
lneilterenin yolunu kesmek 
onunla boiuşmak ltalyanın 

aklına bile gelmez 
--·---

f stanbul 2 - Genel Kur· 
may başkanı mareşal Fevzi 
Çakmak dün saat 14.15 te 
Hamidiye kruvazörüyle -,. 
Kfütence yoluyle Bükreıe 
hareket etmiştir. Marcşalın 
teşyi merasiminin yapıldığı 

Kadıköy rıhtımında vali Mu· 
hiddin Üstündağ ve mevki 
kumandan vekili general Ali 
Fuad ve birçok askeri etilin 

Bu nutuk karşısında Aln1anya men1nun, lngil-
tere hiç bir şey söylemiyor, Fransa endişededir 

• • -·:....-"'!.~~ • ,, IRAK KRALI GAZI 
- • J 

İstanbul 2 (Özel) Irakta 

hazır bulunmuşlardır. 
Mareıalı himil otan Muş 

Hamidiye kruvazörüne yana
şır yanaşmaz gemiye bat ku
mandanlık forsu çekilmiı ve 

~il) · gemi derhal hareket etmit· 
~ h .. e .. tımizi gece günd~z meşgul eden başlı- tir. 

>a111 l1Yuk bir mesele de lskenderun ve Antak- Hamidiye boğaza doğru 
~~ 11 rnukadderatıdır. Fransa ile aramızda açılırken limaaımııcla bulu-

b"e büyük mesele budur. nan Alman Emden kruvazör& 
lh.. 'llltıun ·· · d · dd · tJ k t · l d mareşalın gemisini 19 parça .... ~ uzerın e cı ıye e ve a ıyet e ur- top atmak suretiyle selimla-
~a nıecburuz. 

mış ve Hamidiye tarafından 
, ~.. . . . . . _ . ATATÜRK mukabele görmüştlir. 
~~diansa ıyı bılsın . kı ~~r~lerın yüce şefi ·;n~";;;;~ı;t;-~ 
~~ ~e. kadar her ıstedıgını yapn1ış, Türk miyorlarsa, orasını benilz 
~~ tının en aziz rüyalarını birer hakikat ha- elinde bulunduran Fransa 

~hi~~ınuş tarihin nlucizeler yaratan bir güzel dostluğuna kıymet ve· 
a._~ld riyorsa, yeni Türkiyenin bü· 
' ' ır • yüli ıefinin en yapılmaz ve 
\ lal.. TGrk milletinin bü- ve bu yazımızın batı :ta ifti- başarılmaz sayılan itleri na· 
'~tG.a heyecan ve iıtiy~k har tacı yaptğımız tarihi sıl ani bir karar ve mucize· 
'~ ao bir politika alemi- hakikati Antakya ve isken- vi bir kolaylıkla yaptığını 
\t..~k•uı bir merak ve derunda yaşıyan azhklarla, ve baıardığını biliyorsa Tilrk 
~~ la bekledikleri Ata bu öksüz ve matemzede lerin bu anayurdun ökıilz 
~~ Ydhk ve her satırı Türk ıehirlerinin mukadde- elivlarını tekrar kucaklamak .. . "'~- ... 
~~ •eııe ile gelecek se- ratını henüz elinde bulun- için açtığı kollann onları Londra 2 Mussolinin 
~"tiaa~ll tnühim tarihi hi· duran Fransız hükömetioin bağrına basmadan kapanma dün söylediği nutukla ltalya· 
~ ~· canlandıran ve dikkat · ve basiret naza1'na yacağını anlaması icab~der. nın lngiltere ile uzlaımak 
hı~~ \l~urun nutku Tür· koymağı bugün için bir va· Yeni Türkiye sul'-cudur, istegine bir teşebbilı olarak 
l~ t,:.ıç ve dışında IAzım- zife biliyoruz. yeni Türkiye fütubatcı değil- telakki etmektedir. Fakat 
~· 1) ır ve alikayı uyan· Orada yaşıyanlar menfaat dir, fakat başka devletler ayni zamanda Mussolininin 
~-~il •hili itlerimizin ıe- larını biliyorlarsa, bazılarının başka ülkeler fethi ve zabt kullandığı kelimelerin şidde· 
\\e ~Çoıunu ismet lnönü yaptıkları küstahlıkların bir - Sonu 4 üncüde - tine de işaret etmeği unut-

~~~~~~~::~~:~l~:~~li a;,;~m~;;;;qo~ 
~'~, ~.•dli, iktısadi, bayan· ~00--------------,,. ...,. t 

,... a ' ticari ve kül· 
•11d • 

~ e yaradılan harı· 

~' t h 60ürnUıdeki yıllar 
~· •e a •~kuk ettirilecek 
~ilj'-ai ~roJeler hakkındaki 
~ ıı başka bir maka
~-- l'Q terkederek bugün t\ ~ .. rlr ınilletini baştan 
~t,,111 •evinç ve heyecan 
\.°"tıc1rı,,' kaptıran büyük 
\..~11 hı Atatürk'ün ana 
\~~da •ksızca kopartılıp 
~ 'li)'kl bUyük bir hasret 
~ '-k,11~ kavuşrnağa can 
~ ~~~ erun ve Antak· 
~ '-t~llda söyledikleri 

"'·· y~e biraz durmak ~ l.i; i ırnıi milyon Tür-
'\ hret· hfi . . •ne baktıkları 

lllı~ıq ı6yledikleri 

Allaha şükür Madridde düşece,i gün yak
laşmıştır. Yakında bütün ispanya rahat 

bir nefes alacaktır · 
İspanyadaki ihtilali idare 

eden ve bugünkü ihtilalcile
rin başında bulunan general 
Franko'nun bir Alman gaze· 
tesine verdiği mühim beya· 
natı aşağıya koyuyoruz. 

General Frankoya şu suali 
sordum: 

- Harekata ilk baılandığı 
zaman mücadelenin bu ka· 
dar çetin olacağı tahmin 
edilmiı miydi ? 

- Açıkça s~ylemek lizım 
gelirse hayır r f akıt bu, bi· 

zim önürnzüde engeller çıka
cak olursa yolumuzdan dö· 
necektik, demek değildir. 

Benim vazifem, m&fritlerin 
dışardan gördiikleri tetvik 
ve para yardımı karıısında 

bütün vaziyetlere rağmen, 

bizim terakki ve zaferimiz 
umduğumuzdan fazla olmuı· 
tur. Bu yardımlar yüzünden 
mücadele uzamıı ve binlerce 
insan ölmüıtür. Fakat sivil 
halkımızın orduya karıı gös
terdikleri allka "' tonıuz 

yardımdan çok memnunum. 
- Madrid'in . zabbndan 

sonra kitalar iıtirahate çeki· 
lecekler mi? 

- Madrid ispanyanın nter
kezi ve hllk6metin oturduğu 
yerdir. Fakat btitOn lspanyol 
toprakları bizim için Madrid 
kadar azizdir, Ondan dolayı 
biz, topraklarımızı zullimden, 
terlircülerden kuı tarmadıkça 
aıkerlerimiıi istirahata çeke
meyiz ve k111Uann ellerinde 

- Sonu 4 lıaclde -

marnaktadırlar. Royter muha
biri, "Akdenizin biiyiik dev· 
Jetlerinden olan Fransanın 
nutukta bahsedilmemesi bii-

general Bekir Sıtkı tarafın
dan bir hükumet darbeai 
yapıldığını, sabık harbiye 
nazırının öldürüldüğnnll bil
dirmittlr. Hiikfımet dariaelİDİ 
yapan Bekir Sıtkı bundan 20 
gtin evvel ıehrimize ıelmif 
Kadıköyde hemfireıinde mi
safir kalmııb. 

Yeni baıvekil Sl.leymaa 
Hikmet ve iailerin reiıi Be
kir Sıtkı bütlln Araplan bu 
araya toplıyarak bir Aral. 
devleti kurmak niyetindedir
ler. 
Fransız gazeteleri, Iraktaki 

lkarğaıahkların Mısır, FiliatiD 
ve Suriyeyi de karmakanpk 
edeceğini yazmaktadırlar. 

yiik bir siirpriz uyandın111· 
br n dedikten •onra tanlan 
ıöyliyor: 

- Muuolini öyle kelime• 
Jer kullanmııtır ki İDUD ha-

lkikaten Akdenizde baldld 
bir anlaımamazlık meYCH 
bulunduğu aanabilir. Halbakl 
lngiltere ltalyan menfaatle· 

irini hiçbir suretle haleldar 
etin ek istememektedir. lngll
terenin arzuau keneli dem 
yolunu muhafaza etmektea 

libarettir. 
Alman gazeteler de Ma· 

solinin bu nutku lnıiltere ile 
ltalya arasmdaki hendeii ka

- Sonu 4 llnclcle -

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

Ba y r ak -
r=I ayrak bir miJJetin timıaliclir. . Onun yegiae •arhjl, 
1.:1 üstüne titrediği benliğidir.. Her millet bayrafma 
yapılan hürmetten biiytik bir haz duyar. Bayrağına yapdn 
en küçük hürmetsizlik karıııında kanını akıtmak için cu 
atar .. 

Türk bayrağı, bayraklann en ıereflili en hilidir. Batla 
Tiirkün as11lardan beri kanını akıta akıta ona o al reajl 
vermiş, bu topraklar altında yatan binlerce ıehid onu Mma
Jarda dalgalandırmıştır. T6rk kadar bayrajı için ka ... 
akıtan T6rk kadar bayrağını seven bir millet daha yoktu. 

Hakikat böyle iken, bllyilk bayramlarda ,u veya ba ...U. 
ile şanlı. bayrağımıza liyik olan hilrmeti, İcab edea a1Ab11 
g&stermıyoruz. 

Buruşuk, yırtık, kirli bayrak asmaktan ne utamyona, H 
de çekiniyoruz. HOkftmet bir bayrak kanunu çıkardı. Bayra-
i:ı~~z.a kartı bilmiyerek yapılan bu allkaıııhk •e blrmet
sızhgın artık sonu gelmelidir. Bir de kanun çıkardı ki her 
müessese, her bina, kendi cepbesile mlltenaıfb blytlkllkte 
bayrak asmalıdır. Yiizlerce metre cephesi olan bir binama 
kilçük bir bayrak asması çok garib göriinüyor. 

Halk bayrağa karıı ıonauı ıayğı istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



.. Bir yuva 
1 söndü 

böyle 
Hayattan 
alınmıştır 
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ıknelerce~asıl mes'ulüj bulmak 
için ·uğraştım 

cı lıtemekıiıin rtil6mıedim - lıte ben bu kızla dün· 
k Ye: yanın en mes'ud ve bahtiyar 
ın - lji yapmııiın amma bir adamı olacağım diye 
m aııl mluimi kaçardık. alelacele hüküm ve kararla· 
~ Bu lh Nihali pliıkürtttl; rını vermemelidir. Hayat or-

manikllrlll braaklarını elitle- tağı yapacakları kızlarda 
·, rile ge•eledi, g6deri bidde- tırnaklardan önce kar gibi 
aı tinden 1aprmı1b: beyaz ve temiz bir ruh ara· 
c. - O mlicrim dtı!ğil; anlı- mağa koyulmahdırlar. 

yormuna: Dedi •. O benim SON 
aevgılim •• 

Sen41eliyen bir vilcud ku· 
cağıma yığıldı. Cemal bayıl· 

Siyasetten 
mııtı. Günahından bir par- Bıkmış 

8 \acık korkmıyan sefileyi ada· ı·k. . R b f 
c Jetin pençesine teslim ettim. 1 yenı o enson var . 

Belki o.. Emsaline ibret Matas vapuru Sidney ile p 
v olacak '.:bir cezaya mustahak Novel Zelanda arasında se-
.a oldu. Fakat ana sevgisinden yahat ederken bir fırt1na 
ç ebediyen mahrum, boynu hesebile küçük adalardan 
d bükük bir yavru ile yarı birisine bir müddet için ya-
ç mecnun bir halde kalan naşmııtır. 

d Cemal ne olacak ? Sazay adındaki bu adada 
D Adam sende mi diyelim.. vapurun kaptanı iki Avrupalı 

Vanın oda elemin zehirini bulmuıtur. Fakat bunları va-
) tada tada, kıvrana kıvrana pura almağa muvaffak ola-

slirünsiln gitsin: Öyle mi; mamııbr. Bu adamlar, kendi 
Bu ne akibet yarabbimi. arzularile bu adaya yerleş-
~n yakın ıahidi olduğum mişler ve aenelerdenberi bu 

bu yuvanın böylece sönlib suretle yalnızca yapmakta 
h~rab olması beni herşeye imişler. 
linet ettirdi. Bu hareketlerine sebeb, 

Bilmem içinizde düşünce· 
lerimi haksız bulanlar var 
mı? Sorarım ıize: Saadetini 
bayatın ıon demine kadar 
sllriildemiı k~ çift göstere 
bilirisiniz? 

ihanet, intikam, kıskanç
lıtın yarattığı cinayetler ne 
için, ,neden oluyor? Acaba 
müaebbib kadın veya erkek 
mi? Yoksa Mukadderat 
mıdır?. 

Senelerce asıl mesulü bul
mak içjn uğraıtım, gördilğü;n 
bütün hadiseleri nazarımda 
canlanClırarak hakiki hıyane
tin iç yüzünü tahlile son gay
retle çalıştım. Elde edebildi
ğim ancak şu netice oldu: 

Ya daimi bir bekirlığı 
göze almak, li buna herkes 
için ımkin yoktur veyabud 
bir yuva kurmak istiyen genç 
ler karşıdan, uzaktan gör· 
dükleri güul, ıık ve cazib 
bir kızın ahlakını, terbiye
sini seciyesini ve bilhasa ru~ 

hunun asaletini tetkike, hem 
çok yakından ve derinden 
tet~ike care ve vakit bulma
dan: 

siyasetten nefretleri imif, Bu 
aebeble de Avrupadaki siya· 
ai vaziyet hakkında, Avru
panın ne halde olduiu huıu· 
ıunda kaptana tek bir sual 
bile sormamıtlar! 

Markoni ve 
elektrik göz 
Kvarto Geo-fizik rasatha

nesi ıefi profesör Sciatessi' • 
ııin yapbğı tecrübeler ma· 
tumdur. Bu tecrübelerde yer 
altındaki maden ve su men· 
balarını bulmıya çılışılmııtı. 
Profesör Sciate11i, yapbğı 
bir aletle, Büyilk harpte bat-
mış olan "Genoa" gemisinin 
denizin dibind:ki yerini bul
du. Bu ilet bir nevi elektrik 
gözdür ve çok hassastır. Yer 
altındaki tabakalardan çıkan 
en ufal< bir elektrik dalga
sıyla müteessir olur. Muso· 
lini'nin talebi üzerine, son 
günlerde Markoni de Profe· 
sör Sciatessi'ye yardım et
miye başladı. Bu çalışmalar· 
la ltalyada mühim miktarda 
demir, kömür ve petrol bu· 
Junacağı ümit ediliyor. 

Enver paşa-
nın casusu 
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Lida bu daveti çok muvaff ık buldu 
•••, çok az zaman içinde 

ç9k bOyük adımlar atmıı 

demekti. 
Kahvealtı henüz bitmeden 

telefonlar iılemeğe baıladı; 
bircok yerlerden ıelimlar, 
habr sormalar ve davetler. 

Ga,et zengiD, zeki, hovar· 
a bir Oımaah preaıiain 

Berline geldiği alakadarlar 
arasında çok çabuk ıuyu 

bulmuştu. Genç Oto da 
*** yı dört ki~ilik bir av için 
davet etti. 

*** Bu genç aailzadenin 
davetini hepsinden uygun 
buldu. Dawete iki kadın, iki 
erkek ittirak edecek, otoda 

c ........ , 

C. H. P. Asan-
•• v sor ocagı 

Geçenlerde ( Halkın Sesi 
Hakkın Sesi ) sütununda bu 
ocağın basta vatandaılar 
için yaptığı meıkür hizmet
leri iftiharla yazmıştık. 
Bugün de gene sinesinde en 
çalışkan ve feda kir gençleri 
tophyan ocağın az zamanda 
gördilğü itlerin itlerin plin· 
çosunu aşağıya naklediyoruz: 

1 - Ocak binasını ıatın 
almıştır. 

2 - Bu semtte yeni bir 
okul yaptırmağa muvaffak 
olmuıtur. • 

- 3 Açtığı dispanserde 
(453) hastayı muayene ve 
tedavi ettirmiştir. 

4 - Semtin yollarını ve 
llğımlarmı yaptırmıştır. 

5 - Her onbeı günde bir 
konferans verdirdi. 

6 - Halkın her itile ya· 
kın dan alakadar oldu. 

Ocağın değerli yön kurulu 
Nurettin Atam an, Kemal 
Ôzertem, Faik Avgüder, 
Sami Ôzok, Haydar Karakaz. 

Elde ettikleri bu parlak 
muvaffakiyetlerinden dolayı 
kutlulamağı bir borç saydık. 

Garip bir 
doğum 

Konya (Huıust) - Ôte· 
gün şehrimiz dopm evinde 
garip bir doğum vak'ası ol
muı, bir kadın acaip bir ço· 
cuk doj'urmuıtur. Y aptığunu 
tahkikata g6re, komıu kaza 
Aksarayda terzi lb. kanaı 
Nuriye üç giln vazı bamle-
dememif, durumu tehlikeli 
görülerek ıehrimiz d~e
vine getirilmiıtir. Dopmewi 
baıkitibi Mehmet Ali de va
ziyeti tehlikeli görmOı tıbbi 
müdahalede bulunarak ço" 
cuğu almııtır. Fakat dopn 
çocuğun anormal bir vazi-
yette olduğu g6rülmiıtür. 
Şöyle ki, bir göğüs üzerinde 
yapııık iki vücut, münferit 
dört el ve dart bacak, bir 
tek kafa vardır. Çocuk öUi 
olarak doğmuı, kadının ba
yatı kurtarılmıştır. 

Seyyar sabcı
lar kaldırıldı 
Belediye sokaklarda gez.en 

satıcıları mennetnıiştir. Çar· 
şıCla kasab ve liuna mümasil 
yerler mıntaka amiri Muhlis 
ve doktor tarafından sıkı bir 
konh ol altına alındığı görül· 
mektedir. 

Esnaflardan aldığımız bir 
mektupta belediye birinci 
mıntakadan gördükleri tes
hilitı minnetle bildirmekte· 
dirler. 

beraberinde bir kadın bulun· 
duracak idi. Bu suretle ya· 
rım düzünelik bir av heyeti 
teşkil edecek değildi. 

Lida, bu daveti çok mu
vafık buldu. Sonra : 

- Belki de geceyi Vnav 
da ki Otonun evinde ailesi-
nin şatosunda geçiririz. Şato 
şimdi boştur. Bu şatoda 

yarım düıünelik bir çılğın 
alayının yapacağı zevklerin 
ıonu ve hududu olmıyacak
tır 1 Dedi. 

/ * • • 
Saat dörtte ... Seriinin 

dış mahallelerinden birinde 
bekliyen hususi bir otomo
bile bindi; Lida, bu fettan 
ve feytan kız da yanında idi. 

Bu otomobil preoı Otooua 

EVERST YOLUNDA 
Bir ilim hevetinin başından 

eeçenler 
Hintlilerin mukaddes tanı

dıkları Himaleya dağının en 
yü~sek yeri 8840 metrede 
bulunan Everat tepesi olduğu 
mahlmdur. Bu tepe her zaman 

kar ve buzla örtülü olduğun
dan şimdiye kadar çıkmak 
kimseye naıib olmamııtır. 

Bu tepeye çıkmak ve tah· 
kikat yapmak için lsviçreli 

profesör Dibren Furtın üç 
ay evvel Himaleya gitmiş ve 
emeline muvaffak olmadan 
dönmüştür. 

Profesör gazetecilere be
yanatında: 

-Refakatımda refikam ve 
yedi arkadaıımla beraber 
b&tün t(ç\ıizatı taııyan Hindli 
60 hamal olduğu halde 858(.l 
metrede bulunan Kincin Çin· 
gayı geçerek ilerlemek iste
dik. Maalesef bu soğuğa ne 
biz"'e ne de köpekler ta· 
hammül edemedi. Kılavqz 

köpeklerimiz dondu, refikam 
ve bir arkadaşımı donmak 
üzere iken güçlükle kurtara
bildik. Everst yolunda hamal
ların üzerine bir çığ yuvar
landı on beş hamal ortadan 
kayboldu ve bir daha bunla
rı bulmak kabil olmadı. 

Bu şehir kimilen bulut
larla göğüs göğüse yaşamak
tadır. Üç ay zarfında iki 
gün ancak sissizdi. Üç ayda 
200 bin metre filim çekil
miştir. Bu sene havaların 
fena gitmesi oralarda kışı 
daha çabuk ve şiddetli ge
tirmiştir. 

Bir gece beyaz ayıların 
hücumuııa maruz kaldık. Ça· 
dırlaramıza hücum eden ayı
lar erzaklarımızı alup götür· 
düler. Dört beş tanesini öl· 
dürmek suretile ellerinden 
kürtulduk. Kış dolayısile tet
kikatımızı gelecek nneyel 
bırakarak döndük, demiştir. 
~ 

OLUR ŞEY DEGiL 
Milyon kazaııan artistlerin aç
lıktan nefesleri kokuyormuş ! 

Holivutta hemen bütün si- j 
nema yıldızlarının mukave· 
lelerinde bir kayıd vardır. 
Bu kayıd mucibince hiçbir 
yıldız tayin r.dilen azami kilo 
miktarını geçemez, geçerse 

kontratı feshedilir. Bunun için 
ekser yıldızlar hemen hiçbir 
ıey yemezler, hava ve su ile 
yaprlar. 

Holi•utta en az yemek 
yiyen yıldız Kay Francis'dir 
Bu artist bütün sigara içer, 
yemek namına hiç bir şey 
yemez. Artist diyorki : 

de suda başlanmıt yeşil sa· 
latayı limonlu bir salça ile 
karıştırarak bir yemek yap· 

mağa muvaffak olmuılardır. 
Bu yemek insanı bir iki sa· 
at tok tutmakta, fakat biç 
bir kalori vermemekte imiş. 

Köylülere: kon
frans verilecek 

Maarif vekaleti, köy mu· 
allimlf'rinin muhtelif vesile· 
lerle köylüleri toplayıp ken-

" - lştiham yok mu ? . . dilerine sıhhi, içtimai, zırai 
Açlıktan ölüyorum. Bazen bilgiler hakkında konfefans· 
ideta baıım dönüyor fakat lar vermelerini maarif mü· 
ne yapayım, yemek yiyince dürlüğüne tamim etmiştir. 
şişmanlıyorum. lıtihamı kes· 
mesi ıçin mütemadiyen sigara 
içiyorum, bu suretle kendimi 
avutmağa çalışıyorum. Bütün 
emelim bir gün bir masa 
başına geçerek doya doya 
yemek yiyebilmektir. ,, 

Bu yazı çıkınca Amerika· 
da ideta heyecan uyandır· 
mıştır. Hemen herkes sine· 
ma yıldızlarına acımış ve 
münakaşalar başlamıştır. Bu 
münakaşalar üzerine filim 
firketleri artistlerin karınla
rıDI tok tutacak, fakat onla· 
ra kilo vermiyecek yemekler 
arafbrmışlardır. Şimdiki hal-

lüks otomobili idi. Prensin 
yanında da ilk bakışta güzel 
olduğu anlaşılan bir kadıa 

vardı. Fakat bu çok güzel 
ve çok süslü kadının, mak· 
yaj ile çahıtığı oldukça faz
la yaş, biraz dikkatla hemen 
g6ze çarpıyordu. 

••• ve Lida, prens Oto ve 
güzel -halbuki hakikatta 
yaılı· kadın otomobile bindiler; 
arkalarından av levazımını 
taııyan diğer otomobiller 
geldiği halde, karlı yollardan 
orman mıntakasına yol alma
ia baıladılar. 

Av zevksiz olmadı. Birkaç 
yabani ördek, kış kuşların
dan beş on kuş vurdular. 

Bir kıt avı, avların en he· 
yecanlısıdır. Bunun için ne 
de Prenı Oto, avdan batka 

Bornova 
tatlı suva 
kavuşuvor 

Bornova oelediye resinin 
çalışması sayesinde Bornova 
yakında temiz suya kavuşa· 
caktır. Su yarım saat uzak
taki yerden getirilecektir. 

Belediye tarafından yapılan 
proje tastdik için vekalete 
gönderilmiştir. Proje gelir 
gelmez boruların ferşiyatına 
başlanacak ve t!ornovaJılar 

temiz suya kavuşacaklardır. 

birşey düşünemediler; av ica
babndan başka bir kelime 
bile teleffüz edemediler. 

Nihayet, bir geyik vurul-
du. Vakıa mahir bir avcı 
görünmek istiyen sahte Şark 
prensi ***• bu geyiğe bir 
kurşun atmış idi. Fakat 
geyikte beş kurşun yarası 
vardı. Bunun için geyiği 
hanği kahramanın vurduğu 
meçhul kaldı. 

Av oldukca uzun sürmüş 
11 e dönecekleri sırada artık 
ortalık kararmağa başlamıştı, 

*** doğrusu istenilirse, zevkli 
görünmekle beraber bu 
avdan hatta sıkılıyordu. O, 
prens ile daha sakin daha 
müsaid bir muhidde yalnız 

kalmak, bir iki yeni haber 
daha elde etmek iıtiyordu. 

3 ikinci Teşrin -
DUNYADA 

NELER 
OLUYOR1 

Garip Filozof 
lr.1 merika vatandaşlarıo; 
L:J dan Artür Gerk b• 

sene-1910 danberi-1 1'11111" 

nuevvelde yatağına giriJO' 
ve ilkbaharda kalkıyor. 'llİ 

Köstebekler, ayılar I' 
bütün kış uyumuyor, uy~:
yor ama, yataktan da k~'" 
mıyor. Bunun sebebini ,o• 
ranlara: 

- Sokağa çıkmayınca ~ 
yeri pembe, ve dünyayı dildi 
düz görüyorum!. diyor_oı~ 

Bay Artur Gerk garıp 
filozof! .. 

Talimat 
j:; ransa tap f akültes! ~~ 
Lll lik talimatoamesı111 

tirdi 
6
,.. 

Bu talimatnameye g bl" 
Fransa hududları içinde e1'•• 
lik edecek kadmların ... 
dın olmaları şarttır. . ıo· 

Genç kızlar.- ebelik dıP 
ması verilmiyecek. ~ 

Boşann1a ve evlen 
~·~ eryüzünde en kola1.::: 

şanılan diyar Aaıerl 
da Revo şehridir. ,il!_ 

Barselon bu rekoru ki -,, 
Bu hafta mahkeaıe~ 

kişi baba oğul baş vu if 
lar, karılarından ayrılaıak ıl 
tediklerini söylilyor•ır fj 
derhal ayrılık karaflll1 

yorlar. . b•"' 
Bir saat sonra ayoı d.iJ' 

oğul, kolldında birer k• f'' 
.. noe 

nikih memurunun on dırf 
kıyorlar, nikahlarını k•Y 
yorlar. ~ 

işin garibi, bu bab• , 
varan kadmlar da • 0 ' 

kızdır. 

Çocuklar iç!fl ~ 
N erlinde yeni bıt ;I. 
L:J açıldı: Çocuklar• 

sus otel. • t•~ 
Seyahate çıkmak 1

' 1, ~ 
ler, çocuklarını bu ot•-~ 
rakacaklar. Çocuklar dl 
hassıs ellerde, şef k• 
dikkatla bakılacaklat· ,o&~ 

Bu otele kundaktd•' I' 
lardan 13 yaşına k• 
çocuklar alınıyor. iJt' 
Otomobil 6 ti 
at rekor~~.~ 

. ıt•o'' ~ 
Caraic Ciola ıs 1f""'~ 

sporcu otomobille tJf/ 
~gün Frankfortta Y1 ~/ 
; tecrübede saatta 27 ~ 

·ıe ,. re yapmak suretı ,,,-
otomobil sürat rek0

' 

mıştır. ~ 
Lida da bütün ~ ~? 

rağmen bu soğukl•' ~,ı~ 
lardan akşamla~• lı• ~ 
yan bu avdan ı~e~'~ıı' 
olıun şatoda geçır tı"-J 
du. Bu arzu Lid•Y1 ,,r 
rak *** yi yardıoı• A 
ve prense: . yo ",/ 

Doğrusu.. ded•· ~~ (j_ 
Geceyi öyle bir ye'ı~' 

1. . k' ,.,uo .~ 
me ıyız ı yo ,. bİ' -
çıkaracak kadar 
yatı yaşatabileblll· ıj/ 

*** de : tı' 
- Lida buod• 

Dedi, . 
Lida tekrar : 1 f ,
- Benim şat0~...,.., 

Şıto bizim içio ~,di"'' . 
aşk yuvasıdır ! P"'İ' 

Bunun üzeııo• "' 
( _4t 



3 ikinci Tteırfn 

AAıtlı .... AAAAAA~•••.a•aa•AAAaa•• -~EU~~aaDlı 
1 D O K T O R S R TAYYARE sineması TE\~~fN 

iM ~ k. Uğ ıı BUGÜN e .,,ev l ur S Dört seneden beri beklenen dünyanın biricik komiği 
Aı.ı , BUGÜN ti - it ! Cbarles Chaplin ŞARLO nun 

d•tı ın Türk atlılarile. İslim ordularına e . . BiRiNCi SINIF • =.• A • z l 
e en SeJAhiddini E b h • _.. ~ ÇlJdı. yyu ı açlı ordulara na- .. Dahılı hastalıklar mütehassısı ! et STl aman ar • s ı• = 41 Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hasta- D f!l ı 
l' 8 ıp muharebeleri >t ti larını her sabah saat d~!ı:uza kadar ve öğleden sonra D ~ isimli ilk sözlü ve şarkılı büyük ko,medisi 

1 ~ . tirkçe sözlü şaheserler şaheseri. )+ 4 birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. D 1 E FıATLAR: 30 40 50 KUR USTUR 
111C:e teferrua- tana kadar bize göstermekte >+ 41 Muayenehanesi: Beyler sokağı bay Memduhun labo- I> E -

ve isbat etmektedir. "& ti ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenebanesinda. _. ı et . SEAN~ SAATLARI 1 
Rejisör: Sesil 8. de Mille ti [Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, za- D IE Seans saa.tlerı: Hergu~ 15: 11 - ~~ - 21,15. Cumar-

: 3 41 yifJik kalb hastalıkları mide barsak böbrek hastalıklarım. a tesı ve pazar gunlerı 13te ılave seans 

ırı~tis. ~· akşamları ~!1~ de Cumartesi tenzilatlı 't> 1 ~········ .. ••ı••····~ ı llltı• EBBS~~t!j~~~~fGlm~~~8~~00~~~~EBB 
nesı ve Pazar gunu umuma 1 de başlar u. 8' · · 5 f M h J • k h • ı • •• •d ' ~~~~l=~~~~~i .. ırıncı iDi :ta assıs • ımmm•• mmm zmır a vecı erıne muj e "r k t .Dr. Demır Alı ; Güzin ~ Bir müddettenberi piyasada bulamadığınız kahveler için 

1( 08 op gÖSte • k• 1 KAMÇI OuLU '1 . . ~ özel olarak yapılan Bebe ve Başar marka Paket Bisküvit-rlr 1 Cilt T "] h t ijElbıse boya ve tenıız-~ lerini tekrar piyasaya çıkardık. Sayın lzmir halkının rağbe· 

1 ki I kt 'k eme evı tını azanan e e ve aşar mar a a et ıs uvıt erı guze ve enasu as a- ı J • ! .. k B b B k P k a· k'' . ı . .. ı 

l . 
I. 

1 J • ).\() 
. 1 ~ 

L o P.rıolf.N ~Y11 1 L 111 - ---...ı· 
n l!Ol(Tl~I 1 

l\}%LERiN ·MUHAFAZASI ANCAK 
~ « PERFA PUNKTUELL » 
~~ ~tblarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 
t 0~''~1eri ve güneş gözlükleri İzmir l<.emeraltı 
'eh altında Nafız Gözgördıiren saat ve gözlük 

'•unuz. 

~~*****~*~~~*~~*****~ 
DOKTOR & 

il A. Kemal !f onay = 
akteriyolog ve bulaşık, sal.stırı ~ 
~ hastalıklar mütehassısı )t 

l ~'-•be istasyonu karııaındaki Dibek sokak başın- & 
~ :1ı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 
l~~ •t 6 ya kadar hastalarını kabul eder 
~~t ~•t eden hastalara yapılması liıımgeleıı sair t( 
t.: )'P"t tnikroıkopik muayeneleri ile veremli basta- t( 
~ tı:ı 1 l'Qasına cevaz görülen Pnomotorakı muayene- )4 

111tazaman yapılır. Telefon: 4115 )t 
.~~~~~m~~M 

~~~m•••~m~~m~~ 

llUSEYIN KAYIN ~ 
y Zarif, temiz, ucuz nıobilye evi ~ 
eiılelc ~ 

ve yatak odaları fevkalade kurulanmış ~ 

P.1cıh , kerestelerden yapılır ~ 
telıf ölçü üzerine siparişier kabul edilir. n 

ŞekerciJerde numara 26 ~ 

~~~-g;~~kiş;;r-~ 
Türk Hava Kurumu 

~i11 1. Na On 
~ ~I) . olnıak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
~~ d lnden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 

\·~ 0j kendinize hizmet etmit olursunuz. Mütterilere 
\~ t.tJ,t llıak üzere günde on ve haftada elli kuruı tak
,, k •atılır. Zengin kişesi birçok vatandaılari zengin 
~te:~•r .. vermiştir. 

· liukumet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 
ZENGiN KIŞESI 

~ ""''"''""""" ........ - . sao .... 

l'§ıyaka EGE sineması 1 
lo 8· 1'eıri~ Cumadan itibaren 2 ıaheser birden i 
tt~•n Türkç! .;,,~!!!,1!:!.nun ölmez ueıi 1 
~ 'Yanlar: Fredric March - Cbarles Laughton 1 
~Gökyüzü ateşler içinde ' 
bfi~~~· 
ç_ lJLIYELEI{ : Birinci 25, ikinci 15 kr. 

't•nıba ve Pertembe Birinci 15. ikinzi 10 kr. 
~ .... """ ........... ~ 

ı arı ve e e rı 1 · · · · · b' k" · ı 'd' ş k ·ı d 
. t~ . a :ısı disiiler, paltolar, ş'apka Yapım yeri : iki çeşmelik caddesi asmalı 

d • • Her nevi kostumlar par· ı zmmmızın en ıyı ıs uvıt erı ır. e ercı er en arayınız. 

İzmır - Bırıncı beyler so• 1 1 • ki' •. 1.. 1 mescit cami karşısında 17 4No,da 
kağı Elbamra Sineması ar ıpe ı yun u rop ar son . B' k" . . 

k d N . 55 derece itina ile buharla te- Dervım ıs uvıt yapım yerı: 
ar asın a o. . ~ 1 ı ·ı At · ı · b .. ") · smaı amer. Telefon: 3479 mız enır, oyanır, utu enı•'. ___ _ 

-- Doktor -~ıG;~r:.
13

::::_ BES DAKİKADA 
Saib Saffet Kaşıkçıoğlu zaman hastalarını kabul eder. Tane·si beş kuruş 

Öğlen saa~ 12.=:,14 ve ak.c 1 ikinci Beyler soHak fıı ın 
şam on [yediden sonra her ittisalinde No. 64 Fotoğrafınızı çektirmek istiyorsanız Kemeraltında bükümet 

karşısında 34 numaradaki 

.. 
40 renk üzerine Kız markalı "Arti,, kvmaş boyası 15 kuruştur 

Satış yeri: 9 EYLÜL Baharat deposu 
Telefon 3882 

HUSUSi 

Şifa Balık Y aiı 
Şerbet gibidir. Gıda kudreti emsalinden çok yükıektır.:Alırken 

HUŞUSI 

Şifa Balık Yaiı 
Etiketine dikkat ediniz. Bu etiket temizlik ve 

safiretin garaatisidir 

Türk f otoğrafhanesine 
Müracaat ediniz, '~ten, sür'atten ve bu ucuzluktan çok 

memnun kalacaksınız ... 

Foto Sülevn1an ve Kadri 
J 

TERzı mehmet z ki 
Kemeraltında Hükümet karş~sında numara 24 

Hiç bir yerde şubesi yoktur -----
Çıkmaz kokuları, tuhafiye evi 

~ı. Akagündüz ye Niyazi Çabuk 
BALCILAR NUMARA - 145. 

-Yüzünüzde çil~var diye merak etmeyi!' _çj!__kıremlerimiz 
f geldC Me~ları sevindi.!~eğe başla~-~ .. - Her türlü zevkinizi1 
okşayacak.1.kolonyalar da vardır. 

--========c::========~-~============-=-~,-~---~~= c ~----

. Milyonlara doğru 
Evet milyonlar 

sözü larbk yalnız 
romanlarda ve ma
sallarda geçiyor. 
Fakak bu peri hi
kayelerinin içinde 
dolaşan milyonların 
bu zemandada bir 
hakikat olması 

mümkün olabiliyor. 1 
işte Keçecilerdeki 
(Milyonlar gişesi) 
bir vatandaşımıza 
(200000) lira ka~ 
zandırmakla hali 
bir rüyayı tatlı bir 
hakikate kalbetmiş
tir. 

Yeni tertip 22 
inci tayyare bile
tinizi (14741) nu· 
maralı büyük ikra- ~ 
miyeyi kazandıran uğurlu Milyonlar ki~e~in,den ~lınıı ... 

Hariçten sipariş vukuunda biletler sür ate go0derdır. Keçeciler cadd~si 134 No. bay HAYRI AKD LEK 
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Vicdansız ço
cuğunu boğdu 
Arkadaşı da kuma 

gön1dü 
Dün Turan fabrikası civa

rındaki deniz kenarında iki 
gün evvel doğmuş bir kız 
çocuğunun cesedi bulunmuş 
ve tühkikata zabıta el koy· 
muştur. 

Yapılan tahkikatta Turan· 
da Menemen caddesinde 
120 numaralı evde oturan 
30 yaşlarında Şerif enin beş 

gün evvel zancılanarak bu 
çocuğu doğurduğu ve bera-
ber oturdukları arkadaşile 

birlikte boğarak geceleyin 

deniz kenarındaki kumluğa 

gömdükleri anlaşılmıştır. 
Şerife çocuğu Konyalı 

Mustafa namında birisile 
teması neticesi gayri meşru 

olarak kazandığanı söylemiş· 
tir. Zabıta Mustafayı aramış· 
sa da bulamamıştır. 

F afrikada çalışan bu iki 
kadın birhirJerile alakalı 
oldukları tesbi t edilmiştir. 

Şerife yakalandığı zaman 
ifadesinde deniz kenarında 

gezerkeo sancılanarak çocu· 
ğu orada doğurduğunu ve 

diri diri kuma gömdüğünü 
söylemişse de sıkı bir istic
vab neticesinde hakikatı 
itiraf etmiştir. 

Dört gün evvel işten gel
dim ve anide sancılanarak 

çocuğu doğurdum bu baba
sız çocuk mahaJlede dediko-

du olacak ve namusum pa
yemal olacağından çocuğu 

buğduk ben kendimi bilmi
yordum Şefika çocuğu götü· 
rüb kuma gömmüştür. De
miştir. 

Her iki vicdansız kanunun 
pençesine teslim edilmiş-
lerdir. 

Ergenekonlu 
Gençler idare heyetini 

seçtiler 
Ergenekonlu gençler yeni 

idare hey'etini seçmişlerdir. 

Başkanlığa Fehmi Ôğe, Ge
nel sekreterliğe Sıtkı Tan, 
veznedarlığa Ali Maksut 
Haskök. Ahmet Asena, Mur· 
hasi Mes'ul, Mümtaz Uygun 
üyeliklere ayrılmıştır. 

Pamuk 
Hakkında 

lktısad Vekaleti Ege mın
takasında ekilen pamuk mik
tarı ve kullanılan pamuk to
humları hakkında malümat 
istemiştir. 

Dünkü borsa 
haberleri 

Çuval Cinsi Fıah 
1182 Üzüm 7,50-21 
1080 incir 7,25-16 
2160 Buğday 4,25-5,625 

50 Arpa 3,625-3,75 
458 Pamuk 46-46,50 

1480 Halamnt 310-470 

( llaJkaa Seıl ' 

Asiler Humahes Madridi 
muharebeden sonra aldı 

_____________ ...... 00 ...... ___________ _ 

Hükumetçiler de asiler ~e kendi muvaff aki
vetlerinden bahsediyor. Asiler iki şehir aldılar 

Madrid 2 - Hükiimetçilerin tayyareler büyük bir faaliyet göstermektedirler. Bu tayya· 
reler Toledonun şimalinde Erkalun'B ve Salamankı bombardıman etmişlerdir. Asilerin beş 
tayyaresini tahrib etmişlerdir. Bir tayyaresi Tole 1o civarında asileri nakleden bir tayyareyi 
de berhava etmişlerdir. A4Jilerin yaptıkları son hübumları da tarddetmişlerdir. 

Frontera 2 - Nasyonalistlerin üç aolu Torrejone hareket ederek Madridin cenubi gar
bisinde 10 kilometre ilerlemişlerdir. Bu kuvvetle Humabes Madridi ve Parlayı şiddetli bir 
muharebeden sonra zaptetmişlerdi~. Komünistler 130 ölü ve birçok esir bırakmışlardır. 

Atatürk'ün nutku ve İstan
bul ~azeteleri 

htaobul, 2 - Atatürk'ün Kamutayın açıhşmdaki tarihi 
hitabelerini tahlil eden gazeteler, bu mühim nutku dehanın 
çok açık ve samimi bir ifadesi olarak tavsif ediyorlar. İsmail 
Müştak Cumuriyette diyor ki : 

" Atatürk bugün millet kürsüsünde tıpkı bir güneşti. 
Düşüncede birlik, yürümede birlik, çalışmada birlik, kanaatta 
birlik nihayet.. Emel ve hedefte birlik. 

Bunun ne kadaır verimli bir fazilet, nasıl bulunamaz bir 
saadet olduğunu anlayabilmek için dünyanın endişe, korku, 
ıztırab hatta fecaat, kan dolu manzarasına bakmak kafidir.,, 

Muharrir makalesini şöyle bitiriyor : 
- Ne mutlu baş nda bir Atatütkü olana ... 
Ahmed Emin Tanda hararetle nutkun ehemmiyetini teba

rüz ettirmektedir. 

Kan 2ütme davalarına 
nihavet verilecek 

İstanbul 2 - Memleketin bazı taraflarında hali devam 
etmekte olduğu görülen kan giltme davalarının önüne geç
mek maksadile, ayrı ve yeni bir kanun layihası hazırlanarak 
Meclise verilmiştir. Bu layihaya göre kan gütme sebebile 
işlenilen katillerin failJeri hakkında cezadan başka ayrıca 
teb•it ve sürgün gibi cezalar da tatbik edilecektir. 

Madridde ölen kadın ve 
çocuklar 

• I 

Madrid 2 -Asi tayyareler tarafmdan yapılan son bom-
bardımanda 184 kişi ölmüştür. Bunların çoğu kadın ve 
çocuktur. 

Hayatııı ucuzlatılması için 
İstanbul 2 - Hayatın ucuzlaması için, ithalat ta hüku

metin kontrolü altına alınacaktır. Bu hususta yeni kanun 
layihaları harırlanmaktadır. 

Müddeiumumilerin selahiyeti 
~enişlivecek 

İstanbul 2 - Vekiller heyetinin lüzum göreceği yerlerde, 
müddeiumumilerin tevkif gibi, bazı selahiyetleri genişletile
cek ve duruşmaların kısaltılması için istisnai hükümler ka
bul olunacaktır. Bu husustaki kararname yakında çıkacaktır. 
OOC:>OCllOOOOC:X>OOOC:>ocı~OOC:>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Ukravna sev- 1 

var tivatroları 
Ukrayna Sovyct Cumuri

yeti içinde 36 seyyar tiyatro 

çalışmaktadır. 25 ila 40 ar

tisten mürekkep olan bu ti

yatro heyetleri, mevsim es

nasında köy ve kolkhozları 

dolaşmakta ve ora klüple

rinde müteaddit temsiller 

vermektedir. Geçen mevsim 
içinde Sovyet Ukrayna sey-

yar tiyatrolarının bu terbiye· 
vi temsillerinde 1 milyon ki· 

şiden fazla seyirci bulunmuş· 
tur. 

Yaşasın 
Atatürk 

- Baştarafı 1 incide 
hülyası ile çırpınırlarken yeni 
Türkiyenin ana vatandan 
toprak parçalarının ayrılma-
sına tahammül edeceğini 
zannetmek Türklerin vatan
perverliği hakkında iyi bir 
fikir peyda etmemek de· 
mektir. 

Biz Türkler bu aziz rüya
mızı da bir gün hakikat 
yapacak büyük şefimiz için 
bugün yalnız (Yaşasın Ata
türk ) parolasını ağzımızda 
dolaştırıyoruz ve bu " Her 
şey olacak ,, demektir. 

SIRRI SANLı 

Musolini'nin 
son nutku 
-Baştarafı 1 incide

patacak mahiyettedir. 
Alman gazetelerinin ver• 

diğı malümata göre, ltalya 
dış işleri bakanı Kont Ciya· 
no logiltere dış bakanı Eden· 
le görüşmek için bir fırsat 
beklemektedir. 

Deyli meyi gazetesi de 
"lngiltere ile Almanya ve 
ltalya arasında bir anlaşma 
muhakkak lizımdır. Eğer 
böyle bir anlaşma· yapılmaz
sa bu medeniyet için bir fe
lakettir.,, Demektedir. 

Mussolininin Macarista-
nın vaziyetinin değişmeıi 

hakkındaki sözleri Macar 
siyasi mebafilini çok mem
nun etmiştir. 

Fransız gazeteleri Musso
linin nutkundan çekinğen bir 
eda ile bahsetmektedirler. 

Almanyadaki bütün rad
yo istasyonJarı Mussolininin 
nutkunu neşretmişlerdir. Hiç 
bir ecncb. devlet şefi tara
fından verilen nutuk şimdiye 
kadar Almanyada bu şekilde 
neşredilmemişti. Bu vaziyet 
de Bertin ile Roma arasın
daki sıkı anlaşmayı göster
mektedir. 

Eko dö Pari gazetesi, bu 
nutkundan sonra Roma pro
tokolu devletleri ile küçük 
antand devletleri arasanda 
bir anlaşma yapılamıyacağıuı 
söylemektedirler. 

Mussoliuinin nutkundaki 
." lngil~erenin yolunu kesmek 
ve onunla çarpışmak akla 
gelmez.. Fakat haklarının 
boğulmasına da hırihi Roma 
razı olmaz ,, şeklindeki söz
leri lngiltereyi çok meşğul 
etmektedir. - .. .,. _ 
İnv:iliz kralı 

evleniyor mu? 
---~11rıe---

Amerika radyolarının 
verdiği garib bir haber 

Amerika radyolarının ver
diği bir havadis lngiltereyi 
hayrette bırakmıştır. 

lngiliz kralı sekizinci Ed
vardın önümüzdeki Haziran
da misters Ernest Simpsonla 

evlenecektir. Misters ""uzun 
zamandan beri lngilterede 

DÜNYA POLITIKA$1: 

8 milyon süngü ve sulb 
ı-.ıı ussolini son nutuklarından birinde 1tı1~:f 
IUıLf olan arzusunu anlatınıf bütün dilnyaya Gll 8 

rak sulh ve dostluk istemiş, ıtalyanın sulh arzU1111 

yon süngüye dayandığını anlatmıştı. 'lif· 

li:ıll ir devletin zayıf bulunması harbı doğurıb• l 
1.:.1 o devlet kuvvetli komşularının iştihasıuı c~ 

o komşular arasında bu lokmayı yutmak için bit tli b 
uyanabilir .. Bu itibarla bir devletin silahlı ve k.'.''' yetti 
ması sulh yolunda bir muvaffakiyet sayılabıbr· ~ 
silahlanmak kendi yurdunu müdafaa ve sulhu ko ~ 
yesine matuf bulunsun.. Silahlanmanın bir impar•~~ 
mak ve tecavüz niyetini tahakkuk ettirmek ıaye 
sulhu koruvacak değil yıkacak mahiyettedir. 

0 
n~ı ussolini son nutkunda ltalyan faşizminin ~~,,. 
11..W rioi ltalyan imparatorluğunu korumağa . . 

1
, 

söyledikten sonra kendi damadı olan ltalya barıCI 
111 

Almanyada Hitlerle Ye Alman devlet adamlariJe te 
bulunmuştur. tel•' 

mom ki faşit devletin konuıub anlaştıkları oıd~~y• 
11 W sulhu koruyacak mahiyette ise bütün o• 
kavuşmuş demektir. Aksi taktirde dünya sulhu ıeji 
kede demektir. Bu temasların ne netice ,erece 
kat'i şekilde anlaşllamamıştır. 

1
•1 4'1 

poL11" rv-
ooooooooooooooooo.>00oooe>e>0eoot>0c:M>aı0000C.OO~ 

Oğlunun idamıİıı kızının oJ 
kômiyetini istiyen a~~ 

· b' ld' '" ıÇI Belgradan Zaklopaç köyün· bu suıkasdı ı 1e oO' 
den Jifko Yangoviçin katlin- leri baltayılda koY;, ili 
den dolayı maznun olan Saviç ğını, kııınıo da b~ ı 
adlı bir gencin aleyhinde raber yattığını, bı~ pl",,1 
dinlenilen şahidlerin ifadeleri evvel kızı tar.af.ıD~ ·.,il r ... 
kuvvetli olmakla beraber hazır edilen ıkı k~j)I 
suçlu aleyhinde baıka bir ceresinde iki el 11 ~ 
delil dahi olmadığından mah- lannı söyliyerek •kJf 
keme beraetine karar vere- bulunmuştur, .Bu f~ 1. 
ceği sırada salona suçlunun zerine dinleoıleD bit ;Jİ 
anası girdi. de Lubiçe aleyhinde 111~ 

- SaYiçi ben doğurdum. vet olmakla berabe~tl 
Öz oğlumdur. Yankoviçi 3000 umumi bazır)aoDJ• 011• 
bin dinar için öldürdü. Gör· yeni bir cinayeti• a~ 
düm, cinayet gözümün önün- mek üzere mıbkeOI f1'' 
de oldu, oğlumun idamını kızın gayri mu~ i · 
isterimi dedi. müddet için b•P1111

d• 
Bunun üzerine mahkeme ve böyle bir karar d 

Saviçi müebbet köreğe mah· kızı hapishaneye ~6: 
kum etti. Bir kaç gün sonra Bu vak'a üıeflD 1, ~ ..... 
Darinke adlı olan bu kadın köylü ıefkatsıı 1 ·ıaoıD 
müddeiumumiliğe müracaat bir boykot 1 • bit 
ederek kızı Lübiçanın kendi· vererek Darink• ıle 
sine suikasd hazırladığını, konuşmamıılardı~ .......................................... ,,;• . ,.,. 

General Fr~~~ 
- Baştarafı 1 inci yüzde-· ki~ 

bulunan bütün İspanyol şehir· - Seneler far . rP'f,_, I 
lerindeki halkın dört gözle diplomatları keodı et~ _J 
benim askerlerimi bekledik- menfaatlerini düt

60 ıı•td"'J 
!erine emınım. Askeri vazi· letlerarası siyasete 11 ~ 
tin bir takım icabları, onların makta veyahut bd~od' t' 
kurtulmasını geciktirmektedir. diplomasi platforOJ Jı,İ il ~ 
Allaha şükür, o gün yaklaş- makta idiler. Halb~ i, ~ 

b. oıas•• o'j 
maktadır. Ve yakında bütün ya, büyük ır ttir fi ·~L 
ispanya rahat bir nefes ala· yük bir memleke ,,

1 
bl ~ 

rak, yarasını sracak ve ser· bugün de yapac~011o ~ 
best şerefli ve yeni bir vazifeler vardır. e 
ispanya devleti kurmağa ananeleri vardır " ,;: 
girişecektir. milletin anasıdır· 6~":J 

- Bu yeni devletin kuru· Onun da düoY• l"e '~~ 
luşundan sonra ispanya, Av- menfaatları ~ardır b•oı_,i d,t' 
rupa siyasetinde mühim bir vaziyetindekı :-~~ 
rol oynıyacak mı? Bu yeni gün geçtikçe, ar ~ 
devletin komşularına karşı Her ne kadar, 11•'' ~ 

. . •• ~ti ılıl' 
güdeceği siyeset ne olacak· roücadeleleru~ııı, trP' ,t"'_k 
tır?. zan içine iohıs 1 r e 1 t~.) 

._..,..,...... • • • h .... - de lspanyanıo gell ot"'I 
dikkata çarpan bir Ameıika- b" -k bir rol '/do 

uyu · dur 
lıdır. Mis bu yaz kral Edvar- me'lkiinde bu ua. 
dın Akdeniz seyahatinde etmektedir . ."...~,..ıl 
kendisine refakat etmiştir. -- ,.Pr 

Bu seyahatten döndükkten Şaht•D ~IJ ~·' 
sonra Misters Simpsonu o· 
casıodan ayırmak için mah- ) cıet · ·' e e -. b·ır •"~" kemeye müracaat etmiş belki ,oı·. 
Amerikada bu şayıanın çık- Postahanede l•Y'as sf ti 
masına sebeb olmuştur. çarparak parça ııaI•lloı 

Bu heber lngilterede bü- Şahin dün ~· 
yük bir akis doğurmuştur. tevkif edil111i1tır· 

' 
Her av bircok vatandasları bü (Saa Jet~ kişesinden veni tertip piyanko bile~:~ •• k b• t k d al ) .., t Basmahane Çorak kapı kar . ,.. YU lr Serve e aVUŞ Ur&D 8 magı UDU IDBYIDIZe Bay Haıan Tahıin Telefoo· 


