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•• !.!_ Aras Fraıısız hariciye nazırına dedi ki: 

~ rürkiye ı;kenderunun 
~ ltlutariyetinden başka bir 

ıekil kabul edemez 
'" .. oo•• - ------- - -· 

"ı •~t idare şekilleri Türkived.e hoşnutsuzluk 
~ t~a-. akikimemleket tostluğunu bozacak 
1 g(\ . 1 
r'' "tı zete Iskenderu- ISKENDERUN TÜKLERi 

' Türk mandası 
·f!. ~ ~rnıesini istiyor Türkiye 280 bin Türkün inil-
~ ~~e ~ - Gazetelerin tisini SUStUracak Ve gÖzya-

11'.: ~ tr rıne göre, Cenev- d• d• kt• 
'I '[)'rııa Hariciye Nazırı şını Ilı ırece ır 
~ ~ elbosJ~ mülakatı es- 1 7 ~lilyon Türk fena n1uamelelerle ezilen 
? ~)elliTevfık Rüştü Aras ırk kardeş]crinin kurtulacağı günü büyük 

611 ~'' ~. lskenderun ve 1 bir heyecan]a dinlcınekte ve beklemektedır. 
~ .~ btıçın tam muhtari-'i tlca bir şekil kabul 

A~-)tteı" in· b'ld' · · '\"'- 2S ı ı ırmııtır. 
._;. O bin nüfus Tür-S ll~iran bu araziye t 14.,~ilecek herhangi' di

~ t.~t feldinio Tnrkiyede 
k~ ~ ...... tluk uyandırmak ve 

' -~ket arasındaki dos· 
~ ~ .1.it ••ebetler üzerinde 

, ~ tesir yapmak teh. 
,,1 \ 'Mt •ıaldacağını da ih
~ llliıtir. 

İskenderun ve Anta)yadaki 
280 bin Türkün feana mua-
meleler· altında çıkardıkları 
ıztıraplı iniltiler bugün 17 
milyon Türkün kalbini par-
çalamakta devam ediyor .. 
Bırkaç gün evvel bu ırkdaş· 
larımızın müstekil bir idareye 

kavuşacakları haberleri yüre· 
ğimize biraz feı rahlık ver
mişken, lstanbuldan geçen 
Surye hey.!tinin verdiğı iza-
hat ızhrabımızı bir kat daha '-L .. l~tel 25 - Gazeteler 

4.,. ~er· d Li~~ ın e: " İskenderun arttırdı.. Bu izahata göre 

"' ~:~ Türkleri şayeı zorla 280 bin Türk ekalliyet mua· 
' et Yette tutulmak iste- melesi görmekte devam ede-

et 1 ~ ..: •vuca sığmaz bir cek, ağır verğiler altında 
~ ""~ Ç~aı kesilebilirler.,, ezilecek. .. 

' tdırler. Efendi yaratılan ve efendi 
-·~ 4 ...... ••ı 

04"j .. ~~) ete lskenderun ve olarak yaşamıya alışan Tür-

b'-' ~ ~d, 'Türkiyenin man- kün bu aşağı seviyede kalışı 
~'il ,J .7,')'ti llda bir Türk muh- karşısında Türk matbuatının 
~· :Sor, kurulmasını teklif Türk efkarı~umumisinin gös· 
~ terdiği asil hayecan çok mu· 

kaddestir. Bu heyecan vu bu 
aksülamel mibanigi bir pro· 
pagandanın mahsulü olsa idi, 
bu satırlarda yaramızı takrar 
deşmek istemezdik. 

h ür ve müstekil inkılib 

Türkiyesiain, hür havasını 

teneffüs eden, inkılap ışı

ğile norlanaa bizler, belki de 
hürriyet ve muhtariyet mef-
küresile çırpınan o ırkdaş

Iarm çektikleri ıstırap ve 
acılarını )azım olduğu dehşet 

ve ateşle duyamıyoruz bile ... 
Hariciye Vekilimiz Tevfik 
Rüştünün- Pariste yapacağı 

temaslar, Başvekilimizin Lon· 

dra seyahatinden dönüşte 

Paristeki mülakPtları elbette 
280 bin Türkün iniltisini 

susturacak ve gözyaşını din· 
direcektir. 

HALKIN SESi 

~ i\IADRİD HÜKÜl\IETiNiN REİSİ DiYOiı Ki : 

~ft 
f ,, M adrid asla ~asilerin 

~~ eline geçmiyecektir 
.,,.ter isiler galib ı{elecek olursa yalnız fspa
)İ '!;ğil Avrupa .kökünden sarsılacaktır 

'rıadrid dinamitlerle 
berhava edilecektir 

t t:'&iki~· ~--~erl~ .. 1. B~obahter gazetesinin İspanyaya gönderdiği hususi muhabiri San Sebastien'den 
l1_ bir gı bır yazıda yeni Madrid hükümetinin reisi Largo Kaballero'nun radyoda söyle-
::'tto 'ktkundan bahsetmektedir. 

--- ••• P.t ab~Uero bu nutku!lda : 
~ ~-&rı •drı~ hiç bir zaman asilerin eJiye geçmiyecektir; şayet onların galebe çalmaları

'1 oı_, tb~eçılmezse, bu takdirde, yalnız ispanyayı değil, bütün Avrupayı sarsıp titrete-
llh.b· .11 hadise cereyao. edecektir!,, 

ırın bildirdiğine göre, tedm'l Madrid dinamit lağımlanyle çevrilmiştir. 

içenlerin 
neden (Kordon 

CSi 
Sahib, Neşriyat Amiri •e 

Baımubarriri 

SIRRI SANLI 
idarehane: İzmirde Birinci 

Beyler Sokağında 

(Halkın Sesi) Matbaa11uda 

S E .S 1D1 R Baıılmışbr 

Geçmiyen yazı geri verilmez ... 
Hariciye Veki- DüNKü TECRüBEL~R MUV~FFAKİYET-

1
• • R d LE NETiCELENDi 
ımız oma a 

İtalya Hariciye Nazırı 
ile görüşecek 

Roma 25 
Tür kiye 
Dış işlerı 
Bakanı 

Tevfik 
R ü ş t ü 
Ara s'ı n 
buraya ge 
lcceği ve 
İtalya ha-
riciy~ na· 
zm Kont KONT ClY A ı ' O 
C yano ile müzakerelerde 
bulunacağı öğrenilmiştir. ____ .... _ 
l\iussolini Fransa ve 
İngilt'ere ile a n]aşa

bilecek n1i ? 

Mussolini mü
zakerede sert 
davranmış 

~lussoliniyi kandıra
biJecekler n1i ? 

Tayyare taarru~una karşı ya-
pılan müdafaada bütün Izmir

liler muvaffak oldular 
H••--~ 

'' aJir11iz halka •\.teşekkür ediyor 

Dün tayyare hücumuna 1 kalesine verdiği emir üzerine 
kHşı yapılan gündüz ve ge- tehlüke işareti!olan top atd-
ce denemeleri büyük bir mu- :mış, fabrikalar, vapurlar, oto• 
vaffakiyet ve intizamla cer- mobilJer iki dekika düdük 
yan etmiştir. Dünkü teçrü- çalmışlardır. Halk bu ihtar 
belere Karşıyaka, Buca, Bor- üze ine hakiki tehlükelkar· 
nova mıntakaları da dahildi. şısında imiş gibi kaçmış, 

Dün sabah vali Fazlı Gü- herkes deı bal bir yere sığın· 
leç 9,50 de telefonla Kadife - Sonu 4 üncüde -
--- -------c::::-

VRAD-Y ANİ'NlN BjR i\iAKALESİ --------0000 
Türk - Yunan dostluğu ,, es~ 
şarao'" gibi saf ve kuvvetli 

bir hale gelmiştir · 
Yunanistanda yapılan son 1 

rejim değişikliğinin Türk • 
Yunan dostluğuna hiç bir • 
halel getirmiyeceği, Dış baka-
nımızın Yunanistanı ziyereti 
münasebetile bütün Y mıan 
gazeteleri tarafından tebarüz 
ettirilmektedir. V radyoni ga-

1 zetesi diyor ki : 

Londra 25 (A.A) - Deyli 
telgraf gazetesinin göre dün 
Romada Mussolini ile lngiliz 
ve Fransız diplomatin mü
messilleri arasında müzake· 
reler cereyan etmiştir. Mus· 
solininin sert ve ihHyatkar 
davrandığı söylenmektedir. 
Fransız mümessili, milletler 
cemiyetinde tkalmak lünumu 
hakkında MussoJiniyi ikna 
için Romaya hususi bir mü· 
messil yolbyacaktır. 

--~'lllit __ _ 

EDEN 
• 
lngiltere hürri .. 
yet ve sulhtan 
ayrılmıyacak 

Cenevre 25 - Asamble 
bugün toplanarak Edeni din-
lemiştir. lngiliı Dış bakanı 
umumi vaziyeti gözden ge-
çirdikten sonra, bu vaziyetin 
memnu~iyet verici olmadığını 
sörlemiş ve demiştir ki: 

- Büyük Britanyaya ge· 
lince ferdi hürriyet ve sulh 
prensiplerine sadık kalacak-
tır. Eğer devletler rejimleri 
itibariyle iki gruba ayrılmak 
istiyorlarsa İngiltere Milletler 
Cemiyetine istinad etmekte 
devam edecektir. 

Türk dış bakanı, yunan 
milletinin ve resmi mümessil
lerınin kendi memleketi ve
şahsı hakkındaki samımı 

hislerini ilk defa olarak mü
şahede edecek değildir. Ati
nanın bu eski aşinası ancak 
bildiği tezahürlerin yenilen
mesini görecektir. Fakat 
ayni zamanda, aradan geç
miş olan zamanın bu dost· 
luğu yunan milletinin kalbin-

METAKSAS 
de nasıl "eski şarap gibi 
saf ve kuvvetli" bir bale 
~ Sonu 4 üncüde ~ 

...... M~Mfm!::#~3Wm::3m ...... miZl .. IBllillm~4 .............. . 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ------------0000- ---------
Talebe biletleri 

·~ı ün bu satırlarda vapurlarda talebe biletlerinde ten· 
~ zilat yapılmamasından şikayet etmiştik. Liman işleri 

müdürü Haşmet Dülge taleben;n bu ihtiyacının gözönünde 
tutulduğunu aşağıdaki satırlarda bildiriyor. 

Talebenin teozilatlı biletten istifadele.ıi ancak mektebe 
gidip gelmelarile meşrut bulunduğundan mektebe gidiş ve 
mektepten Çıkış zamanlarma rastlıyan seferlerden baıka 
seferlerde vaburlara binecelderden tam ücret alınması hak· 
kındaki düşüncenin tatbik kabiliyetinden mahrum olduğu 
ve talebe aleyhinde neticeler verdiği görüldüğünden evelce 
olduğu gibi mıntakası dahilinde talebeye tenzilatla bilet ve
rilmesi alakadarlara yazılmış olduğunu saygılarıml bildiririm. 

İzmir Liman işletme müdürlüğü H. DÜLGE 
Halk bunu istiyordu. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

ettiiiııi e2er he11üz icmedinizse 
' siz de anlıyacaksınız. 
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MORFİNLE 
ÇILDIRAN 

Yr.zan: K~R2~N!•NALI ADAM 

Odada çıldırtan nefis bir ka
dın kokusu vardı •• 

Yatakta sağa dönüyor, 
sola dönüyor, sırtüstü yah
yordum. Fakat gözüme uyku 
girmesinin bir türlü imkinı 
yoktu. Kalkıyor bir sigara 
yakıyor, kapkaranlık istik
balimi büyük endişelerle 

düşünüyor, bu karanlık içinde 

ı Gecenin dördü. Sabahın ol· 
masına bir kaç saat var .. 

en küçük bir ümid şulesi 

bile bulamıyordum. 
- Mahvolmuştum. 

Çılğınlık, eğlence, neş'e 
içinde geçen günlerim ve 
gecelerimin günahını elbetta 
çekecektim,. Kumral :ve sa
rışın kadınlar, pokerler ve 
bakaralar .. Viskiler ve şam
panyalar .. Konainler ve mor
finler:. Hepsi hepsi burnum
dan fitil fitil gelecekti. Bir 
sefil bir cani gibi ya hapis
hane köşelerinde sürünecek .. 
Y ahud da aç bir vaziyette 
sokaklarda merde namerde 
avuç açacaktı .. 

Hey yarabbim ne bitmez 
tükenmez gece idi o gece ... 
Adeta şeytanlar ifritler kar
şımda dolaşıyorlar benimle 
alay ediyorlardı. Bit sigara, 
bir sigara daha... Çıldırmak 
işten değil .. Morfindan başka 
çare kalmamıştır. Kalktım. 
Çekmecenin gözünü açtım. 
kutuda üç tüp morfin kal
mıştı.. Şişenin dibinde de 
iki üç kere çekilecek kadar 
kokain vardı .. 

içim titredi. Bunları bitir· 
meğe kıyamıyordum. Yarın 
ne yapacaktım.. Morfinle' 
kokain değil sığara alacak 
param bile yoktu .. 

Adam sen de dedim.. Şu 
morfinin birisini şiringa ede
yim.. Morfin beni biraz can
landırdı .. Fakat ıztırabım ve 
endiıem bir kat daha arttı .. 
Şu kokainin de hepsini bir~ 

den çeksem ne olur sanki ... 
Kokainleri de çektim .. 

Biraz keyfim yerine gel
miıti .. Şımdi daha iyi düşün
düğümü zannediyorum. 
Babamı kafese koymaktan 

baıka çare yoktu. Fakat onu 
son hadiselerle ,f dariltmış ve 
gücendirmiştim. Öyle kasa
sından çaldığım paralardan 
soura babam beni bir hırsız 
gibi kovalamıştı.. Bir daha 
onun karşısına çıkmaklığıma 

~imkan ve ihtimal kalmamıştı. 
O halde ne yapacaktım. 
-Saatıma baktıiD.'S°iat -dÖr~ 

Gözüme kumral kadın 
ilişti. Onun yatağına doğru 
ilerledim .. Kifir kah be kadın 

mışıl mışıl uyuyordu .. Dekol
tesinden taşan göğsü nefes 
aldıkca kabarıb iniyordu.. Bu 

nefis vücudu böyle.. Üzerine 
doğru eğildim. Onu doya 
doya belkide son defa sey· 

rettim. Bu şahane mahluku 
belki de bugünden itibaren 
elimden kaçıracaktım .. 

Sonra ayaklarımın ucuna 
basa basa Margaritin odasına 
gittim .. Oda asude bir şekil
de uyuyordu .. 

Onun odasinda insanı gı
cıklıyan, çıldırtan nefis bir 

kadın kokusu vardı .. Akhm
dan binbir şey geçiyordu .. 

- Haydi dalga geçme .. 
İş başına ... 

İçimden bu sesi duyduğum 
zaman saatime tekrar bak
tım. Ve çabucak üstümü gi-

yindim.. Ayaklarımın ucuna 
basarak odadan çıktım. Ve 
kimse gormemeden otelimi 
ter kettim .. 

Kordonda< karanlıklar· için· 
de yürüyordum. Pasaportun 
önünde birçok sandal vardı. 

Bunların içinde uyuyan san
dalcılardan biriıini uyandır· 
dım. 

- Güzel yalıya ne vere-. 
yım .. 

- Elli kuruı. 
- Peki .. 
Derhal tandala atladım. 

Denizin ıert ve soğuk~havası 
ateşler içinde yanan kafama 

vurdukça açılıyordum. Kafam 
daha: kolay işlemiye başla
yordu. Artık kararımı ver· 
miş vaziyette idim. 

Sandalı, hahamın ve anne
min oturdukları yalıya yanaş
tıracaktım.. Her b ide onlar 

I a. 

uykuda idiler .. Bir hırsız gibi 
yalıya girecektim .. Yakalan
sam da ne çıkardı .. Nihayet 

kendi evimdi,. Her halde 
beni çok seven, benim için 
çıldıran annem beni muhak-

i kak surette affedecekti.. 

Başka yapılacak çare kal
Jrnamıştı .. Sanda:cı küreklere 
•dayanıyor, sandal 1 hafifce 
saJlanıyord u .. 

~Karadeniz Kıyılarında 
Soytari Oğlunun 

Bir Macerası 
- 21 - YAZAN: ** 

Soytari oğlu çetesile Kırık kaleye yaklaştı 
-Haydi, önümüze düşte Yıkık kaleye doğru yola çık· 

haydi evlatla da şu irz düş- tılar. 
manı korkaklara bir ders ve
relim! dedi. 

Soytari oğlu .Ismail, çakı 

gibi [•J bir adam idi. adam· 
ları da hep böyle idi. Yer
lerinden fırladılar, mahud 

[*} Bu tabirin hakiki ma
nası yılmayorum. Fakat çc· 
vik, dinç ve atik adamlara 
çakı 1ıibi,, derler. 

*** 
Kadıncı Zeynel denilen men-

fur adam, Soytarı oğlu İsmaile 
iltica eden zavallı köylünün 
dediği gibi o gün Türk köy
lerinden birisini daha basmış, 
beş altı kişiyi öldürmüş, 

yaralamış, para, mücevher 
ne bulduysa almış ve ayni 
zamanda, köyün en güzel 
kadın, kız ve gelinlerini 

(JlalkıaS.,IJ 

HADiYE . j İsnanyoJların birbirlerini öldürmelerinin 
sebebi nedir? 

100 Yıldan beri . • ... • 
dilençi imiş! lspanyadakı • f ~cıa ve Napol-
Oğlu ihrahin1i de yo~un tarıhı bir hatası 

DUNYADA 
NELE~yon 1 OLU J.l,; 

d · 1 · t · t · · ? Bugün ispanyadaki kanlı ı milJet ihtilale atılırken 
1 ençı ye iŞ ırmış facialar tarihin lspanyollar iki nontai hedef ittihaz et-

Bosnanın Brçki kasaba· hakkındaki eski bir yaprağını miştir. Netekim bugiinkü 
sıoda yaşayan ve yüz yirmi bir kere daha açtı .. Avrupa- ihtilalin hedefi kahramanlık 
yaşında olan Hadiye ora nın Fatihi Napolyon Elena ve taassubdur. 
gazetecilerinin mürct caatı adasında bulunurken lspan· lspanyollar ihtilal :her za-
üzerine beyanatta bulunmuş· yollar hakkında şunları söy- man kendılerine tabiı bir 
tur. !emiştir. esas olarak kabul etmişler-

Hadiye demiştir ki : 11 En büyük hatalarımdan dir. Buna da sebeb olarak 
- Ben fakir bir ailenin biride ispanyayı istila e:di bir kısmı haksızlığını ve bir 

evladıyım yüz yirmi yıl evvel şimdir. ,, Zira Napolyon Is- kısmı da ihtirası öne koş· 
Unim kasabasında d~ğdum. panyolları dindar ve rahib- muşlardır. 
Sırbların Türkiye aleyhinde· lerden mürekkeb bir millet Napolyon Bonapart lspan-
ki ihtilallerinde Bosnaya gel- olarak zannetmişti. yaya akın yaptığı zaman ls-
dim. Hayatımda türlü hükfı- Bu tarihi sözü tekrarlıyan panyollar bugünkü gibi bir 
met idareleri gördüm. Fakat Vreme gazetesi şunu da ili- baş kaldırma hareketi yap-
dilencilik sınıfında baki kal· ve ediyor ve diyor ki: mışlardı. Bonaparta karşı 

d "İhtilaller birbirinden ör· gösterdikleri mukavemet Is-
ım. 

nek alarak yapılırlar. İhtilal- panyollar nazarında pek bü-
leri de ayaklandıranlar göre- yük idi. Netekim Napolyonu 
nek hareket edenlerdir. Öl- da yıld ırmıştı. ispanya seve-
dürenler tarih yapraklarında rini yaptığından pişman et-
ayni suretle yazılırlar. ,, mişti. 18080 seferi Bonapart 

Fakat lspanyolar öyle de- için tarihi bir hata olarak 
ğildir. fspanyoların ihtilalinde kaydolunmuştu. BinaenqJeyh 
bir prensip bulunamaz. ispan- bugün lspanyollar ayni mu-
yolun huyunu da bilmek ka- kavemetle çalışıyar ve bir-
bil olmamıştır. Çünkü bu birini öldürüyorlar. 

On çocuğum oldu. Bunlar
dan yalnız lbrahim bağdır. 
O da yüz yaşındadır, o da 
dilençidir. Fakat o artık ih
tiyarladığı için benim gibi 
torbayı omuzlıyarak köyden 
köye dolaşamıyor. Yüz yirmi 
yıl sefaletle yaşadığım halde 
hiç bir kere hastalık geçir
medim. Ben de oğlum da 
kemal sadakatla mealekimizi 

0000000000000000000000000000000000000000000000 

devam ediyoruz. Karşıyakalı- Velospid 

Mektuo lara müjde Modası Yine 
Bazı insanlar, mektup yaz

maktan çekinirler. 

" Ege ,, sineması açılıyor. 8 1 M ? 
Bu yıl mevsimin en güzel, aş ıyor U • 

Sebebi şudur: 
Yazdıkları mektubun 2ü· 

nün birinde kendilerini itham 
ettireceğinden korkarlar. Fa
kat nıec ur kaldıkları zaman 
da müphem bir iki kelime 
yazıp işi anlatırlar. 

Böale bir kimse kocasının 
öldüğünü haber aldığı bir 
kadına şöyle bir taziye mek
tubu göndermiştir: 

"Bayan vah vah,, 
Kocası ölen kadın üç ay 

sonra evlendi. Bu sefer de 
tebrik mektubu yollamıştır: 

"Bayan bravo,, 

en müstesna filimlerini temin 
etmiştir. 

~·---
Gözlükteki fotoğraf 
Amerikalılar bir casus ya

kaladılar. Bunun gözlüğünü 
muayene ettikleri zaman, 
çerçevenin bir kenarında 
ufak bir objektif gördüler. 
Adamcağız, gözlüğü düzeltir 
gibi yapıyor, ve derhal fo
toğrafı alıyormuş. Bir mili· 
metre murabbaı genişliğinde 
olan resim, sonra büyütülü-. 
yor ve vaziyeti mükemmel 
gösteriyormuş.~ 

Şimdi huduttan girenlerin 
gözlükleri muayene ediliyor· 
muş. 

"t~~ın l~l~~E~r,l~I 
dan karilcrine 

Enver oaşanın 
casusu 

Berlinde neler yapmak istiyordu ? 
Tefrikası verilecektir. 

Yeni tefrika hile üzerine değil, 
hakikata müstenittir. 

Yeni bir " Harbı umumi ,,yi hatır-
layanlar geçen " Harbı umumi ,, nin 
nasıl patlak verdiğini öğrenmelidirler. 
Bu tefrikamızda malum . hadise ve 

harblar değil bu hadise ve barbları yapanların iç yüzü 
görülecek, hakikati ·rin görülmesine mani olan esrarın 
perdesi yırtılacaktır. 

beraber sürükliyerek Yıkık 
kaleye çekilmişti. 

Zeynelin evvelden köyün 
işe yarıyacak kadınlarını 

tesbit etmiş olduğu anlaşılı· 
yordu. 

Gürcü Zeynel, bu baskın· 
dan çok memnun idi. 

Yıkık kale, eskiden kalma, 
harap ve küçük bir kale idi. 
Yüksekce bir yerde ve arka· 
sını kayalıklara dayamış, 
metbalide altından geçen 
y Jla bakim ve nazır idi. 

Soytarı oğlu, Zeynclin bu 
yola karşı bir nöbetci dikti 
ğini sanıyordu. Bu yoldan 
kaleye yürümek biç doğru 
olmıyacaktı. Soytarı oğlu 
bunun üzerine, arkadan 
ze ani bir baıkın ter· 
tip etti. Halbuki, seneler· 

denberi bu kale kakısından 

başka bir yerden girileceğini 
tahmin eden bile olmamıştı. 

Soytari oğlu, Zeynelin ye · 
rini kendisine bildiren ada· 
ma: 

- Babalık .. Dedi. Sen bu· 
radan doğru köye git. eli si
lah tutan deli kanlılara ha
ber ver, nihayet altı saat 
sonra kalenin yolunda hazır 
olsunlar. Ben onlara orada 
ne yapacaklarını bildiririm. 

ltiyar, hemen köyünün yo
lunu tuttu. 

·A-•fl 

Soytarı oğlu çetesiyla yı· 
kık kaleye yaklaştığı zaman, 
saha üzerinde adamlarına bir 
keşf hareketi yaptırdı. Zey
nelin hiçbir Gürcü bırakma
dığı hayret ve seviçle anladı. 

Bir zamanlar velospid pek 
moda olmuştu. Genç, ihtiyar, 
kadın ve erkek hekeste bir 
velospid iptilasJ vardı. O ka-
dar ki, veba basilini bulan· 
lar arasında yer alan doktor 
Moro bile Paris'te evinden 
laburatöare bisiklet ile gider 
gelirdi! 

Velospitin hakimiyeti son 
zamanlarda çok düşmüştür. 
Fakat iki seneden beri bu 
merak ve moda yeniden 
başlamıştır. 

Geçen sene Birleşik Ame
rikada 750,000 yeni bisiklet 
yapilmıştır. Yalnız Şikago 
belediyesine bir sene içinde 
165,000 kişi velospit vesikası 
almak için müracaat etmiştir. 

Görü.üyor ki velospit, ikinci 
defa olarak hakimiyet mev
kini kazanmak üzeredir. 

Eski Türkmen 
eserleri 

Tarihi bir kıymeti haiz 
olan eski Türkmen eserleri
nin son zamanlarda tamirine 
başlanmıştır. 

Bu aıada , eski Merv şeh· 
rindeki Annau camii ile Mu
hammet Hanaliya ve :sultan 
Saocar'ın tarihi ve bedii 
kıymeti haiz türbeleri yepye
ni bir bale getirilmiştir. 

Herifler, beş altı • güzelf 
kadınla eğlehti yapacaklardı. 
Bunun için hiç birisi, bu 
eğtentiden mahrum kalarak 
nöbetci vaziyette kalmağı 

kabul edermi idi? 
Köy, işi ve gücile meşgul 

iken basmışlar, her yeri birer 
Rüstem Zal kesilmiş, masum 
ve kendi halinde insancıklara 
ellerinden gelen her kötü-
lüğü yapmışlardı. 

Zeynel ve adamları, bunu 
büyük bir kahramanlık ad
dediyoalardı. Artık "varmıy· 
dı onlara yan bakacak?,, 

Bu köy baskınından sonra, 
Zeynel karşısına gelecek bir 
köylü tasavvur etmiyordu. 
Zabtiyelcre gelince, onlar da 
bu cesareti gösteremezlerdi. 
sonra, zabtiyelerin bir kisaıı 

Vergi • ftt1 
oe e 

li=1 undan beş ·~ P•dr 
llL:JI büyük pi~aoı•~erıkals 

revski meşhur bır A 'l:;llfY 
beykeltraşa Vudro\'d pos· 
nun heykelini yaptır 1

' etti· 
d. e 

nan şehrine be 1Ôoo fr"k 
Heykeltraşa da 900, 
verdi. ,;ki 

f-.tJJ' • 
Bu haberi duyro. keocli• 

maliye tahsil şubesı, ıdı~ 
sinden vergi ~açı~ti flJ 
ileri sürdü ve pıyaoı bkt' 
bin frank vergiye rJJI 

etti... oıurl,tl 
Maliye tahsil oıe ,.. 

ki rıo• her yerde alaca 1 

hindirler. 

*** ılı 
Telefonun f;O ıncı_Y,,,. 

d'lelı ,
..-:ı elefon icat e 

1 
alt"Jf 

IU çen hafta taıP ,.. ,p1· 
taD1 

yıl olmuştur. Bu şe~ ·ıdiktcll 
kine vücuda get~ı o•°' 
sonra Ayrupada ~,ollll°' 
zaman mahzurlu .g rJJOI'' 
ve bir türlü işleınesıne 
ade edilmeuıişti. ... 

{{adının f e0~1i .-. 
d' ı e 1-:!3 vJeumek va ı ol• 

11.:3 kandırmak b 
oikl ~ .M 

şeydir. Fakat taoı . Jl'j 

ki .. .. gece•1• ca arı gunun 
. · yokı 

nesı var nesı 1111 
d ., r oı• 1 

hafif paha a agı.. 
0 

t•1 
kaçmak pek ola~•. ıell 
yılmaz. Hele bu ıtı 1' 
iki kere tekrar ~t.~~r· ti" 
olağan işlerden '~egı k 1'11'" 
le bu işi yapan ,~rkek;~ 
fetine girmi? • bır .de~lcli'' 
bu iş, olur ışlerdeo fdosko~ 

Halbuki olmu~· dıo• y• 
zabıtası böyle bır ~· 
kalayıp tevkif etli· 

.,,.,,.,, 

1 ne~ Konsolos o 0 ~1' 
boksör de olrtl 

lazımdır 1,ıetİ ,oıe ~ 
Lil'de Fransız . . O r 

grev ilin etmişlerd_ı. ııool" 
de Lil'e bir ecnebı ·o .,,r 
)osu geliyordu. AdaıD'·11i •'' 
nunda Fransız renkler~,rd•· ... . "' dıran bir boyunba~ el• 

• 1Pl11 
Trenden ıner 

tane kadar amele: t 4i11 

- Vay alçak f '1' ;dıl•'"., .. .. . çul • ., . .,~,. 
ad1lmın uzerıne ,.. şat"' r' 

Konsolos evvela . ,oo , 
.. terd11 tıt 

alametleri gos ., 0u b' bit 
eski boksör oldug:leıere ~· 
layarak kızgın aıP ,1•0ce 

·· te d kaç yumruk gos kurtol O· 

yak yemekten ıaı" 
• deD 1ı3dt 

da kendi cinsıo tu i 1
' fi.' 

akrabası veya. ~oı ıe'/11'1,C
İşte bunun ıçı~ JıeO 1 

kık kalede eğleoır .
1
,d 

koymamıştı. bU "'
11 

-, 
Soytarı oğlu da, uııeri" ~ 

görd.üğü için koY geldi ıılt' 
lihlı delikanlıların ıs•" 
bekledi ve beıP811 ,di" .,,fi'· 
geçmeğe karar •e 1110 b'~: 

Soytari oğJuoull b ıe .,tıitt 
k. l . . en b•t dl 
ıyet erının . de 

lerind" n birisı 1• 1 iclİ· ı..il'' 
·ı es ·.,. adım adım bı ıP i.,i .. ti 

· de 'd•" Yıkık kaleyı dirlll' d•11 

ğim için biç se~ 1,rJef 
kendisine ınaluıD . .,,,r 
kaleye girdi. I k•JelJ~~ 1d•11 

Gürcü Zeyoe ' tetlıd0,.,,ot 
dan gibi bir yer,1 yOI 
kısmında kuzula •ttİ · ) 

·rt1111 f,ı 
ve şiılere g(ç~rk•fl 
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l *ı~~,-*~1111 S.,Ferit eczacıbası --·- , '-amra Tel. =" BütDn Türkiyemiz de büyük bir mevki ve şöhret kazanan 1 n 2573 = m her yerden seve ıeve aranılan ızmir kokuları hiç şüphesiz 
__ ı.ı .... inde Milli Kütllphane ainemuı = 1 s. Ferit eczacı bası 

BUGÜN a el kolonya ve esanslarıdır. 
\'eni mevsimin ilk bü ük filmi E Bahar, ~ltındamlası, Dal· 

b)t •• y m ya, Y asemın, Ful, Muhab-

qyNUL DEDİKODULAR( )t ı= bet~içe_ğ~, Unutmabeni, 
)t • Senın ıçın, Manulya. 

rL Martha Eggerth ,. . . yeni çıkan kokula;-
L "'Or.. A )t n Nergiz Nuvar, Revdor 
,. )) -. leksander - ~"'eliks leressart - Ernst Vere· )t CI F 't 

•ra11:ıunt Jurnalda : ispanya dahili harbi vesaire Mı B-e_r_ı -· -------
p· )t E Yakında çıkacak ko~ular 

~atlar: 30, 4-0, 50, 60 kuruştur_ ~ ı ... ~~~.~.!.~~J!!: ..... ~~.~!~!'.,,,_!~~~ 
~~: 3. ~· 7. akşamları 9,15 de Cumartesi tenzilatlı )t E bu i~.ce. ve yüksek. e~er· 

lllatınesi ve Pazar günü umuma ı de başlar Mı 'I ler tabu çıçeklerden ısbhsal 
)t ~ edilmiştir. Benzer ve ya

~~~~~~~:f:~~~·-~-~-~--~-~-lfl • kın isimlere aldanmayınız. 

~t.... 1 • d.k· k t! S. Ferit 
~ --e:aen er 1 n 1 at nazanna [• isim ve etiketine dikkat. 
~ kı İlk ve Orta ve gerek Lisede okunan ve De - [+ UMUM DEPOSU 

:··. n~0Şriy0atından olan umum kifablartn Satılmasını [•] 9•• k A met sırası Şifa eczanesi 
~ IQız uzerıne almıştır. R U U 

. ~~r P.eyder pey kütübbanemize gelmekte ve sabi- •• •• 
'-)tıı 1P•rışlerin müsaid şartlarla ve sür'atle gönderile- BUTUN 
iftk 1 llıGşterilerime bildiririm. 

6
1Qet caddej Kemeraltında Mektebli kütübhanesi 

sahibi Abdullah No: 50 TÜRKİYE 
HALKI 

Alameti farikası FlL BAŞI resminden ibaret olan 

,, Türk çamaşır çividi '' 
ni kullanmaktadır. Bu çivid ile yıkanan çamaşırlar parlak 
beyazlığını muhafaza eder. Tamamen saftır. İçinde çamaşır
ları harab edecek muzir bir madde yoktur. LEKE ve DAL-
GA yapmaz. Eski ça

0

maşirları adeta yenileştirir ve uzun 
müddet nescilerini muhafaza eder. 

Bu çivid ile yıkanmıyan çamaşırlar beyazlığını kaybedib 
sarımtırak bir renk almaktadır. " Türk çamaşır çividi " 
suyun dibine çökmez boya kuvveti piyasada satılan diğer 
ECNEBi MARKALI ve ISIMLl çividlerden binkat hada 
iyidir. Ayni zamanda " Türk çamaıır çividi ,, hediyelidir. 
Senede iki defa size zengin eşyalar takdim edecektir. He· 
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BALÇOVA 

Ağa memnun 
Ilıcaları Teşrinevvel sonuQa 

kadar açıktır 
Havalar düzeldi. Banyolarını alamıyan muhterem müşteri .. 

}erimizin arzularım yerine getirmek için ılıcayı Teşrinevveı 
sonuna kadar açık bulunduracağız. Oda ve banyo fiatlerin· 
de çok tenzilat vardır. Güzelyalıda her zaman uzuz vesait 
bulunur. 

AAAA•aaaaAa6~6~••••aaaa••a: 

1 DOKTOR • 
!M. Şevki Uğurl 
@ BiRiNCi SINIF .. 

@ Dahili hastalıklar mütehassısı ! .. 
• Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hasta· .. 
G tarını her sabah saat d1,,;~uza kadar ve öğleden . sonra .. 
e birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavı eder. • 
j Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memdubun labo .... 
a ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenehanesinda. .. 
@ [ Akciğer, karaciğer, kan hastalıklan kansızlık, za- • 
fJ yiflik, kalb hastalıkları, mide, barsak böbrek hastalıkla~· 

•••l••'•••••'•'••t'11'11"19••~:······· 

Zengin kişesi 
~fürk Hava Kurumu 

İ. Na On 
Zengin olmak istiyorsanız biç durmadan ( ZENGiN 

KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurd~uza 
ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Mifterilere 
kolaylık olmak üzere günde on ve haftada elli kurut tak
sitle bilet satılır. Zengin kişesi birçok vatandaılari zenıia 
etmeğe karar vermiştir. 

Adres: Hükumet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 
ZENGiN KIŞESI 

diyeleri alm•k için çividin sarılı olan kiğıdlarından 1 O '!!!-!:!:..-!!'!!!!-~!!!~!!!!!:!-!!!*!!!!!!!!!'!!!!!!!':!!!:!!!!~i.::ı.~ıe:~!!!!!!!!l!E... 

~~*****l**********>t:b *" 
__ fD OKTOR~ 
&._ Kemal _Tonay 

!Jat<teriyolog ve bulaşık, salğın 
~ hastalıklar mütehassısı 

ı 

\...!o '-hlıe İataıyonu karıısındaki Dıbek ıokak batın: 
~. -._

1 
ev ve muayenehanesinde ıabah saat 8 den 

~ t 6 ya kadar hastalarını kabul eder, 
~ t t ~den hatalara yapılmaıı liıımgeleo sair ~ 
\' lllıkroskopik muayeneleri ile veremli basta· 1J 

-..._ "ıııa cevaz görülen Pnomotoraks muayene· )+ 
t.ıanıan yapılır. Telefon: 4115 M 

~ ~~IQC~~,~~~~~~I~..,.,..,.,,..,.~,. 

• t~l'eın müşterileri 
· 1t,;~.ikkat nazarın8 
~~a: ~1 •on lmodaya muvafık, sağ 
~ la: ~ tık yaptırmak isterseniı, 

(3~•rde Alipaşa caddesi sarraflar 
~~k No. da ( HASAN BASRi) 

•e 
11111

• dikdiriniz Fiartlar gayet ehven olup 
~ ~ •hr Alber Baruh ~) kumaşlarının en iyisinden 2 
~~:· 3 provalı 24 liradır. 
l '\ t, Sa çuliki bir provalı 10 lira 2 provalı nezaket 

~deri:,1° nıOşterilerimize bu fırsatı kaçırmamalarını 

----------·---------

Dikkat 
~tı~'i~zaınızda son sistem sibhi, fenni 
''• Pe~~1e, hamile, böbrek diltkünlüğü· 

\f ~ 0 u pelotsuz listik korseler. 
t'Pla ~Is ve FLEBiT için lastik ço

lnJ· Son nıoda tuvalet korseler. 
•iıt eliıtik SKANDAL korseler Son 

~ ~~~ l<ASIK - BAGLA~I 
' •a...,tl ele korseleri - sutyenler hazır ve 

~'ll •nıa Yapılır. 
rı kantarcılar No. 2 3 İzmir 

S. D, A$ER, 

dane getirmek kifidir ve size derhal bir bilet verilecektir. 
Her türlil malumat ve hediyeler depomuzdan verilmekte ve 
toplan ve perakende sipariş kabul edilmektedir ... 

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

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

"Türk çamaşır çivididir '' 
Birinci Sınıf Mutahassıs ı Karatas Biçki 

Dr. Demir Ali y d 
KAMÇI OGLU ur u 

Cilt ve Tenasül hasta- Ruhsar Hüsnü 
hkları ve elektrik ~1üessesesi 

tedavisi Yurdumuz iki ~1nıftır. Bi-
İzmir - Birinci beyler so
kağı Elhamra Sineması 
arkasında No. : 55 

Telefon : 3479 

rinci 8lnık yalnız terzilikle 
iitiğal eder ve bir senede 
terzi diploması verir. Birinci 
sınıftan mezun olanlar Kül-

mikroskop gösterir ki 

GÖZI~ERİN MUHAFAZASI ANCAK 
« PERFA PUNKTUELL » 

Gözlük camlarile kabildir, her:cins en tık ve sağlam 
gözlük çerçiveleri ve güneş gözlükleri İzmir Kemeralb 
Meserret oteli alhnda Nafız Gözgördiiren saat ve g6zllk 

Kunduracı 
tür bakanlığınca da tasdik e_v_in_d_e_bu_ı_u_rs_u_n_u_z·----------=--------

edilerek arzu ettikleri yer· f Ç E N L E R B 1 L 1 R 
de yurd açabilirler, ıl<inci 

Ve tacirlere tootan sınıf tatbikat sınıfıdır. Bu Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
ve oerakende satış sınıfa devam ihtiyaridir. Bu daimi surette korunmasını temin edecek ancak 

Mnhterem müşterilerimiz Bul- sınıfta terzilik pratik şekilde kd dır 
varda yeni ve asri yaptır- ilerletilir. Yüksel, Kabadavı ra an • -
mış olduğumuz kabb fahri- Sun'i çiçek, makine ders-
kamız da zamanın en son lerile Silka ve fosfor boya-

1 k k k d od ile i lar1 ve kadife kabartma ders 
ere ve aın m er ~TAYYARE • havi ve ayakları zarif gös- leride gösterilir. Yurdumuza a SIDemBSI 
terek fenni surette yapılmış· devam eden bayanlar san- el Bu hafta senenin en büyük filmi ve sinema ilemİDİD 
tır. Kerestelerimiz gayet atın bütün inceliklerini öğ- ti en yüksek san'atkirları bir arada 
kuru olduğundan eskiyinciye renmekle beraber kendi eli R E 1 
kadar formasını ve zerafetini ile kendi zevkine göre az m 1 - ()ahlar ğ Eniyor 
muhafaza eder. , masrafla cihazlarını ~aryola r!J Hanry Grat - Armand Bernard - Jeane Boitel 

Bulvar : Yeni müzayede takımlarına varasıya kadar Btarafından temsil edilen fevkalade kahkahalı büyük 
bedesteni arkasında Kemal- yapmak kabiliyetini elde [t 2 K ç• k 
paşa bedesteni ittisalinde ederler. E - lr iZi ıçe 
numara 15 şübesi arasta Adres: Karataş ttamvay = Fransız ihtilalikebirine ait çok heyecanlı, çok •Jefis 
inkilib numara 87 caddesi numara 332 B tarihi bir film 

k 
• i Ayrıca : Paramont Dünya Havadisleri filmi 

TERZi mehmet ze ı 1 Hergün 3-6,3~:~~~a5~~!~~~:çek 4.~ ve 8 de 
.. • •) R ilahlar eğleniyor. Cumartesi ve Pazar g&nlen saat 1 de 

Kemeraltında Hukumet karş,sında numara ...,4 Ilihlar egleniyor filmi ile başlar. 
Hiç bir yerde şubesi yoktur 
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ölünün şof örliıllı 

Atatürk. cevab Fransa 
vt~rdıler komünizme doğ

Büyük kazal~~a sebeb ;.dd ~ 
Amerika gazetelerinde em· ı· 

saJi görülmemiş bir otomobil 
kazasından bahsedilmektedir. 

tür. d~ 
lJtomobili zabıta ~~ 

mağa çalışmış fakat 111 or'•tl' 
olamamış, bu delice fol~-
30 yaşlarında CorÇ ~ 
31 yaşlarında 1~ 
Dabroziyo, 30 yaf ~ 
Mari Fişer işminde aç ·~: 
daha agır surette e•11110ıı' 

Fuarın kapanması müna· 
sebetile Belediye Reisimizin 

çektiği telgrafa büyük • şefi· 
miz aşağıdaki cevabı lütfet
mişlerdir: 

C. - Arsıulusal lzmir Fu
arının kapanışı müoasebetile 
bana gösterilen temiz duy
gulara teşekkür ederim. 

K. ATATÜRK 
---oo---

B u gün yurdun her ta-
rafında türen var 

Dil bayramı 
Halkevinde de ınera

sin1 yapılacek 
Bugün yurdun her tarafın· 

da dil inkılabının yıl dönümü 

münasibetile büyük merasim 
ve tezahurat yapılacak, dil 
bayramı yurdun her tarafın
da kutlulanacakbr. 

BugüD Dil bayramımız mü· 
na!libetile Halkevinde saat 
17 de bir tören yapılacaktır. 
Bu törene aid ~proğram 
qajıda yazılıdır. 

1 -- Türk dili inkilibı 
hakkında iSğretmen bay Mitat 
bir ıaylev verecektir. 

2 - T6rk dili inkilibı 
hakkında bay Hüseyin Avni 
Ozan bir ıiir okuyacaktır. 

3 - Erkek öğretmen oku
lu mezunlarından Raif Altıok 
bir tiir okuyacaktır. 

4 - Bir saat kadar süre
cek olan söylev ve şiirlerden 
sonra Ankara ve latanbul 
radyoları tarafından •verilen 
söylevler dinJenilecektir. 

Gösterilen gün ve saatta 
bütiin yurddaşlar bu tören 
için davetlidirler. 

Kültürpark 
Kültiirpark, bele diye~tara· 

fıodan ... daimi surette halkın 
istifadesine açık bulundurl
maktadır. Kordon otobüsleri, 
fuarın açık olduğu müddet
çe yapıldığı gibi Alsancak'a 
gidiş ve gelişinde kültürpar
ka ~ uğrıyacaklardır. 

Ehli hayvan 
• • 

sergısı 
16 Birinci ~ Teşrinde Bur

navada Ziraat mektebi bah
çesinde Yarış ··ve Islah en
cümeninin ehli hayvan ser· 
gısı açılacaktır. 

Tütün 
Türkofise müracaat eden 

bir firma, hususi takas su· 
retile mühim miktarda Tü

-tün' mübayea-etmek~istedi:; 
ğini bildirmiştir. 

Acıklı ölüm 
lstanbul'da .. vefat eden 

tüccardan bay Sabri Şük
rünün cenazesi 27 Eylôl 
Pazar günü lzmir vapuru 
ile şehrimize getirilecektir. 

Cenaze ayni f gün r saat 
dörtte bi inci .. Kordondan 
Denizsporu lrnlübü L karşı
sındaki 36 ..> sayılı evden 
kaldınlacaktır. 

Sabri ükrü ailesi 

rumu gidiyor? 
Varşova 25 (A.A) - Fransız komünist partisi genel sekreteri Torezin Moskovada ika· 

meti hakkında resmi gazete neşrettiği bir yazıda, Torezin Moskova erkanile uzun konuş· 
malar yaptığını ve bu konuşmalar neticesinde Fransada komünist faaliyetinin bilhassa ordu 
ve ağır endüstri de artırılmasına ve fakat ltalyan hadiseleri tevazzuh edinceye kadar halk 
cebhesinde sosyalistlerle teşriki mesaiye devam olunmasına karar verildiğini yazmaktadır. 

~~~~~~~~~~~~~~oo .. oo~~~~~~~~~~~~~~ 

Mussolini şiddetli bir emir verdi: 
~~~~~~~~~~-·· 

Nevyorkta, Kolombos Ser
kil civarında bir otomobil, 
bilihara elde edilen kiğıd· 
larına göre ( 58 ) yaşlarında 
İzidor Boson isminde birisinin 
idaresi altında takriben 6-7 
kilometrelik biti bir seyrile 
giderken diğer bir otomobile 
çarpışmıştır. 

Sür'at olmadığı için bu 
müsademe büyük bir zarara 
badi olmamış fakat otomo· 

Zabıta hemen oto~, -
ve... şoförü olduğu ye 
kaskatı bulmuştur. ,,t! 

Yapılan tahkikatta, 

Habeşl.standakı{ son ua- ~:y~i~:~~.~::ıır~~=t~:;:!~;~· fl ~ gıderken otomobıJ 45 yaşın· 

b k 
• k l . k da lzak Mar,kolin isminde 

rün otomobili hareket 
diği sırada kalb sektde e;J. 
öldüğü ve ilk n>:~~· de• 1 
otomobilin kendiJıgıo t .,1, 
vibsi geçtiği ve ni~•Y:,ıJ 
zini bitince durdugu 

t birisini ezmiş ve öldürmüş- mışhr. 

eş mu aveme ı _ırı aca 1 00~ .Aşıkınıku 
Londra 25 - Habeşistanda mücadeleler yeniden tazelenmektedir. ltalya son Habeş mu- • • •o 

kavemetini de kırmağa karar vermiş bulunmaktadır. Mussolini bir emir vererek Habaşısta- hır kadın m.~~ JÇI~ 
nın her noktasının iki üç hafta içinde zabtedilmesini istemiştir. Bundan bir iki ay evvel Kendısını f ad~ 

Mt ssolinin bu son kararı vermesinin sebebi Habeş murahhasslarınan MıUetler Cemiyetine Sibiryada Onuriskte Anna kadın 

..:~~ ---oo ~::;:~:. ~·:~!~nb~S k;~~:- Yugoslavyaoın .. r;, 
Ih •ıAı ·ı M d .d ki ou··nku·· d l kasabasında Obr•J• tı a CI er a rı e yapaca a- a 0 masana rağmen en genç t 

zamanındaki tazelik ve tara- çok feci bir cioaye ~i 
rı hÜCUmUD p)BDIDI hazırlıyor tecrÜbe)er vetini muhafaza etmiş bir tur. Köy halkından ol 

kadındır. karısı Enka kolDf 
~~~~~~~~~~-.. 

Hükumetçiler de kendi muvaf f akiyetlerinden 
bahsediyorlar 

Sen Jan dö Luz 25 -Nas· fakiyet temin etmediğini ili-
yonalistlerin altı generali bir ve etmektedir. 
toplanh yaparak Madrid üze· ihtilalciler Alkazar'ın hü-
rine yapılacağı taarruz için kümet kuvvetleri tarafın işgal 
icabeden tetbirleri almı-lar edildiği haberini bir kere 

daha tekzib etm~ktedjrler. 
planları tanzim etmişlerdir. 

Burgas 25 - Nasyonalist
lerin umumi karargahı, hü· 

hümet kuvvetlerinin Talev,e· 

Baıı binalar işgal edilmişse 
de kale cesur müdafiler tara
fından muhafaza edilmek· 
tedir. 

ra ile Toledo mıntakasını su Madrid 25 - Hükumet 
altında bırakarak ihtililcile- kuvvetleri muvaffakiyetten 
rin ilerlemesine mani olmak muvaffakiyete koşuyorlar. 

1için su bentlerini açtıkları Hükumet ordusu Alkazar'ı 
haberini teyit etmekte fakat işgal etmiş, Alkazarda hayat 
bu vasıtanın biç bir muvaf· kalmamıştır. 

--~---------------.. oo+•~~~~~~~-
Ankara-Kayseri telefonu açıldı 

Ankara 25 (A.A) - Ankara - Kayseri arasında telefon 
muhaveresi bugün açılmıştır. Yol üzerinde bulunan Kınk 
kale, Keskin, Kırşehir, mevcud şehir ve kasabalarile de 
muhavere yapılmaktadır. 

Rusya Kapitalist dünyanın 
korkusudur 

Moskova 25 - Milli müdafaa komiseri Voroşilif beyanatta 
bulunarak, Rusya kapitalist dünyanın en büyük korkusudur 
kuvvetli olmalıyız demiş ve şunu ilave etmiştir : 

- Kızıl ordunun kuvveti bize inşirah veriyor .. 

Genç erkanıharolsrımız 
Istanbul, 25 - Harp akademisini ikmal eden 56 kurmay 

subaya bugün merasimle diplomaları tevzi edildi. Bunlardan 
33 ü kara, yedisi deniz, on altısı levazıındandır. 

Ne ~!(~a~)!:d!'ah-\ 
ktıın var? 

Almanya mahkumları bak· 
kında Alman resmi isratis
tiklerine nazaraa Naziler Al· 
manyada siyasi mahkumlar 
için 112 tecrid kampı, 1145 
ceza evi ihas edilmiş mem
ket dahilinde 1818 mahke
me vaedır ki bunların. ber
birsinin ayrıca birer hapisha· 
nesi wvardır. 

1933 senesinde 40 bin, 
1934 de 70 bin, 1935 de 
85 bin, 1936 senesinde 30 
bin siyasi cürümlerden möh
kum edilmişlerdir. 

Bu istatistike nazaran üç 
sene içinde 225 bin kiti si-

Radyo 
İstasyonlarımız 

lstanbul, Ankara radyoları 
Nafıa Vekaletine geçtiğin-
den radyolarda mühim ısla
hata başlanmıştır. Ankarada 
kısa ve uzun iki istasyon 
yapılmaktadır. Bu istasyon
lar yüzer kilovatla işliyecek
tir. Neşriyatlarına gece g ün· 
düz devam edeceklerdir. 
İstanbul radyo 5 kilovattan 

40 kilovata çıkarılacaktır. 
Nafıa Vekilinin kudretli 

eline geçen bu iş yakında 

bitecek radyo istasyolarımız 
en son sistem tecbizatla işle

yecektir. 
==-o-==~= 

yasi cürümlerden mahkum 
olmuılardır. 

- Baıtarafı 1 incide -
mııılardır. 

OtobomiJ, tramvaylar ol· 
dul<ları yerlerde durmuşları. 
Bu sırada itfaiye memurla
rımız maaliyete geçmişler, 
makelerini takmışlar vazife 
başına koşmuşlardı. Bu sırada 
tayyarelerimiz düşman tay
yarelerini temsilen şehrin 
ü:ıerinde dolaşmışlar beyaz 
duman neşreden maddeler 
atmışlardır. 

Bu sırada sıhhi İmdad 
otomobiHeride verilen vazi
felere koşmuşlar, Kızılayın 
İmdad kolları, cemiyetlerin 
can kurmaran ve gaz temiz
leyici memurları fa.aliyete 
başlamışlardır. 

Gece denemeside saat 
dokuza beş kala başlamıştır. 
Top atılır atılmaz bütün şehir 
derin bir zifiri karanlığa 
gömülmüştu. 

Dün geceki alarma mas
keli itfaiyeleri kamil üç ateş 
makidesi ittirak etmiştir. 
Birinci takım lkiçeşmelik ve 
Kestelli caddelerini takiben 
hükğmet önünden Alsancağa, 
ikinci takım Birinci kordonu 
takiben hükumet önünden 
Güzelyahya ve oradan geri 
dönerek Alsancak ve Kahra· 
manlara; üçünü takım Gazi 
bulvarını takiben Kemer, 
Keçeciler içinden itfaiye 
merkezine dönmüştür. 

Tayyarelerin şehrin üzerine 
yaptıkları taarruz deneme· 
sinde birinci işaret tabanca· 
sı 21,8 de İtfaiye merkezi· 
nin üzerine doğru düşmüş
tür. ikincisi de 21,9 da Da
rağaç - Mersinli arasına atıl- · 
mıştır. Üçüncüsü Karşıyaka 
istikametine atılmıştır. 

Bu tecrübeler esnasında 
çok heyecanlı sahneler de 
olmuştur. Tecrübeler saat 
9 u yirmibeş geçe neticelen
miştir. Ge.ıek taarruz şekil
leri, gerek müdafaa tertibatı 
güzel tertip edilmişti. 

Valimiz bu tecrübelerde 
gösterdiği intizamdan dolayı 
şehir halkına teşekkürlerini 

bildirmektedir. 

Kırk yaşında iken bir çif· Miladye isminde bi~ 
çi kendisine : sevişmekte idiler. 

- Annenizi tgörebilir mi· köye gidüb ve gecik' 
yim ? Demiş; yani Annayı ceğıni zenneden Eo b 
aradı Annamn kızı sanmış 1 sevgilisini eve ç•i1:-

Elli yaşında 22 yaşında nirlerken gece {y• 
bir delikanh ile evlenmiş! Bu karşılarına çıkmırbl• 
genç, zevcesinide 17 • 18 aşık ve maıuklar •oiJI 
yaşında samyordu! bozmızarak Nikoli 

Öldüğü zaman, yani 65 hücum etmiflerdir· .. 
yaşında iken de ancak 20 Miladya taşıdıi' r'i 
yaşında görünüyordu. Bu hançerle zavallı ·~ 
vaziyet, Rus alimlerinin na- göğsünü delik defi 
zarı dikkatini celbetmiş ve suretile öldürınütt~· 
kadının cesedinde tetkikat Hadise akiliiD 

1 

yapmak ıçın hükumetten karakola giderek f oi 
de de " kocam be : ... k müsaade almışlardır. ~ 
cekti, ben daha .. ~-- ' Tarih bir teker 

rürden ibaret! 
Geçenlerde !Yunar. htanın 

son cumur t'eisi M. Zaymis 
öldü. Ölüm herkese mukad
der değil mi? Bunda bir fev
kalladelik olmaz. Fakat işin 
tuhaf bir ciheti verdır: 

Şuna M. Zaymisin babası 
Trasovlos Zaymis de tabii 
1935 de olduğu gibi 1862 de 
Yunan cumur reisi idi. Da· 
nimarka kralının oğlunu bi-
rinci Y orgi sıffatile Yunanis· 
tana kabul ... etmiş ve iktidar 
mevkiini vermişti. 

Henüz 110 senelik bir ta-
rihe malik ,.olan Yunan hü
kumetinde iki Zaymis, iki 
Corca iktidar mevkiini ver
miş demektir. Bu tuhaf bir 
tekerrür. 

randım onu öldur _:d 
' . de,.... mişse de bu ıfa 

olmadığı hadise ııt 
. ·oy• Müddeiumumını 

kikatta maktuluO ti'. 
ifadesinde asıl k• 
olmayup MiladY• 
iddia etmiş ve :.
kanaat geldiğİD lı 
serbest bırakılar•.., 
20 seneye mabkO 
tir. 

Şimdi kadın 
·ı· .. h piıb sevgı ısını a 

ret etmelf tedir. ----q) 
Türk-1 

dostlO 
-Baştarafı 1 ~ 

getirmiş oJduğUll 
edebilecekti. 

oo Gene ~· Met~ 
Kız ve erkek rüşmelerinde ~. 

son değişikli8''11 

liseleri karşı dostç~ ~~ 
Kız lisesi mülga Erkek tirruemiş, bı~a 

1
if 

muallim mektebine nakledil- tebarüz .. ettır:tit· ~~f) it 
miştir. Karataş orta mekte- nu da gorece ~ · el ~ bııı 
bi de Tilkilik' e kaldırılmış· lisesi binası 11 Jı \~111 
hr. Karataş binası Kız lise- sine bağlaolD• fi. ~~ 
si emrine verilmiştir. Kız şube haline çe b·l>t 

=- - ,, •ti 

İzmir kamyon ve otöb 
özel büros11:. ,o1 

içeride ve dışarıda her türlü yiikiinüzu od~' 
·d ser kamyonları sevkeder en rahat ve her çeşı ı1 

otobüsleri temin eder. cıol-' 
Telefon 3314 Adres: Birinci "ordon 


