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BAY AUGUSTE 
VON KRAL 

biiy\lk biri !hemmiyet ve dik
kat ile bahsettiği bu eserden 
bilba11a Bulgar gazeteleri 
bliyiik bir gıbta ve allka ile 
babsadip durmuılar. Bulga· 
ristanda da pek çok zaman 
bulunmuı olan Von Kralın 
ea giizel eserini yeni Türki
yeye hasretmesi Bulgar kom
ıulanmızı da pek yakından 
ilğilendirmiıtir. 

Bu kita~ ~·khjı zaman, 
Sofyada intiıar eden ( La 
Bulgarie) boaun hakkında 
çok giizel bir makale yaz· 
mıfb. Bu makaleden aıağı
daki satırlan almağı muvafık 
bulduk: 

.. Hayatının bilyllk bir kıs
mını, Balkanlarda Y akınıark
ta geçirmif, Sofyada elçilik 

- Sonu 4 ünclide -

enıeralb dedi koduları 
~ ~-•e teeecldüd bahsı 
~hlt ~ bizde dediku· 

1 

nizi ııloa yıl dediğin giin 
~~~\ar. Hele buglla- gibi gelir geçer. 
~ ~ caaı.n:ııkı· V aktile lzmirde eıki im· 
~~ de 0 d11lan bq paratorluk devrinde Eıref 
~ ..-.. :ed~ir. içle- pap_ namında bir Belediye 
~ -.:hilecelderin reilİ vardı. Şehirde bir çok 
\ t.:._ -..;; .. __ Jenin kam- caddeler açmıı ve liğımlar 
~ .._.. lcaıdırmuı yaptıranı, pek bliyilk bir 
~· dvan111n İflİZ nam almııb. Onu birdenbire 
~ ~ .. ~Je haki · azletmiıler ve yerine Sukkeri 
~le&...~ •e 1• .1 ol~- zade Tevfik papyı tayin 
~ 1c ... • ıdabipler!· eylemiılerdi. Neye uğradı· 

tSoa. verdi· . • E f 11 balda h k tını bılemıyen ıre paıa 
lle,hbae d• a 111 kahnndan l.tanbula gelmiı· 

vfenen . K k b b• • ....._ ti. onutur en se e ıaı sor· 
Q... '-? ...._,._ b ela muttum. O zavallı batını bir 
~ ~ UJl iki aallıyarak: 

'1111 O P eden halk - Ne olacak l •• Teceddlid 
~ .. hıı ııelAlıiyeti T ececldild L. Demiıti. 
~ mi? Filhakika Eıref pap hem 

~ ~ 1. .... hlyledir, kir haklı, hem de bakıızdı ? J 
\ "-.._ ~ata mec- Zira: Vaktile ıölediiim gibi: 
~ ~ hir aeçim- "Hm yer leceddild eder 

• vermez- .. V aktu naktu bale göre, 
tllL~~ raparauuz, .. Htlner dilfilrmeli ~fikri 
_-....q veçbile .. Zemiau maalahata 1 •• 

• ""-akta claba Şark Filozofa 
lllraa tllti· HIDAYl!T KEŞFi 

Negüs Habeşistanın lstiklilini İstiyor ,., .... » 

-------------~ttOD••---------------~ 
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Uluslar Sosyetesinde mü- .:-·J~~ 
zakereler ve kararlar 

Sosy~tenin ıslahı, Habeşistanın hakları, esa
ret meselesi ve daha bazı meseleler eörüıüldü 

Cenevre 13 (A.A) - Mil· tır. Konseyin terekktlbii ileri siiriilmektedir. 
Jetler cemiyeti konıeyi ruz· hakkındaki rapor ilzerine Portekiz deleğesi 14 dev• 
namesindeki blitiin mesele· müzakereler olmuıtur. Bu letin mevzuu bahsolunduğu 
Jerin ıetkikini bitirerek 92 raporda mıntakavi gurublara ve bınaenaleyb her devletin 
inci içtima devresine 12 Ha· aid olmıyan (aralarında an· ancak 42 ıenede bir defa ve 
ziran Salı gtlnü devam et· tant) olmıyan devletler için oda üç sene mllddetle tem· 
mek üzere bugiin dağılmıı· gayri daimi bir azabk ihdası ıil edilebileceği hususuna 

.......................... ............................ nazan dikkatini celbetmiıtir. 
ANKETE DEVAM EDiYORUZ Litvinof bu milddeti azalta· BiR GÖZ KIRPTI 

Piyaloğlu hanı sahibi bayan 
Şakire diyor ki: 

-------
y AZ KIZIM YAZ : DERDİM DÖKÜLSÜN ! .. 

Ebulmuzafferin ve Repd 
Gülaunun gazetenizdeki ya· 
zılarını kızım okurken, ken· 
dimi Adeta bir rontkea odası 
içinde ıaadım, kalbimdeki 
yaralardan ıızan kanlan göz· 
leriml~s-tı,.-.... a•ı.ı vıJ ...... 

Hele birincili nerede oku· 
nuyordu · bilir misiniz?. Yer 
aarsılmuından yıkılıp bara• 
beye dönen ocakları sönen 
eski bir ıebria enkazı için· 
de o ıebrin tarihi okunduk
ça insanı nasıl ibret ile karı
tık bir hlizün kaplarsa Piyal 
oğlu hanının boı kalan mey• 
danı. Ve her biri cenub ille· 
rine göçen leyleklerin yuva· 
larım andıran odaları &alin
de! .. 

Evvelce herkes az çok bi
rer itle meıgul oluyor ve 
avunuyordu. Şimdi iıe pek 

1 
çok vatandaıların elleri cep· 
lerinde kalınca kulaklar ha· 
vadis diltkilnü oldu. Fakat 
neye? ltalyaa • Habeı harbı· 
na mı ? Milletler kut um unun 
kararlanna mı ? Bir haber, 
•ÇUIL 1>unaan• tnns•-··- a..-r 

sini unutturmuı da kulaklan 
ıanki otomobil ve kamyon· 
lana tekrar hanlara girmeleri 
hakkında havadİI için ıaba 
kalkmıı. lıidiyorum ki, Hin
distaada b&yllk bir dağ var· 
mış daha kimıe onan tepe· 
sine çıkamamıt fakat çıkma· 
ta çabpnlarda olmuı. 

lıte blitiln dilnyanın açlık 
ve ıilib patlamak tehlıkeıi 
içinde yaıadığı bır zamanda 
ıu gilzel lzmirin g6ğsilnde 
milyarlar taııyan merkezini 
baıka yerleri ıilllemek yil· 

-Arkuı 4 ilncilde -

Yeni ve eski Mayıs! 

- Geçmiı olıun, aana ne oldu; . • 
- Kanma on Uç giin evvel 1 Mayıı diye bir elbise yap· 

brmıtbm. Bugtln de bana "Bir çok kadıalar Hı4rellezi buglln 
yapıyorlar. Bana yulık bir elbise daha yapacakıın "deyince 
kafam lozdı, onu fe11a halde pataklachm. 

- Demek oaa HD dl•dlD ? ? ? ? ? 

rak sıranın daha çabuk gel· 
meıi teklifinde bulunmuı ise 
de bu teklif reddedilmiıtir. 

Bundan sonra Macarista• 
nıa, Bulgaristanın, Avusturya 
nın ve Litvanyanın mali va· 
ziyetleri hakkındaki raporl•r 
okunmuttur. Arnavuclluktaki 
akalliyet mektepleri mesele· 
si de halledildikten sonra 

- Sonu 4 üncüde -

ASKere davet 
332 doğumlu olapta he· 

nüz ilk yoklamasını yaptır· 
mamıt mislim ve g ... yri 
müslim yerli ve yabancıla· 
rın şubeye m&racaatları 
ilin olunur. 

As. Ş. Rs. 
Yrb. 

•••• 
iki delikanlı bir 
birini öldürdil 

Marlilyacla nbtımda bir 
ldllbaubey de11anui vardı. 
Bir kahveye her millete men• 
ıub gemiciler ve kalhanbey• 
ler devam eder. Burada her 
çeıid içki bulunur. Meyba-· 
nede hizmet yapanlarda ka
dınlardır. - ..., .... •••w• ..,_,, ........ 
bily&k bir ciaayet olmUftar. 
Meylıaaeye gelen Şarl iamin· 
de bir ltalyaa amele kafaJI 
iyiden iyiye çektikten ıoara 
a•hnede prlo ı&yleyip au• 
mara yapan kadına llf at• 
mağa öte, beri ıımarlamata 
baılamııbr. Atifte kadm da 
bunlara mukabil bir tqek• 
~ Sonu 4 incide -

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

Poker. lptilisı 
- Bopl .• 
- Rutl. 
- Benim restimi 
- Gördtlml .• • 
Biz tuhaf adamlanzdır. Zaman zaman muhtelif iptilllara 

tutuluruz ve yakamızı bir tirli bundan kurtarama,W.. Me
ıeli poker mi öjreadik? Sabahleyin daha kab•alb etmeci• 
masaya otururuz. Gece yan11na kadar apm•u. bir lokma 
ekmek koymadan poker oynarız. Hem &yle OJDUll ki. ba· 
ğımızı bahçemizi, hanımı11 hamamımızı, çiftimbi çabalumm 
ıatıp bitirinceye kadar oyaanz bizi •• 

MeıelA bar mı açıdı? Biz bara gideriz. Her rece orada 
aabablanz, malımızı mtllkilmlld, vanmm yotamma 80ll 

meteliiine kadar harcayıncaya kadar, ka•ıa çıkanp, baçak 
çekerek, tabanca patlatarak polise dlfllaceye kadar bara 
gideriz!.. 

Her medeni memlekette kumar oynanır, her medeni mem· 
lekette bara gidilir.. Fakat bir vazife yapar gibi itini gl· 
elini terkedip kumar muaıındaa aynlamıyan, evini ocajuu 
s6ndilriib bara giden adam yoktur, o memleketlerde ... 

Biz ifrattan bir tirli kurtulamıyacağını duyuyoruz ki hu 
poker saljmı yurdun d&rt tarafının tutmuıtur. D~yoras 
ki, poker yilzliaden, bağını bahçesinini aataalar, çolajtm• 
çocuğuna ıefil bırakanlu, iıinden glcilnden olanlar pek 
çokmuf. Hata bu ıalgın yüzünden kazalarda, nahiyelerde 
köylerde bile ıönen ocaklar varmıı. 

Yazıktır, giinahtır. Poker kazancı geliri yoluada adamla· 
na birkaç ıaat geçirmek için oyaadıldan m•edi bir zevk 
vazıtuıdır. 

Onu, ocak, ıöndtlrea, ia1ani alallkııı yapan hir vUıta 
haline koymıyalım. Halk bayle ılyliyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
• 
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Sablf• 2 ( flalkıa Sul t 1
4 ~ .....:=:...:_ ________________________ :..:=~~------------------~------------. 

İngilterede f Qulı{aristan -4- ~ 

Bayan ~ · il{{~ 
: 

~~ 
Mayis 4~if. 
AKIL KOYUNCU ,~~:._-

·Sırrıya- ~ f-.J"';r,....."-,.---..... >.., ____ _ 
Biliyormusunuz ben size ne diyeceğim. Ben .. 

Ben size bayan ~layıs diyeceğim 
Cemil alelacele giyindi. - Amma adamsın, ha, 

Doğrusu Leylayı bukadar ça- dedi. Az daha bir gü ültü 
buk görmek istemezdi. Kim- çıkaracaktın. Haydi yerine 
bilir ona neler okuyacaktı. geç; bizi götüreceksin .. 
Bir iki dane içtiğini anlıya· Genç kadina dönerek ila-
caktı. Başının ilaç kokuları ve etti: 
nefesinin viski kokularını - Nereye? 
dağıtmış olamazdı. Hem ona Genç kadın ona çekinerek 
ne cevab verebilirdi? Şeytan baktı: 
alsın! Viski onu · kamyonun - Bilhassa gideceğim bir 
geldiğinden haber olamıya- yer yoktu, dedi. Siz nereye 
c;ak bir hale koymuş değil- gitmek istiyorsunuz? 
mi idi? Sesinde tatlı, musiki ve 

Yok, doğrusu, viskinin bu Biraz hüzünlü bir eda vardı. 
işte hiç suçu yoktu ya. Onu Cemil bu musikiye meshur: 
kamyonun üstüne koşturan _ Biliyor musunuz, ben 
davetkar tebessümile o güzel size ne diyeceğim, dedi. Ben .. 
kızdı. Ben size bayan Mayis diye-

Bir güzel kız ! Peki amma, ceğim. Olmaz mı? Hem nı-
onun bir güzel kızının tebes- çin siz de bana sadece Cemil 
sümünden kaçmadığı günleri demiyorsunuz? 
olmamış mıydı ? O günler Genç kadın hemen cevab 

Telef onla iyi konuşma
yı nasıl öğretiyorlar? 

f ngilterede telefonla iyi 
konuşmak için ne yapmak 
lazım geldiğine dair parasız 

ders verilmekte imiş. 
Bunun için telefon merke-

zını bulmak ve karşınıza 
çıkan memura sesinin iyi işi
tilp işitilmediğini merak et
tiğinizi söylemek kafi imiş. 
Numaranızı öğrenince tele· 
sizi hemen merkez sesi bü
rosuna bağlıyor ve oradaki 
memur sizinle uzun bir ko
nuşmaya girişerek sözlerini
zin daha iyi anlaşılması için 
kelimeleri ne fürlü telaffuz 
etmeniz icap ettiğine dair 
uzun bir derse baslıyor ve 
bu dersler lüzumu kadar 
tekrar ediliyor ve bu zahme
te karşılık sizden bir ücret 
de talep edilmiyor imiş. 

Hatta ertesi günü adresi-
nize posta ile "telefoala iyi 
konuşmak için ne yakmal?,, 
ünvanlı bir de kitap gönde-
riliyor imiş. 

Balkan 
Gazetecilerinin 

Birliği 

niçin gene olmasın? Leyli verdi: 
o bu hastahaneden çıka- _ Oh, ne ala ! Cemil ! 
bilse... k d k 1 

Çıkabilirdi ... Ve çıkacaktı. Cemil genç a ının o u· 
Bereket versin ki üstü ba nu göğsünde sıktı: 

- Yarabbi, yarabbi! dedi. şı kazadan örselenmemişti. 
Hestane salonunun aynada 
kıyafetinin yerinde olduğunu 
dikkat etmişti. Nöbetçi hem· 
şire onu müdüriyete götür
dü. Orada kendisine cüzda-

Ben sizi ne kadardan beri 
bekliyorum. Tıpkı sizin de 
beni beklediğiniz gibi değil 
mi? Cidden benim götüre
ceğim yere gitmek ister mi· 
siniz? Haydi! ben de amma 

Belgrad 12 (Özel) - Mat-
ı buat müdürü Kosta Loko

viçin gazeteci arkadaşlarına 
verdiği bir ziyafette · söyle· 
diğı nutukta yakında Balkan
lar gazetecilerinin de bir 
birlik yaparak ayni siyasa 
yolunda ruhları için çalışıl-

-,:-· : .. .1 ....... :ı ... Ovi'k1t l.ev
lanın taaccub e<1eceğını, 
gönlünün kırılacağını düşün
miyerek alelacele hastaneden 
çıktı. İlk yetiştiği köşenin 

başına taksi geldi şiddetle kor 
na etti ve firen yaptı, durdu. 
içinden fevkalade gözel bir 
kadın çıktı. Şoföre parasını 
verirkenigözü Cemile takıldı. 

Gelip geçenler ne oluyor 
diye durmuşlardı. Fakat üç 
viski ve hastane hadisesi 
Cemili cesur ~ılmıştı. Kendi
sinin bile şaştığı bir neza
ketle eğildi: 

- Taksiyi birdenbire tut· 
turduğunuz zaman nereye git
mekte olduğunuzu bilmiyo
rum, dedi, amma, sizi oraya 
şoför elinde bir demir aletle 
tehdidkirane bakıyordu. 

- Bayan, şuna haddını 
bildireyim mi ? 

- Niçin? Hayır. Bu .. Bu 
bay dostlarımdandır. 

Cemil kadınrn kolunu ko
luna geçirdi. Şoföre: 

UUUCllCAJ ........ aı-ı- a!t ! ~ ......... 

bir Mayisin benim gibi bir 
muşmola ile alakalanabilece· 
ğini düşünüyorm. 

- Ben sizin gibi muşmo
laya bayılırım. 

O başından şapkasını çı· 

kardı. 

- Amma, bak bayan Ma
yis, dedi. Bir tek saçım yok. 

- Bu sarğılar altında öy · 
le olduğunuzu kim bıldcek? 
Yaranız ağır mı? 

- Y oo.. Hiç ehemmiyetli 
bir şey değil. Yalnız ne bi • 
leyim bir duyğu içimden 
bana çarptı. Bir duyğu ki 
beni bir genç kızdan kaçı· 
rarak tuttu bir kamyon üs
tüne attı. Bayan Mayis, ben, 
ben size aşıkım. Şu tasiden 
çıktığınız ande biliyorum ki 
siz benim için yegane kadın-
dınız. Artık başka kadına 
bakmıyacağım. 

Genç kadın da temin etti: 
- Ben de başka erkeğe 

makta olduğunu söylemiş ve 
bu münasebetle Balkan an-
tantı değerinden bahsetmiş
tir. Balkan gazetecilerinin 
bu meseleyi ihmal etmeme-
~ ... ı-. ı h&.----·· .J.. •~lrP.cır-
lamıştır. 

Belgradda akdolunan Bal
kan konferansı münasebetile 
Belgradda birçok Türk ve 
Yunan meslektaşlarını gör
düğüaden de memnuniyet 
beyan etmiştir. 

Bu ziyaretlerin, bu görüş
melerin, memleketlerinin men 
feati için bu gibi anlaşmala
rın çoğalması arzusunu dahi 
bildirmiştir. 
..,.,...., ............................ ... ,,,.,., ... ~ ... ... ... , 
bakmıyacağım. 

Sesi şimdi hemen hemen 
sayğılı bir eda almıştı. 

- Temenni ederim ki öyle 
olsun. Ah, Mayıs, biz ne deli 
imişiz ki... Amma, ne ise ... 
Bayan Mayıs sizinle şimdi 
Büyükadaya gidelim mi ? 

Genç kadın ona baktı: 
- Nasıl isterseniz.. Dedi. 
Bekliyen taksiye bindiler : 

Cemil soföre seslendi : 
- Ada vapur iskelesine. 

( Arkası var) 

............................................................................. 

IGözüMüzE ·cARPAN YAzıLARI 
ı ' ı ••••••••••••••+++•••••••••••••••••••••••O•••++••••••••+•+••••••••••••••++•••• 
Kibarlık 

ffii='UD eyoğlunun beyaz Rus 
lllL:ımJ pastanelerinden biri ... 

Randevü bekliyenler ... "Ucuz 
olsun,, diye tek yumurta ve 
kara çavdar ekmeğile muh· 
tasar yemek yiyenler.. Ma
samın tam karşısına giyiniş
lerinden lstanbula yeni gel
dikleri bir bakışta anlaşılan 
iki ahpap çavuş oturdu. Bi
risi yanına yaklaşan beyaz 
gömlekli garson kadına: 

- Kahve fransız ... 
Dedi ... Evet yanlış değil 

"Kahve fransaz,, .. 
Evet hem bizim bildiğimiz 

kırk yıllık ukahve,,, hem de 
• 

11 fransız11 ... - Kibar içkidir dedik ya ... 
Garson kadın bu garip "Kahve fransız,, bu yahu .. 

"Kahve fransız,, tabirini dü- Kibar kahvedi~ .. 
zeltikten sonra adamcağıza Hay senin "Kahve fransız,, 
büyük bir bardak içinde is- ını sevsinler ... 
tediği kahveyi getirdi ... Bir Şu züppelik denilen şeyin 

yudum aldı .. Yüzünü ekşitti. gözü kör olsun .. İnsana mi· 
ArlCadaşına: desini bulandıra bulandıra 

Su "Kahve fransız,, kibar 
işte böyle ikrah ettiği bir 

şeydir amma... k' H d K h iç ı içirir... em e " a ve 
Dedi, sonra gönlünün bu-

l d v .. .. d b 11• d fransız,, diye ... an ıganı yuzun en e ı e e-
rek: Nihayet "kibarlık chun,, 

- İçimi çok fenadır ... Mi- diye "kahve fransız,, ı içen 
demi bulandırdı... Arkadaşı babacan midesini tuta tuta 
hayretle: fakat etrafandakil~re karşı 

- Madem ki miden bu- sanki büyük bir marifet yap· 
landı .. Neden içiyorsun... mış gibi azametle kalktı .. 

Öteki azametle cevap ver- ve kibarca dışarı çıkti ... 
di: H. F. (Akşam) 

Ve Balkan 
Paktı 

Sofya 12 (Radyo) - Bazı 
Avrupa gazetelerinin Bulga
ristanın Balkan paktına gi
receği hakkındaki rivayetler 
burada tebessümle karşılan
maktadır. Çünkü daha ümid
siz günlerde bu pakta gir· 
miyen Bulgar kralı kaimpe
d ·rinin dünyaya meydan oku
duğu bu günde girmesi ihti· 
mali pek uzaktır. 

İngiliz 
Donannıasının 
n1anevraları 

Belgrad 12 ( Radyo ) -
İngiliz donanmasının dün 
Akdenizde başladığı manev· 
reya ilaveten birde İngiltere
nin kara askerlerini manev· 
ra için hazırlaması Romada 
olduğu gibi Avusturya ve 
Macaristanda da heyecanla 
karşılanmıştı. Hava kuvvet
lerinin dahi bu manevralara 
iştirak ettiği anlaşılmaktadır. 

Şarki 
Kazakistanda kalav 

" 
Danıarları 

Şarki kazakistanda yapılan 
Jeolojik tetkikat neticesinde 
44 kalay damarı keşfedilmiş 
ve 12 ila 15 kilometre mu· 
rabbaı büyüklüğünde bir ka· 
lay mıntakasının mevcudiye
ti tesbit olunmuştur. 

Y a2murların 
Zararları 

.rnlu<A l!J Yağmurların 

yaptığı zararlar hakkında 

Tarım bakanlığı Laris, Tır· 
hala ve Kardıça tarafların
pek fena haberler almakta
dir. Seller topfanan sulardan 
ekinlerin çoğu bozulmuştur. 
Pamuk mahsulü hemen de 
tamamen mahvolmuştur. Bu 
yerlere yaz mahsulleri dik
mek mecburiyeti vardır. Ta· 
rım bakanlığı bura ahalisine 
yardım için ziraat bankasına 
emir vermiştir. 

---ıoo---

Orta Asyada 
Sıgara fabrikası 

Alma·Ata'da yılda 7 mil· 
yar sıgara yapacak kabili
yette muazzam bir sıgara 

fabrikası kurulmaktadır. Bu 
fabrika, Orta Asyadan çıkan 
yerli tütünleri işleyecektir. 

Volga altından 
Petrol borusu 

Volganın sol sahilinde bu
lunan Astrakan Petrol De
posu ile Volga'nın sağ sahi
linde kain demiryolu dura
ğını birbirine raptedecek o· 
lan 16 kilometrelik petrol 
nakli borusunun ferşiyatına 
başlanmıştır. Bir kısmı Volga 
altindan geçecek olan bu 
borunun yerleştirilmesi ame
liyesi bu yıl içinde bitecek
tir. 

Yunanistanın 
İhraç Ettiği Tütünler 

Atina 13 (Özel) - Yuna· 
nistan geçen Eyliilün birin
den Martın 31 inci gününe 
kadar, 7 ay zarfında yabancı 
memleketlere 33 milyon, 699 
bin 245 kilogram tütün sa
tılmıştır. Bunların 18 milyo
nu inhisarlar hesabındandır . 

lskeletlst 
Kuyus~ 

~ 

:- ,.~ 
Yazan: MARSEL ALLEN ~I 

------------------------------~B~irttt• 
- Bu başka bir mesele- bunlar nedir?. , 

dir. Siz bana şimdi bir zarfla lıyamıyorum. ktot• ; 
bir kağıd getirirmisiniz. Has· - Muhterem do 1.,..-r. 
tahane müdürüne iki kelime- hususta size izabal.,•Jidl' ~ 1 
lik bir tezkere yazacağım. malumata malik de~~ 
Ben Lüsyen Rud'um l anda lazım olall dıt· fi 

Hastabakıcı gözlerini açtı: hayatının kurtul111•5~ 1 
- Lüsyen Rud sizmisiniz? kasına müthiş bir bık,,-

Diye sordu. besi vurdular. J(or ~ 

Aradan beş dakika geç· 
mezden evvel hastanenin 
müdürü doktor Hufye Lüs· 
yenin karyolasının yanına 
geldi: 

- Evet .. Siz .. Müsyö Lüs~ 
yen. Fakat ben hastabakıcı· 
ya bir , türlü inanmamıştım. 

Ne oluyorsunuz, ne oldunuz? 
Babanız, zavallı babanız da 

ciğerlere dokanlll1~ 0 
yt 

- Elden gelePI 
v ıf 
gım. riJO• r 

- Teşekkür ede &'· ~ 
zamanda hadisedeP e 
yoyı da habe~~·: tel 
istiyorum. KendısıP k• 
haber veriniz, tıb :sof 
sının zabıtaya 111• 

0 1 5U • 
mında hazır bu uo •. _. 

B .. t" ne aıııl - aşus u . 
- Bana elbiselll•k 

- Doktor, vaktimiz çok nımı getirsinler artı ·,; 
kı ·metlidir; dakikalarımız ekmekle bir fiocaO 

ne oldu? Dedi. 

.. 1 pıııdll 
sayılı demektir. Şimdilik size getırır erse me 
babamın sağ olduğunu ha- -B-d Jif 
ber verebilirim. Lüsven e • 

~ . t uJ!'1.ı 
- Yaşıyor mu?. Fakat Bugün emnıye b'P'. 

buna maalesef imkan yoktur. müdürü, hem de ·ddetli 
- Yaşıyor; canilerle de mak üzere pek hı 111 

mücadelesine devam ediyor. En üst memurları 
1 5ı ' , Yaşadığına delillerim var. Rudun kaybo ın~ de~ 

Fakat bunları bulmak için haber almağa ~0~01 
az kalsın hayatımı hayatı kat hepside eh 
kaybediyordum. Şimdi çok dönmüştü. 

ketum davranmak İcab edi- Müdür : -~'1, 
yor ve siz, söylediklerimi - Bu artık ta~• ~..ı 
tamamen unutmalısınız. Şimdi miyecek kadar bı~e1 
hemen işe başlamalıyız. sızlıktır. Matbuat. la; 

- Emrinize bağlıyım.. ateş büskürece~tı~iy•' ~ 
- Herşeden evvel arka- haklı olarak! b 0 r; 

daşım, polis ınemuru yaralı kasa içine saklan~.,,,a' 
Hanriyi kurtarmak lazımdır. lan bu kasayı 

- Hastahanede şu anda nehre atıyor. k 51 ~ 
yaralı polis mi var? Fakat ( Ar a 
OOOOCMX>OOoooooooooonoooo.~.oooc:~:>000oOOC~.1~~0~ Belgrad konf e-• 3 5 ını ' ,11 

l }{isilik çocuk }'ııdf. ransınden bir ... · fe 4,t Rusya Sovyet. eti 
saf ha Sosyalist cumh;r;,oı >~ 

Londra - Taymis gazetisi linde bulunan o t•'l 
Belgrad konferansından bah- khozlarda bu yıl 
sederken diyor ki: çalışma müddet ıır' 

3,200,000 köylü çol~-'ıı~. Yunan deleğtleri Balkan .. • · 
devlellerinden biri İtalya ile simlik çocuk yu'' d•i~ 
harb !ederse Yunanistanın 280,000 çocuk da b•fll' 
bitaraf kalmağı tercih etme- cuk yuvalarında 
sine mukabil misal olarak caktır. yıı"~' 
Türkiye ile Rusyayı göster- Köy çocuk be-' 
mişlerdir. Bu gazetenin yaz· bakımı kolh~ıl•~utOll -
dığına göre Türkiyenin Ro- dahil edilmiştır· t•",11 
manya ile sıkı bir ittifalu Jeketin ziaaat 

111111 ıırd' iı 
varmış, bu muahedeye mebni 90 bin kişi yu''tııse~ / 
Tüıkiye Balkan devleti sını- cuklara hizmet ~rdle~ 
fında olmasına rağmao Ro- iki aylık kurs go 
manya ile Rusya arasında ler. a 
bir harb olursa yahud Rusya NeD"iİf ~· 
Romanya aleyhinde Bulgaris- lf' 111i;° F 
tana yardım ederse Türkiye Londrada ısted1")/ '
bitaraf kalmakta muhtar ol· _ Belgrad 13 (R1 ~.J' 
duğu gebi Yunanistan dehi terin bildirdiğine 

0 
I)"' f 

İtalya aleyhine harbe iştirak- beş imparatoruııd,Jıi 
ta muhtar kalırmış. Bununla gitmek h~s?sull i~ 
beraber ayni Burutle hareket reddedilmıştır. •J•O el JI~ 
etmek hakkını Fransa ve erı,.. r t 
İngintere hakkında da muha· Kendisine " esioill 4, 
faza edeceğini bildirmiş imiş. Uluslar sosy.elk•''' f'.i 
Gerçi İngiltere İtalya ile meselesine bır dr•Y' -~ 
barb ederse Yunanistan f n- den evvel Loo .. ooO ıl'.iı· 

işlerin teşev~U~jJilı ~~ giltereye zahir olacak fakat 
bu müzahereti Yugoslavya
dan esirgeyecekmiş. 

Selinikte 
Yıkılan evler 

Atina - Makidonya genel 
valisi sürekli yağan yağmur
lardan Selinik şehrinde bü· 
yük zararlar olduğunu mer· 

olacağından ~ı~iJclit ..td ~ ,J 

ya gelmeınesı rJe'r/' 
Buna rağmell ısı'' l 

draya gitmekte ~4itf~ 

keze telefool• ~~ 
Yıkılan evler ~. ~~,dl 
yirmi aile evsı o"~ 
Ayni zamanda 1 r Mil 
mahsulatın ıar•' 



\ .Aalkm Sul • 

Halk Öp~;;ti**~ !~Do1KT*OF)t***ii v AGsıiczTUVALET'T KREMi. 
ı ~ ~ ~ A. Kemal Tonay . 1JC.l l. . ~ Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 

namrasınemasında>t hastalıklar mütehassısı 
>+ Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın-

Bu akşam 9 da ~ da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )+ 
S E V D A O T [ L İ )t ~ akşa~ saat 6 ya kadar hastalarını kabul_ eder. . )t 

)t ~ Muracaat eden hastalara yapılması lazımgeleıı saır ~ 
Yarın akşamı 9 da • k k h :. tahliJat ve mikros opi muayeneleri ile veremli asta- .. 

Beyoi)u Çiçeii )t +c lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- >+ 
15 Mayıs Cuma günü akşamı 9 da ~ t( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 ~ 

B B 
)t i<~:n:~:y;:y;Jl::y;)l:~~i'ltll=:y;~:y;~:y;:y;:y;:y;~:y;:v=>+ ay ayan ~ . Yerli Türk sanayi mamulatı 

~i.;;ın.ınızdao baık· hiç bir yerde teınsil a· Hasır sanda/ya 
Verilmiyecektir » 

~~~~~~fi~lp/:~~~~~ Türk topraklarında yetişen Çavdar sazından yapılan ve 
yüzlerce ren ,her ve sanarkarımızın yetiştirdiği yerli milli 
Türk sanayi mamulatı hasır sandalyalara rağbet etmek mem
leketine ve Türk işçisine ve sanatkarına yardım ve hizmet 
etmek demektir. Bunun için pantolon yırtmaz serbest rahat 
ve on seneye garanti hasır sandalyelere rağbet ediniz. 

Toptan ve perakende satış İsmetpaşa Bulvar Zinet garaj 
karşısında sandalyacı Muiz. 

Leke, çil, buruşuk, kırışık brakmaz yüzü bütün gençlik 
zarafetiyle sıhhi ve fenni şekilde korur, besler 

M. Depo S. Ferit Şifa eczanesi 

gE~~~~~ı~~~~ içenler bilirler 
lzmir Yüıı Mensucatı 1 Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

~ Türk A. Sirketinin i daimi surette korunn1asını tenıin edecek ancak 1 Halkapınar l{unıaş Fabrikasının ~ 1 SaMg""evlsaimmdolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar: ~ Yüksel, Kabadavı ve Bill ur 

~ il! rakılandır • 
. l1?J Zarif 1 ~o;<~o::ıo;oı~ı:ı~.,...~~.-,:~, ~ ... ~~lıi~sszsa8~B:? 1 Ve U~uzdur -, irAy~ .. ~d;~d~;;k:i~··~·d İi;; taksitle •: 

~ 
----------------------

Zengin" kişesi 
Türk Hava Kurunuı 

• 
~Zengin . 1.. Na On 
~ lş~SI) . olmak ıshyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
k t I herıı d ınden ~i~ bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
•i~ı'Ylık of rn kkn~ınıze hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 

t bilet a uzere günde on ve haftada elli kuruş tak-
tt11a'ie k satılır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 

Adr arar vermiştir. ea· H .. k_ 
· u umet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 

ZENGiN KIŞESI 

~----------------------
ltadyo Sahi;lerine Müjde 

Parazitsiz rad
yo kullanmak 
veya radyonuzu 
tamir ettirmek 
isterseniz kat'i 
teminatlı " Yıl
dırım radyo ,, 
müessesesine 

"' müracaat edi-
İt . · 

.ı..ır hük" - nız. 
~ ~~~11!'.ıı urnet caddesi Hacı Sadullah otoli içinde. 
-~ ~' .. ~'"''!11'~ ~C.ı• • ıı:ıı:ıı;ııP~rıı· •ııır•::.ııııw·~ll'"!ll• pr11ıq~·'l'~!llıı!"~~,.,~~ııı.,q111•qıı~ 

lıiulllıb:df~ lıiiiiı!lıı.lııJbı~~lı:"ııtıı~db!rdh~~l~·ı~ıı:.ı~ıı:.b!rıııı:ıı~ı 

Ankara Birası f!1 

l\eç,ciler COrm:ln Çiftliği Fa~rikası ~1 
S addesı No. 5 - 1 (BONBIR) Amerikan Böfe [+J 

ollk l SUPHI IZBUDAK ı~ 
~ •ıe Bira Souk Şarap Çok ucuz cezitli sandoviç i:] 
·~ ... --:k yakında açılıyor. .~ 

~~IJl~~·~~f';~P;nıı;t.l",;ıt~ıı;'l~ıı;t11;11 .~ 
.... lıiiiillııltill~~lııiiflııliiFtııı;ıd--lııiııl~lıılMIJlbUıll ..... lııJJil.I ~ 

~ Satış yerlerı 1 r+] • .k) t~ 
"' Biıinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. ~ i•l Bısı et ,. 
~ Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu ~ K•~Petro ~1aks Fener masa ve tavan lamhaları~! 
~~~~~~~l~~~r'~'~'~ t:~ Motosiklet bisiklet - gramofon ve plak mağazamda [+ 

r+1 her şeyi taksitle alabilirsiniz. [• 
• .c.. ~:ı;ıırı;ıırı;.ııı ı•;.ııııı;ııı ...;ıı ••" ~~88888t•l 

• bıUıt~ııdll llıoııd!fu.ıd llıtlı~ ıı.,~ıı ıuııl tı..ııl ...... il 

:~lüşterilerine gösterdiği kola)'lık ve yaptığı 

'/18. •ı l tatlı nıuanıele ile 
lYlf rvon ar herkesin seYgisini 

'J kazanan 

kişesinden 21 inci 
tertib Tayyare pi
yango biletlerini 
almağı unutmayınız 

ğünkü: 

Milyonlar 

Kişesi 
bir çok yurddaşla
rımızı fakrü zaru
retten kurtararak 
refah ve saadete 
kavuşturmuştur. 

ADRES: 
Keçeciler caddesi 134 numaralı milyonlar kişesi sahibi 

HAYRİ AK DÖLEK 

Aydınlılar 
Okusun 

Bakkaliye ve mısırcıhğa 
ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, 
pazarlıksız aldanmadan ala-
cağanı7 yer: 

Aydın: Gazi Bulvarı No. 
20 Bakkal Hüsnü Tükel ve 
oğlu Hilmi Tükel ticaretha
nesidir. 

Bir kız çocuk 

bağışlanacak 
İki aylık, tombul, gür büz 

bir kız Ç<'cuğunun annesi 
yavrusunun hayatını temin 
edemediğinden bir aileye 
bağışlamak istiyor. Böyle bir 
yavruyu yetiştirmek yahud 
cvlad edinmek istiyenler 
matbaamıza gelsinler . 

Toptan ve perakende satış yeri 
Balcılar caddesi No. 156 ızmir 

SA IK 

--------·------------ --
FENNi SUNNETCİ 

Enıirler Çarşısı sünnet evi 
22 Numarada fenni olarak lzmirde ilk defa ve niimune 

olan sünnet evini küşat ettik. 
Çocuklarını sünnet ettirecek sayın halkın teıriflerini bek

leriz. Fakir ve öksüz çocuklar meccanen sünnet edilir. 
ALI ve HAKKI DARCAN 

m~m~a~SSHEBafDB 

~ TA vv ARE: TE~i~rN 
E BU GlJN 
~ 2 büyük film birden 
~ Holivodun en guzel beşyüz kızı ve Amerika güzellik 
ri kraliçelerinin iştirakile çevrilen senenin en zengin filmi 

'~ Güzeller resmi geçidi 1 
~Enfes bir musiki, şayanı hayret revüler - tatlı bir mevzu 
~ bedii danslar - canlı tablolar S Lilians Harvey ile Villi Fritsch'in beraber çevirdikieri 
~ büyük Alman opereti 

~ Cürmü meşhud 
~ AYRICA: 
E F O l{ S ( Dünya havadisleri ) 
E ( Türkçe sözlü ) 

~ - SEANS SAATLERİ -
t;] Her gün 15 ve 19 de Cürmü meşhut, 17 ve 21,15 de 
E Güzeller resmi heçidi Cumartesi Pazar günleri 13 de 
E Güzeller resmi geçidi ile başlar 
assaee~EEEESSttaaB· 



Salalfe 4 tHa!lwa '-' ı 

Hakiki birTürk Ankete 

Yarın Kadife
kalede büyük 

tören var ..... 
BÜ1~ÜN HALK 
DAVETLİDİR 

Yarın Hava şebitleriııin 

ruhlarını taziz için büyük bir 
tören yapılacaktır. 

Türk hava kurumu tarafın
dan yapılan bir programa 
göre yarın sabah saat 9 da 
Cumuriyet alanında toplana
cak olan halk ta Kadifeka
ledeki şehitliğe gidecektir. 
askeri, mülki daire!er men· 
suplarile, bütün müesseseler, 
bankalar, kurumlar, şirketler 
ve bütün halk bu büyük tö
rene davat edildiklerin<len 
ittirak edeceklerdir. 

Evlenme baloları 
Belediye evlenme daire

sinde evlenmeden sonra te-
dansan ve balo vermek isti~ 
yen bazı zevat belediye re
isliğine müracaatta bulun
muşlardır. 

Belediyece, evlenme dai
resi müsaid bulunduğu için 
bu gibi müracaatların kabu
lü muvafık görülmüştür. Bu
nun için ayrıca saatler tayin 
edılecektir. 

~1anisa Yolu Facia
sının İçyiizii 

Bornova civarında Manisa 
şosasi üstünda iki kişinin 
ölümünü ve sekiz kişinin 

yaralanmasını intaç eden oto
mobil kazası tahkikatı neti
cesinde şoför Faikin sarhoş 
olduğu ve kazaya böylece 
sebebiyet verdiği, ayni za
manda bu kamyonun taşıdığı 
( 40 Ödemiş ) numarasının 
sahte olduğu anlaşılarak Müd 
deumumilik şoförü tevkif et
tirmiştir. 

Nüfus işlerinde vali, 
Tedbir aldırdı 

Soy adlarının tescili için 
kanunla verilmiş olan müsa
ade 2 Semmuzda bitecektir. 
Oun için bugünlerde soy ad-

larını tescil ettirmek üzere 
nüfus dairesine müracaat e
denıer çok fazladır. Bu faz
lalık karşısında vali Fazlı 
Güleç, işlerin süratle görül
mesi için bazı dairelerden 
nüfus dairesine yardımcı me
murlar veriJmesini emretmiş 
ve bu memurlar çalışmağa 
başlamışlardir. 

Bornovada bir 
l'öplantı oldu 

Bornova Ziraat mektebi 
müdürü Hilmi Onay, Evvelki 
gün şehrimize dönmüştür. 
Ziraat vekaleti beş senelik 
zirai san'atlar programı mü
nasebetile yapılacak işler i
ğin Ankara'da bir toplantı 
teı tip etmiş ve bu toplantı

ya birçok mütehassıs ve zi
ra :ı tçıları davet eylemişti. 

Bu mühim görüşmede ya
pılacak ioler tesbit edilmiş 
ve ziraatçılarımızın mütalea
ları alınmıştır. 

BiR INGILIZ GAZETESi 
------------------··~ 

Mussolininin Asya ve Afrika-
deki Şark İmparatorluğu 

planı için ne diyor ? 
İstanbul 14 (Özel) - "Deyli Herald,, gazetesinin yazdı

ğına göre, Mussolini Araplardan mürekkeb bir buçuk mil
yonluk bir ordu kuracak, bu ordu İtalya:zabitleri tarafından 
terbiye edilecek, bu kuvvet ile esas gaye olan Asya ve 
Afrikada büyük bir Şark imparatorluğu kurulacak, Akdeniz 
bir İtalyan gölü haline konacaktır. 

Gazeteci, böyle bir plan ne kadar mecnunane olsa da 
Mussolini bunu tahakknk ettirmeğe çalışacaktı, diyor ve 
şunu da ilave ediyor: Ve bu plan tatbik edilerken muklaka 
İngiliz ve Fransız menfaatleriyle çarpışmak lazım gelecektir. 

Boğazlar meselesi ne zan,ıan 
ve nerede konuşulacak.? 

İstanbul 14 (Özel) - Boğazlar meselesinin Manrö şeh
rinde müzakeresine dair olan teklifimiz hakkında bir çok 
fikirler ortaya atılmış ve, bunun İstan~ulda, An~arada, .Lo: 
zanda yapılması da söylenmiş fakat nıhayet Hazıranın yırmı 
beşinci künü teklifimiz veçhile Montroda yapılması karar
laştırılmıştır .ı 

Türk-Çek anlaşması Hazi-
ranın birinde mer'idir 

İstanbul 14 (Özel) - Çekoslovakya ile yeniden imzala
nan ticaret muahedesi Haziranın birinci günü mer'yete gi
receğinden o güne kadar eski muahede ahkamı cari ola
caktır.~ 

Habeş ~eselesi, siyaset alemi 
İstanbul 14 (Özel) - Dündenberi alınan radyo ve telgraf 

haberlerine göre bütün Avrupa gazeteleri Habeş ıneselesile 
meşguldur. ltalyan murahhasının konseyi terketmesini mu
vaffık görenler de görrniyenler de olduğu gibi ltalyayı haklı 
bulanlar da bulmıyanlar da vardır. 

Fransızlar, Ruslar ile beraber bazı küçük hükumetler 
zecri tedbirlerin kaldırılması taraftari iseler de İngilizler ve 
Amerikahlar bunun aleyhindedirler. Küçük itilaf ve Balkan 
antantı bu bahta sükut ile mukabele ediyorlar. 

İtalya havada da hazırlanıyor 
Roma, 13 (Radyo) - Harbiye bakanının resmi bir emri 

mucibince hava ihtiyat zabitleri rört ay müddetle)alim için 
silah altına alınacakla.ıdır. 

• 
Uluslar 
Sosyetesinde 
-Baştarafı 1 incide

esaret hakkında bir raporle 
okunmuş ve bu münasebeti) 
Habeşistanın Milletler Cemi· 
yetindeki hukuki vaziyetine 
temas edil miştir. Mevcud 
vesaik arasında İtalyanın 
Habeşistandaki esarete dair 
bir raporu da vardır. 

Eden bu rapordaki bazı 
malfımatm paktın ihlali ile 
yapılan askeri harekat esna-
sında toplanmış olduğunu 
hatırlatarak raporun neşredil 
mesinin muvafık olup olmı
yacağını sormuştur. 

İspanyol deleğesi raporun 
neşredilmesini konseyin ıtal· 
ya tarafından Habeşistanda 
yapılan hareket hususur:daki 
hattı hareketini assla değiş
tirmemiş olduğundan kayde
dilmesini iltizam etmiştir. Ni
hayet konsey Edenin teklifi 
üzerine Lokarno paktı me· 
selesinin tetkiki Haziran top
lantısına bırakmağa karar 
vermiştir. 
NEGÜS HABEŞİS'f ANIN 
İSTİKLALiNİ İSTİYOR 
Londra 13 (A.A)- Negüs 

Royterin Kudüs muhabirine 
beyanatında demiştir ki: He-
nüz kat'i bir proje yapmış 
bulunmuyoruz. Fakat ileride 
Londraya gitmek ve MiUetler 
cemiyetinin gelecek toplan
tısından evvel de Cenevreyi 

Cenevre dip-
lomatları çık

mazda 
İstanbul 14 (Özel) - Ce

nevre hususi diplomatik mah-
fellerinde İtalya ve sosyete
nin hukuki durumu tetkik 
edilirken bütün diplomatlar 
yolun çatalında duruyorlar. 
Hanği tarafa gideceklerini 
tayin edemiyorlar. Eğer İtal
ya murahhassı konseyden 
kaçmamış, Habeşdeleğesile 
münakaşaya girişmiş olsa idi, 
İtalyanın artık mevcud olma
dığını iddia ettiği bir hüku 
metin vücudunu tanımış ola· 
caktı, eğer konsey Habeş 
murahhassına yer vermemiş 
olsa idi İtalyanın ilhak ve 
Habeşistanı haritadan silmek 
hususundaki kararını kabul 
etmiş olacaktı diyorlar. Bü · 
tün siyasal fikirler bu çık
mazdan kurtulmak çaresini 
arıyorlar. 
~ ..... ~....-""""""""-

ziyaret etmek fikrindeyiz. 
Haklı daYamızı müdafaaya 
ve memleketimizi ecnebi 
askeri işgalinden kurtarmak 
için muslihane çalışmaya 
devam azmindeyiz. Gözleri
miz hila milletler cemiyetine 
müteveccihtir. Ve olan bü
tün şeylere rağmen Habeşis-
tanın ananevi istiklalinin 
tam olarak iadesi hususun-
hala milletler cemiyetine iti
madımız vardır. 

İhtiyat zabit
leı-inin istih

kakları 
Ankara 13 (A.A) - Bu· 

gün Fikret Cantezin başkan
lığında yapılan Kamutay top
lantısında ihtiyat zabitleri ve 
ihtiyat askeri memurları ka
nunun 19 ıncı maddesinde 
seferde hizmete ve umumi 
manevralara çağrılan ihtiyat 
sübay ve askeri memurların 
celb ve terhislerinde muvaz
zaf sübaylar gibi hl\rcirah 
verilir. 

Hazarda talim maksadile 
çağrılanlara yol masrafı ve· 
rilip yevmiye verilmez, şek
linde değiştirilmesine ve me
murin kanununun 64 üncü 
maddesine mecburi hizmet 
mükellefiyeti sebebile 2916 
numaralı kanunun neşrhıden 
önce ücretli olarak listihtam 
edilmiş olanların da bu sure
tle geçmiş hizmet müddetleri 
namzedlik miiddetine ve mec 
buri hizmetleri mahsub edi
lir, fıkrasının ilavesine aid 
kanun layihalarının birinci 
müzakereleri yapılarak kabul 
edilmiştir. 

Kamutay ruznaınesine da
hil bulunan maaş kanununun 
13, 24 ve 25 inci maddelerin 
değiştirilmesi hakkındaki ka
nun ise, müzakeresi esna
sında bütçe encümenine geri 
verilmiştir. Kamutay Cuma 
günü toplanacakbr. 

Habeşin yeni 
hükümdarı 

Kudüs 15 - Royter Ajan
sından: 

Burada İmparator Mene
liğin torunu Dağatay'ıa 120 
bin kişi ile Adis·Ababa üze
rine yörüdüğü söyleniyor. 
Maksadı ltalyanlara hücum 
ederek Habeş tahtına otur
maktır. Bu Dağatay Negü
sün can düşmanıdır. 

Diploma 
Paraları 

İstanbul, 13 (Özel) - Bü
iün mekteplerde son sınıf 
talebeleri mezuniyet imtiha
nına girmezden evvel diplo
ma paralarını yatırmış bulu
nacaklardır. 

Ruslar 
Jaoonlar 

Moskova, 13 (Radyo) -
Müddeti biten Sovyet - Japon 
dostluk muahedesinin temdi
di için müzakereler cereyan 
etmektedir. Şimdilik eski 
muahede 31 Kanunuevvel 
936 ya kadar mer'iyete ka
lacaktır. 

Namus düşma
nı bir adam 
İstanbul 14 (Özel) - Dö

larıj adlı bir Rus 13-14 yaş
larındaki mahsum kızları 
kandırarak evine götürmekte 
ve kötü düşüncelerine alet 
etmekte idi. Dölaruj bugüne 
kadak 12 kızın şerefini kır· 
makla suçludu. Adliye işe 
el koymuş ve suçluyu tevkif 
etmiştir. 

dostu 
-Sonu 4 üncü sayfada-

etmiş ve son zamanlarda An· 
karada elçilikte bulunurken 
Yeni Türkiye hakkında pek 
derin tetkik ve tetebbülerde 
bulunmak fırsatını elde etmiı 
olan B. Auguste Von Kral'ın 
( Atatürküu memleketinde ) 
adh eseri yalnız enteresan 
bir kitab olmakla kalmayıp 
Yeni Türkiye hakkında tam 
ve hakiki malumat almak 
istiyenler için çok değerli 

bir klavuz olmak meziyetini 
de haizdir. 

Bu eserde can çekişen 
Osmanlı imparatorluğunun 
nasıl can verdiği ve Atatürr 
kün " Müdafaai milliye ,, yi 
ve bununla yeni ve canlı 
Türk Cumuriyetini nasıl kur
duğu çok vakıfane bir su· 
rette izah olunmaktadır. ,, 

Esasen fstanbulda çıkan 
Türkçe, Rumca, Fransızca 
ve Almanca gazetelerin bu 
çok dosca yazılmış eser hak
kında yazdıkları yazılar gös
termiştir ki Türkler dostları
nın Yeni Türkiye ve onun 
Yüce Yaratıcısı için söyle
dikleri güzel sözleri hiçbir 
zaman unutamazlar ·ve unut-. 
mıyacaklardır. 

Esasen Ankarada fransız· 
ca olarak çıkan Ankara ga
zetesinin hakiki dostumuz 
Von Kral hakkında yazdığı 
makale bu değerli diplomat 
ve muharrir için Türk kader
danlığının en beliğ bir deli
lidir. 

Bundan dolayı ( Halkın 
Sesi) de Türkiyemizi çok 
sevdiği için Türkler tarafın
dan pek çok sevilen Bay 
Auguste Von Kral'a Atatür
kün memleketi, Türk yurdu 
hakkında çıkardığı ve müte
addid milletlerden pek çok 
kişilere okutmağa muvaffak 
muvaffak olduğu çok değerli 
ve çok enteresan kitabı için 
ö1yürekten teşekkür ederken 
kızımız ismet Sırrı Sanlıya 
bu dostça eserden Ameri
kalılara müteaddid konfe
rans mevzuu çıkarmasını 
tavsiye ederiz. 

SIRRI SANLI _ . ....__ 

Bir göz kırptı 
- Baştarafı 1 incide -

kür olsun diye Şarla göz 
kırpmış ve elile bir de puse 
göndermiştir. 

İşte bu esnada meyhane 
birden bire karma karışık 
olmuş, kantocu kadının aşıkı 
olan ve MarsiJyanın meşhur 
serserilerinden bulunan Çelik 
Alber birden bire Şarlın üze· 
rine çullanmıştır. Çelik Alber 
daima böyle yapar ve böyle
ce parar koparırmış .. Fakat 
Şarl, külhanbeyin tecavüzüne 
mukabele etmek için sustalı 
çakısını çekmiş ve külhabe-
yini kalbinden vurmuştur. 
Çelik Alber meyhanede can 
verirken Şarl de bir kurşunla 
derhal yere yıkılmıştır. Şarbn 
kimin tarafından yaralandığı 
henüz Marsilya zabıtası ta
rafından tesbit edilmemiştir.~ 

Büyük elçimiz 
, ve Mussolini 

Roma 13 (Radyo) - Sin
yor Mussolini bugün Türki
yenin Ro:na elçisi Hüseyin 
Ragıbı kabul etmiş ve ken
disile bir müddet konuştur. 

ZENGiN OLMAK iSTERSENiZ PIYANKO 
BıLE-rLERıNZI MUTLAKA (~SAADET KİŞESİ ) nden alınız iSABET EDEN iKRAMiYELERi 

DERHAL TEDiYE EDER 

ediyo 
- Bq tarafa l · 

zünden sllnd&rmek 
bulutlann yağmdf 
rına karıı bizi 1 
ları bırakıp da y 
kumaılar ıermeje 

Ben kabnmdaD, 
tehir haricindeki 
atarıam, &ksb 
hal ve istikbaline 
ban ve dllkkinl.,..S 
fllne ılnmeie 
rürsem arbk bu ... 
ııınabilirim ? 1 

Maamafih, yiae 
namına iftihar 
bugünlerin feltke 
evvel keıfettim d• 
Atatürke bile t 
tim. 

Zaman :iktiudi 
iun olmıyan tqeb .... 
dan bqka bir aetid 
yeni ve stblti bir k,.. 
bir ıehri birdenbire · 
çekemiz. 

iki odalı bir etill 
naııl atifusu çoj'al 
para kazandıkça 
ıeniıletir ve ı&sle,.. 
ticaretler açıldıkça, 
mf!de paralar tattak 
domuzun en harap 
taİını ce11nete be 
kat timdi mevcud 
mizi tahrip edr1ek 
ceplerle biç bir ,.,a 
yacağımız gibi, ba 
ve çok defa ., .. ,......, 
çok tehlikeli ipote 
pılan 1 intaat ..... _.. 
neticeıinde yorjall 
zenğinlerimiı de 
lacaktır. 

Piyaloğlu baD 
ŞAKIRI! 

Negüs 
Cenevr 

Kudüs - Al
sundan: Ne,aılD 
da Cenevreye 
haber alan kaya• 
nilmekteclir. · 

ltalyaJI. 
Sefirlerine 'f 

Verildi 
Roma 13 (Radyo) ' 

btitlin ltalyan ıe • 
beıiıtanın ilhakıDI 
lan memleketlerİD 
rine bildirmeleri 
miıtir. 

lzmir Sulh Hukals 
liğinden: 

lzmir avuka•1a1,....~ 
llbiddin Salihlide 
tüccanndan Asaf~ 
il aleyhine licreti 
mlltevellit 100 lir• .ı .. 
nm tabaiJi hakka•~ 
davadan dolayı 
aa tutir ve berai 
sal kdınan davetit• 
ıımn ikametgihı':,d. 
liyetine binaen 
iade edilmesi ve 
ıebk eden talibi 
zete ile iline• t 
raıında karar • 
baptaki mubake_. 
tarihine mllsadif 
fllnline tayia kıl 
ğundan yevmi Dl 

at 14 de muhak• 
mediği veya bir • 
dermediği takdirde 
gıyap kararı veril 
ir davetiye ma·.,·1~~ 

olmak üzere ili• 


