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F' r-,·-ın--s-a--d-a_H_i--=tl==e==re=====m====e===y==d===a===n=====o==k==-u-m-_a_g_v a-başladı 
~il Blum, Fransa sulhu ko
tnasını bildiği kadar harb 
~~~~~diyor 

~ ~UDAFAA B-"KANı iLAVE EDiYOR 
rl'ıl --- •oOO•• _ 
, sııJar t ı b. .. d h J. J ijdar · ın eJK ır vncu a ın(ıe Ytn-dla nnı 
~,,. aa edece]derini <;kıldan çıka~manıalıdır 
~.~.~O ~~adyo) - Fran- 1 s?ylemi!tir. Bakan demiştir 
C- b·ckıh Lr;on Blum kı: Aksı takdirde bütün Fran· 

~t ~_nutuk söyliye. ek sızlar tek b~r vücud gibi 

~~ ~tı u · memlekülerini müdafaa ede-
~ j,.· Panıa sulhu koru- cekJ•-!fıni kimse aklmdan çı-
b.... "'il l' . d 
~·~. li e ır4·,z en geleni ~armamalıdır. 
•~ r;- ctsıınJarımız 15 Ey-

~llı b~:sa.~Ja ihtilal çılr_4_ l 
:.,_.iı " ahr~ylediler b•:ı tarih 

~ ıç b' itt' ır ŞP..:y zuhur 
~) it, 

~ '•etı,... .. 
-l.ı~ht\lr ~zır.1yegane gaye· 
~~ltıiz ... ~ulhu korumasını 
~. b· . kadar harbetmesi

~ ~ •lıriz. 
)tt ~diy d . 
~ tk c e bır natuk söy-
~ ~-k •ulhun korunması 
• tehb

6
1hetinin son bir de
biiste bulunacağını LEON BLUM 

f . -~ iSPANYADAKi VAHSET 
Ç\ ~leri oyuyorlar, elleri par 
~1Yorlar, diri diri yakıyor-
. lorı~e duvarlara çiviliyorlar 
.. ~tllc:d~a 20 - " Deyli Meyl,, gazetesi ispanyadaki 
~ ... ~er hakkmda tüyler ürpertici malfımat ve mek

'" Una gpre, Corio Del Rioda Nansyonalistlere -... .t kadıu ve erkek alfabe sııasiyle kurşuna dizil-
'-.tıt:• Ya~ılmıştır. 

~lııııa i'Uerada esir düşen tayyareci Medina'nın gözleri 
'-li'-eı' \1e. ustura ile etleri parça parça edilmiştir. 

l>İıh "• tıvarında biryerda nasyonalistler dolu bir 
l'tıate:~e~e içinde hepsi ölünciye kadar hapishane 
it ~o"~:rı~dan içeri dinamitler atılmı~hr. 
~~tııı nt.nede 20 kadm çırılçıplak soyulduktan sonra 

tek d~ geçilmiş ve sonradad Üzerlerine benzin dökü
A. ltı d' • , <'\lıtıe ırı y akılmışhr. 

~llı\111 nraienoda 30 çvcuk kadın ve erkek hapıshane 
~ be u~ dıvarlarına çivilendikten sonrn keza üzerle

tızın dökülmüş ve ateş verilmiştir. 

1~ t PttO_:ruiş .. ~!~. _F ACiA 
"-~ il\'yare havada ça ... pıştı ve 
~··!~ur tavvareci Blak öldü 
,, .. , ~ '1 20 (A.A) J 
~. )'tıı elburn ha 
"bıı •tıın 1 · b' ~I t t, ga ı ı 
h &ı,~ >'Yareci Kam 
''tt , Sp k , 
~ e e tay-
t ~,l,ıı ltıcydanından 
'ti , ltken 
~\t •it b tayya-

' •tk, b' t\I , .. ,, ır tay 
,.. ltıd 

\" ltıtı a vukua 

~'iııd '•derne e .. ne-
l'"' ~ l 01rnüştür 
~t Otıdr J . 
~ ht1 a ohans 
~ '~ .. fltıa iştirak 
~ \iıer 

'~•-))ate ~ olduğu rcr.......,...__ 
~· -. id· Yı kullan-

\ · Vehiu paşa 
Kudüs ·e 

r= 

Kud:.:s 20 (Özel) - Habeş 
kumandanlarından Vchip pa· 
şa Hicazdan Filistine gelmiş

tir. Vehib paşa "n nereye 
gidect- ği meçhuldur. 

YAŞARA 
-- C>••-· -

4 hin liralık ev 
alınıvor 

İstanbul '.lO - Bertin olim
piyadlarında güreşlerde dün 
ya birinciliğini kazanan d -: · 
ğerli güreşçimiz Yaşar' a ls
taD bul belediyesi 4000 liraya 
büyük ve ğüzd bir ev satın 
alınıyor. 

---oo---
KOMÜNISTLER BALODA 

DANSEDIYORLAR 

Ortaya bir 
bomba atıldı 
BiR ADAM BOMBAYI 

YAKALADı VE FIRLATTI 

ziyatı büyüktür 
Gunel 20 (A.A) - Genç 

komünistlerin Sen Mari : de 
tertib etmiş oldukları bir 
balo yapılırken meçhul bir 
şahıs balonun tam orta ye
rınde bir bomba atmıştır. 

Baloda ikiyüz çift bulunu
yordu. Dans eaenlerden biri 
bombayi salonun dışlna at
mıştır. Vukua gelen infilak 
mühim maddi hasarlar do~ 
ğurmuştur. 

----~!-
Titülesko 

,, ı. Kutub seyahati yaparken ölen VILLI POST 

~~:ıizm aı;;hindeki miting 
~ ~ti.,, 

20 
...... Büyük bir komünist alehtarı miting tertib 

'" ntlirı d bıa işçinin iştirak ettiği mitingde, komünist· 

()Jünı düşcğinde siya
setle u ö-raşivor 

~ .J 

San Moriç 20 (A.A) -
Titüleskonun sıhhi vaziyeti 
hakkındaki selah d evam 
etmemiştir. Öğleden sonra 
doktorlar üçüncü bir kan 
nakli ameliyesini lüzum gör· 

tthrblinyaya şamil olan tehlikesini ve ispanyaya 
1 •ta tebarüz ~ttirmitlerdir, 

Ne teJ1id v~ ne dete zib edilmiyen bir haber - - ---------•• .... 00 ...... 
içbakanımız Ş. Kayanın 
Cenevre daimi murahhası 

olacağı söyleniyor 
Başvekilimizin 

.., 
pacagı 

lstanbul 20 (Özel) - İtal· 
yan gazetelerinin verdiği ına· 

liimata göre dahiliye vekili 
ve parti genel sekreteri 
Şükrü Kaya, Türkiyenin mil· 
letler cemi yeti nezdinde da
imi murahhası olacakhr. 

Dahiliye vekaletine ve 
parti genel sekreterliğine de 
maarif vekili Saffet Arıkan 

ketirilecektir. 
Belgrad radyosu da bu 

hleri t yid etmekh dir. 
D~hiliye Vekilimiz Şükrü 
IKaya elyevm Hariciye Veki
i,limiz ·- Tevfik-Rüştü ArasJa 
ısbirlikt-;- Ce~ede bulun:-

----·· 
Londra, Paris ve Atinada ya-
temasların mahiveti 

Dahiliye Vekilimizin deği
şeceği ve yerine Saffet Arı
kan 'm geleceği hakkında 

eçnebi kaynaklarından gelen 
bu haberler henüz ne teyid 
ne de tekzip edilmektedir. 
Bu itibarle ihtiyad kaydile 
telakki edilmektedir. 

Başvekil ismet lnönü'niin 
Londra seyahati iki haftaya 
kadar başlıyacaktır. Türkiye 
başvekili Londradan dönüıte 
Par' se uğrıyacak, Baıvekil 
Leon Blum ve hariciye na· 
zm lvon Delbos'Ja mülikat
lar yakacaktır. Bu mülakat· 
larda Türkiye - Fransız siyasi 
ve ticari münasebetlerile 

eBalkan Antantından Türki· 
yeye düşen taahhütler mese· 

-- Sonu 4 üncüde --

!SKEND RUN VE ANTAKYA' Yunasinta~da ko~ü------ - = 1 111zn1 ınucadelesı 
Bu iki Türk yurdu için Pariste Yeni kanunda 

müzakereler yapılacak çok ağır hü-

• 

hariciye nazırile görüşecektir. 
Bu müzakerelerin iyi bir ne· 
tice vereceği umulmakta ve 

bugnnlerde müspet malümat 
ahnroası beklenmektedir. 

Istanbul 20 (Özel) - Su
riyeye istiklal verilmesi esa
sile Fransa - Suriye arasm
da bir muahede imzalanmış 

olmasına rağmen lskenderun 
ve Antakyanın vaziyeti hak
kında hala bir haber alın
mamıştır. 

müşlerdir. Hastanın etrafın· 
kilar yeniden endişeye düş
müşlerdir. 

. Titüleskoya serom aşılan· 
mıştır. Hastanın sıhbatında 

hakiki bir iyilik görülmekte
dir. Hastanın ağırlığına rağ
men Titülesko idrakini kay
betmemistir. Milletler Cemi
yeti hakkmda malumat iste-

* mıştir. 

son malumata nazaran kümler var 
elyevm cemiyeti Akvam mec-

~lisleri içtimaına iştirak içın~ 1 

Cenevrede•-bulunan Hariciye 
-V~ilimiz Tevfik Rüştü Arasl 
~nlerde Parise giderekl 
aSuriye -;;ahedesile muhtar 
'bı';.-Tdare verilmesi Fransızlar 
• tarafmdan daha -evvel kabul 
Gedilmiş ol~ Iskenderun ver 
i"Antakyanın bu muahedeye 
rnaraTı'" alacağıTaziyethak-; 
kında Fransız Başvekil ve 

Sonbahar At
1 

il 

Koşuları 
Sonbaher at koşul-a-rı_d_ü_n_ 

Kızılçulluda başlamışbr. Ko
şuyu büyük önder Atatürk
ün hemşereleri bayan Mak
bule yanlarmda Fazlı Güle-

- Sonu 4 ündüde -

IMETAKSASI • 

Atina 20 (A.A) - Resmi 
gaze~e komünizm aleyhinde 

- Sonu 4 üncüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----~~~~----0000~-~---------

Karşıyakalıların Dilekleri 
lı.TAI apur, tren, tramvay gibi amme hizmetlerini ifa eden 
l.JU müesseseler, seyrü sefer tadfelerini, hareket saatle· 

rini tanzim ederlerken halkın işçinin ihtiyacını göz önünde 
tutmağa mecburdurlar. 

Karşıyaka okuyucularımız sabahları Karşıyakadan 7,52 de 
kalkan trenin 7,30 da kalkmasını istiyorlar. Sabahleyin bu 
saatte hareket edenlerin çoğunu işçi ekseriyetini teıkil 
ettiği için idarenin bu dileği nazarı itibare alacağını, iıçi ve 
esnafın saat sekir buçukta işleri başında bulunmaıı temin 
edeceğini ümid ederiz. Halk bunu istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
• c••=• ... 
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MORFİNLE 

ÇILDIRAN 
Y•zan: K~R2~N2ıNALI ADAM 

Kafaları çektik kumral 
kadınl birlikte sızdım •• 
Dokuz! diye açtım. Bu ı 

sekize dokuz çıkarışım t-ü· 
tün salonu allak bullak et
mişti. 

Şansım çak yerinde idi. 
iki yüz liraya birden saltır
dım .. Kaybeden herif takın
mıştı. Büyük bir heyecenla 
vole: 

- Banko! dedi. 

Salonu gene s ssizlik kap
ladı.. Herif heyecandan tit
reyen parmaklarile kağıd· 
ları tuttu. Baktı ve: 

- İstemez ! Deni.. Her 
halde ya altıya ya yediye 
yatmıştı ... 

içimden, bu fena haber 1 
Dedim.. Galiba bizim 200 
lira gidiyor ....... ağıdları açtım .. 
Bir de ne göreyim bir papas 
bir oğla .. Yani sıfı... Bakara 
Iisanile bu iki kafa ile ne 
yapabilirdim .. Tabii bir kağıd 
istedim .. Bir sekiz gelmez mi? 
Herifin iki yüz Jirasınıda 
aldım. Bir iki dakika içinde 
tam 400 lira kazandım .. Der· 
hal paslamen yaptım .. 

Etraf .mda pervane olan 
garsona viski ısmarladım .. 

Yanmmdaki kumral kadın 
da mütemadiyen oynuyordu. 

Arbk sabah yaklaşıyordu. 
Büyük bir tomar halindeki 
paraf arı cebime yeı Jectirdim. 
Kazancım bin liradan fazla 
idi. Kafam uykusuzluk, ko
kain, v.ski ile berbad olmuş
tu. Koluma civelek kadmı 
taktım ve kumarhaneyi harp 
meydanında zafer kazanmış 
bir kumandan gururuyla ter
kettim .. 

Hey yarabbim bugüne bu
gün cebimde birkaç b n lira, 
knmral bir kadın odamda da 
beni :benJiyen bir Margari
tim varı .. 

Kumral kadın artık benim 
olmuştu. Kendini iyiden iyi
ye bena vermişti. 

Ayrı bir oda açtırdım. Mü
kellef bir sufrn k urdurd uro. 
Şampanya içiyorduk. Şam
panya böyle sabahları ıyidir. 
Sarhoşluğu açar. Kafaları 
iyiden iyiy~ çe;ktik. ve kum· 
ral kadınla kucak kucağa 
sızdık.. 

Uyuya kalmışız. Sabahle
yin büyük bir gürültü ile 
uyandım. Mugarit somuş so
ruşturmuş biziın odayı bul
muştu. 

Dün akşamki kavğanın daha 
müthiş faslı şimdi başlamıştı. 
Margarit kumral kadının 

üzerine çullanıyor ayağından 
çıkardığı ıskarpinlc kadının 

kafasına gözüne rast gele 
vuruyordu. Bana da bir kaç 
dane tukat yerleştirdi.. 

Odada büyük bir hengame 
hüküm süruyordu. Ortalık 

bir barb meydanına dön· 
müştü. 

Bu esnada kapı vuruldu 
bir garson girdi .. 

- Pardon ! Dedi. Yanı
nızdaki odadaki müşterileri· 
miz. Uykudan uyanmışlar .. 
biraz sessiz ... 

- Olur olur ... Dedim. 
Ve güç1ıalle kavğ·acıları 

yahşhrdım. Şu anda iki ka· 

dın da hıçkırıklar arasında 

derin derin soluyorlardı. 

Bütün hırzldrını göz yaşı 
dökrek almağa çalışıyorlardı .. 

Dedim ki: 
- Niye ağlıyorsunun .. Be

ni neden paylaşamıyorsunuz .. 
Sustular .. 

- İkinizede bakacağım .. 
ikinizde benim metresim 
olcaksmız .. 

- Nasıl olur? 
İkisi birden bu suali sor· 

dolar.. Gülerek cevab ver
dim: 

- Pekalğ olur. Her iki
nizede ayni parayı verece
ğim. Ayni elbiseyi vereceğ m .. 
Kordonda ikinize ayrı ayrı 
birer ev tutacağım.. Benim 
iki evim olacak.. istediğim 
zaman senin, istediğim zaman 
ötekinin olacağım. 

- Bırak alay etme ... 
( Arkası var) 

~!!!!!'!!!!~~~!"'!!"!'~~!!!'!!!!~~ 

Baytar direk
törlüğündeıı : 
Yarış vee islah encümeni 

lzmir Sonbahar at koşuları 
için Alsancak istasyonundan 
Kemer ve Kızıl çullu istas
yonlarını tutmak üzere tah
rik edilecek trenlerin hare· 
ket santh:ri aşağıda göste
rilmiştir. 

Saat 
11 
12 
13 
13 

Dakika 
40 
ıs 
00 
30 

Karade iz ıyıla ı da 
Soytar· Oğlu 

cer ası 
- 16 - YAZAN:.,,.,, 

Soytari oğlu bu feci vnzivetten nıütcessir oldu 
Çoğu cebhclerde şehid düş- müdafaaya iştirak etmişler. 
müş, bir kısmı yaralanarak Silah, supa, balta, salır, 
hastanelere kaldırılmıştı köy- hançer ellerine ne geçmiş 
de 18 yaşına kadar biş altı ise, bunlarla Puntos şakile-
delikanlı, on on beş ihtiyar rine saldırmışlardı. Vakıa, 
ve 40·50 kadm ve çocok köyden hiç bir kimse kur-
vardı. tulmaOlıştı ? Fakat şakilerde 

Çete, köyü akşamdan sar- ond n fazla maktul bırak· 
mışlar idi. miş, gece nmzın içeriye gir

mişti. 
Bu köydeki faciayı anlat-

mak mUmkCm değildir. 
Çocuklar ve k~dınlarda 

Fatak köylülerin ihtiyarları 
çocukları parça parça edil
miş, kadınlarının mUbim bir 
kısmı öldlirillmilo ve en genç 

26 Eylülde dil bayramı 
merasimle kUdlulanacak 

,~ 1 DUNYADA 
8Neler oluyor 
~ ·htiY9r 
Ingilterenin e? , 1 

1 
ti' 

ikizleri 95 incı 'yaş~ 
Dil inkılabı 1 öne.mi anlatılacak nı tes'it ediy?rıarliO. 

lngilterenin, belkı de .
1 

ı,11 
Büyük dil bayramınm 26 

Eyhilde bütün yurdda kotlu-

lanacnktır. Bunun için şim
diden lazım gelen tertibat 
alınmıştır, hazırlanan progra
ma göre: 

ilk Türk dili kurultayının 
toplandığı 26 eyluldeJ>undan 

önceki yıllarda olduğu gibi 
diJ bayramı Türk diJ kuru
mu üyeler& halkcvleri gaze
teler ve yurdun dil severleri 
arasında kutlanacal< tır. 

26 eylul 93 :ı cumnrtesi 
günü saat 18 de Anka.ıa Is· 
tanbul radyol •rı birleştirile

cek ve kurum adına bir 

söylev verilecktir. Bu söylev 
bütün halkevleriode radyo 
ile dinlenecektir. 

Halkevleri söylev saatın 

dan önce ve sonra keudi 
bölgelerindeld imkana göre 
dil hakkında konferanslar 

verecek şiirler okutmak tür
lü tezahürlcrde bulunmak 
suretiJe dıl bayramını kut
lulayacaklardır. Halkevlerin· 

de verilen konferanslar ve 
okunan şiirlerin birer kop
yası Türk dil kurumu genel 

sekreterliğine gönderilecek
tir. 

Nutuklar:' Ulu önder Ata-

Bir canavar 
~-------~ ... --------------

12 senede 173 adam öldüren 
azılı katil 

türkün yüce himaye ve irşa·· 
di altında Türk dili üzerin-

deki çalışmalanu her gün 
daha .çok genişfeyen y•iksek 
bir faaliyet aldığı ana dilimi

zin ganiş varlıklarnu bulmak 
üzere yapılan araştırmaların 
yalnız Türkçeye değir bütün 

dünya dillerini ve genel dil 
bilgisini ilgilendiren yüksek 
bir bul şa vardığı, yeni Türk 

dil tt:zinin üçüncü Türk dil 
kurultrıyına iştirak eden yerli 
ve yabancı dil bilginleri ta
rafmdan da iyi karşılanmak 
suretile bir kat """'Q.ha: kuvvet

lendiği anlatılacaktır. 

1 ö y:tşında bir çocu.~< 

Ruhlarla ko-

·k' Jer yanın en ihtiyar ı ıı ·re· 
hafta içinde 95 ya~n• gıbİ~ 
ceklerdir. ikizler ':~ afiçf 
1Leydi Lyptton) dur. d:ao•" 
Viktorya ile Ale-.ksao ,ıt-
kahyalığını yapmış, ~:diıt•" 
mış yıl evvel de 1-fı tU• 
valisinin karıst ofınut 91010 

Lady Loch ta, k0'!
0 

,_. 

valiliklerinde bulundulf 'k•· 
b" Arı 

vustralya ve Cenu 1 Geor 
da seyahat etmiştir.. çok 
liklerinde birbirlerıoe L'' 
benzeyen bu ikizlerdef 1c9e· 
dy Lylton'un nişanlısı e1Jıfll 
riya han<7isi ile konuşa~od•' 

- d'klerı fJaşırmış. Evlen 1 t .... 

sonra birbirlerile ·w:ı~r d•· 
man mektuplaşan 1 ııet· 
ha hala bu itiyatlarını ter 

mişlerdfr. kut ae· 
'..ady Lytton bir su d,-

. . d' kalçaııo 
t . · şım ı 

nuşuyorm ıcesı, maktadır· UŞ muztarip h~lu: ,, de 
Bütün Yunan gazeteleri C b'~ ÇJll , 

fevkalade garip bir takım enu .. J,.. h~dl" 

Alman adliyecilerinden biri 
dünyanın en müthiş katilini 
aramak üzere tetkikat yap-

garip hadiselerle meşgul [o· Yine f evkalit <J.!~ ') 

müthiş insan olar.qk 1572 Juyorlar. . ~ , 
Senesinde Napolili Braun Gazetelere göre Gulandi· seler n1ı va. ~ ~ 
Guilo ismindeki adamı bul- ris namında henüz 16 yaşın- Şanghaydan veril~ 
muştur. Bu adam 12 Sene-

da bulunan lstanc..ullu bir haberde şayanı dikkd~t. 
mışlır. Adliyeci eski ve yeni ı kt ır · 

çocuk odasında bulunurken vaziyet bildirim e e t1• 
zamanlardaki katil mahkum- de mütemadiyen insan öldfü- bir takım ruhlar kendisine Kantonda Pako~i ~~:reİ 
!arının hayatlarını tetkik et- müş, 174 kişinin kanına gir- görünmekte, onlarla görüş- kasında şiddetli bır ~yıeo· 
miş ve bunların içinde en miştir. mekte, ayak patirdıları duy- örfiye ilin edildiği 5~beb" 

OOOOOtJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooo makta, çok evvel ölmüş bir mekle beraber bunuo ~ b•t 
Cellatlara Filistinde Yahu takım ademıarın seslerinini leri hakkında, b ç bir ıı• 

\ duyduğu gibi oturduğu ev verilmemektedir. . • 110 

Dair! di muhacereti de temelinden sarsılmakta Bundan başka, .. c~k b•tt• 

Cellatlık, şüphe caiz değil- Londra - Filistin, Ameri- imiş. hadı"selerı'n dan gelen dö t buy: ÇiO' 
dir ki cihanın en menfur bir ka, lngiltere, Polonya, Fran. Bu esrarengiz harb gemisi cenu ı 
san'atıdır. Her memlekette cereyan eitiği evin bulundu- sevkediJmiştir. da rt'ob· 

sa, Avusturya, Romanya, AI· ğu mahalle halkı, büyük bir Bü hadise etrafın . Şit 
cellatlardan nefret edilir, bu manya Yahudilerinin murah· b('yecan içindedir. Bir çok telif rivayetler var~''ç' jod• 
adamlara hatta selam bile has arından m rel. eb lolarak doktorlar ilmi ruh mütehas- rivayete göre ceıı~bı b•r•· 
verilmek istenmez ! Fakat teşkil eden komite hükumet- sısı hem çocuğu, hem de büyük bir komo_nı~aı pij~ 
Almanyada vaziyet birz bu- lere verdile i notada Filistin evi muayene etmişler, çocu keti baş gösterouştır. eJlubl 
nun aks'nedir. Almanyada Yahudi muhac:retinin lağve- ğun gördüğü fevkalade haJ- bir rivayete göre de .' bit 
cellatlık resmi vazifelerin dilmesini protesto etmişler- leri fazlş sinir teheyyücüne Çinde Japonlar aleybıPe 
belki de en kıymeti ve asi- dir. atfetmişlerdir. kıyam hazırlanmıştır. ~~ı 
iane (?!) olanıdır! ~"•qıı;ı:ıı;ıııı;.ııı~~q~ıı;.ı;~~'ı:tııı;!.ıııı;ıııı;111;.ıııı;ıııı;ıı~~·'ıll"~qfl'!'ll~•ı-·ııı·!'l~~llJl!."l!ıı••1Qı.,,."'ı~··~pı"'ı~• ·~-='~~~ 

, ~lıUııl~ı.;.ıtbıuıllhıu~I ı.<dıllu,,ııf~ııuıılllıi.ıdllı,.ı~q,.,,ıi'tıu•l!llı••l'Jlı, .. rılıi:ıd lbııll lk>!llııı.-.idlıı~ll~lllı~ıdlıı~lllı~I~! ~)ı .ı~O~ll~l~l ı~I ı~tlk~d ~I ~~~Jıpliftl_.-
A J manya da bazı şehırlerde 1 [tJ 

bir cdlad, muayyen miktar 1 f•l F u runla nmış ve T K t 1 Ufil: 
insan gellesini baltasile uçu· c .. 1 a m uru u m ~ 
runca asalet üovanım kaza· ·lf•l •• z l'd (}~ 
nır. Şu vaziyete göre, A~- ,~·~GURGENLER ınga aBULUH 
manyada asalet erbabın bır ,t.•.a ı 
veya birkaç batın sonra ced- ır•J ,. . . .... . ~aıJtı 
l · · h' k t·ı· 11 ~d 1 ~ l{utubet ve sıcakta kat ıven seklını dcgıst1rmez kereste nrar~' 
erının ırer a ı ı cc a o - [t~ ., • • ·~ 

~.ı;;;.~~ ş~phe etmemek ıa- :l:i 7ıngal Gu·· rgenı· 
Halbukı orta devirlerde [•~ 

Fransada halk cella lar.n (•] 

p ras na bile ugursuz naza- ~:? . . A L 1 N f Z 'F I.' 
rile bakarlar ve ceııatJar v.~\] ı\1obıJya, Karose!-i in1aJatı için ideal kereste G ü R G E N JJ 
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ihtiyacatı zaruriyelerini mü· :111 SATIŞ YERi '377 
•! : Hilal Kereste fabrikası Keresteciler Telefon . ..A. 

bayaada müşkülata uğrar- [•~ .... ~~~~ 
la rd ı ! ~~ıtıı;ıif!;.Q~.~tı,;'ll'!'.'Ql!;Qll,;.•~-.;ıı~ ıı,;ııP.;ıııı;rııı~,ı;ıı~ıı.;ııııı~:ıı"'•Qıı :ııı~ıı>~ll'!'f~~ll"!'l;o•-ı 11 ... ııın~~~•il""""~"• ı~~~~ 

~llıUdlllı•d"lt:Wd!t;;;iı;IJIHiCbı..ı lı,;;ııJUb!JıllıMıltıUıfllıi d lııunlhı .. ııl!ııud lı1ı1ıllhı.;.ıJlıı.1ııll&ıuııllı.uın:ıı:"'ııııı!;ıı~:,-'oı11ıı~ ıı-:ı-~ıı:.t ~ •• ~ 1ı-:ı-ıııi~ı•ı~ab:!.-~~tıı~ılbıodt ıı-:;ıı _. 

güzel olanlardan beş kadını 
da kendi yar.ılılarilc birlikte 
alup götürmüşlerdi. 

Budlar d ... ha fazla şenaat 
ns rezalet yapacaklardı. Fa
kat Soytarı oğlunun gelmek
te olduğunu duyunca kaç
mışlardı. 

Soytarı oğlu köy vardığı 

zaman bu feci vaziyeti gör
müş ve çok müteessir olmuş
tur. 

Soytari oğlu n.nktülierden 
Puntos ç lesinin haugi köy· 
)erden CJ!duğunu anlamıştı. 
Fakat ilk iş olarak Ameri
kan torpitolarına haber gön
dermiştir. Amerikalı bahriye· 
si, bu davete heman icabat 
etmiş ve feci manzarayı gör
mOştür, 

Soytarı oğlu, bu vazifeyi 

' ~ 
gördükten sonra, bu baskım ler miydi? Şimdi sıra sizin.. ıwbaşka bir yol yok· -ı 1 .A 
yapanlardan olduğuna hük- Neden böyle titriyor, korku- -- PekaJa, açnı 51;;?0: 

mcttiği Puntos kö,, üne o yorsun? Allahtan kurk mu- Papas yanında bır 1•". 
gece müthiş bir baskın ver- yanlar bir Soytarı oğlundan olduğu halde, çaııuı 1ıuf~. 
mişlir. Daha doğrusu baskın korkar mı hiç? Senin canını yanına vardı, ipi "'r .;e te , 
çok tabii, çok sakina ıe fakat bağ.~lıyacağım, fakat hak ki tile çekerek yaPgııı ,,,,b'd•· 
neticesi pek korkunç olmuştur. katilleri bulmak istiyarum; like zamanlarlP8 

.. a b•f'' d' 
Soyları oğlu, ortalık karar· bunların cezasını vereceğim. şekilde çanı çalına~ bİf '"ıef 

dikta~ _ ~z sonra, atla~ını Sen de bir Allah adamı sıfa- · ~~ ~ehli~e işa~etı ı::rlıe~bi 
doludızgın koşturtarark koye tiye bana bu hususta yardım tesırıoı gosterd d ki''' , ef' 
girmiş ve prıpasm evİDe edeceksin. Şimdi bütün köy- silahlarına sarıl d• 1ıilı' 
· · t' ı·· ·· b 1 d . . koştular kadınlar , ıomış ır. uyu uraya top a.. emıştı. ·ır 'b 1 dılar· . ·ı;fı' , 

Papas, gelen misafirlerin p k'" 1- ·· t ı k 1 ıcaya aş a 'bJ b• ·ıif apas, oy uyu op ma ta f tenbı 91 

ölüm habercileri olduğunu bir kurtuluş çarısi gördü, . k! pfapad~ın du paP'~~l•''d"1 

1 kt t dd-t t .. 1 K" d h" k ın ışa e ıyo . c•" ' au ama a ere u c me· oy e ya.. oy e ıç yo sa 
11 

kT koş• 1dıJ ruiştir. 20 erkek vardı. Bunları çan 1 arın .1dı.se;e ntoslıJ 1>:0 b'' 
Soytarı oğlu papasın ka- çalmak sutetile ayaklandır· Jsan~ış ık ~:yu'"~ ırıuaY'/ ~: 

k k , ar ıse, o ., 1 .,ı t"" 
rısiy)e i i ızmı ve bir geli- mak bu ~~dı ~i~iye .k.ar~ı defterinden basıJd1eJilı cf' 
nini sık, sıkı bağlamış ve koymak~ ıçm kafı. gele~ılı~dı: mışlar ve kiJiseY:,ıere ~ 
papasa: - Agam, dedı. Koyluyü Jekeya maruz Y ) 

- Dünkü köy baskını bi· fU ande ~toplamak için bir muşl•rdı, ,., ~" 
liyorsun, onlar insan değil- yol vardır. Çan çalmak .. Bat·, ( Arlı 

.. 
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Mağazamızda son sistem sibhi, fenni 
karm mide, hamile, böbrek dütkllnlllğ&· 
ne, pelotlu pelotsuı lastik korseler. 

VARiS ve FLEBiT için listik ço· 
raplar. Son moda tuvalet koneler. 

Tül- elastik SKANDAL korseler Son 
sistem KASIK - BAGLA~I 

Erkek korseleri • sutyenler banr ve 
ısmarlama yapılır. 

Odun Paıan Kantarcdar No. 2 3 lzmir 
S. D. ASER. 
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... 
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suyu 
Halkapınar suyunun kay• 

nağı civarında yeni bazı ev
ler inşa edilmek istendiğini 
ve belediyenin buradaki in
şaata kat'iyen milsaade et
mediğini yazmııbk. Beledi
yece kaynak civarında biç 
bir ıuretle ev inşasına mü
sade edilmiyecektir. Bu su-' 
retle şehir suyunun temiz 
kalması temin olunacak ve 
kaynak etrafı muhafaza altına 
aldınlacaktır. 

Defterdarlar 
arasında 

Çanakkale defterdarı Ni
had Balıkesir defterdarlıi na, 
lstanbul tahsil baş memur
lannclan lımsil Hakkı Ispar
ta defterdarlığına, lzmir pul 
tetkik memuru Süleyman 
Faik Buraa defterdarhjına, 
Edirne ,defterdarı Cemal 
Balıkeıir defterdarı Nurinin 
lstanbul defterdar ruuavin
liklerine, Diyaribekir defter
darı Rıza Aydın deft(rdar
lığına, Çorum defterdarı 
Lütfi Edirne defterdarlığına 
tayin edilmiılerdir. 

Fuarda musiki 
üstadlarımızın 

konseri 
Fuar komitesinin himme• 

ve teıebbüıü ile yüksek mu
zik ve hakiki sanat meftun
larına konservatuvarımızın 
bilyiik ve ço~ değerli profe
ıörleri taraf ndan Fuar gazi-
nosunda verilen yüksek 
konser, ora da bulunmak 
bahtiyarlığtnı elde edenler 
· in biç unutulmıyacak bir 
hatıra olacaktır. 

Cemal Reşidin, ferdifon 
Statzer'in, Ali Sezin'in, Ekrem 
Tektaşın, Hadiye Ötügen'ın 
Dölencr'in Glazer'n çal
dıkları müstesna parçalar 
klasik muzik işaldarı hayran 
ve sermest etmiştir. 

Büyük üstadları parlak ve 
yilksek muvaffakıyetlerinden 
dolayı tebrik ederken Fuar 
komitesine de lzmirliler na
mına bu himmetlerinden do
layı teşekkür etmeği bir borç 
bildik. 

. ···-·--
Şük~ü Kaya 
- Baştarafı l incide 

leleri görüşülecektir. 
ismet lnönü Paristen av

detinde Atinaya uğrıyacak 
ve Metakıasın misafiri ola
caktır. Turkiye Başvekilinin 
Atina ziyareti de Londra ve 
Pariı ziyaretleri kadar ehem
miyetli ve hayati meselelerin 
mtizakere ve intacile alika
dardır. 

Satılık atlar 
,Basmahanede biçakcı ba

nıDda satılacağını yazdığı
mız Aarb atlarının sahibleri 
Fuar münasebeti ile aldıkları 
biletlerin müddeti bir kaç 
rüne kadar nihayet bulaca
ğından bu atları almak iıti
yeDlerin biran evvel mezkör 
haaa mDracaat etmelerini 
taft•Je ederiz. 

(llalkıa S..ı , 

Çok kanlı ve feci bir mu
harebe devam ediyor 

AJkazar 20 - Bnı gos ön- \ a~abinde hücum kıt'aları, Asiler bu tereddütten is-
lerinde tüyler ürpertici ma- muhafızları ve milli işçi bir- tifade ederek bombalarla 
hiy1.:tte kanlı bir muharebe ligi milisleri Alkazar harabe- hücuma geçmişler ve cumu

lerine hücum ederek Cum-
devam etmektedir. Her an riyetçi kıtaatın kolkumanda-
Alka:ıarın düşmesine intizar bduriyet bayrağını dikmişler- nı kaymakam Barcelo hafif 

k 
ir. 

edilmektedir. Binlerce adın Cumuriyetçiler ikinci bir yaralanmıştır. Bunun üzerine 
ve çocuk ölüm · mahkum bir lağımın daha infilakını bek- milisler Alkazar harabelerin-
vaziyette bekleşmektedirler. !edikleri için ilerlemekte te./I den çekilme.<: üzere emir 

Büyük bir lağımın Cinfilakı reddüt etmişlerdir. almışlardır. 
oooocoooooooooooaoooooooooooooo • 

Bitler Ukranyayı ve Uralı 
almıya 'akmış 

_,. ._..,. .. -- -
Alman Rus müna~ebatında hiç bir 

değişildik olmıyacaknuş 
Berlin 20 (A.A) - D. N. sadi rejimler arasında bir 

B. Ajansı Hitlerin Nuremberg mukayese yapmak istemiştir. 
nutkunu günya A'manyanın uiğer tarafm Nurembrg de 

Ural • Ukranya ve Sibiryayı yölenen Borşevik alehtarı 

istediği tarzında tefsir edil 1 sözler Almanya ile Sovyet 
mesini şiddetle tekzib etmek- birliği arasındaki normal 
tedir. Ajans diyor ki: münasebatta değişiklik yapan 

- Hitler ancak Bolşevik hiç bir fili harekette tezahür 
ve Nasyonal Sosyalist ildi- etmemiştir. 

' ------------------~ ---------------------.. 
ltalya Lokar.no konferansına 

girn iyeçek mi ? 
Roına (A.A) - 20 Korriye Padano gazetesi Ciiyor ki : 

Uluslar 
kurumunun 

İçtiınaında Ha beşler 
de bulunacaklar 

Genevre 20 (Özel) - Son 
dakikada Uluslar kurumunun 
deimi konsey burosu tarafın
dan yapılan içtimalardan 
sonra Cenevrede bulunan 
Habeş [delegasyonunun ya
rmki (bugün) içtimada hazır 
ve hükumetlerini temsil et
melerine karar vermiştir. Bu 
karar Habeş delegelerine 
tebliğ edilmiştir. 

Eden Pariste 

Dünkü maçlar ---oo---
Alta y Eğesparu .>-2 
lzmirsoor Göztepeyi 

1-2 yendi. 
Dün Halk sahasında Eğe

spor takımlarının maçını Al
tal 5-2 gibi büyilh bir sayı 
farkile kazanmıştır. 

lzmir-Göztepe karşılaıması 
çok heyecanlı oldu. Oyunua 
ilk devresinde her iki takım 
da gol yapamadılar. ikinci 
devre bıışlar baılamaz lzmir 

spor bir gol yüptı. Çok gerr
meden Halid Göztepenin be
raherlik goluou yaptı. Oyu-

nun sonuna doğru lımirspor 
galibiyet golünü leyhine ve
~ilen bir penaltiden yaptı. 

Son vaziyete göre Altay ve 
lzmirspor takımları finale 
kalmış bulunuyorlar. Bu iki 
takımımız önümüzdeki Pazar 
günü şilt şampiyonluğu içio 
karşılaşacaklardır. 

A. Özgür -·-
Malatya 
pavyonu 

Fuardaki güzel pavyonlar 
arasında biç ıüphe yokturki 
(Malatya).nın nefis ve leziz 

meyveleri enfes bir meıheri 
olan cazib pavyonu her ziya· 

retçinin gözlerini kama9tır
mı1br. Utif bir şaheseri 
olan bu pavyonun tanzim ve 
tertibinde pek bir muvaffa-

kiyet gösteren ( Malatya ) 
ticaret odası baıkitibi bay 
Faik Alagliziln himmet ve 

- Aman enfes, 
Sonra daha ... ? 

- Daba tarlaııD•• 
dükkanını 'ıatıb bur•~ 
şanlardan mı ? Yok .. 
para alanlardan mı, k 
evlenmek iıterae tll 
liralar ve en kıyme 
herler takdim ede 
mi bahsedenlera... -··"' 

-[Kahkahalarla gr-.-
daha daha. -"' 

[ Elile arkadefl] 
bi üzerine basarak· 
monşer, niye bukad•' 
şiddetle çarpıyor. 

[Yüzü kızararaD 111 

önündeki kadehi ya~ 
çehreyi endirir ve ~ 
ne eğerek] Hiç 

. ·yo 
ıaattanberi rakı ıçı 
sanın kalbi ihtiyacı ~ 
-[Arkadaşı gtıletf 

nım reç efe':ldim. "' 
gibi çarpln bu kalp 1 
dar tiddele rakıdall 

- Haydi bir daba 
bu kifir kızı reae 
getirdin. ~:dl, 

- içelim karded 
zaten aklından çık 
ki. 

· - Benimkini hİÇ 
hergün biraz daha :

- Peki bunu 11 

- ltalyenın Lokarno konferansına iştiraki şimdiki halde 
Habeşistaoın fethi hadisesinin vazettiği şekılde Akdeniz 
meselesinin halledilmesine tabidir. Kollektif emniyet siste
minin iflasından sonra ltalya şimdi de mıntakavi emnıyet · 
projesini kabule davet edilİyQr. halya coğrafi bakımdan ı 
bu projeye bikinedir ltalya halihazırda kendi emniyetinin 
zamanları muhabilinde bunlarla mütenasib hiç bir fey taleb 
etmeden vücuda getirmek mecburiyetindedir. Akdeniz 
meselesi, Habetistanın fethi ve bu tethin hukuki ihtilifları 
ve bilhassa lngilterenin Akdeniz siyaseti meseleleri halledil
meden evvel İtalyanlar bir Lokarno konferansına iştirak 
edebilirler. 

Paris :lO (Radyo) - Yarın 
(bu)!ün) tolanacak olan Uluı
lar kurumunun içtimaında 
bulunmak üzere düo akşa111 
üzeri İngiliz Dışişleri bakanı 
Lord Eden refikasile bera
ber bnraya gelmişlerdir. 

' gayretinden dolayı can ve 
gönülden kutlularız. 

ıeceğiz ? ,,ı, 
- Bize bırakırla 

kit kolayını bub11•fl 
şünürür. döatum. il'" 

Bir Rus muharriri öldü 
Prağ 20 - Büyük Rus muharrirlerinden IJantebenke 82 

y;fİnda olarak ölmüştür. 

Romanyada mahkôm olan 
komünistler 

Bükreş 20 (A.A) - Bir tanesi kadın olan beş komünist 
milliyetçi gazetelerin satılmakta olduğu gazete kulubelerini 
tahrip etmiş olmak ittihamile onar sene hapsa mahkum 
edilmişlerdir. 

Komünistlerin teberruu 1 
Barselon 20 (A.A) - Faşişt aleyhtarlarının merkez komi· 

tesine şimdiye kadar yapılmış olan teberruaların yekiinü iki I 

;o~~ b~ ;;~İ~f ~'~;LAŞMASll 
lngiliz idhalii~İarile Türk tüc-l 
carları arasında mukaveleler 1 

yapılıyor 
Türk - İngiliz ticaret an· 

laşması talimatnamesi henüz 
alakadarlara bildirilmemiştir. 
Bununla beraber şimdiden 
mukaveleler· yapılmaktadır. 

Hububat, kuşyemi, tiftik, 
bugday üüzerinde lngiliz it
halitçı.arile esaslı anlaşmalar 
yapılmııtar. 

Yeni anlaşma hem klering 
hem de takas yolile mukabil 
ticaret imkinlannı vermekt~ 
dir. 

Böylelikle iki tarafta da 
büyük blokaj para kalması-
nın ve yllkıek :primlerle 
takAsticari yapılmaııoın önüne 

geçilmiş olacaktır. 
Tacirler fazla ithlit dola

)ııile para müşkilitına mu-
ayyen maddeler için takas 
yapmak imkanını bulacak
lardır. Eğer takas primleri 
yükselirse o takdirde klering 
yapılabilecektir. · 

Anlaşmada olmıyan mad
deler için iki tarafın muta
bakatile takas yapılacaktır. 

İngiltereden bilhassa de
mir mamülitı, pamuk, men-
sucat, kimyevi maddeJer, 
tıbbi müstahzarat üzerine 
ithalatçılarımız aiparit ver 
aıektedirler. 

Eden Başvekil Blumle bir 
saat kadar görüşmüştiir. 

Hükômet 
kuvvetleri 

(iünden güne zayıfla
makta ve 

:dağıhnaktadır. 
Paris 20 (Radyo) - Asi

ler dün Malaguaya şehri 
üzerine kısa ve fasılalı hü · 
cumlarda bulunmuşlardır. 
Hükumet kuvvetleri günden 
güne zayıflamakta ve dağıl-

1 
maktadır. Aralarında anlaşa
mamazlıklar vaı·dır. 

Dün akşam üzeri de asi
lerin hava kuvvetleri Bilbao 
şe'- rini müteaddit dt-falar 
bombardıman etmişler. 

Berı{ama 
ilçe bayı 

Bergama kaymakamı Ka
mil teda i edilmek için şeh
rimize gelmiştir. ---oogg.---

At ko§uları 
- Baştarafı 1 incide -

çin eşleri le şereflendirmişlt r
dlr. 

Birinci koşu saat 13,30 da 
başlamış birinci Önüsaı, 
ikinci Kazdalyan gelmiş ir. 

lkinci koşu: Birinci Leyli 
gelmiştir. 

Üçüncü koşu: Birinci Nicib, 
ikinçi Gürbüz gelmiştir. 

Dördüncü koşii: Birinci 
Tumı u, ikinci Bek yar gel
miştir. 

Beşinci koşu: Birinci Alem· 
dar. Koşu çok zevkli ve he· 
yecanlı olmuıtur. 

----'!! • ._ __ _ 
Yunanisl anda 

-Battarafı ı. incide

tanzim edilen kanun metnini 
neıretmiştir. Bu kanun mü
esı ı rajimi yıkmağı iatihdaf 
eden fikirleri ve uıülleri 
memleket dahilinde yapmağı 
tetebbüs edenlere ve grev 
yapılması için tahrikatta ba
lunanlar en aıağı üç ay hap
se ve 24 ay nefi cezası tat
bik edileceğini natıktır. Elle-
rinde bu kanun haricinde 
kitap bulutan matbaacılar 
ve kitapbane sahibleri bun
ları 20 gün zarfında teslime 
meçburdurlar. 

0000000000 

- FıLOZOFUN KÖŞESi: 

- Haydi oyle 
bir kerre daha gidip 

- [ Arkadatı •1 
kar. ı.araonu çai1

"'' 

emri verir:] ~ 
- Biz bet OD 

ra yine gcleçeif rl " 
bozma. Şu paket e 
laba koy. ~ 

- Baştstün b•1 
dün akıamki gibi Ol' 
sın. . lı 

lBır kahkab• ~ 
rerek] ya ... Baıdur•~ 
az kıyma almıştı:) 
bur~da kokud.d~ d• 
ler.) Mubarrirınııı ,Jat• 
kalkar oradan •Y 

- SON-""' 

HALK ARASINDA L·' ....... --....... ~ 
Saygılım 

Bu tabir yeni çıktı. Çıktı 
amma, eski (muhterem efen· 
dim) i geçti. Hem de her 
kime yazarsaniz olnr. Tutar 
meseli menemende samancı 
falana yazacağınız mektubun 
başına (Saygıhm) diye yaza· 
bililirsinız. Keza Ankarada 
büyük bir zata da ayni tabiri 
k~llanabilirsiniz ! Tam De
mokr.ıtca bulunmuş hir keli
me. Bu kelimenin mana ve 
medlülü cümlenizin malumu 1 
Tutar tutmaz onu bilmem .• 

Geçen gün bir mektub 
aldım. Mektupta ber 11ıutad: 

Sayğıbm! Sızin göşenizde
ki yazılarınız çok. Bizi mu
tabassıs etmektedir. Kih 
kürsiiye çıkmış bir batib, 
kAh elinde uzun a1aıı bir 
kihin halka hitop edişiniı 
yok mu ... ilah. lıte ba mek· 


