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Zecri Tedh1irler Azaltılıyor 
~--~~~---~ .. ~~~~-~---~~ 

ltalyaya karşı olan hattı 
hareket değişiyor 
----------- .. oo .. -----------

Almanyanın Komadaki elçisinin Musolini ile 
ı?Örüşmesi Loncra ve Pariste endişe uyandırdı 

Londra 28 (A.A) - Siyasi ı edilmesi lüzum olduğu mü- , kar mahafilin İtalyaya kerşı 
mabafil zetri tedbirlerin talaasında bulunmaktadırlar. daha haşin bir hattıhareket 
mali olanlarının muhafaza Çünkü Bay Mussolini Habe- kabul etmiş olduklarım öğ-

., ,_...._ şistanda teşkilat vücuda ge- renmiştir. 

8a}'IDd1rJ1k tirmek ve memleketin meç- ATEŞ İÇİN İÇN YANIYOR 
• hul mıntakalarını meydana İstanbul 29 (Özel) - Al-
Jşlerimİz çıkarmak proğramını tatbik manyanın Romadaki elçiliğin· 

K t d için lngiltere veya Fransadan de bay Mussolini ile uzun 
amu ay a bir istikraz akdetmek mec- uzadıya gizli görüşmesi ve 

buriyetine katlanacaktır. bu görüşmenin mahiyetinin 
Roma hükumeti üzerinde elan gizli tutulması Paris ve 

yapılabilecek yegane tazyık Londrada endişe ile karşılan-
mali zecri tedbirlerdir. Eko- mıştır. Meselenin mahiyeti 
nomik tedbirleriyle bazı dev- belli!olmamHkla beraber Ren-
letlerin ve bilhassa Cenubi de devam eden hazırlıklar· 
Amerika cumhuriyetlerinin 
zecri tedbirleri tatbikten vaz 
geçmelrinin ehemmiyeti ikinci 
derecededir. .. 

Diğer taraftan Filistindeki 
karkaşalık dolayısile İtalyan 
imparayalizmin gayeleri hak- , 
kındaki endişeleri mahafaza-

dan, belgradı ziyaret eden 
bay Bekin muvaffak olup ol
mıyacağmdan ve Avusturya 
meselesinden bahis olundu
ğunu ve hatta bu görüşmenin 
bir anlaşmaya mukaddeme 
olabileceğini zannedenler de 
vardır. 

--~--'-------~----oo -----------~--~~ 
ANKETE DEVAM EDiYORUZ 

Nafıa Vekili Bay Ali 
Çetinkaya memlekette yapı
lan bayındırlık itlerinin Öneııı 
lilertni saydı. Demiryolları- y &Şamak İÇİD yaşatmak lazım 
mızın üç yalda Erzuruma va- -----------c::::::::ı ---------
racağını, Malataya birleşme · Şehirde yangv'Indan kurtulmus bir evin. peri-
hattın bu yıl içinde bitece- • 
ğini, dün ilk lokomotifin şanlığı ve dağınıklığı var 
Burdura girdiğini, Antalyaya Yıldız hancısı Sakip beyin takım cıhz kalemden çıkan 
kadar olan hattın ipşasına evvelki günkü tazallum ve ve en cahil kariler terafın-
devam olunacağını, Trabzon beyanatini de çok manalı dan bile teessüflerle karşila-
ve Ereğli limanlarının inşası 

buldum. Yaş ve kuru sebze nan yazılara benzemez. Sa-
için müzakereler devam etti-
ğini, Şark demiryollarını da ve meyva komisyonculuğuyla kib bey aynizamanda iyi dü-
Devlete mal etmek için gö- meşğul olan hu \'atandaıı şünür ve hakikattan mütees-
rüşmelerin başlamak üzere pek ya1<ından tanırım. Vata- sir olabilecekleri asli düşün-
olduğunu, Trakyaya yapılan nın selamet ve saadeti uğ- mez tok sözlü bir vatandaş 
yollardan başka daha 350 runda iyi çalışmış olduğu yavrusudur. 
kllometroluk yol lazım oldu- gibi ticari mesleki memleke- Zaten, ortada halli müşkül 
ğunu söyledi ve alkışlandı. tin iktisadi vaziyetini bütün hiç bir iddia yoktur. Benim 

sebeblerile kavramağa mü- de, onun da fikirlerimiz, 

~tıc --~~ ARASINDA ••• ! 
sait bulunduğundan yana ya- ancak, hükfımetimizle mille-
kıla izah ettiği noktalar bir - Sonu 4 üncüde -

~ P.tubarriri: Şark Filozofu HIDA YET "'KEŞFi 
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İsmet 
İnönünün 
Mühim sözleri 

İstanbul 28 (Özel) - Büd
ce müzakeresi başbakan is
met f nönü Kamutay da beya
natta bulunurken ezcümle 
demiştir ki: 

- Memleketin müdafaası 
mes'elesine çok ehemmiyet 
veriyoruz ve buna mecburuz. 
Yurdun müdafaası işlerinde 
muvaffakiyetle yürüyoruz. 

- Dostluklarımız da dai
ma karşılıklı itimat istiyoruz. 
Demiş ve kollektif emniyet
ten bahisle Türk milletinin 
kendisine güvenmekle bera
ber dostlarile sıkı bağlılığını 
anlatmış ileride Türk mille
tinin nasıl şahlandığını bü
tün beşeriyetin göreeeğini 

bildirmiş . 
- Türk milletinin irade

sının başarmıyacağı bir iş 

tasavvur etmiyorum. Sözleri
ni alkışlar arasında söylemiş
tir. 

Başbakaımnız sözlerini bi· 
tirirken: 

- Dünya siyaseti karıı
smda hükumet hertürlü ted
birleri en ince teferrüatma 
kadar almışt ır, ve alıyor. 
Vatandaşlar işlerine huzur 
ve emniyet içinde devam 
edebilirler. Hükumetimiz, 
yeni bulunduğumuz hadise
ler içinde de daima muvaf
fakıyetle yolunda devam ede 
cektiı. 
Demiş ve sürekli bir şe

kilde alkışlanmıştır. 

NE CANA VARLIK f 

Kaplan bile bu 
kadar vahşi 
değildir! 

Şikagoda çirkin fakat zen· 
gin bir kadın kendisini alda
tan kocasından intikam al
mak hevesine düşmüştür. 

Konfiyor ismindeki bu ka
dın para ile tuttuğu adamlar 
vasıtasile kocasının her gün· 
kü hayatı hakkmda en kü
çük teferruatına kadar ma
lumat alıyormuş. Kadın, ge
ne bu adamları vasıtasile 
kocasının metresi ile bulu
şacağı bir gazinoya daha ev
velden gitmiş.. ve gazinonun 
bir köşesine sinerek kocası
nı beklemeğe başlamışbr. 

Biraz sonra kocası yanın
da muhteşem metresi olduğu 
halde gazinoya gelmiştir. 
Süslü bir masaya oturmuşlar. 
Yemişler içmişler .. En zevkli 
bir anda Konfiyor birdenbire 
kocasının üzerine atılmııtır. 
Amerikalı karşısında karısını 
görünce apışıp kalmıştır. 

Gözleri intikam bırsile 
büyüyen kadın elinde tuttu

- Sonu 4 üncüde -
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HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------0000 
Ordu.uıuz va~if esini 

ifaya hazırdı~. 
lt-.ıl illi Müdafaa bakanı bütçe müzakeresi esnasında, 
111.MJI milletin iradesinin tecelli ettiği millet kürsüsünde 
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Ve yine bir işçi ustabaşı
nın veya paratronun keyif 
ve arzusna göre, gece veya 
gündüz istedikleri surette 
vakıtlı vakıtsız köle gibi 
çalişmak istemediği için 
koğulmuştur. Şimdi bu 
adamcağız derdini kime an
latsın ve kimden iş dilensin?. 

Daha bir çok zeka ve sai
lerinin haklarını kaybeden 
ve bu yüzden içtimai tahav
vüller ve karışıklıklara düşen 

- Arkası 4 üncüde -

Son yağmurlar Fransada bir çok su taşmalarına ve feye· 
zanlara sebeb olmuştur. YUkarıdaki resim su baskını neti
cesinde yıkılan bir köprüyü görmektedir. 

dirdir. ,, 
Diyor. Ve şiddetle alkışlaıvyor .. 
Milli Müdafaa bakanmm bu sözü, ve Türkiyenin milJet 

vekillerinin bu candan alkışını bü .ün dünya alaka ile din
liyecektir. 

Türkü istiklale, cumuriyete, bugünlere ve dünyanın şu en 
karışık ve en buhranla zamanında kendisine karşı olan bit
mez tükenmez itimadımızı bir kere daha tazelediğimiz or· 
duya bin minnet, bin şükran ... 

Halk böyle haykırıyor .. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
- - . . . , . . . . .. - .. ' 
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İhtiyar aşıkın genç sevgilisi i]k takibde 

cürmü meşhuda uğradı 
Bunların şüpheli bir ran· 

devüleri olduğunu hemen 
anladım; böyle olmasa, buka
dar ihtiyatlı harekete lüzum 
görmiyecekleri aşikardı f 

Bu suretle bir müddet 
daha ilerledikten sonra, avu
kut bir garaj önünde durdu; 
burada hususi markayı havi 
ir otomobile bindi. Bir müd
det yavaş ilerledi. Bayanda 
yoluna devam ediyordu. 

Nihayet tenha bir yerde 
otomobili durdu; ihtiyar bay 
direktörün sevdiği de bu 
otomobilde yer aldı; perde
ler çekildi ve otomobil sür'
atle harekete başladı. 

Bereket versin ki bu sıra
bir taksi geçiyordu, hemen 
durduruverdim; şoföre: 

- Şu önde giden hususi 
otomobili uzaktan takib ede
ceğiz. Saat ücretini iki misli 
vereceğim ! Dedim. 

-8-
Kibarane Bir Zevk ... 

İki genç sevdahyı taşıyan 
hususi otomobil, şehrin bir 
çok sokaklarından geçtikten 
sonra, artık kırlara yaklaştı. 

Ben de taksi ile onları 
takib - ediyordum. Şoförüm 
bu gibi takib işlerinde büyük 
bir maharet sahibi götünü
yordu. Herif, mevcudiyetini 
hissettirmcdikten başka önün
deki otomobili de gözden 
kaybetmiyordu. 

İlk günde, bay direktöre 
mühim haberler vereceğimi 
anhyordum. Bay direktörün 
sevdiği kadın, hiç şüphesiz 
bu genç avukatın metresi idi! 

Şehirden çıktığımız zaman 
tutulan yolun neresi olduğu
nu hemen anladım. Genç 
aşıklar, bilhassa bu mevs!m· 
de tenha olan civar ağaçlık 
ve suluk yerlerden birisine 
gidiyorlar ve orada belkide 
bir yuva kiralamışlardı ! 

Vakıa, ben böyle bir yere 

gitmiş değildim. 

Fakat bazı arkadaşlardan 
duyardım. Buradaki iki üç 
kahve kibar muhiteJmensup 
aşıkların randevö yeri imiş. 
Bugün bunu gözümle gör
düm ve inandım. 

Mevki ·nemelizım yerini, 
ismini söylemem· ağaçlık ve 
suluk bir yerdi. İki üç dane 
baraka vardl. Bunlara gazino 
ismi verilirmiş. Allah gazino 
eylesin.. Birer ahır demek 
daha münasip.. İki gönül bir 
olduktun sonra, samanlık 
seyranlık olurmüş! derler. 
işte bu cok doğru idi. 

Onlar birinci barakaya in
diler. Gazino sahibi denilen 
adam, otomobil sesine he
men koştu ve misafirlerini 
çok büyük hürmetle karşı
ladı ve onları yalnız bıraka
rak gitti. 

Ben de uzaktan otomo
bilden indim, ikinci baraka
ya gittim; baraka sahibi ile 
anlaştım. Bir randevüm oldu
ğunu söyliyerek bu gün için 
barakası bana kiralamasını 
teklif ettim. Uzlaşmak güç 
olmadı. 

Barakaya girdim. Bir pen-
çerenin kenanndan aşıkları 
seyre başladım. 

Neler oldu?. Neler yaptı· 
lar?. Bunları burada anlat
mağa lüzumu yok. 

Yalnız şunu söyliyebilirim : 
Bizim bay direktörün çıldı
rasiye sevdiği bu kadında 
bu genç avukatı çıldırasiye 
seviyordu. 

Bay direktöre bu kadının 
gösterdiği sahte muhabbeti, 
genç avukatta bu kadına 
aynen gösteriyordu. Okadar 
ki, genç avukatın iki hara
retli puse arasında söylediği 
bir iki söze, genç bayanın 
iki büyük bankunot vermekle 
mukabele ettığini de gör· 
düm. 

( Arkası var) 

Renkli taştan 
Sovyet 
Haritası 

Moskovada Teşrinievvel 
ihtilalinin 20 inci yıldönümü 
için hazırlanan büyük sergi
nin en mühim eserlerinden 
birini, renkli ve \cıymetıi taş-
lardan yapılmış 20 metre 
murabbaı bir Sovyetler Bir
liği haritası teşkil edecektir. 
Bu harita için, Ural, Pamir, 
Sibirya ve sair yerlerdeki 
renkli taşlar kullanılacak ve 
harita bu kırmetli taşların 
mozayık halinde birbirlerine 
bitiştirilmelerinden meydana 
gelecektir. Haritadın yapıl
masına şimdiden başlanmış
tır. Moskova ve Lelingrad 
sanatkarlarından bir gurup, 
bu kıymetli haritada kuJla
nılacak işaretleri ve taşları 
tesbit etmekte 200 kadar 
iyi işçi de haritayı yapmak
tadır. Haritada 1937 yazında 
bitmiş olacaktır. 

Garbi Sibirya-
da oetrol 

Garbi Sibiryada Kuznets 
kömür madeni havzasının 
Barzas mıntakasında petrol 
bulunmuş ve bu suretle kö
mür ve demir madenleri zen· 
ginliklerine yeni bir madde 
daha ilave olunmuştur. 

Esasen bir kaç yıl evvel, 
Kuznets havzasının asfaltit 
ile dolu yarıklar bulunan şi· 
mal kısmında tabii mayi pet
rol mevcudiyeti ihtimali bir 
faraziye halinde ortaya atıl
mış ve Kuznets havzasının 

jeolojik bünyesinin Ameri
kanın en zengin petrol mın
takası olan Pensilvanya'ya 
pek ziyade benzemekte ol· 
ması, bu faraziyeye bir mis
li daha kuvvet vermiştir. 

Sovyet jeologları Sibirya
da petrol ararken bittabii 
bu mıntakaya bilhassa ehem
miyet vererek d~rin taharri
yata haf vurmuşlar ve niha
yet son günlerde Sibiryanın 
bu tayga arazisinde kıymetli 
mayii yer üstüne çıkarmağa 
muvaffak olmuşlardır. 

Yakın bir istikbalde bu 
mıntakada bütün endüstriel 
genişliği ile yeni bir petrol 
havzası kurulacaktır. 

............................. ................................................ 
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ı ı 
........................................ 0.. ............................... ... 

Türk hava 
Yolları 

ı Adisababa'dan tayyare ile ı mıyoruz. Fakat Lehistan mil-
Roma'ya hareket etmek üze- li müdafaasına uzak ve ya-
redir. Fakat bir de Türkiye- bancı havada uçmağı öğre-
den çıkarsanız, hele Alman- nen pilotlar yetiştiriyoruz!,. 
ya gibi kesif nüfuslu ve yük- Bu asırda havada görün-

900 bin kişi 
Sovyet 

Kaolıcalarında 
Bu yıl Soyyetler Birliği 

dahilindeki kaplıcalarda 900 
bin kişi bulunacaktır. 

Son yıUar içinde Kafkasya 
ve kırımda bulunan büyük 
kaplıcalar, mahsus derecede 
büyümüştür. Bu araaa, mese
la, Şimali Kafkasyadaki Kis
Javodsk kaplıcalarında yeni
den 40 sanatorium açılmıştır. 
Karadeniz sahilindeki Soçi'
de bir milyona yakın kükürt 
banyosu tesis olunmuş ve 
bu suretle kükürt banyosu 
miktarı, 1917' de mevcudun 
elli misline yükselmiştir. Sov
yetler birliğinin sahil bulun
duğu 10 deniz kıyılarınna 
ve ayni zamanda memleket 
dah!Iindeki dağlık ve orman
lık yerlerde 200 e yakın 
kaplıca şehr! ve 300'e yakın 
da kaplıca mahalli vardır. 

Belgradda 
Beyne]nıi]e] polis kon
gresine biz de iştirck 

ettik 
Belgrad 28 (Özel) - Bey

nelmilel polis kongresi için 
için dünyanın her tarafından 
davet edilen aza gelmeğe 
başlamışlardır. Almanya, Hol
landiya, Türkiye, Bulgaristan, 
Filistin, Çekoslovakya, Fran
sa, Estonya, hükumetleri gel
mişlerdir. Mevcud murahhas
lar yarın Saray Bosnaya gi
diyorlar. Ayın otuzuncu gü
nününü orada geçirecekler
dir. Oradan Spilte gemi ile 
gidecekler. Ancak Haziranın 
üçüncü günü zagrapta bulu
nacaklardır. Bundan sonra 
Liyopnan, oradan tayyareler
le Bilede geçeceklerdir. 

Karakolda 
Satış 

Eransanın eski mebusu 
Filiber Besson, hükümet ve 
rejim aleyhinde bir kitap 
çıkardı ve bizzat yollarda 
satmağa başladı. 

Eski mebusu dokuz ker
re tevkif ettiler. Elindeki ki
tapları aldılar, koyuverdiler. 

Geçen gün onuncu defa 
gene yakalandı. 

Karakoldan çıktıktan sonra 
etrafını saran gazetecilere: 

- Polislerimizden çok 
memnunum. Bana nazikane 
muamele ediyorlar. Bu sefer 
iki kitap ta karakolda mer
kez memuru ile komisere 
sattım, demişL. 

Iİ'4B uvvetli bir yolcu tay
UJI yaresinin koltukları 

üzerinde İsmet İnönü, muh
terem hanımı ve çocukları, 
sonra Bayınırhk Bakanı: Ga-

sek teknikli memleketlerde miyen ileri millet olur mu? K 
tayyarenin tramvaylaştığını Bilhassa Türkiye ki bir lucu ISa DaJğaJı 

iskelet/et 
- -Kuyus~ 

Yazan: MARSEL ALLEN - 4;/ 

İhtiyar Rud, oğlunun nişanhsını iskeletiet 
elinde çırpınırken gördü, fakat... b 

Fakat birkaç adım atar ı bir zamanda iki şişe ~ 
atmaz, karanlıklar içinde ol- içtiki halde hiçbir serse 
duğu yerde durmak mecbu- hissetmiyordu. addet 
riyetinde kaldı. Nihayet uzun bir 111 tı'' 

KoJağına büyük bir ıztırap dolaştıktan sonra, çarD ,; 
veya korku altında bulnan dairesinin gizli kapısı~ıo~ 
bir kadın sesi aksetti. duğu yere tekrar geld•· "' 

Bu kadın : ci defa olarak bu kot 
- Merhamet !. Merhamet! yere girdi. ·,d' 

Beni artık öldür; insan kıya- İşte bu ikinci ziyare:;,.t 
fetli canavar, beni deHrtmek de çıplak ayak izlerini 
için çalışma, fakat beni öl· mıştı. 

••• k rıdl' dür ! Diyordu. 
Ve, ihtiyar Rud, bu sesin 

oğlunun nişanlısı Klerin sesi 
olduğunu heman tanıdı. 

Klerin sesini duyunca Rud 
seslerin geldiği tarafa doğru 
yörüdü. Ancak otuz adım 
kadar atmış idi ki, çok müt
hiş bir manzara karşısında 
kaldı: 

Kler fosfor neşreden iske-
letlerin elinden kurtulmak 
için çirpınmakta idi. 

Parisin yeraltı inlerinin ka
ranlık ve sükünu içinde, Kle
rin ümitsiz feryatları, iskeletler 
kemiklerinin birbirine çarp
masrndan çıkan sesler garib 
ve korkwıç akisler husule 
getiriyordu. 

İhtiyar Rud biran için ye
rinde durdu, kaldı. Ne yapa
bilirdi? Ne yapmali idi ? 
Fakat bu hal altında geçiri
lecek bir dakikanın genç 
kızı çıldırtması mümkündü. 
Bunun için hemen kararını 
verdi; iki şarab şişesini silah 
gibi kullanarak ileri atıldı. 

Fakat, ani, çok ani bir 
hareketle hem iskeletler hem 
de Kler ortadan yok oldular! 

Ne olmuştu? Bunlar bu 
kadar az bir zamanda nere
ye kaçmışlardı? Daha doğru
su nasıl olub da gözden 
yok oluyorlardı? 

işin en garib ciheti, genç 
kızın feryatlarının da kesil
mesi idi. 

Nasıl bir cehennemdi bu
rası? . 

Bu karanlıklar cehenne-
minde şimdi derin bir sükut 
vardı; sadece kendi ayakla
rından çıkan sesi duyuyordu! 
Ve ayaklarının çıkardığı bu 
sesler, mevcudiyetini düşman 
larına bildirecekti. 

Bünun için kunduralarını 
çıkardı; kuvvet ve cesaret 
bulmak için şişelerden biri
sindeki şarabı içti. Ve bu 
suretle sessizce ilerlemeğe 

basladı! 

Tam bu sırada yu • 1~ bir takım ayak sesleri d~dif 
Bunun için acele ile 1.

0
, 

yerden gene aşağı f •~I 
mecburiyetinde kaldı. ,ıtlf' 
uzaklaşmadı; kapağıD 
da bekledi. . . 'f•~ 

Gelen Lüsyen ıd•· dol' 
ihtiyar gelenin oğlu ol 
nu bilmiyordu. . y~ 

Bir müddet bekled•· ~ 
rıda ayak seslerinin k ~ 
ğını ve uzun bir silkiit ~ 
olduğunu görünce, ~ 
açtı, başını çıkardı. Çd~ 
dairesinde insan . ol~ 
dair en küçük bir!' ~ 
di. Oğlunun da bır •b' 1. 
kendisinin yaptığı gı / ~ 
menin altında, merlllet tfl"~ 
rinde titriyer~k ceıed. 0'1 
yaptığına ihtimal verdi•~) 

( Arkat• f 

00___,,, ~ 
A vustury• g'i' 
Prens Stareırıbef ~~ 
sarayına yapıl~:fl'' 
cun1 ı~rensin 01 tJeıı' 
mevkiini kuvve 

dirmiştir ,olı 
Viyana 28 - A•0'~ 

da pek nafiz olaD 
1 
~ 

Starenberg'in sar•Y1°;,,ı/ 
lan hücum bir çok

0
j0 -' 

lerde haksız görüld ;ra 'J, 
halk nazarında pre0',1, . 
kii yükselmiştir. s·~e
pılan taarruz müs• bitİ 
de yaralananlard•0 tO'' 
ha hastanede öl111ilf 

Habef ~ 
. ıt d 
lmparatorunı.ı l~~f 
bombaJarla ~ 

11 
voknıı.ış tır; 
J ~o11 

Londra 28 - oıı ~ 
Habeş imparatoruo ,ıı ~ 
pa seyahatine çık~•''~ 
Hayfaya geldiği ı• ,ı...,.) 

zetemizde bu fotoğrafı gören· 
ler şüphesiz hayret etmemiş
lerdir. Övünülecek şey tay
yarenin üç tarafındaki üç 
kelimelik yazıdadır: Türk 

görürsünüz. Tayyare yolculu- öbür ucundan şimendiferle Bı•r Radyo 
ğu sporluk olmaktan çıkarak bile çok uzaktır; yollarının 
normal nakil vasıtaları hali- tamamlanması uzun seneler A Bu suretle yalınayak ne 
ne gelmiştir. denizde oldu- ister. Bu memleketten uzak- ranıyor ·kadar zaman ilerledi, veya 

iki bombadan y•~.,~·i 
kişinin hayatları ~/' 
tur. Bu bombalar;:ıı•" 
torun şahsı ile 8 

dığı anlaşılmıştır· ,. 
ğu gibi hava vastalarının kor- lık ve ayrılığın bütün mah- Kısa dalgaları olan ve gün- dulaştı; ihtiyar Rud gendisi 

kunç düşmanı olan sise kar- zurlarını hava vasıtasından düz çalışan müstamel bir de bilmiyordu. Böyle dola-
şı bile tayyareleri telsizlerle başka ne ile kaldırabiliriz? radyo satın alınmak isteni- şırken öteki şişedeki şarabı A vruoa . te~ 
istasyonlanlardan idare et- Hava yolu, her bakımdan yor. Satmak istiyenlerin de içiti. Şarab içmek mutadı 'k bJ(~ 

Yakında bu kuvvetli tay- mek çaresi bulunmuştur. yoğurmakta olduğumuz çoğ- matbaamıza müracatları. olmadığı halde böyle kısa Dip]omatı ..,. ı~tif 
de.,.,e~ "J yareler İstanbul, Ankara iz- Sivil tayyarecilik, budan rafi ve milli birlik savaşında ı;ammm ...................... mmm~:;ra;ı ...... S•'' ~) 

mir ve derece derece diğer başka, uzun mesafelerde de- yardımcımız olacaktır. tt R A N• ) 1 ~ Belgrad - l•~J'~ 
başlıca Türkiye merkezleri vamh uçuşlarla o memlekete Bir gün Türk kanadının, ~ " eSml IŞan iSi • ~ Yugoslavyad• d:b~~~ 
arasında muntazaman hava en tecrübeli ve usta pilotlar Türkiye ile Balkanları, niha- ~ Akil ~oyuncunun sevimli ve bilgi}~ ka- ~ milel polis oıur; j• -~,~ 
seferlerini açacaklardır. yetiştirmeğe yarıyan bir mek· yet daha uzak ülkeleri bir- il ft lemi ile lngi]izceden dilimize çevrilen lngi- ~ nasebetile yaı 'p• ~~ 

Her gün gazetelerde oku- tep olmuştur. Sofyadan ge- birine bağladığını göreceğiz. ~ U "Merkezi A'1tU ~ 
yoruz: Eden tayyare ile Ce- çerken Varşova-Atina tay- Gene bu nesil bir R"Ün uçan 8 ]iz edebiyatının n1üstesna şaheserini f>azar- 8 tik bir terıidİ~; -z 
nevre' den Londra'ya döndü; yare yolu acentasına sordu- tayyarelerin bir köşesinde I ft tesi gününden itibaren (Halkın Sesi)nde ~ gün temin ettı oP' 
yahut İtalyan propaganta ğum sualin cevabını gene şu yazıyı da görecekti: ~ tefrikaya başl.yoruz, okurlarımıza hara- ~ sarsılmazsa "'~tit· 
bakanı tayyare ile doğu Af- hatırlıyorum: "Türkiyede yapılmıştır!" ~ retle tavsiye ederiz. li emniyette de~ t• 
· Badovlio - Kir mı? Hayır, kazan· (Ulus) Falih Rıfkı Atay ~~~~ ...................... :a.:t:::Sa;t;Sa;t;S~ sini ilave ed•>'

0 

~~~~~~~~~~===~====-========-=~~ 

Merkez• 

Hava Y ollarıf 



\ . la.iki• Sut J 29 Mayıs 

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

Elha,,;~r.öi:!******DOKT*OR***,.***! 
ld . 2573 ~ ~ A. Kemal Tonay ~ 

ECZACI BAŞ1 S. FERiT 

Y AÖS Z TUVALET KREMİ 

...........: aresınde Milli Kütüphane sineması )+ Bt( B kt . l b l k iğ )+ 

O 
,. a erıyo og ve u aşı , sa ın >+ 

BUG N .. h J kJ - h )+ 1 _ M k • )fıı asta ı ar mute assısı )fı 
~ltlaaJ. as elı Balo >+ tC Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- » 

aıN ç.l;zj zengin ve muhteşem MASKELİ BALOLA- ~ tC da 30 sayıh ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t 
Ctlel'İnin ~ıklarla dolu bütün gizli sırları, Karnaval ge- )t jj akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. )f
tılttııı, k dacera v~ meraklı sevdalarını en ince tefer- )+ +l Müracaat eden hastalara yapılması lizımgeleo sair +c 

1 
ar tesbıt eden ve cidden görülmeğe şayan .. t( tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- 4H 

Ohıy l bir sanat harikası. ~ f( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )i 

2 
an ar: Gustav Froehlıch ve Lyda Barrova )t t( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )+ 

cA;ıı. 13 Numaralı Casus ~ t~:v:,,::ıı::ıı:'Atı:ıı:~:ıı:= 
.\ı~CA :y COOPER ve MARRION DAVIS ~ Yerli Türk sanayi ınamulıitı 

~ia~vkalade eğlenceli canlı resiınler ~ LJ d l 
S..b 1er: liususi35, Balkon 25, Salon 20 ,. fl QSlr SQn Q ya 
3.30

8 
:ra Dikkat: )fı 

6,3() daa Maskeli balo 5 de 13 numaralı casus M-
9.30 " " 8 de " " " >+ 

C da ,, " J+ 
il~~· ~ 
t btılar aı ve Pazar günleri 2 de 13 No. lu C. SU. » . ,.. 
~~ ~ 

nın geceler güneşi çok da yanaklı 

. ·11.ıı~s· 
---- 4 .,~ 

,~ , ~ ~ 
•.•:::i··. -:~;~::: .. 

Çit. t ;{;ı~~; ·t..ajx·~. 

~t 'Pi'llb . -~~- :-·~At::;... -~::/ı~~ım~h. 
~b s:ebİ JambaJarJ Ve en sağlam telefon Ye elektrik 

eıtaind~•n A. Zif fer ticarethanesinde 

ıe~giiı ki;esi 
Türk Hava Kurumu 

1tı>- 01 • İ~ Na On 
~ •e L ~Si) i dınak ıstıyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 

~ qt"" n en b. b'l t l B .oı-)b de ken . ı~ 1 ~ a ınız. u suretle hem yurdunuza 
•ıut L~ olınak ~ınıze h~~met etmiş olursunuz. Müşterilere 
etııa ~vılet 

8 
t 

1 
uzere gunde on ve haftada elli kuruş tak-

t!' lcar a ı ır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 
""dre8• ij .. vkrmiştir. 

et caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 

" ~ ZENGiN KIŞESI 

11ııl'i._,.1~hasebe Mutahassısı 1 b· •lem· · ... , hır ııa h ıanzde tanın· ihtilaflı hesabları hal ve 
'ita 'L~r ~ •.•ebe mutahas· hususi ders kabul eder taş-
'eL ı'lth.acbgı bir müessese-~ t 1 ın rada oturanlara muhabere 

"'1·,..'fkı'lat• uyğun muha· ~ ~•et 
9 

ı Yapar. usulü ile ders verir. 
~ı_llt t6r e kazanç kanun- HALKIN SESİ Gazetesin-
~--\~ ı.:ıi defter tutar ve de muhasebe mutahassısı 

._,. dü:!ı~~er. Karışık adresine mektubla müracaat. 
ır. Defa - 15 

Ilı Yerli Türk sanayi mamulatı 

~~~.~;~~ ye~~~~~~~~ve 
~~ti ''bayi çın:r ve .. sanatkinmızın yetiştirdiği yerli milli 
ttıııe~lle •e Tiir ın~la!ı hasır sandalyalara rağbat etmek mem· 
't deınek . k ışçısine ve sanatkarlarına yardım ve hizmet 

011 tır Bu · · 1 b h l •eney · nun ıçın panto on yırtmaz ser est ra at 
0Pta11 •ee garanti hasır sandalyelere rağbet ediniz. 

t'I Perakende satış İsmetpaşa Bulvar Zinet garaj 
'ıll~Jığı . karşısında sandalyacı Muiz. 

s· , ıda . 
•~i lll resı, sağlamlığı ile 

eınnun edecek ancak 
Meşhur 

" 0PTIMUS 
~ı"°'itkaıı fenerlerdir 1 ı ı.. llıOdeJ f 

~baları en~r, masa, duvar ve as-
i}~~ d g~ldı. Satıcılar için istifa· 
. -Osu . elı Yeni fiatler. 

·~~· . ' •aıır . . ıı isk' 
1 
Ikınci Kordon, Sa-

e e~i 55 - 3, Ağa Zade 
ffuseyin Hüsnü 

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

M. Depo S. Ferit Şifa eczanesi 

Türk topraklarında yetişen Çavdar sazından yapılan ve 
yüzlerce ren.,.ber 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 

-~~~~-~:~~~~ daimi surette korunn1asını teınin edecek ancak 

1 lzmır ~ü!1!.~~~~ucatı 1 Yüksel, Kabadavı ve Billur 
Halkapınaı· Kumaş Fabrikasının 1 rakılandır. 

~ M . d J • 1 . k d k • ~·ııı~'!.'ll~~!ll!'"~ı~.,,~:rı·:.'11 ~ ~,ıl'!lfı ''!'il ~~~'11!'11~~~~~~,.ııı~ıı.;-~ 1 saiı·;ıı:·yısıye yenı çı •. ığı umaşlar: il rA;d:~·;:ki:~·ıi::~t~;.::itie'~f; 
~ l •f C•.ı 8• •ki t [~1 
~ arı ~ K~l ısı e ı· 1 V U d ~ l!=Petro ı\laks Fener masa ve tavan lambaları~ 
1 S e ~UZ Ur 'f r.~ Motosiklet bisiklet - gramofon ve plak mağazamda [f 
~ atış yerlerı ~ f;.•; her şeyi taksitle alabilirsiniz. [• ... 
qını Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. ~ 8888888~ 2:P~8~8SS[+] 
~ Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu e rroptan ve perakende satış yerı 
~~~~~~~~~l~~ Balcılar caddesi No. 156 ızmir 

Necib 
SADIK 

________________ , _____________________ "'!mı~~ 

Aydınlılar Okusun 
l~cklam değil bir hakikat 

Bakkaliye ve mısırcıhğa ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, 
lpazarlıksız aldanmadan ala- cağını1 yer: 

Aydın: Gazi Bulvart No. 20 Bakkal Hüsnü Tükel ve 
oğlu Hilmi Tükel ticarethanesidir. 

Bir tecrübe bin şey öğretir bir tecrübe ediniz ... 

~~~~rel~~~~~~i:~~~~~E~l!ES 
00 ~ 

~ TA yy ARE: TE~i;?N = 
m Sayğıh seyircilerinden gördüğu büyük rağbete göçük lt!l S bir mukabele olmak üzere fiatlarında yüzde elli tenzi 
ı.!l lat yapmıştır. Bugünden itibaren her gün ve her seans· 
a ta fiatıar: E 

E 1 - Ben senınım a 
•iil Brigette Helmin çok yüksek ve derin bir aşk mace- il 
§ rasını gösteren şaheseri. 

i 2 - Sözde karım 
Anna Bella ve Jan Murat tarafından temsil edilen 

nezih bir komedi. = Ayrıca: Ankara Türkkuşu~faaliyetleri ve umumi spor 
a kongresi intibalar 
S MıKi MAVZ (canlı karıkatörler) 
~ SEANSLAR, 
S 16~- 19,40 .. Sözde karım1 
E::- . 17,30 - 21,15 Ben seninim 
t*l Cumartesi, Pazar günleri 14 de Ben seninim ile başlar. 
EEEBBE IEEBEEBE~~C«tS 
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Türkkuşu 
kampında 

C. H. Partisi başkanı Av· 
ni Doğan dün Halkapınar 
daki Türkkuşu blim meyda· 
nına gitti. Talebe tarafından 
alkışlandı. Avni Doğan tale
beye şu sözleri söyledi: 

" Mualliminiz Vecihi bana 
sizin az zamanda gösterdiği
niz yüksek muvaffakiyetler· 
den bahsetti. Göksüm ifti
harla kabardı. Hepiniz çok 
yakında ünlü birer tayyareci 
olacak, memleketin fmüdafa
asında kiymetli • rollar ifa 
edeceksiniz. Bu itibarla he
pinizi teprik ederim.,, 
Türkkuşuna altısı kız ol

mak üzere 130 öye kaydol
lmuştur. Uçuş talimlerini 
ehemmiyetle devama olunuyor. 

Bağcılık hakkında 
T'etkikler 

Bumova Ziraat!okulu bağ
cılık ve şarapçılık mütehas
sısı bay Rafet Baysan'ın her 
hafta pazar günleri ~gazete
mizde (bağcılarımıza ve şa
rapçılarımıza öğüt) başlığı 
altında mevsimlik kıymetli 
yazılar yazacaktır, 
Bağcılarımızı çok yakından 
alakadar edecek olan bu 
makaleleri simdiden okuyu· 
cularımıza tavsiye ederiz. 

~1enenjit hastalığı 
görüldü 

Birinci Karataş mahallesin
da şüpheli bir menenjit vak
ası görülmü~, · hasta emrazi 
sariye (hastanesine kaldırıl

mıştır. Hastalığın Verem me
nenjiti olması muhtemel gö
rülüyor. 

Yan2ın tehli
kesine karşı 
Yaz mevsiminde ormanla

rın yagın tehlikesine karşı 
her türlü tedbirler alınması, 
kontrolun sıklaştırılması ve 
halkın gelişi güzel ormanlara 
bırakılmaması hakkında bir 

tamim gönderilmiştir. Otomobil, 
otobüs kamyon ve trenlerde 
yolculuk edenlerin öteye be
riye yanık sigara atmamala
rının halka tenbih edilmesi 
muvafık görülmüştür. 

Lokomotiflerde de tarla
lardaki mahsulün harmanla
rın yanmasına mani olacak 
tedbirler alınması için maki
nistlere talimat verilecektir. 

Ülkü yurdu 
Şehrimizde Ülkü derneği 

namile bir yurd açılması için 
vilayet makamına müracaat 
edilmiş ve müsaade isten
miştir. 

yyar 
Si e ası da 
f>arlak Bir (Revü ) 
30 Mayıs Cumartesi günü 

akşamı saat beşte Tayyare 
sinemasında Burnava C. H. 
partisi menfaatine Burnava
nın yüksek aileleri tarafın
dan bir (revü) verilecektir. 
Çok parlak olacağı muhak
kaktır. 

(Halkın Seal J 

Bay Mussolini 
Türkiye ve Yunanistan a ara

mızda dostluk vardır dedi 
Roma 28 (Radyo) - Mussolini Deyli Belgrad gazetesine 

beyanatta bulunurken şunlarıda söylemiştir. 
Zecri tedbirlerin kaldırılması şartile İtalyanın bir sulh 

unsuru olacağını, Akdeniz anlaşmasına iştirak edeceğinin, 
Afrikada İngiliz menfeatlerine hürmetkar davranacağını söy
liyor ve diyor ki : 

- Harb Avrupa için felaket olur; cümlesile sözüne niha
yet veriyor. 

Küçük Akdeniz devletleri için korkacak bir şey, hiç bir 
şey yoktur. Yunanistan ve Türkiye ile aramızda dostluk 
muahedeleri vardır. Bunlara riayet etmeğe katiynen karar 
vermiş bulunuyoruz. 

Bay Bek Bel2rada niçin geldi ? 
Belgrad 28 (A.A) - Havas Ajanşından: 
Bay Stoyadinoviç bay Bek• şerefine bir öğle ziyafeti ver

miştir. İki devlet adamı bu münasebetle söylemiş oldukları 
nutuklarda iki memleket arasındaki tarihi, kültürel ve coğ
rafı bağlardan bahsetmişlerdir. Bu nutuklarda siyasi vazi
yete dair hususi hiç bir telmih yoktur. Bay Bek'in ziyareti 
hakkında mütalaalar serdeden resmi mahafil Leh nazırının 
Yugoslavyayı Alman Leh kombizonu lehinde kazanmak için 
çalışmakta ve iki millet arasında daha sıkı münasebetler 
tesisine gayret etmekte olduğunu beyan etmektedirler. 

Demiryollarımız İdarelerinde 
Birleşmeler 

İstanbul 29 ( Özel ) - l DemiryolJan idaresi birleşmekle 
beraber, Müfettişliklerde tebdiller yapılmışhr. Bu yapılan 
tebeddüller Haziranın birinden itibaren tatbik olunacaktır. 
Bu ara Aydın demiryolları idaresi de umumi idareye katıla
caktır. 

Çekoslavakya bir askeri 
istikraz yapıyor 

Prag 28 (A.A) - Meb'usan meclisi munhasıran milli 
müdafaaya tahsis edilecek dahili bir istikraz akdetmesi için 
hükumete mezuniyet vet-miştir. Yalnız komünistlerle Macar 
akalliyeti mümessilleri aleyhte rey vermişlerdir. Diğer par
tiler Alman akalliyeti de dahil olduğu halde lehte rey 
vermişlerdir. ., 

İstanbul-İz ir hava yolculuğu 
yüz dakika sürecek 

İstanbul 28 (Özel) İstabulla İzmir arasında hava seferle
rine Temmuz ayında başlanacaktır. İzmir • İstanbul hava 
seyahati bir saat ve kırk dakikada tamam olacaktır. 
•000000 

Ç~lik ~~du için 
Istanbul, (Ozel) - Ordu

ya top ve teferrüatiyle top 
malzemesi satın alınmak ve 
bu malzemenin imali için as
keri fabrikalar umum mü
dürüğünce tesisat yapılmak 
için senelik tediye miktarı 
yedi buçuk milyon lirayı geç
memek üzere altmış yedi 
milyon liralık taahhüde giri
şilmesi hususunda Milli mü
dafaa vekaletine selahiyet 
verilmiştir. Bu husustaki ka
nud layihası resmi gazetede 
intişar etmiştir. 

İtalyada 
Sinirlete bir serinlik 

gelmiş 
Londra 28 (D.N.B.) -JA

jansından: 

Royter ajansının Roma 
muhabirinin bildirdiğine göre 
ltalya ile İngiltere arasındaki 
büyük gerğinlik biraz gevşe
miştir. Bu gevşekliği temin 
eden sebebin başlıcası bay 
Samoil Hoverin gece Beri
tanya dış bakanı olacağma 

dair çıkan haberlerdir. Bu
nunla beraber Fransa, İtalya 
ve İngiltere arasında yeni 
bir Akdeniz paktı kurulacağı 
şayıaların de bu gevşemek
lere yardım etmektedir. 

Gazeteciler 
Söz ve kaleın hürriyeti 

istivorlar 
ol 

Belgrad - Gazeteciler dün 
Zağrebteki kulüblerinde bir 
kongre yapmışlardır. Kongre 
resmi kisvede açılmıştır. Çün· 
kü Hırvat gazeteciliğinin 
yüzüncü dönümü tes'id edil
miştir. Bu münasebetle Hır
vat gazeteciler cemiyetinin 
yirmi beşinci yıl dönümü de 
törenlenmiştir. Yapılan karar
lar arasında en ehemmiyetlisi 
hükumetten Hırvat gazete
telerindeki sansörün kaldırıl-
ması ve gazeteciliğe söz ve 
kalem hürriyeti verilmesi için 
eştebbüse karar verilmiştir. 

Ankete devamı 
ediyoruz . ···-· ,..._,__ 
Baştarafı 1 incide 

timizin muvaffakiyet ve 
memnuniyetlerine hizmetten 
ibarettir. Ne çare ki, bilhas
sa beni tanımıyanlar, şahsi 

menfaatın haleldar olduğunu 
(bilmece kabilinden] atma-
larla saçmalarken, benim bi
lakis, istifade etmiş olma
ma ihtimal verdiremiyecek 

kadar tarafgirliğe mağliib 
kaldılar. 

Evet, ben beni düşündüm 
ve düşünmem de. Ben;m dü
şündüğüm, Barıt hanı etra
fındaki esnafın otomobiller 
sayesinde geçinmeleri idi. 
Yoksa hakikat şudur ki, Ba
rıt hanın evvelkinden daha 
fazla kirası temin edilmiştir. 

Ben, yaşamak için yaşat
manın lazım olduğunu tak
dir eden ve kendi mes'udi-

yetini vatandaşlarının refahile 
alakadar bilen bir adamım. 
Arkamda yarım asırlık bir 
ömür vardır. işte böyle 
uzunca bir mazide daima 
şahsı menfaatlerimi istihkar 
ettiğim için hemşehrilerimin 

ve burada edindiğim dost
larımın hepsinden müveddet 
ve hürmet görmekle müfte· 
hirim. 

Sayın okuyucularda çok 
rica ederim; şimdiye kadar 
yazdıklarımı lütfen tekrar 
okusunlar ve bir de önden 
ihtar ettiğim neticeleri şehir 

merkezinin durğunluğuyle mu
kayese etsinler; acaba bak 
ve hakikat haricinde bir fikir 
bulabilirler mi ? 

Yer topu üzerindeki her 
şehrin ve her köyün har 
halde bir merkezi vardır. 

Bazı şehirlerde merkezlerde 
teaddüd edebilir. Fakat her 
merkezi mutlak bütün vesait 
kuşatır. 

Dün Karaburunlu Fethiye 
namında bir kadın bile şöyle 
söyliyordu: [Damadımdan bir 
mektub aldım; bazı sebze ile 
pirinç, şeker ve saire ısmar-

Negüs 
• ıoraır-------

1ta1 yan -Habeş Ne canavarlık 

lıyor. Evvelce ne kolaylık 
vardı; sebzeleri kömürcü 
çarşısından ve pirinç gibi 

I.Jond rada nerede 
oturacak 

İstanbul 28 (Özel) - Ku
düste çıkan Press Associe 
Negüsün Avrupa seyahatine 

çıkarken yazdığı bir maka
lede Negüsün Londrada uzun 

müddet kalacağını, Londra
da kendisine mahsus olan 
beş katlı sarayda oturaca
ğını, bu sarayı (lü7.um ola
cağını tahmin etmiş gibi) 
Negüs harbın başladığı gün
lerde almış ve fevkalade 
döşetmiştir. 

_ ........... -1,...._-

Serseriler 
Kütübhanesi ! 

Zengin bir İngiliz serseri
lere mahsus bir kütübhane 
tesis etmiştir. Bu kütübha
neye binlerce kitab hediye 
edilmiştir. Bu suretle birçok 
serseriler buraya toplanarak 
okumakla vakit geçirmeğe 
başlamışlardır. 

Sergisi 
Belgrad - 24 Mayısta Fre

nede açılan, İtalyan - Habeş 
sergisinde Habeşistandan alı-
nan silahlar ile mühim vesi
kalar gösterilmektedir. 

Bu evrakm arasında iki 
örtülü kadın resmi de çık
mıştır. Bu kadınlar Papa 
Eftimyanın Koyt dinile Ka
tolik dininin birleşmesini te
min edecek tılısımlarıdır. 

• 
ln2iltere ne 
düşünüyor 

Belgrad - Dünkü Pravda 
gazetesi " İngilterenin düşün
düğü ,, kılişesi altında neş
rettiği başmakalede İngilte
renin kat'i bir karar vermek 
üzere diişündüğünü, İngiliz 
başvekilinin bugünlerde mu· 
hafaza ettiği sukütün pek 
yakında büyük hadisr1er do
ğuracağını, bununla beraber 
İngilterede bir de kabine 
buhranı muhakkak olduğunu 
yazıyor. 

-Baştarafı 1 inci sayfada
ğu tabancayı derhal kocasına 
çevirerek ve: 

- Davranm! 

şeyleri de Kemeraltı dükkan
larından alır ve salepçi ha
nındaki kamyoncuya teslim 

Dedikten sonra .. iki 

ederdim. Şimdi ise koş ora
ya koş buraya; yorul da yo-
ru .... el si- 11 1 

lah atmış ve kocasını cansız Evet, bir evde misafir oda-
olarak :yere sermiştir. Bu sı, yatak odası ve mutbah 
esnada gazino birbirine !ka-

vardır. Yemek lpişer; rafta 
rışmış ve kocasının yanında 
oturan muhteşim kadınlar de tabak hazırdır. Misafir gelir; 
düşüp bayılmıştır. ikram edecek siğara takımı 

Konfiyor büyük bir hırsla da hazırdır. Şehrin şimdiki 
bayğın kadının üstüne atılmış hali [ise yangından karma-
ve elinde hazırladığı bir ke- karışık olmuş evlere benzi-
zap şişesini kadmın yüzüne yor. Bizi, belediyemizin imar 
boşaltmıştır.B hususundaki himmetlerini 

Bu vahşi ve canavar kadın takdir ve şükran ile karşıla-
küç halle yakalanmıştır. mıyacak kadar hissiz tanı----oo mak yahud pesentlikten ve 
~lilli enılak idaresinden yahud cezri düşünmemezlikden 

mal alanlar ileri gelir. Onun için bende 
Milli emlak idaresinden ev bay Cafer gi oi büyüklerimiz-

alanların borçlarını ödiyeme- den birazda bizi çağırıp din-
melerine mebni Ankaraya lemek tenezzülünde bulunma-
bir heyet gönderilmişti. Bu larını rica etmek isteyorum 
heyet bu borçlardan yüzde amma, bilmem böyle bir şe-
kırk tenzilat yapılması için refe layık mı değilmiyiz? .. 
teşebbüste bulundu. EBÜLMUZAFFER 
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Filozofun 
Köşesi 
- Baştarafı 1 'd _, incı e bl 

. erbB 
şen sanat ve mesaı dıt· 
- d .. v lmakt• gun en gune çoga . , et· 

Buna dair bir çok şıkaııa~ 
leri dinledim ve uğradı ·~ıı 
f elik etler~ gördüğüm . ~e· 
resmi müessesat amele!1 d• 
selesinden dolayı Ku~ult~~ 
ve encümenlerde ~Un• orlD 
edilip edilip de hır t 00 
çıkarılamıyan iş kanu~~:ıl' 
umumi anahatlarına ınu1 ik' 
lik kısmının bir an evve e~· 
mal edilerek mer'iy~t ~ ,e· 
kiine konmasını işçılert da' 
ven ve tevzii hukuk ve a fe' 
let taraftarı olan İktisat daP 
kilimiz Bay Celal BaY'\,iıı 
halkımızın ergin dilekler• 
yaptırılmasını bekleriz! .. 

Şark Filozofuc:FI 
HiDAYET l(e:'1 

---'!:-liı 

Zehirli 
Kuyunun 
Kurbanları ~s· 
Almanyanın Nikolas ıJ~ 

yünde bir kuyuya bir tafete 
düşmüştür. Sahibi olan aıı> .,'f' 
tavuğu çıkarmak için kU~ıt· 
inmiş fakat caıısız kaJııııŞ 

111
1 

Bunu gören karısı koca
5 

11
• 

kurtarmak için kuyuya uı8110 
mış ise de oda kuyubO' 
neşrettiği zehirli gazdan 
ğularak ölmüştür. 

Şarao tüccarı' vJ 
nın kurnazlı~, 

Viyanada birinin 200 13" 
fevkalade şarabı varmış: şa' 
şarabı eJli bin kiloluk bıt bir 
rap vagonuna dökerek .. şte' 
de ilan vermiş, gelen ınu e~ 
rilere nümanasini göste~le~ıJ~ 
ikna etmiş ve elli bin kı 0 dt' 
şarap vagonunu satup be bol' 
lini almış ve ortadan kaYql' 
muştur. Şarabı alan ise r•P 
gonda ancak yüz kilo ~· ş"' 
bulunca neye uğradığını 
şırmıştır. ~ 

. M b' 
İzmir İkinci Hukuk · 

8 

kemesinden : yoıJ 
izmirde Bucada lsta' 0e 

1 ef Caddesinde 3 sayı 1 otıJ' 
ve bakkal dükkanında 'k ıw 
rur Mahmut oğlu ~iddı bUJcl' 
kir taraflndan lstaP Jlt' 
Beyoğlu Meşrutiyet ına~800s 
si ikinci ayazma sok~f }ıJ 

8 .... o. 
Ahmet Çavuşun . . rJef' 
evinde karısı Eskişebı~l~ ,çı' 
yem kızı Ayşe aleybıP ıı>ıJ' 
lan boşanma davasıoın ··dcJeİ 
hakemesi sırasında : fdu çı' 
aleyh Ayşenin bu evdeJJ di~ 
kıp nereye gittiği biliolJJ:ıiğ't 
cihetle kendisine te. " 11tııı 
yapılmadığından teblı~,.~,. 
ilanen yapılmasına ".e .

0 
cıe 

arzuhalinin bir suretııı• iıte 
muhakeme divanba0 e.

5gU' 
asılmasına ve mubakelJJ~te'İ 
nü olan 27-6-936 CuJJJa 8sı' 
günü saat 10 a bırakılııJ9~ıs 
na karar verilmiş olrP. ~e .. de. ,, 
mumaileyhanın o gun tf u1'"" 
saatte lzmir ikinci b"' 
Mahkemesind~ asaleteO .~il 

. f/" 
zır bulunması veya bıt ditcıe: 
göndermesi aksı tal< çı~s· 
hakkında gıyap kararı b~e· 
rılacağı H.U.K. usul.~; f,.s· 
meleri kanunun teblıg' ıı:•"''' 
lına tevfikan tebliğ ıııa ;liıJ 
na kaim olmak üzer;91) 
olnnur. _9. 
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