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Okurlarzmzz okusun ve hükmetsin 

---- --- - „ •• „„„ __ ........... __ 
Türkiy_e - Sovyet - Ron1anya delegelerinin f azla tavizatta bulunan konsey ranorunu red

<le tn1esi, ltalvan harb masraflann1n ak1Uan <lurdural ak rakan1lara vükseln1esi, .i\lussolininiu 
J ~ 

italyan askerlerini ugurlarken yine dogrudan dogruya hedefinize yürüyeceksiniz en1rini 
vern1esi, Habe~ in1paratorunun cepheye ko~mas1, ingiliz Son1aJisinden n1üken1111el bir surettc 
silahlanm1~ ( l :> ) bin. gönülliinün Hahe~ ordusuna kattln1as1 ( rakan1dan ziyadc hf1cfisenin 
eherntniyeti vard1r ), lngiJiz donann1alann1n günden güne artan tehdid ve tazyiki, zec ri 
tedbirler i~indc Fransa, Yugoslavya ve (:ekoslovakyan111 yard1n1a karar vern1esi. hu dikenli 
n1eseleyi daha nekadar vataJ1a~t1rd1g1n1n muhaken1csini okurlarnnza h1rak1yoruz. 

Onlar da bu satirlan okuduktan sonra harb baslrvor mu, hashvacak n11? So1·ulan na ccvn b 
• ' .t J .) .1 

vern1enin veya vcrn1e1nenin kolay bir ~ey 0Jn1ad1g1n1 takdir edeceklerdir. 

BE~LER KOMITESI 

&iitün lngiliz gazei;i~;f 1 „ ltalyan harb gemileri 
l~-;Jar sosyetesfi1in 

00

s~i;i toplanbsma büyük 
hir Önem ve.riyorlar. Italyamn istedikle
L. rinde vüzuh ve mant1J, yokmu' 
~d~~ 26 (A.A) - Bü- maktad1r. ler uluslar sosyetesi di~mda 
t i 1hz gazeteleri bugün Gazeteler konseyin sekiz meselenin hal olaug1 hak-
'°~rtde toplanacak olan günden evvel be!1ler komite- kmdaki ~ayialara hi~ bir e-
lr aosyetesi konseyinin dayanarak hemmiyet vermemekte ve bu 

:r~_..,..- teklifin ingiliz delgeleri ta

ltttttal 
t~~~tl'•na büyük 
~~1lk·~dirlerdir 

\1 h i tll undan sonra Ha-
tt •. tsele .. 

"'' s1nm uluslar sos-
'dd •lat;~1 .. „ 15 . · ~3• ~ sunun nc1 
t it\c '~e dayanmak sure
t•l e tnecegi tahmin olun •• „ 
... ,~· 111ni 11 

: her hangi bir neticeye vara· 
1 m1yacagm1 sanmaktad1r. Bu 

suretle eger arada tahmin 
olunm1yan bir mesele ~·1k
mazsa buhranm yeni safhas1 
ancak bu hafta sonlanna 
dogru ba~hyacaktir. Gazete-

~ 
„~ 

rafmdan reddedilecegini red
dedilecegini ummaktad1rlar. 

Taymis gazetesi yazd1g1 
bir makalede italyan istek
lerini s1k1 bir surette tenkit 
etmekte vc italyan istekle
rinde manhk ve vüzuh bu
lunmad1gm1 söylemektedir. 
Bu gazeteye göre italyan 
isteklerinin dayand1gt tefer
ruat da manas1zd1r. 

Deyli T elgraf da italyan 
manbkmda ciddiyet bulun
mad1g1m tebaruz ettirmekte
dir. Diger gazetelerin möta
lealan da buna benzemek
tedir. 

Atina, (Özel) - Gazete
lerin ald1g1 bir aabere göre, 
Bel~ika hükumeti Habe§is· 
tanda bulunan Bel~ikah sü
baylara ~ektigi bir telgrafta 
derhal Bel~ikaya avdet et
melerini bildirmi§tir. 

Bel~ika Sü Bakanhgmm 
bir karar1ua göre, Bel~ikah 
sübaylar g-eri dönmedikleri 
taktirde aileleri Bel~ika hu
dutlarmdan d1'iar1ya ~1kari
lacaklard1r. Diger taraftan 
bu zabitler avdet etmedik

[ Sonu 4 üncüde ] 
P~l ~!;II f+! I~ 
lh„11! lbuill Q..c> hs. .( k„,11 b~1I 

ctvyare si1.1ems1nda iki §aheser birdert 

~ &._ k 
"'-~-. 'fi lt~ki yeni programmda gösterecegi bütün dünyamn tamd1g1 Jozefin Be.kerin 

h ._., 
1
11'\• ve Zilahinin Almanca [ en {-•lgm gecesi adh ] komedisi ile bütün lzmiri 

htarete bojacauhr. 

--------------- ao++oo ____ __,...,._..;....... ______ _ 

Yunan kara sular1na neden girmitler? Bu 
husosta Yu11an ~evenlerinin ftkirleri 

Mussolini Habe§istana gidecek askerleri istasiyonda teni edi1or 

Atina 26 (A.A) - Atina : rtn Yunan kara sularmda ltalyan gemilerini• Y•••• 
ajans1 bildiriyor: durmalari dü~ünülmemi§ ou- kara Hlar11ada durr~a .ec-

Bazi Yunan limanlarma lundugundan vakit ve zama- bur olmalaun1 bau g~z.t.tir 
bir tak1m italyan harb gemi- nile Yunan hükiimetine ha- taraf1adao •erilen '1a•ay1 ae 
lerinin önceden haber veril- her verilmemi§tir. Bu yüz- hadiseler • ne de \t•lr• 
meksisiz girmeleri hakkmda den bu duru§larm ne siyasi ve Y ima.n hiiiJumetleWl• 
selahiyettar menbalardan bil- ne de askeri hi~bir mabiydi siyas~lar1 hak~1 1öater•ez. 
dirildigine göre italyan ma- olmad1grn1 söylemek fa?lad1r. Bu s1yesa derm, kar~1bkh 
kamah Yuna-n hükumetine Ayni ~evenlerde yukanki dostluk hislerinden ielmek· 

§U izahah vermi§tir·. 

Yunan hükiimetinden ön-
ceden müsaade almaks1zm 
Yunan kara sularmda ge~en 
lerde durmak mecburiyetinde 
kalm1~ olan italyan donanma 
sma mensub gemiler Yuna
nistana gitmiyorlard1. Bunla · 

Tren kazas1 
ik1 ag1r yarah dün oldü 

Dünkü sabah izmirden Ay 
dma gitmekte olan Aydm 
t reninin bir nakliye kamyo
nuna ~arpbgm1 ve Ödemi§li 
ü~ yolcuyu ag1r surette ya
ralad1g1 yazmi§hk. Yarala
nanlardan Mebr:"~d oglu Sü
leyman ve Val„J ogJu ib
rahim tedavi i~in kaldml
d1klar1 hastanede ölmiilerdir. 

Bunlardan Süleyman iki 
ayagm1 tren kal~asmdan kes 
mi~ti. Mehmed oglu Musa 
admdaki ü~üncü yaralmm 
hayah tehlikede görülmek
tedir. Genei savvamanhk ha 
zirhk tahkikatma devam et
mektedir. 

izaha dayanarak söylendigine tedir. 
~: ::!:! ~~~ ~ C+l [+~ [~ E 

"Elhamra" da "Gönül ac1s1'' 
filmi her§eyin üsitinde 

• 
lnsanl1g1n &§kt 

insanhk sevgisinin; servete. Bu filim mestekine „. ia· 
debdebeye, refaha ve niha- sanhj'a a§ik dokt ia-
yet sinemalarda, romanlarda sanlara göz ya~1 a n \Hr 
ekseriya he r §eyin fovkinde fedakarlrtpa vazi i Re 
olarak gösterilen a§lcm da suretle if a etmel 1el-
üstünde oldugunu caniand1- digini, ibret Yeric1 ir hitim-
ran ~k kuvv tli bir tezin de gösterdigi i~in hilba ... 
azametini, bugünden itibaren mönevver ve mitefekkirlerill 
Elhamra sinemasinna "Gönül iÖrmek f1.-tam ... hetme•e-

ac1s1" filminde göre~c~e~k~si~n~iz:_. _L.,!:le~r~i.,!l,!A~z1~mu~1L.ll' ~111.mllll•• 



s.mfe 2 

Okyanuslari 
ilk a1an Alman U. 117 tahtel
bahirinin ak1llan durduran 

müthit maceralar1 
~~~~~~~ ... 

-7-

atbg1n11z torpil bo~a gidince, tehlikeve dü~
n1ü~ vaziyete 'girdik 

Vaziyet fecidi. Tahtelba- terpilimi2 ~o~a ~itti! Biz, 
hiria denizler aJtaoda kala- 2500 tona bde a~bi1m1z tor-
rak bepi•iiia ölmesi ihtimali pilimizi böyle havaya sarfet-
yan1ba11m1zda dola~1yordu. mis olduk. . . 

Kumandan, bütün müret- Kumandan homurdamr r1~1: 
L t k t f · · · - 8 Metreye dahn1z! ded1. •• 1n 1~ ara a mmesm1 . . 

tt. B tl f' · <;ünkü s11a, kar°'1m1zdakmm ••re 1. u sure e s• menm 'd' 
l J, 

ltq1 yukar1 kalkt.. 
Kumandan aordu: 
- Ka~ metre clerinlikte 

llulunuyoruz ? 
- 15 metredeyiz:. 
- Kurluluyoruz ! 
Biraz sonra tJhtelbalair 

„yua yözüae ~1kti. · Makiae 
tlairesine giren sular1 bo,alt
tak. 

lerikat ki etrafta bizi kor
kiltaca k bir ~·Y yoktu. Yo
lumuza deYam ettik. Gecenin 
kuanhi1 bizim i~in büyük 
aiymet oldu. Avariyeleri~izi 

ta•ir ederek il~riledik. 
Sabahleyin Okyanus denizinin 

kifi derecede ,ark k1smma 
l'ittiä"imizi aolad1k. F akat 
sahah sisli idi. Bu sie taba-
s1n1a arkas1nda bizi nas1I bir 
•kadderat beldedigini bihae 
tlea iene ilerliyorduk. 

Pek az zaman sonra, bu-

Sekiz metre ioerek, kar~1 
daki 2500 tonluk geminin 
mevcud olmas1 mubakak olan 
toplartndan sakmmit oluyor
duk. 

Kumandan tekrar emretti: 
- Sol aovana torpil sürü-

nüz ! dedi. 
Pek az zaman sonra: 
- Hazmz ! dediler. 
Kumantlan: 
- Ate1! emrini verdi. 
f Dfiläktaa sonra, biz de 

müthi1 bir sarsmb ge~irdik. 
2500 tonluk sefine, bizden 
aacak 100 metrede iken tor 
pili at•11 idik. Faoat üzc
rimize bir mermi yagmuru 
yaimaga ba1lam11b. 

Kumandan: 
- 30 metreye dahmz! 

emrini vermek mecburiye
tinde kald1! 

( Arkas1 var ) 

lutlar ve sisler alhndan Lir Karata~ Bi~ki Yurdu 
tleaiz: tayyaresi .gördük. T ay h · 1 · II· · 
yare büyük 1'ir dikkatleJ1ir oya_ 1~ en mua tmt 
,.y1er ara1hr1yord•.,.. Bay Nec' et 

Aratbr1lan teyler i~iode •. "S 
ea önde biz ~ardiu. Buna Karatat Bi~ki Yurdu binas1 
flplae yok. i~inde bir kadm terzibanesi 

<;t.nkö bir ka~ · dakika soa a~mithr. Bu terziha_neye gü-
ra, tayyare üzerimizde de- . zel bir isim bulana bedava 
Yirler yapmaga batlad1. bir rup dikecektir. Yalmz 

Biz yine daldak, Artak a~alan terzihane ~ok zarif ve 
atlet elmuitu: EYvalilO - 15 güüel elbiseler dikecegi i~in 
••tre. soora 30-35 metreyc bulunacak isimde o nisbctte 
kaclar rindik. Tayyare ~.:>k güzel olma~i tatbr. Bulaca-
IM•ba atti. Bize bir zarar ·gmaz isimleri matbaamaza 
Yer ... edi. Biraz: aenra ~e- gönderiniz. Bir bafta sonra 
kildi. Bu dcfe sua bizmdi. -yap1lacak se~imde begenile-

cek isim reklämle beraber 
Kartidaa bir vapur ~örün- gazetemizde ilän edilecektir. 

dl. ~&yle ltöyle 2500 bir av Kazanan rupu diktirmek üze 
tlemekti. 

re terzihaneyc müracaat ede 
Biz, bir torpili, cn ziyade bilir. 

11,Q(}O tonluk ve yüklü bir Bu terzihanedc elbiseler 
filebe veba 30,000 to•luk gelinlikler dikilmekle silfa 
ltir z1rhlaya sarf otmck istiyor- ye boya fosfor ve kadife 
.&uk; fakat ne insc„ Kader kabartmadan karyola takam-
ve k1smet diyerek bunu ka- Jari ve sun'i ~i~ekler de ya-
'-•l ettik. p1maktad1r. 

Biraz sonra haz1rland1k ve '!!!12!U!!Z!e~!!!!!ll!!!!l!~~~"!!!i!!!!!!!!!!!'!........_ 
k••andan: 

- Dikkat ediniz, terpil 
\,ota gitmesia! dedi. 

Di~ Doktoru 

H. Tahsin Tan 
Sanki bir hissikablelvaku 2 inci Beyler S. Hamarn 

k•mandana birteyler ihtar kar11smda 37 numaraya ge~-
etmit idi. Torpil, k1ymetli mittir. Telefon 3774 

lGöNOLAVC.SF! 
~uh ve ~~k gü~el bir k1z:1n i~ ~1c1k~ayi~1 atk1, haya- ~ 

bn1 insanhga, hizmete vakfetmit·. b1r gen~ doktora )f> 
yaz:ifeaini uautturabilir mi ? 

B a 1 · ·R o 11 e r d e 
CLARK GABLE - MYRNA LOY 

ELIZABETH ALLAN 
Paramount Jurnal da 

HABE~ IMPARATORU sulha dua ediyor. Bel~ika 
krali~esinin cenazc merasimi ve son haberler 

Bu ak1am saat 21,15 1eans1ndan itibaren. 

Elhamra ls13 
;,,r 

idaresinde Milli 1'.ütüphane sinemas1 

( Halkm Seal ) 27 EYL6L 

Bir medyumun hatirati f"""'esa•nua • 1 1 
i SEN FIKR~~~~j 

ineilterede ruhlarla ";*uhaberesi büyük bir 1Yerimb~Imdf 
h 1 A k d f · Eski zamanlarda F1k1h de-eyeCBD Ve 8 a 8 uyan lrml§ Ir nilen bilg-iye ilgili olan ~ 

- 3 - meseleden konu1uldugu -1•~r 
Abk masa ba1mda her arasmda ve benim kar11ma duk. Sandalya harekete gel- - Kitapda yeri var 1111'!! 

gün, her gece temas ettigi- dü1üyordu. di. ve bize bu haberi getirdi. Yok mu? 
miz ruhlarm daha maddi bir (Nelli) sag1mda, (Florans) BU ODADA ÖLÜM VAR ! Diye sorulur, 
1ekilde görünmesini istiyor- solumda idi. Nellinin üzerin- - [A] Harf1 ölüme mi i1a- "kitakda" söz:ünü 
duk. Okudugumuz kitaplar- de beyaz bir bloz vard1. Bu rettir Diye sorduk. ? kaldir1p sadece : 
da ruhun maddi bir §ekilde sebetle o daha güzel görü- -Hay1r, buraya geien ru- - Yeri vardar, 
görülebilecegini, bissednebi- nüyordu. hun i§minin ilk harfa cevab1 yoktur. denilirdi. 
degini görmü~tük. Biz de, Sandalye batma oturdu- geldi. Ulemadan bir zat, II 
kendilerile münasebette bu- gumuz zaman her vak1tkin- 0 gün bu cevebm mana- kar~1 gayet sofu, haram~ 
lundugumuz ruhlarla temas den gayri harip ve elektrikli sm1 anlamad1k. F akat bir ka~ar göründügü halde, t 
etmek istiyorduk. Bir i~ti- bir hava ile muhat oldugu- hafta sonra o odada ismi §amlan evinde fizlice if" 

d (f d ) dd~ b' b' tt'k B' k A 'I b 1 b' d öl edermif. · ma a e a ya ma 1 1r muzu 1sse 1 . 1r ~eyre 1 e 8§ 1yan ir a am - Bir gün akiama yakm . b~ 
§ekilde bize görünüp görün- kadar böylece sukiit ve he- dügü zamao veriJen haberin saatta. kendisi ziyaret 19' 
miyecegini sorduk. Feda bu yecan i~inde bekledik. Sonra ehemmiyetini kavrad1k. birisi ansizm geliyor. Na11I" 
sualimize daima "bayir ya- birdenbire odanm kö~esinde Bu adam1 biz hi~ tamm1- aralarinda. likirdiyi uzatir 
pamam. Mümkündür, fakat Floransm arkas1nda k1rm1z1 yorduk. ihtimal biz ruhlar1- Iar, Saat ezani on bir bu~~· 
tehlikelidir„ cevabm1 verdi. bir alev gördüm Florans ba- nan muhabere ettigimiz o gu, on ikiyi bulur. Efcndi• 

Onun mümkün oldugu §IDI ~evirdi ve korku ile ba- gün bu adam hasta idi, ruh- min yaomd „ yabanc1 mi~" 
hakkmdaki cevab1 biz:im da- g1rd1. 11 Kö§ede bir ate§ var lar onun ölece~ini biliyorlar- fir bulundugun~ bilmiyen 
ba ziyade merak1m1z1 tahrik nedir o aceba ? !" nelli de d1. Bu haberden sonra yaz1 lerci, adeti v~~hile, raka teP 
ediyor ve her toplanbda o ate~ aym zamanda gördü. kayboldu. Alev sön..dü. Yine sisioi birdenbire getirip or' 
ondao maddi bir fekilde Sonra izah bir §ekilde hu ortahg1 derin bir sükun kap- taya koyuoca, misafir 1oraf. 
görünmesini rica ediyorduk. alevin ortasmda (1 )barfi gör- lbd1. Biz bem korkuyor hein - Efendi hazretleri! Y~ 
Bir iki hafta bu ricalar1m1z dük. Tereddüt ve endi§eye sabirs1zlan1yakduk. Nihayet • rini mi buldnauz? 
devam etti. dü1tük. Rubdan bu alevle dayanamad1k, sorduk: - Evet, buldum. 

N'h t b' „ 1909 b (1) h f' m sor ( Arkas1 var) - Nerede? 1 1 aye Ir gun se- u ar m manas1 .. - ~u kö~e.deki bakkald• 
nes1 k111nda, bir ögle üzeri ~ S fel ~ ~ E E E 

*** 
masa batmda ü~ arkada1 Futbolcular Mühim bir Ajzma, ömründe su koY-
gene rublarla muhabere edi- mamif ayyatlardan biri, ~·~ 
yorduk. o gün bir yerde, Davet Kongre dü1egine yahp can ~ek1fi"' 
bir ruhun masadaki insan- d k'l d b' i,ar-

E B 1 d B k.1 b 1 ken, yanm a 1 er en 1r • 

Jarle el s1kecak kadar mad- difiyorlar •• ~ de gra l -h~1~e ~ a1 ~- dak su ister. t,Ierinden bitt 
die!}tigini okumu§tuk. gm a a~1 an u ogresin• sorar : 

Bu ruh davet edilen oda- lsimleri a1ag1da ya:1.1b fut- de kral vekili, adliye naz1r1 f - Suyu ne yapacaks1n? 
ya gelmi!}, geymi11 konu1- holcularm 29 Eylül Pazar Bulgar ve Yugoslavya hukuk- Ayya!11. 
mu1tu. Fakat bizim tecessüs günü saat l6 da spot leva- ~ular1 haz1r bulunmu1lard1r. 1 - Ey r der. Insan ahireti 

k d h z1matile beraber Alsancak b k d t" ve mera 1m1z1 en ziya e ta - Kongreye ba§vekilin nutkl! giderken, en üyü ütm• 
'k d kt b h stadyomunda haz1r bulunma- 1 ·1 b'l b 1 d 1 r1 e en no a, u ru un ile ba§lanm•§, onu Bulger ad- ar1 e 1 e ar11ma 1 Ir 
II I b'l k k'ld Jarm1 rica ederina. • 

e e tutu a 1 ece ~e • e Iiye naz1rm10 aeylevi takip IDSBDI 1·y~ kad1JI maddile§mesi idi. Futbul federasyonu "" 
lzmir mümeili etmi~, bir~ok kimseler söz 

KORKUN<; BIR TOPTANTI b ht• 
Altayadn: Cemil, Mehmed, alarak hak ve hukukun k1y- 8 tyar 

ca~1z~ü:a:u~:~:a;:::;;a~sr~~ Hakk1, Basri, Enver, Ali, metini tarif etmitlerdir. Bir Kütü kad1n f eylesof 
<: k V h ~ok tebrik telgraflar1 okun-

ettik Feda (israrm1z dogru "'ü rü, e ap. k1larm1~ 
degil) diye cevab verdi. Biz Altmordudan: Adil, Hamdi, mu~, Yugoslavyamn en büyük f Bir güu Yunan feyleao*" 
her tehlikeyi göze ald1g1m1z1 Said, Cemil. hukukculan adliyenin istikla- larmdan Pliton filesof Sok"' 
bildirdik. 0 vakit uzuo bir Göztepeden: Mahmud, Fuat line dair uzun uzadiya söz rata müracaat ederek kada•• 
sükutdan sonra masa tekrar Hakk1, Muzaffer, Halid, söylemi~ler, müstekil olm1yaa lar bakkmdaki fikrini sormllf' 
barekete geldi. 0 vak1ta ka- lzmirspordan: Re11ad, Fethi, bir adliyenin büküm sürdügü Sokrat ta genc arkadat•°' 
dar temas ettigimiz yabanc1 lsmail. bir Y.Crde mülki idarenin de fU cevabi vermit : 
bir ruh bize §U cevab1 verdi: Bucadan: ismail. sakathgm1 misalerile ortaya - lyi bir kadmla evleail"' 

- Arzunuz yerine getiri- '!li1 komu~lar, söyliyenlerin ba21- sen bahtiyar olursun, k6t0 
lecektir. 1• t 1 y • lar1 siyasal duruma ·ge~erek kadmla cvleniraen feyleaof 

- Nerede, ne vak1t vv a ya eßl Yugoslavyadaki f1rka görül- olursun, bununla herab" 
nas1l? T eklif bekliyor tülerinin hep milletin ihtiya- Pliton hi~ evlenmemit fak•1 

Önünüzden masay1 kald1- cmä göre bir adalet tesis niye feylesof olmuttur. 
rm1z. Ortamza adi sandalya- Belgrad - Pravdanm Ro- d'I d' w · · t ü „ ~·---

d d 1 d w t 1 f e 1 eme •gm• or •r• • rmu,- Go·· 
00 

•• 110•• vali y1 ahmz. Sizler izüstü yere ma an a 1p yaz igi e gra tür. Kongren pek hararetli 
oturunuz. Lambalar1 söndürü- haberinelgöre Be,lerin birinci k d 1!.I 

f dd I. 1 olarak gece yar1sma a a~ Roma - Roma gnel veJll"' k k tekli i re eden ta yan mü-
nzz, 8

P
1
Y
1 apaymiz ve devam etmittir. Yugoslavya- sabik naz1rlardan eay Poti 

bekleyiniz. rahhaslar1 ikinci bir teklif ,„ 
Ü~ümüz de korku ve he- beklediklerini de bildirmegi nm yalmz adliyesinde degil dogu Afrikasma gitmek n;.

1 yecan i~inde ruhuo verdigi utnutmamitlardu. dahilye ve hariciyesinin de re gönüllü olarak kayde d•.: 
J 1 D. 1 d kl bahsolunmuc:, büyük tenkitler mic:tir. Bay Mussolini bu 1• talimat dahilinde harekete urna e 1ta ya an na en "( y 

batladik. Kapiyi k litledik. diyor ki: ve hücumlar yap1lm1§hr. Kon-1 legi kabul etmit vc kend~; 
B 1 H b · d b' grenin ür' gün bevam etmesi 1 ne heman Eritreye gitmes•ll Masay1 kald1rd1k. Perdeleri e~ er a etistan a 11 Y I 

indirdik. Lambah söndürdük ulusal polis kurumu yapmak mukarrerdir. izin vermittir. 
Ü~ümüz de di1. ~ökereb san istiyorlar. Halbuki bu kurum itj~~~~~~~~~E-
dalyeye ellerimizi koyduk. italyan kolonisini himaye ~„ T A Y Y A R E Sinemasl Tl~eJjn 
Oday1 tamamen karanhk edemez. ~ 
yapmak mümkün olmada. Tribonadan naklen dahi „ 
<;ünkü gindüzdü. Perde ar- söyliyor ki: ~ 
kasmdan geien kuvveli ziya Be,Ier italyay1 memnun ~ 
i~eride hafif bir aydmhk ya- etmek istiyorlarsa bu anla§-1 ~~ 
y1yordu. Filvaki bu 1t1k oda maya bir zemin bulmahdir- .~ 
daki enayi se~memize mani lar. 
oluyordu. Fakat sandalye et Pravda bu sözleri „arma- E 
rafim1Zda birbirimi iyice gö- gma dohyarak lt,.Jyan1n bek 1 

b·1· duk ledigw i yeni teklifin daha el- • re 1 1yor . „~ 

Ben Nelli ile Florans ara- viri§li olmas1 i~in asker ve 1·. 
smda oturuyordum. Sandal- mühimmat sevkiyatma devam ,.. 
yenin arkas1 onlarm !kisinin ettigini iläve ediyor. 

Bugün iki büyük filimle 
iLK PRO GRAM 

Sokaklarda Alt1n 
Albert Prejean - Daniel Darieuss - Baron Filsin 

büyük §arkah komedileri 

A S K -C 1 C E K L E R 1 
Battanbata dans - muzik - güzellik ve •tk filmi 

yüz:lerce güzel luz ve mini minileria revoleri 

DIKKA „ ...... 



1. czacib~$l 
~ ~l . . { 

Süleyman 
Fe rid 

Kolonya ve 
esanslar1 

Her tasavvurun üstünde 
lätif ve sabittirler 

Bahar 
Altin dan1las1 
Yasen1in 

, Unutn1a beni 
Senin ic;in 
Ful 

Dalva 
"' 

i\lanulya 
isimlerile ya P.•hr. 

Taklitlerini almamak i~in 

F • d isim ve etike-' er1 tine dikkat 
edini:r:. 

M. DEPO 
Hükümet 
s1ras1 

------------•w---------------------------
'}'at1n1n k1ymetini bilenler 
s~,lbnm esas1 olan midelerini bozmamak i~in 

midenin yard1mc1s1 olan di~lerini 

RADYOLIN di§ macunu 
•e kendilerini her .rlü ac1 ve 1zd1raptan 

her zaman kurtaracak 

Gripin gülla~lar1n1 
ttlerintle ve yanlanada bulundurmag1 ihmal etmezlerl 

~ ... „„ •• „„.„ •• „„„„~~-=-=r--~~ 
~"•fle 481 een fazla terzi yeti~tirn1ckle ~ 

if tiha r eden i 
tata§ Bi~ki Yurdu Ruhsar ; 

\ Hüsnü Müessesesi ; 
~~ &enede terzilik diplomas1 veren ciddiyetile tanm- ~ 

~~ •t ~iieasesedir. Bir bayao bir sene sonunda kendi ~ 
lt iÖre karye)a tak1mlarma varmcaya kadar hem : 

' ,:•• hazirhyacak ve he• de terzilik san'abn1 ögren- ~ ,._"tar. D 
~· durduk~a ya~ay1cak elaa bu saa'at bilezijiai ~ 

1' taluaakta hir aa terecldfül et•eyi•iz. ~ 

e\lcbe kayd1na ba~lanm1~tir. ~ 
.,_., s s••„„ •• „ ........ „ •• ~~J11111:a:w..!J 

Güzel Hisar 
P4efru1at magazas1 

fftHMET KAVUKf;U 
t~~ lzmir Yolbedesteni No 1 !l 
i~ik ll, keten, file perdelerin enva1, perdelik file, tül 
~t, ~ \'t karyola t.ri, krem ye,il, estor ve has1r per
~„ ... trdeJik ve kanapelik kadife kreton, more ve fan

l- ~ka~lar. Perde sa~aklar1 ve baglar1, masa örtüleri ve 
''b,11 'llllar1, karyola örtüleri, pamuk ve yün battaniyeler 
tot'Jl: kanape, sofra mu~ambalannm enva1. Bronz ve ce
ttbf 'tr vargel vistor aga~lan, yolluklar ve paspaslarm 

'-lt Ylar1. ~ezlong sandalye bezleri, kanepecilige aid 
ti_ \'t tnefru,ata müteallik e§ya rekabet kabul etme:r: 

lba" iazam1zda sattlmaktad1r. 

*~i***:ldc~*=*=*~~ 

DOKTOR 
BA. Kemal Tonay 

akteriyolog ve bula~ak, salg1n a 
•~'tta h hastahklar 1niitehass1~1 
~ 3 a an . 
\;O aa 

1 
e •stasyonu kar~1smdaki Dibek sokak ba~m- >+ 

"lb ,!~: ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den >+ 
~ .ii.-,Ca 6 Ya kadar hastalarm1 ka bul eder. )f. 
i-; h14t \' at eden hastalara yap1lmas1 läzu11gelen sair )t 
'' )tp1~ ntikroskopik muayeneleri ile veremli basta- )t 

dt .._\lia~as1na cevaz görülen Pnomotoraks muayene-
•z~unan yap1hr. Telefon: 4115 

( Halloa Seat ) 

lzmirlilere 
• 

Ve lzmire gelenlere müjde 
izmirin cenneti ve yegäne aile bah~esi Bahribaba Park 

Gazinosu saym halk1m1zm zevkini ve ne~esini bir kat daha 
arbrmak i~in hüyük bir fedakärhg1 daha göze alm1~br : 
Me~hur radyo okuyucusu Bayan Fahire'yi ve Bedriye 

Süheylä gili müstesna ses krali~elerini ve bütün Türkiyece 
tanmm•§ yüksek saz heyetini getirmi~tir. 

Kemani Cemal, kemen~e Anastas, piyanist Anjel, 
klarnet Hasan, banju ~evket, hanende artaki 

Okuyucu bayanlar 
Fahire, Bedriye Süheylä, Faide, Belk1s, Bedia Selma 

Hergün varyete numaralar, Gardinar artistlerinin 

Me§hur lVli§eller 
ve ne'e yaratan sahneler y1ld1z1 Bayan kü~ük Semihanm 

Eminesini görünüz ve dinleyiniz. 
~ll"-"""~11;111•:ä~!?•"ll/l~l '•""·ll~~;.i1~111;11~181~Ql';llll;.'tJl!:ll';'l';'I''+''''+'' '~''~'''+'"'+''~ 
;:;~1ll11idllU1.111!1,,.1ll11oidlU1udlhho11!!h„1d <' ll1oo1llb.uilfl!Uodlb1utll •lbolllll"•tdl1„o1101„i1llbudllbi4lhul!llluo1dlt1u1!1huo1lll'1u1~lt1ut~~ 

~ ~ 
~ ~ 
~~ Saglam midesi olm1yan1n „., f •l H „ .. 1 1 . t l „ .. 1 l' C•l ~.i ayat1 vuru { )Ir en1e ustun( e< ir. t•J 
'~'- Sailam mide iyi ve temiz yemek ile elde edilebilir. [•1 
r:• ~.'i i.•J Bunuda: ... A 
~ N 
r+i Kemeralt1nda Ala§ehir ~ 
~ ~ 

t~l Lokantas1nda ?!~ 
[:l Bulabilir~iniz. Bu „loka~ta. en iyi ~e temiz yemekleri !•1 
[•] ~ok ucuz f1atlarla mu~ter1ler1ne takd1m etmek muvuf- -.
~;~ fakiyetini de kazanm1~tir. 
[+). Adres: Barut Ham Sokagl Kö~esinde 
~ ~ 
~ ~ 
r,."!11'"'~11':.!ll~ll'!~~qjt~~lll;_~~~ ~11!;'0 ~lll':'lil .;'IG;i'r"~:i;rll !;:.q~~;i!l~lli;111'-;iil~ '?.~ 
i: 11~~illl~ll1:i:o:."lll'~llll diliru<dlhodllhihilla.u.dl!W"~ iO M1ll~!di1:...il!~ ... 11lhhiillt.Ziilillho1!1!tiwid~rt:I1;;.iJlio III ulll~ ~ 

Ahenk 

Ahengin mucidi (Ahenk) in ön ve arkadan 
SÜLEYMAN SUAD görünii~ü 

Gen~ ve kudretli san'atkärlar1m1zdan Bay Süleyman Suad 1 
tarafmdan icat edilen bu yeni muzik aleti mevcut ~alg1larm 
en ahenklisi ve en ~ok duygu ve ihtizaz yaratamd1r. 

En tath ve en ~ok kalbe dokunan seslerin aga~tan yap1lan 
musiki aletlerinden ~1kbg1m gözönünde bununduran gen~ 
sanatkär (Ahenk) i aga~tan yapm1~ olmakla beraber vücude 
getirdigi yenilikler ve hususiyetler sayesinde bu zarif alete 
bir de ~ok müessir madeni ses katmaga muvaffak olmu§tur. 

izmirde de taammüm etmege ha§hyan (Ahenk) i görmek 
ve almak istiyenler, bir sanat harikas1 olau musiki aletini 

(~emsi Hakikat) in Ucuzluk Serg1·s1·nde 
Konak kar,1smdaki 
görebilirlw .. 

HUSE·YIN KAYIN 
Mobilye Evi · 

Her arad1g1n1z ~ik, tcn1iz, liiks 

ev e~yas1n1 burada bula hilirsiniz. 

Bir def a ziyaret 
ediniz 

~ekeciler 

No. 26 
1ZM1 R 

. Yüksel Kabaday1 Billur 
i,te bütün izmir ve mölhakatm1R seve seve i~ip doya

mad1g1 rak1Jar bunlardir. 

27 EYLÜL 

IDRAR TAHLiLi 
Kimyager Abdüsselam Ak

günlü Laboratuvar1 
Saghk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler sokai1ntla 

Beyler hamam1 yanmda 72 numarah daireye ge~irilmi1tir. 

Amerika, lngiltere, Fransa, Almanya ve isvi~r~de Tedkikab 
kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde ldrar ve kaa 

tahlilleri KÜRi enstitüsünde Smai ve maden tahlilleri ü:r:e
rine ~ah§an Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi
si yapmakta oldugu gibi saym etibbanm gösterdikleri lüzum 
üzerine ususi ara§hrmalar da yapmaktadir. 

Laboratuvar hergün sabah yediden 
ggece ona}kadar a~:...•_kb_r__, __ 

Telefon: 21')5 

ikt1sad1n 
caresi bulundu 

fstanbuldan geien müte
hass1s1m1z 150 rengi nereden 
buldu ve buldugu bu renk
lerle güne§in ve bavanm s1-
cagi)e terden, tozdan harap 
olan §eyleri yeni §ekline ge
tirmek i~in bütün dü~ünce
leri kald1rd1. 

Hayret verici bu i§te eski
ciligin yenicilikten fark1m 
~ünkü harap olmu§ bir elbise, 
§apka, yün, ipek, iplik ku
ma§larm ablmas1 dü§ünülür
ken yeni hale getiren, siyab1 
bile beyaz yapan bir mucidin 
~1kmas1 ve Kemeraltmda 8 
numarada istanbul lstim bo
yahanesinde bulunmas1 1kb
sadm biricik yard1mc1s1d1r. 

ZINET 
Mobilva 

Fabrikas1 
En lüks ve en saglam, en 

cazib yimek, yatak, misafir 

odas1 tak1mlarm1 izmir pana
ytrmda 128-129 numarada 

ve ismet pa§a bulvarmda 41 
numarah mobilya me§herin::le 

sablmak üzere te§hir etmek
tedir. 

Mobilyaya k1ymet veren 
zevatm görmeleri käfidir. 

==================== :::::= 
Sanh sancag1n11z1 ~ere
file mütenasib ahnak 
ve takn1ak isterseniz 

~ad1rvan altmda 10 numa
rah dükkända 

BAYl~Al<<;I 

~ükrü 
Ulu bayrak 
Ticarethanesinden aliniz. 

Burada senelerdenberi her 

boyda bayraklar model üzc
rine ve gayet saglamdir. 

C. H. Para bayrag1 da 
mükemmelen yap1hr. 

:;:::; __ = .,....,. __ :::::::::xe::::m:ca 

Kiral1k f1r1n 
Tepecikte A:,lanlar seka

gmda Hiläl mevkiinde aa
mam ittisalindcki 28 nu•a
rah fmn kiralahkbr. Halk1a 

~Sesi gazetesine müracaat 
olunur. 

1-15 
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Kemeralh 
Hükumet 

Kar~1smda 

Kara 
ejder 

Neler yapt1? 

Ve daha 
Neler yapacaknu~? 

Bunu yakmda ~ögreneceksini:r: 

Turkuvaz bar1 
Bütün konf orlann1 
ikm~1l ederek bu 
aksan1dan itiharen 

~ 

a~1lrn1~tJr 
Muhterem halk1m1zm sa

b1rs1zl~kla „beklemekte olduk 
lar1 ve uzun fzamandan beru 
mahrum kald1klar1 gece ei
lencelerine bu ak§amdan iti 
baren kavu!lmu~lard1r. 

Toptan ve pe..akente s1-
pari§ kabul edilir. Azäm1 ko-

Müessesemiz pek fbüyök 
f edakärhklar1 göze alarak 
Beyoglundak! barlarm en 
mümtaz artistlerini ge, irme
ge muvaffak olmu~tur. 

Muazzam varyetemiz görül-



Sahife 4 ( Halk1n Sesi J 

Dil bayram1 
Dün Ulus evinde ~ok yü

rekten ve candan bir tören
le kutluland1. 

Bu münasi9etle öz Türk~e 
yazalm1~ güzel par~alar okun

du. 

K1z ögretmen okulu direk
törü Bay Mustafa Rahminin 
iz Türk~e söylevi ~ok alk1~
land1. 

Gclenlere ~ok samimi bir 
surette kellanm a~an Ulus 
evinde yap1lan bu yilce tö-

renden her Türk gögsü k1-
van~la kabartan duygularla 
ayr1lm1tbr. 

Lagimlar tam1r 
ediliyor 

Evvclki gece sabaha kadar 
yai"a• yagmur bir~ok lag1m
lar1 patlatm1~ Eve caddeleri 

molozla doldurmu~tu. Tram
vaylar bir ka~)aat i§lcyeme
mek me~buriyetinde kalmi§
b. Belediye caddelerin temiz-

lettirilmesi i~in belJ yüt ame
Jeyi sabaha kadar ~ah~br· 

DU§ ve ~arbay Dr. Behcet 
Uz yagmur albnda bütün 
,ehri dolal}arak ~ah§i!lD ame

leleri tefti, etmi§, ~ah1anlar1 
takdir ve ~ah§m1yanlan da 
tecziye eylemi§tir. 

Bergamada 
Bazi köylerde 
S1tma vard1r •• 

Pergamada Pa§a 1hcu1 
namile anlan bir ihca vard1r. 
lhca suyunun iyi ve temiz 

bir kanal i~ine ahnmam1§ 
olmas• yüzünden bir batak
hk meydana geldigi :,ve bu 
yüzden de yakm köyler hal
kmm s1tmaya tutulduklar1 
görülmü~Jür. 

Bergama ' il~ebayl1g1 bu 
batakhgm kurutulmas1 ve 
1hca sularmm bir kanal ile 
ak1blarak yapbg1 s11'h1 fena
hklarm önüne ge~ilmesi i~n 
mükellef amele usuliinün tat
bikine müsaade istemi§tir. 

Bayrakl1da 
Dil bayram1 •• 

Bayrakh okurlar1m1zdan 
ald1g1m1z malumata göre dün 
ak§am Dil bayram1 Gen~ler 
birligi kulübünde pek samimi 
bi.1 surette kutlulanmilJbr. 
. Kulüp ba§kam bay T evfik 
Özgür ile üye bay Hasamn 
söylevler hararetle alki§lan
ID,.lftlr. 

Bergamada 
Su i§leri •• 

Bergamada su i§lerinin 
düzene konacag1 ve Pa§ 1h
casmdaki batakhg1n da ku
rutulmas1 i~in tedbir alma
~ag1 ögrenilmi§tir. 

Pariste bedbinlik 
• • 
lngilterenin Italyaya yumru-
gunu göstermek mecburiye
tinde kalacag1 zannediliyor 
Atina (E.A.) dan - Paristeki aytar1m1zdan ald1g1m1z tel

graf haberlerine görei italyama Be§ler komitesi tekliflerini 
-reddetm;si. L~;dra--~pari;-;iy;;al ~h"ifili;d;pekkatü~ 
tesirler btrakmt§br. Paris mehafili Süven ve Cebelüttarikte 
ingilizlerin ald1klar1 §iddetli tedbirler!n tafsilabm ögrendik
ten sonra pek ~ok bedbin olmu~lardir. 

Bu mehafile göre, bu ingiliz - italyan ihtiläfmm sonu ~ok 
fena olmak istidodm1 göstermekte ve fngilterenin, italyamn 
takmd1g1 mevdan okuyucu tavra daha fazla tehammül ede
miyecegi iddia olunmaktadir. Ayni haberler .,. fngilterenin 
italyav1 fena halde zedelemek niyetinde oldugunu iläve 
etmektedir. 
• 
lngiltere harbe, sulhu getir-

i mek i~in girecekmi§ 
Atina [E.A.] - Berlinden alman bir te]graf haberine gö-

re Cenevre c;evezleri yeniden bir ümitsizlige dü~mÜ§ ve 
harbin ilä0101 gün meselesi saymaktad1rlar. 

Ayni mehafll, lngilterenin harbi mennetmek i~in elinden 
geien her ~eyi yapmag1 ve buna muvaffak olamad1g1 tak
dirde salbu ebediyen teblikeye dü§ürmemek i~in uzun bo
gazla§malarm önünü almak üzere harbi gözüne kestireceg1 
kanaatini beslemektedir. 

Mussolini, Fa§istlerin genel too 
· 1ant1s1n1 cumartesine b1rakt1 

--~------------------00------------------~ 

Eger istedigi verilmezse hütiin dünyay1 
tehdid edecekn1i~ ! 

Atioa, [E. A dan) - Mussolininin ba§kanhgvraltmda cu
martesi günü toplanacak italyan Bakanlar Kurulu umumi 
seferberlik kararm1 verecektir. Mussolini bum,;n üzerine §U 
beyanattaJ bulunmu§tur : 

"italyan harbm önüne ge~mek i~in e]inden gcleni yapa
cakbr. Fakat Uluslar Kurulu ona bakkmt vermek istemiye
cek olursa sonuna kadar her hangi bir kuvvetle olursa olsun 
~arp1~maga haz1r ve sonunda muzaffer olacagmdan emindir.„ t 

Almanlar f1rsat bekliyormu§ 
Atina, (E. A. dan) - Paristen ahmb henüz teyit etmiyen 1 

haberlere göre Almanya geceli gündüzlü bir c;ah§ma ile 
harba haz1rlanmakta ve italya ile Habe~istan ~ap1§maga 
ba§lad1g1 gün Almanlar (Memel) e ve Avusturyaya akm 
yapacaklard1r. 

Bulgaristan 
0000 

Cok önemli hadiseler kar
§ISIDda bulunmaktad1r 

Sofya (Özel) - Son zamanlarda Bulgaristamn dahili sh · 
vali büyük endi§eler arzetmektedir. 

Krala sad1k olan yüksek rütbeli zabitler, krah muhafaza 
etmek i~in sü bakam Bay Ezanef ba§kanhgmda yem bir 
te§kilät vücude getirmi~le1 dir. 

" <.;ar kurumu „ aamt verilen bu te~kilät General Ata
nasof, general Zaimof ve Buceften mürekkeb bir idare 
heyeti vcude getirmi§tir. 

Oiger taraftan memlekc.tten pkaulan muhalif liderlerin, 
ordudaki cumuriyet~i zabitlerin yard1mile bir ayaklanma ha 
reketi haz1rlayarak krah tahtmdan indirmege karar verdik-
leri ve bu maksadla ~ah~bklan bildirilmektedir. ' 

Bir petrol gemisi yine izin
siz (Astako) liman1na girdi 
Atina (Özel) - Elefteros Atrobos gazetesinin Patrasdan 

ald1g1 bir telgraf haberine göre bir italyan petrol gemisi 
„ --,..~~~----.... --. d •

1 hi~ kimseden müsaade almaga lüzum görme en Astokaya 
TeJef on girmi§tir. Geminin süvarisi her vakitki özrü ortaya atarak 

No. 

3882 

bir f1rtma neticesinde oraya s1gmmc>ya mecbur oldugunu 
söylrmi§ ise de havanm ~ok güzel vc denizin sakin olfllasi 
bu özrü makbul gösterememi~tir 

i§in dikkatc läyik olan ciheti burada birkac; gün lngiliz 
donanmaslna mensud baz1 gemilerin talim yapacaklarmm 
malüm olmas1d1r. Halt< bu sebepteo dolay1 büyük bir gale

yan i~indedir. 

Atatürkle 
~leksika c:u1nur Ba~
kan1n1n Tel Yaz1Jari 

Ankaka 26 (A.A) - Mek
sika ulusal bayraml münase
betile Meksika birle§ik hü
kumetleri cumurlugu ba§kam 
ile Cumur ba§kamm1z ara· 
smda ~ekilen telgraflar: • 

Meksika birle§ik hükfimet 
leri ba§kam S. E. General 
Lazaro Cardana 

Meksiko 
Meksikanm ulusal bayram1 

münasebetile Son ekselans1-
n1za samimi tebriklerimi su
nar ve §ahsi saadeheri ve 
Meksikamn baymd1rhg1 hu
susundaki hararetli dilekleri 
min kabulünü rica ederim. 

Kamäl Atatürk 
Son Ekselans Kamäl Ata

türk Cumur ba§kam 
Ankara 

Meksikanm iläni istikläli
nin y1l dönümü münasibetile 
göndermek lütfunda bulun· 
d 1klar1 tebrik telgraflarmdan 
dolay1 te§ekkürlerimi sunar 
ve Türk milletinin refah ve 
ikbali ve §ahsi saadetleri 
i~in besledigina samimi te
mennileri arzederim. 

Tazaro Kardenas 

D acar 
ßa§bak~n1 
Berlin de 

Budape~te 26 (A.A) -
Macar Ba1/bakam bay göm
bö~ bugün bay göring tara
fmdaa yapilan av davetine 
gidecektir. Bay Gömbö§ Ber 
linde pckaz duracak ve bay 
Hitlcri ziyaret edecektir. 
Bay Gömbö§ yakmda D1~ 
basm dircktörü, D1§ i§leri 
bakanhg1 politika ~ubesi §efi 
ve heyeti vard1r. 

__ ...,.,.:.i V--_, __ 

Yeni Uf;aklar1-
.:# 

m1z1n adlar1 
Erzincan 26 (A.A) Dün 

Sovyet - f;ekos 
lovak dostlugu 

Moskova 26 (A A) - K1-
zrl ordu genel Kurmay ba§
kam Egorof, <.;ekoslovak süel 
heyetine bir §Ölen vermi§tir. 

Kar§1hkh söylevlerde Ras 
<;ekoslovak dostlugu belir
tilmi§ ve ~ok kuvvetli olan 
iki memleket ardusunun kati 
sulh severligi ve bu ordula
rm kendi memleketlerini ve 
genel bar1§1 koruma i~in olan 
önemli rolleri anlattlm1§br. ---oo---

Bolunun 
1\hmetli kövii ten1a-„ 

111iyle yand1. 
Bolu 26 (A.A)- Gerede

nin Ahmetler köyünde dün 
gice· bir yangm ~1kb. 15 ev 
30 samanhk, 15 ahir tema-

men yand1 ve yalmz bir ev 
kurtar1ld1. Köylünün zahire-

leri ve e~yalan da yandt . 
Y angm bir köylünün ahirda 

hayvanmda elinde s1gara ile 
bakarken otlarm tutu§masm
dan pkmt§br. 

-------··-----
Tar muzman
lar1n1n incel

meleri 
Gireson 26 (A.A)-Tanm 

bakanile birHkte §ehrimizde 
bulunmakta olan 
manlan ü~ kola 
ve incclemelerde 

tanm uz
ayr1lm1§lar 
bulunmak 

üzere bugün pirasiz ve ke
sap ilce ve komunlarma git
mi§lerdir. 

- „ •C><>-

S1rbistanda 
Afyon fiat1 

Belgrad - Cenubi S1rhis 
tanda Afyon müstahsilleri 

mallanm haz1rlam1§br. Hü
kumet bu mahsulü ki osunu 

200 - 240 dinara kadar al
maktad1r. Bu alanda yetmi§ 

bin kilo afyon ~1kbg1 bhmin 
olunuyor. 

---N11--..----
Hayata 
itimadet 

iskenderiye 
A~1klar1nda 
Esrarcngiz bir 
·rahtelbahir 

( Ekselsiyor ) ga:aet~ 
Londradan ald1g1 bir telf" 
haberi siyasal ve anel ~ 
filde büyük bir merak 
aläka uyandirmifbr. Bu f 
zetenin yazd1g1 haber f 

iskenderiye a~1klar1nd• 
p1Jan bombarduman 
leri esnas1nda bir lngilil 
yaresinin göz~üaü tara 
Couragcous gemisinin ~ 
nnda esrarengiz bir dl" 

alb gemisi görülmO§tDr. = 
tahtelbahir pek az süre• 
müddetle suyun üzerind• ~ 
rülmü1 ve birdenbire d"" 
rak ortadan kaybolmutto'' 

Merak uyandiran no~ 
ingiliz donanmas1mn bu 
dar yamna sokulan denil 
b gemisioin bir lngiliz 
telbahan olmamas1d1. 

Bu beklenilmeyen ba 
üzerine t yyare gemisini ~ 
men dört torpido mutah•"" 

ku§atmi§ ve limana gid~..,, 
kadar ona refakat etmir 
dir. 

ilk ate§e gire' 
cek hinhat• 
Paris Mater gazetelil 

Adis-Ababadan ögrendi~ 
göre ltalyanlarm iJk bil'' 
edecekleri mevziin bat~U ~ 
danhgma bir lsva~ biablf"" 
taym edilmi§tir. --„-· ........ „ 

Bütün ingi 
Gazeteleri 
(8a§taraf1 1 incide) 

leri taktirde Bel~ika orl' 
sundan ihrac edilecekle~ 
Bel~ika hiikumeti abnaa '!':' 

karara sebep olarak b• 
önüne ge~ilemez bir 
geldigini ileri sürmektedi" 

mesinden: 
izmirde oturan Melek t(, 

rafmdan kocasa lzmirde ~ ~ 
Mahmudiye maballesind•.1 
No. da mukim iken te1;; 
yüp eden Mazhar aleybi·c" 

Londranm büyük binala- ikame olunan dava ve ~ 
rmm birinin önünde süflü k1hnan muhakeme soll 1 

tarafeynin boitanmalar111I 
1 

... 
bir adamm inledigini gö- 0 r 
ren bir madam ona yakla- bu hususta tahakkuk de" 

kabahehna mebni müd "" 
§arak otus santim vermi§, aleyhin tarihi hükümdeo "• 
fakir ba§mI kald1rarak de- baren yeniden bir sene 
mi§tir ki: detle evlenememesine „e 

- Bayan hayahm1 daha sar1f1 muhakeme olan 1.,tt 
yh mi dört saat i~in kurtar- kurU§UD müddeaaleyhe ·/i 
d1mz. Kadm da §U cevab1 miline 16/9/935 tarib• 
vermi§tir: müddeaaleyhin g1yab1nd• 
. - Hayata itimadet, yirmi rar verilmekle H. U. ~· 
dört saatta neler olur. nun maddei mahsusun• Jf 

Bir gün sonra bu madam fikan tanzim k1hnan ibb 
gazetelerde bu fakir namma menin müddeaaleyhia 
1200 ingiliz lirahk bir pi- metgäh1m terkederek ga 
yanko dü§tügünü okuyunca bet etmesine mebni t• 
" hayata itimadet " yollo makamma kaim olmak o• 
sözünün isabetini görmekle mabkeme divanbanesio•,1 
sevinmi§tir. lik k1lmd1g1 ilin olunnr· 

v:-~~~~„„ •• „ •• ········~~ 
IDl§ ve beyannamelar dag1- n 20 1·LKTE~R1·N p ar 
tarak dönüp gelmi~lerdir. ~ ~ - az 

buraya geien on u~ak adla
rrn1 a'mt§ olduklari Trabzon, 
Sürmene, Rire, Hopa. Gire
son, Görle ~arlarmt dola§a
rak üzerlerinde u~u§lar map-

U~a~larm saat 16,30 _da alan- ~ qenel nÜfUS say1ml 1 
da bmlerce kamutan ve su- • "'1' 
b 1 "lb · · I • Say1mm bütün ~urdda bir gündc ba§anlmas1 5 

ay arm 1 ay ve 1~yar armm ~ . . . 
k t 1 ·1 k 1 k 1 birlik ve ~ah§manm en güzel b1r beigest olacaktir. ·•( 

a 1 mas1 e 'YO per a o an . •• ... 
d k t

.. . 1 ~ Bu biiyük günde devletin buyruklarma hepu111„ 
a onma orem yap1 rm~, 

1 
söylevler verilmi§tir. Ucaklar ma iyiz · · · · B A ~ V E K A L E 1' 
yarm Diyarbekire dönecek- ~ istatistik Umum MticllltJOI! 
lerdi. kt211i::t:ialli::t:ia~„„„„ ........... „ .... a:ta:~~.......-


