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SESiDiR 

Salıib, Neıriyat Amiri Ye 
Baımulıarriri 

SIRRI SANLI 
idarehane: lzmirde Birinci 

Beyler Sokağında 

(Halkın Seıi) Matbaumda 
Buılmııbr 

Geçmiyen yazı geri verilmez 

ATES AVRUPAYA SA.RDI 

FLANDEN 
ların yükselmesi ve bu su
retle de devletin fazla vergi 
tahsil etmesi ümid ediliyor. 
Fakat bugünkü şartlar için· 
de bu tenzil işimizin b6yle 

-- Sonu 4 lncnde --

Halkın Sesi gazetesi sayın 
direktörlüğüne. 

2910 numaralı ve 8 birinci 
teşrin tarihli sayın gazeteni
zin birinci ıahifeıinin niha
yetide iki çocuğum zehirlen· 
di,bastaneye gittim fafat: 
baılıklı ve hafız Halit Ziya 
adında bir zabn ıiklyeti ya· 

-- Sonu 4 lncnde --

Nazın Delbos, yuın {barla) 
Pariste acele bir mlillkat 
vapmıya karar vermiflerdir. 

Londra 8 - İspanya itle
rine müdahale etmemek 
karannm bazı devletlerce 
bozulduğu hakkında Sevyet 
Rusya tarafından yapılaa 
teıebbüs günün en mllıim 
hadisesi telakki edilmek· 
tedir. 

Haber alan mehafilden bil· 
- Sonu 4 üactlde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Mekteplere yapılan hücum 

göğsümüzü kabarhyor 
•-='I ugünlerde mektepler açılmış onbinlerce çocuk tahıil 
1.:.1 hayahna girmiş bulunuyor .. 
Cumhuriyetin baıardığı bOyiik işlerden biri de kllltlr 

meselesidir. Her sene yeni mektepler açıldığı, yeni ıubeler 
ilave edildiği halde blltün mekteplerımiz yine dulup taııyor. 

Bu sene lzmirdeki büyük talebe tehacümü karşısında 
büyük tedbirler alındı, yeniden mektebler açıldı, bir çok 
mekteblerde çifte tedrisat usulü takib edildi. Mekteblere 
karıı gösterilen bu hücum her cihetten göğsümüzü kabarta
cak, grurumuzu artıracak bir tezahürdür. 

Gelecek sene, obir sene, daha obir sene bu hlicum bir 
kaç misli artacaktır.. Kültür bakanlığı yüzbinlere milyon• 
lara çıkacak olan yeni genç nesli okutmak için ıimdiden 
tedbirler almalıdır. Halk bunu istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
- .... ~ ...,_.,. ..... ntt,.,, --- et ...... ~ 
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MORFİNLE 
ÇILDIRAN 

Yazan: KARANTaNALI ADAM 
- 36-

Annemin saçlarından yakala
dım kafasını dıvara vurdum 
Benim tehdid karışık ıöz· ı 

lerim karııaında annemin 
şaşkınlığı bir kat daha artb. 
Zavallı ne yapacağını pıır· 
mıştı .• 

- Anne daka açık a6yle· 
yeyim.. Ben buradan para 
almadan bir adım bile at
mam.. Benim şerefim namu
sum parasızlık yüzünden 
mahvolacak .. 

Evde kimsenin buiunma· 
dığını anladıktan sonra sert 
adımlarla odadan çıktım. 
Annem gözleriyle benim ne 
yapacağımı takib ediyordu. 
Salona girdim. 

Salonda duran telefon ma
sasına doğru ilerledim. 

Telefonun tellerini elimle 
yakaladım ve büyük bir 
hırsla çekib kopardım . 

Annem bu hareketimin 
manasını anlamamışb: 

- Ne yapıyorsun oğlum! 
diye haykırdı. 

- Hiç bir ıey yapmıyo· 
rum. Telefonu koparıp kes· 
tim. Şimdi senden zorla para 
istiyorum. Para olmazsa bir 
elmas yüzük, ınci, mecevher 
ne versa onu istiyorum. Ver· 
mezsen zorla alacağım. Te
lefonla polisi de çağıramaz
sın .. 

Annem yalvaran ıesile ____ ._ _ __ .ı:_ . 

- VaJJahi yok.. Hepsini 
baban aldı götürdü. şu par
mağımdaki tek taşlı yüzük· 
ten başka bir şey yok .. 

Bütün ümidim mücevher· 
lerde idi. Annemin mücev· 
herlerini muhakkak surette 
alacacağımı zannediyordum. 
Bu ümidde sönünce çok fena 
oldum •. 

- Yalan söylüyorsun! di
ye haykırdım ve üzerıne yü
rüdüm .. 

- Yapma oğlum. Aallahi 
yok.. Yalvarıyornm sana. 

Annemin saçlarından ya
kalamı~tım .. O benim elimin 
altında inliyordu. 

-Şak... Diye salon inledi. 
-Kerata sus. Sesini çı-

karma. Şimdi gebertirim 
senir.. 

Dedim. Süt dökmllı kedi 
gibi sustu. Sonra tekrar an• 
neme döndüm. 

- Çapuk bana mücebher· 
leri ver. Şimdi seni de ge
bertirim. 

Artık ben kendimden geç· 
miştim. Uykuıusluk, parasız· 
lık beni mah•etmişti. Hele 
morfin, kokain ve alkolle 
iyiden iyiye bozulan sinirle· 
rim şimdi iyice gevşemişti. 

Ne yaptığımın fark1nda 
bile değildim .• 

- Haydi çabuk ver ... 
Iıim var.. Kadıncağız par· 
mağından yüzüğü çıkardı : 

- Al ! Dedi .• işte bundan 
başka bir şeyim yok : 

- Yalan söylüyorsun de
dim. Saçlarından yakaladı
ğım başını dıvara vurarak: 

- Haydi çabuk ol.. Elim· 
den kan çıkacak .. 

Annem bayılır gibi oldu, 
bir külçe haliude yere çökü
't'erdi.. Galıba nnmara yapı
yordu.. Ayağımla tekmele
yordum .. 

- Hydi çabuk ol .. Elmas· 
ları ver bana .. 

(Arkası var) 

ıtıeşnur ruyi:llaa 
Rüyanın da me11huru olur 

mu, hiç? diyeceksiniz. 
Malum olduğu züere rüya

ların bazı defa birer hakikat 
ifade edenleri ve yakın veya 
uzak bir atide olacank hadi· 
seleri haber verdikleri iddia 
olunmaktadır. 

Bu iddanın taraftar ve 
aleyhtarları çoktur. Ncşhur 

alimlerden Tiniye, Bergson, 
T. Ribo ve Kamil Felamar
yon rüyaların birer hakikat 
ifade ettiklerine inanmış kim
şelerdil Bunun için bazı rü
yalarda şöhret kazanmıştır. 

Alman yanın 
Müştemleke iddiasının 
yaptığı fena akisler 

Belgrad - Almanyanın 
aleni bir şekilde bütün Av
rupaya müstemleke istediğini 
işittirmesi bu iddianın Nas· 
yonal sosyalist kongresinde 
alenen müzakere edilerek 
karar altına alınmasına Av
rupada yaptığı fena tesirle-

rin aksi, bahusus Franıa ve 
lngilterede koyduğu siyasi 
kundakların dumanı şimdi 

' 
görümleğe başladı. 

Bir haftadanberi alakadar 
devletler arasında bu bapta 
gizli görüşmeler yapılmakta 

ve tehlikeye karşı alınacak 
tedbirler konuıulmaktadır. 

---oo~--

Sokratın bir 
fıkrası 

Meşhur Yunan filozofu 
Soarat, o kadar güzel, zarif 
ve nükteli konuşurdu ki bü
tün dostları bir ikı söz söy· 
lesin diye ağzına bakarlardı . 
Sokratın sözlerinden bir ıey 

' anlamayan, hatta o konu-
11urken canı sıkılan birisi 
varsa o da karısı Ksantipti. 

Bir giin kadının kocasına 
karşı hiddeti o dereceye 
vardı ki büyük filozof, bir 
takım dostlarile birlikte evi· 
nin önünde dururken ona 
ağza alınmayacak sözlerle 
hlicum etti. Sokrat hiç öf
kelenmiyor, rengini bile de
ğittirmiyordu. Nihayet l<arısı 
hiddetle elindeki bakraçtaki 
suyu. kÖcasının üzerine dök
tü. 

Sokrat liila sakindi. Yal· 
nız gülümsiyerek dedi ki: 

- Bu kadar gök gürül
tüsünden sonrö böyle bir 
yağmur lizımd! 

Gramofon ve 
mektebler 

Cenubi Amerikada bütün 
mekteblerde muallimlerin en 
büyük yardımcısı sinemadır. . 
Muallim, derslerini ekseriyetle 
sahneye aksettirdiği resim-
1 erle ve hareketlerle beraber 
veriz. Şimdi gramofon da 
ders vasıtası olarak kabul 
edilmiştir. 

Küçük kardeşim avazı çık
tığı kadar haykırmağa baş
laauşı. Bu vazayiyet karşı

sında konu komşu buraya 
gelecek ve beni polisler ya
kalıyacaktı. Evveli bunu sor· 
mak lazımdı. 

Yakup peygamberin rüyası 
gibi! 

Fıravunlardan birisinin Yu-
Bir muallim, meseli taı ihi 

tabii dersi verirken bir taraf· 
tan hayvanatın hareket ve 
yaşayışı tarzlarını sinema ile 

Annemin saçlar,nı bırak
tım. Küçüğün suratına birta· 
ne tokat salladım. 

suf peygamber zamanında 
gördüğü yedi besli inegı 
yedi zayıf ineğin mahvetmesi 
rüyası çok meşhurdur. Tobi 
ye babasının hastalığını ba· 
lık safrasile tedavi yolunu 
rüyasında bir melek öğret
miştir. 

Karadeniz Kıyılarında 
Soytari Oğlunun 

Bir Macerası 
- 32 - YAZAN: "* 

Kızanlar siperlere. yüzü kuyun yatmışlardı 
Dirimizden alamadıklarını 
öl&muzden almağa kalkışa
caklar, ölümüzü rezil edecek· 
)erdir. 

Etraftaki yataklardan birisi 
daha köyün sarıldığını haber 
verdi. Ve bu sonuncunun 
ifadesine göre, Puntoslu ve 
Gürcü eşkiya köyü ertesi 
iÜD basmağa karar vermiı· 
lerdi. Bununda sebebi, bir 
mıktar kuvvet daha bekle· 
meli idi. 

ikinci yatak, eıkiyanın 
Soytarı oğlunun hiç bir şey
den haberi olmadığını sandı· 
ğını da söyledi. 

Puntoslular hakikaten bu 
zanda idiler. Fakat Cürcü
Jerce, Soytarı oğlunun buka
dar fazla bir kuvvetin köyü 
sarmasını haber almasına 
imkan görmüyorlardı; ve : 

- Soytarı oğlunun kıçın· 
da bile gözü vardı.. Bizi 
haber aldı, fakat mahsus 

göstermekte beri tarafta da 
gramofonla hayvanlar1n ses· 
lerin ve sair veziyetlerini 
bildirmektedir. 
Vakıa çok masrafh fakat 

çok faydalı bir ders usulü! 

böyle görünüyor ve hazırlan-
' maktadır ! Diyorlar. 

Soytarı oğlu, taarruz ede· 
cek vaziyet ve kuvvette 
değildi. Kocaman günü mah
sur bir halde geçirmek de 
kendisine pek ağır geliyor
du. Kızanları da sıkılıyor
lardı. Soytarı oğlu rakı iç· 
mezdi; kızanlarından da çoğu 
böyle idi. Fakat bir Balaban 
Mehmed vardı ki bu adam 
rakısız yaP.amazdı. Hele 
sıkıldığı zamanlar, mandalar 
gibi içerdi. 

Balaban Mehmed, bugün 
gene rakıya çok dalmıştı. 

Soytarı oğlu, Mehmedi 
rakıdan mennetmek istedi; 
fakat Balaban: 

- Efe.. Dedi, buıün 
benim rakıma Clokunma, 
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: Türk Antakya'nın tarihi ~ 

'DUNYADA 
- -- -E Yazan: M. TURHAN TAN E 
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Antakya, tarihen olduğu gibi, Fransanın im
zaladığı Ankara muahedesince de Türktür 

Mihveri bir yandan Kudüs ı Antakya 1524 te Osmanlı 
bir yandan Antakya olan bu idaresine geçti. Büyük har-
ıavaşlar, yıllar değıl, asırlar- bin souuna kadar Türk bay-
ca sürdg. Frenklerin Kudüs- rağı altında yaşadı. Fransız-
te, Urfada, Antakyada, Bey- lar, mütareke devrindeki 
rutta, kurdukları beylikler, karıııklıktan istifade ederek 
Türklerin hücumundan biran Adanayı harbsiz işgal ettik-
bile kurtulmadı. Antakya, Iari sırvda bu Türk şehrile 
bilhassa hücum hedefi ittihaz havalisine de girmişlerdi. 
edilmişti. Şehrin öuünde sa· Atatürk, bütün husumet dün-
yısız çarpışmalar oluyordu. yasile mücadele ederken 
Türkler bu kahramanca dö· Antakyaya hususi bir alaka 
vüşler s·rasında birçok frenk göstermekten geri kalmadı. 
sinyörlerini yakalamışlar, kö Fransızları Adanadan uzak-
le gibi satmışlardı. Kudüs laştırmakla beraber, Antalr· 
krallarından ikinci Baudoin yanın Türklüğünü, mahalli 
de onlardan biridir. bir idareye tabi tutulmaeını 

Anadolu Selçuk devleti onlara kabul ettirdi. Antak-
hükumdarlarından Gıyaseddin ya, tarihten olduğu gibi, 
Keyhüsverin yaptığı muha· Fransanan imzaladığı Ankara 
sara, l~ntakya tarihinin en muahedenamesi hükmünce 
heyecanlı sahifelerinden bi- de Türktür. Hiçbir söz, hiç-
ridir. Fakat bu Türk şehrin\ bir iddia, hiçbir yaygara, 
frenklerin elinden kurtarmak hatta hiçbir silah Etiler dev-
şer~fi Mısır Türk hükümdar- rinden başlı yarak bugüne · 
!arından Beybarsa nasib ol- kadar devam etmiş olan 
du Tarihin nadir yarattığı bir vaziyeti bozamaz, ntak· 
kahramanlardan biri olan ya için Türklerin döktüğü 
bu yaman Türk 1267 de kanların yarattığı hakkı bal-
Antakyanın 170 yıl süren talıyamaı . 
ayrılığını giderdi. Antakya Türktür, gene 

Onu yastan kurtardı. Türk· Türk kalaeakt•r. 
lüie kavu11turdu. M. TURHAN TAN 
~00000000000000000 

Sporu çok seven İsveç kıralı-
nın ıtovduğu ,,kral kupası'' 
S:r~··· ., ... 1.. ocven vo Y''"ı' - Lnrıa••n~ıa nlduğu aibi kısın 

nın çok ilerlemiş olmasına da kral kupası için milletler 
rağmen bili tenis oynamakta arasında çok enteresan çar· 
büyük bir zevk duyan lszeç pışmalara şahit olacağız. Bu 
kralı beşinci "Güstav,, kapalı kupa geçen sene ihlas edil-
kordlarda yapılacak beynel mekle beraber mahdud bir 
milel bir tenis turnovası şekilde yapılmış ve kupayı 
ihdas ederek King Cupe lsveç kazanmıştı. Halbuki bu 
"Kral kupası., koyuyor. Bu sene turnuvaya on millet ya· 
kupa etrafındaki müsabaka· zılmıştır. Bunlar da Norveç, 
lar tamamile Davis kupası Danimarka, Almanya, Belçi-
şarları içinde yapılacaktır. ka, lrlanda, Finlandiya, Fran· 

Bu suretle yazın Davis sa, Çekoslovakya ve Isveçtir. 
---------------------~00--------------------~~-

Biroamuk 
mütehassısı 

2eldi 
Ankara - Memleketimiz

de pamuk zeriayatı işleme 
ve ihraç işlerini tedkik et-
mek ÜT.ete Bremen kontrol 
dairesi reisi M. Tabst, be
raberinde 2 mütehassıs ol
duğu halde · memleketimize 
gelmiştir. 

Pamuk sahasında beynel· 

kim bilir, yarına sağ çıkaca· 
ğım belli değil. 

Soytarı oğluda yarına sağ 
çıkıb çıkmıyacağını bilmi
yordu. Rakı içmek iyi bir 
şey değildi; Amma, bugün 
Balabanı serbest bırakmağı 
muvaffak buldu. 

Kızanlar siperlere yuzu 
kuyun yatmışlar, mavzerlerin 
dipçiklerini omuzlarına daya· 
mıılar mevzerlerin cehennem 
ateşi ile klağılanmıt namlı
ları aç bir kara yılan gibi 
çalılar arasından etrafı gözet• 
mekte ve adeta av kokusu 
aramakta idi. 

Soytari oğlu elleri arkaşın• 
da ufukları araştırarak do1a· 
şiyor, düşünüyordu, bir kur· 
tuluı çaresi aradığana 

ve bir türlü buJamadıima 

Maltada Veba 
Alakadarlara gelen bir 

malamata göre Malta ada
sında iki veba vak'ası tesbit 

edilmiştır. Malta limanında 

sıhhi tedbirler alınmıştır. 
~ .............. ~ ... ~ ........................ ... 

milel bir şahsiyet olan ve 

M. Tabst bugünlerde lzmire 
""gidecek, orada tedkikatınırw 

-ik;;l ettikten s~n; Ai~ 
ya hareket edecektir. 

şüphe yuktur! 
Fakat bu sırada, Balaban 

Mehmed, içinde rakı kalmı
yan şişeyi oldukça okkalı bir 
küfürle fırlattı. Ve bu anda 
da sanki Soytarı oğlu lsma
ilin zihninde bir ıimşek 
çaktı •.. 

- Ulan Balaban ! Dedi. 
Posta tatarım öyle ne horlu
yorsun!.. 

Balaban Mehmed hayretle: 
- Hangi posta tatarını 

horlamıyorum ?. Diye sordu. 
Soytorı oğlu, vaziyetin 

nezaket ve müşkilatına rağ
men gülerek ilerledi ve Ba
lamanın biran evvel fırlatmıı 
olduğu boş rakı şişesini aldı. 
Mantarınıda aradı buldu. 
Fesinin üzerine sardığı un 
tizerine mordallı yazmasından 

NELER on? 
OL UY 11:rt" 

Sihirli gelin . 
l Ti indistaıda Rev• 1:!
LIJI rinde yenı ev 

bir çiftiu evine nerede• ~ 
diği belli olmıyan ~ ... 
dbşmeye başlamıf· İll' 

mihracesi bu halin . ~ ..,.,
geçmek için polislerıDI ,,J 
ber etmiş, fakat aı••!e,ıe 
bu taşlanmanın bir ·bi 
önü alınamamış. lıin ıa;,. 
kimse eve yanat•lll1 b" 
halde gelin veya güve)' ı.ycl 
istedikleri yiyeceği k0 C"' 
temin etmekte imişler. dtl 
farının istediklerini ft9J f'f 
fısıldamaz neredense o or 
önlerine getirilip ko:~f.d• 
muş. .du tılısımın g "" 
olduğuna Allahabatt• ber 
kani olmuş. . jl-

Nasıl böyle bir gelıll 
ter misiniz?. 

... . de 
Afrika mekteplerıll p· 

ııte lr.3 enubi Afrik~ aıe ,ioe· 
~ lerinin hepsıode t•• 

ma vardır. Öğretmenler ıeti 
lebelere anlattıkları de

1
'', ·r e • 

sinemada da gösterı _,.1 
der....-

Bundan başka . edUC' 
gramafonla da takrır ~· 

cek. Cenuüt Afrika ~~~ef" 
çileri, en meıhur tek~111 iJI 
lerin, güç mesel~l~rl ıd' 
ederken takrirlerıD1 p 
çektirdiler. el ,.. 

Af rikada öğretıııe11:,,.~· 
nıfta bu plaktarı s5yle 

ıu. ~r 
Hayvanat dersi de tod• 

çekildi. Plağın bi~ . tar• dit" 
öğretmenin taknrı, l•fl' 
tarafında da bayfao 

ses•eri var. ejleo•P 
Afrikalılar helll 

hem öğrenecekler! .. 

*** Jıa" 
Dudak boyalarıo . 

vergı 1'.' 
m acar kadınları roıet· 
~ ya çok dOtk60 .~o 

Bunu nazarı itibar~ bil 
hükumet hem müb~'° bed' 
vergi membaı bulaı• f•"' 
de kadınları bu adett~,, .... 
geçirmek için, dud;,0 JO.~ 
boya süren kadınlar e# 
vergisi almağa karar f . 
t. b'" ır. yd•" 

Bu vergi iki a "adıol-' 
tatbik edilmekte ve ertJ~ 
dudaklarına boya siirlO ı•" 
tense, paraları 5ef• 

vermekteymişler .. 

bir parça kopardı; 
şişenin içine iltİı 
güzellce tıkadı. ff!eb' 

B J11b•ll "'t Kızanlar ve • di~ 
med efeye hayret 91e 
la bakıyorlardı. .., ıd: 

• • dereııı · ef' 
Efe bu şışeyı ıar ff ,ri 

ları ortasına attı, su 50~ 
··t·· v bacladı go urmege ,. 
v 1 ı.-..•"' og u: talı• .,.. fi 
- Eğer çalılar• ,1arl•' 

bizimki!erde görlib "1,-111-' 
kurtulduk demektir· t•"''~ 
benim yazmaıı:ıı ııertJe. 
sıkınbda oJduğuOJU aıill lı'1,. 

dere f' anlıyacaklar ve ,_,,Jı . 
nağına doğru k~ 1 pedi·,~ 
dıma gelecekler~:teoıiYe' 

Balaman da, 
gDldll ve: ( Arlı-'' ,,rJ 
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Muhterem müşterileri 
mizin dikkat nazarına 

Elbiselerinizi son modaya muvafık, sağ 
lam, temiz ve şık yaptırmak isterseniz, 
her halde izmirde Alipaşa caddesi sarraflar 
karşısında (31) No. da ( HASAN BASRi) 
Elbise fabrikasına dikdirioiz Fiartlar gayet ehven olup 
( Sora.ski ve Alber Baruh ) kumaşlarının en iyisinden 2 
provalı 22 lira, 3 provah 24 liradır. 

Halkapınar çulaki bir provalı 10 lira 2 provalı ııezaket 
14 liradır. Sayın müşterilerimize bu fırsatı kaçırmamalarını 
tavsiye ederiz. 

PUDRASI 

Çil, leke, buruşuk, kırışığı giderir. Cildin hakiki taravetini artmr. 
M, DEPO $, FE:RIT ŞiFA ECZANESi Hükumet sırası 

9 Birinci Tteırhı 

'mikroskop gösterir ~J 

Mağazamızda son sistem sihhi, fenni 
karın..i.mide, hamile, böbrek düşkünlüğü
ne, pelotlu pelotsuz lastik korseler. 

VA~IS ve FLEBiT için lastik ço
raplar. Son moda tuvalet korseler. 

Tül elastik ~KANDAL korseler Son 
sistem KASIK - BAGLAqı 

Erkek korseleri - sutyenler] lbazır ve 
11marlama yapılır. 

Odun Pazarı Kantarcılar No. 2 3 İzmir 
S. D. ASER. 

Birinci Sınıf Mutahassıs Kiralık otel 
Dr. Demir Ali• 

KAMÇI O\::iLU 
Cilt ve Tenasül hasta-

lıkları ve elektrik 

Keçecilerde yeni boyanan 
her dürlü tertibat ve tqki· 
latlı 40 odalı (76) numaralı 

Manisa oh' li ucuz fiatla kira• 
tedavisi 

İzmir - Birinci beyler so- ya verilecektir. 
kağı Elhamra Sineması lstiyenler Baımanede Ma-
arkasında No. : 55 garah sokağında 7 numaraya 

Telefon : 3479 müracaat edebilitler. 1-10 
S-t;mlfiacml 

~TAYYARE sineması TE\~~?N 
(1 Bu hafta, aylardanberi beklenen iki büyük3 film birden 

C*l 1 - Aşk Uğrunda 
~ Emil Yaningse büyük bir şöhret kazandıran ıaheıer 
E f lim Anna Bella - jean Gabin - F ernand Gravey 

~ 2 - Mumyaların Serveti 
~ Zengin dekorlar içinde yüzlerce güzel kızın iıtirlkile 
t;l çevrilen kahkahalar filmi - M ; dern ve meşhur Ameri-
~ kan komiği Eddie Contor'un şaheseri 
E Ayrıca : Paramont Dünya Havadisleri filmi 

~ SEANS SAATLARI 
~ Hergün: 2.30 - 5.40 - 9.15 Aşk Uğrunda 4.5 -7.30 
m Mumyaların serveti. Cumartesi ve pazar 
~ 1 de Mumyaların serveti filmi ile başlar. 
BE aream~aımmıa 



lılill• 4 

Borsa haberleri 
Dün Borsda 6,25 -16 ku· 

ruş arasında 6328 çuval üzüml 
14,50-7 arasında 1765 f çuval 
incir, 7.25-6 kuruştan 214 
çuval buğday, 4,375 kuruıtan 
burçak, 14 kuruştaan 100 çu· 
val sısam, 4 kuruştan 471 
çuval kum darısı, 45 kuruş
tan 39 balya pamuk satıl
mıştır. 

Nar lidere 
Cinayeti 

Teşvikçi Mustafa ve 
·Zehra tevkif :edildiler 

Narlıderede muhtar Hüs
nüyü &ldürmekten suçlu Isa 
Te Hasan hakkında takibat 
yapılırken maktulün oğlu lb
rakim babasının 9teşvikle öl
dürüldüğznü iddia etmişti. 
YapılanJ tahkikatta ' Mustafa 
ile kain validesi Zehra Hüs
nüyü teşvikle öldürdükleri 
anlaşıldığından Mustafa ve 
Zehra tevkif edilmişlerdir. 

Hediye 
Dayaktan mı öldü? 

Umumi kadınlardan Ab· 
dulJab kızı Hediye hastaJa
narrk hastaneye kaldırılmış
ae de hastanede ol"'üştür. 

Hediyenin ölümü şüpheli 
görüldüğünden dostu Ceydet 
yakalanmıştır ve tahkikata 
Müddeiumumilik vaziyet et
miştir. 

Urla Odası kaldırıldı 
Şehrimiz Ticaret ve sana

yi odası idare heyetinin ka
rarile Urla ticaret odası lağ
vedilmiştir. lzmirden giden 
bir memur evrakları tesel
lilmedecektir. 

Muhacir 
kardeşlerimiz 
Haftava ana vatana .. 

kavuşuyorlar 
Varnadan Urlaya önümüz· 

deki hafta 1500 muhacir ge
lecektir. Bu kardeşlerimiz 
Dikili ve Çandarlıya yerleş· 
tirilecektir. Muhacir kardeş· 
lerimiz vapurdan 1 lçadırlara 
çıkarılacak ve temizlik yap· 
paldıktan sonra misafirhene 

, lere ve oradan da eskan 
mıntakalarına sevkolunacak
caklardır. 

Yağlar Hakkında 
Talimatname 

Sıhhiye vekaleti şehirlerde 
yağ imal ve satışını kontrola 
tabi tutmak için bir talimat· 
name hazırlnmıştır. 

55 kuruştan 
Dünyanın her tarafında 

pek büyük bir rağbet kaza
nan VIVITZ podrasını lzmi
rin sayın bayanlarına tanıt

mak maksadile Piver fabri
kası on beş gün devam 
etmek üzere büyük bir 
tenzilat yapmıştır. 

Bu ucuzlukta Piver fab· 
rikasnun lzmir acentesi 
Şemsi Hakikat ucuzluk ser
gisinde yapılmakta olup 
yalnız on beş gün 55 kuruş· 
tan satılacağından bu mühim 
tenzillttan istifade ve acele 
edhalz. 

(llalkıa s..ı • 

Türkiye-lngiltere arasın
da gizli anlaşma varmış 
Istanbul 8 - Roma' dan bildirildiğine göre İtalyanca Stampa gazetesi, lngiltere ile Tür

kiye araıında gizli bir ittifak akdedilmiş olduğunu yazıyor. 

-----------------------------------~ ...... oo ...... -------------------------------------~ 
Macaristan meselesi .. 

İtalya hariciye nazırı Berline 
ı(İdecek Bitlerle görüşecek 
Roma 8 - Macar Başve- J temin ediliyor. ltalyan hari-

kili general Gömböş'ün ve- ciye nazırının bu muhavere• 
fatı üzerine halefinin kim leri vaziyeti aydınlatmak 
olacağı meselesi Romayı pek gayesini takibedecektir. 
ziyde alikadar etmektedir. Roma, 8 - Hariciye nazırı 
Viyanada toplacak olan Ital· kont Ciano'nun geltcek hafta 
ea - Avusturya - Macaristan sonunda Berline yapacağı 
Hariciye Nazırının içtimaı ziyaret. Viyanada İtalya, 
arefsinde bu hususta bazı Macaristan ve ' Avusturya 
endişelerde bulunulmaktadır. hariciye nazırlarının içtimaına 

Bununla beraber, herhalde herhalde tekaddüm ledecek-
gelecek haftanın sonundan tir. İtalyan hariciye nazırının 
evvel kont Cianonun Berline baron Von Neurath'la görüş-
gideceği ve Almanya bari- mesinin Avrupa vaziyetini 
ciye nazırı Von Neurath ve aydınlatmağa yarayacağı 

Şansölye Hitlerle görüşeceği ümid ediliyor 
------------------------------- ı:::::l~-------------------------------------

Ali Çetin Kaya Afyonda 
karşılandı 

Afyon 8 (A.A) - Bayındırlık bakanı Ali Çetin Kaya 
dün gece lzmirden şehrimize gelmiş ye istasaonda selim· 
lanmıştır. 

Son Osmanlı sadrıazamı 
Tevfik oaşa öldü 

Istanbul 8 ı Osmanlı imparatorluğunun son sadrazimı 
Tevfik paşa sabaha karşı, biri yirmi geçe 95 yaşında oldu
ğu halde Nişantaşındaki evinde vefat etmiştir. 

• 
Başbakanımız lzmir'i Şeref-

leı1direcekler ••• 
lstanbul, 8 ( Hususi muhabirimizden) - Başbakanımız ismet! 
lnönü. birkaç gün içinde Ankara'dan Ege mınhkasına hare· 
ket edecektır. Başbakanımımız; lzmir, Aydın, Denizli ve Ma
nisa havalisinde mUhim bir tetkik seyahatı yapacaklardır. 
~----~--~~~---~··~~~----------------~ 

Bir tavzih 
-Baştarafı 1 incide

zılmış. 
Ben bu zatı çağırdım ve 

kendisile de konuştum. Vasıl 
olduium netice şudur. 

O akşam hastaneye pey· 
nir ile zehirlenmiş 35 kişi 
getirilmiştir. Bu meyanda bu 
zatta iki çocuğunu getirmiş-

tir. Nöbetçı tabibile bütün 
hastane Hemşire ve hastaba· 
kıcıları bu 35 kişi ile meş· 
gul olmuş ve cidden cansi-

parane şalışarak bu hastalar 
kurtarılmıştır. Bu meyanda 
bu Hafızın çocuklarının da 
tedavici için hastaneye yatı-

rılması nöbetçi dok~oru tara· 
f mdan kendisine teklif edil
miş ise de Hafız bu teklifi 

kabul etmemiş ve nöbetçı 
hekimince ilaç verilmesini 
ve çocuklarını eve götüre· 
ceği11den; bahsetmiştir. 

Bunun üzerine doktor ço· 
cukları muayene etmiş ve 
reçetesini yazarak gönder
miştir. Hastahanenin bu işte 
sun'i taksirarı yoktur. Esa!en 
beş kişinin huzurunda bu 
zatı dinlediğim zaman kendi-

, sinin istediğini bilmediği 

kanaat ve neticesine vasıl 

olmuıtur. Sayın gazetenizin 

Flanden 
- Baştarafı 1 incide 

bir muvaffakiyet kazanaca
ğını sanmıyorum. 

Sermayeyi gizlendiği yer
den çekip çıkarabiımek için 
her şeyden evvel, itimad 
telkin etmek lazımdır. Hal-

buki hükumetin zaafı bu 
itimadın geri gelmesine ma
nidir. Sermaye istihsal mad
delerine yüklenmiş olan yeni 
yükler karşısında ürküp ka
çacaktır. 

Fiatların yükselmesine ge
lince, zaten bu husas daha 
frank dilşürülmeden var kuv
vetle devam ediyordu; bu 
defa, olsa olsa bu değer 
düşürülüşü dolayisiıe bilhas
sa tehlikeli bir şekil almış 
olan vaziyet ve şartlar için
de sadece vüsat ve süratı 
ziyadeleşmiş olacaktır. 

Önüne geçilmez bir hal 
almış olan paramızın değe· 
rinden düşürülmesi keyfiyeti 
arkasından daha başkalarının 
takib edeceği ekonomik mu
vaffakiyetsizliğin bir bürha
nından başka bir şey değildir. 

ayni sütünde ve bu tavzihin 
neşrini sayğılaramla dilerim. 

Baş Tabib 
HASAN BAŞKAN 

Beraat kararı 
kat'iyet 
kes betti 

1stanbul 8 - Ankara C. 
müddeiumumiliği. suikasd 
davasından Ali Saib ve ar
kadaşları hakkında ağırceza 
mahkemesince verilen ikinci 
beraat kararını temyiz et
mediğinden bu karar kanu
ni müddet dolduğundan kat
iyet kesbetmiştir. 

Bu aftan orta
lık memnun 

diiil 
Sof ya - Politika suçların -

dan bazılarına yapllan aftan 
memnun olmıyan halk mü
messilleri dün akşam Slan
yanska Besada salonunda 
gene toplanarak evvelce ay
rılan teşebbüs heyetinin bu 
affın umum siyasi milcrüm
lere teşmili için ayak dire
melerine karar verilmiştir. 

Tütün 
Rekoltesi 

23 milyon kilodur 
Ege mıntakasında bu sene 

havaların fena gitmHine rağ· 
men tiitünlerimiz çok nefis 
olmakla beraber rekoltenin 
2E milyon kilo tahmin edil· 
mektedir. 

Avusturya, Çekoslavakya, 
Hollanda rejileri Ege mınta
sıudan külliyetli tütün ala
caklar ve tütün piyasası bir 
Teşrinisanide açılmış buluna· 
caktır. 

Liretin son vaziyeti 
Bir Sterlinin 92,46 ili 102 

liret olarak tesbit edildiği 
Tükofisin Roma şubesinden 
dün gelen telgrafla anlaşıl
mıştır. 

- · e>-••-· ~...,_-

Isuanva 
meselesi 
Baştarafı 1 incide 

diriidiğine göre Sovyet no
tasında fevkalade bir usul 
teklif edilmekte ve hemen 
ispanya - Portekiz hududuna 
bir tahkik komisyononun 
gönderilmesi istenilmektedir. 

Bununla beraber Madrid 
hükumeti tarafından asilere 
silah sevkiyatı hakkında ya· 
pılan ifşaatı birinci derecede 
ehemmiyetle telakki hususu· 
dur. Sovyet hükumeti yalnız 
değildir. Ademi müdahale 
komitet i hiç şüphesiz Sovyet 
tahkikat teklifini müzakere 
ile iktifa ' etmiyecektir. Bu 
da gösterir ki Sovyet hükii· 
meli, ademi müdahale pren· 
sibinin bozulması meselesini 
komiteye arzetmekte yalnız 
kalmamııtır. 

9 Birinci Tef~ 

Balkanların esraren~iz kaclıJll 
':!.~~:!~ ... ~:.~!_zel~sL~~!~!~~ 

dını diye anılmakta olan Ve- niz ? ~ 
nizelosun karısı Heelna Ve - - Vazifem resmidir ... -.ı.I 
nizelos resmi bir vazife ile sonr~ anlıyacak11nıı. Şilll""" 
Londraya gitmiştir. halde gizli tutuyoru~· -" 

lngiliz gazetelerinden "Da- - Atina hükumetine 
iJy ekspres,, muhabiri, mahi· but musunuz ? 
yeti anlaşılmıyan· bu ziyarete - Bilmiyorum. Jı' 

dair şunu yazıyor: &tadam Venizelosu~ ,,ı· 
Yunan siyasetine perde ar- vetinin başlıca kayıı•Jl ~ 

kasından nüfuz etmiş olması ve ti sJmuştur. LoD t,11' 
itibarile "Balkanların esra- doğmuş zengin tacir, ~; 
rengiz kadını,, diye tanınmış novıçın kızı olan ti ,ır-
63 yaşında muamma halin· babasından iki milyon '~-' 
deki Madam Helena Veni- tevarüs etmişti. Soıır• ~f 
zelos Londr•ya gelmiş ve devlet adamı Venizelo••; 
bu Z!yaretinin hem '1resmi,, ranlığı başlamış, 1921 1

,,) 

hem de 0 gizli,, olduğunu sinde de nihayet 00
,,; 

söylemişıir. evlenmiştir. Bunda~ :~ 
Madam V enizelos 1934 de V enizelosa Yunaıı••. 141 

Londraya geldiği zaman oto· bir ev satın almış, Atı:osifı 
matik tabancalarla kendisini bir dağum evi int• ; Jıİ' 
dört tane muhafız takip edi~ Yunanistana Londr• \ti· 
yordu. elçilik binası hediye et~ıff' 

Madam Venizelos siyahlar Venizelist maksad~ i~ 
giyinmiştir. Geçen Mart ayın· retle müzahir olduguJ ,pıf 
de ölen kocası V enizelosun Yunan siyasetinde ~ar; b~t 
matemini tutuyor. tır. Kralcılar için bır ~yel' 

Kendisine sordum: teşkil etmekte ve c~oıur ~,b' 
- Tekrar siyasete mi av· çiler üzerinde ise hır 

det ettiniz? raman sı1yılmaktadır. 11if 
Madam Venizelos manalı Şimdi de Londr•Y8 5~6o0' 

bir tarzda şu cevabi verdi: ce ve matem içinde ;sdif• 
- Kimbilir !? yor. Fakat hali eırareo8' 

00000000000000000 
• • ·Haddın• 

ıo 

lGt 
Pit, Zenginlik de 

bela? 
Güzel Amerikalı Anna 

bilmiye~ J' ~ 
Talebeçayırında N•1

t ..4 " 
Koper büyük tereddüt için
dedir. Bu yüzden kendisini 
muhafaza için bir çok bekçi· 
ler tutmuştur. Bu adamlar 
bu kadına düşkün olanlarla 
dilençilerin hücumundan ko, 
rumak hususundan büyük 
güçlüklerle karşılaşmaktadır
lar. Anna on dokuz yaşında 
pek güzel ve çok zengin bir 
kızdır. Kendisine gösterilen 
büyük meyi güzel ve genç 
olmasından ziyade büyük 
serveti içindir. 

Bu güzel, genç ve zengin 
kız en adi günde yüz ~teklif 
mektubu alıyor. O da bu 
mektublara cevap bile vermi· 
yor, mektublar çoğaldıkça 
kadının da emlenmek korku
su o nisbette artıyor. 

Bu güne kadar gelen ev
lenme tekliflerinin sayısı on 
bine varmıştı. Genç kız bu 
mektub yığmına baktıkça 
.öfge ve nefreti bir kat daha 
artıyor. Çünkü akıllı kız bu 
mektubların kendisine değil 
servetine ilin aşk eden şey· 
ler olduğu kanaabndadır. 

Bir ihtiyarın mektubu bu 
mektupların en tuhafıdır. 

Bu adam mektubunda bu 
kadın ile evlenmekteki mak
sadı yalnız bir sırça beşik 
alabilmek için olduğunu söy
lemektedir. 
Kız ihtiyarın arzusunu der

hal yerine getirmiştir. Ona 
gayet zarif bir sırça beşik 
göndermiş, evlenmekte ma
zur olduğunu da bildirmiştir. 

Amerikalılar 
yeni bir lada 

yapıyor 
Amerikalılar 1939 da San-

franko beynelmilel sergisi 
açacaklar. Bunun içinde San
franko körfezinde başlı 
başına bir ada yapmağa 

baılamıılardır. Bl.l adada 

1 e r.. \la~ 
Fahri ve arkadaşı. ıı1 11~· ~b, 
larında hüviyetı allk~ jçe~ ~ 
yan bir kadınla rı 1 bd'"" 'h 
lerken yoldan geçen r.f e Jjı.r ~ 

'1 '..t ).b 
Mustafa, Azize. ."e e•'~ \ij 
Mustafanın önlerıoı k te~did 
dövdükleri ve bıçakla _, 

• . 1 abıt• !ıı' ettıklerı ve ge en ı ·~Jet" 
moruna hakaret ettı 
den yakalanmışlardır· ---oo_____.,,,. 
Hindenbııtg 

Balonll b,r 
Hindenburg balonu11110

11.td( 
'Je fY ' 

tada bir Almanya 1 
... b' 

t ı• .... -· rika arasında ınun 1 ,ıo ., oı .~ 

va seferleri yaptıgı Jeri"( 
dur. Balon bu sefer tt• 'f' 
her birini 60·65 sa• 

·-· maktadır. 110 t'1 
r 

Hindenburg balonuo efe'' 
., 5 "' diye kadar yaptıg• 

0
,o f 

dokuz olmuş ve 0~..,e~~ ( 
ferine Almanyadan . .,e 1 

İ.Jı"' ya doğru olmak 
velki gün çıkmııtıt·~ de 
Harukula 

birOr~.~ 
Senceymis Hol eO ~r 

için yakında cih•01
" ..,el l" 

yük ve en Dlnke~e''~.-~ 
Org'u faaliyete ge Jetletl ~' 
h .. ı- .. ·ık • !l•'~i 

er turu muz . ,ba.ı"' '· 
sesini husule ge~ı~Je 1ıe f 
tir. Bu muzik aletı 1 

b'' 
dan davula kadar ,_,r 
alınacaktır. k··çajil 11~ Bu alet en u treo ~ 
te en büyüğü 9 oıe 170'1' 
.. 2000 Jı' uzere taoı 1 "" 
mürekkebbir. oı' ,pi 

900,000 frang•b.~ ' .• ı· 
' 1• .,.,. 

cak bu alet ıe. 9ittl ~j)e' 
düdüğü veya bıt ıde e 
ğin viziltısı bile t: /.;. 

cektir. ..rr-- l•f"~d~ 
·~J ç• y _ 

00 ıııe e · b" •J• günde 30 • k ;Jıı O _, 
tadır. Ada anc:., "' 1 ~tıf· 
senede bitecek 

1

1 01•" 
yon Sterline aıa 


