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Dün meml~ketin her tarafında şenlik yapıldı 
~~l DURUM 
t1atb k 
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~ık~~· artıyor 
~ giljz •zde .lta_Ir~n - ln-
1~1 tdılıncd· gergınlıgı henüz 
loı.h tarafı. Ha beşistanın 
~tat •ndan "lb k d )u:.. Qllsıl ı a an an 

t,~ baJJi . ~lan vahim vazi-
•ııaad . ıçın bütün ·· "d 

Atatürkün ~amsıına 
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basdığı gün kut/ulandı 
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Geçen Pazar günü Alsan
cak spor al:ınında yapılan 
mühim güreş müsabakasında 
hasmi MülayJm pehlivana 

llıt L ~ ıd· umı 
aq •ıtıiııe 1

• Fakat iktidar 
--------.......... .-..-.....-......-- -- OO•+oo --------------

Dün bütün lzmir, gençlik, sporculuk hep sefe -
iddetli hücumlarla saldıran 

ve berabere kalan Dinarh 
Mehmedin yakında Ameri-~i Soai'al~elecek olan Fran-

t4b ıst h .. k. 
~tt~ Ya ~ umetininde 

l\ı 'lllek~:c~gına ihtimal 
~ tılan .. dır. 

her bir halde büyük günü yaş la kaya gideceği söylenmekte
dir. Kuvvetli küreşcimize 
orada da bütün dünyada 
dilJerde dolaşan Türkün gü-tdil~ Fransız 'ht"IAf 

~i· ~ekte ı ı a ı 
da s2et ta n çok uzaktır. 
de\' 0\'Yet :aftan Uzakşarkta 
t~ atıl ed· Japon gerginliği 
d ti S 'Yor fk· .. .. 
'• o\'y t · ı uç gun 

da tlçisi M . Rusyanın Lon · 
ta Çot aıski bir nutkun".. 

'1ed· hyanı d. k 
, ı. Dipl ı kat .şeyler 

~~ CiereL 0 rnat diyor ki: 
ttıp it d"" k ııın a kıt unya gere 
~~Ctind:sı bir yol dönü

u,· illeu,r k hulunmkatadır. 
ııı harb 0 llektif emniyet 

teb ara d 
~. ~tİ)·er sın a geçmek 
•• ttıp!>d indedirler s·· t•• -.ti··" l b' . u un 
~ ~1tıi h ır harb havası 
1 tıı 1 trlce t 1. . 't 'ltıiJ 1 s es ım edıyor. 
d~t tlıtrk,:i ~a~iyetin fırtına
~ · l'ehı·k erkesçe malüm-''f 1 

e ~~h .edilıtıezzaınanında ber-
•atjJi se harb, Avru

Soııu 
4 
e~ecek ve mede- · 

~~sayfada-

Atalürkün yurdu kurtar
mak için Samsuna ilk ayak 
bastığı günün on yedinci dö
nümü İzıııirde büyük neş'e, 
çoşkun, ferah ve şenlikler 
içinde geçirildi. AtatUrk hey
keli bütün millet tarafından 
tarafından ziyaret edildi. Ona 
şükranlar, minneddarlıklar 
arzolundu, bu bliyük günün 
yaptığı tesirlerden coşarak 
sevinç göz yaşları bile akı
tanlar oldu. Memleketin her 
tarafı dolaşıldı, mektepliler, 
sporcular, bütün. gençlik se
fer bir halde resmi dairele
rin önlerinde, Ulu Önderin 
anıtı altında, spor meydan
larında büyük tezahürat 
yaptı. Okadar ki on yedi 
yıl içinde bugünün bukadar 
büyük neş'e ile karşılandığı 
ilk defa görüldü. 

Ankara 19 (A.A) - Ata-
türkün Samsuna ilk ayak bas
tığı günün onyedinci yıldö
nümü bugün memleketimizin 
her tarafında geniş ölçüde 
kutJulanmıştır. 
· Bu münasebetle bütün 
yurdda idman şenlikleri ve 
Türk spor kurumunun 've 
Halkevlerinin hazırladığı tö
renler yapılmıştır. Kız ve 
erkek okullarının iştirakile 
Ankarada Yarış alanında ya
pılan ve Kamutay başkanı' 

Abdülhalik Rende if;'"Başb;:-
\ kan İsmet İnönü, bakanlar, 

~hııı ~t '1 alt.. saylavlar, kor diplomatik de 
l'i()fesÖtü ~st. eden Türk hazır bulundukları idman 

•~ıs1 2 in a.tı Sungur -şenlikl;ri çok güzel geçmiş 
~I cı sayfamızda) ve şenliklere istirak etmiş 

~~OF111u ~-----lj ~ôŞESI: 
~k ARASINDA ... ! 
~ Muharriri: Şark Filozofu HİDAYET KEŞFİ 
~~ -12-

b •
1
nin fazileti ve bizdeki 

>,~''k•lll" eti ruhiye meselesi! 
~ ı) ı~dak· 
~ o~ '~ıtıda 1 

ha!eti ruhi- ı zevkini, sefasını kahrını, ce-
~ ~< :l:t içirı~ takıp etmek fasını gören ve çekenlerin 
1~~d e lltıl ve hşını bil- ruhi hallerini amma tam 
L ~n eıı de ~7~k öyle :kolay manasile ve vasıflarile gör-
~i~d11kn İllJgı dır.. mek ve düşünmek çok müş-
'1111ı ~ ll)d ~atatorluk devir· kül mudil bir şeydir. 

li t .. :gıtnız sı"ya A Bu şeyleri bir araya top-
ti.. ı, ... tl:I· sı ve 
~ e katı 1Yen1n sevkil f'- layip bir hamur yapmak ve 
, htı~nn~lltlerini gizliy:re~ kafa fırınında pişirip ortaya 
b· ~\te · ortaya koymak pek te kolay 

1~cıı t dendi , bir iş değildir. Meseli bu 
~' 1-f' Yllrın· rn. şeylerden biri: 
'bit l>'ır, h~ Dün gece yarisine doğru 
~~I •öt 

30 
•. Y1

1
' ·· Ben böy- tanıdık esnaftan birinin ya· 

IJ' eltı Y eınedi H '~ttıı tdinıt m, ve nına gittim. oş beşten son-
~., i tr İçi · d tt ra masanın üstündeki gaze-
~1'-~Ct>'e n e oyle ince: teyi aldım. Habeşisana mü-

"\~n ~olay ~~h~ te~~ik!er t~al~ik malumlar. ~r~sında 
'it bu ! ış degıldır.! gızlı paylaşma proJesının mü 

gunkü devrin - Sonu 4 üncüde -

olan genç mekteblilerin id- ı alkişlar ve takdirlerle karşı-
man harekatı sık sık sürekli lanmıştır. 
~""""""--.'"'"'"~ Şenliklere iştirak etmiş 

Mısır~n yeni 01a.1 okuJlar bundan sonra 

k b
• başta muzika ve önlerinde 

ralı iyi ı:r bayraklar olduğu halde zafer 

d anıtına gıderek tezahüratta 
sporcu ur bulunmuşlar anıta çelenkler 

koymuşlardır. Öğleden sonra 
Ankara spor böliesi kulüb
leri mensubları toplu bir hal
de ve önlerinde muzikalar la 
zafer anıtına giderek ayni , 
suretle tezahüratta bulun
muşlar ve anıta çelenkler 
koymuşlardır. Mensub bulun
dukları spor şubelerine aid 
üniformaları taşıyan sporcu
larımız bu tezahüratın sonun
da şehrimizin başlıc cadde- 1 

}erinden ve yollarda biriken 
halk tarafından alkışlanmış
lardır. 

İdman şenlikleri dolayısile 
-Arkası 4 üncüde -

cünü memleketi için şerefler 
kazandıracak bir şekilde 

DINARLı MAHMEO 
dünyaya bir kere daha gös
termesini temenni tderiz. 

ASK 1 -. ·-4-.. --
İki hemşire bir-

irini öldürdü! ----.. ----
Genç ve güzel nıühen
disi paylaşamadılar! 

F elica ve Mari ismiude iki 

MısırJn · yeni krala birinci 
Faruk ayni zamanda değerli 
bir sporcudur. Bütün Avru
pa gazeteleri onun her çe
şid idman işlerinde mahareti 

00000000000000000000000000000000000000000 
ANKETE DEVAM EDIYORuZ 

•spanyol dansözü Ceralt Obran 
isminde bir elektrik mühen
disin~ aşlk olmuşlardır. Kız 
kardeşler genç elektrik mü
hendisile Niste tanışmışlar, 
aralarındaki münasebet bir 
dostl•ık münasebetini aşma
mıştır'. Bundan bir müddet 
evvel mühendis Nisten ayrıl
mış ve Londraya dünmüştür. · 

olduğunu iferi sürerek müte
addid pozda resimlerini neş
retmektedı r . Yukarıdaki re-
sim, genç kralın izci .elbise
sile çıkmış bir pozunu tes
bit etmektedir. 

.......... 
Yapılan iş bir memle et iş.dir 
----------- c::::::::ı --- --------
Birkaç kişinin hususi menfaati böyle işlerde 

gözününe alınınaz .. 
Kemeraltının bugünkü va- Iar alıyoruz .• Kendinde bir 

ziyet · hakkında açtığımız vatan bir yurd işinde söz 
ankete belediyenin lehinde söylemek selahiyetini bulan 
ve aleyhinde birçok mektub- 1 bir kısım vatandaşlar her 

•••••• .. •••••••• .. •••••••• •••••••••••••••••••••••••••• nedense mektublarına adres-

Kız kardeşler de Nisdeki 
mukavele müddetleri bittik
ten sonra bir tiyatro vermek 
üzere Londraya gitmişlerdir. 
Genç kızlardan F elicoyi se· 
ven mühendis gazetelerde 
gen~ artistlerin ismini görün
ce doğru tiyatroya gitmiş 
ve bu suretle aşıklar tekrar 
buluşmuşlardır. Mühendis 
Felicayı seviyor fakat Mari 
tararafından da şiddetle se· 
viliyordu. Bu yüzden kız kar
daşlar arasında büyük kıs· 

P aradan değerli bir nasihat siz bir isim, veya bir müste
ar ısim koyorlar. Bu okur
larımızdan eğer mektubları
nın neşrini istiyorlarsa ad-

. reslerini bildirmelerini rica 

- Sonu 4 üncüde - ~ Sonu 4 üncüde --

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------0000 
Rakı aldım, su çıktı! 

~m ün garip bir mektub aldık. Mektubta imzası bulu· 
mL.:.diU nan Tepecikte Sürmeli sokakta 12 numaralı kahve 

mii!teyciri Hasan, ayni sokekta 14 numarada Salih, ayni 
sokakta 27 numarada R. Cemal adındaki okurlarımız di
yorlar ki: 

" Üç gün evvel Tepecikte bakkal " ... " dan bir şişe 
Zeybek rakısı aldık. Üç dört arkadaş arasında şişeyi açtık. 
İçınde rakı beklerken bir de ne görelim.. Şaşa) suyu olsa 
onada razı idik .. Halis tulumba suyu... Bu manzara karşı
sında hepimiz iki misli sarhoş olduk. Bu gibi çirkin hadise
lere meydan vermemek için alakadarların dikkat gözünü 
çekmenizi rica ederiz. ,, 

Mektub sahiplerinin yenden göge kadar hakları vardır. 
Sahtekarlığın, dolandırıcılığın, madrabazlığın da bir haddı 

vardır. Buna düp düz soyğuncu1uk derler. Geçenlerde bu 
sütünlarda içki fiatlnrının pahalılığından, ucuzlatılması lazım 
olduğundan balısederken, fakir halkın beş on kuruş vererek 
aldığı bir şişe rakının tulunba suyu ile fdolu olması başlı 
başına bir tedkik mevzµudur. Alakadarların dikkat gözünü 
çekeriz. 

- Mişonaki sizin arkadaşlığ;nıza güvenerek bu işe giriı· 
tim, bana eJJi lira borç verebilecek misiniz? 

Halk dolandırılmak istemiyor: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR - Sana elli liradan daha değerli bir nasihat vereyim, 
bir iş yaparken biç bir kimsenin arkadaşlığına güvenme .. 
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Beş ailenin ı Istanbulu altüst eden Türk 
Profesörü ••• . .. .. ' •• 

ıçyuzu . .•. Yüze yakın kadın kesen adam hokkabaz 
mı, kahve çeşmesi n1i? 

-J-
Şu anahtarı al, şu adresi de al adreste yazılı 

sokaktaki eve git 
Bugün, sana olan emniyet dört defa çalacaklar; sen 

ve teveccühümü gösterece- bunun üzerine, aradan iki 
ğim; ve sen de bu yeni va- dakika geçmesini bekliye: 
ziyetten azami şekilde müs- ceksin, bundan sonra bulun-
tefid ve memnun olacaksın.. duğun yerden salona geçe-
Buna mukabil senden izami cek, ortalığı, masa özerını 
sır tutmak isterim. Dedi. temizliyecek, her şeyi yerli 

- Başımı kesebilirler, fa- yerine yerleştirecek, evi ki-
kat ağzımdan en küçük bir litliyerek !ıen de çıkıp gide-
sar bile alamazlar! Dedim. ceksin. Dedi. 

- Hah.. Şöyle! Bugünden Doğrusun söylemeliyim .. 
itibaren aylağın iki misli ola- Kulaklarıma adeta inanamı-
rak işliyecektir. yorum. Akbmıda henüz kay-

- Teşekkür ederim, ba- betmiş değildim .. 
yım. Bay direktörün bu hususi 

- Şu anahtarı al.. Şu ad- apartımanı ne için kiraladı-
resi de al, adreste yrzılı so- ğını anlamıyacak kadar ah-
kaktaki eve git! Bu ev dö- mak değildim. Sonra.. Bu 
şenmiş dayanmıştır. Burada sıkı tedbirlere, esrarengiz 
bir takım mesalih erbabını tavsiyelere ne lüzum vardı? 
kabul ederim ki, bunlarla ne Hiç şüphe yoktu! Bizim 
bankanın müdürlük daire- kart bay direktör, ailesinden, 
sinde ne de bu evde müza- kar1sından ve' tabii yüksek 
keratta bulunmak kabil de- mev'kii dolayisile halktan, 
ğildir. birşeyler gizlemek mecburi

"Bu akşam, saat 7,30 da 
bir ziyaret kabul edecegim. 
Bunun için bu hususi apart
manda bazi mühim hazırlık
lar yapmak lazımdır. Bu ziya 
ret hakkında hiçbir kimseye, 
ailem erkanına en küçük bir 
gevezelik yapmamak lizım 
geldiğini söylemek fazladır 
sanıyorum. 

" Şu elli lirayı al, salona 
la:ıam olan çiçekleri satın al. 
Ben zaten şampanyayı ısmar 
ladım. Sen bir miktar en 
iyisinden rakı bul ve en güzel 
mezeleri hazırlarsın. 
· " Buz işini ihmal etme, 
Şampanyaları erkenden buza 
göm. Saat yedide her şey 
en mükemmel şekilde hazır 
olsun. Para saıfından kork
ma. Yalnız mükemmeliyette 
bir noksan yapmasın sakın ! 

" Saat 7 de bilhassa mut
bakta bulun misafirim, kapı
yı kendisinde bulunan anah
tarlarla açacak ve içeriye 
girecektir, ıen mutbakta kal, 
hiç görünme! Bilhassa bu 
emrime iyi dikkat et. İçeri 
girenleri görmiyecek ve ken
dilerine görünmiyeceksin .. 

Banka müdürü bay, bana 
şu ihtarda da bulundu: 

- Elektrik çanı üst üste 

yetinde bulunuyordu. Bunlar
da ne olabilirdi ? 

Gizli bir aşk; değil mi ? 
Hem de yaşına, başına göre 
pek genç bir kız ile, belkide 
şeref ve mevkiine hiç uyğun 
olmıyan bir kız ile seviştiği
ne şüphe caiz değildi ! 

İlk kararım, bu şüpheli 
noktaları bal idi, fakat bay 
direktör. 

( Arkası var ) 

-·~ 
Italyanlar 

Habeşistanda ~liras 
Taksin1 Ediyor ! 

Roma 19 (Rado) - Zecri 
tedbirler kalkınca İtalya Ha
beşistan Fransaya, lngiltere
ye, Çekoslavakyaya ve daha 
bazı devletlere iktısadi imti
yazlar vermek Jçin hususi 
mukaveleler aktedecektir. 

Macarlar 
Cenevreyi tcrkedecek

ler gibi görünüyor 
Belgrad 19 - V enyer 

Tağblat gazetesinin Londra
dan öğrendiğine göre gele
cek Uluslar konseyinde Ma
caristan konseye iştirak et
miyecektir. Macarlar İtalyan
lar gibi hareket edeceklerdir. 

Kadınları yüzlerce kişinin 
ünÜnde kesen meşhur bok- ı 
kabaz ve manyatizmacı Zati 
Sungurun oynadığı Fransız 
tiyatrosunun pasajında polis 
tertibat· almıştı. Tiyatro hın
cabıc olduğu için gelenler 
geri çevriliyordu. Hiç bir 
tiyatro kapısında görmedi
ğim bu kalabalık bana Şe
hir tiyatrosunun İbsenin, 
şekspirin eserlerini oynadığı 
geceler bomboş kalan zavallı 
salonunu hatarlattı. Halkın 
neye ehemmiyet verdiğini, 

neyi tuttuğunu bir kerre da
ha gözümle gördüm. Muhak
kak halk para verip aldığı 
biletin mukabilinde bol bol 
eğlenmek, gülmek ve merak-
lı şeyler görmek istiyor. 

Tiyatro entresinde bir 
genç kadın sabırsızlanıyor 

kocasını çekeliyor: 
- Geç kaldın canım ... 

Şimdiye kadar hokkabaz 
kimbilir kaç kadın kesipte 
yapıştırmıştır bile ... 

Bir mahşer kalabalığı ara
sında yer bulduk. Muzika i
le perde açıldı. Amerikadan 
gelen manyatizma profesörü 
Zati Sungur şimdi silindir 
şapkası. makferlanı ile sah
nede yanınd Hintli kıyafetin
de yamakları ... Evveli birkaç 
iskanbil oyunun gösterdi. On
daki el çabukluğuna, yaptığı 
inanılmayacak numaralara 
bütün salon şaştı. Bir deste 
iskambil aldı parmaklarının 
arasında bu deste iskambili 
küçülttü, küçülttü. Yarım 
santim boyunda bir deste 
iskambil yaptı. Sonra iskam-
biller konfeti boyuna kadar 
küçüldü ve nihayet kayboldu. 
Tamamile bomboş bir çay
danlık aldı. Herkese birer 
birer bu çaydanlığı muayene 
ettirdi, hepimiz, gördük 
bombö... Sahneye çıktı. Çay-
danlığa biraz kuru kahve 
attı. Yüksek sesle uydurmas
yondan birşeyler lokudu. 
Çaydanhgın ağzından fokur 
fokur dumanlar çıkmağa baş
ladı. Hokkabaz bir sürü fin
can, tabak getirgi. Çaydan
lık pişmiş kahve ile dolu .. 
Seyircilere birer birer kahve 
takdim etmeğe başladı. Sa
londa bir şapırtıdır gidiyor. 
Bir fincan da bana uzattı. 

Arkaeaşım: 

................................................. ~ .......................... . 

1 GözüMüZE ÇARPAN YAZILAR 1 
: ı 
........................................ 0.. ................................. . 

Kitab kaldırı
ma çıksın! 

r::lll eçen gün bir bildik
ım.:JI le Babıali yokuşun-

dan aşağı iniyorduk. Sağlı 

sollu kitapçı, berber ve aşçı 
dükkkanlarını geçtikten son- ı 
ra benim bildik dedi ki: 

- Bu caddeyi sinsi sinsi 
aşçı dükkanları istilaya baş
ladı. Kafanın gıdasını yani 
kitabı satan dükkanlar bi-
ret birer kapanıyor, onların 

yerine midenin gıdasını sa
tan aşçılar, piyazcılar, iş
kembe çorbacıları, şiracılar, 
limonatacılar, tavukçular açı
lıyor. Dahası var. Kitab ar
tık sokağa dütlü. Hele pa
zar gibıleri gel de bak, dı-

var diplerinde işoprtalarda, dir. İyi, bir şeyler söyliyen 
kirez, tıraş biçağı satar gibi bir şeyler duyuran ve öğre-
kitab satıyorlar. ten kitablarm çoğu, maale-

- Mübalağa ediyorsun ! sef daha kavanozda hapse-
Dedim. ' dilmiş _balıklar gibi kitabcı 

- Hayır, dedi, mübalağa 
etmiyorum. Yumurta, limon, 
köfte ve pilav sokaktan, 
işportadan camekanlar arka
arkasına çıkarken; kitab 
camekanlar arkasından soka-
ğa düşüyor. Kaldırıma iniyor. 

- Mübalağa ediyorsun, 
dedim yine. Fakat ters an
lama, Maalesef kitab daha 
senin dediğin kadar sokağa 
kaldırıma çıkmadı. Taraş bı
çağı ve salata kadar harcı 
ilem olmadı. Bu yüksek 
mertebeye yükselen kitabla
rın çoğu, maalesef kötüleri-

camekanlarının arkasında, 

ağırlıklarınca paraya satılı
yor. 
Asıl onlar, asıl hakiki ede

biyat, fen, ilim kilabları 
kaldırıma çıktıkları gün, so
kakta tıraş bıçakları UC\uzlu
ğuna ve salata bolluğuyla 
satıldığı gün vazifelerini gör
müş olacaklar. Bırak, yu-
murta ve köfte, camekanın 
arkasına girsin, onların orada 
temiz temiz oturmaları la-
zımdır, fakat kitab sokağa, 
kaldmma çıksın ! 

Orhan Selim 
(Akıam) 

. 
- Aman, dedi. içme ... 

Bak sana bir hikaye anlata
yım... Bundan 40 sene evvel 
İstanbula bir hokkabaz geldi. 
Mevsim kıştı. Hakkabaz sah
neden halka sordu: "Bu mev
simde canımz ne istiyor?,, 
f • alk arasında bir ses: 

- Hıyar .. 
- Pekala size hıyar ,·e-

tiştireceğim. 

Hokkabaz toprak dolu bir 
saksıyı suladı. Saksıdan bir 
yeşil dal yükseldi. Dalın üs
tünde hıyarlar... Hokkabaz 
yetiştirdiği hıyarları seyirci
lere takdim etti. Bir arkada
şın da karısı hamile imiş ... 
Arkadaş içinden: "Aşeriyor, 
kadıncağız şu hıyarı götüre
yim .. Kimbilir nekadar mem
nun olur,, diyerek hıyar1 ce
bine atmış .. Eve ~elince bir 
de hıyarı çıkarmışlar, yeşil 
bir kabua... Kabuğu çıkar
mışlar ki içindeu köpek pis-
liği çıkmış ... Aman bu kah-
veyi içme .. . 

Ben bu hikayeye rağmen 
bir cesaret gösterip kahve
den bir yudnm aldım. Nefis 
bir kahve doğrusu.. Zaten 
salonda b!r içenler : "Bir 
daha .. ,, diye bağırıyorlardı ... 

Bunan sonra profesör se
yirilerin ceplerindeki parala
rı bilmeğe başladı. Gözüne 
ilişen adama işaret ediyordu: 

- Siz .. Muhterem bay ... 
Cebinizde 120 lira var ... Bu
nun 10 tanesi 15 liralıktır. 
10 liralıkların numaraları 
şunlardır: 445566, 17281, 
94586 vesaire.. Parrlarınızın 
dördü de beşer liralıktır. 
Numaraları şudur: (Akşam) 

(Sonu yarın) 

Ameri),a fik
rinden dönmüş 

Nevyork 19 (Radyo) -
Royter:ajaosından: Amerikan 
tabalarının misakını himaye 
için Amerika hükumetinin 
Kızıl denize göndermeği dü
şundüğü kravazörlerin gönde
rilmesinden vazgeçmiştir. 
Çünkü Amerika hükumeti 
bu hareketi bitarafhğa mu
vaffak görmemiştir. 

Habeş 
• 
imparatorunu 
Ne Londrada, Ne De 

Cenevrede İ sten1i
yorla r ! 

Londra 19 ( Radyo ) -
Niyos Kronikil gazetesi Ha
beş imparatorunun Lonraya 
geleceği haberini yazarken 
Negüse Londra yahud Ce
nevrede görünmesiı ihtilafi 
mucib olacağından bahisle 
yerinden kımıldamaması bil
dirildiğini ilave ediyor. 

Tehlike berta
raf olmamıştır 

Paris 19 (Radyo) - Bura 
gazetelerin Cenevredeki ay
tar]arı oradaki kanaatini bil· 
dirirken diplomatların hususi 
görüşmelerine devam ettik
leri ve bu konşmalara göre 
İtalyan - İngilig tehlikesinin 
bertaraf olmadığı kanaatinin 
hüküm sürdüğünü bildiriyor
lar. 

'lO !P 

iskeletfef 
Kuyııs~ 

~ 

: 33,/ 
Yazan: MARSEL ALLEN ~W 
-------------.. betJV 

Taharri n1emuru : - Doktor bent 
deli bilmelidir! J)edi 

Siz gidiniz, M. Lüsyen - Neden hayır?·· eti 
Rud'u bana emniyetle hıra- Delilikte de••

111 

kabilirsiniz ! liyim. Bu lizımdırJ.0 1 .. W 
Zabıta memurları uzakla- - Ne ... Ne de 

1 otl""ıJ 
şırken doktor Lüsyene yak- - Beni deli . 

11~ 
laşarak : daha iyidir size .. ııahtl• ~~ 

- Evvela size hayretleri- de haklımıyım goril:° oİ!1' 
mi bildiririm. Sonra, ne deli isem komedf ıı•t 
olduğunu baş başa, hususi bulmuş demektir. • d•I 
surette konuşalım! Ne oluyor değilsem, harbın ol~ 

· böyle ? Dedi. lazımdir. Muvaffak 
1 
b'~ 

- Esas itibarile çok basit, ğım için düşmaolar!:oıdı'' 
sise. e basdırmak la Iİ bir iki kısa cümle ile izah t 

- Doğru, fak• ·: .• 
edebileceğim ! _ Lütfen sabredıol d• ~ 

Ve, Lüsyen hastaneden K 1 u aO r 
kt kt hAd" torum. ap an . ' oııoO ' 

çı ı an sonra geçen a ı- ziyetin hakimidırl 1.u1dJ',/ 
seleri bir iki kısa cümle ile k .,. zevkini bozmam,,• ı!ı:tı 
doktor Hofyeye anlattı ve: h l b · dell" tabii a , emme 1111 ~ 

-Anlayor musunuz? Bü- nü yapmakta devalll er ~r 
tü J bu anlattıklar1mı gördüm; cakbr. Bunun için de 

1
;,I 

buna eminim, fakat polis geç bir timarbaoeY8 

müdürile beraber ayni yere w • • 
gım. ! 1 gittiğimiz zaman söyledikle- _ D.evam e~in~eli ,d, 

diklerimden hiç bir şey bul- - Zahiren bır e0i ~ 
madım. Bu vaziyet karşısm- dilmeliyım ve siı b ~ 
da benim delirdiğime hük- mucibiuce bir odaY• .,r• 
metmek kadar doğru bir malısınız. Bundan i:.r• . .,;ı 
şey olamaz. Muhterem dok- lice beni serbest ·ı11i dd~. 
tor buna ben de ioanmıya sınız. Ben kıyafetı 

1 
· 

başlıyorum, dedi. · tirir ve icab eden sdl / 

Doktor kahkaha ile güldü: altında vazifeme def 
· - Bence delilik asıl şimdi rim. cdd•0 

başlıyor. Sen kat'iyen deli - Anlayorüm· 
1 

fi 

değilsin ve delirmemekliğin kemmel bir dilf~n:~ d~ 
de lazımdır. Deliler, "acaba luş. iste bir deh, tıl çır 
deli miyim? 

11 
diye düşünmez- celeri akıllılerımıı• 

ler. Sen böyle düşündüğün rıyor. ıde dl 
için hiçbir vakit deli değil- - Hayi, şu ba JıeO":ı 
sm. 

- Fakat, doktor; görünüş 
aleyhimedir. İskeletlerle dolu 
olan yerde bir terzihane 
buldum. 

- Olabilir. Bu esrarengiz 
bir hadise teşkil eder. Buna 
şüphe yok. Ve sen bir ta
harri memuru, heıİı de Fran-
sanın en meşhur bir taharri 
memurunun da oğlusun, bu 
muammayı halletmek vazifesi 
sana düşer! Şir dakika bile 
kaybetmeğe gelmez. Sen he
men işine başla! 

••• 
Lüsyen, hemen işe başla

mak için kalktı, kapıya doğ· 
ru yürüdü. Fakat birdenbire 
durdu ve geri dönerek: 

deli koğuşunu se• d• 
Emniyet umumiyeY~ i ~ 
. h k'k' ·yetılll nım .. a ı ı vazı _J/ 

m !lıdır.· . tı~) 
- Fakat ... Sen• JY 

neye koy.nak iç~n t yÖl'J. 
bir bak ve salabıye 00, 

S b. d ktor• 
- en ır o do' 'I 

zamanda benim de.
0 

;çil 
bunu yapmak sen• I 
bildir. ol•"'~ 

- Haydi öyle ro• MI 

vela ~elepçeleri ~1 

t / 
lım. Ha.. Ati.. fa ~60' 
Şimdi seni nereye 

w• .,e·; 
cegım. b•"' _,,,, 

- Senin hasta 9tv ıJ 
·- b• , - Fakat ben•- po•''uif 

deli kabul etmez·. soll" 
akhma geldi. Sen• (. 
görüreyim.. 91 ~· -Ark• - Hayır! Dedi. 

OOOOOCiOOOOOOOOCllOOCIOO<lıOOC:>OOoOoOOCllOOCIOOC>OOC>OOI~. 

Frans',., 
Çekoslova~r;, 

para verı)' . ~I 
Prağ 19 - Stef.... ( 

Habeşistanda : 
Yeni ordunun teşkilatı 

Roma 18 (Radyo) - Ha
beşistanda teşkil olunacak 

· olan yeni müstemleke ordu-
sunun kurulması için teşek
kül eden komisyona mare· 
şal Bono riyaset edecektir. 

İtalyada 
Zehirlenenler 

1staubu1 19 (Özel) - Mi
lanodan bildirildiğine göre, 
9 kişi mısır unundan yapılan 
kçamaktan zehirlenmiş ve 
hastahaneye nakledilmişler

dir. Bunlardan üç kadın öl
müştür. 

Frans dö Eperi 
Bel2radda 

Belgradl- Franşe dö Epeyi 
Bükreşten buraya gelmiştir. 
Ceneralin bu seyahatine 
ehemmiyet :verilmektedir. 

sından : .0;ı ~j te11 • lf 
Ekspers gaze İf,rı /, 

dı~ına göre N•fı•bO Çfl. 
b. F guru r 
ır ransız '1)'011 •f ı 

lovakyaya 450 ıı:ıı t•~P~ 
sız franğı ikrazın• tıli~ ;J 
miştir. Fakat b~ :~e 
bankada bu ıf 

olmağı istemiıti•·,.;.ıe 

Mançll·ı9si~ 
Japon kolo01 St~·~ 

Tokyo 19 - . ; J'il. 
Japonya MançurıY rdl~ J 
aha!isi i,1e .d .. old:,.-{t,; 
yenı bır pıla .. ,e T ,.. 

tadır. Bu plan• :;0,~~ 
ya adalardan M ~,rr f' 
milyon nüfus r~J 
Bu eskin mualll~· 
yılda tamamlan• 



~, . ...... s..i , . ~ 
1 ~~,.:tı~**i ı***~i><>~rT~ôRw~~*ai~~~sıZc;tvALET'T KREMi 

Elhamra 2s73 a ti A. Kemal Tonay ~ 
fd u.. Bakteriyolog ve bulaşık, salg" ın a>f> ......, areainde Milli Kütüphane sineması n-

BU G ON .. hastalıklar mütehassısı 

Yaz Fl•at)erı• it Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek aokak başın- M 
~ da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )it 

S Hususi 35, Balkon 15, Salon i ~ akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. ~ 

1 
en mu teşem iki büyük filmi birden ,JJ 

enenin h i Müracaat eden hastalara yapılması lizımgeleo sair t( 

K 
.. tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- ı: .. leopatra ~ lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )1. 

sinde muntazaman yapılu. Telefon: 4115 )f. 1 

f( ,. 

2 v d D . ,. f<:\C:W:~~~~~~!~++~:\C~~~~~:W:)t .. nas Q f VQ ~ Yerli Türk sanayi m.aınula tı 

~:·•~ra !~~TA EGGERTH a H c_ı.sır san dalya 
1,30t d asta Diva, 2,45 de Kleopatra >+ Türk topraklarında yetişen Çavdar sazından yapılan ve 

a Kasta Diva, 9,15 de Kleopatra >+ yüzlerce ren,.ber ve sanarkarımızın yetiştirdiği yerli milli 
..,,.~~~~~~~~.::ı,------ >+ Türk sanayi mamulatı hasır sandalyalara rağbet etmek mem-

n+++~~~~~~ Ieketine ve Türk işçisine ve sanatkarına yardım ve hizmet 

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

l)i'tn 
Yanın geceler güneşi ~çok dayanakli 

~Cı}'eıı· . içenler bilirler 
~•rtıı ızı, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
\t··k;tte korunmasını temin edecek anca); 

~l el, Kabadavı ve Billur 
~ ı~an~ır. 
tı~P~'9! -.-....,ıııı:;.~~";ıı•tı;ıırı;ııP~~ll;q~;'IP:;ıı.,. . lı:;..rıırı;ııll'"!ll ""ıt~tPP•ft.--- "'"'1111'''11'11"!'11 

1 --·~lıWı/lııUdll1ı;.ııbı1111flıhddbiuı1llıı,lıdltı~iı;tı:dı ~ ~~~I b~~af~~ 

Ankara Birası Rl 
l(eçec·ı Orn1an Çiftliği Fabrikası [+] 
~ a esı No. 5 - 1 (BONBIR) Amerikan Böfe [•'° 

1 
ı er C dd . [+l 

~tık l SUPHl IZBUDAK >~ 
...... .aıe Bira Souk Şarap Çok ucuz cezitJi sandoviç f :~ 
""il!'~ AÇıLDI. KOŞUNUZ . [+1 
~3SSB~~~.,~~.·~~P~nı~~,.,.ıı;ıı~,...,11ı;ııJ~''.;ııt:'.+~ 

- ........ - ~~ıı.;;.sı!>t;;ııııı.;;ıııııwıı...ııııı;;;,d :ı....ı biUııJL'A 

~Ydınlılar Okusun 
8-1c1r,. Reklam değil bir hakikat 

~rlık11 lıye ve mısırcılığa ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, 
.\l'dın· ~aldanmadan ala- cağını7. yer: 

'1l-. liibn· ;~i Bulvarı No. 20 Bakkal Hüsnü Tükel ve 
8ir t 

1 
ukel ticarethanesidir. 

etıilbe bin .. v t' b' t .. b d' . ~ şey ogre ır ır ecru e e ınız ... 

~ ~-- - iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiii---iiiiiiiıiiiiiiiıiiiii-
.. e ket)• • h ı·· ·· t ı senenın ma su unu 
01>lıyacak rençberlerimize 

1> .. 1 s MÜJDELER 
:~"•tı •1•0v~et Rusyanın çiftçiliğe ait en mtikemmel alit ve 
e b c. raıye · . 

ı_ tl11lard sını en ucuz ve elverişli fiatlerle sattığımızı 
tı1ı1 bGynkn ~lanlar~n çok memnun ve müteşekkir kaldık-
S.ı.1 bır emnıyetle sayın halkımıza ilin ederiz. 

lllahalli: Gazi bulvarı 18 numarada Hikmet Besim 
~ ve Mustafa Yumeliki evlidları ticarethanesi 

l'i._'111hasebe Mutaha'ssısı 
..._, ret il . . 

bir eınımızde tanın· 
'1et her lllubasebe mutahas-
~ ihti hangi bir ınüessese-
-.,:L. Y•cına v 

"'t te 1r· uygun muha-
'- l'iea t ılitı yapar. 
"tı ret • k llt &~ e azanç kanun-

•vre · ~0· t.n • defter tutar ve 
. ~tJ d~~ e~er. Karııık 

'U:eltır. 

İhtilaflı besabları hal ve 
hususi ders kabul eder taş· 
rada oturanlara muhabere 
usulü ile ders verir. 

HALKIN SESi Gazetesin-
de muhasebe mutahassısı 

adresine mektubla müracaat . 

Defa - 15 

etmek demektir. Bunun için pantolon yırtmaz serbest rahat 
ve on seneye garanti hasır sandalyelere rağbet ediniz. 

Toptan ve perakende satış İs'lletpaşa Bulvar Zinet garaj 

M. Depo S. Ferit Şifa eczanesi 

karşısında sandaJyacı l\1 uiz. 
Sayın müşterilerimize: 

iE~~~. ~. '. - ~~:~~~~fiJill~l 
~ J Y M t ~ Denizyolları İşletmesi vapurlarile her hafta Pazartesi gün· 
~ zmır llll eDSUC8 ı ~ leri yapılmak a olan İzmir - istabul Sür'at postalarıaa Halkın 1 1 ürk A. Sirketinin 1 göstermekte olduğu .rağbet doJayısiyJe her hafta Perşembe 

1 
HaJkapınat· l{unıaş Fabrikasının ~1 günlerinde saat 16 da İzmir limanından hareket etmek ü· 

M d J • I k d k zere her türlü Konfürü haiz ikinci bir sür'at postası daha 
~ - 1 ilıive edilmiş olduğu ilin olunur. (20 - 22 - 25) ~ Sag~vJsaimmo ayısıy e yeni çı ·ar ığı umaşlar : ~.~ 

I~ Zarı· f __ ıı;ıııı;ıı~ıı;ıııı.;ı;ııı.:ııııı.;ııııı~ ... ...;~ ~.· •'.;'L~ ·~. 1;ıııı;ıı~~~ıı;-~~.~b.d~ ~~~ _ ~~~ıı.a•:ı.n.ı:bı;;cıııı.;;,ıJtı.UiılıW<f ıı.;iıflıadı!ı ... ııı lıbioıl ı.iiollllWlbıuıııllııiOiiıll'tWıl:ı.;;,f- '"' .._ - ·-

- Ve Ucuzdur ~ ~!} Ayda sekız lıra taksıtle : 
1 '° ı•l B. .ki t • Satış verleri 1 [+1 ısı e • 
- .., e:~ t 

ı ıuıııı Bi~inci kordonda. 186 num~rada ŞA~K HALI. T. A.v Ş. _ ~!]Petro ~1aks Fener masa ve tava~ la~haları 
~ Mımar Kemaleddın , caddesınd~ Fahrı Kandemır Oglu ~ f+] Motosiklet bisiklet - gramofon ve plak migazamda ı 
~~~~M~~~l~~r~~~~ [+) her şeyi taksitle alabiJirsiniz. t. 

~~1~11""~ ..... ıuıı·~ıı•nrıı ~·:.oıı ıı:uı;.ıııı:-••••• ......,,~ 
~.::.~~~~ .. ~ ltMAiilıılllıııii8i ıllıi ih ....... ~.: 

1 ... optan ve perakende satış yeri 
Balcılar caddesi No. 156 ızmir 

Necib 
SADIK 

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

FENNi SUNNETCI 
Emirler Çarşısı sünnet evi 

22 Numarada fenni olarak lzmirde ilk defa ve nümune 
olan sünnet evini küşat ettik. 

Çocuklarını sünnet ettirecek sayın balkın teşriflerini bek· _ 
leriz. Fakir ve öksüz çocuklar meccanen sünnet edilir. 

ALİ ve HAKKI DARCAN 

-f..EBU&mam· 
[•l 
l lT A yy ARE: TE3~~PN 
B BU GUN 
mlBu haftadan itibaren yaz tarifesine başladık. Her g&n 
~ v.e her seansta fiatler 15 - 20 - 30 .KURUŞTUR 
SBu hafta her gün Tevfı·k o··zcan tarafın~an 

1
21,15 seansınd.a manyatızm, 

Fakirizm, Spirizim ve Telepati . numaraları 

Fiatler: 30 - 40 - 50 kuruıtur • 
&Bugün saat 15-19 JTTQ E~rarh ç~ller~e geçen ih-
S seansında tıraslı bır aşK macerası 
EAyşe • ıbrahim Molla - Mehmet Yusuf - Camilla Bert • 
msimone Beriau gibi Fransız ve Arap artistlerinin filimleri 

ESaat 13-17 G•• JI • •d• ~ seansında uze er resmı geçı 1 
~ Amerika güzellik kraliçelerinin ve beryüz güzel oyuncu 
~ kızın iştirakile yapılan fevkalide muhteıem ve bir hafta m büyük bir muvaffakiyet kazanan film devam edecektir. 

E Ayrica: 1\tiki (Karikatür komik) 
BEESEB EBE88Baaaaa 
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Filozofun 
Köşesi 

-Baştarafı 1 inci sayfada-
zakeresinin ilerilediğine dair 
manalı bir telgraf gözüme 
ilişti. Bunu cebren okumağa 
başlaadım, hemen yerinden 
fırladı: 

- Biz o dolapları ezber-
den biliyoruz. Sen onları bı
rak ta şu benim halim ne 
olacak? Ona bir çare bul. 

Ben de hayretle: 
- Ne o ağa .. Ne oldun, 

neyin var? Demiş bulundum. 
Adamcaaz ağzı.nı açb, gö· 

zünü yumdu, yarım saat laf 
etti. hülisası: Sarı samur bir 
kedisi varmış, bu kediyi 
memurlar yaka paça piyas· 
tos etmişler.. Şimdi bütün 
liğımlardaki fareler dükkana 

hücum ederek gece oykusu
nu haram etmiş. işte Edava 
va mes'ele bu. 
Şimdi sen gel de bu muade

leyi, bu muammayı, bu baleti 
ruhiyeyi anla ve hallet ba
kalım .. ! 

Bize fersah, fersah kilo
metrelerle uzak olan bir 
Habeş taksim projesini ez
berden biJiyorda, burnunun 
dibindeki lağımın deliklerini 
tıkamağı düşünemiyerek ke
disini kıcırı bükme edenlerin 
arkasından atıb savuruyor. 
işte bu adam, eski itiyatların 
ve göreneklerin gayri şuuri 
b. . . . ' 
ır esırı ... 
Hırsızlıktan ve alenen ah

laksızlıktan başka bir mezi
yeti olmıyan, nankör bir ke
diye bilmiyerek bir fazilet 
ve kıymet veriyor sarılıyor 
da sonra onları tophyanları 
ve ortadan kaldırmağa ça
lışanları ard aradan gelişti
riyor.. İşte bizdeki haleti 
ruhiyelerden biri!. 

Şark Filozofu 
HIDA YET KEŞFi 

•• 
Aşk 

Baştarafı 1 incide 

kançlıklar, kavgalar oluyordu. 
Bir müddet evvel Londra

nın büyük ötellerden birinde 
dört el silah patlamıştır. 
Garsonlar hemen silah ses-

lerinin geldiği tarfa koşmuşlar 
•e iki hemşireyi de yerekanlar 

içinde bulunmuşlardır. 
Mari bir kurşoo F elico da 

iki kurşunla yaralanmış ve 
ölmuştur. 

Yapılan tahkikat netice
sinde aşık hemşirelerin bü
tün hayatlarını zehirliyen bu 
aşk hadisesini ortadan kal
dırmak için düello yapmağa 
karar verdikleri anlaşılmış
tır. Eğer bu düello neticesin
de kız kardeşlerinden ikisi
de ölmeyib birisi sağ kalsa 
idi genç ve güzel mühendis 
onu olacaktı. 

_ .... .,_ ..... + 

Siyasal durum 
- Baş tarafı 1 incide -

niyeti mahvedecektir. 
Sovyet Rusya prenşib iti-

barile Almanya ile yapılacak 
müzakerelere itiraz etme
mektedir. Fakat Hitlerin sulh 
planının hakiki bir sulh va
detmediği kanaatindeyiz. 

Kanaatime göre, sulh ile 
alakadar öteki devletler top· 
lu bir esas kormah ve Al
manya ile yapılacak görüş

melerde bu esasa istinad 
etmelidir. 

tff.ıkıa Sui ı 

--

Almanlarla ticaret anla·ş
mamız bitmiştir 

Bu babtaki vesikalar teati olunmuştur - İcra 
vekilleri heyetinin dünkü toplantısı 

Ankara 19 (A.A) - Al- içinde yapılmış olan müzake kadar muteberdir. 
man ticaret hey'eti murahha · reler 27 Mayıs 1930 ticaret Ve gayri muayyen müd-
sile :bir müddettenberi yapıl- muahedesine ve eşya müba- detle temdit edilmek imka-
111akta olan müzakareler mu- delesile tediyat muamelesi nını haizdir. Türk. Alman 
vaffakiyetla neticelenmiş ol- hakkındaki 15 Nisan 1935 ticaret mübadeleleri için bu 
duğundan hazırlanan vesika- tarihli protokole mütemim gün mer'iyette bulunan pren-
lar bugün saat 18 de harci- mukaveleler imzasile 19 Ma- sipler umumiyetle ipka olun-
ye vekaletinde Türkiye na- yıs 936 da neticelendirilmıştir. muş ve ancak geçen senenin 
İnına harciye vekaleti vekili Ahdi gümrük tarifesinde ekonomik inkişafına uydurul-
Şükrü Saraçoğlu ve Alman- bazı tadilatı ve:mütemmimatı muştur. Ticari tediyeler şim· 
ya namıya büyü elçi S. G. ihtiva eden zeyli muahede diye kadar olduğu gibi ya· 
Fon Kellen ile hey'et murah- 20 Mayıs 1936 tarihinden pılacaktır. Fer'i masraflara 
hasa reisi doktor VVueher itibaren meriyete girmiştir. gelince bu hususta bazı ko-
tarafından imza edilmiştir. Türkiyede kontenjans siste- Jayhklar derpiş edilmiştir. 
Bu münasibetle harciye ve- mi ve Almanyada döviz re- Ankara 19 (A.A) - İcra 
kaleti ltarahndan aşağıdakı jimi hususunda mütekabil vekilleri hey' eti bugün baş-
tebliğ neşredilmiştir: ithalat menfaatlerini tanzim vekil İsmet İnönünün reisliği 

Türkiye ile Almanya ara- eden müzam protokul muka- altında toplanarak muhtelif 4 

sında ticari mübadelelerin biline şamil olmak üzere 1 işler üzerinde görüşmelerde 
ve tediyat muamelesinin tan- Mayıs 936 tarihinden itiba· bulunmuş ve bu işlere aid 
zimi hususunda son haftalar ren 30 Nisan 1937 tarihine kararlar vermiştir. 
0000000000000000000000000000000. 

6 ,yılda 200 denizaltı gemisi Kamutay 
yapılmış bu yüzden İngilte- Grubu ida~e heyeti 

• b .. k • başkanlıgından 
reDJn Sa rl tU eDmlŞ Ankara 19 (A.A) - C. 

Londra 19 (A.A)- Büyük Britanyanın deniz kuvvetleri H. Partisi kamutay grubu 
hakkındaki muhtırasında tasrih edildiğine göre torpito ve bugün öğleden sonra dok-
denizaltı 'gemileri arasındaki müvazenesizliği bir anlaşma ile tor Cemal Tuncenin başkan-
düzeltmek hususunda beslenen son ümidlerin de boşa çık- lığında toplandı. Dış işleri 
tığı tasrih edilerek deniz mukavelesinin üçüncü maddesine bakanı vekil Şükrü Saraçoğ-
iştirak etmiyen devletler tarafından 1930 danberi ikiyüzden lu genel siyasal durum hak-

fazla denizaltı gemisinin destgaha konulduğu kaydedilmekle ve kında Partiye izahat verdi. 
binaenaleyh İngilterenin de kendi torpidolar mevcudunu Mahalli idareler komisyonu-
arttırmağa mecbur kalduğu bildirilmektedir. nun hazırladığı raporun tet

kikine devam edildi. 

936 Bütçemizde varidatı
mız fazladır 

İstanbul 20 (Özel) - 936 Mali yılı bütçemizin masraf 
yekunu 212,755,580 ve varidat yekiınuda 212,764,000 lira 
olarak tesbit edilmiştir. Mazbatası tabolunarak saylavlara 
dağılmıştır. Hafta sonunda müzakere edilecektir. 
• • • 

lngiltere ile Italya Arasında 
Yeni Bir Diken 

Arşidük Otto 
Bir İtalyan orensilemi 

evlenivor ? . 
.: 

Paris 19 (Radyo) - Avus-
turya imparatorluğunun ye- , 
ğane varisi Arşidük Otto 
yakında bir İtalyan prensile 
evleneceği Romadan haber 
verilmektedir. 

Ankete devam 
-Baştarafı 1 incide

ederiz. 

EBÜLMUZAFFER 
HAKSIZDIR 1 

Gazetenizde intişar etmekte 
olan ankete cevabımı arze
diyorum. 

Ebülmuzaffer imzasile inti
şar eden:iddia yanlıştır. Ha
tadır, Menffatı umumiyede 
husnsi menf aatlar nazarı dik
kate alınmaz. Evvela otomo
billerin geniş caddelere inti
kalei umumun selameti ikti- · 
zasıdır ve bunda Şarbayımız 
şayaoı takdir ve şükrandır. 
Bu efendilerin mülklerinin 
kıymeti düşecek diye istira
hat ve emniyeti umumiye 
selb edilemez. 

Ve bu efendilerin mülkle
ı-inin kıymeti düşecek diye 
memleketin harab kısımları
nın imarı ve şereflendirilme
sinin bırakılması doğru ol
masa gerektir. Biz lzmirimizi 
Viyana Belgrad gibi görmek 
~steriz. Gedik usulu lağve
dilmiştir. Umumi noktai na
zardan Ebulmuzafferin isti
fadesile Mehmed ve Ahme
din istifadesi arasında ben 
bir fark görmiyorum. İsmet 
paşa bulvarı mezarlık başı 
basmahane Türkiye hududu 
dahilinde ve İzmir şehri 
içinde olduğunu Ebulmuzaf
fere hatırlattmrım saygılarım. 

Büyük Leblebici hanında 
Komisyoncu 

HÜSEYiN MUSTAFA 

20~ 

Aydın'da 
Avcılar kurunıll ~ 

Çalışıyor ,,, 
Aydın, (Özel) - ~ ,,.t' 

Avcılar cemiyeti ye~ 
kanları Bay Osman ,> 
ğin başkanlığı altnıd• fi' 
sık toplaumaktadırlat· f. 
akşam yine toplannııf" ~ 
niden bir nizamname 11 tifl' 
için muhtelif illerde~ g~ 
tikleri nizamnameler• 1, 
geçirmişlerdir, Bu koll t 
da, cemiyette yazılı ol~ 
yelerin cemiyete bağhdlı bef 
nı isbat için en azJaY 1 19 

·ı· kuruş aidat vermeleri j 
Mayıs bayram törenin• 1,,,.r1 
rak edilmesi kararlaıtıfllY' 
tır... b' 

1929 yılında kurulaO"" 
cemiyet birçok sürek 1

.,.,. 

tertip ederek ziraata '~· 
lı hayvanlar öldürm~I tJ' 

Osman Becerik ag~ 
mizin bu cemiyetin ft'' 
geçmesinden sonra bu td' 
liyet gözle görülür elle .. ~· 
tulur bir derecede artdl '' 
Bugün cemiyetin yiizil ge 
üyesi vardır. .:(., 

HİLMi TÜ1'&"J 

DünkÜ• şe;li~ 
- Baştarafı 1 incide rti.. 

spor kulüpleri namın• 1 .pf 
mış olan bir hey'et l(ıİ~ 
başkanına, başkan ~ 
lnönüne, C. H. P~ l~ 
gençliğin sayğı ve tazıdl~e 
arzetmiştir. Gece Helki,11~ 
yapılan toplantıda o•' 

Of is binası giinün manasını a~l~t•0;,J 
tuklar söylenmiş, ıkı P 

Türkofis İzmir şubesi cu- temsil tdilmiıtir. • 
marteı;i günü birinci Kordon- }et1 

Amerik üzüm da Pasaport binası karşısın· 
daki Uşaki oğlu Muammerin donn1uştur ,tr 
iki katlı binasına nakledile- Nisan ayı içinde __ ASii Jt"' 
cektir. Bunun için İktisat kada olan büyük ıoplı d,r 
vekaletinden emir gelmiştir. çekirdeksiz üzümle1,i do~ 
Binanın alt katı Ege ürünle- duğu ve zararın yüzde~ 
ri için bir müze haline ge- derecesinde olduğu ~e JIJ,'Ç 
tirilecek ve üst kısmı da bü- Türkofisine gelen bır 

-=r==o=o=la_r=a=k::ı:k;;;;;u;;;l=la=n~ı==la;::;;c;;;;:a=-k-tı=r.====t=u;;ı:b=d=a-=n=a .. nl~ 
• 
lzmir Muhasebei Hususiye 
Müdürlüğünden: 

Yeri Cinsi No. Yıllığına veri-

1 inci Süleymaniye Ev 13 
Bornova Aktaş S. ,, 24 

. " " " " 19 
Noldöken İktisat s· Furun 85 - 87 

len Bedel 
Lira K. 

• Si' 
Sabık 1'· 
Lir• 

50 oO 
oO 30 
oO 35 

o İstanbul 20 ( Özel-) - Dum dum kurşunu meselesinde 
alakadar olmak itibarile İtalyanın Londra sefaretindeki bazı 
memurlarla ateşemiliterinin geri çektirilmesi cereyanı Avam 
kamarasında büyümüştür. Bundan dolayı Cenevre mahafili 
barışma yolla.ıına bir tutam diken daha konuldugundan 
endişededir. 

Siyasal 
Görüşmeler ı Karşıyaka Bahriye ,, Ev 33 

1 ,, İktisat ,, ,, 26 

oO 50 oO 42 

Fransa bize para veriyor 
İstanbul 20 (Özel)- Osmanli bankası müdürü Paristen 

geldi. Bize verilecek para hakkında imzalanan mukavele 
ahkamını ifaya hazır olduğunu ayni zamanda ~ömür şirke
tini de Türkiyeye devredeceğini söyledi. Bu maksatla An
karaya gitti. 

~----------------~·~·~----------~~ 

Akdeniz devletleri ~statokoyu 
teminat altına alacaklardır 
İstanbul 20 (Özel) - Ce

nevıede hususi konuşmalara 
devam olunuy..ır. Almanya-

nın gizlice deniz hazırlığı 
Aakdeniz paktının canlandı
rılması ihtiyaçlarını arattır

dığı için Akdeniz meselesi 
yüzünden Italyanın Habeşis-
tanda ihdas ettiği emri vakii· 
reddetmek hissedilmektedir. 
Akdeniz paktinin .şartları 
şöyle olacaktır: 

Akdeniz kıyılarındaoi, 
Fransa, İngiltere, İspanya, 

ı 

lt~lya, Yugoslavya, Yunanis
tan ve Türkiye devletlerin· 
den her hanği birine karşı 
tecavüz halinde birbirine 
yardım etmeği tahüd edecek
lerdir. Yani arazi stotokosu
nu birbirine karşı teminat 
altına alacaklardır. 

Toolanan Ha
beş silahları 
İstanbul 20 (Özel) - İtal

yanlar Habeşistanda bugüne 
kadar l t.850 tüfek 1113 mit-

Paris 19 (Radyo) - Bu
rada bulunmakta olan Tür
kiye dış işleri bakanı Tevfik 
Rüştü Aras dün Mösyö Leon 
Blum ile görüşmüştür. 

Arnavudluk 
Hazırlanıyormuş 

oO 42 oO 25 " " " " 28 
İki Çeşmelik cad. ,, 202 
Keçecilerde ,, 95 - 1 50 
Karşıyaka Nesiİniye S. ,, 12 84 
İzmirde Bahribaba ,, 106 180 

" " " 108 200 
" " " 110 200 
" " " 112 250 

. " " " 114 180 ci"'' 
Idarei Hususiye Akaratıudan olup yukarda yer •e ,us;.a' 

leri yazılı akar 1-6-36 tarihinden_itibaren 31-5-937 .~ 0 ıO 
kadar bir yıl müddetle kiraya verilmek üzere temdı e ,_i' 

İstanbul 20 (Özel) - Yu
nan gezeteleri İtalyanın gön
derdiği bir askeri hey'etin 
Yunan hududlarındaki tah
kimatini ikmal için :firana 
geldiğini yazarken Arnavud
luğun Yonanistana taarroz 
için hazırlandığını da ilave 
ediyorlar. 

2 ölü 10 yaralı 

gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. Şeraiti aıre: ~-· 
istiyenlarin her gün hususi hesaplar müdür.yeti varid;8. S" 
lemine ve pey sürmek istiyenlerin ihale günü olan bo-"' 
936 Perşembe günü sabah saat 10 da depozito mak 

I riyle birlikte Encümeni viliyete müracaatları(;~;2)ol/ 
Vaşington, 19 (Radyo) -

İçinde 16000 seyirci bulunan 
sir sirk çadırı fırtınadan ha· 
sara uğramıştır. iki kişi öl
müş, on kişi yaralanmıştı. 
Parlamento binasına yıldırim 
düşmüşse de hasar yoktur. 

ralyÖz, "" 14~p. topi~m-;. . } 
lardır. ı 

İzmir Muhasebei Hususiye 
Müdürlüiünden : . vı· 
İzmir Vilayetine ait olup Aydının Boz köyünde ki•"ıı,cll' 

GUR ılıcaları 1-6-936 tarihinden 31-5-9~7 tarihine ;t.-J' 
bir sene müddetle kiraya verilecektir. isteklilerin soll ıf' 
günü olan 21-5-936 Perşembe günü günü saat 16 d:.t)I" 
vel Tire Mühasebei Hususiye Memurluğuna milt• 
ilan olunur. (1293) 
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