
Başvekilimiz çok heyecanlı nutuk söyledi ve şöyle haykırdı: 

Asla Korku Duymuyoruz ... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ++OO~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dün birçok hatipler Türk'ün yüksek heyecanını meclis 
kürsüsünden haykırdılaı- hükumete itimad beyan edildi 

0000~~~~~~~~~~~~ 

Yurd tehlükeye düşer e hepimiz si 
laha sarılacağımıza söz veriyoruz 

Bugünlerde Madrid hapishaneleri siyasi mücrimlerle dolub 
taşmaktadır. 

tinde yetiştirilmemesi yüzün
den mekteb sıralarında, ders 
programlarının tatbiki esna
sında görülen intizamsızlık 

ve inzibatsızlığının önüne 
geçmek ... 

SıRRI SANLI 
- Arkası 4 üncüde -

BaŞvekilin 
nutku 

f smet İnönü de çok heye
canlı ve çok ateşli bir nutuk 
söyledi, nutuk sürekli alL~ıı· 
larla muhtelif yerlerinde 
kesildi. Başvekilimiz yeni 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------0000~--------------
Be le diye reisliği böyle 

olur işte •• 
li=:ll vvelki günkü nushamızda bu sütunlarda Abdulla~
L::ll efendi mahallesinde ki susuzluktan şikayet eden bar 

mektub neşretmiştik. Ayni mektubun imzasını taşıyan ikinci 
bir mektub aldık. Onuda aynen aşağıya koyuyoruz : 

Dünkü nüshanızda halk sütununda Abdullabefendi mahal
lesinde Kepekli sokağındaki evler için su meselesi hakkın
da yazılan yazıyı muhterem şarbayımız nazar itibara alarak 
kendileri bizzat mahallemize teşrif buyurmuşlar ve evlerin 
su vaziyetini bizzat müşahede etmişlerdir. 

Şarbayımız su dairesinin yapmış olduğu hatayı görmllfler 
ve suyun eskisi gibi akıtılması için emir vermişlerdir. 

Kepekli sokak numara 15 Hasan Tahsin 
Halkın Sesi bu satırları aynen yazarken balkın içinden 

gelen şu sesi de kaydetmeği bir bitaraflık ve vatandaıhk 
vazifesi addeder: 

- Belediye reisliği böyle olur işte.. Belediye reisleri mil
letin derdini yakından takip edince, sevgilerin en büyljil 
olan halk sevgisini kazanmış olur. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

ORDON rakısı pek yakında çıkıyor 
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ispanya ihtilalinin içyüz~ Ta ra ·ey sAzı FRANsız GAZETELERiNE GORE 

ızmirde Papulasın Rus ihtilalinin başlangıcı· 
Fa;:ktı ~~-sıı na cok benzemektedir 

AKILLARA DURGUNLUK 
VEREN MACERALARI 

-6-

Papu!as muhakkak surette falı 
na bakılması için ısrar ediyor 

T abra Bey biraz sonra 
İstiryadisin evine girmiş bu
lunuyordu. Geniş ve nefis 
»ir antreden girdikten sonra 
muhteıem bolda ilerledi. 
Tahra Beyi pırıl pırıl yanan 
büyük bir salona aldılar. 
Tahra Bey bira:: bekledi. 
Bir sigara aktı. Beş daki
ka sonra İstiryadis salona 
girdi. Gözleri memnuniyetle 
par)ayordu. Tahra Bey hala 
büyük bir merak ve endişe 
içindeydi. Bununla beraber 
merak ve endişesini gizli
yordu. Mümkün olduğu ka
dar soğuk kanlı görünmeğe 
çalışıyordu. 

Tahra Beyin bu intizarı 
uzun sürmedi. lstiryadis ağır 
ve tek bir sesle söze ba~la
dı: 

- Seni General Papulasa 
takdim edeceğim. General 
benim gibi fala çok merak· 
lıdırl .. Büyük general yalnız 
fal kadar doğru söze de 
meraklıdır. Her şeyin doğru 
ve açık söylenmesini ister. 
Onun . için onunla konuşur
l(eo bilhassa bu noktaya 
çok dikkat et. Daima doğ
rudan ayrılma.. Eğer falınJa 
ve sözlerinle onu memnun 
edersen korkma. Artık sana 
karada ölüm yok demektir. 

Tahra bey bu sözleri bü
yük bir dikkatle dinledi. Şu 
suc1li ıordu: 

- Peki general Papu]asla 
nerede görüşeceğiz. 

- IJemen şurada. 
- Kendisi buradamı? 
- Evet .. Karşıki salonda 

seni bekliyor. Haydi gidelim. 

İstiryadis önde Tahra Bey 
arkada karııki salona doğru 
ilerlediler. 

Büyük salonun kapısında 
duran nöbetçi ayağa kalktı 
ve esas vaziyeti aldı. 

Tahra Bey mahçup bir 
eda ile Papulasın odasına 
girdi. Generalı hürmetle se
lamladı. General mağrur bir 
eda ile selama mukabele 
etti. Tahra Beye ye r göster
di. T:. hra Bev ezile büzüle 

gösterilen saodalyaya oturdu. 
İstiryadis Tahra beyin 

çok mahir bir falcı olduğu
nu generala ballandıra bal
landıra anlath. 

Bilhassa Piskoposun fo. 
yasını nasıl meydana çıkar

dığını, bu büyük rezaletin 
lzmirde ağızdan ağıza nasıl 
çalkandığını en ince tefer
ruatına kada.r söyledi 

Papulas bu sözleri dinle
dikten sonra Tahra Beye 
dönerek: 

- Biraz yaklaş bakalım 
dedi. 

Tahra Beyi masasıoın Ö· 

nünde duran sandalyeye da
vet etti. Tahra Bey oturdu. 
Masanın üstüne büyük bir 
Anadolu haritasının yayılı 

olduğunu hayretle gördü. 
Papulas dedi ki: 
- Ben yakında büyük 

bir taarruz yapmak istiyo
rum. Bana hem bu mücade
lenin nasıl netice vereceğini 
hem de giriştiğimiz muha
rebenin zaferle neticelenip 
neticelenmiyeceğini söyliye-
ceksin. . 

T abra Bey kendisine so-
rulan bu sualin azameti al· 
tında ezilir gibi olduğunu 
hissetmeğe başladı ne söy
lese vaziyet berbattı. 

Kendisini topladı: 
- Fala ne hacet var ge· 

neral.. Sizin gibi yüksek ve 
büyük bir asker ordunun 
başında bulundukça' Yuoan
blarm sırta yere gelmez .. 

Bu basma kalıp sözler 
generah tatmin etmedi. Pa· 
pulas israra başladı. Muhak
kak surette falına baktırmak 
istiyordu. 

Tahra Bey nıhayet fala 
bakmak mecburiyetinde kal
dı: 

- Bana bir bardak su 
getiriniz! dedi. 

( Arkası var ) 

Banger Riket Sosf)·a
dan uçtu 

Sofya - " Lufthanza ,, 
kumpanyasına mahsus yeni 
bir tayyare ile Atina yolu ile 

, 
Paris gazeteleri İspanya 

ihtilalinden bahsederken bu 
ihti lalin iç yüzünün Rusya
dan alınmış bir ders olduğu
nu söyliyorlar. Sağ taraf ga
zetecileri ihtilalcilerin lehinde 
söz söylerken onların muvaf
fakiyetlerini bildiren tebliğ

leri bile neşrediyorlar. Hü· 
kumet gazeteleri de İspanya 
ordusunun zaferini bildiriyor. 

Bu gazetelere göre ihtila
lin sebebi şudur: 

Temmuzun on yedinci gü
nü İspanya Fastald Melila 
şehrinde bulunan Le jiyoner
ler Sosyalistler tarafından 

tahkir edilmişlerdir. 
Bu had~se üzerine Lejiyo-

nerler kışladan çıkarak sos
yalistleri püsktrtmüşler, hatta 
arkalarına .düşerek evlerine 

. kadar girmişler ve kendilerini 

evlerinin pençerelerinden at
mışlardır. 

Birkaç saat sonra bütUn 
Lejiyonerler sivil memurlar 
aleyhine olarak bir isyan 
bayrağı kaldırmışlardır. Kral 
taraftarı zabitler de bu ihti-
lale yardım etmişler, zira bu 
zabitler de içtihatları itibarile 
Fasa sürülmüş olduklarından 
hükumete aleyhtar bulunu
yordu. 

Gazeteler, sebebin yalnız 
bundan ibaret olmadığını bil
diriyorlar ve diyorlar ki: 

" On dokuz yıl evvel Rus
yada da imparatorlar indi
rilmiş yerine Kerneski hük~ 
meti kurtulmuştu. Bu hare· 
ket muhaliflerin ve komünis-
lerin duyğusuna uyğun de
ğildi. Bunun için Kerneski 
tarafından paytahtın muha-

fazasına tayin edilen kuman
danlarile gene imparatorluk 
idaresini tesis için isyan et
mişlerdi. Bu isyanı idare 
eden general Korinilef kar
şısında hükümetin ameleden 
mürekkeb silahla askerini 
görmekle beraber gene mü-· 
cadelesini tam iki ay yaşatb. 
nihayet mukavemeti kırıldı 
ve Rusya imparatorluğunun 

idaresi ihtilal başbuğlarından 
Lenin ve T roveçkiye intikal 
etti. İspanyanın ordusu da 
aşağı yukarı bunun gibidir. 
ispanyada müsktekil hüküm
darlık 1931 de bozuldu. Onun 
yerine gelenler hükümdar 
taraftarlarının düşmanı ke· 
sildi. Bu düşmanlar idareyi 
ele alarak krala getirmek 
değil Rusya gibi bir idare 
temin etmek fikrini besle
mektedirler. 

Antikite mü- Budaoeştede ı En genç bele
zesinden Tire'- 1 bina çöktü 18 
ye gönderile- 1 kişi öldü 

cek eserler 
İzmir ve mülhakatı tekke

lerinden toplanıp lzmir An
tikiteler Müzesine konmuş 
olan eşyaların Antikitelerle 
alakası olmadığından Anti
kite müze,sinden kaldırılıp 

İnkilap 1 üzelerine verilmesi 
için Müzeler Direktörlüğü-

nün Vekalete müaracaatı 
üzerine keyfiyet Vekaletçe 
muvafık görülmüş ve bu eş
yaların İzmir Vilayetinde ilk 
kurulan Tire Halkevi İnki
lip müzesine verilmesi Ve
kaletten Müzeler Direktör
lüğüne bildirilmiştir. Eşyalar 

yakanda Tireye gönderile
cektir. 

Ayrıca haber aldığı::nıza 
göre Antikiteler Müzesinde 
bulunan resim tablolarının 

da Antikitelerle alakası ol
madığından Müzede yer 
kRplıyan bu tabloların da 
mektep Müzelerine veyahut 
yeni _yapılacak bir resim 
Müzesine verilmesi için Mü
zeler Direktörlüğünden Ve-
kalete baş vurulacaktır. 

... .. ........................ .... ... ... .,.. 

İstanbuldan buraya gelmiş 
ve Habeş harbının başlanğı· 
cında ortalığa efsaneler 
saçak Banger Riket dün 
Viyanaya gitti. Burada gaze
tecilerle bile görüşmekten 
içtinab etti. 

Budapeştenin en kalabalık 
olan Roratsi sokağında acıklı 
bir vak'a oldu. Bu vak'aya 
kırk kişi kurban gitti. Saat 
üç buçukta bir kooperatif 
binasının bir kısmı çöktü. 
Ortalığı dehşetler kapladı, 
asker kıtaları ve etfaiye alay
ları yardıma koştu, enkaz 
altından çıkarılan 40 kişiden 
on sekizi ölüdür. Diğerlerinin 
ziyadesi tehlikeli surette ya- · 
ralıdırlar. Bu esnada binanın 
kalan kısmında da yıkılma 

hareketleri görüldüğü için 
askerler ve etfaiyeciler bir 
kaç saat işbaşından çekil
mek meçburiyetinde kaldılar. 
Ameliyat devam edilmege 
başladıysa da bundan sonra 
çıkarılacakların cesetlerinden 
başka bir şey olmıyecağı 
tabiidir. 

---oo--
Hava 

Kurbanları 
Varşova - Evvelki gün 

havada talim yaparken çar
pışarak yere düşen iki harp 
tayyaresinden birinin pilotu 
ölmüş, diğerinin mürettebatı 
paraşutla kurtulmuştur. 

Vazife kurbanlara askeri 
ihtifalle hususi kabristana 
gömülmüşlerdir. 

diye reisi 
Arzın en genç belediye 

resi birlefik Amerikanın IHi
nua mıntakasının Orora şeh
rinin belediye reisidir. Henüz 
24 yaşında balunan bu bele· 
diye reisi mis Margaret Ener 
isminde bir kızdır. 

Genç ve dilber belediye 
reyasetini idareyi eline alan
ca ilk iş olarak dudçeyi tev
zin etmiştir. İkinci iş olmak 
üzere mahkumlardan beş ve 
en genç bekarı, evlenmek 
şartile affetmiştir. Bu sırada 
da kert bekarların vergisini 
üç misline iblağ etmiştir. 

Boy rekoru! 
Arzın en lnsa boylu ve 

küçük adamın Vernar Riter 
ve en uzun boylusunun ge· 
çenlerde Bükreşte Kolen 
Mitu olduğunu biliyoruz. Fa
kat rekorun ki... de olduğunu 
biliyor muyuz ? 

Londrada mozik hollerden 
birinde teşhir edilmekte olan 
M. Dik Harrodun rekoru 
eldeettiği söylenilmektedir, 
Çünkü 290 doksan kilo ağır
lıkta ve bu nisbette uzun-
dur! 

• 
In2iliz kralına 

hediye! 
Malezya adaları sultan ve 

mihraceleri kral sekizinci 
Edvard, Britanya imparator· 
luk tahtına c~lüsu hasebile 

Tam Amerikalı ol· 
Amerikada bir zelıe~ 90 

du. Sarsıntı şiddetliyd~g(r 
sırada içtima hali~~e-~ 
nan belediye mecbsı .,-1:1 
yer sallanmağa bati•~ 
salonu terk ettiler. 'V~ 
ni biln zabıt katibi Y 

1 
/,.

kımıldamadı ve zelıe •iJlff 
vam ederken zapta 

etti: ~ 
Belediye binasını• --tiı...kl 

ması münasebetitle b~ 
müzakereler yanda 

tır. • .. .. roP? 
Takma dışsökul~~ 

Elbette sökülür, di ~ 
siniz, Sökülür aındl• ~ 
razı olursa, ağırırsa bo edfl.: 

Ya alacaklılar ba~ 
mek ve söktürüp ıa 

isterlerse. ·-
Büffaloda böyle bir p~ 

var. Adam borçlu. aJod jl 
mala mülkü yok. Y ~ 
pırlanta dişi var. A)a~t0rl' 
haciz koymuşlar si 
satmak istiyorlar. 0~ 

Mahkeme razı eı' 
Bo ı çlu alacakJdar• 10,-:1 

dişlerini "gösterip gO leSİ 
Olimpiyad ~~rilril' 

Atinadan Berlıne g · _. 
--•eıı 

, len Olimpiyad 111e:ı---

kalsın sönüyor111UŞ· · " "kioCI Yola çıktığının 1 

nü şiddetli bir yai'
1110

' ,tJİ' 
lamış meşaleyi taşıyao ff' 

' 11111-
bu yağmura yakal~~ b~ 
reket versin bırı İf fi 
şemsiyesini atlete "er;'oft' 
meşaleyi sönmekten 

mış... ti ~ 
Acaba şemsiye ge 

miş mi dersiniz?... ı 

List ik gib• 
kerest~ .1 ~ 
t .. bend19ı, J1f 

Bir ngiliz 111u ul ,Je fi 
dine mahsus bir uı. lefİ~ 
.k .b. .. ·ı gen•f tı gı ı egı en, bit ':t...t 
uzayıp yme kısalan oflfP: 

• l" e 111 kereste una ın , i-'! 
olmuştur. . ıJell' ;I 

Bu keşf, sao•Y1 y•~ •. 
büyük bir inkılAP. 1ıe~fd' 
derecede mübilll ~ 

"'e .,r 
bir hediye verıDel di1e 
vermişlerdir. Bu :~ac•lı~~ 
yük bir dredoot . becli lit• 

Malezyalılar afO~itl'~A 
k l da ver il"• 

sabık ra a ol•'' ~' 
Malazya sult• .. , ed .. ~.ul 
f . . . a edalı --"-'-· se ınesı ınş . bİO..-dif 

kendileri sefıoeye lı be ·_ ~k' 
gelere J'I ty 

ve Londr~~a . E,d••'" 
ferini sekızıncı 

d·r · dim edecekler 1 
• ifl" 

---~~~~.~--------------~--~~----~----------.: ril"' .. ,. 
ki çe" ·r ,, 

mir parmaklı ançOlı b• il. Bir 
Gecede 40cinayet 

~~-····~~~~~~~~~ 

J(orku Ve He)·eca n Ronıanı 
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1\1eçhul adam ayni sertlikle ... 
Polislerin kurşunlarından şöyle bir baktı; ve titremek· 

bir kaçı Üzerlerinden vızh· ten kendisini alamadı. Çünkü 

yarak geçti, sonra sur'atJe yanındakiler, bir saat kadar 
kaçan makinenin sesinden evvel kendisine taarruz eden 
başka hiç bir şey işidilmez canilerin ta kendileri idi 1 
oldur 

Raklif için takib imkanı 
kalmamışta. Çünkü meçhul 
mutaarrızlar daha ilk kurşun· 

larla otomobilin lastiklerini 
dclmiılerdi 1 

amlara 

Bunlardan birisi tabancayı 
genç kızın göğsüne dayadı 
ve cadı gibi bir bakışla: 

Ne o, küçük bayan. Bizi 
tekrar gördüğün için hayre
te mi düştür? Sen şimdi bizi 

olis d iresinin bodrumunda 

sanıyordun değil mi? Fakat 
insanın düşündükleri çol< de
fa böyle tersine çıkar. Birer 
öküz gibi polisin eline düş-

me~ bize yakışır mı idi hiç? 
Miste r Raklif şimdi olduğu 
yerde kaldı fakat bunlardan 
biraz da SE'n mesulsun bayan 
Z. R. dedi. 

G enç kız, baydutiarın is
mini söyledikleri vakit ihti
yarsız olarak titredi. 

Meçhul adam, ayni sert
likle: 

- Maamafih kabahat se
nindir; çünkii bizi otomobil 

içinde uyutmak için kullan
dığın kimyevi madde, o ka· 
dar kuvvetli değildi. Bizi po
lisin eline geçinceye kadar 
uyutamamııtırl Kendimize ça-

blik g eldik, ve işte görüyor-
sun, hem polisi kaçırdık, hem 
de seni elde ettik ! 

Seni ilk defa tuttuğu -
muz zaman Barkleyin yeğeni 
sanmıştık: fakat şimdi de
dektif Z. R. olduğunu bıli· 
yoruz! Bizi ı şef seni kendi
sine teslim edecek olana 
20,000 Jira mükafat vadet
miştir. Nasıl ? Mükemmel bir 
iş değil mi ? D~di. 

HayJudlardan diğer birisi-
de alayla bir tavurla : 

- Madam Z. R. seni tut
tuğumuz için bıze kin besli
yecegtna sanmıyorum. liiz 
fakirlerde ekmeğimizi temin 
için çahşıyoruz ! 

İki haydud arasında sıkış· 
mıt kalmış olan genç dedek
tif kız. 

- FalCat . bana ne 1•oluyor 
Z. R. diyorsunuz? Bu ela 
kimdir? Böyle garip ismi ilk 
defa olarak işidiyorum dedi. 

Üçüncü haydud da: 
z. R. kimdir bilmiyor za

vallı! dedi. Fakat az sonra 
öğrenecektir, hem de ada
makıllı. 

Otomobil bu sırada yarı 
harap bir binanın önünde 
durdu. Üç meçhul adam oto
mobilden atladılar ve Z. R. 
yi de tutarak aşağıya indir
diler. 

Büyük ve demir bir kapı-
dan geçtikten sonra epiyce 
bir zaman yarı karanlık bir 
dehlizden ilerlediler, sonra 
bir oda önünde durdular. Bu 
oda bir nevi kafese benzi
yordu, çlbıkü dört tarafı de· 

Üç baydud k ~. 1' ,;ı' 
Pıyı açtılar, Z· 1ıiJit1' f( 

or• tf"• 
soktuktan so ıaocl• 

. .. baıır ,., 
ve gıtmege .. i· t0,0" 
terinden bırı5 • e g6 r,1Y 

- İcabeden yedr• 1ı-''; -'. 
but• •'".:t i ceye kadar ei• ~v 

ki m t ·•' sın. Ba a 1 jıtı)' 
1 

vakit görıııek ,~JJ' 
Dedi. •· ... o ı1 f,tl' ...,.. .,, 

Ve, genç bit ı• r 
altına küçük 11''• 

' ,Jıı ,Alır 
taraıc : . cııı•" 1 ·al"' j ' 

- Belkı 101 f 1 rj 
tır. Can sıkıot~s d•dıtl "'-~ı 

• ,.,, ·" .ı.a 
için bu şışe d lı". ,,.. 
şecektir. işin d~· f)l1' ..ıl 
kokain ••' f'', 
etti. 
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t~ YYARE·. TELEFON ~ 
1 

& 3151 E 
u haf ta iki çok güzel film birden m 

Zouzou 1 
~ E 

Beker Can Kayın'ın temsil ettikleri büyük film E 

S m on vals ~ 
\.. l"an p . . , . E 
~ etrovıç ve Kamılla Horn un şaheserı ın 

Fı atlar 15, 20, 30 kuruştur E 
•• ~f~t*l~t*»l8a~aEESEEE 

Doktor 

Af.'Şevki Uğur 
~ lDahili hastalıklar mütehassısı 
._h~anın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını 
t~ saat dc.-~uza kadar ve öğleden sonra birden 

)~ )~~eceleri dahi muayene ve tedavi eder. 
\~ı thnııesi: Beyler sokağı bay Memdubun labrotu
~ ~i'•nda 36 numaralı muayenehanesinda. 

~t 't• karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, ı:ayiflik, 
a •ldan, mide, barsak ve böbrek hastalıkları J . . ----
ı ç enler bilir 

1 
\ 

~~'e . . . --- . 
~ s:ııı, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
{~~l"ette korunmasını temin edecek ancak 

~~İ~ı, Kabadavı ve Billur 
ıu .. arıdır. 
~!~NT =~Ü~R=K=İY=E=M=en=e=m=-e=;. 
~~~ tllrdunu alıyor 

~.' 'it t ~ıııı:0illtd 'llliz sütten imal edilen Mene-
~lı~ ftk u ~e halis taban ve şekerden 
t ~tl 'lL~ helvasını Menemende Etem 

t ~t1bi tatt'Z. Döğün)er için baklava ve 
Nlll tdiJi:larda yapılır. Hariç içn sipa

ı, 't 'ıtılı ' Toktan ve perakende sabş 
~~t~'tıle.t lllarkasına..ı dikkat. Menemen 

~l:ı ~t caddcıi No. 21 helvaci ve 

~;~m~in kişesi 
Türk Hava Kurumu 

~~:~i" İ. Na On 
'' Lıo.~l) 01rtıak • · · 1 q~~ İtıdcn . ısbyorsanız hıç durmadan ( ZENG N 
'iıt~>~~ de k ~·~ bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
\ ~İl o\llla~n~ınıze hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 

tt~ ~t •atıl uz
2
ere glicde on ve haftada elli kuruş tak-

~~ ıt•re.r ır. engin kişesi birçok vatandaşlan zengin 
t,: li •ermiştir. 
. Ukflıııct cıcldeei Kemeraltı karakol ittisalinde 

ZENGiN KIŞESI 

BALIK YAÖI 
İÇEMİYENLER 

Toptan Perakende 
k*~~~~~ * !lt ~***~~~~~~~~ 
~ DOKTO ~ 
fi A. Kemal Tonay 1 
K Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ,. 

i hastalıklar mütehassısı ~ 
Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak baıın- M 

da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t 
akşam saat 6 ya kadar hastalannı kabul eder. )f. 

Müracaat eden hastalara yapılması lizımgeleo sair f( 
tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- 'lj 
lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )t 

1 Ağastoı ·'t 

4ı( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )+ 
~~~~~~ ~ 1 ~'1C~:V:~~~:r; "Efe,, nin beşinci sayısı pek merakh yazılar, dünya ıiya· 

~ıı;ıı~~P1~11'.;""'+1ll~n:ıı:~~~~~ıı;:ıı,.ıuı;ıııı;ıı~-:-~~~~ıı:-"+" setini canlandıran karikatörler, halkın derd ve ihtiyaçlannı 
~ ... ~d:ı,;;;,alıbdıl:ı.uıtllMı!Fb ... dbiNiıJ!ıieniiı:ll:ıidl!n .... ı ~s~iı~. ::ln ... ~n~etı.lii:lttıbdflıciUıılitıWılleıı;;;.ıır,.,,aw;~.-..~ıı.>.if':; ~ .. haykıran fıkralar ve muhavereler dolu olarak çıkmıştır: 

Her yerde (100) paraya satılan lzmirin bu biricik halk ga-
4+J + zetesini alınız, okuyunuz ve tanıdıklarınıza tasviye ediniz. 
~·] •ı --------~-----------------
§ Çok senelerdenberi !l 

1
•1 lzmir ve mülhakat r+ 
!l vilayetlerinde küçük [•.ı 
~] kasabalara varıncıya ~~ 

11~ k d ld y ~· .~,, a ar yapmış o ugu , F.' 

~! ı·ı kk ağrısız ve fenni sün- [+] 
~ ~8 1 netlerde halkça şöh- ~1 
~~l ret kazanan meşhur sünnetçi üstad • ~ 
ı;t.• bay Hakkı Darcan Kestelli caddesin- AJı f~l 
l~~ deki sünnet evini bu defa Emirler · ~+] 
ı.:i çarşısına nakletti. Bütün lzmir ve mül~akatn~ın muh!e· +] 
~ rem ve sayın halkına çocuklarını feonı ve agrısız sun- ~ 
1:ı net ettirmek istiyenlerin Emirler çarşısında sünnet evi- ,~ 
rrı~ ne sünnet ettirmeleri kendilerinin ve çocuklarının seli- +1 rt meti namına tavsiye olunur. Emirler çarşısı sünnetevı +l 
{+J Bay Ali ve bay Hakkı Darcan +1 
S~~~S88~~~2~~~~~~~~S8828%~~ 

" Fil başı,, markalı " Türk çamaşır çividi " çamaşırlara 
parlak bir beyazlık vermektedir. Saftır ve içinde çamaşırla
rınızı yıpratacak muzir bir madde yoktur. Leke ve dalga 
yapmaz. Eski çamaşırları adeta yenileştirir çamaşırlar uzun 
müddet beya:zlığını muhafaza eder. Bu çivid ile yıkanmayan 
çamaşızlar beyazlığını kaybedib sarımtırak bir renk almak· 
tadır. Türk çamaşır çividi suyun dibine çökmez. Boya ku•· 
veti piyaçadaki diğer ecnebi markalı çividlerden bin kat 
daha iyidir. Bu çivid hediyeli olub senede iki defe zengin 
eşya hediyeleri vardır. Her on küçük kağıd için bir bilet 
alırsınız. Biletler ve hediyeler depomuzda verilir. 

9 Eylul Baharat deposu Balcılar No.' 198 Telefon 3882 

TERZi 

Mehmet Zeki 
Kemeraltında Hükümet karşlsında 



Saldf e 4 

Dünkü hararet 

41 
Derece idi ba-
yılanlar var 
Dün hararet 41 derece 

idi. Dün birçok kimseler ba
yılmıştır. Bu hararetin üzüm 
ve incire çok faydası doku
nacaktır. 

Bir cesed . 
Karşıyaka istasyonunun 

helasında 65 yaşında İbrahim 
adında birisi kalp sekdesin
den ölmüştüı·. 

---.11:ıtaıa.---

Fransada da 
kadınlr meb'us 

olacak 
Paris 31 (A.A) - Saylav

lar kurulu bir reye karşı 488 
reyle kadmlara her seçimde 
seçmek ve seçilmek hakkı 
vermeyi istihdaf eden bir 
kanun teklifini tasvip etmiş
tir. -·-
Şehir gazinosu 

- Baş tarafı 1 incide -
canlandmlmasmdaki müna
sebetin, hayır münasebetsiz
liğin sebebini ben de anlı
yamadım. 

Bundan sonra, biç de ça
lınması beklenilmediği halde 
dinlediğimiz - keşke dinle-

.anez olsaydık - İskiklal mar
şımızın, o haşmeti, vekarı, 

asaleti kendine has marşı
mızın, Nejat'ın dediği gibi 
., Çingenelerin elinde berbat 

ve perişan bir halde,, yayık, 
yayık gevşeye gevşeye, eri
ye eriye çalındığını duyunca 
buna müdahale .. etmeyi ve 
hatti bir isyan hiddetile or
kestrayı susturmak heyeca· 
nımı güç zabtettim. 

Bu, yetmiyormuş gibi Türk 
haysiyetini, Türkün milli his
lerini, rencide eden bu "hay
siyetşiken ,, harekete, iste
meye istemeye dinlediğimiz 
faşist milli marşile nihayet 
verilmesi, cidden " hiç bir 
Türkün tahammül edemiye· 
ceği bir hadise idi. 

Buna benimle beraber, 
hep nasıl tahammül ettik? 
Bu galiba böyle bir şeye hiç 
tesadüf etmediğimizin ver
diği faşkınhktan gelen atalet 
olacak. 

Gerek Cumhuriyet gaze
tesinde çıkan yazıya ve ge
rekse makalenize eski bir 
müzisyen fakat dah "\ evvel 
bir milliyetçi sıfatiyle şunla
rı eklemek isterim ki, evela 
milli marşımız hiç münase
beti yok iken her hangi bir 
yerde ve bilhassa gazino, 
kahvehane gibi yerlerde ça
lınamaz. Ve hiç bir milletin 
milli bayramının tes'.din·e İs
tiklil marşımız, gazino gibi 
bir yerde iştirak şarkısı o
lamaz. 

Yazımı şununla bitirmek 
isterim ki, mübaliğah olma
sını çok arzu ettiğiniz Cum
huriyetteki yazı maalesef 
tamamen doğru ve haklıdır. 

ABDIAKSUNER 

(llalkm s .. ı • 

Dahili Harb Gittikçe Büyüyor 
------------------------------------~••oo .. ---~--------------------------------

/ngiliz harb gemileri is-
panya sularında ateş em

bekliyorlarmış ! ... • 
rı 

ltalya lspanyollara altı tayyare eöndermiş 
İstanbul 31 (Özel) -Muh- ı Tarifadaki bataryalar bir tayytesinden iki tanesi 0-

telif kaynaklardan gelen ha· lspanyoJ kruvazörünü bom· randa (Elcezirede) yere . dü-
berler birbirine zıd olmakla bardıman dtmiştir. şer ek rakipleri ölınüştür. 
beraber, İspanyada kanlı ih- iki ltalyan harp gemısı Fransız matbuatı ltalyanın 
tilalin çok feci safhalar gös- boğazdan ge ~miş olup Atlas lspanyol asilerine hava kuv-
terdiği ve bu dahili harbin Okyanusuna gitmektedir. vetleri göndermek suretile-
Avrupaya da sirayet etme- Londra, 31 - ispanya bitaraflığını ibJaJ etmiş bu-
sinden korkulduğu anlaşıl- sularında teskif edilen in- lunmasından heyecandadır

lar. Bu haber Londrada da maktadır. giliz harp gemilerinin sayısı · 
Londra 31 (A.A) - Hali otuz yedidir. The· Beaple 

büyük bir heyecan uyan-
dırmıştır. 

hazırda ispanya sularmda 37 gazetesinin r verdiği bir ha- Roma 31 _ İspanyol asi-
lngiliz harb gemisi bulun- bere nazaran • bu gemiler,.., lerine iltihak etmek üzere 
maktadır. ispanya hükümetinin herhan İ 

giden taJyan tayyareleri hak-
lngiliz tebasından 130 kişi gi bir müracaatma icabet kında burada malumat yok- ı 

ile iOO Alman, 80 Fransız ederek asilere karşı vazife tur. İtalya son zamanlarda 
ve 35 Amerikan Repulse alacak ve isyan hareketinin İspanyaya bir çok tayyareler 
adındaki lngiliz harb kruva- tenkiliı1e yardım edecektir. satmıştı. Düştüğü söylenen 
zörü ile ispanyadan ayaılmış Bu haber hakkmda siyasi tayyarelerin asiler eline ge-
lardır. Kruvazör Marsilyaya mahafillerde fazlaca maliı- çen tayyareler olması muh-
gitmektedir. mat yoklar. temeldir. 

Volseley forpido muhribi Paris, 31 - Bugün bütün Rahat 31 - Oran'da dü-
Valensiya gitmek üzere ha- Fransız matbuatının h~ye- şen İtalyan tayyarelerinin 
reket etmiştir. Birçok ecne· canla mevzuubahs ettikleri içinde zabit ve ıabit vekil-
biler Madridi terketmemişler bir hadise olmuştur. Fastaki leri vardı. Tayyareler mitral-
dir. Vaziyet inki~afını bek- bpanyol asilerine iltihak et- yözlerle mücehhezdi. Mühim 
lemektedirler. mek üzere ltalyadan hare- miktarda bomba ihtiva edi-

T ebelüttarık. 31 (A.A) - ket eden altı büyük ltalyan yordu. 
0000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000 

Ankara - İstanbul arasında :Atatürk İstan-1 
ikinci bir tren 

lstanbul 31 - lstanbul ve Ankara arasmda yeni bir şı
mendifer hattının inşası için demiryollar müdüriyeti umu
miyesince tedkikler yapılıyor. Bu bususta iki şekil düsü
nülüyor. 

Biri hattan çiftleştirilmesi, diğeri Haydarpaşa, Adapazarı, 
Düzce, Bolu, Kızılcahamam üzerinden yeni bir hat inşası
dır. Bu· suretle lstanbul - Ankara yolu yüı kilometre kısa
lacak; yolculuk sekiz saate kadar azalacaktır. 

000000000000000000000000000000 

Fevzi Çakma-
2-ın teftişleri 

Çanakkale 31 ( A.A ) -
Genel kurmal başkanı Mare
şal Fevzi _ Çakmak · t berabe· 
rinde Çanakkale valsi ... Niza-

mettin Ataker. Ordu müfet-
tişi general Fahreddin, Tüm 
general Hüseyin Hüsnü Kalkış 
ve maiyetleri erkanı olduğu 

halde bugün İmroz ve Boz
caadaya giderek oradaki 
kıtaatı teftiş etmişlerdir. 

Mareşal ve maiyeti saat 
5 de Çanakkaleye dönmüş 
iskele rıhtımında toplanan 

binlerce halk ile Mecidiye ve 
Cimon sırtlarında selam res· 

mini ifa eden kıtaat ve bay· 
raklarla donatılmış merakibi 

bahriyenin coşkun tezahüratı 
arasında İstanbula hareket 
etmiştir. 

- •• + 

Olimoiyad 
meş'alesi 

Almanya da 
Bertin 31 (A.A) -Olimpi

yad meşalesi saat 11/45 de 
Alman hududuna gelmiştir. 
Meşale yarın saat 12 de Ber
line vasıl olacaktır. 

•• 
U niversi teli 

gençler 
Doğu ille .. -inde tetkikat 

yanacakJardır 1 

İstanbul 31 - Üniversi
teliler, üçüncü müfettiş Tah-

sin Üzer'in daveti üzerine 

şark vilayetlerini ziyaret e
deceklerdir. Bu seyahate 

mümkün olduğu kadar fazla 
kız talebe iştirak edecektir. 
Üniversitelilerden diğer bir 
grup ta Romanyaya gidecek
tir. 

... tıliı(iı __ _ 

Mekteb 
Kitabları 

-Baştarafı 1 incide

Hakikaten yeni kararlar 
·verilir, yeni tedbirler alınır-

ken mekteb kitapçılığımn 

çok kar bırakan bir 
iş olmaktaan ziyade mem
leketin irfanı ile alaka-

dar bir mesele olduğu düşü· 
nülerek ona göre davran
mak ve bu gibi işleri bu 
gibi meselelerin ehemmiye
tini takdir edenlere bırdk
mak ne kadar memleketin 
atisi namına arzu edilecek 
bir hamle olacaktır. 

bula gidiyor 
İstanbul 31 - Atatürk 

iki güne kadar lstanbula 
gelecektir. Partinin merkez 
bfüosu da üç ağustosta İs
tanbula nakledilmiş buluna
caktır. 

Mısırda 
'feaddütü zevcat 

Beynelmilel içtimaiyat ens
titüsü Mısırda teaddütü zev· 
cat hakkında bir istatistik 
neşretmiştir. 

Bu istatistika göre Mısırda 
1935 senesinde 303,862 nikah 
kıyılmıştır. Bunlardan 283,30~ \ 
zu tek zevceli nikahtır. Fa- ~ 
kat 17,950 si ikinci karı al
mak, 1456 sı üçüncü karı 
almak için yapılan nikahlar
dır. Dördüncü karı almak 
üzere akttedilen nikah adedi 
sadece 147 dir. 

İstatistiğin gösterdiğine 
göre birden faıla karı almak 
eskiden yüksek tabakaya 
mahsus idi. Yüksek tabaka 
şimdi cir veya iki zevceden 
başka zevce almamakta fakat 
metres tutmakta veya ... Bar· 
)arda, Kafeşantanlarda vesair 
şüphe li yerlerde zevklerini 
ve hırslarını tatmin etmek
tedirler. Şimdi, fazla karı 
almak en fakir tabaka olan 
ve felıah denilen çifçi sınıfı 
arasında adet olmuştur. Bu
da... Boğaz tokluğuna amele 
elde etmek için imiş !. 

Borsa 
İntihabatı 

Borsa intihabatında reisliğe 
Mazhar Nurullah lzmiroğlu 
seçilmittir. 

Başvekiliıniz çok heyecaob 
bir nutuk söyledi . ,, 

Baştarafı 1 incide - hazırlıklar yapılmıf; tertipl 
dedi ki: 

Arkadaşlar, muahedelerin 
her biri biı: devrin ifadesidir. 
Denilebilir ki yeni Boğazlar 
mukavelesi 1922 denberi ku· 
rulan Türk devletinin siyasi 
varhgını gösteren bir vesi
kadır. Bu varlık her şeyden 
evvel kudret ifade eder. 
(Sürekli alkışlar) 

Atatürk devrinin Türk 
milletine bu kadar az zaman
da temin ettiği kudret ~e 
itibar beynelmilel bir saha
da tatbik edilmiş oluyor. 
Bu dahili siyaset itibariyle 
bütün milJeti iftihara sevke
decek mühim bir vesikadır. 

Yeni boğazlar mukavele
sinden memnun oluşumuzun 
bir sebebi de Türkiye siya
setine milletler arasında gös
terilen yüksek bir itimathr. 

Size memnuniyetle haber 
veriyorum ki, bu anda Sov
yet Rusyada da boğazlar 
mukavelesi tasdik edilmiş 
bulunuyor. (Sürekli alkışlar) 

Başvekil sözü harici siya
sete intikal ettirerek dediki: 

- Şu ada şunu katiyetle 
tekrar edebilirim: 

Asla korku duv-
" muyoruz .. 

Biz zannediyoruz ki haysi
yetli ve kuvvetli adamlar 
bırbirlerile iyi geçinmenin 
yolunu bilirler. Buğazlara 
hakiııı olduğumuz şu zaman
da da beynelmilel siyasette 
de sulbcu, müstekim ve sa
mimi bir siyaset takibinden 
ayrılmıyacağız .. Bizim bu si· 
yasetimizden ayrı bir siyaset 
takip edeceğimizi umanlar 
elbette inkisara uğrayacak
lardır. 

Boğazlann hukukan açık' 
bulunduğu şu on üç sene 
zarfında bu şerait içinde 
yapılabilecek birçok şeylerin 
ihmal edildiğini ferzedemez
siniz. Bu şerait dahilinde de 
Türk vatanı. tecavüze uğrar· 
sa onu korumak için birçok 

alınmıştır. eJr 
Yeni boğazlar oıuk~f~ef • 

sinin bize verdiği vaıı ict• 
orada birçok maarafl•" 
bedeceğine şüphe y~k~· f• 

Türk milleti emnıye ha"' 
müdafaa iılerinde çokeleJIİ' 
sastır. Daha muk•• JdoJO 
imzası mevzuubab• 0

1asoı11 zaman bunun masrafa •fdlİf 
M t yo 'd k edi gos erecegı ı ra giletf 

ve bunun birçok .. ~er tabii 
sebebiyet verecegı 

görülmüştü. ·ji· 
Fakat bizim tatbik ~=d• 

miz mali siyaset dahi i9" 
memleketin müdaf • 811 • 1. "ti ,,. 
muhtaç olduğu veıal 
bula bile'ceğine kaniiı. tti• 

.b. . •"' . Bugün tasvı ını:ıe ;bl 
ğimiz tahsisat layihalar~ 
Boğazların yeniden ta .11,tt · · · k ak llJI ıçın vergı oyac ' . ,dl' 
ayrıca külfetler tabaıil 
cek değiliz. kUOcl,-.. 

BaşvekiJimizin ou~ e ,51 
sonra .meclis , Başv.e~ılad b"' 
reyle müttefikan ıtıaı 

yan etti. •• tiİ 

Tevfik Ruf 'I 
Arasın nut~/ 

_........_... - ... ..._....... - ....-r; ~.-----bati 
Hariciye Vekılımı:ı pal!• 

siyasanın düny~ 'kb,ıd• 
tikasının yakı~ ııtıfbalt"' 
geçirdiği mubtehf 18 ıe•" 
Cemiyeti Akvam mO:.ııl" 
sinin vaziyetlerini anla ; _.;. 

·ete iP' sonra bugünkü vazıy .• 
kal ederek demiıtir ki İti" 

iki giin evvel · görOt~ • 
ltalya büyiik elçiai itil ~ 

.. ebe e lngiltere munaı ~ 
· · b' 1 . it oJdıJJ-" -ıyı ır yo a gırm o-' 
ıöylemit bulunmasın• ~ 
ran tek tarafla taabbli~. 
artık lüzumu kallll~oifl "' 
Cumhuriyet bükilmeti ~ 
kanaat,ını yüksek tar• 
arzederim. utk~~ 

Doktor Ara• D r 
sonunda, Ingili:ı d~t 

01 
te' 

bakanı Antony E e ,."oti" 
şekkür etmittir. Bu

1 
tat• 

uzun uzun alkıılaolll 1 

Cazband. =Göte ve T,..., 
.. ···--.--ar,oo sene evvel 

varmış! 
Cazbandın Uumumi Harb

dan sonra görülmüş gilrültülü 

bir muzik heyeti olduğunu 
sananlar aldanıyorlar! Vakıa, 
cazband Afrika vahşi kabi
JeJerile Amerikanın yerli ka
bilelerinin kullandığı bir mu-

zik usulüdür; fakat Reber 
Mod isminde · bir lngiliz ili
mioio Mısırda yaptığı tetki-

katta Miladdan 1344 sene 

G··ı·· ı o u "'ti 
Kim inanır? G&te, ~~ fi' 

Alman edibi bundan 'f •-' 
· tanın ne evvel Habeııs t• ti 

pOJI ' 
gölünün resmini ya _.ı'dl 
b · h · ıa '/•Y u resım a . ! 
Göte müzesinde ioılf ..alt d ,ev--:. 

Göte'nin, t803 e .ıcıar 
Bruçe'nin kitabınd:~ij'İ 1"' 
ilhamla vücda. ıe 611ıod~ 
resim, bir Afrık• f . i ,_ . auerı• 
ziyade Alplerın 1 
dırmaktadır. _.,,,,... 

evvel yaşayan Firavun Soz- ~ I" 
mez d evrinde cazband mev- ı·snanyada g 1 
cud olduğu anlaşılmıştır. ~ 

Şu hale göre cazband 3500 ri b bir ~tb~tbiri.,i' 
senelik bir şeydir! I 1 ı ·b 

İspanyada g,ev e t~ --·--·---
Dün hararet 
41 dereceye 
kadar çıktl 
Diin şehrimizde mevsimin 

en kuvvetli sıcağı olmuştur. 

Derece gölğede 41 kadar 
yükselmiştir. Bu sıcağı Şem
sihakikat u·cuzluk sergisinde 
80 - 90 der celik kolonya 
ile masa ve ceb vantilitÖJ ü 
alanlar hissetmemitler. ayni 
zaman den Fayda sinek ilacı 
alinlar da ıeceleri rahat 

grevleride ibtilaIIer 

etmektedir. 
1
.- , 

te ~·· ti'' Son gelen gaıe tOtOll ,,IJ 
V alensiye şehrinde · iY 

. . .. 0 cio" .• t0•' 
yakılerı, tut D tOll IY ' 

edinceye kadar ·~er fC f" 
meğe karar ve.roıı ~ 
ilan etmişlerdır. · d' 

Bu gref:i 1 / 
Acaba... lı ~~ 

-~~~- ,,. 
kt dıl· 1',ı 

uyku uyuma a ·ıiodell ;ı.--
Ucuzluk sergi p 

ya Vandilator f•J..,. 
fiatlar çok ucOI 


