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~r\atoa1,~EVKI BEHMEN FESLi ZATTIR 
~k:tıı buy~ kabinesinde Müslüman Nazır olan bay Şevki 
~h t', 1:)08~Unlerde refikasile birlikte memleketimize gele
ttlt~tıı lat llıeınleketin Müslüman Nazırından olan Şevki 
lt.,~~~ktir, a~bulu ve Ankarayı gezdikten sonra şehrimize de 

::"!4de 
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ay Şevki Behmen, Yugoslavya Başvekilinin 
t:-ı Uten:ıedidir. 
~~OFu--t.ı :----
ıt ~ÖŞESI: 

~k ARASINDA ... ! 
~"- Muharriri: Şark Filozofu HİDAYET KEŞFi 

'•l-~ - 13 - . dllıı • 
~~İd•b .,.•nee ve kılıçtan keskini 
\\ ~ lllthş ar tabir vardı.. üzerinde de bir inkilap yap-
~L. lld,11 ~tde Sırat köp- mak lazım gelmektedir. O-
' ııq"d ıno t ~ İt-, li e . Ve kılıçtan nun için ben de bu tabiri 
~ bab er kiın k'' ·· k degv iştirerek.. Dilim kılıçtan t:taa •t i ı uçu 
"' 1) f erse bu k'' - keskin, boynum da Verdun ttı 115tçtrk op 
\ vt llellle d .. en cubbadak kalesinden sağlamdır. 
'it~~ ~İlle Ufer !.. Söylediğim sözlerin hepsi 
~ tl)\a bir t b' de bir hakikattır. Her kim 
k\~di ' İn ay ı' ır vardı .. · isterse bir kere tedkik ve ~ tıı. Ş et u, devletlu 
~~ler ?~~ bu söyledi- tecrübe mehenğine vursun, 
~,~~tııd· kalda'_:'•~at çıkmazsa karşıma çıkanı (Dinarlı Meh-
11'~. l d.. ~ •ncedir !.. med ) pehlvan gibi bir yum-
~ ~ '" y · rukta ezerim ! .. 
) ! ~ tjjtbl' enı bir tabir Dersem hiç taaccüb etmez 
~ ~ 11 ot · 
~~lıa· )ol ~~ıtalı efen- siniz değil mi ? 

~tllıı\l . llıubendisinin Çünkü, bunun eni boyu .. 
~" ~~tb •sbat edemez- eski tabirleri kaldırıb yerine 
\ ~~iti h kaldan incedir. yeni bir tabir bu]mak ve 
~~~İ'-i er devrin ve kullanmak ?I .. 

~_.,~ doğurduğu Şark Filozofu 
r bu tabirler HIDA YET KEŞFi 

yoklamaya müracaat etmi
yenlerin haklarında kanuni 
muamele yapılacağı ilan 
olunur. 

dan bir müsamere 

verilmiştir. Müsa-

mere büyük bir 

kalabalık toplamış 

ve yavrularımız çok 
alkışlanmıştır. Bu 
muazzam ve güzel müsame
reyi tertip eden baş öğret-

men muhterem Urala bütün 

davetliler teşekkür etmişler
dir. 

Halkevinin yayan ve kitap

saray komitesi toplanarak 

alınacak kitablaran bir liste

sini hazırlamıştır. 
Gönderdiğim resimde 26 

Mayısta yapılacak şilt maç
ları için büyük çalışmalar 

gösteren sporcularımızdan 

bir grap ile gazetemizin Ay

dın bayii Kizım Ôzkut. 
- (HalkınSesi)-ıatarken 

görlUmektedir. 
HILMl_ TOKEL 

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

Maliye tahsildarları ve 
ver2i mükellefleri 

li=.ıfl ir kaç gün evvel mecliste yeni ~aliye teşkilatı ka-
1..:.1 nunun müzakeresi münasibetile bırçok saylavlar ma· 

Hye makinesindeki bozuklukları, pürüzlü noktaları şiddetle 
tenkit ettiler ... 

Maliye memurlarımız içinde, hazinenin menfaati kadar ] 
mükellefin menfaatinin de ehemmiyet ve kıymetini takdir 
edtnler bulunmakla beraber, bir kısım maliye memurlan 
garib bir zihniyet taşımaktadırlar. Milletin iradesinin tecelli 
ettiği en yüksek kürsüde de söylendiği veçhile; bir kısım 
tahsil memurlarının vergi mükellefinin haysiyetini kıncı ha· 
reketlerde bulunması, sadece mevcud olduğunu vehmettiği 
mesuliyet yükünü sırtından atmak için mükellefe yüklet
mekten çekinmemesi hiç doğru değildir. 

Bugün en medeni milletlerin vergi işlerinde aradıklan 
yegane gaye vergide adalet, kolaylık, mükellefte tediye 
kabiliyetlerinin bulunması prensibidir. 

Meclis kürsüsünde söz alan kıymetli saylavlarımız sayle
diği sözler tamamile halkın kalbinden kopup gelen bir 
aksi sedadan ibarettir .. 

Unutmıyalım ki: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Beş ailenin . .. .. ' 
ıçyuzu . ... 

-4-
Kapıcı kendinde hususi aşk yuvaları hizmeti 

için şayanı hayret bir istidad gördü! 
- Emirleriniz harfiyen ve 

si2 i en ziyade memnun ede
cek şekilde tatbik olunacak
tır! Teminatını vermekte te
reddüd etmedim ! Ve yeni 
vazifemi ifaya koştum .. 

Evet, hem de dört nalla 
koştum; çfinkü, bu iş çok, 
tasavvurdan pekçok meraklı 
bir işti f 

Bay direktörün tarif ettiği 
ve anahtarlarını bana verdiği 
apartmana vardığım zaman, 
buranın çok lüks olduğu, fa
kat yüksek mevkili zevatın 
kabulüne mahsus bir yer ol
madığını anladım. 

Burası... Her şeyden evvel 
bir aşk yuvası, bir Afrodif 
halveti idi. Mobilyelerin şe· 
killeri, renkleri, dıvarlardaki 
tablolar, teşkilat ve tertibat 
çok başka idi. Apartımanın 
mevcudiyeti, bildiğimiz haya
tın icabatından başka icabata, 
ihtiyaçlara, maksadlara göre 
idi. Sonra.. Burada yüksek 
zevk sahibi bir kadın elinin 
izleri de sarih surette görü· 
lüyordu. Evvela, bizim kart 
bay direktörle bu sadece 
gençliğe, aşka, hava ve he
vese mahsus yerin münase
betini takdirve tayin edeme
dim. 

Fakat ne olursa olsun 
şübbe ve merakı izale ede
cektim. Bunun için, bay di
rektörün tavsiyeleri mucibin
ce her şeyi hazırladım ve ... 
Kendimde böyle işlere olan 
büyük istidata kendim de 
hayret ettim. 

Aradan çok zaman geç
meden, olduğum yerden dış 
k9.pmın açıldığını ve içeriye 
birisinin girdiğini hissettim. 

Aradan on dakika geçti, 
kapının bir daha açıldığını 

iLAN 
Hafız Alinin Halil Hilmiye 

borcundan mahcuz Kemalpa 
şanın Ören köyünde arık al
tında yalnız cenub hududu 
yol olmak üzere diğer hu
dutları tapuya uygun oLn ve 
tapuda 919 metre murabbaı 
yazılı olduğu halde hdud içi 
bilmesaha 1378 metre mu· 
rabbaı ve beher 919 murab
baı 150 lira muhammen kıy
met itibariyle 225 lira kıy
metinde bir kıta çekirdeksiz 
bağ ayni köyün Darıtepe 
mevkiinde Eylül 306 tarih ve 
141, 142 ciltte tapuca borç-

lunun üstünde kayıtlı şarkan yol 
garbenAbmet veresesei şimalen 

Himmet oğlu Hacı Mustafa 
cenuben Kadimen Hacı Os
man halen Çambelli Meh
med Ali ile çevrili üç dönüm 
miktarında ve beher dönü
mu 125 lira muhammen kıy
metinde bir kıta çekirdeksiz 
üzüm bağı mülkiyetleri açık 

artırma suretile ve birinci 
artırmaları 20-6-936 tarihine 
müsadif Cumartesi günü saat 
11 ile 12 arasında yapılmak 
üzere açık artırmaya çıkarıl
mıştır. Bu artırmada teklif 
edilecek satış bedeli muham
men kıymetin yüzde 75 şini 
bulduğu taktirde en son ar
tırana ihalesi icra kıhna

cakbr. 

ve ikinci bir kimsenin daha 
içeri girdiğini anladım. Bu 
ikinci giren her halde 
erkek olacaktı. Çünkü 
ilk girenin yürüyüşünden çı- t 
kan gürültü çok başka idi. 

Bundan sonra, apartmanda 
derin bir sükun hasıl oldu 
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Ba y direktörün büyük 
aşkı! 

Evet, itiraf ederim ki, ben 
mütecessis bir adam değilim. 
Bay direktörün bu yeni va
zifeyi bana v:erdiği ana ka
dar, hiç bir kimsenin sırrını 
anlamak hissıni kendimde 
görmedim ve duymadım. 

Bütün gayem, karnımın 
tok, sırtımın pek olması idi. 
Bundan sonrası benim neme 
gerekti? Fakat benim yerim
de Nuh veya Eyyup peygarn· 
ber bile olsa sabredemez. 
Merak ve tecesssüse kapı· 
lırdı. Bunun için, asıl tabia
tım hilafına bende büyük bir 
tecessüs merakı husuld geldi. 

"Ben bay direktörü çok 
ciddi, ahlakı mazbut bir zat 
bilirdim. Okadar ki, bu za
tın genç, şoh bir kıza şöy· 
lece yan gözle bakabilece· 
ğine ihtimal vermezdim. 

Şöylece bir garsoniye sa· 
bibi olduğunu görmek bana 
hakikaten garip göründü. 

{Arkası var ) ----.. ·---
Bir bomba 

Kudüs 19 - Havas ajan· 
sından: Küdüste gene ayak
lanan gürültülerde' şehrin 
eski mahallesinde bir bomba 
patlatılmıştır. 

Polis bu yüzden 600 Ara
ba hapsetmiştir. 

Noksan bir bedel teklifi 
halinde müşterinin mülzemi
yeti baki kalmak şartile sa
tış 15 gün uzatılarak 5-7-936 
Pazartesi günü aynı saatta 
ikinci artırması yapılacaktır. 
Bu artırmada teklif edilecek 
en son bedel satılığa çıkarı
lan bu gayri menkullerin 
muhammen kiymetlerinin yi
ne yüzde yetmiş beşini bul
madığı takdirde 2280 numa
ralı kanun ahkamına tevfikan 
muamele yapılacaktır. 

Mülkiyetine talih olanların 
ihale vakıtlarında Kemalpa
şa icra dairesinde bulunma· 
ları ve fazla izahat istiyen
lerin bu günden itibaren: 
açık bulunan şartnameyi gö-
rüp tetkik etmeleri ve artır
ma esnasında muhammen 
kıymetin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde teminat akcası 
veya muteber bir banka 
mektubu vermeleri dellaliye 
ve ferağ harcının müşteriye 
aid bulunduğu ve bu mülk
ler üzerinde bir güna hak 
alacak iddiasında bulunan
ların 20 gün zarfında icra 
dairesine müracaat eyleme
leri aksi halde tapuda mü
seccel olmıyan bu gibi hak 
sahiplerinin paylaşmadan 
hariç tutulacağı ilan olunur. 

(1299) 

( llalkm s..ı , 

lstanbulu altüst eden Türk 
Profesörü ... ---4••---

Yüze yakın kadın kesen adam hokkabaz 
mı, kahve çeşmesi mi? --( Dünkü sayıdan devam ve son ) 

Bir locada tek gozlüklü maralarım var .. Lakin bura-
gayet kibar bir adam vardı. ya gelirken Barselonda va-
Ona döndü: purumuzda yangın çıktı. Bü-

- Sizde bayım .. dedi, sağ tün ambarları su ile doldur-
cebinizde 25 kuruş var .. Sa- dular. Tekmil aletlerim ıslan-
londa bir kahkaha.r 

Bir aralık salonda bir ses ... 
Şişman bir avukat, kendisini 
de tanırım: 

- Ben manyatizmaya fi
lan inanmam. Sizi kontrol 
edeceğim.. diye sahneye fır-
ladı . Herkeste bir merak ... 
Profesör kırmızı bir ceket 
giydi. Ellerini arkasından sı· 
kı sıkı bağladı.. Şişman ve 
meşhur avukatın da gözle
ri bağlattı. Herkesin muaye· 
ne ettiği küçük bir kulübe
ye birlikte girdi. Biraz sonra 
kulübenin kapısı açıldı, Ne 
görelim... Gene profesörün 
kolları arkasına bağlı... La-
kin kırmızı ceketi şişman 
avukatın sırtına giydirmiş. 

Kolları arkasına bağlı olduğu 
halde avukatın ceketini ken-
di giymiş .. Avukatın başında 
da bir küllah... Avukatın 
gözleri çözüldü. O: 

- Gözlerimi bağladınızda 
sanki ne oldu? Bana ne ya
pabildiniz?.. diye sorarken 
bir de ne görsün kendi ce
keti hokkabazda, keudi sır-
tında kırmızı hokkabaz ce
keti, başında da kırmızı kül-
lah... Kahkahadan salon 
çınlıyor. Nihayet en son en 
mühim numara... Bir kadını 
destere ile ortasından ikiye 
kesmesi herkesin tüylerini 
örpertti... 

dığı için numaralarımın hep· 
sini yapamıyorum. Burada 
bu işe aid bir kurs f açmağı 
da düşünmüyor değilim ... 
Her halde çok rağbet görür 
sanırım .. 

- Bu iş çok para kazan
dirıyor mu size? 

- Bir gecede 800 lira 
net para aldığımı bilirim. 

- Sanatınızda tehlike 
var mı? 

- Var. Kadın kesmek 
numarasında bir parça elini
zi oynatsanız kadının bir 
tarafını kesersiniz... Bu nu
mara yüzünden başıma bir 
de bela geldi. Eskiden bu 
numarayı kanlı yapardık. Ka
dını keserken yere kan da 
akardı. Bu esnada kadın 
acı acı da bağırır. Buenos 
Ayreste bu numarayı yapar
ken seyircilerden biri evvela 
benim yalancıktan kadını 
kestiğimi sanmış.. ~anı gö
rünce kadının bağırmasını 
işitince benim çıldırıp ka-
dını sahiden kestigime hük
metmiş .. Tabancasını çekip 
sahneye fırladı, beni vura
cakti. 

- Öyle müthiş el çabuk
luklarınız var ki... Siz bir 
dükkana girince mağaza sa
hipleri ne yapar? 

*** Benimle konuşurken 
- Şimdiye kadar yüze pek çokları ceketlerinin ön-

yakın kestim... lertni iliklerler, ceplerinin 
Meşhur Laodro ile konu- kapaklarını kaparlar. Kendi-

şuyorum sandım. Halbuki lerine dikkat ederler.. Bu 
temsilden sonra bir büyük benim çok fenama gidiyor. 
pastahanede Zatı Sungurla Çünkü bazıları bunu şaka-
konuşuyoruz. dan yapıyorlar amma bazı-

- Bursalıyım.. Bahriyeli }arı da sahiden yapıyorlar .. 
idim. 916 senesinde tahtel- Zati Sungur numaralarının 
babircilik tahsili için Alman- iç yüzünü kimseye anlatmı-

yaya göderilmiştim. Orada yor .. yalnız elindeki aletle· 
denizcilik yerine hokkabaz- rin çok pahalı ve iyi şeyler 
lık öğrendim. 20 sene Ame- olduğunu söyliyor .. bu alet-
rikada, cenubi Amerikada )er 10,000 lira tutarmış ... 
dolaştım. Daha pek çok nu- HİKMET FERiDUN 
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Popolo Ditalya 
Vehi.b paşa 
Milano 19 - Popolo Di

talya gazetesi bir baş maka
le ile Vehib paşadan bahse-
diyor. Habe.ş ordusunun Oga
den cebhesini müdafaa eden 
bu kumandan Habeşlere 

hizmetten fazla zarar getir· 
miştir, diyor ve devam edi
yor: 

Vehib paşanın yalnız doğ
ru olan bir şeyi vardır. Bu 
da Habeş harbinin kaybedil
mesine Habeşlerin dahili 
ihtilale sebep olduğunu iti
raf etmesidir ki bir düşman 
kumandanının bunu itraf et· 
mesi bir şeydir. 

Vehib paşanın ifadesine 
göre Habeşler Negüsün ve 
Rasların aleyhinde isyan 
bayrağını kaldırmışlardır. 

Gazete bundan sonra Tig
re, Danakil, Somali ve Gala 
Cidako, Holega, Ambara ve 
Şuan ahalisinin ifadesi de 
Vehip paşanın beyanatini 
teyit etmiıtir. Diye söyliyor. 

Har ardaki 
İngiliz başpapası Ha
beşistanı terke davet 

edildi 
Paris 19 (Radyo) - Lon· 

dradan haber veriliyor: 
Hararda senelerdenberi baş 

papazlık vazifesini gören 
Y ousseau İtalyan hükumeti 
tarafından Habeşistanı terke 
davet edilmiştir. 

Bu ihtar üzerine başpapaz 
İngiltereye müteveccihen ha
reket etmıştir. 

Bu hadise İngiliz mabafi
linde asabiyet uyandırmıştır. 

ltalya 
Adis-J-\babada Sefir 

İstcmivor 
Belgrad 19 {Radyo) - Prav 

da gazetesinin Paristen öğ
rendiğine göre, İtalya hüku
meti Fransa ve İngiltereye 
Adis - Ababadaki elçilerini 
kaldırmalrını istiyen bir nota 
göndermiştir. ltalya hüku
meti bu iki büyük devletin 
elçileri çekildikten sonra di-

ğer devletlerin de çeğilecekleri 
kaanatini beslemektedir. 

21 M•Y',,!..-

iskeletler 
Kuyusu 

Yazan: MARSEL ALLEN - ~ 

Cesed çürütme yerinde taharri memuru btı" 
basının ayak izini buldu d'• 

er 1 

- Fal<at... Bu kadınlara ıhud bitmez, tükenmez .. oı e~· 
mahsus bir hastane değil veni bulmakta güçluk. çııse' 
midir? medi. Ve merdivenden 111 

- İyiya. Talihli delilerden ğe başladı. . bJtflı 
demek oluyorsun. Seni ora- Bu d~fa, güzel hır . osift~ 
ya hatırımı ileri sürerek ka- feneri de beraber getır oıel 
bul ettireceğim. Bu sayede önünü mü~e;ıet' 

*** surette görebilerek 9 fJet' 
Bundan az sonra, Lüsyen ler i<uyusuna iniyorduj şOJrf 

Rud bir deli sıfatile Polpet- lerken bir yerde ~,~ta 'ıı•ııt 
riye hastanesinin bir odasına kan gördü. Haorının 
kapatıldı. olacaktı bunlar. d bit 

Doktor Hofye: Demir ıskara yaıı~~. ' 0,b' 
- Burada fena bir gün akşam evvel düşürdügU 8 

geçireceksiniz, fakat buna tarlarına buldu. ıııtı' 
lüzum vardır. Çünkü haki- iskarayı kaldırdı ve /ı~riPe 
katı gizlemek lazımdır. devam etti. Mermer ırıltı5' 

- Merak etmeyiniz. Bu akmakta olan suyun şdıJ 1 r or . 
akşam, bütün kuvvetlerime kolağına kadar ge •Y dıl' 
malik ob:ıak lazım olduğunu Biraz sonra, çürütoıe def' 
anlıyorum. resine geldi; fakat bU beı9 
. . . . . . . . . . 
Bu günun akş2mı, saat on 

da Lüsyen Rud tebdili kıya
fet etmiş olduğu halde Sal
petriye hastahanesinden çık
mış idi. 

Doktor Hofye 
hiç tanınmıyacak 
değişmiş idi. 

sayesinde 
derecede • 

Takma bir sakal ve bıyık, 
önünde beyaz bir önlük ol
duğu halde, başında birşey 
yoktu. 

Lüsyenin bir eli :cebinde 
ve tabancasını tutmakta idi. 

Biraz sonra mahud Domi
nikin müessesesi önüne gel
di, kendi kendisine: 

Kaplan, hiç şüphesiz bu 
akşam benim ziyaretimi bek
Jiyor. Diyerek kabıyı açtı. 

İçeriye girdiği vakıt hayret 
içinde kaldı. Burası hali di · 
kiş ve biçki müessesesi ha
linde idi. 

- Maamafih, dedi. Bu hal 
büyük bir mana ifade etmez. 
Ben çürütme dairesini elbet 
bulacağım. 

Hızlı adımlarla dolaba doğ
ru ilerledi ve dolabı bir 
hamlede açtı. Ve küçük bir 
araştırma ile, bu dolabın, 

asıl medbali gizlemek için 
çok yakın bir zaman evvel 
buraya yerleştirilmiş bir dolab 
olduğunu anladı. 

Dolabi yerinden alark ma-
0000000000 

İtalya 
Yeni bir ko]oni kanu

nu hazırlıyor. 
Belgrad 19 - ltalya Ha

beşistandaki Kolonizasyon 
sistemi tatbik . için yeni ka
nunlar hazırlamaktadır. Ayni 
zamanda kononyal şirketler 
ve sandıkalar teşkiline baş· 
lanmıştır. Bu maksadla ltal
yadan Habeşistana çifçiler 
göndermektedir. 

Bul2arista·n 
İsla~ları 
Kaçıyorlar 

Belgrad 19 - lstefani 
ajansından: On bin müslüman 
Burgaza vasıl olmuştur. Bun
lar Anadoluya hicret emri 
bekliyor. Orada Türk hüku
meti tarafında kolonize şek
lir:de iskan edileceklerini 
umuyorlar. 

o 

mermerler üzerinde 
bir cesed yoktu! btepiD 

Fenerinin ışığını m~ di~t~ Ç 
dört dıvarında gezdı~ı1r•''' J 

sonra, babasının k00, yer' 
rının izini bulmak iç~e bİf 
eğildi. Bu defa ~er "''~ 
Çok ayak izlerı .. ,ov t 

ıı>e' 6' 
bunlar arasında . de i 

1 çıplak ayak izlerin• .~t• fı 
_ 

1 
b ~roı f 

ruoce hayrete ab, a•"' 
kendini güç zabtettı. f {t 

- d•11 
J f lı 

bir zamanlar ayagın fııııı' ' 
ralanmış ve cerah tar• ~ 
yarası dikilmişti. . Je~l 

B l k k ıı ~ıı 
u çıp a aya ··J<e"' 

ha dikiş yerleri ınu ~r 
surette görülü) ordukerı ~j 
Bunu tedkik eder. v",. 

. k 1 v bır 
yenın u agına 
gürültüler aksetti. c1eıı f 

B .. "lt" ler nere u guru u ıt 

liyordu? rı re'f 
Mahzenin altında ' ti'' 

d 1. rdUı• -~~ ların an ge ıyo 5,g 
1 

Hem yukarıdan, h~?10rdıJ ~ 
hem de soldaa ge ıY ,e~ 

1 

Mahzende gizlelld\eıı~, 
er 1 V' 

bir yer Y' ıktu. ıD:. ıı>ııoıı 
yukarı çıkmak ınu 
ğildi. . c1eli'e 

Aklına bir fikıtı ~ 
fikir geldi. .. , ti• el 1 

Büyük bir sur a ıı•'' 
. b' 1't ~terini çıkardı, ır d ııı'~ 

kadı, kendisi cese ııJ t~ 
da çeşmenin altıP•~ y•t .J 

r•stiJ _,.ıf A 

ler ü1.erine sırt u 51 "' 
-Ark• 

Kadınla'~~ 
tes• ./ı 

Hırsız çe. de 0 1 
t 511> d' 

Pravda gaze e goıl• l 
duğuna göre yu oç 
Rumi kasabasınd• bi' el 
kızdan mürekkeP tıJ'' ~ ~ 
çetesi keşfolunıı>~şdı~I' P 

lar etrafında to~;çıef~ ~: 
takım kopuk gcıede'~ ' ( 
ve muhabbet \'\tiP~ıı S~ ~ 
ları hırsızlıkla 11'1d•' ı/ 
lermiş şimdiye ptıt'1'1ş 
dar hırsızlık ya JıJ'ı~ 

AJoııı~~·~j 
Habeş toPr'Jııb~,c 
Roma 19 ....,. ı:ıi "~f' 

Habeşistanda ye ııı' L• . .,,, 
olan endüstrı . ;şt• ı 
Almanyayı dah• yıt•. l:/. 
recektir. Alıı>'0dostf0k!J 

b eJJ ıJ 't' cak olan u 1 
kası ile AlıD~~rıJf' 
doğrudan ° 
edecektir. 
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ECZACI BAŞI S. FERiT 

Y AÖSIZ TUVALET KREMi 

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

M. Depo S. Ferit Şifa eczanesi 

ADIK 

FENNi SUNNETCİ 
Emirler Çarşısı sünnet evi 

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

Çocuklarını sünnet ettirecek sayın balkın teıriflerini bek· 
leriz. Fakir ve öksüz çocuklar meccanen sllnnet edilir. 

ALİ ve HAKKI DARCAN 

ma~E~r;.amuammmam • 
(+] . 

E TAYYARE· TELEFON t4l . • 3151 ~ 
E BU GuN 
m Bu haftadan itibaren yaz tarifesine başladık. Her gün 
B ve her seansta fiatler 15 - 20 - 30 KURUŞTUR 
~ . s Bu hafta her gün T f. k .. tarafından a 

1
. 21,15 seansında ev 1 OZC8D manyatizm,S 

Fakirizm, Spirizim ve Telepati numaraları P2 
Fiatler: 30 - 40 - 50 kuruştur 1 

~Bugün saat 15-19 JTTO E~rarlı ç~ller~e geçen ib- • 
S seansında tiraslı bır aşaı; macerası • 
~Ayşe - ıhrahim Molla - Mehmet Yusuf - Camilla Bert -8 
msimone Beriau gibi Fransız ve Arap artistlerinin filimleri~ 

msaat 13-11 G.. il · ·d·m m seansında uze er resmı geçı ıs 
?'!2 Amerika güzellik kraliçelerinin ve be~yüz güzel oyuncu E 
~ kızın iştirakile yapılan fevkalade muhteşem ve bir hafta ti 
~ büyük bir muvaffakiyet kazanan film devam edece':I 
~ Ayrica: A1iki (Karikatür komik) 
EEEEEE~E~t«la· • 
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Çingene değilmiş 
Evvelki gün Başturakta 

Kayserli Aliyi öldürmekle 
maznun bulunan Reşadın 
ismını yazarken polisin 
verdiği malumata dayanarak 
(Çinkane Reşad) şeklinde 
yazmıştık. Reşadın annesi 
gazetemize müracaat ederek 
oğlunu Çinkane değil, Türk 
olduğunu söylemiştir. 

Askerlik dersleri 
ı-·alin1atnamesi 

Kültür bakanhğı, lorta o
'f ullarla lisler ve öğretmen 

okullarının askerlik dersleri 
imtihanları için bir talimat
name hazırlamaktadır. iBu 
talimatname gönderilinceye 
kadar talebenin sınıf geçme 
durumu hakkında karar alın
maması okullara tebliğ olun
muştur. 

Kahran1an Sokağı 
Cinaveti 

.J 

Son yapılan tahkikat neti-
cesinde cinayetin sebebi sar
haşluk ve bu iğrenç cinaye
tin müşevviki on kadar sa
bıkası olan Reşad olduğu 

anlaşılmış ve Müddeiumumi 
bay Mümtaz Yilmaz bu kanlı 
vak'anın failleri olan Mustafa 
ile Reşadı birinci müstantik
Jiğe vermiştir. 

Alman ticaret heyeti 
şehrimizde 

Alman ticaret heyeti Al
man Büyük elçisi de bera
ber olduğu halde dün ak
şam şehrimize geldiler. Bun
lardan sefir ve maiyeti Al
man konsolosunun Bucadaki 
sayfiyesine misafir edilmiş
lerdir. Diğerleri Ege palas 
oteline inmişlerdir. Misafir
ler bugün Belediye ve Vila
yeti ziyaret edeceklerdir. 
Yarın da Bergama harabe
lerini görmeğe gidecekler
dir. Alman sefiri Pazar günü 
Bucada şehrimizdeki Alman 
kolonisini kabul edecektir. 
Pazartesi avdet edeceklerdir. 

Tapu ve kadostro 
Tapu ve kadostro genel 

direktörlüğü merkez fen he· 
yeti ile kadostro ve tahdid 
heyetleri müstahdimleri hak
kında barem kanunun hü
kümlerinin tatbiki için Ka-
mutay bütçe encümeni tara
fından hazırlanan kanun 
projesi Kamutay ruznamesine 
alınmıştır. 

Bira fabrikası davası 
Neticelendi 

HaJkapınarda Aydın bira 
fabrikası eski müdürü Fay
feri öldürmek kastile yara
lıyan ve makinist Zelinkayı 
yaralayarak öldüren kavas 
Lütfünitn ağır cezada mah
kemesi bitmiş ve üç sene 
hapsine karar · verilmiştir. 
Cezanın hafifletilmesi için 
ağır tahrik mevcud olduğu 

anlaşılmaktadır ve Zelinka
yı da kazaen vurmuş oldu
ğu sabit olmustur. 

Fuar Kon1itesi 
İşbaşında 

Fuar komitesi bütün vila
yetlere bir tamim gönderdi. 

( auua _,oal I 

Sovyet-İngiliz.~eniz anl_aşmasııitalyanın nüfu-
Londra 20 (Radyo)- lngılızlerle Ruslar denız anlaş~ala- SU artıyormuş 

rını konuşmağa Londrada başladılar. Bu muahedenın de 
eski Londra deniz muahedesi şeklinde olacağı zannediliyor. Roma 21 (Radyo) - 1932 

den 19J6 senesine kadar 
İtalya ahalisi iki milyon art
mıştır. Bu hesaba göre se
nede nüfus artması 2~0,000 
kişidir. 

Ziraat bankası bu~day alacak 
lsta~bul 21 (Özel) - Ziraat bankası bu yıl köylüden 

mühim miktarda buğday almağa karar verdiğinden müba-
yaa mıntakaları ayrılmaktadır. • 

Negüs Paza~ günü Istanbulda 
fstanbul 21 (Özel) - lstanbul tarikile Cenevreye gidece

ğini bildirdiğimiz Habeş İpmaratoru Konsusko adi~ bir Po
lonya vapurile Pazar günü İstanbuldan geçecektir. lstanbu)a 
çıkıp çıkmıyacağı henüz belli değildir. 

Amerika Milletler kurulunu 
teeyyüt etti 

İstanbul 21 (Özel) - Amerikada Amerikalılara mahsus 
bir uluslar sosyetesi kurulacağı hakkındaki evvelce verdiğim 
malumat teeyyüt etmiştir. Bu pakt Cenevredeki Milletler 
cemiyeti ile iş birliği yapacaktır. Bu cemiyetin yasası 11 
meddeden ibarettir. Ruhu da barış severliktir. 

İtalyan Ordusu Mısıra Doğru! 
Kahire 20 (Radyo) - Filistine gidilmesine müsaade edil

miyen Vehib paşa yeni beyanatında: 
0 Bundan iki sene sonra İtalyanlar tarafından Habeşis

tanda bir buçok milyonluk bir Habeş ordusu vücuda geti
rilecek ve bu ordu Mısıra taarruz edecektir. " Demiştir. 

80Metre 
Yüksek 

1'1ussolini heykeli 
Roma - Romada Musso

lininin heykeli yapılacaktır. 
Yunayites Pres gazetesi bu 
heykelin 80 metre yüksek ve 
yarım milyon kilogra.n ağır 
olacağını yazıyor. Rados ada
sında lsadan 280 yıl evvel 
yapılan Apolon heykeli 33 
metre yüksek imiş ve 220 
yılda zelzeleden harab ol
muştur. Binaenaleyh bu hey
temelinin geniş ve derin ol
ması ve kurd renğinde tunç· 
tan yapılması mukarrerdir. 

Avusturya 
'f ehlikeli Bir Uzuv 1'lu 

Oluyor? 
Belgrad - Gazeteler Avus· 

turyadaki yeni idarenin Ro· 
mada vaktile kurulmuş pro
grama uygun oiduğunu ya
zarken, bu program İtalyanın 
riyasetindeki üçlere mahsus 
hususi bir şeydir ki bunun 
içyüzü henüz anlaşılamamış
tır, diyorlar. Bununla bera
ber bugün sükünet muhafaza 
eden Macaristanında ayni 
yolu tutacağını muhakkak 
gibi gösteriyorlar. 

---ıtJcı.----

Canavar baba 
- Baştarafı 1 incide -

muş. İvanın karısı da vazi
yeti hissettiği için kızını ya· 
nına alarak komşu köydeki 
akrabalarına kaçmıştır. lvan 
bir müddet yalnız kalmış, 

fakat köye giderek kızını ve 
karısını tekrar getirmeğe ra
zı etmiştir. 16 yaşındaki 
kızcağaz gece yarısı babasını 
kendi yatağında, yanında 
hissedince birdenbire yatak
tan fırlamış ve orada duran 
et satırını heman yakalaya· 
rak babasının başına bir iki 
defa vurmuş ve babasını 
cansız olarak yere sermiştir. 

Bu hadisenin muhakemesi 
neticelenmiş ve kız üç yıl 

Mussolini 
Avusturya diktatörlü

ğünü :alkışlıyor 
Roma - Avusturya baş

vekili bay Şuşingin kabinede 
yaptığı inkılap dolayısile hü
kumet idaresini eline. aldığı· 
nı Mussoliniye bildirmesi 
üzerine Mussoliniden şu ce · 
vahı almıştır: Yeni hükumeti 
elinize aldığınız haberinden 
çok memnun oldum. Romada 
im.za ettiği~iz protokol dai
resindeki bu teşebbüste mu· 
vaffak olmanızı dilerim. 

lngiliz- Italan 
~lünasebetleri Ger

ginleşn1ekte 
Londra - Deyli Telgraf 

gazeiesinin öğrendiğine göre 
İtalyanlar Tesana gölünda 
büyük bir tayyare üssü yap
mağa karar vermişler. 

İtalyanlar bu gölün sula
rından tercihan istifade et
mek için ayrıca müzakerede 
bulunacaktır. Fakat bu mü
zakereyi İngiltre ile değil 
Mısırla yapacaktır. Bu haber 
Londra çcvenlerinde pek 
fena tesirler yapmıştır. 

Moskova 
Büyüyor 

Moskovada bu ane kadar 
10 şehir mıntakası mevcut 
iken şimdi 23 mıntaka tesis 
olunmaktadır. Moskova şeh
rinin gittikçe büyümesi key
fiyetinin icap ettirdiği bu 
yeni idari taksim, ayni za
manda Moskovanın on yıllık 

umumi imar planı ile de sı

kı surette alakadardır. 

Bu son beş yıl içinde Mos· 
kovanın nüfusu 1 milyona 
yakın fazlalaşmış ve bugün 
3.640.500 kişiyi bulmuştur. 

--~~---
Kültür dergisi 

Bu çok değerli ve faydalı 
derginin elli dördüncü sayı· 
sı da çok zengin mündere
catla çıkm,ıştır. Tavsiye ede
riz. 

Bu hesaba on iki ada ve 
Afrika müstemlekelerinde 
b ~ lunan İtalyanlar dahil de
ğildir. 

Roma ve MiJano bir mil· 
yondan fazla nüfuslu iki şe
hir olmuştur. 

Yalan Değil 
Yanlışmış 

Belgrad 21 (Özel) - İtalya 
Kralı kızı Prenses Mari dö 
Sava ile Otto Hbsburg'un 
yahud •diğer bir Avusturya 
prensinin nişanlanacağı hak· 
kındaki haberler doğru de
ğildir. Gerçi bay Şuşnik 
böyle birşey düşünmemiş ise 
de bu düşünceyi resmiyete 
dökmemiştir. 

Mukabil 
Nümayişler 

İstanbul 21 (Özel)- Kor
fo adasının İtalyaya ilhakı 
yolunda İtalyan tebealarının 
yaptıkları nümayişleri hü
kümsüz bırakmak için Kor
foya giden Yunan kralının 
orada bulunması münasebe
tile mukabil nümayişler ya
pılması için hükumetin mü
dahale etmemesi temine ça
lışılmaktadır. 

•• 
3 Olü 7 Yaralı 

İstanbul 21 (Özel) - Gi
ridde bir otlakiye meselesin
den iki köy çarpışmıştır. 3 
ölü, 7 Yaralı vardır. 

Zelzele 
Korkusu 

İstanbul, 20 (Özel) - Bu 
sabah sa at onu yirmi geçe 
İstanbul rasathanesi 10 sani· 
ye süren bir zelzele kaydet
miştir. Zelzele merkezi' İs
tanbuldan yüz otuz kilomet· 
re uzaktır. 

Marmara adalarından ge
len haberlere göre orada 
geçen seneki mıntakada ge
ne zelzeleler almuş ve ahali 
korkarak evlerinden kaçmış· 
tır. Birçok kimseler çadır
larda kalmaktadır. 

Tütün kanunu 
İstanbul 21 (Özel) - Hü· 

kfımet yeni tütün kanunu da 
hazırlamıştır. Kamutayın bu 
devresinde çıkacaktır. Bu 
kanunda tütüncülerin fayda
ları da düşünülmüştrü. 

Fili bede 
:>000 }\ı:nelcnin grevi 

Sofya (Özel) - Filibe tü
tün amelesi gündeliklerinin 
6 lıksan 12 Levaya ( Türk 
parası 9 kuruştan 18 kuruşa) 
yükseltimesi hakkındaki tek
lif kabul edilmediği için 3000 
amele grev ilan etmiştir. 
Mesai nazırı meseleyi tetkik 

A vrupada bir harb pati 
--~~~~~~~~~-oo~~--~-----

Baştaraf ı 1 inci yüzde 
olarak 400,000 kişi takib ingilterenin ~·'' bı 
edecektir ki Fransız ve İn- leri 1800 danesı b~;.,.t 
giliz ilk kuvvetlerinin mik- seyahat, 200 zü ti are 
tarı Almanyanın ilk kuvvet- yaresi olduğuna g bl 
!erinin ancak yarısına var- Britanya da bu baf ek 
maktadır. tayyare ile girebile' 

Şayet bir harb olurda Al· mektir. y 
manyaya karşı Fransanın Rusyenin 2800, 
müttefikleri olan Rusya, Yu- yanın 850, Çeko•:;,, 
goslavya, Romany, Çekoslo· t 50, RomanyanıD ~ 
vakya, Belçika, Fransız ve kanın 250 tayY' ;,;. 
lngiliz ordu)arile beraber ha- Fransız grubuna k•~ 
rekete geçecek olurlarsa, grubun hava kuv,,eti' 
Rusyanın üç milyon, Yugos- mı 10,550 uçakt•0 

lavyanın 800 bin, Romanya- olur. oJt 
nın 850 bin, Çekoslovakya· Şimdi de AlınaDY1 

nın 400 bin kişilik ilk kuv- kuvvetine İtalyaoıJI 
vetleri yedi buçuk milyonluk Polonyanın da SOo fi 
muntazam bir ordu teşkil katarsak Alman b; 
edeceklerine göre Almanya· veUerinin 6350 uç• 
nın bu büyük kuvvet karşı- ğörülür. e' 
sında hareketsiz kalacağı Bir harb vukuund• • 
şüphesizdir. yük rolü kara ve bafı 
Şayet İtalya yorğun olan vetleri oynıyacaklarl~ 

iki milyonluk ordusu ile, Po- çokluk itibarile g d• 
Jonya da bir milyonluk kuv· Fransız grubu tarafıo 
vetile Almanyaya yardıma ması icab ederse delı 
gitseler bile gene Almanların rebelerde en biiYO · 
yedi buçuk milyonluk bir gösteren kuvvetten 
kuvvete beş buçuk milyon· ehliyet, fen ve h•'.bold 
luk kuvvetlerile karşı durma· . . "k elı'yetı 

rının mu emm. _. . .,i . 
lan lazım gelecektir ki Av· talii harb dedıguıuı r 
rupada bir harb olursa ilk ;,i t• nun kime düşece,, 
günlerde 13 milyon insan 

kestirilemeı. birbir nin boğazına sarılmış _ ~ ... ..--
olacaklardır. r~ 

I. ll:r ol{ulların g Avrupa devletlerinin ilk ~ 

hamlede çıkarabilecekleri bu Dersleri 
karakuvvetlerinin hava kısım- Kültiir bakanlığı,~ .... 
ları da şöyle tespit edilmiş- ların türkçe derslerıo • tir. Almanya bu hava har- hanlarında gramer 

111 
bine 1900 tayyare ile gire- sorulmamasını ~e. gr~ 
cektir. Bundan başka Al- not verilmemesıoı. )ıt6 
manyanın 350 ticaret ve tırarak, Kültür dıre 
1000 dane de seyahat tay- }erine bu yolda . ':,. 
yaresi olduğuna göre Alman- yapılmasını bildirmıt ~ 
yanın hava kuvvetlerini p u··.,., 
3250 tayyare teşkil edecek- azar 9,' 
tirFransanın 2600 harb uça- maçları · 

ı ı •t' ...... 
ğı vardır. 600 Seyahat ve zmir muhte ı 1 

250 de ticaret uçağı mev· ilk haftası İstanbuld• ~ 
cuddur ki bunun yekunu ra takımlarile çarpıtOI 
3450 tayyare demektir. hazırlık yapıyor. 

-.... ~-------. -
lzmir Defterdarlığından : d•'~ 

Birinci Kordon 364 numarada Otelci Naim tarafıJI feİİ, 
takvim senesi muamelatı için zararlı beyanname d si ~ 
olması hasebile 2395 sayılı kanunun 45 inci ınad. e lıo"'j 
cibince 60 liranın vergi gibi tahs line re'sen takdır t ~~ 
yonunun 6-12-934 tarih ve 43 sayılı kararı ile ~a.r• rP'-~ 
miştir. Ancak kendisinin nerede bulunduğu bıl~t fe 1 
hasebile hukuku usul muhakemeleri kanununun 1 
nci maddel~ri mucibince keyfiyet ilin olunur. 

(13tı) 

,. --.....-:: ,-~,r~v 
~~~~ 

-~ ~ 
- Böyle acele beni nereye sürüklüyorsun? , ~ 
· - İzmirin neşe kralı güldürüci1 Hakkının f~r bit r 

Mayıs Cumartesi akşamı verilecek müsamere içıll . .J' 
ayırtmağa koşuyorum. ., bor ( 

İşittiğime göre bu fevkalade müsamereye yaplli1 et !~· 
lerle .. IzmirJileri hayretler içinde bırakan Manyatiı~:b J" 
fik Ozcan ve bir çok Türk sanatkiirları ve M•1 / 

• Eylülün birinde açılarak 22-
sinde kapanacak olan arsı
ulusal panayırımız geçen se
nelere nisbetle pek önemli 
olacağı ~anlaşılıyor. hapise mahkum olmuştur. için Filibeye gitmiştir. 

ZENGiN OLMAK ıs·rERSENIZ PiYANGO 
BILETLERINıZI MUTLAKA ( SAADET KİŞESİ ) nden alınız 

lum da iştirak edecektir. ~-" 

iSABET EDEN iKRAMiYELERi Çorakkapı ~.;.. ~ 
DERHAL TEDiYE EDER Hasan Tahsin ~ 


