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"flltlE.FON 3503 (Halkın Sesi) Matbaaımda 
r Alf ff A K K J N S E S J D ) R Baıılmıtbr 
~ ( 100 ) :Para Geçmiyea yazı reri verilmez 

~ehmetcikler Çanakkaleye girerken yaş~ sesleri 
~inç gözyaşları ve çiçek demetleri içinde kaldılar 
~Çlk mektub: Harb v,emilerimiz, tayyareıifiı.!z ve fırkamız Çanakkalede 

'-hnBaşbakanismet inönüneAtatürk büyük bir söylev verecek 
......___ ••oo.. oooo~~~~~~~~~~~~ 

Bizin1 de derdin1ize siz bakını?. Eski b~r muharib Çanak .. alede sedye içinde can verdi 
~ u· Dermanını siz bulunuz. lstanbul 21 (Özel) - Ça- ~ - - ~-- - ,, - . .-, ~ 

-· s,.:il~ Başve kilimiz: nakkalenin hakiki st?hipleri l I l • 
4
1 ilttiteı !~rdumuzda mede· aslan Mehm edcik lerin Ça- , 1f zmır 
'ttti ~ış erin kafalara g ı · nakkaley ..- gi rişi çok h •ye· J 

~ b ftırecek eıı büyük ve canlı ve ço 1
• muhteşem 

~· lt ı~I' nıüessese si olan olmu ':' tur. 
' 1(1" . ' ~. fıd fabrika mızın açıl · MEM ~EDCW LER 

Gl~IYOR 
t "' k . .. 
)~ıııı,1 ~agıd çıkarma bay· 
~ k laf ll~ll.larken, bu bii 
t~tt e ın sütünlarımızda 
~ lG \'c t- hemmiy.!t ini her 
L '•t d r ve marur sesimizle 
"'tt ka.~ha. fazla haykırırken 
'tie.. ~ıd satan ticaret ha -
'-1~ • fevk ve heyecanı· 

G nera l H li,,,Lyin l:i fü.n ü ıf n 
kumanda sındakı Bayraıı iç 
f r k as ı, h a lkın coşl.un teza-

hür atı, a lk ışları " e c vl rd ·n 
at ılan çiç e- k y ığ ın'arı arasın- · 

da Çanakkaleye girmişti ,.. 

Bu esnadaki çılgın alk ış'u, "ı., '
1

'~İlıza eder gibi: "Dur " 
t~'I elendiğin yeter, pi şeker gibi ucuzlamağa baş· yaşa sesleri ve sevinçli göz 
~~ l•ıeteni basacak layacağma bir beşaret ol- yaşları birbirine karışıyordu. 
b~k;e Yahud piyasada ması lazım gelirken bazı Bütün çanakkale yedisinden 
~ ,

1 
satılan fiatlarla fırsat düşkünü açık gözler yetmişe kadar bitmez tüken-

'-""" 'tak para bulamıya· Şu bir kaç ay zarfında daha mez bir heyecan içindedir. 
~~ tertında bir ifade doğrusu bir kaç hafta zar· Çanal<kalede saat bt:şte bü-
~ ellliıi kaçırmak isti- fında gazete kağıd bedelini yük bir miting yapılmıştır. t .. 
~t bayır .. Biz durmıya- ;:~ ~:n n;b~~e-t 2~~0~) ı;oçı: Şu and:ı~~~~a! filomuz 

C°' t •usauyacağız.. Biz kardrlar. Boğazlarda bulunuyor. Yavuz 
~ .. ' heyecanımızı kay· Bizi kiğıdsız bırakmak h 
.7"111 ~t~ .. L tehlikesile korkutmak iste· zır lısı ve Hamidiye kruva-

"-L~ı •i t zöriyle Hızırreis ganbotu 

~ ... ~ .... rı. fabrikasının yenlere karşı bağmyoruz: 
.. , .,.e ı Çanakkalede; Kocatepe ve 

, )e 
1
. lf emeğe başla- Biz vazifemize devam ede· 

~~~::~~:~ y:in ;g~ ~::::~:::~~!:~~~t~i~;.~ 
Ezineden hareket eden 

eesi nasıl ya~ıyor ? topçu kuvvetlerimiz de, gayri 
E - - - --~----- askeri mm takayı işgal altına 
ğlenceden hoşlannıaz, et yİmez, aldılar. 

., 100 TAYYAREMIZ 
sinemaya gitmezmiş .. 

.. s~DECE SEBZE. vivoR VE GANJ 
ll1RININ SUYUNu iÇiYOR DÜNYA-

~ DAKI BÜTÜN ZEVKi BU . 

llede 15 milyon iradı var!. 

BiR MABED 
tedir. Mihracenin ayrıca 
ruhanileri vardır. Bunlar be
a·aberlerin de altından mamül 
bir mabudun heykelini geti-

riyorlar. Bu mabud ıçın 

mihracenin Londrada misa· 
fir olacağı Dorchestar ote
linin büyük salonunun bütün 
mobiJyesi kaldırılmış ve bu
rası bir mabed haline ko
nulmuştur. 

işgal merasimi pek muh
taşem oldu. fzmirden, Eski

şehirderı ve lstanbuldan ge
len yüz tayyaremiı merasime 
iştirak ettiler. Boğazların her 
tarafında uçuşlar yaptılar. 

ADALAR iŞGAL EDiLDi 
Boğazlaramız askeri mın

takasına dahil bulunan İm
roz ve Bozca adada Yavu· 
zun bandosu başta o duğu 
halde bahriye silah endazla
rı tarafından işgal edildi. 
Adalar balkı askerlerimizi 

Resimli 
dünya 

HADiSELERi 

İhtiyar bir 
sporcu h:oşu
la ra iştirak 
edecekmiş 

Berlio Olim
piyadlarına ihti
yar bir Yunan 
atletide iştirak 
edecektir. Bu 
atlet 1896 da 
Maratan koşu
sunu kazanan 
Yunanlı koşu
cu Spiridosdur. 
Bu resim eski 

Dün ~ece yerin 
den oynadı 

Nutuklar söylendi, fe
th: r ala yJ ,ı rı yapıldı 

ASLAN YAVUZ ÇANAKKALEDE 

Dün şehrimiz baştan başa 
bayraklarla donatılmış halk 
sokaklara dökülmfü1lerdir. 
Saat on yedide on binlerce 
kişi cumuriyet meydanına 
toplanmış bulunuyordu. Kor
don geçilmez bir hal almıştı. 
Cumuriyet meydanıoda Vali 
Fazlı Güleç, Müstahkem 
Mevi kumandanı general 
Bür haneddin, belediye reisi 
Behçet Uz, meb'uslar, mülki, 
askeri erkio, halk ve esnaf 
teşekkülleri bulunuyordu. 

sevinçle karşıladılar. 

KARADENiZ BOGAZI 
Karadeniz boğazında gayri 

askeri mmtakanın işgali sa
bah saat üçte tamamlandı. 
ISTANBUL COŞKUN 

BiR HALDE 
İstanbul fevka1ide günler· 

den birini yaşamaktadır. 
Vapurlar Kardeniz boğazına 
kadar giden onbinlerce halk
la dolu idi. Çanakkale şehit
liklerinde ve şehrin her kö
şesinde muazzam ve muhte
şem merasim yapıldı. Fener 
alayı pek fevkalade oldu. 

ATAKÜ'lKÜN NUTKU 
Kamutayın önümüzdeki 

30 Temmuz Perşembe günü 
yapacağı fevkalade toplan
tıda Atatürkün Boğazlar mu
kavelesinin imzası dolayısile 
Türk milletine ve Cihan ef
karı umumiyesine hitaben 
mühim bir nutuk iyrad ede
cekleri söyleniyor. 

HAZIN BİR SAHNE 
Umumi harbta Çanakkal<!

de çarpışmış olan hasta bir 
muharib, Çanakkalede yapı-

ı lacak olan törene iştirak et· 
mek istemiş ve sedye içinde 
Çanakkaleye gütürülmüştilr. 
Eski muharibin bu arzusu 
yerine getirilmiş, zaten hasta 
olan muharib, bu heye-
canla sahneyi seyrettikten 
sonra atzusuna ermiş bir in
san huzurile dünyaya ebedi· 
yen gözlerini yummuştur. 

FEVZi ÇAKMAGIN 
TEŞEKKÜRÜ 

Ankara 21 (A·A) -Genel 
kurmay başkanlığından: 

Cumuriyetin mühim bir 
başarı olan boğazlardaki ha· 
kimiyetemizin iadesi veıile
sile memleketin her ttarafın
dan ordumuz hakkmdaki 
güven ve sevgileri ifade 
eden tel y zıları alınm_ıştır. 

Bu güzel duygulardan dolayı 
teşekkürlerinin geçikmemeıi 

- Arkası 4 üncüde -

Askeri muzikanın iıtikW 
marşiyle maraıime baılandı, 
sonra Atatürkiin heykeli 
önünde Lebit Fehmi Halkevi 
namına bir nutuk ı6yledi. 

Ihsan Çetin belediye reu 
muavioi Suad, maliye me
murlarından bay Yuıufun 
nutuklarından sonra ktırıiye 
F azh Güleç çıktı. Valimiz 
alkışlarla mütemadiyen kesi
len nutkunda veciz bir ıe
kilde halk heyecan\na terci· 
man oldu. 

Fazlı Giileç nutkunun ıo· 
nunda demiıtir ki: 

Eğer riizgir bir g8D 
bizi ıevkeder ve vazi· 
yet İcab ederae elini&· 
dekinin nısfını ve aizı-

- Sonu 4 lbıcilde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
--~------------0000 ~------~-----

Ekmek Buhranı 
Cumartesi Günü Karantina ile Konak 

Arasında Ekmek Yoknıuş ! .. 
ır:I alhane tramvay makasında oturan Refik Binbay 
lc:JI isimli kariimizden aldığımız mektupta deniliyor ki: 
" Bu Cumartesi günü saat 7,30 ile 8 sıralarında ekmek 

almak üzeıe fmna gittim. Bulamadım. Nihayet Salhane ile 
Karantina arasmda bütün bakkallar ve fırıncılarda da ekmek 
bulamadım. Bu vaziyet karşısında konağa indim. Konakta ela 
ekmek bulamadım dersem hayret etmeyiniz 1 " 

Karimizin bu mektubunu hayret içinde okuduk. 
Memlekette elbamdülüllah fevkalade bir bal yok. O hal

de bu ekmek buhranı nereden çıkıyor? Halkın en birinci 
gıdasına teşkil eden ekmek neden birdenbire bu kadar na
dır bir şey oldu? Harbumumi senelerini andarak bu hl· 
diseyi eğer fırıncılar kasden yapıyorlarsa, halkın en birinci 
ihtiyacile oynanamıyacağmı söylemeğe lüzum var mıdır? 

Alakadarlar, ekmek işini muhakkak surette halletmeli· 
diri er. ' 

Halk, ekmeğini kolayca tedarik etmek iıtiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Aşk Gecesi 
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-- iki lzmirli Gencin Romanı --
24 - Yazan: EROL TEKiN 

Genç kız, her şeyi1n senin Esat dedi 
Yanılıyorsun Nevin. 

Sana bu fikirleri aşılayan 
çok yanlış düşünüyormuş .. 

Saçlarını yavaş yavaş ok
şamağa başladı: 

· - Nevin söz veriyormu· 
sunki döndüğüm zaman beni 
aynı aşkla seveceksin. 

- Yemin ediyorum. 
- Yemine hacet yok. 

Sözüne bütün kalbimle ina
nıyorum.Fakat lböyle oldu
ğu halde içimden bir şey 

bana doğru saylemiyor hissi
ni veriyor. 

- Yalan .. 
- Evet hepsi yalan Ne-

vin.. Her şey ama her ~ey .. 
Y alon~ aşkım değil.. 

Genç kızı süzdü: 
- Bir kere daha sevdiği

ni söyle .. 

- Her şeyim senin Esat. 
Dağbaşında aç kalmış yır
tıcı parslar kadar seni se-. 
vıyorum. 

- Oh!: Nevin. Bu daki
kalar beni öyle mes'ut edi
)Orsun ki.. 

Kucağındaki vücudu şiJ
detle sıktı. Sert dudakları 
onun titrek dudaklarını ka
padı: 

Bir damla goz yaşı kuru 
yan dudaklarda tatlı bir acı 
bırakarak kalplere aktı. 

Nevin biıden hıçkırdı. Göz 
yaşlarını tutamıyordu. Göğsü 

sarsıla sarsıla ağlayordu. 

Genç romancı onu avut
mak istedi: 

- Kalk dedi. Biraz piya-
no çal? 

Sevmiyorum artık onu 

Öyleyse radyoyu aç ? 
O da istemez 
Eğer ben istersem? 
Neden? 
Bu gece seninle dans 

edeceğim 

- Bu vaziyette?. 
- Ne çıkar.. Artık ben 

hiç bir şey düşünmiyorum. 
Genç kız bu cevap kar

şısında bir şey söyliyemedi. 
Yaslandığı göğüsten kalktı. 
Radyoyu açtı. coşkun bir 
vals odayı birden doldurdu: 

- Nere·i 
- Breslov ... 
Esat ayağa kalktı. Nevini 

belinden sardı: 
- Bırak artık bu göz yaş

larını dedi. Mes'ut bir insan 
gibi dans edelim. 

Beraber dönmeğe başladı-

Jar. Bar havaları kadar oy
nak melodilerle dolu olan. 
bu vals kalplerinde çılgın 
arzuları yarattı. Birbirlerine 
daha sıkı sarılarak oldukla 
rı yerde döndüler. Adeta 
bu oyundan beyinleri de 
döndü. 

Genç kızın gözlerinde 
hayaller uçtu. 

Genç romancının vücudu
nu tatlı bir alev yaktı. 

Esat nihayet mırıldandı; 

- Bu şarkı.. Bu vals ... Bu 
aşk gecesi unutulmıyacak 
değilmi nevin? 

- Hayır Esat. Bu aşk 
yuvası biç bozulmayacak .. 
Gönüllerimizi yine burada 
birleştireceğiz 

- Unutma Nevin bir gün 
bu sözü sana hatırlatacağım. 

- Her zaman. 
Müzik şiddttlennıişti. Fa

kat onlar buna iştirak et· 
mediler. Dönen başlar mu
vazenelerini bulamayarak 
koltuğa düştüler. 

Birbirine sarıh vücutlarda 
ayni hareketi yaptılar. 

••• 
Esat başını kaldırdı. Ne

vin koltuğun üzerinde hali 
yatıyordu. Onun uyuyuşunu 

son bir defa zevkle seyretti. 
Bir ölü sessizliğiyle oda

dan çıktı. 
Saat sabahın üçünü çaldı. 
Nihayet genç kızın gözleri

açıldı. Etrafına birşey anla
mıyor gibi baktı: 

- Esat... Esat.. 
Diye inledi. Fakat cevap 

gelmedi. Duvarlar onun se
sini tekrar kendisine getir· 
diler. 
Yavaş yavaş yerinden 

doğruldu. Vücudu bir ateş 

içinde yanıyordu. Etrafına 

tekrar bakındı. Onu yine 
bulamadı. Tekrar bağırdı: 

- Onu seviyorum. Onu 
öldürmek, kanını içmek için 
sevıyorum .• 

Radyo hala işliyordu, Vals 
çoktan bitmişti. Genç kız 

ne yapacağını bilmiyordu 
Yatağına koştu. yattı. Yas
tığı göğsünde sıktı sıktı ... 
ve ouu bir insanmış gibi 
okşadı. Gözleri aşkın alev
leri içinde çırpındı. 

Ve vücudu buna uyarak 
kıvrandı. 

Seven kadın neler yapmaz. 
( Arkası var) 

c 1WJaa s.ı , 

Karşıyakan!':! Radyos'!:_! .. ı~~~~!~~tı 
Öyle bir eccek ki, her 15 dakik da bir zırlıyor ç 1 1. ({adınf11~ 

':f':f ... o { nce daıı 

ye bütün bir semt ha)kıDI hİÇ uyutmuyor... F!a~sı.z ~eb'~sl:i~de d~I 
Karşıyaka • Alaybeyinin 

eşine tesadüf edilmemiş bir 
Radyosu vardır.. Bilmem 
bilir misiniz ? Bu Radyo çey-

rekte bir hiç şaşmadan zır· 
lar .. Bazan nevadan bazan da 
hicazdan.. Fakat nedense 

Alaybey sakinleri hiçte hoş
larına gitmiyen bu Radyo
dan şikayetci .. Nasıl şikayet-

ci olmasınlar ki.. İnsan ha-
zan meşhur; BerJin, Paris, 

Budapeşte ve sairedeki 
maruf sanatkarların yüksek 
kabiliyetlerinin mahsulü olan 
o canım melodiİeri, o gü
zelim serenadları bile dinler-

daıreı ıntıhabıye k ıe gt 
ken bıkkınlık getiriyor.. Bütün Alaybeylilerini sa- er e ·0e 

••• baha kadar uyutmıyan, akşa- tıktan sonra uı habİfl 
Alaybeyin sahile yakın bir 

yerinde bir meydanlık vardır. 
Bu dleydanlığın tam muka
bilinde bir eşek bağlıdır. Bu 
hayvancağızın kazığı nasıl 
çakılmışsa öyle duruyor .. Eşe
ğin sahibi bu zavallı eşeği 
galiba kaydihayat şartile 
bağlamış olacak ki ara s1ra 
hayvancağızm yerini değiştir
mek lüzumunu bile hisset
miyor.. Eşekte ne yapsın 
sabah akşam, hatır gönül 
dinlemeyip basıyor gazeli .. 
Hem nasıl çeyrekte bir .. Hiç 
şaşmadan .•. 

ve bir gazete ın~uı:: 1 ma kadar rahat ettirmiyen b } p .... "d " 
bu eşek artık iş göremi- beyanatta u uftarııı 8 ı,1 - Garp tara .. ın P 
yecek bir hale gelmiş ve B' koY o 

d d l 
şıyordum. ır 

1 
13 ç 

sahibi tarafından aza e i - yanıma irili uf ak ~ırıı• i~ 
miş .. Sahibi ölroüyecek kadar takdığı halde. Y8 diğiııi ' 
yem veriyormuş. ve mükafat ıste 

Bu adamcağız şu eşeği ledi. 
azad etsede hem hayvanı Ben: paf• 
hem de Karşıyakalıları işken- _ Kocan ne İŞ ys 
ceden kurtarsa ne olur .. Gü- d O· 1i dr ye sor um. · k e" 
rültü ile mücadele etmek isti- - Kocam yo kİarııııııı 
yenlere güzel bir nümune lim, fakat çocu.. ssebet 
veriyoruz. Şu eşeği susturup basiy)e daima ıııu0 ~ 
Karşıyakalıları rahata kavuş- lindeyim dedi. 5ord~1 ' · ve 9 tursunlar ... Hayret ettıın k 1' 1, 

SUNGUR 13 roCU •' AK - Ona, T 'kflhf11ıtl 

H d lJ · ] d "' dan sonra sizi pt diyor? 
Yangında ölen itfaiye çav cu-, ay U( arın o nı ugu hala istinkaf ıııı e dı bt 

Y Bir Amerikalı gazeteci _ iş ona kalstıY 0~ ıııt 
DUO aileSİDe ikramiye Veriliyor Kalıforniya hapishanesin evlenirdik. kB.e:i'/~ruıı>: ~ 

lstanbul - Tepcbaşındaki yangında feci bir surette ya· geziyor. Bu hapishanedeki zevce olara 
1~ hatıerdi5 

nan itfaiye amiri Şükrü çavuşun sigorta şirketi ile belediye mahpusları çokluğu kanlı surları ve ka 
8 J{eıı. 

O b d dl d G t · h · olan bir adam··· ı. .. ııg1 
yardım sandığmda mevuct parası 9 O lira tutmuştur. 1 ay u ar ır. aze ecı apıs-

1 
ben• .. 

Reasüre-ns müessesesi de bütün sigorta şirketlerinin işti- hanenin kütüphanesine giri- konuşu maz, ğı!1lıı•b 
k d k · f h f d d meselede ani ştı b1I ra ini temin e ere yangın ıt asında ayahnı e a e en yor ve kütüphane memuruna ve 1 

k · · hatırlamıyoruruı 1 80 merhumun ailesine ayrıca 1500 lira bir i ramıye temın et- merak edip soruyor : buoo 
ince kadın ru 

meğe karar vermiştir. _ Haydudlar en çok ne 
Bundan başka Şükrü çavuşun ailesine verilmak üzere maz ! (,_,, J}M 

okuyorlar ? l{ d n ,,e ı d 
belediyenin bütçesinden tahsis edildiği ikramiye için de a 1 asıl! s 
şehir meclisinden bir karar alınacaktır. Bu ikramiyenin bin - •• Çok yaşamnnın çare- Kadın erkek ar A~ 
l. d w l ı l kt leri ,, , .. Pembe hikayeler ,, h"d f k kalınıyor· .ı ıra an aşagı o mamasına ça ışı aca ır. ı en ar ceUatlıw 

oo ve bir de kenç kız romanı : kanın meşhur y'erİlle 
Kara Fatma bu yaştan sonr~ı .. Hepimiz masumuz". Tomson öldü. l< o ~+ 

Nasıl ? kası taym edilir e 

damadından dayak yedi -·- ortaya atıldı: yeriııi 
Milli Mücadelede Milis aç dururken sen burada va- u Biz vahşi insanlar - Kocanı•~. 

kıtaatmdaki hizmetleri ile kit geçirmeğe sıkılmıyor mu- değiliz » tutacağım! ~e ı. bııY1111 

şöhret kazanmış olan ve sun ? (,ünah decril midir ? k k Bunu söyhyen dôrt ç 
T h d K b b l 

/!> Bir Ameri alı Nevyor taki rans 43 yaşındda~ ,
11
e re5, 

op ane e ara aş ma a • diye söylenmeğe Laşlaruıştır. İngiliz konsoloshanesine mü· 'd' l{en ısı p5 
lesinde Dere sokağında sa- annesı ır. e tB 
kin Kara Fatma ev~elk gece Bu sözlere kızan damadı racaat ederek Filistine kitab cellatlık ünvanı l!tJJ 51r•,.ı 

Yerinden fırlayarak dostu göndermek arzusunda bulun- verı'ldı'. Gelgele 1• •1ş!Y 
damadı tarafından dövülerek ıd 1' 
sokağa atılmıştır. Sabri •e ile birlikte Kara duğu ve göndereceği kitab- yon vurmağa ge tıili ;d 

Tahmil ve Tahliye idare· Fatmayı dövmüş, sonra da lar için gümrük resmi verip me bir genÇ ka 0 fl01 

sinde çalışan damadı Meh· belinden kucaklıyarak soka· vermiyeceğini sormuş, konso- mahkum etti. B13Y
3 

rf 
med, henüz pek genç olan ğa atmıştır. loshaneden şunu söylemiş- sa teklif. c.tti1e\85111s b~ 
karısını ve üç çocuğunu bı· Alnından ve başından ya- terdir. , - Bu ışı LaJ. 'fe!1lııı) 
rakarak hiç evine gelmeme- ralanan Kara Fatma hasta- Kitaplardan para ala- Kabul ~t~e ~· tiliO ~01 ğe başlamış, Kara Fatma da nede tedavi edilmiş alnın- cak kadar vahşi ve barbar 

1 
31 inci g•10 ~· :esece~~ 1 

evvelki akşam Mehmedin daki yara dikilmiştir. insanlar değiliz! ı nu bizzat elıl~.q~P:,:SW 
Sabriye isimli metresi ile ,.~~""'' ,.~ ,. .. " "'"''11''"" p••qııı•ııwı•"•r.t""'ırı""ı.P•~r.""'l'll'"" "''.'ll'P"•ıı P"'ttll'""""'""I .., • 1•nııı ~11'!.'llw•ıın•nııı"''"" "'''ll:ll'!.'l:l''"~P'"'" ı•"ıııı~···~ ..ı: ~ııı~ 
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damadını Sabriye ile bir ara- "":\! ' ' z l p l rı 
da rakı içer vaziyette görünce c~ l ga ar e e 
yok m~?"dEvd:tç ~~8.:"u'ğ:: ı:~ '' tıılf1111l' 
-E;ı zen.gin ·İisa-n • n ...,.. f+l En nıodern ve en son sistenı usulle f urunJannıış ye kurul 11 ıııfl 

~ r+1 · · <l ı ı ı · · ı · <l "' · · z ço { Arapçanın en zengin lisan [t] ıçın e ıa~arat yaşatına:r., şe <: itli Gttıyen egıştırnıc ., 
olduğundan bahsederler. Hal· ~5 ınüddet en ınodern konforu tenıin eder 
buki arapçadan daha zengin "~ı " • 0 

bir lisan vardır. Bu lisan r:] V R Z, TA ANL 
çincedir. Lisan mütehassı~- ı ~~ z l k 
nazaran Çinde tam 41,000 t;,-.,ı; 
kelime vardır. Fi\kat Çinlile-

NI 
'def1 larımn yaptıldarl tetkiklere ,~f~;1~~ l ga ar e er 

rin en alimi dahi 7000 keli- 1[•] YA P T 1 R ı N 1 Z .Af1' 
meden fazlasını kullanama- [+~ ~~,,.., ~ 
maktadır. ~·~~~Jt;ı:ı;ıır;cı:.;:ır.;ıı~'!!'ll~;ı;' 1ı;.ıııı;ıı1;11~•ııı 1~1:·;.ııu.e,:ııı;ıı:ıı;ıı ~"~ıı;t.~~.r.;qn;ııı;~ıı!;. ~~ıı~, ,,d J·tfİ ı 

t~ ıı.uıı;rı,;;ı:ıı....ı: h .. ı ~ ı h~.ıııı;.;;.ıı ı.i:ııJ • to..ıı lııuıd lıuıd ~, .. ıJJ lı...ıdlııWıt!lıbiitlbo;-;fıllı,,dıJlUı"'11lıı"'d'ııidılllh:9 lııMı:Hı;'dlfudJ!ıbdı bııdı!lıiMl!l•iMdfllı;.ıt: (Dlıt .A.' 
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Gecede O cinayet .... 
l(orku Ve Heyecan l~on1anı 

-3 

~1üdür arka<laşfarını selanılıyarak çıktı 
Bunların öldürülmüş şartları Çünkü hepsi de öldürül-

bep aynidir. Tom Barkey de, düler. 
otuz dokuz maktul gibi ev-

!erinden esrarenğiz bir tele
fon haberi çıkarılmıştır, ter-

tib edilen pusuya düşürül
müş ve katledilmiştir. 

Telefon ~den bu adamı 
henüz bulamadığımız gibi, 
maktüllere telefonla ne söy
lenmiş olduğunu da anlamak 
mümkün olmamıştır. 

- Hem de katilleri meç· 
bul kalmak üzere. Yalnız 
cesetleri sokakta bulunmuş· 
tur. 

Çok asabi bir hal göster
mekte olan Eloyugrs masaya 
yaklaşmıştı ve yumruğiyle 
masa üzerine şiddetle vurdu: 

- Şeytan çarpsan bütün 
bunları, şimdiden yeni şeyler 

öğreniyoruz ! dedi. 
Üç polis amiri ve müdür 

kendisine hayretle baktılar; 
Elsgurs sözüne devam ede
rek: 

- Bu kağıdda isimleri 
yazılı olan kırk maktul bizce 
meçhul kimseler değillerdir. 

Bunların hepside uyuştu
rucu maddeler ale) hine 
çalışmak için kurulan bir 
kuliibün azasıdırlar; ve yarın
dan itibarende faaliyete ge· 
çecekler.dir .... Dedi. 

Elsgurs'un bu mütale2sı 
salonda mevcud dört polis 
şefini bir an için adeta don· 
muş bir hale soktu. Nihayet 
Kramer: 

Bu söylediklerind~n!. 
emin misin Diye sordu. 

Elsgurs c-evap vereceği yer 
de, kırk kurbanın isimlerini 
havi listeyi alarak, Dru De
vona da bir gazete verdi. 
Gazetenin dördüncü sahife· 
sindeki bir kısmı gösterdi 
ve: 

- Ben listede bu gece 
öld:irülen kırk zavallının 
i~in.Jcı ini okuyacağım. Sen 
de ga ~etenin bu kısımdaki 
isimlerle karşılaştmlmış. Jju 
gazete yarm faaliyete geçe· 
cek olan uyuşturucu medde
ler alehtarı klüp heyetinin 
ismini yazmaktadır. Dedi. 

Devon titrek elleriyle ga· 
zeteyi aldı ve arkadaşının 
listeden okumağa başladığı 
isimlerle gazetedeki kulüp. 
mensuplau isimlerini muka
bele etti. Ve beş da!iika 

sonra, E1sgurs'un iddiasının 

tamamile haklı olduğu anla
şıldı. 

Smit: 
- Ben artık gidebilir mi

yim? ittihaz edilmiş tedbir
lerin yeni vaziyete göre tak
viyesi lazımdır. Çünkü bu gec 
maktüllerin hüviyetleri tak
riben tahakkuk etmiş demek
tir. Bu cinayetlerin, bu k ulü
bün faaliyete geçmesi ile 
şiddetle alakadar bir veya 
birkaç kim~e tarafından ya
pıldığına artık şüphe yoktur. 
Şimdi bu alakadar veya ala
kadarların meydana çıkarıl
ması meselesinin esasını teş-
kil ediyor. Dedi. · 

Elsgurs: 
- Gitmekte tamamile ser

bestsiniz.. Yarın öğleyin yeni 

. . b' bı ol "~ 
ttcclerı ıze, 111• 

ederim! dedi.. ıırk•d'~ Ç)~~ 
Müdür s:nıt od'" ~~ 

k sa1° deıı 1 
selamla yara. ""el ,ıı) ~ 

k (er• e so" f& 
Aya ses d bB dıJ• t 

vetli olarak du;uıııY~11,~ ~~ vaşlayarak otlaJ1d 1'İ 50~ 
az sonra Sk e~ 
kezi binasında 
hasıl oldu. 2,,., cf 1~ 

- . ~~l ~ 

Ç ı ·ı ~joirJı ·ti" '~t 
e ı ' ~ .. SıJJı " ··d .. ,u , de"·~ 

Polis nıu u ·ıdiğ1" ıı'i?t' ıA 
• . ıcesı deÇ ~~~ 

seslerının ·ye " lıJf1 ,.,l 
.. sanı bıl l'''M 

nüz uç. efinİ11 1'sPı 6') 
dört polı5 ş 0dıt ı.jr $ 

yan v 
salonun ıdı \le (#f) 
dan biri ııç• •sı 
ı>eyda oldU· ( f>.t'tr. 
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WDoktorr 

M. Şevki Uğur 
Dahili hastalıklar n1ütehassısı 

~t~loıariyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını 
İtib •abah saat d ... :tuza kadar ve öğleden sonra birden 

•ren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. 

••Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memduhun labrotu· 
lı karşısında 36 numaralı muayenebanesinda. 

~•lbAkciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, zayifJik, 
hastalıkları, mide, barsak ve böbrek hastalıkları J 

• • S. Ferit Eczacıbaşı 
SULF ATO KOMPRİMELERİ 

En saf '-';ulfatodan yapıln1ıştır 
Hazmı kolay tesiri 

çabuk ve kat'i. 
Şekerli şekersiz ola

rek muhtelif zarif 
ambalajlıdır. 

En iyi neticeyi 

FERiT 
Sulf ato kon1pri
ıneleri kullann1ak 

22 Temmu1ı 

~*******~**~*:*****~*~~*~ 

S Elhamra T~ı. ! 
i ldare•inde Milli Kütüphane si:~?.3 & 
U Bu gün ı 
U İki büyük fÜm birden I 

~~~~ı~~~~~ 
' >+ la alırsınız. 

lzmir ~u~ı~.~~!!~ucatı ı Markaya dikkat 

~ 2 - SiLAH BAŞINA .. i Anna Bella • Victor F rancen ,. 

~ DuhuliYe 20 kuruştur. ! 
Halkapınar Kunıaş Fabrikasının ~ ~ferkez depo: Hük.tınıet caddesinde 

SaiJ:r:;ıayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar, ı TOPTA~ifa Eczane~~d~!ırnNDE 
41( 4 de Silah başma 6 da Buhran bitti 7,30 da Silah ~ 
41( başına 9,30 da Buhran bitti Mı 
t( ~\ 

1 Zarif 1 ·d::!c*:t::H:**** ****~***,.***:ıc 
D·O TOR ~ 

~~:,:m~~~:w:~:\ClA=:W:U~~~~~~• 

8. . Satış yeden ~ i( )t 
~.11nci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. i +< A. K---aı Tonay ~· 
•ınar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu ~;) Bakteriyolog ve bulaşık, · salğır. ~ 
'~~(~~~~~~~~ f:( hastalıklar mütehassısı )(. 

icenler 
' 

bilir 

1 

~ - . -
d'.\· eş'enı·r. h t k. . I h 
"lh-.• zı, ava ınızın zev tnı. sı 1 atınızın ..•• s J \t•• ltrette korunmasını temin edecek ancal< 

't-.~ksel, Kabadavı ve Billur 
' darıdır. · 
~u---====~=~ 
~ l'ON TÜRKİYE Menemen 
~.,~ğurdunu alıyor 

~ ıa \' 
),trı ~oi e terniz sütten imal edilen Mene-
~-~llltı ,ur~u ve halis taban ve şekerden 
"1 ~lıdan e er helvasını Menemende Etem 
~, "t ıibi alınız. Döğünler için baklava ve 
ttt ~•buı e~~t~ılarda yapılır. Hariç içn sipa
Şth~ ti, 

1 
ılır. Toktan ve perakende satış 

)'tıt l\.e rn 1 nıarkasına dikkat. Menemen 
~çurn;!e:addesi No. 21 helvaci ve 
... ~ Nanılı. 

~k kirlı ve müşterisi bol 
~--d, 0 bir lokanta 
~, il le le •oıanağa suyu bu- : ile birlikte satılık ve kiralık
\~li)llli:~~raltının en işlek tır. İstiyenlerin Kemeraltında 

) lok ır lokantası olan ( 62 ) numarada ( Bolu ) l-0-

Basmahane istas}onu ka şısındnki Dibek sokak ba~rn- ~ 
f( da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabab saat 8 den )f 

akşam saat 6 yn kadar lınstalannı kabul eder. )t 
+c Müracaat eden ha ta\ara yapılması lazımgelen sair f( 
.C tahliliit ve mikroskopik muayeneferi ile veremli hasta- f< 
t( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- ;+ 
t)( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )(. 
~ M 
t<~:W::W:)l:Jl::\C:W:'PJ:J;~~ı:n:~~~,,:~~~:n::w::v:>t 

ll!!!.'ll~P"."lf~~~~flf"qfU~•v~:~~~~~~:. ~~~~~~~~~fll!"I 
ı.:."ııı~ıı:'ııu~~ı~ııı~ı:.dıu:ıı~ ~~~ .. &~ı~ıııııı~~.~~ ;:.~ıı::.,~ı.:.-b:ı.~ 
~~ ~~ ro Fenni sünnetciler c!l 
~ ı~ ~ l 

" i ~ Çok senelerdeoberi •1 
t.;;.ıl " 
'f"tTi İzmir ve mülhakat n) r;1 vilayetlerinde küçiik r•] 
[t] kasabalara varıncıya [t} 
~,-, ~ :\ 
~ kadar yapmış olduğu , " , ~•ı 
t•.J ıı kk ağrısız ve fenni sün- [t.l 
~ -ı.a l netlerde halkça şöh- · [+) 
•l ~~ 

. ~ . , ~ -.,· ~-

" Fil başı,, markalı " Türk çamaşır çividi 11 çamaşırlara 
parlak bir beyazlık vermektedir. Saftır ve içinde çamaşırla· 
rınızı yıpratacak muzir bir madde yoktur. Lele ve dalga 
yapmaz. Eski çamaşırl rı adeta yenileştirir çamaşırlar uzun 
müddet beya2hğını muhafaza eder. Bu çivid ile yıkanmayan 
çamaşızlar beyazlığını kaybedib sarımtırak bir ıenk almak-
tadır. Türk çamaşır çividi suyun dibine çökmez. Boya kuv
veti piyaçadaki diğer ecnebi markalı çividlerden bin kat 
daha iyidir. Bu çivid ikramiyeli olub senede iki defe zengin 
eşya piyangosu vardır. Her on küçük kiğıd iç.n bir bilet 
alırsınız. Biletler ve ikramiyeler depomuzda verilir. 

9 Eylfıl Baharat deposu Balcılar No. 198 Telefon 3882 

TERZi 

Mehmet Zeki 
~ ... 11 re.t kazanan meşhur sünnetçi üstad • ~ 
1~ bay Hakkı Darcan Kestelli caddesin- Alı ı~~ l(emeraltında Hlikün1et karş.sında 
~."f deki sünnet evini bu defa Emirler ··~ .,.. - -· 
t.-ı çarşısına nakletti. Bütün lzınir ve mül~akatn~.m mu~!e- :1 ~~~~relri~ aE?!JaB:IB 
~ rem ve sayın halkına çocuklarını feonı ve agrısız sun- ~ ~M D •kk t 1 
~ net ettirmek isti yenlerin Emirler çarşısında sünnet evi- ~ ~ azarı l a e 
~ ne ~ünnet ettirm~leri kendilerinin . ve çocukları~ın seli- ı-•l ~ 
ft! metı namına tavsıye olunur. Emırler çarşısı sunne•evı .~ ~ . . .. . . . 
[•J Bay Ali ve bay Hakkı Darcan •l :!1 Izmır 6 ncı Arsıulusal Fuvarına ıştırak ı 

ıı~ ...::O ll'!:.'llfll~~~~!"~~~~~~~~~l~~~fJ'!'IJ·I~~~ ~ d 1 1 I" h. 1 . :ı.~ ~.»:ıı~ ~ıı~bı~~~~~~~~~~~~~~~bı-:u.~ı:.ı~ ~ c ece c re c an1 sever pavyon sa ıp erıne: 

~ Pavyonunuzun Boya, Yazı, Resim. Dekorasyon ve il 
~ Elektirik işlerini temiz, ve ucuz bir şekilde yaptırmak 8 
~ ayni zamanda menfaatınızı gözetmek istiyorsanız: ti 
~ BALCILARDA NO: 121 de BOYA TIC~RET 11 
~ EViNDE CAViT TÜMER, NiYAZi OZAN ve ti 
~ arkadaşlarına lütfen müracaat edersiniz... a 
~ z 
~M~~~~~~~~~~~~~~~E~~~~~ss~a 

Aydınlılar Okusun 
l~eldan1 değil bir hakikat 

Bakkaliye ve mısırcılığa ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, 
pazarlıksız aldanmadan ala- cağını7 yer: 

Aydın: Gazi Bulvarı No. 20 Bakkal Hüsnü Tnkel ve 
oğlu Hilmi Tükel ticarethane.sidir. 

Bir tecrübe bin şey öğretir bir tecrübe ediniz ... 

~~Ea~fi~~~~sıı~re1~ilam 
t•l 

~ılı~~Mı~6~~~·t66AAAA~~dlmıdllb: ~ TA yy ARE: TE\~~?N 
1 Ressam - Dekoratör : ~ Bu haf ta iki çok güzel filın birden 

~ V d • Af f ~ m Bir sevgili 4 delikanlı : na rı ama = ~ Jenny Jugo ve Teo Shal tarafından çevrilen Alman 1 
~ 9 ~ Sözlü, şarkılı ve danslı büyük komedi 
! Istanbul ve Münih Güzel Sanatlar Akademilerinden it ~ • K A R y O K A 
'iE!ll mezun muallim ve Dekorasyon mutahassısı ~ m 
! Fuarda Yaptıracai!ınızs fi ~ Tekrar edilmesi için binlerce kişinin müracaat ettikleri 1 
~ "' ~ şaheser film 
d - PAVVON iNŞAATI a. m Fiyatlar 15, 20, 30 kuruştur ~ 
fi ~ DEKORASYON ~ ~ - CY. 

: PLAN - RESi M i ~ SEANSLAR 
~ ve bilumum tesir .. '; kabul eder • ~Her gün 16-f9,35 Bir sevgilı dört delikanlı 17,35-21,15 

~t -ı.tntaıı bütün ta· kantası sahibi Bolulu Meh-
edevatı ve biPıt1 med ustaya baı vursunlar .. 

fi ADRES - ELHAMRA SINEMASI E; ~ Karyoka Cumartesi Pazar günleri 14 de Karyoka . ···~·····1··1'19'1111QllP.99Q811'"••'••••• ~BBBBiU!JEE-iEEE 
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Spor işinde şahsi emeller 
peşinde koşma yüzünden 
kıymetli bir sporcuyu daha 
kaybetmiş bulunuyoruz. Va
hab kendine yapılan bereket
lerden müteessir olarak Pa
rise hareket etmiştir. 

"Ffe,, arkadaşımız Vahabı 
kaybetmemek için ilk çıktığı 
günden beri neşriyat yapı
yordu. Vahabı kaybetmemize 
sebeb olanlar bu vaziyete 
sevinsinler bakalım ... 

---.ıııı~a.,_ __ 

General Ali 
Hikmet isti

f~ etti 
1'1illi takım İsveçlc 

çarpışacak 

i~tanbul 21 - Tükiye id
man cemiyetleri ittifakı mer
kez heyeti reisi general Ali 
Hikmet istifa etmiştir. 

Olimpiyadlara gidecek fut
bolcularımız ayın 14 inde 
Berhnde İsveçlilerle çarpışa
caktır. - · ......... _ 

Buz daiına 
700 Obüs atıldı! 

Obüsler, mermiler sadece 
tahrib ve harb aleti değil
dir; bazı, bazıda sulh ve se
Jam et için vasıta olurlar ! 

Şimal denizlerinde görü
nen büyük bir buz dağının 
Atlaz denizine inmek üzere 
olduğu haberi deniz sigorta 
şirketlerini telaşa düşürmüş
tür. 

Bu seyyar buz adası, ·At· 
las denizinde bir vapura. çar
par ve büyük felakete sebeb 
olabilirler. Bunun için siğorta 
şirketlerinin talebi ve mas· 
rafı ile bir Amerikan 
kravazörü bu seyyar buz 
dağına büyük çapta 700 
obüs atmıştır. 

Bu obüsler, dağın parça
lanarak zarar bir haJe gel
mesini mucib olmuştur. 

---c.:. c---
300 Metre 
derinlikte 
tetkikat 

Fransada 300 metre yük
sekliğinde Eyfel kulesi oldu
ğu gibi İngilterede de 300 
metre derinliğinde muaz~am 
ve geniş bir kuyu kazılacak
lar. Eyfel kulesinden hava 
ahvali tetkik edildiği gibi, 
İngilizlerin bu kuyusunda da 
jeolojik ahval tetkik edile
cektir. 

Mes'ud yuva 
Geçirmekte olduğumuz şu 

buhranlı yılJarda bir aile 
yuvasının mes'ud olarak 
yaşaması tasarrufa riayetle 
olur. tasarrufa riayet tuha
fiyeye ait her ihtiyacı ucuz
luk ~ergisinden almakla 
mümkün olurr. 

Çünkü ucuzluk 
.. 

sergısı 

tftalkıa Seıl t 

2000 kişi öldü l panya 
ihtilali büyüyor 

lstanbu) 21 (Özel) - Is- ı ehemmiyetini göstermekte- ı de işgal etmiş bulunmakta-
panyadaki kanlı ihtilal hşdi- dır. isyancılara iltihak eden dırlar. Fakat Lizbondan ve-
sesi gittikçe büyümekte ve birçok generaUar ve zabitler rilen haberler bu haberi ya

tevkif edilmiştir. Henüz bir 
çok korkunç bir şekil almak- kaç şeh;r asilerin elinde bu- )anlamakta, hükumetin vazi-
tadır. lunmaktadır.I yete hakim bulunduğunu, 

ihtilalin devam ettiği gün- Londradan alınan haber- donanmanın tekrar hükümet 

22Te~ 

Tire - İzmir Yolunda Dün Bit 
Kaza Oldu, 2 Kişi Y arataııd!,. . ,e 
Dün sabah Tire - İzmir Hüseyin işi ilerJetınıŞ • bit 

yolu üstünde büyük bir oto- büsten kendi arah
89111 

mobil kazası olmuş, iki yolcu kaç müşteri almış.. buııd•ll 
ağır surette yaranlmış ve Hasan Hüseyin "r'•tle 
yolcular muhahkak bir ölüm- sonra arabasile son subil b0' 
den bir tesadüf neticesi kur- hareket etmiş.. OtolJJ.

0 1'ışl•' 
tulmuşlardır. yük bir sür'atle asker~rad•kİ 

Hadise şöyle olmuştur: sını geçtikten sonra ınıf fe 
telefon direğine çarPoııııur 

Hasan Hüseyin isminde bir d e 
şoför 85 numaralı kaptı kaç- büyük bir müsa edll ıard•ll 

tur. Bu esnada yo cu ral•O' 
tısiyle sabahleyin Tire taksi iki kişi ağır surette ya ~eo' 
yerine gelmiş.. Kaptı kaçtı- mıştır. Diğer yolcular J gilf 
nın içinde dört yolcu var· dilerini dışarıya atar• 
mış.. halle kurtarmışlardır· . yı' 

ler esnasında iki bin kişinin leöe göre asiler İspanyanın emrine geçtiğini bildirmek-

1 ölmüş bulunması hadisenin idre merkezi olan Madridi tedir. 

. ·ştıf· 
Hasan Hüseyin orada bek- Şoför tevkif edılıJJI . ,ıu· 

Jiyen i ıd numaralı otöbüsten ralılar Torbalıda tedavııcul•f 
kendi arabasına adam kayır· na alınır.ışlardır. B~ YJııııi!l oooooooooooocoooooooooooooooooooo 0000 

Hindistanın 
• en zengın 

mihracesi 
-Baştarafı 1 ncide-

Mihraceuin hususi hayatı 

şimdiden bütün İngilizlerin 
merakını uyandırdı. Hindu 
mezhebinde olan mihrace 
Kşatriya askeri sınıfına men
suptur. 52 yaşmda olup 
mezhebinin icabatına gayet 
sıkı bağlıdır. 

Ö flfünde bir defa et ye
memiştir. Mezhebi et yeme
ği şiddetle menetmektedir. 
Hatta tavuk ve yumurta gibi 
uzvi maddeleri bile ağzına 

koymamıştır. Tütün içmez 
ve içkiyi ağzına koymaz. 
·yegane iştiği Hindistandan 
damacanalar içinde taşıttığı 
Ganj nehrinin mukaddes su· 
yudur. 

Her türlü meşrubattan 

içtinap ettiği gibi eğlence
lerden de haz etmez. Tiyat
ro ve sinema en sevmediği 
şeylerdir. Yegane eğlencesi 
polo yani at üzerinde çomak 
ve tenistir. 

Piyano, org ve keman 
ve diğer Hindistanın telli 
musiki aletlerini çalar. Çok 
kitap okur. İogiltereye ge-
lirken beraberinde bir kaç 
sandık kitap getirmektedir. 

Alafranga elbise giymez 
Merasim günlerinde giydiği 
baştanbaşa mücevherat ite 
müzeyyen elbisesini v~ pır

lantalı sarığını dahi berabe
rinde getirmektedir. 

Yediği sırf sebze olduğun
dan otelin mutfağında mihra
cenin hususi iki aşçısı ıçın 

ayrı bir yer hazırlanmıştır. 

Bunlar hind usulünde sebze 
yemekleri pişireceklerdir. 

Misore'un hükiimdarı Hin
du mezhebinde olduğu halde 
Divan denilen başvekili müs
lüaıandır. Bu zatın adı Me
yoza İsmaildir. Her sahada 
beraberce çalışırlar. Fakat 
yemekte ayrılırlar. Çünkü 
başvekil müslüman olduğğn
dan etli yemekler yemekte
dir. Halbuki Hindu mezhe
binde etin yenmesi değil 

sofraya gelmesi ve diğer 

yemeklerle temas etmesi de 
haramdır. 

M ysore mihracesi valde
ıinin vefatından çok müte
essir olduğundan sıkıntısını 

def için logiltereye geliyor. 
Fakat Avrupa usulü yemek
ten, ziyafetten, eğlenceden 

çekineı( bu hükümdarın ln
ğilterede nasıl eğleneceğine 
herkes merak ediyor. 

Boğazlar 
Meselesi 

-Baştarafı 1 iocide

için genel kurmay başkan
lığı maraşal Fevzi Çakmak 

ayrı ayrı ka şıhk yerine bu 
t'!şekkürü bildirmeğe Ana· 
dolu Ajansını .tavsit etmiştir. 

ORDU Ç"°'NAKKA LEDE 
Çanakkale, 21 ( A .A ) -

Saat 12 de kahramanlar di
yarı olan Çanakkale şanlı 

Türk ordularının kara, deniz 
ve hava kıt'alarını kucuğın· 

da tutmakta ve çoşkun bir 
heyecan ve sevinç içinde 
emsalsiz tezahürat yapmak
tadır. 

RESMİ TEBLIG 
Ankara 21 (A.A) - Resmi 

tebliğ: 

Çanakkale ve İstanbul Bo
ğai ları mıntakasında şimdiye 

kadar mevcud olan gayrias· 

keri mmtaka kaldırılmış ve 
bu mıntaka Türk ordusu ta
rafından 21 Temmuz 1936 
Sah günü öğleye kadar fiilen 
işgal olunmuştur. 

DELEGELER MONTRÖ-
DEN AVRILDILAR 

Mootrö 21 - Boğazlar 
konferansı delegeleri birbiri 
ni müteakib buradan hare-

ket ediyorlar. Fransız, İngi
liz ve Avusturya delegeleri 
dün akşam gitmişlerdir. Lit
vinof bugün hareket etmiş

tir. Titülesko daha birkaç 
gün burada kalacaktır. 

İzmirdeki 
Şenlikler 

- Baş tarafı 1 incide -

nızdaki lokmanın yarısını 
yurd için sizden alabiliriz, 
fakat sizi asla esir ettirme
yiz. Huzurunuzda buna söz 
veririm. 

Sürekli bir şekilde alkış
lanan bu veciz ifadeden son
ra süel muzika cumuriyetin 
onuncu yıldönümü marşını 

çalmış ve halk bir ağızdan 
tekrar etmiş ve mi'inge ni
hayet verilmiştir. 

Düu gece şehir baştan 
basa elektriklerle donatılmış
tı. Şehrin muhtelif yerlerinde 
zafer tankları yapılmıştı . Ge
ce halk, mektepliler ve as
kerler tarafın dan büyük bir 
fener alayı yapıldı. 

ğundan mihrace muhteşem 
bir hayat sürmekte para ci
hetinden sıkıntı çekmemek
tedir. 

Açık Mektub 
- Baştarafı 1 incide -

cegız. Ziyan da etsek bu 
kağıd bahahlığının yüzünden 
batacak da olsak, Türk sa· 
nayıının bu büyük başarış 

ve hamlesi karşısında sevinç 
ve gururumuz d aha artacak 
heyecan ve iftiharımız daha 
coşkun bir hale g tdecektir. 

Biz, gazete kağıdı derdi, 
kendi derdimiz olduğu için 
ve sütunlarımızı daima hal
kın hak ve meııfaatlcrine 

ayırdığımız için bu sütunlar- ı 

da kendi derd ve sıkınt ı mızı 
yazmağı halkın hakkına bir 
tecavüz sayıyoruz. Gazete 
kağıdı sıkıntısı bir şeker, bir 
tuz ve zaruri herhangi bir 
ihtiyaç meselesi olmadığın

dan bunu dilimize dolamağı 
tuttuğumuz mesleğe uygun 
bulmuyoruz .. 

mak istemiş.. Şoförler ara- başka bir makine ıle 
sın(la münakaşa başlamış.. getirilmişlerdir. 

---------- - - ·--------
Almanlar gizli e gizliye 

silah anıyo lar 
Mevvs ChronicJe gazetesi, 

Almanyaoın gizli tcslihatma 

dair çok heyecanlı ha herler 
ihtiva eden bir yazı yazmı ş-

tır . Bu gazete, fabrikalarda 
ve i n şaat tezgahlannda ça lı -

şan amelenin bildiklerini söy
lemekten kat'i surdte mene· 

dildiklerini, hatta evlerinde 
bile göz hapsine tutuldukla-

görmektedir. bLlrl 
• J-lafl1 ,. 

Bu gazetenJD de )' 
civarında Rhanenberg s\'oo0 

h istıı ; ·ti 
pılan yeraltı ava fsilll 

d · ~ · ta il 
hakkında ver ıgı yer' . 
göre tayyareler bu çı~ıır 

· ve d' ı istasyonuna gırer . 0 
keıı sıkı sıkı kapalı ~r Y" Oi 
konulmaktadır. Bı:ı ~· 8 od" 
tayyare sığabilmcte ır· 11rıı•s kaP' ı.ıe 
nın kapısı kapanır elaıleı- , 

rını ve bu suretle Hamburg, motörler harkete g tertib' 
Stettin, Breme, Kiel ve gazlar bir vantilatör 50ııt1 

Königsberg gibi şehirlerdeki tile tahliye edildik_~:ıar•~ ( 
endüstriyel faaliyetin içyüzü dış kapılar otomatı 1ııf 
· ı· l b reler, ı.J gız ı tutu a ildiğioi söyliyor. çılmakta ve tayya ı. "' ~ 

B h. 1 k arfll\' d·• ' u şe ır erde, seri halinde Jar üzerinden ay ın• " 

İşte bunun içindir' ki biz 
her günkü makale ve fıkra
larımızı gene milletimizin 
derd ve ihtiyaçlarına hasru • 
vakf ederek, Atatürkün Tür
kiyesinde ve onun daima 
muvaffakiyete, her ze: man 
zafere ulaştıran işaretile en 
büyük mucizeleri gösteren 

tayyare ve denizaltı gemileri almağa ihtiyaç dı;::\',1•0' 

ıJ~~~ 
J 13 vaşında 100 sen~; 

· siz İsmet fnönüne, bizim bu 
derdimizle uğraşması bizim bu 
derdimize bir çare bulması 
için, bir kerrcye mahsus 
olmak üzere baş vuruyoruz .. 

SıRRI SANLI 

Gazete kağ dı 1 

fiatları neden il 

yükseldi? 
Gümrük tarife kanununda 

9 kuruş resme tabi tutulan 
ve gazete kağıdJarını ihtiva 
eden maddenin bir kararna
me ile resmi 6 kuruşa indi
rilmiş ve fzmit kağıd fabri
kası faaliyete geçince resmin 
tekrar 9 kuruşa çıkartlacağı 
tasrih edilmişti. Sonradan 
ikinci biı kararname ile ayni 
kağıdların resmi 3,75 kuruşa 
indirilmişti. Evvelki akşam 
gümrüklere gden gelen bir 
emirle İzmit kağıd fabrikası 
faaliyete geçl iği için tarife
nin bu maddesinde zikredi-

.., len kağ dla• dan 9 ,kuruş re
sim ah ması bildirilmiştir. 

Cümrük başmüdürlüğü bun· 
dan c~vel resmi 3,75 kuruşa 
indirilen bir kararname var· 
ken bir emirle kararnamenin 
hükümden saldt olamıyaca
ğını gözöoüne alarak bu 
hususta Vekaletten yeniden 
talimat istemiştir. 

Boga küreşçisi bir kız beri saıb1' 
ispanya gene günün mese- dBJJ' 

leri oldu; müthiş bir isyan . yapan a . ıJS~ 
k t·1 . B tesı, . ,~ 

a ı ve cınayet var. u Bir Londra gaze b'ris•~ 
memleket esasen tuhaf bir ömürlüler arasında d:o b ~ 

memlekettir. Kandan kokrmaz Kalküta da 100 sene ,poı' 
ve yılmaz, eğlenceleri bile saatlik ve postacıh~trr. ~ 
kanlı ve vahşiyanedir. ta olduğunu yazınt20 y•f1§d 

lsbanyalıların en ziyade Bu adam bala 27 ço'" 
zevk buldukları şey, boğa ve dır ve sağ olarak 
insan döğüşüdür. Hele en vardır. ve 
azğm bir boğa önünde güzel o üm şuaı f 
narin ve nazik bir kadnı bu-
l 1 ı k s· Da~B bİ' unursa spanyol arın zev ır . ı·ode bİ' 
ve keyfine nihayet olmaz. 1 -ırJl Jıs 

Hanri Flcr ~ ·5koP ~I' 
Son zamanlarda ispanyada S f raP51 ııı" ., Fransız an . y•P ;çJ 

Kooçita Çitran isminde bir .. 1.. 31 
makinesı 1 ... 8d ,oı 

o um şu ına~"' oıt 
kız boga güreşçisi tü e ıştir. meşğuldür. Bu l)areP ı ıııl'' 
Bu kız, en azğın ve kuvvetli Marten Y~t .ve Ap:ıeıi1'" 
iki v~ üç bogaya karşı dura· isminde ıkı tır· 1of1~ 
bilmekte ve .. Ancak 13 ya- 1600 dolar alınış dar f~ d~ 
şında bulunmaktadır. Bu iki serın•Ye jşler•~r 

"l"" şuaıcısıoın l r ol' JJ' 

Nobel o um ııııŞ a t " 
memnun kalroa ..ıiıt' 

h
' taZV" I 

lar ki aley ıne (J_~ 
Sulh 1'lükafatı Kinıe vası açmışlcrdır· 1 r b"~~ıO-

v ·ı k ? h~kifll e ·.:11 ,,. en ece . Fransız, a. d ett11' 0 01 

Sulh mükafatının ne bu da bir yılanı ıca uı'"t'ı 'b~ 
. iyle . ,., e ıe' 

şuaı ma ınes bi1'•" jŞ sene, ne de ilerideki senelerde 
Sinyor Mussolini veya Fürer 
Hitlere verilmiyeceği tabii 
dir. Fakat bu sene, ilk defa 
olarak sulh mükafatı bilfiil 

d .. .. t" r· fakat .. ,ıl'eıJ' ~ 
UriljUŞ U • •f gO st ( 

tecrübeyi ka 1 ı9' ~,r' 
ve 1600 fraııı'~ioe 

.. d pille 
ziyanla ~ e ıf 
vermişlerdır. .Keı11 

devlet idare eden iki adama . . lcı a ıv el' 
verilecektir. İzmir İkıncı et~ t' 

Bunlardan birisi Sen Do- luğundan : dolı>'1 ~et#, 
Bir borçtan btl ~·' ~ minik Cumhur resi Ceneral 

Trugillo diğeri de Hayti 
Cumhur reisi doktor V ensan 
dır! 

Bu haberin Fasiştler ve 
Naziler arasında suktu ha
yale sebeb olduğu söylen
mektedir. Çünkü sulha en , 
ziyade hizmet eden, küçük 

ıuouP ·pe ,,,ıV 
ce hacz o 'lfllesı r'" ~f 
paraya çevrırfil ciıt1eııııı' <' 
verilen muhte 

1
91 ~ 4 15~~1 

birinci artır~a.. ss't ll~&ı te' 
guııil ;,.ı t sf ~ 

936 cu.ın.a ıoıod'" co"' 10' 
kıymetını bu ~5 de ıc' 
ikinci artırıll3 12 e&e :,;~ 

ucuz ve muhayyer satar o· 
radan mal alan hem ucuz 
alır v~ hem de aldanmaz. 

Hususi varidatı senede iki 
İ buçuk milyon İngiliz lirasına 
. (15 milyon lira) balia oldu-

Fakat men3up bulunduğu 
Hindu mezhebinin gayet sıkı 
olması her türlü serbestisini 
takyid ediyor. 

Bu soruya henüz cevab 
gelmediğinden gazete kağıd
larından 3,75 kuruş resim 
ve 5,25 kuruş ta muvakkat 
depozito alınarak muamele 
yapılmaktadır. 

· d evletleri hak aramaktan 
menneden kuvvetli emperya
lisf evdletler imiş ! 

si günü saa~jJııı&ı8~,liP;i) 
pazarında &ıodoıı ıtJ(J't11.~ 
nen satılncsı. 11rtıı>8 (~' 
oradaki ıne~ut· 
ları ilin olu 


