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Geçmiyen yazı reri verllmu ... 
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1 İngiltere kralını AIDllİ.nya 1 
! öldüı:tmek istemiş 1 Qndılar·ve hükılmetciieri1 

• 

~ozğuna rığratmışl~rdır 
§ İstanbul 19 (Özel) - lngilt~re kralı sekizinci Edwar- 1 
_ da suikasd yapmakla mazoın olan Mak Mahonua ec:ae- : 
- bi bir devlet tarafından krala öldürmı ğe mumur edileli· i 
= ği haberi teyit etmektedir. j 
~ Bir Fransıı gazetesinin verdiği habere g&re, ba ••İ· 5 
~ kastm Almanyanın teşvikile yapılmııtır ve ıaikaıta 1 
~ Mak Mahon Almanyadan direktif almıttır. J 
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~rç~ lngiliz harb ı!'emisi Malağada bekliyor 
_,_ .. ,~liliz filo kumand.anı vaziyeti tetkik edİJOr 

bG --ı-JıGk~ii ha rbt~~. ,[ 
ta llrnetçi ler 
ltı-O Ö)ü verdi- ~ 
il .• lhtiJaJciJe- ~ 
l•ddetı · 1 - ~? 

~Ilı) 1 lll- ~ 

"-ndarı kar- ~:~ 
~ .a hüku- ~ 
~ ÇıJer bir 
le,tkurşun hi- ı• 
s:llladı~iii~*~ 
S l 18 (A.A) - Havas 
~..:bda tebrinin ibti
~ '- •fından zabta dola· 

bulunduğunu yaz l'aktadır. 
ihtilalciler Molagayı fasılasız 
şekilde bombardıman etmek
tedirler. Esaıen hükumeıçi
lerin · cenubta elde kalmış 
yegiye şehir Molagadır. 

1 kurtarmak içir. tam zamanın
da oraya vasıl olacaklarını 
ü id dtmektedirler. 

,lara'nın pek yakın l ~aıının muhtemel 

•n kralıda 
liyormuş gkirmekte olan yol üzerinde 

iin Magedayı ele ilecirmlşr-
ı.ı • ·~ • ..... . ~ ..... wwoıa\.flt:t' agı. 

Kadiks 18 (A.A) - Asi
ler Talanera'dan Madride 

" ...... ı &. .. &.--• -·=-= 
\ ~ lOndradan ahnan surette zayiata uğramışlar 
~it berinde bir mik· ve mühim miktarda harp 

lif etmiş olsalar malzemesi bırakmışlardır. 
Bu haber de lngil- Burgos 18 (A.A) - lhti-

~ lla Iıtanbul ziya· lilciler Toledoya doğru ileri 'le. loıır• Yunan kralı- hareketlerine devam etmek-
" tayı ziyaret etme- te ve Alkazar mahsur laranı 

,, ~ ~•diı İngiltere kra- k 
~ .._"'tinden evvel çık- vekillerin şar 
~ ~ l..~. Y'alnız Balkan ıi- • 
~nlıların anlaşma- seyahatı 

1 dan bir mana ve . • r k·ı 
~~ '~rebilirlerdı. Fa- lktısat ve n1a :ye ve ı -

-fi \""- r:eyı ziyareti bütün lerinin tetkikleri · 
~l,Jf. •tbuatında çok mü
._, 'Yet ve temayillere 

~ !'t.~". lngiliz krahntn 
r.i~'o tını Yunan kralınan 
~ _ ltiltftıııeıi Balkan ~e 
'~.. anlaşmaları ıle 
....._ ~1- •llkadar devletleri 
~ t, '• lcartı bir cephe 
~ti ~lıııığı düşünen 
~~. t~ bir fiil meşğul 
~~r d ır çok kalemleri 
~ . 0lduraıağa ve bir 
~~1'eleride faaliyete 

..... ~ittir 
~ iıte.d ğini yazabili, 
~i'e •lyliyebılir, bizim 
~ ltitYet ile k .. ydedece· 
\ ~ t ~y Varıa Türkiye-
1.1.. '~ e lb~hiaı kuvvetlerine 
L'a •d lbilJetinin birlığine 

'oiea l ilrk diploma
'-...._ '- llerle dost geçin
.. ~ ~ttaleri idare husu· 

''" b• k' lf'~tt ır ıyaset ve 
--~~lıteraıesidir. 
....._"~ ı. harbıız, topsuz 
~ tıt.,a' nelcadar zaferler 

~ain' ınDmkOa oldu
iı er Tiirk milletinin 

CELAL BAYAR 
Zonguldak 18 (A.A) -

lktisat ve maliye vekilleri 
beraberlerinde lran sefiri ol
d•·ğu halde Üzümez ve Koz
lu madenlerinde tetkikat 
yapmıılar, Zonguldak paı ti 
kurağanda şereflerine tertip 
edileaı çay şöleninde bulun
r"Utlardır. 

Dünkü Toledo muharebe
sinde asiler hükumetcilerden 
750 kişiyi ölaürmüılerdV. 
500 kişiyi esir almışlardı,. 
Hükimetcile ı top ateşinin 
himayesi altında nevmidane 

!\"iılsii~ -ö'ıitraii;.~:.;~·ıslardır 
metcileri bir el bile tüfek 
atmağa meydan vermemiştir. 

Lizbon 18 - Madrid kuv
vetleri ibtililcilerin karıısın
da büyük bir bozguna uğra
mıştır. Hükômelciler beşi 
aübay olmak üzere 500 ölü 
vermişlerdir. 

Esirler arasında hükumet 
kumandanlarından general 
Assansiyon'un oğlu da var
dır. Asiler top, tüfek, zırhh 
otomobil, tayyare ve bir sey
yar hastahaneyi ele geçir-
mişlerdir. As ler Galis mın· 
ta kasandaki komünistlerin 
hepsini öldürmüşlerdir. 

- Sonu 4 üncüde -

Bul~aristan 
Balkan dcvJctleri 
arasından ayrıl

mı\'acaktır 
814ŞVEKİL BÖYLE 

SÖYLIYOR 
Sofya 18 - B11lgar baş

yekili Köse lvanof gaze
tecileri kabul ederek şu 
beyanatta bulunmuş! ur: 

- Bulgaristanın Balkan 
devletler iieleıi arasından 
ayrılabileceğini düşünenler 
hata ederler. Bulgaristan 
Akvam cemiyetine ve sulh 
"e müsalemet esasına uy
gun bir harici siyaset t a
ai p edecdktir. 

~· rGvenerek her 
\ eli uı lnönn hükfi· 
~ '-~ "°••ıi ıab&11nda 
~ '-ferler elde ede· 

•illin olabilirler. 
llRRI SANLI 

lran sefiri lstanbula dön
müş, Vekiller Eğe •apurile 
Ş.rk seyahetine devam et- • 
mek üzere buradan ayral· 
mıılarcbr. 

Bir vakıtlar Balkanlar harp 
ka:zoıanın daima kaynadığı 
bir ye.. Zimdi burası 
sulh mllsalemetin kucağı 
olmuştur. Bulgaristan kon
şularile sağlam ldostluklar 
kurmuştur: Dostluk çerçe
vesi içinde her tllrlü müş
küllerini hal yollarını arı· 

yacaktır. 

~fan gazetesi diyor ki : 

Bükreı 18 - Eski hariciye 
vekili Titü1esko çok ağır 
hastadır. Hastalık · fakrüd~ 
demdir. Hastanın müthiş 
şekilde zayif ve kansız düı
mesi üzerine kendisine kan 
nakledilmiştir. 

En zayıf bir millet bile Alman 
kuvvetleri Öııünde eiilmiyecek 

- 00 _.,_ _ _ _ _____ _ 

Eğ·cr Aln1anya kendine güveniyorsa Rusyaya 
neden çatıvor? . " __ _..'tlwıw---

..... C> •• 

Nılde bir f acıa 

Almanya sulh istiyorsa bu kı• 
lınç gürültüsünün sebebi nedir 

Elli kişi boğuldu 
Kabre 18 (A.A) -Rodelf

ragoda tam feyzan halinde 
bulunan Nil nehrinin taM or
tam ortasında bir feribat 
batmııtır. EIJi kişi boğulmuş-
tur. 

---ooı---

Cim Londo~ 
QLt.~.dJJ n _Kavholdu_l 

bulunan pehlivan Cim Lon
dos esrarengiz bir surette ~ 
Atınadan kaybolmuıtur. Cim 
Londosun Amerikaya gittiği 
ve orada dünya 1ampiyon1.ı 
Ali babayla bir maç yapa
cağı ıöylennıektedir. __ _,.. ... ,. __ _ 
Aras - Metak
sas mülakatı 

Yunan başvekıli krala 
izahat verdi 

RÜŞTÜ ARAS 
Atina 18 - Yunan Krala 

Y orgi, bugün Korfo adasın
da başvekil general Metak
sası kabul ederek bir saat
tan fazla görüşmü~tür. Ge
neral Mctaksasın acele Kor
foya giderek krala ziyaret 
arzusunu gös' ermesi Dr. 
Tevfik Rüştü Araı - Me
taksas mülikatının neticesi 
hakkında malfimat ,erm .. k 
içindi. 

Baıvekil, Tilrkiye dış işle· 
ri kakanile yaptığı mülikat
lar hakkında uzun uzadıya 
iOahatlar •ermiftir. 

~~~-·".':::ı:~·~ .... -..-· renin bir "sulb ve kanet 

Fransanın en ağ1r batlı 
gazetesi olan Tan gazetesi 
Hitlerin nutkundan bahse· 
derken diyor ki : 

Kimse Hitler'in dilşüncesi-

kongı ·si" olacatı &ncedea 
iJio edildi. Bundaa aaıd bir 
mana çıkarmak lhamdır? 
Kuvvete m&racaat mretifle 
Alman sulbaaan temiai mi, 
yokıa bitin memleketleıiald 
gibi ba kuvYetia de .... 
emrine tahıia e&laelİ mi 
kastediliyor? Buflnkl ..,... 
meselenin büttln maa•
bu noktadadır. Ve "-• -----·,J ____ --· - • 
hayet sulh ve sllk6aa kaft• 
şacak, yahud d~ ~. •
rükleneceklir. Hıç bar millet, 
Avrupa toplulupua ....... 
tani Almanya ile mbaYİ iak· 
lar dab linde müzakere et• 
meyi reddetmez, fakat laiç 
bir millet de, battl ea sa,.tı 
b·ı Alman kuvvetıyle em• 

ni bilmiyor, resmi nutuklaıla 1 e, . . lh • iade 
fili hareketler arasında b&· poze edılen bar ıu uD 

Yük tezadlar vardır. Bu kong- - Sonu 4 incide -
& ~ .- 4 ,_,_?&'"iR'JAiM • i 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
- 0000 

Tüyler örpertici dakikalar 
r:JI u son günler dünyanın bin bir tehlike içinde. rl'f: 
l:'JI şıp kıvran.dığı tarihi dakikalardı~. ~·~anya ~il eti a 

şist ve komünist diye ikiye aynlmıı bırbırıle boıazlatıyor. 
Bu dahili harb Avrupadaki fatist ve komiiniıt bllktimetleri• 
ni de bir harbe sürilklemek üzere. • • 

Hitler Almanya da bütün dünyaya meydan okuyor. Bil· 
hassa Ruıyaya şimdiye kadar hiç bir politika liaa~m~a :-
rülmem" ş bir ıekilde çatıyor .. Buna Rusya de aynı pdd t1t 
mukabelede bulunuyor. 

Mussolini Habeş işinden muavaffakiyetle aıynldaktaa _... 
~rapadaki ve Akdenizdeki nufuzunu bir kat daha arbr• 
tarmağa çabııyor. lngiltere tepeden hrnap kadar ıil&blrı• 
yor. B • 

Franşa dahili bir grevle mücadele balindediı. 11 ırema 
bir ibtilil doğurmasından korkuluyor. al 

Uzak şarkta Çin - Japon çarpıımal.an zaman saman ew• 
}eniyor. Yine Roı • Japon mücadele.sa arada ıarada fevru 
eden bir yanardağ manzara11 gastenyor. 

Şimdiye kadar bütlln bu bidiselere seairci kalmaiı tercill 
eden Amerika da iyiden iyiye silahlanmağa karar Yerdi ? 

Diplomatların ve devlet r~islerinin • .. te~ ıaça~ aablldan, 
silah fabrikalarının gilrültülerı ve Komunııt Faıııt mac.le
lesinin ıimıeklerile dolu olan bugünlerde dilnyanı• • emia 
eve en rahat yeri neresidir bilir misiniz ? 

- Türkiye .... 
Büyilk şeflerin uzak görilfleri sayesinde, blltla dlllp. 

tüyler örperdici dakikalar içinde kıvranırken, Tllrkiye rüat 
nefes alıyor. Halk : Ne mutlu bize!. fJiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



.... J 

MORFiNLE 
ÇILDIRAN 

Yazan: KARANT.NALI ADAM 
-19 -

Çapkın bir cilve ile kolları
mın arasından kurtuldu 

Hey yarabbim ne kadar ı 
mea'udum.. Kalkhk tekrar 
dans etmeğe başladık .• Kum
ral kadın dans ederken beni 
çıldırtmak, kudurtmak için, 
kadınlığının biitia sıcaklığını, 
blltiin cazibesini gösteriyor
du • Bana sokuluyor sokulu
yor, nefeslerini yüzümde gez· 
diriyordu .. 

Kumral saçlara yanakları
ma d~ğiyor, baline sarılan 
kolumun albnda kıyrak kal· 
çaıı kıvrılıyordu .. 

Bir aa geldı ki kendimden 
reçtim galiba.. Belini sıkıca 
kaaradtm kendime doğru 
çemek istedim.. O cilve mi 
yaptı, yoksa benim bu teca
vüzilmden mi kaçınmak istedi 
bilmiyordum. Kendini şid· 
detJe geriye çekti.. Muvaze
nemhi kaybettik iliimiz bir
den salona yuvarlandık .. 
GGln,meler ve aİkışlar tekrar 
baıladı. ikimiz birden kalk· 
bk .• Dansa tekrar başladık .. 
Dünya umurumuzda değildi.. 
Her ıey vız geliyordu .. 

Masaya oturduk .. Kema11cı 
tekrar bapmın ucuna dikildi. 
CebiQ1dea ~ir on liralık daha 
takardım ve kemancıya uzat
bm.. Şakrak bir bava çalma-
1• baflada.. Kumral kadında 
iriden iyiye aarho• olmuştu. 
-- • 9 - .I-'--·- "; ... 
fıkırdı yordu ... 

Bir ara bana döodil. Mii
bim ltir it hatarlamıt gibi: 

- Burada ne diye oturu
yonu haydi haydi çıkahm! 
dedi. 

Ben kadının niyetini 1ez
mittim. Her halde benimle 
bat baıa kalmak istiyordu. 

Ba telr lifini cana minnet 
bildim. 

- Versena .. 
- Sen de çekiyor musun. 
- Elbette .. 
- Binde kokain kullan-

dığımı nereden anladın .. 
- Bilirim ben .. 
- Şekerim .. Dedim. Tek· 

rar yakalamak istedim. Fakat 
buda kaşarlanmıı cinsinden 
olacak ki derhal kurtuldu .. 
Kolkola girdik.. Kokaini 
çekti ... Uzun bir koridor 
geçtikten sonra bir kaç hasa· 
mak bir merdiven çıktlk .. 

Karşıda büyük bir salon 
görünüyordu. içerinden ses
ler geliyordu .. 

- Banko ... 
- Elli lira 
- Banko .. 
200 Lira .. 
- Banko ... 
Hayretle kumral kadının 

yüzüne baktım .. 
- Yahu burada bakara 

oynıyorlar .. 
- Evet .. 
- Haydi girelim .. 
- Girelim .. 
Masaya oturduk. Cebim-

den bet yüı lira çıkardım .. 
Kumral kadına döndüm .. 

- Al yüı lırasilede sen 
oyna oyna.. Ya beş yüz lira 
kı-zanmz yabdudda kaybe· 
deriz .. 
Oynamağa başladık .. Müt· 

bi, bir şanı.. Kiğıd sırası 
suraum .. DaKaracı: -- ·· 

- Elli lira satıyorum .. de
di. Oturanlardan birisi: 

- Bankk.. Diye cevab 
verdi. 

Kart almadı.. Elimde beı 
vardı. Ben çok zaJlan. beşe 
çekmezdim amma bu sefer 
çektım.. Bir üçiü yapışmaz 

mı .. Herif: 
- Yedi! 
Dedi .. 

\ "aflua Seıl ) 

İn2iliz Kralının serveti 
~~---~~---~~~----·· 

Sarayda bin kişilik bir al-
tın sofra takımı var 

Çalışn1a k zevki . 
tabiidit 

Amerikada gayet JerİO 
milyoner ve milyarder .,et" 

1er 
çocvkları, babalaraPıP k rı'9 

logilterenin maruf muhar
rirlerinden M. Burton son 
bir makale neşretmiş ve bu 
makalede lngilterenin Kralı 
Sekizinci Edvard'ın servetin
den bahgetmiştir. 

Bu makalede: 
"Cihanın en büyün hükü

metinin hükümdara olan Se· 
kizinci Edvard'ın hayatının 
gizli hiçbir nuktası yoktur. 
Padişahlık esrarengiz bir 
bayat ifade eder; fakat Se· 
kiziuci Edvard'ın bayatı, her
kese malumdur! lngiltereoin 
bugünkü kralanın, her hanği 
bir lngiliz tebasından fark, 
yoktur. 

" Herkes bilir ki bugünkü 
İngiliz krala birinci sınıf bir 
banfıerdir! Birinci sımf bir 
mustahsil, birinci sımf bır 

tüccardır! 
" Sekizinci Edvardın şalisi 

emlak ve arazisinin senelik 
iradı 1,200,000 lngiliz lirası· 

1-ler konuşma
nın sonu silah 

Belgrad Bresla vda 
toplanan küçük antant baş
vekilleri arsıulusal durumu 
tetkikten sonra şu ıki mese· 
leye karar verdi. 

1 - Aralarında anlaşmak 

2 - Sulhu temin için si
liblaumak. 

' lif devletlerinin aralarııii'a 
genişletecekleri bu anlaşma
nınBalkan ittifakı devletle
rine de teşmiline karar ver
lmişti. Polonyanın Fransa ile 
olan anlaşmasına göre Leh 
hüki'ımetiııin dahi bu ittifaka 
dahil olması konuşulmuştur. 

__ _..'DO.lir---

dır. 
Kralveliabd ve prens Do· 

al iken Şesede 180,000 ster· 
lin tahsisat alır ve Lanfişer 
iken Kotovaki prensiblerinin 
iradına sahip idi. 

servet öyle az görülecek bir 
servet deği ldir. 

Mesela, Bukingan sarayı

nın büyük ve çelik bir kasa
sında ma:şbur "bin kişilik 
altın sofra dakımı,. mahfuz
dur. Bu takım kral ve hü
kiimdarlara mah5us fevkala
de ziyafetlerde kullanılır. kıy 
meti faevkalade büyüktür. 
Yani iki milyon altın liradır. 

lerini bir yana bır• 1 
,bl 

kendi emeklerile ve . . 
0 

if 
. k ıçı 

"Sekizinci Edvardın şahsi 
servetinin en mühim kısmı 
geniş arazı ve çiftliklerdir. 
Fad:at Londradaki L\ıevs Ga
leri ile Tbe Mejesti tiyatro
sunun müesses hisselerine de 
maliktir. 

Leodranm büyük gazino
larından bir kaçında da his· 
sesi vardır. Rejant Strıt 
binası hemen heınen ve 
tamamen Kralın şahsı mah
dır! 

" İı giliz krallarının fakir-
1\ğinden bahsederler. Seki-
7 İncİ Edvardın müteveffa 
babası beşinci Çorç şahsi 
servet itibarile pek çok ln
giliz.lerden fakir idi. Fakat 1 

İn2'İIİZ krallarına mahsus milli 

Samsunda 
Bir an sokması yüzün- \ 

d~n bir genç öldü 
S <i msun - Müddei umu- • 

mi muavini Hüsnüyü bir ara 
sokmuş, Hüsnü zehirlendiği-
ne hükmederek heyecana 
kapafmıştır. Bu heyecanın 
te~irile kendisine bir baygın
lık gelmiş ve bu baygın ık 
akabinde yere düşerek haya-. . ... 
maileyhin sektei kalpten 
vefat ettiği tespit olunmuş· 
tur. 

Feci bir 
boğu~ma 

terlerile geçmme 1ıili• 
tutarlar. Fakat bat"e Ol• 

F l but 
kızı Marsı ugve bir f'1 
kadar vuku bul mı yan. · _J .. 

Kralların şahıslarına mah · 
sus ve milli servet meyanın
da l:ulunan mücevheratın 
kıymeti 700,00U alhn liradır. 
Sarayın nadir kitablardan 
mürekkeb kütüphanesi baş 
yüz bin liradır. Kralın resmi 
ve gayri resmi elbiseleri 
45,000 altın liraya sigorta
lıdar. Ahırlardaki at ar ve 
av takımları 200,000 liradır. 
Kral beşinci Corc'un tara-
fından vücuda getirilmiş pul 
koloksiyonu 450,000 lira 
kıymete maliktir. 

Basanın başına 
gelen 

Hilalda Dere 8okağında 
oturan Hüseyin oğlu Hasan 
dün Gazi bolvarındaki e~len· 
me dairesi arkasından sergi

ye giderken yanına sokulan 
elbiseli bir şa hıs kendisine 
aşınahk gögterert:.k hay~i be· 

raber gidelim demiştir. İki 
... ı...0Aıı9 hiraı gittikten son 
ra meçnlil aaam gızııce yere 

zarf atmış aman paramı al· 
dm deyerek Hasanın üzerini 

yoklarken cebindeki on altı 
lirayı manitacılık :;uretile ala
rak kaçmıştır. 

---oo----
Haddini 

bilmiyenler 

... , bO"' 
yaptı; babasının evın d" 

d' ,,ıo 
rJm katında, ken 1 } tıadl· 
on iki yaşında bir ar 1ııet 
şile beraber bir "k6P0e 1dılı 

b''f'p t• f banyosu,, açtı; u u. d' b• " 
ailelere ilanı gönderıl 1

'11•t· 
H .,e 

tanın muayyen gun ,r•t' 
lerinde, şu kadar P .,,11· 
büyükler, kocaoıanlar y•"•· 
tesno her cıns köpek 

6 nar.. b•1 
Biliyorsunuz,'ki kıılar 

para kazaoıyorlaroııt ·· }tJ 
En karlı ticaret ~o ret 

. tıcl 
Amerikada garıp daJI ~· 

usulleri vardır. Hava l t p•~ 
ra kazanmek isteyen e ıibl 
açıkgöz şeyler olduğGeçe•: 
halk da hayli saftır. biri 
lerde iş adaoılarındaD ..,ittif. 

· ı Anı .,er Lil 
gazeteleı e şu ı a . e .,...., 

( ) MüessesesıP J~ . . . . • y• ,,,,. 
dolar gönderen kur : d~ 
b 1 olacak ve ı595A 
kazanabilecektır. t.,.. . 

.Bu müsabakaya k e 
milyon insan . iştir~S46 
için müt~şebbıs 15 . .,e 

b. k' · verın•Ş )arı ır ışıye dl 
·ı onları 

kiye kalan mı Y. . içİ 
bine indirerek ışın 

çıkmıştır. ._ı; 
b!ı~•5J'ı 1_ 1.0,.-· ... lı 1n " . 

w b ıı• 
lskoçyalılar çok a sotı 

makla marufturlar, · 
. ArPerı dan bir ~anesı · 

bulunuyormuş ve b;: ~ 
dolayı evine bir ha :bat'1' 
miyecekmiş, telgra·oı•~ 
gitmiş Amerikada lıı .-af • o..,.- .. 
dan telgraf parası fa 161"' 
ğını öğrenince telgr• . 

- Haydi çıkalım .. 
Kol kola, sallana saJlana 

yöriiyorduk. 

- Sekiz diye açıl!. Bizim , 
elli lirP 100 olanuştu. 

Esk: boks şampiyonu 
ve Zencilerin 
muvaf fa ki yeti 

Zencilerin spor sahaların
da büyük muvaff.ıkiyetler 
kazanmaları üzerine eski 
dünya boks şampiyanu Tü
gazetecilere beyanatta bulu
narak: 

Kilisin Yazıbağ köyünden 
İbiş, oğlu, kızı ve gelini 
ile birlikte Suriye buduna 
yakın bağlarına üzüm topla
mağa gitmiştir. işlerini bitir
mediklerinden o akşam bağ
da yatmışlardır. 

Dün Tepecikte Sürmeli 
sokağında Ahmed oğlu Os · 

yazmaı1: efİlle , 
"Cumaya kadar 

demiyece\\ adam': t 110_., 
Telgrafçı düşiioaıut J~•'°'" 
ve nihayet para a Salonu terkettiğimiz zaman 

heman boynuna sarılmak 
iatedi. Çapkın bir cilve ile 
kollarımın arasından kurtul
du. 

- Olmaz timdi! dedi. 
Bak seni nereye götüreceğim. 

- Nereye gidiyoruz? 
-- Müdliiş bir yere .. 
- Neresi burası .. 
- Sus kimse duymasın. 

Sende kokain var mı? 
- Var. 

- Sür hepsini! 
Dedim. Kaybeden adam 

tekrar banko dedi. 
Kağıd aldık: 
- Sekiz! diye kağıdını 

açdı. Herifin yüzü memnun
du. Muhakkak aldım diyur
du. Bütün masalardaki baş
lar bane çevrilmişti. Ben so
ğuk kanhhğı bozmamışhm. 

Gayet ağır ağar kağıdımı 
file ediyordum. Bir alta ile 
bir üç çıkmasın mı? derhal: 

( Arkası var ) 

Karadeniz Kıyılarında 
Soytari Oğlunun 

Bir Macerası 
15 - YAZAN:** 

Çete köyü akşamdan sarmıştı 
Ba tikiyetlerin o zaman 

için mDs~mmer olmasına im
kin yoktu; çünkü Soytarı 

otlana veya ona mfimaail 
Glttcü, Ermeni, Rum çele· 
lerine söz geçirmek gayri 
kabildi. 

Milli idare henüz buralar· 
da kat'i bir şekilde hakim 
deiildi . .Birçok anasır, birçok 
kuyvetler buraların idare 
makanizmeıine el atmışlar, 

mitlüt bir oliaarti buıule 

getirmişlerdi. 
Milli kuvvetlerimiz, bir ta· 

raftan kurtuluş, beri taraf-
tan istiklal yollarını aramakla 
ve en zi•·ade saray, sarayın 

bozguncu alayıla ve ga ib 
ltilif devletleriyle uğraşmak· 
ta idi 

Çeteler ve mül~i idari ile 
uğraımak sırası, büyük sa· 
vaıın neticesinden sonra ge· 
lebilecekti. Mamafi, lmkln ın 
milladcıi Diıbetinde dahili 

- Zenci boksör Joe Lo· 
uisin eski şöhretiui elde ede
ceğine inanıyorum. Ve öyle 
sanıyorum ki, pek yakında 
lngiliz boksörleri biz Ame· 
rikalıları pek yakında ring
ten silip süpürecektirler. 
demiş ir. 

işlerin de merkeze raptı ve 
bir usul altında tedviri çare
leri aranıyordu. 

Soytari oğlu ve çetesi, bu 
vcsziy tten Erme i ve Puntos 
çeteleri kadar istifade edi
yordu . . 

Soytari oğlunun ve Gire
sonda da topal Osman ağa
nın, Topal Osman ağanın 1 

yanı sıra Naib oğlu İsmail, 1 
Espiyeli Esadın mezalim yap · 

tığı hakkın Puntos papasları, 
Karadeniz sahillerinin Rum 
olan belediye reisleri itilaf 1 
depletlerine mufassal bir 
muhtara vermişlerdi. Bu muh· 
tara de ecnebi devletlerin 
himaye ve müdahalesini 
istemekte idi. 

Yunan hükümetiııbı biıkaç 

Sabahleyin bağdan geçen 
yolcuıar, dördünün de bo
ğazlanmış olduğunu görerek 
hükumete haber vermişlerdir 
Jandarma derhal meseleye 
el koymuştur. Kntillerin Su
rİy€den gelmiş olmaları ih
tim .ı li vardır. 

Sadık Onat 
Manisa vilayet Ticaret odası 

Başkatibi Sadık Onat Mani
sadan şehrimize gelmiştir. 

torpitosu ve muavin kruvezör 
balina getirilmiş nakliye sefi
nesi Karadeniz limanlarından 

birkaçına gelmesi, aksi bir 
tesir yaph; bunun üzerine 
itilaf devletleri Karadeniz 
Türk limanlarına Amenka 

ile İngiliz harb sefinelerin
den başka harb sefinelerinin 
gitmemesine karar verildi. 

lnsaiyet perverli { modası· 
na, Vilsonun mabud 14 mad
desinden sonra ka dilGni 
iyicekaphrmış olan erika-

lılar, iki torpito ile Üoye, 
Çerşamba, Ordu, Trabolu, 
Pulathane ve Trabzoa sahil
lerinde sık sık görünmeğe 
baıladılar, Bu iki topitonun 
kumandını, Türklerin putoalı· 

lır ve Ermenilere zulüm yaptık• 

manın dükkanına giren Ali 
oğlu Mehmed Ali silasebeb 
Osmana küfür ve edebe mu· 

halif hareket ettiğindeu ya
lanmıştır. 

karar vermiş ... _____ eli 
Parmağı eıı~ 

00 Dün akşan f e~: b'f 
l~usyada l'evkif $\ t Tenek sokağında otur1,,,11'' 

Moskva - Ağar san'atlar Kemal karısı 20 yaŞ .,.,.,dl 
fabrikalarındaki mühendisle- Hatice Hilal jsta5Y

0 
p,r 

rin ve mütehassısların bazı

larının Staline aJeyhdar ol· 
dukları anlaşılarak hapsedH· 
mişlerdi.ı. 

Jarına adam akıllı iman et
miş idi. Fakat haddi zatında 
kötü bir adam değildi, ol
dukça da man11k ve izan 
sahibiydi. 

Pek az zaman içinde bu
ralarda zalım ve mazlum ol
madığını, Puntoşçularla Er
menilerin ihdrs ettikleri va
ziyet karşısında, yapılan her 
hareketin zaruri olduğunu 
kabul ve tasdik etti. 

Bu insafla Amerikan bah-
riyesi: 

- Pvntoslar ve Ermeni 
çeteler mevcud oldukça, ne 
Soylan oğlunu, ne de Topal 
Osman ağayı ve hampalan· 
nıo mes'ul tutmak mümkün 
o1amaz. 

Evveli. meıru ( ! ? ") vazi. 

. rkeo .t&' 
h avali trenden ıne )ılr 
ken parmağı vagooull,raO'j' 
sına sıkışmış ve J> 
ezilmiştir. ~~ 

r_O(, • 
. hık ,. ,~ 

yetı, kadın ve ço 
1 

r te 
kitali şekline sokan 

8 aılı•~ 
silah etmelidir ki .,, b'" k ,şı , 
lede bulunanlara 

8 ı1 bi! w 
ket makul ve bakh.:1 orJ""' 

Bu vaziyette, Amerı f~~ 
leri, eli silahlı, ka~•:;., be~ 
ve çocuk katleden·etl•'°,11 
sinin beyninde pa • 

İcab edecektir ! 1ı•"' 
b. ·sioe 

Demiş ye biç ırı 
mamağa başlaınıştrr-, oJI.-'' 

. 5 ytar• -~.ııl" 
Bu \azı yet 0 pt1Pto"". • 

adeta ~martarak, . deP ~ 
Ünyanın iç köyJeriO 1ı''it 
sini basmış idi; bU 01ıdO;~"' 
esesen delikanlı d~f o~, 
den 45 yaıına ka tl•I~~ 
Yıydırım orduıuY~diY~- -

varında barb •.• &1 "'"'' 
(Ar...-



e >t:A:::tt=-::t:~~.1~:ı-:A:~ri ~ S. Ferit eczacıbası ı:••·~~6lıdlırt1atııatııAA1••••••AA~ 

lhamra 2
T5. e713. ~ ~ Bütiin Türkiyemiz de büyük bir mevki ve şöhret kazanan .ızmırın hevecanla beklediği~ 

>+ ~ her yerden seve seve aranılan ızmir kokuları hiç şüphesiz 41 · • 

ı ~ ~ S. Ferit eczacıbası 1 ~resınde Milli Kütüphane sineması )ılı- • 
u.. e kolonya ve esanslarıdır. - ~ 

~Ilı • Bugün matinelerd n itibaren (r ~ Bahar, Altındamlası, Dal· ı ı 
trıkan d · · · '-'l k 'f ~ ~ Y · F 1 M h b ~ onanmasmın ıştıraKı e aş , vazı e ve )+ ~ ya, asemın, u, u a -

no
hneyecaanlı fne· dakmarhk. ada )t ~ betçiçeği, Unutmabeni, )+ ~ Senin için, Manulya. 

>ft ~ - Y ;;;i çıkan kokular 
~ r{ Nergiz Nuvar, Revdor 

)t ~ _F_e_r_it_. -------c;n ayet >+ ~Yakında çıkacak kokular 

~ ~ ~ ... ~.~.~.~~~~.~.~.~ı~ıu .. ~ı~ır..~~.~ ....... ~~~.~ 
A R b F ı lcan Parker Mı ~ bu ince ve yüksek eser-

el • .. 
(il._ 
fi 

1 .. Kluski sirki 
"Ytıc 0 

ert ay or - )+ 

1 

t'~ ler tabii çiçeklerden istihsal 
p a Çok giizel iki kısımlık ildve filmi ve yeni )+ ~ edilmiştir. Benzer ve ya-
~~nıunt J urnalda en son dünya hadiseleri ~ I (ti kın isimlere aldanmayınız. 

• 41 GELDi 1 Kültürparkta oyunlarına başladı 
GSEANSLAR: Her gün 18,5-21,5 Cumartesi ve 

ııı_.~laı·: 30, 40, r.o, c.o kuruştur_ ı+ j&~ S. Ferit 
'11ı1~ seanslarında fılim gösterilecek 7, 9,15 se- ~ [+] isim ve etiketine dikkat. 

ttııda tiyatro dolayısıyle filim kaldırılmış~ır. >+ (+] UMUM DEPOSU 

r~t ~~:r:~:r::r::r:.ıciPn::r::r:JR:~~fll ~ Hükômet sırası' Şifa eczanesi 
" günleri ilaveten 14,5 te fazla ~ir ıeanı 
=•••ıt11GI .... , ••• , ..... ~~ ..... 

~"- lllenler·n dikkat nazarına .. - .. ---------
'~:ki ilk ve Orta ve gerek Lisede okunan ve De ,_ BUTUN 

mikroskop gösterir ki 
... ~, .. 81

• lle~riyatmdan olan umum kitabların sat imasını 
1111 ~b~ıı Üzerine almıştır. TÜRKİYE 
ö dtt. s~" ~eyder pey kütübhanemize gelmekte ve satıl-

1 

.t 
.. ,111 

1 P~rışlerin müsaid şartlarla ve sür'atle gönder:le- ff ALKJ 
~.k~ rnuşterilerime bildiririm. 

+--~--· OllT•l'9A" AVllll.111 ----
NOllTA$1 

llıtt cadde i Kemeraltmda Mektebli kütübhane.si 
sahibi Abdullah No: 50 

Alameti farikası FİL BAŞI resminden ibaret olan 

"Türk çamaşır çividi '' 
ni kullanmaktadır. Bu çivid ile yıkanan çamaşırJar parlak 
beyazlığını muhafaza eder. Tamamen saftır. İçinde çamaşır
ları harab edecek muzir bir madde yoktur. LEKE ve DAL
GA yapmaz. Eski çamaşirları ... deta venileştirir ve uzun 
müddet nescilerini :nubafaza eder. 

Bu çi ı1id ile yıkanmıyan çamaşırlar beyazlığını kaybedib 
sarımtırak bir renk almaktadır. " Türk çamaşır çividi ,. 
suyun dibine çökmez bova kuvveti piyasada satılan diğer 

ECNEBİ MARKALI ve İSİMLİ çividlerden binkat hada 
iyidir. Ayni zamanda 11 Türk çamaşır çividi ,, hediyelidir. 
Senede iki defa size zengin eşyalar takdim edecektir. He· 
diyeleri alm<ı k için çivıdin sa rıh olan kağıdlarandan 1 O 
dane gdirmek kafidir ve size derhal bir bilet verilecektir. 
Her türlü millii nat ve hediyeler depomuzdan verilmekte ve 
toplan ve perakende sipariş kabul edilmektedir ... 

GÖZLERİN l\1UHA FAZA ~I ANCAK 
<< PERFA PUNKTUcLL >l 

Gözlük camlarile kabildir, her cins en ,ık ve Hflam 
gözlük çerçiveleri ve günt"Ş gözlül<ler; · fzmir Kemerılti 
Meserret oteli altında Nafız Gözgördüren saat Ye fl&lik 
evin".ie bulursunuz. 

i@~~~rı ~~~~~ :~~~m~~EBBB 

: Tilkilik 
~ 

""'"'~ ... ~:t:jt:tc:"* xxxxx~xx~R~:>. ~ 9 Eylôl Baharat Deposu ~ 
' Balcılar caddesi numara 198 telefon 3882 dir. Müracaat E 

Biçki yurdu müessisi 
Zehra Hasan , . , O O K T Q R İt ediniz. Bütün Türki)·e kadmlarımn kullandığı yalnız, tt bir çivid vardu bu da ~ Talebe kaydında baılamışbr. Hiç dikit bilmiyen ba-

b 4'. Kemal Tonay ~ · T•• k • •d•d• " ~ yanlora bir s~~nede çiçek yala boya fotfur kal>ilrtaia bi~ 
'lilk \ H ur çamaşır ÇiVi 1 lr a ki dikit öğretilir ve Maariften musattak pbadetnuM 

teriyolog ve bulaşık, salğın ~ ~ verilir. Dikiç bilen bayanlara ayrıca huıuıi makaı den .. 
._\~L. h. astahklar nıütehassısı )t TERZi h t k • ~ leri gösterilir. Altı ayda mükemmel makastar yetiftlri· 
~ ~ "''t H me me ZP ı ~~ lir. Muhtacı muavenet olanlardan ücret alınmaz , ....... "V 'tlhl ıstasyonu karııımdaki Dibek sokak başın- • 

"!11 t d 8 d .. atelyesinde en mütkil ı> e ıentl eri memnun edebilecek 'tL. "'t • ve muayenehanesin e sabah saat en ... 
~~t 6ya kadar hastalarını kabul eder. M Kemeraltında Hlikümet karş.sında numara 24 r-i derecede sipariş dikiş kabu~ edil~r .•e ha11r karyola 
l..~t ... ~den hastalara yapılması fizımgeleo sair AJ 1 t• h~ d be . I . S takımları satılır. Daha fazla ızabat ııtiyenler her ama 
~ "' ııı k • nıç ır yer e ŞU Si yo {tur yurda milracaat edebilirler. '4. ~~th.ı ı roskopik muayeneleri ile veremli hasta· ~ - ::±2!1.,, - _ ~ ~~ESEBaart~:a~.e«lıl~ 

---~::::.:·::~.r.::ülen Pnomoto~:ı:f:~·::;;- E KaryatasdBiçki ı o;:·o;·;:i;hAİi D~. M Şevki 1. 'ğur 
• ~ ~~:Y:::W: :Y::Y::Y::Y::Y:'.l::V::Y:)t ur u KAMÇI OÖLU • - v ~ 
!.~ ... t?ın müşterileri Ruhsar Hüsnü Cilt ve .. f enasül hasta- Dahili hastalıklar mütehassısı 
{,!~ "4 d kk ~lüessesesi lıkları ve elektrik Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuf. Haıtalanm 

1 ·~ı'ti"· .1 at nazarına Yurdumuı iki Sınıftır. Bi· teda\ isi her sabah saat d ... ~uza kadar ve öğleden sonra birdea 
t l ~Qı' •a:ı s k 1 d h d . d \ q'id it 'it'! on mo.daya muvafı l , sağ rinci sını yalnız terzilikle zmir - Birinci beyler so- itibaren geceleri a i muayene ve te avı e er. 
th 1 ' İa:rn.' şık yaptırmak ister .. eniı, iştiğal eder ve bir senede kağı Elhamra Sineması Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memdubun labrobl· 
't lld, (3ı )'Ne Alip şa caddesi sarrdflar terzi diploması verir. Birinci arkasında No. : 55 varı karıısında 36 numarala muayenehaneıiada. 

~'--'-brik 0
· da ( H ~SAN B A SR ) sınıftan mezun olanlar Kül- Telefon : 3479 ( Akciğer, karaci~er, kan hastahkları kan&ızlık, uyiflls, 

b• ki •••na d'kd' · · F' J t·· b k J w d t d"k k lb b 1 ki 'd b k b-b k b tal klan J -g ~ "t A. ı ırınız ıart ar gayet ehven olup ur a an ıgınca a as ı a asta ı an, mı e, arsa ve o re aı ı 

ı,~~ lir, ~ber Baruh ) kuma~larının en iyisinden 2 edilerek arzu ettikleri yer- Kunduracı ~~ m~~~ 
\.'-~S>ııa, .. , provalı 24 lıradır. de yurd açabilirler, ıkinci Ve tacı·ı·lure tootan ~ TAYYARE sı·neması TEf;Eıs'ıON 
~t '" Sı.Yı çulakı bir provalı 10 lira 2 provalı nezaket sınıf tatbikat sınıfıd.r. Bu " ~ ~ 

d n aıüşterilerimize bu fır.satı kaçarmamalarım smıfa devam ihtiyaridir. Bu ve perakende satış * Bu hafta iki şaheser film birdea 
sınıfta terzilik pratik şekilde M h " il · · B 1 ~ ---------·---------

Dikkat 
~ ~ ... 
._ •rı.ı :~~•aıızda son sistem sihhi, fenni 
~. Pclo~ı e, hamile, böbrek düşkünlüğü

\/ ~~I u Pdotsuz lastik korseler. 
t'PI,, S S ve FLEBiT için lastik ço

l'GJ .... 1 ~00 moda tuvalet korseler. ,. "a t'k ••ttıta I'( 9 1 SKANDAL korseler Son 
t)..• ~ .. le k A.SIK - BAGLA 'il ' ;"-'rl:ın korseleri - sutyenler hazır ve 

•ı.rı • Yapılır. 
l<antarcılar No. 2 3 lzmir 

S, C>, AŞtiR , 

ilerletilir. D terem muşter er1mız u - ~. 1 - çı·n Prensesi 
varda yeni ve asri yaptır- ~ 

Sun;i çiçek, makine ders- mış olduğumuz kahb fahri· ~ Kate de Nagy ve Pierre Blancbar'ın temıil ettikleri 
lerile S:lka ve fosfor boya- kamız da zamanm en ıon r!1 fevkalide eaer. 
ları ve kadife kabartma ders erkek ve kadın modelleri ~ • S f • 
leride gösterilir. Yurdumuza havi ve ayakları zarif gös- g 2 - B!tmemış en ODI 
devam eden bayanlar san- terek fenni surette yapılmıt· ~ Umumi-arzu üzerine tekrar edilecek olaa Ma-tba 
atın bütün inceliklerini öğ- tır. Kerestelerimiz gayet E Eggertb'in temsil ettiği ve• Franz Schubert'in •tk •• 
renmekle beraber kendi eli kuru olduğundan eskiyinciye S bayatını gösterir ŞAH KSERLER ŞAHESERi. 
ile kendi zevkine göre az kadar formasını ve zerafetini 8 Ayrıca : Paramunt Jurnal 
masrafla cihazlarını ~ aryola muhafaza eder. ~ FıATLAR: 30 40 50 KURUŞTUR 
takımlarına varanya kadar Bulvar : Yeni müzayede 

E. yapmak kabiliyetini elde bedesteni arkasında Kemal- ~ 
ederler. paıa bedesteni ittisalinde a 
Adreı: Karataı trıuıı••Y numara 15 şübeıi araıta 9 

caddeli numara 33~ jnkilib .numara 87 • . . 

Seanı saatleri: Hergiln lS - 17 - 19 - 21,lS. Camu
teıi ve pazar pnleri 13 te ill'fe ıeau 
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Behşet Uzun 
gazete,·ilere 

ziyafeti 
Fuar komitesi ta• afından 

dün akşam gazeteciler şere· 
fine Fuar gazinosunda mü
kellef bir ziyafet verilmiştir. 
Ziyafette şehrimizdeki bütün 
gazeteciler, Vali Fazlı Giileç 
ve Avni Doğan ve şehrimiz
de bulunan güzide edib fs
mait Habib hazır bulunmuş
tur. Ziyafet gece geç vakte 
kadai samimi bir hava için-
de sreçmiştir.. • 

Yeni Posta Ve Telgraf 
Teşkilatı 

Tasfiyeye kim .. 
ler tabi olacak! 

1 Kanunusani 937 de tat
bika başlanacak olan yeni 
Posta ve Telgraf teşkilatına 
göre mevcudu 13 olan Baş
mfidüriyetler kaldmlarak 62 
Meakez müdürlüğü yapılmış· 
br. Diğer Şube müdürleri de 
Şeflik ünvanıni alacaklardır. 
Merkez müdürleri beş sınıf 
üzerine taksim edilmiştir. 
Baş müdiryet mıntakasırrda 

50 kadar memur tasfiy~ye 
tabi tutulacaktır. Maaşları 16 
ve yaşı 55, maaşı 17 yaşı 56, 
maaıı 20 yaşı 57, maaşı 22 
yatı 58, maaşı 25 yaşı 59 
dolduranlar tasfiye ve teka· 
6de sevkedilecekler arasın
dadlr. 

Surive'deıı 
gelenler 

f:uar münasebetile Filistin'· 
den lzmir'e helen seyyahla
rın miktan · bıne yakındır. 
Mısırdan da bazı ziyaretçiler 
gelmiştir. 

Manisa ve 
Malatya 

Pavyonları hakkındaki in
tibalarımızı Pazartesi nusha · 
mızda okuyunuz. 

Karşı yakada 
Şehir sahil gazinosunda 
mevsinı sonu bir veni-., 

lik ve faaliyet 
Tath sesi ile bütün İzmir 

ve Karşıyakayı teshir eden 
bayan Fahireden başka Is
tanbulun en çok sevilen yük
sek sanatkarlarından meşhur 
muganniye bayan Necmiye 
ve kficük Safiyenin ve meş
hur kemançe AJekonun oğlu 
Paraskonun ve Türkiyenin 
meıhur pançosu bay Şevke
tin iştirakleri temin edilmiş
tir. Yüksek bir sanat gecesi 
yaşamak istiyenler Karşıya· 

kaya · koşsunlar. Fiatlerde 
mühim tenzilat vardır. 

Satılık atlar 
Basmahanede biçakcı ba· 

nıDda satılacağını yazdığı
mız Aarb atlarının sahibleri 
Fuar münasebeti ile aldıkları 
biletlerin müddeti bir kaç. 
ınne kadar nihayet bulaca
tından bu atları almak isti· 
7enlerin biran evvel mezkur 
Uila mBracaat etmelerini ··--·- ..... 1•••·7• ederiz. 

tff.ilua 5 .. i J 

Alman-Rus münasebatı 
kesilecek mi? 

lstanbul 19 (Özel) - Son günlerde ,Rusya ile Almanya arasında münakaşa ve mücadele 
iki devletin harici siyasetinde derin akisler yapmıştır. Rusya Almanyadan izahat istiyecek
tir. Cevap vermezse iki devlet münasebatı kesHecektir. 

----------- -- 00 .. 00--------------
• • 1 

HITLER RUS YOLILE KARA- Hamdi Aksov 
DENiZE iNMEK iSTiYOR 
---------~··----------

Almanya Fransaya 50 sene 
müddetle bir şey yaomıyacak 

-----------------0000 
Romanya İtalyaya, Yugos]avya Almanyaya, 

Çeklerde Rusya ya, temayül ediyorlarmış 
İstanbul 19 (Öze) - Hit- Almanya -Fransaya teminat 

lerio son nutukları dünya vererek Fransız hudutlarının 
siyasasında bü}'ük değişiklik- 50 sene müddetle taarruzdan 
ler yapmaktadır. masum kalacağını biJdirmiş-

Bir İngiliz gazetesi Hitle- tir. Bugünkü Avrnpa siyase-
rin bir Rus mucadale ve mu tinde çok büyük degişiklik-

lere intizar edilmektedir. Pa-
harebesinden sonra Ukranya riste çı\can Jurnal gazetesi 
yolu ile Karadtnize enmek Romanyanın Italyaya, Yugos-
siyasetini ta.kip ettiğini yaz- lavyanın Almanyaya, Çekle· 
maktadır. rin de Rus ;raya te111ayü! et-

H.tlerin tehdid ve ateş melde olduğunu haber ver-
dolu son nutkundan sonr_!:l. mektedir. 

Macaristanda· seylap 
Budapeşte 18 (Radyo) - Seket havalisine yağan şiddetli 

yağmurlardan Tisa nehri taşmıştır. Bu havalide O'l kadar 
köy su altıdda kalmıştır. Birçok hayvanat boğulmuş ve 
sular götürmüştür. Hükumet lazımgele yardım ve tertibatı 
almıştır. 

Tuna üzerine ·bir köprü 
kuruluyor 
\ 

Belgrak 17 - Romanya münakalat bakanı Yugoslavya 
münakalat bakanile T "Da üzerinde bir köprü kurulması me
selesini görüşmek üzere buraya gelmişlerdir. 

Müdhiş bir ya{[mur ve bir 
sel felaketi 

Nevyork 18 Teksosta şiddetli bir yağmur neticesinde 25 
bin kişilik bir şehirde 300 ev yıkılmış ve 200 sular altında 
kalmıştır. Hasar bir milyon dolardır. 

Tuna Akdenizle birleşiyor mu? 
Peşte 18 (Özel) - Yenişehirden bildirildiğine göre Tu· 

nadan Akdenize büyük bir kanal açılması hakkındaki tetki
kat son safhalara gelmiştir. Balkan hükumetleri bir taraf· 
tan yaptırılacak olan bumuazzam kanalın keşfi yadılmırbr. 
Kanal Romanyadan başlıyarak Yugoslavya ve Yunanistan
dan geçerek Akdenize enecektir. 

ÖLEN DİRİLİR Mi? 
- · --------- ----

Amerikada bir aktör öldü 
d• ·ıd· ' ve ırı ı ..• 

Budapeşte 18 (Hususi) - Ame•ikada büyün bir şühret 
kazanmış olan sahne aktörü Gvrdon Kngsley gt-çen hafta 
Eikagonun Jeffersan Park hastahanesinde ölmüş. Fakat 45 
dakikahö. bir ölümden sonra tekrar dirilmiştir. 

Hastanenin bütün doktorları tarafından yapılan muaye
nede ölü olduğuna karar verilmişti. Dirildikten sonra birçok 
muallim doktorlar tarafından tekrar yapılan muayenede kal
bin ve sıhhatinin yerinde olduğn hayretle göıülmüştür. 

Fransız grevi nihayet buldu 
fabrikalar boşaltıldı 

Paris 18 (Özel) - Grev nihayet bulmuştur. İtilafa göre 
bir Teşrinevvelden itibaren gündelikler yüzde altı artacaktır. 
Amele ile patronlar arasındaki itilaf tasdik edilmiştir. Fab
rikalar lahliye edilmiştir. 

Neeüs Lahev divanında 
lstanbul 18 - Habet imparatoru Londranın en mühim 

avukatlarının delaletile Lihey adalet divanına müracaat et· 
mittir. 

istanbul 18 - Istanbul 
çiçekçiler cemiyeti dün bir 
toplantı yaparak, İzmir say
Javı Hamdi Aksoyu cemiye
tin fehri reisliğine seçmiştir. 

• 
Iran şahının 

yatı 
Budapeşte 18 ( Özel ) -

Hollanda da İran Şebin Şahı 
için yapılan Yat bitmiştir. 
Bu Yat iki milon liraya mal 
olmuitur. 

~ ..... -+ -
•• 
Uzüm 

satacağız 
Sovyet Rusya'ya lzmir'den 

mühim mikuarda kuru üzilm 
sevkedilecektir. Sovyet mü
müssiHeri, temaslara haşla· 
mışlardır. 

Boş çuval 
Boş çuval buhranmı gider

mek üzere 80 bin lngiliz lira
lık çuval mübay~ası ıçın 

iktisad Vekalc:ıine tahsisat 
Vekaletince tahs sat veril
miştir. -·-
Tan diyor ki: 
- Baştarafı 1 incide -

eğilmiyecektir. 8. Hitlerıden 
elbirliği poJitikasına güveni 
arttıracak bir hareket bek
leniyordu. Şimdiye kadar bu 
hareket yapılmadı. Belki 
Führer bu meseleyi hususi 
bir surette ortaya koymak 
niyetindedir. Bunu beklerken 
Sovyetler Birliğine karşı 
şiddetli bir hncuma şahid 
olduk. l'ez şudur: Rus teh
likesinden bahsedilirken Al
manyada bir harp psikozu 
uyan ... ırılrnak istenmiyor. 
Çünkü Almanlar komünizme 
muvkaveroet edecf'k ı. adar 
keddllerini kuvvetli hisset
mektedirler. Führer, Alman
yanın iç. emniyetini temin 
ettiği gibi, dış emniyetini de 
garanti etmeyi lüzumlu gö
rüyo ı. fşte iki senelik asker
lik müddeti bunun için ka
rarlaştırılmıştır. Onun için
dir ki Almanya şimdi h "!m 
içerden, hem dışardan ken
dini emniyette hissetmekte
dir. Eğer hal böyleyse, yani 
Almanya kuvvetine emins? 
hiçbir tehlikeden korkmıyor· 
sa neden Moskova hakkında 
bu defi edası kullanılıyor. 
Neden Almanyanın tek ba
şına yıkınaya kafi geleceğın
den emin buJunduğu bir teh
Jiheye karşı bütün dünya 
davet ediliyor? t Burada açık 
bir tez.ad vardır. Almanya 
hak!katen samimi bir surette 
sulhu istiyorsa teçavüzi ka· 
rakteri aşikar olan bu silah
lanmalara, bu kılıç gürültü
lerine ne lüzum vardır? 

Donanm~nı ız Malta, Pire 1e 

Seliniği ziyaret ede~ek.~ ... ~ 2~ 
lstanbul 18 - Maltayı. ziyaret için Akde~ıze tçede~ 

olan donanmamız, dönüşte Yunan limanları 11 zıyare 't15:L 
ve parlak merasimle karşılanacaktır. ği fC ~(ı\1 
Donanmamızın Pire'den sonra Selanik'e de gi~e~:o doi' "-.._. 

donanma erkanından mürekkep bir heyetin, Atatur Fı 
duğu evi ziyaret edeceği bildıriyor. .. . 

işte·•• d 1 ~ 
Dün Şükrü Kaya bulvarın· bu hı•ç o}Jt18b!,jtl h .. Q 

d;.ki Mehmed Nuri ve şüre- ·ı ''« 
kası Selamet kutu fabri"a- Yaş üzüm ih~~clı ı0•b'. 

Yan2ın 

sanda yangın çıkmış ve tava- ticaretimiz ve üzuıııı bit it%: 
nın 8 metrelik kısmı kamilen müz namına efzeıll,bi g6 
yandıktan sonra söndürül
müştür. 

Fabrikanın umumisi 23500 
liraya sigortalıdır. 

Avni Doğan 
Avni Doğanın Kastanıoni 

vaJiliğine tayini hakkındaki 
emir dün gelmiştir. Avni 
Doğam yeni vazifesinde mu· 
vaffakiyetler dileriz. 

Kavun, üzüm 
Gelecek sene yaş meyva

larımızı Avrupaya kolaylıkla 

sevk ve ihracı içi tariç buz
lar depoları olan vapurJar 
satın almağa karar vermiştir. 

Yunan 
tütünleri 

Kalite itibarile bozuk olan 
Yunan tütün rekoltesinin 
son yağmurlardan daha faz. 
la müteessir olduğu bildiril
miştir. ---oo---

Bunu anlamış gı ~I 
- ~~- l nuyoruz. yaş ISY, ~ 
Fakat nedense:· b•tl•dl', tr , 

hanlarda çürümeg'e, d0fO~' &d tıs 
dan içraç tedbirler• af . ~ ~ 
mıyoruz. b•bct •ti8 

17-9 936taribli sa lıflor? -l h 
1 "ı • '· ~· ~, ı:ıa 

gazetede ., şu baş ıf ,~uol•~, 4~1ll "Yaş üzüm ~e tkilı e llıişt• 
mızın ihraç. işlerı te , ır 
1. ~O' !. A.. 
ıyor. 11 yı o "'*k , 
Başlığ1n altında ya~~fıııı ~ ~'~t kçi 
mağa lüzum uok.. . aıetl. ~' . 
üzüm d ..: artık benırıJb g~' ~· t F 

ca a tııı 
de bua tetkikat. a , lt ~ 
cek sene için oıı ? ·ıı:ıde b 1~1tıış 

Her sene Lu oıe"51d11y•'~ t-tıııi 
d " ııı ı.ıe~ ~· tetkikatın yapı1 ıgı eçtİ' ~ 1Y~s 

Fakat mevsioı g uı· ~·ı''dlıt 
d tuyor it• ı d'• 

sonr biz e unu defrill' ~ ~ 1ii 
işte bu olmadı . ar~~ de b 

bu şekil faaliyet bıÇ Y ~ b-ı 

Tülbeııt ı~:t tk 
1 ~ 1 h·· 

Kaçakç~ !. -4'. ,• 1
•: 

Tülbent kaçakÇ'!1~~ f e~ 
dan verilmeme~ ~~~rell ~!.A' 
evvel ayından ıtı ge"· 
depolarının harıçte;ofil ~ 

Müstesna bir mekte oıdukı~r1 ıd 1 e b''I 
leı i paket halıode ·yece~_., 
bir metroyu geçııı•1,,, ır 
Bu tamim alakadar 

san'at ve 
müzik günü 
Bugün saat 16,30 da Fuar 

gazinosunda ~İstanbuJ Kon
servatuvarı:;: muallimleı inden 
şehrirnizee bulunanları tara
fından verilecek olan konser 
Musiki severleri pek haklı 
olarak sevindirmiştir. Bir 
bayii zamandan beri İzmir 
Müsik merakhlaeının hasre
tini çektik eri ciddi ve iyi 
musiki dinlemek fırsatını 
kaçırmıyacakları şüphesizdir. 

Geçen kış mevsiminde İs
tanbulda konservatuvar or
k" strasını büyük bir liyakat 
ve dirayetle idare eden Ce-
mal Reşidi Piyanoda bu 
konserlerde Solist elarak 
çalau Ferdi Von Şitatzeri 

yine piyanoda, Ali Sezin 
Kemanda Ekrem ITektaş 
Viyola ile görecegiz. sene
lerden beri Tür ki yede :san' -
atlarında hakkile iştihar et
miş olan bu artist ere yine 
kooservatuvarıu Klarnet ho
cası ve Istanbul şehir ban
dosu Müdürü Cemil ve 
Kontrobas hocası Klazer 
refakat edebekler. Ayrıca 
bu sene mezunlarından ba
Hadiye Violonserile konsere 
iştirak edecektir. 
Proğramda Mozartın bir 

tiosu ve Schubertin Anintetti 
görünüyor. Bu son parça 
Die Torelle (Ala bahğı) na
mını taşıyan bir şkheserdir. 
Zannımıza kahrsa bu eserler 
şehrimizde ilk defa olarak 
dinlenecektir. Pı ogramdaki 
soloların yanmda yeni Türk 
Musikisi mektebini h msil 
eden Cemal Reşidin bazı 
küçük Kompozisiyonları ay· 
rıca konsere cazibe vermek
tedir. 

liğ edilmiştir. 

Hukuk • 
Fakültes~ ei' 

· ın ıP ..t.~ 
Hukuk fakültesıo 111S11~İI ık•' P' 

dört seneye \aıı de (f' 
\JçÜncü sınıftan .. 5111ıf• 1, alınarak dördüncu jrt'e~ ~· 
rilmiştir. Bu sene ~ o~11 

hukukta dört sen 

caklardır. • • Jlit' 
Mussolını v 

··ı~ )(9 ~ ler mu a.; b~'ı 
M sohO '"'". Be-rlin - us . ı•ı 'J' 
H'tfer• at"' sonlarında 1 gör f.' 

edecektir. Bu ·oitı ~' ~( 
Avusturya nıeseJesı ,ııt•'j,l 
tı.ım·asına abd~!ı:::tt• !i, lt., 
nı · zamanda ınu 1'' ılfl '{l 
. A turyaı ;t ~ 
ltalyan, vus oJonY~ AJı h.. 
Bulgar hatta P JJ>etl I"" "q 
kının muabedena ~fl l· 
ediJec~lektir. ı.tı'JJ" ~~~ 

• .. ~\ t 

ispanya 1;ııcide:.; ~t,b ~ 
-Baştarafı 1 peYl1 6r" ~ti llt 
Londra 18 - bere i~l )' & 

d.... ba ·ıe I~ t~ 
grafın ver ı~ı 8018 ıı:ıı oı~'...1 ~~ 
Molaga şehrı t dit· ,. iP' t aıil 
dudların elinde 11111'" t•i il 

. d bU 't J~ )\ 
olarak şebır e .. 101 ;ş~1 ~("!_ t, 
kişi kurşuna dııı tePı11 ,,-f~ ttı~ 

Yine ayni gaıe 15 '~f' ~t~ ~ 
··re · f f" l "'ı ği habere go ;si 'reji ~, 

İngiliz harb geJJ>df'r l~Pl 't'~ 
sularında veya tıdıt· 1#9' t~~ 
larda bu]uoınuk d•b' i~'I ~ ~ 

t eıt • t 
yada vaziye ;rde 1 ,, , ~,1 ' 
fenalaştığı uıkd. 1'"rt ,ıı- ıtt 
mülteci akınını dbirle' ~· 
. . .. Jii te J•- \tt. ıç.ın her tur dır· ıs"~~ " 
mış bulunıD3kts Jıd"'~ ~ li~ 

Akdeniz fjJost.l,li~e ti~ ~it~ 
amiral DutleY kr ;yeti ııl'~ 'ti~ 

• • • 1 "'ı rd' )-~ gemısı 1 e "ıet" "lı 
tetkik etınek u 
gitmiıtir. 


