
y~re~ yangın yerinden 
ve Kız Lisesi önünden 
Alsancağa geçmeleri mec• 
buriyeti koyduğunu ve bu
nun halkın menfaatı iktiza-

gesmek olduğunu yazmak-1 
tadır. Ayni gazete diyor ki: 

" Habeş hükumetinin aldı-
~· haberlere göre f tal yanlar 
şımal cephesindeki kuvvet· 
lerini cenuba çekmektedir-

- Sonu 4 üncüde -

liselerin çanları çal
mağa başlnmıştır. 
Bay . Hitler saat 
20 den bir kaç 
dakika evvel bü· 
yük miting toplan
dığını meydana 
gelmiştir. Otomo· 
bil de general 
Blomberg de vardı. Bay Hit
ler şiddetli alkışlarla karşı

lanmıştır. Orkestreler meş· 
hur baron Viller marşını 

çalmışlardır. 

Başvekil nutkunda Alman
yanın tam serbest ve tam 
hukuk müsavatı olmadıkça 

hiç bir ' muahede imzalamı

yacağına söyledi. Arsıulusal 
siyasa adamlarına ve gizli 
diplomasiye hücum etmiştir. 
Bay Hitler ezcümle şu söz
leri söylemiştir: 

Doğrudan doğruya hüku
metlere hitabediyorum. Ben 
sulh istiyorum. Çünkü harbin 
ne demek olduğunu siyasa 
adamlarından daha iyi bili
yorum. Eski hatalarını ter
ketmesini ve sulh müsavat 
ve hürriyetten ibaret yini bir 
nizamın başlamasını istiyo· 

Varşova 
Sokaklarıııda 
}(anlı bir çarbışma 

Safya 29 (Radyo) - Var
şovadan bildirildiğine göre 
grev ilan eden ve meting 
yaban amele ile polis ara
sında bir çarpışma çıkmıştır. 
iık önce polislerden birkaç 
kişi ölmüş sonra polis silah 
kullanmış ve halkı dağıtmış
tır. Dağılan halk camları 
taşlamıya başlamış ve birkaç 
mağzayı yağma etmiştir. Po
lis tekrar müdahaleye kalk
mış fakat taş ve silah ateşi 

ile karşılaşmıştır. Polis tek
rar ateş etti yirmi kişi yara
landı. Bunlardan altısı öldü, 
polislerden 12 yaralı vardır. 
Tevkifat büyüktür. 

u s 

KARI KOCA ....... ~ 
· Evvela boşan
mak istediler! 

.- '!lw..---
Sonra avukatı vurdular 

ve kol kola çıktılar ! 
İspanyada çok garip bir 

buşama davası olmuştur. 
Altı aylık 'bir karı koca 

olduktan sonra bir türlü an· 
)aşamamışlar, medeni bir 
şekilde boşanmağa karar 
vermişlerdir. Kadın da erkek 
te bu kararı tetbik etmişler 
ve mahkemeye müracaat 
ederek mukabil birer boşaıı· 
ma davası açmışlardır. 

Hitler Fon Friç ve Blombergle birlikte bit topçu manevra
smda. Aşağıda Alman ordusunun Hitler önünde bir 

Davada boşanma sebebi 
olarak ta " Geçimsizliğ 11 i 
ileri sürmüşlerdir. Davanın 

ikinci celsesinde erkeğin tut
tuğu avukat davasını kazan
mış ve parlak bir müdafaa 
yapmak için bütün ilmi kud
reti ile bir buçuk saat süren 
bir mudafaa yapmıştır. Bu 
müdafaada kanuni sebebler 

resmi geçidi 
anlatmış, ruh tahlilleri yap· 
mış ve kadın kötülenildikce 
kötülenilmiş, kadın yerin di· 
bine geçirilmiştir. 

olmışlardı. 
Bay Joedjing Fransız, Bel

çika ve İngiliz toprakları 
üzerinde nizama muhalif ola
rak uçuş yapan tayyarecile
rin hiyanet vataniye cürmü 
ile takibata uğrıyacaklarını 
söylemiştir. Plotları mahkum 
olan tayyareler Ogusburktan 
Mortsburğa gitmekte olan 
iki kişilik taJim tayyareci __ .. , ... , ........ -
Bitaraf 
Devletler 

Almanya aleyhindeki 
tedhir1eri icrada te-
reddüd gösteriyorlar 

Londra 29 ( Radyo ) -
Royterden : Uluslar kurumu, 
bitaraf devletlerin durumun
dan, hayret içindedir. Çünkü 
bu devletler Almanya aley-
hinde filen hiç bir işe giriş· 
mek istemiyorlar. Bunlar Lo-
korno muahedesinin yırtal

masından dolayı Almanyayı 
mahkum eden ilamı imzalı· 
yor, Uluslar cemiyeti azala
rının imzalarına riayetkar 
olmaları hakkındaki muhtı-
ralarada imzadan çekinmi· 
yorlar. Fakat zecri tedbire 
taraftar olmıyorlar. lskandi· 
navya hükumetlerine, Flan· 
diya, İsviçre, İspanya, Hol
landa devletlerinden ibaret 
olan bu bitarafları İrşad için 
bir heyet gönderilmesi düşü
nüliiyor. 

-pilotların en az altmış dere-
celik bir istikamet hatası 
yaptıkları anlaşıhyar. Bunlar 

Luftsfortverband denilen as
keri mahiyetteki teşkküle 
mensub bulunuyorlardı. 

Mahkeme karar vermek 
üzere celseyi tadil edince, 

- Sonu 4 üncüde -

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

Bu devirde daedan 2elen bağ
dakini kovabilir mi? 

OO~H ün bucadan Tevfik imzalı bir mektub aldık. Oku· 
U U yucumuz 1 bu mektu\.unda, Bucada 200 dönümlük 

bir arazisi olduğunu bu arazinin Buca belediyesi tarafından 
3 kahyaya kiralandığını, bu yüzden bu arazinin ve bu civar· 
d!lki arazinin koyun ve keçi sürüleri tarafından tahrip edil
diğini yazdıktak sonra diyor ki: 

11 Arazimizin tahrib edilmesi üzerine vilayete müracaat 
ettik, vilayet bizi haklı bulldu. Fakat sürü sahipleri malları· 
mızdan bizi cebren kovuyerlar. Üç aydır uğraşıyoruz, bu 
arazimizi zapteden bu adamları bağlarımızdan çıkaramiyoruz. 
Şarbayımızın nazarı dikkatini celbetmenizi, aksi taktirde 
tapusile mutasarrıf olduğumuz arazimizi terke mecbur kala· 
cağız. ,, 

Yukarıdaki mektubdan da anlaşılacağı üzere okuyucumuz 
Bucada bulunan bir çok arazi sahihlerinin bir derdine iıa· 
ret etmektedir. Eğer bu iddia doğru ise, eğer bu asırda 
İzmir gibi medeni bir yerde dağdan gelen bağdakini koğa
biliyorsa, eğer bir vatandaş elinde tapusu bulunan arazisi· 
ne sahih olamıyorsa, bu vatandaşın malını zorla elinden 
almak istiyenler derhal cezalandırılmalıdır. Kanun bunu 
emrediyor, halk bunu istiyor. 

! ... ~ALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
.. - - . . ... -· .. ... 

.. 



2 

EDEBIYA 
Osmanlı .. imparatorluğunun 

Kalb• "h d Yazan: A. FRANCIS 
ıga ın a - 11 -

Büyük mağaza vtirini ününde bir mendili bir cebinden 
Diğer cebine konn1an,n manası ne olabilir ? . 

- ~kolsun .. Namus üze- söyliyeceksiniz, değil mi? gibi yaktım. Casusum, beni 
rine verilen söz bumudur ? diye sordu. ekseriya bu suretle bulur idi. 
Maamafih vakıt geçmiştir, - Leyla hanım, dedim. Bir müddet bekledim. Ca-
hiç birşey yapmak için vakıt Benden yalnız bir şey isti-
bulam_'iyacaklardır. yebilirsiniz: O da esrarını-

- Şu halde, evvelden kaç- zı bir kimseye söylememek-
mak hususunda ki hazırlığa tir. Fakat cihanı büyük bir 
ne Jü*um var ? felaketten kurtarmak ıçın 

iz bizi haber verirse- icabeden tedbirleri ittihaz 
niz, Her şey mahvolacaktır. edeğim. Bundan hiç bir veç-
Benim için düşünecek hiç hile vaz geçemem. Siz bu 
birşey yok. Bir saniyede Ley- haJkJa alakadar olmıyabilir-
la yok olabilir... siniz. Binlerce insanın fela-

Leylanın vaziyeti baştan ket ve ıztıra hını düşünmez-
başa gözelliğiydi, gözlerinde siniz. Fakat. Fakat beni 
tatlı bir dehşet vardı. Bu şiddetle alakadar eder. Ben 
hale bakarak vaziyetin çok bu halkı kurtaracağım. 
ciddi olduğunu anladım. Bu Pekala. Yarın akşama ka-
hale, şiddetli bir aşkın saik dar düşününüz, akşam çayı-
olması ihtimalini düşündüm. na geldiğim vakit bana ka-
Böyle bir şeyi olup olmadı- rarınızı bildirir ve Leyla hak-
ğını sordum. kında hakiki hükümleri ve-

Leyla, bu sualim üzerine rirsiniz f 
çok büyük acı hissediyormuş Leyla, başka birşey söyle-
hisedi}'orm\lş gibi dudakla- medi, kalktı ve beni selam· 
rını ısırdı. Ve: byarak gitti ! 

susum görünmedi. Bunun 

üzerine caketimin üst cebin
den mendilimi aldım, müm
kün mertebe yavaş hareket 
ederek bu mendili pantolo· 

numun cebine koydum. Bu 
hareketin manası: 

" Casus ..... yi en kısa 
bir zamanda bana gönderi
niz ,, demekti. 

Benimle alakadar birçok 
dasuslar vardı. Caddeikebir
de bunlardan herhalde bir 
kaçı beni görürdü. Bunlarla 
vaziyetleri icabı temas doğru 
olmazdı. Bnnlar bu parula 
ile istediğim casusu muayyen 
yerlerime gönderirlerdi. 

Parulayı verdikten sonra 
tekrar sefarethaneye dön
düm. Ve pek az bir zaman 
sonra, aradığım casus geldi, 

- Bin ıztırab ve acı ara- *** beni buldu. Casusum bu de-
sında bir de bu var! Diye Bundan bir çeyrek saat 

f 
fa, bir manastır papası kıya-

itira etti. sonra sefarethaneden çıktım 
fetinde idi. Pis bir cübbe ve 

Daha fazla şeyler söyliye- ve bana Yavuz suikastını 
cekti. Sustu, ben de daha beher veren casusumu ara- külah keçe, kırçıl ve uzun 
fazla ileri gitmedim. Onun mağa başladım. bir sakalı vardı. O kadar 
büyük ıztırabı, bendeki her Usulü veçhile, büyük ma- piı bir halde idi ki İsa bile 
merakı gidermiş idi. ğazalardan birinin vitrini bilzat gelsa, bu papasın ete-

Leyla: önünde durdum, teşhir edi- ğine elini sürmez, iğrenirdi. 
- Bir şey bilmediğinizi len eşyayı gözden geçiriyor ( Arkası var) 

• oooooooooooooooooooooooooooao 
Japonya 1 İtalya ıRoma Duçe 

Bu kerre de deniz kon- ittifakını Parlementoyu kopars-
f eransına geJn1ivecek yon )raptıktan sonra .; Uluslar sosyetesine 

Londra 29 (Radyo)- A- Roma 29 (Radyo) - Bu 
vans ajansı Tokyodan veri- tastik ettirecek ayın yirmi üçünde bay Mus-
yor: . . Budapeşte 29 (Radyo) - solini koparasyon toplaatısm-

Demz altıların hareketinin Burada Romada imzalanan d ·· l' b" ·· 1 d' 
t hd"d" h kk d k' k f a onem ı ır soy ev ver ı. 
a ı ı a ın a ı on e- ı·t ı A t M · t i 

ransa J d 
. t' k a ya, vus urya, acarıs an ilk önce, talyanın 52 devlet 

aponyanın a ış ıra "tt"f k b"" '"k h · t · 
edeceği hakkındaki gazete 1 1 a ına uyu e emmıye t~rafınd~n muhasara edılen 
neşriyatlarına rağmen deniz veriliyor. Muahedenin neden bır harbı başarmakta oldu-

ibaret olduğu belli olmamak- b h 1 bakanlığının önemli bir üyesi ğunu, u mu asara ya nız 
beyanatta bulunarak demiş- la beraber bura gazeteleri Avusturya, Macaristan ve 
lir ki: bu. üç hükumetin siyasal bir Arnavudluğun karışmadığını 

"Vaşigton ve Londra cephe aldığı kanaatindedir- bununla beraber bu muhasa-
andlaşmalarını atan ve denı"z ler. Gazeteler, burada öyle . 

ranın ltalyaya baş, boyun 
konferansını terkeden Ja- mühim kararlar vardır ki bu eydirmiyeceğini söyledi. 
ponya yeni deniz konf er an- kararlar Avrupayı hayrette . . _. . ...,..____, 
sında pay almıyacak ve yeni bırakacaktır. dedikten sonra diğer hükfımetlerle müsavi 
bir andlaşma imza etmiye- İtalyanın uluslar sosyetesinin hakkı olmasını da teminine 
cektir. Avnsturya ve Macaristanın söz vermiştir. 

GözüMüzE CARPAN YAZILAR 

'' o '' 
Onu son gününde, omu-

zunda kazması, bilmem ka
çıncı postamn amele kolla
rında, adım, adım ölüme 
giderken görmüşler; kömür 
renkli ~özleri alev saçıyor
muş, tezdan kararmış dudak
larında alev bir şarkı varmtf. 
Şarkı söyliyert:k, adım, adım 
ölüme gidiyormuş ! 

Kömür damarlarında kazma 
sallarken arzı sarsardı o .. 
Arzı sarsardı vuruşları onun .. 
11 O ,, yaman adamdı : " O ,, 
yaman kazma savururdu .. 
Eğer bulsaydı ateş ocaklarını 
kürrenin; bu güne kadar 
işlediği gömürü oraya atardı ... 
Korkmuyordu ölümden bile ! 
Lak!n ocak başına çöktü ... 
Ölümle beraber ! 

" O ,, kömür ocaklarında 
çalışırdı; kömür gibi yandı .. 
Kömür gibi söndü gene ... 

B. MEHTİ KESİM 

Bayrak 
Yüksel ey kutlu bayrak 
İşte gök, i~te deniz 
Hep senindir bu ülke 
Sen bizim blz seniniz 

Rügarlsrdan hız aldın 
Göklerden yıldız aldın 
İnönü, Sakaryada 
Güneş gibi parladın 

Tumlupunar üstünde 
Şimşek gibi dolaştın 
Bulutları yararak 
Ta Allaha ulaştın 

Yüksel ey kutlu bayrak 
İşte Gök, işte deniz 
Hep senindir bu ülke 
Sen bizim, biz seniniz 

A.F.TUGSEVEN 

*** 

Bir Hatıra 
Martılar kanat çırpar 
Genç kadınlar göz kırpar 
Oynaşır köpücükler, 
Kaynaşır öpücükler ! . 

Çeşme Plajı 
B. M. Kesim 

Enginlere 
Bakarken 

J\:1arblar durgun suda 
Ürkek deniz uykuda 
ÇakılJar parıldıyor; 

' -------------------· Enginlerde oynaşan 
AFYON NUTKU 

"İnsani ideallerimize rağ
men bu geniş türk vatanı 
yeniden bir tehlikeye uğrar
sa. Türk kurtuluşunun ilk 
günle•inde olduğu gibi, va
tan müdafaasını erkek. ka
dın ve çocuk bütün millete 
aid bir vazife telakki ede· 
ceğiz. Bütün millet Başbuğ 
Atatürk'ün etrafında yek
pare olarak, onun emrinde 
ve onun zafer yolunda ha
reket edeceğiz.,, 

İsmet İnönü, Afyon Kara
hisar Zafer anıtının karşısın
da son cümlesini bitirdikten 
sonra, bütün millete sordu : 

- Edecek miyiz ? Cevab 
veriniz! 

Bu sual Türkiyenin nere
sinden ve kim tarafından 
duyulmuşsa, gönülden kopan 
bir: 

Evet ! den sonra, şir ediö, tehlike hissini sö- Sesler kalbinden taşan 
daha derin bir coçkun- mürmek isteyenleri sağnuyu Sert bir rüzgar akıyor! 

lukla: ve sükuna davet etmek ]ü-
" - Fakat bundan şüphe zümsuz bir emek sayılmaz. 

eden var mı 
11 

haykırışı ile Harb ad :ta gündelik ga-
cevablanmıştır. zetelerin son dakika sünun-

İsmet İnönü bunu biliyor larında aranması tabii olan 
ve bu cevabı almış olarak, bir havadis sırasına geçirildi. 
sualinin hemen arkasından: Fakat yeni bir harb, millet-

- Benda size cevap ve- lerin öyle korkunç bir isyanı 
reyim, diyor. yeni tehlike- ile karşılaşacaktır ki hazırlı-

yanlar onun kanı içinde bu
lere karşı da muhakkak mu-

ğulacaktır. 
zaffer olacağız. Türk milleti harb olmasını 

Fakrt Türkiyede milyon- istemiyenlerin safında ise, 
ların kalbi senelerdenberi harb etmesini bilenlezin ba-
yalnız bu ımanla çarpıyoı. şındadır. Her tarafta barış-

Bunu bizim bildiğimiz ka- çılık, sarsılmaz milli müda-
dar, fırsat düştükçe bütün faa iradesinden ve zafer 
dünyaya bildirmenin:faydası. imanından kuvvet aldığt za-
bele her tarafta tehlike çan- mandır ki tehlike derecesi 
!arının sesi geldiği şu anda sıfıra doğru inmeye başlı-
büyük bir manası vardır. Ba- yacaktır.~ 
rışçıların iusani davasıni 

harp çekingenliği olarak tef-
F. R. ATAY 

(ULUS) 

Eşiliyorken kalbim, 
Mahzunlaşan gözlerim 
Enginlere bakıyor! .. 

*** 

Çamlığa 
Varan 

M-Ü. 

Yollar! 
Solgun ğurupta güneş 
Ömrünü hecelerken, 
Güzellerle daha hep 
Çamlığa varan yolJar ... 

Karanlık gölgelerin 
Koynunda gecelerken, 
Binlerce yıl yaşatır 
İnsanı saran kollar ... 

Turgut Ahtapot 

İki hortlak ve bir ülk · 
Kızılla kara 

girsin mezara! 
Biz ne oyuz 

Nede buyuz 
Ünlü geçmişe tapan orduyuz: 

16 milyon kişide, yürek bir .. 
Bu yığın, acuna şan verir! . ... 

Biz ki: 
Orhun gibi akmışız; 

Nice yerde ışık yakmışız .. 
Bizim de başlarımız 

Altaylar gibi dik.. 
Biz de kızıl elmadaD ... ,,,. 

Artık Turan 
Bir ülkü oluyor; 

Ozanın dilinde 
mısraları alevden 

türkü oluyor! 

e 
Ne olur? 

Hicranın çağlayan sellerile ben 

ADNAN Ô 

Bu hazin kalbimi dinledin durdun 
Avare gönlümün rüzgirıy!e ben 
Sevdanın kabriyle inledim durdum. 

Ne olur bu anda bahtım açılsm 
Sevgimi bir katre daha artırsın 
Bu tekin aşkiyle yanan gözleri 
Sönmesin kalbimde nurlar saçılsın. 

Karşıyakadan : M. N. 

E 

Yolculuk 
Ne mesut'tum bir zaman dizlerinde uyurdulll 
Ey sevgili şen anam, ey benim güzel yurdulll 
Sizden ayrıhyorken bir çınarın altında 
Siyah gözlü bir kıza ilk şarkımı duyurdum. 

Şimdi ıssız yollarda neye baksam sapsarı 
Gönlümde dolaşıyor dünün fırtınaları .• 

Akıyorum boşluğa bulanık bir sel gibi 
İnildiyor etrafta akortsuz bir tel gibi 
Dinmeyen bir kahkaha, rüzgarların nefesi: 
Saçlarımı okşuyor yaralı bir el gibi, 

Neye baksam somurtmuş, neye baksam be., 
Sonsuz bir zaman gibi uzuyor bu yolculuk, 

A. F. T. 

PORTRELER: ili •• 
Adnan Onelçin 

Onun yazılarında her kelime, her satır 
İçindeki duyguyu tam anlamla anlatır; 

Kaşlar çatılarak biraz kızdı mı başı ? 
Bilirler, başhyacak yine kalem savaşı; 
Bu gibi savaşlara o, çala kalem dalar, 
Adamı can alıcı yerlerinden yakalar .• 
Ah.. Onuu kalemine düşmemeli bir kere. 
Bırakmaz muhatabını sırtı gelmeden yere r 
Haykırışı duyulur uzakta ve yakında 
Şimdi bombardımanı yükseliyor akında. 
Baksi imzasi yine bir ikinci sesidir, 
Tekir kedi de onun mizahta gölğesidir ... 

içerisinde yoktur, ve gizli şey, ve bir sır, 
İşte Adnan Öne için bu tipte bir ozandır 1 Oı' 

GôZL 

E 

Söyle anne 
Deli gönlümü bir gün olsun incitilmemiş df~ 
Görse;dim, ben dünyanın en mes'uduyulll' 
f şte hep gulüyorsun, neden için gülmeoıit 

Diyecek olsalar, o acı bir duyum derdinı·· 

Yalnız hicran için mi beni kahpe dünyay• , 
Getirdin, söyle anne.. Ben ölmek istiyorulll• 
Mazimi benzetip de bir girdabh rüyaya. 
Son defa mezarımda ben gülmek iıtiyorulll•'' 

Bir günah mı olur kör olup görmesen aD111
' 

Artık kendimden bile esef ettiğim için .. 
Saçların döküldüğü zaman örmesen anne 
Sıkılmasın, dajma nes'eli olsun için.!. ...rJ' 

NURi CE ... 
J 
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OTOMOBIL Sı\HIBLERI OKUSUN 
[ Z · NET ] Otomobil garajı 

açılmıştır • 
r 'l • . 

~ al a : e To~ay » 
~ Bakteriyolog ve bulaşık, salğın i 
tC hastalıklar mütehassısı 

Ucuzlu)- .. . tC Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın· 
ragbe . . guyle şohret ve halkın1ızın takdır ve tC da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 

İsmet Paşa ve Fevzi Paşa bulvarları üzerindedir. Rahat
lık, emniyet, temizlik bol su:mükemmel kırathanesi makine
lerin benzin, yağ ve sairesi içerden tedarik edilir. Garaj 
geceli gündüzlü açıktır. 
Görüşmek arzu edenler müdür İbrahime müracaat etsinler. 

si lJ t~nı kazanan Hüklınlet Caddesinde Senı- tC akşa~ saat 6 ya kadar hastalarını kabulA eder.. . J+ 
" akıkat U . J I . . .., ") 41( Muracaat eden hastalara yapılması lazımgelen saır ~ ed de 
&"ll olnıak ... cuz u { ~erş-ısı ucu~lugun u~uzlu- f( tahlilat ve mikroskopik ~~ayeneleri ile veremli hastn- erı lŞ macunu 
eşya)a Uzere yenı hır sergı ya OID hır çok <t( lara yapılmasına cevaz gorulen Pnomotoraks muayene- JS 
lllühi rı Yalnız 88 kuruşa sa tnıakta<lır. Bu · sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 

ın f ırsatt . .f, d d' . M ~ an ıstı a e e ınız. ~'$ ~:\t'$'Lt'$~ Dişleri fenni bir 
şekilde temizler, mu
hafaza eder. 

Ağızlık üzerinde Doktor Apostetin imzası 
olmasına dikkat etmelidir. Toptan ve pera 

kende satış yeri NECıP SADIK 
Balcılar caddesi No. 156 lzmir 

NECİP SADIK 
~1ağazasında binbir çeşit eşya var 

Petro, Maks, fener, masa ve tavan lam
baları motosiklet bisiklet gramafon ve plak 
hediyelik eşyalar divar saatları Necip Sa
dık mağazasında bulabilirsiniz. 

idaresinde Milli Kütüphane sıneması 
! 

~ hın,ı B U G Ü N 
~ 'aheserler vücud t' ki b"'t"' d- d · t'h d ·· il ·· ı· ~ a ge ırme e u un unya a ış ı are en guze er~guzc ı, 

Mrdenin eşsiz melikesi, altın sesli Macar yıldız 

l\'°•rik. . artha Eggerth 
lıty .. Ya gıtrn d 

<>glunda .MELez en. evvel en son olarak Avrupada vücuda getirdiği ve 
EK sıneması salonlarını mütemadi alkış tufanile 15 gün i senenin bütün basıla! rekorlarını kırmağa muvelfak olan 

~ Klo- Klo· 
~ 

~~ Aşk Yolu .. i 1 neşe, çılgınlık ve en güzel şarkılarla süslenmiş hakiki bir sanal harikasını » 
Cuırıarte p - . SEA S SAATLER~"'""""'-''-'VV'-'"'"'"'"'"'""""" 

ergün 3 5zar saat 13 de başlar ) 
~!_7, 9,15 de » 
..... ..,."'~~~)Ç+~~~'At~'AC « ~ 

Sıhhi iktisadi ba
kımdan herkesin kul
lanacağı bir diş ma
cunudur. 

•• oe uyu 
•• u 

Kur ştur 

[M. Depo S. Feri Şifa 
E<-':tanesidir 

--------------------------..----------------
Hasan sri elbıise fabrikası 
Mahlli müracaat fabrika şubesi Arasta karşısı Alia Paşa 

caddesi No. 31 Tele. 00000 

r foTo-E GE~H· 
RC:KLANC\ f 

H·f ~ 

Bedeli Nakdi Efradına 
Askeri elbisele.-inizi sağlam temiz ve ucuz olmak üzere 

ancak HvSAN BASRİ elbise fabrikasına diktirebilirsiniz, 
Fiatlarımız son derece ucuzdur her halde ve mutlaka hiçbir 
müesseseye uğramadan birkerre fabrikamızı ziyaret menfa· 
tınız iktizasındandır. 

içenler bilirler 
Neş'cnizi, 'hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
daimi surette korunnıasını ten1in edecek ancak 

Yüksel, Kabadayı ve Billur 
rakılarıdır. 

~~~~~t*i~~r§lm~~~~~smıi~M~~ms~~ 
il TAYYARE· TELEFON E 
~ • 3151 ~ 
t«l BU GuN ~ 
~ Hayatın anlaşılmaz sırlarını, kadınlığın çapraşık duygu- r!J 
~ !arını tahlil eden büyük film m 
~ HAYAT ACILARI ~ 
~Hai ry Baur tarafından temsil edilen senenin eserlerindenm 

~ B' h f .. t d' lk l h E ~ ır a ta mu ema ıyen a ış anan şa eser E 

i Ali Baba 1 
~ a 
~ Tamamen Türkçe sözlü ve şarkılı büyük şark opereti E 
~ AYRICA: m 
~ F O I{ S ( Dünya ha vadisJeri ) m 

Fenni Arı kovanı sandığı- ~ ( Türkçe sözlü ) E 
nı gö.rmek ve almak istiyen-... ~ -( SEANS SAATLARI )- ti 
ler Şırket bulvarında ısmet ~ .. 16 . CI 
Paşa Bedesteninde 12 ouma- ~Hergun 14,3?-18-21,~? H~yat Acılar~ -19,~0 A~ı~aba[t 
ralı dükkana müracaat etme-5 m Cumartesı Pazaz gunlerı 13 de Alı baba gosterıhr CI 
ıeri ilan olnnur. mfel~E~~Ef!2~~~~Et*Jari~B~ESSB 



!!i: ;~::~!: ltalyanlar ilerliyorlar 
ei!~!c~~,?ı1~! Habeşliler Tembien hfil;esine muvaffakiyetli 
okulunun kimsesiz yavruları bir akın yaptıklarını iddia ediyorlar 
menfaatine yapılan Tire ge- Londra 29 (A.A) - Roy- Fransız miyonu tahrib edil- yetindeki Kigebbanın bom-
zintisi çok büyük bir muvaf- 'ter Ajansı bildiriyor : miş ve şehir mühim hasar- bardımanı hakkında Eritre 
fakiyetle yapıldı, neticelendi. ltalyanların Habeşistanın lara uramıştır. . kaynağından alınan yeni 
Yeşil Tirenin bütün güzelleri batı şimalindeki ileri hare- Habeş hükumeti iki Ital- tafsilata göre bir köy tahrib 
ilkbahar güneşinin tatlı ziya- ketlerinde hiçbir mukave · yan uçağının Perşenbe günü edilmiş ve uçaklar bundan 
ları altında ziyaretcileri mem· mele uğramadıkları anlaşılı· Kuram ve Ualdiyanın bom- sonra da kaçan halkı ve bu 
nun ve meftuu etti.I yor. Zira ne Habeşler nede bardımanı sıraMnda düşürül- arada general Yeyen Meret 

Bu tenezzühü tertib eden- İ b düğünü ve makinelri yere d b'tl . . 't talyanlar hiçbir muhare eye d" d ld v • • or usunun za ı erını mı -
)erin başında bulunan ve bu İ k uşme en ateş a ıgı ıçın l · t t ı d 

girmemişlerdir. leri hare e- .. d 1 •1 • d v b'Jd' ra yoz ateşıne u muş ar ır. 
hususta büyük bir para ve . d d v. l ıçın e :. ı erın yan ıgını ı ı- O k d "1" b' k tı evam e ecegı zanna un- tuz a ar o u ve ırço 
zarar tehlikesini göze almak- maktadır. rıyorlar. ı ld v 'b' b'Jd' ·ı· 

Kuram bölgesi üzerine son yara ı o ug·u· _gı ı . ı ırı ı· 
tan çekinmiyen zahire tüc- ç k 1 1 k H b h k t H b ün ü talyan na mu a- üç gün içinde binlerce bom- yor. a eş u ume ı a e~-
carı bay Ahmed Hamdiyi, vemet edebilecek yegane ba atılmıştır. Habeş mahfel· ler tarafından Hararda mu-
Okul baş öğretmeni bayan Habeş kuvvetleri imparato- leri İtalyan uçaklarının baş- him süel baz1rlıklar yapıldığı 
Bediayı, kurul üyelerinden run kuvvetleridir ki bunlar· lıca hedefi İmparatorun kampı hakkındaki İtalyan haberle-
bay Nami, Vechi, Adil ile · · ı ı k b h da Sokato civarında yani olduğu zannediyorlar. H!lbeş- rını ya an ama ta ve u şe -
bu işlerdeki kıymetli bilğili çok daha cenubta bulunmak- Jer Kuram ve bölgesine rin 2·12-935 tarihli Habeş 
ve ihtisasından pek çok isti- tadırlar. İtalyan tekziplerine gazlı bombalar atıldığını bil- notasile açık şehir ve hasta-
fade edilen eski Aydın şi- rağmen Adis-Ababade Gon- dirmektedirler. Habeşler neler merkezi ilan edilmiş 
mendiferciler birliği başkanı dol bombardumanı hakkıııda Tembien bölgesine muvaffa- olduğunu ve hiç bir süel 
bay Mümtazı gösterdikleri bazı tafsilat vermektedir. Bu kiyetli bir akın yaptıklarını tahşidata sahne olmadığını 
hilsnüniyet, gayret ve feda- malümata göre bu şehirdeki iddia ediyorlar. lstiyit vila- teyid etmektedir. 
klrhktan dolayı candan ve .................... ••••••••••••........ • ....................................... .. 

e:·:;dık~utlulamağı bir Hitler kazanıyor K::t::~r 
Tramvay .. 

Londra (Radyo) - Berlinden alınan haberlere göre Hitler ~lolotof <cRusya sözü-
Ray)arı intihabat "mücadelesinde btiytik bir zafer kazanmakta ve ne sadıkdır» diyor 

partisi her tarafta kahir bir ekseriyet temin etmektedir. 
Mektupçu yokuıu ağzında Paris 29 (Radyo) - Tan 

elektrikli tramvey raylannın Fransız gazeteleri ve bay Hit- gazetesinin özel aytan Mos-
bir tarafının çöktlljii ve bat· kovada milli komiserler bq-

)erİD zaf erİ kanı bay Molokof tarafından 
tl buradıa geçen ramvay kabul edilmiştir. Molobof. 
arabalannı ıayet yavaı ha- Paris (Radyo) -Paris matbuatı Hitlerin bütün Almanya- Almanüanın Ren nehrinin 
rekt ettikleri ıiklyet edil- da yapılan bugünkti intihabat usulü ile kazanmasının tabii sol kenannı askerleıtirmesi 
mektedir. olacağım olclnkça alaylı bir ifade ile yazmektadır i yüzünden fransada ve Bel· 

Sa~lık mu··es- FlaAnden'ı·n so··zıen· çikadaki beeycanın sebebini 
X tamamen bildiğini söyledik-

) 
• Paris (Radyo) - Flanden müntebiblerine söylediği bir ten sonra ıunları da ilive Sese en söylevde Hitlerin samimi olmadığını ve sulhu istediğini iddia etmiıtir: 

Sıhhat veklleti umam mü· ettiği halde banı müzakereleri için Labiye gitmek isteme- Şayet Fransa Avrupalı bir 
fettifi Fuad. Ankara,dan diğini beyan etmiıtir. hükumet tarafından hücuma 
ıehrimize gelmiı ve lzmır'de- T k• • ff t 1 v d v ? maruz kalırsa Sovyet Rusya 
Ağlık mtie11eselerini teftiıe roç ının as a ıgı ogru mu vazifesini sadıkane ve viçdan-
baılamııtır. Sofya 29 (Radyo) - Rusyanı~ sabık harbiye nazırı Troç· casına ifa edecektir· Zira bu 

kini ölnm döıeğinde yattığı, doktorlar tarafından ölümü vazifeyi Rus Fransa ile imza 
B. Hakkı ve 
Avukat Bed
ri berat etti 
Bir iflis masasına aid pa

radan bir miktarını zimme• 
tinde bırakmakla maznun 
Avukat Bekri ile vazifesini 
iemalden maznun icra reisi 
lam.il Hakkı nın ağırcezada 
ceteyan eden mahkemeleri 
neticesinde suçluları sabit 
olmamıı ve beratJerine ka
rar verilmsıtir. ....... 

Avrupa 
Devletleri 

- Bat tarafı 1 incide -
ler. Bu kuvvetler neden ce
nuba kaldırılıyor. ltalyanlar 
fimal cephesinde muvaffak 
o)amıyacaklanm anladılar da 
onun için mi? Son gllnlerde 
ltalyan uçaklan bombar
clunan faaliyetlerini arhrmıı
lardır. 

Neıellinin yeniden tah
kim edilmesi ltalyanluın 
cenub cephesinden büyük 
bir taaruza bazırlandıklannı 
ıa.termektedir. 

Eğer ltalya, Avrupanın bu 
~tillil ve fırtınalı zama
nıBaan da istifade edemez
se, Habefiıtam bir daha 
fetllecl• l)eeektir. 

beklenildiği bakkındo Slov radyosunun dün verdiği haber ettiği ittifaknamade taabhüd 
henllz teeyyüd etmemiıtir. Bu haber burada da büyük bir etmiştir. Hata bu vazife es-
merak uyandırmııtır. Sovyet elçiliğinin de bu babda mallı- nasında Rusya Polonyanın 

alacağı durumu da dütünmi-
matı yoktur. yecektir."' 

Grazyaniyi yaralıyan mülizim İngiltere 
Sofya 29 (Radyo) - Genral Gıazyaninin kendi mülizim-

lerinden biri tarafından altı el tabanca atarak yaraladığı Avrupa Sulhiyle Ala-
bakkında ki haberi veren Ünitet gazetesi bu zabitin bir dar Oln11yacak 
islim ve yerli. olduğunuda ilive ediyor. Sofya - "Havas,, ajansı 

Ha kın Sesi - iki gündür ayni menbadan çıkan bu ha- Moskovadan bildiriyor: 
ber diğer menbalardan henüz t~yid edilmemiştir. Londranın yapbğı teklif-

• lerin Garbi Avrupanın sul-Sf k hunu temin edemiyecekleri Kan koca dam urşunu- burada evvelce tahmin ediı-
miıti. Bay Radek lzvestiya - Baştarafı 1 incide -

karısından boşanmak isteyen 
koca birdenbire bvukatın 
üzerine ytimllş ve: 
- benim karım bukanar fe
na değıldirl demiş, ve avu
kata bir yumruk atmışiır. 

Bu esnada kadın da avu
kata çıkışmiya baılamıı, bu 
garip karı kocanın etrafım 
bilytik bir meraklı kütlesi 
çevirmiştir. 

· Bu esnada kari kocanın 
dostları araya girerek karı 
kocayı birbirile barıştırmıı
brmışlardır. 

.Vaziyetten derhal mahke· 
me haberdar edilmiı ve da
va ıukut ederek karı koca 
kolkola mahkemeyi terket
miıler, vvukat ıaşkın bir 
halde bu:mes'ud çifb seyret
mekten baıka birıey yapa
mamııbr. 

na doğru ve Pravda gazetelerinde res-
Sofya 29 (Radyo) _ Di- mi görüılerini izahediyor ve 

vanbarb diln akşam Damyan Londra kararlarının Rusya 
Velçef hakkında şu tebliği meselesinde de isaüeti olma· 

dığını söyliyor ve şunları da 
yaptı: llive ediyor: 

" Bu akşam askeri temyiz Flanden beyanat.ada: " Biz 
mahkemesi, hükumeti devir· Orta ve Şark Aarupasındaki 
mek makıadile yapılan teı- dostlarımızılasli unutmıyaca-
killt failleri hakkında Sofya ğız,, diyor ve lngilterenin 
divanbarbının verdiği karan Avrupa sulhunda müşterek 
tasdik etmiıtir. ,, bir teminpt taahhüdüne gir-

Bu karar derhal dıvanbar- miyeceğinden dolayı endite 
ba gönderilmiştir. Ve idam ediyor. 
karannın infazının kanunun lştete bunon içindir ki 

Sovyet Rusya bir hücuma 
tarifi veçhile tehir edilme- karşı en büyük tenini kendi 
mesi tavsiye edilmiştir. Dam- kovvetlerini çoğaltmakta bu-
yan Velçek ile kumandan luyor. Binaenaleyh Lokarna-
Stançefin asker olmaları ha- cılar bilmelidirler ki Avrupa-
basebile bu günlerde kurıu- nın tehlikeden kurtarılması 
na dizilmeleri bekleniyor. kuvvetli olmak ve Avrupa 

Halkın Seli - Demek in- teblikeıinin yalnız Renden 
giliz saylavluının ıefaatı pa· ıelmediğiıd de bilmeğe bağ-
ra etmedi. hdır. 

~ ~~1 ,c.._ SPOR Do---------
İzmirspor çok güzel bir oyun 

Altayı mağlôb etti 
Dün Alsancak spor ala- ı güzel oynamasına rai~ 

nında şampiyona maçlarına eline geçen fırsatlardan il 
devam edildi. fade edemedi. Buna 111u 

Sabahleyin Şarkspor K. S. bil izmirpsorlular Zehir 
K. maçı K. S. K. ın 1-3 ga- nin kale önilnda topu 
libiyetile bitti ması yüzünden arkadan ye 
Öğle üzeri Altınordu. - Bro- şen sağ iç tarafından 

nova maçı hakem İzm1rspor- sayı kazandılar. 
dan Sabrinin idaresinde ya- lk' · d iz · spor 

ıncı evre mır 

pıldı. Bugün Bornova çok l b' t tt du Al . ze ır oyun u ur . 
güzel oynadı ve kuvveth k b•• 
h .1 1 1 b b k 1 bilhassa Vahap ço ça r 
asmı e - era ere a ma-

w f k ld fakat takımda anlaşma 
ga muva ı o u. türlil 9 Sıra günün en mühim ma- madığından bir 
çına gelmişti. Hakem K. S. çıkaramıyordu. Oyunun • 
K. dan bay Esadın idaresin- Jarm~ doğru İzmirspor i · 
de Altay ve izmirpspor ta- bir gol daha yapınca Al 
kamları en kuvvetli kadrola- yın mağlubiyeti tabaklı 
rile dizilerek oyuna başladı- etmiş oldu. Ve bu Dl 

lar. maç İzmirsporun galibiye 
Altay ilk devrede rüzgi- neticelendi. · 

rın lehine o· masın ve çok IA. Öıgil' 
.................................................. 

Asil(!) ve \~ 
.\ 

C E N T İ L M E N (!) 
Katilin cinavetleri 

ve tuhaflıklan 
BAR ARTiSTiNi NASll. SOYDU? 

Lütfen kaznndığınız paraların yarısını 
verir miziniz? 

"Perilerin danslan,, barın
dan çıkan ve kendisine (Bar· 
lar kraliçesi) ünvanı verilen 
genç, güzel ve şah artist 
Mi11 Piri otomobiline atla
dıktan sonra şilferine: 

- Çapuk eve. 
Emrini vermiş ve gazetele

rin kendisi için yazdığı met
hiyeleri okumak üzere müta
laaya dalmıştı. 

Otomobilin adet harici 
harici fazla sür'atle gittiğini 
gören Mis Piri gözlerihi ga
zeteden kaldırdığı zaman 
anlamıştı ki tuttukları yol 
eve giden bir yol değildi. 
Güzel Artist hiddetle sordu : 

- Beni nereye götürü
yoraun. 

Con Cim ce9ab verdi: 
- Sizi bir deniz banyosu 

almak üzere plija götüriiyo
rum. Bu banyo yorgun si
nirlerinize çok iyi gelecek
tir. 

- Siz kimsiniz? Şoförüm 
ne oldu? 

- Şoförünüz derin bir 
uykudadır. Bana gelince bu 
akşam kazandığınız sekiz 
yüz doların yarısını almağa 
gelen Con Cimim. Lütfen 
bu parayı vermek istiyecek 
mi! iniz? 

- Kendinize isil, centil· 
men sıffatlarını veriyorsunuz, 
sonra da zerre lkadar sıkıl
madan ve biç bir hakka 
istinad etmeden bir kadın
dan dört ytiz dolar istiyor
sunuz. Bu nasıl küstahlık ve 
kabalık? 

-Ben de sizden ba 
yı kabaca deiil D"ıı.aP'I 
istiyorum ve liltfen 'f 

iıtarmiıiniz diye mir8 
ediyorum. 

Halbuki tticcarlara 
lere yaptığım gibi biça 
kalbinize, tabancamı 
nize dayıyarak da a 
bilirim. Bu parayı ne 
istediğime gelince : S
benim bllyilk bir 
vardır. 

- Ne gibi? 
- Sizin cilvenizJe ıo 

ğunuz adamı ben istese 
sizden e9vel rGmlf 
biçağımla ıoyabilirdilll· 
yapmadım. Bu soy111•• 
size bıraktım ve öyle 
nettim ki bana hakkılll• 
makta tereddlı.t et111i1 
siniz. 

- Eier size 
vermiyecek olursam 
parsınız? 

- Sizi bir daha 
leri ıoyamıyacak bit 
sokanm. Yani minimioİ 
çeremle iki yanağıDıSI• 
zel alnınızı herkesi 
uzaklaıtıracak bir baJe 
karım ... 

Bu ·. tehdin ilzeria• 
Piri istenen paraya .,e 
ten baıka çaı e ob:ll 

il• anladı ve Con Cim 
likte bir deniz baayol' 
mağa razı oldu 1 

[Y annki haloıa 

Con cimin yeni •e 
bir macerasını daha 
caks1ı1111.) 

lzmiıs Vilayeti Baytar dit 
törlüğünden: 
Nisanın 5-12-19 ve 26 ıncı Pazar ginleri ilk~ 

koıulan başlıyacaktır. Koıularm kayıt muamelesioe ,,ı 
Direktörlüğllnde her koşudan evvelki Pazartesi gllol 
lıyacak ve Perıembe ıünleri zevali ıaat 12 d~ bit 

885 


