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KRAL BORİS 
na girmesi için en mühim 
tavizat varilmiş olur. ,, 

HALKIN SESİ : Bulgar 
dostıarımızın(!) her fırsatta 
dostluklarını(!) meydana çı-

karmaktan geri kalmadıkla
rını biJiyoruz. Şimdi de bir
kaç sayfasını satın aldıkları 
bir Paris gazetesinde hudut
ların tashihinden bahsetmek
te ve alakadar balkan dev-
Jetlerinin de bu işe hemen 
razı olduklarını yazdırmak
tadırlar. 

Bulgar dostlarımızın (!) 
ağızlarında dolaştırdıkları 

toprak fedakarlığını hangi 
devlet yapacaktır? Bunlara 
binlerce defa gösterilmiştir 
ki komşuların aralarındaki 
dostluk ancak birbirlerinin 
topraklarina göz dikmemek
le olur. 

Küşad Resmi 
Yapılan Hatlarımız 

Afyon- Antalya hattının, 
Afyon-Karaköy kısmının ve 
Pozanti-Sparta sube hattının 
açılıı resimleri bugün yapı-

Fransa Loııdra Müzakeresine Gitmiyor 

Almanya cevabını verdi 
/ Alman delegesi c;.;;;b;··fu.milen tayyare ile 
Londraya vardı. Bu cevab B. Edene ve:rilecek 

~~~~---------~---~--- ------ OO••OO 
TAN GAZETESi MEYDAN OKUYQR 

Amisterdam 24 
( A.A ) - Havas 
Ajansından : İyi bir 
Alman kaynağından 
haber alındığına 
göre, askeri maka-
mat Ren mmtaka
ıında tahkimat yap
mağa başlamışlar
dır. 

Starasburg 24 
(A.A) - Dün sa-

4 

ARAB AŞKI 1 ..... 
Karısını öldür
dü ve duasını 

Okudu 
Arab kini, Arab aşkı kor· 

kunç olurmuş. 

bah saat 11 de iki 
Alman askeri tay
yaresi Starasburg 
banliyosu üstünde 
alçaktan bir uçuş 
yapmışlardır. Fran· 
sız makamatı 50 

Fransız reısı cumhuru M. Löbrön tarafından Fransız 
ordusunun b;r alayına bayrak takdimi merasimi yapılırken 

Bunu, Pariste geçen gün 
yapılan bir cinayet çok iyi 
olarak göstermiştir. 

Cezair-Fas hududlarından 
kalkıb nasılsa Pariıe gelmiı 
ve Pariste yerleımiı Said 
Hamet isminde 35 yaşlannda 
bir Arab, bundan on sene 
kadar evvel Normandiyab 
gözel bir kadınla evlenmit 
bu evlilikten de ~8 yaıında 
bulunan Naur ile üç yaşında 
bulunan Lizet olmuştur.~ 

metreden daha aşağıda uçan 
bu tayyarelerin numaralarını 
zabtedebilmişlerdir. Bu tar 
yarelerin fotoğraflar çektik· 
leri tahmin olunuyor. 

Londra (Radyo) - Uni·J 
ted Pres Nevyorktan bildi
rıyor: 

Alman genel kurmayı ta
rafından muazzm bir plan 
hazırlanmıştır. Bu plan her 
hangi bir harb zamanında 

Alman hava kuvvetlerinin 
yapacakları harekatı tavın 
için tertip edilmiştir. Yeni 
bazı ilavelerden sonra bu 
kuvvetler, en çok 12 saat 
içinde en büyük ve müstah
kem şehirleri mahvedecek 
bir kudret göstereceklerdir. 

Yeni Alman hay silahları 
tamamen gizlidir. Bu kuvvet
lere çalışacak sübaylar kaza 

Dünya harbtan 
korkuyor 

-~·-··· ··-~---Un1umi harbta 1 7 mil- ı 
yon kişi öln1üş 20 mil
yon kişi de yaralandı ___ .... , ..... __ 

MiL YONLARCA KiŞi DE 
AÇLIKTAN VE SEFA
LETTEN ÖLMÜŞTÜR 
Almanyanın Reni işgali 

üzerine bütün dünya titredi. 
Bu titremenin sebebi basit
tir. Bütün beşeriyet henüz 
Umumi harbin doğurduğu 
facıaları unutmamıştır. Okur
larımıza bir fikir vermek için 
harbi umuminin küçük bir 
blaçusunu şuracığa kayde
delim: 

Harbı umuminin patladığı 

1914 senesinde dünyada 
mevcud olan bir milyar yedi 
yüz on milyon insandan mil
yonlarcası birbirile harbe 
tutuşmuştur. fHarb mumide 
harb meydanında silihla yedi 

Tayyareciliğe büyük bir heves 
ve rağbet gösteren Alman 
kadınları paraşütle tecrübe 

yaparken 

anında tayyareleri yakmağı 

taahüt etmektedirler. 
FRASA LONDRA MÜZA-
KERESİNE GİTMİYOR 
Londra 24 (A.A) ~ Fran

sız dış bakanı Flandinin 
belki de Londraya dönmiye
ceğine ve F ransanın Lokar-
no devletleri tekliflerinde 
dgişiklik yapılmasını kabul 
etmediğine dair olan haber
ler, dün gece buraya geç 
vakıt geldiğinden sabah ga· 
zeteleri bunun hakkında bir 

şey yazmağa vakıt bulma
mışlardır. 

FRANSA INGİLİZ KABi
NESiNi SARSIYORMUŞ 
Londra, 24 (Radyo)-

Fransa hükümetinin, uluslar 
sosyetesinin Londrada lo -

hakkında buraya ğelen ha
berler tesadüfle karşılanmış
tır. Fransanın durumu İngil
terenin vaziyetini güçleştir

diği gibi lngiliz kabinesinin 
de avam kamarası müzake
relerinde mevküni sarsacak 
mahiyettedir. 

KUVVETLİ OLMAK LAZIM 
Paris; 24 (Radyo)- "De

pechede Brest,, diyoı ki : 
Hudutlarımıza yığılan 900 
bin asker karşısmda, taaruz 
tehlikesine karşı dört Lokar-
no devletinin tam olarak bir
leşmesi, yani Almanyanın 

hakkında gelemiyeceği bir 
kuvvet teşkil etmeleri lazım
dır. Sulhun kurtulma şansı 
bundan ibarettir. 
ULUSLAR SOSYETESi, İN

GILTERENIM ALETi OLDU-1 
GU İDDİA OLUNUYOR 

Paris 24 (Radyo) - Liyon 
Repopliken gazetesi Fransa
nın aiyetlerini İngilizlere an
latmak kolay olmadığını söy· 
liyor ve diyor ki : 

Sir Çemberlany dediği gi· 
- Sonu 4 üncüde - ı 

Arab, bol para kazanamı· 
yan bir adamdır; biraz ten· 
belliği vardır, buna ili ve 
olarak ayyaştır. Bunun için 
bu ailenin maişeti pek ber· 
baddır. Küçük, karanlık bir 
odada yaşamakta ve hemen 
hergün karısiyle kavga et
mektedir. 

Bütün komşular, Arabın 
kabalığından, sertliğinden 
şikiyetcidirler. Arap had
dinden fazla kıskançtır. Ka
rısı bir kimse ile selimlaıu 
o akşam sefil odada saat
lerce ıüren bir kavga ve 
dayak faslı hüküm sürer. 

işin tuhafı, Arabın tevek· 
külünün kadına da geçmiı 
olmasıdır. Bu Fransız kadını, 
bukadar dayağa karşı hiçbir 
~ Sonu 4 üncüde --
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Karantinada Gazino 
il '] elediye, Karşıyakada, Soğukkuyuda, Değirmentepede 

ı..· bir gazino vücuda getirmiş ve tepeyi çam ağaçlarile 
süslemiştir. Burada Y smanlar suyundan şellilelerde vücuda 
getirilecektir, gazino Nisan içinde törenle açılacaktır •. 

Belediyenin Karşıyakada, Kordonda, Babribabada ve sair 
yerlerde parkları vardır. Yazın bunaltıcı sıcaklanndan, her 
eylenceden mahrum olan h

1

alka gözel manzara ve temiz 
have veren bu parkların gün geçtikçe çoğalmasını can ve 
gönülden isteyoruz. Muazzam dir de Kültnkptırılayor. 

Yalnız belediye, Karantine ve Gözelyalı gibi halkı kesif 
yerleri de ihmal edilmese bu civar halkının manzara ve 
hava ihtiyacını düşünerek buralarda da birer park birer 
gazino açsa çok iyi olur. 

Halk bunu istiyor: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Rusyaile T l b J fi 
japonyanın ı a e eaen son 

~~----~~~~~~ ...A 
Aarası Düzeliyor.. Pirede &~ıklar da gre~ 
Sofya (Radyo) - Havas "$ 

ajansı Tokyodan bildiriliyor: ilan ettiler 1~ "Azahi,, gazetesine göre, ıv 

Osmanlı imparatorluğunun 
K ıh• Ah d Yazan: A. FRANCIS a ıga ın a - 13 - Moskovadaki Japon elçisi Atina gazetelerinde okun- bıta tarafından takip t 

4 O kantar dinamiti Kuzguncuktan Yavuzun Korino karitasına naklini Tokyoya verdiği hır telgrafta duğuna göre şoförlerin gre- mesi ,• t 
Rusya hükumeti esasi itiba- vini tramvay amelesi grevi 2 - Genç çifleriP e~ sı' 

düşünürken bir hanım çıka~eldi! t k'b t · t' B d b t ~ '""' riyle şu maddeleri kabul a ı e mış ır. un an son- ce salonlarına ser es V· " 
Yen! köye, bir gecelik miyen kalmamış demekt ! ı kırtasi muamelelerle uğra- ediyor: ra da talebe grevi olmuştur. bilmeleri için bilet ücrŞ g 

üşümek, ıstırab çekmek mu· *** şıyorken kavas Osman ağa 1 _ Mebcud muahedeler Nihayet Atinalılar evvelki nin indirilmesi. 
kabili elde ettiğimiz yüklü Evime döndüğüm vakit bit- geldi ve: dairesinde Mançuri ile Rus- gün ümidin fevkinde bir 3 _ Kızlar gene t~ 
avlarımızla çıktığımız zaman, kin bir halde idim. Bir gece - Begim, dedi. Sizi zarlı ya hududznun tahdidi. grevin şahidi oldular. Bu vülerde, vaktile buluŞ bi: 
iskelede birkaç Müslüman, uykusuz geçirmiş ve mutbiş bir kadın görmek istiyor! grevi ilan edenler Govas larına manı olan aski t.s •. 
b. 'k' H · · U 2 - Mançuri - Rusya, Man ,.. ır ı ı ırıstıyan ve iki de bir ayaz yemiştim. zun, _ Pekala· kadını buraya mahallesi aşıklarıdır. Evvelki analar hakkında tedbır 

1• d k çuri - Mogulistan arasındaki po ıs var ı hak edilmiş bir uyku çe - gün gazetelerin yazdığı bu 
getir. Kapıdan ben mi kar- hududları çizmek için bir ması, ~ 

Ben sandaldan karaya çı- tim. şılıyacağım 1 Dedim. heyet teşekkülü. haber kahkahalarla karşı-
karken polislerden birisi ha- Uyandığım vakit kuvveti- landı. Aşıklar greve aşıklar 

4 - Hizmetçilerine. J 
gözle bakan, hizmetçıl~,; 
saadetini ve aşkını kt5 1 
rak, onları muaşıkadaP~ll 
neden fakat kendi aşı J 
muhabereye alet edeP ~ 
lar hakkında da tedbıt~ 
hazı, yani bu bizDlctÇ 1 
haftada iki gece oJsıl11,J 

ı b · 'd Id t · 'd' Biraz sonra, Osman ağa 11 Azahi,, gazetesi, Japon na yaş aştı; ana Türkçe bir mı yenı en e e e mış ı ım. sendikasının bir beyanname-
] .. ı y b 1 d Fakat{zı'bnı'm Yavuza suı'kasd ile birlikte odama bir hanım Başvekili ve Dış bakanı bay 

şay er soy emege aş a ı. sile başladı. Kırmızı, sarı ve 
B t ·· • d 1'şı' ı'le meşg· ul ı· dı'. gı'rdı' Osman agy a çıkarken Hirotanın 1830 da Pekinde, en ercumammı çagır ım, ' sair renkli olan bu beyan-

d d. • · · · h · · Bu iş nasıl olacaktı ? Mu- k kapatmak ı'stedı'· ben 1886 da Çang - Çong da ya-ne e •&mı ıza etmesını apıyı ' nameler Pire şehrinin her 
1 d. fak olabı'lecekle 'ydı'? k d' · pılan muahedelere tevfikan söy e ım. va r mı · en ısıne : tarafına yapıştırılmıştı. Be-

ög· leden sonra, sefaretha- O y H bu işlerin görülmesi hakkın-Tercüman bana dedi ki: - sman aga.. ava sı- yannamenin sureti şudur: 
- Av ruhsatiyemiz olub neye gittim ve bu mühim cak. Görüyorsun!. Kapıııın pa emir verdiği ve ancak Meslekdaşlar: 

miktardaki dinamitlerin Koz- Mançuri - Mogulistan hudud-
olmadığını soruyor ! iki kanadını aç .. Biraz odaya larının bu ı'kı' hu"ku-met ara- Kurumumuzun idare mec-ğuncuktan Yavuzun karinesine 

Polis efendiye, bizim keyf katli çarelerini düşünmeğe hava girsin ... Dedim. sındaki muahedelere göre lisi fevkalade bir içsima yap-

d'~"' best bırakılarak se\' 1 ~ 
mes'ud olmalarına ıoe 

ve zevk için balık av'ladığı- başladım: Böyle hareket zaruri idi. hallini de teklif ettiğini de tı. Aşıkların muhtelif grevler verilmesi, ~ 
mızı söyle. Profesyonel ve bı'ldı'rı'yor. yüzünden parasız kaldıkla ~ 5 - Bu teşkilatın 5 

» *** Kürde şüphe yermemek İcab kaY" ticaret için balık avcısı ol- rını ve bu suretle maşukala- cemiyetler arasında L.eyhi Sahnede! ediyordu. " Nişi - Nişi ,, gazetesi de 
madığımızı anlaması lazımdır. rına devan ve mnşukalarını icrası, r 

B .. l d- .. .. b ( Arkası var ) bunden bahsederken Rusya- b bS Bu balıkların bizce bir kıy- oy e uşunuyor ve azı · memnun edemediklerini na- Bu meseleden 3 

meti yoktur; Beyoğluna nak-
0000y00000000000:0000t 00

00000:DOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOV J 00 ~aes~u~::~ı:~iak~s~:~~~eç::~ zarı dikkate alarak grev ila- Atina gazeteleri Bu :;ı 
letmek bile bize bir beladır. UnanJS an • amyan e çe- nına karar verdi. Hükumetin namenin tesiri görül~ ı. 

vah vermediğini kaydediyor. u 11 
Hatta isterse kendiside be- B Jl k aşağıdaki tedbirlere tevessül zira son Pazar gün _ 

a <an pa tına fı· kurtarmak y 1 eıt" ğendiği kadar balık alabilir. ugos avya- etmesi için bu greve hepi- aşık ve maşukların g ttı 
Şuradakilere de bu teklifi Bağlıdır Safya _ Divanıharbın ida- nizin iştirakini dileriz: dikleri gibi hareket e 

ie:~nadbeilnirsinya .. lnSızen3b~z4e bdüaynüak- Aj~:~g::h~~~r1Y)}u;:b:~~ ma mahkum ettiği miralay dan dört zabit ooo!~~~~) f 
Damyan Veçef ile binbaşı y J ] d d 

ayır; ötekilerini polis efendi bakanı bay Demircis ile bir Stançefin affı için Sofya si- anyaya \:açtı ar Almanyanın ArnavU " ı 
f k. 1 d • t . ! mülakat yapmıştır. Ve Bal· Atina _ Yanyadan bildi- ( ı 
Daedırı'mer.e. agı ıversın · kan baktı hakkında ki düşün- yasal çevenlerinde büyük bir ~1üdafaa kuvvetleri 1,.ckzib cdiY.0 A' d 

B rildiğine göre oraya Yugos- - rr 
cesini sormuştur. Bay Demir· geliyan vardır. u affı elde l d d d- b' S f S f b At' B dak• t 

Tercümanım bu .. Jarı anla- k 1 1 H avya or usun an ort za ıt o ya - o ya ura ga- ına - ura 11~ 
u cis şu cevabı vermiştir : etme için ça ışıyor ar. atta 1 Al d dl k 1 ·ı · A a~ıl0 

tınca, polis bana teşekkür _ Evvelce de söylediğim aksi alde memlekette bir gelmiştir. Yunan memurları zete eri manyanın istina vu u e çı ığı rn ·ı~f. 
etti ve balıkları orada bulu- gibi tekrar ediyorum ki Yu- galeyan uyanacağı ihsas et- tarafından istiçvap edildiler ettiği diplomatik kuvvetler- seferberlik ilin fled:ı> f 
nanlara dağıtımağa başladı nanistanın Balkan baktına tirmek suretile tehdidler da· ve Habeşistana gönüllü git- den bahsederken diyorlar ki yahud bazı sını ~it ~ 
bazı fakirlerin de gelmesi olan bağı eskisi kadar sağ- hi yapılmaktadır. mek üzere kendi orduların- "- Ren kıyılarının asker- altına alındığına s 0. ~ 
için haber gönderdi. lamdır. Yunanistanın Balkan ,....,..,..,._ dan kaçtıklarını ve Negüsün likten boş kalması Alman- gazete havadislerioiı> 1 ~ 

Balıkların dağıtılması çok paktını benimsemediği hak· tekzib edebilirsiniz. Zir Yu- ordusunda İtalyanlara karşı yaya Versay muahesinde olmadığını bildi~j~or·0 / I 
k b kında çıkan şayialar tama- nanistanın dış siyasası bu harb edeceklerini söylemiş- cebren kabul ettirilmiştir. Bu sene olduğu gıbı b

1 
(~ 

çapu itti; bize 6 büyük l d B · d panta istinad etmektedir. 1 d' t Al t d h "'ıı balık kaldı. Sanlardan ikisi men ya an ır. unu sız e _______ e_r_ır_._________ şar manyanın aşıyamıya· e izmetini tama ,~ 
dostum Hakkı beye mahsus ç cağı bir yük idi. Alman mil- salındığı için yeni es'\ 

idi. Hakkı beyin, vazifesini Go·· zu·· Mu·· ZE ARPAN VAZILAR leli bu yükü bir kaç sene radı silah altına da":erl 
bitirmiş, Ortaköyde bir kah- ,1 J taşıdı, fakat bunu yükleten- mekten başka bir as ~I 

d d ıd lerin insafını bekledi bu in- reket vaki olmamıştır· ve e e o uğunu haber al-
dım; hem balıkları kenisine TAHAKKUK MEMURLARININ GAFLETLERi safın gelmiyeceğine kanaat -·-- J ~ 
verdim, hem de sıcak ve İ getirdi. Bilhassa Fransa K d >J dıl 
kokulu bl

·r çay ı'çtı'm. ':lleçn gün gene bu sütunda stanbulda olmak, fazla varidat tahakkuk ettirmiş bu- ayni zamanda Almaoyaya ara ag... 'l""" ~ 
1~Wtahakkuk memurlarının yaptığı hataları Junmak için uzun tetkike lüzum görmiyor, k b' R · 'f k h G 1 ,,.1 

arşı ır us ıttı a ı azır- Koınünist "1,,..,,., ı: " 
Kayıktan çıkarken bize göserir bir iki vak'adan bahsetmiştim. O vatandaşların maruz kalabilecegv i işkenceyi l d B ·· ı b' · t •f k r 

müdahale etmek istiyet po- fUnden beri gazetelerde veya dostla ye ta- hatırlarına getirmiyorlar. Vatandaş haksız k' Al k 270 t'·, 
a ı. u oy e ır ıt ı a tır Belgrad (Radyo) 'J 

1 1 l ı manyanın arşısına dagy ın Seoçe ko"yünd~*.ı 
is te yanımıza geldi, ilk nıdıklar arasında bu hikayelere benzer bir yere karakoHrra düşecek, mahkemelerde sü- ·ı ı k b' ·11 • k · ~v 

mı yon u ır mı etın uv· olunan komünistler ytı ,,.t ... 
muamelesinden dolayı beyen kaç vak'a daha okudum ve işittim. 33 sene rünecek, senelerce vaktni ve parsını kayb- vetini koymak demektir. Bu oe"' 9 \ 

itizar etti, oda bizimle dost devlete askerlik etmiş mütekait zabiti bir edecekmiş, bu onları o kadar alakadar et- surttle dünyanın en büyük jandarma ile mü5~ t 6 ı• 
oldu. gün, 4 sene evvel tahakkuk etmiş bir yol mıyor. iki kuvveti Almanyaya karşı muştur. 2 komünıs J' 

Son derecede memnun bir prasından dolayı karakol krakol gezdiriyor Devlete varidat temin etmek güzel şey. birleşmiş demektir. Lokarno 3 de yaralı vardır· i ~ 
halde eski iki dostlarımdan ve nıhayet tevkifhaneye atıyorlar. Bereket Fakat bunu vatanda~ları zarara sokmaksı- muahedesi Fransa ile Al- ~~=-!~-..... ~~ [t) 
ayrıldım. versin oğlu yetişip kurtarıyor. zın yapmak gerektir. manyanın kuvvetlerinin mü- uymağa mecbur old 

Bir geceyi balıkçılık ede- Bir kadının evine haciz koyuyor ve eşya- Geçen gün de yazdığımız gibi. Maliye savi olmasını göstermektedir. sa askeri ittifaklS~d 
rek geçirdiğimi resmi, gayri sını sokağa atıyorlar. Vekaletinin bu noktaya bir daha dikkatini Halbuki Fransa kuvvetlerini halbuki Almanya bıl 
resmi bilmiyen ve hatta gör- Vergi tahakkuk memurları iş görmüş çekmeği lüzumlu görüyoruz. (Son Posta) çoğalttı. Almanya da ona madı.,, 
ac~~ıı:mı~!"lm .... ~llllİiım .............................................................. ı;:m ............ lllİlllİllllİlllİl .. Ell ...... İıllll .......... mı1 .. İİll ......... ~~ıı?! 
İZMİRLİ Leblebi, pastırma, sucuk, )attıktan sonra salJanmağa konu komşu bu kepaze ve ve şiş gözlerini u! ~ 

beyaz peynir, bir kutu ya- çocukları azarJamağa tokat· aşağılık sahneyi seyredecek Elini şişeye götürd0·ııo 
BİR KIZ lancı dolma, zeytin, biraz latmağa başladı. Leyla, ço- olursa mahalleye bir senelik hini son defa dold1~~5• 

tarama, parçalanmış ve te- cuklara sahib çıkmak mec- dedi kodu mevzuu çıktı de- hamlede çekti. 1 ~ti· 
SEVDİM ! mizlenmiş bir koyun başı ve buriyet mevkiinde kaldı... mekti. Leyla pençerenin bi- titredi. Bir sigara. Y~l 

saire · · · Genç kız şu anda, sene- risine bir masa örtüsü, öte- rüzlü ve çatallı b!' b' 
Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH 

- Teşekkür ederim. 
Leyli, biri beş biri yedi 

yaşında olan kız ve erkek 
çocukları süzüyordu! Canlı 

ve zeki bakışlı, şirin yavru
lardı. Hemen Leylaya sokul
muşlardı. 

Hiç yabancılamamışlardı. 

Her halde Leylayı şimdiye 
kadar kendilerine analık, lr· 
fana karılık ve eve hizmet
cilik yapan Marikadan daha 
cazip bulmuş olacaklardı! 

İrfan hayatından memnun 
adamlarda görülecek taşkın 

Numara 52 

bir neş'e ile Leylaya bir da
ha sordu: 

- Nasılsın bakalım! 
- Teşekkür ederim. 
İrfan elindeki paketi ma

sanın üzerine koydu: 
- Bu akşam yemeğimiz 

yok biraz birşeyler aldım ! 
Dedi. 

Leyla p.ıketi açmağa uğ
raşıyordu. Çocuklar ciğerci
nin kokusunu alan kediler 
gibi paketin etrafına üşüş

tüler. Paket açıldı. Pakette 
çeşid çeşid şeyler vardı. 

Pakette her kağıda sarılı lerden beri koca kahrı çeke kine de bir yatak örtüsü şarkı mırıldanınag' 'ıı' f 
şey açıldıkça İrfan Leylanm çeke mıymıntılaşmış iki ço- astı. Haydahda ata biPes~ıJ' f 
yüzüne bakıyordu. Acaba ne cuk anası dertli bir kadına H* H d hd t birıesı l 
tesir yaptı diye?. Cebinden ay a a a a "ııuf f 

dönmüştü. Aradan iki saat geçti. Haydahda kara g?. .. ıo >4 
bir şişe rakı çıkardı. Şişenin H d hd k l10" Jı1 

Eve daha elektrik ceryanı Eriyib bitmek üzere olan ay a a ara b •• ,e$İ 
kıçına vura vura açtı.. Da- 1 Haydabda gene go .,·~ 
ha masa kurulmamış, tabak ge memişti. Ve karanlık ba- mumların hazin ışıkları altın- "rC"' 
çatal gelmemişti. İrfan rakı- sınca İrfan cebinden iki mum da şu manzara görülüyordu. Haydahda gene go. dıl~ 
sını içmeğe, çocuklar da ir- çıkardı. Bu titrek ziya altın- irfanın başı iki dirseği ara- Leylanın, ;niltis• s~ 
fanın müsaade ve müsaması da bu oda, bütün eşyaları sına düşmüş, masanın üstün- Hayretten büyüye" 5' 
nisbetinde yiyeceklerden ve şahislarile bir sefaletbane de horul horul uyuyordu. İlk sarhoşu süzüyor~~U f' ı 
çöplanmeğe başladılar. İrfan manzarası aldı. evlendikleri gece, yeni gü- Haydahda karag0 ~ 
Leylaya mütemadiyen: Çocuklar yandaki odaya veyi sızmış kalmıştı. Mısramı bihneıtl ~ 

- Neye yemiyorsun, ye- serilen yataga, başlı ayak Leyla, için için ağhyardu. defa tekrarlar~e~r ~ . 
sene! uçlu yatırılmıştır. İrfanla Yeni gelin, bir işkence dün· bire durdu. Eskı ılı; t' 

Diyordu. Leyla bu çocuk- S?enç kız baş başa kaldılar. yası içinde inliyordu. hatırhyan, unutulıtl,; 1 

lar ve bu baba arasında o- İrfan rakının tesirile cıvıdık- Bir müddet böyle geçti. rastlıyan adaınl~' / 
kadar yabancı kalmıştı ki... çe çıvıdı. Sulandıkça sulandı Masanın üstüne külçe kıpır- ile başını çevird•· ıı-'1 
İrfan, birkaç kadeh daha par· odanın perdeleri de yoktu dandı. Başını kaldırdı. Kanlı ( /V 
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~ DOKTOR 
~ 

~ A. Kemal Tonay 
tc Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 

2S M'ul 

İsmet Paşa Bulvannda. 

Zinet Garajı 

i hastalıklar mütehassısı 
llcuzlu v U 

1 
•• • Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- ~ 

agbet· . g ) le şohret ve halkınıızın takdır ve tC da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den >+ 

Vaktile mobilya imalinde birinciliği kazanan { ZiNET 
MOBİLYA FABRİKASI) pek çok ihtiyaçlara cevab verecek 
mükemmel bir surette (ZİNET GARAjl) adı ile bir garaj 
açmağa muvaffak olmuştur. Bu asri garajın methalinde her
kesin memnuniyet ve sevinçle istirahat edeceği bir de zarif 
gazino açılmıştır. Her servis çok temiz olan bu şık kahve
hanede bir nefis kahvenin yalnız üç kuruş mukabilinde 
içildiğini söylersek bu yeni müessesede temizliğe, güzelliğe 
verildiği ehemmiyet kadar ucuzluğa da büyük bir itina 
gösterilmiştir. 

j Ji ~nı kazanan Hükıimet Caddesinde Sem- .t( akşa.'." saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. ~ 
ak:kat U . l I- . . ... "> te Muracaat eden hastalara yapılması lazımgelen sair )t 

ku olnıak .. . c.uz U ~ ~er?ısı ucu~lugun ucuzlu- f( tahlilat ve mikroskopik ~~ayeneleri ile veremli hasta- )t 
'şYal Uzeı e yenı hır sero-ı vavn> bir çok 4K l~ra yapılmasına cevaz: gorulen Pnomotoraks muayene- )f. 

.. arı yalnr 8S ] ö o1 +c sınde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )t 
llluhinı f z <uruşa satınaktadır. Bu t(:>t::>t::V:~m:f:'l=~il$~:V::JF~~~~~,,: 
~ ırsattan istifade ediniz. Alman Doktor Aoostelin Arıcılara nlüjde 

......... ..--.________ Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkların sureti istin1ali :.....-........... ~.,,---~-----. 

~ 

il-::==-~ -==-~·==' === 

~ ııtün lzmirliler 
llıirler çarşısındaki tiyatro

tı!••t• bu .. ya koşuyorlar 
dt .. ırliıerin Yuk ve namlı güldürücü Hakkı olduğu halde 
ed~er)i •rtiat~ok İyi tanıdığı sanatkar Aziz ve Lütfü gibi 

YOrlar. er her akşam temsil ve numaralarına devam 

Sigaranın nikotinini kamilen çe
ken Alman do~dor)arından Profe
sör Doktor Apostelin sıhhi Ağız
lıkları umum Avrupada si (l'ara 5 

içenleri memnun ctmış ve rağbet 
kazanmıştır. 

Ağızlık üzerinde Doktor Apostetin imzası olmasına dikkat 
etmelidir. Toptan,vc perakende satış yeri NECiP SADIK 

Balcılar caddesi No. 156 ızmir 

Fenni Arı kovanıisandığı· 
nı görmek ve almak istiyen
:ıer~ Şirket bulvarında İsmet 
Paşa Bedesteninde 12 numa-1 

=s 
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Kemeraltı 
Hükümet 

Kartısında 

1 :; günlük kız çocuğ 
Onbeş günlük, gayet gür

büz, bir kız çocuğunu validesi 
evlatlık vermek istiyor. Ta-
lipler matbaamıza müraacat 
etsin. 1 - 5 

ralı dükkina müracaat etme· 
leri ilin olnnur. 

0:010:0;0:0.o:·:·:~.:.:~ 

Tel. 
2573 

1 
İdaresinde Milli Kütüphane sineması 

M. Depo S. FERiT 
Şifa Eczanes 

Hükumet sırası 

<t( 
tc 

i 1 -

Bu2ün matinelerden itibaren 
Yepyeni iki hakiki şaheser takdin1 ediyoruz 

Sekoya kaplan kız 
+c Şaşarak ve şaşırarak seyredeceğinız sinemacılığın hakiki bir mucize!i 

! 2 - Hava kahramanları 
~ J\şk, vazife, zeAk, neş'e, heyecan ve kahraınanlık filmi 
.. ~~~~""'-~"-"-"VV'V'V'VV'~""""' 

:t Seanslara dikkat : 
:t 3 de Hava Kahramanları 5 de Sekoya - kaplan kız 

i 
6;15 de Hava kahramanları 8 de Sekoya - kaplan kız 
915 de Hava kahramanları Saat yediden itibaren : 

Birinci mevki 25 kuru tur. 



"Salllfe 4 ( Halkua Sul 1 

Uluslar Sosyetesi Konseylerini Ya taç-ya zafer 

merkezine, 
ahlak zabıtası üçüncü komi
seri Raşid Güzelyalı merke
zine, taharri üçüncü komiseri 
Sırrı Kantar merkezine, 
Muğladan gelen ikinci komi
ser Galip Karantina merke
zine nakil ve tain edilmişledir. 

Köy Muallim
lerine 

Tatil Etti 
Londra 24 (Radyo) - Uluslar sosyetesi konseyi Mayıs 

ayında yeniden toplanmak üzere bugün dağılmıştır. Fran
sızlar konseyin Londrada toplanmasindan memnun olmadıkft 
)arından Bükreşte toplanması ihtimali de vardır. 

Paris 24 (Radyo) - Bura gazeteleri Uluslar sosyetesinİnl 
vücuduna lüzum göstermiyecek kadar şiddetli lisan kullanı
yorlar. Ekserisi sosyetenin tatilini istiyorlar. Sosyetenin kon
seylerine nihayet vererek Mayısta toplanacağına dair olan 
haberi bu gazeteler sevinçle karşılamışlardır. 

Balkan paktı ne zaman 
Toplanıyor 

J3:v1er YapıJacak İstanbul 24 (Özel) - Balkan paktı konseyi Nisanın on 
Dün toplanan vilayet ge- üçünde Belgradda bay Rüştü Arasın başkanlığında topla-

nel kurultayı köy muallimle- nacaktır. Yunanistanı başbakan Demircis, Yugoslavyayı 
rine köylerde oturacak ev başbakan Stoyadinoviç, Romanyayı dış bakan Titülesko 
yapilması hakkındaki tekHfi temsil edeceklerdir. 
okudu ve Kültür encümeni-

ne._!<arar verdi. İtalyan - Habeş sulhu 13 )erde 
Odemişte Londra 24 (Radyo)- 13 ler komitesi dün topl:ındı, İtalya 

ile Habeşin barışını konuştu. İki tarafın düşüncelerini anlı-
8Ü yÜk yangın yarak bir proje hazırlamak üzere Bay Madaryage ve Ave-

. noldan mürekkeb komite memur edildi. Bu komite ayni 
Ödemişin Kiraz nahiyesin-

d b~ .. k b" 
1 

günde Habeş ve İtalyan sefirlerine müracaat ederek nazar 
e uyu ır yangın o muş- k 1 d 

t Ş h dl M t f 
. no ta arını sor u. 

ur. u u u us a anın evıo-

de çıkan yanğın ev eşyasını Alman gazeteleri B. Karahanı 
yakmış, yangın uzanarak ya- • 
nındaki binalara geçmiş. Nu- müşevvik Olarak itham edıyor 
ri oğlu Hüseyinin iki dük
kanı ve üstündeki odaları, 

Paşa Mustafa oğullarının 
dört dükkanı bir ev ve bir 
saman damı ve Tireli Hasa
nın dükkanı yanmıştır. 

Bira fabrikası 
cinayeti 

Hakapınada Aydın bira 
fabrikasında müdür M. Fay
f eri yaralıyan velve makinist 
Zelinkayı öldüren kavas Lüt
fünün Ağır cezada cereyan 
etmekte olan muhakemesi 
bittiği için dün karar tefhim 
edilecekti. Mah keme~e tet
kik edilen dava dosyası üze
rine bir defa da hadise ye
rinde tetkikat yapılmasına 
karar verilmiş, muhakeme 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Fuhuşla 
Alücadele konısiyonu 
Fuhuş ve fuhuş yüzünden 

bulaşan hastalıklarla müca
dele komsiyonu dün sıhhat 

müdürlüğünde sıhhat müdürü 
doktor Cevdet Saraçoğlu'nun 
başkanlğında toplanmış, ge
len işleri çıkarmıştır. 

---...ı•ra---
Elma kurdlari

le mücadele( 

Sofya 24 - 19 Mart tarihli Utro gazetesi Berlinden 
aldığı şu telgrafı neşrediyor: 

"Alman matbuatı Sovyet elçisi Bay Karahanın Ankarada 
bir ziyafet münasebetile Almanya hakkındaki sözlerini tef
sir edip Bay Karahanın bu işidilmemiş bir teşviki, Bay 
Litvinofun uluslar sosyetesinde Almanya hakkındaki sözle
rinin aynidir diyorlar. 

Japonyanın ihtilalinden sonra 
asi askerler de salıverildi 

fstanbul 25 - Havas ajansından: Tokyodan alınan tel
graflara göre isyan eden ve bu güne kadar mevkuf bulu
nan 1320 asker dahi serbest bırakılmıştır. 

Almanyada 1035 meb'us 
seçilecek 

Berlin 24 (Radyo) - Namzedlerin resmi listesinde, Hitler 
başta olmak üzere, naşyonal sosyalist partisinin 1035 azası
nın ismi vardır. Aitmiş bin seçmen içi bir namzet gösteril
mektedir. 

...................... .. ............................. . 
İtalya 

Fırsattan istif c de 
ediyor 

Londra 24 (A.A) - İyi 
malumat alan Fransız mah
felJerinin verdikleri haber-
lere göre, Mussolini; zecri 
tedbirlerin kaldırılacağı hak-
kında teminat almadıkça 
Lokarno devletleri tarafın-

dan yapılan teklifleri imza 
etmiyeceğini Romadaki Fran
elçisine bildirmiştir. 

---oo---
İdama Bedel 

! Müzakereler 
• İyi safhaya girn1iş 

Tokyo 24 (Radyo) - Man
çuri Mongolistan hududları 
meselesinden Sovyet Rusya 
ile Japonyanın Moskova el
çisi arasında cereyan etmek-
te olan müzakereler iyi bir 
safhada devam etmektedir. 
Bir anlaşma mümkün olacağı 
tahmin ediliyor. ---oo---
Trakyada Ekin 

Vaziyeti 
Edirne vilayetinide ve 

Paris 24 (A.A) - Uvr ge
zezetesinin yazdığı bir maka
leye göre Habeş harbine bir 
nihayet verileceği haberi 
üzerine imparator bu harb
tan ya taçsız f yahut zaferle 
çıkacağını söylemiştir. 

ŞARK 
Şimendifer lerindeki 

Ecnebi nıemurlar 
İstanbul 24 (Özel) - Şark 

şimendiferlerindeki ecnebi 
memurların vazifesine son 
rilmiştir. 

Veliahtın 
Karısı barba 
Gidiyor 

Napoli 24 (Radyo)- İtal
va valiahtının karısı Mari bu 
hafta Hfrikaya giderek has
ta bakıcılığı yapacaktır. 

Tütün nakliya
tı fiatı 

İstanbul 24 (Özel) - De
niz yolları idaresi terife ko
misyonu, tütün ve saire gibi 
bazı eşya nakliyatının arttı
ması için Ekonomi Bakanlı

ğına başvurmuştur. 

Camide Bulu-
o·· ı··' nan u ••• 

İstanbul - Trabyada cami 
içinde ölü bir adan bulun
muştur. Yapılan tahkikatta 
bunun Trabyada Belediye 
caddesinde otucan Süleyman 
adında bir adam olduğu an
laşılmıştır. 

Ölüm hakkında polis tah
kikat yapmaktadır. 

ispanya Nazırı 
Dün öldü 

Madrid 24 ( Radyo ) -
Meçhul kimseler tarafından 
yaralana sabılC ispanya Na
zırlarından ( Martines ), aldı
ğı yaralardan müteessiren 
bugün vefat etmistir. 

---oo---
!fava gazı 
işleri 

Belediyenin havagazı fab
rikasının ocaklarının tebdi
linden sonra idare heyeti 
kararile havagazı ücretleri 
metro mik'abı 7,5 kuruşa 
indirildikten sonra abone
manların miktarının arttığı 
görülmüştür. 

---oo---

1 Frasa Londra 1 

müzakeresine 
ı(itmiyor 

- Baş tarafı 1 incide -
bi mesele Fransanın emniyet 
meselesi değil arsıulusal ah
lak meselesidir. İngilizlerin 
bir çoğu Lokarnoyu inkar 
ederek Reni işgal eden Hit
lere müsaid davranıyorlar. 
TAN GAZETESİ MEYDAN 

OKUYOR 
daris, 24 (Radyo) - Tan 

bu meseleden bahsederken 
şunu da ilave ediyor: 

Almanya dostlariyle açık 
görüşmeğe mecburdur. Biz 
de İngilizlere açıkca söyle
meğe mecburuz ki Fransa 
Uluslar sosyetesinin bitaraf 
bir emniyet unsuru değil, 
hususi maksadların ileti ol
duğunu görecek olurlarsa 
ona karşı emniyetleri söne
cektir. O zaman Fransızlar 
emniyeti erini vazifesini yapa -
mıyan Cenevre yerine kendi 
kuvvetlerinde ve başka yer
lerde arayacaktır. 

ALMANY ANIN CEVABI 
LONDRA YA GELDİ 

Lonnra 24 (Radyo) - Al
manya delegesi Almanyanın 

cevabını hamilen tayyare ile 
buraya geldi. Royter ajansı
nın öğrendigini göre bu ce
vap meydana vurulmadan 
bay Edene söylenecektir. Bu 
haber Fransızların hoşuna 
gitmedi. 

YA EVET, YA HAYIR 
CEVABI 

Paris 24 (Radyo) - Fran
sızlara göre henüz neden 
ibaret olduğu belli olmıyan 
Alman cevabı ya "Evet,, 
yahud "Hayır,, olmalıdır. 
Aksi halde hayır olarak 
sayılarak Fransa da çarelere 
tevessül edecektir. 

BAY FLANDEN ALMAN 
CEVABINI TEDKIKBİLE 

ETMİYOR 
Paris 24 (Radyo) - Fran

sız bış bakanı bay Flanden 
Alman cevabının müsbet ol
duğu haberi üzerine Londra
ya gidecek ıtksi halde bu 
cevabı tedkik bile etmiyece
ğini Londraya bildirdi. Bu 
haber uluslar sosyetesi üze
rinde fena tesirler yaptı. 

Bundan dolayı İngiliz kabine
sinin mevkii de güçleşti. 

Dünya harbtan 
Korkuyor 

- Baştarafı 1 incide -
milyon insan ölmüştür. Yirmi 
milyon 600 bin kişi yaralan
mıştır. Harbin doğurduğu 

facıalarla, hastalıklarla da 
on milyon kişi ölmuştür. Aç
lıktan sefaletten ölenlerin 
sayısı belli değildir. 

Edirne tarım dirktörlüğü 
elma kurduyla mücadele et
mek için bütün hazılıklarını 
bitirmiş tir. Bu savaşa başla
içın çiçek açımı beklenmek
tedir. 

Seferihisar kazasının Orhanlı 
köyünde Süleyman kızı Zü
beyde adında bir kızın ka
çırılmasında kaçıranlara ko
laylık göstermek için takip 
eden kızın babası, arabasın
daki Süleymanı mavzer kur-

Trakyanın ; diğer yerlerinde 
ekin vaziyeti çok iyidir. Son 
haftalarda havanın yağışlı 
geçmesi mahsullerin çabuk 

Sulhsever şair · 
Meşhur Rus şairi Puşkinin 

ölümünün yüzüncü yılı kut
lulanıyor. 

Umumi harb yüzünden 
dünyanın borcu 249 mi)yar 
altın dolar artmıştır, bütün 
insanların üçte ikisi bu bor
cun yükünü senelerce taşı
yanaktır. Harb neticesinde 
mahvolan istihsal sermayesi 
elli milyar altın dolardır. 

Kediler kıy
metleniyor 
İstanbul ve Avrupa piya

salarında Türkiye kedilerinin 
derileri çok rağbet görmek
tedir. 

Bu kediler memleketimi
zin şark taraflarında yetişe
ceklerdir. 10 gün evvel kedi 
derisi fiatları 160 kuruşken 
son günlerde şarktan gel
memeğe başlamış ve bunun 
için fiatlar birdenbire 200 
kurup yükıelmiıtir. 

şunile öldüren Baki oğlu 
Mahmud'la arkadaşlarının 
ağır cezada idam cezasına 
bedel 24 sene ağır hapsine, 
kendisine yardım eden Cu
maovasının Dere köyünden 
Abdullah ve Bekir oğlu Hü
seyin altısar ay hapse, Mus
tafa oğlu Hüseyin sekiz ay 
hapse, Bekir bir ay hapse 
mahküm edilmiılerdir. 

kuvvetlenmesine yaramakta
dır. 

Yabani domuz 
Mücadelesi 

Tarım bakanhğınin gön
dermiş olduğu av tüfeklerile 
köylerde yabani domuz öl
dürmek üzere sürek avları 
ya"'>ılmaktadır. Tubatın on-
beşindenber İzm!r vilayeti 
köylerinde 2405 yabani do-
muz öldürlmüştür. 

Bunun ay sonuna kadar 
4000 i bulacağı umulmakta
dır. 

Bu şairin bir sozu hiç 
unutulmamıştır: Rusun iki 
vatanı vardır, Rusya ve 
Avrupa. 

Bir gün, harb eden iki 
devletten biri için vatanper
ver bir güfte yamasını rica 
etmişler. Demiş ki: 

- İstiklali uğrunda harb 
eden milleti takdir ederim. 
Fakat insanlar birbirlerini 
öldürürken ilhamım pas tu-

Bir çocuk 
Daha kayıb 

İstanbul - Dün bir adam 
emni.<et ikinci şube müdür-
lüğüne müracaat ederek 
Kurdiş adındaki oğlunun 
kaybolduğunu bildirmiştir. 

Polis bu çocuğu aramağa 

-Baştarafı 1 inci sa 
vakit en küçük bir tiki 
bulunmuş değildir. 

Geçen akşam, ger.'° 
döndükten sonra k 
bir saat kadar dayak 
devam ettiğine şabid, 
lar, sonunda, bir cisJllİI' 
sukutundan doğan bir 
tü duymuşlardır. 

Arab, karısını d 
hırsını alamadığındaO 
ve keskin bir hançerle 
sını göğsünden bir !!.._ 
öldürmüş, kadın of DP"' 

yemeden ölmüştür. 
Arab, iki çocuğunu 

sokağa fırlamış ve il~ 
dildiği zabıta memuflP"'"ı 

- Karımı bu akşalll 
düm! demiştir. • 

Kadının katledildijİO' 
cuklar anlatmışlar: • 

- Babamız hançefl 
runca annemiz yere 
Babamız annemizi kal 
istedi, öldüğünü f 
"Allahu ekber kebir•··" 
başlıyan büyük duayı .. 
Lizi ellerimizden t~ 
dışarı_lıktı!.,, ~:em it!, 

Kocasını 
ten çıkar 
l)akti1oyu öldü'. 
Bir zamanlar Kalifo 

bir birlik vardı. Bu 
azaları zabıtaya başv 

haydutlarla mücadele f 
sini Üzerlerine almışl•t 

Bu sene Kaliforniy• 
kadınlar birligi teellill 
Bu birlik azaların da, 
larını ellerinden alan 
larla mücadele 
Üzerlerine nldılar. 

Ve birlik reisi 
faaliyete geçti: K 
daktilosunu tabanca 
dürdü ... 

Ağır cezada mub 
edilmekte olan bayaO 
breli mahkum ed!lirse, 
Kaliforniyanin evli k• 
isyan cıkaracaklarm•t··· 

kemesinden: 
Davacı Şakir kızı 5' 

tarafından kocası 80 
da çay mahallesinde 30 
evde oturan Kırçovab 
durrahman oğlu r.fe, 
aleyhine açtığı boşanlll 
vasına dair olup 111 

menin 36-713 nudl•' 
kayıtlı dava arzuhal f d 
davetiye varakası oıil 
leyhin gösterilen 8 

bulunmaması ve ik• d 
hının meçhul olması 
sile İzmirde münteşir 

5 
.. t 

Sesi gazetesinin 2 
gün ve 2720 sayılı rıO 
ilanen tebliğ P.dhdiğİ 
tayin olunan günde ol 
mede hazır b 
dığından hakkınd• ~ 
yap muamelesi ittib• 
tahkikatın 22-4-936 c; . .,, 
ba saat 1 O da talik• 
len karar üzerine b1J 
tanzim kılınan gıyaP -' 
namesi usulen mabk'ıd 
vanhanesine asılm•f 0 

dan müddeialeyh fffe 11,. 
yukarda gösterilen bit! 
saate mesarifi gıY~..,ı 
birlikte tahkikat bak• ,,., 
Belürün huzurunda b~ 
lunmalı veya bir ve.~ 
dermesi aksi takdi ~ 
daha muhakemeye 
edilmiyeceii tebliğ ':,, 
na kaim olmak O-


