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iyi bir safhaya dahil Yüzellilik bir serserinin 
oldu Türkiye, Yunanis-

tan ve Yugoslavyanın k d ~ l ken Jeru 
Akdeniz menfaatleri uman QSlnaa S a~ 

temin edildi 

BALDVIN 
ls tanbul 9 (Hususi) - ln

gillere ile ltalya a •asında 
Akdeniz mue!esi n ın mllı• 
keresi iyi bir safhaya dahil 
olmuıtur. Bu hafta sonunda 
ltalya başvekili Musolini •e 
lngiltere başvekili Baldviain 
imzalariyle mOfterek bir ao· 
ta nqredilecektir. 

Bu notada A.kdeaia ••· 

REFiK SOYDAM eleıınin genit bir tekihle 
ıözclea geçirilerek iki dn-

1950 olarak tubit edilen let araıında Akdeaizde Wr 
fellk,tucleleria aılabi durum- anlatma hasıl oldap illa 
lan i)'idir. edilece~tir. 

Ke-'• nleria bir kııımı Ôirenildiiine Kire Insil· 
• .,"" tere b0k6meti, Akdeniz me-

pe,der ,., tlk-.1'te oldu· ael..Wn .....,_,....._ di· 
fail aa flmdlye kadar yıkıl· ter Akdeniz de•letlerinba 
dıfı bildirilen evlerin mlk• durumlanni ehemmi1etle na· 
tanDla artacafı tabiidir. zarı itlbare almıfbr. Ba mit· 

Setia yılulaa loımınin taml- terek n_,tada Tllrldye, Ya· 
rab içba aa mlclBriyetiJe naniıtan ve Y aplla\'f&Dla 

dll•lil llal· ketif yapbnlmaktadır. Bkdenizdeki menfaatleriaia 
,.,.... NOT : - Ajan11mıı Ada- tamamen ıözlntlade tatal-

-daki ıu baskını hakkında j duğa ve lagiltere tarafıadaa 
ber ıa.. muta•am mal6mat 1 kefalet alhaa abadıtı zikre· 

==~:alC}::;:::.;.:•:eıecek:.:::tir:· · ~::~ .::!::!i:~aaaaaaaaOGDaOOMO 
~ lcu tayyaresi d'(iştü 

14 kişi parçalandı 
W~ 9 - MI~ Wr .. .,. fellketi olda. Loaclra - Amıterdam hava mllnabJlbaı 
tvJan 1-1 roıcua ile cllterek par~ıaadı. Oıealer •r••u•d~ e•ki ııveç Bat•ekili .. : ........ ............. -----------

........... u.u, .... eleri ' t tı barb ............ ,. ,......... 

...... Almaap ili.len 79p· ela artbrmlfbr. 

na kuvvet yığıyoriarmı 
~----------------------------~-----------------------

Cenevreye intikal eded davamızın halli 
lstanbul, 9 - Sancaktan 

ahnan son haberler düşündtı
riicü bir mahiyet tatımağa 
batladı Hatay halkının 

g6,.terdiği hüsnüniyete rağ 
men tazyin artmakta devam 
ediyor. 
Şam da o lskender n e bin 

baıı Koleoin kumandası al 
tında taze kuvvetle r gönde· 
rildiji bildiriliyor. Bet kam
yon dolusu Fransız küç.ik 
zabiti, toplar, tanklar sevke· 
dib11ektedir. Reyhaniye-Ha· 
ctlar yoluyJa timal hududuna 
tki alvari b618tl tabıit edil
mittir. Batıbozuldarden 
mlrelıkep olan bu bllltln 
batında ylzelliliklerdea Re
~ bptamn balunmuı çok 
.. ,.., dikkattir. 

lataabul 9 - Haber ve
rftclitiae gire, Suriye orduıu 
k•-tlam; Cffireltwiltancle
•• Ye ceaup ordun kaman
clani7le erklnıbarbiyeleri 

Tlrk hadutlan yakınında 
bir tetkikten :.Onra Halepte 
toplanmıılardır. 

Toplanb d&rt ıtındenberi 
deyam ediyor. Bir haftadan· 
beri Halept•, erklmharbiye 
dairelİDin bulundup laokak
tan balktaa biç ldmıenİD 
reçmemealae mlıaade edil
miyor. 

lıtanbal 9 - Ôirenildi· 
jiae ı&re, Franıanın Suriye 

Feci bir cinayet 
---1111111.:• 

Başı yamyası edilmiş 
ve kanlar içinde bir 

cesed bulundu 
Din gece Bornovanın ltık

lar ve Bınarbaıı köyleri ara
sındaki bir bat kuleıinde 
kan içinde ve yirmi bet ye
!'!lldoı 7aralı '1891 yanm met• 
ro l>lytıklllt'nde bit ta9la 
ezilerek yamyuı edillDİf bir 
erkek ce .. di balumuıtur. 

Ha6e telefoala mllddei
ummiliie bildirllmit derhal 
m&ddeiumumi m11avini Şevki 
Saner tarafından mahaline 
gidilerelt tahkikata baılan-

- Soaa 4iaclde -

.;fevkalldeılkomiseri Martel, 
-Cebelid&rtb:I uriyeye i 
fikrindedir. Komiserin bu it 
iluriatle atr .. biı t&yleniyor. 
Blylece Milletler cemiyeti 
çerçi'feai dahilinde ltezimizi 
koau1111ak haıaıandald arzu 
mm ~İl' çevinne !hPeketi 
yapdmak iıteadiii laiui DJU
mııtar. 

Ankara 9 (A.A) - Birer 
bahane ile Tllrklerin Su· 
caktan çakanlmaaı meselesi 
bir direktif dahllade tatbik 
edilmektedir. Baıen telatidle, 
bazen tevkiflerle, baıea zorla! 
hadud haricine bir takım 
inıanlan ıevketmekle ha 
vazifenin ifasına çahtılmak· 
tadır. 

lıkeaderua Fran111 iıtih· 
barat blrosa ıapb siyea 
Tllrlderia aleynine mlcadele· 
yi ıiddetlendirmiıtir. Şapka 
aleyhinde proparuda yap
mak lzere vatan hainleria· 

ilerinden 311roba~~ 
HvkaClillDiftjr. B .. 
aleyhiede ve .. nk lelaiDM 
tahrikat yapmaktadırlar. 

ŞEHiR KORDON AL nND 
Aatakya ıebri dlrt w.f

taa kordonla çenilmittlr• 
Şellirde birçok Caairl _. 
kerlerle daglleri takıla 
ja balda dolatmaktadırlar. 

Aym oa dlrdbde c-.... 
rede bulanacak olan he,._ 
timiz, KoaHy ramm.._ 
abm Sancak ...ı.-... 
Milletler cemiyeti pakti•• 
oa hiriad maclduiae l8tiaacl 
etmektedir. 

Hariciye Yekilimilİ+•mtJ
taycla. Fnmaıı bapekilinlwı 
de Fran111 parlament__. 
llyleclilderi tibi •• iyi clost
lak mlauebetlerile birbirlae 
bajluan iki memleket ara• 
smclaki bu meaeluin tiri· 
fl)mui iyi bir neticeJ• '-1-
luabllecektir. 

HALKIN SESi HilllN SESiDiR ______________ .... 
Adana felaketi ve lzmirlller 
r.11 dana bl,ak bir fellket geçirdi. Seyhu •e Ce1~ 
~ taımuile blytlk bir n baılanı altmda kalaa ptaWS"• 

Ova tll1ler lrpe.-ıici facialara .. hae oldu. Yllzle.rce •.ataa· 
daı bojıılda. Bialerce çocuk, kadın çanl çıplak bir vm,.tte 
kaçtd•t' Biadea fazla ev )'lkılda.. 

Her faciaya. Jaer fellkete, her rl• yaıma teflrat elW 
uzatan Hillliabmer derhal Adana fellketzedeleriae de ,.... 
cbma kofba. ilk it olarak y&zlerce çadır, binlerce elbiM •• 
yi1ecek ıladerclf. 

Biiylk Şef yllkaek bir ıefkatla derhal fellkebedelere 11 
bin lira yollacbl•r. 

51111 llllAllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

1 Bayram ~ 
1 Salı eünü i 

Yurdu her tarafanda blylk bir matem içiade çallraa• 
makta ve her yerde Adana fellketzedeleri için yarc:lllD " 
teberralar baflamaktadır. 

5 Kati" olan bayramin ilki ~ 
1 6almlizdeki Salı gönü ola- § 
İ cajını ıayın ulu1a bildiri- § 
! rim. : 

Ba kabil iflerde hamiyetlerini daima birhıci derece,. 
ıelten Izmir zengialeri de derhal Adana fellketzed.._... 
yardım •erini matmalulırlar. Hepimiz kanaca karanaca 
fellketzede kardqlerimiıe Jardıma kotmahyız. 

Halk blJle koa11PJOr 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 1 bmir mlhtlıa § 
.RAMETUELAH 5 ..................................... ~ L ................... w••lll 



laisıt.. J 

ölümün esrarı 

ölümden 'neden 
korkuyoruz? 

Dünyada İnganların en 
ziyade kurdukları ve ayni 
zamanda da mahiyetini an· 
Jadıklan şey ölümdür. insan
lar 1>lümden korktukları için 
mi bunun mahiyetini tetkik 
etmediler, yoksa mahiyetini 
anlıyamadıkları için mi kor
kuyorlar, malum değildir. 
Her ha.ide ikizci ihtimal dahe 
doğru olsa gerek... Zira 
insanlorın fen uğruna bir 
çok tehlikelere atıldıkları 

görülmüştür. Ölümün mahi
yeti keşfedilebilir bir şey 
olsaydı, bu keşif için de 
her tehlikeyi göze alacak 
adamlar bulunurdu. 

insanlar ölü::nün mahiyeti 
hakkında o derece gaflet ve 
cehalet içindedirler ki, bir 
adamın ne zaman öldüğünü 
bile bilmiyorlar. Amerik mil
yonerlerinden Mister Şak 

reçenlerde garib, garib oldu
ğu kadar da feci bir macera 
ıeçirmiştir. 

Mister Şak ötedenberi 
ölümün mahiyetini anlamağa 
merak etmiş, fakat bu me
rak kendisine, ancak, bu 
hususta birşey öğrenilmesi 
mümkün olmadığını ve öldü 
zannedilen bazı insanların 
bu ceha!et yüzünden diri 
diri ıömüldüklerini öğren
mi§. Ölümün mahiyeti hak
kındaki bu ufak malumat 
bile Mister Şakı diri diri 
gömülmektet kurtarmıştır. 

Zira bu malumat ile mü
cehhez olan milyoner, derhal 
bir vasiyetname imzalamış, 
demiş ki : " Ölüb ölmediği
mi anlamak için iki tecrübeli 
doktor beni muayeoe etme
lidir. Bu muayeneden sonra 
eier öldüğüme karar verir
lerse, cesedim bu karardan 
sonra üç gün üç gece defne· 
dilmemeli. Ancak üç gün 
geçtikten sonra defnine 
müsaade ederim. 

Gel zaman git zaman, 
Mis•er Jak bir gün öl-
müş. Tabii defoedilmez-
den evvel vasiyetnamesi 
ekunmuş ve bu vasiyetname 
mucibinde Amerikanın en 
maruf iki doktor celb edile
rek cesed muayene ettir1lmiş 
her iki doktor d.. mister 
Şakın öldüğüne karar vermiş
ler Ye bir rapor tanzim ede· 
rek imzalamışlar bnndan son
ra cesed muayenebenede 

1 
bırakılmış. Üç gün üç gece 
sonra oda açılıbta içeriya 
girildiği zaman miter Şakın 
cerrah [masasının üstünden 
kalkarak, kendisini mezara 
koymak için içeriye girenle
rin yüzüne dik dik baktığını 
görmüş. Miloner hala sağdsr. 
Fakat parasını ölümün mahi
yetini tedkik için teşkil eden 
bir heyete tahsis etmiştir. 

Bu heyete mensub çok 
matuf bir doktor, öldükleri 
zannedilerek birçok adamla
rın diri diri mezara gömül· 
düklerini bildirmiştir. Bu dok
tor şimdiye kadar 39466 ölü 
cesed muayene ettiği ve ih
tisası cesed muayene etmek 
olduğu halde hala bir insa
ölü olup lolmadığıni kat'iyet
le söleyemiyeceğini bildirmiş· 
tir. Doktor demiştir ki: 

(Sonu Yarın) 
---00----

,.\şkını vazife-
ye feda eden 

eli~ kadın 
lngiliz gazeteleri garib bir 

hah r veriyorlar. Bu habere 
göre geçen sene polis hiz
metine kabul olunan elli kız 
polis kurslarında bu yıl bü
yük bir muvaffakiyet göster
mişlerdir. lngi 'terede polis 
vazifesine kadınlar ilk defa 
olarak kabul ediliyorlar. Bu 
polisler erkek meslekdaşları 
gibi hak ve selahiyetleri 
haiz olacaklardır. 

Hatta gün gelecek ki bun· 
)ar polis şefi dahi olacaklar· 
dır. Bu kadınlar ciddi bir 
hayat yaşayacaklardır. Bun· 
lar kursa kabula edilmezden 
evvel ciddi bir tabib muaye
nesinden geçmiş ve hususi 
bir heyet huzurunda üniver· 
site imtihanı vermişler, bun
dan sonra da polis korsları

na kabuliolunmuşlardu ki bu 
kurslarda iki yıl tahsil gör
dükten ~onra tayin edilmiş 

olacaklardır. 
Bu bakirlerin ayni zaman· 

da cesur olmaları da göz 
önüne ahnmıştır. Zira bunlar 
hini hacette haydudlarla 
müsademe edecek ve tehli-
kelerle karşılaşacaklardır 

Binaenaleyh kurslarda ilk 
yıl imtihanı veren bu kızlar 
vazife yolunda kalblerinde 
sakladıkları aşıkını dahi feda 
etmişlerdir. 

Ti N 
Vicdan azabları 

-2-

l Valideniz ha her verdi, Çok hasta olduğunuzu 
ve ölnıek üzere bulunduğunuzu söyledi 

Nihayet içerde bir kapının kanlikla kendi evi imiş gibi 
hızla kapandığını ve birinin paltosunu çıkardı. 
sert adımlarla kapıya geldi- Ev sahibi hayretle doktoru 
ğini· işitti. Anahtar gilidin süzüyordu. Nihayet sordu: 
içinde bir kaç defa çevrildi. - Affedersiniz, mösyö ! 
Kapı açıldı. Doktor, karşı- Kimi arıyorsunuz? 
sında iri yarı, saçı, darmada- Doktor hemen cevab yer-
gın bir adam görünce şaşır- di: 
dı. Buna rağmen içeri daldı. - Ben Doktorum. Hasta-
Coktorlara mahsus bir alış- nızı muayeneye geldim. Bdş 

( ltallua leıl t 

RAMAZAN 
FIKRASI 

Kral Edvard'ın evlenme 
meselesi ve Avam kamarası 

---oo---

Büsbütün Gi- J 

vur mu olayım 
Bektaşi dervişinin biri oruc 

tutmadığı halde her gece 
sahura kalkar ve akşamdan 
pişmiş, kalmış ne kadar ye
mek varsa hepsidi siler şü
pürürmüş, her ~ün avni ayni 
hali görüp hiddetlenen karısı 
bir gün artık sabrı tükenib: 

- Efendi, hem oruç tut· 
mazsın hem de suhura kal
kalkıb bütün yemekleri yir
sin. Bu nasıl iş diye çıkışın
ca Bektaşi birden hiddetle
nib: 

- Ne zannettin ya, diye 
haykırmış! Oruç tutmam, 
namaz kılmam sufura da 
kalknıayıb büsbütün kavur 
mu olayım! 

Çıplaklığın 
iflası 

Londra 8 (A.A) - Avam 
kamarası koridorlarında bil
haşsa kralın tahtından fera
gati tarihinden bahsedilmek
te ve kralın madam Simpson 
ile evlenmekten vazgeçtiği 
takdirde bu hafta nihaye
tinde feragat edeceği beyan 
olunmaktadır. 

Sarayın bazı mahafilinde 
kralın henüz feragatnameyi 
imza etmemiş olduğu teyid 
olunmaktadır. 

Parlamento mahafili kra-
lın nihai bir karar verme
den evvel Cannesde Madam 
Simpson ile görüşebileceğini 
beyan etmektedirler. 

Bu mahafil kralın kendi 
tayyaresinin F ort Balveder
deki hususi tayyare meyda
nında havalanmağa amade 
bulunduğunu söylüyorlar. 

Bazı muhafazakar mebus
lar tahta Dük Dö York'un 
kızı prenses Elisabetin çık
masına ve bir niyabet mec
lisi teşkil edilmesine taraftar 

Amerikada bir revü tiyat- bulunmaktadarlar. Bu meous-
rosu, bu revü ti yatı osunun lar bu formülün halk tara-
da bir müdürü vardı. Bu ti- fından iyi karşılanacağım 
yatroda rev:ıye çıkan kadın- söylemekte:dirler. 
ların çoğu dans bilmezlerdi, Naamafih kat'i surette hiç 
ancak güzeldiler, çok güzel birşeye karar verilmemişhr. 
kadınlardı ve sahneye çıplak Ve feragat takdirinde kra-
çıkar!ardı. lın vazivet\ ne olacağını ta-

Mesela güzelliğile meşhur yin maksadiyle kabine ile 
Josley Hovleyin bir banyoda Couanoualles dukalığı müd-
şamkanya ile yıkandığını deiumumileri arasında müza-
görmek için bir koltuğa 50 k~reler cereyan ~tmektedir. 
dolar verilirdi. Parlamentodaki amele fır-

Bu artist gecede 1000 kas ı grubuuun kanunuesasi 
dolar alırdı. meselesi hakkında müzake-

lşte bu hafla bu tiyatro- ratta bulunmak üzere bugün 
nun müdürü 938,892 dalar toplanacağı beyan olunmak-
açıkla iflas etti. tadır. 

Bu, biraz da çıplaklığın *** 
iflasıdır. insanlar bundan da Londra, 8 (A.A) - Kralla 
bıktılar. Bu müflis tiyatro temasta bulunun şahsiyetler 
müdürünün son revüsü 200 Madam Simpson'un kan'daki 
bin dolar masrafla sahneye beyanatından Royteıin telg-
konmuş ve on para hasılat rafından sonra haberdar ol-
yapmamış... muşlardı. Saray mahfellerin· 

ç,p}ak gezmek şimdi de de bu beyanata kat'iyyen 
müdürün sırası!... intizar edilmemekte idi. 

ooooooooooococooocoooooooooo 000000000000000 

Tayyare tonunun olanın·ı çalan 
' Alman casusu mahkôm oldu 

Kendisıni Alman impara· 
torluğu ordusu sabık zabit-
lerinden diye takdim eden 
ve göğsünde Demirsalip ni
şan nı taşıyan Herbert Ranft 
Pariste yalnız casusluk ca-
valarını görmek üzere yeni 
teşkil olunan mahkemede 
muhakeme edilmiştir. 

Bu adam, sulh zamanında 
casuslara verilen en ağır 
cezaya mahkum edilmiştir. 
On sene hapis yatacaktır. 

Ranft'ın, Almanya hesa
bına Fransız ve lngiliz mü-

dakika evvel t vime gelib be· 
ni çağırdılar. 

Ev sahibi alık alık dokto
ra bakıyor ve elindeki mumu 
mesaya yerleştirmeğe çalışı

yordu. Müstehzi bir sesle de
diki: 

- Fakat Dotor, buraya 
kadar nahak yere zehmet 
etmişsiniz. Aramızda basta 
filan yok. Y anhşlık olmuş! 

Doktor taaccubla sordu: 
- Nasıl yan!ışlık? Burada 

Boris Galikof oturmıyor mu? 
- " Boris Galikof ,, benim. 
Doktor asabiyetle bir adlm 

geri attı: 
Fakat ~iz basta değimi 

misiniz ? Ölmiyor musunuz? 
Ev sahibi böyle damdan 

düşer gibi gelen ıece misa-

dafaa planlarını çaldığı sabit 
olmus ve kendisi Loodraya 
gitmek üzere iken yakalan· 
mıştır. 

N.anft mütarekenin hemen 
ertesi gününden itibaren 
Parise gitmiş ve şimdiye 
kadar orada yaşamıştır. 

Fransız tayyare zabitlerile 
sıkı sıkı ahbab olduktan 
mada, yeni bir tip tayyare 
için gizli kısımlar imal eden 
bir fabrikaya işçi olarak da 
girip çalışmıştır. 

Mütekabil yardım uzlaşma-

firioi dik dik süzüyordu. 
- Size burada hasta 

bulunduğunu kim haber 
verd. 

- Valideniz haber verdi. 
Çok kederli idi. Hasta ol
duğunuzu ve ölmek üzere 
bulu~ duğunuzü söğledi. 

" Galikof ., garib bir sesle 
haykırdı. 

- Ne! Annem mi? Aman, 
doktor, sizinle alay etmişler. 
Bu mümkiın değil. Kat'iyyen 
olamaz. 

- Neden mümkün değil
mİ§ cenım. Valideniz geldi. 
Hasta olduğunuzu söyhdi 
vesselam. 

- Neçin o kadının annem 
olduğunu iddia ediyorsunuz. 
Buna nereden kaniıiniz. 

Doktor dıvarda asılı duran 

Mevcud kanaat beyanatın 
buhrana nihayet vermediii 
ve bunun madam Sipıon'un 
ıabsi naktai naY.arı olduğu 
merkezindedir. 

Bedanatta "Böyle bir ha
reket mes' eleyi hallettiii 
taktirde,, cümlesinin manalı 
olduğu kaydedilmektedir. 

Selahiyettar kimaeler be
yanatın madam Simpson ta
rafından tamamen 1'endi fik:ir 
ve arzusu dairesinde yapıl
dığını ve şimdiki vaziyete 
ancak kralın nihayet verebi
leceğini v ehemmiyeti ne 
olursa olsun başka taraftan 
yapılacak her türlü beyana-
tın ancak mahdut bir teairi 
olabileceğini söylüyorlar. 

*** 
Londra, 8 (AA) - Bald

vinin Avam kamarasındaki 
muvaff akiyeti ve Madam 
Simpsonun beyanatı buhranın 
istihalesini gösteren ve 
bugünkü gazete mütalaalarına 
mevzu teşkil eden iki bariz 
hadisedir. 

Daily Telgraf diyor ki : 
Parlamento dün nazırların 

ath hareketini ta5vib etmek
te olduğunu göstermiştir. 
Filhakika Başvekilin beyana· 
tının pek ziyade hararetle 
karşılanmasile Churcilin söz
lerinin son derece hotnutauz
lukla dinlenmesi arasındaki 
tezat ... şayanı . dikkattir. 

Morning Post ayni ... müta
laayı serdetmekte ve krala 
evlenme projesini terketme
ğe teşvik eylemektedir. Hat
ta bu gazete diyor ki:i 

"Hatta büyük~bir aşk bile 
·kendisini lll vicdana: azabından 
.. kurtarmağa kafi gelir mi?" 

EordlRothermere ve Lord 
Bcaverbrookun gazeteleri na
zarı dikkati Cadnasde yapıl· 
mış olan beyanat üzerine 
belbetmeğa çalışmaktadır. 

Daily Ekspres diyor iki: 
Cannes telgrafı ancak şu 

manayı ifade eder: 
Madam Simpson vazgeçi

yor.· 
Daily Mittor Madam Sim-

psonun kralı terketmeğe ha
zır olduğunu yazmakteaır. 

ları ahkamı veçhile "Sırları 

mütekahlen mül:>adele,, tar
tını ifa için LFraosızların in· 
giltere ve Sovyct Rusya as-
kerimakamlarına vermi~ ol
dukları yeni bir-tayyar defe
dici .. topun pi nları casus 
Ranftın evrakı arasında 

mışhr. 

Ranft Parisin Gar dü No
ra istas . onunda tevkif olun
duğ~ zaman Amsterdamda 
Alman teşkilatına çantasın

daki evrakı teslim için tre
ne binmek üzere idi. 

Kadının resmini köstererek: 
- işte bu sizin valideniz 

değil mi? Beni 
dın. 

Galikof sarardı. Sendeledi 
elile annını sıktı. 

- Evet o kadın benim 
annemdir. Fakat öleli on se
ne oluyor. Dedi. 

Doktor, müşkül bir muam· 
ma karşısmda kalmıştı. Ga
likof yalan söylemezdi. Sa
kanof bu vaziyet içinde ken
didde ceaaret bulamıyor. 
Kaçmak istiyordu. Bu akşam 
korku ve muamma onun pe· 
şini bırakmıyordu. Ne uğur· 
suz gece ibi. Bu meselenin 
fevkaltab!iliği yanında Gali
kofun hali vahimdi ! Ruhi 
bir cidal geçirdiği yiizünden 
okunuyordu. Uykusnz geçen 

u, 1 iacl 

DUNılDA 
rnmım p1\l ntu 11 

tınvormuı··· 
Sebebi? Bunu 

yalnız 

rınız, 

Jadı. 



Elhamra Tel. 
2573 

siaeaaaı 

fÖr lmemiş 

filmi 
2600 metre zunluğunda iki saat devam eden b:ari-

l . 
I. 

'--~r-o.,AOA"' ııvıtı~·- ..,.,..__~ 

NO llTASI 

GÖZLERİN MUHAFAZASI ANCAK 
. u PERP:A taUNKTUELL ,, 

1
, 'tliltlk ca•farile kabildir, her cins en tık Ye sağlam 
, ~ ıerçl•eleri •• ilnet röılnkleri t:ımir ~emera ltı 

-' '-erret oteli a1hada Nafız Göziirdiiren saat ve gözlük 
~de bulununuz. 

,- m:E S..::!F..:W---.--~ 
Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIOuLU 

Cilt ve Tenasül hasta lıkJarı ve 
elel<tı-ik tc:da visi 

müjde 
lir m&adettent;eri piyasada bulamadığınız kahveler ıçın 
el olarak yapılan Bebe Ye Başar marka Paket Bisküvit-
rtnl tekrar piyasaya çıkardık. Sayın lzmir balkının rağbe-
~ a anan Be'f>e Ye Batar marka Paket Bisküvitleri iÜzel 
İriıalzın •• ıyi l>isküvitleridir. Şekercilerden arayınız. 

Yapım yeri : iki çeşmelik caddesi asmalı 
mescit cami karşısında 17 4No,dı 
Denim Bisküvit yap•m yeri: 

lsmail Atamer. 

~ ~~~~*~~~~*~~*~~****~~ 

DOKT0R 
~ 
>t· 
)t 

Bayra 

S. Ferid ecz cıbaşı 

Meşhur ko on a ve e s 
Pudra ve krernlerini tercih ediniz 

Hed·yelık 
)

1 eni şişcJerini çok beğenecek çok 
beğendi receksiniz 

~lERKE-:Z: 

s . 
Şifa 

~ " 
fi> } ' • 
-~e~ cnız I 

dainıi •;u;ett 

- -'alil • .,... 

• ezan l 

l 

ası 

• 

L 
~ıhhatınızan 
1ecek ancal, 

10 1 inci Kanun 

Milyonlar • • 
şesıne 

Koşunuz 

Bu defa UGURLU kişemizden 14 7 41 numaralı bilete 
200,000 lira isabet etmiştir. Müteaddid defalar da 
bir çok vatandaşları servete kavuşturan kişemizden 

Yılbaşı piyan20 biletlerinizi 
Mutlaka bu uğurlu ( MiL YONLAR ) kişesinden alınız . 

1'1uhterenı nıüşteriJcrinıize 
Bir cemile olmak üzere ve müjdeyi yetiştirmek için en 

büyii1, radyo temin edilmiştir. 

İzmirde Keçeciler caddesinde 134 numarala Milyonlar 
Kişesi sahibi HA YRf AKDÔLEK 

,~~~~~~···~~~~~~~ 

~ HUSEYIN KAYIN ! 
~ Zarif, temiz, ucuı nıobilye evi 1 

• tt Yemek ve yatak odaları fevkalade ku rulanmış ! 
- ------------·------·---- ~ kerestelerden yapılır i 

a s 9 

9 Evlü eoosu 
, ,; 

~ Muhtelif ölçü üzerine siparişler kabul edilir. ı 
~ Şekercilerde numara 26 
~~~~~~J;;:t::I( ••Jl::9.:Sliö:t::ll~kt:a ~~JJ 

DO KTOR 

m. şevki uğur 
BıRıNCı S IN IF 

Dahili hastalıklar n1ütehassısı • .. .. 
Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hasta- _ 

]arını ber sabah saat d~~uza kadar ve öğleden sonra a. 
_ birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. D 

Muayenehanesi : Beylt:r sokağı bay Memduhun abo- .. 
ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenehanesinda. • 

[ Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık , za- • 
yiflik, kalb hastalıkları , mide, barsak böbrek hastahkları9 .. 

·«ı!ıll~ll'PiDllllW .. 

il '.A. K:emal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık, sa]ğın 

llasta1ıklar mütehassısı >f. 
.J Basmahane istasyonu kar,ıımdaki Dibek sokak ba,ın - = ,.. i tla 30 .. yılı ev ve muayeneh anesinde sabah .saat 8 den )t 

tol •kpm ıaat 6 ya kadar b'.utalarını kabul eder )it 40 renk üzerine Kız markalı "Arti,. kvmaş boyası 15 kuruştur 
~ Mtiracaat eden hastalara yapılması liıımgelen sair )t r Satış yeri::~n~h YLU L Baharat deoosu -;;--
~,,. lalıJilit ve mikroakopik muayeneleri ile veremli basta- 41< ·---- - T elefoo 3882 - --

1.ra yapilmuma cevaz 16iiilen Pnomotoraks muayene- ~ 
t•' •iade muatazaman yapılır. Telefon: 4115 ,. --------------.. 
~ . ~ 

~~~~SEUS~S~R 

E T YYARE • TELEFON 11 

) 

~cc:M~~~~~~~~.-.~~~~~~~ 

Zengin kişesi 
Türk Hava Kurumu 

1. Na On 

Kemeralti karakol ittisalinde 
ZENGiN KIŞESI 

TEazı mehmet z • ~ A sıneması 3151 1 
l ~ B U GÜN fl 

Kemeraltında Hükiımet karş,sında numara 24 
Hiç bir yerde şubesi yoktur 

Tab rin Saz 
Gazinosu Elbamra sineması itsalindeki eski Zıraat bankası 

mahallinde açılmıştır. fzmirin en iyi ve en şerefli bir yerinde~ 
bu yüksek ve nezih gazino sinesine aileleri de kabul ede
bilecek b!r tarzda tesis edilmiştir. En büyük musiki ustad
ları ve en m"şhur hanende kadınlar bu sevimli yeri bir kat 
dada şenlendirmiş ve şereflendirmiştir. 

il Mevsimin en güzel en heyecanlı fılmi ı 

1 ölüm perisi ı 
E 1 
~Fredric March, Merle Oberon'un yarattıkları şaheser filmli 

teJ AYRICA : il 
Miki (Canlı karikatürler) ve Paramnnt 1 

~ dünya havadisleri • 
~ DIKKA T : Filim uzun olduğu için seans saati;;. ıu 1 
~ suretle tertip edilmiştir: Hergün 2 _ - 4,20 - 6,40 --:::. 9 § 
~ Cumartesi ve pazar günleri 12 de başlıyacaktBW 
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Su borusu ka-
çakçılıiı 

Tahkikat evrakı Müd-
ddeiumunıiliğe verildi 

Karşıyaka suyu tesisatın
da kullanılmak üzere güm
rük resimsiz getirilen mühim 
mikdarda su borusu ve 
malzemesinden bir kHmının 

bu işde kullanılmıyarak baş
kalarına satılması yüzünden 
tahkikat yapıldığını ve tah
kikat evrakının Adliyeye 
Yerilmek üzere olduğunu 
yazmıştık. Su borularını 

başkalarına satarak kaçak
çılık yapmak suçundan Pon
tomuson §irketi mühendisle
rinden M. Ruslav zanaltına 
alınmıştır., 

Gümrük müfettişliği bu 
vakaya aid tahkikat evrakı
nı müddeiumumiliğe vermiş 
ve maznun hakkında 1918 
numarala kanunla takibat 
yapılması için Müddeiumumi
tiie verilmiştir. 

Kadını 
sürüklediler 
Menemen' de Hasan karısı 

Emiş adında genç bir kadını, 
Menemen'li Musta ve Hüse
yin taraflarından ağzına 
mendil tıkamak suretile zorla 
siirüklenıniştir. Kadın, bu 
iki erkekle mücadele ederek 
feryada başlamış, etrafdan 
yetişenler kadını kurtarmış· 

lardır. Mustafa ye Hüseyin 
tutularak haklarında kanuni 
takibata başlanmıştır. 

Fakir çocukla-
ra meyve 
verilecek 

Bazı tüccarlar, dış memle
ketlerden " etirdikleri porta
kal, mandain ve muz gibi 
meyvaların gümrüğü fazla 
olduğundan . thalioden vaz 
geçmişlerdir. 

Gümrük başmüdüriyeti bu 
meyvelerin fakir çocuklara 
dağıtbrmak için Kızılaya ya
kında '\'erecektir. 

feci bir cinayet 
- Baştarafı 1 incide -

• mıştır. Cesedin yanında bir
çift kadın çorabı biraz kuru 
emek yarım metro uzunluğun· 
da ucu biçak gibi keskin bir 
kalın çivi ve uzun demir 
barçası bulunmuştur. Cese
iizerinda Afyonun Hacıali 
mahallesi ve 37 numarada 
mukim Ahmed oğlu Salih 
adına yaııh bir nüfus cüzdanı 
bulunmuştur. 

Cesed 37 yaşlarında orta 
boyludur. iz üzerinde yapılan 
araştımada kuleden itibaren 
bir çift kadın ayak izi bir 
çift çıplak ayak bir çiftte 
erkek ayakkabı izleri bulun
muş ve bu izler şosede kay
bolmuştur. Kulenin için de 
fok kanlı mücadeleler oluğu 
vaziyetten anlaşılmıştır. Cina
yetin kadın yüzünden veya
bud parasına tamaen tuzağa 
düşürülmek sürctile yapıldığı 
lannedilmektedir. 

(llalklll Sut J 10 t i•ci Ki• .. __.... 

DONVA POLITIKASI: 

Son anlaşma ... ~r vı 
A lmanya • Japonya anlaımasının meydana getirdıfl llf' 

yecan devam ediyor. Bütün hafta gaieteler bu • 0 it}'. 

Asiler bozguna mı uğradı 
manın şümul ve mahiyetini tahlile uğraştılar. Bazıları, l . 
man - Japon anlaşmasının Taziyeti deiiştimediiini, JapO• el Bı 
ve Almanya dış siyasaları arasında itilaf edilmeıdeD 111.,. l'E 
de esasen bir görüş beraberliği bulunduğunu ~azlDakta...., ~lA 
Başta Sovyet matbuatı olmak üzere, diğer bir takılD f ~ 

Bir Fransız tayyaresi düşürüldü düşen beş teler ise, bu anlaşmanın arkasında bir askeri ittifak ID•' 
olduğunu iddia etmektedir. .ı 

hu •. kuAmet tayyaresı·nde Rus pı·ıotu varmış şümul ve mahiyeti ne olursa olıun, şu mubakkaktlf&W 
•• cephe~in istihdaf etti gaye ile sempatisi olan de~~ • 

Bilbao 9 ( A.A) - Bask tır. sonra Cuaderama cephesi bile şimdilik bu kombinezona girmemişlerdir. Hafta. 1~.- ~ 
hükumeti müdafaa komitesi B 9 (R d ) o- - · d M d 'dd 100 k' ı tall""" urgos, a yo - un uzerın e, a rı en ı- taloa Mançuko'nun istiklalini ve Japonya da Habet•• ~ ar) 
milis kuvvetlerinin dün yeni Madrid cephesinde beş miiis lometre mesafede nasyona- ki Italya imparatorluğunu karşılıklı olarak tanıdılar· /U,.W 
ve mümim bir ileri hareketi t · d"' - -ı ·· t•• B k r ayyaresı uşuru muş ur. un- listlerltarafmdan düşürülmüş· ltalya doğrudan doğruya komünistlik tehlikesiyle 1 ._,, 
yapmış ve Sobrevacas'daki lardan birisinde Rus pilotları d v 'dd' d k J l gır-
kuvvetıl. mevzı'lere ve ltorı·a- k tür Havas ajansı muhabirinin ma ıgını ı ıa e ere apon - Alman an aşmasına ...., ~ 

var idi. Bunlarden i isi ölmüş, · · B' ı h d l k k ı k ı h 1 ,epr bildirildig~ ine göre tayyarede mıştır. ınaena ey şim i i omünıst i a ey tar arı 
Bilbao yolu üzerinde Hinoso birisi de esir edilmiştir. · ı k. b k d k 
istasyonunu zaptetmiş olduk- Madrid Fransız sefaretinin bulunan bir genç kızın kolu sı yanız i ı üyü evlete inhisar etme tedir. oı9' 
larını bildirmektedir. postasını taşımağa memur kırılmıştır. Pilot ve radyacu- J akon - Alman anlaşması, her tarafta fena kartılıO osill" 

Asilerden bir takımı teslim hususi Fransız tayyaresi ya bir şey olmamıştır. Hadi- tır. Hiç bir devlet bunun komünistlik korkusund•P IİJ,,,ı 
olmuştur. Asi kıtaatın kuv- bu sabah saat 10,15 de senin nasıl vuku bulduğu hem olduğuna inanmıyor. Bunun arkasında batk• 'k tttf ~ 
vei maneviyesi çok kırılmış Madrid'den hareket ettikten hakkında tafsilat yoktur. hırsların kaynaştığı ve komünistlik aleyhtarlığının ~·~1..:ı~yot· ~n 

Sovyet Rusyaya karşı bir cephe birliği olduğu bıld1':' ,41 .. 

İsmet İnönü'nün nutku ratyo-• Adana faciası 
Maksad ne olursa olsun her halde şu muhakkakbr . ki blle" 
ıı_ıan •. ~apon enlaşmasiyle Japonya Avrupa siyasetı •• . l\Q 
sıne gırıyor. y,o• ~ 

da ne~redilecek 
Ankara 9 (A.A) - Yedinci yerli mallar ve artırma haf· 

tası hazırlıklarına devam edilmektedir. Başvekil İsmet İnö
nü'nün Camartesi gönü saat 15,30 da verecekleri söylev 
lstanoul ve Ankara radyolarile seşre.Jilecektir. 

Soy et ordusu üç milyona 
çıkarılıyor •• 

lstanbul, 9 (Hususi) - Sovyet hükumeti bazerde mevcud 
ordusunu iki milyondan üç milyona çıkarmıya karar laıtır
mışbr. Bütün Sevyet silah fabrikaları faaliyettedir. 

Donanmamız Istanbul'da par
lak bir şekilde karşılanacak 
İstanbul, 9 (Hususi) - Şanlı donanmamız yarın buraya 

dönecektir. fstanbul'lular, donanmamızı parlak merasimle 
karşılayacaklardır. Akay ve şirketi hayriye vapurlarile halk 
Marmara açıklarına kadar gidecektir. 

---.... 
Danzig'de komüııist tevkifatı 

Berlin 9 (Radyo) - Volkişer Beobahter gazetesi, Dan
zig'de 60 komünistin tevkif edilmiş olduğunu haber ver
mektedir. 

-----------------0000-----------------
Japonlar bir Rus 

tuttular 

• • • 
eemısını 

Tokyo, 9 (Radyo) - Sovyet Krasin vapuru, Japon harp 
gemileri tarafından tevkif edilmiştir. Bu tevkifin sebebi, 
Sovyet gemisinin müstahkem mevki sularında dolaşmasıdır. 
Bir torpido ile bir tayyare hadiseyi tahkike gitmişlerdir. 

Fransa'da hava kuvvetleri 
arttırılıyor 

Paris 9 (Radyo) - Hava kuvvetleri için meclisi meb'u
sana bir milyar 690 milyon franklık kredi talebi hakkında
ki proje tevdi olunmuştur. Bundan evvel de hava ve harbi
ye bakanları bir milyar 700 milyon franklık kredi almış 
bulunuyorlardı 

- Baş tarafı 1 incide -
dan al nan ve gazelerde inti
şar eden malumat hakikatin 
ya üstünde veya altında 

olduğundan halkımızın Ajan-

Almanya da dış siyasası Uzak Şarka kadar uza yor· lı bİf 
Uuzak Şark siyasası ile Avrapa siyasası arasında 51 1,,b .. '-• 
münasibet husule geliyor. Şimdiye kadar bu iki siyelet e1'" lflll) 
nesi az çok biribiı inden ayrı mihverJer etrafında (i6oo> 
te idi. dell 

v • b b l · - ·ıt~re sın verecegı a er erı nazarı Japonya - Alman anlaşmasından sonra uartık lnlfl fe 
itibare almaları rica olunur. sıra ile Fransa, Almanya, Lehistana, Sovyct Rusy•Y' ,rP" ~n 

Adanadan bildirildiğine gö- Japonya kadar uzanan ve Avrupa ve Asya kıt'alarıo 1
1,se" ~ 

re, yıkılan evler 2400 tane- tan şarka doğru kateden bir denvletler silsilesiDiD oııJf ~ltııbq 
dir. Felaket yurdun her ta- nesi meydana gelmektedir. roi afi" ~Balt 
rafınde olduğu gibi Yunanis- Amerikanın da ergeç buna karışması zaruret h• 1 1' bit de 
tan ve Yugoslavyada da bü- caktır. Binaenaleyh gittikçe, bütün dünyaya siyaseti te \'t. se 

yük bir teessür uyandırmış- '-ı:~~u . 
tır. Ankarada, lstanbulda ve G ·ı k 1 a·· tİJO ~ 
şehriymizde birer yardim lis- azetecı er ra 1 orı !\k~~ 
tesi açılmıştır. k ~ 

Sıhhiye vekili Refik Suy- mera 1 ·ııad• ~· 
d ' Ad d k Amerikanın gazeteciler men irki içmez, A111erı.c1.tt tak am ın anaya gi ere .,. .. .. \ 

kralı Vilyam Hörst sanat gazetecilik aleminde •eyi 
yardım şeklini tetkik etmesi "ıad 
muhtemeldir. eserlerine çok meraklıdır. diktatördür. ,i4f a 

Evinde çok güzel bir kolek- Mister Hörstiln ••0 ~ \den 

Z 1 
• siyon vardır. Antikacılar eıki eser Amy R0' ~·lldu 

or a iŞ sergisinde teşhir edilen bazı karyolasıdır. . .• .,,.,.. 1
• 

Burnova'da oturan Ame- sanat eserlerini görmek için Amy Roıbart 1ogıb• ,.uc• 
rikan Tütün kumpanyası di- Nevyorktan kalkıp Londraya torluğunu kuran ",eflİ" ~tan 
rektörünün evine taarruz ve gelmiştir. Elizabetin ıadakat••• ,..adı'• tak 
k Hörstün bir çok gazete lisi Ôri of LesterİD k• tıt•" '1yef endisini işe almadığı için t \ 
tehdit eden mustafa zabıta- mecmua, arazı, arsa sinema Bu kadının Elizabe 11,clil• İçin 
ca yakalanmışhr. 

Dudu ile Elif 
Odun pazarında Hilmi ka

rısı Fethiye'nin 7 lirasını 
çalarak kaçan Dudu ile Elif 
tutulmuşlardır. -·-
Bay Necdet 
Nüfus katiplerinden Nec

det terfian nüfus başkatipli

ve radyo kumpanyalarına fından öldüriildOğil 1~11,ctf,ı' ~ti 
yatırılmış olan servetinin 40 mektedir. Horıt aotılı ,ıdı1'" \,da 
milyon dolara baliğ olduğu serfisinden alacai'11~lteled~t levf' 
tahmin edilmektedir. Ayrıca ran sonra ıimali Iıı~ Jl6P"' \lada 
elinde bulunan sanat eserle- ki ptosuna g~decekt~~r 101' , " 
rine 4,000,000 dolar bir kıy- 74 yaşma ragmeo ~ l 

1 k d d . . o-er· .... r e 
met veri me te ir. enıze gırer ve Y .. ti alı P~ ),t t 

Bütün bu servetine rağmen Kkliforunyadaki b :,Me '\ 1 

M. Hörstün husus i adetleri rasında bir hayvanat 1,11"' '\, 1111 

gayet basittir. Hemen he· bnlundurur. Bir ço~ rİ fi". \ı tey 
kaplanları ve devlet e gıttii' "~~p 

RADYO dır. Tabii Amerik•Y'bit ~~ ~t,kll 
. azman arkasından d·rdif1~ \~, Y 

C 
•ı Ç Bugünkü lstan9ul hususi detektif geı 1 t1•

1
' anı 

emı etiner programı iliveye lüuüm yakt•~· •• ~·; ~ 
Cumaovası Nahiye müdürü Öğleyin : Saat 12,30 14 buki lngiltereye :gelıP9erb''. tİ 

ğine atanmıştır. 

Cemil Çetiner izinle şehrimi· plakla halk şarkıları, haber- farını sallaya sall•Y• P.''° 
00000000000000000000000000000000000000000 ze gelmiştir. ler, hafif muıiki. gezer. GangsterlerdeO 

M. Metaksas Türk - Yunan --'!l11r•-- Akşam : 18.30 plakla dans pada korkusu yoktu'· ~ 
d ti "' • • d• 3 kilometrelik musiki, 19 konferans, 20 z) 1' ildi os ugu ıçın ne ıyor •• Rifat Ahmet ve arkadaşları, Ucu 11 - fi ~k d 

Atina 9 (A.A) - Falerde yet itibarile iki memleket bir kÖprÜ 20,30 Safiye ve arkadaşları Bayram geliyor Çf:~ ~ 
toplanan Türk ve Yunun matbuatını cenub doğu Av- tarafından Türk musikisi, 21 çocucukJar içı'n ber .. .ı. ~ 

Danimarkada yeni yapıla .. _lfr ~. 
gazetecilerinin kendisine çek- rupasındk barışın tahkimi orkestra, 22 Ajans ve borsa olduöu aibi doatlat• , ... p. .- t 

bir köprü dünyanın ~n uzun •- • 1 ı ., J ı 
tikleri telgrafa cevab olarak hususunda tarihi bir merhale habt: rl~ri ve plikla so'olar. diyelik lizım. BUD •' ..,. IJJP" '-011 

köprülerinden biridir. Sceland ar•r. el 
başbakan B. Metaksas Mu teşkil etmiş olan sarsılmaz veaFalstez adaları arasında ou··nku·· Borsa için de bir ıtlrO p ,-1''" 
habirler birliği başkanı B. Tür-Yunan dostluğu fikrine yapılan bu köprü 3250 metre yaç olduia gibi I etol•' 
Ksarifise aşag~ ıdaki telgrafı bagv lıhgv ındnn dolayı tebrik uzunlugv undadır. Istanbuldaki h be ) • maiua m•i'- ~ a r erı nokaanları teda.rik ed 
çekmiştir: etmekle bahtiyaram. Galata köprüsünün a, ğı yu- d __ ._ ... _ 

Çuval Cinsi Fiat bir meıele ıye 
Bana miiştereken gönder- Şuna kaniim ki müttefik ~--on ..... m ___ i~s,,.,,.l~ __ u_z_un~~~u~.d~. ~ 898 üzüm 10-17,50 doğruca ucuzlu~ . ::.~ 

dikleri samimi selamdan da· iki memleket matbuatının bu ulusun refahı için değil ayni 2807 buğday S,5625-6 gidib bllttin . ~bti~-·~ le 
layı Türk ve Yunan gazete- kadar bariz ve bu kadar zama.,da bütün insanlığın 40 nohud 6 6 bulduğunuz gıbı 1 bls~ ~~ 1 _ 
tilerine içten teıekkür ede- samimi yardımı sayesinde nefine olarak çok kolaylaı- 390 kum dan 3,50-6,50 •ldanmadan p•sal ~ L~d 
rim. Keddileriue ve umumi- ht.kfımetin eseri yalnız iki makta ve müsmir olmaktadır. 316 B. panıuk 40,50-53 zamanda muhayyer ~ .. 
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Her av bir cok vatandasları (S c/.ı t \kisesinden yıl başı pivango biletlerinit re,; ~· 
büyük birservetekavuşduran aa e :./laka almaiı unutınayınız. :::.~·~:;·"~~-;~::. 'f'•,.,., .. ~ 
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