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AL YANLAR ;NE~ iSTiYOR? 
Q/ın Akdeniz seyahati üzerineı CENEVRE ~NUŞMALARı 

l 
. 1 Komisyon.Lahey mahkeme-

Q yanlar ateş püskürüyorlar sine müraca~ttan vazgeçti 

M I• • Akd • f•) •• ı• Bu karar Fransız kazetelerini hayrete düşürdü 
1 uso ını enız ı osunu artıracağını soy ıvor Cenevre 23 -

ıAkdenizde lngiliz~ltalyan ~~!;:~:~:!!!75:: 
1 de Lahi adalet 

mücadelesi şiddetlendi 
İNGİLİZ KRALI 'TAC GİYERKEN ITAl~YA İı\1PAl~ATORU HA

BEŞ TACINI BAŞINA GEÇiRECEKM ıŞ 

lneiltere ve lta~ya Akdenizi payla§amıyorlar 
Ineiliz b~hriya J.ıazırı büyük seyahate çıkıyor 

Belgrad 23 - ~~ • 
lugiliz kralının Yu · ;_! \; 
ııoslavya, Yunan s · 
tan ve Türkiyeye 
yaptığı seyahati 
tefsir eden gazete
ler asabi bir lisan 
kullanmakta devam 
ediyorlar. Roma, 
lngiliz kralının Ak· 
deniz sahillerinde 
yaptığı seyahati 
ltalyaya kartı bir 
emniyetsizlik ifa
de ·i olarak kabul 
etmektedir. Gaze
teler, lngili>: kralının "" 
937 yılı içinde taç 
giyeceği hafta'arda 
ltalyan kralı Viktor 
Emanuelin de bua 
berinde Mussolin ol
duğu halde Habeşis-
tana gideceğini vt: 
mukaddes Aksum 
şehrinde taç giyece-

ğini yazıyorlar. '\1=~rii;ıilii! 
BelgraÇ, 23 - ltal fıı 

yan naz.rlar mecliıınin '53i~i 
bugün Duçe'nin riya -...-.~~ i 
setinde yaptığı toplantı dört vadı iptidaiyesi hakkında 
saat devam etmiştir. takib edilmekte olan siyaretin 
· Mussolini ltalyan ordu- harfiyen tatbikine devam 1 
sunun hakiki sayısı hak- edileceğini ve İcab ederse 
kında kabine arkadaşlarına iktisadi işlerin de askeri 
malumat vermiş donanmaya murakabe altına alınacağını 

azami surette ehemD>iyet tebarüz ettirmiştir. 
verileceğini, ltalyanın Akde· Londra 23 - Amirallık 
niz emiyetinin bilsbiltiln ye· Akdeniz lngiliz filosundan 
ni esaslara bağlanacağını bir kısmının şarki Akdeniz-
izah etmiştir. de bir devir seyahati yapa-

Donanmanın ve diz ilsleri · cağını bildirmiştir. Bu seya-
• nin takviye edileceğini ıöy- hate " Kiiin Elizabet " amiral 

liyen kabine reisi, harb me- gemisile iki kruvazör ve bir 

1 
torpido muhribi filöt ı liri PEK YAKINDA 1 iştirak edecektir. 

« Halkın Sesi » tarafı~- Londra 23 -lr.giliz Bahri· 

d k 
.
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ye nazırı demiştir ki: 
an arı erine "Akdenizdeki mevkiimiz 

Enver oaşanın den feragat etmeyi ve Mal-
tayı terkeylemeği dilştinmek 

casusu şöyle dursun, kararımız bu 
Berlinde neler yapmak istiyordu ? 

'- Tefrikası verilecektir. 
Yeni tefrika hile ilzerine detil, 

hakikata milstenittir. 
Yeni bir " Harbı umumi "yi habr

lıyanlar geçen " Harbı unlumi " nin 
naııl patlak verdiğini öğrenmelidirler. 

~IU Bu tefrikamızda mal6m hidise ve 
h.~11 hidiae ve harblan yapanların iç yüzti 

•lcatl ~rin g6rlllmesine mani olan esrarın 
caktır. 

denizdeki vaziyetimizi istik
balde el sürülmez bir bale 
getirmektir. 11 

imparatorluk münakalitının 
emniyetini muhafaza etn1ek 
zaruretini kaydettikten sonra: 

-
11 Akdenizin imparator

luk içi• ne kadar bayati bir 
yol olduj'u dilştinOlilrse bu 

denizde aallaakalelerin em· 

niyetini temin etmek bedihi 
bir zaruret olarak kabul edi
lir. Esasen bu kimseyi teh
did etmek değildir. 

İtalyan gaıeteleri Akdeniz
deki siyasetimizi tashih et-
memizi istiyorlar. Bunlara 
cevab veriyorum. Biz yeni 
bir siyaset takip etmiyoruz. 
Bütün Akdeniz devletlerile 
bu meyanda ltalya ile de 
dostane yaşamağa devam 
edeceğiz. Bu denizde azami 
dericede hava kuvvetlerimizi 
de kullanacağız. 

ltalyan gazeteleri lngilte· 
renin yeni teıebbüsünü şöyle 
hülisa etmektedirler: 

1 - Bütlln deniz hareket 
ilslerinin ve bilhassa bunla
rın en mühimmi olan Malta 
üssünün yeniden inıaası, 

2 - Akdenizde dP.niz ve 
hava kuvvetlerinin artırılması, 

3 - Cebelüttarıkta husu
si ehemmiyette yeai bir üs 
teşkili .. 

Avni Doğan 
Kastamoni valiliiine tayin 

edilen eski Parti reisimiz 
Avni Dotan diln G6neysu 
vapurile Jıtanbula ıitmittir. 

müracaat burnsun· 
da ısrar etmektedir. 
Litvinofun beş dev
let kongresine ma
ni olmak ve böyle 
bir ictimaa karşı 
müşkilit çıkarmak ••• 
istediği söylenmek
tedir. 

Diğer tarafıç bu 
komisyon Labi ada
let divanına müra
~aatlan vazgeçmiş-

tir. Hiç beklenmi- 4lılfıiiilJ.~'ıf! 
yen bu kar ardan 
sonra artık Habeş 
heyetinin Milletler __ .~·~'.ı..' ....:... ....... -...., 
cemiyeti asamble ictimaına iştiraklan bir emri 
cakt•r: 

· Komisyonun Lihey adalet divanına müracaatı reddetmui 
Fransız gazeteletini hayrete dilıOrmllıtür. "Tan" gazeteal 
Milletler Cemiyetinin vazifesi güçlük çıkarmak dejil meY· 
cud güçlükleri ortadan kaldırmaktır, demektedir •. 

ÇOL YILDIZI 
Sahrayıkebir 
kraliçesi nasıl 

öldürüldü? 
Sahrayikebirde loıallah 

kasabasında, çöl kraliçesi 
unvanile büyük bir ıöhret 
kazanmış olan Tin-Galuz 
naD>ında bir arap dansözil, 
feci bir cinayete kurban 
gitmiştir. Bu arap kadınının 
güzelliğinin şöhreti Afrika 
çöllerinde yaşıyao Fransız 
askerleri arasında o kadar 
yayılmıştı ki, mezun!yet alan 
neferler, ve küçük zabitler, 
bu çöl güzelini görmek, kıv
rak göbek ataşını ve omuz 
titretmesini seyretmek için 
lnşaallah kasabasina can 

'** ;:w_ 

:tııııırırrrıı11rıılfltlltllmın11111111B1~ 

~Almanya sulhl 
'= • = 
~ ıstemiyor 1 
~ Amma üç şartı var! İ 
~ lstanbul 24 ( Ôzel ) - i 
~ Almanya ile Rusya aruıa- 1 
§ daki gerginlik devem et- ! 
~ mektedir. Hitler lngiltere İ 
§ nezdiadeki yeni teıebbtll· i - . 
§ lerde bununmuıtur. Ba 5 
~ teşebbüılere g6re Almanya il 
§ Rusya ile yapılacak bir 
§ harbte serbest fnrakılacak 1 
§ olursa kendisine mtlatem- I 
~ leke verilirse Dançig İfİ 
~ halledilirse lngiltere •• 1 
§ Fransa ile 50 yılhk bir 5 
~ ıulb ve dostluk muahedeai il 
§ imzalıyacakbr. = l l l l l l l l l l l l l il l lll l l l 111111111111111111111111111111 
atarlardı, 

Çöl güzeline göıterilen ba 
aık ve alika o kadar deria• 

- Sonu 4 belde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Adam Dövmek 
Bir dostumuz anlattı: 
- Dün akşam panayırdan geliyordum. Otobllıe Karade

niz vapurunun bulunduğu yerden bir yolcu ' bindi. Bu tlltl 
başı pejmurde fakır bir iıçi çocuk girdi. Biletçiye 10 kurut 
verdi. Biletçi paranın üstüne delili' bir beş kuruıluk vereli. 
Çocuk bu parayı almak istemiyor. Aralarında münakqa 
çıktı. Çocuk parayı almamakta earar etti. 

Otobüs Konağa geldiğı uman çocuk otobilsten indi. Bi· 
letci ile aralaranda tekrar münakaıa batladi. Ve biletci 
çocuğu tekme tokat Konak meydanında dövmeğe bqlaclı. 
Binbir küfür de savuruyordu. lzmirin en itlek meydanında 
bir vatandaı dayak yiyordu. Çocuğu aldım polise g6tlrd&m. 
kıymetli polisimiz derhal faaliyete geçti. Aynca belediye 
zabıtasınada müracaat ettim.. 11 

Halk soruyor ve Konak meydanında bir biletci dayak 
atabilir mi diyor .. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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MORFiNLE 
ÇILDIRAN 

Yazan: K~R~N~ıNALI ADAM 

Brezilyanın mahkumlara DUNYADA NELEJl 1 mahsus olan adası 01uYOR-. 
Kumral kadın elbisesi11i çıkar- · .. ~·--"'----
dı dekolte bir halde oynıyordu Sıçan adasına atılan mahkumlar ya sıçanlar 

İhtiyarlar red!I .. 
1842 senesinde Def •• 8r 

bir kitapta dediyor >. 
karlar uzun ömnrlll o diı 
çok yaşayanlar evliler~ Bu saatte gazinoda kimse- ı çıkardım. Kakının kaba 

ler yoktu •• Deniz kenannda etine iğneyi sapladım .. 
kamıtlarla iirlllmllf, kuytu bir Bir az sonra birdenbire 
k&ıeye oturduk.. canlandı, tekrar hoplamağa 

lçmeğe bafladık. Gazinocu sıçramağa başladı. Şakrak 
bir gramofon ıetirdi. Glizel ıeıile bayğın ıarkılar söyli· 
pllk.luı vardı. Muzik çaldık- yordu. Arada sırada dinle-
ca, kafalar dumanlandıkca niyor, bir ka~h viski daha 
coıuyorduk.. Biraz sonra yuvarlıyordu. Bu vaziyet 
çileden çıkmııtık.. Kumral benimde boıuma gitti.. Bir 
kadın birden bire olduğu masanın nıtüne ben de çık-
yerden kalktı • G6bek atma- tıktım.. Ben de elimden gel· 
ia baıladı. diği kadar kıvırmağa başla-

y arabbim ne güzel oynı-
yorda bu kadın.. Ne gllzel dım .• Terlemiştim. Ceketimi 
titriyor, ne gtlzel kıvnyordu . çıkardım. Benim bu halimi 
yahu •. Bu kadının vücudcnda gören kumral lradın da, 
kemik yoktu .• Yılan gibi dö- üstilndeki elbisesini çıkardı .. 
nllyor, kıvınyor, uzanıyor, Şimdi sırbnda dekolte bir 
kısalıyordu.. kombinezon kalmııtı .. Adeta 

Bittim, bittim .. Kendimden barlarda numara y&pan artist-
ıeçtim, yapyordam.. Para ler gibi eteklerini havalandı-

. d · nyor. Çapkın hareketlerde )'lyor um ışte... . 
Markarit: bulunuyordu .. 

- Haydi denize girelim. 
Dedi. 
- Girelim •. 
- ... ., ganon .• 
- Efendim. 
- Bize meze getir .. 
-Ç•bak mu? 

Hepimiz kamıı bilme için
de aoyunduk.. Denize gir· 
elik.. Sarboı denize girmek 
de hot ıeymiı yabo.. Deniz· 
ele oynapyor, Şarkı ı6yliiyor. 
ı&l&ıDyorduk ... 

Hepimiz hayatımıcdan mem 
naadak.. Denizden çıkıp 
ıeyiamemiz de bOyfik bir 
chıuahia vf'lile oldu. Kah· 
kabaları baıbk •• Tekrar ma
•••• oturduk ve içmeğe 
bafladık .• Kumral kadın vİI· 
kiyi fazla kaçırmıtb galiba .• 
Bird•bire masanın llatibıe 

.. pkll, oynak bir Rum hava· 
liyle zıplam•ta baıladı. O 
kutu içhtde oynıyor. Mar
prit ile ben ellerimizi bir
birine vurarak ıaklahyor ve 
tempo tutuyorduk .. 

Arada ıırada biz de coıu-
yoruz: 

- Hurrrral 
Deye haykırıyanduk. 
Komral kadın bir ara bit-

kin bir halde maıanın üstil· 
ne oturdu. 

- Bir morfin! dedi.. 
- Y .. rğunıun yapma ... 
iyi ya. . Y orjıınluğu gide-

rir. 
Yeki. 

Derhal cabimden bir tüp 

(Arkası var) 
--oo---

Yugoslavvada 
Bereket 

Bu y•I Yugoslavyada buğ
day ve mısır bereketeti pek 
iyi olmuştur. O kadar ki bir 
çok yıllardanberi böyle bere• 
ket hatırlanmıyor. Yugoslav· 
yanıa ibti••acından fazla ola
rak bu yıl barice elli bin va
ğon buğday ve iki yüz bin 
v•ion mısır çıkanlacaktır. 
Bu yBzden Yugoslavya buğ
daydan 500 milyon ve mısır
dan iki buçuk milyar para 
girecektir. Yugoslavya ibra
cabnı Hollandiya yapmak 
için m&zakereye giriımiıtir. 
laviçre ile 750 vağonluk bir 
anlatma imzalanmııtır. 

---oo---
30 senedenberi bir tek 

keJime söylemiyen 
adam 

Polonyah bir iş adamı 

otuz sene evvel biç konut· 
madan yaşıyabileceğine dair 
bir bahse girişmişmiş ve otuz 
sene evvel susmuş, o zaman
dan bu ina kadar bir tek 
kelime söylememiş. 

Bu haberi veren Fransız 
gazetesi, şunu da ilive edi· 
yor: 

- Gerçi adam tkonuşmu
yor ama evli olduğuna göre 
karısı onun yerine de ko
nutmaktan geri kalmıyor. 

:Karadeniz Kıyılarında 
Soytari Oğlunun 

Bir Macerası 
- 19 - YAZAN:** 

Cephe açık ve aşağıya tamamen hakimdi 
Soytari otlu ise bu ırz Bu adam Soytari oğlu değil 

dltmanı G&rc& Ismaile çat- ıeytamilrrecimin az evladı 
mak içia ıabınızlanıyor ve demekti. En umulmadık bir 
bayle :bir flraat bulam•dığl zamanda, bir feytan gibi 
için de ~ok tlzlililyerdu.. meydana çıkar, vurur, &idil· 

••• rür ve gene kaybolur giderdi. 
Paatoılulara yeni bir baı· Soytan otlunua ıiper ve 

kın wereo: Soytari o;ıu, ge- puıada beklediiini ve bu 
ceyi ea urp bir yolda ve uıul ile taarruz yapbğını 
arulık içinde y&r6mekle ge· bilen yoktur. 
çirdi; Puntaılular içia Saytari Bu gecenin g&nü de böyle 
otlana imha etmek artık bir olnu11tu, Soytan oğlu, kuv-
iuetialfil ..... ui olmatta. •etli ft yeni bir PuntOI 

tarafından parçalanarak ölür yahutta çıldırır 
Berezilya kıyılannda hüku- rüp bırakırlar bu atanın adı Mahkum siçanlardan kaç-

metin hapishane olarak kul· da u Sıçan adası,, dır. Bu mak için ağaçlara tırmanı 
!anmakta olduğu bir ada ada sıçanlarla doludur. Bu açlıktan ve susuzluktan ya 
vardır bu ada kötü adam sıçanlar hiç korku bilmezler ölür veyahud fareler tarafın· 
adası ' namile tanınmıştır. ve insanlara hücum etmekle dan didiklenerek ölür veya-
Kimsenin kaçamadığı bu taoınmışlardır. hud da çıldırır. 
korkunç adadan geçen hafta ~ooaooooooooooooooooaooooo 
genç bir mahkum sivışmiştir. Nasreddın 1 Hatıra Dosta 
Açlık ve susuzluktan başka h 1) 
müdhiı furtunalara göğüs OCa PUı arı 
geren bu kaçak açık deniz- Türbesi tanıir edıliyor Boğazlar mukavelenamesi-
lere açılmı ve ne olduğu an- Akşehir _ Bir kaza ne· nin akti hatırası olmak üzere 
laşılmamaışbr. ticesinde Nasrettin hocanın muhtelif kıymette posta pul-

Kaçan Milv Refentes gar- türbesi harap olmuştur. Bü· ları basılmıştır. Pulların üze· 
diyanlardan ikisini öldürdük· yük mizah üstadının tilrbesi· rinde mukavele tarihi bulun-
ten sonra ortadan kaybol- nin tamirine hemen başlan- makta ve bir güne mahsus 
muştur. Brezilyanın bu ada· mıştır. Tamir yakında bite- olmak üzere yakında çıkarı· 
sından şimdiye kadar kaçıb cektir. Nasrettin bocayı pek lacaktır. 
sağ ıelimet kurtulan yoktur. seven halk bu tamirden çok ---oo 
Kaçan Amerika kıyılarını ı• 
kasıb kavuran fırtınalardan 

memnun olmuştur. spanya 
"1!22!2!2!!!!'!!!"!'!!!!"!!'"'!!!'!'!!!"!'!!!!!!!!!'!!"!!!!!- '!!!§ ~!!!!!""'!!~~ 

. kurtulsa bile muhakkak T b 1 1 D . . d Merkezı· nı· or a ı cra aıresın en : 
açlık ve susuzluktan ölece· Gayri mangulun cinsi : 
ğini sanmaktadırlar. bir bak hane Değiştiriyor 

Zaten Refentes için ölmek, Borç mık tarı : 468 lira 
adaya d6nmekten bin kere Borç mllddeti : 1-10-932 
daha iyidir. Hapishane müt- Derece ve sıra : birinci --
hit bir iıkence yeridir. Ora· ipotek 
da en iptidai nizamlar tatbik Torbalı Tepeköy Eyerci 
edilmektedir. Küçük bir ıu- caddesi eski tayyare cemiye· 
çun cezası ham kayıştan· ti muhasibi Ziya karısı Nu
yapılmıı kırbaclarla dayaktır. riyeye ait doğusu sokak batısı 
G .. rdiyanlara ve muhafizlara yusuf poyrazı Mestan kıblesi 
hücüm eden mahpuslar, aç- Bekir evi ile mahdud bir 
Jıktan ildürülmek üz?re bir kat ahşap iki oda bir mut-
hfkreye kapatırlırlar. Adanın bah koridor bir kiler avlu 
asıl ismi Fernandv dö Noran- etrafı duvarla çevrili kömür-
badır fakat bütün cenubi lük bır tulumba 28 4 936 
Amerika bu adayı ( Kötil tarihinde 450 lira · kıymet 
adam ) adası diye tanımak- taktir olunan ev bu kere 
tadır. satılığa çıkarılmııtır. Birinci 

Brezilya kıyısından 100 mil arttırma 22 birinci teırin 
uzakta kayalık ormanlık ve 936 perıembe saat on dörtte 
dağlardan iberet bir toprak Htllacak satış muhammen 
parçasınır. Bu adada bin kıymeti yüzde yetmiş beşini 
dört yüz soyğuncu ve katille bulursa en çok artırana iha-
600 muhafız yaşamaktadır. le yapılır. Aksi takdirde 
Adada kadın mahkumları da en çok arttiranın taahbütü 
vardır. Bu rada herkes çalış- baki kalmak üzere satış on 
mıya meçburdur. beş gün uzalarak ikinci ar-

Mabkumlorın arasında ev- ttırma 6-11-936 cuma saat 
liler isterlerse karı ve çoc.uk- on dörtte yapılacaktır. 
larile yaşarlar ve böylelerine Şartname 36 - 344 dosya 
hususi kulübeler tahsis edil- ile her zaman açı\ctır. 

mektedir. Arttırmada dahil satış be-
Kötü adam adasının en deli muhammen kıymetinin 

vahıi cezası (sıçan adası) na yüzde yetmiş beşi bulmadığı 
atılmaktır. taktirde 2280 sayıh kanun 

Eğer mahkumlardan birisi mucibince satış geri bırakılır. 
diğer bir mahkuma saldırır, Gayri mengul üzerinde bir 
yahud kendi karısiyle çocuk- hak isteğinde bulanan resmi 
larını dövecek olursa o bo- vesaitle birlikte yirmi gün 
ğazm öte yanında, bir mil içinde müracaatları. 
kadar uzakt11ki adaya götü- istekli olanların yüzde ye-

çetesinin teşkil etmek üzere 
olduğunu ve Gümilşhane 

dağlarına yakın bir Buntos 
köyfinde kilisede sadanat 
yenini yapacağını haber al
mış ve kilisede ayin yapıhr· 
ken çeteyi bastırmıştı. 

Çete ve köyliller o kadar 
ani bir baskına uğramış idi
ler ki, Soytarı oğlunun akşa 
ma kadaı köyde ıaki öldür
mesine hiçbir kimse mema-
neat edememiı, hatti Soy
tarı oğlunun istediği şeyleri 
de köyün kadınları tedarik 
edip vermeğe mecbur kal· 
mıılardı. ' 

Soytarı otlu kendisini 
takib etmemeleri için köyde 
işine yarayan her ferdi gü
zelce bailamıı ve ortalık 
kararm~dan evvel çıkıb 

gitmiş idi. 
f şte, Soytarı oğlu bir gece 

ve bir güu faaliyette olma
sına rağmen bu geceyide 
sabahlara dakar ve en sarb 
yollarda yörümekle, hem de 
cebri bir yöıüylişle geçirdi. 
Bu suretle baskın yapılan 
yerden pek ç.ok uzaklaşmağa 
muvaffak oldu. 

lımail bir kaç defa istika
met değiştirmeği. bir kaç 
istikamette de sahte izler 
bırakmayı ihmal etmiyordu. 
Bu suretle takibe çıkanlar, 
muhtelif ve müteaddid iz ve 
istikametlere görP., ayrı ayrı 

takibe devam :edecekler, 
yabud da yanlış bir ız uze· 
rinde toplu . olarak yürüır.e
ceklerdi. 

Soytari ojlu kifi derecede 

Yasa bor - Leonadan bil
dirilidiğine göre, Madrid 

şehrini tehlikede gören is
panya hükumeti merkezini 
Valansiyaya kaldırmağa ka
rar vermittir. Bu da vaziye
tin önilmüzdeki Cuma günü
ne kadar alacağı şekle tabi-
dir. · 

İzmir İkinci Hukuk Mah-
kemesinden : 

lzmirde ... turan Mustafa 
kızı Bedia tarafından kocaaı 
Karantinada Mısırlı cadde
sinde 22 sayılı evde lbrabim 
aleyhine açtığı dava üzerine 
icra kılınan muhakeme so
nunda; lbrahimin bir ay için
de müşterek eve dönerek 
evliliğin üzerine yilklettiği 
vazifeleri yapmasının ihtarı
na ve masarifi muhakeme 
olan 1723 kuruıla on beı 
lira vekalet ücretiyle b:rlikte 
Ibrahimden alınmasına tem
yiz yolu açık olınak üzere 
26 3-1936 tarihinde lbrahi-
min gıyabında karar verilmiı 
olmakla H. U. M. K. Nun 
maddei mansusasına tevfikan 
tanzim kılman ihbarname 
elyevm lbrahimin ikametgahı 
meçhul bulunmasına mebni 
mahkeme divanhanesine ta
lik edildiği ilin olun.ıı·. 

di buçuk teminat akçesi 
veya bir banka mektubu ile 
müracaatlar1. 

uzaklaştığını tahmin ettiği 
ve kendince emin bir yere 
geldiğine hükmettiği sırada 
ç, tesine mola emrini verdi. 

Çete, yüksek bir dağın 
tabii bir istihim halini almış 
bir yerinde konakladı. Bu· 
lunduklar1 yer!n arkası, aşıl· 
maz sarp ve yalçın, dik ka· 
yalardı. Bu sebeble arkadan 
emniyet muhakkat ve kat'i 
idi. 

Yanlardan bir tarafta böyle 
idi. Cebhe açık ve aıağıya 
tamamen hakimdi. Yedi 
kişilik bir çete, bir kaç yüz 
kııiyi - yani kurtunlarının 
yettiği kadar - avhyabilir· 
lerdi. Bundan sonra da, sai 
taraftan savuımak mümkün 
idi. 

Bundan bahsedeD r
şu malumatı veriyor: ~ 

Margerit Kroko•all ~~ 
bir kadın yüz sekiı yatrfr 
öldü. Bu kadın dok1111 ~ 
şında iken üçüncll k: ·1111 
vardı ve o kocaıı11d ... 
çocuğu oldu. ,JJ 

Patrice O.Neil'd' yas ,_ı 
yaşındadır. Bu yaıt• ~ ef
karısını alacak, yakı• 
leni yor. ~ 

Doktor Düjurnal y618' tf11. 
yaşında öldüydil. ~ ~ 
yaşında iken genç bit JIJ.~ 
evlenmiı bir kaç ,.. ... , · 
evlid sahibi olmuttol. 

••• ıı..-1 
~r~ene nara vereP ~ 

lngiltere krala S~-_,... 
Edvard'ın İngiltere ~! 
f erlerinde · bedava ı•"I 
kanul\en hakkı yok~'· 

Kı al trende biri11cı 
bilet parasını csdemek • 
seyahat edebilmektedir· 

••• 
İlk ipek çorap 

ipek çorap ilk defa l 
senesinde yapıbnıtt~· 
lar bu ilk çorabı ıı1eıı 
tiyarı kıskanmas~~)ar,blı 
bu bir kadın deııl, 
kekti. • fı 

ilk ipek çorabı gır;° ti' 
ıa Kralı ikinci *t 
O zamana kadar 
ylln çorap giyerdi. 

S k
. . · · ...... kraliçe 

e ız ısım ı ~ 
lngiliı krabnın •

00 

sekiz ismi vardır: • oW"' 
Mari, Oğilıta, L811

' '/~ 
Polin, Klodin Aplı, 
ria. dal iflll 

~endisine bu ~ b ..,-
verilmesinin sebebi alık 'oJtl"' 
duğu zaman kalab. at '
aile erkinının tetrif ,;t 
yiıile kendiıioe •~ 
isimler takmış 01111• 
d11. 

*** 
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DOKTOR ~ 

A. Kemal Tonay l 
fiakteriyolog ve bulaşık, salğın ; 

1 

~.:.· hastalıklar mütehassısı ~ 
[~e iatuyonu karşısındaki Dibek sokak başın· a 
~ ~· ev ve muayenehanesinde !abah saat 8 den 
~'t 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 
~ • t ~den hastalara yapılması lizımgelea sair ~ 
'~ lllıkroskopik muayeneleri ile veremli hasta- ~ 

-.-.. ••uıa cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )+ 
tazaman yapıhr. Telefon: 41 t S )f 

-~~~~:~~~~~~~: 
• tem müşterileri 
~~~kkat nazarına 
~~N: : •on modaya muvafık, sağ 
.~ lı ~ tık yaptırmak ist~rseniz, 
~ (lij•rde Alipaşa caddesi sarraflar 
~ '-laliıc No. da ( HASAN BASRi) 
~ le ••ına dikdiriniz FiartJar gayet ehven olup 
~~~-llr Alber Baruh ) kumaşlarımn en iyiıinden 2 

' 

• !'J 

~~· •, 3 provalı 24 liradır. 
. ... ... s' çulikı bir provalı 10 lira 2 provalı nezaket 

~ri 'Yın ID6fteriJerimize · bu fırsata kaçırmamalannı 
ı. 

----------·--------

Dikkat 
~Pı~·i~zamızda son sistem sibhi, fenni 
"', Pe~'1e, hamile, böbrek düşkllnlüğü" ~~ t pelotsuz lastik korseler. 
~ S ve FLEBiT için lastik ço· 

l'aı · e~!>n. moda tuvalet koraeler. 
'İate astık SKANDAL korseler Son trk i<ASIK - BAGLA~I ' 
~•ti ele korseleri - sutyenler hazar ve 
'Paı. •11ıa yapılır. 

rı kantarcılar No. 2 3 lımir 
$, O. ASll't~ 

j 

• 

• 

f.I 

~ 

f.I 

"' 
"fürk Hava l{urumu 

İ. Na On 
~ 
~ 
rı 
ı.: 

~ 
~ 

Zengin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Mtııterilere 
kolayhk olmak üzere günde on ve haftada elli kUJ'Uf tak· 
sitle .bilet satılır. Zengin kişesi birçok vatandaılari zenfin 
etmeğe karar vermiştir. 

HALKI 
Alameti farikası FiL BAŞI resminden ibaret olan 

,, Türk çamaşır çividi " 
ni kullanmaktadır. Bu çivid ile yıkanan çamaşarlar parlak 
beyazhğım muhafaza eder. Tamamen safhr. İçinde çamaşar
lara harab edecek muzir bir madde yoktur. LEKE ve DAL· 
GA yapmaz. Eski çamaşirları adeta yenileştirir ve uzun 
müddet nescilerini muhafaza eder. 

Bu çivid ile yıkanmıyan çamaşarlar beyazhğını kaybedib 
sarımhrak bir renk almaktadır. " Türk çamaşar çividi ,. 
suyun dibine çökmez boya kuvveti piyasada satılan diğer 
ECNEBi MARKALI ve İSİMLİ çividlerden binkat hada 
iyidir. Ayni zamanda " Türk çamaşar çividi ,, hediyelidir. 
Senede iki defa size zengin eşyalar takdim edecektir. He
diyeleri almak için çividin sarılı olan kiğıdlar1ndan 1 O 
dane getirmek kafidir ve size derhal bir bilet verilecektir. 
Her türlü malumat ve hediyeler depomuzdan verilmekte ve 
toplan ve perakende sipariş kabul edilmektedir ... 

9 Eylôl Baharat Deposu 
Balcılar caddesi numara 198 telefon 3882 dir. Müracaat 

ediniz. Bütün Türkiye kadmlarının kullandığı yalnız, 
bir çivid vardır bu da 

,, Türk çamaşır çivididir '' 
~·= J4ti' %:; .-."". ;:!!•!!!"!!!!!!!!!!!!!'·~~-!!!!!!'~-!'!!!!!!!'!""l!!~!'l!'!!!!!'!!-.'•[----

Birinci Sınıf M:tahassıs • ı Karatas Biçki 
Dr. Demır Alı y d 

KAMÇI OGLU ur u 
<:ilt ve Tenasül hasta- J~uhsar Hüsnü 

hkları ve elektrik l\tüessesesi 
1 tedavisi Yurdumuz iki smıftır. Bi-

lzmir - Birinci beyler so· rinci sınık yalnız terzilikle 
kağı Elbamra Sineması iştiğal eder ve bir senede 
arkasında No. : 55 terzi diploması verir. Birinci 

Telefon : ı3479 smıftan mezun olanlar Kül

Kunduracı 

Adres: Hükumet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 
ZENGiN KIŞESI 

mikroskop gösterir ki 

GÖZl.JERİN f\tUHAFAZASI ANCAK 
« PERFA PUNKTUELL >> • 

Gözlük camlarile kabildir, her"'cins en şık ve ••ilam 
gözlük çerçiveleri ve güneş gözlükleri lzmir Kemeralb 
Meserret oteli altında Nafız Gözgördilren ıaat ve ılzlllk 
evinde bulursunuz. 
~~a~~~~~~m~E~:EaEEZSB 

; Tilkilik 
E 
~ 
E 

s 

Biçki yurdu müessisi 
Zehra Hasan 

~ • Talebe kaydında başlamııtar. Hiç dikit bilmiyen ba-
E yanl&ra bir s nede çiçek yala boya fosfur kabartma biç· 
t!2 ki dikiş öğretilir ve Maariften musattak şahadetname 

verilir. Dikiç bilen bayanlara aynca hususi makas den· 
' leri gösterilir. Altı ayda mükemmel makastar yetiıtiri· = lir. Muhtacı muavenet olanlardan ilcret alınmaz yurdu 

tô1 atelyesinde eıı n l ! c t , ı ı • l : cı ı ı ı edebilecek 
~ derecede sipariş dikiş kabul edilir ve hazır karyola 
~ takımları sabhr. Daha fazla izahat istiyenler her zaman 
~ yurda müracaat edebilirler. 
EME~SSC«trtmt&,~•...-..tl\a 

tür bakanlığınca da tasdik 
edilerek arzu ettikleri yer
de yurd açabilirler, ıi(inci 

BiLiR Ve tacirlere tontan sınıf tatbikat sınıfıdır. Bu f Ç ENLER 
ve oerakende satış sınıfa devam ihtiyaridir. Bu Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

Mnhterem müşterilerimiz Bul· sınıfta terzilik pratik şekilde dainıi surette korunmasını temin edecek ancak 
varda yeni ve asri yaptır· ilerletilir· 
mış olduğumuz kahb fahri- Sun'i çiçek, makine" ders· Yüksel, Kabadavı rakılanchr • 
kamız da zamanın en son lerile Silka ve fosfor boya· ~~r.M::. 
erkek ve kadın modelleri ları ve kadife kabartma ders ~~ 
havi ve ayakları zarif gös· leride gösterilir. Yurdumuza ~TAYYARE • TELEFON 
terek fenni ıurette yapılmış· devam eden bayanlar san· fu sıneması 3151 
tır. Kereıtelerimiz gayet atın bütün inceliklerini öğ· S Bu hafta iki şaheser film birden 

kuru olduğundan eskiyinciye renmekle beraber kendi eli ~ 1 - Çin Prensesi 
kadar formasını ve zerafetini ile kendi zevkine göre az ~ 
muhafaza eder. masrafla cihazlarını ltaryola ri Kate de Nagy ve Pierre Blancbar'ın temsil ettikleri 

Bulvar : Yeni müzayede takımlarına varasıya kadar {I fevkalade eser. 

bedesteni arkasında Kemal- yapmak kabiliyetini elde !'ti 2 ~ Bitmemi~ Senfoni 
paşa bedesteni ittisalinde ederler. ~ Y 
numara 15 şübesi arasta Adres: Karataş tC"amvay ti Umumi 'arzuJlzerine tekrar edilecek olan Ma-tba 
inkilib numara 87 caddesi numara 332 tl Eggertb'in temsil ettiği ve Franz Schubert'in aık •e 
-------------------- E bayatını gösterir ŞAH~SERLER ŞAHESERi. 

TERZi mehmet Z" ki 1 Ayr;.~,:·~~u~tjur;~ 50 KURUSTUR 

&---------------------------------: 
Kemeraltında Hükümet karş.sında numara 

Hiç bir yerde şubesi yoktur 
24 1 Seans saatleri: Hergün 15 - 17 - 19 • 21,15. Camar· 

a teıi ve pazar günleri 13 te illve seans 
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Buğday 
İhracatımız 
Bu sene buğday mahsu

lüdür. ihracat devam etmek
tedir. En ziyade ihracahmız 
Yunanistan, Kıbrıs ve Filis
tindir. 

Hakimlerimi
zin terfi listesi 

Hakimlerimizin terfi ve 
değişiklik listesi büyük tas
dika iktiran etmiştir. Liste 
1 Tcşrinevvel de tebliğ edı .. 
Jecektir. 

Talebe vapur 
biletleri 

Karşıyakaya gidip gelen 
talebelere tenzilatlı bilet ve
rilmektedir. Liman işletme 
mildürhiğü bu stne talebe
lerin ancak muayyen sefer
lerde teozil3ttan istifade et
melerine karar vermişse de 
talebe velilerinin şikayeti 
üzerine bu karar yeniden 
tetkik edilmeğe baılanmıştır. 

Vauur yolcula
rına kolaklık 

Türk sularımızdan lzmir 
limanına gelecek ve gidecek 
Ttlrk vapurlarından çıkacak 
ve binecek yolcuların nhbma 
yanaıtıktan sonra rıhtımdan 
ıonra rıhtımdan vapurun 
merdivenine kadar ıatlardan 
bir yol yapılacaktır. YoJcularl 
bu yoldan binecek ve çıka
caklardır. Kayıklar yalnız 
ecnebi vapurlan yolculanna 
tahsis edilecektir. 

Halkevi'nde 
işçilerle 

müsahabe 
Şehrimizde !bulunmakta 

olan lktisad Vekaleti Iı Da
iresi Müdürü Enis Behiç, iz
mir' de muhtelif milesseseler
de çalışan işçilerle Halkevi 
salonunda bir müsahabede 
bulunmuştur. 

~aip çocuk 
Üç dört yaşlarında Yılmaz 

isminde beyaz, kara kaşlı 
kara gözlü bir çocuk kay
bolmuştur. Bu ya.vru Halke
vi kütnphanesinde Hüsnil'nün 
çocuğudur. 

Gelenler 
Krdasdıo ve tapu fen he

yeti reisi Halid Riza, erkek 
lisesi mlidilrü HHmi dün ls
tanbuldan tehrimize gelmit· 
tir. 

Muhayyer 
Tuhafiyeye ait bütün ih

tiyaçlarrnızı hediyelik ve 
motbak lcvazimiui dcuzlukla 
şöhret ve müşterilerinin iti
madını kazanan Hükômet 
çaddesinde Şemsi Hakikat 
Ucuzluk sergisinden alınız. 

Her aradığınız malı ve 
her malın birçok çeşitlerini 

bulursunuz. Pazarlıksız ve 
muhayyer satış yapddığı için 
yorulmadan aldanroadan bü· 
tftd ıhtiyaç larınızı t''İ olmı
yan ucuz fiatlarla Ş. H. U~ 

eazlak sergisinden alınız. 

, ..... s..ı' 

Titülesko ölüm döşeğinde 
-------------------- 00..00------------------

Düşmanlarım beni tabanca veya hançerle 
öldürmeleri rezalet olurdu, diyor 

İstanbul 24 (Ölüm) - Ölüm döşeğinde bulunan eski Romanya Hariciye Nazırı Tıtülesko 
demiıtir ki: 

- Romanyada son senelerde cereyan eden siyasi cinayetleri biliyorum. Beni kurşunla 
ve hançerle öldürmek cinayet olurdu. Düşmanlarım beni zehirle öldürmek istemeleri gayet 
tabiidir. 

--------------00 .. 00---------.. --------------

Ha beşistanda nekadar İtalyan 
askeri buluııacak 

İstanbul 23 (Özel) - ltalya Habeşistanda 105000 mev
cutlu bir sulh ordusu bulundurmağa karar vermiştir. 

Bu ordunun (40500) yerli askerleri 25 bin Somali milisleri 
ve ayrıca motorla mücehhez bir fırka olacaktır. 

Kayseri bez fabrikası 
Kayseri 23 (Özel) - Kayseri bez fabrikası bir sene için

de 13 milyon metre bez yapmıştır. Bu bezin kıymeti 2 mil
yon 200,000 liradır. Bir yıl içinde 1,800,000 liralık satış yap-
mış ve üç buçuk milyon liralık sıparış alınmıştır. 1 

Surye fevkalide komiseri 1 

ş~hrimize geldi ! 
lstanbul 23 ( Özel ) - Fransanın Surye fevkalade komi

seri Kont dö Martel şehrimize gelmiştir. 

Tevkif edilen Fransız gemisi 
Paris 23 (Radyo) - Bir Fransız gemisinin bir ispanya 

komünist gemisi tarafından tevkif edilmes 0 Jur,, gazetesi 
tarafından haber verilmektedir. Bu g•zete, bu hidisenin 
Fransanın itibarına büyük bir darbe vurduğunu söylemekte
dir. 

100 ihtilalci kurşuna dizildi 
Londra 23 - lbtililcilerin hava hücumlarına bir muka

bele olmak üzere ispanya komünistleri ellerinde rehin bulu
nan 100 ihtililciyi kortuna dizmiştir. 

Fransadan isuanyaya silah 
ve cephane göndf!riliyor 

Paris 23 - Dört lspanyol gemisi Madrid : hükumetine 
gönderilen 60 bin tOfeğin ve 2 milyon kurıunu yüklemeğe 
hazır bulunmaktadır. 

Portekiz de harb edecekmiş ı 
Berlin 23 - "Morning Post., gazetesinin Cenevre muha· 

habiri Portekiz ldelegesinin: 
- Bir komünist muzafferiyeti takdirinde Portekizin istik

lalini korumak için belki harb etmek mecburiyetinde kala
cağını söylediği yazmaktadır.: 

Adis-Ababada dini merasim 
Belgrad 24 (Özel) - 27 Eylôl Pazar günü Adis-Ababa

nın sokaklaranda yapılacak dini merasim milddetince İtalyan 
lcuvvetleri Adis-Ababa haricinde şimdiden seferber bale 
sokulmuıtur. General Grazyani merasime tfarfcdilmek üzere 
bat papasın emrine yüzbin liret vermiştir. 

A 

Hhkômet donanması Asi-
lerin elinde: 

Suriye heyeti 
eeldi 

Istanbul 23 - Pariste Su
riye - Fransa muahedesini 
imzalıyan Suriye murahhas 
heyeti bugün şehrimize gel
miştir. 

Delegasyon reisi : 
- "lstiklilimizden sizin 

de bizim kadar memnun 

olduğunuza şüphem yoktur. 
Rabıtamız 1300 seneliktir. 
Şam'a gider gitmez, demo-
krrıiye müstenid bir meclisi 
meb'usan, reisicumur ve ka· 
bine intihap edeceğiz ve or
du teıtdl edeceğiz." demiş
tir. 

lskendcrun ile Antakya-ya 
Fransa mahalli muhtariyet 
varmiıti; şimdiden sora bu 
hakka Fransa yerine Suriye 
nezaret edecektir. 

Könek vüzün
den cinavet 
Balıkesir - Burada bir 

av köpeği yüzünden cinayet 
çıkmıştır. SusurJuktn Hasan 
isminde bir adam avdan d6-
nerken islim adında bir ta· 
nıdığına rastlamıştır. islim: 

- Bu senin av köpeğin 
bir işe yaramaz .. 

D .yince zaten eli avdan 
boş döndüğü için canı sı
kılmış olan.: Hasan fena hal
de kızmış, çiftesini kaldıra
rak lslima':.ateş etmiştir. is
lim derhal ölmüştür. Hasan 
yakalanmıştır. 

"O '111irlil __ _ 

Top 
Patlamadan 

- Baştarafı 1 incide -

seti aleyhi~de en büyük, en 
ağıza alınmaz siyasi küfürler 
savurdugunu işitiyoruz. 

Diplomasi kafilesi bu çık
maza düştükten sonra işin 

KAN DAVALARI 
Bir köylüyü öldürtmek ister 

kt.n kendisi öldürüldii 
Taşköprü, - Evvelki gün devreye girmiıtir, it' 

kasabanın Hamid köyünde iki düşman bir paıar ~ 
dir kan davası yüzünden bir nüşü, köy meydonınd• r-" 
cinayet işlenmiştir. Bir kişi- şılaşmıılar, evveli arala ....... 
nio ölümüne, birinin yaralan- bir ağız kavgası b•~....-
masına sebeb olan cinayetin milteakiben Mustafa 11 

tafsilatı sudur: çekerek lsmaili sol ~ 
Köyden Şaban oğuJJaran· den yaralamııtır. lıoaa _.-

dan ve köyün eski muhtarı bu sırada tabancatıDI ç ttf 
Mustafa iJe Esir oğuJla ·ından rek Mustafanın ilzeriD•~w 
lamail arasında eskiden beri etmiştir. Çıkan k""' 
kan gütmek yüzünden bir eski köy muhtannın -' ,; 
husumet mevcuttur. Fakat mesi iizerine saplarak - ~ 
bu husumet bir kaç gün ev- byı cansız olarak ,ere 
vel muhtarının oğlunun, mıştır. ,,..,,. 
lsmaiJin amcazadesini vur- Kakil ağır yarah 
ması ile Lüsbütün had biı hastaneye kaldıralmı~ 

Uşakta mat- E:llPalamut balıil 
baa ve 1tazete bolluill .,.. 
Uşak 23 - Şebrimıde Istanbul 23 (Öıel) _. pr 

matbaa kurulması kararlaş- gece 27000 kiloya yakı• lfll'• 
mıştır. 15 günde bir, bir ga· lamut balığı yakal•D°!_.w 
zt te çıkarılacaktır. B 1 t .. ok ,....... u sene pa amu T 

Çöl Yıldızı 
- Baştarafı 1 incide -

di ki, askerler arasında zıd
diyet ve rekabetler kanlı 
kavgalar, ölmeler, öldürme· 
ler hiç ekıik olmazdı. Bu 
kadını bir defa görüp te 
kendisine işık olmamak 
kabil değildi. 

Tin·Galuz, prestiıklrlarına 
ilk zamanlarda yliz verir, 
fakat ileri gittiklerini görilr
se, bitişik odada emrine 
amade duran izband ut gibi 
zencileri çağırarak: 

- Şu rumiyi kapı dışarı 
atınız, emrini verirdi. 

Dansözün zenci muhafızla· 
rı, sarkıntılıktan vazgeçme
yenleri, yaka paça ederek 
kapı dışarı atarlardı. 

Ting-Galuz, lnıaall. h ka
sabasında o kadar çok ha
diselere kanlı arbedeıere 
sebebiyet verdi ki mahalli 
hükômet bu daimi kavgalara 
bir nihayet vermek için ken-

Sdisioi oradan kovmağa mec
bur kalmıı, Ting·Galuz, ya
nındaki kadın ve erkek zen
ci hizmetçilerini yanına ala
rak lnşaallah kasabasından 
ayrılmış, evveli Hoggara 
sonra Sahrayıkebirin ortasın
daki gehirleri birer birer 
doJaşmağa başlamıştır. 

dır. 

Bugec-; ;~ 
eczahaneler.,. 
Gürelyabda G&ıel)'~ 

gatpazannda Asri lkiç ~ 
likte İkiçetlik, Kemer• J-.,J 
lttihad, Alsancakt• ..,. 
Julyen eczabaneleri ,çtk 

- •• 1 

Harb 
Hazırlıklafl~. 

il devl•P-
Avrupada btıt D 1' fi 

bilhassa F ranıa, Alm•• tl,ri 
Rusya ile ltalya bilk
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çok korkunç bir bal' 
hazırlanmaktadırlar. . tfl 

Önümüzdeki barp~er:,.
mütbiş safhasını tabai ~ 
cu ve öldüril gaz ııar iJP• 

ftaD '~.w! olacaktır. Bir tar• b~~ 
mühimmat ve aıker b "' 
nırken beri taraftaD ,-· 

... f 
gazlara karşı korun 

kt dır· ..1 
taları hazırlanma • .1rp· 

h' ve a-;..Aı Fransada, mü ım oıcrtr' 
şimendifer hatları ~ 
gazdan k orunm• ID ,daO 1'1-
yapılmaktadır. Bu111•. tir· " 

. bit111ıt ı• 
rısının ınşaatı dalıik'~ 
mahzene, bet - pr 
az bir müddette ,da ,.~ 
girebilir, ve kapıla 

1111
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az zamanda k•P9 .,°""'" 
mahzene zehirli gaı 
na imkan yoktur. ~ Londra 23 - Havas ajansı, isi donanmanın komünistlere 

aid bir kemiyi zabt ve bir diğerini de babrmış olduğunu 
bildirmektedir. Asilerin elinde bulunan gemilerin hükumetin 
içinde 750 bin mermisi bulunan bir denizaltı gemisini de 
zabtetmişlerdir. Bu haber hükômetçiler tarafından tekzib 
edilmektedir. 

1 içinden çıkmak g-ün geçtikçe . 
zorlaşıyor. 

Sahra &üzeli, hangi kasa
haya vğramış ise aşk fırtı
naları uyandırmış, en niha
yet Elaman civarında, bir 
çadır içinde göğsüne iki 
hançer yarası açılmış, kanlar 
içinde ölü olarak bulunmuş· 
tur. 

Cinayetin yüzlerce aşıkla
rından biri ·tarafından kıs
kan~lık bissile yapıldığı bh
min edilmektedir. 

Buna mukabil ~Jllao p "' 
b ...... ., 

bilhassa Ren av .ııttP"' 
gibi hazırlıklar y•P'° 

FUAR 
~·-

Ziyaretçiler 2 
milyon lira 
bıraktılar 

lzmir fuarını 361528 kişi, 
geçen sene 3105000 kişi zi
yaret etmiştir. Bu sene 51 
bin kiti artmıthr, bu müna· 
si betle Türkiyeden 103588, 

1 eçnebi memleketlerden de 
3210 kişi şehrimize gt-lmiıtir. 
Bu ziyaretçilerin bıraktığı 

Süvarilerimiz 
ivi neticeler 

aldılar 
İstanbul 23 - Süvarileri

miz Vivanada büyük bir mu
vaffakiyet kazanmışlardır. 

Onüç milletin iştirak ettiği 
yarışta, yüzbaşı Cevad ikinci 
gelmişti r. ı 
para 2 milyon liradan faz-

1 

ladır. Fuarın bu sene göster-
diği muvaffakiyet gelecek il 
sene bir miıli daha artacak-
br. 

Bütüu bu zorluklara rağmen 
top patlamadan evvel bu 
çıkmazdan kurtulmanın yolu 
bulunmazsa vay zavallı insan-
lığın başına geleceklere... J 

Dünyanın ahvali o kadar 
kötüleşmiştir ki bu kanlı fa
cianın bazılarının aktörleri, 
bazılarının da seyircileri ka· 
labileceğini zannetmek de 
hatadır. 

Evet öyle bi r korkunç, 
k nlı facia ki onun o~ ucnları 
da, nıüellir. de suflörü de 
seyircileri de birbirinin boğa
zına atılacak, birbirinin gö· 
zilnll oyacak, canını çıkara

caktır. 
SıRRI SANLI 

Sahra güzelinin cenaze 
merasimi pek muhteşem ol
muş. Sahrayı kebiriin dört 
tarafından gelen dört bin 
bin Bedevi hüngür hüngür 
ağla ken mezarına gömül
müştür. 

·d" lar. d t .. 
Almanlar h.udue~ıd• f'P .. 

yolları öyle bır f il r ett' 

mışlardır ki, Bu tae~•~ 
fında her dört ,;11 il' tf" 
bir dört tabur aık~ ... - • .d 
tarruzuodan saklan e 1,. 

·-•eolll min edecek gı&a 

vardır. ,1 
İzmir k~myo~ ·;e otöbijsle 

özel bürosu a.-1- ~ 
içeride ve dışarıda her türlü yükilnUzll 1 b•t1eri 

kamyonları sevkeder en rahat ve her çetid ıeJ• ,,;r' 
otobUıl-,ri temin eder. • ıı C' 
Telefon 3314 Adre1; Birinci kordoP dolJll 

, 


