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Bir harba doğru nnı? 
- 1. • •• 

İki tarafta harıl harıl 
Arker top.iıyor! 

DOSTLUGUNA AİD BiR HATIRA ! 
Paris (Özel) - 18 Yaşından aşağı olmak üzere askerliği 

gelmemiş olanların gönüllü asker olarak kabul ediltcekleri 
ilail edilmiştir. 

Fransız gazeteleri ateş büskürerek Almanya Ren mınta
kasını tahliye etmedikçe müzakereye girişilemiyeceğinini 
yazmakta ve şunları söylemektedirler: 

" Strazburgta Alman marşları duyuldukça sulh konuşması 
olamaz! ,, 

Paris (Özel) - Haber verildiğine göre, Almanda bütün 
sınıflar silah altına çağırılmışlardır. 

Çilekeşler diyarında 
Bir facıa _ ............. -.. --

Hizmetçi kız 
Efendisi gaze
teciyi öldürdü 
Hindistanın Koborado ka

sabasında Çilekeıler adında 
bir kurum vardı. Bu kurum 
dini ayinlerini pek çok gizli 
tutmaktadırlar. Bu gizli ta
rikin on bin kadar m.:ridi 
vardı. Bu tarika göre cen· 
nete gitmek için dllnyada 
zahmet ve meşakkat geçir
mek liı.ımdır. Bu namaz, Dİ· 
yaz ve ibadetle. i iıkenceli 
bir hayat geçirmekten iba
rettir. 

" Golfoya kurban ,. diye 
senenin bir allnibade Golfo
ya bir kurban bazırluı1or. 
Kurban olmak için berkea 
can ahyor. Zira kurban ıi· 
denlere hem tarik mlritleri 
nazarında bir ıeref veriliyor 
ve hem ahrete ıorıuauz fİ• 
derek ceanetteki huıuai kit 
ke oturduğu kanaati hibll· 

l ----- - ------- mü sürüyor. 

A •k d 1 d Ecnebi bir gaıeted ha merı a 80 8 8C8ğl UrUmUD şebire geliyor. Bu gizli dia 

1 
1 v Jd ve kurban meaeleaini haber 

~ıar: De 0 acagı SOrU U alıyor. Gazeteıine yeni bir 
Londra 13 (Radyo)- İngiltere hükumeti Amerikadan şey ya7.mak ve birkaç re-
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Osmanlı imparatorluğunun 
KaJb• ""h d Yazan: A. FRANCIS 

~bet·· -- ıga ın a - 4 -

\> 'lllbaınidin bir oğlunun parmağı varmış! 
c avuzu b oo+•oo ------------

'rt,~' .. •un \'erk~~~a:a etn1ek için 400 okka dinaınit tedaı·ik edilınişti! 
'-b. ll•z•r dild, ıg~ ızahat Boskur sahillerinde lbulunan randevü elde etmeliyim ! 
llıall !~ 2İrıni ata celb bir bir evde- saklı bulunuyorlar. - Pekala şimdi senden 

'S•n: ' dernekti. Bu- - Pek ala.. Sen bu kırk bir.şey daha soracağım; bu 
~' 1\14. d kantar dinamiti gördün mü? adamlar bu işi ne için yapı-
it~-~llile:İn tdirn. Senin bu - Hayir. yorlar ve benden daha d~ğ-

trıııi \'e auika t 1 - Bunları ben görmek ve rusu Yunan sefarethanesın-
oı 16r 5 çı arın d ı k k·1-
l. '" i fi lllek iç· emin olmak istiyorum ! Aksi en ve casus u leş ı atın-
ı'- il l&'- ın lazım h .. · h · · d d · t• 1 ? ~ Qıid· " llladd ) . alde bu sozlerın epsını e an ne ıs ıyor ar . 

......_ ~;rıe~?.. e erıne ma- bir ma~al sayacağım ! . - ~i.r defa: para is~~~e-
""· ~etinde t - Sıze bunları gösterece- dıklerını temın edebılırım. 

OlcJc, ~~kır~ kan- ğim. Fakat herşeyden evvel Çünkü- bizde İngiliz casusla-
ınanut var. Ermeni ile g6rllımeli ve bir - Sonu 4 üncüde ·-

Alman meselesinde alacağı durumu ve işi harbsız bitirmek sim gönmek gllndermek icha 
için düiündüğü bir çare varsa ortaya girip girmiyeceğini kurban gününü bekliyor. Fa 
sormuştur. kat bu gizli kurban t6reniai 

Fakat Amerikanın yeni kabul eaiği bir kanuna göre görebilmek için kurban ye• 
Amarika Avrupa işlerine karışamıyacağmdan bu suvale rine yüz metro yakımnclalbir 
verilecek cevabın ne olacağı belli değildir. ev satın alıyor. 

•••••••••••••••••••• .. ••••••~•••• .. ••••••••;••••••• ...... ._ ..... s•o•n•u .. 4•ümn~c•ü•aa .. yf•a•d•a•-.. • 

Şarbayımız 

Atatürk 
Huzurunda 

Ankara 13 (Özel) - Şar
bayınız doktor Behcet Uz 
Cumur reisi Atatürk tara
fından kabul edilmiştir. Şar
bay Atatürke İzmir Panayırı 
ve Kültür parkta yapılacak 
müesseseler hakkında izahat 
vermiştir. Şarbay Sıhhat ve 
İçtimai muavenet vekili Dr. 
Refik Saydamdan Kültür
park sağlık müzesinin ba
kanlık tarafından inşasına 
söz almıştır. Ziraat bakanı 
Kültürparkın Ege ürünleri 

(Sonu 4 ünclide) 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------0000 
Ayıbdır söylemesi! 

lr.111 yıbdır siSylemesi bugün biraz fena adetleıimizden 
Bt.:.J bahsedeceğiz. " Buraya iıeyen eıektirl ,. veya 

" Eşeklere mahsus ! ,, dir gibi karkacık burgacık yazılarla 
ne olduğu ilin edilen köşeler gün geçtikçe çoialıyor. 

Türkiyenin gözbebeği izmirin ana caddelerine açılan ao
kak köşeleri birer amonyak depoıu halinde.. Birkaç ati 
sonra sıcaklar iyiden iyiye bastımı burnunu tıkamadan ıe· 
çebiJene aşkolsun.. Ayıbdır vallahi ... 

Sonra güpe gündüz bacaklarını ayırarak bir caddeye ıiyea 
bir adamın; oradan geçen bir ecnebide, bir kadında, bir 
çocukta doğuracağı intiba nedir?. 

Türkçede bir söz vardır: "Şuraya buraya ıiyen kediyi 
istediğin 1<adar döv, öldür, gene siyer muhakkak o iti ya· 
pacağı küllüğü göstermek lazımdır!,, derler. 

Belediye, sokak köşelerini umumi bir abdeıhane olmak• 
tan kurtarmak için halka istediği kadar emir venia, 
istediği kadar ceza kessün vız gelir. Dk iı ona 
bu işi görecek bir yer göstermek lazımdır. Halka bu yer 
gösterilmedikçe bu iş aman zaman ferman dinlemez, bir 
kerre sıkıştırdı mı, insanın gözü karardı mı nereıi rutlar· 
sa oraya bırakıverir .. 

Uzun sözün kısası, Belediye eğer ıebrin köıe bqlanaı 
bir umumi heli olmaktan kurtarmak, bu fena manzaralan 
kaldırmak, halkı bu iğrenç itiyadından vazgeçirmek iıtiyor
sa şehrin en işlek noktalarına belalar yaptırım.. Akıi tak· 
dirde burnunuzu şimdiden tıkayınız!. 

Halk böyle söyliiyor: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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-AVNi DOGAN'A SAYGILARıMLA- ltalya 1 y. . . . d 
Cumuriyeti, .Ne düşünüyor ı . ırmın~ı asır a 

Bilen yok!.. r İlicı bulunmıyan teşhis olun-Gönül yakan bir aşk yapmak ' Roma (Radiyo) - Havas • • 

SiYASAL ROMAN 
ajansının öğrendiğine göre, mıyan 2"1Z)ı hastalıklar 

YAZAN: SIRRI SANLI bütün rivayetlere rağmen Doktorlar her zaman yeni 1 Amerikada Peler kasabasın-
•rı. ltalyanın Habeş işindeki na- ve gizli hastalıklar keşfedi- da bir kızcağaz vardır. Şim-

-54- zar noktası henüz anlaşılma- yorlar. Fakat bunlara kaaşı di de kemiklerinden 68 da-
Atatürkün Türk diline hediye ettiği güzel ve mıştar. ilaç bulamıyorlar. Yeni bir nesi kırılmıştır. Bu da kızın 
tatlı bir kelime mefkurenin yeni adı oln1uşta Çünkü İtalya Üçler mecli- bstalık vardır ki edına Viti- her düşmesinde bir kemiği 

sinin teklifine verdiği muva- ligo derler. Bu öyle bir has- kırılmak suretile olmuştur. 
Bu esnada eski ilbay Ne- uçurumundan nasıl kurtul- f k t b d d' v b' 

a a ceva ın a ıger ır tahkdır ki doktorlar için Bir kadın ise karyolasın-cati Yılmazın evinin dış ka- muş. Misafirler bu hayırlı b ·1 b 'Ik b t 
p11ımn ,iddetle vurulması ev ve sevinç verici haber üze- ceva ı e u 1 ceva ı av- aşılmaz bir hendek olmuştur. da kimıldadıkça üç kemiği 

zih etmek hakkını da muha- Bu o"yle bı'r hastalıktır kı' kırılmak suretı' le vücudu sabibleri ile misafirleri hay- rine dağılmağı muvafık bul- f 
ret ve meragv a düşürdü. Ge- duklarindan Hak Yolu'nun aİza ettiği bildirmİ{tİr. yapaş yavaş insanın derisinin çorba gibi olmuştur. 

talya Alman meselesi hak- · ce yarısına yakın bir saatte sahih ve başyazıcısı ayrılır- cilasını yahud üstkatını in- Amerikada lnoisde bir ka-
böyle acele kapıyı kim çala- ken şu sözleri söyledi: kında son sözünü ancak dirir. insanın vücudundıı bin- d ·n yaşayormuş, bu kadın 
bilirdi? - Bayan Mefkürenin çok Londrada söylemiş ise de bu lerce çukurluklar peyda hususi hastalıktan ıztırap 

İki dakika sonra hizmet- parlak bir surette aldığı sözün neden ibaret olduğunu eder. Amerikada fbir Arab çekiyormuş, bir gün hastalık 
çinin ilbayın kızı Mefküreye üniversite diploması ,erefine henüz ne telgraf ajansları bu hastalığa tutulmuş ve bir şiddetli gelmiş kadın ken-
uzattığı telgraf herkesi me- verilen ve mideler kadar ve ne de Radyolar tefsir müddet sonra derisi tama- dinden geçmiş 0 zamandan-
rak ve teliştan kurtardı. Bu kafaları da doyuran unutul- etmemişlerdir. men beyaszlanmıştır. beri hastalık dakikeda on 
yıldırım işaretli telgraf bir maz ziyafet münasebeti ile Niufaunda11d'da da bir Öyle teşekkülatlı kimse- iki nöbet yapıyormuş, dört 
iki saatten beri h87in ve Atatürkün Türk diline bedi- kadın yeni bir hastalığa tu- lere tesadüf edilmektedir ki senedenbcri de bu suretle 
perişan hayatı bayan Necla ye ettiği çok güzel ve tatlı tulmuştur. Bu hastalık kadı-

1 
gemikleri hemen kırılırmış, 

tarafından anla!ılan Cavi- bir kelimeyi ben de genç nı daimi surette kusturmakta ıı;ıı ~ 
dandı, bunun için Mefküra, üniversiteliye hediye etmek imi ş nihayet beş yıl içinde ıı,-;~ ıı.;-.,, 

- Telgraf Cavidandan.. istiyorum. Memnuniyet ile kadını dermansız bırakarak Almanya 
• ıı•·:ııı .. ~ 

Der demez Necla merakla kabul edeceğinden emin ol- öldürmüştür. 
sordu = duğumdan müsaadesini aı- 9 0•• cu m 

d kd. d' Nevyorkta bir genç sigara - Rica ederim, mahrem ma an ta ım e ıyorum. 
B M fk b içerken bir arkadaşile konu- Ed bir şey değilse hemen şu - ayan e üreye un- erse 

d b ÜJk d . şuyormuş, o esnada ikiside 
telgrafı oku, meraktan çıl- an sonra ayan ü ıye 

P~ris ( Radyo ) - İngiliz dıracağım. Onu fstanbulda bitab edeceğiz, muvafık ol- et yanığı kokusu duymuflar 
Z 7 neticede anlamışlar ki insa- sı'yasasını go"sterecek olan çok meyus ve ümidsiz bırak- ma mı· 

mıştım, bu yeis ve ümidsiz- Başta bayan Mefküre nın dmağına his nakleden ve burada sabırsızlıkla bek-
lik1e bir çılkınlık yapma- hepsi birden alkışlar ve te- damar yanmıştır. Jenilen İngiliz ~dış bakanının 

d k k şekkürle bu değerli isim p Avam kamarasında söyledigv i 
sın an or uyorum. hediyesini kabul ettiler. anama 

Mefküre, ( nutuk burada fena tesir yap-
- Mahrem bir şey yok, ~.~kaıı var) Kanalının \.,1ıllık kirası 

- -- tı. Bilhassa bay Edenin söy-
telgrafın ilk kelimesi sizin Vaşington - Royter ajan

sından: Amerika hükumeti 
Panama hükumeti ve Pana
ma cumuriyetindeki şehirler 
üzerindeki hukukundan sar
fınazar ediyor. Panama ile 
yeni bir muahede ile Pana
ma kanalından serbest isti
fade edebilmek için senevi 
250 bin dolar kira vermeği 
taahhüd etmiştir. 

adınızla başlıyor 

diyerek ıu telgrafı okudu: 
Telgraf sureti 

Necliya, sizlere müjde 
vaziyetim, hayatım kurtuldu. 
Mektub postada 

imza: Cavidan 
Necla sevinçle bağırdı: 
-·Çok tükür, buna çok 

sevindim. Bakalım zavallı 
Cavidan çilesini nasıl dol
durmUf, sefalet ve felaket 

Masuniyeti 
Teşriiyeleri 
Kaldırılan daha 

On savlay 
Belgrad (Radyo) - Sui

kast gizli teşkilata mensub 
oldukları anlaşılan daha on 
saylavın masuniyeti teşriiye
leri kaldırılarak tevkif edil
meleri Parlementoda karar
laştırılmıştır. 

[•] 

Roma - Viyana - Budapeşte 
aras!nda yeni bir anlaşma 

fstanbul (Ozel)- Roma hariciyesi ile Avusturya ve Ma
caristan hükumetleri arasında yeni bir anlaşma yapılmıştır. 
Bu anlaşmanın imzalanması bu ayın 19-20 tarihine kalmış
tır. Anlaşmanın mahiyeti henüz resmen bildirilmemiştir. 

Japonlara karşı Rusya eli 
bağlı durmıyacakmış 

Londra (Radyo) Royter ajansına telgraflandığına göre 
Stalin bir Amerikan gazetesine beyanatta bulunarak demiş
tir ki: Şayet Japonlar dış Mogolistana akın yaparlarsa Rus
ya Mogolistanı himaye edecektir. Moskova hükümeti bu 
kararını Japanyaya da bildirmiştir. 

IZMİRLI 
BİR KIZ 

SEVDİM! 
Aık, lzbrab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 43 

Beninı çocuğun1a baba olacaksınız, ona 
isnıinizi vereceksiniz 

- Affedersin Hulya bizi 
biraz yalnız bırakır mısın? .. 
Başbaşa bazı şeyler konu
şacağız .. 

Ahmed, bayan Zebranın 
itham ve isnatlarını usta bir 
avukat _ belagatı ile red ve 
cerbeeliyor, deliller göstere
rek, meşru bir çocuk oldu-
ğunu ispata çalışıyordu. 

Ahmed bu esnada o kadar 
coşkundu ve o kadar ken
dinden geçmit bir halde idi 

ki, karşısındaki hastanın 
gittikçe saradığını, gittikçe 
perişan olduğunu görmiyor
du bile... Müdafaanamesi 
bittikten sonra cebinden bir 
resim çıkardı. 

Bakın! dedi size şimdi bir 
resim göstereceğim. Sizi igfal 
eden bay Ali Osman bumu· 
dur? 

ihtiyar kadın bitkin ve 
perişan bir vaziyette idi. 

Ahmed, yatağa doğru 

Belgrad 
Suikasdı 

Bir 'Teşkihit Hcsahina 
,, apılnıış ! 

Sofya - uotro,, gazete
sinin Belgrad muharirinin 
gazetesine verdiği habere 
göre, başbakan İstoyadnovi
çe yapılan suikasd sabık baş 
vekil Y eftiçin gizli teşkilatı
nın elebaşısı ve gene meb' -
uslardan Tasadiniçin emriyle 
yapılmıştır. Z!ra Tasa Çekos
lavakyaya kaçmıştır. Tasa 
kaçarken bu suikasd teşki- ' 
litının evrakını da lberabe
rinde götürmüştür. 

eğildi ve resmi kadının göz
leri karşısında tuttu. Kadın 
ölü ve fersiz gözlerile resme 
bir müddet baktı. 

Delikanlı, ihtiyar kadının 
soluk dudakları arasından 
dökülecek: 

- Evet veya hayır ... Ke
liınelerini sabırsızlıkla bekli
yordu. 

Onun bütün felaket veya 
saadeti bu iki kelimeye bağ
lı idi. 

Bayan Zehra baktı baktı 

ve: 
- Hayır! dedi. iyi hatır

lamıyorum amma.. Benim 
bahsettiğim bay Ali Osman 
esmerdi ve sağ yanağında 

bir Haleb çıbanı vardı. 
Bu cevab Ahmedi çildirt-

mıştı. Demek bayan Zehrayı 
baştan çıkaran adam babası 
değildi. 

Ne yaptıiıaı bilmiyerek 

)evinin 

hücum 

tında : 

sonunda u Almanya 

ederse ,, başlığı al-

u - Eğer Almanya müza

kereler esnasında Fransa 

yahud fngiltereye ani bir hü

cum yaparsa ve bu suretle 

Londra paktık ikinci mad

desine temas ederse İngilte
re hükümetibe Lokarno 

muabedesiodeki sarahat veç

hile hücuma uğrıyan tarafa 

yardıma mecburdur. ,, 

Yollu sözleri Fransızların 

nekadar boşuna gitmiş ise 
Edenin: 

- Sulhun temeli olan Lo· 

kam o muahedesinin ihlal 

edilmesi hasebile yerine böy 
le bir muahade konması 

Avrupa sulhunun selameti 
namına lazımdır. Binaenaleyh 

bu yeni muahedeyi akit için 
de Alınanyanin tekliflerini 

tedkik etmek lazımdır. Yol
lu sözleri hiç de heşa git
memiştir. 

birden ihtiyar kadının üstüne 
kapandı. Ona sarıldı. Rast 
gele her yerini öpmeğe baş
ladı. Bu hareketle gayri şu
uri olarak teşekkür" ve min
netlerini bildiriyordu. 

Eski halıralarm tekrsır can
Iaodmlması ve Ahmedin bu 
his coskunluğu ihtiyar kadı
nın asabını çok: sarsmıştı. 
Kadıncağız bayıldı. 

Ahmed, şaşkın bir vazi
yette: 

- Hulya, Hulya... Diye 
haykırdı. 

Bayan Zehra neden sonra 
kendisine gelebildi .. 

**" 
Leyla, uzun uzun düşün· 

dükten sonra kararını ver
mişti. Amerikan şirketinin 
,.· eznedarı bay İrfanla evle
necekti. Bu genç, Fransada 
tahsil etmiş bir adamdı. M. 
Tomson vasıtasile Leyllya 

devam ediyormuş. 
~ f;:tı 11'!'111 
b .ııı &.+A "'~ 

Dört avukat . 
Mahkum oldu 
İstanbul ( Özel ) - Sofya 

sancak mahkemesi dört dört 
avukatın mahkeme.sini ı uyet 

etmiştir. Bunlardan ikisi ya
lancı şahi d ikisi de sahtekar
lıktan suçludurlar. Doktor 

Y anef üç seneye, f stanof ve 
Buğdanof birer buçuk ve 

doktor Boyacıaefte bir sene 
hapisliğe mağkfım edilmiş
lerdir. 

İki kalpazan 
çetesi 

İstanbul 12 (Özel) - Bul
garistanın Doyinçe kasaba
sında polis iki kalpazan fab
rikası yakaladı. Neticede an

leşıldıki, bu ıki çetenin her 
birı müstekil olmak üzere 
Bulgar yüz levallık şekil va

ralarını taklit etmektedirlar. 
Polis bu çetelerin i~isini de 
tetmus ve adliyeye vermiştir. 

Arnaodoviç 
~lahpusta eli ayağı 

bağ·lı 
Belgrad ( Radyo) - Yu· 

goslavya kamarasında suikas
ta yeltenen Arnaodviç ka
mara reisinin emrile ve par
lamento zabıta tarafından 
tevkif edilerek derhal masu
niyeti teşriiyesi kaldırılmış 
ve kıskıvrak bağlarak hapi
sahaneye götürülmüştür. 

talih olmuştu. M. Tomson, 
Leylaya vaziyeti anlatır an
latmaz, Leyla: 

- Peki! demişti. 
Amerikalı: 

- Fakat! deyip, bu işin 
sakat taraflarını saymağa 
başlayınca Leyla: 

--- Ziyanı yok! her şeye 

razıyım! demişti.. 
Amerikalı hayret içinde: 
- Bu adamın iki çocuğu 

vardır. Dedi. 
- Ziyanı yok bakarım .. 
Evine çok bağlı değildir 

bazan günlerce eve uğra
maz! .. 

- Ziyanı yok beklerim .. 
- G1rlağına kadar borç 

içindedir. 
- Ziyanı yok öderim ... 
- Kumarbazdır ! 
- Ziyanı yok .. 
- Ayyaştır!.. 

- Ziyanı yok .. 

14 Mart 

Akdeniz 
Kurutuluyot 
Suları Afrikaya 

Gidiyor 
' Birkaç sene evvel Ak 

karutuluyor diye ortay~ 
söz atılmıştı. Bu büyük 
Alman ilimlerinden Çe 
yapacağı. hatti Çergel t 
fından bunun plinıaıll . 
hazırlandığıda ıöyl 
Bugün bu söz gene 
çıktı. Çergel planının tat 
için yeni teşebbüs yavıolf'. 

Bu plina göre, Akd. 
kurutulacak, Atlas den 
den, Karadenizden ve 
denizden ayrılacak. Bu 
durulacak olan geoit 
ziraat işlerine tahsis ol 
cak şehirler yapılacak,• 
tiye vasıtaları kurutulaC 

Profesör Çergelin k•0 

tine göre, Akdeniz kutll 
lursa Afrikanın da b• 
değiş ecel tir. 

Bu haberi okuyanlar 
1 şeyden evvel sormuşlardıf. 

- Burası dolarken bU 
lar nereye gidecek ? . 

Sualine de Çugel de 
tir ki: 

- Ben bu suyu 
çöllerine dökeceğim, o 
rmı deniz haline sokac• 
bahusus Afrika derele 
kaynaklarmın çıktıkları 
ler tamamen deoizleştir 
ğim. Meseli Niger, ZtJrJJ 

ve emsali gibi şehirler b 
bir deniz haline girece 
dir. Netekim Çat gi>l 
genişliği 9 bin kilo met • 
ki, eğer Afrikaya su v 
sa 600 milyon kişiye 
mak iınkinı verilmİI 
caktır. 

Tel-aviv ve 
Filibe Ser(ile 

·ı Tel-aviv ve şark seri' el 
ne gönderilecek nudJUO ~ 
ayın on beşinde yola çı. · 
rılacaktır. Filibe sergisi 

8
1 

• 

de şark demir yolları 
30 nisan arasında yüıde 
mi tenzilat yapacaktır. 

Edebiyat 
Fakültesinde 
Tayinler . el 

Edebiyat fakültesı ~· 
Osmanlı dili tetkik b~jf 
ğma vakıf kayıdlar es~ ti 
dürü B. izzet, sikkel~rı, 
k .k hocalığına da eskı. ti 
rif erkanından B. T evfilıt 
yin edilmişlerdir. 

Genç kızın bu f er•I;~ 
Amerikalı hayret içiod• 
mıştı. ~ 

Leyli iki gün ıonr• ~ 
buldu gayet ciddi bir ta~ 

- ~izinle hususi ,~ 
mek istiyorum! Dedi.. , 

irfan genç kızın ~ucli
ğini canioa minnet bıl ~ 

Bir lokantada b~~ 
bir akşam yemeği ye~ 
Leyli başından ge!,ı-1 
müpliem bir şekilde ;;( 

- Ben sizin çocuk1'~ 
hakiki bir anne o ~ 
çalışacağım. iradem kf0 \ il 
lidir. Bunda muvaf ' ~ 
olacağım .. Fakat siz dit~' il, 
nim yavruma hakiki b , 
ba olacaksınız.. Ona it 
vereceksiniz.. ç ~ 

Anlaştılar.. İrfan geO 1l 
za, uzun uzun aşkınd•11j l 
gisinden bahsetti. Ley~ ~ 
rasına dokunulmuı gı 
den bire isyan etti: ~ 

(ArkısJ 



BUGÜN 

SİNEMADA 
2B üyük filın birden 

Telefon 
2394 

ı·· Varyete 
ıvoJi ca b h . H . 1-''l • c n az anesı arrı ı 

TOKÇE Sözlü büyük film 
80

"is ~ A Y R 1 C A -"trlof t ~ 
arafından oynanan seneııin güzel filmi 

ROCIL 

, .falkın Seti t 
-( 

14 Mart 
•• 

ı Alınan Doktor Auostelin 
Son icadı oJan Sıhhi Ağızlıkların sureti istimali 

Sigaranın nikotinini kamilen çe
ken Alman doktorlarından Profe
sör Doktor Apostelin sıhhi Ağız
lıkları umum Avrupada sigara 
içenleri memnun etmış ve rağbet 
kazanmıştır. 

Ucuzluğuyle şöhret ve halkımızın takdir ve 
ragbetini kazanan Hükuınet Caddesinde Şen1-
si Hakikat Ucuzluk sergisi ucuzluğun ucuzlu
ğu olnıak üzere yeni bi•· sergi ya oıo bir çok 
eşyaları yalnız 88 kuruşa satınaktadır. Bu 
n1ühin1 fırsattan istifade ediniz. 

• 
Ağızlık üzerinde Doktor Apostetin imzası olmasına dikkat 
etmelidir. Toptan ve perakende satış yeri NECiP SADIK 

Balcılar raddesi No. 156 Jzmir 

Arıcılara 

Fenni Arı kovanı sandığı
nı görmek ve almak istiyen
ler Şirket bulvarında fsmet 
Paşa Bedesteninde 12 uuma-
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R 

z 

z ,. 
E 

K 
1 

M 
E 
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Kemeraltı 
Hilkümet 

Karşısında 

1 ;; günlük kız çocuğu 
Onbeş günlük, gayet gür

büz, bir kız çocuğunu validesi 
evlatlık vermek istiyor. Ta
lipler matbaamıza müraacat 
etsin. 1 - 5 
ralı dükkana müracaat etme
leri ilan olnnur. 

~re1~ffil~~ıfil~~~~~~~~~~U~~~~MralE~ 
~ AYYARE TELEFON ~ : 3151 
E BU GlJN 

~ Aşkın kuvvet ve kudretini açıkca gösteren büyük film 
~ 

~ ·ık ~ ı gece 
~ ~ GARY COOPER - ANNA STEN 
~ ILA VETEN : Bugün son. defa 

~ KONTINANTAL 
~YARIN: BAGDAT YOI .. U 
~ AYRICA: 

~ F O _l{ S ( J)linya havadisleri ) ~ 
~ ( Türkçe sözlü ) ~ 
~ . B 
fei Cuma: 15 - 19 Kontinantal 17-~1,15 flk gece 
~ Cumartesi: 13 ilk gece 

~ -( SEANS SAATLARI )- J 
~~~~~~~~~~~~~~~'BS~EtiEmEB 

""""'_....,,,._~..,_-.........._..~.,_~~~·----~~~~~="':""'!"~ ~~·~ •&&as -· 
~*~**~*~~~~:tc1d:~:bt~*:tc.1c~~~~~~~~~'tt 

i Elhamra ls13 
+c İdaresinde Milli Kütüphane sıneması 

« Bugün 2 şaheser filn1 
~ Sinemacılık dünyasının şimdiye kadar vücuda getirdiği şaheserlerin de fevkinde şöh
« reti dünyayı tutan Lüyük edib konl LEON TOLSTOY'ün aşk, ihtiras ve heyecan 
+c dolu cihanşumul eseri 

! Anna Karenin 
;( 
+c « 

Başrollerde: Greta GARBO 

''E 
Fredrik MARCH 

+( DOST İRAN ŞEHlNŞAHI H~ıretlerinin memleketimizi ziyaretleri ve bütün mem 
~ leket içinde ulu önderimiz A TATURK ile birlikte yaptıkları tetkik gezisini bütün te-
i< ferruatile göstsren 4000 metro uzunluğundaki Türkçe sözlü muazzem film. Türk kara .. 
~ deniz ve hava kuvAetlerinin manevralannı bütiin azametile gösteren bu şaheser film
:l den herkesin ittifade edebilmesi için saat yedi seansından itibaren birinci mevki 

Depo S. FERiT 
Şifa Eczanes 

~ 25 Kuruştur 
~ ~~~ ......... ~~ « Seanslara dikkat 
+c 1 de Anna Karenin 3 de Seyahat filmi 5 de Anna Karenin 7 de Seyahat filmi 

Hükumet sırası +( 9,15 Anna Karenin 
~~x~~:\qe~~fi~~:~~~~~~~~~~--:w:.~ 
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rans var 
kmlr Öğretmenler birliği 

yarın kadifekalesine bir ge
zinti yapacaklardır. Burada 
Kadifekalesi ve İzmir tarihi 
hakkında bay Süleyman Tü-
ser tarafından bir konferans 
veril~cektir. Konferansa saat 
onda başlanacak 12 de dö· 
nülecektir. Öğrdmenler bir
liği önümüzdeki aylar içinde 
Salihli Alaşehir dahil Sart 
gezisi yapılacaktır. Bu gezi 
yabh olacaktır. Bundan 
başka Tuzla ve Bergamaya 
da gidilecektir. 

Vilayet Genel 
Toplantısı 

Vila ıet umumi toplantısı 
dün 934 yılı faaliyet rapo
ronu okudu. Kabul ve tas
dık etti. Azaların yedişer 
buçok lira huzur haklarının 
oner lira olmasını onayladı. 
933 yıh hesaplariyle bazı 
şosaların yapılması ınünaka-
şa olundu. 

Menemen 
Cinayeti 

Menemende Mustafa adın· 
da birini, başınClao çakı ile 
vurmak suretile öldüren Tev
fik ile kardeşleri Niyazi ve 
Halilin Ağırcezada muhake
melerine dün devam edil
miştir. 

Paraşüt kulesi 
Kültür parkta, yapılacak 

1 
olan parasüt kulesinin 41 
metro yüksek oJacağı pana
yırdan evvel meydana gele
ceği öğteni]miştir. Ankata 
mahfelleri İzmir işlerine ala
ka gösterdiği ve orada olan 
şarbayıma 1 >il yük vaidJerde 
bulunulduğu haber verilmek
tedir. 

He stalanan! 
Oğretmenler 
Bazı kaymakamların hasta

lanan öğretmenlere izin ver
mesi doğru olmayıp ancak 
üzürler üzerine izin verebile
cekleri biJd:rilmiştir. 

Boz yakada 
Hırsızlık 
Son günlerde Bozyakada 

bazı hırsızlık vak'aJarı oldu· 
ğu için tedbirler alınmak
tadır. 

Giden kayıklar 
Geldi 

Gedis nehrinin taşması 
hasebiJe oraya giden kayık
lar gene İzmir limanma geldi. 

ATICILIK TALiMLERi 
Atış talimlerine 1 Nisan· 

da başlanacaktır. Bu parasız 
~ tışlardan vesika alanlara 
bazı haklar verilecektir. 

lVegüsün !hassa ordusu 
------------------------~------------~~ .... ••OO .. ••••~---------------------------------------~ 

İtalyanlarla karşılaşmak üzeredir •. Bir İtalyan 
• ta}ryaresı daha düşürülmüştür 

Londra 13 (Radyo) - Roy- ı söyliyerek: 
ter ajansından: - Bunları öldürünüz. 

İtalyan uçakları dolaışyor. Demiştir. Bununla bera· 
Şimal cephesinde sükunet ber Bora ve Kavagna kaç-
vardır. Asangi gölüne doğru mağa muvaffak olmuşlar ve 
başlıyan İtalyan hareketi dur kendilerini takip eden köy-

mamıştır. 

N egüsun kumandasındaki 

Habeş ordusu debi hazırlan
maktadır. Ve bir muharebe
nin pek yakın olduğu görün
mektedir. 

lüler mitralyöz ateşile kar
şllanmışlardır. füraz sonra da 
beş uçak uzaklaşmıştır. 

Adis-Ababa 13 (Radyo) -
Royter ajansından: 

Jinirin batısında Aros vi · 
layetind ~ bir ltalyan uçağı 

Bunlar en yakın köye gi- yere düşmüştür. Rakipleri 
derek halkla temas etmişler ölü bulunmuştur. Burada do-
ve halk kendilerine kanmış )aşan haberlere göre beş 
görünmekte idi. Fakat bu ltalyan uçağı Aros vilayeti-

1 

sırada ansızın · bir Habeş nin tehna bir kıyısında kara-

1 
mharibi gelmiş ve bu iki ya- ya inmiştir. 

lancmm ltaJyan olduğunu Mürettebatı halk arasında ı 

dl t•l :~~ 8 s ~~:: ::~m ~!J 

Fransa, Rusya, Belçika mil-
letler Kurumundan çıkarsa 
Paris 13 (Radyo) - Liberti de Judevest gazetesi berki

telerden bir faide olmadığını yazdıktan sonra diyor ki: 
Eğer Uluslar sosyetesi Lokarno muahedesinin şerefini 

korumazsa Fransa, Rusya ve Belçika Uluslar sosyetesinden 
çıkarlar ve bunu başkalarıda takib eder ki buda İngilizle
rin tebessümle karşılıyabileceği birşey olmaz. 

Almanyanın harelceti Arsı
ulusal bir isyanmış 

Paris (Radyo) - Samuel Hoarın Avam kamarasında Al· 
manyanın hareketini Arsıulusal bir usullere korşı bir isyan 
olarak telekki ederek bay Edenin fikrine göre tamamen 
iştirak ettiğine dair söylediği nutuk Fransada pey iyi kar
şılanmıştır. 

Fransa Alman 
Teklifini tedkik etmiyecekmiş 

Berlin 13 (Radyo) - Alman telgraf ajansı diyor ki: 
Fransız başbakanının ateş saçan ve her şeyini reddeden 

noktai nazara Fransanın Alman tekliflerini ted \ ik bile et
miyeceğini b:ldirmesi Almanların kendi arazilerini askerleş
dirmelerinden doğan bir asabiyet netıcesi olduğu için bura 
mahafilinde soğuk kanlılık ile karşılanmıştır. 

• 
lngiltere ve Almanya ara-
sında yeni deniz anlaşması 

Berlin - Alman ajansmdan: Bay Hitler Bavyeradan 
döner dönmez lngiltere iJe Almanya arasında yapılacak 

olan yeni bir deniz muahedesini inceleştircn mühim bir 
konferansa başkanlık etti. Konferans inceleştirilmesi'li ya ı- tı 
fakat ittihaz ettiği kararı gizli tuttu. 

~ ~ ~ ~ ~ 

Bira fabrikası~ 
Cinayeti 
Halkapınarda Aydın bira 

fabrikasında makinist Zelin-
kayı öldüren ve ~abrika mü
dürü M. Fayferi ağır surette 
yarahyan kavas Lütfünün 
muhakemesine dün Ağırce-
zada devam edilmiştir. Maz
nunnn vekili avukat Hulusi; 
müdafaasını hazır lıyamamış 
olduğunu söyliyerek mühlet 
istemiş, mahkeme bu dileği 
kabul etmiştir. 

Umumiğ 
halalar 

Basmahane, Alsancak ve 
biride İkincci kordonda ol
mak üzere belediyece üç 
beton umumiğ hala yaptlrıl · 

Fazıl 
Kaftanoğlu 

Vilayt mayet memuru Fa
zıl Kaftanoğlu kaymakamlı-

ga yükselerek Sumsun vila-

yetinin Kavak kazsına gön

deriliyor. muvaffakiyetler 
dileriz. 

8. Fazıl 
Vilayet maiyet memurn bay 

Fazıl Samsunun Kavak ka-

zası kaymakamlığına tayin 
edilmiştir. 

Bıçaklı kız 

propaganda yapmak ıçın 
talimat aLr.. ışla,·dı. Ayni ha· 
bere göre uzun müddet Ha
beşistanda otutarak memle
ket lisanını öğrenmiş olan 
Yora adındaki bir doktorla 
Kavanga adındakiı bir mü
hendis de bu tayyareler de 
bulunuyorlardı. 

ITAL YANLAR ILELIYOR
MUŞ 

Paris 13 (Radyo) - Fran
sız gazetelerinin doğu Afri
kasındaki özel aytarı ltalyan 
ordularının şiman cephesinde 
ileri harekata başladıklarını 
ve mukavemet görmeden ile
rilemekte olduklarmı bildiri-
yorlar. 
'''"':( 
lı~I 

ıı;ıı 
bıuıll 

Ser2iler 
Bl!ş senede bir açıİacak 

Ankara 13 (Özel)- Yeni 
hazırlanan sergiler talimat
namesine göre, her şehirde 
ancak beş .:enede bir defa 
sergi kurulabilecektir. 

Doktor 
~1ua yenelerinin 

Ücretleri 
Sofya (ÖzeJ) - Hükumet 

doktoru hakkında bütün vi· 
layetlere bir tamim gönder
miştir. Bu tamim ile doktor
ların muayene ücretlerini bir
leştirmiş ve tayin etmiştir. 
Fazla ücret alanları cezalan
dıracağını bildirmiştir. 

Çilekeşler 
Diyarında 
- Baş tarafı 1 incide -

O gün evden çıkmıyor. 
Tören zamanından evvel bir 
alay silahlı himseler gazete
cinin evini muhasara ediyor
lar ve pencere ve kapılarına 
tahta perdeler çakıyorlar. 
Gazeteciyi bir şey görmek 
yahud resim çıkarmaktan 
mahrum ediyorlar. 

Bununla beraber gazeteci 
azçok d ereden tepeden, tö
renin geçtiği yerlerden bazı 
resimler alıyor. 

O akşam odasına girerek 
postasını hazırlıyor. Fakat 
sabahleyin gazeteci odasında 
ölü olarak bulunuyor. Çün
kü gazetecinin hizmetçisi 
olan güzel bir kız da bu ta
rikat müritlt!rinden olduğu 
için durumlarının velev cüzi 
bir sırnnm ifşa edileceği kor
kusunun yahud dininin ken
disine telkin ettiği taassubun 
sevkile efendisini o akşam 
öldürmüş oluyor. 

Şarbayımız 
Atışlara 17 yaşından yu· 

karı olan gençler iştirak 
edecek, atışlar Cumartesi 
öğleden sonra pazar sabah
ları yapilacaktır. Üye olmak 
istiyenler C. H. P. başkan• 
lığına, spor kulüblerine mü
racaat etmelidirler kayıd 25 
Martta kapanacaktır. • başlamıştır. 

Gaziler caddeside Salih 

kızı 16 yaşlarında Bahriyenin 

çarşafı altında bir bıçk sak
ladığı görülerek alınmıştır. 

- Baştarafı 1 incide -
müzesinin planlarının yapıl· 
masını etmiştir. İzmir telefon 
ve elektrik şirketinin hüku
metçe satın alınması için 
Ankarada hususi bir komis
yonun tedkik ile uğraştığı 
bildirilmektedir. Ş ~ rbayımız 
Sah günü İzmire gelecektir. 

Yunan casus 
--------~~~~~-••oo••---~~~~----

Baştaraf ı 1 inci yüzde 
rındaki bol para olmadığını randevü vermiştiaı, 
biJiyorlar. Fakat, işlerini bi- Yavuzun berhava 
tirince himayenizi, Yunanis- teşebbiisü beni çok d 
tana kadar kaçmalarının rüyordu. 
teminini istiyorlar! Yunanis- Casus gittikten 
tanda da, çok birşey değil yapacak bir çok ba 
yaşıyacak kadar bir yardım çok işlerim vardı. 
bekliyorlar! yapmamak mümkün 

- Doğrusunu istirmisin? Bunları yapmakla 
Ben bu işe karışmağı çok Yavuza suikasd 
tehlikeli buluyorum. Sana da aklımdan hiç çıkaı•Y 
tavsiye ederim, böyle mühim Yavuzun harb 
ve tehlikeli işe el sürme! biiyüktü. Yunan do 
Yalnız, bunlar işlerini bitir- Avarofla kazandığı t 
dikten sonra Yunanistana tamamen kaybet01iŞ 
kadar kaçabilirlerse, orada başına yavuz, yeti 
kendilerine hiç bir fenalık icabında Çanakkale 
yapılmıyacaima emin olabi- ki veya Karadeniıd 
lirler, fakat himaye ve yar- giliz, Fransız, Rus d 
dım görmezler. larına bile zarar 11er 

- Emriniz üzerine hare· Çok yolu vardı ve Ç 

ket edeceğim. Maksatlarına veti vardı. Bunun içi 
,gelince, bunu ben de kat'i zu Lavrens bile iınh 
olarak takair edemiyorum: ister ve bu işi ancak 
İntikam mı, Sosyalistlik mi? si başarabilirdi. Bu 
Bilmiyorum. Yalnız yaldn, Ermeninin, üç ki~ili 
doğru tayin edemiyorum; fa~ bullu insanınm barc~d 
kat Ermeni bana, kendisinin Pek yakın bir atı 
Hamidin oğullarından bir devletleri sınıfmda h 
Prensin vasıtası olduğunu ricek olan Yunanı 
da söyledi r bu suikastan müstefi 

Casusa,I yeniden bazı di- demek ti. 
rektifJer verdim ve gün sonra Teşebbüsüs bence 
beni muhakak görmesini de yan dikkat ciheti 40 
tenbih ettim. dinamidin tedariki " 

• *"' cudiyeti idi. . 1 
Casusum gittikten sonra, .40 kantar dinaınıt .. 

kendi kendime düşündüm. zu beıhava etmeğe, 
Haber hakikaten mühim idi. men mahva kafi idi· 
Kendisine, yatı noktasında ( Arka.S 

M 
Fransa İngiltereden me~ 

- Baştarafı 1 incide - mühim bir makalesııı 

İNGiL TERE BiRDAHA AL- 1 ki: 
MANY ~ )(YM ÜZAKERE 1 " Vahim ~bir sa 

TEKLiFiN DE BULUN-

1 

Azimkarlıkla ihtiyat a 
MIYACAKI mütavasıt bir vaziyet 

Londra 13 (Radyo) - İyi faza etmek gerektir· 
haber alan çevrenlerde iddia "Hitlerin karar1P1 

edildiğine göre, İngiltere tekrar okudum. ba0 ' 

Almanya ile müzakereye gi- kaç ok fırlatmakta 
rişilmesini arhk teklif etme- kalmamış. 
mektedir. Bununla beraber " Hitlerciler de tıı 
Berliu hükümeti nezdinde hal vardır. Bir nıeıı> 

maddi kuvvetleriPİ 
ede:ken hiçbir zaııı8 

mazlar. Fakat ruhi 

sondaj yapılması ihtimalı var 
dır. 
FRASANlN KAT'İ SÖZÜ 

Paris, 1 ~ (Ö.R) -Londra leri hesab ederkcJ2 
konferansı esnasınba B. Flan- yanılırlar. B. Hit)ere 
din Fransıs hukfımetinin a- dığını göstermel :yiı·" 

. KHNSEYDEKI DEV zimkar vaziyetini teyid et-

1 

"OJ 
mişlir. Fransrz dışişleri ha- Konseyde oıu 

' d 1 ti unlar kanı ancak statüko iade e- 0 an ev e er ş . t 
A t ' ArJ30 

dildildikten sonra Almanya vus ura,ya, 
ile müzakereleri kabul edile- Ek~atör, Danimark:~ı 
ceğini bidirmiştir. Aksi tek- l~gıltere, Fransa, l te~ 
dirde ciddi müzal{erelere hıstan, Rusya, Por I 1 

T" k' Beç girişilmeşi imkanı yoktur. manya, ur ıye, d; 
şkanı B. Van Zella:l 1 

Zira müzakerele.ı daha baş- kA t• d k 5e1" 
1 d Al b'· .. . ume ı a ma on .1 amd'akla~ . kmanya ultun ıs- bulunmağa davet ed• 
tc ı erını aznmış o ur. 

Eğer müzakereler netice-
siz kalırsa, Lokarno paktını 
imza eden devletler, Uluslar 
sosyetesi paktına uygun ola
ı ak, Alm~nyayı tazyik va
zifesile karşılacaklardır. 
ALMANLAR DA VAZiYE
TİN VAHİM OLDUGUNU 

ANLAMIŞLAR 
Berlin 13 (Radyo) - Al

man gazeteleri Londra ko
nuşmalarını tefsir etmiyorlar. 
Fakat vaziyetin vahim oldu
ğunu da saklamamaktadırlar. 
Maamafih vaziyeti olduğu 
gibi de göstermiyorlar. 

VAHIM SAATLAR 
Par:s 13 (Radyo) - Eski 

başbakan bay Herriot "Ere 
Nouvelle,. gazetesinde çıkan 

Teftiş. 
~· Polis müdür oJU1 

İsmail evvelki gec.e f ~ 
deki muhtelif polıS 
teftiş etmiştir. 

İzmir Ticaret 
sinden ,~i 

Münazaalı olup pA , 
ce satılmasına kar•rei' 
olan Leder ve ti 
markalı 323 varıl ~o ~ 
Maat 936 sah güoii 111~ 

.de halim ağa çarŞl~ -rl 
sazılı mağazada açı .,t~ 
ile satılaçağrnaaP 1 g~ 
!anların gösterile" 1'~ 
saatta o mağazada ııt· 
lunmaları ilan oıuıı 


