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~Asla blöf yapmıvoruz. Bü 
i~ tün ihtimalleri tereddüd-
et• 

rüz karşılamağa hazırız 
"" ...... 00. ..... ____________ _ 

~ Sancağın istiklilinde ısrar etti,imiz için müza 
;:d ltereler durdu. Şimdt de şapka ~iyen Türklere 

musallat -~ 
oldular t.~ f 

t , ~ lstanbul 23 - Sancak 
llıeselesi etrafında Pariste 
Cereyan eden müzakereler 
hUkumetimizin Sancağın is
tiklali noktasında ısrar et· 
'besi üzerine muvakaten İn· ~~ıı~ 
kıtaa uğramıştır. Fransanın Suriye mandalar komisyonundaki azası: 

Hariciye vekilimiz Dr. Tev- Sağdan itibaren Kont Robers~, ali komiser Martel, Sancak 
fik Rüştü Aras Ankara ya delegesi Duriö Sancak zabıta reisi I< ara bet Çiçekciyan. 
döndükten sonra müzakere- tadırlar. ~""'"'-"'-""''""''-'""""'~ · 
.lere devam olunacaktır. Fransıı-Türk konuşmaları İstanbul valisi 

lıtanbul, 23 - J\,nkarada arasındaaTürk Cmurahhasları 
İJi malümat alan mehafilden Iskenderun Si.icağıolSuriye- ' Egv e müfettişi 
laiıdirildiğine göre Antakya deni ayrılması huıuıundaki 
... eıelesinin, Sancağa bır tah.. noktai naı arını muhafaza mİ olacak ? 

,e· ili~ heyeti gönderilmekle etmişler ve içinden Sancağın 
~•Uedileceği zannedilmemek- tıpkı Surive ve Lübnan gibi 

.... 

,, ... ,-

ted r. bir memleket olacağı bir 
TUrkiye bütün ihtimalleri konfederasyon tesisici telkin 

teredaütsüz karşılama hazar· etmiılerdir. 
dır. Genç ve inkılapçı Tür:- Bu suretle Fransamn Suri-
~iye Cumhuriyetinin blof yap· I ye ile lskenderun arasında 
lığını zannedenler aldanmak· - Sonu 4 üoclide -
~OOOOOOOODOOOOOO 

Cumaovasında mühim bir 
esrar kaçakcısı yakalandı 
--~-~------~oo~--~~------~ 
Uyanık zabıtamız esrarcı Hüseyin çavuşu 

nasıl pusuya düşürdü ? 

~üseyin Çavuş "ve arkadaşı 

Esrarcıları yakalamak husu· 
ıunda büyük bir muvaffa-
kiyet gösteren ön yüzbaşı 

HÜSNÜ ÇETINALP 

lbrahim esrar saplar..!.. arasında 

;içenlerdel jan-darmaebölük ku· 
mandanı ön yüzbaşı Hüsnü ı 
eti ÇetinaJpa haber verilmişti :_ 

Çetinalp derhal fealiyete 1 
geçerek o havaJiyi sıkı bir 
kontröl altına almıştı. 

Bu çalışmalar sayesinde 
kısa bir zamanda esrar ya
panlar yakalanarak adliyeye 
verilmiştir. Esrarcılar Cuma-

- ovasının Yeni köyünden de
veci Hüseyin çavuş ile arka

(daşı lbrahimdir. 

• 
MUHiDDiN ÜSTÜNTAG 

Eğe umum müfettişliğine 
lıtanbul valisi Muhiddin Üs
tündağm tayin edıldiği etraf
taki şayıalar devam etmakte
dir. Biri Eğeda biri de Ka· 
radenizde iki umumi müfet
tişlik ihdas olunacağını dün 
yazmıştır. 

Muhiddin Üstündağ bu bu
su!l!ta demiştir ki: 

Bu kabil şayıalar zaman 
zaman ortaya çıkarıyarlar. Bu 

SiNEMA KÖŞESi : 

Almanya Çekoslovakya 'yı ilhak etmeğe karar vermiş 
------~-----------.. oo.+~------------~----~ 

Bunun için evvela Macarlar isyan edecek 
Almanlar vardıma koşacaklar ve dahili 

bir harb patlıyacakmış •• 
-~~--~~~--··-~~~----~~ 

Almanyada seferberlik 
~~-~~----~~----00 .. 00~~~-·~-------~~~ 

Siv!I lıalk ve kadınlara şimdiden emirler 
verildi dört senelik bir planla bütün Al

manya seferber bir hale konacaktır 
Paris 23 (Radyo) 

- Almanyanıo Çe
koslovekyaya yayı· ;klllıWı~;Cm 
lacağı hakkındaki ır 
haberleri gazeteler 
de ehemmiyetle 
yazmaktadırlar. Ôvı 
gazetesi Almayanın .. . ,..,.,,.,....,-.L. 

Çekoslovakyayı şu 
suretle ilhak ede· ...,..,~-

ceğini yazmaktadır. ı---
F akat bu işi 

doğrudan aoğruya 

değal, Macaristan 
vasıtasile hareket 
edilecektir. Alman· 
yanın Çekoslovakyada yapa· 
cağı işlerin mukaddemesini 
Slovakyadaki Macarların kı-
yam ve isyanı teıkil edecek· 
tir. Bunun üzerine Macarlara 
yardım maksadile Heinlenin 
meşhur Alman Çekos1ovakla 
n sudete'le harekete geçe
cekler ve keman dahili bir 
harb patlak verecektir. 11 

Beılin 23 (A.A) - Havas 
Ajansı bildiriyor : 1 

Hükumet lüzumu takdirin-
de siviv ahaliyide seferber 
etmek için çok mühim ted· 
birler almıştır. Askeri mükel· 
liyetten kurtulmuş olan 
mutahassıs amele seferber· 
liğin ininci günün de muay· 
yen mevkilere giderek 
emirler almak ve muayyen 
vazifeler deruhte etmek 
hususunda talimat almışlardır. 
Kadınların sivil vazifelerinde 
bu amelenin yerine bütün 
memleket kuvvetlerinden 
istifade edilmesine doğru 

haberleri mevsiuısiz telakki 
etmek lazımdır. Mamafi ben 
de henüz fazla bir şey bilmi· 
yorum. 

olan ilk merhale hava taar· •larıda bu müdafaa teıkiJltma 
ruzuna karşı büyük tedafii .. iştirak etmektedir. Yeni dirt 
bir teşkilatın kurulmaaı idi. senelik planın her ıeyde• 
Geniş bir fen kardrosu bu evvel memleketin tam aefer-
teşkilita bağlanmıştır. Bundan berliğini temine matuf ola· 
başk~ halkm bütün tabaka- cağı muhakkakbr. 

oooooooaooooooooooooooooo ooaooooocooaooa• 
100 Çocuk çalan büyük bankaları soyan haydud 
--~~----~~-~-c:31~------~--~~------

Nevyorkta bir sokak muha· 
rebesinden sonra azılı hay
dud yaralı olarak yakalandı 

~~----~------0000 
300 Polis haydudun evini kuşatmış bir tay-

yarede tarassut vazifesini yapıyordu 
Amerikanın en müthiş ca- ı etmiş binlerce kurıun sarfe· 

navar haydutlarından olan, dilmiştir. Haydudun teslim 
şimdiye kadar 100 çocuk olmiyaceğını anlıyan polİI 
hırsızlığı yapan ve en büyük askeri kuvvete müracaat et· 

bankaların kasalarını gündüz etmiı bir iıtibkiuı bölljil 
bile soymağa muvaffak olan gelerek gazlı bombalar at-
Bruntt geçen hafta Nevyork- Dl&f ve bu esnada da bir 
ta beş saat müsademeden avcı tayyaresi havedan pro- 1 
sonra teslim olmuıtur. 

Milsademe, son ıaatlarınrn jektörle ıiya vermit Ye taru-
muharebe şeklini almışbr. ıud mıntakasını görmüıtar. 

Haydudların gizlendiği ev Bombalardan haydutla ya• ( 
tesit edilmiş 300 polis ve nında bulunan ıewgiliai de 
halk ile sanlmııtır. Haydud yaralanmışlar ve yaralı ola· 
makineli tüfek ile mukabele rak teslim olmutlardu. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
--~~--~--~-.... ------------~-
. Çamlarımız 

r:2ll ehrimizde Noel yortularında kullanılmak üzere çam 
l:"JI ağaçlarının tahrip edildiği görülmüştür. Belediye ri· 

yaseti, Pol!s müdürlüğü ve Orman başmüdürlüğü Noel mi· 
nasebetıle çam ağaçlarının kesilmemesi için müıterek tecl· 
birler almışlardır. Bunları kesenler ağır cezalara çarpbnla-
caktır . 

Noelde her eve bir çam koymak ve bu çam koymak •• 
bu çamı süslemek Avrupa adetlerindeudir. Bu adet de bize 
yavaş yavaş girmektedir. Halbuki, Noel beynelmilel mede· 
niyet aleminin müşterek bayramlarından biri değildir. Noei 
tam minaaile dini mahiyettedir. 

Noel yüzünden yurdun her tarafında yavaı yavaı çamla-
rımız tabrib edilmektedir. Belediyemizin ve poliıimiun aldıiı 
tedbir çok yerindedir. 

Halk böyle söylüyor. 
"""'"".... ......... '" ~........,.._ 

Cumıovası bavalisinden 
lzmire külliyetli mikdarda 
eırar ıetirilmekte olduğu 1re 

Esrarcıların izleri bulunduk
tan sonra iki zabıta memuru 
sivil kıyafetine sokularak 

kendilerine tüccar süsü ver
miılcr, Hüseyin çavuıa mil· 
racat etmiıler ve kiloıunu 
40 liraya pazarlık ederek 

- Sonu 4 llntOde -

Bu hafta tayymre sinemasında b6tlln lzmirlileri: derin bir 

zevk ve ıetaret içinde bırakacak (Kadınlar kulübü) ' filmin· 

den neı' eli bir 11hae. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



iaialte 2 ( 11.ıkm lul t 

ıMadam Simpson\Çocu~u öldürü! EJ"eani. bakır şirket~nin s~r-
:. len hır baba 16 mayesıne 1 buçuk mılyon lıra 
1 VE jaoonu öldürdü zammedilecek 
i E v B D Sao Paolonun bir varoşun· Ankara - Ergani bakır Geri kalan sermayenin, 

da feci bir hadise olmuştur. madeni şirketinin sermayesi önümüzdeki şubat nihayetle-
1 w Brezilyah bir çocuk bir bir buçuk milyon lira arttırı • rine doğru kurulmasını bil-

~aponun babçesindan bir iki Jarak 4,5 milyon liraya çıka· dirdiğim büyük izabehanefe-

Edvard sinir buhranı 2eçirdi 
(Dünkü sayıdan devam ve son) 

Madam Simpson iki sivil tacına aid bütün gelirlerden 
ve bir çok resmi polislerin de feragat etmiş bulunuyor-

ı ~ 
refakatinde olduğu halde du. Bunun için Dük dö 
Canneade alışverişe çıkmış· Vindsorun geçim meselesi 
tır. Madam Simpson bir çift İngiltere hükumeti için 
eldiven, bir kemer ve iki düşünıneye değer ~Jir mesele 
tane de erkek kravatı satın halini alıyordu. 
almıştır. Maamafih kardeşi kral al-

Kravatların biri açık mavi tancı Jorj bir kararname ile 
t renkte olub kırmızı ve siyah bu meseleyi artık halletmiş-

bent:klidir. Diğeri ise küçük tir. Dün dö Vindsora sene~ 
benekli kahverengi bir de 157,000 Türk lirası tahsis 
kravattır. 

Açık mavi renkte otomo
bili içinde çabucak tanındı. 
<!>temobilin etrafına birden
bire 40-50 kişi kader topla
narak birbirlerini iterek cam
lardan İ\eri bakmağa, gül· 
meğe başladılar. 

Misis Simpson, sivil polis 
Evonsin arkasında saklan
mak mecburiyetinde kalmış-

tır. Dükkana girdiği vakit 
muhafızlar dükkanın dört bir 
l•rafında tedbir almış bulu
~oJ'lardı. Genç kadın dışarı 

çıkmak isteyince polis yol 
'1 açmak mecburiyetinde kal

mıttır. 

Madam Simpson dükkan
ayrıldıktan sonra herkes içe-

riye hücum ederek madamın 
ne almak ·istediğini öğren

mek iıtemiştir. -Bu tezahü
rat karşısında sinirleri bozu
lan madam Simpson bütün 
giin evde istirahat etmiştir. 

Fransız polisinin hususi 
• telefoncusu viJJaya giderek 

telefonu muayene etmiştir. 
Madam Simpsonu iddiasına 
göre Dük dö Vindsoola olan 
muhavereleri her nasılsa ya
bancı biri tarafından dinlen
mektedir. 

Angelikan kilisesi baş 
peskoposunuıı sabık kralın 
aşkına taalluk eden nutku 
genç kadın üzerinde fena 
tesir yapmıştır. 

SABIK KRALIN SENEKIK 
ı TAHSiSATI 157,000 TÜRK 

LiRASI 
Sekizinci Eavard tahttan 

feragıd ettiği zaman lngiltere 

edilmiştir. Sekııinci Edvard 
kral iken senelik tahsisatı 
2,500,000 Türk lirası kadar 
bir para tutuyordu. Tabii sa
bık kralın şahsi emlaki ve 
serveti de vardır. 

Tahsisi olunan bu mebla
ğın ölümü ile kesileceği söy-

lenmektedir. Ayni zamanda 
Düklük ünvam da sabık 

sabık kralın çocuklarına geç
miyecektir. Bu ünvan kendi
sinin şahsına münhasırdır. 

VELiAHDIN T AHSISATI 
Şimdi vefiahd va'Iiyetinda 

olan prenses Elizabet 18 ya
şına bastığı gün senede 
130,000 Türk lirası tahsisat 
alacaktır. Prensesin küçük 
kardeşine prenses Margaret 
Rose senede 36,000 Türk 
lirası tahsis edilecektir. 

İstanbulun 
deliler diyarı 

Yazan; 7 
Yan~dan itibaren(Halkın Sesi) 

nde bu başlık altında kud
retli bir kalemle, çok derin
liklere varabilen keskin bir 
nazarın ibda ettiği çok ente
resan bir reportaj intişar 

edecektir. 
Bu delileri söyleten yazıda 

akıllılar için alınacak ne ka
dar ibret ve intibah verici 
dersler bulunduğu bu çok 
meraklı yeni . tefrikamız okun· 
duğu zaman teslim ve itiraf 
olunacaktır. 

. . . --

meyva çalmış olduğundan rılmıştı. Bu paranın üç milyon rin masraflarını • ki iki mil-
bahçe sahibi olan Japon lirası eski şirket tarafından yon lira kadar tahmin edil-
çocuğu balta ile dövmüş ve tamamen tesisata sarfedil- mektedir - karşdanmıyacağı 
müthiş surette sakatlamıştır. mişti. yeni şirket de serma- anlaşıldığından şirket serma-

Bununla beraber çocuk yesine bir buçuk milyon lira 
yeye zammedilen bir buçuk k d ı 

sürüklenmek suretile evine a ar zam yapı ması zarureti 
milyon liranın mühimce bir h 

kadar gelmiş ve babasına asıl olmuştur. 
kısmını eski tesisatın ıslah ş· k h · · · başına geleni hikaye etmiş ır et eyetı umumıyesı 
ve tevsiine ve yeninden b l · - ·· k .. ve ölmüştür. Bunun üzerine n mese eyı goruşme uzere 

kederinden ve hiddetinaen vücuda vücuda getiriJen bazı yakında fevkalade bir içtima 

deli gibi olan babası eHne 
bir tüfen alarak sokağa ifır· 
lamış ve rastgeldiği ııjaponu 
öldürmüştür. Ölen Japonların 
miktarı on altıdır. 

Kaymakamlar 
deiişiy:or 

Dahiliye Vekaleti kayma· 
kamlar arasında yeniden 
bazı nakil ve tayinler yapa
caktır. Bu hususta hazırla

nan kararnamel projesi yük
sek tasdika anediJmek üzere 
Başvekalete verilmiştir. 

Talebeler için 
bir tedbir 

İstanbul 22 - Istanbul 
Maarif müdürlüğü tal .:belerin 
ahlak nı bozan müesseselere 
devamlarına maDI olmak için 
mekteb idarelerine, mmtaka
ları mıntakaları içindeki za
bıta ile işbirliği yapmalarını 

tamim etmiştir. 

R~DYO 
-~ ···-· ,..___ 

Bugünkü İstanbul 
prograını 

Öğle : Saat 12,30 plakla 
Türk musikisi, 12,50 havadis, 
13,5 plakla hafif musiki, 
13,25 14 muhtelif plak neş· 
riyatı. 

Akşam : 18,30 plakla dans 
musikisi, 19,JO konferan: 
Doktor Salim Ahmed tara· 
fında. 20 Rifat ve arkadaş· 
ları tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları, 20,30 

ı Safiye ve arkadaşları tara
fından Türk musikisi ve halk 
şarkılara 21 (saat ayarı) ve 
orkstra, 22 Ajans ve Borsa 
haberleri ve ertesi günün 
programı 22,30 plakla solo
lar. 

tesisata harcanmıştır. aktedecektir. 

Evladlarını kurtarmak • • 
ıçın 

kendini feda 
Üskübden yazılıyor : 
Geçen günden beri Bero· 

ma kasabasında yangınlar 

tevali ediyor. Evvelki gün 

bir islim evinde yanğın çık-

mış ve genç bir kadın ankaz 
arasında kömür halinde 

bulunmuştur. Dün de Petro-

eden bir ana 
olan kadın yukarıda oyniyan 
çocuklarının yanına gidince 

alev kapıları da sarmış, nihayet 

iki koltuğuna iki çocuğunu 
almış olan kadın çocukları 
kapı tışarı atarak bir az ari· 
za ile kurtarmış ise de ken
disini kurtarmakta muztar 
kalmış, alevler içine düşerek 

nun kansı damda hayvanları kendinden geçmiş, yetişen 
sagarken bir taraftan gelen komşuları gayretle kadını da 
bir kıvılcım samanları tutuş- çıkarmış ise de hastanenin 
turmnş ruzgirm şiddetile ev İmdad :arabasına konurkan 
ateş almış, inekleri sağmakta ölmüştür. 

000000000000000000000000000000000000000000000 

Almanvada 
hummalı 
hazırlıklar 

Berlin 23 - Blmanyada 
hummalı hazırlıklar vardır. 
Mühimmat nakliyatı geceli 
gündüzlü devam ediyor. Ayni 
zamanda Almanya yeni 
garnizonlar yaratıyor. Alman
yanın daimi kadrosu 800 bin 
kişiye varmışhr. Bunlardan 
200 bin kişisi Almanyanın 

içinde, diğerleride hududlar
dadır. '. lsoanvanın in-
san kasablığı 
· ne halde? 

Belgrad 23 -Pravde gaze
tesinin Paristen telefonla öğ· 
rendiğine göre ispanyanın 

hükumet kıtalarma büyük 
takviyi kuvvetleri yetişmiştir. 
General Frankoya da ltalya 
dan 56 tank gelmiştir. Mad· 
rid üzerindeki bombarduman 
devam ediyor. H~r gün elli 
He 100 arasında ölüsve yüz
lerce yaralı toplanıyor. 

Döviz 
Ced,relleri 

1936 senesi umumi muva

zene kanonun 26 ıncı mad

desine göre Maliye Vekaleti 

1936 takvim yılına adi döviz 
cedvellerinin hazırlığına de
vam etmektedir. 

Hususi idrele
rin yeni yıl 

büdceleri 
Dahiliye Vekaleti hususi 

idarelerin 1937 mali yıl iti

bariyle hazırlayacakları büd

celerinin tanzim şekli hak· 
kında bir tamim yapmıştır. 

İhracat 
kontrölü 

15 İlk kanunda mer'iyete 

giren ihracat mallarının 

kontröllüğüne Ali Emre tayin 
edJlecek vazifesine başlamış~ 
tir. 

24 1 inci KAallll • 

DUNYADA 
NELER 

OLUYORJ 
Dünyanın en lezzetli 

balığı 

[! ondranın balıkçıları ıe;. 
çen gün 250 kilodan fı 

la ağırlıkta büyük bir toıı0• 
bahğı avlamışlar ve bu bal~· 
ğı pişirmeği Negüıün Ad•• 
Ababadaki lngiliz ahcısı Sı· 
bara havale etmişlerdir. sı· 
bar hususi bir tepsi yaptır• 
d ktan sonra balığı temisJ•• 
yip tepsiye yerleştirmiş fe 
bir elektrik fırınına koyıııut· 
tur. Balık ile birlikte tep•İ11 

on kilo domateır, on iki kil0 

soğan, 32 şişe beyaz şar~fi .. 
dört kilo siyah zeytin de 1 

ve etmiştir. Balık pişerkeO 
on beş kilo yağ çıkarmıştıt· 
Piştikten sonra üzerine ince·. 
cik kesilmiş bir kilo da ıo~: 1

1 

ddnoz koyduktan sonra ı0 

raya ıetirmiştir. 
Bu bahğı yiyenler önıürl~· 

rinde böyle lezzetli balık yı· 
mediklerioi söylemi,lerdir· 

Gandi ilaçsız doktor"' 
luğa başladı! . 

d 
. . ...... 

on zamanlar a ısını dj 
tulmağa başlanan Gıll . 

kendine mahsus bir ted•
11 

usulü bularak, yakınlarıoı 0 

yolda iyi etmeğe baılaaıııtıt• 
itte ilk defa kitibi bu,... 

sisi olan Madlen Slacl'cl~ 
başlamış ve kıu iyi etmittit~ 
Gandi kat'iyen ilaç "uUııt 
mamaktadır. Hastaıarı•: 
pebriz tavsiye ettikten ıo~~,. 
ba21 otlar yidirmekte ~le 
Gandi şimdi doktorluğu~: .. 
şöhret kazanmağa bar• 
mıştır. 

Dünyadaki hava h~t ... 
la rının uzunluğu ne 

kadardır? ., 
r:I on çıkan bir istatisli\i 
t:J göre bütün düoyad• 

11 
hava hatlarının uzunluğull" 1 
mecmuu hattı üstüvada~ 
defa daha fazla imiş. 86, 

11 
kilomatre ile lngiltere ~b 
uzun hava hatlarına sabi 

11 bulunuyormuş. lngiltere~~. 
sonra 85,000 ile Aıııerı ·ıe 
38,000 ile Fransa, 34,000 1 

0 
Almanya ve 20,000 kilooıe~~e 
ile de Felemenk geloıe 
imişler. t• 

lngiltere hava postal• P" 
vasıtas le gönderilen nıekt~ .. 
lar 30 milyon adedini kol• 
ca dolduruyormuş. _,,,.,,,,. 

--------------------------------------------------~~--------~~~~~~~~~----~~~----~~------~------~~~-----~----~~~~-------

Babaların hatası 
- 3 - YAZAN : EROL TEKiN 

Bu yapttğınız doğru mu diye bağırdı ~lehmed 
sigarasının dumanları ilalmıştı~·· 

Hay1r yavrum ne ka- ı hayat işte hep böyle umul-
dardL... madık zamanlarda çıkan 

- Buak amca bırak .. Da
ha ne söyliyeceğini şimdiden 
anlayorum. Benim hiç bir 
mania önünde eğilmeyen gu

rurum bir bağbekçisinin iki 
kırık dökük sözleri önünde 

boynunu eğmez.. Hem de 
korkaklıkla itham edilmek ... 
Oh!. Bunu değil söylemek, 
düşünmek bile istemiyorum. 

Bağbekçisi yavaş adımlar
la ilerledi Üç kişinin arasına 
ıirerek Hasan Çavuşa döndü: 

- Çocuğu niçin yolundan 
döndürüyorsun agam... Bırak 
o gitsin •. insanı olgunlaıtıran 

vak' alardır. Zannedermisin 
ki onu burada alıkoymakla 

iyi edeceksin?. Hayır .. Bili· 
kis yanlış.. Bua-ün kendi 
toprağında bir adım atması-

nı korkan bir adam yarın 

düşman karşısında ne yapar. 
Düşün bir kere.. Şimdi ona 
yaptığın bu hare!< etin feca· 
atını ancak o zaman anlarsın. 
Fakat iş işden geçmiş bulu· 
nur. 

Nazmiye bakdı: 
- Haydi bakalım .. Göster 

kendini .• 
- Merak etme Mehmcd 

dayı ... Sabaha tekrar görü
şeceğiz. 

- Tekrar görüşeceğiz. 
- Allaha ısmarladık ağa· 

bey... Allaha ısmarladık 

amca ... 
Amca ve Ağabey içlerin

de uyanan heyecanı bastı

rarak cevap vermeğe çalış· 

tılar: 

- Güle güle .. 
Onu kapıya kadar geçir

diler. Fakat bağbekçisi ge
ride kalmış. mindere otura
rak bir sigara yakmıştı bilfe ... 

-2-
Senelerin üzerine ağır bir 

yük olarak yüklediği Hasan 
çavuş fersiz gözleriyle uzun 
zaman yerinde kaldı. Neden 
sonra kapıyı kapayarak bağ· 
bekçisine döndü: 

- Bu yaptığınız değru . 
mu?. 

Diye bağırdı. Mehmed di· 
yı sigarasının dumanlarına 

dalmıştı. Külünü baş parma
~ıyla düşürdü. Başını kaldır

dı: 
- Beğenmiyor musunuz?. 
- Hayır bu gece ona hir 

şey gelmesinden korkuyorum. 
- Hiç merak etmeyin .• 

O, sabah buraya tekrar sap• 
sağlam gelecektir. 

- Emin misin?. 
- Mukaddes tanıdığım 

varlıklar kadar .. 
Hasan çavuş derin bir ne· 

fes aldı. Kalbindeki sıkıntı· 
nm bir kısmı gıtmiş gibiydi: 

- Sözüne itimad ediyo· 
rum. Fakat yine bir his bü
tün bunların bana bir yalan 
olduğunu söylüyor. içimde 
anlayamadığım bir heyecan 
var .. 

- Ne gibi?. 
- Ben de bilmiyorum. 
Ahmed yavaşça minderin 

liir kenarına ilişti. Amca 
hala merakını tatmin ede· 

memişti: 

- Mehmad dayı dedi. 
Haydutların buralarda do
laştığını iyi biliyor musun?, 

Bağbekçisinde çok gün 
görmüş insanların hali vardı: 

- Tabi.. Yalnız ben de· 
ğil bütün köyJüler benim 
söyiediklerimi aynen tekrar
layorlar .. 

Hasan çavuş birden irki
lerek bağırdı. Nerdeyse üze
rine atılacak, tırnaklarını bo
ğazına geçirecek, etlerini 
param parça edecekti: 

- Öyleyse ne diye Naz
minin gitmesine müsaade 
ettin. Üzerine ağır bir mes'
uliyet almaktan korkmadın 
mı?. Yazık .. Yazık ki ben 
seni çok iyi bir adam bili 
yordum. Halbuki r;e kadar 
yandmışım. Meğer sen bir 
canavardan da betermişsin. 

Bir aencin kanını hiç dudak
ların titremeden içiyorsun .. 

Bekç.i Hasan. Ç&V\Jfq tes-

kine çahşdı:) .. 
- Çok heyecanlısın tl~i 

san çavuş dedi. Anlaşıldı ıt· 
biraz se5sizliğe ihtiyacın .. 'ut" 
Yoksa şimdi seninle gor .

1
i 

mek benim için hiç de 1 
, 

olmıyacak .. Çünkü ne y•P 
tığını bilmiyorsun.. lı 

- Ne yaptıgını biloıeıoe 
11 

mi?. Bunda çok yanıJıyer:d .. 
Mebmed dayı.. Ben göd :. 
düğüm gibi ihtiyarlama 1 ·ı 
DJmarlarımdaki kan teıl>!. 
dağ havalarının coşkun çal

0 
!ayanları gibi akıyor , o::ı .. 
için ne söylediğimi her 
de senden iyi bilirim. 

- Lbt~mal.. .. . . b•· 
- ihtimal degıl bır d~' 

kikat.. O hakikat ki bayır 
mekten bir şey çıkmaz. Si' 

- Çok bağırıyorsun.. ., 
raz sessiz konuşalım tla•• 
çavuş.. •,t .. 

Hasan çavuş elini ılir 
la h.avada salladı: ) 

(Arkası var 
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GÖZLERİN MUHAFAZASI ANCAK 
~ cc PERFA PUNKTUELL )) 
~6t]ük camlarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 
~ ~k çerçi veleri ve güneı gözlükleri lzmir Kemeraltı 
~rret oteli altında Nafız Gözgördüren saat ve gözlük 

Bayram Hediyesi için 

S. Ferid eczacıbaşının 
Meşhur kolonya ve esans ve 

Pudra ve kren1lerini tercih ediniz 
"""~"~l"'...-"'-"'-*\.. "'\w""'-~~ 

Hediyelik 
Yeni şişelerini çok beğenecek çok 

beğendireceksin iz 
•• 

MERKEZ: 

S. FERiD 
Şifa • 

eczanesı 

-

milyonlar 
24 1 inci Kiaaa 

Ki sesine 
Koşunuz 

ı 

• 

Bu""defa {UGURLU • kişemizden? 14 741 numaralı!bilete 
200,000 lira isabet etmiştir. Müteaddid defalar da 
bir çok vatandaşları servete kavuşturan kişemizden 

biletlerinin 

40 renk üzerine Kız markalı 0 Arti,, kvmaşlboyası".""15 kurushn 

Satış yeri: 9 EYLUL Baharat-:ddeoosu ;i 1 

T elefou 3882 
de bulursunuz. ~:&IE:IF.;ı:aı~-=~~~ E:ii~~:e•ae"~i!ii1&Bai:&i!!ileliiili&tı:EElli'&• ----------------.-...iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiı;;;.ı;;;:-G;;::;c~=:;;:~;:;;ıı;;....m~~ 

0;:D·r;;~;;b·An TERZi mehmet zeki -
KAMÇIOı.>LU 1 Kemeraltınd. a "· üküm~t. karş1.sınd:J numara 241. t«««mTA~ ~Y~YEmABERaEGEC!Dsls~ı.n·"Eetllm. ası 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 1 ~ 
elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler sokağ1 Elhamra Sineması 
arkasında Ne. : 55 Telefon : 347' 

~~lllir kahvecilerine müjde 
,.. ~ı'' rnüddettenberi piyasada bulamadığınız kahveler için 

~rolarak yapılan Bebe ve Başar marka Paket Bisküvit· 
\j k tekrar piyasaya çıkardık. Sayın lzmir balkının rağbe
\' , azanan Bebe ve Baıar marka Paket Bisküvitleri güzel 
'ti111iıin en iyi biıkilvitleridir. Şekercilerden arayınız. 

Yapım yeri : iki çeşmelik eaddeıi asmalı 
mescit ca•İ lr:arıııında 17 4Ne,da 
9ervim liakl•it . yapı• yeri: 

· lı1DaiJ Ataıaer. 

Türk Hava Kurumu 

1 N O 
§ AYRICA : • a D ?§1 Paramunt dünya haberleri ve 

Zengin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( Zl!NGIN m D y . t 
KIŞESI) inden l.ir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuıa R OD&Dm&mlZID UDBDIS &· 
ve hem _de kendinize hizmet etmiı olursunuz. M6şterilere Pl • f • 
k.olaylı~ · olmak üzere (Ünde on ve haftada elli kuruı tak- ~ nı zıyare 1 
sıtle balet satılır. Zenrin kişasi birıok vatandaıJari ıenrin ! SEANS SAATLARI - , . 
•tm•i• karar veraittir. a · Ad tl Herfln 3,15 - S,15 - 7,15 - 9,15 Cumart••i, 

res: Hlktmet cad4eıi Ke1Deraltı karakol itti1alinde 11 _ ____f~ar günleri 1.15 de b~r 

.ZENGiN KllJSI -----· 
\ 

" 
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Polise tecavüz 

Kemerde Sürmeli sokağın
-· Mebmed oğlu Hasan sar· 
tao, olduğu e halde bağırıp 
pj1rdığı ve bunu menetmek 
iltiyea poli ·devriye memmu· 
,_. da filen tecavüz ve ha
liuet ettiği için yakalanmıı
t.W. 

Niyazinin 
marifetleri 
Cumaovaa&Dda Niyazi adın

da bir ıabsın Samsunlu, 
Trabzonlu olduğunu söyJiye
rek muhtelif hüviyetlere bü
ründliğl zabıtanın nazarı 
dikkatını celbetmit ve ken
ai Adliyeye verilmiıtir. 

Niyazi Adliyeden kefalete 
raptedilerek serbest bırakıl-
mıı köye dönünce Cumao
vaıı Parti Baıkanı lbrahim 

. · Baykuı'a bir tehdit mektu· 
" bu yazarak yDz lira istemiş

tir. lbrahim Baykuş bu mek
tubu Jandarma Kumandanlı· 

. ğına vermiş ve Niyazi tek-
'rar yakalanmıştır. 

---'!il .... __ _ 

Muhtarı 
öldürenler 

Narlıderede muhtar Hü
•eyini öldürmekle maznun 
lla ile Hasan ve bunları bu 
cinayete teşvik etmekle suç-
lu Zührenin muhakemelerine 

.dün ağırcezada devam edil
miıtir. Dünkü 19 şahit din-
Jenmiıtir. Şahitlerin çoğu 
l>unların muhtar intihabı me-
eleainen ve Zühra tarafın

dan teı~ik suretiyle bu cina
yeti iılediklerini söylemişler

dir. Muhakeme başka bir 
güne bırakılmııtır. 

Bir mektub 
Salebci hanı müstecirinden 

aldığımız bir mektubta 
bazı kamyon ve otobüslerin 
yolcuları bir bayii müddet 
l>ekledikten sonra hareket 
ettiklerine dair yapılan şiki-
1etia yerinde olmadığı ve bu 
tehirin doğrudan doğruya 

'.lelediyenin koyduğu sara 
aaialilnden çıktığı ve bu sıra 
ualllnden istifade eden 
otobliılerin istiab derecele· 
rine göre lizım gelen müşteri 
adedini temin etmeden 
hareket etmeğe yanaşmama· 
lanndan ileri geldiği ve 
banın çarııya fazla yakın 
olmasından fazla rağbet 

gördüğü bildirilmekte ve 
meselenin bu ıureı le tevzibi 
rica olunmaktadır. ___ ,... __ _ 
Kaymakam 

tayinleri 
Eşme kaymakamı Ferit 

Silivri, Gürdes kaymakamı 
Celaleddin Karaman, lpsala 
kaymakamı Nureddin Rize 
bymakamhklanna nakil ve 
tayin edilmişlerdir. 

ispanya asileri sulh tek
lifini gene reddettiler 

lstanbul 23 ( Radyo ) - Son taarruzda püskürtülen lspanyol lasiJeri şimdide garb c~p-
heainden büyük bir taarruza hazırlanmaktadırlar. Asilerin vaziyetinin bozulduğu görül-
mektedir. 

Asi kuvvetler kumandanı general Franko son tavassut tekliflerini reddetti. Bir daha 
Franko'ya sulh teklifi yapılmıyacaktar. Rus murabbassı, Franko'nun teklifi reddetmesini 
kustah bir hareket olarak tavzif etmiştir. 

Çin' de muharebe bütün 
şiddetile devam ediyor 

Paris 23 (Radyo) - Çin vaziyetindeki karışıklık ve vahamet devam etmektedir. Nankin 
hükumeti reisi Şan • Kay - Şek serbest bırakıldıktan soara Avrupaya gitmesi istenmiştir. 
Şanghay 23 - ŞiCldetli muhuebl"ler devam etmektedir. Hükumet kuvvatleri Siyango'ya 

taarruza devam etmektedir. Tayyareler büyük faaliyet göstermekte ve asiler üzerine bomba 
yağdırmaktadır . 

aoooooooaoooooaoacoooooooooooooooooooo oooooooooooaooo ıooaoooooaooooooo 

20,000 göçmen daha gelecek 1 

Istanbul 23 (Hususi) - Hükumetimiz tarafından gelecek 
sene Romanyadan memleketimize getirilerek iskan edilecek 
olan 20,000 muhacirin nakil v-e iskanları için ıimdiden ha
zırlıklara başlanmıştır. Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti 
bu muhacirlerin derhal iskanları için muhtelif vilayetlerde 
modern "öylen inşa ettirecektir. 

Soğuk daliası şiddetini 
kaybetti 

Ankara 23 (Hususi) - Yurdun her tarafında havalar so
ğuktur. Maamafib soğuk dalgası eski şiddetini kaybetmiştir. 
Marmara ve Karadeniz mıntakaları yağmurla ve yağmurla 
karışık kar yağışlı geçmiştir. Sankamış'tn karın kalınlığı 22 
santimi bulmuştur. Kars'ta sıfırın altında 11 dir. 

ltalvanın Habeşista'!ın üstün-ı 
deki hakimivetini lngiltere:
nin tastik etmesi lazımmıs 
Roma 23 - Bura gazeteleri lngiltere ile cereyan etmek

te oian müzakerelerin neticesinde ltalyanın Habeşistan üze
rindenki hakimiyetinin de tasdik olunacağını ümit etmekte 
ve bu tasdikin libit olduğunu ileri ileri sürmektedirler, Bu 
gazetelerin yazdıklarına göre Akdeniz meselesi bu müza
kerelerin sürüncemesine sebeb olamazmış, zira Akdenizdeki 
statoko bundan sonra da muhafaza edilecek imiş. 

Sof ya polis; telaş içinde 
Sofya 23 - Parti lider:erinden Sankofun Almanyada ileri 

gelenlerle görüşerek avdetinde Bulgaristana faşistlik getire
ceğine dair şayialar devran etmektedir. Sankofun bugünler· 
da Sofyaya geleceği haberi üzerine kendisini karşılamak 
için partisi tarafından sokak nümayişleri hazırlamaktadır. 

Bu hazırlık bura polisini telaşe düşürmüştür. Bu nümaylş
yişlerin önünü almak için hükumet cebri tedbirler ittihaz 
etmektedir. 

İtalyanın ümidleri 
Belgrad 25 - Rema gazeteleri ltalyanın lngiltere ile 

müzakeresinden ümidler beslemekte olduğunu yazıyorlar. 

Kaçakcılar' 
yakalandı 

-Baştarafı 1 incide
peylerioi vermişlerdir. 

Hüseyin çavuş 198 kilo 
esrarı hayvanlara yükleyerek 
yola koyulmuş ve pusuda 
gizlenen Cumaovası ~ jandar
ma karakol kumandanın ida
resindeki müfreze tarafından 
yakalanmışlardır. Hüseyin ça
vuşun evinde yapılan tahar· 
riyatta birçok ipekli elek ve 
gayrı mamul esrar ve bir 
mavzer bulunarak müiadere 

Londra kararı ' 
YıJbaşında ilan 
edilecekmiş 

Londra 23 - Bay Eden 
ile bay Grandi arasındaki 
müzakerelerin $Onuna varıl

dığım Deyli Meyil gazetesi 
yazıyor. Gazetenin ifadesine 
göre bu anlaşma 937 yılının 
birinci günü Londrada ve 
Romada resmen ilin edile· 
cektir. 

edilmif, bepsi:adliyeve veril
miıler ve muhakemelerine 
batlanmıştır. 

•• 
Uç 2özlü bir 

Jçocuk 
Varıova 23 - Torun as· 

keri hastanesinde bir kadın 
üç gözlti bir çocuk doğar
muıtur. Çocuk sağdır. 

Blöf 
yanmıyoruz 
- Baştarafı 1 incide -

idamesini arzu ettiği rabıta 
da muhafaza eJilmiş ola
caktır. 

Fakat Fransız murabhas
lan bu teklifi kabul etme
miıler, bunun Suriyenin 
parçalanmasına mini olama
dığını Şam ve Beyrut ile 
F ransanın imzalamıı olduğu 
muahedeleri iblll edeceğini 
söylemiılerdir. 

Fransızlar lskenderun ve 
Antakyadaki Türk akalliyet· 
Jerine aid garantileri 1921 
muahedesi fikri içinde tak
viye edebilecek her türlü 
tesviyelere amade olduklarını 
beyan eylemişlerdir. 

Rüştü Aras Ankaradan 
yeni talimat alarak müzake
reye ye2'ine esasın lıkende
run Sancağının Suriyeden 
ayrılması olduğu noktai na
zarını muhafaza etmesi üze· 
rine her iki taraf Rüştü Ara
sın Türkiyeye avdetinden 
sonra konuşmaların ilerde 
tekrar ele alınmasının mü
recceh olduğu mütalaasında 
bulunmuşlar ve fakat isken· 
derun ihtilafının Fransız -
Türk dostluğuna asli z3rar 
getirmiyeceği hususunda ev
velce yapmış oldukları be
yanatı tekide lüzum görmüş
lerdir. 

Berut 23 (Husus) - San 
cakta yeni vak'alar ihdası 
için, hükümet bahaler ara
maktadır. Şimdi de, şapka 
giyen Türklerle uğraıılmaga 
baılanmıştır. Vatan partisi 
menıubları, şapka giyen Türk
lere sokaklarda hücum et
mekte, bu yilzden kavgalar 
olmaktadır. 

DONVA POLITIKASI: 

İspanya harbı, Miller CemiY 
M ille'ler Cemiyeti konıeyi ispanyanın tikiy~~ .. 

mek için fevkalade olarak içtima etti. A~ 
timaa büyük devletlerin birinci derecedeki devlet • 
iştirak etmediklerinden sönük geçmittir. içtimada 111.-111--.1...: 

Eden yerine Cranborne, Rusyayı Litvinof yerine P --~rı=,_, 
Fransayı Delboı ,.Jerioe Vieno temsil etti. Almanya 
te azi olmadıta ıçin içtimada bulunmadı. ltalya da b• 
Cenevreye mümessil göndermedi. 

1 çtimada ispanya dıt bakanı Alvorez del Vayo il 
nın davasını anlattı. ispanya hük6metinin tanınlDlf 

hükumet olduğunu, her devletin ispanya hilkumetia~, 
ma resmen hakkı olmakla beraber, devletlerin bit&PP _s,,..., ... 
mağa karar verdiklerini, ispanyanın buna boyun 
fakat son zamanluda bazı devletlrrin bu bitaraflık .... 
!erine de riayet e~mediklerini bu yüzden Avrupa 1 

tehlikeye düştüğünü bildirdi. Diğer murahhaslar da ,aı 
rak ispanya ihtilalinin genişlemesine mani olmaya ~ 
lerini söyledikten sonra nihayet şöyle bir karar veri S te 

1 spanya ihtiJili Avrupa sulhu için bir tebliked~r-1.-. likeye karşı en müessir çare bitaraflık preaııp 

ayetten ibarettir. Milletleı Cemiyeti konseyi bitar~bi 
setini bir defa daha teyid ediyor. Fakat bunun tı • t 
alakadar devletlere bırakıyor. Sonra Fransa ve logilt~. 
rafmdan yapılan tavassut teşebbüsünü de iyi kar1ıl•1·-_ 

OOOOOOOOOOOOOOOOCOOCOOOOOODOOOOOOC 

Bir cin oeri 
hikayesi 

Sofya - Ruscukta garip 
bir hadise vukua gelmiştir. 
Ruscuk lisesi muallimlerinden 
Kostofun oturduğu evde bir 
kaç gecedenberi pencerelere, 
kapılara vurulmağa başlan

mıştır. Gürültii üzerine kal· 
kan ev sahipleri hiç bir şey 
görmemişlerdir. Bunun üze
rine polise baı vurmuşlardır. 

Bir gece i"i sivil poliı 
memurları evde gizlenmiıler· 
dir. Polis memurları Luy 
Vayge adında bir bırvat mül· 
tecisini yakalamışlardır. Bu 
adam komşusu olan Kostof 
ailesinden memnun olmadığı . 
için onları cin ve peri efsa-
nesile korkutnak ve kaçma
ğa mecbur etmek için ka
pıyı çalıyor, pencereleri vu · 
rarak gürültü çıkarıyormuş. 

Yılbaşı tayya-
• re nıyagosu 

Saadet kişesinden haber 
aldığımıza göre yılbaşı bü
yük piyangosu birinci kinu· 
nun 31 inci günü saat tam 
8 ouçukta çekilecek ve saat 
onda hitam bulacaktır. Kaza· 
nan biletlerin bedelini derhal 
tediye etmek için radyo te· 
sisatından mada telefonla 
almak için istanbulda bir 
mütemit tayin etmiştir. müş-

terilerine kolaylık olmak üzere 
o gece kazanan biletlerin be
delini tediye edecektir. 
İzmire gelen biletler tama

men bitmiştir. 

Dün bu huhusta f zmir 
piyango müdürlüğü lstanbul
dan tekrar bilet istemiş, fa· 
kat henüz gelip gelmiyeceği 
belli değildir Saadet kişesin
deki mevcud biletler ancak 
bir iki gün idare . edecektir. 
Biletlerinizi biran evvel teda · 
rik etmenizi tavsiye ederiz. 

- Fransanın iDi 
rinden hiçbiri f rall-~ 
etmemittir. KilçOk i .. 
Balkan hükumetleri 
hususta müttefiktir• 
yeni harb sillblariJl•t f 
olunuyor. Bu techiı• 
ıadan alınacaktır. 1 

Macar l(r• 
Naibi . ' Yugoslavyay ı•Y 
edecek .. 

11 
_..ıııımı1 

Lonndra çıkan 

Post" gazetesine B ~-.M 
bildirildijine ıöre rtf....-: 
naibi Amiral HortY 1" ,ıd 
av için Yugoslavy•11 

cektir. ıt• 
Bu ziyaret &.d•P'1,,-..-ı,. ... ı 

siyasi mehıfiliade .,it 
edilmemekte ve Mac f.,J 
Yugoslavya ar•sı11d• gtCI • 
münasebetin batla0 

dedilmektedir. .. 1-
Esasen geçealerd~detlı 

Horty, Romaya ıet 
Yugoslavya yolut1d ~' 
etmiştir. ~rA\ 

1 . s· ·11· t"caret -·-zmır ıcı ı ı 

luğundan : . . ret -
Mişel Ardita taca 1' 

nile lzmirde Mi111•~1 11 
lettin caddesinde .. 
rada ticaret ya.-; o• 
Arditinin işbu ticar;0,.,ıe · 
ticaret kanunu bil rJJ•''. 
göre sicilin 1 ~94 ~~ıdif 
kayıt ve tescıl e ısS' 
olunur. ~ 

..ıl-.....z __ m_i_r a:ıı:::::ıVaıı:lli-lim;::ly-e-t-i -D-=--=ef-terdatb" 

iından: d"Y',,, 
936 mali yılı kazanç vergisinin ikinci taksit te 

1 •"° 
delinin net!cesine pek az bir zaman kalmqt~~· "':•"· 
cu perşembe günü öğleden sonra yılbaşı tatilı ~f t.ııt! 
dan izdihamı mucip olmamak üzere mükelleflerill oJd 
rini şimdiden tediye etmeleri menfaatları icabaJJ;/)aP 
ilin olunur. (155 

Her av bir cok vatandasları (S cJ t)kisesinden yıl başı pivango biletlerini~ ıtJ 
.hiiyük birserveteka\ruşduran . aa e laka almaiı unubnayınız. !::d~·~e":.:,·\~b.'i~ 'f.İer.,.: .._ 


