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Ankara 26 (A.A) - Ka
mutayın bugünkü celsesinde 
Hariciye vekaleti vekili Sa
racoğlu Şükrü harici siyase· 
timiz hakkında şu mühim 
izahatı vermiştir: 

Biz sulhun ve arsıulusal 
emniyetin istikrarı için bütün 
komşularımızla anlaşmış bu
lunuyoruz. Onlarla aramızda 
göze çarpacak bir ihtilaf 
yoktur. Beynelmilel havanın 
endişe verdiği malümdur. 

Bu karanlık ve kararsız 
vaziyetin silah yarışı ile mil
lletler arasında yeniden bir 
inkilib çıkmasından korku
lur yeni bir harb dünyaya 
çok büyük felaketler getire· 
cek ve biç bir meseleyi hal
letmiyecektir.' Biz zannediyo
ruz ki yeni bir emniyet ni · 
zamı için Akdeniz devletleri 
arasında bir anlaşama elzemdir 
Uluslar cemiyetinin kuvvetli 
olmasıni yürekten istiyoruz. 
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SARACGLU ŞÜKRÜ 
Boğazlar mes~lesindeki 

bırakılacak olursa bu işi kendi 
kendimize halledeceğimizin 
hhrlablmasını istemiştir. Emin 
Sazak ( Eskişehir ) Hariciye 

vekaleti vekilimizin Cemiyeti 
Akmamın kuvvetleamesinden 
ve bunu halisane temenni 
ettiğimizden bahis sözlerine 
İşaret ettikten sora Cemiyet 
Akvamın son hadiseler mü
nasebetile kudret.sizliğin za• 
hire çıktığını ve böyle bir 
cemiyete itimad etmenin ve 
ümid bağlamanın doğru ol~· 
mıyacağını ve kendisinden 
hiç faide beklenmiyec'-ğini 
söyJeırJ~ı \'e Cemiyet Akvamı 
şiddetle tekid ederek böyle 
zayif bir miiesseseye intisab 
doğru değildir, demiştir. 

Tekrar Söz alan Saracoğ
lu hatibler tarafından ileri 
sürü lmüş olan bu mütalaala· 
ra karşı da şunları söyle· 
miştir: 

teklifimiz bütitn cihan tara· 
fından hüsnü telekki edil· " Eskişehirin muhterem 

· . meb'usu Emin Saza'~ p~k 
nııştır. . 

Ankara 26 (AA) _ Sara- ilci bilir ki hiç bir uzviyet 
coğlu Şükrünün bu izahatını doğduğu gün mütekamil bir 
müteakib söz alan Hüsnü vaziyet içinde bulunmaz her 
Kitabcı (Muğla) Dış işleri mahluk gibi Cemiyetiakvam 
bakan vekilinin beyanatının da buhranlar geçirecek kriz· 
milletin hakiki hissiyatına . ler geçirecek fakat her ge-
tamamile mutabık olduğunu çen dersten her geçen hidi-
söylemeği bir vazife saydı- seden ibret alacak ve nok-
ğını söyliyerek Türkün ka- sanlarını peyderpey ikmal 
rakteri medeni olduğu için ede ede temf!nni ettiğimiz 
sulhçudur. iyi ve kadir mahluk belki 

Türk yapıcılık ve başara- vücud bulacaktır,, 
cılık ister. Bundan dolayıdır Bir mahlukun her hangi 
ki kollekt f emniyet siyase- biz uzviyetinin iyi işleme.me-
tini umde ittihaz etmiştir sini veya tekamül derecesine 
amma dedikleri gibi dünya varmaması onu yetiştirenle.-
siyaseti yalnız bu emele isti- rin, onu yetiştirmekten ve 
naden yürümediği için de büyütmekten vaz geçmeleri 
hazırlıklıdır. ,, Demiştir, demek değilciir. 

Berç Türker (Afyon) IBo- Cemiyeti akvm vardır. Ga-
ğazlar meselesi üzerinde du- yesi beşeriyetin huzur sükun 
rarak bunun memleket bakı- sulh ve refah içinde yaşa-
mından olan ehemmiyetini ınak ve yaşatmak istiyen bu 
işaret etmiş ve başlamak mahlük kifı derecede teka-
üzere bulunan müzakere şu 1 mül etmiş bir vaziyette de-
ve.ya bu suretle sürüncemede - Son(ı 4 üncüde -
fi'mmm ...................... mmmıı:.~~ 
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~ tesi gününden itibaren (Halkın Sesi)nde § 

Cumuriyeti
mizin 936 
bütçesi 

Ankara 26 (A.A) - Bugün 
Nuri Conkerin başkanlığında 
yapılan Kamutay toplantısın
da bütçe müzakeresine 
devam edilmiştir. Maliye 
Vekaleti bütçesi 17 milyon 
79350, Diyunu umumiye 45 
milyon 728100, Tapu ve 
kadastro umum müdürlüğü 

bütçesi bir milyon 248990t 
Gümrük ve inhisarlar veka
leti bütçesi beş milyon 
101160, Dahiliye vekaleti 
bütçesi 4 milyon 680430, 
Matouat umnm müdürlüğü 

bütçesi 136 bin 390, Emni· 
yet işleri umum müdürlüğü 

bütçesi 4 milyon 538790, 
Jandarma umum kumandan
lığt bütçesi 8 milyon 877980, 
Hariciye vekaleti bütçe-
si üç milyon 195790, 
Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaleti bütçesi 5458180, 
Adlıye bütçesi 8 milyon 
798880 ve Maarif vekaleti 
bütçesi 1 O milyon 270690 lira 

·olarak kabul edilmişti r.. Ma!C
raf bütçelerindı!n geri kalan-
__ o;;&U....._ - _ .... - -..a.ı. ..... 

Tabaamıza 
Yardım 

Ankara, 26 (A.A) - A· 
dis-Ababa'daki son karga
şalıklar esnasında yerli halk 
tarafından tecavüze uğrayan 
zarar gören Türk tbaasına 

yardım olmak üzere Kızılay 
taıafından oradaki maslahat· 
güzarhğ ımıza bin lira gön· 

' derilmiştir. 

Maraşal 
Badavliyo 

Romaya gidiyor 
İstanbul 27 (Özel) - Ma

raşal badavliyo aldığı emir 
üz~rine deniz yolile Romaya 
hareket etti. 

Bir sanat ese
rimiz daha 

İstanbul 27 (Özel) - Zon
guldak kömür madenlerinde 
Kozluda pek büyük bir elek· 
tirik santralı kuruldu ve me
rasimle açıldı. 

larla varidat bütçesinin mü
zakeresine devam edilecek
tir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
--0000 

Bir kız ortamektebine ihtiya-
cımız vardır 

101 zmir, nüfusunun kesafetine, halkının okuyup yazma 
. aşkına r ğmen, ortamekteb cihetinden çok fakirdir. 
lstanbulda yalnız hususi ortamekteb ve liselerin adedi 
onu geçmektedir. Huna adedi onu geçen resmi liselerle orta· 
mektebJeri muallim mekteblerini de ili.ve edersek, lzmirin 
ortamekteb hususundaki fakirliği bir kat daha meydana 
çıkar. Kültür bakanlığı İzmirin bu mekteb ihtiyacını tatmİD 
için Karalaş, Kar11ıyaka, Buca ortamekteblerinden baıka 
erkek lisesile, erkek muallim mektebinin orta kısım kadro• 
larını imkan dairesinde genişletmiştir. 

Fakat Cumuriyetin feyizli neticelerinden birirıi de, ilk 
mekteb mezunlarının her sene göğüs kabartacak derecede 
artmasıdır. Ve bu adımlarile çoğalan ilk mekteb mezunla· 
rına önümüzdeki sene ve daha önümüzdeki seneler kifi 
mekteb bulacak mıyız ? Bugünkü imkanlarla dütiiDlirı•k 
bu suale pek müsbet bir cevab vermenin imkinı yoktur. 

Hele bir kız Ortamektebine şiddetle ihtiyaç vardır. Erkek 
Ortamektebleri aşağı yukarı ihtiyacı karıılıyacak bir bale 
belki sokabiliriz. 

Fakat, Konakla- Güzel yalı arasında oturan binlerce aile· 
nin okumak için ve mektep diye içleri titreyen yüzlerce 
binlerce kızı için bu civarda tek bir mektep yoktur. Bu 
yavrular ancak ya kız lisesine yabud kız muallim mektebine 
maddi imkanların müsadesi derecesinde devam edebilmek· 
tedirler. 

Bugünkü vaziyete göre İzmir lstaubuldan sonra Türkiye· 
nin en mühim bir maarif merkezidir. 

fzmirin mekteblerinde yetişen genç kız ve delikanlılan
mızın İstanbul üniversitesinde ve yüksek mektelılerde elde 
ettikleri muvaffakiyet İzmir maarifcilerinin ve İzmir mekteb· 
cil~rinin göğsünü kabartacak bir mahiyettedir . 

Önümüzdeki ders senesi başında Kültür Bakanlığının 
lzmirin bu şiddetli ihtiyacını göz önüne almaıını hiç olmazsa 
bir kız orta mektebi açmasını can ve göofilden dileriz. 

Halk bunu istiyor ! Ve unutmıyahm ki ... 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
e ondan - Sonu 4 üncüde - li~ tef rikqya başl.yoruz, okurlarımıza hara- ti 
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İstanbul 27 (Özel) - Avus· 
turya hükumeti yeni milis 
teşkilatının projesini kabul 
etmiştir. Bu proje kanun ol
mazdan evvel tatbik 'edile
cektir. Milis te~kilatile mec
buri askerlik arasında hiçbir 
alaka yoktur. Çünkü milis
ler gönüllülerden ve sırf 
süvari olacaktır, adedi de 50 
bini geçmiyecektir. 

lhtiyar aşık, genç sevğilisinin gene aşıkını 
öğrenmek hevesine düşn1iiş idir! 

Karşımda, o çok güzel ve 
genç kadının paçavraya çe· 
virdiği hasta ve ihtiyar bir 
kalb görüyorum! 

Bay direktör kısa bir sü
kiıtten sonra : 

- İtiraftan utanıyorum. Bu 
kadın için ben son aylarda 
on beş - yirmi bin lira sar· 
fettiğimi düşündükce kendim 
den geçiyorum. Halbuki bu 
kadar masrafa mukabil bu 
kadın memnun olmaktan ve 
gözü doymaktan çok uzaktır! 

"Bir defasında toptan 6000 
lira verdim. Bu para ile kar· 
deşi bir bankadaki açığını 
kapatmış! Kardeşı giriştiği 
bir ticaret muamelesinde çok 
zarar etmiş imiş de... Ban
kadan bu parayı çalmış imiş .. 
Ne ise .. Biz bir tahtada altı 
bin lirayı verdik ! Hem de 
nasıl? Ben bu genci hiç ta
nımıyordum. Kız kardeşinin 
verdiği mektupla kendisini 
bana tanıtı ve altı bin 
liranın ne sebebler altında 
tarafımdan verildiği ve kız 
kardaşının metresim olduğu
nu bildiği halde yüzü kızar· 
madan paraları aldı gitti. 

" Bu kadarla kalsa iyi. 
Bundan sonra lüks bir oto· 
mobil aldım, kendisine hedi
ye ettim. Civarda bir güzel 
bir sayfiye aldım; babasını 
da tedavi için sanatoryoma 
gönderdim. Bunlar, yarım, 
bütün bir kaç bin lira de
mekti hep! 

"Bunlar yetmiyormuş gibi, 
her mülakatta benden 2-3 
liradan az olmamak üzere 
bir miktar para çekmek için 
fırsatlar bulur! 

" Halbuki benim de ser
vet ve kazancım Karonun 
serveti değildir. Servetimin 
nihayet bir hududu, bir ta
hammül kabiliyeti vardır. Bu 
kadar kısa bir zamanda bu 
kadar masrafa tahammül 
imkanım kalmamıştır. Ken
dimi felaket ve harabi uçu
rumu önünde görmekteyim; 

buna rağmen bu kadından 
bir türlü vazgeçemiyorum! 

Şimdi senden istediğim 
şey, bu kadının sevdiği 
gencin kim olduğunu, nerede 
buluştuklarını, kendince mü
nasib göreceğin şekillerle 
arayıb tayin etmekliğindir! 
Bu kadının bana ihanetini 
kat'i surette öğrendiğim za
man şuuruma irademe daha 
fazla hakim olacağımı ve 
kendisini terk edebileceğimi 
tahmin ediyorum ! 

;\şıkların izi üzerinJc 
Bay direktör bana derdini 

yandıktan sonra su.stu; yüzü
ne baktığım vakit gözlerinin 
yaşlı olduğunu gördüm. 

Bir kapı hizmetçisine kal· 
binin bütün sırlarını açtığı 
için belki pişman olmuştu. 

Fakat artık iş işten geçmişti. 
Nihayet cüzdanını açtı; 

bana yüz liralık bir banknot 
uzattı ve: 

- Al oğlum! dedi. Bu 
şimdilik yapacağın masraf
lara karşılıktır. Maksada va
sıl olmak için hiç bir mas
raftan kaçmıyacaksın. Fakat 
bana müsbet, hilesiz bir ce
vap getirecekin. Bu kızı sen 
sabahları büyük terzi mües· 
seselerinde tesadüf edebi
lirsin. Bu suretle takip ko
laylaşır. 

(Arkası var) ........ ---
İtalyanın 

~lüstemleke idarelerine 
dair yeni kararları 

Roma 26 - Havas ajan
sından: Resmi gazete İtalya· 
nın yeni müstemleke karar· 
larını neşrediyor. Bu karar· 
lara göre yeni müstemleke 
idaresi de teşkil ediyor. Bu 
idarenin müstemlekelerde 
şubeleri olacaktır. Bn daire
ler ayni zamanda müstemle
ke propogandası yapacaklar 
gazeteler, kitaplar, resaleler 
neşredeceklerdir. 

Milis teşkilatın başvekalete 
mahsus bir ordu yabud dik· 
tatörlüğün himaye ordusu 
gibi birşey olduğu anlaşılı

yor. 
Bu bapta tenkit yollu ya

zılan makalelere bakılırsa bu 
teşkilat diktatörün icra kuv
vetini teşkil edecektir. Ha
rici düşmana değil dahili 
d11şmanlara karşı koymakla 
memur edilecektir. ----00-----
Hiç }'Özünden 

Bir cinayet 
Giresun, (Özel) - Aluc

ranın Kutluca köyünde Ö
mer oğlu Veli ile Dulundas 
köyünden Tevfik arasında 
ekili araziye hayvan sokmak 
yüzünden bir kavga çıkmış
tır. Bu kavgada Tevfik Ve
liyi sol memesi altından bı
çaklamış, oldürmüştür. Suç
lu yakalanmıştır. 

Bir Türk Kızı 
Rekoru Kırdı 
İstanbul 27 (Özel) - Ok

ford üniversitesinde Meliha 
adlı bir Türk kızt 11 O yar
delik müsabakayı kazanmak 
suretile rekoru kırmıştır. 

Maraşal 
Badoglio 
Nasıl karşılanacak? 

Adis-Ababa 26 - Havas 
ajansından: Maraşal Badoglio 

Romaya gitmek üzere hazırlık 
yapıyor. Romadan son emri 
bekliyor. Maraşal Romada 
Habeşistan kral vekili sıfatile 
karşilanacaği için gideceği 
gün tayin etmemiştir. Gidiş 
bir harb tayaaresile olacak
tır. 

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

IGözüMÜZE ÇARPAN YAZILARİ 
: ı 
•••••••••••••••• .. •••• .. •••• .. •••••••• .. o .. •••••••••• .... •~•••••••••• .. ••• .. • 

Gürültü ile 
Mücadele 

l~ anki İstanbul (Nevi:: ı york) gibi bir hayat 
faaliyeti içinde... İki insan 
seli toprağın altından ve üs
tünden hiç durmadan akıyor ... 
Herkes iş başında... Eller, 
başlar, gözler, ayaklar hiç 
durmadan işliyor... Daktilo 
tıkırtıları, makine tıkırtıları 
telefon zilleri, açılan, kapa
nan kapılar, emirler, koşuş

malar ..• Hülasa iş hayatının 

mütemadi bir meddi, cezri 
var! 

ı 
Sanki böyle bir şehirde yolunda tramvay, otomobil 

imişiz gibi gürültü ile mü- sesleridir; beş on satıci, iş· 
cadeleye ehemmiyet veriyo- portalarındaki birkaç kiloluk 
ruz ve bu işle ciddi surette mala müşteri aramak için 
meşgul oluyoruz. yorgun argın bağırırlar. 

Halbuki İstar.bul her tür· Bu da olmazsa yaşadığı-
lü faaliyet itibarile durgun, mızdan şüphe edeceğiz. Ses· 
ölü bir şc:hirdir. sizlikteu, ıssızlıktan ürpere-

Ufkun bir tarafında Kara- ceğiz. 
caahmet mezarlığının sınır Bırakınız, gürültü olsun! 
taşlarını görürsünüz, öbür Bağıralım, koşalım, tepi ne· 
tarafında (sus!) diye birer lim, motör sesi, kamyon gü· 
parmak gibi gubbelerin du· rültüsü, otomobil kornesi, 
daklarına yapışmış minare- tramvay çanı duyalım. Sa· 
Jer... tıcıların bağırmaları kulak· 

Sebillerin altında güver- larımızı okşasın. Yaşadığı-
cinlerin kanat sesleri duyu· mızı, çalıştığımızı anlıyahm! 
lur .. Kenar mahallelerde ağ- Yoksa, Boğazi ,inin sessiz-

İtalyanın 
İngiltereye yeni bir 

teklifi 
Belgrad 26 (Özel)- Lon

~ dradan telefonlandığına göre 
• ·İtalya lngiltereye Habeş 

1 
meselesinde anlaşmağı tek· 
lif etmiştir. Bu teklifte İtal· 
ya İngilterenin Afrikadaki 
dileklerini kabul ediyor, İn-
gilterenin de İtalyanın müs
temleke siyasasına engel ol
mamasını istiyor. Bu mesele 
hakkında yapılacak ohm itti
faknamede Afrikanın ancak 
üç büyük. devletin müstem
lekesi olması bahsi de var· 
dır. Eğer İtalyanın bu tek
lifi kabul edilmez ve yahud 
Haziranın 16 ıncı gününe 
kadar Habeş meselesinde 
İtalyayı memnun edecek bir 
şekil bulunmazsa İtalya ulus· 
lar sosyetesinden resmen çe· 
kileceğini Morning Post ya· 
zıyor. 

Azim neler 
yapmaz! 

V olga ile Don nehirleri 
arasında bir kanal yaparak 
Hazer Denizini Karadeoize 
bağlamak hususunda birkaç 
yıldan beri devam etmekte 
olan tetkikler bitmiş ve tek
nik planının kat'i surette 
hazırlanmasına başlanmıştır. 

Bu plan mucibince, Don 
üzerinde muazzam bir bend 
yapılacak ve bu suretle bend 
arkasında 40 milyar metre 
mikabı hacmında bir sun'i 
göl vücuda getirilecektir. 
Bendin mevcudiyeti sebebiy· 
le Don suları, Don He Vol
ga arasında su taksim hattı 
civarına kadar götürülecek, 
ayrıca 38 kilometrelik te bir 
kanal yapılacaktır. Volgadan 
gelecek olan gemiler kapa
lı sedler vasıtasıyle 72 met· 
re yüksekliğe çıkarılacak 
ve ğene sedler vasıtasıyle 
oradan 33 metre aşağıda 
Don nehrine indirilecektir. 
Don üzerinde de ayrıca ka
palı sedlerle mücehhez 6 
bend daha inşa edilecek ve 
bu suretle Azak denizine 
kadar her zaman için mun
tazam derin bir su yolu ha· 
zırlanmış olacaktır. 

V olga ile Don arasındaki 
bu yeni derin su yolunun 
uzunluğu 1100 kilometre o· 
lacaktır. Bunun 600 kilomet
resi Volga üzerinde Stalin
grad' dan Azak denizine Ros
tof'a kadar olan kısım, 500 
kilometresi de bendlerden 
itibaren Don sularının aktı
ğı istikametin aksine giden 
kısımdır. Bu kısım bilahare 
Voronej'e kadar uzatılacaktır. 

---oo-=---
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- Aman, diyoruz, gürültü 
olmasın!... Çalışmamız sekte
ye uğrayacak, başlarımız dö· 
necek, ~özlerimiz kararacak, 
zihnimiz karışacak ... Kazanç
tan zamandan kaybedece· 
ğiz! 

hyan bir çocuk feryadı akis- liği, Halicin duıgunluğu, kenar 

Terzinin biri yeni yeni ku· 
maşlardan elbise yaparak 
karısına bir iki gün geydir
dikten sonra elbiseyi alır 
camekana koyar ve satarmış, 
bu suretle güzel karısı vası · 
tasile yaptığı reklamlar saye 
sinde pek çok para kazan· 
mış olduğundan karisı bir 
gün mahkemeye müracaatla 
kocasından reklam ücreti 
dava etmiş ve bir buçuk 
milyon frank taleb etmiştir. 
Fakat aralarındaki nikah 
mevcud olduğundan bu da· 
va reddedilmiştir. 

ler bırakır... Tenha mağa- mahallelerinin ıssızlığı içinde 
zal.ırda tezgahların horul- kendimizi bu dünyadan ayrı 
tusunu işitirsiniz! bir yere, ideta ölülerin di-

Gürültü dediğiniz şey, yarına göçetnıiş sanacağız! 
şehrin birkaç kilometrelik (Tan) Orhan Seyfi 

Kuyııst1 
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Yeraltı yollarında iki cesed 
11Jı1f 

buldu; btt 

hala sıcak idiler . sııoıJıl 
- Ha ... Anlaşıldı. Yukarı mümkün değ.Idı~~ ~efSJ 

çıkmak için kulJanılan asan- ceplerinda kiprı ktır! d 
sör! Bundan ben de istifade çakmak bulunaca 0J1 

edebilirim. Dedi. Döndü. Fakat bUe5ed 
İhtiyar Rud ipi asıldı ve cesed yerine te~ ~e b~ 

aşağı inmeğe başla mı. du. Cesedin cebın f .~,t 
Nereye iniyordu? Öyle bir rit kutusu vardı. •t ııı~ 

k. kiprı f• 
iniş ki sonu yok gibiydi. tunun içinde 1 idİ· . 
Şimdiye kadar 85 düğüm sade yedi da~e bİ~s~ 
saymış .idi. Şöyle, böyle 70 kipritlerden bıç 'kİ st 
metre demekti. Nihayet 92 kamadı; bunu~ \ıerill 
inci düğümde ayakları yere vardı: Birisi kıprı dige~ 
değdi. kıymetli olpıası, .. terııl 

. · eros 
Biraz düşündükten sonra, mevcudiyetını t1 J 

karanlıkta diz çüktü, etrafı arzusu idi. ıard• ı;; 
tedkik etti ve sonra ellerile Kaplanın bura. ~Y 

b. 'plll ıb 
ğu, cesedin ır•1 ıhf" araştırarak ilerlemeğe baş

ladı. 
Böylece epeyce vakit Her· 

ledi ve bir dıvara kadar gel· 
di. dıvar, dıvar ilerJiyerek 
bir kapı bulmak için çalıştı. 
Bu sırada aklında birşey gel
di ve yerinde donmuş gibi kal· 
dı; Parisin katakomiblerinde 
yer alb çıkmazlarında oldu
ğuna hükmetti. 

Buradan bir daha yer yü· 
züne nasıl çıkacaktı ? 

*** 
İhtiyar Rud böyle büsbü· 

tün artan endişe ile, alabil
diğine ilerlerken ayakları bir· 
den yumuşak bir şeye tesa
düf etti. Elleriyle yoklayınca 
dehşet içinde kaldı: Yerde 
henüz soğumamış iki insan 
cesedi yatıyordu. 

- Ben de iyi ahmaklar
danım. Tabii bu iki cesed 
yolum üzerine de çıkacaktı. 
Kaplanın en son ve taze iki 
cİttayeti!. Bu tesadüf, benim 
için bir tesellidir. Her halde 
Kaplanın ininde bulunuyo· 
rum. Katakomblerde kaybol· 
muş değilm! Dedi. 

Yüzmetre kadar ilerledik-

mış olmasile an aiçill 
GörünmePlek eÇtİ 

lerden birisine dg ço~1 b la 1• ıv beklemeğe aş kııtıf 
gv undu· kcrnı acı ,, ııı 

' ço~ 
ıslak elbiselerle r•d' 
rıhtı. Bunun için ° 
du kaldı. d ğt'ıııı, 

Ne kadar uyu uıııedif 
diside tayin ede ıJ~1 
zamandan sonra 

vakit : 010"'0' 
Eyvah .. 

d. J~ 
mışım ! De •· cese0 

Ve kalkarak ı.ofl 
d "rU"' ğu tarafa ug 1011 f 

kat korktuğu baş t<tıJ 1 
Cesed yerinde yo. ot' 

rlerı b 
karanlıkta ye ııııŞ 
ken eline katla~ faf 

. f-f ıÇ ıı 
zete geçtı. ıdıt• 
ikinci cesedi k~10d•0 
kaldıranlar tara 6~ kılmış ola~ak~~aıı d 

Gazeteyı b dtı ~ 
parçalara .~ı~~. ":~ 
mum gibi bu. d~ ~ 

b .. 01 ı •e 
ritten ırı " 1 g• 
mum gibi ya~l~!i tıJt 

b'rısı.. ·ııe 
çalarından 1

, uıe'1 ~~ 
İlk aydınlıtc. ese 

"kl ' ı' ten sonra durdu. bakındı ve 1 dıi10 

- Artık adamakıllı ah- rüklenerek ,81b1~ı; dıl t 

Y d · 1 rı ' 51 
mak olmuşum? Kaplanın er e ız e _p.r~' 
adamlarının sigara içmemeleri 
0000000000~ ııııJ 
Yugoslavyada Bu toP ii~l 
şimedif~rcilik çok ~··~:Ç 

Belgrad 26 (Ozezl)-Yedi Belgrad ı:ııe"s ,ıı,_. 
buçuk milyon dolara yaptırı· sinden çık::e f{0~0s~ 
lan Yojerevaç ·Kiçova hattı· lumata g ve çe ~-
nın üç milyon dolardan fazla goslavya 

1 
rın•" te tD 

h"k" dar 8 ş olmadığını iddia eden gate· u um sakre ~j 
1 h .. kA t' t k'd d' başınoa ı. ııd• ıı te er u ume ı en ı e ı- ki bak"'1 6 
l ca arı ·ctit· ,~ 

yor ar. teeyyüd et?'~"'/e ıJ 

Milyoner 
Dilene· 

Taymis nehri kıyılarında 

bir dilençi tevkif edildi. Üs
tüuü aradılar. 500 İngiliz li· 
rası çıktı. Bunun üzerine di
lencinin hüviyeti tahkik e
dildi. Polonyalı bir milyoner 
olduğu anlaşıldı. Bu adam, 
krzını evlendirdiği gün orta
dan kaybolıyor. Kilisede di
ni merasim yapılırken evine 
donüyor, dilenci kıyafetine 
giriyor, kilisenin kapısına 
geliyor. Onu tanıyamıyorlar. 
Ondan sonra bu adam Lon· 
draya geliyor ve dilenciliğin
de devam ediyor. 

Acaba deli mi? Yoksa bu· 
nak mı?. 

mada barıcı l 
bulunacaktır· t' j~ ı 
Çocu1' •,~~ 

1:e ~ 
ları ., ço'~ Jl 

dıı '"'~ J Moskova 1'eı e e<' 
terbiyesi ~~;ııoe ~ t~ 
Yetler birlıg ); tıf ~. 

0cıl de«' 
ze yakın ç t1erill oS' 
sahne ıııa1'e ıı fo~it 
ve kuklalat~1'eb ıı~'~ 
dan pıilre ae'f'ıt lY 

t r "' ıı• t' açılmış 1 • jst• 
. Gör' . tısı . .ı1 

kıstan, 'f at9rıs" tır. 
Kırım, . ço'ıı ·ş , 
yerlerd~kı 1' et"';et 6~ 
nın işt~raso~Yet tef~ı) 
bu sergı, s•"'t .,.el'# 
çocuk)arll' beııı"'1 ~t' 

.1 e ıt'e 
verı eP z;ster 
vecihle g 
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Elha:n~*;Tcl.***::;~ .... '°'1(<ııa ... .ııcr... 
~ _ idaresinde Milli Kütôphane sin~m~!3 ~ « 0 emal OD J 
1( y » ~ Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 
~ •rın matinelerden itibaren iki büyük film birden oo fC hastalıklar mütehassısı 

11 . 1 - Maskeli Bal~ : ~ Basmahane istasyonu karşısında~i Dibek sokak baş•n· 

! RI~tnsalsız, zengin ve muhteşem MASKELi BALOLA- -M da 30 sayılı ev ve muayenehanesınde sabab saat 8 den 
tel .çı.lgınhklarla dolu bütün gizli sırları, Karnaval ge- ~ akşam saat 6 ya kadar hastalarım kabul eder >f• 
ru erının macera ve meraklı sevdalarını en ince tefer- ~ ~ Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelt:;n sau 

1(~ atına kadar tesbit eden ve cidden görülmeğe şayan .. tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta .. ' 

bir sanat harikası. « lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene ~ j 
~ Oynıyanlar: Gustav Froehlıch ve Lyda Barrova ~ f( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 Z 
~ 2 - 13 Numaralı Casus ~ ~:ıc:ıı::1At:ıc :ı:qc :ııı::ıcı~ :ıc :ıc --·--M 

AY~~~R:Y COOPER ve MARR!ON DAVİS ~ Yerli Türk sanayi mamulatı 

.Fevkalade eğlenceli canlı resin1ler ~ LJ l d lya 
Pıatler: Hususi35, Balkon 25, Salon 20 » fl QS S n Q 
Seanslara Dikkat: )fı 

~ 3.30 da Maskeli balJ 5 de 13 numaralı casus >+ 
~ 6,30 da " " 8 de u 11 11 )+ 
~ 9,30 da " " ~ 
j( il C~martesi ve Pazar günleri 2 de 13 No. lu C. SU. )ft 
~~aşlar. * 

ECZACI BAŞI S. FERiT 

Y AGS Z TUVALET KREMi 

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

M. Depo S. erit Şifa eczanesi 
D~~~~~li~~~~~ 
unyanın geceler fgüneşi _çok:dayanaklı 

Türk topraklarında yetişen Çavdar sazmdan yapılan ve 
yüzlerce rençber ve sanarkarımızın • yetiştirdiği yerli milli 
Türk sanayi mamulatı hasır sandalyalara rağbet etmek mem
leketine ve Türk işçisine ve sanatkarına yardım ve hizmet 
etmek demektir. Bunun için pantolon yırtmaz serbest rahat 
ve on seneye garanti hasır sandalyelere rağbet ediniz. 

Toptan ve perakende satış İsmetpaşa Bulvar Zi~et garaj içenler bilirler 
karşısında sandalyacı Muız. Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

~~~~~ ~ı~~~~~ daimi surette korunn1asını temin edecek anca 

ııı lzmir Y_"" ı . e . ~ucatı 1 Yüksel Kabadavı ve Billur 1 Turk A. Sırkelının 1 t 

~~:~:PiraUı yeni lambaları ve en sağlam telefon ve elektrik Zar• f ~ ~:ı Bisiklet 
ia'k:ı11 .saman A zı•ffer ticarethanesinde u Ve Ucuzdur ~ ~·lPetro ~1aks Fener masa ve tavan lamha]arı 

esınde • bulunnr. ~ _ r • • • ., t!J Moto~iklet _bisiklet .~ ~~amofon ve plak mağazamda 

Z 
---- ---iiiiıııiiiiiİİİİİİİİİİiıiiiiiiiiii ... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİııİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ~ Satış yeı leı ı 1 r•J her şeyı taksıtle alabılırsınız. 

engl•n kı•şesı• il' Bhinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. ~ ;:.:88~g'~~::~:Sl 88~~33.:sı(t 
~ Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu ~" rf optan ve perakende sa ış yen 
~~ ~ ~~ r;. ~~ ~,~,~~~~~ BaJcılar caddesi No. 156 ızmir 

Türk Hava Kurumu 

z İ. Na On 
~lş~~it . olmak. istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
\>e h ) ınden bır bilet almız. Bu suretle hem yurdunuza 
koıa;Jk de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
&İtJe b· olmak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak
ttnı .. ılet satılır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 

exe karar vermiştir. 
dres: Hükumet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 
~ ZENGiN KIŞESI 

1 .. 1\'Iuh;sebe Mutahassısı 
ıcaret -1 . . d 1 llıış b· a emımız e tanın- htilafh hesabları hal ve 

aı81 hır nıuhasebe mutahas· hususi ders kabul eder taş· 
niıı ih~~ hangi bir müessese· rada oturanlara muhabere 
•tb 'Y•cına uyğun muha- usulü ile ders veıir. 

l'~ teşkilatı yapar. 
ıca HALKIN SESİ Gazetesin· larınıo re .. t ve kazanç kanun-
.. er de muhasebe mutahassısı bitan o 0 re defter tutar ve 

besa~ıo tanzim eder. Karışık adresine mektubla müracaat. 
~· düzeltir. Defa - 15 

llereketli senenin m~sulünü 
topJıyacak rençberlerimize 
n MÜJDELER 

eeevo~t Sovyet Rusyanın çiftçiliğe ait en mükemmel alat ve 
\>e b a \ ziraiyesini en ucuz ve elverişli fiatlerle sattığımızı 
larııııu~~r~an alanların çok memnun ve müteşekkır kaldık· 

Sat uyuk bir emniyetle sayın halkımıza ilan ederiz. 
ış mahalli: Gazi bulvarı 18 numarada Hikmet Besim 
~ ve Mustafa Yumelaki evladJarı ticarethanesi 

ştklıö- 'el 
. ~ı, ı aresi, sağlanılığı ile 

Sız 1 ınemnun edecek ancak 
Aleşhur 

OPTİMUS 
~~~kalı fenerlerdir 
kılı J 1 

:odel fener, masa, duvar ve as
anı aları geldi. Satıcılar için istifa· 

DEP.osu ~el! yeni fiatler. 

iz · · 
tn tnır, ikinci .Kordon, Sa-
··•an · k . ıs elesı 55- 3, Ağa Zade 

Hüseyin Hüsnü 

Necib 
SAD 

---------·---------------t 
Aydınlılar Okusun 

Reklam değil bir hakikat 
Bakkaliye ve mısırcıhğa ait ihtiyaçlarınızı en ucu 

lpazarlıksız aldanmadan ala· cağını1. yer: 
Aydın: Gazi Bulvarı No. 20 Bakkal Hüsnü Tükel v 

oğlu Hilmi Tüke) ticarethanesidir. 
Bir tecrübe bin şey öğretir bir tecrübe ediniz ... 

~~riaSrel~~BUEmSEas •• 

~ TA yy ARE: TE\i~?N 
E Sayğılı seyircilerinden gördüğu büyük rağbete güçük i bir mukabele olmak üzere fiatlarında yüzde elli tenzi E )at yapmıştır. Bugünden itibaren her gün ve her seans 
{!2 ta fiatlar: 

115-20-30 kııru 
~ 
E Bu~ tenzilata rağmen bu hafta iki şaheser flim hirden m-. 1 - Ben seninim 
~ Brigette Helmin çok yüksek ve derin bir aşk mace· 
§ rasını gösteren şaheseri. 

~ - '2 - Sözde karım 
~ ti Anna Bella ve Jan Murat tarafından temsil edilen 
~~nezih bir komedi. 
~ _!.yrıca: Ankara Türkkuşu faaliyetleri ve umumi spor 
~ kongresi intibalar 
~ [;~ • MıKİ MAVZ (canh karıkatörler) 
~ ,_ __ SEANSLA~ 
S 1 • 16 - 19,40 Sözde karıml 
i-- ~ 17,30 - 21,15 Ben seninim 
~ Cumartesi, Pazar günleri 14 de Ben seninim ile başlar. 
~EESEE~~~- •• 
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Balıkesir 
l\luhteliti geliyor 

Önümüzdeki Pazar günü 
İzmir muhteliti lstanbulla 
yapacağı musabakalara ha
zırlık olmak üzere Balıkesir 
muhtelit takımıyle Alsancak 
stadyomunda bir hazırlık 
musabakası yapacaktır. 

~ağlarda hastalık 
lzmir civarındaki bağların 

bazılarında tek tük Pronos· 
poros hastalığı görülüyor. 
Ba~cılarımız enstitüden ucuz 
ve kolay bir ilaç tavsiyesini 
bekliyorlar. 

İşçi birliklerinin 
Yardımı 

C.H.P. esnaf ve işçi ku· 
rumları birliği geçen sene 
üyelerine her ay azami 700-
800 lira arasında yardımda 
bulunmakta idi. Yeni yardım 
nizamnamesine göre yardım 

tahsisatı artılmıı olduğu için 
aylık yardım tutarı 1800 li
rayı bulmaktadır. 

Feci bir kaza 
Evvelki gün saat 18.10 da 

Devlet Demiryolları Yedinci 
ltletme Küfettişliği idaresin· 
cleki Mayışlar istasyonundan 
Manisaya doğru geçen ve 
lzmire gelen 624 numaralı 
otoray bir köylüyü çiğneye
rek öldürmüştür. Tahkikata 
göre, ölen köylü Harmandalı 
köyü halkından Zeynel adın
da biridir. Kayışlar istasyonu 
alhndaki demir köprü üze· 
rinde yatmakta idi. 

Defterdar muavinliği 
Şehrimizde yeni tesis edi

len defterdar muavinliğine 
Aydın defterdarı bay Nafi· 
zin tayin edildiği memnuni· 
yetle haber alınmiştır. l Ken· 
diaine yeni vazifesinde mu
vaffakiyetler temenni ederiz. 

Bay Şükrü 
Şehrimiz kambiyo murak

kibinin vazifeside gösterdiği 
gayret ve istikametten dolayı 
finans bakanlığından beşinci 
defa olarak takdir edildiğini 
sevinçle öğrendik. Biz de bu 
değerli memurumuzu kutlu· 
larız. 

Siyasal durum 
- Baştarafı 1 incide -

fiSyle devam etmiştir: 
- Şahsi kanaatime göre 
oıt milletlerin mümessilleri 
,asıra mütekabil ziyaretler· 

Je bulunmaktadırlar. Bunun 
e kadar faydalı olduğunu 

bkdir edenlerin başında Tür· 
ıriye hariciye vekili Tevfik 
Bştü Aras bulunmaktadır. 
ransavı iyi tanıyan, Fransız 

~rkinile müteaddid temas-
larda bulunmuş olan doktor 
.üştü Arasın seyaha tlarından 
lzami faydalıçıkacağı muhak· 
kaktır. 

Bu itibarla, yakında Fran· 
z Hariciye Nezaretine ge· 

leceği söylenen ve Türkiyeyi 
baaıyan, Türkiyede dostları 
lalunan M. Heryonun da 
memleketimize gelib burada 
~pılan işleri görmesi ve 

tloklarını teceid etmesi 
r halde faydalı olur. 

(Halkın SHl f 

Italya Avrupayı Tehdid Ediyor 
----------------------.. 00••~----------------~--

/ ngi lt ere ita/yaya karşı 
cok sert bulunmaktadır 
' 
Italva Hükumetinin lngiltere hükumetine 

yaptığı tekliflerde neler söylüyor ? 
Londra 26 (A.A)- Siyasi 1 görüldüğü ve Almanyanın 0İTAL YANIN İNGİL TEREYE 

mahafil hali hazırda Büyük ltalyaya her ne suretle olur- TEKLİFLERİ 
Britanya ile ecnebi devletler sa olsun yardımda bulun- Londra 26 (AA) - Havas 
ve bilhassa Fransa arasında ması ihtimali ortadan ajansından: Salahiyettar ma-
yapılmakta olan müzakere- kaldırdığı takdirde 2ecri ted· hafil İtalya sefiri Bay Gran-
lerin zecri tedbirlerin kal- birlerin şiddetlendirilmesini dinin geçenlerde hariciye 
dırılması ile beraber ayni derpiş edecektir. Bununla nezareti daimi sekreteri 
zamanda Milletler cemiyeti- beraber böyle bir cevabın Bay Van Sistart ile yapmış 
nin beka ve otoritesini mu- geleceğine pek ihtimal veril- olduğu görüşme esnasında 

hafaza etmedi. istihdaf ey- memekte ve İngiltere hüku· ona huzur ve emniyet bah· 
)emekte olduğunu beyan metinin zecri tedbirlerin ilğa· şedecek teminat vermiş ol· 
etmektedirler. sını düşünmek mecburiyetin· duğunu beyan etmektedirler. 

Dün öğleden sonra bay da kalacağı tahmin edilmek· Hatta bay Grandi aşağıdaki 
Eden ile Fransız sefiri bay tedir. iki nokta hakkında İngiltere 
Çorpin arasındaki görüşme· İT ALYA AVRUPAYI ile İtalya arasında müzake· 
nin mevzuu zecri tedbirler TEHDİD EDiYOR relere girişilmesi faydadan 
meselesi ile milletler cemi· Londra 26 (A.A) - Royter hali olmıyacağını açıkça söy· 

15 H l A R d !emiştir: . 
yetinin aziranda açı a- jansının oma an aldığı l _ ltalyanın Britanya 
cak olan imtihan devresi bir habere göre İtalyan siya· 

imparatorlnğunun hicbir kıs-
teşkil etmiştir. sal mahafiJleri İtalyanın zecri mını tehdid etmiyeceğine 

Siyasi mahafil İngiltere tedbirler kaldırılmadan önce dair bay Mussolininin bir 
hükumetinin takip ettiği hat· hiç bir Akdeniz paktına işti- vadını ihtiva edecek bir mu-
tıhareketi Haziran ayı baş- rak teşebbüsünde · bulunmı- ahedename imza edilmesi; 
lanğıcında yani Plom kabi- yacağını bildirmektedirler. 2 ~ İtalyanın diğer Ak-
nesinin hattıhareketi ile Al- Hatta İtalya milletler cemi· deniz devletlerile olan mua-
manyanın İngiliz sualnamesi- yeti kendisi aleyhindeki ted- hedelerini normal bir şekle 
ne verecegı cevap malum birleri idame ettikce her sokacak olan Akdeniz itilaf-
olduktan sonra tayin edece· türlü taahhüdünden de va· nameleri akdolunması. 
gini söylemektedir. Öğrenil· reste kalacaktır. Ve bununla Uğrenildiğine göre, bay 
diğine göre lngiltere hükô- beraber halya evvel emirde Grandi müzakerelere devam 
meti :Almanyaya verecegı İngiltere ve Fransa ile an· etmek üzere yakında bizzat 
cevap memnuniyete şayan laşmağı arzu etmektedir. bay Eden ile görüşecektir. 
0000000000000000000000000. 

Rusya A lman filosuna sal 
dıra bilmak için ön istiyor 

Londra 26 (A.A) - lngi- ı lafnamesi akdine hazır oldu· 
lizlerle Soviyetler arasında ğu hakkında Büyük Britan· 

nın yapması muhtemel inşa· 
atına mukabele etmesine 
müsaittir. Bu mahafil büyük 
Britanya, Fransa ve Ameri
kanın büyük Okyanosta men 

yapılmakta olan ilk deniz yaya teminat vermiştir. De· 
müzakerelerine dün öğleden niz mahafili Sovyet Rusya-
sonra Hariciye Nezaretinde nın evvelce kabulden imtina 
takrar ba~lanmıştır. etmiş olduğu bu tahdidatı featleri olamasına ve Japon· 

yanın müstenkif kalmasına 
rağmen Londra muahedena
mesini imzalamış olduklarını 
ehemmiyetle kaydetmekte
dirler. 

lngiltere Delegasyonu Ha- nihayet kabul edeceği mü· 
riciye erkanından B. Caraigi talaasında bulunmaktadırlar. 
ve B. Holman ile Amiralbk Çünkü zikri geçen muahe-
mümessıli bahriye albayı dede münderic hususi bir 
Filipden müteşekkil idi. Sov- madde kendisinin Japonya· 
yet Delegasyonu da Sovyet 00-----------
elçisi bay Maiski ile sefaret 
ateşenavalinden mürekkeb 
bulunuyordu. 

Londranın deniz muhafili 
müzakeratın neticesi hakkın· 
da nikbinlik göstermektedir· 
ler. Bu mahafiJ Sovyetlerin 
Baltık denizinde Alman fi
losuna müsavi bir filoya sa
hip olmak şeklindeki talebin 
Almanyayı deniz itilafname
lerini feshetmek yoluna sev· 
kedemiyeceğini çünkü Rus· 
yanın·yapacağı inşaatin uzun 
müddet Almanya için bir 
tehlike teşkil edemiyeceğini 
beyan etmektedirler. 

Öğrenildeğine göre Alman
ya hükumeti Sovyet ~usya
nın üç devlet muahedesinde 
münderiç ve gemi tiplerine 
aid tahdidatı kabul etmesi 
şartile bu kabil tahdidatı 
ihtiva edecek bir deniz iti-

Siyah eömlekliler ve faşistler 
arasında çarpışma 

Londra 26 (A.A)- Oksforda lngiliz siyah gömleklilerinin 
bir toplantısında bir çarpışma olmuş, bazı talebe faşist ta-
lebeye iskemle ve saire atmışlar ve bilahare bunların üze
rine hücuma kalkmışlardır. Üç siyah gömlekli yaralanmış 
iki talebe tevkif olunmuştur. 

İngilterete askeri hazırlıklar 
Londra 26 (A.A) - Deyli Harladın bildirdiğine ğöre 

lngiliz hükumeti yakın zamanda bir müdafaa milli kuvveti 

teşkil edecektir. Cebhclerde çarpışmış olanlar bu suretle 
İngilterenin müdafaasına yardım edebileceklerdir. Harbiye 
bakanlığı bu milli müdafaa kuvvetini iki senedenberi mev
cud olan kıralhk müdafaa teşkilatini genişleterek v cı cuda 
getirecektir. 

Somali ve Eritre umumi valisi 
lstanbul 27 (Özel) - General Kuçoni Eritre ve General 

Santeni Somalı valisi oldular. General Graztsyani Hidiv 
vekili tayin edildi. 

Filozofun 
Köşe~i 

-Baştarafı 1 inci sayfada
zovaflarından teşkil edilmiş 
ve Manisadan gelen Kayıhan 
taburu babı seraskeri emrine 
verilmiştir. Bu hareketten 
mabeyinci Aydınlı Hacı Ali 
paşa çok müteessir olmuş ve 
memleketi canibine giderek 
Kızılkeçili aşiretinden Aya
surat nahiyeli Çakırcalı Meh· 
med ile görüştüğü cümlei 
istihbaratımızdandır. 

Zati şahanenin ( hal ) 
edilmek tehlikesinden kor· 
karak Türkten gayri unsur
lara zimamı idareyi tevdi 
etmesi Rumelideki anasırın 
yüz bulmasına ve ikide bir 
isyanlar tertib etmelerine saik 
olmuş ve üç vilayetin müfet
tişliğini Midillili Paşalı oğul

larından Hüsehin Hilmi pa
şa gönderilmiştir. 

Tatar Şakir paşanın iş
kodra isyanını teskin ede
meyişi hep bu yüzdendir. 
Düyunu umumiye ve banka
larda ve nafıa işlerinde gö
rlen suiistimaller.. Devletin 
bünyesini sarsmaktadır. Son 
günlerde Aandoluda yapılan 
mezalini. Fırsat bekliyen bu 

anasırın gizli şebekeleri vasıta· 
sile yaptırılmaktadır. Adliye 

nazırı Abdurrahman paşa, müs 
tekim bir Türk ise de kabi
nede yalnız kalmakta ve et
liye sütlüye karışmamaktadır. 
Allah encamımızı hayır eyle
sin amin!) O devrin serame
danından bulunan Baha be· 
yin notlarından birini şura
cığa kaydile iktifa ediyorum. 

Bugünkü neslin dünü bil· 
mesi, bugünü anlaması için 
faydalıdır. 

Şark Filozofu 
HiDAYET KEŞFi --·-.. ·----

Menemen 
Mezbahası 

Menemen 25 (A,A) - Bu 
gün urayca yapılması mukar
rer mezbaha binasının temel 
atma töreni davetliler ve 
halk huzurunda şarbayın bir 
söylevi ile yapılmıştır. Bina 
müteahhide ihale edilmiş o· 
lup iki ay sonra teslim alı
nacaktır. 

•••• --+ 

Saracoilo 
Şükrü i~ahat 

Verdi 
Sonu 4 üncüde -: clt 

ğilse kusur sadece ıekl:or 
değil vaziyetlerinde ve 
yesini teşkil eden unsurlar 
dadır. 

T . d . ki bel 
eme~nı .e erı~ aba 

gün zafıyetlerı bıraz d .. 
takviyet bularak bizzat kell,ı 
disini bekliyen tarihi vaıif~ 
ifa edebilecek bir bal:ı.,.. 
an evvel vasıl olsun. Y ili" 
büyük meclisiniz pekali .. b'al 
ler ki biz henüz tekiJllkl 
devresi geçiren bir mablD 
kat'i raptı ümit etmif fe 
bütün akibetleri orad" 
bekliyen bir millet ve bOk~ 
met değiliz. 

" Bravo sesleri alkışlar " 
- Kendi tedbirimizi bir ti" 

raftan kendimiz ahyoruı,; 
ğer taraftan insanı ve bll bil 
bir makinenin teessüs ede el• 
mesı için elimizden g 
digv i kadar yardım edİ' 

d. "'dJ 
yoruz buradan söyle ıfl , 
sözler Büyük Meclisin o yat. 
dımlarından birisi teJaklıİ 
edilmek lazım gelir. '1 BrafO 
sesleri, alkışlar. ,, 

Vekilin ve dış işleri btıd• 
çesi 3195790 lira olarak k•" 
bul edilmiştir. 

Hazine 
Tahvilleri 

İstanbul 26 (Özel)- CUIP" 
b•" huriyet Merkez Bankası , 

zine tahvillerini Pazartetl 
gününden itibaren ödemei" 
başlıyacaktır. 

Ne~aşinin 
Tacı Ve Kılıd 

İstanbul 27 (Özel)- Nec'" 
şinin sarayında bulunan P~ 
kıymetli tacı ile kılıcıo~ 
Portsaidden Romaya g6t8 
rülmek üzere geçirildiği 1'•' 
hireden bildiriliyor. ---oo---
Bulgaristan 
Balkan antantına 
neden girmedi ? 

... dİf 
Sofya 26 (Özel) - IY• 

Boğazlar gazetesinde sabık Harid1' 
• nazırı Y orofun mühim bit 

Ve ltaJya makalesi okundu. Yorof bd 
İstanbul 27 (Özel) _ Ha- makalesinde Bulgaristaoı' 

ziranın 22 inci günü konu-· Balkan antantına ne için :::; 
şulacak olan Boğaz tezimize mediğini yazıyor ve ezcil 
ıtalyanın hiçbir itirazda bu- diyor ki : Balkan ittifakJlll 
lunmıyacağı Romadan bildi· imza etmediği için Bulgar; 
riliyor. tan muaheze edilemez. S ---oo garistan bunu fena bir fikitl' 

İngiltere ile yapmadı. Fakat Balkan i~" 
fakı imza edilirken Bulgaril" 

Ticaret tanda dahili gizli ihtilali" 
hazırlanıyordu, bükfımet d•" 

Muahedemiz hili bir meşğuliyet karşısıO~ 
lstanbul 17 ( Özel) - İn- bulunuyordu. Bugün ise S , 

giltere ile olan ticari işleri· garistan bütün Balkan hü1'6 

mizi genişletmek üzere bi· metleri ile hususi suretti 
zimle "anlaşmak için sekiz anlaşmış olduğundan ~e~~ 
kişilik bir İngiliz heyeti gel- ayni maksadı temin etJP" 
miş ve Ankaraya gitmiştir. demektir. 

~----~~~~••ao+.~-~-~---

. Yüz binlerce ağaç yandı . , 
Istanbul 27 (Özel) - Akşamki radyolara göre Amerılı' 

da birçok ormanlar ateş almış, yüz binlerce ağaç yanmıttd' 
İtfaiyeden 12 kişi yaralanmıştır. 

ENGiN OLMAK ıs·rERSENIZ PiYANGO 
BILETLERINıZI MUTLAKA ( SAADET KİŞESI ) nden alınız iSABET EDEN iKRAMiYELERi 

DERHAL TEDiYE EDER 
Çorakkapı No. 354 

1 Hasan Tahsin Tel. 549 


