
Sahih, Neşriyat Amiri ve 
Başmuharriri 

SIRRI SANLI 

BÜTÜN DÜNYA GAZETELERİ 
~~~~~~~~~~~++oo++~~~~~~~~~~~ 

Türkiyenin dileği yerinde 
olduğunu kabul ·ediyor 

Mühim bir 
Takrir 

ıSTANBUL 14 (Öıel) -
Afyon: saylavı Türker, em
lak kıymetini korumak için 
ne gibi tetbirler düşünüldü
gunu Finans bakanından 
Kamulaya verdiği bir takrir
le sormaktadır. 

Türker takririnde Türki
yede emlakın kıymetinin 

vasati olarak yüzde elli indi
ğini Ankara müstesna olmak 
üzere lzmir ve lstanbulda 

f emlak kıymetlerinin her gün 
Tedenni -ettiğini bildirmekte-
dir. 

Seviştiler 
nişanlandılar 

ve kayboldular - .,,liıı __ _ 

----------------0000----------------
Zenginler, üç günlük bir yav-
ru sizin şevkatinize sığınıyor 
-:-.ıt ün yazmıştık. Günde 50 guruş kazancı olan bir 
il..."'! baba göz yaşları arasında: · 
- Beş çocuğum var. Üç gün evvel bir yavrum daha oldu. 

Bu para ile geçinmemize imkin yok. Yüreğime taş buarak 
cigerparemi bir yere evlatlık vermek istiyorum! 

Diyordu. 
Karşıyakada, Osman zade Şimendifer caddes 6-128 nu· 

marada oturan ve İbrahim adında olan bu baba dü gene 
gözyaşlarıyle matbamıza geldi. ve henüz yavrusunu verecek 
bir baba bulamadığını yana yakıla anlattı. 

Günde 50 kuruş kazançlı bir babanın bu para ile beş 
çocuğunu birden bu para ile geçindirmesine hakikaten 
imkan yoktur. Hele bu kazanç arasından her gün vapur 
parası vermeğe dt muhtaç olursa. İçtimai şefkat ve mua· 
venet kurumlarımızı bu hususta harekete daYet ederken 
dünyanın bütün ıstırahat vasıtalarına malik olduklaı ı halde 
bir türlü, bir yavru tebessümü görmiyen bu saadetten 
mahrum olan halı vakti yerinde ailelere de bu talihsiz yav· 
ruyu sefaletten kurtarmalarını hatırlatıyoruz .. 

Bir vatandaş, " Biz açız, bu yeni yavruyu olsun açlıktan 
ı kurtarınız ! ., Diye inliyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



Sülf• 2 ( llallma S..I , 

1 Habeş işinde 
Bir nıütareke olmazsa 

Bu durum devam 
Edecektir 

Osmanlı imparatorluğunun 
Kalbigahında Yazan:~·3fR~Ncls 

l::enevre 14 - Eğer İtalya 
mütarekeyi kabul ederse İn· 
giltere ve Fransa zecri ted· 
birlerin derhal kaldırılmasın
da ittifak etmişlerdir. Tay
mis gazetesi mütareke ol
mazsa büyük devletler ara· 
sındaki bugünkü durum de
vam edecek İtalyaya karşı 
tedbirlerin şiddetlendirilmesi 
karar verilecektir. Diyor 

Polis Amiri Hakkı Bevin Aşkını 
Hanım Hakaretle., Reddetıniş ... 

l~evla 
w' 

Balık avı, bütün gece 
ayazda suren bir merak ve 
işkencedir. Hatta Alpizim 
bu meramın yanında daha 
makul ve tvbii görülebilir. 
bunun için sapahı pek geç 
olan, beklemesi bo) bulunan 
bu merak, biraz da rakı me
rakıd1r. Ben fazla rakı içen
lerden değildim. Hakkı bey 
de belki böyle idi. Fakat 
asıl işin iç yüzü rakıyı mec
buri kılmakta idi. 

Bir miktarlUmurca çiftliğı 
rakısı beraber almış bulunu
yordum. Dolu rbir kadeh 
Hakkı beye verdim. Ben de 
içtim, fakat dolu kadehle 
değil. 

Biraz sustuk. Ben: 
- Soğuk başladı. Bir ka

deh daha dedim ve bir dolu 
kadeh daha rakıyı Hakkı 
beye verdim. 
Rakı sertti. Üstüste iki 

dolu kadeh, sanıyorum ki 
Hakkı beyi oldukça sersem
leştirdi. 

Sükut bir müddet daha 
devam etti. 

Hakkı bey derin bir dü
şünceye dalmıştı. Fırsattan 
istifade ~ettim, bir kadeh 
rakı daha verdim. Reddet
medi; batta bemm içmediği· 
me dikkat bile etmedi. 
Rakı çok sertti, susnz içti; 

ve birden silkinerek: 
- Kirye F ranci 1 Dedi. 

Seni çok severim. Senden 
ıizli bir ıeyim olamaz. Leyli 
ile aramda ikincı bir mesele 
daha vardır. Evet ben Ley
liyi seviyordum. Ve şimdi de 
sevmediği · iddia edemem. 
Leylayi çok seviyordum; bir 
gün Göksu'ya gitmiştik. Sa
mimi dostlardan birçok kişi 
eğlenti yapıyorduk. Leyla da 
beraberdi. Orada kendisine 
aşkımı ilan ettim. O bana 
dik, dik brktı ve: " Kaldım 
kaldım da sana mı kaldım?,, 
Dedi ve yanımdan uzaklaştı. 
Evet, Leyli beni, hem de 
tahkir ederek reddetmişti. 
Bu hadiseden sonra tam beş 
sene geçmiştir, Fakat ben 
bunun acısını bu gün olmuş 
gibi hissediyorum. Fakat... 
Bunları sana anlatmakta ne 
fayda var?. 

İZMİRLİ 

- Belki fayda yok. Fakat bunun için çalışiyorum .. Bil-
beni alikalandmr. Çünkü mem biliyor musanz? Babası 
senin samimi bir arkadaşın hala sağ olduğu halde Leyli 
bulunmaktayım. Hakkı bey . babasını idam edilmiş belle-
Senin derdin benim derdim mektedir. Çünkü babasını 
demektir. Bütün derdine idam sehpasına ben sevket-
ortak olmak isterim... tim. Fakat sehpa altından 

- Evet .. Aradan bukadar onu ben kurtardım, yeri ba-
seneler geçtiği halde ne aş- na malum bir yerde sakla-
kım şiddetinden bir azını dım. bu yeri, iki yeğenimle 
olsun gaybetti, ne de Leyla- ben biJirim. Leyla bunu öğ-
nın yaptığı tahkiri unutabi- renmiş olsa... Kimbilir ne 
Jiyorum. Hem aşk, hem de yapacak? 
nefret kalbimde beş senedir Leylaya babasının hala sağ 
hakimdir. Bunun için Leylayı olduğunu bildirir, ve isbat 
ayaklarıma kapanmış gör- edersen, arzn ettiğin olur 
mek istiyordum. sanıyorum .. 

- Ve ayaklarına kapan- - Babasının bili sah al-
dığını gördükten sonra, iki doğunu bildirirsem, daha 
elinden tutarak kaldırmak, doğrusu bunu kendisine siz 
bağrına basma te istiysrsun, bildirirseniz, acaba inanır 
değil mi? mı?. 

- Evet ... Bunu istiyorum, ( Arkası var ) 
oooooooooooooooooooooo~oocooooocoooooo 

13 ler Affolanların 
Komitesinde 

Cenevre 14 (Radyo) 13 ler 
komitesinin son toplantısın
da İngiltere ltalya hakkında 
yeni tahkikler yapılmasını 
teklif etti. Komite kararını 
bu komitenin ı eisi bay Ma
daryayonun Romaya ziyare-
tinden sonraya bırakmıştır. 

yekônu beş yü
zü buldu 

Sofya 14 (Radyo) - Siya
sal va adi cürümlerle mah
kum ve suçlulardan 500 kişi 
affolunarak Sofya hapishane-
sinden çıkmışlardır. 

Heyecan uyan-
dıran bir dilek 

Cenevre 14 - bura çev
nlerinde bir heyecandır hü
küm sürüyor. Fransa-Sar 
mıntakasının işgali için ha
görmek emrini burada sak
lamamaktadır. Bu haber ge
rek İngiliz mahf eller!nde ve 
gerekse Cenevre çevenlerin
de heyecanlar uyandırmak
tadır. 

Bulgar kraliçe
si Romada 

Roma - Stifani ajansın
dan: Buraya gelen Bulgar 
kraliçesi Yuhana ve prenses 
Marya Loiza paskalya yortu
larını bu. ada geçireceklerdir. 

Berlin - Romadaki pe· 
deri yanına giden Bulgar 
kraliçesinin bu seyahatin si-
yasal mahiyette olduğu şeb· 
heşizdir. Çünkü Avusturya 
ve Macsristanın askerleşme
lerı kararları Romada veril
miıtir. 

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

JGözüMüZE Ç ARPAN YAZILARI 
........................................ 0.. ................................ .. 

Olur şey değil 
60 YAŞINDA BiR KA
DIN SEVDIGI ADAMA 

KAÇTı 

Kandıra, 10 
..-ı'JI andıranın Sucahlı 
IUJll köyünden ölü Mus-

tafa karısı altmış yaşında 
Fatma ayni köyden Tahir 
oğlu Emrullah tarafından 

kaçırılmıştır. 
Yapılan tahkikata göre 

hadisenin zahiri sebebi şu

dur: Fatmaya ve Emrullaha 
hısımlarından bazı emlak 
kalmıştır. Fakat, bu mallar 
hisseli ve karışık olduğu 
için,, her ikisi mallarını bir
leştirmeği düşünmüşler ve 
karar üzerine Emrullah F at-

mayı kaçırmıştır. rayı münasıp göreceğiniz 

Fakat, Fatma müstantik- bir hayır işine verebilirsiniz. 
likie verdiği ifade ,,Ben ken- 21 İngiliz lirasının iyi bir 
dimi bildim bileli Emrullaha yük hayvanı almağa kafi 
yangınım!,, demiştir. oldnğunu nazarı dikkatini7e 

(Tan) d · arze erım.,, 

Koca arıyan Belediye reisinin: esmer 
• sağlam İngiliz dilberine bir 

bir in 2iliz kızı koca bulup bulmadğını fık-
rayı okuduğum gazete yaz 

Bir İngiliz şehrinin Bele
diye reisine hemşerilerinden 
bir \tadın şöyle bir mektup 
yazmış: 

"Kırk beş yaş yaşındyım. 
Saçlarım siyahtır. Sihhatım 
yolundadır. Kendime bir ko
ca bulamadığım için, size 
21 İngiliz lirasi takdim edi
yorum. Eğer beni alacak 
bir adam bulursanız bu pa· 

mıyor. Yalnız bir İngiliz ka
dınınm nazarında bir koca-
iyi bir yük hayvanından faz
la etmediği anlaşılıyor ki 
İngiliz ereekleri için pek te 
hoşa gideceklbir iltifat değili 
Ayni zamanda kadının da 
neden ko~asız kaldığı da 
kolayca anlaşılıyC\r. 

(Cumuriyet) 

BİR KIZ 
SEVDİM! 

Delikanlı çatlıyordu. Ku· 
duruyordu. Kabına sığamı· 
yordu. 

- Hey yarabbimi . D~di. 
Yeter artık bu işkencen ... 

- Getir be kardeşim .. Rakı 
getir .. 

- Yavrum Leyla.. O gö:z 
yaşlarının içinde sakladığın 
ıztırabı gay'!t iyi anlıyorum 
ve gayet iyi duyuyorum .. Bi
liyorum, sen de benim gibi 
işkencedesin, Fakat ne yapa· 
bilirim .. Ne yapmalıyım .. 

""'-~"'-"V'V''-~~ 

Aşk, htırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 70 

Adn1c<lin eı rka cebinde bir tabanca kuzu 
gibi yatıyordu 

-- Ben enayilik ettim .. 
Oracıkta ifan serserisini öl
dürüverecektim. Ne olacaktı 
sandi hapishanede çürüye-
cektim. Bugünkü hayatım 
daha mı iyi?. 

- Ahmed bu günkü ha
yatın dQha mı cazib sanki... 
Bütün hürriyetime sahih ol
duğum halde çocuğumu ok-
ııyamayım .. Leylamı öpeme
yim •. Ben hür müyüm .. Ha-
pishane köşesinde çürümeği 

bu hayata tercih ederim 
vallahi... 

Aşık delikanlı cok dertli 
idi. Neşe ve teselli ümid 
ettiği kadeh bilakis onun 
derdini ve ıztırabını kamçı· 
lıyordu .. 

- Hey gidi kahbe dünya 
hey... Parazit bir serseri be
nim saadetimi baltalasın .. 
içtimai kayıtlar, kanunlar, 
nizamlar da bu serserıyı 
himayesi altına alsın .. 

- Baş üstüne efendim ... 
- Bana bak ahbab ... Bana 

sorma.. Önümde kadehi boş 
gördün mü getir ... 

Leyli için inliyen Mecnun, 
şu dakikada Ahmed kadar 
muztarib değildi. O: 
" Bende Mecnundan fuzun 

aşıklık istiadı var ! ,, 
Mısraını mırıldanıyordu. O, 

her fikri sabite tutulan hasta 
gibi sadece ve münhasıran 

onu düşünüyordu. 
Şu anda~ gözünün önune 

Leyli geldi. O Leyla ki, bir 
kaç saat evvelki hazin dekor 
karşısında gözlerinden iki 
damla yaı düşmüştü. 

- Getir be kardeşim. 
Rakı getir ... 

Hayret, hayatında bu ka
dar biri biri üstüne rakı iç
memişti. Halduki kafir rakı 
tutmayordu bu akşam. 

- Getir bir tane daha •.. 
Getir be kardeşim .. 

Saatini çıkardığı zaman 
10 olmuştu. Hayrette kaldı. 
Kendi kendine: 

- Şimdi ne yapacağım? 
Diye sordu. Ve cevabı 

verdi: 
- Ahmet sen çok korkak 

oldun. Şimdi kalkup Leyliya 
gideceksin ve hakikatı bütün 
çıplalclığıle o namussuz, al-

Fransa : 
Şartlarını 
Degiştiriyor 
Paris 14 - Almanyanın 

Ren bölgesinde istihkam in
şasına başladığı için Faran
sız anlaşma şarlarının ağır

laştırılmalarını istemiştir. İn
giltere hükumetine verilen 
bu nota Londrada fena te
sirler yapmıştır. Almanyanın 
bazı fuzuli hareketlerile İn· 
gilteyi müşkül vaziyete koy
ması İngilteredeki teveccühü 
gaybetmektedir. 

Yunanistan 
Balkan paktı haricin

de taahhüd kabul 
. ' etnıezn11ş. 

Btina 14 - Mesejer de 
Aten gazetesi "Yunaniatanın 
arsıulusal taahhüdleri,, baş

lığı altında bir makale yazi
yor ve diyor ki: 

Sağlam kaynaktan öğren

diğimize göre Yunan hüku
meti 1 Hazıran 934 tarihin· 
deki konşmalara sadıktır. 

Binaenaleyh Balkan ittifakı 
Yunan parlamentosuna tak
lif olunduğu zaman söylen
diği gibi bügün dahi yaşıyor. 
Ancak Yunanistan için Bal
kanlar dışındaki mu'!lel r 
hakkında taahhüd mevcud 
değildir. 

Yunanıstan büyük devlet
lerden hiç birinin aleyhine 
patlayacak harbe giremez. ____ _., .. , ____ _ 
Romayı f ete
den tavşan 
Otro gazetesi bu başlık 

altında bir hikaye yazıyor. 

Buna hikayeden ziyade bir 
efsaae yazıyor, deyelim. 

Şarki Fransanın hüküm
darı Adelf zamanında, 895 
yılında Roma kalesi muhasa
raya alındığı bir ande bir 
tavşan kale dıvarlarından 
fırlamış, Fransız askerleri 
arkasına düşmüşler. Haralar, 
boyalar ile tavşanı kovalar
ken bütün ordu bu ceryana 
kapılmı, düşmen askeri bu
nun ne olduğunu bilmediği 
için bir hücum talakkı ede
rek mevzileri bırakmışlar ve 
şehre doğru kaçmışlardır. 

Nihayet Adolfun askeri bu 
suretle Romayı almışlar ve 
orada kendi krallarına taç 
kiydirmışlerdir. Bu tacın üs
tüne koydukları düğmede bir 
tavşan resmi görülmektedir. 

çak, rezil herife anlatacaksın. 
Bir dane daha çekti ve : 
- Arkadaş deyeceksin .. 

Vaziyet böyle ... Böyle ... Böy
le.. Ya bu deveyi gü ·.meli, 
ya bu diyardan gitmeli ... An· 
lamazsa Leylayı bana bıraka
caksın, sana istediğin kadar 
para vereceğim.. İzmirde iş 
arıyordun.. İşte iş ayağına 
geldi. .. 

Bir dane daha yuvarladı : 
- Ulan kerata bundan 

ala iş mi olur be? .. Ayağına 
gelen nimeti tepme, işte sa-

na da hayatında bir kere kuy-
ruklu yıldız çarpar.. Bütün 
bunları söyliyeceğim.. Eğer 
herif inad ederde, kulakla
rını diker ve " Ben eşteğiml ,, 
Derse o vakit çekib vura
cağım 1 

Elini arka cebine attı .. 
Orada en son sistem bir ta
banca kuzu gibi yatıyordu .. 

Bir dane daha çekti ve : 

Vaziyet 
Karışıyor "' 
Sof ya - 14 Mir gaJC 

" Vaziyet kanşıyor ,, se~ 
halı yazdığı makalede 111 • 
hedelerin hamillerinİD b~ 
kü vaziyet karşısında .. G; 
kaldıklarını, fakat k ı' 
devletlerin daha büyOk dı~' 
biyet gösterdiklerini ya' 
tan sonra diyor ki : .Jdt.: 

Başta italya olduğu b 
Almanya batta AvuıtutY' 
eski vaziyete döomekd~ 
imza ettikleri muabe~ 
yırttılar fakat bu mu• ~ 
]erin hamileri soğuk k ., 
lığı muhafaza etmekle c• 
veriyorlar. • 

4000 siyası 
Mahkôlll .,, 

Belgrat, 14 (Radyo~ 
Bulgsristanda ilin ~ 
aftan sonra hapısbaP ~
daha 4000 siyasi 111• 

kalmıştır. 

İki tayyare 
Çalışması . ,,., 

Nevyork, 14 Havas 
sından: ııfı 
Kozveld-Tilt tayyare baOp( 
üstünde iki tayyare çat

1 
... M 

b' . a ... 
mıştır. pilotlardan ır~ 
diğeri de pek ağır 1 

mıştır. dl 
Bulearista~ 

Pamuk İşler•.~ 
Sofya 14 - 935 yılı •,.. ı 

Ziraat kooperatif b•~~ "'ti 
senenin mahulü olan 1 f"'!' 
yon 106 bin kilogralll IJ01 
ğu tamamen aldı. Bu~"'.; 
kilo yerli fabrika?ar•iJ•: 
Bakıyesi de ihraç ed 

---~ 
Aynayı 1~, Biln1iven Kadıfl Jt~ 

.l k. lı•O:.ı 
Mataki adasında 1 ~,,,. 

lar yakın zamanlar• ~ 
·u1111 i' aynanın ne oldug ·-•~ 
de•1~,I mezlerdı. Açık . ,..~ 

uğrağı olmıyan bır b'f" 
bulunan bu adad• a~· 
insanlar pek seyrek ~ lıİ' 
Geçenlerde Amerik 

1 ~ . , 
bir vapur, bu ad•Y f 
mış, bunların bur•!~ ~-'1 
dikleri aynaları abahdıı f' 

·ı·o e mış ve mukabı ı ~jr· 
mahsulattan veraıitl bİ' ~~ 

Bu kere bu ad•Y8 
..,; ~ , 

daha uğrıyan bu 1f~,tl., ~ 
tanı buradaki kadıo ti"1~ı 
ha ziyade güzellef •f" 
görmüştür. Bu d• 
semeresidir. ~~ 

- Evet çekib "11,.d' ~ 
Canı cehenneme be;,~ 
pishaneye... Bu b• l 
böyle? 1o-' 

Bu son suali gar 

ruyordu: uıdit =ı 
Pişkin garson g t_.., 

E bu dünya ~e ,f 

beyim 1 Dedi. 1'•1• ~ 
Ahmed, yıkıl• r1 

tr'
haneden çıktı. sır ~, 
atladı. . d•b' ;' 

Tabancasını bır det", 
ladı. Eğer inad e ,.rd•·~ 
racaktı. Kararı ~~- ~ 
raz hava almak ıÇ Jıtl•' ~ 
yın sahanlığın• ~e~~~ , 
gibi idi bulut f. JPI .ı 

- HeyyyYt 1 • ' ' ~ 
nara atacak .,e 1ırt~~ 
irfanın kendisillde''~ ~ 
baktığını veboıe ef ,d ;;, 
casını çıkarıb at ~ 

( /41 



~· s 15 Niso 

• 1 l aşra bakk 1 fi ı 'C' •d d' .t87 • -· i 
Nı a v~ esna ar:nın r erı lŞ macunuı~~~~ 

1 azarı dıkkatıne · 
1 ıtııir Ş k ! Dişleı i fenni bir 
~İt Sııı ~ erci~er çarşısında 20 numardaki imalathanemi şekilde temizler, mu-
(O}teriJc ~ ~n cıvarında 1 numaraya naklettiğimden sayın 1 hafaza eder. 

~tı!!!lt h~:~::i:~arışlarını yeni adresime vermelerini sayğı- j Sıhhi iktisadi ba-

G.. ı kımdan herkesin kul-
tıze] İzmir bisküvit f ahrikası sahihi lanacağı bir diş ma-

İstanbullu İsnıail Hakkı 1 cunudur. 

Büyü 

,.~a 

Tübü 

ı.. - • 

ep ~ . if 

İş y n i baya ! 
Akşam kız ticaret mektebinden mezun bir genç kız mü

tevazi bir maaş mukabilinde iş arıyor. 
İdarebanemize müracaat. 1 - 10 

~ ~!!"!!!""!!!!~~~~~~~~~~~ DOKTO 
A. emal o ay 

BakteriyoJoo- ve bula~ık saJoın 
b • ' b 

aq hastahklar ınütehassffı 
da 3~ahaııe ist yonu karşısındaki Dibek sol.ak başın
~ttı Sıtyıh ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ! 
~G saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 
~u .. ':caat eden hastalara yapılması laz1mgelen sair 
~a a Ve nıikroskopik muayeneleri ile veremli basta
&lııdeYllpıJınasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- » 
~ llıuntazaman yapıhr. Telefon: 4115 >+ 

~\' ~~:\( ~~ :ııc:::ır::ııc:=R:::ıt :ııc::w:::ıc::ır:: 
~ŞteriJ . d. . 1 J I 1 , crıne göster ığı {O ay ı < ve yaptığı 

ll l tatlı ;ı1uamele ile yon ar herkesin sevgisini 
~ kazanan 
ftaitıd 

le ... b en 21 . . ) .,, l met 
'llto 1YYare pi· 

~lıttaı; biletlerini 
t" Ql ll ~ııkG. nutınayınız 

~il~onı 
ı~ l{İ§esi 
tı Çok 
~ıt1 1 Ylltddaşla. tttttı:ı akrij zaru-

:tfıth kurtararak 
it- Ve \>IJlhır saadete 
~ muştur. 

~~ES: 
e~ec·ı 1 

er caddesi 134 numaralı milyonlar kişesi sahibi 
HAYRI AKDÖLEK 

1 

İşte dünyanın en büyük tenoru 

Atelyen1izde: 

İzmir vilayeti defterdarlı
iından: 

Issısının vergi borcundan ötürü tahsil emval yasasına gö
re haczedilen lkinci Karataş tramvay caddesinde kain eski 
195 yeni 189 sayılı hane tarihi ilandan itibaren yirmi bir 
gün müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyanle-
rin Defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 868 

4-9-11-15 

İzmir vilayeti defterdarlı
iından: 
Issısının VC'rgi borcundan ötürü tahsil emval yasasına göre 

haciz edilen Jsmet Paşa mahallesinde birinci Sakarya so
kağında kain 11 sayılı hane tarih ilandan itibaren 21 gün 
müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin 
Defterdarltk tabsılat kalemine gelmeleri. 

7-11-15-19 (896) 

BENJAMİNO GİGLİ 
İşte en sevimli yıldız 

MAGDA SCHNEIDER 
Ve nihayet beraber yarattıkları güzel filmlerin en güzeli 

Unutma beni 
Aşk ınüzik ve dünyanın en büyük tenorunun okuduğu en güzel şarkılar 

17-4-936 Cuma günü akşamı 

~ €iham;~·'Si~~~asında ~ 
c - SEANS SAATLERi - ~"VVVVVVV'-''VV'V'•'-" ff 
li~~fl_!te Pazar saat 13 de başlar 

ıun 3, 5, 71 9,15 de • • 

, . ........_ ~~!~++~~~~Ç"~-..... ~~:\Cte:f:~ 

Fenni Arı kovanı sandığı
nı görmek ve al1J1ak istiyen
ler Şirket bulvarında ısmet 
Paşa Bedesteninde 12 o.uma· 
ralı dtikkana müracaat etme· 
leri ilan olnnur. 

2 v•' :;> ::> • Ol"l;:>rimel k ambalaılıırdu r.ı~•s•~>'< 

b.Jlurıur 

An:bab j v~ \: mprimelerin tV,~j~~
:jz~ri r.de halisli-ğin timsal i '"""~ :~·4~ 
olf.r. EB markasını arayınız . .-...... - .. 

---=-========:.:::-::.;:·=--==-1.~ıı;===:::w 

lzmir vilayeti baytar 
Müdürlüğünden: 

Izmiı· ilbayhğı aygır debosunun Torbalı ilçesi şehitler ve 
arapcı köylerinde bulunan 400 dönüm çayırının biçilmesi 
8-4-936 gününden başlamak üzere 20 gün muddedle eksilt
meye konmu~tdr. 

isteklilerin şartlarını öğrenmek için her gün fzmir baytar 
dırektörlüğü ile Tepeköyde bulunan aygır depo3u baytar-

lığına eksiltmeye istirak etaıek içinde 28-4-936 sah günü 
Izmir ilbaylığı encümenine baş vurmaları ilin olunur. 

8-15-22 (808) 

Alman Doktor Aoostelin 
Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkla 

Sigaranın nikotinini kamilen çe
ken Alman do'cdorlarmdan Profe
sör Doktor Apostelin sıhhi Ağız-

lıkları umum Avrupada sigara 
ıçenleri memnun etmış ve rağbet 
kazanmıştır. 

Ağızlık üzerinde Doktor Apostetin imzası 
olmasına dikkat etmelidir. Toptan ve pera 

kende satış yeri NECıP SADIK 
Balcılar caddesi No. 156 lzmir 

NECİP SADIK 
l\tağazasında binbir çeşit eşya var 

Petro, Maks, fener, masa ve tavan lam
balan motosiklet bisiklet gra!Dafon ve plik 
hediyelik eşyalar divar saatlan Necip Sa-
dık mağazasında bulabilirsiniz. 

~~"E~~s~~m~i~~~~~m~~~ 

~ TA yy ARE: TE~~~?N g 
il BU GlJN • m 
§ ~n~a Bella, Jan Morad, Ja_n Piyer A~o~t Ş~rl Vanel • 
ti gıbı yüksek Fransız sanatkarlarının buyuk bır kudret 
~ ile temsil ettikleri şaheser film 

1 Son Ucuş 
"1 ' · ~ Büyük bir aşk macarası, çok heyecanlı hava harbları • 

~ AYRICA: 
F O I{ S ( Dünya havadisleri ) 

( Türkçe sözlü ) 

-( SEANS SAATLARI )-

1
'-'l Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. ' 

Cumartesi 13 - 15 TALEBEYE seansları 
Pazar 13 te ilave seanslar vardır. 

~E!JSE~~SEE~"&m~•~'l!'t 
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Dün Akşamki Almanya Imriltereden istik· 
Konser razla Para alıyor 

Elbamarada Madam Elen d 14 (R d ) B k' l v Londra 
Lenskaya ve talebeleri tara- Lon ra a yo - ütün ten ıt ere ragmen 

piyasasında Almanların bir istikraz hazırladıklarını gazeteler fından verilen konser pek İ 
· "azıyorlar. Deyli Telgraf gazetesine göre ngiliz hükuneti büyük ve çok parlak bir J 

Almanyaya 10-20 milyon İngiliz lirası karzen vermek niyemuvaffakıyet kazanmıştır. 
tindedir. Diyor. 

Eski İzmir Hamallar, arkalarında yük 
Haf riya tında tetkikler 

Vali Fszlı Güleç ile -vila
yet umumi meclisi azalan 
asariasika muhipleri cemiyeti 
ve halkevi idare heyeti aza
ları dün öğleden sonra Na
mazgah 'ta Eski İzmir haf
riyatını tetkik etmişlerdir. 

Burada bulunan çok de
ğerli eserler hakkında mü
dürü Ömer Sadettin Kantar 
değeri izahat vermiştir. · 

Yeni Tahsilat 
Dairesi 

Hazirandan itibaren vergi
ler muamelesi hususi muha
sebeye geçtiği zaman Ziraat 
bankasına Kışla karşısındaki 
bina maliye tahsilat dairesi 
olarak tahsis edilecektir. 

taşımıyacaklardır 
İstanbul 14 (Özel)- İçbakanlık, memlekette hamallığın 

zamanın icabına göre bazı kayıtlara bağlanması hakkında 

vilayetlere bir tamim göndermiştir. Hamallığın iptidai bir 
şekilde ve insanların arkasında değil; el arabaları ve kam
yonlarla yapılması, hamalların gürültü etmemesi hakkında 
Belediyelerin tedbir alması istenmektedir. 

İtalyan erkanı harbiyesi 
Hisse almıyor 

Londra 14 (Radyo) - Londrada toplanmakta olan Lo
karnocu devletler erkanıharbiyeleri arasına İtalyanın murah
has göndermiyeceği anlaşılmıştır. Bunun sebebide Londrada 
hasırlanan ve Almanyaya tebliğ edilen notaya iştirak etmek 
üzere ltalya davet edilmemişti. 

Çılgın . asık neler yapmış ? 

Almanya 
Avusturyayı işgal 

Ederse 
fstanbul 15 (Özel) - Al

manyanın Avusturyayı işgal 
firkrinde olduğuna dair ha
zırlıkta olduğu haberi Avus
turyadan ziyade İtalyada he
yecan uyandırmıştır. Çünkü 
Avusturyada öyle bir kütle 
vardırki Almanyanın akınını 
bir nimet sayacaktır. Fakat 
bu akın İtalya için bir fela
ket yaratmış olacaktrr. 

Mussolini 
Haheş ordusunu 
dağıtn1ak istiyor 

Roma 14 - Stefani Ajan
sından: 

Bay Mussolioi İcra vekil
leri heyetinde İtalyan ordu
sunun muvaffakiyetlerini say
dıktan sonra artık İtalya or
dusunun dağılmış olan Ha· 
beş ordusunun kalanınıda da
ğıtmak ile meşğul olduğunu 
söylemiştir. 

Seviştiler · 
Hakimler 
Arasında 

Menemen sorgu hakimli
ğine Ankara bakim namzedi 
Yakub Şekib, Bayındır sorgu 
hakimliğine Hilmi, Ödemiş 
mahkemesi izi muavinliğine 
Saray sorğu hakimi İhtan, 

İstanbul 14 (Özel) - Terzi mektebi dikiş ustalarından 
Hayri sevdiği Ranayı alarak gece vakti evine gitmiş e 
karısının yatak odasına sokmak istemiıtir. Kadın kocasının 
bu haraketine itiraz etmiştir. Bu vaziyet karşısında Rana 
dönmek istemiştir. Bundan delice bir hiddete kapılan Hayri 
Rana ya: 

- Demek beni terkediyorsun? Diyerek tabancasile 
ateş etmiş, Ranayı ağır su- rette yaralamıştır. 

Italya.n - Habeşle haşhaşa 

- Baştarafı 1 incide -
Genç kız delikanlının aş

kınının gelgeç bir şey olma
dığını, hakikaten kendisini 

ı büyük bir aşkla sevdiğini 

Kemalpaşa sorğu hakimliğine 
hakim namzedi Rasim, İzmir 
mahkemesi izilığına Aydın 
selh bikimi Mustafa izzet 
tayin edilmişlerdir. 

Tekaüd edilen 
Memurlar 

İnhisarlar idaresinde te
kaüde sevkedilen memurlara 
ikramiye verilinceye kadar 
kendileıine avans verilecek-

tir. Memurlardan arzu eden
ler daimi nerede il!amet 
edecekse gideceği mahalle 
kadar harcırah verilecektir. 

Bu gibi memurlar ancak 
gittiği mahalden vesika 
göndereceklerdir. Gitmiyen 
ve gönderilmiyenlerden ve
rilen harçırahlar istirdad 
edilecektir. 

Katil Mehmed 
•• 
Olü Olarak 

Bulundu 
Tepecikte Nizam sokağında 

kansı Hasibeyi mavzerle ya
ralıyan ve kasatura ile par
çnhyan katil Mehmod onba
şının kaçtığmı yazmıştık. 

Dün Kançeşme mevkiinde 
Fransız itam mektebi arka
sında davarlar arasında oynı
yan çocuklar, kokmuş bir 
cesed bulunduğunu görmüş
ler. Zabıtaya haber verilmiş, 
oraya giden polisler bu kok
muş insan ölüsünün katil 
Mehmed olduğunu tanımış
lardır. Mavzer silahı da ba
cakları arasında bulunmuş
tur. Kasaturası da belinde 
idi. 

-Mehaaeclin neden öldüiü 
araşbnlmaktadır. 

Cenevr~l~~:a~~o) ~'!~~,!~~!~:rmümessil· 
leri arasında bay Madaryaganın huzurile açılacak olan mü
zakereler 24 saat tehir edilmiştir. Yarın başlıyacaktır. Se
bebide İtalyayı temsil edecek olan Baron Aloizinin Cenev
reye ancak çarşamba günü yetişebileceğidir. İtalyan dele
gesi kefiyeti telgrafla 13 ler komitesine bildirmiştir~ 

Almanya Deniz Gösterişi Mi 
Yapıyor? 

Kiyel 14 (Radyo) - Nuremberg, Leipzig ve Köln krva
zörlerinden mürekkeb bir Alman filosu Atlantik denizinde 
ecnebi limanlarını ziyaret ederek bir talim seferi yapmak 
üzere hareket etmişlerdir. Bu sefer bir aydan fazla söre
cektir. 

aooooocoooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Türkiyenin dileii yerinde 
------------------0000------------------ Başta rafı 1 inci yüzde -· 

Türkiye hükumetinin dürüst cektir ve Boğazlarda ne gibi 
hareketini meteden Mançes- tahkimat yapmağı düşünüyor? 
ter Gardiyen gazetesi: dedikten sonra şunu ilave 

Türkiyenin ileri sürduğu ediyor: 
delilleri ve bilhassa Lozan " Sulh siereminin intacı 
muahedesindenberi Avrupa kudreti için bu mesele bir 
vaziyetinin vahimleştiği key- imtihan devresini teşkil ede-
fiyetini ehemmiyetle kaydet- aektir. Türk müracaatı son 
mektedir. hadiselerin bir neticesidir. 

Milletler cemiyetinin bu F ekat şekil itibarile o hadi-
meseleyi ciddi olarak tetkik selerin sevimli bir tezad ta-
etmek mecburiyetinde bulun- şımaktadır. ,, 
duğunu söylemektedir. Ve Atatürkün Hitlerden daha 
Milletler cemiyeti nizamna- kanuni yollardan hareket 
mesinde muahedelerin muh- ettiğini kaydeden "Moming 
temel tadiller hakkında bir Post,, Karadeniz serbest yo-
hüküm buluoduğunu hatırlat- lunun ehemmiyetinden bah-
maktadır. Ayni zamanda şu- sediyor. 
nu da ilive etmektedir : Noyes Kronikel gazeteside 

Türk teklifi Avrupada se- Türk notası hem dürüst ve 
vinçle karşılanmış değildir. hem de akilinedir dedikten 
Meğerki Milletlt>r cemiyeti sonra bu müracaata cevab 
buradan toplar altından ge- vermekte hayli müşkil ol-
çecek ticaret gemilerinin makla beraber müsbet bir 
transit hakkını temine çalış- cevab vermek lüzumunu ve 
malıdır. belki bu cevabın sulhun baş-

Taymis gazetesi: Japonlar lanğıcı olacağını ilave etmek-
Milletler Cemiyetinden ay- tedir. 
rılmıştır. İtalya o cemiyete Moskovada çıkan İzvestiya 
meydan okumaktadır. Diğer gazetesi Türk hükumetinin 
taraftan boğazların seyri se- notasının çok mühim ve si-
fer ıerbestisi için Türkiye yasi bir hareket olduğunu 
ne gibi garantiler verebile- kaydettikten sonra bu müra-

öğrenince onunla nişanlan

mağa karar vermiştir. 
Bu karar delikanlıyı çok 

sevindirmiş, beman o akşam 
köy adeti veçhile bir dügün 
yapılmıştır. Şaraplkr içilmiş, 
denslar olmuş, nihayet cün
büş dağılmıştır. 

Genç nişanlılar baş başa 
daldıktan sonra ellerin c ki
tarlarını almışlar ve mahitap
ta bir sandal gezintisini yap
mak istemişlerdir. 

Hulyalı ve rüyalı sevdalılar 
sahilden bir hayli açılmışlar .. 
Genç kızın şakrak sesi, de
likanlının kitarının iniltisi 
ar:ıık duyulmaz ölmuştur. 

Gidiş o gidiş.. Sevgililer 
daha döumemişlerdır. Bütün 
köy halkı, zavallı sevdalıla
rın ani bir fırtına esnasında 
dalgalaı arasında can ver
diklerini zannetmektedir. 

General Plas
tras geliyor 
Atina 14 - Havas ajan

sının verdiği bir habere göre 
birçok senelerdenberi Fran
sada oturan Plastıras Atina-
ya gitmiştir. General Plastı
rasın Yunanistanda bir par
tinin başına geçeceği söyle
niyor. 

Ekmek 
Narhında ~o para 

tenzihit 
Belediyece birinci ve ikin

ci nevi ekmek narhında yir
mişer para tenzilat yapıl
mıştır. 

~;atı~ iİkf ~ü~a~;at old~ğu".; . 
dahi söylemektedir. 

Sulhun en çok teklikeli 
bir devirde bulunması hase
bile Türk dileğinin is'afını 
tavsiye etmektedir. Zira Tiirk 
hükumeti Almanya ve Avus
turyanın yaptığını yapmıya-

rak müracaatlarını usulüne 
uydurmuştur. Ve Müracaat 
usulüne bir nümune olmnş
tur. 

1 

~ lskeletlet 
' Kuyusıı;_ 

Yazan: MARSEL ALLEN - ~ 

Kler, vaziyeti anlamakta hiç tereddüd etmedi 
2 tini mecburi olarak asaıt" 

- Jieci idam Şekilsiz, biçimsiz binala!.~ 
Kler, otomobilde meçhul rünüyodur. Burası şüphe:-. 

adamın sağına oturdu. Bir korkunç gece merkesl 
çeyrek saat kadar yol aldılar. den birisi idi. lıİ' 
Fakat Kler yerinden birden Etrafta polise ben.ıe~ 
bire fırladı; şoföre : kimıı1e yoktu. Göze çarr-

- Şoför .. Dedi. Ben sana kadın veya erkek bural~ 
Memilmodan dedim. Sen ise nasıl tehlikeli bir mubit_AI 
eski saray yolunu tuttun. doğunu gösteriyordu. 5.,....-

Şoför, bu sözlere cevab Cecayirin, Fasın, Güy~ 
vereceği yerde, otomobilin Marsilyanı, KorsikanıD ';; 
yolunu bir derece hada ar- insanları göze çarp•Y~ Jıi' 
tırdı. Bunların hepsinde ru~ .. ,a. 

Kler, vaziyeti anlamakta sefalet sarih surette ,.,--
hiç tereddüt etmedi; büyük lüyordu ! 
bir yeis ve ıztırap ile: Parisin katil ve mab~b-' 

-Aman Allahım!. Dedi. Qp " lara melce olan en t il' 
Bu aralık, meçhül adamın yerin burası olduğuna şilP 

da soğ elli, sol bileğini şid- yokt u. 

~=t~ö=~k;ı·v~l=~r7a~;ds!:ı:~ Kler, birden sokağın~;: 
- Fakat.. Bunlar ne de- şında dinelmiş üç kişi go ,. 

mektir? Diye bağırdı. Bu üç meçhül kimse, oto~cr 
Meçhul adam da, bu sert bil sesini ve borusunu .,e 
1 b d yunca harakete geçtilerı-~· 

sua e ceva vereceği yer e otomobile dogw ru yürüdii"" ~ 
sol elile cebinden sivri ve . ·

0 
,.. 

korkunç bir kama çıkardı. Kler, bu aralık eh~• bir' 
Genç kız, nasıl tehlikeli kılmasının hafiflediğioı ~ 

bir tuzağa düştüğünü an- setti, ne olduğunu anlalll ~ 
ladı. Vaziyet her türlü tah- için yanındaki adama ~ 
miulerden daha feci idi; fa- bu adamın endişeli bir id' 
kat buna rağmen Kler so- buruşmuş, alt dudağını f 
ğukkanhlıktan ve cesaretin- detle ısırmakta idi. J. 
den hiç bir şey kaybedi; ta- Bu görünen üç p.tl ..,; 
bancasını kullanmak istedi.. kimdi?. Nişanlısı Lüsyeo' 
Fakat eli demir bir menge- idi?. Yoksa ... Zabıtaya IO 

ne içinde sıkılmış gibi idi. sub mu idiler?. 
Tabancasını kullanmak müm- · ~ 
kün değildi. Meçhul adamın ~t~m~bii, .bu

0 

~ç ki , bit 
gözlerinin içine bakarak: binmesine yetecek kad•; ... ,.. 

- Mukavemet etmiyece- zaman durdu. Tekrar . ~ 
ğim. Anladım. Dedi. ket etti. Bu iyi geyindl~ 

**" kişinin ikisi Klerin y• .--
Evet, genç kız, Kaplanın biriside şoförün yanın•. 0 fıl' 

esiri olduğunu kat'i surette du. Fafak hiç birisi, bit dil"' 
anlamıştı. Şu anda yeğane lime bile teleffüz etdle 1"' 
dileği, nişanlısının olduğu Otomobil biraz sonr:_,t 
yere götrülmekti. dar, karanlık yoldan çı .,.-

Taksi, bütün süratile ilerli- idi. Bunun için tyeoide0
1 
f' 

yordu. Fakat ne kadar za- tün sür'atile ilerliyardll ~ 
man böylece ilerledi. Yarım, arahk, Klerin yanında J'1' 
bir saat.. Belki de deha faz- lunan adam, çaotayld ~ 
la .. Fakat Kire sorulsa bir içindeki paraları saY 1 

~sır o~~1:°~~ilin. mütemadiyen sonra arkadaşın~: f~ 
ılerledıgını ıddıa edecektir. - Tam dört yuz o• 

Taksi, bir müddet sonra dedi. ) 

Alaşehir İne- Venizelosıııl 
gölü yolunda Mirasçılatl ~ 

- Baş tarafı 1 incide - Atina 14 - Libe~~;,--
Bu esnada arkadan gelen tisinie müessisi Ven•' ~ 

üçüncü meçhul şahıs tüfeğin vefa tile parinin başı~• j ~ 
dipçiği ile başıma vurdu. mek için namzetliklar~ll \',; 
Sersemledim kafamdan kan- yanlar çoğaldı. GerÇI -". 
far akmagv a başladı. Baktım zelos 935 yılı ihtilaliııdell ~ 

. t• '-.J" 
ki mukavemet fayda vermi- liip olduktan, Yunaııil çlf"' 
yecek kaçmağa başladım. tıklan sonra partidepedt~ 
Bu esnada gürültüyü duyan miş ve partin başına . t_ 
köylüler yetişti. 14 Liraya toklu Sofulis geçdl•~, '1' 
aldığım battaniye ile bir yol- görünüyordu, fakat .0 )olt" 
cunun ceketini aşırdıl~r. Hay- rektifi Paristeki Veıııse 

alıyordu. -~ 
dud taslakları köylüleri gö- o '/ 
rünce kaçmaktan başka çare Bugün VenizeJosU -- · 

cisi bay Demostokl ~~ 
bulamadılar. Saray köyüne d butl 

ması ilzam ise e 
gidib vaziyeti Jandarma ku- Jiyen yoktur. Her ·ı bİ' ; 
mandanhgv ına haber verdik. f t kı 

şe i kendini müs e 
Köylüler bunların Dundarlı d der saymakta ır. ~JIJ 

köyünden olduklarını tahmin .,.,.,, 
ediyorlardı.,, kavetin tarihe k~ 

HALKIN SESİ : bu hay- hali anlıya:nadıla~ -~~ 
dut taslakları, Cumuriyet Cumuriyetin çelık ,ıl"" ' 
Hükumeti hudutları dahi- onların kaz kafaılJll. 
linde artık haydutluk ve ı•- ve elbette ezecekti'• 


