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•• )of nden güne inkişaf 
,eııi ~~u .. ~utmuştur , 

''•• elerını 1 cebesinde bulunuyoruz. Bu \ •e 1 Y~v&fl cereyanlara karşı ihdas edil-
~~ .. f tedricen mek istenilen manialar pek 
~etli Yolunu kolayca anlatılacaktır. 

-..... ... _ •e IDO• Dlnyada her teıekklll, te-
•ava. - Sona 4 tlaclde -

...... 00 ...... 

Necaşi zecri tedbirlerin kaldırılmasını protes-
to ediyor. Italya konseye gireceğini bildirdi 

Cenevre 26 (A.A) - Mil" ltalya hariciyecisi bu mek· diya, Danimarka Felenk 
letler cemiyeti konseyi bugtia tubta M. Edene: ita yanın fsviçre . ve İspany~ hükumet: 
toklantısına baılamıştır. ftal· zecri tedbirler basebile bu· leri dün akşam ltalyaya karşı 
ya evvelce bildirdiği vaziyet lundğu vaziyeti konseye mu· tatbik edilmt:kte olan zecri 
dolayisile müzakerelerde bu- rabbas göndermiyeceğini bil· tedbirlerin kaldırılmasına ka 
lunmıyacaj'ını bildirmiş ve diririm. Demektedir. Ayni 1 rar vermiılerdir. 
batta İngiltere, Belçika, ltal· mektupta Lokarno devletleri Habeşistanın ilbakkı mes-
ya ve Fransa arasında Lo· içtimaına da iştiıak edemi- elesini Cenavreye Arjantin 

BAY GÔBELS kornoda imzalanmış olan yeceğini bildirilmiştir. - Sonu 4 üncüde -
At.'na 26 (Ôzel)- Alma 

devlet adamlarından Glriaı 
ve Göbele, Olimpiyat OJ!DI• 
lanndan enel Y.uau pay· 
tahtını ziyaret edeceklerdir. 

kartılıklı garanti muahedesi Kont Ciyano: •• 
hakkında ki milnakaıalara Vaziyet inkiıaf eder etmez ş V 
dahi iıtirak etmiyecetini ltalya Avrupa konseyindeki naya 
ilave etmiıtir. Konsey zecri an'anavi mevkiini işgal ede- • 
tedbirlH meselesini ııın edecektir. Teminabnı ver-
lflamltle tarafmdaa tetkikine mektedir. 
talik eyleaıİ,fit. BiR GON MESELESi 
iT AL YAN ı N V •ZIYE·d Cenevre 26 - Zecri ted-

Cenevre 26 (Radyo) ~ iJirlerin ilgası meselesi bir 
Konsey ıaat 16 da açılmıt gdd •;eleıtidir. Fransa, in-
ve gizli olan l bu içtima M. giltere, Belfika •e Çekosla· 
Edenin reyasetinde yapılmıt· vakya zecri teJbirlerin kal• 
tır. M. Bek zecri tedbirler dırılmasına taraftar :&rla· 
hakkında noktai nazannı mektedirler. 
bildirmit ve Kont Çiyanonua Bundan baıka bitaraflar, 
bir mektubu okunmuıtur: yani laveç, NorYeç, Fenlan· .......................... . .. _ ...................... .. 

ı Düııyanın en mühim boks maçı . == -
Şıneling Zenci boksörü yendiği için taşa tutuldu --':.....;;... _________ .__.._.__._ ___ 00 

Beyaa - Siyah mücadelesi 

Şmeling ile zenci Lui ara 
sında milbim bonks maçı 
ayni zamanda bir beyaz·si· 
yab ırk milcadeleai halinde 
bütlln dllnya tarafından ali· 
ka ile takip edUmittir. Bu 
mücadelede birçok beyaz ı çıkarmıştır. Zenciler zenci 
boksörleri yere seren Lui, 1 bokıörii yenen Şmelinii ve 
ırkdq~rını iyiden iyaye mai· hakemi taşa tutmuılardır. 
rur etmitti. Bu meıbur bok Bu mUcadele bugün bir spor 
sörün Şmeling tarafından meselesi halinden çıkmıt 
mağlfip edilmesi bu heye- ve bütün dünyada ezeli bir 
canlı boks maçında hazır beyaz-siyah mücadeleıi aç· 
bulunan zencileri çileden mııtır. 
--~~~~~~~~-oo~~~~~~~~~-

Filimlerde olduğu gibi! -Genç kızın belinden yakaladı 
otomobile atıp kaçıracaktı! 

· ··~~~~~~~~ 

Fakat kız feryadı basınca kaçmağa mecbur oldu 
Şehitlerde Demirhane so- ruza uğrayınca feryada bat· 

kakında oturan Ahmed kızı lamıı ve etrafından yetiıen-
18 yaılaunda Fatmayı belin· ler Tevfik'in hareketine mani 
den kavrayıb zorla otomobile 1 1 d T vfik k k 
sokmak ve kaçırmak istiyen ° muı ar ır. e w •· 
Hllzan oğlu Tevfik ve arka- tıramıyacağını anlayınca oto• 
daıı ıof6r EnYer zabıtaca mobile binerek kacmıpa da 
,uaıu...ıardır. Kıı tur· billhara yakaJumııbr. 

Dün tetkiklerde bulun
du ve hafriyatı gezdi 

Şehrimizde bulunmakta 
olan aziz misafirimiz diln 
ağleye kadar Gazi konağın· 
da istirahat etmiı ve çahı
m11, 6ğleye doiru kordonda 
bir 76rüyüı yapmııtır. Bun· 
dan ıoara Hisar camii civa
nnda halk arU1nda oturmaı
tar. Şükrl Kaya akıam Gali 
Vali ve Belediye reisile bir· 
likte İzmir hafriyatını gez· 
mittir. Burada mOze mildilrll 
Salah Kantar tarafından uzun 
izahat verilmiıtir. 

Dün akşam Karııyaka ku-
lilbünde, Karııyakalılar tara· 
fından vekile bir ziyafet 
verilmiş, ziyafette ıebrimizd e 
bulunan bütün meb'uslar 
hazır bulunmuşlardır. 

OLUR SEY DEGILI 
Polislerden 

mürekkep bir 
hırsız çetesi 1 
Son ıtınlerde Kaaadaam 

Torento ıehrinde manalm1-
yacak bir hidiae ola1111tur. 

Bu ıehirde 6ted• beri 
irtikip olanan ciaayetlerla 
esrar perduini ç6zmep lm
kin bulunmamakta zabıt&11111 
bitin bu cinayetler brp
ııncla eli kolu baih kalmak
tadır. Meter Torento tebrl· 
nin zabıtası bitin ba ciaa
yetleri kendi İfliyor Ye kırk 
bara.niler. gibi birbirlerini 

- Sona 4 incide -T ~ ~;;..;c., - ~f.il·------Sml'.l-mml~~;..;,as-

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

Dinledik, hayretten ~donakal-
dık inanmak istemedik: 

Buca da bir tifo 
kaynağı var! 

11":. ün Bucada eıki Buca belediye cadddesinde otaru 
1ı.:. maranıqz F ebmi Necmi isminde bir karimiz biR 

ıeldi ve dert yandı. Ba okayucam11&1111 derdini aya• ,.. 
zayoruz: 

" - Çoçuj'am glalerdenberi tifo atefieri içinde 1aaarak 
yatıyor. Ôlilm tehlikesi içinde olan yaV1111Du babale 10kaa 
yeglne ıebeb, bllttla Bacam 11hbabm tebdid ecl• Ye tifo 
mikrubu kaynağı olan su deposudur. Bu sa depo1aama 
içinde ıOllkler, kurbağalar kaynıyor. Hattl .. çea seae bu 
depodan yakaladığım birkaç sllltlkl bir fİpye koyarak, 
Buca belediye doktoruna g&tnrmtlttlm· O vakit ba •akittir 
hiçbir değiıiklik olmadı. Sonra bu depoya gelen ıular açık 
borularla geliyor, Su depoya gelinceye kadar, kurtlar. do
muzlar, çakallar bu ıudan içiyorlar, k6yltiler ba saya dm· 
küriiyorlar ve taharet yapıyorlar. 

işte bukadar pis bukadar mikroblu bir suya bltla Baca· 
blar içmek mecburiyetinde kalıyorlar. Ve Baca belediJeli 
bu iti gökibıden halledmesi için harekete bile ıeçmayor. 
Çocuğumun tifo olmasının ve Bucacla daha bir çok çocak· 
lann tifoya yatma11nın yeğine ıebebi bu •• deposudur. " 

Biz bu ı6zleri hayret ve delıtetle dinledik. Sayın beledi· 
yenin Bucadaki vazifeleri nedir acaba? Ba mikrob ayaatnu 
ne yakıt kurutacaktır ? 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Aşk Gecesi 
-- İki lzmirli Gencin Romanı --

3 - Yazan: EROL TEKiN 

Genç kızın dudaklarında tatlı bir 
tebessüm dolaştı 

Güneş doğduğu zaman ı dı . Uykusuluktan kızaran 
romancıyı gözleri açık, ma- gözlerini uğuıturdu. Saçlan-
sasının başında bir şey ya- nı düzeltti ve yavaş yavaş 
zarken buldu. aşağıya enmeğe başladı. 

...-- Anne .. Niçin beni çağırdın. 
Esad gtlllf onbeı giln - Arkamdan gel .. 

olmuştu. 81. .pçen uzun giln· Esatla beraber salona gir-
ler onun llzermde biç bir iz diler. Genç adam birden 
yapmayorC:la, Zamanı ayni durdu. Tam önünde bir genç 
şekilde glrllttllerle gozünün kız oturmuş kendisine ba-
önünden geçip gidiyordu. kıyordu. İçeriye girdiğini 

Sabablata erkenden kalkı- görünce ayağa kalktı. 
yor güzel bir deniz banyosu Esat şaşırmıştı. Bu ne idi. 
aldıktan sonra soğuk bir Annesi hemen araya girdi. 
duş altında Ylcudunu oğuyor Birbirlerine tanıttı : 
ve biraz sonra spor elbisele- - Bay Nazmi kızı Nevin .. 
rini giyerek ya yürüyüşe ya- - Oğlum Esat. 
butta tenis oynamağa gidi- - Çok memnun oldum. 
yordu. Genç kızın dudaklarında 

Bütün bunlar bittikten tatlı bir tebessüm dolaştı, 
sonra sl'jt sekize doğru 

sabah kahwaltısını ediyor, 
bir saat kadar bahçeyle 
meşgul oluyor ve ondan 
sonra öğle yemeğine kadar 
zamanını geçiriyordu. 

Kitap.. Kitap onun ruhu· 
nu doyuran en birinci bir 
gıdaydı. Birkaç giin okuma
sa derhal başı döner, hasta 
gibi olurdu. 

Öğleden sonra bir iki sa
at kadar roman yazardı. 
Sonra oltalarını alarak san-
dala biner balık avına çı
kardı. 

Gece yemeğini yeryemez 
dışarı yalnız batına çıkmak 
onun en birinci zevkiydi. 
Pardesüsünü, şapkaşını alır, 
evden ç~ıp giderdi. Nereye 
giderdi? Belli eeğildi. Üç 
saatlık bir gezintiden sonra 
yorgun döner, hemen odası-
na kapanarak yatağına ya
tardı. Elinde bir kitap oku
ya okuya dalar gözleri bir 
zaman sonra onun yaprak
ları arasında kapanırdı. İşte 
günleri hep bu dekor içinde 
geçiyordu. 

*** 
- Esatı. 
Esat yavaşça başını daya-
dığı masadan kaldırdı. 

Gözlerini oğdu. Ne kadarda 
dalmıştı. Saadina i:f ktı. İki 
idi. 

Seı aşağıdan bir daha 
geldi: 

- Esat .. 
Annesinin sesiydi. İstemi

yerek cevap verdi: 
- Efendim. 
- b iraz aşağıya gel .. 
Esat kendini güçlükle o

turduğu sandalyadao kurtar-

Esat o ada bulunan bir ka
napeye yavaşça ilişti. Ne 
söyliyeceğini bilmiyordu. 

Kıza dikkat ediyordu. 
Yeşil bir elbise geymişti. 
başında ayni renkte fakat 
biraz açık güzel bir şapka 
vardı. Vücudunun güzelliğini 
Esat daha ilk görüşde anla
mıştı. Sık, sarı kıvrımlı saç-
ları şapkasının arasından 
o kadar hoş bir şekilde çık
mıştı ki... Onlarda ruhu his-
sedilmeden gıcıkhyan bir 
esrar vardı. Sözii annesi 
açtı: 

- Esat dedi daldın .. 
Esat silkindi: 
- Hiç anne .. 
Bu anda genç kız ileriye 

atıldı: 
- Kabahat bende dedi. 

Kendilerini rahatsız ettim. 
Kimbilir ne kadar meşgul
dlüer. 
Menekşe rengı gözleri 

ne kadarda tatlı gülüyordu. 
Bu hırçın bebekler Esadı 
şaşırttı. Bir şey söyliyebil-
mek için kekeledi: 

- Hiç bir şey efendim. 
Oturmuı okuyordum. 
- Y aa.. Demek yine hak· 

lıyım?. 

- Ehemmiyetsiz .. Bir ro
man.. İstenildiğı zaman bı
rakılabilir .. 

- ismi?. 
Ne kadar mütecessisti. 

Neden bu kadar çok soru
yordu. Fakat bütün bunlar 
ona herkesten ayrı bir baş
ltalık veriy ... rdu. Kendisine 
mahsus giUüşü o derece bot 
ve tesirliki.. Esat yalan söy
lemişdi. Roman okumıyordu. 
Aklında bulunan bir kitap 
ismi söyledi : 

( Arkası var ) 

Resmi Nişanlısı 
Muharriri: BERTA BUCK Mütercimi AKIL KOYUNCU 
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İhtimamla f ırçalannuş kirnikler 
Montreoor'un, vaktile yeni 
giydiği bir Norfolk caketinin 
kendine pek uygun gitmedi
ğini söylediğim zaman bana 
kızarak: " küçük Monika bir 
oda hizmetcisi gibi, herşeye 

dikkat eder ,, dediği gibi-. . 
yım. 

Sydney'ni geyinişine her-
kes dikkat edemez. Görünü
sii çok yakışıklıdır; fakat 
modaya llıç de uygun değil· 
dir. Filhakik o, tabiri veçbile 
"bir manken sibi" geyinmek 

istemez. Eminim ki, pah onun 
bu korkunç moda kıyafetine 
girmektense yapma bir bu-
run takıp Siyames Street' de 
gezmeyi tercih eder." Bugün 
de, Karltar için. alelade bir 
erkek terzisi elinden çıkmış 
olduğuna inanmak k,ı bil ol
mıyan o kadar sevimli ve 
yumuşak bir gri elbise ge
yinmişti ki... Açık boynun
daki bo :ıun bağı helyotrop-
lar karışık kumru renğin

deydi. ipek çorapları Ye göm 

Paris Rezaletleri 

Sabık bir bakanın 
. DÜNYADJ\ 

başın- ·!Neler oluyor 

dan geçen macera 
Parise, şöyle böyle bin bir 

güzel vasıf verirler; fak at 
Par!s hakikatte skandaUar 
yatağı, skandallar paytabtı
dır; Pariste gün geçmez ki 
mali, içtimai, siyasi bir re· 
zal~t çıkmasın. 

Son rezaletlerden birisi, 
bilhassa çok komiktir. 

Bundan bir müddet evvel 
Parisin maruf banyolarından 
birisine • ismi henüz ilin 
edilmiyen - sabık bakanlar
dan birisi, yanında, çıtır, 

pıtır, güzel ve mektebli kıyafe
tinde bir kızla gelmiştir. 

Vakıa, Pariste bir baka
nın sair eşhastan fazla bir 
mevkii ve hakimiyeti yoktur; 
fakat bir bakanın yanındaki 
kadını Parisliler mutlak su
rette tanımak isterler; çünkü 
bakanları meşru, gayri meş
ru işlere alet edebilmek 
için en ziyade bağlı olduk
ları kadınlara nüfuz şarttır. 

Sabık bakanı tanıyanlar
dan bir kaçı kızın kim oldu
ğunu sordukları vakit şu ce
vabı almışlar: 

- Kızımıdır! annesile çok 
tan ayrılmış bulunuyoruz. 
Mahkeme kararile kızım se
nede iki defa bana geliri. 

Bu izahata tabii hiçbir 
kimse birşey diyemez. 

Sabık bakan, kabinelerden 
birisinde kızile birlikte ka
panmış ve konuştuktan son
ra, her ikisi de mayolarile 
banyo yerine dönmüşlerdir. 

Baba ve kız (!?) bir mild
det sular içinde, oynaşmıı

lar, sonra ... sabık bakan ta
nıdıklarından birisi ile mii
him ve siyasi bir mes'elenin 
münakaşasına tutuşmuıtur. 

Mesele pek mühim oldu
ğundan mübahase uzamış ve 
sabık bakanın da kızı kabi· 
neye dönmiiftür. 

Epiyce zaman sonra mü
bahase, sabık bakanın zafe
rile bitmiştir, sabık bakan : 

- Kızun nerededir? Diye 
sormuş ve kızının bir müd
det evvel kabineye gittiğini 
öğrenmiştir. 

Bu haber üzerine kabineye 
, bir deli gibi · koşan sabık 

bakan, korktuğunun başına 
geldiğini anlamıştır : 

Altın saatini, altın kol 
düğmelerini. kıymetli boyun 
iğnesi, cüzdanı, para çantası 
hep kanatlanmış ve iffetlii 

leğinin çizgileri yumuşak ya
kasiyle tamamen uygundu. 
Yakasında koyu bir Rus 
menekşesi vardı. 

Bütün bu teferruat Syd
ney'in bizim masaya bir · 
nazar atabilmesinden evvel 
bana yabancı kalmamıştı. 
Sonra, kahve istemediğimi 

söylediğim esnada kulaklarını 
diker gibi oldu. Mavi kadi
feli kızdan birden çevrilerek 
doğru bir nazarla baktı ve 
nihayet beni gördü. 

- Monika! ... 
Eski taktirkirımın ( niçin 

olduğunu söylememekle be
raber beni beğendiğini bili· 
rim ) dudaklarında canlı, 
mesrW' bir tanıma nidaunın 
kırıldığını duydum. 

Hayatım bahuınada olsa 

1 
kerimesi ile birlikte uçup hangisini getirdiğinizi bana 
gitmiş! saylemedlniz ki .. 

Banyonun garsonlarandan - Bre budala.. Anlama· 
birisi: dınmı; o benim kızım de-

- Bu kadar telaşa hacet ğildi. Bugün tanışhğım bir 
yok, kerimeniz giderken sizi kızdı .. 
terzide bekliyeceğini s6yledi. Evet.. Bugün tanıdığı kız, 

- Kızım mı?. hangi kı- ayni günde sabık bakanı 
zım? hem büyük zarara sokmuş, 

" Nebileyim ben. Bir hem de çok gülünç bir mev-
kaç kızınız varsa Buraya kie düşürmüştür .. 

• 
Süngercilik 
Antalya - Mermerisli Ali 

kaptanın idaresindeki Fener-

bahçe mötörü Antalyanın 
Tekinova sahilinde sünger 
çıkarmakta iken dalğıç Rifat 

makinenin tesirine kapdarak 
felce uğramıştır. 

Alakadarlar bu meseleğin 
nankör bir meslek olduğunu 

ileri sürmekte ve ekseriya 
bu işle uğraşanların akibetle-

rinin daima bu kabil arıza. 

larla neticelencliğioi söy le
mektedirler. 

Buna sebeb de sabiJleri
mizin çok arızalı ve elde 

mevcut makinelerin çok eski 
sistem oluşlarıdır. 

300 Saatli 
hükôıİıdar 

İngilizlerin randevülerine 
ıen sadık insanlar oldukları 

söylenince! İugiliz krallarının 
da bütün İngilizlerden fazla 
randevülerine sadık olması 
tabiidir! 

İngiliz sarayında krala 
mahsus olarak . . . 300 saat 

vardır. Bu saatlerin hepsini 

bir ayarda işletmek sarayın 
en mühim ve güç işlerinden 

Hatıflık mı 
Fillandada bir adam, bun

dan bir kaç ay evvel 15 Ha
ziran tarihinde Belçika için 
mühim bir gün olacağını söy· 
lemiş ve 15 Haziranda da 
Liej ve Anvesite ibtilil ma
hiyetini haiz olan ve hali 
devam eden grev çıkmıştır. 

Bir tesadüf olduğuna şup
he yok; fakat tesbit ettiği 
tarihte mühim hadiselerin 
olması bu adamı bugün Bel
çikanın en mühim adamı 
yapmıştır. -·-Satranç 

Bu sene beynelmilel sat
ranç musabakası Moskovada 
yapıldı. Şampiyonluğu dünya 
satranç şampiyonu Kabian· 
ka kazandı. 

Bir zamanlar dilnya sat-
ranç şampiyonu olan Luken 
oyunu yan yerde bıraktı, 
musabakadan çekildi. Lu
ken yetmiş ~·apndadır. 

Musabakayı kazanan Ka
bianka oyunu bitirdikten 
sonra hiç uyanmamacasına 

tam kırk saat uyuşmuştur. 

biri idi. 
Nihayet elektrik saatine 

tatbiki sayesinde bu saatla
rın her birinin başka zaman
larda çalmalarının önüne ge
çilmiştir. 

İzmir Milli emlak müdürlüğünden: 
Lira 

381 Tepecik Bozkurt S. 11 taj No. lu 71,04 metre M. 56,84 
Arsa 

384 Karşıyaka Alaybey Naldöken tramvay C. 121 eski 30QO 
115 taj Mo. lu 160,50 metre M. arsanın 2/6 hissesi 

378 Birinci Süleymaniye Altıntaş S. 3012 eski 38,40 195 
42 taj No. lu 780 metre murabbaı arsa ... 

386 Çorakkapu mahallesi Ziba ve bedava sokakların 88,50 
da 15 kapı ve 15/40 No. tajlı 59 metre M. Arsa .. 

417 Karşıyaka Bahariye karakol S. 14/l eski 19 tajh 130 
501/50 metre M. Arsa 

Yukarıda yazılı arsaların bedelleri peşin para ile öden
mek üzere ve on beş gün müddetle artırmaya konulmuştur. 
Alıcıların 617 /93~ Paraztesi günü saat 17 de Milli emlak 
müdüriyetine müracaatları. 1771 

gözlerimin, onun bana dikilen 
gözlerile karşılaşmasına mü
saade edemezdim. 

O yarı kalkmdı. O zaman 
arkadaşımı gördü. Mister 
V aters garsonun elindeki 
tepsiye para koymakla sen
deledi. 

Ve o zaman Sydneyin es
mer ve cidden hayalperver 
yüzündeki acul sevinç ifade
sinin bir hayret donukluğuna 
çevrildiğini gördüm. 

Ayni dakikada Ladi Ven
deleur da birden çevırerek 
nazarını bizim masaya tevcih 
etti. 

Bu nazar derhal büyüdü. 
İhtimam ile fırçalanmış kir· 
pikler, pahalıya mal olmuş 
"istibale"nin birer oku gibi 
dikildi. Tabii, beni tanımııtı. 

Fakat heman çevrilen gözle
rinde adaba tecavüz edilmiş 
olduğu görülmekten mütevel
lit haşin bir hoşnutsuzluk 
parıldadı. 

Malum ya onun aleminde, 
ben yaşta bir kızın her han
gi bir "şaperonu,, olmadan, 
Karlton da hele böyle vazi· 
yeti belli olmuş bir genç ile 
yemek yeyeceği ferzedilemez 

Bu vesile ile söylemeliyim 
ki ben, Miralay Trantın kızı 
bulunmama ve bu muaşeret 
erbabına mensup bulunan-
lardandım. 

Vandeleurler bu hatamdan 
şüphesiz ki, müteessirdiler. 

Sevgili Sydoey, kadınlara 
karşı hümetinde olduğu gibi 
her telakkisinde de eski 
tarza merbuttur ve, annesi 
de ... beni oğlunun nuarında 

Kılıbık ld" 
Pariste genç bir kiltGP del 

neci kadın bayan SJoO oj" 
iki serserinin taarruı:uo~ltf 
radı. Ellerinden kll"-j~ 
karakola geldiği za111•0 do. 
gözü iki çeşme ağbY~ 
Polislerden biri kadul~.a.ıl' 
dilini verdi. Kadlll ,--.,dil 
gözünü sildi. Tabii ıoe &•" 
dudaklardan kırmızıya,: fC 
lerden siyaha boyaD 
lavanta koktu. . abP ı 

ta ~::~i ~::!~:: ~: ,; ,~ 
- Ümic ederim kı, 0 

&J . ıaı••' 
ser karıma meseleyı ~.,dit 
yoksa mahvolduğum »-
demiş. 

... k 
Bir nazırın yefll~ 
pişirmek biJınesı 

neye yarar? . de 
b" esıll Leon Blumun ka ıD Z,f 

maarif nazırı olan JeaD dıt· 
çok çalışkan bir ad~:,.i· 
işe başlar başlamaz aoı tıkl•' 
te aşçılarının grev yap d• 
rını ve 2000 delikanb~:,.,.ı 
aç kaldığını duymuş, içİ" 
bu işe bir ç§re bul111••

1 
11 .. 0 aaorur 

kalemi mahsus aı b' f'1 
çağırmış, müdür itoaı' 

'h yet yapamamış ve aı a 'fer' 
otomobiline atlıyarak noı ..... 
siteye gitmiş rekt6rle 1110· 
zakere etmiı, aıçılarıD tJISİft 
rabhassını kabul e 

onlara : flJI~ 
- Kafamı kızdır ifiri• 

ben gayet iyi yemek p io''' 
rim. Şimdi m~tf ·~~ye bit 
meıeleyi hallederuD ,aotl 
göz dağı verdikt~D ~b.,ı 
taleblerini dinleıD•!• k•b.,J 
edebileceği şeyler• 
ettikten sonra : 100°" 

- işe başhyoraıu. ,yifl 
f .... ıo 

yoksa ben mut af 
mi ? demiş. de'.,_J 

Ve tabii açtılar 1 tıJ•tl-'' yemek pişirmeğe bat 
8 

*** 
Kaplan Konu~i~o· 

. . uklar• . ,. 
Necaşının çoc .. bbi1 

ı ·u 111ure ot' 
drada bir ngı '. dolat11 
sile beraber gezıb 

b• 
lar. 08t b• ~ 

Geçenlerde hayv• k,Oçi 
1 keD ~ çesinde dolaşır ar . aooP . 

prenses bir kaf~sıD •0rOJ0~ 
il. ıoe " ,... 

durmuş ve mua 1111 
1 ydı• 

- Acaba dili 0 .. 

d·? 
kaplan ne der 1 

••• . .. .. stlllı,.· JI' 
M uallım gululD 111 P 

· tirb• · .. ; 
- Affınızı ıs 18,1, ~t 

rim preuses cen~~ p1rf 
deniz aslan degıl, 
derdi. dil,j~ 
d.. .. k" · ·0 .tebacl o.,.. 

u ş urme ııçı k 111eos 
bu ves ilden pe .,ı,r' 

işte. . . "zaoO 
0 f'' 

Vaziyetin ıçyue ... Udi..,. rifl~ 
izaha . mecbur ~.~, fi~jjlll 
tak ınsanın eı· t/ "'• 
daima tevaf ık etlll g'6•' fıo' 
h kk d korkUDÇ• bİ' ..A' a ım a d ... rtJI• !l,V-. 
tan bir hal al ~ğ1110.,bP, ,~· 
ket olduğuaıu du!ı,it b:;.,. 
)eri fikriyle ~li 111yord ._,i!_ 
rette müteezzı 0 eldi•'~ ~' 

Uzun, be~•~ ilik)ef~ 
son dügv mesıoı ,. bl'J'' ıf' 

··ıı -•ill' it Mister Vatres ı? ,.,_. td'' 
nız, Mis Traot f;k•t ~ _,, 
vaben, on~ re kaltıt•~ ı 
üzere, ayag• tafl ~ 
man kaldırılD ·ıı • J9I' 
ve büy&k birıeY'~i,,.,. 
yüreğim arasıo• ti') 
ettim. ( ,.,._,,,. 



, ........... 
Elham~~l:i~~'!:,.*1iNazarı DikCt':i' 
- ldareainde Milli Kütüphue sineması ~ 1 Bakteriyolog ve bulaşik, salğın a İzmir 6 ncı Arsıulusal Fuvarına iştirak 1 
İzmir'de 3 üncü ve son orogram - 1 hastalıklar mütehassısı 1 edecek reklam sever pavyon sahiple ine: 

BUGON it tC Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak baıın- m Pavyonunuzun Boya, Yazı, Resim, Dekoraıyoa Ye • 
Profesör M: t( da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den E Elek lirik itlerini temiz, ve ucuz bir tekilde yaptırmak • 

~ tC akıam saat 6 ya kadar haıtalarmı kabul eder. ,. E ayni zamanda mentaatımzı gll"".""ek iıtiyoruım: i 
Z • s ~ = Müracaat eden hastalara yapılması lizımgeleıı sair .C il BALCILARDA NO: 1 21 de BOYA TIC~RET 

atı Ungur .. t( tahliJit ve mikroıkopik muayeneleri ile veremli hasta- 1j S EViNDE CAViT TÜME~, NiYAZi ~~AN ve 
>+ t( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- ,. IJ arkadaılarına ltltfen muracaat edersınız... B 

~lıdlar d )t 1j sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )t m21tlmxt:i?IS111Stla fiZflaBBBtl 
dohı iL. a urgunluk veren harikab fenni tecrilbelerle )t '" )t 

~ ~tinc6 son programına bugün baıbyor. Göstere- )t te~:W:~Iç:e·n~l:W:e:W:rl~b~i·lll=ir~l·e--.r~~)t Altın Damlası Çok ınühim tecrübeler ~arasında; >+ _ 
Bir gölgenin hayata gelişi tt 

le Ve Esrarengiz Bavul )i ~e~'enizi, hayatınızın zevki~i. sıhhatınızın -
~ . Crtlbeleri herkesi hayretler içinde bırakacaktır. ~ daımı surette korunınasını temın edecek ancak Kolonya ve 
dıb,ın~~~ )t y··k 1 K b d e·ıı ............_ a ıneydan vermemek için numaralı biletlerinizi ,. u se ' a a avı ve ı ur 
.\k'- eveldeo aldırınız >+ esansını yalnız 

ll11aları 9 da başlar. Cumartesi ve Pazar gündüz >+ rakılarıdır. E c z A G I B A ~ ı 
• ll'!'ll~ll'"~Jll!~pınııııı""llP'"lllil'"'~:ıı:!'IJ fl1:;1111~·~~~~;: l\IJl!..'ll~~~~~ll"!'ll~~ ':ıl 

r: Hu · 1.00 . -- )t 8 f ,. •• t • ı Al• [•l Y ~susı !i~n_:_i_ 75 ~~n ___ v!!_a~on _?O kuruş)t [•l enn ı sunne Cl er ı ve [•" apar 
'•l a 1 arcan • enzer ısım 1 a ; erı ·~~~+++~H~+++++~:w:~~ ~·1 H kk D ı·ı B .. ı· t kl'tl . 

Dokto
• f+j Çok senelerdenberi ! hiç bir şeye yaramaz 
&' [t'! İzmir ve mülhakat r+' 1 

116. Şevkı· Uğur r•] vilayetlerinde küçiik [.] ı Altın Damlası 
ı( Yl ı ~~ kasabalara \ arıncıya ~·J ismine dikkat ve 

ı~..ı kadar yapmış olduğu · ı.+l 
~ ağrısız ve fenni sün- [t] taklitlerini 

Dahili hastalıklar nıütchassısı ~·J netlerde halkça şöh- · r+! reddedı·nı·z·,i 
l ~ı-..... ~~ ret lrnzanan meşhur sünnetçi üstad ~ 
"tt ~1•111 H b ~ bay Hakkı Darcan Kestelli caddesin- .. +, 
İtib "lltı. il am urg ünkivedrsitesind:_ lokdumuş. Hastba!adrını ~,,.;J deki sünnet evini bu defa Emirler j•ı -..e, •aat dokuza a ar ve og e en sonra ır en .... . . .. .. . • • M D s F •t s·ı · 

b • ltcelerı· d h. t d . d Fi- çarşısıha nakletti. Butun Izmır ve mülhakabDID muhte-n ~ • epo • erı 1 a eczan--ı "lb.,. a ı muayene ve e avı e er. ::."'a h lk ki f • - .. • "' ~ ''" ~ eııe)ı . _ ıı+• rem ve sayın a ına çocu arını ennı ve agnsız sun·::~ 
[l ~:nesı : Beyler skagı bay Me~duhun labrotu- 8 net ~ttirmek !stiyenl.erin E?1ir!e~ çarşısında sünnet evi- i+] 
~ ~~tii a 36 numaralı muayenehanesında. (t.1 ne sunnet etbrmelerı kendılerının ve çocuklarının ıeli· ı·ı 

ı..t~t'' karaciğer, kan hastalıkları kansJzhk, zayiflik, [fl meti namına tavsiye olunur. Emirler çarşısı ıünnetevi + 
....... - ıldarı, mide, barsak ve böbrek hastalıkları J f +J Bay Ali ve bay Hakkı Darcan 1 
1'~ ~ ~ ~~·-~ı~~~~ ~"=" ... ~. ~ırı~·~""'+"'~ıı:'l"'+"',,..";-~~..-... ""':"~ıı;'lıas• ~~~\1 flNL?Wll~~l'WOW~ ~b.-;ill;ııiiolllıi ~....-ıııhııdlllıUOııl ......... bıidlllıiiOılbı ... dlhiiftıı:iıllli ....... h ........... lıi':iıllıWll............. .:4 

lınıir Yün Mensucatı i 
Ji Türk A. Sirketinin il 
'1 alkapınat· Kumaş Fabrikasının ~ 

s~~-.;:ı•yısiyle yeni çıkardığı kumaılar: ~ 

Zarif ' , 

1 
Ve Ucuzdur ~ 

~ti",.: lr Satış verleri ~ 
111' ~ ~d J ~ 

•ıaı,t 1( r onda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. ~ 
~~aleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu ~ 

~~~~~~~~ 

lfı VerJi Türk sanayi mamulatı 

l' Qsır sandalya 
l',~lıta T d l '-tı1ı "k t•PrakJ 80 8 Y._ 8 

~, ,d,, Y•pıJ •rında yetiıen Çavdar 
~~i '~rkira:ll ve yüzlerce ren~ber 
~h~ tirle ...::~ yetiştirdiği yerli 
' l'li ._il r•ibet Y• ınamulitı hasır san 
~ r" İfçiıi ctınek memleketine 

Gül ve meyveli 
ağa~lar 

Gül ve her türlü meyveli 
ağaçların aşı ve temizlik 
ihtiyacı olanlara vakit geçir
meden ( Elhamra ) sinema 
yaninda kahveci bay Hulüisye 
ve Karşıyakada ( Ankara 
pazarı ) nde Karamanlı bay 
Mustafaya baş vurarak (Nar
lıdereli Ali Arifi) aramalarını 
tavsiye ederizr. 

Aydınlılar Okasan 
Reklam değil bir hakikat 

Bakkaliye ve mııırcılığa ait ibtiyaçlannızı 
pazarlıksız aldanmadan ala- cağınıı. yer: 

Aydın: Gazi Bulvarı No. 20 Bakkal HlllDll 
oğlu Hilmi Tükel ticarethanesidir. 

Bir tecrilbe bin şey öğretir bir tecrtlbe edinis. .. 

Türk Hava Kurumu 

İ. Na On 

en uma, 

Tlkel n 

Zengin olmak i•diyors:ınız hiç durmadan ( Z EN 31N 
KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunma 

ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müıterilere 
kolaylık olmak üzere günde on ve haftada elli kurut t&k
•itle bilet sahlır. Zengin kişeıi birçok vatandatlari HDfİD 
etmeğe karar vermiştir. 

Adres: Hilkümet caddesi Kemeralh karakol ittiuliade 
ZENGiN KIŞESI 

TE RZi 

Mehmet Zeki 
Kemeraltında Hükümet karşJsında 

~ll:e. ~İltllt~e ve sanatkirma yar
"-t 1Çiıı Pa et1nek demektir. 
~l lt oa ntolon yırtmaz serbest 

lQ Ytlere r •:~eye garanti hasır · 
Pt., ve ag et ediniz. - -

· Bayraklı deniz E:aD~tt1~!Eaı!lE~«i.-..~· ............. a....-.,.....;;~ 
[•] . 

Perakende satış lsmetpaşa Bulvar Zinet garaj 
karşısında sandalyacı Muiz. 40 renk . üzerine Kız markalı 

markalı "ARTİ,, kumaı bo
yası 15 kuruı 

. banyoları I TAV-YARE: 
Izmirin en gilzel ve ferahh 

bir yerinde bulunan Bayrak
la deniz banyoları açılmıştır. 
Bnyocular kralı bay Hasan Satış yeri DOKUZ EYLÜL 

Baharat deposu Telefon 3882 tarafından idare edilen bu 
banyolara koşunuz : 

B• k Her saat otobüs ve tren 
ır eenç iZ ' bulmak muhtemeldir. ı -s 
• 
ış arıyor 

Kız Ticaret mektebinden 

mezun usul defteri muhabe

ra! ticariye Türkçe •Fransız

ca daktilorafiye vakıf bir 

genç kız iş arayor. ldareha-
nemize mlracaat. 1-6 

• 

Kiralık hamam 
Kemeraltında Veysel çık· 

mazında Veysel hamamı ki
rahkbr, her şeyi mükemmel
dir. Duş yapmağada müsa
ittir Vezir suyu vardır talip· 
lerin matbaamıza nilracaab . 

Bu hafta iki enfeı film bir arada 

1 - Gönül istediibı vt.ıer 
Villy Fritseh - Kate de Nagi taraflnclan te,ıil edi

len şaheser filim. 

- Bırakın sevişelim 
Fransızca sözlü ve şarkılı, kahkahalı operet llllni· 

Fiyatlar 15, 20, 30 kuruştur 

SEANSLAR 
Hergün 16 - 18,50 - 21,45 G6nll iltedipe fider. 
17,30 - 20,30 B1rakın seviıelim, 
Cumartesi ve Pazar flnleri Bırakin Sevişelim filmi 

• ile saat 14 de bqlar. 
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Ali Çetinkaya Konferansın Birinci Safhası Bitti 

geliyor 6 ~ d .. 00

.. k 
Nafia vekili Ali Çetinka- , emmuz a te rar umu 

yanın bu ay içinde şehrimize • 
geleceği tetkik ve teftişlerde 

bulunacağı haber alınmıştır. 

Temsil var 
Halkevi temsil kolu tara• 

fından 27 Haziran cumartesi 
ve 28 Haziran Pazar günü 
akşamları saat 8,30 da Kah 
raman piyesi temsil edile· 
cektir. 

Bütün İzmirliler davetlidir. 

Nara atanlar 
Çoğalıyor mu? 

Gaziler caddesinde Ahmed 
oğlu Tevfik ve başdurakta 
arabacı Mehmed oğlu Hü-
seyin nara atarak etrafı vel
veleye verdiğleri için yaka
lanmışlardır. 

Kafayı çekmiş 

1 ve makbulenin 
Kapısına dayannuş 
Kemerde, Sadık oğlu Ali 

isminde bir adam kafayı iyi-
den iyiye çektikten sonra 
Yeni mahalleye gitmiş ve 
orada Kerim kızı Makbule
nin evine taruz etmiştir. Ali 
ev halkının feryadı üzerine 
oraya koşan ve kendisini 
tutmak istiyen bekçiye de 
hakarette bulunduğundan ya· 
kalanmıştır. --t•-·····-.. .--

Zecri tedbirle
rin kaldırılması 

- Baş tarafı 1 incide -
teklif edecektir. 

ZECRT TEDBiRLER 
VE TÜRKiYE 

ictima yapılacak ' . 

~ 

mı 
~~~~~~~~~~~~~~oo..oo~~~~~~~~~~~~~--

İtalya girinceye kadar kat'i kararlar almamak ve zaman kazanmak 
için konfcran talik edildi 

On beş Temmuzda Boğazlar muk111velesi imza
lanmış olacaktır. Fikir ayrılıkları ve müş

küllerin yenileceii anlaşılıyor 
Montrö 26 - Boğazlar 

konferansında lali komitesi 
bugün de çalışmalarına de
vam etmişlerdir. Konferansın 
umumi toplantısının ancak 
Temmuzun altıncı günü yapı
lacağı anlaşılmaktadır. Tem
muz toplantısına ltalyan 
murahhaslarının da iştirak 
edecekleri hala kuvvetli bir 

kerelerin ilk safhasının bit- nıo aynını dermeyan eden 
mesi üzerine siyasi mahafilin İtalyanın kendi mzaheretini 
sandığına göre İngiltere Bo- verecek bir hale gelmesin-
ğazlar hakkındaki müzake· den evvel müstakbel muka-
reler vasıtasile İtalya ile velenamenin esas: noktaları 
yaklaşma imkanları bulabile- hakkıda taabürler aJmağa 
cektir. Konferans dün mesa- mütemayil görülmemesidir. 
isinin ilk kısmını bitirmiştir. KONFERANS iŞLERi 
Bu terekkiler elde edildiğine GERi BIRAKILDI 
delalet etmez, küçüklerin Motrö 26 (A.A) [ Anadolu 

ihtimal olarak ileri sürylüyor. ekserisi sükünetle ve sessizce ajansının hususi muhabirin-
Konferansta bazı devletler şimdılik bir tarafa bırakıl- den ] - MiJletler Cemiyeti-

mıştır. Bu tarzda hareketin nin toplantısı esnasında kon-arasında fikir ayrılıkları çık
tığı söyleniyor. Heyetimiz 
hayli çetin siyasi bir müca
dele içindedir. Ancak bütün 
bu münakaşaların hepsi de 
heyetimizin daima ara bulu
culuğu ile halledilmektedir. 

üç sebebi vardır: ferans işleri geri bırakılmış-
1 - Tezahhurattan fikir tır. 

farklarını meydana çıkarmak- Maamafih bu mesaiain in-
tan tevet\ ki etmek ve diplo- kıtaı demek değildir. Zira 
masi ile hak zaviyeleri ge- teknik komite projenin muh 
nişletmek zamanı bırakmak. telif maddelerinin tetkikine 

2 - Heyeti murahhaslar devam edecektir. Fakat ba-
Konferansın nihayet Tem- şeflerine Cenevreye giderek zı murahhas heyetlerinin 

muz onbeşe kadar muvaffa- Milletler cemiyeti asanblesine ihtiraz kaydı koydukları 
kıyet)e nihayetleneceği ümid iştirakı müsaade etmek. mühim noktalar üzerinde 
edilmektedir. Ayni tarihte 3 - Zaman kazanarak, kararlar ancak muhtemel 
Boğazlar mukavelenamesi de İtalya yok iken kat'i ve geri olarak 6 temmuza doğru 
imzalanmış olacaktır. dönülmez neticelere girişme- başlıyaçak olan umumi içti-
İNGİL TERE İTAL YA İLE mek. malarda alınabilecektir, Tek 

YAKLAŞACAKMIŞ Şurası kayde lşayandır ki, nik komite şimdilik karar 
Montrö 26 {A.A) - Bo- dün dehi ne İngiltere ne de vermeden bütün noktaları 

ğazlar konferansında müza- 'Japonyanın ihtiraz kayıdları- müzakere etmektedir. 
0000000000000000000000000. 

Filistin Arabların mıdır 
Yahudilerin midir ? 

İhtiyat kaydiyle verilen bir 
habere göre, Türkiye Boğaz
lar meselesinde iyi bir netice 
almek için ortadaki ahenk
sizliğin kalkmasına taraftar
dır. Türkiye ile birlikte ha
reket eden Soviyetler ve 
Balkan antantı da ayni şe- Londra 26 (A.A) - Avam 
kilde harekel etmek mevki- Kamarasında komünist mob-

1 rine tevafuk et.ıniyen her 
hangi bir teşebbüste bulun
mak tasavvurunda değildir. 
Filistinin Aaraplara ve Ya
hudliere aid olduğuna dair 
hiçbir metin yoktur., ,, 

Kudüs, 26 - 60 bin ki
şilik yeniden teşkilatlandı-

indedirler. Bu bakından İtal- uslardan Gallegherin hüku-
yanın Cenevrede iyi bir ne· metin Filistinde serbest ve 

rılmış a· ap kuvveti yahudi
ler aleyhinde faaliyete geç· 
miştir . Yeni müsademeler 
olmuştur. 

tice alması bir emri vaki müstakil bir Yahudi milleti 
sayılmamaktadır. vücuda getirmek niyetinde 

NECAŞI PROTESTO olup olmadığı şeklinde sor- ı· • v•ıA . Defterderlı-
EDIVOR muş olduğu bir suale cevab ZMlr 1 ayeti 

Londra 26 -Necaşi Eden· veren Ormsby Gore şöyle g""' ından:· 
le yaphğı konuşmada zecri demiştir : 
tedbirlerin kaldırılması dola- " - Hükumet Filistindeki Sahiplerinin emlak taksit bedellerinden olan borçlarının 
yısile inkisarı hayale uğradı- mandasının ahkamına ve ırk- temini tahsili için tahsil emval kanununa göre hacz edilen 
ğmı söylemirve zecri tedbir- ları ve milletleri ne olursa Birinci kordonda kain 78 sayılı tütün deposu tarihi iladan 
Jerin kaldırımasmı Milletler olsun orada sakin ahalinin itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Almak 
cemiyeti nezdinde protesto kaffesinni hukukunun zamini ve pey sürmek isteyenlerin Defterdarlık Tahsilat kalemine 
edeceğini bildirmiştir. olmak sıfatiyle mes'uliyetle- gelmeleri. 27-2 (1680) 

.................. ..0 ........................................................................................ .. 

4 Temmuza raslayan Cu- aslanca tavur- ve hareketin-
martesi günü bir kaç renkli ! den memnun:· müftehir ve 
ve çok zengin münderecatla mağrur olacaklardır. 
ızmir matbuat alanına Efece 
bir baskın yapacaktır. 4 Temmuz Cu-

Asırlardanberi Efeler diya-
rı olan İzmir, Aydın ve kom- martesi gÜnÜ 
şu vilayetlerimiz "Efe,, nin 
mertçe, yiğitçe sözlerinden, Sabırsızlıkla bekleyiniz. 

27 HaziraD 

Akdenizde tecavüze hazır 
bir devlet varmış! 

~~~~~~~~oooo;~~~~~~~~ 

İngiltere. İtalyanın muvaff akiyetinilhazmedefl1; 
diği için ltalya aleyhine anlaşmalarını yapıyor 

Roma 26 - İtalyanın res· İtalya gazetesi, lniltereo~ 
A • T · ,. b d bük ttilt-iol mı gazetesı aymıs ın yaz- una nere en me a •

9 
.. 

dığı bir makaleye cevab sormakta, balyanın Habeş• • 
t d k · h b' · b · üsteı:ıı vermektedir. Taymis yazdığı an a ı ar ının ır m 

· leke harbi olduguv nu bunu~ 
makalede 11 Akdenızde teca- A · t tmediNioı, vrupaya sıraye e &' 

vüze hazır bir devlet vardır. lngilterenin İtalyan muva~~; 
bunun için Montrö de Akde- kiyetin hazmedemediği ıçı 

b. e 
niz için uzlaşması ye Boğaz- Akdenizde İtalya aley ıo 
lerın serbest kalması lazım- anlaşmalar tesis ettiğini yaı· 
dır. " Demektedir. maktadır. 
~~~~----~~~~-oo~~~~--~~~--~ 

Olurşey değil 
- Baştarafı 1 incide -

tutuyorlarmış. 

Bunlar korkmadan, yılma
dan kimsenin müdahalesini 
beklemeden istedikleri her 
şeyi çalıyor, ve takibata 
mahsus otmobilleri çalınan 

eşyayı taşımak içit( kullanı
yorlarmış. 

Gerçi Torento zabıtası 
içinde namuslu kimseler yok 
değildir, Fakat çeteyi kuran 
zabıta erkam bunları da su:;
turmanın yolunu bulmuşlar

dır.Bunlar, derhal tehdit e
dilmekte ve sırrı ıfşa ettik
leri takdirda imha olunacak
ları kendilerine bildirilmek
tedir. 

Bu vaziyet 18 sene devam 
etmiştir. 

Günün birinde namuslu 
bir komiser olan Krev dev
riyeye çıkmış iki polisin kol
tukları altında bir yığın eş
ya taşıyarak gittiklerini gör
müş. bunlar komiseri görün
ce \caçmağa başlamışlar, ko
miser bunlara yetişerek iki
sini de yakalamış, fakat er
tesi gün iki polis tarafından 
taşınan eşyanın çalmmış ol
madıkları söylenmiş ve ha
dise örtbas edilmiştir. 

Bir kaç gün sonra Edmuds 
adını taşıyan bir polis na
muslu bir adama ait mah
zene girmiş, orada bir sürü 
aletletleri sandığa doldura· 
rak çıkıp gitmiş, ve hadise 
bir kaç defa tekrarlanmıştır, 

Mahzen sahibi kendi a-
damları arasında bir hırsız 

bulunduğuna kaı l olmuş ve 
bir gece bekçisi tutmuş, za
bıtaya da habear vermişti. 
Polis;Edmunde alınan tedbir
lerin farkında olmadığı için 
gene mahzene girerek bir 
kaç şey toplamış ve gece 
bekçisi üniformalı bir zabıta 
memu~unu görünce hayret 
etmekle beraber bunu 
polis kıyafetine girmiş 
bir cani sanarak yakalamış 
ve karakola götümüştür. 

Edmundsun arkadaşları 
meseleyi kapatamadıkları için 
bu adam adliyeye verilmiş 

ve mahkum olmuştur. 
Ve sonra iki zabıta ~e

muru daha ayni şekilde mah
kum olduklarmdan, fena hal
de kızmışlar ve herşeyi teş · 
bire karar vermişlerdir. 

Bunların ifşaatı derhal 
meselenin ehemmiyetle na
zarı dikkate alınmasına se
bep olmuş, tahkikat vapılmış 
ve zabıta reislerile zabıta 

memurlarının tam bir çete 
teşkil ettikleri ve şehri so· 
yup soğana çevirdikleri an
laşılmıştır. __ .,. ___ , __ _ 

Taaddüdü zevcat 
Mısır dahiliye vezareti şa· 

Filozofun 
köşesi 

Baştarafı 1 incide -: 
k A .. 1 k O tabi" amu anunun seyrıne 
dir. O kanunun icaplarıo• 
göre her devrede bir istihale 
geçiren teşekküller yaşay•: 
bilir, fakat bunların istibale5

• 

ne mani olan, tırtıllar 11eY' 
ballıklar veya tüfeyli bir ta• 
kım mikroplardır ki bu ~e
şekküUerin sırtından geçioır
ler. Ve onları istismar eder 
ler. İşte bu istihalelere karfl 
mania ihdas edenler, bu k•~ 
bil şeyler oldukları iç~~ ~ö 

0 taşı ve kükürt kabıhn e 
ve muzad bir ameliye buofı• 
n temizlemeğe kafi gelir··•. 

Monarşi gibi bir idereı~ 
ve ulugarşi gibi bir teşe 

0 
külü yaka inkilibıJJJlıı 
böyle küçük manialar karf~: 

· cegı 
sında tevekkuf etmıye . i 
pek tabiıd r. Onun ıeyr~ .. 
takip eden bütün ınütefe 

kuf· 
kirler ... bunlardan çok 

h olar·· vetli hadiseler bu ra,. teb" 
tazyıklar, hatta ve ha~ta bii" 
ditler... karşısında bıle e 
tün ıür'atıle ilerilediğin~e t:. 
hiç bir zaman küçük bır e· 
vekkuf ve inhina gösterlJJ 

. oO 
diğinde müttefiktırler.. . .. 

"t"n CI üç sene zarfında bu u . ·ı 
d. O-ııtı 1 

hana karşı göster 1
t1 'le 

asarı teceddüt ve umra!1 ıı:ııı 
kültür sahasında yaptıgı •" 
hamleler göz kamaştır•' 05 
derecededir. Bu uğurda,. gh1' 
terilen gayret ve fedak~clit 
]arı an samimülkalp ta 
eyler ve alkışlarız .. ! 

Şark FiJozofucf'I 
HiDAYET t<E~ --

Şeker yakıııdt1 
ucuzlayaca~.-
Ankara 26 - İktisat 1• r oı•o 

kaleti şeker ve şeker 1 k 0d• 
delerin istihlikleri bak k!1ııet 
çok şayanı dikkat te~ ~1pılJ 
yapmıştır. Şeker fiyat.' di1e 
ucuzladığı tarihten şılJJ rfıP" 
L adar geçen müddet .. z;e 5Z 
da şeker istihlaki yuz ,rt" 
nisbetinde artmıştır. su 1'erli 
ma halkın şeker 11e !e ,cı"' 
maddelere olan ibt•f ço1' 
göstermesi bakımında~., 
ehemmiyetli göryJmiiştUI ~ısı' 

Vekalet istihlak fazl•ş~1'e' 
dan cesaret alarak d•b' 
fi ya tının bir miktar "'rtl" 
indirilmesi neticesine J t iP' 

f . at• 
mıştır. Yakında ıy / 
dirilecektir. -~1ıı 

-~...._,...- 30"l)" 
neşretti. -1935 yılında 1,,d•; 
nikah kıyılmıştır. 6°0 

195.S 
283309 u ilk evlilikı 
ü ikinci evliliktir. e ,,de 
1456 kişi üçüncü ., 0;~1~" 

«Efe gazetesi» her şeyden evvel hakiki Efeliğin, medeni Efeliğin, asri Efeliğin nezih ve centil 
men~ tiplerini de canlandıracak ve~yaşatacatır. , yanı dikkat bir iıtatiıtik 

147 kişi 4ncü kadın• . 
lamı§br. .,Pf°' 

Taadd6dü zevcat 1 


