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Mussolininin parlak sözleri 
memnuniyetsizlik içinde buna 
lan Italyayı avutmakta imişi 

-- ..OO••~------~---------

~iussolini Bitlerle yaoacağı anlaşmadan zararlı 
çıkacaktır. Asri Sezarın dili çözülmüş! 

-..... --. ...... .....---
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Mussolininin Hitlerle anlaşması bir suvarinin atile ~nla!~~·• 
benziyor ama, bu iıde Mussolini her halde suvan degıldirl. 

Moskova 4 - Mu1&olini- Tehdidklr mahiyetine rai· 

Bükreş 3 - Balkan an
tantına dahil devletler erka
nı harbiye reisleri ilk içti
malarinı bugün yapmışlardır. 

içtimada dört devlet er
kanı harbiye reisleri ve as
keri heyetler bulunmuştur. 
Yunan erkanı harbiye reisi· 
nin müşahid sıfatile bulun
duğu bir gazete yazmaktadır: 

Türkiye erkinıharbiye rei
si Mareşal Fevzi Çakmak, 
bugün Romanya kralı Karol 
tarafından kabul edilmiş ve 
Mareşal kralla uzun müddet 
görüşmüştür. Kral Karol mü
teakiben Yugoslavya erkinı
harbiye reisi general Iliç ve 
Yunanistan erkanıharbiye 
reisi general Papagosu hu· 
zura kabul eylemiştir. 

nin :nutkunu tahlil eden men Mussolininin dış ıiy-
lzvestiye gazetesi diyor ki : hakkındaki beyanata ltalya· 

- Bu nutuk ltalyan milleti· nın beynelmilel vaziyetin}~ 
nin büyük kütleleri arasında sağlamlaşmış oldufıunu de~ 
gittikce artan memnuniyet- fakat bilikiı bu memleketin 
sizliği tatmin etmek için gitgide ziyadeleşen yalnızh· 
söylenmiştir. Bu itibarla o ğıua bir delil teşkil etme~-
nutkun taarruzkir tonu biç tedir. Mu1&olioi, Macar tadil· 
kimseyi kurtaramıyacaktır. - Sonu 4 incide -

HALKIN SESi HAKKIN~SESiDiR --------0000 
Herkes soruyor? 

r;a eçen hafta .. yerinde bir şikayet " bqbğı a~~nda ~· 
..::.1 sütunlarda Bulvar şirketi garının mlistecırı 

Karaca'nın geçen Kanunevvel kararına muğayır olarak bele
diyenin bazı hanlarda otobiialerin konakla~aıın~ ~llnale 
ettiğini yazmııtık. Belediye reisinin nazarı dıkkaünı c~lbet• 
miş olmalı ki bir senedenberi bir tn~lii fe~ .~~yetiDdea 
çıkamıyan talimatnamenin çıkmasına emır verıldıgı memaa· 
niyetle haber ahnmıı ise de viliyet makamının gerek yol· 
cular ve gerek şoförler ve g~rek otobiisle~in muayene Ye 
idarelerinin tanzimi bakkındakı bet maddelık karannm tat• 
bik mevkiine konması için bütiin otobüslerin bir arada 
bulundurulması icab etmektedir. 

Gerek yolcuların yağmur albnda saatlarca ayn ayn .ha•· 

BELEDİYE ~1ECLİSİ 

larda bekledilmeıi ve gerek yeni belediye nizamname11 ma· 
cibince bu bapta ittihazı icabeden tedbirlerin yerine getiril· 
mesi için belediyece ne yapıldığı aldığımız müteaddid m~k: 
tublarla sorulmaktadır. Gerek belediyenin ve gerek bu gıbı 
halkın bayati meselelerinde her zaman büyük bir alika Ye 
hassasiyet gösteren vilayet makamının tekrar dikkat 16zll 
önüne kaymağı amme hukuku namına lüzumlu g6rdlk. 

Şehir meclisi bugün saat 
16,30 da ikinci toplantısını 

yapacaktır. 

muştur. Bu mürettep dava 
bu hafta Filibe ayalet mah
kemesinde görlilmiyc başlı· 
yacaktır, 

Halk sabırsızlıkla bu işin hallini bekliyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



S ikinci Teırin --

Tekin 
l b ·ı k · ? OLUYOR 7 hurtu a l ece ffll • u Londrada hala pet~ Mezarlıiın bir şehir halkını 

titretmiş esrarı! •• 
~ ..... ~ 

.. _ Dünkü sayıdan devam -

•• k•• ••k lambası kullanan t~~ 
Rif kahramanı meşhur Abdülkerimin uçu ondrada temiz dır~ 

1 •ht•ıA1• dikmekle maruf 
0 

~ Filhakika oradakilerin uğ· 
radıkları bu emsalsiz kor· 
kupta nabemhal değildi. 
Çünkü "iyi saatta olsunlar" 

' diye e asen şeytani kuvvet· 
lerin şerrinden muhafaza 
endişesini gösteren bir isimle 
yadedilen bu mezarlık, ka· 
saba halkı nazarında cinler
le şeytanların cevlangihı 
idi. Güya orada geceleri 
erkekli, dişili hayaletler el 
ele oynarlar, fenerler yanar, 
çalğılar çalınır, şarkılar çağrı· 
lır, mezarlık baştan başa 
inim inim inlermiş. 

Kadınlar çocuklarını bu 
mezarlığm ismile korkutur· 
lar, koca. karılar beddua ede· 
cekleri zaman " loşaallah son 
nefesin çıkar çıkmaz iyi 
saatte ol!unlar mezarlığına 
gömülürsün ! 11 Diye söyle· 
nirlerdi. Yani halk indinde 
öldükten sonra bu mezarlığa 
defnedilmekten daha büyük 
uhrevi bir musibet tasavvur 
edilemezdi. 

Hepimizin gözleri, maiyet 
memurunun dudaklarına çev· 
rilmişti. isminin zikri bile 
tüyleri ürperten bu mezarlı· 
ğa gidip gelmiye cesaret 
edebilecek miydi ? Yoksa 
deminki meydan okuması bir 
bloftan mı. ibaretti? 

Hacı, bir meşe odununun 
ucunu keserle iyice sivriltti. 
Üstüne çakının ucile imzasını 
hakketti. Bay ( ... ) bu kazığı 
o saatte yani karlı, fırtınalı 
gecenin zifiri karanhkda 
şehrin kıyısındaki 11 iyi saatte 
olsunlar" mezarlığına götüre· 
cek ve yere çaktıktan sonra 
geri dönüb gelecek. O gece 
hep bir arada geçirilerek 
sabahleyin kazığın keşfine 
gidilecekti. 

Bay ( ... ) kalın paltosunu 
üzerine muşambasını giydi, 
tiftik çorabının üstüne laıtik 
çizmesini çekti, kafasını boy
nunu deve tüyü bir Laz baş
lığıyle sardıktan ve nihayet 
büyük çapta bir brovnik 
tabancasının makanizmasını 

muayene ettikten sonra ma· 
hud kazığı hamilen gec'!nin 
karanlıklarına daldı. 

Mezarlık, bulunduğumuz 
eve 20 dakikalık bir mesa
fede kaindi. Nihayet bir saat 
zarfında genç maiyet memu· 
runun geri dönmesi lazım 
geliyordu. Fakat saatler ge· 
çiyo , bay ( ... ) bir türlü av· 
det etmiyordu. Cin, peri hü
rafelerine itimadım olmadığı 

halde benim bile kalbime müb 
hem bir korku girmişti. 

Hacı ( ... ) ise maiyet me-
- • ' ' 1 - ---·' -

- Evet, dedi; bu mezar
lığa ne zaman isterseniz yalnız 
başıma gitmiye hazmm! .. 

bir gençle iddiaye girişerek 
ölümüne sebep olduğuna bin 
kere pişmanlık getiriyordu. 

Bu umulmaz cür'et odada
kilere öyle büyük bir hay
ret ve heyecan vermişti ki, 
hepsinin gözleri faltaşı gibi 
açılmış, kimse de söz söyli
yecek mecal kalmamıştı. 

Hacı ( .•. ) muhatabına acı
yor gibi hüzünle bakarak 
dedi ki: 
-Ben kat'iyetle söyliyorum ki 
gece vaktı bu mezarlığa 
giden sağ semlamet dönmez. 
Bu iddiadan vazgeç, çünkü 
gençliğine yazık olacak 
ovJadt .. 

Diğerleri de ( ... ) mütala
asına iştirak ettiler. Fakat 
( ... ) iddiasında israr ve bunu 
isbat etmeği bir izzetinefs 
meselesi tele kki etti. Arzu
sunu kabulden başka çare 
bulunamadı ve nihayet bay 
( ... ) ın mezarlığa sehayat 
porogramı şu suretle karar
Jaştıraldı : 

Hep bir arada mezarlığın 

keşfine çıkılmasını taklif et· 
tim. Hepsinin ciğerleri titre· 
yerek bu teşebbüsün ölümle 
neticeleneceğini fsöylediler. 
Fakat kimsesiz ~e münevver 
bir genci meş'um bir mezar
lığın meçhuliyeti içinde ter
kedemezdim. Kasaba halkı-
nıo mukadderatında mes'ul 
bir hükumet reisi ve inzibat 
amiri sıfatile onu arayıp 

bulmalıydım. Şehirde mevcud 
bilumum kuvayi müslihayı 
derhal cemederek mezarlığı 
abJoka altına aldım ve dört 
koldan taharriyata giriştim. 

Benim bu teşebbüsüm ge · 
ce yarısı bütün şehirde elek· 
trik süratile yayılmış, herkes 
çıldırdığıma, başlarına büyük 
bir bela getireceğime hük
mederek bana linet okuma
ya koyulmuşlardı. 

(Sonu Yarın) 

Enver paşa-
nın casusu 
-18- YAZAN:** 

Bu garib fikir size nereden geldi böyle? 
Bu ve bunu takib eden bir 

iki ziyafette *** Alman baş
vekili Kiderlen Nahter, ge
neral Fon Moltkenin oğlunu, 
Prusya hükumetleri erkanın
dan birçok asalet erbabını 
tanıdı. 

*** mükemmel Almanca 
biliyordu. Bu da kolayca 

dost kazanmasına sebeb olu
yordu. 

Almanyada asilz11deler için 
tahrsil ve bilhassa askeri tah
sil tabii bir mecburiyet idi. 
Buna rağmen, hepsinde körü 
körüne bir itaat hissi hi
kimdi ! 

***• iki hafta kadar ken· 

ogv lu ve son spanya 1 1 a 1 bir kadın terzi geceleri.~: 
d k ı k ı t lesinin siyasi önderi, imamı ld - ·dd' ·ı dıkif Hayli oluyor ki Madrid· ırma yo.u?a oyu mu! ur. halı o uıu ı ıası e dit• 

den ispanyanın Fas muıtem- 192~ tarıhıod~ isli°!. hu~{i- ve] başkumandanı sıfatlarını lerini IAmba ile dik~e.kte 1.-
lekesine milyonlar akıyordu. metlen kongresınde lslam haizdir. Haddinden fazla tibZ 

0 
ot• 

Bu Paralar general Franko mem'eketleri I lamların.dır ". Kendisi ayni zamanda ma- bu kadın müşterilerini ıııt''eyeO 
f b. k t 1 kla bera nun etmek için icleri ka 1 

: .. 
ordusunun aleyhine bir ihti· düsturunu kabul ettıklerı ru ır avu a o ma • .,, k İIO"', 

la 
... 
1 
çıkarmak ·ıçin gönderili· zaman Faslılar da 11Fas Faı· her Fasın kadısıdır. Bu kabi· çıraklarına vermeme !dai bit 

k ledir ki vaktile Faıtaki Is- Kadının evini çok iptı b· 
Yordu. Fakat Madrid büku· lılarındır " misakını arar- d b.. cekı'lde tenvir etmesini, f~r· 

l 1 d Panyol or usuna ucum .,, "11 
metinin Fastaki adanılan bu aştırmış ar ı. . . . . rin haysiyetine uygun •do• 

B d R f k b ı n etmiş ve bu orduyu denize k ı 
parayı yerine sarfa muvaffak u üstur 1 a ı es~nı miyen belediye terzi 'k et· 
olamadılar. düsturu olmuştu. Hatta sıya- dökmüştü. hususi bir tarife tatbı 

d l k 1 l Unutmıyalım ki Rifliler bir . Madrid hükumeti ıimali Fasta sal ön er o ara spanyo meğe karar vermiştır. 
bu mRksada parasız muvaffak düşmanlığı ile m.a~uf ol~n taraftan İspanyollarla uğra- Telif hakkı •"' 

Abd ık · ·1 mış şırken ayni zamanda Fran- b y " 
olmaktadır. Zira Rif kabilesi ü erım aı esını ıeç • d d ın ı'r Macar kızı, p',rı'•• 

k. b .. F t k' A b sanın Reynyon a asın a ~ 
bunu gönüllü olarak yapma- lerdi ı, ugun aş a ı ra.. k Yolanad Foldes •·•· 

d d Abd 1 bütün efrad ailesi ve büyü 0 .. ğa hazırlanmıştır. ihti~il~ni i .. a~.e e _en u • bd lk · · te, Balık tutan kedi 'u"o'• 
Riflilerin Fası ecnebilerden kerımıo kuçuk oglu Mehmet oğlu ile oturan A U erımın g-ında bir sene otur .,'a.ı·. 

d. B d F kurtarılması için dahi çalış· 11 
kurtarmak, idaresini de müs- Abdülkerim ır. u a. am '.· memleketine dönünce, . 51·ısıD 

d 1 d b k• Fransız hükumeti k - ı takil bir Arab hükumeti ola· sın en şirin bel e erın en ı- ma •. a, . . bb" 1 hk tutan kedi so agı,, esef 
rak ilin etmek hususundaki ri olan Melilada oturuyor, nezdınde tesırlı teşe us er bir eser yazıyor. Bu k•j'' 

~=~~e;;i:·~~a:du~b~uk.~1::,~~k- ~U;:M::,:;l:'°D~S;l!?~Zi~Bya~İ:R~Kırlal!oooZ· - 00 ~~i:::d~::f~::::kb1·ı'.~ 
Fransızları Fastan çı arma . 1 ı / 

k · · diye ne verıyor ar 
Ispanyolları kovma ıçın ? A• 

b l b h • 1 1 k musunuz 1 .. r 
vaktile bir teşebbüste u un- Bir sa a mı voner o ara Dört yüz bin fr.ank 1ur~ 
muştu. t şağı yukarı otuz bın 

Bu kere de general Fran· UV&DmlŞ tr • 1 lirası!.. b ... 
ko Madrid hükumetı a ey- Madmazel Yoland Folde- Londra tabilerinden birisinin f){\ bin yenlik l• 
hine olarak harekata giriş- sin macerası cidden garip açtığı müsabakaya iştirak o( 
tig~i zaman Rif kabilesi zahir etmı'ctı'r. define aranıY b,r 

ve dikkate şayandır. Eski ır J poll _ _. 
olmuctur. Frankonun ordusu d Madmazel Yoland bu bey· 1904 de Rus· • tbll'. .,, bir darbı misal var ır: t p.r ·r 
Avrupada ki ispanya bükü· d 1 nelmı'lel kı'tabının kazanaca· bında Ruslann Por li ... ed1 

"Kısmet insanı nere e o ur· d ı k .. t r... j( 
meti ordularına saldırmak I b k g-ını hı' r u·· mit etmedig-i için terke! er er en go d• b"" 

sa olsun bulur.,, şte u ızın y 50 b' ,. or• J"'11' 
üzere Afrikadan ayrılır ayrıl- •serı'nı' unutmu• ve gitmiş leri ın yen 1 

• o""~ 
da macerası böyledir. ~ ır ö du"kleri şiY1 "'' 

maz Rifliler ayaklanmış, batta yere g m •P"' • Madmazel Y oland fakir bir idi. ve havadan servet Y ot' 
oradaki yerli orduyu da Macal' kızı idi. Tahsile me- Fakat bir sabah uyandığı istey;en birçok inıa~l•,'ti'(, 

- , _, __ .ı ... -.-•·• " Fas Fas· ~.... p•\r;t Lmı~radan 2.elen bir b frı)' 19Y 
iki sene evvef Peiteclen- ra-: 1ergrar aıı"ftca, BKUUl Ki:lyuc;• ~A arastırma ve ad A'. 

Müjde açıldı 
açıldı 

IkiçeşmeJik Uzunyol cad
desinde (Halilefendi) hamamı 
açıldı. Evveldenberi nezafeti 
ve taharetile nam almış 
olduğu gibi bu kere daha 
vasi bir şekilde gerek su 
bolluğu ve gerekse havlu 
temizliği' ve hadem~lerin 
fevkalade olarak tefriş edil
miş olduğu gibi muhterem 
bay ve bayanların memnun 
kalacağını kat'iyetle temin 
ed~r. Bir defacık olsun teş· 
rif buyuracak müşterilerimin 
görebileceklerini arzeylerim. 

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

Erkeklere duhuliye 25 ku
ruş kadınlara 15 kuruştur: 
Pazar günü yalnız baylara 
mahsustur. Müsteciri 

HASAN 

diıini bu merasim dolabın· 
dan kurtaramadı. Bu iki haf
ta içinde elde edilmiş büyük 
bir şey yoktu; sadece Alman 
aristokrat alcmilc iyiden iyi
ye içli, dışlı olmuştu. 

Bir gün, biraz takatsızlık 
behane ederek dairesinde 
yalnız kalan *** e Almanya
oın Istanbul sefıri baron 
Von Kenhasınin Kaysere 
gönderdiği raporları elde 

daha kısa yoldan hareket 
lüzumuna karar verdi ve şu 
iki usulden birini seçmek 
lüzumunu şiddetle hissetti : 

1 - Kont Randav tesmi
ye olunan sahtekirlarla bu 
evrakı çaldırmak; 

2 - Kibar kadınlardan birine 
ilanıaşk ederek bu neticeye 

· · · s b d k h 1 mağa başlamışlar ır. ııı r 1 

rıse gıtmış. or on üniversi- ece a e gelmiştir. Bu tel- de Bir Rus zabiti varı 1~ tesine kaydedilmiştir. graf madmazele eserinin bi- ğunu bu işde batıto>şi_, 
Genç Macar kızının ser· rinci geldiğini ve 400,000 Bir Japon heyeti de dı'' 

veti yoktu; bunun için bir frank mükafatı almasını lü- bu işle meşgul oloı•k:: ~· 
taraftan bir terzi yanında zumunu bildiriyordu. Rivayete nazaran bİ' , 
çalışıyordu beri taraftan da işte en ümitsiz bir zaman· ranın yerini dünyada ft~ 
tahsile devam ediyordu. da kader ve kısmet madmzel ıi biliyormuş: O da 

Tam bir sene bu suretle Yolandı bu suretle gelip kada bulunuyormuş. . 

çalıştı. Günde bir defa bulmuştur. sinden vakıf olduğu iddt~·~~ 
yemek yiyor, bu yemekte bir Matmazel bu mükafattan vakfı adına yenideJI 1e"" 

fincan çay ile bir dilim ek· başka eserinin satışından da mütevelli Mehmet ... !l.ıer'ıP' 
mekten ibaret kalıyordu. bir hak alacaktır. oğlu Ahmedin di)egı " ;l 

Matmazel Yoland hem Romanın ismi garib olmakla evkaf direktörlüğÜ~dj,oıl 
güzel, hem de son derecede beraber, Pariste mevcud bir nilmiştir. Tapu kaYP' ~ııl 
namuslu ve haluktur. Bu sokağın hakiki ismidir. Bu mıyan bu gayri ıJJe~di1' 
sayede az zamanda kendi- sokakta Pari in 100 seneden mülkiyetinin ciheti •'cııfı 
sini bir çok kimselere sev- beri unutulwuş, en küçük ve hakkında 13-6-936 b~i 
dirmeğe muvaffak olmuştur. dar bir sokağı olduğu halde günü mahallinde ~'o ~ ~ 
Bu aralık kafi derecede öğ- bu eserle birdenbire şühret yapılacaktır. Bu JJJ8 ~t ~! 
reııdiği Fraosızca ile ders kazaıı mıştır ! kıyetinde sınırında b ;I 
ver meğe başlamış ve kazancı lzm\r Dördüncü mıntaka gi bir ayni hakkıııd• t• 
biraz daha geniştir. t . 'l M h fı 1 - d olduğunu iddia edeJI t•~~ 

apu sıcı u a z ıgın an: 0 gün mahallinde f,! 
Bundan beş ay evvel ede· ltıklar köyünde Cami so- memuruna veyahut ~oı. ~ 

biyata merak eden Y oland kag-ında dört tarafı yol ile k d ı · D .. düıı'" ~ a ar zmır or b'fbı , 
" Balık avlıyan kedi sokağı ,, çevrili eski 1 kapı ıaytlı ev tıka tapu sicil JJJU ıs:ı~a 
ismile bir roman yazmış ve maa arsa önce tekke olmak beJgelerile birlikte (1(141 

arkadaşlarının teşviki ile üzere Hamza baba zaviye- atları bildirilir. 
9
, 

iıe . 
- Bu garib fıkir 5 varmak. 

Prens Ottonun babasile 
yaptığı bir mülakat, bu iki 
karardan birinin biran evvel 
tatbiki lüzumunu gösteı di. 

Prens Otonun babası Kay
ser'in hususi kabinesi men
suplarından idi. Bu adam, 
Alman yada Kayser' den baş
kasının işlere karışmasına ta
raftar olmıyan katıksız müs
tebitlerdendi. *** ye: 

- Eğer Kayser olmasa, 
iş bu sonradan görme ve 
halk arasından yetişme er
kin elinde kalır, Almanya 
çoktan mahvolurdu. Her iş 
biz de Kayser'in hususi ka
binesinin işidir. Bir iki ay 
evvel hususi kabineden ha
riciyeye gönderdiğimiz bir 

dosyasının dedikodusunu bir 
ha~ta sonra lngil·z gazelerinde 
okuduk. Halk, hükümet ida-
resini anhyamaz. Hikmeti 
hükumet kaysere vergidir ! 
Dedi. 

-** de, metin bir Şark 
hükümdar zadesi ııfatile 
ayni mevzu da bir takım 
saçma sözler söyledi. 

Bu mubahese kendiliğin
den siyasi yola döküldü. *** 
Bu fırsattan istifade ederek, 
prense: 

- l:Senim anlayışıma göre 
bugünkü siyaset1n esası 
Avusturyayı Selaniğe çıkar· 
mak, Tiryesteyi de bir Al
man limanı yapmaktır l Dedi. 

Prens *** yi manalı, ma .. 
nah bakarak; 

reden geldi böyle? 

SMd~ • f~' 
- Bismarkın bır ı~f 

~e 
hakkında Almanca &Jft~~ 

Jizca bir eser ok&J~s11 
Bu esere göre, t870· dilİ'~e 
Alman ittihadı ili~ ~tP~ 
bazı Alman oıillıY 11 ,ıı 
ve siyasileri Avustu~Yr i~t 
bu ittihada girJJJe

910
• "' ftl p 

mişler, Bismark bıJ 1
bi i'I' 

etmemiş ve : " ceıı&J ,.~~ 
k '/e A' larını elde tutma ,tıııı 

nize inmek için A \fıl 01~ t ' 
müstakil bir hükôıJleseıı~1 

lazımdır. AvustuY' deıt 
inince biz de 1it01 il i 
yesteye ineriz. ,, peıı> f111 

(Ark•'' 
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<< PERFA PUNKTUELL ,, 
'-alarile kabildir, her cins en tık ve ••ilam 

~•eleri ve giineş gözlflkleri lı:mir kemeraltı 
~ albnda NafıP" Gllılrdillıen ıaat •• rlı:llk 

naz. 
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DOKTOR 
A. Kemal Tonay it 
kteriyolog ve bulaşık, salğın « 

hastalıklar mütehassısı 
e İltuyoaa kartıımclaki Dibek 10kak batın· 

Na ev ve maayeaehanesinde sabah ıaat 8 dea 
... t 6 ya kadar hutalanm kabul eder. 

ed.. wtalara yapdmuı lbuna'el• ..... 1t 
~.• mikroskopik muayeneleri He veremli hasta· JJ 
~ -.......U.a cevu ılrillen Paomotoraks muayene- tt 
~ .... Japıht. Telefn: 4115 ~it 

... ~WWWm*"'*WWWSRI,. 

MUSEYIN KAYIN ~ 
~ Zarif, temiz, ucuz mobilye evi 
'-ele ve yatak odalan fevkalAde kurulanm11 
•-. kerestelerden yapılır 
~telif ölçil Ozerine sipariıier kabul edilir. 

Şekercilerde numara 26 
~ji~-. ... a:.tsa::.-=- ••a:tıııSW;;'tŞ .... ~&*8~ 

engin kişesi 
Türk Hava Kurumu 

1. Na On 
• 

olaaak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
baden bir bilet ahmz. Bu suretle hem yurdunuza 

~kendinize hizmet etmiı olursunuz. Mlfterilere 
--....k iizere ıünde on ve haftada elli karuı tak-
ı.._~bhr. Zenfin kiıesi birçok vatandaılari zenrfn 
'."'4"ar vermiftir. 
ta: Hikamet caddesi Kemeralb karakol ittisalinde 

ZENGiN KIŞESI __. __ _ 
YakaE GE sineması 

\la . . 
Teırin Cumadan itibaren 2 pheaer birden 

1 - Sefiller 
~en Türkçe ı6zl6 Viktor Hugo'nun &lmez ese.si 

Y•alar : F redric Marcb • Cbarles Laughton 

"Gökyüzü ateıler içinde 
~ tayyarenin iıtirik ettiji bairkalar filmi 

ELER : Birinci 25, ikinci 15 kr. 
ba ve Perıembe Birinci 15. ikinzi 10 kr. 

40 renk llzerine Kız markalı .. Arti" lmnaı boyaaı 15 kuruıtuı 
Satış yeri: 9 EYLÜL Baharat deposu 

Telefon 3882 
'!!l!!!!l!!n!IP.!ll! .. ___ mm ___ mz sas ......,_. 

HUSUSi: 

Sifa Balık Yaiı 
Şerbet fibidir. ~ıda kudreti emıalindeıı çok ylkaekbr. Ahrken 

. . 

ICZACI BA'I 

SOLEYMAN FERiT 

HUŞUŞI 

Şifa Balık Y aiı 
Etiketine dikkat ediniz. Bu etiket temizlik •• 

ııfl7etin ıarantlıiatr 

BES DAKiKADA 
Tanesi beş kuruı 

Fotoğrafınızı çektirmek istiyorsanız Kemeralbnda hlktmet 
karıııında 34 numaradaki 

Türk fotoğrafhanesine 
Müracaat ediniz, :şten, ıür'atten velba ucaı:luktu çek 

memnun kalacaksınız ..• 
Foto Süleyman ve Kadri 

Muhterem müşteri
lerimizin dikkatine 

Elbiselerinizi son modaya muvafak, 
••ilam, temiz ve tık yaptırmak iıt•r 
seniz, her halde lzmirJe Alipaıa cad 
desi sarraflar karpıında ( 31 ) No. da 

( HASAN BASRi) Elbise fabrikasına 
dikdlriniz Fiartlar ıayet ebYen olup 
( Soraıki ve Alber Baruh ) kumaılannın en iylıiadea 2 
provalı 22 lira, 3 provalı 24 liradır. 

Halkapmar çuliki bir provalı 12 lira 2 pro•ah aesaket 
14 liradır. Sayın mlıterilerimize bu fınab kaçınaamalan• 
tavsiye ~deriL SADIKZADE BiRADERLER 

Türkiye meddahlar pmuiyona 
M. Kemal İzmirde 

Ttırkiyada pek blylk rağbet kazanan ~ Tilrld yammD ye
tine meddahı bay Kemal Tilkilik Hatuniye karpamdald 
kahvede ı:amana ga re hikiyeler ı&ylemektedlr. Terki,.... 
bfltlln ıehirlerinde madalyalar kazanan yegbe meddaham 
dinlemek içiablltlln iz mir balkı koımaktadır. 

Cıkmaz kokulan, tuhafiye evi 
M. Akagündüz ve Niyazi Çabuk 

BALCILAR NUMARA - 145 
Yüzünllzde çil var diye merak etmeyin çil lureaalerlmls 

geldi. Meyuslan ıevindirmeğe baıladı. Her tiri& zwldab1 
okıayacak kolonyalar da vardır. 
~~===-===-= ..................................... ımrllW'I .. 

Milvonlara doğru 
Evet milyonlar 

ı&zl arbk yalnıı: 
romanlarda ve ma· 
sallarda ıeçiyor. 
Fakak bu peri hi· 
klyelerinin içinde 
dolatan milyonlann 
bu :ıunandada bir 
hakikat olma11 
mllmklln olabiliyor. 
itte Keçecilerdelri 
(Milyonlar giıeai) 
bir vataadqımıa 

(200000) lira ka· 
zandırmakla hali 
bir rlyaJI tatlı bir 
hakikate kalbetmit· 
tir. 

Yeni tertip 122 
inci tayyare~ bile· 

0

Dİzİ (14741 DU• 

maralı llyll a· -
miyeyi kuudıran§aiarlu Milyonlar lriıesiadea alımı: •• 

Hariçten sipariı wkaada biletler dr'atlel ı&aderiHr. "'! 
Keçedler-CIMl•al 1S41No .... , HAYRI !AKOOLllC 



Tehdidçi 
Mahkum oldu 

Deri tüccarı Davi Sidiye 
tehdid mektubu gönderen ve 
Alsancak serkomiseri Lütfü
yü yarahyan Seferihisarlı 
Hayreddinin ağırcezada mah
kemesi neticelenmiş ve bir 
sene 8 ay 21 güne mahkfım 
olmuştur. 

AsımTunçav 
Cumuriyet müddeiumumisi 

Asım Tuncay Cumartesi günü 
Ankara ya gidecektir. Asım 
Tuncay adliye vekaletile 
muhtelif hususlar hakkında 
temaslarda bulunmak üzere 
An karaya çağrılmıştır. 

--·--·-------
Emniyette yeni 
şekil elbise 
İstanbul 5 (Özel) - Bir 

Kinunevelden itibaren Emni-
yet müdürleri ve polisler ye
ni şekildeki elbiselerini giye-
ceklerdir. Bu elbiseler açık 
yakalı, kilot pantolon ve ma
nevra kayışlarıdır. 

---"!lliır---

Rus gazeteleri 
-Baştarafı 1 incide

cilerinin isteklerine arka ol-· 
mak mecburiyetindedir. Fa
kat bu istekler ancak Çekos
lovakya, Yugoslavya ve Ro 
manya topraklarının zararına 
olarak gerçekleşebilecektir. 

Bu vaziyet küçük antant 
bailannın daha ziyade kuv· 
vetlendirecektir. Mussolini 
Roma ve Berlinden bahse· 

derken lngiltere ile Fransanın 
büyük bir korku içinde bütün 
istediklerini derhal yerine 
getireceğini zannetmiştir. 

İngiltere ve Fransaya 
taarruz etmekle, Hitlerle 
elde etmek istediği netice· 
lerin tam aksini elde ede· 
cektir. Çünkü Hitler, Fransa 
ile lngiJterenin arasına nifak 
sokmağa çalışmaktadır. ltalya 
hariciye nazuı Ciyanonun 
Berlinde ikameti esnasında 

bir uzlaş:naya varılmıştır. Bu 
anlaşma bir süvarinin atile 
olan anlaşmasını hatırlatmak· 
tadır. Ve bu işte Mussolini 
herhalde süvari rolünü oyna
maktadır. 

Pravda gazetesi de: Modern 
Milletler cemiyetinin inkira-
zından sonra Sezalarınr dil
lerinin ve ellerinin nasıl 
çözüldiiğünü anlatmaktadır. 

Dünkü Borsa 
Satışları 

Çuval Cinsi Fiah 
932 Üzüm 10,25-21,50 
258 İncir 7,50-14 

2975 buğday 4,875-6,50 
250 bakla 4,75-4,75 
309 sısam 12,50-13,50 

61900 pamuk 45-46,50 
16500 palamut 385-480 

75 kendir tohumu 5-5 

(flalk .. Sul J 

- l DONYA POLITIKASI: . ,, 

. Türkiye, Balkanlar ve kİİÇ11 

Japonya Rusyaya bir pro 
testo notası verdi 

Vladivostok 4 (Radyo) - Rus harb divanı, Japon tebaaluından birini idama mahkum 
etmiştir. Bu münasebetle Japonyanın Moskova sefiri, Rus hariciye nezaretine bir proteso 
notası vermiştir. 

Ankarada alınan kararlardan 
Bulearistan da Balkan antan

tına girivor mu? 
İstanbul 4 (Özel) - Dost Yugoslavyanın baş vekili Stad· 

yanoviç, Bulgaristanda Bulgar kral ve başvekili ile yaptığı 
temaslardan sonra Bulgar gazetelerine Ankara konuşmaları 
hakkında beyanatta bulunmuştur. 

Ankarada beynelmilel muahedelerin ihlali aleyhinde çalı
şılacağını ve Balkan statükosunun muhafaza edileceğine 
dair kararlar alındığım söylemektedir. 

Bu ziyaretten sonra Bulgaristanın da Balkan antantına 'ı 
girmesine muhakkak nazarile bakılmaktadtr. 

Izmit ka!!ıd fabrikasını bueün 
başvekilimiz açacaktır 

lstanbul 4 (Hususi) - lzmit kağıd fabrikast Perşembe 
günü (bugün) açılacaktır. Başvekil ismet İnönü bu akşam 
Ankaradan lzmite hareket edeceklerdir. Başvekilimiz bu 
mesud açılış töreninde irad edecekleri bir nutukla endüstri 
politikamızın günden güne genişliyen yüksek verimlerine 
temas edeceklerdir. 

Muallim olacak çavuşlara 
Kurs açılıyor 

Ankara 4 - Orduda çalışıp ta terhis edilen çavuşlara 
mahsus olmak ve köy muaUimi yetiştirmek üzere 15 teşri
nisanide Eskişehirde bir kurs açılacaktır. Bu kursu bitiren· 
ler köylere mualllim tayin edilecekler ve tedrisat sahasında 
muvaffak oldukları görülürse, kurs gelecek sene de açıla· 
caktır. 

Kız mekteplerinde askerlik 
dersi başlıyor 

Ankara 4 - Kadınların askerliği hakk1nda layiha görü· 
şülürken Ankara Kız lisesinde bir ihtifal yapılacaktır. 

Kültür Bakanhğı, mekteplerde kızlara da askerlik ders
leri okutulmasını kararlaştırmışbr. 

• 
TÜTÜN SATIŞLARI 

32 mıntakada hararetle açıldı 
fiat 70 - 138 kuruş arasında 
Tütün satış faaliyeti Ege tütün satışı bütün hararetile 

mıntakasının her yerinde dün devam etmiştir. Fiatlerin da· 
sabah açılmıştır. Açılış 32 ha yükselmesi mühtemeldir. 
merkezde ayni dakikada ol- Bu sabahleyin geç vakit 1 
muştur· ld ~ b" 1 tt b'" l .. 
S d .k.. 80 lOO K k v a ıgımız ır ma uma a u un , ey ı oy - , ır agaç 

70-95, Yayaköy 70-95, Muğla merkezlerin umum satışı 5,5 
82-90, Akhisar 90-110, Kuş~ milyon kiloyu bulmuştur. 
adası 75 kuruş arasında sa- Bazı mıntakalarda iyi tü-
tış başlamlş ve satışa Ame· tünler 135 kuruşa satılmıştır. 
rikan tütün kumpanyalarının İnhisarlar bilhassa Manisa-
memurları da iştirak etmiştir. dan fazla mıktarda tütün 

Dün gece yarısına kadar mübayea etmiştir. 
--~~-..--~~~~~~ı::::s ~~--~~-----

Gaziantepde 
Felaket 

Gaziantep (Özel) - Şehir 
ve civarına şimdiye kadar 
görülmemiş derecede yağmur 
yağmış ve yağmur anide do-
luya çevirmiş ve portakal 
büyüklüğünde dolu düşmüş
tür. 

Dolu evlerin camların1 ve 
keremitleri harab etmiş, on 
yıldırım da minarelerin alem-

Sofvada kız 
çokluğu 

Sofya belediyesinin neşir 
ettiği bir İslatistike göre 
erkek az kadan çoktur. 
33,233 bekar kıza koca ola-
bilecek 12,048 bekar erkek 
vardır. 

lerini eğritmiştir. Zeytin ağaç 
ları ve bağlar mahvolmuştur. 
İsbartin ve Oyumsöğüt köy
lerine aid . koyun sürülerini 
sürükleyip götürmüştür. 

Ziraat bankası 
lstanbul 4 - Kooperatif

çiliği genişletmek için Ziaat 
bankasının sermayesi 100 
milyon liraya çıkarılacaktır. 

İki idam kararı 
Varşova 4 (Özel) - Gizli 

bir cemiyete mensup 22 Ok
ranyalının muhakemesi bit
miş, ikisi idama mahkum 
olmuştur. Hüküm müebbed 
hapise çevrilmiştir. ____ "11.iı __ _ 

Evlenen 
deliler 

iki buçuk sene evvel Fran
sanın büyükçe bir şehrinde 
iki gencin nikahları kıyımış
tı. Bu gençlerden erkeğin 
ismi Marsel Vodsman, kızın 
ismi Lüsyendir. Marsel 26 
Lüsyen 20 yaşındaydı. 

Nikah merasimi çok ciddi 
oldu, nikahı kıyan belediye 
reisi çiftlere saadetler te· 
menni etti. Çoluk çocuk 
sahibi olmalan dileğini öne 
sürdü. 

Siz, bu satırları okuyan
lar: Bu çok tabii nikah me

' rasimi elbette ciddi bir me
rasimdir! diyeceksiniz. 

Doğru, doğru amma, Fran
sanın Hafebruk şehrinde ni
kahları kıyılanlar deliydi. 
Evet, zır deli ..• 

MarseJ de, Lüsyen de tı
marhanelik deliydiler. Deli
lerin damarlarını kaldırma· 
mak, babalarını tutturmamak 
sinirlerini bütün bütün çile
den çıkarmamak için nikah
larını kıymışlar ... 

Fakat dokuz ay on gün 
sonra Lüsyen doğurmuş ve 
o zaman mesele çatallaşmış. 
Belediye reisi müddeiumu
miliğe vaziyeti haber vermiş 
ve çocuğu deli ana ile ba· 
badan alıp bir yetimhaneye 
vermişler. 

Delilerin umurunda mı ya ... 
Dokuz ay on gün sonra bir 
çocukları daha olmuş... Bu 
ikinci çocuğu da yetimhane
ye kaldırmışlar. 

Lloyt George 
Bir film yaotı 

lngilterenin eski başvekili 
Lloyt Georgo, herkesi hay
rette bırakacak derecede 
mükemmel bir film yapunş· 
tır. Bu film renklidir ve en
meşhur film operatörlerine 

parmak ısırtacak bir nefaset· 
tedir. 

Meşhur diplomat, bu filmi, 
Almanyada yapmış olduğu 
ziyaretler esnasında almıştır, 
muhtelif sahneleri olmak iti
bariyle bir hatırat ve -bir 
gazete şeklinde alınmış olan 

Antant o~~ B" osl Yugoalavyanın sayın Başvekili Dr. ~~ot!~:dlıl 
U Ankaradaki dostluk temaslarından, çok ıyı ~ kiY'1e 

ve büyük kardeşlik hislerile döndü. Atatürke ve Tur 11~· 
karşı duyduğu derin bayranhğı diln kendi ağznıdall 
lettik.. 

0
.bdf 

• 'c .... 
IDi:ılO omanya Krall Boris Çekoslovakyada reısı ıard'° 
IUl.aJlD Benes ve Çek devlet adamlarile yaptığı teDJ85 

sonra memleketine tdöndü. Jıe1'di' 
r:am tadiyanoviç Türkiyeyi ziyaretinden dönerk.en .py;Jİ' 
1111::.JW sine Bulgar Kralı tarafından mükellef hır ~ 

verildi. Bu siyasi konuşmalarda Bulgar başvekili de 
bulundu. ce~~ 
nr:IO tadiyanoviç'in Ankarayı ve Romanya kralının )8~ 
Ut:JU lovakyayı ziyaretlerinin Balkan ittifakı ve j1'' 

aotantı ne kadar kuvvetlendireceğini ve ne kadar 
11 

bir hale koyacağını gene bu sütunlarda kaydetmiştiks.ı~ 
Ri:ıO alkan ittifakına ve küçük itilafa karşı her ~·t il' 
UL:Jlf devletinden başka hususi bir vaziyet alan fa de~el 
anlaşmalara dahil görünmek istiyen Bulgaristanın yof' 
reisinin ve Başvekilinin, Türkiyeyi ziyaretten dönen ahjıll 
lav Başvekili ile yaptıkları temas politika aleminde ısı 
akisler yapacaktır. dt '~~ 
IR~ın ihannın harb korkularile titrediği bugünler b•~~ 
ll~Jll yatağı olan Balkanlar, bu temaslardan sonr~ e ~ 

bir kül ve daimi bir sulh menbaı olacaktır. Ve Türk•>' 1 
davasında yaptığı önderliği bu son temaslardan sonr• 
ziyade tahakkuk ettirmiş oluyor. nrud~ 

n nlll ürkiyenin yurda sulh, cihanda sulh davası y 
ıı"umJ yor demektir. 1 

POLITll<,AC 

~i:A°RCEMİY~ 
Cemiyetin i;alarından ~~ 
kadın ve erkek yakalandı 1' 

lngiliz kızının başına ge~ 
~~-~~~~~~~ .. ~~~~~~--

Hadiseye polis vaziyet etti ·ıı ~ 
Kurdukları kamplarda er- Her üç memleke~t J tP'; 

kekle kadını kurra ile bir· lngiltereden bu dıP :ı,ıı ~ 
leştirdiklerine dair şikayetler kanallar vasıtasile yaPte f 
yapılan bir çıplaklar cemiye- şebbüs üzerine hareke 
ti hakkınd~ Alma?ya, . Fra~- mişlerdir. if I 
sa ve Belçıka pohslerı taki· Fransız polisi tefk ./,, 
bata başlamıştır. )enlerin isimlerini 111' / 

Fransada tescil edilmiş tutmaktadır. Tutulanl~~ ~ 
olan bu teşkilatın ele başlan sında bir Ingiliz kadı01 ~ 
olduklart söylenen 16 erkek rupanın tanırı mış sioı' 
ve 16 kadın tevkif edilmiştir. dandır. ·~İ 

Söylendiğine göre bu teş- Ş'k • t b p 0taıı 1 11 

k·ı N d A d ı aye e se e I•' ı at orman ı, r ena ve .1. k d B kıı t"'( 
l ki 

. . gı ız ızı ır. u r'' 
Karaormanda çıp a ar ıçm d d C ·yetin l k 1 b 1 yaşın a ır emı ~ 

b~t~p aAr açmışd vehat:~aBa.ra sızca basılmış oizaın1'!.,'f 
u un vrupa an a 11- • • 

1 1 d r. "' 
1 'k A . "k d · .. .. .. .. rını an amamış ar ı j 
eşı merı a an suru suru I k I 8 kakınlarla erkekler gelmiştir. ar b amp d~art ~rınab•llcl f 

Bu teşkilatın şartları arasın- ~ec u~ e 
1
1

1 
er.e J··şiirUI 

da bu kamplara girecek er- e~lerm . e erıne i~oıittif• 
kek ve kadın sayılarının mü- lerınde şıkayet ed 

• 911'••..........--savi bulunması ve kaplarda ~ 

ikametleri müddetince tesa- AntakyS ı 
düfün birleştireceği kadınla • 
erkek ruh arkadaşlığı yap- kardeşleri 
maları da vardır. Kampa B t f 1 jpcİ~e 

,_ ki 1 k d 1 - aş ara ı te gelen erKe ere a ın ar A t k 1 k deruıı 
kur'a çekilinceye kadar ayrı 0

1
. ~ yda.k . . sT~~k ıJJe~~ 

.. va ısın e ı ur fi, 
~yrı yerlerde,bulunduruluyor· talebeleri de bu keY 

u. protesto makamında 
Kadınlaran isimleri birer 

yapmışlardır. ~-
parça kağıd üzerine yazıla- k T kJ · ın&J Sanca ür erı 
rak sandığa konuyor ve ratlarının koruyucu~" e 
erkek buradan çekildiği Cumuriyet hükuınetıll., 
kağıd üzerinde adı yazılı lerini bağlayarak eJ~ 
bulunan kadınlar kampta en d'k eP 
az oturacağı müddet olan haklarının tas 1 1ıli1 

mes'ud günleri be ""' 
bir ay için kendisini eş yapı k 'd CıJ..,.. 

Anta ya a tt', 
yordu. b·'t1 

bayramında teza u Ji 
Evli karı kocalarda kampa lunan Türk kız 

1 
ancak kurrantn göstereceği mahalli hükumet t•'d, 
eşlerle yaşamağa muvafakat kapatılması Auka!°:ıdif 
şarti]e almıyorlardı. tesir etmiştir. P ~e 

·~lı;~~;ha; sancak dahilinde d~ı ~n 
tına ait parçalar, Almanya- canlı akisler yaptığ a~lt 
daki iş kamplarına ve işsiz metimize gelen ~-~ 
ziraat amelelerinin hayatları· protesto telgraflarıll 
na ait sahneler vardır. !aşılmaktadır. 

Her av bircok vatandasları bü 
yük bir servete kavuıduran (saa Jet~ kişesinden veni tertip pİyanko bileti~~!~ a ~ a} "' t Basmahane Çorak kapı karako 349 

mag~ UDU mayınız. Bay Hasan Tahsiq Telefon• 


