
riyedeki alçak fellahla
»'ın bir ·kepazeliği daha 
enderun ve Antakya Suriyeden ayrılmaz 
Parçadır diyerek taşı toprağı Türk olan 
Yurd parçasına sahip çıkmak istiyorlar! 

paoması hadisesini görüşe

cektir. Antakya erkek lisesi 
talebeleri grevlerinde devam 
ediyorlar. Kız lisesi açılma-
dıkca mektebe gitmiyecek
lerdir. 

Halkın Sesi: 
ls\cenderun Antakyanın 

taşı toprağı Türktii, Türk 
kanile yoğurulmuştu. Orası 
bizim için yurd toprağından 
aynlmış en aziz ve en mu
kaddes bir yurd parçasıdır. 

Antakya ve hkenderun 
denince şu anda her Türkün 
yüreği titriyor ve oraya biran 
evvel kavuşmak için can 
atıyor. Oradaki kardeşleri· 
miz de ayni sabırsızlık için
dedirler .. 

şılamıştır. Suriye intihabatı· 
na iştirak edilmemesi ıçın 
verilen kararda bütün San-
cak halkı müttehiddir. Suriye idaresi tarihin haki-

lıkenderundaki Fransız katlerini inkar etmekte 
mümessili Suriye fevkalade bakalım ne vakite kadar 
komiseri Martelle görüşmek devam edecek.. Bu hakikati 
üzere Beyruta gitmiştir. Zan- anlamak istemiyenlere icali 
nedildiğine göre Antakya- ederse bunu anlatmak bizim 
daki Türk kız lisesinin ka- için bir tarih borcu olacaktır. 
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on ispanya boğazlaşma-
lQrında 5000 kişi öldü 
'i;; iki kere Madrid: girdiler fakat hükô· 
tçiler büyük bir inatla mukavemet ediyor 
~ . ++oo++ ---------~~------------
liflıandan MoJa, hükumetçilerin ricat hattını ke~ecek ondan sonra 

~' ~tadridle Barselonu alacakınış 
l't buı 10 (Hususi) -
~ ~ harbının vahşi ve 
\ ~.;:ıarası gittikçe da
l~ tüyler ürpertici 
~ ~!111aktadır. Boğaz-

e dun de bütün gün 
t~ d .. 

ı.... t'I evam etmıştır. . 

~ti' .er Madridin birçok 
Ilı h b . • \.. ~. D· .. ara eye çevırmış-

l~e 1ıer tarafdan büku
~'tle r de mevzii muvaffa
~~f: elde etmişler ve 
ıı,.,d~da inadla sebat et· "1 ır. 

~\ '~I •• Madrid sokaklan 
'ti b' \.. ~t' ır kale haline ge· S le ır ... Halk siperler kaz

~ ~111 llıudafaa tertibatı al
~'-ı ill~uyor. Madridin mü
~ de Çın alınan tertibattan 
' ~11,, Önden şehre girecek 

>•a:'tlerin üzerine bom
t tS\11 ırıJacaktır. 
~ell hükumet kuvvetleri 

~~e lelde müdhiş bir mu-
t .. t . 1 d' \: lt·ı . gos ermış er ır. 

. ~ 1 erın bir tayyaresi 
l_ 'lbilttiir. 
~ b-.ı 1 O (Hu5usi) -
,d, et.rafındaki muhare· 

1•ıler bir iki defa 

şehre girmişler hükumetçi 
kuvvetler tarafından püskür· 
tülmüştür. Hükumetçiler mu· 
hasara edilmelerine rağmen 
çok şiddetli ve inadçı bir 
müdafaada bulunmuşlardır. 
Asi kuvvetler kumandanı 
Mola hükumetçileıin ric'at 
hattını kestikden sonra Mad 
rid ve Barselonu tamamen 
eline geçireceğini söylemiş· 

tir. 
Son birkaç giln içindeki 

harpte iki taraftan ölenlerin 
miktarı bet bine yaklatmak
tıdır. 

Dün Karşıyaka'da Turan 
mevkiinde feci bir kaza ol
muştur. Seteaua Romena gaz 
şirketi müdürü M. Freskonun 
kızı bir buçuk yaıında F asi 
deniz kenarında gezerken 
müvazenesini kaybederek 
denize düşmüş ve dalgalar-
dan kurtulamıyarak boğul
muıtur. Hadisede kasd yok
tur. Tahkikatına müddeiu-
mumilikçe el kopmuıtur. 

Avrupa çılğın- Tamps gazetesi fena niyetle çıkarılan 
"IAhl şayiaların doğru olmadığını söyliyor 

ca sı a anıyor .... 
Bu arış harb Ankara ve Prağ 2örüşmeleri 
do/uracaktır tesanüdü çok kuvvetlendirdi~ 

BALDVIN 
Loudra 10 (Radyo) 

Baldvin söylediğilbir nutukta 
demiştir ki: 
-Avrupanın bugünkü si

Jiblanma!ı akıl alamıyacak 
kadar büyük bir deliliktir. 
Eğer bu silahlanma devam 
edecek olursa muhakkak 
harb olacaktır. diyorum .. Fa
kat bu vaziyet harbı her 
halde daha milmkin kılacak
tır. Bu barb nihayet dilnya 
ihtilalini doğuracakurt 

Baldvin nutkunun sonunda 
bütün milletleri ıulha davet 
etmiştir. -· ···-· ......... -
Manasız bir 
kıskaçnlık 

Pisi pisine ölüm deye 
buna derler ---·.-... 

BiR KADIN _ ...... _. ..... ___ _ 
A e 

Aşıkının cığe-
rini dişledi 

•• 
Cani kadın aşıkının 
kardeşi tarafından 

öldürüldü 
Şikagoda çok tüyler örper

tici bir cinayet olmuştur. 
Foogir adında genç bir ka· 
dın, birbuçuk senedenberi 
bir otomobil fabrikasında 
ustabaşı olan bir delikanlı 

ile beraber yaşıyormuş ... Bir
birlerini çılğın bir şekilde 
seven bu çiftin son zaman
larda arası açılmıştır. 

Ustabaıının son günlerde 
sevğilisini ihmal etmesi 
baıka kadınlarla düşüb kalk
ması imiş ... 

Unutulduğu için büyük bir 
ümitsizliğe düşen ve aşağı 

yukarı şuurunu kaybeden ka
dın, bir gece sevgilisini bir 
gazinoda bir kadının yanında 
görmtiştür. o gece aşıkı eve 
dönünce büylik bir demir 
parçasile sevgilisinin kafası
na vurmuş. Adamcağız bay· 
ğın bir şekilde yere yuvar· 
lanmıştır .. Hıncını alamıyan 
kadın eline geçirdiii bir bi
çakla adamcağızın göğsünü 

delik deşik etmiş ve ciğerini 
sökerek ciğerin'orasnıılbura
sını dişlemiştir .... Bu esnada 
J•rib bir teaadtıf aetiçeıi 

Tamps ıazetesi dost Yu
goslavya başvekili Stodiyano· 
viçin Ankaraya yaptığı seya
hat Romanya kralı Karolun 
Çekoslovakyaya yaptığı se· 
yahat hakkında uzun bir 
makale yazmıştır. 

Gazete, Ankara ve Prağda 
yapılan bu konuşmalarla 

küçük itilafın ve Balkan 
antantının çok kuvvdlendiği, 
küçük itilaf ve Balkan itila· 
fının son günlerde bozulduğu 
hakkındaki şayiaların doğru 
olmadığını, bu devletler ara
sındaki tesanüdün son gün-

KAR OL 
lerde bilakis daha kuvvetlen-
diğini yazmaktadır. 

------~----~------.. --------------------------
MAKDONALD 
Bayıldı 

Kralın doktoru tara
fından ayıtıldı 

Londra 10 - Belediyenin 
verdiği ziyafette bulunan 
Makdonald birdenbire bayıl
mış, yakın bir yere kaldırıl
mış kralın doktoru tarafın
dan tedavi edilmiştir. 

·PRENS POL 
Londr~ya gitti 
Bu seyahate çok büyük 
bir ehemmiyet veriliyor 

PRENS POL 
Belgrad 10 ( Radyo ) -

Yugoslavya krallık naibi preu 
Pol, bugün Londra'ya müte
veccihen buradan hareket 
etmiştir. Bu seyahate büylk 
bir ehemmiyet verilmektedir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------00001----------------

Halk .sür'at ve emniyet istiyor 
it-:, u sütunlarda Karşıyaka vapurlarıoın ağır yürilyüşila
IL:J den, geç kalışından, pervanesinin kopuşundan derd 

yanan karilerimi:zin sayısı pek çoktur. 
Dün gene bir mektub aldık. Bunda, vapurların çüriiklil· 

ğilnden, iİıtiyarlığından bahsediliyor.. Karşıyaka'da oturan
ların endiıesinden bahsediliyor. Ve mektubun sonunda 
deniliyor ki : 

" Kış yaklaşıyor. Fırtınalar başlıyacak.. Bugün~yarın Bu 
gün yarın gene penane koptu, dümen kırıldı bahanelerile 
işimize gücüi?lüze geç kalacağız, deniz üstünde çalkalanıp 
duracağız .. Alakadar makamlar buna bir nihayet vere-
mezler mi?" 

Evet, l:ımirin yanıbaşındaki Karşıyokaya vapurla gitmek 
veya oradan buraya gelmek bazan Bahrimuhitleri aımaktan 
daha zor bir iş oluyor. Gerek halkın zamanının kıymeti, ge
rek endiıelerinin önünün alınması için idare eıaılı ve cezri 
tedbir almalıdır. 

Halk sür'at ve emniyet istiyor. Bu asırda bunlar ona 
hakkıdır. Unutmayalım ki .. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
............ .,. ............. a .... a•a•c::x~wassa::; . ..,~~f)&,...Ui .. C~U~W .. Z~A-•• 
olarak ustabaşının erkek kar-ı nin mlnasız bir kıskançlık 
deşi eve gelmiş ve bu tüyler yüzünden vuku bulduğu nıey· 
örpertici manzara ile karşıla- · dana çıkmıştır. Çünkü Fon-
şınca o da kendinden geçmiş gir'in sevgilisini gazinoda b"r 
ayni demir parçaaile F ongiri kadınla gördüğü akşam usta 
öldürmüştür. batının yanında oturan ka-

Hadiıeye polis vaziyet et· dın onun dostu deiil hemti· 
mit ve tahkikat neticeainde resi imiş .. 
sevişen iki gencin ölümüne Pisi pisine öllim deye ipe 
sebebiyet verea bu bidise· buna derler. 
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-1 Düğün değ~~oo~!'ğazlaşma DUNY~~tEI\ 1 --~--~--e-1gr __ a_ Balıkesirde bir düiünde üç kardeşten biri OLV!Gll_.. 
Sami Mazluma olanı aşkımı öldü, biri de aiır yaralı Stalinin ceva~.,, 

bilir ve bana &Cırdı Balikesire bir buçuk saat ı ları açık olduğundan birbir- ı Yakadan derhal mtiddeiumu· ~ o~ :ıa~kıb: e~' 
Bu sıralarda bir gün beni 

genç bir nüfus katibi için 
baydan istemiıler, bay da 
muvafakat cevabı vermiş. 
Bunu bana tebliğ ettikleri 
zaman o kadar sarsıldım ki 
hemen bayılmışım. Uyandı· 
jım zaman bay, bayan hep 
yanımda idiler. Kendilerine 
ağlayarak beni öldürmelerini 
fakat yanlarından ayırmama· 
larını rica ettim. Fakat bay 
söz verdiği için sözünü geri 
almak istemiyordu. 

uzaklıkta bulunan Yakupkö· lerine sitemli ıitemli söz at· mi haberdar edilmiştir. ~ kımse!1 .. a Ü 0~411, ft 
ı çocuiu bulmak mümkün ~- yünde bir düğünde kanlı bir mağa başlamıılardır. Yapılan tahkikatta Yakup· kamseyle ı•~~ım Y e~~ 
madı. Vagon arbk kalkaca - kavga olmuf, üç kardeıten Kafaları zaten denk ol- köyünden lbrahim oğlu At>- hSay,~t. eclnde ~ 1~1";~ 

Sami Mazluma olan aıkımı 
bilir ve bana acardı. Beni 
kurtaracağını vadetti. Gayet 
iyi bir bile tertib etti. Bir 
gün Sami beni allahın emrile 
baydan istedi. Ben ağhyarak 
Samiyi sevdiğimi onunla eY· 
lenmek istediğimi söyledim. 
Bay bunu memnuniyetle 
kabul etti. Ben de evde 
kalacak, hiç birşcy değişmi
yecekti. Bay haltiki bir evlad 
gibi giizel bir cihaz hazırladı, 
beni Sami ile ~vlendirdiler. 

Sami ile biz sureta evlen
miıtik. iki kardeı gibi yaşı
yor, Mazlumun gelmesini 
bekliyorduk. Mazlum gelir 
gelmez Sami beni taktim ede
cekti 

Fakat zahiren beni Sami 
ile herkes karı koca olarak 
biliyordu. Ben bin ızbrab ila 
bu bayata tahammül eder, 
Mazlumun gelmesini bekler
dim. 

B11 ıırada Balkan barbı 

baılamıı, Rumeli ahalisi ya· 
vaı yavaı hicret ediyorlardı. 
Edirneden dönen boıgun as
ker sel gibi akıyordu. 

Kasabanın ahalisi birer 
birer çerkes k5yüne doğru 
ilerliyorlar, asker dolu dolu 
trenler halkı kabul etmiyor
du. Nihayet kaymakamda 
bizi ma aile lstanbula gön
dermeğe karar verdi, Ken· 
di•i vazife icabı memuriye
tiaden aynlamazdı. Bizi Sami 
aile göaderecek bilahara 
gelecekti. Vagonlar ımahşer 
gibi, ahali birbirini ezerek 
vagonlara hücum ediyorlardı. 
Saminin tedarik ettiği vago
aa düte kalka girdik. Tam 
bu sırada bizim bayanm 
çığlığı duyuldu. 
Meğer bayanın sekiz yaşın· 

daki Mürüvvet ismindeki kı
zı aramızdan kayboJmuştu. 
O mahşer kalabalığın içinde 

tı. Sami bizleri vagona yer- birinin yaralanması birinin de l _..ı dullabın, kardeşi Tevfigvi vur· ta.hnınkaul ilk ... yaıkıul•,,. ~ 
leıtirdi kendisi de Mürüvveti mayan genç er araaıQQa oyun d pyıa a tan r 

ölilmile neticeleamiıtir. oynamak yüzünden bir ağız uğu anlaşılmııtır. d 
aramak üzere Çerkez kövün· ' yıl ı '-
de kaldı. Kum kapıda tren· V aka ıayle olmuştur: kavgası başlamıı ve gürültü Abdullah ve T~vfiğin di- B~nun ilıerine bir -; 

Yakupköyünde Hasan oğ· birdenbire büyümüştür. Bu ğer kardeşleri Recep de bu bir kendisine mnracaat .1 den çıktık. Burada bir cami· d b ,-
de misafir olduk. Bizimle lu Mehmet adinda birinin suretle ortalık karışmıft bı· döğüşme esnasm a ağır su- Stalin de ona şu cev• ı 
gelen muhacirlerden ahbab düğilnü yapılmaktadır. Salı çaklar, tabancalar çekilerek rette yaralanmıştır Yaralılar zıa verdi: ıeıd!' 
bir bayanm kucağında Mü- günü şehir den çalgıcılar gö- birbirlerine girişmişlerdir. memleket hastanesine geti- - Ecnebi gazete~ 
rüvveti bulduk. Biz Mürüvve- türülmüştür. Akıam köyün Ortalığın karıştığı bir Si· rilmiştir. Tevfik aldığı yara· a;renditime g&re ~ ~ 
ti alarak tekrar yolumuza meydanlığına ışıklar yakıla- rada tabanca sesi ile birlikte nm tesirile az sonra ölmüş· cı dilnyaya gözleriaı•etelJ' 

rak oyuna başlanmıştır. "Yandım!,, diye yükselen bir tür. muşum. Ecnebi gaı _.ı. 
~m~. b•~ Gündüzden içen köy de- ıes iıitilmiştir. Müddeiumumilik bu işte baberlea~nd~~ .t~P e rl'.. 

lstanbulda bay Mazlum likanlıları da meydanlıkta O anda kanlar içinde yer- allkadar oldukları anlaşılan olmıyacagı ıçın sızıa d~ Ji 
bizi almak üzere istasyona toplanmışlardır. de yuvarlanan g~ncin iniltisi kimseleri tevkif etmiştir. Tab- manız lazımdır. Bu b~ 
geldiği zaman ben heye· Bunlardan bazılarının ara· gürültüyü durdurmuştur. kikat derinleştirilmektedir. i~anmanızı rica eder'~ 
candan titriyordum. Mazlum öbür diinyada rahat 

artık mülazim olmuştu. Mes- Amerikada ıMaaşları Ücrete çevrilen me- manızı dilerim. 

:~ ::.~·~.
0

~:·~:ı!~::~ vasati ölüm !morlar nasıl tekaüd edilecek? Yüziük.ustu~ıı._,. 
ı:nütevellid memnuniyetini uzanıvor"! 2996 sayılı 1 kanun tatbik maaşlı memuriyet müddetine 1 ~ ünyanın en eıki ~ 
ibsaas etmek istiyordu. Ba- mevkiine geçtiğinden taşrada aid tekaüd hakları mahfuz • rasınıt Mançeıtel ~ 
yan önce Çerkes köyünde Birleşik Amerikanın son taşrada yapılacak tekaüd mu kalmak üzere ücretle istih· katlarından bay Haro~ ~ 
Mürüvveti kaybettiğimizi an- istatistikine göre Amerikada amelelerinde her hangi bir damlarına devam olunacağı !anıyor. Bu uıtura , ... 
lahrken: vsati ömür artmıştır. yanlışlığa meydan verilme- tabiidir. yaşındadır 

_ Belkııın kocaaını çocu- 1900 de Birleıik Amerika mek için Maliye Vekil eti yalnız ücretli olan yeni Avukat diyor ki: il ~ 
ğu aramak üzere Çerkes kö- da vasati ömür 48 yaf idi. vilayetlerdeki teşkilatına •a· vazifelerinden istifa suretiyle - Sıra ile usturaOI 4/1 
yünde bırakmıştık ... Deyince Şimdi 51 olmuştur. ziyeti aydınlatacak bir tamim ayrılanlarla herhangi bir su· tarafım da kullanıyor~dl~J 
Mazlumun gözleri döndü. Cinsiyet itibarile netice şu göndermiıtir. Bu tamime retle vazifelerine son veri- bir ya,ında olduğuD':.P.-:i 

B k k d. · ? dur: göre: lenlerc eaer isterlerse 1783 kata hazırım. Bu ı•-J 
" el ısı ocaya mı ver anız " Erkeklerin Yaıati ömrü 59 "Maaıları ücrete çevrilen • ceddı'm 1835 vılınd• N'..4' 

d Ô M 1 b. d h numaralı tekaüd kanununun ı· _..ıl ""-
De i. nce az um ır a a kadınlar ise 63 tür. memurlar tahakkuk teblii telde almıı. Dl,_•..,, -d..I 
Yüzllme bakmadı. Ben de A 'k h t il · üt 1 h 1 b 26 ıncı maddesine g&re layık ,....,.,. 

mer~ a aya mı m e· memur arıt ta si te liğ me- oldukları mikdar verilerek balarımız hep bu G•• 
kendisine anlatmak üzere hassııları bu neticenin te• murları piyade ve süvari tıraı olmn•lardır. tt 

l d B M tekal\dlükle alikala· ı hemen ., fınat bu ama ım. ay az- miz hava ve tenıiz ıu saye• tahsildarları ve şube tahsil- Filvaki usturada 
k kesilir. Btıtün bunlarla bera-lum zaten i i gün ıonra sinde elde edildiiini Eöyle· darları olarak tasrih olun- rihi yazılıdır. Gel oi 

d k · ber 1583 numaralı kanunun cepheye gi ece tı. mektedirler. maktadır. Bu kanunun esas bunun bir reklim • 
( Arkası var) U k k hGknmlerine göre saydığımız suç dolayısile tekaüd hak ve malum değil Çünkil 

Müjde açıldı 
açıldı 

lkiçqmelik Uzunyol cad
desinde (Halilefendi) hamamı 
açıldı. Evveldenberi nezafeti 
ve taharetile nam almış 
olduğu gibi bu kere daha 
vasi bir tekilde gerek su 
bolluğu ve gerekse havlu 
temizliği ve hadem=lerin 
fevkalade olarak tefrit edil
miı olduğu gibi muhterem 
bay ve bayanların memnun 
kalacağını kat'iyetle temin 
eder. Bir defacık ol~un teı· 
rif buyuracak roüşterilerimin 
görebileceklerini arzeylerim. 

Sabahleyin saat 5 den 11 
re kadar erkeklere 11 den 
akıama kadar kadınlara. 

Erkeklere duhuliye 20 ku
ruş kadınlara 15 kuruştur: 
Pazar günü yalnız baylara 
mahsustur. Müsteciri 

HASAN 

Y U re Oru ı d 31 936 maa111larının sukutuna aair memur ar an ağustos y ilive ediyor: Jıf~ 
Stokolmde matmııel Kari- tarihine kadar filen 25 sene olan maddenin hükmü mah- _ İngiliz mamulil1P'

4 ıon isminde bir kız vardır. hizmet etmit bulunanlar bu fuz bulunduğu amirlerin dik- •** 
Bu kız 1904 det yani bun· tarihte rızaları bile olmasa kat nazarlarına konmuştur.,, Otuz senelik bir j 

dan 32 sene evvel uykuya resen tekaüde ıevkedilecek· 
b lerdl·r. Ayvalık Sulh hukuk Mah- ~ lmanyanın otu_J 

yatmış ve o giinden ugüne ,.... b · •' 
kadar uyanmamıştır! Fakat Fakat bu tarihte fili hiz· kemesinden : 

1 
uell erı ~·• Ô~.;· 

son aünlerde harika kabilin· met müddetleri 20 sene veya Ayvalığın Kemal paşa ağanı yapan er i~ f 
e::- mahallesinde Gevgilili Hü- arbk tekaüt olmak ~,. 

den hanım kadıncık uyanmıt· daha ıiyade, fakat 25 sene- Her ı'dam ı'çı"n 50 
d :..1_ l ı 25 seyin og" lu Ali tarafmdan ka-

tır. Şimdi 75 y,aıındadır, böy· en llUAUD o an arm se- dı" ~ 'i 
le olmakla 'raber tar ve neyi dolduruncaya kadar eıki rısı lzmirde Lile Sineması dar .bir para al I! S- .~ 

maa•larile istihdamlarına karşısında (55) numaralı ev· hayatı iyi geçmiıtir. ~ 
taze imitl· ır b' 'kd d ar• devam edilecektir. Eu müd- de Selim kızı Melahat aley- ır mı ar a P 

Kiralık tütüıı 
tarlaları 

Bornovanın Mansur oğlu 
mevkiiode bayan Ülfet Zeki
ye aid sürülmüş ve sürülme
miı tütün tarlaları kiralıkbr. 
Elli dönüm tarla kiralıyacak 
olanların emrine bir de kigir 
dam ve fidan için göbre ve 
örtülük saz verilecektir. Pa
zar, Çarşambat Perıemba 
günleri sabahları bayan ülfe· 
tin Mansur oğlundaki çiftlik 
binasına müracaat etmelidir. 

det biter bitmez bunların hine açtığı ıulb teıebbüsi tirdiği zannolunuyor· , 
da resen tekaütleri yapıla· davasında müddea aleyhe ••• 
caktır. çıkarılan davetiye varakası Doğar doğmaı 

Ancak bu gibilerden 25 se- Meıburenin ik~metgihı meç· ördek bit f 
neyi doldurmac\an işten men hul bulunduğundan yapılan Amerikada garip. tit'f,f' 

k • 1 t · ı tebliğ iade edilmiş olmasına • ve a e emrıne a ınan veya dek meydana gelıo~ı., ı 
· t'f d f d mebni hukuk usulü muhake· ıs ı a e en veya vazi e en nun dört kanadı •• ~ 
d .. cak bk. · t 'b" meleri kanununun 141 nci oga ma umıye gı ı ha yumurtadan çık•h' 
her hangi bir sebeble olursa maddesine tevfikan çıkarı-

d k uçmağa başlamııtıt• •t 
olsun vazifelerinden ayrılan· lan avetiye vara asının ga- t• ' 
lar 1683 sayılı kanunun 26 zete ile ilanen tebliğine ve kalılar ördeğet ;ıt> 
ıncı maddeıi hükmü dairesin· muhakemenin 1 Kanunuevvel denildiği gibi, iki ı•~ 
de tekallde sevkedilecekler- 936 tarihine müsadif sah nı koymuşlardır. 
dir. Eğer 21. 8. 936 tarihin- günü saa dokuza talikine sulh hukuk mabke ,.~ 
de fili hizmet müddeti 20 se- karar verilmiı olduğundan hazır bulunmaoıı ~'-' 
neye varmamıı bulunanların o gün ve o saatte Ayvalık ilan olunur. 

yordu. yapmaka yapmak adetimdir. lerinde bunlardan f•~ 

Enver paşa-
gibi bu saray adet ve mera
siminden bıkmış bulunuyo
rum. Sizi artistler nezdinde 
kendime misafir edeceğim ! 

•••yi biraz sonra cebhe 
esirleri gezdirdiler ve &yni 
gün cebheden ayrıldı. 

- Bu akıam mühim bir Osmanlı hükümeti ile alika- yanhı bahsetmİf· . .,. 
mesele için Kont ıizi tiyat- dar bir dosya hariciyeden bunları gazetecı1• . j 
roda bekliyecek ve yanında saraya iade edilmiıtir. Hari- aramaktadır. f ~'. 
mühim birkaç kişi de bulu- ciyede eski bir dostum saye· - Siz de itir• ;/~ 

nın casusu 
- 23- YAZAN: ** 

Tuttuğumac iş tahminimden mühim idi 
Veliahd sahte Oımanh Veliahd : 

Şehzadesine karagihta. - On beı güne kadar 
- Kadını ekıik olarak Berline geleceğim. Sizi Ber· 

mükemmel bir ziyafet verdi. linde bir iki gece misafirim 
... Bu fırsattan mükem- görmek isterim 1 Dedi. 

mel surette istifade etti. - Başüstüne.. Fakat Sa-
V t liabdın nabzına göre ray misafirliği hiç hoıuma 

şerbet verdi durdu. Okadar gitmezdi. 
uyaffak oldu ki, nihayet - Tabii.. Ben de sizin 

nacaktır ! Dedi. , sinde bu evrakın mahiyetini nuz. intişar edell ~ 
**t. ' Muayyen vaktinde öğrendim. Bunlar sizin sandı· hakiki kısım 8

'
81111Jd' ~ 

teh· tiyatroya, hususi locasma gw anız verhile evlilik i•ile ali· libat yoktur. Ş.u .h•, b': 
T ır velemiz mucıbıo' 

likeıi çok seyahatten *** nin girdi; biraz sonra da Kont kadar değildir. il 1o• 
Bu zahmetli ve ölüm 

elde ettiği netice ıu idi: Randav iki genç prens ve - Bence bildiğim evlilik mektublann aıı 8~JI 
V 1. hd ·ı B ı· d b' b' k ·ı b ı k ld isterim. Bunları rcl .. :~ e ıa ı e er ın e ır tr ontesı e ir~i te ge i. işi ile alakadardır. ,.,,... 

kaç gün geçirecek ve Veli- Kontun ilk sözü: - Hayır. Çünkü hariciye• kendimi tatmin e ~ 
ahd vasıtasile Potestam sa- - Tuttuğumuz it tahmi- den iade olunan evrakt im- mıyacağım ! f' 

Hakkınız var •. 
rayına da. girecek ve bundan nimden mühim imiş. Azdaha paratorun şahsına ganderil- çok müıkül itti"• _J 
sonra da ,:.ınabud vesikaların başımı belaya sokuyordum. miş üç dört yeni mektuptan girmek ve hiç ol~ 
çalınması imkanını bulacaktı. Demek oldu. mürekkehtir. gece kalmak ıaıılll · 

- Hayrola .. Birıey mr var - tyi ya.. Bizim mesele _ Buruını belJ 
... , Berline döndüğil vakit 

mabud Müslüman ile Kont 
~ndav'ın işlerini anlamak 
isteqp. Zf,\~ MüslümaR. s4dam 
kendisini dört ıözle bekli-

yoksa? ile alakası var. icabını ıizin ~,,,.,"" ....... 
- Şimdilik birıey yok. - Hayır yanhıınız var. lazımdır. Maam.~ 

Otonun babası beni müıkü- Bunların bir kısmı bir gaze· 37 mektubun fo 
llttu ~urtardı. Y okıat üze- teci veya bir casus görmüf, yeleriıı~ Jle razıY''°.-
rime aldıiım bir iti mutlaka lngiliz ve Amerika ıazete· (Arlı 
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Rejisör: "'ily Forst 

• kroskop gösterir ki 

Qö~LERİN~l\1UHAEAZASI ANC1\K 
c< PERFA PUNKTUELL » 

~amlarile kabildir, her cins en ıık ve sağlam 
~'1çiveleri ve günet gözlilkleri f zmir kemeraltı 

oteli altında Nafıı Göza-l>rdfiren Hat ve gözlük 
unuı. 

-..m••·~~~mm~ 

HUSEYIN_ tcAYIN ! 
Zarif, teıniz, ucuz ınobilye evi i 

Yeaaek ve yatak odaları fevkalade kurulanmıı ~ 
kereıtelerden yapılır i 

Muhtelif ölçü üzerine ıiparişier kabul edilir. ~ 
Şekercilerde numara 2o 1' 

~~~kt:akt::ll~ ··~~kt:;ıla:t:;ıl'.C;;tŞa;ıı-J 

~ir kahv.ecilerine müjde 
~ ~Gddettenberi piyasada bulamadığınız kahveler için 
~ '-.rak yapılan Bebe ve Baıar marka Paket Bisküvit· 
~ ~ıtlrrar piyasaya çıkardık. Sayın lzmir balkının rağbe
' ltıaan Bebe ve Baıar marka Paket Biskilvitleri ıüzel 

iaia • iyi bisklvitleridir. Şekercilerden arayınız. 
Yapım yeri : iki çeımelik caddesi asmalı 

mescit cami kart.ısında 17 4No,da 
Denim Bisküvit yapım yeri: 

lsmail Atamer. 

HUSUSi 

§ifa -Balık ~aiı 
Şerf:ııet ıibidir. Gıd kudreti emaalinden çok )'ükaektır. Alırken 

HUŞU Si 

Şifa Balık Ya2ı 
Etiketine dikkat ediniz. Bu etiket temizlik 'fe 

safiyetin ıaraa:ıtisidir 
~~U!!IM!!m!!!!!!l!!mll!m--t;Jil!!!!!!l!!l!IB -t!!l'I~-~~~~ .!!!!!!!!!!!!!!!!. 

TEazı mehmet zeki 
Kemeraltında Hükümet karşjsında numara· ~4 

Hiç bir yerde şubesi yoktur 

• 
i t] 
E 

eır n 

• 
sıneması 

BUGON 
İki senedir med ini itlttiğimiz ıaheserler ıaheseri 

MAYERLING 
Charlcı Boycr, Danielle Iftrrieukı ve diier yilkaek 
Franıız artistlerinin y rahp sinema Aleminde hediye 

etti leri bir san'al ibideai ~ 1 c+l AYRICA: 

1 !\tiki (Canlı karikatürler) ve Paramunt 
dünya havadisleri m FıATLAR.: 30 40 50 KURUSTUR 

• • SEANS SKATLARI = Seans saatleri: Hergün 15 • 17 • 19 - 21,15. Cuma~-
rf tesi ve pazar günleri 13te ilave seans 
O Cumartesi 1,15 - 3,15 talebeye tenzilat vardır. 

~BllBBE~~ -"· 

BEŞ DAKİKADA 
Tanesi beş kuruş 

Fotoğrafınızı çektirmek istiyorsanız Kemeraltında bükümet 
karşısında 34 numaradaki 

Türk f otoğrafhanesine 
Müracaat ediniz, işten, ıür'atten ve bu ucuzluktan çok 

ıı:ıemnun kalacaksınız ... 

Foto Süleyman ve Kadri 
""' 
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Tütün oiyasası Jll•h 1 ·ı ·ı · l Satış on d~kuz milyo- l Yl . ayet ngl tere l e Jta • 
na yakındır d ,, l * 

1.:!~~0 ı:~!:1~:!·;:~:0.:,~; yanın arası uze ıyormuş 
faaliyetle devam etmektedir. 
Bilhassa Muğla Ödemiş mın· 
takası bu sene nefis tütün· 
)erini iyi fiatJa satmışlar. 

Şimdiye kadar Menemen 
336 bin, Milas bir buçuk 
milyon, Karaağaç 236 bin, 
Torgudlu 700 bin, Salihli 
295 bin, Manisa 1,5 milyon, 
kilo satmıştır. 

Seydiköy, Tire, Ödemiş, 
Akhisar, Muğla, Aydında sa
tılmamış tütün kalmamış gi
bidir. 

Bugün sabahleyin mınta
kalardan aldığımız haberlere 
göre satışın yekunu 19 mil
yona yakmdır. Alıcılar birbi
rile mubayaa için rekabet 
ediyorlar. 
• 
Iktisad ve ta-
sarruf cemiyeti 

lktisad ve tasarruf cemi· 
yetinin senelik toplantısı, 
dün akıam ticaret odası 
salonunda yapılmııtır. 
Huıaı valimizin riyasetin

de toplanan kongrede eski 
heyetin çalııma raporu oku· 
narak kabul edilmiştir. 

Bundan ıonra ikti1ad ve 
tasanuf cemiyetinin yeni 
çalıımaları hakkında konuş· 
malar olmuş ve eski heyet 
aynen ibka edilerek kongre· 
ye nihayet verilmiştir. 

Yeni heyet iktisad haftası 
.proğramını hazırlamak üzere 
yakında parti binasında bir 
içtima yapacaktır. 

Körfez 
Vapurları 

« Çankaya » vapuru 
çürüğe çıkarıldı 

Körfez vapurlarmı kontrol 
ve muayene için Istanbuldan 
onbeş gün evvel bir fen hey
etinin geldiğini yazmıştık. 

Heyet, Körfez vapurlarının 
ekserisini muayene etmiı ve 
vapurların ancak üçünü sağ
lam bulmuştur. "Çankaya,, 
vapuru muayene neticesinde 
tehlikeli görüldüğünden se
ferden çıkarılmıştır. 

Heyet tetkikatını yakında 
bitirerek raporunu lktısad 
Vekiletine verecek ve vapur· 
lar1n sağlam ve çürükleri 
tefrik edilecektir. 

Avuç dolusu 
para 

Avuç dolusu para verip 
aldığınız çoraplar bir kazaya 
uğrarsa onları atmağa kal
kışmayınız, ( Şemsi Haki· 
kat ) ın Ucuzluk sergısı 
onun çaresını bulmuş ve 
her çeşid çoraba uygun çok 
ucuz fiatla her çeşid ipek· 
liler satmağa başlamıştır. 

5-1 

Londra 10 (Radyo) - Morning Post gazetesinin verdiği malumata göre lngiltere ile 
ltalya arasmdaki gerginliği ortadan kaldırmak için iki memleket arasında bir anlaşma 
vücuda getirilecektir. iki devlet Akdenizdeki karşılıklı menfeatlerini tanıtacak notalar 
teati edeceklerdir. 

~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~ 

Prens Otto ltalya kralının 
kızını alıyor 

Roma 10 - ltalya kralının kızı Prenses Mari ile Avusturya tahbna veraset iddıasında 
bulunan Arşidük Otto'nun nişanlanacaklarının ilan edileceğine dair b r şayia denan etmek
tedir. Bu izdivaçtan sonra Otto Avusturya kralı değil Macar kralı olarak tahta oturacaktır. .................................................................................. 

Adana bir f eld-
ket geçirdi 

Ceviz büyüklüiünde dolu: 
düştü camlar kırıldı limon, 

portakal harab oldu 
Adana 10 - Dlln şehrimize ceviz büyüklüğünde müdhiı 

bir dolu yağmuru dilşmüşttır. Dolu tam 19 dakika devam 
etmiı ve şehrin her tarafını 11 santimlik bir tabaka halin· 
de kaplamııtır. 

Şehirde garba müteveccih btıtün binaların pençere camları 
kırılmış, münakalat kesilmiştir. 

Telgraf, telefon, elektrik telleri kopmuş, biri biri büyük 
camiin saika direğine ve diğeri de ıehrin dışına olmak 
üzere iki yıldırım düşmüıtür. 

Şehir parkının çiçekleri harab olmuş ve portakal, limon, 
sebze bahçeleri de hasara uğramıştır . 

-----------------0000-----------------
Kahveye eiden talebeler polis 
tarafından çıkarılacak kahve
ciler de mahkemeye verilecek 

lstanbul 10 - Mektep talebelerinin kahvelere gitmesine 
mini olmak için lise ve orta tedriıat müdürleri bugün bir 
toplantı yapmışlardır. Bu mesele daha ziyade polisi alaka
dar ettiğinden polis mektep talebelerini kahvelere devam· 
dan menedecek ve talebeleri kahvelerine kabul eden kah· 
ve sahipleri hakkında takibatta bulunacaktır. 

19 yaşından 60 yaşına kadar 
olan her Türk asker olacak 
Istanbul 10 (Özel) - Belgrad radyosuna Ankaradan bil· 

dirildiğine göre askerlik kanunlarımızda mühim değişil<likler 
yapılmıştır. Hazulanan yeni kanun liyihasına göre 16 yaşın
dan 60 yaşına kadar her Türk ihzari askerlik kurslarına 
devam edecektir. Askerlik mükellefiyeti müddeti de 16 ya
şından 60 yaşına kadar olacaktır. Askerlik mükellfiyeti ayni 
şekilde Türk kadınlarına da teşmil edilecektir. 

ooooooooooooooo.>000000ooooooooaoooooooo 

Bulgar Başvekili 
gar dostluğundan 

Türk- Bul .. 
bahsediyor 

Bulgar Başvekili Köse 
lvanof beyanatta bulunarak 
Bulgaristanın komşularile iyi 
dostluk siyaseti güttüğünü 

anlatmış ve demiştir ki : 
"Uzun müddet dargın bu-

lunan kardeşler arasında 
barış yapıldıktan sonra, na· 
sıl birbirlerini daha yakın 
bir uvgi ile severlerse bu 
yakınlaşmada böyle bir sev· 

gi seziyorum. 
Başvekil bundan sonra 

Türk - Bulgar dostluğundan 
bahsetmiştir. 

Kiiıd oyunu 
kaldırıldı 

Menemen (Hususi) - Me-
nemen kahvelerinde kiğıd 
oyunu belediye meclisinin 
kararile menedilmiştir. 

Kocasını öldü
ren Hatice 
Aydın (Özel) - Geçen 

sene Aydının ortaklar kö
yünde bir gece yrısı kocasını 
kasten feci surette tabaata 
ile öldüren Emir Haticenin 
mahkemesi neticelenmiş ve 
hatil kadın on sekiz seneye 
mahkum olmuıtur. 

Soyeuncu 
ölüm cezasına 

çarotı 
Aydın (Özel) - Ortak

ları~ Aziziye arasında yolcu 
otomobillerini soymak için 
durdurmak üzere attıkları 
silihlarla bir gencin ölümüne 
sebep olmaktan suçlu Ortak· 
)arda oturan Bozkırlı Kara 
Mehmet ile kardeşi Muıta
fanın dün Aydın Ağırceza 
mahkemesinde neticelenmiı
tir. 

Bunlardan Mustafanın su· 
çu sabit olmadığından bera· 
atine ve suç1u Kua Meh
medin de ölüm cezasına 
çarptırılmasına Ağır ceza 
mahkemesinde karar veril· 
miıtir. 

Dünyanın en 
büyük nehri 
Dünyada en büyük nebrin 

Misisipi olduğuna biliyorsu
nuz. Fakat bundan daha bü-
yüğü vardır ki karada değil, 
Okyanustadır. Bunun sıcak 
su akıntısı olan Golf Strim 
olduğunu :anladınız tabii. Bu 
akıntı ayni zamanda en ge
niş nehir olan Amazondan 
üç bin kerre daha geniştir. 

Radyo 
Bugünkü lstanbul 

Progranıı 
Öğleyin - 12,30 halk mu· 

sikisi, 12,50 havadisler, 13-
14 musiki (plak) 
Akşam 18,30 dans musiki 

19,30 konferans, 20 Nuri 
ve arkadaşları Türk musikisi 
20,30 Cemal ve arkadaşları 
halk şarkıları; 21 Klisik 
parçalar ve Macar halk ha
vaları; 22 plakla sololar, 
23,30 Ajans ve borsa haber
leri. 

11 ikinci T .... ~ 

DÜNYA POLITIKA$1: 

Akdeniz dünya sulhunull 
Anahtarıdır ~ 

M ussolini geçenlerde bir nutuk söylemit Akd~ 
ltalya için bayati olan ebemmiyetindfn bahı~ 

Mussolini dün de l;ir nutuk ıöyledi. lngiltere ile it ~ 
Akdenizdeki menf-1lerinin birbinin zıddı olmadığını, ~ 
devletin Akdenizde maceraya ıürllklenmiyeceğini tekr ti tılt 

Bugün Akdeniz, lng:ltere için de ltalya için de h~11 ti 
meseledir. Politikanın bütün zahiri ve parlak ıözlerıD~~ 
men her iki devlette buradaki hikimiyeti eline re~ 
için, için-için canla başla çalışmaktadır. . ~ 

A kdeniz meselesinin vehameti artıyor, ltalya Ha~ 
imparatorluğunu zeptetmek ile meıgul iken loP, 

nin Süveyş yolunu kapatarak bu teşebbüsün yarıda bı ~ 
ması için bütün deniz üstü ve altı harb gemilerini ye~ 
kuvvetlerini Sicilyada ve Malta civanndaki ktıçtık 1 ~ 
adalarında ve Trablusgarte tahşit ederek Akdeoizi ort:rı 
dan kapatmağa ve ayni zamanda hücuma geçmeğe ~ 

mB\ mevkiini müdafaa için lngiltere blltün dilııy• ~ 
)erindeki hemen h~men ehemmiyetli tek bir parçl ~ 

mamak şartile bahri kuvvetlerini Akdenizin şark •• ~ 
teki ağızlarına yığmıştı. İtalya dahi Süveyşi karadaD ! ~ 
için en güzide motörleıtirilmiş askeri kuvvetlerini Sill 
hududuna yığmıştı. t / 

ltalya, Hebeş seferini neticelendirdikten sonra ıec~ 
birlerin kaldırılması ve Akdenizin garb ağzı Cebelil "iJ 
taki nefs lngilterenin müdafaasına mahsus donaDDI~ 
alması üzerine Akdenizdeki askeri gerginlik: hafifle ~ 

Fakat vaziyet gene gerğindir. Dünya ıulbuaaD •• 
Akdenizdedir denek mubalia yapmış sayılmayıı.. '' 

POLiTiK"~~ 
0000000000000000000 ~ 

Bizden mal al-ı 
mak istiyenler 

Tekaüde 
sevkedildil~ 

Maliye Vekaleti, 1;:;.( 
kilit kanununun Dl ~ 
ikinci maddesine ılrt 1 

Arjantinin tanınmış üç bü
yük . firması Türk ihracat ta
cirlerile münasebet tesis et· 
mek ve Türk malı almak 
isteğile müracaat etmişler, 
Türkofis alikadar ihracatçı-
lara bildirmiıtir. Bu firmala
rın istedikleri maddeler, Yaı>· 
rak tütün, zeytinyağı, kitze, 
mazı, soğan, zımpara madeni 
tasfiye edilmiş zeytinyağı, 
kuru üzüm incir, kestane, 
kabuklu ve kabuksuz ;fındık .. 
tatlı badam, bezelye merci· 
mek, fasulya, nohut, kenevir 

ye edeceği memurl.,..-~ 
ferini tetkike dev.. ~ 
tedir. Şimdiye kadar Y''rtl 
tetkikler sonundai ~ 
de defterdan Refik, ,, 

ve kuş yemidir. 
Filistinden de bir 

defterdarı Al: Ril'• J. 
defterdarı Salih, ~ I_ 
defterdarı Şeref, V aıtt' /. 
müdürü Emin, Deyre" /. 
müdürü Haydar, Haclı"/ 
müdürü Mümtaz, Sor.-~ 

firma mtıdürü Hayati, A~f'J 
kuru meyva, kestane, kasap- ~ 
lık hayvanlar. hububat almak malmUdürü Tahsin, Y 

istediğini bildirmiştir. eski malmüdürii NaJll" ~ 

Bekçi• teşk;laAtı nar eski malmndilri ~ 
ı& fa Nüzhet tekand• 

Nizama sokulacak dilmişlerdir. __./ 

Dahiliye V ekileti memle- "' 00 ttl 
ketimizde birçok kııımlara A1:ık ka tİJJ 
ayrılan bekçileri bir teşkili ta ~ 
bağlamağı düşünmektedir. kaçb t 
Bunun için muhtelif hükfi- 1t ' 
metlerin bekçi teşkilatına aid Fransada Antuvıo J 

Yon isminde genç ye 
1 

, mevzuuat getirtilmiş ve bun· ıa ~J 
lardan memleketimizde tat· kadın işıkı Pol 5•'"', 
bik kabiliyeti olanlarını leşerek kocasını 11191. 
ayırmağa başlamıştır. bir çekiç ile öldür~. ~ 

Bekçilik nevilerinin azal· Katiller cürümlert01
, 's 

tllması ve bu mesleğin mek için maktiilü g~ r. 
mazbut bir şekle sokulması şimendifer hattı as ' 
kararlaştırılmıştır. tırmışlar. Bu suretle ~ 

Bu hususta bir kanun pro· ·" · ff ğızan intihar ettig• 
jesi ile bekçilerin tayin ve d H ~ 

kazaya kurban ol Uıt~. 
çalışma şekillerini tesbit ·ıleı"' . İ 
edecek bir nizamname hazır- nı vermek iste111ı . .,,. 
)anacaktır. kat maktulün elb•• 

---oo---
Murahhaslar 

gitti 
Küçük sanatlar kongresi 

yarın Ankarada Halkevi sa
lonunda toplantısını yapacak
tır. Kongreye şehrimizden 
iştirak edecek olan sanatklr 
ve murahhaslar Ankaraya 
gitmişlerdir. 

mahkirlık ederek 
için zavallı adalJlıll ~ 
kurban edildiği ao dl 
az zaman içinde k• 
ile katil işık tevkif 
lerdi. w' 

Son günlerde bU fit-" 
tillerin ikisi birden ~ 
vaffak olmuşlardır·" ti 
se Franıada b0,0 

rak ve heyecan uyall 

6 silindirli Şevrole ve Oldsmobil cok 
' 


