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sulhunu kurtarayım 
derken ••• 

. Hariciye Vekilimizin ziyafeti 
---~-=:---

Fransa'da çıkan günlük gazetelerden başka bir çok fenni 
ABDULFETTAH YAHYA PASA DiYOR Ki: .. 

. 
cmualarda da son zamanlarda lngilizlerin hava kuvvet-
'ne verdikleri büyük ehemmiyeti, bu yolda döktükleri 
sız milyonları gösteren yazılı, listeler, resimler neşret

ie başladılar. lnğiltere'nin bu husustaki baş döndüren 
akılları durduran faaliyet ve fedakarlığın, ileri sürdüğü 

Atatürk tarihi, bizzat kendi eserinin ve milletinin kendisine 
karşı~hbeslediği aşkın omuzları üzerinde intikal eylemiştir 

lh severlikle uygun düşmediğini müstehzi yazılarla ortaya 
n rakip matbuatın neşriyatına da tesadüf ediyoruz. 

giltere'nin vaktiyle Avrupa sulhunu temin etmek için 
Ptığı teşebbüsleri miskince ve korkakca bulan Ingiliz 
Plomatla:ı dahi bulunduğu halde yine bu mesleğinde de
nı etmege karar vermiş Ingiliz başvekilinin artık sabır 
tahammülünün nihayete erdiğini nazarı insafla görmiye

ği dünyada hiç bir devlet ve ferd kalmamıştır. 
Avrupa sulhunu kurtarmak için çalışırken Uz.:akşarkta 
ponyanın herhangi hlr hadiseden istifade ederek İngil
re, Fransa ve Amerikaya meydan okurcasına yaptığı ha
ketler gösteriyor ki bazı devletler etraflarındaki devlet 
~il~etleri gölgelerinden korkan esitier olayları sanıyorlar. 

Çınlılerle daha kozunu paylaşmak için onlara pek çok 
rler ~ök!ürecek, kanlar kusturacak s:ıvaşlara girmek 
tcburıyetınde bulunan Japonların bir de in iliz, Fransız 
Ameri~an milletlerini kızdıracak işlere girişmesi Avru-

da oldugu kadar Uzakşarkta da politika ve diplomasının 
. ettiğine ve dünyada iş becermek, ülkeler fethetmek 
·~ onu bun~ tehdi! etmekten başka bir hüner ve mari · 
tın kalmadıgına hukmetmek icabetmez mi ? 

SIRRI SANLI ...... -~-·••-Mee ... e•M•-•t ................ _ .................................... .. 

Bir haydutluk 
ş çocuklu fakir bir kadını 
Buca yolunlunda arabacı 
. Ahmet soydu 

. Evelki gece Buca yolunda [+) çocukla Çarşamba gunu 
r soygunculuk hadisesi ol- Konya vapuriyle Mersinden 
,Uf ve be~ gün evel Mer- geldim. Tabii fakir olduğu-
lıden İzmıre gelen ; beş ço- muz için ve lzmirin yaban-
klu ve mütekait 8. Cemil cısı olmamız dolayısiyle ab-
tı 40 yaşlarında Zekiye lamı ararken dilenci diye 
•zire ve namı diğeri (Fazi- bizi yakabyarak Acize evine 
) acize evine götürülürken götürdüler. Gece Darülici-
k arabacısı Çolak Hasan zedeki bir köpek çocukla-
rafından boğazı sıkılmak rımdan Yaşar Hamdiyi ısır-
. retiyle 38 lirası gasbedil- dı. Ertesi günü bunu hasta-
•ği Zekiyenin iddiası üze- !leye muayene ve yabrmak 
ile derhal Jandarma mer- Izmire indim. 
tz bölük komutanı önyüz- Çocuğu memleket hastaha-
şı Hüsnü Çetinalp tahki- nesine yatırarak dönerken 
ta vazıyet etmiş ve araba- bizi gene yakaladılar ve 
~hmet Yücel ile Seyfi Eşrefpaşa mıntakaıına gö-

rkın yakalanmıştır. türdüler. Burada ben muhtaç 
Zekiye dün başından ge- olmadığımı ve param bulun-
n bu acıklı facıayı bir mu- duğunu Ahmed ve Seyfiye 
rririmize şöyle anlatmıştır: söyledim, torbamda bulunan 
- Ah sormayın başıma parami da gösterdim. Ara-

tlen felaketi İzmirde bulu- bacı Ahmed "bu baş bela-
a ablamı eörmek ve bu- larını acizeye götüreyim n 

da yerleşmek üzere beş - Devamı 4 üncüde -

iSTER GUL İSTER AGLA 
··~&ME**S~~--~~e~~~EEB~~ 

Ankara, 19 (A.A.) - Bu 
akşam Hariciye Vekili ve 
Bn. Şükrü Saracoğlu tara
fından Mısır Hariciye Nazırı 
Abdülfettah Yahya paşa şe
refine verilen ziyafette B. 
Şükrü Saracoğlu aşağıdaki 

nutku söylemiştir : 
"Nazır hazretleri, Türk 

hükumeti ve millet adına 
şahsınızda dost Mısırın mü
messilini en derin bir mem· 
nuniyetle selamlıyorum. Bize 
asırların miras bıraktığı ve 
bütün Türklerin kalbinde 
yaşamakta ve daima yaşıya
cak olan tarihi dostluk ra-
bıtaları, ziyaretinizi bizim 
için iki cihetten kıymetlen
dirmekte ve sizi aramızda 
görmekten mütevellit sevinçi 
de iki · misli arttırmaktadır. 
Zira siz bugün burada, bu 
eski ve fakat daima g~nç 
dostluğun elçisi bulunuyor
sunuz. Dost milletin mufah
ham hükümdarının idaresi 
altında daima daha geniş ve 
büyük muvaffakıyetle tetev
vüç eden bir istikbale doğru 
mesut bir kardeşçe alaka ile 

Deliler altıllılan yenmişler ! .. 11111-----
. Bilbaoda benzerine tesadüf, edilmiyen bir futbol maçı yapılmıştır. Delilerden mürekkep 
ır takım akıllı ve tam staj görmüş bir atlet takımile bir maç yapmışlar ve maçı deliler 

2 kazanmışlardır. Maçı yaptıran asabiye doktorları şu kanaate varmışlardır : Deliler 
zan akıllıların yaptıkları bazı hareketleri yapmak kabiliyetindedirler. 
~u neticeden korkulacak bir şey varsa o da bazı futbolcuların bir maç kazanmak için 
hce oynamak mecburiyetinde bulunduklarını zannedebilmeleridir. Akıl doktorlarının bu 
l'leri galip çıkartan bir maça sevketmelerine : 

iSTER GUL iSTER AGLA . 
--------- --------------

takip ettiğini söylemiye ihti
yaç var mıdır ? Tfirkiye bu 
istihale ile muva'ti olarak 
kültürel iktısadi ve ticari 
sahada iki memleket arasın
daki fayd'alı ve verimli mü-

badelelerin daima daha ziyade 
inkişaf etmesini ve kuvvet
lenmesini bilhassa arzu eyle
mektedir.11 

Kadehimi Majeste Kral 
Birinci Faruk'un şerefine ve 
dost misafirin refahına kal
dırır ve sihhatinize içerim.,, 
Bu nutka Mısır Hariciye na
zırı Abdülfettah Yahya Pa
şa aşağıdaki nutukla muka
bele etmiştir : 

"Mısır Krallığının Hariciye 
Nazırı hakkında gösterilen 
hararetli kabulün bana ver-

CiN .. 
başkumandanı 

diği şerefin değerini bütün 
ehemmiyetile hissetmekte
yim. Tarihin geçmiş devir
lerinde iki memleketin mu
kadderatını birbirine bağla-
mış olan büyük hatıralar 
d~layısile daha mütezayit 
bır kuvvetle tezahür eden 
bu dostluk hissiyatının şah
sımdan ziyade Mısır mille· 
tine müteveccih olduğunu 
biliyorum. 

Bugün, geçen sene Tür
kiye Hariciye vekili tarafın
dan Kahireye yapılan ziya
reti iade ederken bir dost
luk vazifesinden daha fazla 
birşey bir dostluk f arazisi 
ifa ediyorum. İlk düşüncem 
harbin ferdasında üzerlerine 
aldıkları büyük vazifeye kar- 1 
şı ne kadar merbut iseler 
bu derecede de ehli bulu
nan bir avuç dostu ile Tür
kiyeyi kurtarmış ve enerjik 

AbdülfettahyYahya Pata Kral 
Farukun dayısı Sabri Pap 

ile beraber 
\ bir irade ile Türk vatanper· 
verliğine yeni yollar çizmiş 
olan adama teveccfth ede
cektir. 

Kemal Atatürk tarihi biz
zat kendi eserinin ve mille· 
tinin kendisine karşı besle
diği aşkın omuzları üzerin· 
den intikal eylemiştir. Bu 
hürmetkirane tazimatımda 
onun memleketinin selimeti 
için tevessül edilen mücade· 
lenin müthiş anlarında sadık 
dostu olmuş ve Lozanda yeni 
Türkiyenin toprak stattısa 
ve beynelmilel statüsünü mu
zafferane bir surette tesbit 
etmiş bulunan halefi ismet 
İNÖNÜ'nün ismini ayni za
manda zikretmek isterim. 
Bilhassa Mısırlıların zamanın 
müşküllerine rağmen kendi
leri hakkında gösterdiği ha· 
raretli sempati nişanelerin· 
den dolayı Reisicumhura 
karşı müheyyiç bir hahra 
-Devamı 4üncü sahifede-

Moskovaya gidiyor aırı:E:iiiı: ~~~~ - -&:.a:aı:•• *•liiliEm••---
ffalkın Sesi Hakkın Sesidir 

Çan - Kay - Şek 
Tokyo, 19 (Padyo) - "Ni

şi Nişi,, gazetesi Milli Çin 
orduları başkumandanı Ma
reşal Çan Kay Şek'in ya· 
kında Moskovaya gideceğini 
haber vermektedir. 

9 ncu İzmir Enternasyonal 
Fuarı ••• 

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da yirmi Ağustosta açılacak 
olan 9 ncu İzmir Enternasyonal Fuarının geçen yıllara niı· 
betle daha mükemmel olması için azami bir gayret sarf 
edilmektedir. 

Belediye Reisimizin bu maksatla Ankarada yaptığı te
maslar da bunu göstermektedir. Gerek hükumetin ve ge· 
rekse Ziraat Vekaletinin Fuar komitesine yaptağı yardım
larin miktarı. bize bu bilgi Fuarımızın mükemmeliyeti üze
rinde açık bir fikir verebilecek durumdadır. 

Çalışkan Belediye Reisimiz B. Behçet Uz'un yorulmaz 
gayretleri İzmirimizi güzelleştiren Enternasyonal Fuanmızı 
her yıl daha zenginleştirmekte ve onu layık ~lduğu mn
kemmeliyete doğru götürmektedir. 

Halkın esi Hakkın Sesidir -
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~Bir Türk neferinin mertlik~~ 
i ve kahramanlığı hak- ~~ 

kındaki hatıraları 1 ~~ 
~~ it Nakleden : GÖNÜL EM~E @r 

-2-

Bir tek Mehmetçik, hem de 
gösterişsiz birisi, bizden üç 
kişiyi temizlerse ötesini 

edin. 
va-

nn, kıyas 

----------~----~---Fakat şayanı hayret bir 
manzarayla karşılaştık. De-
min altını üstüne getirdiği
miz topraktan, Mehmetçikler 
yerden biter gibi bizi kar
ııladılar. Neye uğradığımızı 
anlı yamadık. 

Yaman süngü kuJlanan 
Türk askerleri bu şaşkınlı
ğımızdan istifade ettiler. Ve 
bizi yüz geri püskürttüler ... 

Bu satırları yazarken bile 
hayret içinde bulunmakta-
yım. Topçularımız, çevreli 
ıekilde ateş altına aldtkları 

siperlerin toprağını adeta 
elemişlerdi. insan, pire olsa 
kurtulamazdı. Lakin bütün 
bunlar, döğüşmesini ~ok iyi 

bilen Tnrk neferi için mev
zuubahis bile değildir. 

Tiirkler, yaman millet 
doğrusu.. ve bana öyle ge-
liyor ki, biz, Çanakkalede 
beyhude beklemekte ve bey
hude harcanmaktayız. 

* • • 
Bugün gene umumi bir 

taarruz emrini aldık. Sabah 

tafak sökerken, gemilerin 
de denizden iştirakile şid-

detli bir topçu ateşi başlı
yacak ve arkasından biz, 
taarruza kalkacağız. 

işittiğimize göre, Türklere 
yardımcı kuvvetler arbk 
gelemiyecekmiş... Her gün 
boşalan siperleri, ertesi sa
bah gene dolmuş buluyor-
duk. Halbuki bundan sonra 
öyle olmıyacak.. Sanırsam 
bizimkiler de bu fırsattan 

istifade etmek istiyorlar ... 
Yalnız şunu itiraf edeyim 

ki, hepimizin gözü Türkler
den yılmıştır. Ve tarih bil
gime güvenerek söyliyeyim, 
hiç bir muharebede bukadar 
mukavemet görülmemiştir 
doğrusu ... 

Bizimkiler ateşe başladı
lar. 

Türk siperlerinde hiç bir 
hareket yok... İşte ortalık 
gene cehenneme döndü. 

Kızgın bir saç üzerinden 
fırlıyan misir daneleri gibi 
ıiperler allak bullak oluyor ... 

Taarruz işaretini verdiler. 
Kalkdık ... Fakat aynı sün

gtılerden duvarla karşılaş
dık ... 

Elhamra 

Çarpışmada karşımıza za
if yapılı bir Mehmetçik çık
tı ... Üç kişiyiz ... Fakat şaşı-
lacak şey .. Ufak tefek Türk 
neferi, kaşla göz arasında 
iki arkadaşımı temizledi. 
Eğer arkadaki tümseğe atla
masaydım, ben de çoktan 
gitmiş olsacaktım. 

Tekrar ediyorum, Meh
metçiklerin bileklerindeki 
meharete hayranım. Bir kaç 
kilo ağırlığındaki tüfeği na
sıl oluyor da bukadar sürat
le kullanabiliyorlar? ... 

Düşünün bir kere, bir tek 
Mehmetçik, hem de göste
rişsiz birisi, bizden üç kişi 
temizlerse, ötesini varın, kı
yas edin ... 
Akşama kadar süren mu-

harebede, yalçın kayalara 

çarpan asabi dalgalar gibi 
kıvrıla kıvrıla geriledik ... 

Hem bu sefer omuzumda 
hafif bir yara ile birlikte ... 

* • • 
Dün gece bizim nöbetçi-

ler, bir Türk neferini esir 
etmişler .. 

Geri çadırlara götürdük. 
Beş yerinden yara alan bu 
uzun boylu Mehmetçik, san
ki dilsizdi. Bütün ısrar ve 
tazyiklere rağmen bir tek 
kelime söylemedi. 

Dikkat ettim, sağ kaşının 
üzerındeki yara çok derindi 
ve mütemadiyen kanıyordu. 
Müthiş bir izdırap çektiği 
de muhakkaktı. Fakat bütün 
bunlara rağmen hiç bir şey 
belli etmiyor, yalnız arasıra 

dişlerini sıktığı görülüyor
du ... 

Söylenmenin imkansız ol
duğunu anlayınca daha ge
rilere yolladık. 

* • • 
İşte benim, en kara gü-

nüm ... 
İkindiye doğru bir Türk 

neferi ile boğuşurken yara
landım ve olduğum yere yı-

kıldım. Nefer üzerime atıldı 
ve beni gerilere sürükledi. 
Kendimi kaybetmişim. Göz
lerimi açtığım zaman, bir 
Türk sıhhiye çadırında ol
duğ:umu anladım. 

[Devamı var] 

Sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren 

Fransızca sözlü iki büyük film birden 

1- VER T HER 
Dünya edebiyatının en şöhretli üstadlarından Dahi 

athe'nin bizzat yaşadığı aşk macerası BAŞROLLERDE 
PIERRE RICHARD VILIM - ANNIE VERNA Y -

JEAN GALLAND 

2- 8 Ü YÜK CAZ 
Başrollerde: TYRONE POVVER - ALiDE FAY -
DON AMECHE. Sernslar - Büyük Caz: 3-7 de ve 

Verther: 5-9 da bqlar. Fiatlar: 20 - 25 - 40 kuruştur. ............................................... 

------~·~~:-------
Umumi 

Çay 
salonlarda Balo , 

ve sair ziyafet 
verilmiyecek 

&':t"' ----------
0 U l) Un hediyesi götürmek dUAUnU bir günden 

fazla devam ettirmek de yasak 
Dahiliye Vekiliti israfın fazla devam etmiyecektir. 

önüne geçilmesi için vilayet- 6 - Düğün için umumi 
lere yeniden bir tamim gön- salonlarda balo, çay vesair 
dermiştir. Bu tamimde ria- ziyafet verilmiyecektir. 
yet edilmesi istenilen mühim 7 - Yalnız akraba ve 
noktalar vardır. Tamimin çocuklara bir gün için zi-

,/ 

İtalyanın gözü olduğu Nilden bir görünüş bilbassa düğünlerdeki me- yafet verilebilir Bunların ha-
rasimlere ait kısımları şun- rici kimse davet ediJmiye-

Radyosu olan-] r·oriT!f. l 
lara birkaç •~------

lardır : cektir. 
1 - Geline ait cihaz me- 8 - Lohusa vesilesiyle de 

rasimi yapılmıyacak ve ci- ziyafet vermek hediye götür-
haz verilmiyecektir. mek memnudur. 

2 - Gelin arabasını [beş 9 Sünnet düğünü yapıla-
ar~badan başka araba takip maz. Yalnız aile aralarında 

•• v •• d Yılancık 
020 ~----etmiyecektir. hususi eğlence yapılabilir.' 

3 - Gelin arabasında as-
-:ıe!!!:E-

kı asılması, nişan ve çevre 
merasimi yapılması memnu-
dur. 

4 - Düğün için her nevi 
hediye götürülmesi yasaktır. 

5 - Düğün için her ne
vi hediye götürülmesi yasak
tır. 

10 - Sünnet çocukları mü-
cevheratla sokaklarda gez
dirilemez. 

Bu hükiimlere riayet etmi
yenler hakkında zabıt vara-
kası· tutulacak, elde edilen 
eşyalar muhafaza altına alı

narak suçlular mahkemeye 

y eni taşındığınız mahal
lede, kendinizi birkaç lisan 
biliyor tanıtmanız çok ko
laydır. Geceleri birkaç ya
bancı istasyonu, ajans ha
vadislerini verdikleri esna
da açınız. 

§ 
5 - Düğün birgünden verileceklerdir. ' Evinde radyosu olan her 

evli erkek, evine geldiği 
zaman radyoyu açmadan ev 
vel bir kere karısının yüzü
ne bakmalıdır. Eğer karısı 
biraz sinirli görünüyorsa rad-

~---~--------------~-...:::-------------------
Adanatla esrarengiz • 

cınaye-

tin failleri 
Adana, (Hususi) - Sey

han mebusu Şemsanın zevci 
kimyager cezacı Ahmedin 
meçhul bir şahıs tarafından 
katledildiğini ve cinayet ye
rinde yalnız katilin kundura-
ları bulunduğunu bildirmiştim. 

Adana zabıtası sıkı bir araf· 
tırma neticesi bazı izler bul
muş ve bugün bu cinayetle 
alakadar gördüğü Mehmed 
oğlu Sami adında birisini 
Ceyhanda yakalıyarak bura
ya getirmiş ve Adana adli-
yesine teslim etmiştir. 

Sami Ceyhan belediye za-
bıtası amiri izzetin kardeşi

dir. 
Tahkikat neticesi elde e-

dilen malumata göre Sami 
cinayeti yalnız işlememiştir. 
Bir cürüm ortağı vardır ve 
cürüm ortağı Hicri isminde 
birisidir. Cinayet gününden 
beri Adanadan yok olan 
Hicri nihayet Adana zabıta-

sının teksir edip gönderdiği 
resimler sayesinde Adana 
mıntakası haricinde yaka-
lanmıştır. 

1 

yakalandılar 

D k ti yoyu sonuna kadar açmalıemO ra ar dır. Çünkü beş dakika ya-

l ta)yayı hut yarım saat sonra karısı 
kavgaya başladığı zaman 

Aldatmı~Iar vakit bulup yahut birden-
"$ bire hatırlayıp radyonun se-

Fölkişer Beobahter gaze
tesi, ... Akdenizdeki kuvvet sini yükseltemez, bu yüzden 
müvazenesine dair yazdığı de komşular kavgayı baştan 
uzun bir yazıda, bu mesele- sonuna kadar dinlerler. 
nin geçmişteki muhtelif saf- § 
balarını naklettikten sonra. Konu komşuya: 
Osmanlı imkaratorluğunun - Birkaç gün sonra Av· 
taksiminde ltalyanın aldatıl- rupaya seyabata çıkıyoruz! 
mış olduğunu tebarüz ettire· Diyenler, birkaç gün son-
rek diyor ki: ra seyahata çıkmamış olsa-

Bu yağmada yalnız ltal- lar bile konu komşuya se-
ya eli boş çıktı. Halbuki yahate çıktılar hissini vere-
lngiltere, Hadramant dahil bilmek için geceleri radyo-
olduğu halde, Arabistanın larını açmamalıdırlar. 
cenup şarkisinde Britanya § 
himayesine soktu. Buna mu· 
kabil, 26 nisan 1915 tarihli Radyoyu reklam neşriyatı 

yapıldığı esnada açmak evli 
gizli Londra muahedesinde, erkekler için en büyük teh-
Italyaya, Trablusgarp harbi likedir. Çünkü bu neşriyat 
esnasında işgal ettiği on iki yüzünden evvela kavgaya 
ada verildi; ancak Auchy kapı, sonradan da masraf 
sulh muahedesinde ( 18 ilk l 
te~rin 1912 ) bu işgal tanın- kapıları açı ıverir. 
madı. § 

Blrblrlerlnl dövdüler Bununla da kalınmadı: Karısı kıskanç olanlar, 
Karantina Türkiye soka- hatta, St. Jean de Maurienne kadın şarkıcılar şarkı söy-

Bu hastahğa nasll tutu
luruz, yılancıl• nasll 
tedavi edeblllrlz ? 

-!-
Köylerimizde yılancık den

diği zaman çok defa yiiziin 
şişmesi ve cerahatlanması 
zannedilir. Halbuki yılancık, 
vücudun herhangi bir yerinde 
bir sıyınk ve yahut yara 
bulunupta mikrobun oraya 
yerleşmesiyle meydana gele
bilen bir hastalıktır. 
Yılancık mikroplu bir has

talıktır. Mikrobuna "lstrep-

tokok,, derler. Diğer mik· 
roplar gibi mikroskop 1500-
2000 defa büyültmek sure· 
tiyle görülebilir. Esasen bur
nun içi mikrop yuvası oldu
ğundan orada hazır bulnnan 
istreptokok kılın dibinden 
açılan küçücük delikten ka-
na kanşarak yılancık yapa
bilir. Yüzde daha çok görll
mesi tr•t dolayısiyle sık sık 
yilzde sıyrık ve çizgi olmau 
veyahut burundan kıl kopa
rılmasındandır. 

Yılancık eskiden zannedil
diği gibi muska ile ve eski 
bir kundura sürmekle geçe
cek bir hastalık değildir. 
Eğer vatinde tedavi edil-

mezse mikrolann çıkardığı 
zehirler insanı öldiirebilir. 

Mikrobun deri sıyınğıadan 
girdikten sonra yapbğı pis-
likten daha mühimi 1 çıkar
dığı toksinlerin (zehirlerin) 
kana karışmasından tehlike 
meydana gelir. 

[Devamı var] 

. li mu h d · d ( 21 )erlerken radyonun hopar-
ğında Mustafa Güzelaras ve gız a e esın e Diye sizinle alay ederler. 
lb h ağustos 1917) Jtalyanın Izmir- lörüne pek dikkatli bakma- § 

ra im kızı Saniye geçim-.. malıdırlar. 
sizlik :yüzünden birbirlerini de dahil olduğu halde, ce- K · · b' • 
dövdüklerinden yakalanmış- nubi Anadolunun geniş top- § ızınız ıçın ır pıyapao 

1 d k l l · Hı'çbı'r yerde·. muhakkak almalısınız. i-l d rak arı üzerin e i ta ep erı 
ar ır. de nazarı ı'tı'bare alındı! - Bizim radyomuz para- yano öğrenmesi için bir ho-
Eve taarruz ettller 

La,. kı'n, Lozan muahedesinde, zit yapmaz! demeyiniz ar- ca tutup masraf etmenize 
Karantina Murat reis so-

bütün bu vaidlerden bir teki kanızdan: hiç lüzum yoktur. 
kağında Hasan kızı 30 ya-
şında Kudret ve Asım Hü- bile tutulmadı. Ylalnız, artık - Ya radyoları yok, ya- Yalnız geceleri radyoda, 
seyin oğlu Niyazi Turhalının Italyanların çıkarılması müm- hud da parazit nedir bil- piyano çalan istasyonlan aç 
evine taarruz ve dövdükle- kun olmıyan on iki adadaki miyorlar. malısınız. 

rinden yakalan:şlardır. hakimiyet kabul ;:di !~ §§·~;;;g~·-7nııııuıuınııııııııııı:-y-aunıııınınıntuımnnırnın•o-mısıııı••u-1 ~ 

Y • • 2inci muazzam filmler haftası mu -
51 enı nın vaffakiyetle devam ediyor 

pmmF'l""Wrı7rı::r:~mT km~ ~ BÜYÜK VARLIK VE FEDAKARLI~'- 1 
1.~~~i~~~l!~~'"=~::ul ~ lsmetpafa Bulvarında yazhk bahçede 1 

C • • B b ~ Tayyıb Şen Şakrak va Arkada,ıarı 1 
l C I e r e r i Türkiyenin tanınmış sanatkarları topluluğu 

Lorel - Hardi İsviÇrede ; Her gece yeni muharrir 
lzmlrde ilk defa = 1 • k d•I ı 

Tel O
••rgu•• Türkçe En Yeni Fokx Jurnal eser eri Ve Ome 1 er 

i Temsilden evvel müzik ve zengin varyete .numaraalan 
Cumartesi, Pazar 10 _ 11 _ 2.30 _ 7.30 da [~ 1 Her sınıf halkın istirahatlan temin edilmittir. 

Sair günler 11-2.30 - 7.30 da 1 m Fiatlar: Birinci ao, ikinci tS 
•·-----------•ae:m11aııı ..... ______ 11111nııuımıH111111•1111••••••-- •••ııııım•-•·---~ 
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12 30 
p Y"~ 

b1bedmeyip 
,_ ... ellifmiyea bu ml

tabmiai tetkik ede· 

denizde bir ltalyan muaf- ileri ha:lekete karıı btlyllk 13°35 r:r·:oziji pi. 
feriyeti mOmkOn olaca;.na bir mania addettiği çlll hali 13:00 Memleket saat ayan, 
inumadıkları mahakkakbr. bllytik bir engel olmakta ajan.s ve meteoroloji haber· 
Meaell, onlar M111n ve ya- berdevCldır. leri 
hud fTunuau İltillya kallu- • O halde Akdenizin la~- 13.İS-14,00 MOzik (Operet-
f&e&k bir ltalyan orduunun lız ve Fran.sı~ zırhbl~nna bır ler pi.) 
Fransızlar tarafındu durdu- mezar olacagı·n' soylıyen ltal- 13.45-14 konuıma ( kadın 
rulacajından korkarlar. Son yan Jrazetelerı ıuuz ç6llerde saati-ev hayabna dair) 
ra ltalya ile Trablu aruın· kaç tane ltalyan ukerinin l9 00 Program 
da le•azam mnaalabnın telef olacajını bir an için ı9:os Mlzik (bir livertlr-pl.) 
da emniyetli olabilecejine dlifOniiyorlar mı? 19.15 TGrk mllziii Karışık 
kani değillerdir. Great Britain an the Eut 

proğram Her ne kadar bunlar Mal 
tayı ite yaramaz bir hale Müf• ttİ J • 
getireceklerini tasavvur et- e ' erın 

19.35 Tlrk mtlziii saz şair· 
lerinden arnekler 
20.00 Memleket 1&at ayan, 

melde iseler ele ıene onlar, 
huımlanmn da ltalyamn sa 
aalıillerinde bulunan ve me
deniyetin iftihan medan olu 
eehirleriai de harap edecek· 
leriai de hesap ederler. 

Fakat Jtalyan umumi ef
klnm en fazla ifgal eden 
en mOhim nokta, Tlrkiye• 
nin mOtecavizlere k&l'fl olu 
cepheye dahil olmaııdır. 

Blly&k Britanyamn Yuna
nİltana pranti vermek ıu• 
retile harp zamanında ya· 
aaa limanlanndan azamt İl· 
tifade etmesi, kAfi derecede 
fena bir teJ idi; fakat kud
retli bir orduu bulunu Ye 
fevkallde limanlara malik 
olu Tlrkiyenin de bu ta
rafa iltihakı btl.blttba ehem 
miyetli bir hldiae olmuftur. 

ltalyaalar, lngiliz - Tlrk 
pakbnın tarkt Akdenizdeki 
stratejik durama tamamile 
deiiftirdiiini etraflıca tak
dir ecliyorlar. 

Kalclı ki boiular ela T• 
kiyeaia elindedir. Şimdi R• 
J11111D bu cephede dahil ol
muı takdirinde vaziyet bil· 

-==-
Kıdem Z•f\ll•rı me .. ı .. ı 

ilk tedrisat mtlfettiıleri u
mumi mllvazene b&tçeaine 
ahnmalan dolayııiyle makam 
tahsisatına karıılık olmak 
tlzere kendilerine verilen bi
rer kıdem zamlannın esaı 

kıdem zamlarile alakadar o
lub olmadığını Maarif Veki· 
letine ve Devlet Şiiraıına 
mlracaat ederek sormuşlardır 

ŞOra, vaziyeti tetkik et· 
mit, İlpekterlerin makam 
tahaisabna ka111hk olarak 

ajans ve meteoroloji haber
leri. 
20.15 Neşeli pWdar R. 
20.20 T&rk mlziji 
Klasik projram 
21.00 konutma 
21.25 mtlzik radyo orkestrası 
Şef: Hasan Ferid Alnar 
22.15 konuşma 
22.30 ml\zik (neşeli mllzik-Pl.) 
23 Son ajanı haberleri, 
Esham, tahvillt, kam
biyo-nukut ve ziraat borsası 
(fiyat) 
23.20 Mllzik (Cazband-pl.) 
23.SS-24 yannki program. 

verilen bu kıdemin eau kı- ==---------
demle allkadar olmadı;.m, Balçova 
eau kıdemlerini yine vakti JI,. 
gelince alabileceklerini bil- AuAMEMNUN 
dirmiftir. 

--- Dıcalanmn Kadın maula•lnden 12 Haziran 939 tarihinden 
lkiçeımelik Çirkin ıoka· itibaren muhterem mlifteri-

jında Mutafa otlu Emllk me apldıiun tebtir ederim. 
ıimaan lbrahim Uyar, kadı-. e. tifabaht auJUD evaafı 
............. Şaban otlu !tO ahanca malam oldujılndan 
J&flnda Tahir lJpunı ... reldlmı mel ...... 
çakla hafif nrette yaralacli· llmail Karalozh 
jındaa yakalammftar. ( D: 15 ] -

.-J.rettedir. yt1k harpte oldujılndu btla- Türk hava kurmu lzmir 
ıubesinden JIJapp......, ada- '*8a bqka bir pkU ala-

mih•er devletleri ta- cakbr: 
clu bir bava ve deniz 
... k kulluılmaıau 

..... etaaiyecek olur-
• MIMD, Framma ti· 

Afrika 0. •••ıli JO• 
.. ı,.ttedlr ... tak-..,.... T,....., .. 

.... hiç bir doma ba-

Eğer Akdenizde bir harp 
patlayacak olursa bir-ok kim
seler . Jtalyaaın mabadıaa 
nail olmak •lçla derhal htl
cuma pçeceflai tahml• e
derler, ltalyamn bqhca lua
zırhklanm ona g6re yapbfı 
laan hlcumlanm bir tarafa 
lualanu, bu devlet, lngiliz 
clounmuımn 111111 olan la
keriyeye Ye Mwra Trablus· 
garpclaki ordulan ile htlcu· 
ma kalkacakbr. 

Falıat bu ıuam çillerden 
geçip mısır ulclırmak da 
hiç kolay bir it deflldlr. 

Deni yolu donanmama 
mahafazuı ye ateşi altında
dır. Daha içerilerd• ma
kineli kıtalan geçirmek de 
tehlikelerle doludur. .................................................... 

1 • Genelkurmay bqkanhjının ten.slplerile TGrkkuşu 
genel dlrek&rlllbln emri albnda bu yıl açılmakta olan 
hava gedikli hazırlama )'Uftlln& orta okul mezunlan alına· 
cakbr. 

2 - Haya gedikli hamlama )'11YU1na girmek isteyenlerde 
aranacak belli bqh prtlar qajıcla g&terilmiftir: . 

A - Tlrk olmak, aD&11 ye babam Ttırk ve Tlrk ıoyun-
dan olmak. 

8 - Bekir olmak ve )'llfl en az 16 en çok 18 olmak • 
C - S.thk durumu apacalup elveriflı olmak. 
D - iyi hal aahibi b ........ k. 
E - Ana ve baba11mn yoku veliainin nzuım g&teren 

••ah adresli vesika g6atermek •r · Hava gedikli hazırlama yuvuını ve ha•• .okall&nm 
bitirdikten ıoma hava birliklerinde 12 yıl haya ıedikli er-
bq olarak vazife g6rmeği teahhllt etmek bu teahhiit 
gedikli hamlama yuvuına geldikten ve hava satlık 

heyetince yapılaCak kat'ı muayeae iyi netice verdikten sonra 
nlurafı Tlrkkatuaca ldenmek nretile yapılacakbr. 

3 • Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak 
ayhk ve tayyareci zamlanmn miktarlan ile diğer eau ve 
prt1ar hakkında daha fazla malimat almak İltiyenler orta 
okul lise ve klltlr clirekt&rltlkletiııe askerlik ıabeleri bq
kaahklanaa Tllrk hava kurumu ile Ttırkk11f11 pbeleriae 
g&nderilen matbu braf6rleri girebilirler, 

4 - Kayıt muamelesine 30 Haziranda son Yerilecektir. 
Llzım gelen ~· haiz olduju srlrtbaen gençler. Temmm 
ayı içinde Ankarada TtlrkkUfUD& aevkeclileeeklerdir. 

5 - Hava ıedikli hazırlama JUY&aaa girmek isteyen orta 
okul mezwılan kaydedilmek tlzere Tlrk hava kurumu ıu· 
belerme, Anbrada Tlrkkutu ıenel direkt&rlltlne mlra
caat edilmelidir. 

13 - 16 - 20 - 25 • 27 - 2816/39 (202S) 

lzmir Deftardarhtından : 
K11Z11119 ver ... I mll&elellerl• 
1 - Kuuç vergiaiain biriaci taksit zamaaı hulul et· 

mittir. Hulraa 10•- kaclar Wriaci taksit borçlanm lde-
meyenlerclea llorçlan hiç Wr mwmaha 21rmelrıııizl• Jlade 
oa zamla •• cebri 1ollarla tabail edileeUtir. • haaaata 
llzım gelea batta tecUHrleı ••••fbr. 

2 - Cebri icra tu,odaruaa •• ,.... OD ee1a ••lanna 
maruz kalmamalan için biriaci; t,blt llorçlanm bu ay için
de baih bulmdaldan maliye ..... e behemehal ademe-
leri llnma aa11n mlkelleflen blWirilir. (2072) 

15, 20, 25 

1 

y onan Bahriyelileri Abi-G e 6nlnde 

• 

• 

Iıtanbula gelen Aria mektep gemili 

Yunan gazeteleri lstanbula ~mektep ıemia~-~ 
Yunan talebelerinin gördtlklen hlanilkabalden ............. 
bahsetmektedirler. 

mı::+!t~ı-·o r - it . 

~ Salih Sonad 1 f I' f 
1 Cill, Silç .e Zllhrevl: hu- l ı f 

2 ,:ht"':;..•:!tt'N";. 81 ı ~ ır • ~ 
TELEF2!t ,.::::~ z 8 l 

Dr. Fahri Işık ~i" - ~ 
lzmir Memleket Hastanesi i D 7 f 

Rontken MtltehUllU • iııil ;' 
Rontken va elelıtrilı ıedaoi• &= t J 

yapılır ıkinci Beıter Sq r •• 
No. 29 TELEFON 2542 • t ~ 

------------- 1 1 
Dr. Demir Ali t1 11~ 

K1111191oııu 
Cilt Tenull hastahldan 

elektirk tedavili 
ıamlr - Birinci beyler So a ~ 1-
No.: SS T elefoa : 3479 İ I'" il & f 

............. -.... -.~ .............. 1111! .. ~ 

En nefis krem· 
ler, losyon 
kolonyalar 
çetit& tav 
efYBSI. 

Tel. 

L;linden iti&ar• ı 
KiiltiirDark Sinem 

TUrkÇtf lzahalb 

Rus-Ja~n muharebesi 
Denl•ll• Darrluk• - Adulphe Y•llH-oolı 

Blytık harp, Atk ve C....tQ FUmi 

Sevifmek AnD8D 
ilerlene Dllrlch • Gerr~ Caeper 
Nep, Atk ve Şiir Dolu Bllylk ıco.ıcli 

Seanılar: her gln: Ru Japon m...._IMlll: >oa~ 
Se • arzun: 4.45-8 
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Gidenler 
lzmir mebusu Dr. Mustafa 

Bengiıu Ödemişten, lzmir 
mebusu Şehime Yunus, Bursa 
mebusu Fazlı Güleç Anka
radan Muğla valisi Ethem 
Akıncı Muğladan geldiler. 

lzmir mebusu Mehmed 
Aldemir Ankaraya, Ankara 
Sıtma mücadele reisi Asım 
Arak Istanbula, gümrük ve 
inhisarlar müfettişi Hayri 
Göker Ankaraya, Bqdrum 
belediye reisi Dr. Mustafa 
Ataman Bodruma gitmiştir. 

--:e-w---

Valimiz 
Valimiz B. Etem Aykut, 

dün öğleden sonra Adliye 
binasına giderek Cumhuri
yet Müddeiumumisi B. Kemal 
Sanu ve diğer Adliye erka
nını ziyaret etmiştir. 

-::::::::--

Yolcu ve posta 
tayyaresi 

Devlet hava yollarının tay
yare postası, havanın müsa
adesizliği yüzünden dün An
karadan lzmire hareket ede
memiştir. Ankarada yağmur 
devam etmektedir. Hava 
fırtınalıdır. ----

Elektrik 
tarifesi 

1 Hazirandan itibaren altı 
aylık devre için lzmir elek
trik k!lovat tarifesini yeni
den tespit edecek komisyon 
dün öğleden evvel nafia 
müesseseleri baş müfettişli
ğinde toplanmıştır. . 
Bir haydutluk 
- Baştarafı 1 inci sahifede -
diyerek bizi yine zorla ara
baya bindirdiler ve yola 
çıkardılar. Epeyce gittikten 
sonra tabii neresi olduğunu 
bilemediğim bir yerde araba 
durdu, Ahmed aşağıya ine
rek yanıma geldi. Kadın, in 
aşağıya dedi ve elimden 
tutarak aşağıya çekti. 

Arabayı Seyfi Erkin 
çekerek götürdü. Ku-
cağımda çocuğumla durur
ken bu Ahmet üzerime atı
na aldı başımın üzerine o
turdu. Çocuğum kucağım
dan fırlamış bağırıyordu. Bu 
insafsız adam elini koynuma 
sokarak torbayı parçaladı 
ve içindeki 38 lirayı aldı ve 
bundansonra yerden kaldır
dı ve beni aceze evine gö
türdü. Vaziyeti alakadarlara 
haber verdim. 

--m1111-
Hariciye 
Vekilimizin 
Ziyafeti 
- Baştarafı 1 ncide -

beslemeleri için sebepler 
mevcuttur. 

Kadehimi Reisicumhurun 
sıhhatine ve büyük Türk 
miDetinin refah ve şan ve 
terefine kaldmr sıhhatine ve 
büyük Türk milletinin refah 
ve şan ve şerefine kaldırır 
sizin ve zarif Bn. Saracoğlu
nun sıhhatinize içerim.,, 

Londra, 19 (Radyo) - Taymis gazetesi, Mısır Hariciye 
Nazırı Abdülfettah paşanın Ankara seyahatinden bahisle 
yazdığı başmakalede, Türkiye ile Mısırın şarki Akdenizde 
sulhu koruyan mühim bir mesnet olduğunu kaydetmektedir. 

----------~----------DAN Z İ G ~MESELESİ 
Avrupayı ·karıştıracak mı? 
Paris, 19 {Radyo) - Figaro diyor ki: . 
Doktor Göbels, Danzigte evvelce düşünülüp tasarlandığı 

muhakkak olan bir körükleme ve ayni zamanda korkutma 
propagandasına başlanmıştır. Eğer yarın Avrupa Danzigte 
fedakarlıklarda bulunmak deliliğine kalkarsa bunun netice 
itibariyle ne kadar fenaya mal olacağını hepimiz biliyoruz." 
Fakat Avrupa bu delilikte bulunmıyacaktır. Almanya Po
lonya ile normal diplomasi yolu ile müzakere edecek veya
hut eğer kuvvet istimali ile kendi isteğini kabul ettirmeğe 
kalkarsa o zaman karşısında bütün Avrupayı bulacaktır. 

--------::----:-.:~~----

Bir deli Manisa şimendüfer 
hattını bozdu 

Manisa, 19 (Hususi) - Akıl tedavisi görmek üzere şeh
rimize getirilen Balıkesirin İvindi köyünden Yusuf oğlu 
Mustafa namında biri, kendisi ile beraber bulunan akraba· 
sının elinden kaçmış ve bugün, tehlikeli bir teşebbüste 
bulunmuştur. 

Mustafa, Hoı oz köyle Manisa nasında, raylar kenarında
ki bir kilometre taşı sökerek ttlaşehir treninin önüne koy
muştur. Bereket versin, taşı gören halk, makinisti haberdar 
etmişler, tren durdurulmuş ve tehlike atlatılmıştır. 

Deli yakalanmıştır. 

--------~~--------
Hayfada patlıyan bombadan 

18 kişi öldü 
Hayfa 19 (Radyo) - Bugün burada büyük bir bomba 

katlamış, 18 kişi ölmüş ve 24 kişi de yaralanmıştır. Ölenler 
arasında yedi kadın ile iki çocuk vardır. Halk heyecan 
içinde bulunmakta, çarşı ve caddelerde tek ferd görünme-
mektedir. 

----------:ıs----------

Askeri mağlôbiyetlerini 
unutturmak • • 

ıçın 
Londra (Radyo) - Japonların Tien-sindeki hareket ve 

tecavüzlerinden bahseden Deyli Ekspres gazetesi diyor ki: 
"Onlar, bu müstebidane ve zalimane hareketlerini siyasi 

bir zafer göstererek son uğradıkları askeri mağlübiyetin 
acısını Ünutturmağa çalışıyorlar. 

Kuernamero namındaki lngiliz 
deniz tayyaresi yandı •• 

._..-------:;:.~~=~~--~--

Londra, 19 (Radyo) - Son dakikada haber alınmıştır. 
Şimali Atlantik ile Avrupa arasında yolcu taşıyan V<i! ha

vanın Ken-Mary'si anılan Kuernamero ismindeki üç motörlü 

büyük lngiliz deniz tayyaresi dün limanda iken yanında 
bulunan ve içi benzin dolu bir şilep'in anide ateş alması 
üzerine tamamen harap olmuştur. 

İçinde bulunan 6 tayfa ölmüştür. Bu tayyare gece uçuş
ları için çok müsait olan 24 yolcu alabiliyordu. 

----------oııııBnumı--------

Kısa radyo ve telgraf 
hülisaları 

Paris (Radyo) - Parise gelen lngiliz müstemlekeler na
zırı Makdonald Fransız müstemlekeler nazırı ile iki memle
ket müstemlekeler meselesi iç1n uzun uzadıya ğörüşmüşler, 
bu busuşta alınacak tedbirleri müzakere etmişlerdir. 

§ Londra (Radyo) - Avam Kamarasında Japonların 
uzak Şarkta lngiliz imtiyazı yerlerinde yaptıkları tazyik ve 
istipdadı protesto eden hatipler çok şiddetli hücumlarda 
bulunmuşlar ve lngiliz sayılan bir toprakta bir lngijjz taba
sının tazyik ve zulüm görmesine lngilterenin biç bir zaman 
tahammül edemiyeceği ve bu hakikati Tokyo hükumetine 
anlatmak üzere en müessir bir nota verilmesi istenmiştir. 

§ Londra (Radyo) - lngiliz umumi efkarında büyük bir 
heyecan uyandıran uzak şarktaki hadiseleri aydınlatmak 
üzere Ingiltere hariciye müsteşarı Londradaki Japonya se
firi görmeğe ve lngi!terenin Tokyo sefirinin de Japon ha
riciye nazırını ziyaret etmiye memur edilmiştir. 

§ Paris (Radyo) - Eski Yugoslavya başvekili ve hari
ciye nazırı Bay Stoyadinoviç ve on dokuz arkadaşının par
lamentoda Yugoslavyanın siyasi vaziyeti hakkında istibzah
ları derin akisler hasıl etmiştir. 

Askeri müdafaa konferansı 
Londra 19 {Radyo) - Uzak şarkta Hindiçini, Hongkong, 

Hindistan, Birmanya, Malezya ve sair lngiliz ve Fransız 
müstemlekelerinin askeri kumandnnları önümüzdeki Per
şembe günü Sengapurda bir askeri müdafaa konferansına 
iştirak edeceklerdir. Bu konferansta iki orduya mensup 
elliden fazla buyük rütbeli zabit hazır bulunacaktır. 

Maten Gazetesi ne diyor? 
Herşeyden evvel milli müdafanın takviyesini tavsiye eden 

(Maten) diyor ki : Bu işi yapmak için kuru lafla kaybedi
lecek bir dakika yoktur. Milli müdafaa ancak çabuk karar 
vermesini ve çabuk harekete geçmesini bilen şeflerin gay
ret ve himmeti ile temin edilebilir. 

-------~-------
İb ni Suudun mümessili · 

Londra, 19 (Rad~o) - Berlinden haber veri ıiyor : Hitler, 
bugün Hicaz kralı lbnissuudun mümessilini kabul etmiş ve 
uzun müddet konuşmuştur. Bu konuşma, matbuatta hayret 
uyandırmıştır. 

B. M. MECLiSiNDE 
Ankara, 19 (A.A) - B. it zurlar gözönünde bulundu-

M. M. bugün Refet Canıte- rularak bunun kati şeklinin 
zin başkanlığında toplana- tesbı't' · · T · · · 

ı ıçın ~rını samye 
rak devlet memurları aylık- kadar b'r .. hl t t · d"l-
larının tevhit ve teadülüne di-. . ~. 1;.u .e • ayınMe 
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ait kanun layihasının müza- gını 1 ırmıştır. ec ıs 
keresine devam etmiştir. çarşamba günü müzakerele- f 

rine devam edecektir. 
Beş saat süren bu toplantı- - ----------
da kanunun sekizinci mad-
desinden 24 üncü maddesi- Kastamonuda 
ne kadar olan maddeleri 
üzerinde geçen bu müzake
relerde bir çok hatipler söz 
abıışlardır. Bu hatipler bil
hassa vekaletlerdeki ücretli 
vazifeler üzerinde durarak 
bu kanun tanziminde hakim 
olan maksada devlet memu
riyetlerinin maaş esa,sına 

ircai fikrine tezat teşkiJeyli
yeceğini söylemişler ve mü-
tehassıslar meselesine de 
işaret ederek bazı temenni
lerde bulunmuşlardır. Nafia 
Vekili Ali Fuat Cebesoy 
nafia vekaletinin uhdesine 
tevdi edilmiş olan vazifele· 
rin mahiyetlerini kaydede-
rek bu mevkilere getirilme· 
leri lazım olan mütehassıs 
kimseler için istisnai vazi
yetler kabulünde zaruret 
bulunduğunu kaydeylemiştir. 

Maliye vekili Fuat Ağralı 
devlet memuriyetlerinde ma-
aş ve ücret deye iki sınıf 
memuriyet t sasının yeniden 
teklif edilen bir esas olma-
yıp bugüne kadar meri bu
lunmakta olan teadül kanu
nunda da memurlar için üc-
ret ve maaş esasının bulun
duğunu söylemiş ve ücretli 
memuriyetlerden hangileri· 
nin maaşa kalbedilmesi Ja-
zımgeldiğini ve seri bir ka
rara bağlanmasındaki mab-
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Göbels Bitlere 
Rapor Verdi 

Berlin, 19 (Radyo) - Dok· 
tor Göbels, bugün Danzig
ten dönmüştür. Göbelsin, 
Berdeshafn'a giderek, seya-
hati hakkında Hitlere bir 

Köylüye 7 20 kuruşa 
elbise diklllyor 

Kastamonu (Hususi) 
Milli Şefimiz Büyük İnönü 
Kastamonu seyahatleri sıra
sında Vali ve parti başkanı 
Avni Doğana köylüye ucuz 
ve dayanıkla elhiRe temin 
edilmesi, direktif ini vermiş
lerdir. Her işte olduğu gibi 
bu işten ciddi ve devamlı 
mesaisile muvaffak olan Va
limiz bugün Şükranla kay
detmeliyiz ki köylüye ucuz 
elbise giydirmeğe başlamış~ 
tır. 

Sümerbanktan celbedilen 
iyi kaliteli ucuz kumaşlar
dan buradaki terziler koo
paratifine ölçüye göre elbi
seler diktiriliyor ve 720 ku
ruş gibi .az bir parayla sa
tılıyor. Köylü bundan pek 
memnundur. 

--~=-....... --
Kızılcaha
mamda 
Bir köylU tehllkeli 
surette dövUldU. 
Kızılcahamam {Hususi) 

Burada bir yaralama hadi
sesi olmuştur. Çeltikçi nahi
yesine bağlı Gömele köyü 
muhtarı İsmail oğlu Mehmet 
bir nüfus meselesinden do
layı Rıza isminde biri ile 
oğulları tarafından tehlikeli 
surette dövülmüş ve baygın 
bir halde kazaya getirilmiş
tir. Mütecavizler yakalan-
mıştır. 

--~:...s:--

rapor vermiştir. Denizyolları 

TÜRKUŞU Umum mUdUrlilk kad-
rosu hazırlandı 

Konyada Limanlar Umum Müdür 
Konya 20 (Hususi) - 11 muavini Hamid Saracoğlu 

tayyareden mürekkep Türk dün akşam Ankaraya hare-
kuşu fı~osu dün şehrimize ket etmiştir. Limanlar mü-
geldi ve Hava meydanında dür muavini Ankarada Li-
kahraman uçucularımız bil- manlar müdürlüğünun tasdik 
yük tezahüratla karşılanmış- olunan kadro ve bütçesini 
tır. Is tan bula getirecektir. 
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'tt Haberleri 
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Hırsızllk 
Ismetpaşa Bulvarında 1 

mail oğlu Ramiz isminde ti 
ri Hüseyin oğlu Behçet, M 
tafa oğlu Ahmet, Ali oğl 
Kazım ve Ali oğlu Nurin 
müteaddid günlerde otom 
bil parçalarını ve lastikle 
ni çaldığından yakalan 
ve mesruk eşyayı demir d 
posu sahibi Zülfikar oğ 
Necip, Hurşit oğlu Raş 
Mehmet oğlu Mustafaya s 

tığını itiraf etmiş cüml 
yakalanarak tahkikata ha 
lanmıştır, 

Hırsız yakalandı 
Kemer Pirine çıkmazın 

Hüseyin oğlu Kemal Şentu 
Nazif karısı 25 yaşında F 
manın evine girerek bir pa 
tolon bir gömlek bir kolon 
şişesi çaldığından yakala 
mıştır. 

Dövdüler 
Alsancak Sadık bey ç 

yırında Zeynel ağlu Cem 
Gülter ve Rasim oğlu 

yaşında çoban Bahtiyar Me 
met oğlu lbrahimi koyunl 
otlatmak meselesinden ar 
larında çıkan kavgada dö 
düklerinden yakalanmışlar 

Bıçakla taarruz etti 
lkiçeşmelik Hacı Süley 

sokağında Ali oğlu Be 
Güler sarhoş olduğu bal 
şarkı söylemek meselesind 
Veli oğlu Hasan Yılma 
bıçakla taarruz ettiğind 
yakalanmıştır. 

Mısır Velia 
dine nişan 

--&.r-~-

Paris, (A.A) - Lebr 
Mısır Veliahdi Prens Me 
med Aliyi kabul eder 
kendisine Lejyon d 
nişanının büyük haç rütb 
sini vermiştir. 

--:ıu::::--

Şarki karahi 
sar da 

Bereketli yağmurla 
Şarklkarahisar {Hususi) 

Kaza ve köylerde bir i 
gündenberi yağan yağmur 
mezruata çok faydalı olm 
tur. Bu arada, zararı doku 
mı yan dolu da düşmüştür. 

--:::::.:::--

Eskişehirde 
Kasırga •• 
Eskişehir, (Hususi) - Pı 

zar günü şehrimizde, s 
15 buçukta yağmurla karı 

bü yük bir kasırga olm 
bazı evler çökmüş, müte 

dit duvarlar çatlamış ve 
kılmış, ağaçlar devrilmişti 

Müthiş kasıga yarım 

kika devam etmesine r 
men birçok hasara ve ma 

teessüf nüfusça zayiata 
sebebiyet vermiştir. 

·~~~~,..__...._.~~ 

Terzi kalf 
aranıyor 

Terzi kalfası ve işçiler 
ihtiyaç vardır. 

Kemeraltı birinci Bey 
sokak: Asım terziban 
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