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" devletleri paralarını 

\ • ~iişürdüler para düşür-
f ~!!!.ce vereck? 

all1'1>ışmalara rağmen para işlerinde 
~ ~tı~ar İtalyan parası ne halde ? 

~~!~,:::·~:.~:; Mf«r '>" ,~ 
~. ~lrlllakta de
~ ._,lletıer cemi· 

tı ti t lllecliıi ve 
İtle !ildi sırf para 
t ti ile uğra11-
~~eıele!er hep 
..._ ille& bir defa 

l ~l,~~i hayatları 
"" 

1 
Yoluna ko._,. ~ .. 

\.. ,.._) . 1Yaıi me-
~" "•ilde o ka. 
\.;~Ot. ~elrilnıiyeceği 

t'-dl 1eti iktisadi 
• 'h «-.ı l'i z nıurab-

~)I etlerin para-
FLANDEN ~~' letirilmesin-

lla&bi- f 'd teklif etti. ... aı e· 
ta_~ İt 1et11:1eıi için Fransız murahhası da kon-... , 

\ ~·ı~lınaıı ve tenjan ve d6viz kaydlarının 
L ~ titt endiril- ilgasını iltizam etmiı ve Fran-

'-d tt 1116babele aanıa bu itlerde 6rnek ola-
' edu..,,,ı .. ı - SoDu 4 incede -

-Büyük ikrami-
ye bugün 
çekiliyor - .. " --

20000 Lira 
1156 

15000 Lira 
21044 

10000 Lira 
4173 

2000 Lira 
24757 numaraya 

1500 lira kazananlar 
529 6583 16065 

1000 lira kazananlar 
4905 13357 24296 27043 

29459 1386 2638 10991 
11266 12296 14898 11260 
17592 24776 

1156 numaranın yirmi nu· 
mara yukarı ve yirmi numa
ra aşağısı 150 şer lira ka
zanmaktadırlar. 

21044 numara ile 4173 
numaranın yirmi numara yu
karı ve yirmi numara aıağı
lar da yüz elliıer lira kazan
mııtır. 

200,000 liralık büyilk ikra
miye bugün çekilecektir. 

Zengin gişesi 
Bir vatandaıı zengin ve 

mes'ud atmiıtir. 
DllnkG Pazar ıtın& çekilen 

AN EVRA 
BAS1LADI 

Gömböş 
Cenaze alayı çok 
muhteşem oldu 

----

GÖMBÔŞ 
Peıte 12 (Özel) - Ba,ve

kil Gömb6t'iln cenaze alayı 
çok muhteşem olmUf, yüz 
binlerce kiti cenazeyi takib 
etmiıtir. Cenaze alyında ltal-
yan hariciye nazırı kont Ci
yanu, Hitler namına Göring 
hazır bulunmuılardır. Bun
lardan bqka diğer mümea· 
silleri de bulunmuşlardır. 

Yeni Baıvekil Darankinin 
tayini resmi gazete intiıar 
edecektir. 

tayyare piyangosunun yirmi 
bin liralık btiyük ikramiyeyi 
Kemeraltında karakol bitiıi· 
ğinde Zengi giıesinin sattığı 
1156 numaralı bilete isabet 
etnıiıtir. Bileti sabn alan 
binbaıı Kerim Ôzbay kızı 
bayan Atifet'tir. Satanı ve 
alanı 6z 7"rekten katlulariı. 

Bu manevralar, perıembe 
günü akşamı neticelenecek
tir. 

Monevralann sonunda 16 
ilkteırine raatlıyan • cuma 
günü y6ksek kumanda he
yetinin huzuruyle ('f orbalı • 
Seydiköy) yolu üzerinde çe
lik ordunun kahraman ve 
uil evlltlan blyOk bir ge· 
çit resmi yapacaklardır. 

Evvelce yazdığımız gibi 
halkın da bu geçit resmini 
görebilmesi için tertibat 
alınacaktır. 

Nevyork 11 (A.A) - C.· 
mur başkanı Ruzvelt dla 
Sen Pol de söylediii nat• 
kunda, bükimet tarafuaa 
karşılıklı ticaret muahedeleri 
yapılmasından ve bilhaua 
üç taraflı para kazanmUI· 
nın aktinden ve bazı koa· 
ten jan 'lana kaldınlmıı olma• 
sından dolayı pek ziyacle 
memnuniyet göıtermİ.f ve ba 
misaklarm beynelmilel banı 
yolunu açan vasıtalara olcfa
ğunu bildirmiıtir. 

~~~~~~~~~-.. --~~~~~~~~-
Notamız 

Fransanan henüz cevab alama 
dık. Fellahlar yeniden dalavi

reler çevirmek istedi 
lskanderun ve Antakya 

Türkleri hakkında htik(ime· 
timiz tarafından Fransız hil· 
kômetine tevdi edilen notaya 
Fransa hükümeti tarafından 
müsbet cevap v~rilmesi bek· 
leniyor. Bu takdirde isken· 
derun ve Antakyanın idaresi 
mes 'elesi hakkındaki milza
kerelere hemen -baılanacak-
br. 
iSMET INôNO HARiCiYE 

VEKALETiNDE 
Bağbakanımız lımet_laaatı 

Hariciye Vekiletine ıiderek 
orada meıgulJ olmuttur. 

Vataniler,D Antakya k6yle· 
rinde bazı fesatlar kanıbr· 
dalar. 

Gôya Tnrk k6ylllleriaia 
Arap idrreaini · iatediii bak· 
kında bir bezeyannameclea 
ibaret olduğa :ve okuma bil
miyen köyUUere imza ettiril· 
diği anlaııhaca, k'lylller 
Fransız delegelitin• kuclı· 
rıldığlarını bildirmiılerclir. 

- Soau 4 laclcle -
~~ft•.aeeo~~~sr-~~~smm'Jll:!S .......... rmmlB!ID• ............... . 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
---------------ooao 

Pervane koptu, dümen kırıldı .. 
Rüzgar çıktı ! . 

Karşıyakalılar beş asır evvelki kadırğalara 
imrenmekte hakhdırlar ! 

lf:. arımız makine asrıdır : Bir ta yare ile hiç yer,e Jnme· 
L;.J den dünyanın devredildiği, otomobille 500 kilometre 

katedildiği, buz yaran gemilerle KutubJara seyahat edildltl, 
yüzlerce tonluk dev gibi Transatlantikler yapıldıiı, aparb-
manlara benzer balonlann havalarda uçtuğu bir deY.rcle 
yaııyoruı.. . 

Bugün bu medeniyetin ve lliir' at vaaatalaruaa ımren• 
lzmirliler, lzmirliler climeyeyim Karpyakalılar, iSyle amaecle· 

-Soau 41Ddcle-



.. ~. 2 12 Biriaci Teıri,:_, 

MORFiNLE Ver2ilerde ya- Güzel Antakva DUNYADA 
ÇILDIRAN pılan yanlıQiık- ' - NE"·.PR 

Yaaan: K~R~N~ıNALI ADAM lar nasıİ Büyük 'türk seyyahı CIOEvliya Çelebi <liyor ki: öıfnyol!J 
• ~ Düzeltilecek? Cennet Antakyada ceylan nöz acü 

D k &;e - M ıı;. Yürüyücü :ve yüı 
8~1 eme ÇI u.2'1m zaman ar• · Maliye vekaleti muhtelif ı•• •• •• ı•• • • •• ı•• • d ı· .b. b ld vergilerin tabakk~k muame- u, munevver yuz u, şırın soz u köpek •kell 

garıt ~ 1 gı 1 oynuma sarı 1 lelerinde vukuagetirilen ha- civanlar va d rn obbi iki,.,"'~~ 
Konakta tramvaydan İn• ı 250 liraya kavuıacaktım. ti ve yanlışlıklann hazinenin r ır otomol>il ile "D f'O" 

dimi. Doaru kuyumculara Kuyumcu titriyen elleriyle ve miikelleflerin zararına Yazan: M · TURHAN TAN noda, Silvertondan ° tt•' 
• ( D.. k- d d ) götürülüyor. S,000 kil0111e gittim. Barbut aaında eski· 350 lirayı 1&ydı.. Bana da meydan verilmeksizin düzel· un U sayı an evam ve son 

lik bir meıafe. ı ~~ 
den tanıdığ'ım bir kuyumcu hir kahve ı marladı, "oauı· tilmesi için eaaslı kararlar Şehrin bllyülC evleri, med· !1Usiyet ancak Suriye iÇJ !rin- "Ör':"_ı.I 
vardı.. mağa ba1lad1k.. almıı ve bu tashihlerin ne reseleri, tekeleri, hamamları, de yavaı yavaı kaylioluyor. Volkotta, ya ani satıl' 

Herif beni görünce h6r· Aklımo birdenbire kol suretle yapılacağını teıkill· hanları hakkındaki ıatırlar, Yabrlarda Antakyadan uzak· rin taarruzuna uğruyor. bbİ~ 
metle selimlanı. Hoıbeıten döğmeleri reldi. Bunlar bir hna bildirmiştir. tarih bakımından çok önem· laııldıkça Arablaııyor, bi bundan ıonra kBo 

D h 1 çok arıyor. Bobl>i yo ·:· ... ıı. 
sonra cebimden ytbliğü çif iri taılı yakuttu.. er a Çünkü bazı vergi kanun· lidir. Çtinkü bu yazılardan Şimdi bir noktayı tesbit B bb• ~ 

d Altı ay sonra o ' 
çıkardım.. kuyumcuya g6ster im. . laranda mal memurlarına ve 300 yıl önce dahi Antakya- etmek isteriz: Evliya Çelebi · ·yot· 

- Bizim bir fakir komıu Herif d6ğmeleri görür g6r· mükelleflere muayyen merci- da Arablıktan ıemme bulun- Tilrktür, lakin dini harala vertondaki evine gırt ••d' 
var.. Gnn görmüş kadın mez ağzının ıuyµ aktığı mu· lerde itiraz hakkı verilmiş madığını anlıyoruz. Evliya yetişmiştir. O sebeble Arab· Hayvan kıt orta••:.,~ 
sıkışmış paraya ihtiyacı var.. hakktı.. Fakat pişkin ku· ve tarhiyatta vukua getirilen bu şehirde sekiz büyük sa- ııga büyük kıymet verir, karlı dağları aşmamış o

1 

er~ 
El' d k l b .... • - · l"k d .. .. b 1 d • ı· k' birçok hakikatleri Arabs•- göl ve nehirleri de y s ~,ı-ın e a an u ıon yuıugu yumcu yıne a a a ar gorun· bati ve yanlışlıklar için tas- ray u un ugunu söy ıyor ı .. geçme1' mecburiyetinde 
satmak istiyor. Aklıma sen meden: bih şekilleri gösterilmiıtir. hepsi Türk malıdır: Ketgac- verlik uğrunda feda eder. 
geldin doğru sana getirdim. - Bunlar da fena değil.. Bazı vergi kanunlarında ise, paşa sarayı gibi. Bu Ketgac- Hatta bir münasebetle arab- mış. .,..~-" 

hf k k K d k ı b' · · · k ı cadan bahsederken: "Allah Hayvanın üç ay 11.pı ı ıyar ve urnaz uyumcu - aç para e er.. tarbiyat muamelelerine karşı paşa, a ın ır zıncırı ı ıc- 1,600 kilometre yol a P' 

yüzüğü derhal yakaladı. qa- - Eeeeh 150 lira kadar itiraz olunabileceğine dair la ildye ayırarak evinin ka- bütün meleklere Arab dilile t 
- t k ö ı-~ t kt D'k bi T .. k k konuqmayı emretmiştir,, de- tesbit etmişler. nk•f• zune e g ı uJS .. a · ı. ı • r şey. bir büliüm bulunmamaktadır. pııına asmış. ur e ya ışır ır aı 

k tl d U 00 1 mekten çekinmemiştir. Gene Bu seyahatine . ,ıtıf a a muayene en sonra: zun etmiyelim 2 iraya H lb k. t k'lit · e bir bilek hamlesi değil mi?.. bır ..ıl 
- Fena değil... Taıı gü· verdim. Beı kuruşluk kol k a u ı 4i: 1 es~~:ı Evliya Çelebi, tekkeler, başka bir münasebetle: "A- olarak Bobbiye Jıı»~· 

zet. Fakat bana yaramaz! düğmesi benim neme yetmez· l afntuntumudz~ ab~unun tmud - medretele, mektebler, ha· rabça fasihtir, farsça zariftir, tasma takıldı. Fran5•A.,,etl' 
d d' e u ma ıgı ır va an aşa türkçe latiftir, öbür diller tere, Avusturalya ve diltl' 

e ı. di Kuyumcunun dükkanını vergi tarhetmek veya kanu- mamlar hakkında hayli ma- galizdir,, der. Böyle dücıünen kalılar dalbediyeler "'et 
- Canım heman yaramaz terkettigim zaman cebimde kl'f · .. · d f J itimat verdikten sonra şöyle ır 

deme •. Şu iti bir hallet.. tan 550 liram vardı. nunh tel ı kettıg~n ~o. h z a diyor: bir adam, Iskenderunla An· . *** . lef 
- Vallahi ben bayle alıı Bir arabaya atladım doğ, tar ey. eme netıceıım ~su· "Şehir Arabistan hududun· takyayı da eğer minimi bir Sevilen yemıŞ el 1'' 
. 1 .. le getıren yanlışlıkların ıda- d 1 ki ( . A b' alaka bulsa elbette Arab gransada bir akolk•"'" ıo' verı~ e ugraıamam. amma ru otele koştuıı . Hey yarab- d 1 .1 • . d a oma a yam ra ıstana , .. 

h t . . 2001· . reten üze tı meıını emre er. k b 1 ki ) ı· yapıp çıkardı. Halbuki yu· pıldı ve çocu 
a ırın ıçın ıra vereyım. Lim hey .. otelde neler neler Ş k d k. h hl'" ya ın u unma a gaza ı k d 
l•i derhalal anladım .. Yn- f G 1 b . u a ar ı. tar .. ve te ıg ve mu·'kehbel gö .. lü, münev- arı a görüldüğü üzue, ora- ruldu: d·-·ı·~·ı" f 
ır o mamıf. arson ar enı ge· J t ı • ı "d' R ld .. - .. "' zü}i,ün kıymeti hiç deg"'ilse 0 unan vergıye 1 ıraz 0 una· ver yüzlü, tirin sözlü, hübru arın ıyarı um,t 0 ugunu - En çok ıev ıg 

5 ne büyük bir :hürmetle kar- k ü t JAh' t' k ö 1 · t' h t b k d 11 
400 lira vardı. Ôyle ya 200 ra ~. r~~aakıa &I ıye .. k .aza cıvanları vardır. Paıalar şeh- 1 I emıı ır, at a u a ar- miı hangisidir? ı·ı ce~'"' 
lira verdi#ine göre bu mu· tıledılar. meı~ı ~rının ara~ına ı. tıran re dahil olunca bütün ka- la da kalmıyarak Antakya- Ekseriyet: Şefta ı 

• Daireme girdig" im zaman t t k d b A k dd h d d .~ hakkalib e mıt ıae ar ı ı arenın u danlar beyaz örtülere btirti· nın rzımu a es u u una nı vermiı. 1' ,., 
·· Margariti içeride buldum. kabil tahakkukları de,..ittir- dahil olmadıg" ını tasriha lü- Şeftaliden sonra ço -iti; 

- Hele ıen ıuna bir de· D 1 b b ld 5 niip seyre çıkarlar. Şehrin l ,, .... ..ı-
e i ıi i oynuma sarı ı ; mek için yeni bir takdir d d 1 b 1 zum görmüştür. alan yemııler iiıiiJJJ ~l k " 

ier fiat ver.. _ Merak ettim yahu ne· h kk h ıarkın a yüce ağ ar u un- E I' k 11 d A çı e 1 t'' 
Nihayet al takki ver kti· a ı mevzuu ha ais değil· duaundan abıhayat nibi ni- v ıyanm u an ığı rıı- Bunlardan sonra ttOJ 

relerde idin.. air. • 
1 

• • 
1 

• .• 
1 

mukaddes tabirinden ınurad raz ve en sonra da r 
liih 350 liraya pazar ettik.. . _ itim vardı. ce pınar ar caı ı o ur, guze A b' t d B. b k .,, 

Çok heyacan içinde idim.. Ve böyle bir tarhiyatta kaynakları vardır. Bunların ra ıs an ır. iZ ugün li kal geliyor. a tıi ~· 
K d 

tsu cevabı okadar kat'i kanunsuz verai alınmı• ol- vaziyetten aldığımız ilhamla 7 ile 10 yat arasın ~ ... ,,. 
aç gün 6r parasıılak ve verdim ki.. SuvaJine devam • ... bir kısmı Halep kapısının A k k ,dıl' ~-· 

sefald içinde kıvrandıktan duğu da iddia edilemiyece- iç yüzünden turna gözü gibi nta yanın Arzımukaddes cukların en ço ıe ıs>>f 
. d d k.k d edemedi. aioden ida1i ka"a mercı'leri- d h hududu içinde bulunduğunu miı de erik ve olııı• sonra ıım i ıu a ı a a B' k 1 k d • • cereyan e ip Asi ne rine " 

elime 350 lira birden ae,.e- ıraz sonra umra a ın nin kararına iktiran etmek söyliyebiliriz: Türkelinin Türk yııı. ,tısı'~ 
cckti.. • ... da gelmiıti. sureti yit: katiyet iktiıab et· ;~·;~~yeS:m~;~,ed:iş~~=~~:: yurdunun bizce mukaddes Elma pek az re~ r•f 'r 

Keyfimden deli gibi olmuı· ( Arkası •ar) miıı olan tarhiyatta biç bir runç, ıekerkamııı gibi mey- bSlge olduğunu bildirmek kuru yemiııler ise b•Ç 
tum. Bir sigara yakhm .. He· 

00 k suretle tadilit yapılamıya- vaları meıhurdur. Bahçeleri ıartilel... mamıf ..• 
rif oturduğu yerden kalktı.. Bir ana kıs anç cakhr. hep Asi kenarında olup o M. TURHAN TAN ... 1 r' 
Biiyük demir kasaya doiru ) k •• •• d Maliye vekilt'ti bu esaslar müııebbekli bostanları dolab- 00 Zeki 1

1

enbel e ;,~ 
ilerledi. Cebinden çıkarclığı 1 yuzun en dahilinde yapılması lizım larla sulanır. Şehir' diyarı Prense iş... 11:11 eki, akıllı . ~ir ~ .. ~ 
anahtarı çe•irdi. Kasa büyük kızını o••ıdürdÜ gelen islih ve tashih mua· Rum sayılır. Arabistan hu· Geçen hafta Avrupa ga· ~ tenbel olabıhr: etısı' 
bri ıakırb ile açıldır.. Of amelelerinin şekillerini ve · dudunda ise de Arzımukad- zetelerinde şunları okuduk: hastalıktır ve ted•'

1 e~ 
yaral>bim .. Bu kasa ne müt- Pariıte Senmari sokağının kanunlarında yazılı hüküm- desten değildir! Holanda kraliçesinin kızı lazımdır. b·r ll>e~V' 
hiı ıeydi böyle içinde para· 75 numaralı apartımanda on lere göre icra suretlerini Antakyadan Hamaya doğ- Prenses Cülyona, brens Ber- Bunun için de 

1 ,.d• ~ 
lar deste?enmiş.. Beşibirlik- beı yaşındaki kızile oturan teabit etmiı ve alakalı me· ru gidilirken de köylerın nar ile nişanlandı. var. Bu mekteb fr~:ıc Jlı" 
ler üstüste yığılmıı. Kadife dul Jeni kızını tabanca ile murların bunları ehemmiyetle hep Türk yıp·sı olduğunu Prens Bernar, Prenses Cül- Mekteplerde teol:>e "ıırt I 
mücevher kutuları bir tomar öldürmüş o esnada elinden göz önünde tutmalarını bil- Türk adı taşıdığını gene yooa ile nişanlanacağı güne zeki ve akıllı ço'

0

eıı ~ c-
halinde idi .. Bu kasanın için· düşen tabanca patlıyarak dirmiştir. Evi yadan anlıyoruz. Bu hu- kadar, hiç bir iş tutmuı de- mektebe veriyorlar. fo~ 
de hiç değilse kırkelli bin Je. i de ağu surette yara· ~-; .. ~ ğildi; her haneden azası gibi, tebin sıoıflanııd• eO ~ 

lir~~~ı!!•t:~i ;::;· dürttü. lan:~~~' ~na derhal haataha- lzmir Bayın dır lık Direk tör· ke~:n~.~:Y~:~:~:::,~~·ga- tal;~; .:::dır Öğr•ıı:~;1:1; 
- Haydi şu ihtiyar buna· neye kaldmlmııı ve verdiği ı•• "' •• d zetelerinde de ıu:haberi oku- talebelere çaiışııı• i' 'fİ" 

ğın kafasıııe bir şey indir. ifade de çalıştığım yazıhane ugun en : duk: aşılarlar ve çalıt01';ııteP 
Herifi yere aert kasayı bo· rnüdüıü ile sevişiyordum. (1130) lira (94) kurut keıif bedelli Memleken hastanesin· Prens Bernar, Holanda yanlar yeniden Ol ;!.' 
şalt ve kaç.. Müdür son günlerde kııımıda de yapılacak tamirat 15 gün müddetle açık eksiltmeğe ko- mestemlekeleri ile it y•pall verilir. •tt9 J 
Dediğimi yapacaktım amma. sevmeğe başladığını hisset· nulCluğundan istekliler;n 2490 sayılı yasaya göre hazırlay~- bir müesseseye memur tayın tarmak için bu it0 ~ ô' ~ 

Polis ve kanun korkusu bu- tim ve bu cinayeti kıskanç· cakları teminatla;ile birlikte ve ehliyet vesikalarıaı da bu· edilmiştir. de ısrar etmiş, da~~eyi ~~~d 
na mani ol<lu. Öyle ya hem Jık yüzünden yaptım demit lundurmak sartile 22-ilkteırin-936 perşembe aünü saat 11 Anlaşılıyor, kraliçe :dama- lenceyi bırakıp f'•~ de~· 
buna lllzum da yoktu. Şimdi hayata gözlerini kapamıştır. de il daimi encümenine gelmeleri ilin olunur. (708) dını:baş(boş gezmekten kur- etmek mecburiyetıı> J~ 

.,eı ..,J( 

!Karadeniz Kıyılarında 
Soytari Oğlunun 

Bir Macerası 
YAZAN:•• 

Bu paşanın gözlerinden korktum bizi mahveder 
Puntoı hareketi, güç ve korktum, bu paıa bizi maf • 

çetin olmakla beraber milli fedecektir! demişti. 

kurtulu§ harbinin bir kısmını Baş papas bu zanda zere-
teşkil etti; fakat lzmirin is· ce aldanmamııtı. Milli hükü-
tirdadından az evvel tama· met tesis ~tmeğe başlar baı-
mile bastırıldı. lamaz Puntos hareketi Osmanlı 

Esasen büyük kurtarıcı ga• idaresi zamftnındaki serbest· ı 
zimizin Samsuna ayak bas- liğini ve kulaylığını kaybet· 

tığı gün, Samsun mitrepolidi miıti. 
ve Samson Puntus ibtilil ko· Yalnız Gümüıbane, Mer· 
mitesi reisi olan adam: zifon dağlık kısımlarında 

- Bu paıanın gözlerinden Rum ve Ermeni çeteleri kal· 

mıştı. Bunlar insan geçmez 
dağlarda sığınmağa ve fırsat 
bulaukça Türk k6ylerini yak
mağa başlamışlardı. 

Ecnebi devletlerin müda • 
halesine de nihayet verilmiı
ti. Bilhasta bizim ile lzmirde 
muharib olan devleti&1 bu 

taraflara hiç bir kimsenin 
hatta adammın gelmesine 
imkan bırakılmamııtı. Gürcü· 
lerin isi kısmıda çabucak 
t~şkil edilmiş idi. 

Muntazam kuvvetler dağ
lardaki çeteleride temizleme
ğe baılamış ve lzmirin 
istirdadı sıralarında Karade-
niz kıyılarında ne bir Ermeni 
ne bir Puotos ne de bir 
Gürcü çetesi kaJmamııb. 

Baıtan baıa mücrim vazi-

yette bulunan ve kadnıları· 
nın bile elleri masum Türk 
kanile lekelenmiı olan Pun· 

toslu Rumlar bütün ümjtferin 
kırıldığını görünce hicret 
ıçın milsaade yalvermağa 
başlamışladı. 

Bu adamlar, bu insanlar 
artık bu memlekette, bn mü
barek toprakta yaşamak 
hakkını kaybettilerini artık 
anlamıılardı. 

Hiçretin kendilerine kaça 
ve neye mal olacağını bilme· 
mekle beraber, düne kadar 
ekmek ve yardımlarile yaıa
dıkları Türklerin yüzüne bak· 
mak halleri kalmamıştı; niha
yet bunların arzularım kabul 

r ett ve bir an içiude arzu 
edenlerin lıtanbula veya 

Atinaya hiçretteJmuhtar ol- idi. Herbiri 1'•''efil ~l 
duklarını ilan etti. Y orgi gibi, aç "'~ :firP" ~I 

Bir sene kadar evvel Türklere rek, Türklerin oııf plıi''" ~ 
h .. 1.. hk' 1 ı·w · d A)iceo' .. ~ .t' er tur u ta ır eri yapan, ıgın en ve 0 1ıo" .. ,., 
Türklerin canına kasteden, istifade tderek 'le 1~ I_ 
Türklerin mallarını yakan çiftlik sahibi 

018
•
0 

e ııJ'~&lf 
veya çeteleri kuvvetle zab· da velinimetler•~ f,,) ] içJOı ıJ~· 
teden, Puotos krallığı bay· yapan insan •'. oıel"'"' 
raklarını iplikten yapan bu gibi defolup i!~i ·~,(. 

der ve elyak 1 • ıt1 ~ 
insanlar, Reşid paşa, Avan- t.J rbe l'J( 

Uumumi n• eO iVJ 
t!no gibi yerli ve yabancı verildiği sırada, ıı•ıt ""t 
vapurlara doldular ve bir .,e f" 11 

bir muhiti atef ıııit 'ıJ" 
tek kimse kalmamak şartile de bırakan bu ııı •tJ1Je1' \

1 

d .. y b gı ·'t• I ve ogruce unanistana luların defelu ,.oıif~ &' 
aittiler. 4 gey •r.ııf .ılf 
• beri 1 sene e 1' ır 

lstanbul patrikının bunları bu on dört •;; "e::'~ııt'' 
Istanbulda ahkoymak husu· muhitlerde ıOlı y g6' I 
sundaki gayretleri bile para ten baıka birt• 1 
etmemişti ! mcktedir 1 (Ar1'''1 

Bu, çok tabii bir netice 



~~~:ı'*t:J~~*~:a:.:tt1t~~=**E/ Satılık bağ, bahçe ve: mer'a 
am ra Tel. ~ lzmir Göztepe Arabderesi mevkiinde mükemmel bir bağ 

25 73 >+ kulesi damları ile beraber sahlıkbr. 
>+ Bu kulenin buluntluğu mevkide bir parça olmak üzere on ~&resinde Milli Kütliphane 

BUGÜN 

sineması = dönüm arazi, bu arazi içinde mahsülleri)e beraber ( 30. ) 
)t Zeytin ağacı, üç dön.üm sebze bahçesi, iki dönüm bin kok 

Enginar, iki dönüm Razakı üziizm bağı ve on ufak ve bü
yük Kayısı, on ağaç Erik, üç incir, on iridişli Nar, bahçe 
içinde hayvanla işler dolablı kuyu ve bu araziye sınır ayrıca 
on beş dönüm mer'a çok ucuz fiatle satılacaktır. 

Talibler Başturakta kömürcüler içinde ( 4 ) numarada 
Kepekci Ali Karabübere müracaat edebilirler. 

Y ogurtcu bay Hasan Arabderesi 

>+ '< *~x~**~=*!*~ :A:******>f~ ~\ "" 
~:.. DOKTO 
1 A. K:em 1 Tonay ~· 

- _ ~ Bakteriyolog ve bulaşık, salğ·ı n ~ 
''•i111· >+ hastalıklar mütehassısl » 'ın birincif Fransız ıüper filmi Rus aşkı.. Rus )+ )fı 

• Rusf şkrkıları .. Mükemmel Rus Kafkas Çigan )f Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- )t 
· · '1•rııın gaf yedici musikileı ile dolu ve Çarlık >+ da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah sant 8 den ~ 
'~ lllütbiş zulümlerini bütün teferruatile canlandı- )fa +c akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. >+ 
b 'llade bi r şaheser >+ fC Müracaat eden hastalara yapılması liizımgelen snir ~ 
YQI LGA MAHKUMLARI )+. U tablifat ve m;kroskopik muayeneleri ile veremli hnsta- 1J 

)+ t( lara yapıhnlisma cevaz görülen Pnomotorakıı mu~yene- )+ 
•.r: Pierre Blancbar - Cbarles Vanel - Vera Korene~ '6( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )i 

~· 3, ~· 7. akıamları 9.15 de Cumarte!ii tenzilatlı )+ 4C -~ 
~ıtınesi ve Pazar günü umuma 1 de başlar )f ie~,.C)$~)J: 
... ~~:w=~~~n~~~~'l=:\C~~ 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kll\t'llÇI Ol:iLU 

Cilt v .... -rena"ii lı a sta
lıkl :ırı ve elektrik 

teda\ isi 
fz nir - "Birinci beyJer so
kağı Elhamra Sineması 
arkasında No. : SS 

TeJefon : 3479 

Kiralık otel 

Çil. leke, buruıuk, kırıııf-ı giderir. Cildin hakiki taravetini artırır. 
M, DePO $. trER T ŞiFA ECZANESi HtıkQmet sırası 

12 Birinci Ttepin 

1r-·-iiüsEYiNKifiN-I 
1 ~ Zarif, temiz, ucuz n1obilye evi J 
~ Yemek ve yatak odaları fevkalide brulanmıı 1 

ı il kerestelerden yapılar] i 
~ Muhtelif ölçü üzerine siparişier kabul!edilir. J 

LU Şekercilerde numara 26 
~:11;;;1.~&.."t::S~&:::t::a~ .. at:::l(~Jii;.t;;S~~~ 

mikroskop gösterir kil 
.. 
1 

1: 

GÖZLERİN ~tUHAFAZASI AN~AK 
<< PERFA PUNKTUELL » 

Gözlük camlarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 
gözlük çerçiveleri ve güneş gözlükleri izmir k.emeraltı 
Meserret oteli altında Nafız Gözgördiiren saat ve gödiik 

1 

o:o:•):o:.o:c, o:~:·:·:,·· .. ' 
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Bornovada 
l~hli hayvanat sergisi 

T eşrinevvel 16 ncı Cuma 
~ünü Bornova Ziraat mekte
bi meydanhgında açılacak 
ehli hayvanat sergisine bu 
sene çok fazla hayvan kay-
dedilmiştir. Sergide kazanan 
hayvanlara mükafat verile
cektir.• 

~ik Maçları 
lzmirspor, Altay 
galib geldiler 

Dün Halk sahasında Lik 
ınaçlarma devam edildi. 
Demirspor - Bucayı 1-2 mağ
IUp etti. 

Egespor · Altay maçı Al· 
tayın hümen galibiyetile ne· 
c elendi. Bu maçlardan evvel 
ı, ayri federe Pepecik Türk 
} urdu takım arı arasında ya-
pılan maç Türk yurdunun 1-2 
f:•libiyetile bitti. 

Borsa 
haberleri 

Son Borsa satışları : 
Fia t Cinıi Çuval 

21-7,50 Üzüm 4977 
15 65,0 incir 1627 

7 25·5,50 Buğday 840 
4,8125-4,8125 Bakla 814 
5,375-5,375 Nohud 19 
47-45,50 Pamuk bal. 61 

Şa,alcıııın ba
şına gelenler 

Birinci Beyler sokağı 47 
numrolu evde oturan Musa 
kızı Hatice kocası Şaşal su
cu Süleymanı hakaret ede
rek dövdüğünden tutularak 
ndliyeye verilmiştir. 

Mes,ud 
nişanlanma 
Dün akşam Filibeli bay 

Ferid Meriden'in kızı bayan 
H'erihan ile umum gazeteler 
bayii bay Hamdi Bekir Gür· 
saylar'ın İzmir Palas otelinde 
nişan töreni yapılmıştır. 

Yüzlerce güzide davetli· 
lerin hazır bulunduğu bu 
,,arlak merasimde nişan 
ıüzüiUnü Gireson saylavı 
'1ay Hacim takmıştır. 

Nipnlıları ve onların ebe
veyn ni, candan kutluluyarak 
kendılerine sonsuz saadetler 
:lileriz. 

TEHLiKE ARTIYOR 

Çin - Japon münasebatı 
çok gergi~leşti 

Uzak şarkta patlıyacak bir harb derhal bü
tün Avrupaya da sirayet edecektir 

lstanbul 12 (Özel) - Av- olmıyan!iddialar, Avrupaya tatörü Çang·Kay-Çek arasın-
rupada siyasi vaziyet bütün mesafesi çok uzak olan bu da bir uzlaşma tahakkuk et-
n"zin.liğini muhafaza ettıği tehlike sahRsına daha bü- miş gibi görünce Çinin nazik 
bir sırada Çinle Japon mü- yük bir ehemmiyet verilme- noktalarında vukua gelen 
nasebetlerinde husule gelen sine sebeb olmamaktadır. bir takım hadiseler derhal 
ini gerginlik tehlikelerin Her halde •., Uzak şak ufuk· vaziyete eski gerginliğini 
b iade etmektedir. 
olluğu arasında hangi ların Avrupaya nazaran da· 

Çin • Japon müzakereleri 
tarafa bakac•ğını ~aşırmış ha karanlık göründüğünü her zamankinden fazla ha· 
gözleri yeniden Uzak Şarka ileri siırmek mübalağa etmek raretle yeniden başlamakfa , 
çevirdi. olmasa gerektir. milliyetçi merkezlerinde Ja· 

Uzun zamandanberi Av- Tan gazetesi diyor ki: pon alehtarı propağanda 
rupa gazetelerinde Japon- Çin-Japon münasibetleri· bütün kuvvetini ·dktisab et-
yanın yeni bir Çin seferi nin aldığı şekil dikkati ltek- etmekte, ve Japonya bunla-
için hazırlanmakta olduğu rar Uzak şarktaki vaziyetin rını vesile ederek siyasi 
etrafında yapılmış olan neş- vahimliği züerine • çekmiştir. tazyiki temin edecek tedbir· 
riyat dolayisile, son hadise- Tokyo ve Nankinin; bütün lere başvurmaktadır. Bu, 

tehlikeli bir oyundur. 
ı~r daha büyük bir endişey· gayretleri şimdiye:kadar bu Ç.nin milli bir devlet oia-
le takib edilmektedir. vaziyeti katiyetle aydınlatma- rak kudreti Japonların dik-

Sulb gibi harbın da bölün- ya· muvaffak olmamıştır. Ne katini çekecek derecede 
mezliği hakkındaki haksız zaman Japonlarla Çinin dik· artmııtır. 

000000000Da0oa0oDOCXXJOOOOOOOC) • • 

Şanlı donanmamız Maltavı 
ziyaret edecek 

lstanbaC12 .. (Ôzel) - Şanlı donanmamız ayın 16 sında 
Mrltaya giderek İngiliz donanmasını ziyaret edeçektir. 

Italvan hava limanları 
Roma 11: (Radyo) - Sardunya ve Sicilya adalarını 140 

milyon lira; sarfederek yapılacak olan •havai limanlar hak
kındaki tahkikat projeleri ikmal edilmiştir. inşaata ikinci 
teşrinde başlanacaktır. Bu hava limanları beşeryüz tayyare 
alacak vaziyette bulunacaktır. 

Yugoslavya Petrol Alıyor 
Belgrad 11 (Radyo) - Yugoslavya hükumeti Romanya

dan külliyetli miktarda petrol ve benzin almağa karar ver· 
miştir. Bu iş için dün BelgraddanJ lbir heyet Bükreşe git· 
miştir. 

• • 
Yu~oslavva ltalyaya sıparış-

larını eeri aldı 
Belgrad 11 (Radyo) .. - Yugoslava~_ile ~ ltalya iktisadi an· 

laşma üzerine-. Yugoslavya .tüccarları ltalyaya külliyetli •sıpa· 

rış vermişlerdi. Son ltalyan liretinin düşürülmesi üzerine 
Yugoslavya tüccarları sıparışlarını geriye aldıklarını bildir
mişlerdir. 

Fransız Dahiliye 
Nutku 

Nazırının 

ITALYA 
---l!Jlrlı __ _ 

Yeniden 
silahlanmaya 

başladı 
Roma 11 (A.A) - Hüku

met askeri kontrol altında 
bulunan 1200 fabrikada ça
htma saahnı arttırarak .. 60 a 

çıkarmağa karar vermiştir. 
Yeni tayyare meydanları in
ıası için 140 milyon tahsis 
etmiştir. 

Cumhuriyet 
Bayramına 2 bin izci 

iştirak edecek 
Ankara - ~ tCumhuriyet 

bayramı programını hazırla· 
makta olao_Maarif Vekale
tindeki komisyonun verdiği 
karara göre Cumhuriyet bay
ramına 2000 izci iştirak ede
cektir. 

,, tl e• Paris 12 (Radyo) - : Dün Dahiliye Nazırı - M. ~ Radikal 
.. tOVye er ır- Solengro partisininnbir~toplantısında dikkate?şayan bir nu-

Yugoslavva 
oarlamentosu 

Belgrad 11 (Radyo) -Ye· 
ni parlamento binası 16 teş· 
rinievv ide ikmal edilecektir. 
17 teşrinievvel Cumaertesi 
günü parlamento binasının 
resmi küşadı yapılacak ve 20 
teşrinie vel meclis bu seneki 
ictimalarına yeni binada de· 
vam edecektir. 

1•" • d h t tuk sölyemiştir. Ezcümle mumaileyh dedi ki: 
12'10 e 8S8 Hükumetin siyaseti dünya sulhunu takviye etmektedir. 
Geçen ayın ilk haftası Cumhuriyeti himaye etmek ve onu tehdid edenleri yoketmek 

sonunda Sovyetler Birliğinde en birinci şianmızdıe. 
77,957.000 hektar genişliğin~ Hükumet Jsiyasetini liyikile yürütebilmesi için halkın inti-
de arazi üzerindeki hububat zam ve disipline riayetkar olması lazımdır. 
hasat edilmiştir. ı•aooooo 

·------- Halkın Sesi hakkın sesidir 
Acele ediniz - Baştarafı 1 incide -
Dünyanın her tarafında riz ki bundan .. beı asar evvelki haytı EJaşayacaklardır ... 

pek büyük bir rağbet kaza· Öyle ya ancak beş asır evvel de Karşıyakadan Konağa 
oan VIVITZ podrasını fzmi· bir saatte gelinirdi. Hava müsaade etmezse kadirga •eya 
rin sayın bayanlarına tanıt- · yelkenli saatlerce lkörfez ~olarında bocalardı.. Fakat şu 
mak maksadile Piver fabri· muhakkak ki o kadirgalarla yelkenliler ·ı.. bugüokü körfez 
kası on beş gün devam vapurlarından~daha emindiler, çünkü ne kırılacak pervane· 
etmek üzere büyük bir leri ne de çarpılacakTdömenleri vardı. 
tenzilat yapmıştır. O halde Karşıyakalılar, bugünkü asr n medeniyet vasıta-

Bu ucuzlukta Piver fab· larına : imr,.neceklerine ·beş asır evvelki kadırğalarına imren-
rikaıının lzmir acentesi melidirler. 
Şemıi Hakikat ucuzluk ıer- Halk haykırıyor: 
gisinde yapılmakta olup Karşıyaka'vapurları ne vakit emniyetli ve sftr'ath bir na-
yalnız on bef gün 55 kuruş· kil vası tası haline • konacaktır. Diyor. 
tan satılacağından bu mühim 
tenzillttan istifade ve acele 
ediniz. 

HALKIN uSESi HAKKIN SESiDiR 
o il " CJZ~W-All LW Ow+• 

Avusturya: işi 
Aln1anya)le İtalyanın 
arasını mi bozacak 
Paris 12 (Radyo) - Son 

gelen haberlera göre Avus· 
turya meselesi Almanya ile 
İtalya arasınd• son derece 
büyük itilaflara yol açacağı 
zannolunmaktadır. 

Şuşnig büyük .. ~bir Alman 
dostudur. Prens Starembeıg 
ise ikide birde Romaya yap
tığı seyahatlerde ltalyanı n 
direktiflerile hareket ettiği 
ı&rtUmektedir. 
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Fransız eazetelerinin ne 
Pariı 12 (Radyo) - Bugün çıkan gazetelerclea 

Provvical gazetesinde eski nazırlardan Mösyö Paul a.-_,...

yazdığı bir makalede diyor ki: 
Mösyö Leon Blum dünyayı sessiz sedasız ekonomi &WI' 

lizmini getirmeğe çalışmaktadır. Bunlara muvaffak olfll' 
harb olmıyacaktır. 

Petite Gıronde ise: istikbal ittihadındır. Birleımit ~ 
milletler ancak istikballerinden emin bulunabileceklerclit· . _ ..... ...__ , __ _ 
intikam Buna f 

Derler! 
Notamız 

- Baıtarafı 1 iııcide ; 
Tiirk münevverleri bO 

diseden derin asabiyet iti" İngilterenin maruf musiki 
şinaslarından Folke Hultberg 
bir vakıtlar Elsa Polson is· 
minde bir kızla nişanlanmıı, 
fakat bir müddet sonra ay
rilarak başka bir kızla nışan
latımıştır. 

F olke bir gün nişanbsı ile 
gezerken eski nitanlısına 
rastgelmiş, eski nişanlı: 

:-- Sizinle gürüşecek mü
him bir iş var. Lütfen oda
ma kadar gelir misiniz? De
demiştir. 

F olke bu teklifi kabul et
miş fakat tafak sabık nişan· 
lısının odasına girince, Elsa 
evvelden hazırladığı küçük 
bir teneke benzini kendi üze
rine dökmüı ve ateşlemiştir. 
F olke sabık nişanhsının ate
şini söndürmege çalışmış 
muvaffak olamamış, zavallı 
kızcağaz aleYler içinde yana· 
rak ölmüş kendisi de ağır 
surette ellerinden ve yüzün· 
den yanmıştır. 

iş bukadarla kalsa iyi. 
Folke'nin bu defada zabıta 

ensesine yapışmıştır. Elsa 'yı 
yakmış olmakla zannaltına 
alınan musikişinas, üç aylık 
bir uğraşmadan sonra, pek 
büyük bir güçlükle ademi 
mes'uliyet kararı alabilmiştir. 

Fotoiraf ve 
talak 

Londra 'da bir fotoğraf 
sayesinde dikkate şayan 
bir talik davası görülmüştür. 

Ruber Sanon isminde bir 
genç, bir gün karısına arka· 
daşlarından birisi ile gezme· 
ğe gideceğini söylemiş ve 
fotoğraf makinesinide alarak 
gitmiş, fakat akşam avdette, 
kocasının haJJerinden şüpe-
lenmekte olan karısı, koca
sının çektiği filimleri gece 
yıkamış ve... Kocasının o 
günü bir kadınla ile, hem de 
kendi hemşiresi ile birlikte 
geçirdiğini anlamış ve ertesi 
gün kocası aleyhine bir talik 
davası açmıştır. 

Garib bir iddia 
Geçen Ağustosun 25 inde 

Moskovada Komenef, Zino
viyef ve 16 arkadeşinin kur
şuna dizildikleri malum•dur. 

Fakat Londrada münteşir 
Popl gazetesi, bunların hiç 
birisinin idam edilmediğini 
ve hepsinin de sağ oldukla
rını, iyi menbağdan aldığı 

bir habere istinaden iddia 
etmektedir. 

Rusların bunları disiplin 
namına idam edilmiş göster · 
mekte ve kendilerini Sibirya-
da bir kalede bulunmakta 
imişler .. 

Yüzlük adam 
ve talak 

Belgradda 101 yaşına gir
miş olan Nikola Marsloviç 
isminde bir adam, geçenler· 
de 60 ıncı isdivac senei dev
riyesi bayramını yapmağa 
karar vermittir. Fakat yüz 

dedirler. _...IS 
FRANSADAN ISTEDlo:; 

Uluı başmuharriri f~.6 
Rıfkı Atay, yazdığı "p~ 
meselesi,, adlı makalefl 
diyor ki: dl"!_ 

"Biz Antakya-lıkeD ; 
davasile muahedelere b' ,t' 
dalmayı bayati menfaat 6' 
yan F ransanın prensibi 
rinde duruyoruz. I ,; 

Biz kendi barışçı uıal ~ 
miıe s dık kalarak bet~ 
iyi netice alacağı busuıllcli1" 
kanaatimizi muhafaza e 
ruz.,, .,,1 

"Fakat politikamı~ıo of 
maz dürilstliiğü üzerıadei~ 
nanılmasıoı da arzu etol 
.ruz. 

Para .:esel~ 
·d ,, 

- Baıtarafı 1 incı e ~ 
4:ağını ve döviz kay~DI~ 
dırılmaıı için teklifte bOI ... 

cağını haber vermiftİI~ 
Bu sırada ltalya bil _.

ti de parasını yllzde 4~ 
betinde dlltlirmek • ,,-; 
sterlin • dolar - yeD - ,,,_ 
arasındaki kıymet bi~ 
lireti de ilhak etti. ~r 
hariçten gelen malları~ 
meti dahilinde yü~•. '1f 
için gümrük tarifelerı11• .ıt' 
indirmiştir. Maahaıa . 1! ' 
zecri tedbirlerin tatbik•._~ 

d d 
.b. telP..-

manın a ol uğu gı ı _.-
bir iktisadi mubaıar•Y1 .,,.. 
ruz kalmaması içill dl"' 
dahili istihsalitı bim•Y• 
Iüne devam 2edecektİf• ~ 

Şu kadar var ki, f d8' 
ile ltalyanın paralarıD~kferil' 

' meleri kendi mnttefi .,_w 
münasebetlerini gtı~l.et: d•r 
tir. Meseli küçük ıtıll ııotlO' 
Jetlerinden yanız Çe k jll 
vakya parasını frall ,dj'• 
bir hizaya getiraıektpill' 
Diğerleri FransadaD 111 ~· 
mali yardım almadıkc~ 01ı.ı· 
larını düşürm~k iste1111f ,J>' 
Kadaristan da it• '/ 0d-' 
ticari alacağı çok 01111•~1.ut• ... ..,... 
büı<ük zorarlara ugr siY'd' 
Buudan sonrada dab• y•f' 

' iktisadi cihetten AllDaO 
bağlanmak istiyor. sit,,ı 

Fransa ile ltatya b1I y•''~ 
mahzurlara da bak~· 
paralarını düşürmilf .. k ._,.,· 
nadan ileride çok bOYU l•,ıa· 
faatler bekledikler 

811
11111' 

yor. Büyük devletle~· ,t1eıi' 
rındaki siyasi ıiddı'/ 'ldfJ,-. ,.,~ :t• 
devam eylemesıoe reJ" 

tabi bulundukları ,,.;,.,.,d' 
min muhafazası 11 rl"' 
bara iclerinde uzlaflY

0 

~~ ... ~~~~~ıı·· 
birlik herifin 60 senelik 

rısı: k '"" B. artı d. Jı, 
- Adam.. ız . 01 "' 

ihtiyar ve çok çirktll 
ayrılalım 1 Deaıiıtir. f'J't' 

Acaba 101 lik ad•:~~ 
böyle 18 yatında 1ıır•~ 
evlenmek için 111i ~
bu teklifini b••e• 
etmit? 


