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Mussolini yüz bin Italyan kadın ve kızına 
küçük birsöylev verdi 

HARRAR YANDI VE bin İtalyan kadını ile mavi dairesinde hür İtalyayı zecri 
YAGMA EDİLDİ elbiseli genç kızlara Musso- tedbirlere mukavemet ede-

Londra 8 (Radyo) - Har· lini ~u kısa söylevi vermiştir. cek bir kale haline getir· 
rerin civar dağlarındaki yerli " Şaşılacak bir esas dik. ,, 
çeteler şehre inerek yağma 00----------

etmiş ve yamıştır. İtalyan Şehrin bir tarafını imar 
ordusunun şehre yaklaşma- d • d k 
sile yağmacılar gene dağa e eyım er en .... 
f:,~:~iş Direduaya ilerlemiş- BİNLECE AİLEYİ SEFİL ET• 
RAS SE~i~~~ALYAN MEK DOGRU DEGİLDİR! 

lt.ı ••• 
\iıı i ~· bu ın·· k .. de, ~ınde11 d Uf ul vaziye-

'illiı? e sıyrılacak mı 

Roma 8 ( Radyo ) - Ras 
Seyyum Sokotadaki İtalyan 
memurlarına teslim oldu. Si
lahlarım da teslim etti. Bu 

meşhur kumandana ltalyanın 
mühim bir vazife vereceği 
zannediliyor. 

ZECRi TEDBiRLER 
NE OLACAK 

Varşova 8 (Radyo) - Za
bıta Varşovada bir suikasd 
çetesi keşfetti. Bunlardan 
102 si tevkif edildi. 

~ILo 
~ÖŞESI: 
..!_!.K ARASINDA ... ! 
~ Muharriri: Şark Filozofu HlDA YET KEŞFi 
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~~~~~dlu Köyünde Hızırilyas 
ı "'ltı Y\lel b • r~t •11 ön.. ır otomobil - Yavaş git etrafı bir 
llltk~•ki birun~ dayandı, şö- iyice göreyim de ondan son-
' tb getird' ostumdan bir ra köye varınca vaziyeti da-

"'" h ile gc) .;j Dostum : ha iyi anlayayım. Dedim. 
letiıı· 'l \le ahı c. ~el; bura- Yolda her taraf ekilmiş, 
~Ilı 1 

dinle. I<~alı~ı gör, dert- bağlara göktaş püskürülüyor. 
~lli•e.,, ıev oyluler yazıla- Tütün fidanları dikiliyor. 
'-ııı Çok Öz~ okuyorlar. Köylüler faaliyette.. Bu se-
ll°hl;tı befira_1Yorlar adları ne üzüm ve tütünün para 
t'1ı b'-rllcu y ızl adamların edeceğinden çok ümidli ça-
~tt' •knı,1ıaraz~~rını okumak- lışmalar göze çarpıyor. 
b '" • nıç b" .. k ~ derdi . ırısı öy- Kemalpaşa kazasını geçtik, 
~ l ltıı""' 1 erıne d . \' M . d w "t .. ) ""'r ar Anı crman ova genış ıyor. anısa agı· 

l}i an gel, ille nın bir ucundan Mahmud 
'tıe~{e i•Yet dağının obür ucuna kadar 
dell ~p Yazın· samimi bir geniş bir saha Armudlu kö-
-. Qer· '- ış. Ben d ·· t ~ ı "Ö e ote· yünün malı ... 
tell ~Yhilcrly hhayatını sever A111.agw ı yukarı Kızılca köyü 

"o l e asb'b l " ' ~~il 1 •11ırını ı a etmek- bir dereye sıkışmış uzaktan 
~ t~~- •htın \lke.. prensibi- m~nare ve kiremitleri görüdi \\l~ ı o l ·· ı laa, il• İçin h Y u er teş- yor. Orası da şirin bir yer ... 
"'~''•ılın eınan keyin· Beş dakika sonra Armutlu-

t: )'ola çıkhm. dayız. 
-Sonu 4 üncü sayfada-

••OO••~---------
« Bir tarafta beli kırılan bir adan1 öte 

taraf ta dans cdeınez ! » 'Blil __ _ 

« iLERiYE SÜRÜLEN SEBEB PAÇACI DÜKKAN
LARINDAKI KELLELER GiBi SıRITIYOR 1 » 

11 Hanlar, dükkan sahipleri, 
otobüs ve kamyon sahipleri 
belediyenin aldığı kararla 
müteeşssir olmuş mudur, ol
mamış mıdır?,, Bu husustaki 
anktimize Barıhanı sahiple
ainden Ebülmuzafferin ver· 

rekli, dümensiz oyuncaklara 
benzer ki, bunlardan zevka· 
lan, ancak mini mini çocuk· 
lardır. Şarbayımı~ın, belki 
de örnek edindiği, operatör 
Mustafa Nuri de şu memle· 
kette mühim bir hastane te· 

ve.rcliai rPv:a h. ,, ..... ,·--··-· - • ! - - ,.,. • • • 

"Mantık ve münasibetle a-~ma, sözünü söhbetini bi· 
alakası olmıyan her hangi len ve yapacağı işin sonunu 
bir teşebbüse; kısa zenbe- - Sonu 4 ilncüde -

00000000000000000000000000000000000000 

Yeni Tefrika.mız: 

B .,,,~ 

ayan ~t 

Mayıs 
AKIL KOYUNCU .. l~~-~ 

.ı~ 0S" ( r ,.,...."-l"'-- ' ~-- -

Bize İngiliz şaheserlerinden "Resmen Nişanlısı,, isimli 
büyük romanı terceme eden Akil Koyuncu'nun evrakı ara: 
sında Mayıs ayı münasebetile yazılmış nefis, za~~~' . yerh 
ve büyük bir hikayesini gördük. Çok beğendıgımız bu 
hikayeyi Mayısı geçirıneden gazetemize vermesini ri~a.et~i~. 
Ricamızı büyük bir nezaketle kabul eden değerli edıbımızı~ 
nihayet bir hafta sürecek olan bu hikayesini önümüzdekı 
Pazaı tesi gününden itibaren tefrikaya başlıyacağımızı okur
larımıza müzdeleriz. Bu büyük hikaye biter bitmez 

Resmen Nişanlısı 
adındaki ruhani tefrikaya başlıyacağız. .. ........................ . .......................... . 

Motosiklet yarışları 

Ordularda motörlü vasıtalara ehemmiyet verildiği kadar 
spor hareketlerinde de motörlü yarışlara büyük bir yer ay
rılmağa başlamıştır, sou zamanlarda lngilterede, Almanyada. 
Fransada otomobil motosiklet yarışı ananavi at yarışlarının 
birini tutmağa başlamıştır. Resmimiz Almanyada yapılan 
son motosiklet yarışlarından bir intibaı göstermektedir. 

Faşizmin 
Yıkılmasını 
Bekliyorum 
balyada iki kere başvekil 

dokuz defa nazır olan Nitti, 
MussoJini ile bozuşup mem-
leketini tbrkederek F ransana 
oturmaktadır. Ayni zamanda 
iktisad profesörü olan Nitti 
bir Fransız gazetesine beya
natta bulunarak hülasaten 
şunları söylemiştir: 

"-Demukrasilerin en kö· 
tüsünü, istipdadm en iyisine 
tercih ederim. ltalyada (fa
şizmin yıkılmasını bekliyo 
rum. Şimdilik bundan başka 
söyJiyecek bir sözilm yok.,, 

--~ .. -·----
İm para tor 

Kudüs yolunda 
Hayfa 8 ( Radyo ) -
İmparator, Kıraliçe ve 

prensler buraya geldiler. 
Binlerce halk tarafından 

karşılandı. Buradan Kudüse 
gittiler, Kudüste de büyük 
istikbal hazırlıkları yapılıyor. 

Yolcu 
Tayyarcle~i Başlıyor 

Istanbul 9 IÖzel) - lstan-
.......... ;:u.t'cu 12 ı,uua yuı\.u oy• 

yareleri gelmiştir. Bunların 

nerelerde işleyecekleri An
kaı ada t.eşbit olunuyor. 

Zafer okulu 
Öden1iş tenezzühü 

K. S. K. ın iştirakile yarınki 
Pazar günü 6 buçukta Al
sancak garından · hareket 
edecektir. 

Çınlçıplak 
Bir Kız 

•••• 
Kilisede Kahrolsun 
Harb Diye Bağırdı 
Londranın Sen Pol kiliıe

si kiliseıi rahibi minbere çı
kacağı sırada cemaat aruın· 
da bulnnan tahminen 25 
yaşlannda bir kız: ortaya fır
lamış ve: 

bağı..:.-;-a-b&ifa~ifb;. •• 
Genç kız ıırbndaki man• 

toyu atmış ve eski bir Yu
nan heykeli gibi çırçıplak 
güzel vücudunu halka tetbir 
ederken: 

- Y aşasıa terki teılibat, 
kahrolsun harbi diye bağır· 
makta devam etmittir. 

Halkın şaıkınlıktaa mllte
- Sonu 4 llncllde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
---------------~oooo~---------------

Bu işte ne mantık vardır, 
ne de insaf ! . . 

li'41 arşıyakada Soğuk kuyuda oturan okurlan~ızc:lan baJ 
l..aJ Refik bize gönderdiği mektupta diyor kı: 

Devlet demiryollarmın idaresinde bulunan havali trenleri 
birinci, ikinci hatta üçüncü mevkiler için ltenzilitlı karneler 
vermektedir. Buna mukabil gene devlet kontıolu albnda 
bulunan Körfez vapurları birinci mevki yolculanna ~· 
verdiği halde, ikinci mevki yolculannaikarne vermemektedir. 

Dünyanın hiç bir memleketinde böyle garib ıey girilme
miştir. İkinci mevki yolcularını teşkil eden fakir fukara 
böyle kolaylıklardan istifadeye daha ziyade mubtaçbr. Ba 
kabil hidemati amme müesseseleri bilhassa ikinci ilçlbacl 
mevki yolcularını düşünmek mecburiyetinde iken k6rf• 
vapurlari idaresi fakir halkı hiçe saymak cesaretini nere
den bulmuştur? 

Haydi tenzilat yapmadı diyelim l Kişenin vaktile açılma• 
ması, kişenin önünün kalabalık bulunması yahud vapuru 
kaçwmak endişesile bilet alamıyan biz zavallı ikinci mevki 
yolcuları gün geçmez ki on sekiz kuruş ceza vermiyeli~ .. 
Biz kanunun mennettiği bir cürum mu işledik ki bizden 
ceza alıyorlar. Bu de demek? 

Devlet demiryollarının biz fakir halka yaptığı kolaybjı 
vapur idaresi yapmamakta daha ne zamana kadar inat ede
cek ve bu idareye karşı fakir h~lkın hakkı mlidafaa eclil· 
miyece mi? 

Fakirlikten, ikinci mevkide oturmak betbabtlığından bat· 
ka günahı olmıyan biz Cumuriyet çocuklan bu farklı ve ay· 
kırı muameleye layık mıyız acaba? .. ,, 

Yaptığı haraket akıl. mantıka, insafa uymıyan Körfez 
vapurlar idaresine halk böyle soruyor. Unutmayınız ki: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



( Rab s..ı , 

Moda Kralı 
~---------------~----------------------

Milyonlarını yedikten sonra 
bugün dilenmeyi düşünüyor 
-----------------------00-------~~~~~~~-

. Gazetecilere beyanatında fl4 yıl sonra insanla-
rın çıplak gezeceğini söyliyor 

Modanın kralı, Pol povar Elbiseleri terziler dikmiyecek 
artık ihtiyarlamıştır. kimya fabrikaları yapacaktır. 

Povar Moda aleminde ne Fennin tavsiyesine göre for-
kadar muveffakiyetler temin malara taksim edilecektir. 
etti ise birçok muvaffakiyet- Geleceğin . elbi~eleri ~elikli 
sizliklerle de karşilaşmıştı. olacaktır kı guneş vucudu 
Bu uğurda büyük masrafla- görsün. 
ra da katlandı. Bu masraf- Madaperver bayanlar elbi· 

selerin biçimini de~il mah-
lann çoğunu 925-930 yıJla- kfık çiçeklerini değiştirecek-
rında ihtiyar etti. Bu adamın lerdir. 
modadaki ehliyeti Pariste _ Geleceğin 
olduğu gibi Nevyorkta da nasıl olacak? 

şapkaları 

malum idi. Moda kralı ünva- - Şaokalar tamamen alı-
nını kazanan Povar milyon- lacak, adeta Barbarlar devri 
lara da sahip idi. gibi olacak. ihtimal madeni 

Bugün bu meşhur ve zen- bir serpuş taşınacak ki saç-
gin adam sefildir. Yiyecek )arı düzğün tutacaktır. 
ekmeği bile yoktur. Dilen- istikbalin adamlarınin o-
meği düşünmektedir. Garibi muzları daha geniş olacak-
şu ki bugüne bugün bu Puar tır. 2000 nıncı yılda belerin-
modava kıyafet vermekte ler modaya girecek ve ayak 
devam ediyor. Fakat bu işi kabına lüzum kalmıyacaktır. 
filen değil fikren yapıyor. Ayakkabı yerine sandallar 

işsizliğinden aç gezdiği taşıyacaktır. Bu suretle tarih 
gü~leri bile sayan bu sanat- gibi moda da tekrar ıedib 
kir gazetecilerle de mülakat· duracaktır. ' ---oo---larına devam ediyor. Nitekim 
gazetecinin biri geçende Hero ilahı 
kendisine 2000 binci yılın bulundu 
yanı 61 yıl sonraki moda ne 
olacak diye sormuş, oda 64 
yıl sonra moda hüküm sür
miyeceğini, o zaman giyin
mek gailesinin fenadamlariyle 
sıhhat adamlarının elinde 
olacağını s6ylemiştir. Şunu 
da ilave etmiştir: 

- D D .1 - ----- -
zaman uygunsuz ve gayri 
sıhhi görülecektir. 

- Elbiselerin ıekli ne ola
cak? 

- 2000 yılında bizim bu
günkü elbiselerimiz iÖrün
miyecektir. 

- Acaba hafitlerimiz çip
lak mı gezecekler ? 

O zaman, çıplak, kelime
sini lügattan atacaklar, in
sanlar bugünkü gibi vücut
larını örtmek lüzumunu his
setmiyecekler, zira spor vü
cudu açacaktır. Geleceğin 
modaıı vücudu örtmiyecek 
yalnız muhafaza edecektir. 

Sofya 9 (Ôzezl) - Filibe
nin Sıhırcı köyündeki Sveti 
Y orgi kilsesinin tabanında 
bir taş bulunmuştur. Bu taş
ta Trakyalıların ilahı olan 
Heranın hakedimiş resmi 
vardır. Buza rivayetlere göre 
..,._ 1 ı • n- •--!~--- !-A.:JA; 

ettiklari zaman burada Trak-
yalılara dair daha çok asarı 
atika mevcud ise de Osman-
lı imparatorları bunları İstan
bul muzesine nakletmiştir. 

Bir kız çocuk 
bağışlanacak 
İki aylık, tombul, gür büz 

bir kız çocuğunun annesi 
yavrusun an' hayatını temin 
edemediğinden bir aileye 
bağışlamak istiyor. Böyle bir 
yavruyu yetiştirmek yahud 
evlad edinmek istiyenler 
matbaamıza gelsinler. 

Karadeniz 
Kıyılarında cenup 

Çiçekleri 
Karadeniz'in şark kıyıla

rında Soçi'ye yakm bir yer
de bulunan ve cenub ziyare· 
tile meşgul oian büyük bir 
sovkhoz, Sovyetler Birliği 
dahilinde münasip yerlerde 
üretilmek üzere, Yeni Zel
landa 'dan birçok muhtelif 
çiçek ve dekoratif nebat al
mıştır. Filhakika yalnız Yeni 
ZelJanda'da yetişmekte olan 
dünyanın en nadir nebatla· 
rının Soçi mıntakasında ik
lim müşabeheti dolayisiyle 
pek güzel yetişebileceği tes· 
bit olunmuştur. Soçi'de üre· 
tilecek bu Yeni Zelanda ne· 
hatları arasında fidan halinde 
fujerler, agatlar ve daha bir 
çok orijinal ve dekoratif 
çiçek ve nebatlar mevcuttur. ---oo 
Balkan paktı 
Ve Bulgaristan ve 

fiskoslar 
Sofya 9 - Belgradda ce

reyan eden Balkan konfe
ransı esnasında en çok kulak 
kabartan Bulgar diplomatları 
olmuştur. Hele Rüştü Arasla 
Metaksasın iki hükumet ara
sında ki sarsılmaz bağdan 
bahsetmeleri burada heye
canlarla karşık edişeler uyan
dırmıştır. Hatta bu arada 

" Bu iki hükumet başımızda 
kartal gibi çokmüş bulunma
sına Loi muahedesini rezil 
ederdik 11 diyenlerde vardır. 
Bulgar mahfellerinde Bulga· 
ristanın Balkan paktından 
hariç kalmasının Bulgarista
"' n.J:lerden mahr11m.. et@igi 
takdır eaenler kababatı .Hul· 
gar kabinelerinde değil Bul
gar sarayında bulmaktadır

larr. 
---oo----
~ 1 ot ör cinayeti 

Hüdaverdi motöründe Ha
lil ve Gemalle Recep ve Ha
lil kaptanı paralarına tamah 
ederek öldürmekle suçlu Os
man kaptana Çiçinoz Ahme
din mahkeme )erine dün ağır 
cezada devam edilmiş ve 
muhakeme son safhaya gel· 
diği için kararın tefhimi için 
muhakeme başka bir güne 
bırakılmıştır. 

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

jGözüMüzE ÇARPAN YAZILARİ 
........................................ 0 .................................. .. 

Zavallı ı beş toprağının bertilrly ka- ı büyük mikyasta hakimiyeti-
raltı ve korku edebiyatına ni biraz daha tesis ettiren ff b • t müsaid bataklıkları; Büyük Japonya ve avrupada Ren a eşıs an Baitanya imparatorluğunun mueaffakiyetile Habeş zafe-

1ıf:11 vrupanın dortte üçile Habeşistana zımmi muzahe· rinden rejimlerini biraz daha 
L:ııJ beraber itiraf edelim: ratı; ltalyanın harp masraf· kökleştiren Almanyaya, ltal-

Ne sanıyorduk? Ben şahsan Janna dayanmaması ıbtimali; yayr karşı öetki büyük mil-
akıine insanlardan olduğum Milletler cemiyetinin verdiği Jetler henüz parlamento mü-
halde, itirafa mecbur olanla- ümidler: Zecri tedbirlar, pet- cadeleleri veya rejim propo-
ra katılarak söyliyeli:n: Sa· rol ambargosu ve nihayet, gantalarile meşgüldur. 
nıyorduk ki faşis rejim Ha· bir zehir sağnağı halinde Seçimidin neticesinde an-

gökyüzüden boşanması lrek- laşılıyor ki Fransa, Almanya beş uçurumunun dibinde can 
çekiştikien sonra kakırdayıp 
kal•caktır. 

Daha fazla sol cenahlar-

lenen Habeş yağmuru. ya karşı milli birliğini yapa· 
madı. ve muhtaç olduğu şe· 

Yeryüzünün ve gökyüzü· 
nün zavallı Habeşlere vaded
ttiği bütün muzaheretlere 
rağmen ltaryan askeri bugün 
Adis-Ababadadır. 

Yeryüzünün ve gökyüzü
nüü boşuna verdiği bu ümid
ler, daha müsaid şartlarla 
bir sulh yapmak fırsatını da 
kaçırttığı için, zavallı Habeş
lere İtalyan ordusundan da
ha az felaket getirmedi. 

Asyada, hudutlara aid son 

ft bulamadı. Partiler arasın
daki münakaşalarına devam 
sdecektir. Japonya da Al
manya da ltalya da bu ga· 
lebeyi temin eden şey, Av
rupanın Milletler Gemiyetin
de her zaman en büyük te-
cellisine şahid olduğumuz 
hazin terddüdüdür. Zavalh 
Habeşistanı mahveden ıey 
de ltalyan ordusile beraber 
bu tereddüt oldu. 

PEYAMİ SAFA 

Karşıyaka 
İzrnirin en güzel me

sirelerinden biridir 
Karşıyaka gün geçtikçe 

güzelleşiyor. iskele önünde
ki meydanlık, parke taşlarile 
kapatıldığı gibi, dikilen iki 
ağaç ve müstatil biçiminde
ki partelle pek şirin bir 
çehre gösteriyor. İskele ya
nındaki gazinonun bahçesi, 
her akşam üzeri temiz ve 
bol hava almak ve işinden 
yorulanların kafasını dinlen-
dirmek için ne güzel bir 
yerdir. İnsan buraya oturdu
ğu zaman önünde açılan çok 
geniş manzaradan o kadar 
hoşlanıyor ki... Karşıyakanın 
pastahanelerini ve çalgılı 

ga1inolarına da söylememek 
haksızlık olur. Hele Bay Sü
leymanın yeni getirttiği · so .. 
ğukluk makinesi, mahallebi
leri ve tavuk göğüslerini 

bile birer dondurma haline 
getiriyor. Yazın buz gibi tat-
lılar ve meyveler yemek ha
kikaten eğlenceli olacak .. 
Karşıyaka İzmirimizin en 
güzel mesirelerinden biridir. 
Yamanlar suyunun dağıtma 
merkezi olan Soğukkuyu 
dağındaki ağaçlar da Hr 
yetişse. ... O vakit buranın 

değerine payan olmıyacak. 

Hıdrelyes 
Gününde 
Arzuhaller 
Hıdrelyes sabahı erken 

kalkan bir genç bir kayık 
ile dadınların denize arzuhal 
attıkları mevkileri dolaşmış 
yüzlerce arzuhal toplamıştır. 
iki kafadar Bahribaba parkı; 
nın bir tenha köşesine çeki· 
• - • ... ı .. J.lu ıu .ı.ul.udh .. ı 1 '-""lhlh. 

etmişler, dileklerle dolu olan 
bu kağıtların içindeki dilek
lerin nevilerini tesbit etmiş· 
)erdir. Bunların yiizde 60 ı 
aşka, yüzde 40 ı memuriye· 
te, yüzde 10 u mekan sasibi 
olmağa, ' üzde onu da muh· 
telif s'çma d laklere ayrıl· 
mıştır. En manidat ve şumul
lü münderecatı şudur: 
11 Arzuhal attı.n deryaya,, 
11 Haliani atzettim Mevlaya,, 

Muhasebe 
Mutahassısı 
Ticaret alemimizde tanın

mış bir muhasebe mutahas
sısı her hangi bir müessese
nin ihtiyacına uyğun muha· 
sebe teşkilatı yapar. 

Ticaret ve kazanç kanun
larına göre defter tutar ve 
bilanço tanzim eder. Karışık 
hesabları düzeltir. 

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

HALKIN SESİ Gazetesin· 
de muhasebe mutahassısı 
adresine mektubla müracaat. 

Defa - 15 

Aydınlılar 
Okusun 

Reklan1 değil bir 
hakikat 

Bakkaliye ve mısırcıhğa 
ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, 
pazarlıksız aldanmadan ala
cağını1. yer: 

Aydın: Gazi Bulvarı No. 
20 Bakkal Hüsnü Tükel ve 
oğlu Hilmi Tükel ticaretha
nesidir. 

Bir tecrübe bin şey öğre· 

lskeletlı 
Kuyus 

Yazan: MARSEL ALLEN 

Fakat, Lüsyen biraz daha 
düşününce olduğu yerde 
mıhlanmış gibi kaldı. Kendi
sini şimdi, çeşme altında 

yatan yarı çürümüş cesed 
işğal etmiyordu. Dominikin 
iddiasını anlamak, hakikata 
ne derece yakın olduğunu 
meydana çıkarmayı düşünü
yordu. Elindeki lambayı ba
şından da yakarı kaldırdı. 
Dıvarları büyük bir dikkatla 
tedkike koyuldu; o kadar ki 
şubha ettiği yerlere yumruk
lar!le vuruyordu. Nihayet: 

- Hayır, dedi. Burada 
gizli bir yoktur! Şimdi biraz 
da tabanı tetkik edelim! 

Eğildi ve yeri tetkike baş
ladı. Yerler çamurlu idi. 
Lüsyen birdenbire yere ir· 
gildi ve bir anda sevinç se
vinç, korku ve ümid ifa.ie 
eden bir şekilde bağudı! 

Çamurlar üzerinde lastik 
bir ökce izi ve bu iz üze
rinde de bir Loren haçı 
gördü. 

Bu istavroz, babasının ken
di kunduraları ökçesine çakı 
ile yaptığı istavrozun ta 
kendisi idi 1 

Bunu anlıyan Lüsyen : 
- Babam ... Babam buraya 

gelmiş ve muhakkak ki sağ· 
dır! Dedi. 

Fakat buraya nasıl girmiş
ti? Çıktısa, nereden ve na
sıl çıkmış idi ! . 

Du garıb mahzende ne 
arıyordu ? Aradığını bulmuş 
muydu? 
Birden aklına birşey geldi: 

Ruslar bu yıl 
Yıl daha r>~ fabrika 

İşletecekler 
Bu yıl içinde Sovyetler 

birliğinde hafif endüstri ve 
gidai endustri alanlarında 
kurulacak slan yeni müesse
seler için bütçeye iki mil
yar 300 bin ruble konmuş
tur. 

Devlet endüstri planı mü
cibince 1936 yılı içinde 56 
hafıf endustri kombina ve 
fabrikasının inşaatı bitecek 
ve bu miiesseseler çalışma

ya başlıyacaktır. Bunların a
rasında, Taşkend ve Barnaul 
mensucad kombinoları, 10 
yeni keten endüst; i fabrikası 
on yeni cam fabrikası, dört 
deri fabrikası vesaire vardır. 

Gıdai endüstri alanında 
ise bir seri et ve şeker fab
rikaları vardır ki bunların 
inşaasına üçyüz milyon ruble 
tahsis olunmuştur. Ayrıca 

oniki büyük ekmek fabrika
sı, sekiz çay fabrikası, dört 
konserve fabrikası da yapıl· 
maktadır. 

Bulv,aristanda 
Isla v :1lin1leri 

Sofya 9 (Radyo) - Geçen 
yıl Varşouada doktorlar kon
gresi kurulmuştur. Bu kon· 
grenin bu yıl Sof yada kurul 
masına karar verilmişti. 

Eylfılde açılacak olan bu 
kongreye Rusya, Polonya, 
Çekoslivakya, Yugoslavya 
ve Bulgar doktorları !ştirak 

Sarhoş Dominiğin 
mütaahhüdünün gördO~ 
lise haber verdiği k 
ve ağzınde pipo b 
üçüncü cesed, babasıllll 

- Babamın bur•Y' 
diğine şüphe caiz ~ 
dedi. Buraya gellll • 
merdivenlerden iollle~ 
yine oradan çıkması ~ 
dır. Madem ki baballl "",ıl'. 
dan çıkmağa muvaffak 1"~ 
tabii ben de burada ~ 
kalmıyacak ve çıkac:' '.J. 

• 'Ol r:~ 
Benim burada artık ıt• ~ 
Belki evde babaıodall 
haber vardır. ,-._t 

Eğildi, yerdeki 1 t '/ 
aldı ve doiruldu. fak~'-' 
den bir küfür savurd1

\ 'f 
bayı yerden kaldırırd~ 
sule gelen ceryan 1 

müştü. . ce 
- Berikat vesin kı, 

de çakmağım var. l ft 
Dedi. Çakmağı çak

0
•· ;I 

kat yanmadı. Çiiok ,,.ti 
nedense' -belki de rutO 
teysiri ile· ıslanmış~· ~ 

Elektrik lambası ~ 
de yoktu. Ellerini k 

8
;1. 

lara doğru uzattı; Ol ~ 
mertebe süratla bu k•~ 
lık yerden kvrtulaıak 

Uzattığı ellerine ç. 
etli eskeletin kemikleri 

- Aman yara~~i I ~ 
memek birşey degıl 1 • ~ 

Lüsyen, dıvarları, bi' 
gibi yoklaya yoklıya 
merdiveni bulabildi· 
bir nefes aldı. Fakat ~ 
yeni bir endişeye k•P~ 

-Arkası 

ln~ilizl~t 
i\lısıra karşı ını.ı ot 

karlığı kısaltıY ~ 
Londra 8 (Radyo) -;,. ~ 

Fuadın vefatinden •0 ti I 
Vaft fırkasının hükiilll:.-_~ 
nt alması ve bu fırk•~J 
giliz dostu olmaaıaıı b ,ıt 
İngiltere hükumeti ltfı 
kındaki gösterdiği dl 

karlığı kısaltmakt•t,1!• 
Bu meseleden KIP. 

Deyli Telgraf gaı~te:~ 
milliyetperverlerinıD 

saadekirhk için he~~ ~ 
)anmadığını, MoroıO J ~ 
gazetesi de genç kr~ ~ 
memleketinin menf•Ütet'JI 
zetmek istiyorsa lnf ,_~ 
ile anlaşmaya lllh 

Habef 
· F.,.oıte 
lnıparatoru ~ 

Roma 9 (Radyo) -; 
da söylendiğine gör ' 
iparatoru Cenevredd 
kendisi müdafaa e 
Fakat ltalyan 111: 
memleketini bırakı 
hükümdarı Habet,,i~Cl
olarak tanımıyac•f1 

• 

sedon ltalyan ı!~ 
imparatorun bu 
kendi kafasından ~ , 
lngiltereden mi? b"ld'' 
akıldan çıktığını 1

0
,11'' 

zım olduğunu yaııY 

tıao ~· 1: 
Raymond PafY.,dif'~/. 

Y eanne Pagy'oıo 1 ,.,,ı ., 
ka velenamelerind~ ıılflİ 
lığını kabul ettı 
olunur. 

dan sızan ve içinde hesap· 
tan ziyade hıs bulunan bu 
tahminin kanaat verici de
lilleri ne idi? İtalyanın Me
neliğe evvelce bir kere ye
nilmiş olması; kahramanlık 
bakımından bugünkü Roma 
ile eski Roma arasında, Bii
yük harpte de kendıni g6s· 
teren ehemmiyetli farkın bu· 
lun..._: ltalyadan Afrikaya 
askeri nakliyat zorlup; Ha· iddiasını da kabul ettire.,!!.:c!'!l'!!.. ____ ~_~_..... .... _..~ ........ ~----....._ ........ .__,..kloo.luwu.ı,...__,..,.....&U.& _ ___ .Lt~CCe.Jıu.e.ı.oıı--______ . .__~-~-A.-L_"--_ 
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1 Taşra bakkal ve esnaflarının i 
Nazarı dikkatine 

lzmir Şekerciler çarşısında 20 numardaki imalathanemi 
İzmir Suluhan civarında 1 numaraya naklettiğimden sayın 

j. müşterilerimin sıparışlarını yeni adresime vermelerini sayğı· 
Iarımla bildiririm. 

Güzel İzmir bisküvit fabrikası sahibi 
İstanbullu İsınail Hakkı 

~~~~:lbUdd~:A:~:A:~~» 

~ DO TOR 
'I>+ 

~ A. e al Tonay 
tc Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ 
U hastalıli:lar mütehassısı ~ 

(YOLCULARA KOLAYLIK) 
G··ven, çabukluk, temizlik 

Ayvalık, Dikili, Altınova, Edremid, Tire, Kula, Konya, 

Salihli. Bu hatlara yolcu ve yük sevkiyab 

ZİNET 
garajından hergün muntazam ve emin bir surette otomobil, 

kamyon ve tenezzühlerle temin edilir. 
Emniyet, sür'at, temizlik bu garajın en euslı hasıalarıdır. 

Sac 
' Yalnız bir süs değildir. Daha 

önemli olarak sağlığımızlada 
ilgilidir. Onun için onları 
korumak iki taraflt borçtur. 

İŞTE 

Başta 
-

f( Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın· >+ 
fC da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den >+ 
~ akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. >+ F •t S Suyu 
f( Müracaat eden hastalara yapılması lizımgeleo sair f( eri 8Ç 
+c tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- 1j size bunu kolayca temin eder 
+c lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene· )+ KEPEGI YOK EDER 
+c sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )t 
+c~:JF:\C:>$:W:~:V::V:,.C~:\t,.Ci)$~~'$'$"Jl:~~J$:V:)t 

Yerli T'ürk sanavi man1ulatı 
-' 

· Hasır sandalya 
Türk topraklarında yetişen Çavdar sazından yapılan ve 

yüzlerce ren, ber ve sanarkarımızın yetiştirdiği yerli milli 
tt. Türk sanayi mamulatı hasır sandalyalara rağbet etmek mem· 

Oat B ~ leketine ve Türk işçisine ve sanatkarına yardım ve hizmet 
tly Eten . u~kşam temsillerine başlıyor ~ etmek demektir. Bunun için pantolon yırtmaz serbest rahat 

L..tl t'1rn .. 8•8drlıstı ZOZO DALMAS'ın iştiraldle ve Su-

Ddöküln1enin ()nüne > 

Geçer 
SAÇLARI UZATIR 
---oo---
M. Depo 

S. FER 1 T 

Şifa 
•ı " .. ın b ve on seneye garanti hasır sandalyelere rağbet ediniz. 
'-~~N· en. üyük muvaffakiyetle avdet eden sanatkar)f. 

ın rıyasetindeki bale heyeti birlikte olarak 42 >+ Toptan ve perakende sabş İsmetpaşa Bulvar Zinet garaj E •d• l:tl kişilik muhteşem badrosile )fı karşısında sandalyacı Muiz. CZ&DeSI 1r 

~1 h~~r~~nemagndai~~~~,~~~~ 
~llıa gii _ )t 1 Türk A. Sirketinin 1 f+l s• •kı t + 

nu akşamı 9 da Cumartesi matine 4,30 da ~ Halkapınar l{umaş Fabrikasının ~ r:~ ... ısı ~ : 
LJ ı • ı+ 1 Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar: ~ f.1Petro ı\laks Fener masa ve tavan lamhaları • 
Cl a ıme >+ 1 Sagv lam ~ t+'l Motosiklet bisiklet - gramofon ve plak mağazamda • 

9 C >+ lı [+j her şeyi taksitle alabilirsiniz. + 
Unıartesi akşamı ve 10 Pazar matine ~ ~ Zarif ~ 888S8:8~Sl8 sa~ass. 

F l J+ 1 ~ Toptan ve perakende satış yerı orya ,. fi Ve U~uzdur " Balcılar caddesi No. 156 lzmir 

~ 10 ~ ~ Satış yerlerı 1 1\T •b !!!!!!!!!!!!! ~!!!! 
~~'·Al PAZAR AKŞAMI ÇA~DAŞ. . . ,. lflll\11 Bilinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. ş. ~ 1 ~ ecı 
--.,,~:;ncak ve Karşıyakaya otobus temın edıldı )t ~ Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu 8 

.... ~~)l:)l:~~fi)Ç'"+;;RC~~~:v:~~ ~~~~~~~~~~~ 

Zengin kişesi 
.. rürk Hava Kurumu 

• 

~l~~&in QJıııa .1~ Na On 
~~be Si) inden k. ıstıyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
~.ıı~~ıı de ke d~ı~ bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
'iUe b· <>lınakn .. •nıze hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
ttltıe~ ılct sat 1 uzere günde on ve haftada elli kuruş tak-

~~ k•rar
1 ~· Z~n~in kişesi birçok vatandaşlari zengin 

re8: H"k!ınıştır. 
u urnet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 

ZENGiN KIŞESI 

it --
adyo Sahiplerine Müjde 

.. 
Parazitsiz rad

yo kullanmak 
veya radyonuzu 
tamir , ettirmek 
isterseniz kat'i 
teminatlı 11 Yıl

dırım radyo .. 
müessesesine 

lı . · müracaat edi-
'1t h"'- . 

U1:1;uınet . - nız. 
caddesı Hacı Sadullah otoli içinde. 

d~~l)~'~111•. • içenler bilirler 
llr zı h \>:, Sl.lr~~te ~Yatınızın zevkini. sıhhatınızın 
lilts l orunmasını temin edecek ancak 

•'lt•t ~ , kabadavı ve Billur 
llrıdır. 

~lüşterilerine gösterdiği kolaylık ve yaptığı 

'/I ıf. •ı l tath nıuaınele ile 
lfll rvon ar herkesin sevgisini 

'J kazanan 

kişesinden 21 ind 
tertib Tayyare pi· 
yango biletlerini 
almağı unutmayınız 

ğünkü: 

Milyonlar 
Kişesi 

bir çok yurddaşla· 
rımızı fakrü zaru
retten kurtararak 
refah ve saadete 
kavuşturmuştur. 

ADRES: 
Keçeciler caddesi 134 numaralı milyonlar kjşesi sahibi 

HAYRI AKDÖLEK 

SADIK 

-----------------·---~----------------------FENNİ SÜNNETÇİ 
Emirler Çarşısı sünnet evi 

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

Çocuklarını sünnet ettirecek sayın halkın teıriflerini bek· 
Ieriz. Fakir ve öksüz çocuklar meccanen sünnet edilir. 

" ALl~HAKKI DARCAN 

~~~mm~mtiEs~~~ıı~risE~aesm 
~ TAYYARE: TE~i~PN E 
E BU GuN G2 
t!J 2 büyük film birden ı 
~ Holivodun en guzel beşyüz kızı ve Amerika güzellik • m kraliçelerinin iştirakile çevrilen senenin en zengin filmi : 

~ Güzeller resmi geçidi 1 
~Enfes bir musiki, şayanı hayret revüler • tatlı bir mevzu 
~ bedii danslar - canlı tablolar 
t!l Lilians Harvey ile Villi Fritsch'in beraber çevirdikieri • büyük Alman opereti 

Cürmü meşhud 
AYRICA: 

F O K S ( Dünya ha vadisi eri ) 
~ ( Türkçe sözlü ) 

m - SEANS SAATLERİ -

1 Her gün 15 ve 19 de Cürmü mc:şhut. 17 _ve 2.1.15 de 
Güzeller resmi beçidi Cumartesı Pazar gunlerı 13 de 

Güzeller resmi geçidi ile başlar 
E'9ESmE-EmEESE:E•l•lll&J 
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Bayındırda cinayet 
Bayındır kazasının Uladı 

köyilnde bir cinayet olmuş
tur. Hilseyin adında biri U
ladı köyünde ölü olara bu
lunmuştur. Üzerinde bir ta
banca kurşunu vardı. Adli
yece yapılan tahkikat neti
ceıinde katilin Muharrem 
oldtiu anlaşılmıştır. Tutulan 
Mabarrem bir tabanca alım 
satum yllzilnden Hüseyinle 
aıuında çıkan kavga netice
sıade Hüseyini öldurdüğünü 

itiraf etmiştin 

Korkunç bir 
cinayet 

Mehmed genç karısını 
canavarca öldürdü 
Dün sabah Kahramanlar 

mahallesinde oturan sabıkalı 
Mehmed genç karısını öldür
mlftnr. Sebebi de Mebme
din vakıt vakıt ve sebebsiz 
ol•rak döğdüğü karısının 
arasıra anasının evine kaç· 
mısı ve Mehmedin gidib 

• yalvararak aldığı halde sö
zilade durmıyarak gene döğ
meıi olmuıtur. Zira son defa 
dayağı yiyen kadın gene 
annesine kaçmış Mebmedin 
yalvarmalarına inanmamış, 

tJibayet Mehmek bir sabah 
anneıinin evine gidib kadını 
yalnız bulmuı ve biçağı ile 
bir çok yerlerinden saplıya· 
rak öldürmüş eve Adliyeye 
fidib teslim olmuıtur. 

Atış talimleri 
Abcılık aporu iç.in açılma, 

olan atıcılık kurslannda beş 
haftadaoberi nazari dersler 
ıona ermiştir. Bugün poli
gonda atış talimlerine baş· 
lanacakbr. D&n poligonda 
atıf için llzım gelen hazır

lıklar yapılmııtır. 

Alman Heyeti 
Geliyor 

Yenilenecek olan Türk -
Alman ticaret mukavelesinin 
milzakeresine memur Alman 
murahhas heyeti yann ak
pm geleceklerdir. Heyet iz
mirde dört gün kafacek bazı 
ekonomik etiitler ve temas
lar yapakla beraber Selçuk 
ve Bergama harabelerini zi
yaret eyliyecektir. -Defterdar ve müfettiş

lerin maeşları 
lstanbul 9 {Özel) - Mali

ye teşkilatı iayihası encümen
den çıktı. lstanbul defterdan 
100, İzmir defterdarı 90 lira 
aylık alacaklardır. Tahsil, ta· 
bakkuk, kontrol memurları
nın da maaşlan tesbit edil
miıtir. 

• 
Irak isyanı 
Ne Halde? 

lstanbul 9 {Telefon) -
Basranın garbındaki Rumayta 
aşiretinin isyan ederek de
miryolunu kesmesi ve trene 
ateş açması üzerine kesilen 
münakalat henüz başlama· 

mııtır. 

Hükiimin gönderdiği ten
kil kuvvetlerinden de bir ha
ber yoktur. Bombardıman 
edilen asiierin telefatı da 
mal6m değildir. 

Beş komünist ~a.kalan~ı ! 
İstanbul 9 - Bazı yerlerde komünıstlıkten suçlu kımseler 

yakalendı. Bunlar esasen göz hapsi altında idiler. 
Şimdiye kadar yakalananlar Reşit, Safiye, Remz, Vahit 

ve Feyzi atlarında beş kişidir. Zabitaca elde edilen kuv
vetli delaile nazaren bunlann daha bazı arkadaşlan da ver
dar. Bunlar hakkında da tahkikat yapılmaktadır. Yakalan
maları muhtemeldir. 

Almanya K~rışmazmış 
Japonya ise ? •.. 

Roma 8 (Radyo) - Almanyanın buradaki elçisi İtalya 
Dış bakanına Habeşistanın İtalyaya ilhakı işinde Almanyanın 
alakasını kestiğini bildirmiştir. Japonya elçisi de başka bir 
teşebbüste bulunmuştur? 

Irak isyanı 
lstanbul, 9 (Özel) - Irakta çıkan isyan münasebtiyle İ

rak hilkümetinin Ankara sefarethanesi bir tebliğ neşretmiş· 
tir. Bu tebliğe göre çıkan rsyanın maiyeti şudur: 

- Bir hafta evvel iki aşiret arasında sırf şekavet için 
baş kaldıran ayaklanma üzerine Irak hükumet ciddi tedbir
ler almış ve şekillerin üzerine askeri kuvvetler sevketmişıir. 

Asilerle askeri kuvvetler arasında yapılan müsademelerden 
sonra asiler tamamen tenkil edilmiş ve isyan bastırılmıştır. 
Askeri harekatın tamamen durdugu ve asilerin askeri mah · 
kemelere verildiği de öğrenilmiştir. 

• 
Felezofun 
Köşesi 

-Baştarafı 1 inci sayfada-
Köyk ideta bir ıehiri an

dırıyor; Mahmud dağına yas
lanmış vakur bir manzara, 
haddeleri müntazam, evleri 
evleri gibi mamur, ahalisi 
çalışkan, ekserisi ovada; bağ, 
tütiln, çaba ve sair işlerle 
uğraşıyor. 

Vardığım gün köyün ileri 
gelenlerinden bir iki zat gel
di höş beşten sonra (35) bin 
lıra sarfederek getirttikleri 
suyun Pomaklar köyü altında 
ki çaydan alındığı için ilkba
harda nebati mikroblardan 
ekseri çoluk çocuğun bağır· 
sak hastalığına tutulduklarını 
ve evvelce (Kazandere) men· 
baından gelen suyu içtikle· 
rini ve bu suyun mecrasının 
bozukluğunu yana yakıla an· 
)attılar .. ! 

Köyün birindi derdinin bu 
kaba, bulaşık su olduğunu 
anlar anlamaz, suyu kaynata
rak içmelerini tevsiye ettim 
ve aid olduğu makamların 
ve bilhassa Sıhhat işleri di
rektörilnün heman dikkat 
zarına koyacağımı da vadet
tim. 

KC>ylülerin eski adetleri 
bugün {Hıdrelyas) günüdür. 
Harkes zengin fakir yeni el
biselerini kiymişler, Köprü 
başına ve nahçelere toplan
mışlar, keflenip ve eyleniyor
lar. Meydanlıkta salıcakla 
sallanıyor, çocuklar akbabadan 
dizileri boyunlarına sarkıt
mışlar, mektebliler de elele 
tutuşarak muallimelerile uzun 
bir gezitiden dönüyorlar ... 
Eski vali Kizım Dirik 'in bi
rer liraya sattığı iyi cins 
tavuklar kabarıyor ve hor~s
lan da boğuk ve karık ses
lerile okuyor! Armutlunun 
havaaı gayet litif ve sıhhi
dir. Her y !r yeşil zümrüd 
gibidir. Yalnız çehreler soluk 
ve atık! O da sudan .! Ba· 
kalım başka mektubları ne
reden ve nerelerden yazarım? 

Şark Filozofu 
HiDAYET KEŞFi 

Halk Opereti-
nin ilk Zaferi 

Dün akşam fstanbul Halk 
operetinin Elhamrada oyna· 
dağı Halime opereti pek par
lak bir muvaff akiyet kazandı. 
lzmire büyük bir kadro, çok 
zengin bir gardrop ve çok 
değerli artistlerle gelen bu 
operet liyik olduğu rağbeti 
hakkile elde etti. 

" Halime ,, rolünü canlan
dıran Zozo Dalmas tatlı sesi 
bayğınd gözleri mevzun en
damı ile Avrupa operet yıl
dızlarından hiçbir suretle 
aşağıda kalmadığını gösterdi. 
Tütk operet sahasında bü
yük bir boşluğu dolduran 
tiyatro sahnemizde değerli 
bir varlık olarak göğüsleri
mizi iftiharla kabartan güzide 
tenerilmüz Ali Sururi Zozo 
kadar alkışlandı ve beğenildi. 
Kral rolünü tam bir muvaf
fakiyetle yaıatarak seyirci
leri neşe ve kahkaha kasır
gasına boğan \omik Celil 
Sururi de çok takdir edildi. 
Emine rolilne can ve hayat 
veren sevimli artist Toto 
gittikçe gllzelleşen sesi ve 
sahneyi dolduran şen ve şuh 
işvebazlıklarile çok alkışlandı. 

Balet yıldızı Hicran Bedii 
danslarile nazar dikkati ve 
meftuniyati celbe muvaffak 
oldu. Vezir ve kadı rollerini 
yapan Yaşar ve ayni zaman
da Zübeyde rolünü yaşatan 

Necile gösterdikleri muvaf· 
fakiyetle arkadaşlarından ge· 
ri kalmadıklarını ispat etti
ler. Halkın Sesi - f zniiri 
neş'e ve şetarete gark eden 
İstanbul Halk operetini bu 
parlak zaferinden dol_1yı can
dan teprik etmeyi bir borç 
sayar. Ş. S. 

Binevyakan 
bir yangın 

Varşova 8 (Radyo)- Şar· 
ki Polonyada Novodordno 
şehrinde çıkan bir yanğın 
bin kadar ev yakmıştır. Bir 
kadınla bir çocuğunda diri 
diri yandıkları söyleniyor. 

İtalya ya 
lngilterenin cevabı 
Paris 8 {Radyo) - ftalya 

fngiltereden istikraz teşeb
büsü yaptı. İngiliz Finans 
bakanı bunun şimdilik konu· 
şulamıyacağını söyledi. İtal
ya zaferinin İngiltereyi küçük 
düşürmiyeceğini söyliyor. 

Küçük 
An tan tın 
Kararları 

Belgrad 8 (Radyo) - Bu· 
rada toplanan küçük antant 
Dışbakanlarının verdikleri 
kararları havi bir tebliğ ya
pıldı. Bu tebliğ hulisasma 
göre Küçük Antant orta 
Avrupa sulhunu ihlal ede
cek her harekete muhaliftir, 
Avusturyanm istiklali garb 
devletlerile beraber harekete 
hazırdır. Fransa, İngiltere, 
İtalya, Almanya, Macaristan 
ve Bulgaristan, Avusturya 
ve Polonya, Balkan antantı 
devletleri ve Rusya birliğine 
karşı Küçük antantın müna
sebetleri aynidir. 

Habisborg ailesinin hüküm- ' 
darlığına :muhaliftir. Garbi 
devletlerle hareket edecek
tir. Sen jermen, Tribato ve 
Noil muahedelerine riayeti 
ister. Bu muahedeler üzerin
deki hukukuna riayet ettir
mek için ne yapmak lazım 

ise onu yapmak hususundaki 
hakkını muhafaza eder. Tu-
na meselesinde Roma ve 
Almanya ile anlaşmıya ha-
zırdır. Arsıulusal sulhun mu· 
hafazası için her tedbire 
girişecen tir. _,,_..,_ ..... _ .. __ 
Çırılçıolak 

- Baş tarafı 1 incide -
vellid sükutunu rahibin gür 
sesi bozdu ve cemaate: 

- Bu kadını dışarı atınız! 
emrini verdi. Rahibin bu e
mri cemaatı harekete ge· 
çirdi. Kadın, erkek yüzlerce 
kişi bili minberin altında 
ve kilisenin ortasında ana· 
dan doğmuş bir yaziyette 
çırılçıplak duran bu sarışın 
güzeline saldırdılar. Halk bu 
çirkin hareketin failini linç 
etmek istiyordu. 

Kilisenin içinde bulunan 
cemaatitı velvelesini duyan 
iki polis derhal içeriye dal
dılar ve çırılçıplak bir kızın 
etraftan yağdırılan yumruk 
ve tekme sağnağı altında -yüzünü ve her tarahnın kan-
lar içinde kaldığmı görünce, 
tabancalarını çektiler ve hal
kı korkutarak kızı kurtar
mak için havaya kurşun sık
tılar ve genç kızı kurtardı
lar. 

Londra zabıtasınca yapı
lan tahkikattan unlaşildığına 
gore, sarışan kız, Hukuk üni
versitesi müdavimlerinde ve 
haabin ilgasına çalışan kadın 
cemiyetlerinden birinin aza· 
sandan Mis Tal erdir. 

Bu kız, İngilterenin her 
tarafında harbin ilgası le
hinde konferanslar veriyor, 
Hitler ve Musolini aleyhinde 
şiddetli sözler söylüyordu. 

Hastanede yapılan muaye· 
ne neticesinde aklına muva
zenesizlik görüldüğünden 
genç kız bir tımarhaneye 
sevkedilmiştir. 

Şehrin bir tarafını 
Edeyim derken 

- Baştarafı 1 incide - 1 ka sayalım, ya yalod 
hakimane düşünen bu adam, ve Salebci hanları. 
kimsenin işini bozmak fikri- J geçinen binlerce ail• lllf 
ni taşımadığı için bugün perişan ve meyu• 

· rahmetle yadedilmektedir. sokmasına muk•"'!_,.. 
Aşkolsun ona ki, evladına kete ne menfaat t.....,.. 
kaşaneler bırakmadı amml\ miş oluyor ? Ot 
millet haykelini dikti. Basmahane civarUI' 

Hanlara otomobil sokulma- maktan, yolcuları g~ 
masınm daima temcid pilavı 1 k k •• ine so ma tan 
gibi öne sürülmesi {selameti yadikarı hanlarla d 
umumiye) den ibarettir. söndürmekten batk-.. 

Halbuki, bu sebeb; paçacı muvaffakiyet namı•• 
dükkaniarındaki kelleler gibi Biz de memlekimiJI 
sırıthi<ça halkı acı acı gül- panın en parlak ...il 
dürmektedir. Hatta geçen 6"9":' 
gün - şehrin en kalabalık den daha şerefli 1 ı 

teriz. Biz de güzel 
caddelerindenbiri olan - As- fi 
malımescid önünde yukardan baştan başa mamut 
aşağı ve aşağıdan yukarıya dan olmuş bir halde 
binlerce ahali ve çocuk çoluk magrur ve müftehir 
gidib gelirken yüklü bir · arzusundadir. 
kamyonun İkiçeşmelikten in- Lakin askeri111iJ 
diğini ve hepimizi - çil yav· inerken, bu lzmir 
ruları gibi - sağa sola savur- nın fedekirane ga 
duğunu görenlerdenbiri şöyle bilhassa Ermenileri• 
barv arıyordu: larından kuıtarılaD 

Şamlı sokagv anin, Salepçi h b dad ara iyete ve ec 
sokağlnın üçer beşer kişilik d bö le 
kalabahğı ne mukaddes imiş rın a şöyle y bkt' 
ki, bunlar yüzünden tam beş ahaliyi sefalete 1118 bit 
han birer harabeye döndü ... ] mek suretile ötede .\oı. 

mur uyandırmak, l11• 
Zaten, hele şu son günler- d,. 

de kulaklarımız böyle rumuz· larının etrafına .Ya! .r 
lu sözlerle dolduğundan ben- tılarde gül yetıttillll 
de kendi kendime dedim : lışmak kadar boıtu~ 
[Bada bili hak ve hakikatten 2 - Bir tarafta 
bahseden, bizim gibi, buda- lan bir adam diğer 
lalardan biri!... Ya Kemahlı dans edemez; Şatı,. 
hanının arkasındaki kapıya • sümege mahkum 
ne dimeli?; Önünden koca hau ve dilkkinlaıı• ff 
kamyonlar geçiyor da, içeri· rile kiracileri de biaad_. 
terinde ki şoförle kapıda du- zanç vergileri ytııl11 ~ 
ran bir arkadaşı başla olsun }erindeki eşyaları• b 

. selamlamaktan korkuyorlar. olurs felaketlerine ,elJI 
Nitekim ben geçende böyle ·ı • 

o yerlere adım bı e bir tuhaflık karşısında şaş-
tım da, yanımdaki arkadaşa lar. ~ 
" sen alemi gör, kendin gibi Evet, esasen 1 
sersem mi sanırsın ,, diyib kadar nüfusu ve .,ıJ 
geçtim. ] nüfusun ne paratl 

Benim bildiğim; şarbay: Şarbayımızın yaagı• ~ 
memleket bayı yani başı de- birdenbire ihya etlll 
mektir. Her hangi bir insa· sundaki emell~ri. ? 
nan başı gövde ve azasının yerine gelebılııo 
çevirgenidir. Mütefekkir bir " Dimyatta pirinç 
insan başı, sair başlar gibi evdeki bulgurda• 
fikirsiz olmadığından gövde derler ! ... ,, I 
ve azayı korumak ve idare Barıthanı sabiP 
etmekle mükelleftir. EBÜLMUZ 
Şu halde, muhterem şar- ~·..- •• 

bayımız da Mütefekkir bir • Mugv lada tiJ 
insan başı gibi herkesin 
takdir edeceği işler yapma- ekı· ıoi 
ğa mecburdur. Acaba böyle 
oluyor da biz mi anlıyamı- Muğla 8 (Özel~ """'-~·-
yoruz?: ekimine büyiik bı~ 

1 - Biz, mal sahihlerinin devam ediliyor. Şıdl ~ 
belki de günahlarımız var. dar 15 bin hektar ' 

. ıltl 
Belki de hakkıkelim ve ha- pıldı. Rekoltenııı •t 
yatımız yok ve hele şu ( se· kiloyu aşacağı uoı• 

111 
limeti umumıye ) behanesini Son yağmurlar . 
de filen s .. bit olmuş bir şa- üzerinde iyi teyıır ~ 

İzmir İnhisarlar Baş Müdiif 
lüğünden : tt 

11 Nisan 936 tarihinden itibaren mev'kii mer'iY:-1 
4281 sayılı tütün ekisperleri nizamnamesinin abk Iilı 
linde tütün ticarethanesinde veya serbest ekiıperıJi 
de çalışan ihtisas sahibi kimseler altı ay içinde s~ 
~lmak mecburiyetinde olduklarından letanbul,. fb" 
lzmirde Temmuz iptidasinda teşekkül edecek 1~ ~ • 

etlerince tetkik edilmek üzere yedlerindeki veıaık• ~ 
f stinabı da inhisarlar Umum Mücürlüğüne bi~ a~ • 
tevdi etmeleri ve aksi takdirde bu müddet• 1 
bu işlerde çalışmıyacakları ilin olunur. 
1 - Mektep şahadetname veya tasdiknamesi. ol 
2 - Tercümei hal varakası ve hüviyet cüıd• 
adet fotoğraf 
3 - Hüsnühal varakası. • ı;' 
4 - Eksperlik yaptıkları müddeti ve gördükJefl 
beyyin olarak çalıştıkları müesseselerden 

iSABET EDEN iKRAMiYELERi 
DERHAL TEDiYE EDER 


