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GILTERENIN AKSA Dl 
Alman Heyeti Londrada LOID CORC DiYOR Ki 

l'!giltere ne .. d- u-·· ş-ü-n-üyor? 
-------- - oo .. oo 

c'un beyanatanı aynen aıa
pya koyoruz : ' · 
"Almanyanın hareketleri 

izam ediliyor. Almanya, 914 
aenesinJe, bugiinkiinden çok 
daha kuvvetli idi. O zaman 
harba hazırlanmııtı ve et• 
r~nda çok kuvvetli mlltte• 
filder vardı. 

Halbuki, bu gllnkii Alman
ya zayıfbr. Etrafında mütte
fik y,rine dilımanlar vardır. 
Bu diipnanlar, bugtinkli • Sta· 
tükoyu, icabında silibla da· 
hi muhafazaya azmetmiıler
dir. 

Binaenaleyh, Almanyanın 
bu kuvvetli çenbere kartı 
gelm '!si imkinıızdır· Ben 
Hitlerin sözlerinden ziyade 
iıte göziimle g6id&ğtlm bu 
fealiyete inanıyorum ve gene 
bu sebeple Hitlerin teklfinin 

1916 
VE 

1936 
Dnn bir arkadaı garib bir 

tesadiiften bahsetti ve bize 
ıunlan anlattı: 

- Hatrımda iyice kaldı· 
ğına göre 1916 olimpiyatlan 
Almanyada yapılacaktı. Al· 
manlar olimpiyatlara hazır· 
!anmışlar ve muntazam bir 
ıtad inıasına baılamışlardı. 
1914 de birden bire umumi 
harb patladı ve diinyayı ka· 
na boyodı. 1936 olimpiyatrah 
da Almanyada yapılacaktır. 

Acaba bu hazırlıklar da 
bir umumi harb bqlangıcı 
mı olacak? Bu tesadiif ba· 
na bunu laatırlabyor, ve bir 
umumi harb diltünceıi 
tüylerimi ilrpertiyor. 

Yunan 
Casuslan 
Osmanlı imparator
luğunun kalbigahında 

Bir kaç gündenberi tefri
ka ettiğimiz bu hankulide 
ve heyecanlı tefrikamız ikinci 
sahifemizdedir. Eğer timdi· 
ye kadar okamadınıua der• 
bal takibe bqlayımz. 

LOIT CORC 
kabul edilerek Avrupa sul
hunün daha ıimdideo ve hiç 
olmazsa 25 sene müddetle 
emniyet altına alınmasmı is
tiyorum. 

Bu m6nasibetle ıuna da 
kanaat getirmiı bulunuyorum 
ki bugükü sıkıntılı vaziyet· 
ten ve silih yarııından yal· 
nız Almanya mes'ul sayıla

maz. Mes'uliyet mOıterektir. 
- Sonu 4 üncüde --

MÜTHiŞ BiR REZALET .. ' . 
Genç kızlan 
baıtan çıkaran 

bir bunak 
Amerikada hu cürüm
le 7 O yaşında bir adam 

yakalandı 
Son ı&alercle Ne.,.k •· 

bıtası pyan hayret bir tid 
teıkilit meydana çakanmfbr. 
Hadise flyle olmllflar: 

70 yaflD8 kadar pİJUO 

1 
hocalığı yapan mister Ram· 
sey isminde bir ihtiyar •ar-

ı dır. Bu adamın talebelerinia 
- Sonu 4 incide -
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Bir bekçi yolunda giden bir 
Vatandaşı naRıl çevirir? 

I":. ün Silleyman Latif ilminde bir kariimiz iclarehaae• 
1..:.1 mize gelerek ıöylece derd yandı : 

" Evvelki giin bava gilzeldi. Ylirilyerek Bonrnovata sicil· 
yordum. Birden bire önlime bir kar bekçiıi çıktı. Gayet 
sert ve haıin bir vaziyette : 

" - Buralarda ne dolaııyonun. Tarlalara ne baloyomm? 
Diye sordu. 
Hayret ettim. Ve bekçiye sordum : 
- F epe gündilz 1aat dartte yolda yiirilmek, bava aleak, 

sigara içmek yasak mıdır? Dsdim. • 
O, sertliğini ve amirane tavnm bir kat daha arm.ak: 
- F a7.la laf lizım deiiJ düt önllmel decli.I 
- Nereye gidiyoruz? Diye sordum. 
- Karakola!. Cevabım verdi. 
Görüyorsunuz kılık kıyafetim kendi halinde İfİ sicil De 

meıgul bir mdam olduğumu gösteriyor. Bir luruza, bir ka· 
tile benzer bir tarafım yoktur. 

itiraz edecek oldum. Fakat bekçi lif anlar talammclaa 
değildi. Çarnaçar, bekçinin 6n0nde bir mlicrim bir munaa 
gibi yüriiye yilrOye Bornova Meninliıinden Karpyaka ller
ıinlisindeki polis karakoluna kadar gittik. Bereket Yerlİa 
nazik ve makul bir kom'lserle kartılaıtım. 

Bay komiler vaziyeti anlar anlamaz beni ıerbeat huakb. 
idare mekanizmasının bir icra vasıta tedbiri olan ba bekP, 

vazifesini bilmediği için, hiçbir cüriim ve kabababm olma• 
dığı, ıüphe edilecek hiçbir? vaziyetim bulanmadlfa halde 
beni bir maznun gibi karakola kedar ne balda ıöttlrd&? 
Bekçinin muvakkat bir zaman için de 011& almma ıilrmek 
istediği bir leke için timdi ben ne yapayım ? Bu muamele 
duiru mudur ? Bunu, halk da soruyor ? 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Cumuriyeti, 
Japon yanın 
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Siyasası 

Gönül yakan bir aşk yapmak 
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İnkilab, esasen bu asırda değerini, önemını 
kaybetn1iş yalnız rütbe, nişan, asalet ve da ha 

bir çok saçn1a unvanları fırlatmakla 
iktifa etmiyecektir ... 

Meşru olmıyan kazançlar- zirzadelik, nişan ve unvan 
la müstakbel karısını kraliçe gibi esasen bu asırda kıy-
gibi gezdirmek hulyasında meti kalmamış imtiyazları 
bulunduğu için nişanlısını değiJ yurddaşlar arasında ki 
terkeden bayan Celile atıldı: bazı içtimai uçromları da 

- Fakat erkekler de yük- düzeltecek, hamleleri yapa-
sek kadınlara malik olmak bilecek bayan Celile gibi de-
çin kadınları yalnız sırtla· ğerli Türk kızları hakiki in-
rındaki küt kleri ve yüzlerin- kilabcılarla hayat birliğde 
deki Makiyajları ile beğen- yapacak olurlarsa o zaman 
meğe heves etmemelidirler. himayezis, "imsesiz kalmış 

Memleketin en münevver kadınların işleri pek çabuk 
ve mütefekkir bayan ve yapılacağı gibi işsiz, ekmek-
baylarını tophyan bu salon- ıiz kalmış yurdlaşlarında dert-
da da sosyal ilerlemelerde }erine derman bulmadan 
t<afa dengi, ülkü sahibi ka- zevk ve sefasını düşünen in-
dın ve erkeklerin beraber sanların adedi azalmış ola-
~alışmaları lüzumuna dair caktır. 
yüzlerce faydalı makalelere Cavidadın bayatta uğradığıl 
11evzu teşkil edebilec~k fi- feiiketle~le yüreği sızlıyan 
kikir ve mütalaalar müna- genç kız bu sözleri bayağı 
kaşa edildikten sonra ev bir konferans verir gibi söy-
sahibi gazeteci Refik Ada- !emişti bu nişanlanma habe-
ınoğlu davetlilerine · şu müj- rinden Necla kadar sevinen 
deyi verdi: bayan Sevin Akalın da de-

- Kadınlarımızın inkılab di ki : 
yolundaki vazifeleri için or- ( Arkası var ) 

Londra, 17 (Radyo)- Çin 
hükumeti Japonya hükume
tinden hayli cesaaret verici 
bir nota almıştır. Bu nota 
ile Japonya Çine hiç bir ta
raftan ve biç bir kimseden 
korkmamasını tavsiye etmis
tir. Eğer ona bir taraftan 
bir taarruz olursa Japonya 
da Çini silah ile müdafaa 
edeceğini bildirmiştir. Nota
nın sonundada şunları ilave 
etmiştir: 

" Bizim şark Asyasına 
kimsenin karışmaya hakkı 
yoktur. Eğer kim!e size 
hücum ederse bizde ona hü
cum oderiz,, 

Bul2aristanda 
' Komünistlik 

İlerliyor! .• 
Sofya - Komünist parti

sinin sönmediği ve gizli teş
kilabn kuvvetli oldnğu ka
naatini Bulgar polisi de ge
tirmiştir: Bir hafta zarfında 
daha dört gizli matbaa keşf 
olunmuştur. 

Bu matba~lar komünist 
propagandasına dair evrak 
neşredip duruyorlar. Polis 
idaresinde sırf bu işler için 
ayrice bir teşkilat yapılmış
tır. Bu teşkilat her gün yeni 
vak'alarla · karşılaşmaktadır. taya çok sağlam fikirler 

atan bay.an Celile ile, inkı
labın ne demek olduğunu, 
inkılabın niçin yapıldığını, 
:nkıliibın karlı bir iş, ticari 
bir teşebbüs olmaktan çok 
azak olduğunu herkesten iyi 
anlıyan ve herkese anl=ıt
:nağa çalışan öğretmen Ya
iar Gündüzün nişanlanma 
b.aberini size bildirmekle 

Tütün ve sebze.Casus mektebi 

ddden bahtiyarım. İşte bu 
suretle kafa dengi, ayni in
ıulab yolunun yolcusu olan 
gençleri aile hayatlarında 
~a birleştirmeğe muvaffak 
:>lursak s .. syal ve hatta eko
lomsal işlerimizin de bütün 
fürk milleti için yararlı bir 
suret inkişaflarını temin et
ıniş olacağız. 

Bu müjdeden son derece 
ıev'nen İlbayın yeğeni Nec-
1aya bağırdı : 

Bu suretle düğün hediyesi 
:>larak kocasından, kimsesiz 
"akir kadınların işlerinin gö
•ülmesini istiyen bayan Ca
".idan ve Türkiye cumuriye
ınde yalnız paşazadeJik, ve-

İZ MİRLİ 

Fideleri ıçın Ziraat 
~1ücadele idaresinin 

rfavsiyesi 
1 - Yer yer söndüğü gö

rülen yasdıklarda rutubeti 
azaltmak ve sulamayı müm
kfın olduğu kadar durdur
mak. 

2 - Halka şeklinde çürü
yen fideleleri henen topla
mak ve yakmak ve buralara 
yarı yarıya sönmemiş kireç 
ile temiz kum karıştırıp koy
mak. 

3 - Zasdıklarda teker te
ker yanık, çürük fideleri tob
layip temizlemek ve araları
nı seyreltmek. 

4 - Bunlardan sonra yüz-
de yarım nisbetinde göz ta
şı · - kireç buJamacını bu 
gibi yasdıklana püskürgeçin 
(bag tulumbası) sıfır numara 
başhklarile sis gibi atmak. 
rutubet devam ederse bula
mad 1 O günde bir tekrarla
mak. 

BİR KIZ 
SEVDİM! 

~"'-"-"-'V'V"V'V'V'V'~'-'''"-.-'-"""""-

Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 4 7 

\T ücudJarımız birbirine kenetlenince ... 

Leyla bugünü düşündükçe 
evvela, cemiyetin arzusuna 
nuvafık bir çocuk anası ola
.:ağı için şerseri ve namus· 
ıuz da olsa bir kocaya sahih 
:JUlunacagı için .seviniyordu. 
Sonra irfanın, daima beyaz
arı kanlı gözlerinin ihtiramla 
(eadine çevrildiğini, pis ve 
tlarmakarış dişleri görünen 
nnanasız ağzının dudakları

la yanaştığını gözünün önü-
1e ğetiriyor; onun abdal ka-

fasının göğsü üzerinde şeh
vetle soluduğunu duyar gibi 
oluyordu. İşte bu anda bü
yük bir tiksinme ve iğrenme 
başlıyor, fakat iradesini top
lıyarak: 

- Bu işkence ne kadar 
büyük olursa olsun katlana
cağım !. diyordu. 
Müdhiş bir ıztırap içinde 

uyukusuz geçen bu gecelerin 
korkunç kabusların azabı 

arasında, kıvrana kıvrana 

Londrada hususi casuslara 
bir mekteb açılmıştır. Bura
da en son ve en mefküreli 
metodlar öğretilecektir. O 
metodlar ki Şarlok Holmüs 
tarafından canileri bulmak 
için tatbik edilmiştir. 

Bu günlerde ders esnasın
da biri sınıfa girerek birkaç 
saniye durduktan sonra çıkıb 
gitmiştir. Muallim bu duru-
mu bir vazife olarak talebe· 
sine vermiştir. Talebe bu 
girib çıkan adam hakkında 
bir nazariye yapacak ve 
bastonunu bangi elinde ve 
nasıl tuttuğunu şifahi söyli
yecek ve bastonun durumu
mundan ne mana çıkardığını 
yazacaktır. 

·ı alebeden on kişi bastonu 
sağ alinde tuttuğunu, üçü 
sol elde olduğunu söylemiş 
biri de bastonun hangi elde· 1 

olduğunu kestirememek yü-
1 

zünden süküt etmiştir. Hal· 
buki ziyaretçinin elinde bas
ton yoktu. 

sabahı edeyor ve Ahmede 
karşı sevgi ile karışık son
suz bir kin ve intikam du
yuyordu. 

- Ahmed, diyordu, beni 
bütün felaketlere ve işkence
lere sürükliyen sensin. Ben 
ne neş'eli, ne mes'ud genç 
kızdim... Bak o neş'eli ve 
çılgın insanı ne hale soktun!. 
Beyendin mi yaptığını?. 

irfanın canlı ve maddi 
mevcudiyeti, Ahmadin haya
lini silememişti bile!. 

* • • 
Genç adam taşkın bir sa-

detle ~apura bindi. Çektiği 
derin azabların, baş döndü-

rücü felaketlerin acısını çıkar-
mak ister gibi kabına 
sığamıyordu. 

- Artık her iş bitti!. 
Leylaya kavuşmama hiç bir 
engel kalmadı. lstanbula çı
kar çıkmaz onu kollarımın 

. . ' . ... ' . . , . 
'"( ........ 

Osma~lı imparatorluğunun 
Kalbigihında Yazan: ~ ~R~Ncls 

İki n1iislüman, bir ermeni ile birleşerek yavuzu berhava etmekten 
ne kastediyordu? .. 

Ermeniyi ileri sürmekle Os
manlı Ermenilerinin umumi 
felaketini hazırlamak için bu 
dolambaçlı yoldan yürümek
te idiler! 
öğle üzeri Yaniye gittim. 

Bir masa işgal ederek ye• 
mek ısmarladım. 

Osman ağa, İstanbul Yu
nan sefarethanesinin sene
lerdenberi kavası ve emin 
adamı idi. Yediği ekmeği 
unutmak bilmiyen bir Kürttü. 
Kürdistanın asılzadelerinden 
imiş. Fakat memlekette dağ
lık araztsi Osman ağaya ol
duğu kadar altın verememiş. 
Bunun için her Kürd gibi 
Istanbula gelmiş, Galatada 
hamalhğa başlamıştı. Son 
zamanlarda bu yontulmamış 
adamın zihnine bir Kürd 
istiklali fikri sokulmuştu. 

Bu aralık casusum geldi; 
1 yine kıyafeni tebdil etmişti; 

fakat yüzü gülüyordu; bana: 

Memleketinde aldığı para
yı bulamayarak istanbula çı
kan bu adam, Osmanlı im
paratorluğunun dikkatine 
layık bir tipi Rii. Mutaassıb 
bir Müslüman idi. Domuz 
eti yenir diye sefarethanede 
kendisine bir lokma yiyecek 
yedirmek mümkün olmamıştı; 
fakat Ermenilerle birleşmeyi 
adamakıllı becerebilmişti. 
N ~dense Yunanhlarla bulgar
ları sevmezdi. Bunun için 
Osman ağaya karşı ihtiyatlı 

hareket ediyorduk. 

*** 
Corciden sonra, benim ile 

alakası olan bir sürü casus 
daha geldi; bunların her 
birisile ayrı, ayrı görüştüm; 1 
izahat aldım, direktifler ve -
dim. 

Bu meşguliyet ile "Yavuz,, 
suikasdı meselesini unutmuş 
idim. 
Öğleden sonra, meşguli

yetim azaldığı için gene bu 
mesele zihnimi sarmaga 
başladı. 

Casusumun bana verdiği 
isimler üzerinde çok derin 
hesablar yaptım. Bu adam
ların zahiri görünüşleri öyle 
bir görünüş idi ki suikasdla 
zerrece alakaları tahmin 
edilemezdi. Haklarında iki 
kelime daha söylersem, bu 
iki müslümanın, bir ermeni 
ile Yayuza suikasda hazırla
nan bu iki müslümanın kim 
olduğunu herkes anhyacak
tır. 

Aklımca şuna karar ver
dim: Bu iki Müslüman. Ya
vvzun bombalamasında bir 

arasında sıkabileceğim, onun 
dudaklarını ayrılık günlerinin 
bütün hasret ve hararetile 
kemireceğim!. 

Diyordu. 
Sonra Leylayı düşünüyor: 
- Zavallı, uğradığı kor-

kunç sukutu hayalin teessü
rile kim bilir ne hale gel
miştir? Beni görünce ne 
kadar kendinden geçecek 
ve kollarıma atılmak için 
nasıl sabırsızlanacak . 

Dudaklarımız ve vücutları-
mız kenetlendiği zaman şu bir 
kaç aylık korkunç maziyi 
nekadar çabuk unutuvere
ccğiz 1 

Diye düşünüyordu. 
Yolculuğun her tesadüfü, 

her hadisesi mes'ud bir ğa
yeye doğru ilerliyen ve o 
gayeye her saniye biraz da
ha yaklaşan delikanlıda birer 
zevk kaynağı oluyordu. 

- Ermeni sizi yarın evine 
kabul edecektir. (40) kantar 
dinamit te bu evdedir. Size 
gösterecek ! Dedi. 

- Af eri o ... Yarın öğleden 
sonra geleceksin, beraber 
gideriz! dedim. 

- Nazarı dikkatı celbet
memek i~in bir usul düşün
meliyiz. Çünkü herkes sizin 
Yunan ataşemiliteri olduğu

nuzu biliyor. Beni tanımaz

lar. Fakat sizin her gittiği· 
niz yeri tesbit ederler. · 

Biz bunları şüphe edilmi
cek surette göriişürken, iş 
adamlarından birisi olan gar· 
son bize hizmet etmekti idi. 

Balkan antantı 
• 

ne zaman 
toplanacak? 
Belgrad (Ranyo) - Sala

hiyattar kaynakların bildir
diğine göre bu ayın yirminci 
günü Belgradda toplanacağı 
evvelce bildirilen Balkan 
antantı konseyinin bu top
lantısında acele edilecektir. 
Çünkü bu toplantı kaı a ı 
durumda bir karışıklık gö
rüldüğü takdirde bu karışık· 
lik karşısında alınacak vazi
yeti tayin içindir. Eğer bu 
gülerde A~rupa duramu de
ğişmezse konseyde toplantı 

tarihi talik edecektir. Fev
kaladelik görülürse tayin 
olan günde toplanmak za
ruridir. 

Bulgaristanda 
l~elefon Ücretleri 

Sof ya - Telefon ücretleri 
mükalemesi bir levaya ( 50 
paraya ) olmak üzeı e indi-

Vapurda yidi, içti. Yolcu
larla tanıştı. Güldü oynadı .. 
Geç vakit kamarasına döndü. 
Yatağına girdi ve Leyliinın 
hayaline sarılarak tatlı, derin, 
deliksiz bir uyku kestirdi .. 

Sabahleyin de sonsuz bir 
saadetle uyandı. Yıkandı, 
traş oldu. Kendisine bir kat 
daha çeki düzen verdi. 

f çi içine sığamıyordu. Ha
yatının ilk randevüsüne ha
zırlanan ve birleşme saatini 
sabırsızlıkla bekliyen genç, 
toy bir mektebli aşık gibi 
saatin yelkovan ve akrebini' 
birden bire döndürmek, va
puru akla durğunluk vere
cek bir sür'atle ilerletib Ga
lata rıhtımına yanaştırıver

mek istiyordu. f ntizar daki
kaları onu mütemadiyen çim
dikliyordur. Büyük bir pota 
içinde hararetin tesirile ya
vaş yavaş eriyen bir maden 

Etrafımız tehna idi. Bizden 
üç masa ileride bir masa 
başında da bir müşteri vardı. 

Bunun için, daha fazla ko" 
nuşmağı müuasib gördüDJı 
ertesi gün için randevu ve· 
rerek ve: 

- Oraya nasıl gideceği· 
mizi de sana yarın söylerİDJı 
deyere"k casustan ayrıldını. 

..... 
Casustan ayrılmış olmak· 

la beraber, ermeninin evioe 
şüpheyi celbetmeden nasıl 
gideceğimi düşünmekte idiDl• 
Nihayet şu tedbiri en ınu
vafık gördüm. Ben kayıkla 
Üsküdara geçecek idi::JJ· 
Casusum da, elinde bayi 
ilam olduğu halde vapurla 
Y eniköye gelecek ve çıka· 
cak, oradan da bizim kayı· 
ğa binecek idi. Açıkta ilaoı 
denize atacak, buradan 
Kuzkuncuğa çekecek ve 
oradan da tenha bir yerdeD 
sahile çıkarak ermeninio 
evine gidecek idi. 

( Arkası var) 
r-ııı '=' ·~ ~ [•l 

Çinlerde kızıl 
tehlike 

büyüyor 
Berlin (Radyo J - Alma~ 

ajansından Tokyo gazeteler• 
Çindeki komünislerin ileri 

hareketlerinin büyüdüğüne 

dair tafsilatlarla dulndur· 
Bu ilerleme Japonlar aley-

hinde olmakla beraber bütüll 

şimali Çinler için bir tehlike 

teşkil etmektedir. Bu tehli· 
ke i;. Mogolistan ve Manço

koya da şamildir. Bu komü
nistler Zinik- Kinig ve dış 
Moğolistan komünistlerile 
müna~ib ttedirler. _...,.,..,., 
___ .. ~---- ....,...,...,,.~ - ......... 

rilmiştir. Senevi mükalenıe 
binden az olmıyacaktır. Biıı 
(1250 kuruş) aylara taksiJ11 
edilmek suretile de ödene· 
bilece'ktıir. 

HALKIN SESİ - Bı:ıiı:ıı 
telefon ücretlerinin dört misli 
demektir. İnsaf ! 

gibi, oda dakikaların yavaş 
yörüyüşü ile sabırsızlık po· 
tası içinde eriyib gidiyordd• 

Bu zaman denilen şey ne· 
kadar kahbe bir şeydi azablı 
anlarda insanı felakete de\' 
adımlarile görürdüğü halde 
mes'ud günlerde insanı sas· 
dete bir türlü yanaştırauı1" 
yordu. 

Vapurun Galata rıhtımın' 
yanaşmaşıda onun için ayrı 
bir işkence vasıtası olmuştıJ• 

Deniz ortasında boğulnı•~ 
üzere iken bir tahta parçs 
sı yakalaya bilen bir adauı10 • 
kurşuna dizilmek üzere ike" 
affedilen bir mahkunıaJth 
müthiş bir hava kazasınds" 
sa·ğ salim kurtulan bir taY" 
yarecinin sevinçi Ahıııe~i: 
duyduğu büyük ve çıJgı 
neş'e yanında adi, bir tebe5

; 
süm, masum bir ürperı:ıı 
gibi kalırdı. ) 

( Arkası vat 
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ı~*****'***1dc:lc:lcbt:1c~:1c=t=t:1c:1c:1c:tlt:=-:>t ı Alman Doktor Auostelin · 
:A: DO K TOR : Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkların sureti istimali i 
~ >+ S' 'k t' O O kA ·ı ' \)• )t ıgaranın nı o ınını amı en çe- • 
1j A. Kemal Tonay i ken Alman doktorlarından Profe-
'" . .., sör Doktor Apostelin sıhhi Ağız-
.C Bakterıyolog ve b~laşık, salgın lıkları umum Avrupada sigara 

hastalıklar n1utehassısı içenleri memnun etmiş ve rağbet 
lt~IUğuyle .. Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- tt kazanmıştır. 

kikat Uzanan Hükumet Caddesinde Sem- « akşam saat 6 ya kadar hastaların• kabul eder. ~ 
fh k Cuz]uk serg' · 1 .., ') J .u Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelen sair 
·••a .. ısı ucuz ugun ucuz u- "" hl'IA 'k k 'k ı · ·ı ı· h Uzere . ~ . . +( ta ı at ve mı ros opı muayene erı ı e verem ı asta-
• rı )'alur §8enı bır sergı yapıp bır çok +c !ara yapdmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- ~-
nı fıtsatt . _kuruşa satn1aktadır. Bu « sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 ~~· 

.......___ an ıstıfa de ediniz. ~~:pı;:ıç:ıç:ıç:pı;:ıç:y;:ıç:ıçı,,::ıı;:y;:ıpppı:~ıpç!JC'lt~\t / {j · 

içenler bilirler 
Ağtzlık üzerinde Doktor Apostetin imzası olmasına dikkat 
etmelidir. Toptan ve perakende satış yeri NECiP SADIK 

· Balcılar caddesi No. 156 lzmir 

Af. Depo S. FERiT 
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Sahife 4 

~ Tekaüd 
Kanunu 

Askeri ve mülki tekaüd 
kanuiiunun 25 inci maddesi·I 
nin Kamutayca tefsiri hak· 
kındaki karar vilayete gel· 
miştir. Bu kanunun 25 inci 
maddesi mucibince tekaüd 
edilen veya tekaüd edilmek 
hakkını haiz bulunanların 
yetimlerine maaş tahsis olu· 
nacaktır. 

Toprak 
Bayramı 
Arsıulusal toprak bayramı, 

Cumartesi gunu öğleden 
sonra saat 15,30 da Burna· 
va ziraat mektebinde kutlu
lanacaktır. Bu münasebetle 
bir çay tertib edilmiştir. 

İzmirin vücudiyle iftihar 
ettiği bu mektebin çiftçinin 
uyanmansi hususunda gös· 
terdiği bu gibi teşebbüsJer 
takdire değer şeylerdir. 

Millet mek
teplerinden 

Çıkanlar 
Bu sene millet mektebJe

rinden çıkanlar hakkında 
maarif müdürJüğünce bir is· 
tatistik hazırlanmağa başlan· 
mağa başlamıştır. Yakında 

bu istatistik hazırlanarak 
Maarif Vekaletine gönderi
lecektir. : 

Panayır komi
tesi toolandı 
Panayır komitesi dün şar· 

bay doktor Behçet Uz'un 

başkanlığında toplanmış ve 
şarbay, panayır hakkında 

Ankarada yaptığı işler hak
kında izahat vermiştir. 

Yedibuçuk 
Seneye 
Mahkum oldu 
Eşrefpaşada Topaltında 

saz çalma meselesinden Sa
deddini bıçakJa öldüren Ah
med oğlu Hüseyin Ağırce-

zada muhakemesi bitmiş ve 
yedibuçuk sene ağır hapsine 
karar verilmiştir. Ölünün ve
resesine de altı yüz lira taz
minat verecektir. 

Köy Muhtarları 
Hakkında 

Köy muhtarlarının bazı 
resmi işlerden ötürü köyün 
resmi mühürlerini kullanarak 
resmi makamlara yaptıkları 

müracaatlarda bir kayıd ve 

şarta tabi olmaksızın gelişi 

güzel hareket ettikleri İlbay· 
lığın gözüne ve ilçebaylarla 
kamunbaylara bu hususta 
bir yayım göndermiştir. 

Mnhtarlann köye ait resmi 
işlerden dolayı köyün resmi 
mühürünü kullanarak yapa
cakları müracaatlarda me
murların riayete mükellef 
buluduk'arı usule tçbean te· 
selsü]e riayete bağlı bulun
dukları iJçebay ve kamun
bayJara müracaat etmeleri 
lüzumu bildirilmiştir. 

( Halkın Seıl ı 

• 
~tatür~ Ankara ufukla~ında ( Venizelos öldü 

Istanbul 18 (Özel) - Atatürk dün "Küçük Ulkü,, uça- ~ -
ğıle Ankaranın üstünde bir cevlan yaptılar. Atatürk uçmaz
dan evvel Türk kuşu sahasını ziyaret ettiler. Orada para
şütlarla uçaklarden atlıyan genç uçmanları seyir ve takdir 
buyurdular. Sonra da beraberlerindeki zevat ile tayyareye 
binerek genç uçmanların alkışları arasında havalandılar. 

Afyonda Kurtuluş Anıtı 
lstanbul 18 {Özel) - Afyon kurtuluş anıtı yüzLin lira ile 

meydana gelmiştir. Bu anıt 24 Martta Başbakan İsmet 
İnönü tarafından bir söylevle beraber açılacaktır. Afyon 
kalesine yaslanmakta olan bu heykel şehrin bir tepesinde· 
dir. Mimari ehemmiyeti pek bü~üktür. 

Fransa İngilteredeıı 
Asker istedi 

fsanbul 18 (Özel) - Fransa Lokarno muahedesini imza 
eden devletlerden Şark hududlarım muhafa için hemen bir 
kaç askeri müfreze gönderilmesini istemiştir. Bu istek İn
gilizler tarafından hoş görülmemiştir. İngiltere bu vazifeyi 
Uluslar sosyetesinin kararma atfetmektedir. 

Japonlar Mançuri hududunda
ki Sovyet ordusunun çekil

mesini istiyor 
Sofya 18 (Radyo) - · Havas ajar:sını Tokyodan aldığı 

habere göre Rusya elçisi bay Vorenof Japan dış bakanı ta
rafından ziyaret edilmiş ve Japonya hükümetiıı Sovyet Man
curisinin Sovyet askerleri tarafından boşaltıldığını görmek 
arzusunu bildirmiştir. 

Yunan diplomatları dış siyasa-
nııı ana hatlarını çiziyorlar 
Sofya 18 Havas Ajansının bura gazetelerine bildirdiğine 

göre Yunanistanın idaresindeki şahsiyetleri tarafından bay
Demircis:n başkanlığında, gelecek hafta bir konferans yapı
lacaktır. Bu konferans Yunanistanın dış siyasasını inceleş

direcektir. Yunanistanın bugünkü arsıulusal durum karşı
sında güdeceği siyasanın ana hatlarını çizecektir. 

[•] 

Habeşte durum 
-----------------.-0000------------------

Habeşlerin sulh talebleri ya-
lanlanmaktadır 

Londra 18 (Radyo)- Roy-
terin Adis-Ababa aytarı 

bildiriyor: 
Habeşler, cenub cephe

sindeki şiddetli bombardı· 
manlar münasebetile gene· 
ral Grazyaninin yeni bir 
taarruza geçeceklerinden 

korkuyorlar. İmparatorun 
' Habeş kızılhaçuıa hediye et

tiği ve İsveç kızılhaçı tara
fından idare edilen Poker 

tayyaresi, İtalyan tayyareleri 
tarafından tahrib edildi. Tay· 
yarenin kanatlarında kızılhaç 
işaretleri görülmesinden şüp
he edilemiyecek kadar açıktı. 

~ ~ ~ ~ 

Loit . Corç 
Diyor ki: 

- Baştarafı 1 incide -
Çünkü, hiç kimse muahede
lcrin icablarma uyarak haki-

ki bir silah tensikine yanaş· 
manuş, bütün fedakarlık Al
manyaya yüklenmek isten
miştir. 

Bugün eğer, bir muharebe 
çıkarsa, bu muharebe, Al
manyanyayı bugün yenebile· 
ceklerini sananlar tarafından 
çıkarılacaktır. Çünkü onlar, 
iki sene sonra Almanyanın 
kolay kolay yenilemiyeceğine 
iman etmiş bıi°lunuyorlar. " 

Londra, (Radyo) - Roy· 
ter ajansı bildiriyor: 

imparatorun sulh görüşme· 
leri için bir talepte bulun
duğu yalamyaor. Habeşistan 
miJJetler cemiyeti paktına 

uygun olmıyan görüşmelere 

yanaşmıyacakbr. B. Riket 
Hartumdn Habeşistan hare

ket etmiştir. Kendisinin im
parator nezdinde diplomatik 
bir vazifesi olduğa şöyleniyor. 

Halkın Sesi- Riketin Habeş 
imparatoru ile görüşmiye ve 
sulh için konuşmıya gidece
ğini bir hafta evvel Belgrad 
radyosundan alıb yazmıştık. 

~ ~ ~ ~ 

1 İsmail oğlu 
Hasan 
Bulgar-Yunan hudu

dunda öldürüldü 
Sofya 18 (Özel)- Bulgar

Yunan hududunda, Kosla 

köyü topraklarında Kasla 

köyünden İsmail oğlu Hasan 

vurulmuştur. Bu kurşun Yu

nan toprağında oturan ve 

Hasan ile aralarında düş· 

manlık olan Çavuş oğlu Mü

min tarafından atıldığı hu

dud memurları marifetile 

tesbit edilmiştir. 

fstanbul 18 (Özel) - Yu
nanistamn sabık başbakanı 

Venizelos bu sabah saat 
8,50 de Pariste gri~ netice· 
sinde göıülen zatürrie has· 
talığından ölmüştür. Bu ha
ber Atinada, bilhassa libe
raller arasında büyük tees
sürü mucib olmuştur. Gaze
teler Venizelosun hayatı ve 
Yunanistana olan hizmetle· 
rinden uzun uzadıya bahset
mektedirler. 

Venizelosun cenazesi için 
Parise Atinadan bir heyet 
gidecektir. Venizelosun son 
nefeste " Yaşasın Kral ,, de
diğini Atina gazeteleri kay
dediyorlar. 

Yunan Kralı Madam Ve
nizelosa bir taziyet telgrafi 
çekmrşt:r. Başbakan Demir
ciz de hükümetin teessürle
rini bildirmiştir. 

Fransız hük1Jmeti namına 
telgraf ve posta bakanı Ma
dam Venizelosu Pariste zi
yaret etmiştir. Yunan h'.ikü
meti üç gün matem iuta
caktır. 

-...ı•--&C>••·-+--

Alman heyeti 
Londrada 
- Baş tarafı 1 incide -

gilterenin bütün emeli işleri 
uzatmak ve barba meydan 
vermemek için anlaşma ze
minleri hazarlamaktır. Bu 

suretle Fransızların da asa· 
biyetini teskin edebilmek· 
tir. Gerçi bugünkü iddiala· 
ra göre tehlike bertaraf ol
mamış ise de şiddetlenme

diği de görülmektedir. 

ALMANLAR SULHA 
GİRDİK DİYORLAR 

Londra 18 ( Radyo ) -
Buraya gelen Alman murah
hasları sulh mukaveleleri 
hazırlamak, kandan kaçmak, 
Avrupada temelli bir asayi~ 
temin etmek için geldiklerini 
iddia ediyorlar. 

Bulgaristanın 
Gülyağları •• 

Sofya - 9J5 yılında Bul
garistan 1670 kilo gülyağı 
çıkarmıştır. Bu miktar geçen 
ıeneye muadil gibidw. Bu 
azlık Bulgaristandaki gül 
tarlalarının sökülmesini mu
cip olmuştu. Fakat Bulgar 
hükumeti gül tarlasını söken 
sahiplerinden mühim bir para 
cezası aldı. Binaenaleyh gül 
tarlalarının sökülmesi ve yeni 
tarla ekilmesi mennedildi. 

80 Milyonluk 
8• R.. t• ır uşve ••• 

Sofya - "Ütro,, gazetesi 
Bükreşten bir telgraf alıyor. 
Bu telgrafa göre Romanya 
hükümetinin İşkoda fabrika
siy:e olan silah siparişindeki 
rüşvet meselesi yem bir 
katmer kaldırmıştır. Büyük 
diplomatlardan bir kaçı da 
mevkilerinin nüfuzu itibarile 
rüşvete karışmışlar. 

Haklarında takibat başh
yanlar arasında saylav Ra
mulos·Balya daha vardır. 

Müddeiumumilik i · hamna
mesinde Baylanın lşkoda 
fabrikası murahhaslarmdan 
80 milyon leyi rüşvet aldığı 
tesbit edilmıştir. İki miralay 
da kanuni takibata dahildir. 
Bunlardan! bir miralay Kos
tanden Görgesko öteki de 
miralay Angel Boyeskodur. 

Geeneral Çihonski hak
kında verilen mahkeme ka
radle hitam bulduğu zanne
dilen İşkoda meselesi bu ha
diselerle yenilenm= ştir. . 

- 'Dfu o -

Bul2aristanda. 
Mal bırakan
lar okusun 

Bulgar gazetelerinde okun
duğuna göre, resmi Bulgar 
gazetesinin 26 İkinciteşrin 
935 tarihli nushasmda 266 
numara altında neşrolunan 

kanuna tevfikan Bulgarista
nın zıraat ve kooperatif ban
kası, Bulgaristandan hicret 
etmiş olanların mallarını an· 
laşma suretile, almağa sela
biyettardır. Bu icraat bu 
muhacirlerin bu kooperatif 
ile olan aJakalarım düzelte-
ceği gibi kooperatifin hesab
larınıda teşvişten kurkara
caktır. Bu hisseler henüz 
hissedar olmıyan çiftçi aha
liye devredilecektir. Bu me
seleler Bulgaristanda teşek· 
kül etmiş olan komisyonlarca 
rüyet olunacaktır. Çiftçiler
de hicret edenlerle anlaşa
rak mallarını alabilecekler
dir. Fakat alınan bu mal 
mıktarı elli Dekardan çok 
olmıyacaktır. 932 Tarihine 
kadar bu muhacirler tarafın
dan satılan malla hakkında 
da tahkikat yapılacaktır. 
Banka ve kooperatif bu gi
bilerin hakları yolunda yar
dımda bulunacaktır. 

•• 
Orfi idare ve 

Sansörün devann 
Bükreş 18 (Radyo) - Ka

marada büyük şamata oldu 
hükümet örfi idrenin deva
mını teklif etti. Milli köylü 
partisi ile milli hıristiyan 

partisi arasında çarpışmalar
dan sora teklif reye konu
lurken milli Hıristiyanler, 
milli Libarallar ve Radikal· 
lar parlamentoyu terkettiler. 
Mamafi teklif 3 muhalife 
karşı 162 muvaffıkla kabul 
edildi. 

• 
1:vt~1!~si~:;!~~!~ 1 

Londra, - İngiliz kralının 
evlenmesi ihtimaline mebni 
bir tahsisat kanunu yapılma
sı hakkındaki takriri kama
rada okundu. Anlaşıldıki 
kral evlenecek değil, fakat 
evlendiği takdirde bu ka· 
nunu bulunması lüzumunu 
göstermistir. l 

Bunun ü1erine 
halkı tarafından 

ve Ramsey aleyhine . i 
kemeye müracaat edildi~ 
Muhakeme başladıktall f" 
ra hadiseyi gazeteler ·f 
mıştır. Gazetelerin netti~ 
tından sonra 4 7 geoÇ J 
daha mahkemeye mil~ 
ederek bu hoca tara ·/! 
baştan çıkarıldıklarını 1 

et~işlerdir. . f,., 
ihtiyar bunağin yetlll~ 

şına rağmen bütün e~k ;I 
kudretini muhafaza bır ~ 
yar delikanlı olduğu ıoe'J 
çıkmış ve derhal tevkif. ~ 
miştir. Amerika şiınd~ 
dedi kodu ilo çalkanmak 

~ ~ 

Sovyatlet 
'Türkiye ticaret 

1'1.funessili ı 
Moskova, 18 (RadY0~ 
B. Hasipos Rusyanııı ·f 

kiye ticaret mümessillı 
tayin edilmiştir. ----oo---

Japonlar. 
'fakviye kuvveti 

alacaklar ,1 
Berlin (Radyo) -

ajansından: ~ 
Nişi-Nişi gazetesi f. 

Çindeki Japon kıtalar• 

yısta takviye alacaktır·. -
gazete süel çevenlerioİ' 
takviyenin biran evvel 
için telaş içindedirler· 

morluğundan : 
İzmirde ikinci Beyle' 

kağında 72numarad• 
oğlu Rasiz ve Çarkçı . 
Halil F ennı inşaat A 
unvanı altında muaı11ele ~ 
makta iken bu kerre ' 

soy adile Rasih yrı1111~ ' 
Hal 1 Somer fenni iot•' fı. 
keti unvanını alan i~~ 
metin yeni Ticaret :;,,./, I' 

Ticaret kanunu hiik ,, 
göre sicilin 1567 111Jlll,. 

·ı e da kayıt ve tescı 

ilin olunur. 


