sene 
başlanmıyadağı ve gelecek sene başlanacağı söyleniyor. 

----------~-------------------------oo------------------------------------~-

Almanyllt 
\ T e .\lüstcrnlckeleri 
Berfin 21 (A.A) - Havas 

ajansı muhabirinden: 

Sıutt garl'deki kitabı mu
kaddes tedkikatı cemiyet 
tarafından yakında eski Al

man müstemlekesi olan şarki 

Afrika yerleri için Suheli 
d!linde bir İncil neşredile· 
cektir. 

O h
0

er cilde ittihad maka

mında aşağıdaki ibaere bu
lunacaktır: 

Büyük harb esnasında 
görmüş oldukları m'.:dafaadan 
dolayı Şarki Afrika ye lile-

rir:e Almanyanın minnet ve 
şükranın nişanesidir. Bu ter· 

cümenin hususi bir ehemmi

yeti haiz olması şu sebeble 
ileri geliyor. 

Suhalidili 50 milyon kadar 
yerli tarafından konuşmak-

tadır. Hem de yalnız şarki 

Afrikada değil İtalyanın So
malisinde İn~iliz .Kenyasında 
Oganda Portekiz Motram 

birliğinde merkezi İngiliz Af
rikasında ve Belçika Kongo
sunun bir kısmında. 

Karataş biçki 
Yurdu 

Baştarafı 1 incide 

bütün İzmir halkının takdir 
gözlerine arzettiği bedii ser
gisi her ziyaretçiyi meftun 
ve meclub edtmiştir. 

Sergiye girerken methalde 
enfes bir katlı kırmızı tuva
let ile geydirilmiş zarif ve 
latif bir manken bu yurdda 

yapılan ve yapılması öğreti

len kadın tuvaletleri için çok 

manalı ve çok beliğ bir ifa
de hizmetiııi görmektedir. 

Sağ odada teşhir olunan 
hernevi lüks ve zarif kadın 
tuvaletleri, sabahlıklar hele 

dıvarı süsliyen kadife üze
rine işlenmiş kabartma kar
yola takımı, bunun bitişiğin
deki odada gfö.e çarpan bir 
yatak odası takımı ve niha
yet karşı odalarda ınsanı 
müstesna bir bahçe 
içinde zannettiren fosfor, 
silka kadifeden imal edilen 
sun'i çiçekler, kadife kabart
malar, çimenler, gözlerimizi 
yazın sıcağında bahar çiçek
leriyle müzeyyen bir bahçe
nin latif manzarasiyle okşar 

J 

l{a çak çıla r 
Ankar 20 (A.A) - Ge

çen bir hafta içinde gümr iik 
muhafaza örgütü iki ö.'ü 
81 kaçakçı, 3453 kilo güm- · 
rük kaçağı, 119 kilo inhisar 
kaçağı, 33440 defter sigara 
kağıdı 1320 paket sigara 
183 altııi lira, 48 Türk lirası 
45 gram eroin, üç tüp neo 
kokain bir tüfek ile 47 ka
çakçı hayvanı ele geçırmış

tir. 
---'!la.ar--.:---

Boğazlar 
konferansı 

- Baştarafı 1 incide -

zecri tedbirler kalktıktan 

sonra iştirak edeceği umul
maktadır. Hatılardadır ki. 

1923 Mukavelesi Bugaz
lardan barış zamanında ol4u· 
ğu gibi barb zamanında da 
mezkur vesikada gö!'terilen 
bölğe ve Adaların askerlikten 
tecridini intaç et ~ekte ve 
bu suretle Türkiyeye bir 
nevi süel tahdidat empüze 
etmekte idi. 

Bu tahdidat muahedeyi 
imza etmiş olan devletler 
mümessillerine ilaveten bir 
de Amerika mümessilinden 
mürekkeb beynelmilel bir 
komisyon tarafından kontrol 
edilmektedir. 

Türkiye bugün bu kayttcn 
usul ve müsalemet yoliyle 
kurtulmak isliyor. Boğazların 
tekıar teslihi hakkındaki bu 
taleb her halde kabul edile
cektir. Zira afakadarlar ara
sında bir karşılıklı samimilik 
ve itimad havası hüküm sür
mektedir. 

İstanbul 21 Özel) - Baş
kan ismet İnönü Boğazlar 
konferansının devamı müd
detince Ankarada kalacak 
ve Konferansın hitamından 
sonra buraya gelecektir. 
~""'~~~~~. 

ve avlar. Her sene yeni te-
rakki adımları atan bu de
ğerli müe!sesenin çok değerli 
müsses ve sahibi Bayan 
Ruhsar Hüsnüyü ve çalışkan 
san'atkir arkadaşlarını kut
lulamağı bir kaderşinaslık 
burcu saydık. 

- Daha harbin iptidasın- 1 emir verildi. . 
da, Almanya ne bahaya olur- 11 Lorda silahla sOI 
sa olsun Lord Kiçnerin or· j imkanı yoktu. Fakat be' 
tadan kaldırılmasını elzem lunu buldum. Hamvsir 8~ addediyordu. Lord azimkar sının cephaneliğine bi1~0_. 

saatlı bir bomba koY ; 

IAskere Davet "Bomba açık denizde 
İzmir Askerlik şubesin- !adı, ğemide bütün ceP; 

den : sinin berhava olmasiyle 

1 - Yedek subay yeti- voldu. 
şeceJ~ kısa hivnetlilerden "O zamandanberi de i'~ 
331 doğumlu ve bunlarla Kiçner tehlikesi ~ı:, .. 
muamele görenler ve daha için kalmadı. ,, Deıııtf 
evvelki doğumlulardan o- - • ~ 

ıupta mühteıif sebeplerle Balıkesirde 
geri kalmış deniz sınıfın- .... tıd 

dan gayri sınıflara ayrıl- İki köy araY 
mış olanlardan yalınız as-
keri orta ehliyetnamesi da ka vg• ~ 
olanlar 1 Temmuz 936 ,,.. 

1 tarihinde y~dek subay 
0

_ Balıkesir (Hususi) ':" f,1 
ı\ulu komutanlığı hazırlık lı.kedsir·EEdremitk!o.~es:ıe ~ 
k \t'asında bulunmak üzere rın e rgama oyu il":. 
se\°rlcedileceklerinden 24 lanya çiftliği halkı ar•.~ 

bir kavga olmuş, neti._._, 
Haı·.iran 936 gününde hü- ıP"". 

Ergamahlar tarafındaD .,,.~· 
viyef· cüzdanı {nüfus tez- Ç P". 
ke resi.) ve orta askeri eh- bir kurşunla Alanya d -~ 
liyetnamelcri beraberlerin- ğinden Deli İmam • ,J,11 
de old.uğu halde şubeye Sinan ağır surette Y8~89t1• 
müracaatları. mışhr. Yaralı derh~I tlJ~· 

2- Tam vaktinde ye - neye kaldırılmış ve ışe t# 
dek S"Ubay okulu komutan- deiumumilik vaz'iyet e g&t' 
lığı hazırlık kıt'asında bu- tir. Yahpılan tahkika~• ,eb'~ 
1 l h kk d k 

bu sila lı çarpışmaY ,·fW' 
unmıyan ar a ın a a- ç 

• 1 • tatbı"k Ergamalıların Alanya ..ıa~ 
nunı mu ame enın w. lk . b: tar,.. 
1 w ·ı- 1 gı ha ına aıt .r cl"t 

-o unacagı ı an o unur. zorla ekmek isteıneleri~'i 

rB;~~ga~-·g;1e;;kı 
~ - MİLLETiME iTl·li~f ..... I 
~ Siyasal \ ' e Sosyal Roınan -' 
~ YAZAN: SIRRI SANL~p 
~~.aJi;::t::l'.Jı;;::t:;ıl•• •• ~~~ yıo' 

Baş muharririmizin İsmet devrilen bir istibdad 5~~rdit· 
İnönüne ithafen " Yeni bir dan başka bir şey degı tıi• 

'ilet · b. T·· k" "Bir gün gelecek···" 
1 
.. ıo mı , yeuı ır ur ıye ... ,, , r ... 

b b ·· k.. ·ı ya Celal Bayara ithaf~n "Kıya- ta ı ugun u nesı e ,.,. 
met ne zaman kopacak ? " , bayatından bahsederke~ 
Yozgad saylavı ve eski Parti latmağa çahşacakdır kı: ıırt 

B .... k k .... k makalll.ı • 
başkanı Avni Doğana itha- uyu ' uçu iıı' 
fen " Cumhuriyeti gönülleri tutan her Türk, Türk Ol ııı· 
yakan bir aşk yapmak .. " tinin sevği ve itiınadıo;iy••J 
Başlıkları altında ile yazıp 2anmağı hususi ve şerf 
( HALKIN SESİ ) nde çıkan hayatının en büyük .,e f:fet 

bir zaferi sayacaktır· 
siyasal romanların uy.mdır- ' B" 1 k . ' ır gün ge ece ,, · . İfe· 
dığı alakayı görenler gene Türk miJletinin bakıdl dell 
baş muharririmizin ne düne, tini azaltmağı istihdaf k:çır· 
ne bugüne aid olmayıp yarına tek bir sözü agzından cılı 
aid oJmak üzere kaleme aldığı ınak felaketinde bulu0• bir 
(Bir gün gelecek .. ) adlı hem betbaht adama, biltiİD 
siyasal ve hem sosyal roma- millet bağıracaktır : . . tıb· 
nını daha büyük bir alaka " Milletini ve tarıbıo• dell 
merak ve heyecanla okuya- kir eden bu adamı ne 
caksınız. 

Sırrı Sanlı bu f "yarının ki
tabı., nda gösterecektir ki, 
milletin hakimiyetine dayan
mıyan her hangi bir kuvvet 
kıyametler koparan bir ka -
sırganın karşısınde iskanbil 
kağadından yapılmış bir 
köşkten, bir ihtiliJ fiıgesi ile 

içimiz de tutuyoruz. " k : 
Evet bir gün gelecek telı 
Önümüzde yürüye .. ce" ..,iı: 

bir .Yol bulacağı : Tur ;Uetı 
l · · k T .. k 111 
etını sevme , ur 

•tarafından sevilmek··· 1ı· tıf" 
[ Bu kitab hakkında 1 olı1'" 

silitı bir kaç gün sonr• 
yacakıınız. ] 


