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AZIYET COK J UTBIS 
anya ile Japonya Rusyayı muhasara edip payla 

aklarmış Felemenk Hindistanını istiveceklermi 
nya Avruoayı 

nya da Asyayı 
r. Ural daila
rkmı Jaoon

ını da Alman
alacakmıı 
re bu ittifakın ~ 
viizi olduğu 
rindedir 

İzmir civarına kar 
denizde facialar 

yağdı1 

oldu 

ıautuiaule 
ıa isabatı 

1Udar iri, iki de•· 
idi iradai kar• 

a ..... ,. Japoa,. 
tarafnlu 
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Bir çok gemiler Karadeni~ ve Marmarada dal
;alarla pençeleştikten sonra kaza 2eçirdiler 

Gelen telrraf haberlerine 
tire kıt JUrdda da bBtlD 
fiddetile devam etmektedir. 
lzmirin civanaada dla ıece 1 

ka~ dilfm&ftlr. Çatalkaya· 
dan Balçonya kadar olaa 
dajiara " Meninli üzerin· 
dtfkİ datlara Kemalpata 
datau kar dlfmlttlr. 

l.tubal 26 ( Huni ) -
Marmara ve Karadenizde 
fartana bitin fiddetle devam 
etmektedir. Denizde dai ıibi 
daljalarla pençeleten vapur
lar çok mlık&I vaziyette 
kaim flardar. 

insan avlıyan 
kaolan gen~ral 

Geyikleri, anlan ve kap· 
lalan avlamaktan UAnan 
ba İllUll kanına aaaamlf 
Çar'm eski yaverlerinden 
bir yarba ceneralin İDaan
lan lldtlrlrkea dayduta 
..... anki tanlı ed• ba 
lcorlnlllç •e tlyler tlrpertici 
.a.ceraJI Pazartelİ gllnl 
( Halkua s..ı ) r•ıeteainde 
ok ....... ua aman haJret 
ve delafett•D ıaatlerce ke11-
diniıe relemiyecekıiniz. 

Karadeniz.le Karwbiaar 
vapura on saat dalgalarla 
miicadele ettikten sonra 
Zonğuldağa clojru yoluna 
devam edebilmittir. Ereğli 
limanında bir pavar karaya 
oturmuıtur. 

Erans1z banderalı Garon 
vapuru Redülbahirde mühim 
bir kaza geçirmiş vapur ka· 
raya oturmuştur. Alemdar 
tahliıiye gemisi yardımına 
ko,muş İse de süvari talimat 
almadığından tahlisiye iıine 
ben&z baılamamııtır. 

Marya adlı Alman vapuru 
da Mudanya iakeleıiade ka
raya oturmuıtur. Liman ida
resi fırtına çıkınca Marya 
allvariıine hemen açılma11nı 
tavsiye etmiıti. Snvari bu 
tavsiyeyi dinlememiıtir. 

Fubnanı~ tiddetin4en va
pur hatlarını kopararak ıil-
rüklenmiş ve kayalara çarp
mak suretiyle karaya otur-
maıtar. Yapılan tahkikata 
göre gemi ambarları de(ine-
nerek ıa almağa başlamışbr. 

Karadeniz limanlarına ha-
reket etmek lıere bulunan 
26 vapur fırtınanın dinmesi
ni bekliyorlar. 

btanbul 2a (Hususi) -
Kar bugiln de faıılah olarak 
devam etti. Şehir b"yaılara 
blrlDmtlf aibidir. 
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FITINADAN - ···-·-
Telgraf direk

leri yıkıldı 
Üç dört günd~nberi sovu

yan hava diln gece fırtınaya 
çevirmit ve bir çok telgraf 
\fe telefon direkleri yıkılmış
tır. Fı\bnadan Elhamra ıine· 
maıı . Jinündeki bir telgraf 
direği elelJtirik telleri üzerine 
diiımllf V'e bu yüzden ıehrin 
bir kısmı sabaha kadar 
karanlıkta kalmıtlır. 

Kömür 
Belediye kimlr ve odun 

ihtiklnna mani olmak için 
tedbir almııtır. Yapalan tet· 
kikat neticesinde ıebrimizde 
kifi mıktarda kömür bulun· 
duğu anlaşılmıştır. Belediye 
ibtikira milıaacle etmiye· 
cektir. .... ,. . 

Bahkesirde 
kar 

· lıtanbul 26 (Haıaıi) 
Balıkeıirde mllthit ıoğak 
vardır. Dnndenberi de kar 
yağmaktadır. 

Casus Kadın 
Çok güzel ve çok va

tanperver olursa 
Bu çok merakb yazıyı 

Pazartesi gilnil ( Halkın Se
si ) nde okuyunuz, çok be· 
ğenecek ve çok btlytlk bir 
heyecanla bitkecekliaiz. 

Bir Amerikan gazeteci diyor ki: 
-------··~ 

İngiltere kuvvetleniııceve 
kadar bir harb uatlamazsa 
dünya kartulacakbr. lncilte
renin zafı diinyavı felakete 

siiriilder 

• Deyli Telpafm Nevyork 
muhabiri yuıyor: 

.. Meılaar Amerika IİJ81l 
muhııırrirleriaden V alter Up-
pmaa yaıclığı tetkik JUlllll· 
da garbi Avrapadaki ıalh
perverlik dalıuıaın Maaolini 

ve Hittere hlylk inatlar 
kuaachrmıf oldat-• ka1· 
detmekteclir. Her ikinin de 
aafaz ve tuirleriai ... " 
ıeaede mıth: f ıarette ,ak· 
aeltebilmif olmalanaa ıebeb 

- Soaa 4 incide -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR _______________ .... ____________ ___ 
Göğsiimiiz kabanyor 

r:1 ehrimiz Ticaret oduınıa hazulaclığı haftalık • bir ra· 
~ pora gire, 9-14 ikillCi fepia haftamda Iımir lima· 

nıadan cbt ilkelere 174,062 kilo miyaaklkl, 53,675 kile 
palamat balauaı, ı,sso,soo kilo arpa, 400 bla kilo balda, 
501 bin kilo buğday. 225 bin kilo ltarçak, 50 bin kilo ,.W, 
14,845 kilo komdan, 10 biti kilo ıuam, 130,379 kilo ka· 
baklu ceYiı, 9069 kUo bbaldo badem, 38 bin kilo kabakha 
fındık, '694 kilo keıtane, 50 bin kilo Şam fııbk, 2090 kilo 
çamfıabk, 250 nobad, 294 kilo hah 28,400 kilo k11f19mi. 
52500 kilo k•dir tohumu, 13212 kilo tltlo, · 12,150 kilo 
deri, 1032 kil mıon, 1003 kilo muhtelif ev• ve 251 kilo 
bat iküz ıinderilmiftir. 

Ayni baffa içiacle •alatei 9Cllebi memleketıere 3 mİIJGll 
76 bU. tem .... 621.9 t• iacir ihraç edilmiftir. 
Umanıwma ecnebi nparlarile dolclat-a ve mltemedi· 

yen mallarumD ,...,_.k titiiini ı&nllkçe glblmla ka· 
banyor. l&racatllmDI rabmlan yalrandaclir. El Wrfitllo Wr 
u daha çalıtacak olanak ba rak••lan Mr kaç mWhae P
karacajll.. Çitçi, ifÇI, tlccar, •epimis baa• içill ........... 

HALKIN SESi HilKIN SESiDiR 
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Bahcede gezen 
' Tahta bacaklı hortlak kimdi? 

~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~-'-
- 6 -

Sizi bu meseleyi keşfedece
ğinizden korkarak çağırdım 

E. tesi sabah liburaduva- benziyordu. işte benim yeri-
rında sıtmalı bir hastanın me gömülen adanm budur. 
kanını tahlil ederken kapım· Gerçi ölüm düşeğinde ızbra b 
da bir otomobil durdu. Hiz· çeken ve son sözh: ri söyle-
metcim, Bilangor civarında yerek gözlerini kapayan be· 
otuı an zengin bir doktorun nim. Ben o kadar zayıf ve 
Rojemarten isminde birisini solgun bir vaziyette bulunu-
tedavi etmer üzere beni ça- yordum ki, aizmetciler benim 
ğıı dıij-ının bildirdi. Perdesü- hakikaten öldüğüme zahib 
mü alarak otomobile atla- oldular. O gece kimsenin 
dım. Otomobil gayet fakir yanıma yaklaşmadığı bir za-
hir evin önünde derdu. Yarı manda istifade ederek kaç-
açık olan bir kapıyı ittim. tım. tam on bet gün bir 
Bir masa baıında yazı yaz- otelde başka bir isimle otu-
makJa mefgnl bulunan biri rabildim. Bi:ihare bu gördü-
ayağa kalktı: ğünliz evi kiraladım. Siğorta 

- . Aziz meslektaş. Kendi- kumpanyası zevceme tediyat-
mi taktim edeyim. ta bulunmuş, bu suretle za-

Ben doktorum. Dün gece valJının hayatı emniyete gir-
iteni (Roje Marten) isminde mişti. Doktor biraz eter. 
ki bu hastaya çağırdılar. Bir Biraz eter koklattıktan 
kurıun amudu fıkrıya isabet 
etmiı. Tabii fefci intaç ede· 
cek. Berbat bir vaziyet. Ya
pılacak hiç birşey yok. Has· 
tanın arzusu . üzerine sızı 

çağırttım. Sisi şimdi onun 
yanına götüreceğim. ,, 

Meslektaşımı takim ettim. 
Demir bir karyolanın üzerin
de solğun simalı, küçük 
sakallı bir hasta yüzünü 
benim tarafa çevirdi. Şaşkın· 
lıktan bağırdım ve yerimde 
dondum. Karşımdaki Mösyö 
Aristid Mabyardı. Diğer 
doktor odadan çıkıbta kapı 

kapandığı zaman, basta 
yavaş bir •esle konuşmağa 
başladı : 

- Doktor biraz sonra si
zinle bel"i de konuşamıya· 

cağ'ım.. Zevcem nasıl, ehem
miyetli birtey yok değil mi? 

Mösyö Mabyarın vaziy .. •ti
yetinin veba _ etini bilmediği 
bu sözlerden anlaşıyordu. 

- Şımdi doktor beni din
leyinyiniz: Siz beni nekahat 
devrinde bırakıp da gittikten 
sonra, borsada biı muamele 
de iflas edecek vaziyette 
kaldım. Zevcemin hastalığını 
nazarı dikkate alarak bu 
meseleyi haber vermemek 
ıstediın. Evimizin yanındaki 
boş bir arsada bir Çingane 
ölmüş ve zavallının ölüsü 
meydanda kalmıştı. 

Bu çinganenin oğlu iki yüz 
ffrank;mukabilinde babasının 
ceiiedinio bizim eve nakline 
muvafakat etti. Zaten bu 

diraz bana 

sonra sözlerini iyice dinli} e
bilmek için biraz daha eğil· 
dim .. 

- Zevzem beni görmeğe 
geliyordu. Çünkü kendisine 
gizlece haber gönder::niştim. 
Fakat bu ziyaretler onu basta 
düşürdü. Bir akşam onua 
pek fazla hasta bulunduğu 

bir gece siz beni takib 
ettiniz. Tam mezarımın 
üzerine gelince, siz. kenaimi 

bir cadı olarak tanıttırmanın 
faideli olacağını düşünerek 

kendimi iki mezarın arasına 
bıraktım ve boylu boyunca 
yattım. Gece sizi çağırtma· 
sınl zevceme ben rica ettim. 

Siz çıkbktan sonra içeriye 
ben girecektim. Fakat bir 
kurtun beni yıktı. Güçlükle, 
sürünerek arabanın bulundu
ğu yere kadar gelebildim. 
Sizi bu· meseleyi keşfedece· 
ğinizden korkarak çağırdım. 
lztırap içinde ölilmün pençe
siue düşen bir adamın sırrını 
salHamak büyüklüğünde bu
lunacaksınız. Değil mi ? 

Düşündüm.. Madam Mab
yar bu zengin sigorta kum-
panyasmdan birşey almamak
la ben ne kazanacaktım? 
Karşımdaki adam da zaten 
ölüyordu. Söz verirdim. 

Bu vak'a yirmi sene evvel 
oldu. Bugün yazarken de 
isimleri değiştirdim. Demek 
artık sözümü tutmuş oluyo-
rum. 

SON 

RAMAZAN 
FIKRASI ---oo---

Sızmakla kızmak bir 
vezinde değil mi? --·--·----Miras yedinin biri hazırdan 

gelen paralarla kendini zevk 
ve sef aba ta kapmıı koyver· 
miş, şarab leyli ve nehar 

~ 

denecek bir halde saz, söz 
ve içki içinde ömür sürmeğe 
başlamış. Konağinda bütün 
itlere kahyası bakar, kendisi 
11hbab, ziyafet, eğlence pe· 
tinde Puyan olurmuş. Gitgi
de parafar yavaş vavaş sıfırı 
tüketmeğe başlayıp her is
tedığine kahya bir behane 
bulunca miras yedinin gözü 
açılmış. Az içtiği bir günün 
ayıa bir saatında masraf def
terini getirtib tedkik etmiye 
başlamış. Şu kadar şeker, bu 
kadar pirinç diye hesaba bn-
karken gözü iki fiçi zeytin 
yağanda takdmış kalmış. iki 
fıçı zeytin yağının nereye 
vttiğini düşünmüş, zeytin .. 
yağlı yimek yemediğini pek ' 
hatırlamadığı için kahyaya: 

Bu ne kadar zeytin 
yağı, benim sofrada zeytin 
yağlı yemek gördüğüm biJe 
yok 1 Diye sorunca kihya 
bıyık altından gülerek : 

- Hakkınız var demiş, 

fakat pişen zeyin yağhlardan 
yimeğe vaktiniz kalmıyor ki, 
her gece (Börek) de sızıyor
sunuz! 

Teşbihte hata olmaz ya, 
yılda iki üç kere sulh yap
mak için toplanan konferans• 
ların üç yıldır biriken beıa· 
bıoa bakan Avrupa: 

- Bu ne kadar konferans, 
benim sulh yüıü gördüğllm 

yok ! Dese muhakkak alacağı 
cevab şudur: 

- Hakkınız aar, hazırla
nan "Sulh,, aşından yemeğe 
vaktiniz kalmıyor ki, daha 
iş komisyonlan da iken kı:ub 
kalkıyo!'&Unuz. 

işte hep sulh konferansla
rında böyle ne yendiği, ne 
içildiği belli olmıyor ki. .. 

MoskoVıa -·-Tiyatro ve Sinamaları 
Moskovada bugün 21 tiyat· 

ro ve 45 sinema vardır. Bir 
ğünde Moskovada tiyatroya 
gidenlerin vasati miktarı 16 
754, sinemaya gidenleri~ de 
101,735 tir. 

inhisarlar Müdürlüğü şehri
mizde bir tütün deposu 

vaotırıyor 
inhisarlar Umum Müdüt lü- / inşasına başlamak üzeredir. 

ğü Ege tütün isiibsalinin Mevcud plana göre timdiden 
merkez anbarı olan lzmirde temel sundajları epi ilerle-
mevcud tesisatını genişlete- miştir. 
cektir. Bu kararın neticesi Yangınhklarda yükselecek 
olarak Kültürpark civarında olan bu asri tütün deposu 

işçilerin iş ve istirahat za-
miibayaa edilen tütüo balya- manlarmda her türlü ihtiyaç-
larının fenni bir halde muha- larmı karşılıyal:>ileceği gibi 
fazası ve yaprak halinde ayrıca bir lokanta kısmı bu-
olanlaran işletilmesi için önü- lunacak .) lan bu bina modern 
müzdeki yılda tamamen bi- techizat ve ilaveleri de nef-
tecek olan büyük bir depo sinde tophyacaktır. • Eski Romanya Başvekili Rusya 
ile münasebat kesilsin diyor 
Bükreş - Eski Başvekıl ı 

Vayda Voyvod 21 sayfadan 
ibaret bir muhtırayı Kral Ka
rola göndermiştir. Eski Baş
vekil, mubtıranin başlangı
cında, Milletler Cemiyetinin 
şimdiye kadar göst.- rdiji za-
af ve aczden bahsettikten 
sonra, cemiyet haricinde ka-
lan Almanya, ltalya ve Ja
ponyanın buna mukabil eJde 
ettikleı i siyasi muvaffakiyet· 
leri tebarüz ettirmiştir. Bun-
dan başka müstakbel harbin 
Almanya ile Rusya arasında 
patlıyacağını söyJiyen Vayda 
Voyvod, mubtırasmı şöyle 
bitirmiştir: 

1 - Almanya ile Sovyet
ler arasında bir harp vuku-
unda Romanya topraklarını 
böyle bu harbe 21ahne olmak
tan kurtarmak için, Sovyet
lerle münasebatl kesmek. 

2 - Romanya ile Lehistan 

arasındaki mevcut dostluğu 
takviye etmek. 

3 - ispanyadaki asi hü
kümeti tanımak. ----.-... Qı---

Bir çocuk 

Kızgın yağa 
batarak öldü 
Samatyada oturan dört 

yaşında Necati adında bir 
çocuk evin mutbağında bir 
tencere içinde yağ eritmekte 
olan annesinin aynında oynar
nek ocağa fazla sokulmuştur. 

Bir aralık çocuğun ayağı 
kayarak düşmüş ve içinde 
yağ eriyen tencereye çarp· 
mıştır. Tencere devrilerek 
içindeki kızgın yağlar çocu
ğun üzerine dökülmüştür. 

Yüzü ve vücudunun birçok 
yerleri başlanın Necati der· 
hal hastahaneye kaldmlmış, 
fakat biraz sonra ölmüştür. 

SAÖLAM İŞ 

Y Eılılar halkının kapılarındaki yaya kaldırımlarını beledi· 
yenin kararı ile yapmak mecburiyetinde bulunanlara kendi 
sai ve gayreti ve Avrupanm müteaddid şehirlerindeki tetkik 
ve tetebbuJarı ile memJe~etimizde büyük bir endüstri var-

lığı yaratan bay Saad~ttin'in 

Y. Sadeddin ve ortakları 
İnşaat ve tezvinat nıalzemesi fabrikası 

.J 

Adu müeessesesine baş vurmalarını okurlaramlza tavsiye 
etmeği bir kadirşinaslık borcL sayıyoruz. 

Bu mfiessese ile temasa geçenler biıe bu tavsiyemizin ne 
kadar yerinde olduğunu teslim ve itiraf edeceklerdir. 

Burada yalnız çimentodan mamul plakaları değil her çeşid 
inşaat malzemesini de mükemmel bulacaklardn . 

Adres: Telefon şirketi binası ittisalinde ... 

Pençere açık kalmıştı. Bal
konda çiçek saksılarından 
letif reybalar yükseliyordu 
sükut. Daimi sükut.. Lamba-

Ben bir katil miyim? .. _3_ 
ları tamemen yaktım. Biça· 
ğımın kabzesinin cebimdeki 
anahtarlara çarptığını duyar 
gibi oldum. Uyuyan düşma
nımın nafesini duydum. Ra
hat rahat bir çocuk sükfıtuy· 
le uyuyordu. Yatağa yanaş

tım o, sol yana yatmış kol
larını yastığının üzerine bı
rakmış duruyordu. Onu seyre 
daldım dışarıda bir kuş otü· 
yordu. "Sussun da vurayım" 
diye düşpndüm, yavaşça eği · 
lerek yorğanı çektim. 

Açılan göğsü bembeyaz 
önünmde duruyordu. Kuş 
..m. B•ğı çektiJD " Beb • 

------------------------------------------------~ 
Komşu11;1uz Behzadı bu gece uarça parça ediu öldürmüşler 

.zad ,, ın üzerine bir<lenbire J pek bakıyordu. Sonra ken-
1

. muyordum; anlamaği düşün- J O vakıt biçağı kabzesine 
eğilerek iki elimle ve bütün . dini yataktan yere kaydırd•. mi yordum ki. Yüzüne eğıl- kadar o kalbe batırdım ve 
kuvvetimle sinesine sapladım Ve son bir gayretle bacak- dim, nası\ can çekiştiğini açtığım yaranm içinde bir 
sıçradığını duydum. Biçak larıma sarıldı. Az kalsın seyre koyuldum. Yanakları defa döndürdüm son defa 
yavaş yavaş ete giriyordu. dütüyordum duvara tutun- ~ yavaş yavaş soludu. Morlaştı olarak yüzüme baktı. Ah o 
Sonra birden bire çekilereli dum biçağı kaldırdım. Diğer gözbebekleri beyazlanmağa bak ş ne müdbişti. Lbediyen 
biçağı çektim müdafaa vazi- darbeyi vurlnağa hazırlandım. başladı. Tamamdı, ölmk üze unutmıyacağım. Kollarmı kı-
yeti aldım. o, gözlerini açtı o, manasız kelime~er mı reydi, adalet yerini bulmuş· mıldath: dcğrulmak istedi. 
elini yarasına götürdü ılık rıldanıyordu. Ne demek isti- tu. Sonra düştü. Artik gozum 
kanın aktığını duydu ve bir yordu kimbilir. Nihayet taz- Radi'nin göğsünden bir dönmüştü, kan kokusu beni 
sayha çıkardı; ah ! O sayha. yıktan kurtuldum. Artık za- sızıltı çıktı. Bakışında bir istila etmişti. Vurmağa baş-
Onb yalnız ben itittim, yıflamışh. Kollarıudan tuta- şaşkınlık hasıl olmuştu. De- tadım. iki defa ... Üç defa 
dudakaları kımıldandı birşey rak odanın ortasına sürükle· vam etti: kim bilir kaç defa biçağı 

söylemek belki bana yalvar- dim. Ellerimin altında damar - Birdenbire son nefesini indirdim? Vicudu lime lime 
mak istediğini hissettim. ları atıyordu. Şüphesiz yalva- vereceğini anladım kalbi ha- ettikten son a kendimi kay-
Çünkü ye-is ile ıçıla11 ıözleri ri1ordu. Fakat bCJ!,!llU duy- ~f hafif çarpmağa başladı. betmiş bir halde sokaia fır-

27 lkiaci T etri• ~ 

DUNYADA 
NEJ[JyoRJ 

Esmerlere sarışınla~, 
r:1 merikalı doktor 1' ttı• 
~ ortaya bir mesele ~ 

Bu zat Konnektikut .~ 
koJlejinde profesördUr. Oi 
ki: .... 

7 ıene Uçyüz çifti 111 bir J 
hede altına alacağım ye iJi 
gi tiplerin birbirile dah• ._. 
geçindiklerini inceleyec~çi' 

iki yüz çift bu iş 1 

isimlerini yazdırdılar. "-
Bu incelemeden 1011r•, 1 .. 

b·,bırıw 
rışınlarla esmerlerin J ·lı' 
rile evlenmeleri caİ7. oıJ k'" 
değil midir meydana çı 
cak ... ... 
Tenıbellere yard~~,. 
i-::.ı ristolda oturan b~.' iJıl 
L:J giliz mHyoneri 6ldU· ıfı 

zat hayatında hiç çahtlll•:
mekıebinin e u tenbel tale 

imiş. ..dJ' 
işte bunun için dog fi' 

şehre büyük bir servet ti• 
siyet etti. Amma bir t•' t" 
Bu servetin geliri ile 0 ·oi• 
birdeki mektep talebelet

1
,,. 

en tenbellerine her ıe11• odf' 
yabat etmeleri için Jil 
kadar para verilecektir· 

••• 
· Dev gibi uçak ~· 

[! oa Anjeles'de yal:~ J• 
lim ç.evriJmeı; ır dl' 

uçak yapıbyor, hem dl 
gibi bir uçak. ,. 

Bu uçak 60 yolcu t•f'1;t 
cak, saatte 350 kilo-~ 
yol alacak, bu hızla gide',aı· 
motör kuvvetinin ancak 
de altmışını kullanacak· to•' 

Bu uçağın ağırlığı 50 _,~ 
dur. 3 milyon franga 
olacaktır. 

••• 
Milyonerler . Ji• 

~ ünyanın en zen~11 dl'' 
~ yarı şimali Am• rı1'• ı.if 

lkfotadi buhran . oraY• ~,
tesir etmedi. Bu sene ~,,
istatisti~lere. göre üç Ol~ 
kişi bir sene zarfında ,,., 
yukart birer milyon lı• 

l ~ mış ar.. -,f 
Amerikanın en ıe eff~ 

adamı da Hearts'dır. s::,
geliri 9 milyondur. 

Tahsildat 
aranıyor~ 

Vekaletname ile İf ~ 
icek bir memura (ibtil~r- ·it''ı 
'!maaş doJğun~ul'.ll~~~· 

--~· - ' lnakti bırakma şarttır ~ 
~caat mektubıa::;:Izrnir l'i(J 
ikutusu 'l31 I .t:~ De f 

••• ladım. :Ufuk yavaş •1 ıl~ 
ağırıyor, gökte bir kaÇ 1 
son ışıklarını saçıyordll· ... . ,;' 

" Radı nm sözleri010 ,ti' " ,,,., 
rine beni dehşet kapl• J"''' 
Ne diyeceğimi, ne '18 t•"' 
ğımı bilmiyordum her bİ~r 
fım titriyordu. DosturP Ji-'' 
yesinin bu noktasına ~~i: 
acı acı güldü ve ded• 1,tv' ... ~ 

Vak'anın sonunu af'~ 
ğım zaman sen de f gi~b 
ve inanacaksın e~e .,aft~ 
yatmışım. Sabableyıo .,~·~i 
bir baş ağrısı ile uy• )ı'J"' 
Geçen geceki bidiı~tdii~ 
meyal hatırıma geld~ _.;~ 
meğe başladım. eldi 
Dadım odam• it ı 

Souu 4DııtU~C ,..,, · 
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BUGON 
~•kli ye ejleaceli Fransızca neiis &tr filim 

~ ~~~!~. ~!119raaın arliıti 
AlDEilE DARRIEUKS ve HENRY GARA T 

A,Jnca : Paramunt dlnya haberle.ıi ve 

Kazak rapsodisi 
renkli iki kısımlık nefis prkı ve m8zik filmi --....... -..... 

~ZbERİN MUHAFAZASI ANCAK 
tc PUFA PU KTUELL ,, 

~ cam an1e abildir, her cins ea pk ve ıailam 
~rçiv.ı.,.i ve glaq gözlDkleri lamir kemeralh 

.Nafız Gözılrd""' aat •• 16zllk 

DEPO: S. Ferid Eczrıcıbaşı 
Ş IF A ECZANESi 

2 ' 20 komprımelık amb~la~ude 

bulunur 

A:-tc:!.:ıj ve komıtrimelerin 

üzeri nde ha l i s li ğ i n ti ms.ıl i 

olan \',..'" markası nı a rayı nız. 

27 ikinci Tteırla 

~~ -
ITERzT·N~~;IT;k;';-lı1~ ... Maa .... t1M•1ı••• .. aa••• 1 Mağazamıza yeni getirttiğimiz Yerli ve lngiliz ku· 1 O- O 'R 1 
1 matlarını sayan halkımıza haberdar ederim. Teşrif ede- n D :K T t 
i cek en miitkül pesent zevabn zevatan gerek kumaılar- i 1 C' k e , T 1 
~=~~ .. r•rek ise dı'lıitlerdea memnun kabıcakları ıüp· 1 • ....,ev l utar 

Zabitaa elbiaeleri de en ıoanizamesini bibakk1D tat· 1 BiRiNCi SINIF • 
bik etmek ıuretile ciikilir. • 

Adres; Kemer•ltı lkinc! ı.~yler ıokaflnda. 1' ! Dahili hastalıklar mütehassısı t 
........ ~a:m ........ ~ ............... ~• . . . IH .. e Almanyaam Hamburg ibıiversıtesınde okumuf. uta· _. 

-

Birinci :5llUf Mut•b••PM 

Dr. Demir Aı· 1 TEazı mehmet k 1 e Janm ber sabah uat d kuza kadar ve öğleden sonra • 

Z p ı 4 birden iti1Jare11 .ıeceleri dahi muayene ve tedavi eder. • 
.. Muayenehaaeai ; Beyler sokağı bay Memdubun labo- 9' 
• ratavarı k-.....ında 36 numaralı muayenebanesiada. .. 
41 ( Akc:iier, karacijer, kan bastahklan kansızlık, za· 9 

KAMÇIO\:ILU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 
e~ktrik tedavisi 

ir - Birinci beyler ıokaiı Elbamra Siae•U1 
arkasında No. : SS Telefon : 3479 •wmw ___ _..._ __ s• 

İr kahvecilerine müjde 
t beri piyasada bulamadıpaa kabveler için 

yapılan Bebe ve Batar marka Paket Biıkivit· 
~•r piyasaya çıkardık. Sayıa lzmir ıı.ıkınıa ratbe-

111'.ln Bebe ve Batar marka Paket Biıkivitleri ılıel 
•• jyi ~iıküvitleridir. Şekercilerden arayınız. 

Yapım yeri : iki çefmelik caddesi aımab 
mescit cami karf181nda 17 4No,da 
Denim BiıkOvit )'apl• yeri: 

lımail Atamer. 

DOKTOR 
A. K~mal Tonay 

bakteriyolog ve bulaşık, salğın 
hastalıklar mütehassısı ~ 

e iıtaıyonu ~ımdald Dibek sokak bat••· )t. 
~ ev ve muayeaewesiade •bah ıaat 8 den ,. 
... t 6 ya kadar bastalanaı kal»al ecler. )fı 
aat eden hastalara yaptlmuı llınnrelea sair ,. 
•e mikroskopik muayeneleri ile veremli haıta· 4C 

E'f~,._u:ma cevaz ıarillen P•omotorab muayene- 1J 
~zaman yapılır. Telefon: 4115 Mı 

~~~~~~~ 

~engin kişesi 
Türk Hava Kurumu 

1. Na On 
l otınak istiyorsanız hiç darmada11 ( ZENGiN 

de •dea bir bilet abnız. Bu saretle hem yarclanuza 
leenclhme laismet etmit oJarmauı. Mllfterilere 

01111•lt bere giade on ve haftada elli ka1'11f tü
. IMlfhl lrife9i birplr ••twlaflui ı•pa 

· •e,mittir. 
ktmet c•dctetf Kemeralb karakol ittiaalhlde 

ZIWOIN ~ 

Kem~r.altında Hükümet karşJsında numara 2• 
Hiç bir yerde şubesi yoktur 

9 Evlül Baharat Deoosu 

40 renk üzerine Kız markab • Arti., kvmq boyuı 15 karuAtuı 
Satış yeri: 9 E YLUI Jt Baharat deoosu .-: -::

Telefon 3882 -

'fLİR 

1 Jiflik, kalb lautahldan, mide, barsak böbrek hasta!~ ............................ 
Muhterem müşteri-
lerimizin dikkatine 

Elbiselerinizi son modaya muvafık , 
sağlam, temiz Ytt tık yaptırmak ister 
seoiı, her halde İzmir.le Alip.ı şa cad 
desi !l:ırraflar kar11sında ( 31 ) No. da 

( HASAN BASRi) Elbiae fabrikas1na 
dikdiriniı. Fiartlar gayet ehven olup 

( Soruki ve Alber &analı ) kumaılarının en iyisiadea 2 
provalı 22 lira, 3 provalı 24 liradır. 

Halkapmar çuliki bir provalı 12 lira 2 provalı nezaket 
14 liradır. Sayın miltterilerimize bu fırsatı kaçırmamalanaa 
tavsiye ~deriz. SAOIKZADE BİRADERLER 

I
~ ~ 

lzmir Yün Mensucatı 
i TDrk A. Sirketinin 

1 Halkapınar Kumaş Fabrikasının 

1 saik:.:t"aiyle yeai çıkardıi't kumqlar: 

Zarif 
Ve Ucuzdur 

Satış yerleri 
Bitinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 

IJ Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir _Qj~_!i 
~-~~~N:~~~~~~~~ 
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Otobüs 
yarışları 

Bu sabahleyin 7,5 de Gü
zelyalıcian konağa hareket 
eden 459 ile 465 numaralı 
Ege otobüslerin yolda öne 
geçmek hedesile Güzelyalı

dan Göprüye kadar f yartf 
yapmışlardır. 

Yaptığımız tahkikatta 459 
un sırasını 465 inumaralı al
mak istemiş ve yarış bu yüz
den doğmuştur. 459 numa
ralının şoförü vaziyeti tehli
keli gördüğünden bilmecburi 
sırasını 465 numaraya terket· 
kederek yavaşlamıştır. Gün 
geçmiyor ki bir otobüs kaza
sı olmasın, yarış ve :dikkat· 
sızlık devam ettikçe daha 
büyük kazaları bakJamemi.ı. 

lazımdır. 

Bu çirkin vaziyeti Belediye 
reisimizin ehemmiyetle nazarı 
dikkatlerini ceJbederiz. 

18 ço uklu 
bir baba 

On yedi çocuğun sahibi 
olan Nağralı Ömer ağanın 
on sekizine: çocuğu dünyaya 
gelmıştir. işittiğimize göre 
Yaktile pek çok kimselere 
iyiJiklet yapmış olan ~ou ha
yır sahibi bugüo çok düşkün 
bir vaziyetdedir. 

Heh düşküne elini !uzatan 
hayır perver Kızılayın hayır 
Yer başkanı bay Cevdetin 
dikkat ve merh~met nazar
larını celbederiz. __ _. .. __ _ 

RADYO 
Bugünkü İstanbul 

progran11 
Öğleyin: 12,30 Halk musi

kisi, 12,50 son haberler, 13,5 
hafif musiki, 13,25 muhtelıf 
parçalar (plak) 17 üniversi
teden nakil konferans. 
Akşam: 18,30 dans musi

kis, 19,30 spor mübabasası, 
Eşref Şefik tarafından; 20 
Bedia Rıza arkadaşhr, 20,30 
Münir Nuriddin ve arkadaş
ları, 21 stadyo örkestrası, 22 
son haberler ajans ve borsa. 

Dünkü Borsa 
haberleri 

Çuval Cınsi Fiat 
1096 Üzüm 8,25-21,50 

14 incir , 10-10 
190 Buğday 6,50 6,50 
138 Pamuk Ba. 47·47,50 

12645 Pamuk çe. 2,75-3 
140 Palumut K.' 220 470 

Revdor 
Latif ve cazib kokusile 

memleketimiz de ve dünyanın 
her tarafında büyük bir zevk 
ve arzu ile herkesin kulJan
dığı Revdor losyon podra ve 
sabunları Piver fabrikasının 
lzmir acentesi Şemsi Hahikat 
ucuzluk sergisinde toptan ve 
perakende satılmaktadır. 

Her günlük bilhassa bay
ramlık ihtiyaç ve hediyelik 
için eşi oJmıyan latif bir 
koku bir podra bir sabundur. 

(ftalkaa Sut J 

Muharebe şiddetlendi 
------~----------~~~ .. oo++--~--~------.,------~ 

A 

Asiler eeri çekildiler Alman . İtalyan malı 
tanklar ve tüf ekler bıraktılar 

Paris 26 (Radyo) - Asi 
kuvvetler kumandanı general 
Franko, general Molla ile 
görüşmüştür. Bu ziyaretten 
asilerin yakında mühim bir 
taarruza gaçecekleri anlaşıl

maktadır. 

Asiler Huesca yolunda boz
guna uğramışlar ve ric'at 
etmişlerdir. Asilerin bıraktık
ları harp malzemeleri arasın
da Alman markalı tüfenkJer 
vardır. 

Madrid müdafaa komitesi 
öğleyin şu tebliği neşretmiş· 

tir: 
Birçok tankların himaye~ 

sinde olarak isi kuvvetler 

Üniversite mahallesinde tek
rar taarruza geçmişlerdir. 3 
Faslı taburu misli görülme
miş şiddette bir hücum yap· 
mışlardır. 

Cumhuriyetçilerin mevki
lerine karşı çok şiddetli bir 
tazyik yapılmışsa da netice
de düşman her noktada ağır 
zayiatla püskürtülmüştür. iki
si ltalyan ve birisi Alman 
mamülatından 3 tank elimiz
de kalmıştır. 

Hükumetin avcı tayyar~-

leri 34 saatten beri büyük 
bir faaliyet göstermişlerdir. 

A,i tayyareler Madridi bom
bardıman etmeğe mavaffak 

olamamışlardır. 3 Motörlü iki 
Alman •Yunkers tayyaresi 
düşürülmüştür. 

Görülüyor ki bütün bu 
haberler hükumetçil~rin lehi
ne olmakta devam etmek
tedir. 

Paris 26 (Radyo) - lspan
yadnn gelen haberler muha-
rebelerin büyük bir şiddetle 
yeniden başladığını göster
mehtedir. A:;iler, kendilerini 
yerlerine mıhlayan cumhuri-
yetçilerin sarsılmaz mukave
meti karşısında vaziyeti leh
larine çevirmek için umumi 
bir taarruza girişmişlerse de 
bu teşebbüsleri akim kalmış
tır. 

------------- ...... 00 ...... _____________ _ 

Büvük asker Şükrü Nailinin J Amerikan ga
hazin ölümü yurdda derin zeteci diyor ki 

bir teessür uyandırdı 
Istabul 26 (Hususi) - General Şükrü Nailinin Edirnenin 

kurtuluş bayramında kalb sektesinden ani olaraa ölümü 
yurdun her tarafında büyük bir teessür uyandırmıştır. Gene· 
ral arkadaşımızın otururken birdenbire: 

- Fenalaşıyorum. Demiş derhal tedavi altına alınmış 
fakat kalb yavaş yavaş sönmüş, asker on dakikadan fazla 
yaşayamamıştır. 

Müteveffanın cenazesi yarın saat onda lstanbula gelecek, 
büyük askeri merasimle şehitliğe ğömülecektir. 

General Şükrü Naili 1292 senesinde Selinikte doğmuştu. 
1317 de erkanıharp yüzbaşısı olmuştu. Milli mücadelenin 
başından sonuna kadar bulunmuş' Sakarya barbına girmiş, 
Bursayı istirdad eden orduya kumanda etmiştir. General 
Şükrü Naili burada Yunan generallerioden Kladası esir et
mişti. lstanbula İlk viren ordunun da başında bulunmuştur. 

Trakya genel müfettişi General Kazım Dirik General 
Şükrü Nailin bir münasebetle: 

- Edirnede ölmek işlerim, dediğini söylemiştir. 
Böylece şanlı asker arzusuna kavuşmuş ise de Ankarada 

ve memleketin her tarafında onu kaybetmekten mütevellit 
teessür büyüktür. 

Filomuz Naltadan Pireye 
hareket etti 

Malta 26 (Radyo) - Türk donanmuı bugün Pireye ha· 
reket etmiştir. Maltada kaldığı günler:zarfında coşkun teza
hürata vesile olan dost Türkiyenin harh gemileri, Maltadan 
ayrılırken lngiliz deniz ve hava kuvvetleri ile halk tarafın
dan samimi.<etle uğurlanmıştır. 

Balıkçılıiın inkişafına ehem
mivet verilecek, veni tert:

bat alınacaktır 
lstanbul 26 (Hususi) - Balıkçılardan alınan resmin indi

rilmesi veya tamamile kaldırılması düşünülmektedir. Ayni 
zamanda memleket dahilinde balık sarfiyatını artırmak için 
vapur ve trenlerde tertibatı alınacaktır Yurd haricine balık 
ihracı için de tertibatı alınacak konserve fabrikası açıla· 

caktır. 
000000000000000 oooooooooooaooa 

Almanya ve Japonya Sovyet 
Rusyayı muhasara altına 

almıyacaklarmış ! 
Roma, 26 (Radyo) - Tok· takib etmediklerini, sadece 

yodan bildiriliyor : Alman • Kominterne karşı kendilerini 
Japon anlaşmasını tefsir müdafaa etmek istedikleırini 
eden Japon gazeteleri Tokyo kaydediyorlar. 

ve Bertin hükumetlerinin 
asla Sovyet Rusyayı muha
sara altına almak maksadını 

Bunların fikirlerince "Bey
nelmilel bir teşekkül,, olan 
Koruinterne karşı mücadele 

- Baş tarafı 1 incide -
Mr. Lippmanın fikrince lngil
tere ve Fransanın müşterek 
emniyet siyasetine üç sene
denberi beyhude yere inan
mış olniasından doğmaktadır. 

Mr. Libbman yazısında di
yor ki: 

"Mussolininin Habeş mes
elesi ve Hitlerin Alman hava 
kuvvetlerine verdiği fevkala
de ehemmiyetin tahrikile baş 
hyan lngiliz silahlanması dün
ya vaziyetinde mühim bir 
amildir. 

Sinyor Mussolini Milonada 
söylediği nutukta bu mese
leye temas etnıemekle bera
ber gerek Roma gerek Ber
linde lngilterenin silihlanışı 
herşeyden ziyade ehemmi
yetle nazarı dikkate alına

caktır.; 

lngilizier şimdi daha ziya· 
de sükutu iltizam etmekte
dirler. Maamafih askeri kuv
vetlerini tensiklc meşgul o]

dukları bu günlerde çok ko· 
nuşTUaya da ihtiyaçları yok
tur. Sonunda bakikatlerin 
kendi kendilerh•i hissettire
cekleri muhakkaktır. 

lngiliz askeri satveti tek
rar ihya edilinciye kadar 
Avrupada bir infilak vukua 
gelmediği takdirde sulh ümid 
leri son derece geniştir. ln
gilterenin zifı Avrupada 
anarşinin doğmasına, macera 
ve tecavüz devresinin başla
masına sebep olur. Kuvvetli 
bir lngiltere Avrupa sulhun
da en ihmal edilemiyecek 
amildir." 

zaruri olarak yine beynelmi· 
lel bir teşekkül YHıtasile 
yapılabilir. 

Japon gazeteleri bu milna· 
sebetJe, dahilen komilnist 
illetine tutulup için için ge
mirilmekte olan devletlere 
Almanya ve Japonyanın ken
dilerini mutlak surette bu 
beJidan kurtaracak tevsiye· 
)erde bulunmağa hazır olduk
larını kaydediyorlar. 

DÜNYA POLl"rlKASI: 

• 
Alman - Japon makaveleıı 

· laacll· 

A imanlarla Japonlar arasında bir mukavele ımı• dal' 
Buna nazaran harb vaziyetinde birbirlerine yar 

edcekler ve komonizme karşı müşterek mücadeleye ~~ 
ceklerdir. Bu ittifaka faşist ltalyada dahildir. Bu itiDP
buna üçler anlaşması diyebiliriz. İngiltere bu anlaıaı• Js,r 
şısında endişededir. 

J aponyanın Almanya ve ltalya ile ittifatk etmeıioe ~ 
lngilizlerin memnuniyetsizlik göstermelerine ıebeb _,. 

devletin mezkur ittifaka girmekle politikadaki harek2t 
bestisini tabdid etmiş ve ileride lngiltere ile birlikte ~ 
mksına imkan bırakmamak olmasıdır. 
j ngiltere, japonyanın Almanya ile ittifakını milob~ 

Sovyetlere karşı bir taarruz hazırlığı saydığındaD "' 
ittifabını dünya sulhu için de bir tehdid addetmekte v• 
noktada da memnuniyetsizliğini gizlememektedir. 

lngiltere, çiller anlaşmasını iktisadi noktadan dahi be~ 
miyor. Çünkü Japonya iktisaden de Almanya'ya bail•D e411• 
tır. Üç milyar yenlik fevkalade tahsisatla Japonyanıa ~ 
rik edeceği silahlardan, tayyare ve tanklardan JapoD ı,ı 
yiinin yetiştiremiyeceğini Almanya verecektir. Buna 111uk~ 
Almanya, Japonyadan ve Mançuriden ham aıadd 
alacaktir. 

Alman başkumandanlığı en mühim askeri ve teknik e,,-; 
Japon başkumandanlığına bildirecektir. Nasıl ki FrkD11 tc"' 
Sovyet başkumandanlıkları en yeni askeri ihtiralar ve 
tib.at hakkıcda birbirine karşılıklı malumat veriyorlar. ~ 

lngiltere bu ittifakın uzak Şarkta belkide Avrupad• it" 
fena akibetler doğurmasından bunun bir barb tevebb 
olmas odan korkmaktadır. 

ooooooooooocooooooooooooooocooooooc~ 
Haclı seferi , . 

Hitler komoni~~ aleyhin~ 
kinini bütün dünyaya 

yaymak istiyor · lıif 
Paris 26 [Hususi] - "Fi- ı almakta serbesttir. Fak~ 

garo,, gazetesi şunları yazı- bir millet, bir dii•~.ll 
yor: ders veya naıihat ,. 

"Komünizme karşı müca- kabul edemez. ~ 
dele fikri haddı zatında an- Hitler komünizm ı1•1 f. 
laşılabilir birşeydir. Fakat deki kinini bütün d:r, 
buna Alman - Japon lanlaı- yaymak istiyor. HOk ;J1 
masıeda verilen şekil kabul tında bulunan Alm•D1~ 
edilemez. Bu ideoloji haçlı iktifa ttmiyor. Başkal•~.,, 
seferi, bir hükümraniyet mes- "Dine getirmek. idd• 

dadır. elesini ortaya çıkarmaktadır. 
Her devletin kendine iste- Paramd,,;_ 
diği rejimi vermeğe ve siyasi Ankara (A.A) - .. ~ 
hayatını teşkil eden faaliyet- k · · d~ 
l · d b k parası ıymetının .:.ı ~. 
eaın en u veya şu ısına ceğine dair bazı ecne..,. ~ 

temayül etmemeğe hakkı buatında mavzuubabit ~ 
vardır. haberlerin tamameD . ..-jl' 

Kendi hudutları içinde olduğunu bildirmeye it" 

Sinemanın 
tesiri 

Hemen herkes, büyüğümüz 
küçüğümfız sinemaya gidiyo· 
ruz ve farkında olmadan 
sinemanın tesirinde kalıp 

her şeyi sinema seyreder gi-
bi seyrediyoruz. işte bunun 
bir misali: 

Bir karı koca güreşe gidi
yorlardı. Müsabaka yerine 

geldikleri zaman güreş baş· 
la:nıştır. iki pehlivan güreş
mektedir. 

Pehlivanlardan biri ötekini 
altına alıyor, alttaki omuzları 
yere gelmesin diye beli ile 
köprü kuruyor ve tekrar üs-

te çıkıyor. Biraz sonra gene 
yere düşüyor ve gene omuz· 
ları yere gelmesin d ye ilk 
sefer yap. ığı gibi betile köp
rü kuruyor. Bunu gören ka
dın kocasına diyor ki: 

- Haydi artık gidelim, 
buraya kadarını göıdük, tek
rar görmekte mana yok! ... 

ben bir 1 
-~~!!~.~!~!~ 
dedi ki: JI 

- Haberin var 11111 ,,r,, 
Radi ! Komtumuzu ı,.1 ~ 
zadı bu gece parÇ• ;.°' 
ederek öldürmüşler·~ 
tutuldu. Elinde evio ~ 
den çaldığı bir sust~lıİJI f 
varmış, herif sırkat ıÇ 

diğini ikrar etti. ,; ~ 
Nasıl azizim sen b oıd,

dersin? Ben mi gilld 
Yoksa onl~r mı ? 

*** "' Eüşündüm ve beD''._.: 
eleyi su suretle baJlettl~ 
Radı asab haatahi111' ,ti~ 

teli ve spirtizmeye 111
.u f' 

~ "oV" ·• bir çocuktur. 0, ev• 
1 
,ı~ 

·- ~t takta yatarken dDşlll _ı~t' .ııl 
1• . ..tP- .... 

Bebzadın kat ını .,-1 ~ 
ile hissetmiş ve bu 1':,.~-· kendisi yaptığıoı 
etmiş bulunuyordu. 

SON 
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