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AL TiNCi YIL Sahib, Neşriyat Amiri ve 

_!!O. 2 7 94 Başmuharriri 
p SIRRI SANLI 

azartesİ a e - idarehane: lzmirde Birinci 
~layıs 193G ) Beyler Sokağında 
't~LE:Fo (Halkıii Sesi) Matbaasında 

~lt\li N 
3503 H A K K J N S E S J D 1 R . Basılmıştır. . 

~ l 00 ) Para Geçmıyen yazı gerı verıJmez 

~gilterenin şimdiye kadar görülmemiş bir h.azırlığı 
Sl-y~ 

i~SAL DURUM ı s 
t~~ilt~re In~ilizler yumuşama~, anlaşmak düşünürken Uriye 
\t 1tıden2eleni /ta/yan/ar Slyasal kundak Tü~kiyeyeiade 
il bacak 

t·~~~'.ngır.~;~~H:: farı ateş/emektedir ediliyormuş! 
lath 1 afının İngiltere ile 
rtlesiıı~l"asında uluslar sos-

. ••oo•• ~~~~~~~~~~-
~' •n t tı:ıad avassutuna lüzum 
td aıı b h b 'd 

Ar na vu tJ uk, ufak bir devlete kurban olmak-
l Ctek u a er teyı 
ltly,

111 
olursa Habeşistanda 

~ökup tı ıafer kazanmasile 

tansa ı, üyük bir devlete oişdar olurum diyor 
t s tarihe karışan ulus

d•ba ~~Yelesinin, artık bir 
1~1up D~tdilı:nenıek üzere unu

İstanbul 25 (Özel) - İtal-

1 

ise büyük bir devlete piştar- şunları hakkında tanzim et-
yanın sükônetlel Arnavudlu- hğı kabul etmek evladır. tiği protesto İngiliz mahfel-
ğun da vakit vakit tekzibile Cevabı verilmektedir. lcrini hayli kızdırmıştır. 

f.' 61 ec ... 
karşıladığı haberlere rağ- Belgrad 24 ( Radyo ) - Fransanın dileği, Alman-
men İtalyanın Arnavudlukta Akşam çı an "Obzir., gaze- yanın ısrarı üzerine yatış-, ilkat İ e~ı anlaşılıyor. 

'1~lafilbile ngıltere ile İtalya 
1tı te" bek midir? Bu su

~l İngil~ •nı vermeden ev· 

ekonomik ve askeri fealiyeti tesi: Italyanın U uslar sosye· makta olan İngiliz asabiliği 
~evam ediyor. Arnavudluğun tesine Habeş dum dum kur- -Arkası 4 üncüde -
ltalya ile son imza ettiği mu- 0000000000 ooooooooooooooooooocoo 

b 
abb .. ere efkarı umuminin 

l' ışı . 
~ Ctj bas 

1 
nı ta bidayetten 

ahede .iJe ttaıyaya verilen bu Yolcu ve posta tayyareleri-
hakkı ltalyanıu bazı hususta 

~ilca t~ ~elakkı ettiğini 
nu!)" dkık edelim. 

fazla ileri gitmesinden Tiran mizi teftiş eden Başbakanı-
hükiimetinin şikayette da · •• • 

oı CiUn ''k . 
k•a~ hiik •1 tı~ar mevkiinde 
tide it fıı:netın bariz bir şe-

bulunduğu vakidir. Hatta bu mlZID-SOZ)erl 
durumdan memnun olmıyan b• aly 

~ !bal' a aleyhdarlığı yap-
~~biıtı b11_ı:ndur. iki tarafm 

Arnavudluk rüyesasına: Yu· ~.: 

il\ ır k · 
nanistanın, yabud Yugos
lavyanın kurbanı olmaktan t 

tı 11 ..... ısım •lngiliz ef-
e "'uı:n· · ltıaltıil ~sı bu siyasete ••-----

~akta i~· ltd bir fikir. taşı- GAIBLER 
~binı:sin~· ~ugünkü lngiliz 1... • • 
t l Röst n sıyaseti muvaffa- • C> • -+ 

ıı~ .. •ftarı::anıediği iç.in mevcut Bir çocuk daha 
~ ~ k nın da bır kısmı· 
·~tır,aybedildiği muhak- ka}rboldu. 

r alYan 1)ade b· taraftarları daha 
~~tır. ~ ekseriyet toplıya
.ı R•lter d ncak bu iş artık 
"ti e e b' f k 1 tai ır ır a müca-
llgUter \'~ıiyetinden çıkmış, 
)eı: enın f' . h \t ille Şere ı ve haysı-
nıuıı bSelesi olmuştur. Ve 

'~~ Unla d il altı hı . . r an başka mu-
~tı ca gılız unparatorluğu-

tır n da 
ııı: liilld' nıarları olan Mı-

ijftiir ıstan tehlikeye düş
l' . 

le tk keı· . 
~ ~ttıin h ınıe ıle İtalya İngil-
lli lehd· aya tını va istikba
~ &u itibtd etnıektedir. 
tlen h arla lngiltere elinden 

llıakta11 er f.edakirlığı yap-

~iyecektir. 
f: IL 

Birkaç gün evvel Kordon
da Mustafa isminde bir ço
cuğun kaybolduğunu yaz· 
mıştık. Dün bir çocuğun da· 
ha kaybolduğunu öğrendik. 
İkinci Karantinada Alsancak 
sokağında 3 numarada Ay· 
valıklı Hüseyin oğlu 11 yaş
larında İsmetle 16 günden 
beri ortadan kaybolmuştur. 

Kederli aile polise müracaat 
ederek çocuklarının fotoğra
fını vermişlerdir. Çocuk, be
yaz yüzlü, gürbüz, kestane 
saçlı ve kaşlıdır. 

Bütün araştırmalara rağ

men çocuk henüz bulunma· 
mıştır. 

~ÖŞESI: 
~LK A R ASINDA ••• ! 

Muharriri: Şark Filozofu HİDAYET KEŞFi it--- - 15 -

, •taz h b. "'I ~i ~llıirin . ava, ıraz eg ence •• 
) dır. 8 bınlerce balkı iş- 1 azalır, hatta gülmek zevkini 
~a fabı;~nl~rın gündüz hayatı bile unutur!. 
~ı:ı.elerdea arda veya ticaret Esnaf ve memur sınıfı da 

}'ora. geçer, akşam olun- dükkanından ve vazifesinden 
)e 6Un a v d d ll:ıe~in· rgın evir:e gider ayrılır, ayrılmaz, evine gi er 
~~ ht: .. Yer yemez cobba- saat sekiz, dokuzda yeme-
llt llh ol R•na yatar. Bir da ğini yir ve biraz vakit geçir-
' tkell k ll~a düdükler çalı- mek için civar kahvelerden 
~:l>etitle aA. ar, çıkısına~ veya birine gider, biraz laklakıyat 

~ar, ~·d ilah ne verdise yapar veya oyun oynar. Saat 
u" 6

1 er bih llrıyada · onbir dedimi, düdükler öter, 
~llber, b·· olup, bitenden herkes evine kalkar gider. 
~- ~'"k0Yle yaşar, hayat- Bunlar da zevkten, eğlence-
bi brullı ten, eğlenceden den hemen hemen mahrum 
'itt Yey' Ve ekseriya birden- gibidir. Bu hal bir mekteb 
~·idt ( ıp Yatmaktan mide- hayatı için doğru olabilir. 
~~,e~ b~taleti hazmiye) de- Fakat bir şehir hayatı için 
"'t·• ır .. 1 1t ol agır ık hastalığı çok tehlikalidi. Çünkü ruhi-

tır, kanında cevaliyet - Sonu 4 üncüde -

İsmet İnönünün yavrularile beraber İzmir intibalarından 
İstanbul (Özel) - 25 Başbakanımız refikası ve çocukları 

Bayındırlık bakam Ali Çetinkaya ile Ankara üstünde yeni 
yolcu tayyarelerimiıle bir uçuş yapmışlardır. Bu dört motörlü 
tayyareleri pek muvafık görmüştür. Bunun için Başbakan 
İsmet fnönü bu gibi tayyareleri çoğaltarak Bağdad ve Tah
ran arasında da işletmek hususunda emirler vermiştir. Ve 
orada hazır bulunan tayyarecilere : 

- Hazır olun tayyare ile bana bütün yurdu gezd_irecek· 
siniz demiştir. 

J 
ı r-

- Sevgilim seni ayni günde hem Bahribabada, hem 
Mustafa Bey caddesinde, hem de kordonda gördüm ... 

- Eh ne olacak? .. 
- Tıpkt mütemadiyen yer semt değiştiren palmiyelere 

benziyorsun! 

BAY HERYO 

İstanbul 25 (Özel)- Fran
sanın radikal fırkası şefle-

rinden Bay Heryonun Suri
yenın Türkiyeye iadesine 

taraftar olduğuna dair neş
redilen haber bir şayia ol-

makla beraber alakadar ma
hafilde siyasal dedikoduları 
mucib olmuştur. 

Parisin 
Arsenlöpeni 
KONT CENAPLIRI 

YAKAYI ELE VERDi 
Parista Hanri Defur ismin· 

de hakiki bir Arsenlöpen 
yakalanmıştır: Bu herif genç 
ve yakışıklı bir delikanlıdır.-

- Sonu 4 üncüde -
······················•··· .......................... .. 

ANKETE DEVAM EDIYORuZ -. -... 
Belediyenin kararını doğru buluyorun1 
--- ------ •• 00 .. --------

Ancak zarar eören esnaf da 
sefaletten kurtarılmalıdır 

Belediyenin kararından l 
memnun olmayup işleri bo
zulanlar feryad edup bağırı
yorlar. Belediyenin lehinde 
yazılmış imzasız bir mektupte 
ise bu kararı muvafık görür
ken "otobüsler yeniden han
lara dönerse hepimiz mah
voluruz 11 diyor. 

Bu her iki tarafın mütala-

alan menfaat ve istirahatı 
umumiyeyi ve memlekin 
imarı noktai nazarı gözönü· 
ne alınmıyarak şahsi men
faatler gözedilerek fikir ve 
mütalaa yürüdülmüş, bitara
fane hareket edilmemiştir. 
Yalnız son nüshanızda Hüse
yin Mustafa isimli yazı bu • 

- Sonu 4 üncüde -

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

. Çalışma saati 
ün okurlarımızdan bir mektub aldık. Bu mektubta 

ıuı..ıcıBlll mağaza tezgahtarlarının çalışma saatlerinin tesbiti 
hakkında bir dilek vardı. 

" Bizler Odunpazarında yüzü müteceviz tezgahtarız. Sa
bahleyin saat sekizden akşamın dokozuna kadar hıç fasıla 
vermeden çalışırız. Yemeklerimizi bile kaçamak suretinde 
tezgah arkasında yeriz.. Yazın yakıcı sıcaklarında da günde 
14 saat çalışırız. Ve bizim bu kadar fazla çalışmamızın 
yegane sebebi mağaza sahiplerinin bir araya gelerek anlaş
mamasından ittifakla karar vermemesinden ileri gelmekte
dır. İstanbul şarbeylığı. mağaza sahiplerinin diğeri ile ya
kından alakadar olarak sabahleyin saat yediden akşam 
saat yediye kadar mesai saatı tesbit etmiştir. 

Şarbayımız bay Behcat Uz, İzmirin İstanbuldan daha sı · 
cak olduğunu nazarı . dikkate alarak mağzaların akşamları 
biç olmazsa saat yedide kapanmasına emir verirse bütün 
mağza ve işçilerini sevindirmiş olur.,, 

Çalışma saatı dünyanın her tarafında tespit edilmiştir. 
Hazırlanan iş kanunu da kamutayın encümenlerine kadar 
gelmiştir, her halde iş kanunu okuyucularımızın bu ihtiya
cını karşılayacaktır. 

Çalışma işlerimiz muhakkak surette bir intizama konma
lıdır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
- - _ .. ..... ..:. • • - , - 1 



Salalf• 2 C Hallaa Sul , 
\ 

Beş ailenin Şü~!ıeli bir 
Olüm . .. .. ' 

ıçyuzu . ... 
7-

Bir cesed mezardan 
Çıkarıldı, otopsi . 

Yapılıyor 
lstaubul - Ortaköyde 

Karyolanın altında bulunan bir ınektu
bun doğurduğu hem iyi ve hem 

kötü vaziyet ne olabilir?. 

Porh.kl paşa sokağında otu· 
ran Ali adında bir adamın 
karısı Sabriye geçenlerde 
hastalanmış ve bakır kaptan 
yemek yiyerek zehirlendiği 

söylenerek hastaneye llaldı· 
rılmıştır. Sabriye hastanede 
ölmüştür. 

Bay direktör ile güzel ka· tical ve merakla bu mektubu 
danın baş başa iki buçuk okudum. 
saat kalmış oldukları salonun birisi için, bir bayandan di-
hali berbat ve ficidi. Her ğer bir bayana yazılmış bir Müddeiumumilik bu kadı· 

nın bakır kaptan yediği ye· 
mekle zehirlenmiyerek ha
riçten başka bir zehirle öl
düğüne dair bazı ip ucları 
elde etmiş ve dün Sabriye
nin cesedi mezardan çıkarı
larak morga kaldırılmıştır. 

Morgla yapılacak otopsi ne
ticesinde ölümün hakiki se
bebi anlaşılacaktır. 

taraf karma karışık, siğara davetiye idi. 
izmaritleri hiç umulmayan Davet eden ile edilenin 
yerlere atılmış, masa üzerine isimleri bu kigatta yazılı idi 
mezeler, yiyecekler, şaraplar ve davet edilenin ismini gö-
dökülmüş, bardaklar devril- rünce, hayret ve hatta deh-
miş bir halde idi. 

Bunlar kavga mı etmişler· 
di? Hayır ! Fakat bu iki 
buçok saatta, intizam, dü
şünce, hayatın her hangi bir 
mecburiyet ve mükellefiyet
lerinden kendilerini azade 
görmüşlerdi. 

Her tarafı sım sıkı kapalı 
ve ağır perdeler de indiril
miş olan bu halvette insan, 
sigara, şarab ve saire koku
su birbirine karışmış idi. En 
nefis ve makbulünden oldu
ğuna şüphe caiz olmıyan 
kolunyanın kokusu da bun
lara karışmış ve ... çok çir
kin bir koku hasıl olmuştu. 
Adeta midem bulandı ve 
hemen pençereleri açtım ! 

Bir taraftan temizlik yapı
yor, beri taraftan felsefe ile 
meşğul oluyordum: 

Bu genç ve çok güzel ka
dının benim ihtiyar, porsu
muş suratlı bay direktörüme 
b•ı kadar merbutiyet ve 
mecliibiyet göstermesinin 
acaba sebebi ne olabilirdi?. 
Aşk mı?. Haşa .. Bin, mil

yon defa haşa!.. Bu kadın 
kim olabilirdi? Bence piya
sa kokotlarından değildi. 
Her halde içtimai mevkii 
olan ve aşikar surette fuhuş 
yapamıyan bir kadındı. Ve ... 
Bay direktörden doğrudan 
doğruya para çekemiyen bir 
kadındı. 

Bu bir mektub değildi. Sa
dece kibar cemiyetlerinden 

Bence, " Doktorun sırrı 
saklamak için para istemesi " 
de bir oyundan ibaretti. Bel
ki de doktor bu kadının asıl 
sevdiği -Eh kimbilir ?- Ko
cası idi ! 

Bu felsefe ile birliklte hal
veti temizler ve düzeltirken 
karyolanın yastığı altında 
elime bir kağıd geçti. Bu 
bir mektubtu. Büyük bir is-

şetten olduğum yerde, uzun· 
ca bir zaman için dondum 
kaldım. 

Aman yarabbi, bu daveti
ye bulunduğum ve yaşadı
ğım bu büyük şehrin en ki· 

bar bir ailenin kızına mah
sus idi. Bu davetiyeyi bura
da unutan da bundan yarım 
saat evvel ihtiyar bay direk
törün kolları arasından çıkan 
güzel bayan idi. 

Demek ki?. Buraya gelen 
şehrin en güzel ve kibar, 
zengin olduğu söylenen bir 
ailesinin biricik kızı idil 

Birden irkildim; bu buldu
ğum davetiye beni cidden 
müşkül bir mevkie sokuyor-

du. Bu davetiyeyi ne yap· 
malı idim? Bay direktöre 
verirsem, meçhul ziyaretçi 

kızın kim olduğunu öğren
miş olduğumu bildirecektim. 

Böyle bir vaziyetten bay 
direktörün hiç memnun kal-

mıyacağı şüphesiz idi. O, 
bana meçhul ziyaretciyi öğ-

renmememek emrini verme
miş miydi? Davetiyeyi yırtıp . 

atsam? Bu da olmıyacaktı. 
Ya ararlaas? Ne cevab ve
rirdim ? 

Vakıa, zihnimi kurcalayan 
müliim sırrın en büyük atıab 
tarıns elde etmiş idim, fakat 
bu hal beni çok müşkül bir 
vaziyete sokmuşlu. 

( Arkası var ) 

~·---
Bulgaristanda 

Grev Durmuştur 
Sofya - Büyük grev dur

muştur. Patronlar amelenin 
yevmiyelerine yüzde 15 ila
veye razı olmuştur. Hükumet 
yeni bir kanun çıkararak 

Bulgaristanda amele grevle
rini mennetmiştir. 

Kırk yaşlarında olan Sab
riye ile ellibeş yaşlarındaki 
Ali yirmi senedenberi evli 
idi. Kadın öldükten iki gün 
sonra Alinin başka bir ka
dmla evlenmeğe teşebbüs 
ettiği anlaşılmıştır. 

Kadının ölümünde şüpheli 
noktalar çıkarıldıktan sonra 
evdeki yemek kahları mua
yene edilmiş ve bunların 
hepsinin de kalaylı oldukları 
görülmüştür. Müddeiumumi 
muavinlerinden bay Hikmet 
tahkikata devam ediyo. 

İtalya Türkiye-
•• • ye guvenıyor 

Sofya 24 -IUtro gazetesi 
Fransızca Övr gazetesinden 
naklen yazdığı bir makalede: 

"İtalyanın Türkiyenin ağır 
başlılığma güvendiğini, Bal
kan paktının zecri tedbirlere 
nihayet verilmesi hakkında 
lehinde rey vermesi Türki
yenin delaletine vabeest ol
duğu için İtalya bu bapta 
nikbindir. Zira Balkan dev· 
Jetlerinin İtalya ile siyasal ve 
ekonomsal münasibatları sı
kıdır.,, Diyor. 

Habeş İşi 
Hususi Olarak 

Halledilecek 
Sofya 24 (Özel) - Habeş 

meselenin Fransa. İngiltere 
ve ltalya arasında haledile
rek Uluslar sosyetesine tas
dik ettirmek yolu tutulduğu 
Pet.rısten bildiriliyor. 

Fransız çevenlerinin kana· 
atine göre, bu iş başka tür· 
lü düzelemez ve arsıulusal 
bir mesele teşkil etmez. 

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

fGözüMüZE CARPAN YAzıLARİ 
: . ' ı 
........................................ 0. .................................. . 

Vücud 
Güzelli~i 

• maafilini idare edenler tara- ı Vücudlerindeki n sbetsiz-
• fından hakkile benimsediği- lik, yapılan hareketlere a-

ni isbat edemedi. henk veremiyor, kızlarımızı 
Çocuklar, vücudlerini kul- hayalimizde yaşattığımız ka-

~ ün idman bayramıydı. Ianmasını öğrenmışe benze- dar güzel gösteremiyordu. 
111.!dAB Binlerce mektepli, miyorlardı. Bana öyle geldi Anlaşılıyor ki mekteple-

Taksim stadyomunda jimnas- ki yaptıkları işi bir angarya rimizde bu işe kafi derecede 
tik hareketleri yabarak, ken- olarak Üzerlerine almışlardır. ehemmiyet vermiyorlar. Yok-

dilerini seyre gelenlere genç 
vücudlerini gösterdiler. 

Kol, bacak, boy ahenginin 
kafa ve ruh ahengi kadar 
mühim olduğunu anhyabilmek 
dahiyane bir keşif sayılmaz-
sa da şüphesiz gene takdir 
edilecek birşeydir. 

Ancak· dünkü şenlikler, bu 
basit hakikatın cumhuriyet 

Hareketlerinde, insana heye- sa neden Türk kızları da 
can veren bir canlılık, bir Alman, Çek ve Rus kızları 
çeviklik sezemedim. gibi tenasüb)ü, güzel, iç a· 

Hele neydi o kızların hali? çıcı vücudlere malik olma-
Binlercesinin içinde, vücu- sınlar? 

dünde gü7.ellik ve tenasüh Bayramdan bayrama, gös-
olanı hemen yok gibiydi. teriş olsun diye jimnastik 
Fevkalade geniş baldırlar, yapılırsa böyle olur işte. 
kendi haline bırakılmış beller Ah, bir şu gösteriş hasta-
üzerinde hiç çahşılmamış kal- lığından kurtulsak! 
çalar. (Cumhurıyet) N. 

fSulh ile harbini 
savaşı 

Belgrad -Pravda gazetesi 
İngilterenin sabık nazırların· 
dan Lord Sisilik "sulh ile 
harbin savaşı,, başlığı altında 
yazdığı makaleyi iktibas edi
yor. Lord bu makalesile 
Uluslar sosyatesini tenkit 
ediyor ve işlerin burada bi
rikmesine sebeb olan bu sos· 
yetenin kararsızlığıdır diyor. 

Bu gün de cenevrede sulh 
ile hrbın davası ruyet edili
yor, tabiri ile makaleye son 
veriyor. 

Hazer 
Denizinde ekspres 

Hatlar·ı 
Tas ajansından: 
Hazer denizinde Baku ile 

Astrakan arasında yakında 
ekspres vapurlar işlemeğe 

başlayacaktır. Bu hatt a tah· 
sis edilen "Dağistan,, ve 
"Türkmenistan" vaburlarınm 
konfor bakımıncan Karade
nizde işleyenıerden farkları 
yoktur. Bu vapurlar Baku· 
Astrakan yolunu başka li
manlara uğramadan diğer 
vapurların seferlerinden 15 
saat daha kisa bir müddet 
zarfında katedeceklerdir. 

Hayvan deri 
Hastalıkları Enstitüsü 

Tas ajansından: 
Moskova'da Halk Komi

serliğine merbut olmak bir 
Hayvanat Deri Hastalıkları 
Tetkik Estitüsü tesis edilmiş
tir. bu tarzda ve bu işle 
uğraşacak olan bir ilim ve 
tetkik enstitüsü, dünyada 
ilk defa olarak Moskova'da 
kurulmuş olmaktadır. ---oo---

Almanya 
A vusturvada dahili ., 

faaliyete hazırlanıyor 
Sofya 24 - Utro gazete

sinin yazdığına göre Alman
ya Avusturyada bir iç kar
ğaşalık çıkarmak için muzır
lıklar yapmakta ve bu hazır
hklar günden güne artmak
tadır. Yahud Almanyanın 
Polonya ile tekzib edilemiye
cek kadar orttaya çıkan 
anlaşması de Almanyanın 
Avusturya meselesinde bir 
plan kurduğuna delildir. 

iskelet 
Kuyus 

Yazan: MARSEL ALLEN -
İhtiyar dedektifin öln1ediğine oğlu Lüs 

kat'i surette emin oldu 
Her tarafı yeniden aradı, 

ne tabancası, nede fenerini 
bulamadı. 

- Tuhaf şey!. Bir hayalet 
tabanca, fener çalabilir mi? .. 
Bunu her halde bir insan 
çalmıştır!.. Dedi. 
Çakmağını söndürdü. Daha 

fazla yakarsa benzini bite
cekti. Fakat bu iskeletler 
kuyusunun esrarına henüz 
zerrece akıl edirmiş değildi. 

Yalnız şu kararı tverebili· 
yordu: 

- Bu bir hayalet değil, 
her halde bir insandı. Sila
hımı ve fen erimi çaldı. Fa
k at beni öldürmek elinde 
iken neden öldürmedi? Beni 
uyuttuğu için mukadderatım 
elbette donmuş kalmıştı. Yü
züme çarpan hafif ve içinde 
uyutucu gaz bulunan bir tu
lumcuk idi. Şu halde.. Bu 
tulumcuğun veya ince cam
dan mamul bombacıkların 
parçalarını bulmak mümkün 
olacaktır. 

Çakmağını yaktı, cam 
bombacığın kırıklarını ko
layca buldu. 

Ve deli olmadığına kat'i 
surette hükmetti. Kendi ken
disine: 

- Beni öldürmedi, fakat 
sadece uyuttu. Şu halde bu 
hayaletin babam olmadığı 

ne malum? Bence babam idi. 
Kaplanı tevkife yemin etmiş 
olan zabıta kahramanı hiç 
şüphe yok mahzendedir! 
Dedi. 

Ve yerde de babasının 

ayak izlerini gene bulmağa 

muvaffak oldu. Babasının 
kendisini bu tehlikeli muhit
ten uzaklaştırmak istediği 
aşikardı. Fakat babası bura
ya nereden ve nasıl giriyor
du ? Her halde başka ve 
gizli bir methal daha olacak
tı! Bu methalinde şarapların 
olduğu tarafta olduğu mu
hakkaktı 1 

Lüsyen şarap 'sand 
olduğu yere kadar 
iyi tetkik etmek içi 
egildi; fakat ... Tam 
da çakmağına sundu. 

Benzin tükenmiştı ! 
Hiddetinden yumru 

dıvara vurmağa başla 
Fakat hayret ! Y 

bilmiyerek ve gayri 
olarak arzu ettiği ye 
mişti ! Burası gizli bi 
'd' 1 ı ı . 

10 

Yeraltı yollari 
Lüsyeni bulmuş oldu 

gizli kapı önünde bir 
det için bırakarak bit 
yar Leön Rudun içine 
miş olduğu para kasas 
nasıl çıktığını izah ed 

İhtiyar Rud, yapaca 
de her ihtimali evveld 
şunen bir adamdı. Ban 
kasası nakledilirken ka 
ıçıne kendinin gire 
Kaplanın haber aldığın 
sıtaları ile öğrenmişti. 
için kasa r. ın anahtarını 

idi. Bu kasa içinden de a 
bir kilide malikti. şof 
bir polis idi. Kasayı ta 
kamyon köprüuün e~ .. 
balık bir yerine geld• 
man, ihtiyar Rud ka 
içinden çıkmış ve şo 
yerini almıştı. MüsadeıJJ 
bir an evvel d~ ken 
nehre atarak kurtulaıUŞ 

Rud, hayatını bu su 
kurtardıktan sonra, ha 
olduğunu bildirmek i~t 
sızlığını yapmadı. Yu 
rek köprünün altına k 
geldi. 

Yukarıdaki telaş ve g 
tüyü duyuyordu. Kendi 

disine: bU 
-Kaplan herhalde d 

!abalık içinde dir. l{en 
bir defa görebilseaı .. • t 

Bunun için bir hala a 
tunarak yakında bulunan 
mavuna}a kadar gitti. 

(Arkası 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooocxxıcoı>oc»OOO'r·1 ........................ . 

Fransa Yeni güveğı ihtiyat 
Subayları 

Ve askeri men1urlar 
yoklaması 

İzmir askerlik şubesinden: 
1 - 1 Haziran 936 gü· 

nünden 30 Haziran 936 gü
nüne kadar İzmir askerlik 
şubesinde kayıtlı yerli ve ya
bancı ihtiyat subaylarla biç 
kayıt olunmamış ihtiyat su
bayları bu müddet zarfında 
yeni müfus cüzdanlarile bir
likte yo.damalsrını yaptırmak 

üzere her gün şubeye baş 
vurmaları. 

2 - Şubemizde kayıtlı 
olupta vazifeten ve yahut 
muhtelif suretlerle başka 
mahallerde bulunanlar da 
bulundukları mıntaka asker
lik şubeleri vasıtasile yokla
malarını şubeye bildirmeleri. 

3- Bu müddet zarfında 
yoklamaya müracaat etmi
yenlerin haklarında kanuni 
muamele yapılacağı ilan 
olunur. 
--~--

İtalya ile İngilterenin Başına Gelenle 
barışnıasına vasıta ·~utro,, gazetesinden: 

B. k " 1 Sof 
l ıt aç gun evve t 

o uyor Nişka sokağinda 0 

İstanbul 25 (Özel)- Fran- Gorği Çovetkof niş~~faP 
sız başvekillerinin eskisi ve k k d sıııe satici Ni o en ı 
Yenisi Bay Bonkur bir ara· b'l · h d'ye et piyango ı etı e ı e 
da Haziranın on -altıncı gü· Gorği ötülenmek üzer~ 
nü Fransanın Cenevrede d PlıŞı sesini terziye gön er 
alacağı durumu tespit et- kat cebindeki 5566 nuOl 
mişlerdir. Bu durum pek hediye bileti almaği u 
gizli tutulmaktadır. Gene bu 

. muş. pi>' 
konuşmalarda ltalyaoın o O akşam çekilen 

25 güne kada Almanya aleyhin.. goda bu numaraya . 
de Ren meselesinde ve l d" t" w •• .. görlJJiiŞ eva uş ugunu 11 
Avusturya aleyhinde muahe- derhal bileti cebinde aıP 

. e 
deyi bozmak işinde alacağı ğanu hatırlıyarak terz;Y

1
e 

vaziyete dair teminat alın· muş, fakat terzi boY . 
ması da kararlaştırılmıştır. bilet görmediğini ~öyleÖo 
İtalyadan alınacak teminat 0 akşam göveyi gıreıı tır· 
üzerine Fransa İngiltereyi ne yapacağıni şaşırJ1lJŞ . 
iknaı taahhüd etmiştir. İngi- kb 
liz-İtalyan itilafının halli yo- eski posta pullarının 9ar 
luna gidilecektir. lerini yaptırmış pul ba 1 

yolculara satmaktadır· ki 
M ukallid mi metgahında yüz kacı;;.,, 

S ht k " bulunmuştur. Bu 8 • de' a e ar mı sanata 932 yılındanberı ' lı· 
Polis bir sah- etmiş ve pek çok pat 
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~ ' lalkm ~~·------
i ~ı+.1:fl;_~:t-öı+ 'lc:U:ö*1d::k :ıtJtl~:ıt :a::U::a::t:»:t:ll::ıt>e: 

El1ı ı+ :w: D O T O R ~: ·Tel. ~ ! >+ amra ı+ ~ A. emal Tonay ı+ 
ld 25 73 !t iC BakteriyoJog ve bulaşık, saJğın it .........__ •resinde Milli Kütüphane sineması ,,. i ,,. 

BUGON ); hastalıklar mütehas.sısı >t 
Yaz Fl•atJerı• >+ Basmali.ane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- ~ lt ,,u da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den J+ 

S fiususi 35, Balkon 25, Salon 20 ,.. "' akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. ı+ 
enenj • it if( Müracaat eden hastalara yapılması Jizımgeleıı sair i( l n en muhteşem iki büyük filmi birden "' » 

K. .. tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- "°' .. leopatra ~)+ Iara yapdmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- » 
sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )t 

~ >+ 2 .. Kasda Diva ! iC:Y::Y:" y~~~~1::::~.~:::::w::Y::Y::Y:ı+ 
:·;:·'••a ;i~~!TA EGGERTH i Hasır sanda/ya 

25 Mayıı 

ECZACI BAŞI S. FERiT 

Y AGS Z TUVALET KREM 

7,30 dl<aıta Diva, 5,45 de Kleopatra J+ Tiirk topraklarında yetişen Çavdar sazından yapılan ve 

• !<asta Diva, 9,15 de Kleopatra )f. yüzlerce rençber ve sanarkiirımızın yetiştirdiği yerli milli Leke, çil, buruşuk, kırışık brakmaz yuzu bütün gençlik 
...,~~~:)&~.c~~ı:t Türk sanayi mamulatı hasır sandalyalara rağbet etmek mem· zarafetiyle sıhhi ve fenni şekilde korur, besler 

lJ J!!J leketine ve Türk işçisine ve sanatkarına yardım ve hizmet ş•f • Gıı)'a etmek demektir. Bunun için pantolon yırtmaz serbest r~hat M. Depo s. Ferit 1 a eczanesı ' nın geceler güneşi fçok da yanaklı ve on seneye garanti hasır sandalyelere rağbet ediniz. • 

' Toptan ve perakende satış lsaıetpaşa Bulvar Zi~et garaj Sayın müşterilerimıze : . 

la.il P•. karşısında sandalyacı Muız. Denizyolları İşletmesi vapurlarile her hafta Pazartesı gün-
12'~~~~ ~:~~~~~ leri yapılmakta olan İzmir - İstabul Sür'at postalanaa Halkın 
~ lzmir Yüıı Mensucatı ~ göstermekte olduğu rağbet dolayısiyle her hafta Perşem~• 

~ ' ~ .. . . . ~ günlerinde saat 16 da lzmir limanından hareket etmek u-\;"~ !li Turk A. Sırketının. Iİ zere her ~ürlü Konfürü haiz ikinci bir sür'at postası daha 
.·:·::::"::: .-=~·:·: ~ Halkapınaı· Kunıaş Fabrıkasının ~ ilave edilmiş olduğu ilim olunur. (20 - 21. - 25) . ,.-..,. ~~-...... -}'\il A~'k (1 Mevsim . dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : j :~g::ıg:sı.sı ~ ~~i?le:r~ S: !:!IS:!:3sa8S: .-:S:• 

~t~~~"~:~•i ıambaıa~ı}~::~·~::,am ıe;~"ı:··eıekırik 1 Sağla~ar"f . 1 f!ı Ayda se~i.z -~~~~ taksitle 1 
Je•İrıde an A z·ff ticarethanesinde ~ ır•J ısı • 

~"'"',. • 1 er bulunnr. 1 Ve Ucuzdur ~ !iPetro J\laks Fener masa ve tavan la~haları • ~s~:~~11•"'~ı;;.ırııı;ıı;.:'iır;qıı;ııp_;q~~~~P ... llll~ 1 'lı .~ Motosiklet bisiklet - gramofon ve plak magazamda 1 ....., '"":ıllbiıl!Jıiiitllıı;;ıl1ıiıilıtlıWılllıUiı!baıııl~!ık;ııJ11Mii~~~lllidllblıdtllıi~ s tJ 
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~ 

A k e• ı•J a ş ) er en tJ her şeyi taksitle alabilirsiniz. + 
L> ~n ara ırası J.I ımıırıı Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T A ş ~ '•'ll~l~'llP·IJl~l!;.lltl';Q~ ~8:iı~c· '\ o - ııııı· . . . lıı-:iıl!tiUiılbıiillllıiıdılbıidflb,ıııllııuı~~.u.ıı -'l•o;ı., ı·nıan Çiftliği Fabrikası ~ ~ Mimar ~emaleddin cad~esinde Fahri Kandemir Oğlu !;l Toptan ve perakende satış yeri 
S,bk Caddesi No. 5 - 1 (BONBIR) Amerikan Böfe lti ~~~~~~~~~,~~~ Balcılar caddesi No. 156 ıımir 

l'ate B· SUPHI IZBUDAK m M .b 
~~~ ıra Souk Şarap Çok ucuz cezitJi sandoviç [+! ecı 

~~fh!o."!:ıı AÇıLDf. KOŞUNUZ [tl 
~~s~~~~P;ltl!;llı•~:ı;ıııı;ıtP;ııJJ;ıJıı;t.ı:;ti~P;qır:;,ııı,,.l(ft;ıır..~ ""'lllllı...ııl ~ııı.lı ~ulııltıiMııl lıWlflıiiiiıltı.iiiıl!ık:iı lıhUıl;ı..iıtıı;;.ııı:ı....ı:bıWılbı.ıdtı.;cı l:ıUiıJ 1:: ~ 

.\ydınlılar Okusun 
~~~kk•liy!~eldan1 değil bir hakikat 
-~>'~~ı~ alda ve nusırcılığa ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, 
1~ 1~: Ga . nınadan ala- cağını1 yer: 
&~ ~ı)ltıi l~ık Bul~arı No. 20 Bakkal Hüsnü Tükel ve 

t~trUb u el tıcarethanesidir . 
......,. - e bin ş .. v t' b' -b d' . t ~ ~ ey ogre ır ır tecru e e ınız ... 

SADIK 

t ~lteu· - · h ı·· ·· ~bl ı senenın ma su unu 
1 
Yacak ren ç her lerimize ~~~---~~ !!!!!!!l!!!~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!~ll!!!!!!!!!'!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

~;ıs •• Ptt0jDELER ... -~-----------------~--...------------~-------
FENNi SUNNETCİ 

~ b~ titaf;: .R~syanın çiftçiliğe ait en mükemmel aJat ve 
~ı ~4t'da11 , ainı elı ucuz ve elverişli fiatlerle sattığımızı 
S~tı ~>'Gk b~ anların çok memnun ve müteşekkı r kaldık-

4 ltı~bau~~ eınn!yetle sayın halkımıza ilan ederiz. 
\' ı. Gazı bulvarı 18 numarada Hikmet Besim 

P.t • Mustafa Yumelıiki evliidları ticarethanesi 

},~·ı~~~~e~e Mutahassısı 
~ t!ıtab rnızde tanın- lbtiJafh hesabları ha) ve tt h llsebe 

ti. i~U ~tıg· ınutahas- husu~i ders kabul eder taş-
' l )ltııı 

1 

bir lllüessesl!· rada oturanlara muhabere 
~t. tı~il&t~ Uyğun muha- usulü ile ders verir.· 
lh.~tt Yapar. 
.,. \'e k 

~~tar, azanç kanun-
~~ t,tı~i defter tutar ve 

HALKIN SESİ Gazetesin-

'-ı tı d" Ilı eder K k ~ I~ ijzef t' · arışı 

de • muhasebe mutahassısı 

adresine mektubla müracaat. 
~, ır. 

&' , ' 1(i 1dnr --.----__; ____ _ 
llıen esı, sağlamlığı ile 

111
un edecek ancak 

() llfeşhuı-

ı-•~ l>l'iMus 
~._.~l~ fenerlerdir 
b~ '1-rı 2 eln~r, ınasa, duvar ve as-

i ~~SlJ det~ dı. Satıcılar için istifa-
( : 

1 
Yeni fiatler. 

ttı_ ' !Qı 
-'it~· t, ik· 

1~~~1 .1ncj Kordon Sa-
esı t'iö • v r ~ 

1-f .. '" - a, Aga Zade 
llSeyin Hüsnü 

Defa - 15 

Emirler Çarşısi sünnet evi 
22 Numarada fennt olarak lzmirde ilk defa ve nümune 

olan sünnet evini küşat ettik, 
Çocukları01 sünnet ettirecek sayın halkın teşriflerini bek

leriz. Fakir ve öksüz çocuklar meccanen sünnet ediJir. 

ALI ve HAKKI DARCAN 

~t!l~~~sm.~~m~ııs~~~a~~a 
[•l 
~ TAYYARE· TELEFON ~ • 3151 . 
E Sayğılı seyircilerinden gördüğu büyük rağbete güçük 
ri bir mukabele olmak üzere fiatlarında yüzde elJi tenzi · 
~ lat yapmıştır. Bugünden itibaren her gün ve her seans-

· i ıs. 20-3"ö kuruşl 
8 

i
~ Bu tenzilitir~B~~ h;;;ı:ı: flim birden 

Brigette HeJmin çok yüks~k ve derin bir aşk mace· 
rasını gösteren şaheseri. 

E 2 - Sözde karım 
-

~ Anna Bella ve Jan Murat tarafından temsil 
B nezih bir komedi. 

m Ayrıca: Ankara Türkkuşu faaliyetleri ve umumi spor 
il - kongresi intibalar 
~ MİKİ MAVZ (canb karıkatörler) 
~ SEANSLAR m 16 - 19,40 Sözde kanm' 
E 17,.30 - 21:15 Ben seninim. . . 
E Cumartesi, Paın_J~erı 14 de Ben semnım ıle baılar. ...... __ 



Sahlf• 4 

Zehirli gazlar Sümer bank'ın genel topla~tısı\ 
Hakkın:.Ia k?n:erans memleketin sanatlaştırılması 

Dün akşam İkıncı) Karan· H"kA t' 1. .. d" 
· · b' d .. v t 1 t b l 25 (Özel) Sü- u ume ın uzum gor u-tına partı ınasın a ogre - s an u - v .. 1 . , ti t k 

men bay Mehmet tarafında.o merbank genel heyeti 23 de ~:sJs:~d~ te~k~k~t=ş b=~-
h. ı· l b kk d b yaptıgv ı genel toplantısında ze ır ı gaz ar a ın a ır k k ·1 · t'ır · · · 926 1 'd ·1 1 A ma ararı yerı mış . 

konferans verılmıştır. yı ı ı are raporı e P an- 1936 yılı içinde bankacı· 
Bay Mehmed zehirli gaz- çoyu tetkik etti. Başkan lık ve (demir fabrikalarının 

ların nevilerini ve korunma Mustafa Şeref söyledi'ği bir kurulmasına alaka göstermiş 
çarelerini anlatmıştır. nutukta hükumetin sanayi- olan muhtelif büyük müesse-

Bay Mebmed Ankarada leşme yolunda almış olduğu seler tarafından hazırlanıp 
kursta aylarca çalışmış, teç- kararların tatbikat sahasın- verilecek olan t~klifler üze-
rübeler yapmış bir ;gençtir. daki muvaffakiyetli verimle- rine bir karar alacaktır. Ra· 

Bu konferans halk tarafın- rini tebarüz ettirmiş, heyeti pora göre san'atlaştırmak işi 
dan büyük bir alaka ile din- umumiyenin de büyük iş kar- şimdilik ham maddele.rimizi 

1 · t' •ısında duyduğu derin hay- kıymetlendirmekten ıbaret 
enmış ır. Y 

_ • ranhğa terceman olmuştur. kalacaktır 
Turkıye - Ital)1a anlaş- oo--------

maları uzatıldı i~ kanununun çıkması yaklaştı 
Türkiye - İtalya ticaret ve ~ İstanbul 24 (Özel) - İş kanunu layihası Kamutay ruz-

kliriıag anlaşmaları yeni bir 
kararname ile 20 Nisan 1936 namesine girmiştir. Müzakereler başlamak üzeredir. Hatta 

bu devrede çıkarılacaktır. Bu kanunu tatbik için Ekonomi 
tarihinden itibaren 3 ay müd-
detle temdit edilmiıtir. 

vekaletinde bir direktörlük yaratılacaktır. Bunun için de 
yüz bin liralık tahsisat bütçeye konulmuştur. Ancak kanun 

Alman elçisi Ef eze çıktığı tarihten itibaren bir yıl sonra ,tatbik olunacaktır. Bu 
Gitti bir yıl içinde bazı tecrübeler yapılacaktır. 

Şehrimizde bulunmakta o· 
lan Almanyanın Ankara bü
yük el çis Fon Keller ve re
fakatindeki Alman ticaret 
delegasyonu dün Efeze git
mişlerdir. 

İngilterenin şimdiye kadar 
görülmemiş bir hazırlığı 

İstanbul 25 (Özel) - İngilterede harb senelerinde bile 
görülmemiş bir faaliyetle top, tüfek, tayyare ve harb gemisi 
inşası için bütün fabrikaların geceli gündüzlü çalışmaları 

1 • ht ı•t• ltalyanın dikkar nazarını celbetmekten hali kalmamıştır. 
zmır m U e 1 1 Silah ve mühimmat imal etmiyen diğer bazı fabrikaların 

l\1anisalılara 14 gol attı 
istanbulda yapılacak maç

lara hazırlık olmak üzere 
dün Alsancak spor alanında 
lmir muhteliti ile Manisa 
muhteliti karşılaşmıştır. İzmir 
m uhteliti şu kadro ile çık· 
mıştır. 

Mahmud (Göztepe) Fethi 
(lzmirspor) Cemil (A. ordu) 
Adil (A. ordu) Hakkı (Göz
tepe) lsmail (Buca) Hilmi 
(K.S.K.) Said (A. ordu) 
Vahab (Altay) Fuat (Gözte
pe) Basri (Altay). 

İkinci devrede kalede Ca
hid (K. S. K.) İsmailin ye
rine Adnan (İzmirspor) oy
nadılar. 

İzmir muhteliti bu maçta 
baştan nihayete kadar hakim 
oynamıştır. Oyunun ilk go
lünü Manisa orta akın

cısı Mahmud un çekiş 
yapasından boş kalan kaleye 
güzel bir vuruşla takımın ilk 
ve son golünü yaptı. 

Bundan sonra İzmir muh· 
teliti birinci devrede beş, 
ikinci devrede de dokuz ki 
ceman 14 gol atarak raki
bini büyük bir farkla yen· 
miştir. 

Gollerden altısını Said, 
dördünü Fuad, ikisini Vahab, 
birini Hakkı ve Basrı yaptı-
lar. 

Şunu da soyleyelim ki 
muhtelit muhacimleri biraz 
daha dikkatlı oynamış olsa
lardı gol sayısı çok daha 
fazla olacaktı. Umumiyat iti
bariyle muhtelit oyuncuları 

eyi idiler. 
A. ÖZGÜR 

da icabında top, tüfek yapabilecek bir hale sokulmaları 
İngilterenin bu defa adamakallı silahlanmağa karar verdi
ğini göstermektedir. 
• • 
lngilterede işsizler Azalmıştır 

İstanbul 25 ( Özel ) - lngilteredeki işsizlik ordularının 
galeyanları sönmüştür. Çünkü silah ve mühimmat fabrikala
rının faaliyete geçmesi hasebiyle işsizlerin sayısı pek azal-

mıştır. .000000000000000 
Filozofun 
Köşesi 

-Baştarafı 1 incide

yat noktai nazardan lankalik 
bir haldir. 

Kanları, sinirleri bozucu 
bu hale bir nihayet vermek 
ve memlekette gece hayatı 

uyandırmak için yeni yapılan 
parklar içinde veya tışında 

bilhassa panayır yerinde çe· 
şit çeşit zevk ve eylence 

mahaJleri ihdas etmek ve 
halkımııi güldürüp eğlendir· 
mek icabeder. 

Bir kaç edebsiz, kopuk 
yüzünden gece hayatını böy
le bir devirde tahdid etmek 

hiç de doğru olmasa gerek
tir. Hatta mümkünse saba-

ha kadar açan dükkan ve 
kahvelere Belediyece bir 
ikramiye bile verilmelidir. 

Böyle mekteb ve hoca zih
niyetile idare işleri görülmez 
ve yarınki neslimize de böy
le tahakkümü talim eden 
terbiye verilemez! .. 

Parisin 
Arsenlöpeni 
- Baştarafı 1 incide -

Bu adam küçük bir memur
du, her gün vazifesine gider, 
akşama kadar vazifesinde 
çalışırdı. 1500 :frak maaşı 

vardı. Pariste mütevazi bir 
hayat sürüyordu. 

Fakat bu ele avuca sığmı
yan yankesici, Kalpazanın 

Parisin en lüks / mahallele
rinden birinde muhteşem 
bir apartmanı, vardı. Ve 
burada kendisini asil ve mil
yoner bir adam olarak ta
nımıştı. Bu sahte kontun pek 
dilber bir de metresi vardı. 

Arada sırada Parisin en 
lüks kadınlarının mücevher
leri aşırılıyor, en zengin 
apartımanlar soyuluyordu. 
Bütün Parisi kasıb kavuran 
bu hırsız, Parisin uyanık po
lisi tarafından bir türlü ya
kalanamıyordu. 

Geçenlerde 200 bin frank-
kıymetinde bir sandık sahte 
pul bulunmuş, sahtekarlığın
da Hami Defur tarafından 
yapıldığı anlaşılmıştır. 

Ve sahte Kontun muhte
şem apartmanı polis tarafın
dan basılmıştır. 

Apartmanda sahte pollar, 

Karadeniz 
Gene kurban aLyor 

lstanbu 25 - Moskovadan 
bildirildiğine göre bir kaç 
günden beri Karadaniz gene 
delirmiştir. Rus sahil memur
ları vapurların yaklaşmasına 
mani olmaktadırler. 40 Da
ne balıkcı gemisinden haber 
alınmamıştır. Bunlar bir haf· 
ta evvel hareket etmiş bir 
daha sesleri işidilmemiştir. 

Bunların fırtına kurbanı ol
dukları zannediliyor. 

---'Dliir-___ _ 

Ankete devam 
-Baştarafı 1 inci sayfada-
işin memmleket işidir diye
rek hakikatı söylemiştir. 

Belediye reisi ve azaları 
bir vatandaşın bile zararını 
istemiyeceklerine şüphe yok
tur, fakat memlekette isli
hat yaparken beş on kişinin 
menfaatini düşünmemek mec
buriyet: ndedirler, teceddüd 
ve inkılab yapılırken şahsi 
menfaatleri görmemek, sela
meti umumiyeyi gözetmek 
gerektir. Eğer eskiden oldu
ğu gibi şunun bunun men
faatleri düşünülecek olursa 

lbir adım ileri atmak kabil 
değildir. İzmir de bu eski 
vaziyetini daha çok seneler 
muhafaza eder, durur, bu
nun için bitaraf bir gözle ve 
düşünceile Belediyenin bu ka
rarını çok doğru görüyor ve 
taktir eaiyorum. Arada zarar 
gören esnafa gelince: Bu 
hususu hükumet nazarı dik
kate alarak adilane hareket 
etmeli ve vaziyete göre on
lara vergi tarh etmeli ve on· 
ları sefalete düşmekten kur
tarmalıdır. 

Hanlar meselesi mevzuu 
bahis olurken. Sebze ve sair 
havaiçi zaruriye satışlarımda 
hanlardan mennetmelidir. . 
Kapı parası, bilmem ne pa-
rası diyerek pek insafsızca 

alınan paralar yüzünden hal

kı bahalılıktan kurtarmalıdır. 
Belediye şehrin birkaç sem· 
tine ballar yaptırarak hem 

belediyeye varidat temin et
meli ve hem de halka daha 
temiz ve ucuz sebze yidir
meli. Bu memleketin ekse-

riyetinin fakir ve işçi oldu
ğunu düşünerek insafsız 
muhtekir ellerden kurtarma· 
lıdır. Azim ve irade sahibi 
olan sevğili belediye reisimiz
den bu arzu temennilerimizin 
yakın senelerde vücuda gel
mesini, şehrimizin güzel İz
mir ismını taşıyacak bir 
şekle girmesini bekleriz. 

Orta Karataş okulu 
kurbinde 2 No. 

REMZi ............... 
İngilizler 

"" 
Baştarafı 1 incide 

Elhamranın 
Seans saatları 

4 de Kleopatra 5,45 de Kas
tadiva 7,3~ da Kleopatra 9,15 
de Kastadiva gösterilmekte
dir. 

İzmir civar vilayet ve ka
sabalardan gelen halkın bu 
bu zevk ve eğlence mahal
lerine bırakacaklar para ve 
şimendifer idaresinin kazancı 
da hesaba katılırsa geceleri 
Işıklar köyüne dönen bu 
koca şehiri herhalda bu me
lankolik vaziyetten kurtar
mak lizındır ve hatta elzem· 
dir 1 

Şark Filozofu 
HiDAYET KEŞFi 

kıymetli mücevheler, birçok 
milyonlar kıymetinde çalınan 
eşya bulunmuştur. Parisin 
kibar mahafilinde bu kibar 
ve zengin . Kontun adi bir 
hırsız olduğu anlaşılınca bü
yük dedikodulara sebebiyet 
vermiştir. 

yine coşmuştur. Bu mesele
nın kapandığını zanneden 
lnfilizler ltalyanın bu yeni 
protestosu karşısında yiue 
sinirleşmişlerdir. Diyor ve 
şunu ilave ediyor: 

11 lngilizler yumuşamak ve 
anldşmak düşünürken, ltal
yanlar siyasal kondakları 

ateşliyorlar. 11 

MAT AHARININ MAilIFETLERI 
- - - 0000-..-..-- - - ~ 

Habeş harbı bir casusluk 111° 
cadele&i gibi başlamışb 

~...,....----------------... ~---------------------
(Dünkü sayıdan devam ve son) 

Bu işde en büyük rtlü 
oynıyan ve en ziyade genç 
imparato~u avucu içine alan 
bütün Avrupa gazetelerinin 
"Siyah Mata Hari,, unvanını 
verdikleri dansöz Voozero 
Manendir. 

Bu kadın esasen ne oldu
~u belirsiz bir mahluk de
ğildi. Süleymznın esrarengiz 
ırkından geldiği muhakkak
tır ki bu da ehemmiyetsiz 
telakki edilecek bir koz de
ğildir. 

Lavrens bütün o prensler
den mürekkeb ve kendine 
pek bahahya mal olan teşki
latını dağıtarak yalnız bu 
güzel siyah dansözü muha
faza etti. 

İşte bu suretle bu kadın 
Entelicens servis'in arzusu 
veçbile Habeşistanın Mata 
Harisi olacak ve imparator 
Lic Y asunun sukutuna kuv· 
vetle yardım edecekti. 

liımat edinmeği bat• 
Negüs, bu dilber Habef 
.. D bl soz ve casusuna e 

yıldız nişanını verdi. 
Bir çok ihsanlara da 

edilen bu genç ve oıe 
endamlı kadın bir k•ç 
sonra Parisin eo aıabİ' 
yüksek terzihanelerinde 
seslerin bile yaptıraaı•Y' 
babalı tuvaletler yap 
üzere Parise gelmit .,e . 
birden bire gözden 
olmuştu. t 

Acaba Habeş impar• 
nun firarından sonr• ti• 
Mata Hari'nin oY01~11 
rolü kalmamış mıdır? 
inad ve .sebatını bilenle~ 
güzel Ha beş danılSI 

0 
yeni tesis edilmekte ~ 
yeni Habeşistana arı• b • 
etmek üzere (Gore) ye ,a 
mek ihtimali olduğunu 
lemektedirler! ,,,,,,,,. 

--~.,,.,,.._.,,,.._.. 

Moskova şst Galebe nasıl tenıin 
edildi ! 

Güzel danzözün intirikaları 
ihtiyar İmparatoıiçe Zaydo
tu'nun niyabetine sebeb ol
muş; bu suretle şereflere 
gark olmuş ve saray kadın
ları arasına girmiştir, sonra 
bu intirikalar sayesindedir ki 

•• Kültürü Dluı 

o zaman Ras Taffere olan 
bugünkü Negüs tahtı Süley· 
mana oturmuştur. 

Geçen sene İtalya ile ltop
ya arasında siyasi münasebat 
kesildiği zaman Habeş Mata 
Harisi hemen tekrar ~vazife· 
ye dönerek bukadar emek 
vererek kurduğu rejimi mü
dafaaya koyuldu. 

Dilenci prenses 
Kendisine emniyet edilen 

nazik vazifede kabileyeti 
hakkında balica gösterilen 
itirafların delilidir. 
Eritrede İtalyanların toplama· 
ğa muvaffak olduğu kuvetleri 

l
dağıtmağa çalışmak üzere bu

reya gitmeğ ememur edil
mişti. 

Bu işin ifası pek kolay 
değildi. f tal yanlar tabiatile 
tetikte idiler. Böyle iken 
VVoczso Munu vazifesini 
tamamen başarabildi. 

Eritreye paçavralara bürün 
müş bir dilençi girmişti. 

Bu suretle istediği gibi 
gezebilmişti. Filhakıka bu 
cahil ve: sırdar dilenciye kim 
ehemmiyet verebilirdi? Bu 
kıyafet altında Süley· 
manın neslinden bir pern
sesin ve miralay Lavren
sin bir talebesinin gizlenmiş 
olduğunu kim düşünebilirdi? 

Adis-Ababanın en gü-
zel ve şık kadını 

Güzellik ve cazibesiyle 
Lici Y as~yu elinde şuursuz 
bir oyuncak haline sokan 
Mata Hari elde ettiği büyük 
muvaffakiyetlerden sonra en 
tehlikeli işlere de atılmağa 

başladı. 
Miralay Lavrens aldığı 

dersler sayesinde pek kuv· 
vetli gizli istihbar teşkilatına 
malik olan İtalyan ordusunun 
topculuk ve tayyareciliği hak
kında askerlik bakımından 
çok kıymetli ve faydalı ma-

,.f ürk asarın•? 
Nün1unelerin• 

Gösteriyor 
Tas ajansından: J{ol 
Moskovada Şark 

Devlet Müzesinde 1 1111 

bir seri yeni sergiler 1 f4' 
tır. Bu sergiler, Orta 1' 
Azerbeycan, Dağistao, at' 
kistan ve: Kırımda Y 
millerin eski ve yeni kt' 
eserlerine ait bulunlll•. 
Orta Asysda sanatı~ 1

0
1 

fın tarihine mUteaUıkbir 
teşhir edilen eşya~ın tt•ll 
mı (seramikler) mı!• ~ 
vel 2 nci ve 3 üoçii d• 

·1er "' 
eşyalarıdır. Sergı d 11 
çok eski seramikler 

1
:, 

ka. Azerbeycan ve do 
nistan eski halıları,, ·ı 
ları, eski Özbek •f:, 
madenden veya ağ•~ 
tıklan eserler, eski Jif 

ubte 
dokumaları ve JD Jatl 
ev tezyinatı parça 
teşhir olunmaktadır· 

Müzenin Sovyetler Ô' 
. e 

na ait kısmında 11 /.' 

· t•"' kistan, Türkmen•• 1'•f~ 
beycan ve şimali . " 
işçilerinin eserler• b' 
Bunların arasında ıı• 
Azerbeycan köylii itled' · 
rının yazma ve )ıdle 
nazarı dikkati çe , 1 

Babasını ~·Jd 
kaoısında~d 

ren e"~' 
Sof y - E vvelk• ıt"" 

saat sekiz buçukt• 
Pisançe köyünde t'0d' 
Kanof adlı 36 !'de b' 
kilise kapısı ön~" oıt"' 
tabanca ile öldurlll ; 

bebi de şudur: ·~ 
Baba katilioın ,ı~. ı 

gün evvel öhniİf• 1;saİ4ı' 
şanda ki babas~ 111;1ıJIJ" 
elenmek isteaı•f• d" 

k'li•• . rasimi olmuş 1 
1.-ı. t 

ken baba oğl~~~e1'. ~ 
sinin elini öptur... eJi' ..... 
oğlu da anoesın ,,.,S ~· 
cek yerde tab•d~ ..... 
rek babasın• al id 

ZENGiN OLMAK ıs-rERSENIZ PiYANGO 
BILETLERINıZI MUTLAKA ( SAADET KİŞESI ) nden alınız 

"~ ISA8ET EDEN iKRAMiYELERi Çorakk~~ .. 1 
DERHAL TEDiYE EDER Huan T.......-


