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ULUM GiTTIKÇE ARTIYORi Şanlı Yavuz 
akva ve Iskenderunda hal-

1 
ı;--!i•r muaıne!e devam ediyor 

lldarmalar silah arıyoruz diye ~f ürk halka 

YUNAN KIRALI DÜN YA
VUZU ZİYARET ETTİ 
--------.. oo•• ...,...---·-- --

Gazeteler Türk-Yunan dostlu eziyet ediyorlar ... 

lRNIDEN ASKEit GELiYOR VE 
CAMiLERE YERLESTIRILIYOR 

ğundan hararetle bahsediyor 
lstanbul 30 (Hususi) .... 

- .... --
lkın vüzde doksanı i,1tiha-
------

- Yunan sularında 

bulunan filomuzun 
kumandanı Şükrü 

Okan, kral Sa Majeste 
J orj t& rafından ka
bul edilmiştir. Müla
kat çok samimi ol

ta iştirak etmiyor. Hadise 
tıkmasından korkuluyor 

~•bul 30 (Hususi) -
titr, Sancakta Türk 

muştur. 

~~~ kartı zulmün devam 
tl'ltbi, bu vaziyet karşısında 

Türklerin infial içinde 
~ldannı tebarüz etti-

~~~~nda heyecan faz
\ · Silah aramak bahane
._.• jandarmalar halka 
1...;tll tazyikta bulunmakta-

1 Ye her camiy de birer 
lconmuttar. Bu tele-

.. kıılalara bağlanmııtır. 
ı.derundan ıelen ha
' ıöre bütiin Sancakta 

ibi ssniler arasında 

çoğaldığından ıeçi-

'eticeliz kaldığı tahmin 
r 

ı.bul 30 (Hususi) -San
'- bulunan Kiirt atiretle· 

lllahalli idareye karşı 

lalbıya baılamışlardır . . 
idare Cezire ve 

~~iı civarına asker tabşid 
tedir. 

TEVKIFAT 

\'-t.lcye müddeiumumisi· 
~)aralanmasını bahane 

lllahalli hükümet baıı 
ri tevkif etmiştir. Poı

elerde mektuplar teah· 
~iratılmakta ve kontrol 

'-. -tlrte dir. 
·"'lılttan bildirildiğine 
'• d&kkkinlar bili kapa· 
• Yapılan hesaba göre 
. ltta intihabata iıtirik 
)enler ) üzde dokaandır. 

hata kanunen, filen mev 
0lınamaıına rağmen ma • 
ldlkumet, miintehibi sa

't•lllakla meşguldür. ·-
ltonferans 
~ verdi 
"-kat Mustafa Nuri dün 
lal Adliye binuında 
İ Hukuk mahkemesi 

da ( Ağrar inkilibı ) 
~da mllkim bir konfe

termiıtir. 

ZULÜM GÖREN KARDEŞLERİMiZ 

Yunan kra lı bun
dan sonra yanında 

Yunan amiralleri ol
duğu h~fde Yavuzu 
ziya et etmiştir. Bu 
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: Meb'us intihabatı günü An- ! 
ziyaret Türk-Yunan 
kardeş dostluğunu 

- takya'da vahim hadiseler 
-- vukuundan korkuluyor 
: Türkler bir beyannanıc neşrederek bu 
: korku şartları altında intihabat 
: yapı1anııyıcağını bildirdiler 
~ YENiDEN ANTAKYA'YA MiLiSLER VE 
: TANKLAR GETiRiYORLAR 

bir kat daha tebarüz 
ettirmişti r. 

Kral Yavuza git· 
_ mek üzere motöre 
- binince Yavuz zıhlı

smdan ıop atmak su
retile selamlanmıştır. - Gemide selim boru-1 
ları çalınmıştır. 1 

Emuvasalitı • münasibetile ha· 
reretli makaleler neşrine de· 

s Istanbul 30 (Hususi) - Sancakta Türk halka karşı - Elefteron Vıma diyor ki: 
TEVKiF EDiLEN FEHMi ~ tazyik ve tehdit politika11 devam ediyor. Bugüne kadar Evvelce bir asır iki filo 
Alınan habere göre, 931 _ tatbik edilen tazyik siyasetile mücadele ettiği için ka· birbir'eıini muhasım olarak 

de ölen Mehmed isminde ~ patılan Yeoigün gazetesi sahibi Selim, lske'nderunda addetmişlerdi. Yunan istik-
biri hükümetçe müntehibi i neşrettiği bir beyannamede, böyle tazyik ve tedhiş şart- . lil sharpleı i esnasında bu fi-
sani gösterilmiştir. Münte- : )arı içinde hiçbir seçim yapılmıyacağmı bildirerek ma- - lolar sık sık Ege denizinde 
bibi ıanilerin istifaları yüzün- = halli hükumeti protesto etmiştir. - boy ölrüşmüşler ve bu hara-

- Bu beyanameleri dağıtanların bir kısmı tevkif edil- - ,,. 
den müteessir olan mahalli = belerde birbirlerine hftrmet = mış; bazılaı ı da Iskenderundan kaçmışlardır. 
hu-klimet adamlarından Alı·, = d 1 etmı'ye alışmışlardır : Meb'us intihabı günü Antakyada vahim bi ise er · 
fapka giyen gençleri tekdir} - zuhurundan endişe eden mahalli hükumetin talebi üze- Deniz efsaneleri tevlid 
etmiş ve gençler el\ Aliyi : rine bu şehire yeniden milisler ve tanklar gönderildi. - eden bu karşılaşmalarda iki 
tahkir etmiştir. Bu tahkir = Müruru~zamana uğramış vergilerin aranması suretiyle = filo karşılıklı değer ve fazi· 
baha~ne e~il~re.k bu gençler E de Türk balkı tazyik ediliyor. g IKRALYORGI Jetlerini öğrendiler. 
tevkıf edılmııtır. ii1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: Atina (A.A) _ 30-Atina -Türklere Yunanlılann bir-

A siler yeniden ilerliyor h Ü .111aj..;;ar:;;:1.;.;tbb;~~;.~i~rl;;ü:;.~ -f·~·10-su-nu_n_ı_~Ei.:ll!lileE:·:Bjl0G:m:b .. :_s~mıı:_c~-~:_De_tt.ik_-

kü met c ile r 6 00 ölü bıraktı , 
lıtanbul 30 ( Hususi ) -

ispanyada harb talibi son 
günlerde hükümetçılere glil
müş ve asiler geri çeğilmeğe 
mecbur olmuşlardır. Son 
gelen haberlere göre ası 
kuvvetler yeni bazı muvaf
fakiyetler elde etmişler ve 
tekrar ilerlemeğe muvaffak 
olmuşlardır. Paris gazetele· 
rinin verdiği malumata göre 
asiler şimal cephesinde büyük 
muvaffakiyetler kazanmışlar
dır. General Valera kuvvet
leri milisleri püskürtmüşler 

ve mühim bazı mevkileri 
iıgal etmişlerdir. Milislerin 
kale gibi kullandıkları bir 
apartman iıilerin eline eline 
dllşmüştür. Hükuketçiler bu 
muharebede 600 ölü vermiş· 
!erdir. 

Sen Jan Dönör 30 (Rad· 
yo) - Madrid iizerinde yeni 
yapılan hava taarruzlarında 

ı 
500 kiti öJmüı bin kişi ya· 
ralanmııtır. 

- Soau 4Dac6de -

Para~ ~eden ~yeni edebiyat 

- Size aşkımın ateıini dilimle anlatamadım. Bu mektu
bum o işi görebilecektir, sanıyorum. 

- Beni aık mektublarının edebiyat( ile kandıramazsınız. 
- Fakat bu mektubun içinde bayramlık mantonuzun 

bedeli de leffedilmittir. 
- Öyle ise siz, en büyük ediblerimiıden dah-. iyi yaz-

mai• baıladınıı. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR _________________ .... 
Mekteble talebe velileri elele 

vermeli 
ft--r)I lültür bakanhğının son yıllarda mekteplere tatb~k 
ll.&Jllettiği terbiye sistemi verimli netice!~~ ~e~mektedır. 
Ancak,yarınm büyükleri olan bugünün gençlıgmı layık oldu
ğu şekilde yetiştirmek için meteplerle aile elele vel'mek 
mecburiyetindedir. Bir talebe mekteb içinde hocalannın ve 
idarecilerinin talim ve terbiye usullerine ayak [uydurmağa 
mecbur olduğu gibi mekteb dışında da velisinin daim! 
kontrolu altında bulunmalıdır. Velinin bu kotrolu da kifi 
değildir. Veli mekteple daimi surette temas etmek ve mek
teb idaresinin terbiye sistemlerine müvaıi bir surette yürü
mek zaruretindedir. Aksi takdirde talebe mektepte baıka 
bir terbiye sistemi evde başka bir t~rbiye sistemile karııla
şacaktır. 

Dün bize bir terbiyeci bu hususta şunları söyledi : 
- Buglln talebenin çoğu şu tesirJ~rin altında ka~ıyo~. 

Mektebin terbiyesi, ailenin terbiyesi ve mahallenin terbıyeıı. 
Çocuklarının terbiyesine karşı likayd davranan ailel~r çok 
aıdır. Fakat vardır. işte bu kabil çocuklarda mektebın ter
biyesini sokak terbiyesi silıb süpürmektedir. Mektebin 
verdiği terbiyeyi inkişaf ettirecek, onu bir adet, bir din 
haline getirecek enslı terbiye aile terbiyesidir. Tale~ 
velisile aile elele vermek ve beraber yürümek mecbun· 
yetindedir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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insan avlıyan 
kaplan general 

RAMAZAN \ Bir k~~~!-~~ ölen [DUNYADA 
_FIK~A_sı Zaharol kimdi? NEJ{JyoRJ 

-2- YAZAN : • * 

Karşıma çıkan beyaz saray be
nim için ye.28.ne ümid yeri idi . 

- Bir şey değil, dedi .. Bu \ ağ~çlık~ara ~v.e beyaz saraya 
cıvarda Meş'um ada denılen dogru ılerledım. 
bir ada vardır da herkes Hayretten hayrete düşü· 
bundan korkuyor. yordum.. Yarabbim başıma 

Güldüm böyle şeylere gelen bu halin sebebi ne idi. 
itikad ~demezdim. arkadaşım Ne olmuştu. Bu felakete 
Vitney ile geç vakite kadar neden düşmüştüm. Nerede 
konuştuk, sonra o yatmağa idim ? Ne yapacaktım, istik 
gitti. Ben söyle gögertede balim ne olacaktı. Hiç birşey 
bir pip çekeyim dedim, de- bilmiyordum. Yalnız kafamda 
dim, yukarıya çıktım . Kenar binlerce istifham birbirini 
demirlerine dayanmıştım. takib ediyordu. 
Birden ne oldu bilmiyorum Karşıma çıkan beyaz 
kendimi denizde buldum. saray benim için yeğine 
Düşünüün kapkaranlık bir ümid yeri idi, her çaresiz 
gece... Birkaç dakika evvel felaketzede gibi ben de bu 
kaptandan sarduğum mevzu. ümide doğru koşmağa ve 

Bağırdım bağırdım .. Duyan yürümeğe başladım. Açhk-
olmadı. Vapur süzüldü gitti. tan bacaklarımda takat kal-
Yarabbi.. Ne yapacakhm. mamıştı. Fakat bu son ümi-
Kurtuluş yok, diyordum. Fa- din verdiği hızla yürümeğe 
fat iyi yüzme bildiğim için çabalıyordum. Nihayet beyaz 
kendimi ölüme kolaylıkla bı· saraya doğru yaklaştım. Bu 
rc.kmıyacak, hiç olmazsa çır- beyaz sarayın etrafı büyük 
pına çırpına ölecektim. Bir ve yüksek bir dıvarla çev· 
iki saat kadar muhtelif isti· rilmişti. 
kametlere doğru yüzdüm. Kapısını bulmak için uğ-
Hiç bir yerde sahilden, taş- raştım. Nihayet buldum, 
tnn eser yoktu. Artık taka- amma ne çıngırak ve ne de 
tim kesilmişti. Kendimi ka· zil vardı. Hem de kilitli idi. 
pıb koyvermek üzere idim ki Bereket versin demir parmak-
ayağım gayet sert bir kayaya hk şeklinde olduğu için içe-
çarpb. Her tarafımı salıver· riye doğru bağrılabiliyordu. 
dim, Öylece kalmışım. On on beş defa "hey! kim 

. ~2h11hfPvin ıröıi\mün.. icine Y\lf orada .. ,, Diye seslendim. 
gıren kuvvetlı bır guneşıe tielen, gıden yoktu. oıraz 

uyandım. Ben nerede idim ? sonra beyaz sarayın mermer 
Etrafim çöl gibi kumluk, merdevanlarınde ızbandud 
taşlık, kazalıktı. Vücudumda gibi başı kalpaklı beli kamalı 
kımıldıyacak takat yoktu. birisi gözüktü. Beni goru r 
Sırsıklam esvabım güneşin görmez, bu kadar müseUah 
tesiriyle dumanı tüte tüte olduğu yetişmeyormuş gibi 
kuruyordu. Karnım da fena içeriden gitti, bir tüfek aldı 
halde acıkmıştı. Etrafımda benim .üzerime tutaraktan 
martiler, deniz kuşları uçu· kapıya kadar geldi, açtı. 
şuyorlardı. Çarınaçar davran- Kıyafetinden, boyundan bir 
malı idim posundan bir Rus Kazağına 
Ayağa L alktığım zaman benziyordu. Biraz Rusça bi-

gözlerim ta uzaklarda bir lirdim, karnım aç olduğunu 
yeşilliğe tesadüf etti. Biraz söyledim. Anlamadığım bir 
ilerledim, yeşilliklerin, ağaç· şeyler bumurdandı. Elile "gir,, 
lıkların ortasmda gayet güzel işareti yaptı. Beni önüne ka-
bir saray vardı. Artık nere- tarak saraya doğru ~ötürdü. 
de bulunduğumu merak et- Kapı.dak içeri girdik. Holde 
miyordum. Kursağıma indiri- beklememi işaret etti. Tüfeği 
leccek bir lokma ekmeğin, hala üzerime doğru tutarak-
birkaç gram şarabın yoksul- geri geri yukarıya çıktı. 
luğu zihnimi işgal ediyordu. (Arkası var) 

- Dünkü sayıdan mabat -

IR 

-----------------0000------------------Çomarın 
vasiyeti Mu2-lalı Romun esrar ve ma

cera ile dolu hayatı. Zaha
rof nasıl milyoner oldu 

Bir adamın gayet güzel ve 
sevimli bir çomarı varmış. 

Köpek bir gün hastalanıp 
ölür köpeğin ölümünden 
sahibi pek ziyade pek ziyade 
kederlenir, köpeğini evin 
bahçesine bir çukur kazıp 
ve bezlere sarıp gömdükten 
sonra canı için lokma pişir· 
tip fukaraya dağıtır. elhasıl, 
bir insan ölüsü için ne yap
mak lazım gelirse yapar. 
Komşularından bazıları kö
peğin ölüsüne yapılan bu 
hali boş görmediklerinden 
şehrin kadı:iına gidip vak'ayı 
daha birçok ilavelerle söyler
ler. Kadı hiddetlenip hemen 
mübaşiri gö ııderir, köpeğin 
sahibini getirttirir herif gelir · 
gelmez "bre adam! bu etti
ğin iş ne işt ·r? bir köpeğin 

ölüsüne bu kadar tazim ne 
demektir! esbabı kehef kö· 
peğine bu derece riayet, 
aziz Peygamber bile eşeğine 
bu mertebe hürmet etmemiş
tir meğer sen bir zındık, 

put perest, yahut aklı başm· 
da değil bir budalasın,. yo
lunda tekdire başlayınca kö· 
peğin sahibi vaziyeti tehli
keli gördüğünden: "Efendim! 
müsaade ediniz! işin aslını 
anlamadan hiddet buyurma

ymız! benim köpeğim başka 
köpekler gibi değildir; birçok 
iyilikleri vardı. Ezcümle ma
lından s•z kadı hazretlerine 
_, - - l LA\-t r - .,, ----- !!.a- 7 ,:_ 

akça vasiyet etmiştir. Müsa
ade ederseniz gideyim para
Jarı getirip son vasiyetini eda 
etmiş olayım,, der. Kadı üç 

yüz akçayı işitir işitmez da
vacılara: Allah, Allah! işte 
insanlar böyledir: sahibi ni· ~ 
met olanları bir türlü çeke
mezltr. Bu müslümanın hak
kında da neler söylemediler! 
ne ise, şimdi dedikoduyu 
bırakalım da biz de vazife· 
mizi yapalım merhumun ce
oa zesinde bulunmadık, bari 
matemine tutulalım der. Son
ra köpeğin sahibi üç yüz 
akçayı, bir kese derununda 
olduğu halde getirip kadı 
hazretlerine "işte efendim, 
Çomar bendenizin parası!,, 

deyince kadı estağfurullah! 
Çomar dostumuzun demiş. 

Bazil Zaharof 1849 da gan adamların iüzumu olma· 
Muğlada doğmuş ve lstan~ sında bulanlar vardır. 
bulda büyümüş bir Rumdur. Filhakika Zaharof, bilhas-
Babası aslen Yunanlı olan sa şarkta çok karanlık işler 
fakir bir tüccardı, sonradan görmüş, silah ticaretile bera-
Türk tabiiyetine girdi. her birçok barblar hazırla-

Zaharof 18 yaşına kadar mak, esrarengiz şebekeler 
o vakitki adı Tatavla olan kurmak gibi hizmetler yap-
Kurtuluşta oturdu ve bir in- mıştır. Son yıllara kadar ha-
giliz mektebinde meccanen yatı tam olarak bilinmiyen 
okudu. Sonra !Galatada ku· ve daima perde arkasında 
maşçı olan dayısının yanında yaşıyan bu maceraperest 
çalıştı ve bir gün kasadaki Yunanlı, bunun içindir ki 
paraları çalarak Ingiltereye "Avrupanın esrarenğiz ada-
kaçb. Dayısının şikayeti Ü· mı ,, diye şöhret kazanmıştır. 
zerine Londrada tevkif ve Zaharofun silah ticareti 
muhakeme edildiyse de be- işlerindeki rolünü genişlettik-
raet kazandı. Lakin parasız çe serveti de artmış, lngilte-
kaldığı için Atinaya gitti, renin en büyük silah fabri-
diplomatlardan Skulidisle kası olan Vikers·Amestrong 
emlak sahiplerinden Lampa- sahiplerinden biri olmuştur. 
sın yardımfarıDI gördu, 27 Monte Karlouun meşhur ku-
yaşında güzel bir delikanhy- marbanesi de onundu. 
dı, kadın hamiler· bulmakta lngiltere hükümeti vaktile 
gecikmedi ve lngiltereye Zaharofa Sir Rütbesi tevcih 
tekrar döndü. etmiş ve Zabarof asıl adı 

Zabarofun hayatının bundan olan Vasili lngilizceleştirmek 
sonrası çok esrarlıdır. 1877 için Bazile çevirmiştir. 
den sonra zeki Zaharofu 3 • 4 Sene evvel Zaharofun 
İngilterenin meşhur silah öldüğü şayi olunca, Türki-
fabrikası Nordenfeledtin Bal- yeden de bazı mirasçıları 
kanlar umumi mümessili ola· çıkmıştır. 
rak görüyoruz. Maruf bir Silah ticaretinden para 
firmanın soyu sopu belirsiz kazanmak için binbir dolap 
bir adama bukadar itimad çevirerek bir çok milletlerin 
göstermesinin sebebini o başını belaya sokan Zaharof 
._ı.a ...... ~ı~y\:rn.. 1 ... ,.1~'""'''""" hn afllnfll R7 yı:aıınAa bulunu· 
Servise maceraperest, atıl- yuordu. 
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Mahkôm ve 
mahbusların 

Ödeyecekleri 
paralar 

Evvelce mahküm ve mab
buslarm iaşeye muhtaç olup 
olmadıkları adliyeden vaki 
taleb üzerine idare heyetle
rince tetkik edilerek karara 
raptedilmekte idi. 

Mahkumlara ödettirilecek 
yiyecek bedelleri hakk ndaki 
kanun bu vaziyeti değiştire· 
rek bu vazifeyi idare heyet
lerinden alınmış ve teşkilatı 

olan yerlerde belediyeler ol
mıyan yerlerde de bağlı ol
dukları kaymakamlarla na-

Tahsildar 
aranıyor 

Vekaletname ile iş göre
cek bir memura ihtiyaç ~var 
maaş dolğundur teminatı 
nakti bırakma şarttır müra • 
caat meıktubla lzmir posta 
kutusu 'i31 De 10 

hiye müdürierine b1rakılmışfı. 
Bazı yerlerde bu usule 

riayet edilmiyerek idare he
yetleri kanunen vazifedar 
olmadıkları işlerle uğraşdık
larından Dahiliye Vekaleti 
valiliklere bir emir gönde re
rek kanunun sarahati dai
resinde muamele ifasını bil
dirmiştir. 

A STAVP 
) f 

Oda kuvet veren bir hasleti de 
vatanperverlığiydi. Vatanper 
ver olmiyan casusları para 
ile satın almak kolaydı. Fa
kat bir adamın vicdanını 
satın almak mümkfüı değıldi. 

Tesadüfen bu kad nla çok 
defa karşı karşıya geldim ve 
kereler çarpıştım. 

Dünyanın en güzel kadın casusu 
Almanlar ltalya.daki mü-

himmat fabrikalarını atmak 
mak için ltalyaya bir çok 
casuslar göndermişlerdi, ayni 
zamanda Italya cephesinde 
ki tayyare faaliyetimiz Al
manları endişeye düşürmüştü. 

Bir Ingiliz tasusunun şayanı hayret ifşaatı 
da bir çok arkadaşlarile 

1 

Kadehi kaldırarak onu c~nç zabitler bu güzel 1 cisini bizlere bu dul kadının 
birlikte oturuyordu. döndüın: kadını alkışlamaktan kendi- kayin biraderi olarak tamtan 

Harbte yaralanmış bir zabit . - Madam, dedi, Fransız lerini alamadılar. bir adam geldi. Bu adam 
gibi ayağımı sürülerek içeri· zabitleri şerefinize bir kadeh Irmastavb, rölünü pek mu· Belçika sefarethanesine men-
ye girdim. Orada bulunan içmakle şeref kesb ederler. vaffakiyetle oynamıştı. sub bir Belçika ataşası oldu· 
ve muhtelif içkiler içen za- • Biraz kızardı. Eğilip muka- lrmastavb'ın mahirane ğunu söyliyordu. Ellisini geç-
bitler derhal bana yardıma bele etti ve: oyunundan beklediği netice miş olan bu adam, gençlerin 
koştular. Isviçre zabitleri be- - Hürmetinizi memnuni- mühim olmak lazımdı. Bura· t ertib ettiği eğ'lencelere işti· 
ni masalarına oturttular. Çok yetle kabul ediyorum. Fakat da kocası harpte ölmüş bir rak etmiyor, muntazaman 

11 7 senelik banka 
müşterisi 

i'fl evyorktaki bank~lır~ 
~ birinin 117 senelık 11 B kaD' müşterisi vardır an k y• 

ilk açıldığı llafta ban 
1 
all 

.. d' a yatır muracaat e ıp par.. ~-
bir adam bütün ömrunc~ 1111ş rasını bu bankada sak 1 

_ 
"UJllP" 

ve onun çocuğu, çocug la ıOI 
çocukları daima para ~r 
aynı hesaba yabrmışfar :.i 

b es• 
Bu sene banka u . fet 

1 · · b'ır ııY' müşteri eri ıçıu 
tertib etmiştir. .. 

Patates enstitüsıt 
•• ~., n sekizinci asırdı &,,, 

~ tatesi Fransaya 50 elİ 
Parmantiyeye fen aka~e~,tı 
büyük bir para rcuk d• 
verdikten sonra 1795 ·otİ' 
kendisini enstitüye aza l 

hap etti. . eO 
Bu sene de akadeıll• ooO 

büyük mükafatı olan 50;1,,. 
frangı, elli senedir dag ul8 
d . . k us 

a patates yetıştırme b•1 
ile uğraşan enstitü azası ıı~ 
Konstantene verdi. Ne Yd•' 
ki, Konstanten bu par~11~0 
istifade edemedi, .. ç:. 
ertesi gün fücceten old 

Yaman beygir te' 

(Jlrk~tski .~ebrinin g•~SDO sıne gore orada f'" 
kilo yük taşıyan bir at k bit 
mış. Bu ağırlığı anc• 
kamyon taşıyabilir. ,,~ 

En kuvvetli hayvan •:ebİ' 
2000 kilonun ağırlığı çe ,sıtıı 
lir. lrkutskideki h•Yfısııılll 
kuvvetini artık siz ta 
d .. ' e ınız .. 

Tütün 11.-

b·r •• , a 
B ir zamanlar ze J 3 aıı' 

lıyordu. 1620 ~ 1111;1' 
Lüi tütünü yasak etli· it~ 
terenin belli başlı tütiiP :ı elfl' 
atçısı Volte 1 inci Jalı• 0 

rile idam edildi. . ur 
8 

. .,,. 
1638 de Papa ı ,es• 

ben tütün İçenlerd.eO (jtSIJ 

ceza aldı. Rusyad~ tatOll 
Dük Mişel FedorevıÇ ı.~r 

d te" 
içenlere sopa attır '' 1,,ıo' yakalananların burull 
kestirdi. pll'ed 

1670 de 4 üncü Me 
1

,"tJ 
cürmü meşhud baJi11de. ;4• . ı 

lanan tütün tirya kiJerıJJ 
ma mahkum ettirdi. 8;g•' 

1936 da fosur fosur 11ıl·· 
. ''lor ra, siğar ve pipo ıçı 

bildiriliyordu. ad•.,,'~ 
Ayni zamanda ~"~ fe te~, 

bir kaç lisan bildıgı,, ;Jjf 
likeli bir casus oidugU 
ediliyordu. rJılO' 
Şübhe kalmıyordu· deriletJ 

mat ile birlikte g~0,retl~~: 
fotoğraJı ve diğer 1.~,., 111

1
, 

bu adamın bir ka~ Jı 5ı1s 0 

diği ve tehlikeli bırc3110,d~ 
duğunda şübhe bırak~eyfife t 

Bunun üzerine tıalill'1 

merkeze bildirdim .,e ıdi: , 
istedim. Şu cevab g~ta ı":ıı 

" İstediginizi yapma ;btiY' ~ 
bestsiniz. Yalnız d .,, Ç~, 
olunuz. Çünkü bu 8 brr "'" , 
korkunçtur. Bitaraf ut"'' 
lekette çahştığ.nız• ~11u .. çt11'; 

k fil> "~ii' yınız. Bu adaın ° 
0 

ol af 
işte bu sırada lrmastavb'ın 
~oganoda bulunduğunu haber 
verdiler. Reislerim den aldı
ğım emir üzerine ve müte
kaid bir b'nbaşı sıfatile ben 
de Loganoya, lrmastavb'm 
bulunduğu lsviçre Palas'a 
indim. Elimi yüzümü yıkadık
tan ıonra otelin barına indim. 
Burada güzel casus etrafın· 

hürmet ettiler. Oturduktan bu efendileri henüz tanıma- dul kadın gibi yaşıyor, her tenis ve golf oynıyordu. 
sunra garsonu çağırdım, bü- dığım için, kendilerine Frau- gün Fransız ve Isviı;re zabit- Bu adam gelir gelmez :ner· 
tün zabitlere bir içki ısmar- sız zabitlerini ne kadar sev· leri etrafmda pervane gibi keze müracaat ederek ken· 

Cümlesi, bu c~sus~iğiOİ ~O' 
mekten de çekınıne diye 4e 
teriyordu. Uzun uı• yeoi e' 
şündükten sonra 1' i)~ JJ ladım. diğimi söylemeğe va kıt bula· dolaşıyorlardı. Kadına tutu . dısi hakkında malumat L te· 

Göle nazır bir köşede oto- madımt dedi. Sonra kadehini !anlardan biri de tayyare dim. Gelen malumat bu ada· 
ran lrmastavb gizli bir te- kaldırdı ve ilave etti: zabitlerinden G. isminde biri mın bir Alman tayyarecisi 
bessümle b:zi tedkik ediyor· - FranslZ oı·dusu ve Fran- idi. olduğunu ve hususi bir vazi-
du. sa şerefine içiyorum. Bu sırada Loganoya ken- fe ile işinden çıkarıldığını 

... ,_. 

kuvvetli tertibat ~lın:rtad• 
re bir müddet içıl1 rdiJIJ' .,e 
kaybulmağa karar 

soN 



1 , - ........, ıdareainde Milli Kiitüphane 

Tel. 
2573 

sinema11 

z . BUGÜN . 
evklı ve eğlenceli Fransızca nefis bir filim 

r_,,tt ÇAPKIN GENÇ 
Ôfi DNlar i En meıhur ve en sevimli iki Fransız artisti 

IELLE DARRIEUKS ve HENRY GARAT 1 
Ayrıca : Paramuot dünya haberle.ıi ve 

l,b·- Kazak rapsodisi 
11 renkli iki kısımlık nefis şarkı ve mUzik filmi ~ 
~~~~ICC~ft~~~~~~~~~ 

ikroskop gösterir ki 

1 

I. 

GöZLERİN AIUHAFi\ZASI ANCAK 
~ cc PERFA PUNKTUELL n 

k camlarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 
Çtrçiveleri ve güneş gözlnkleri İzmir K.emeraltı 
L._ oteli altın.la Nafız Gözgördilren saat ve 2'Özlük 
vahırsunuz. 

KAMÇIOüLU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 
elektrik tedavisi 

lı..ıir · Birinci beyler sokağı Elbamra Sineması 
arkasında No. : 55 Telefon : 3479 

~*~*=**~i~~:A::A:~~~:A:Jt 

DOKTOR 
A. Kemal Tonay 

Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 
~ hastalıklar mütehassısı 
\ 36•lıane istasyonu karıısındaki Dibek sokak baıın- M 
~ .. Yılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t 

...... ••at 6 ya kadar hastalannı kabul eder. ~ 
~~ttcaat eden hastalara yapılması li11mgelen sair )4 
' t ve mikroıkopik muayeneleri ile veremli basta- fC 
\i,)•Pılmaıına cevaz g6rülen Pnomotoraks muayene- ~ 

llıuntaıaman yapılır. Telefon: 4115 = 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Zengin kişesi 
.. fürk Hava Kurumu 

~. 1. Na On 
~~İ . olmak istiyouanız biç durmadan ( ZENGiN 
~ ... ) •ııden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
>lık de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
~1 · olnıak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak

et ıatıbr. Zengin kiıesi birçok vatandaılari zengin 
~~karar -vermiıtir. 

l'te: Hükumet c~ddesi Kemeralb karakol ittisalinde 

ZENGJr! K.lfES! 

SiNİR 

40 renk üzerine Kız markalı 11Arti,, kvmaş boyası 15 kuruştur 

Satış yeri: n EYLUL~Baharat denosı~;-= -:ı 
Telefon 3882 

1 1 inci Kanun 

[+]~~~~~:~~~~~· 

1 lzmir Yün Mensucatı 1 
~ Türk A. Sirketinin 1 
1 Halkapınar l{umaş Fabrikasının ! Sa;ı::layısiyle yeni çıkardığı kumaşlar: 1 
~ Zarif 1 
i · Ve Ucuzdur ı 
~ Satış yerleri t] 
1 Biıioci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. g 
~ Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu~ 
~~l~~~~:~~~~~~· 

,, 

iÇENLE R B'iLİR f 

Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın \ 
daimi surette korunma'nni temin edecek ancak 

Yüksel, Kabadayı rakılandır.1~-
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Karısını kiraya 
veren 2arson 

6 aya mahkum edildi 
Tepecikte oturan garson 

Ali oğlu 22 yaşında Musta· 
fa; karısı Haticeyi para mu 
kabilinde fuhş yaptırdığı za· 

bıtaca yapılan araştırma ve 
tahkikat neticesinde anlaşı
larak yakalanmiştır. Musta
fanın karısı 20 yaşında ve 
güzeldir. Meşhud suçlar ka
nunu ile, karısını fuhşa teşvik 
edenler hakkındR ceza vaze
dilmiş olduğundan Mustafa 
ve karısı Hatice meş

hud suçlar kanuna göre 
müddeiumumilikten asJiyece· 
za mahkemesine verilmiş ve 
muhakeme edilmişlerdir. 

Garson Mustafa; garson· 
luktan günde 90 kuruş ka
zandığı ve bu para ile ge
çinmekte sıkıntı çektikl~rin
den üç lira mukabilinde bazı 
kimseleri evine kabul ede
rek karısı ile görüştürdüğü-
nü söylemiştir. 

Karısı Hatice de bunu iti
raf ettiğinden Mustafa 6 ay 
hapse mahkum edilmiş ve 
hapisha neye gödnerilmiştir. 

• 
lzmirspor 

kabul etmedi 
lzmirspor ve Göztepe 

kulüblerinin birleşmeşme için 
Paıar günü Halkevinde top
lanacaklarını yazmıştık. 

Bu toplantı yapılmış ise de 
ekseriyet olmadığından 
nizamname mucibince dün 
akşam toplanılmağa karar 
verilmişti. Dün akşam bu 
toplantı Hlkevinde yapılmış
tır. iki taraftan yüzelli kadar 
iza toplantıya iştirak etmiş
tir. Toplantı münakaşalı 

olmnş ve üç saat kadar 
devam etmiş, nedicede lzmir
sporlnlarm bu işe razı olma
malarından bitleşmeyi kabul 
etmemiştir. 

Dünkü Borsa 
haberleri 

Çuval Cinsi 
2731 Üzüm 

11 lnçir 
490 Buğday 

4000 Arpa 

Fiat 
11,25-21 

6-16 
5,50·6,625 

3,75-375 
15,50-15,50 

250-430 
49-50 

8 Susam 
215000 Palamut 

810 Palamut B. 

Lokantalara 
Tahta ve ter üstüne düş· 

tüğü veya atıldığı zaman kı
rılmıyan cam su bardakları

nın yeni modelleri ive renk
lileri hükumet caddesinde 
Şemsi Hakikat ucuzluk ser
gisine geldi. 

Çocukların mütemediyen 
bardak kırmalarından bıkmış 
aaa ve babalara ~hizmetçinin 
dikkatsızhkla bardak kırma
sından usanmış bayanlara 
müşterilerin, müstahdemlerin 
bardak kırmasından canı 
yanmış lokanta ve ~ahveci
lere müjde. Kırılmamasına 
rağmen fiatlar ucuzdur. 

Komünizm aleyhdarlığı ~ 
••• A !manya ile Japonya bütün dünyada komüoizıllek dlf: 

__ koymak için bir mukavele imzaladılar. iki bOyl jl 

Irak bütün inkilabları
mızı aynen ,kabul etti 

!etin açıktan açığa Sovyet Rusya aleyhine aldıkları b~ 
birlere ltalya, Avusturya ve Macaristan da derhal ~ 
etti. ltalyanın da Almanya gibi Japonya ile komüniJJll' 'fi 
şı mücadeleye girınek için bir ittifak yaptığını dünki\ 

1 

telgrafları bildiriyodu, ,f! 

A lmanya, ltalya ve Japonyanın yeni ittifakları)ll 
sadece komonizme karşı açılan bir mücadele ~ 

bütün dünya bu ittifakla bukadar yakından alakadar.0 ~ 
Bu ittifakın askeri maddeleri ihtiva ettiği, bazı _istıl~ ~ 
terini taşıdığı, bilhassa sanayi maddelerinin ihracı içill ~ 

lstanbul, 30 (Hususi) - Irak hükumeti, Cumhuriyet Halk Partisinin programını tatbik 
ederek bütün inkilaplarımızı aynen kabul etı:niye karar vermiştir. Bu cümleden olmak üzere 
şeker bayramında lrak'ta biltün halk şapka giyecektir. Halk fesle diğer serpuşları kullan
mıyacakhr. 

müstemlekeler aradığıda söylenmektedir. Bundan 
bu sanayi memleketlerinin ham madde ihtiyacını taoab' 
de böyle bir anlaşma yaptıkları temin edilmektedir .. ibtif' 

Yeni kanundan sonra 
suçlu yüzde 60 azaldı 

F akat imzalanan mukavele zahiren şu hükuaılerı 
etmektedir : . ·,j ,, 

1 ki faşist devJet beynelmilel komünistliğin faah~eti 1,c1~ 
likte takip edecekler, buna karşı birlikte tetbır .;. d'

lar ve bunları da birlikte tatb k edeceklerdir. Her 1 ~ 
let müşterek bir komisyon teşkil edeceklerdir. Be~~ 
komünistliğe karşı mübarezeyi muhtelit bir erkin• b,d,; 

Ankara 30 (Hususi) - Cürmü meşhud kanununun neşrinden sonra 
ga gibi vak'alar yüzde 60 nisbetinde azalmıştır. 

dövme, sövme, kav~ gibi bu müessese idare edecektir. Alman-Japon mu~ 
nin ve buna merbut protokolun özü bundan ibarettıt· -~ 

F akat bütün dünya Almanya ile Japonya ar~!' ~ Adliye vekili Şükrü Saracoğlu, Cürmü meşhud kanununun meriyete girmesinden sonra 
anlaşmanın gayesi yalnız beynelmilel komünistlıi" ~ Atliyenin matbuattan büyük yardım gördüğünü şöylemi~ ve matbuata teşekkür etmiştir 

Vekil bundan böyle cürmü meşhud vnkalarının müddeiumumiler tarafından günü gününe 
gazetelere verilmesini bildirmiştir. 

şı beraberce çalışmak değil belki bu hareketin d•Y i" . 
Sovyetlere karşı bir ittifak olduğu kanaatindedi~ Sok / 
kın tedafüi olmayıp Sovyet arazisini zapt ve ılb• ----------- --00 .. 00-----------

Zaharofun Istanbuldaki 
varislari 

lstanbul 30 (Hususi) - Ülen Yunan milyarderi Bazil Za
harofun Varisi olduklaı ını söyliyeo Kadıköyünde iki Rum 
kadını meydana çıkmıştır. 

Bu kadmler seksen yaşındadırlar, biri Türk biri Yunan 
tebaahdır ve: 

- Parayı Türk - Yunan hükümetleri alsınlar. 
Diyorlar. 

Tevfik Rüştünün Sof ya ve Bel-
2radda yapacaiı temaslar 

Belgrad 30 - Akvam cemiyeti konseyinde hazır bulun
mak üzere pazartesi güdü bereket edecek olan Türkiye Dış 
işleri bakanı Tevfik Rüştü Aras Salı günü Sofyadan geçe
cektir. Sofya gar'ında Bulgar başvekiliyle Türkiye Hariciye 
vekili arasında bir mülakat yapılacaktır. Dr. Aras Belgrad
da tevakkuf ederek 24 saat kalacak ve Yugoslavya başve
kile temaslar yapacaktır. 

Tevfik Rüştü Arasın Sof yada Bulgar .ıicalile yapacağı te
maslara Bulğar matbuatı büygk bir ehemmiyet atfediyorlar. 

Balıkçılık kongresi bugün 
Ankarda toplanıyor 

Ankara 30 (A.A) - Memletin bütün sahillerinden gelen 
murahhaslar dan ve müfehassıslardan mürekkeb balıkçılık 
kongesi yarın saat 10,30 da İkbsad Vekili Celal Bayar'ın 
riyasetinde toplanacaktır. 

İktısad Vekili Celal Bayar'm kongereyi açış nuktu radyo 
ile neşrolunacaktır. 

RADYO 
--4•-e.• •• _ .. .,_.._ 

Bugünkü İstanbul 
programı 

Öğleyin neşriyatı: 12,30-14 
plakla Türk musikisi; son 
heberler, hafif musiki. 

Saat 17 de üniversiteden 
naklen inkılab dersleri (Mah
mud Esad Bo1kurt tarafın
danl). 

Aşam neşriyatı: 18,30 de 
plakla dans musiki, 19,30 
tıbbi konferans, 20 Rabia 
Rıza ve arkadaşları, 20,30 
saz heyeti tarafından Türk 
musikisi, 21 lstanbul şehir 
opereti san'atkarları Bedia, 
Vasfı Rıza ve Hazım taraf
larından stadyo orkestresi 
refakatile muhtelif operet 
temsillerinden parçalar ,l21,30 
stadyo orkeıhrası, 22 ajans 
ve borsa haberleri ve solo
lar. 

Yal~ncılar 
arasındaki 
müsabaka 

Amerikadaki yalancılar 
klübü, bir yalan müsabakası 
yapmıstır. Müsabakaya iki 
bin beş yüz amatör yalancı 
iştirak etmiş ve birinciliği 
Benjamen Ferasa isminde 
bir yalancı kazanmıştır. Ben
jamen miisabakada şu yalanı 
söylemiştir : 

" Bizim evimiz büyük ba~ 
bamdan kalma eski bir duvar 
saati yardır. Saat ayni yerde 
o kadar zaman durmuştur 
ki gölgesi duvarı delmiştir. ,, 

iki bin beşyüz kişinin işti
rak ettiği müsabakada birin
ciliği böyle bir yalan n kazan
masına doğrusu şaştık.. Biz 
buna gelinciye kadar ne 
akla gelmez yalanlar duy
muşuzdur. 

Şanlı Yavuz emeller güttüğü de tahmin olunuyor. POLiTiK~'' 

,~,~:~~;:::~. ~:d~·;~~:iş- 1
00

Uy;;ş~~re kstf' 
hr. Bugün Turkler Sultanların 

boyunduruğ.u~da~ kurtuldu- esaslı mücadele açılıyor ~ 
lar ve her ıkı mıllet bundan . . ,. . . _ . . . te~"t-
böyle aralarında eski anlaş- Dahıhye vekaleh, heroıo, ı muthış zehır miip ~ 
mazhkları halletmişlerdir. Bu esrar, kokain gibi zehirlerin feci akibetlerini vak• e~,r 
iki milletin artık birbirinin halk ve bilhassa gençler ara· mek suretile izah edeC 
topraklarında gözü yoktur. sında kullanılmasının önUne dir. te~ 
Ve artık birbirlerinin hürri- k · · b' k t db. l Diğer taraftan ıoek ati' 
yetine suikastte bulunma- gleçme t ıçın ırço e ar er de de idare ve terbiye il' 

l a ınmış ır. 1 beY' !I .. 
yor ar· . ,. leri tarafından ta e ,,;.• 

Yunan kralı yavuzun mer· Bu arada her vılayet ve b k f ıar f _..,,r 
. . ' k d H Ik 1 . d ususta on erans . 01~ .. dıvenlerınde Türk amirah aza a a ev erın e top- k · M k 1 dek• 'J' 
Ş"k ·· Ok f d k 1 ce tır. e tep er ftltr u ru an tara ın an ar- anlılar yapılarak uyuşturucu turucu maddeler ko~ 
şılanmıştır. Bu .. sı~ada ~ral, maddelerin fenalıkları etra- larile Maarif idareler• r 
Yavuzda kend19ını seJamb- fmda sık sık konferanslar d l"k d lacakl•. 'I 

b' T·· k b h . k 1 an a a " ar o d lı• yan ır ur a rıye 0 u- verilmesi kararlaştırılmıştır. t k 1 d b'lill e '' ~.» 
nu teftiş etmiştir. Gemide ~ın a a arı a 

1 ıebef~ 
Kral izaz ve ikram edilmiş Vilayet ve kazalarda se- tun mektep ta 111,ı.,,.. 

ve samimi görüşmeler olmuştur. çilecek kimseler halka kon· kon~eranslarda b~luO 
___ _,, feranslar verecekler ve bu temın edeceklerdır. 

A 

Asiler yeniden 
tilerliyor 

- Baş tarafı 1 incide -
Royter ajansının Cebelilt

tarık'tan aldığı haberlerde, 
ihtilalciler tarafından bom· 
bardıman edilen Alikante 
şehrinin ateşler içinde bulun
duğu bildiriliyor. 

Kartajende bombardıman 
devam etmiş, 8 milis tayya
re tahrip edilmiştir. 

Narlıdere 
İhtiyar heyeti intiha

batı yapıldı 
Narhdere muhtar ve üye 

intihabı evvelki gün Narlıdere 
de yapılmıştır. Haşanbak 
muhtarlığına Mehmed Cemal, 
Riza, Ali Perçin, bakkal 
Remzi, Manaur Arab, Hamdi 
Ali, azalığa, Çekır Ahmed, 
Burhan, Mustafa, Haydar, 
Ali Ulvi, yedek izalıklara 
ittifakla seçilmiştir. 

Yeni heyeten az zaman 
içinde iyi hizmet bekliyoruz. 

Alsancakta 
Cami 

Alsancakta Celil Bayar 
caddesi üzerinde on bir bin 
liraya yapılacak caminin pro
jesi Ankaraya gönderilmiştir. 
Proje gelir gelmez inşaata 

başlanacaktır. 

---- -------E:! ------~ 
Tayyarede Zonguldakta 

bir Yunan 
vapuru battı 

Zonguldak, - Bir hafta
dır Karadenizde esen fırtına, 
dün akşamdanberi şiddetini 
arttırdı. Ereğli limanında 7 
bin ton buğday yüklü Ermo· 
la adlı bir Yunan vapuru 
mağruk gemilere bindirerek 
delinmiş ve olduğu yerde 
kalmıştır. Gemi güvertesine 
kadar denize batmıştır. 

Denizyollarına kömür yük-
lü şilepçilik şirketinin lzmir 
vapuru su göstermek netice
si batmak neticesi başgös-

terdiğinden Buzhane mevki
inde baştan kara oturmuştur. 
Tahlisiye gemileri boğazdan 
çıkamamaktadırlar. • ı:ı•._ __ 

Nasıl yapılır? 
Tramvayde en arka sıra

nın en arkasında ayakta du
ruyordum. Ôn sırada da or
ta yaşlı bir adam oturmuş 

gaze.te okuyordu. Yanında 
oturan başını biraz yana kı
vmp gazeteye baktı. Arka 
sırada oturan ayağa kalktı, 
onun arkasındaki de merak 
etti. Ve nihayet bütün tram
vay halkı ·gazetenin başına 

coğrafya~~ 
Bir coğrafya agr ti~ 

talebelerine ilk def• 
rede coğrafya dersi 
Bu Hollandada oldUkl't>I A ' 

Hollandadaki ıııe k.,.,o'j 
pr gramında şu 0 ,,.,.,. 

Pazartesi saat 10 -
romda coğrafya,, ·ık d•" • 

Kültür bakanı ı g1l 
nasibetile Aerodroıo• 1o 
bir nutuk söyledikteO ti 
öğretmen talebelerile rPıttıl' 
reye binerek haval~~lı 
Hollanda pek bU içi' \ 
memleket olmadığı .. dd' · 
saat süren ders nıu ;oill . 
talebeler memleketler tJil 
··k b' k .ırare yu ır ısmıoı " 

lerdir. . fllİ 
Öğretmen dersill• 111" 

. t• 
fonla takrir etııı•f• d• 
hem dinlemişler, bedlıetf 
ğıya lazım gelen yer 
mışlardır. -~_,..,. '.,!' 
~~. olıO 
alakayla bavadısı ,r• 
Bu kadar kişinin 111 

b'11 

d"s uyandırao hava 1 tı· 10 
merakımı uyandırnı•f rP'lı V ~ 

Ben de mek P:dod'· 
kulacak bır yer b 

01 
olı" 1 

havadisin serlevb•5~di: 1( 

bildim; serleva 111 1 ,ıl 1' 
14 Sahte senet 11• 

toplanıp çekiştire çekiştire mıt?,, 

Her av bircok vatandasları!bü 
yük bir servete kavuşduran 

ıı ~ 

(saa Jet~ kişesinden piva~ko biletlerinizi Dl~t!.1- ~ a ~ ) v t Basmahane Çorak kapı karak0 349 ~ 
8 m&t{I UDU tnayınız. Bay Hasan Tahsin Telefon: 


