
lata h '"11ı k . u~da yüce namını 
)\pı~ •çın büyük bir ihtifal 

•n d h' '-İQa a ı ve yaratıcı 

'' Koca Sinan. 

Kultür dergisi 
Kültür dergisinin 52 İıci 

sayısı pek zengin mündere· 
catle çıktı. Okurlarımıza 
tavsiye ederiz. 

önce mütareke akdine mu
vaffak olmazsa, 18 ler komi-
tesinin zecri tedbirleri arttır· 
mak için derhal toplanmağa 
çağırılması. 

İngiltere bu teklifi ltalya-
ya daha evvel yapacaktı fa. 
kat İtalyanın Fransaya ittifak 
teklif etmesi endişesinden 
bunu yapamamıştır. Burada 
hüküm süren kanaate göre 

ÇOR ÇİL 
13 ler komitesinde alınacak 
kararlar İtalyanın umumi si· 
yasası üzerinde önemli tesir· 
ler yapacaktır. Mussolini 
Fransa ile Almanya dostluğu 
arasında nihayi bir tercih 
yapmasından korkulmaktadır. 

AVAM KAMARASINDA.
AGIR SÖZLER 

İstanbul 9 (Özel) - İngi· 
liz Avam kamarasında arsı
ulusal münakaşalar esnasında 
Dış bakan B. Eden ezcümle 
demiştir ki: 

" İngiliz hükumetinin nazar 
noktasına göre İtalyan -Habeş 
muharebesi devam ettikçe 
uzlaşma teşebbüsü yapmak 
kabil değildir. ,, 

Bay Çorçil de: 
"Habeş harbi insan' ık için 

bir yüz karasıdır. İngiliz hü
kumetinin bu işte mesu'liyeti 
vardır. ,, Dedi. 

Cenevre 8 (A.A) - Mek· 

Doğurduğu 
Evladını 

.... + 

Fırında pişiren · 
Canavar ana! 

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

Nüfus İşlerind~ Sür'at Uzım 
ft~I eni ( Soy adı ) kanunu tabik edileli aylar oldu. 
11..IB Henüz birçok vatandaşların soy adı almadıkları, yahu 

soy adlarını tescil ettirmedikleri hükumetin tedkikatı netice· 
sinde anlaşılmıştır. Hükumet, bütün yurddaşların Haziran 
sonuna kadar muhak .<at surette soy adını tscil ettirmeleri 
lüzumunu bir ceza tehdidi· altında ilan etti. · · 

Bütün yurddaslar birer soyadı almak için nüfus idaıeıine 
müracaata başladılar. Bu yüzden bugünlerde nüfus daireıin· 
de işler çok fazlalanmış birkaç misle çıkmıştır. Birçok okur• 
larımızdan aldığımız mektuplardan ve şifahi müracaatlardan 
nüfus işlerinin bu yüzden sür' atla yürümedtiğini öğreniy"ruz. 

Bu yavaşlığı bu fevkalade · vaziyetin doğurduğu ve bu 
gibi fevkalade hallerde normal zaman için kabul edilen me· 
mur kadrosunun kafi gelmiyeceği muhakkaktır. Halkın nn
fus işlerinin sürüncemeden kurtulması, nüfus işlerinin sür'at· 
le yürümesi için hükumetin böyle tedbir alması lüzumlu ve 

batta zaruridir : 
Halk, içinin günü gününe ~örülmesini ve biran evvel ne• 

ticelenmesini istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
aom 
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( Halkm Sul, 

Avusturyanın 
~luahedeyi yırtmasın

dan Alnıanyayı alfı
kadar etmiyormuş! 

9 Nisan 

··ı-Avusturyanın: Babasının tu 
1 Yeni Ordusu besinde 20 _ f! 

Viyana, 8 (Radyo) - Süel Yaşayan adam old .. 
b'ld" 'ld'w' B k k• kaynaklardan ı ırı ıgıne Hırvatistanın o ovar .

0 

fil Osmanlı imparatorluğunun 
~n • A Yazan: A. FRANC\S 

Berlin 8 ( Radyo ) - Al
man gazeteleri Avusturyanın 
muahedeyi fırtmasile alaka
dar oluyorlar. 

göre, bugüne kadar Avus- sahasının en eski ve z~ııg• 
turyanın 35 bin kişilik mun- ailesinden Vilarapanı~•~ 
tazam ordusu vardı. Bu . s?- miloner pederinden buY 
retle hükumet bütçe.sının bir miras kalmıştı. Vilad•-: Kalbıgahında - 26 -

Leylı'ımn çantasına ı 00 lirayı k?ya~ .i~giliz casusundan Lo Kalançayger gazetesi 
Avusturyanın bu hareketi : 

yüzde altısı ile bu ordu ıdare ana ve babası şehir Hır9~· 
olunvrdu. yeni ordunun za- tisdanın bir kenarında keO 

Başka acaba kını ıdı · Romada, Mussolini, Gömbeş 
ve Doktor Şuşniğin arasında 

manın bütün ihti~açl~rını )erine mahsus bir türbe yap• 
karşilamak mecburıyetınde tırmış olduklarından or•Y' 

Gasusuma, Kuzguncukta
ki dinamitleri almak lazım 
olduğunu söyledim: 

h bir şeyiniz kalmamıştır· 

1 

balık avı şüpheli bi~ ar~- ı - Fakat İngiliz casusunu 
ket imis. Hakkı beyın maı- henüz tanımadım. Çantamda yapılan gonferansın netiçesi 

olduğunu söyliyor. Gene hu 
gazete bu hareketi protesto 

olduğundan yeni ordu~~n .. üşlerdi. Vilado büy01' 
sayısı da hükumet bütçesının gom~. sefahat aleminde ye· 

yetinde iki de memur~ var. yüzlira ile bir kağıd vardı; 
Bunlardan birisi iri, şışman bunda Alman sefarethanesi 

verebileceği para kadar ço- sd~rkvte ~ konakları şatolar' 
k ı e , ' sı• 

ğalaca tır. . . . . . satıp savdıktan sonra par•. e ı ve kumal bıyıklıdır. Bu adam w. - Bunun için bir balık 
avı safası daha lazım geli
yor. Hem de iyice emin ol
mak için Hakkı beyi de 
beraber alacağız. Sen hazır
lıklarını yap. Yarın sabaha 
hazır haberini verirsin .. Yal
nız av günü dört günden 
evvel olmasın. Dedi. 

ihtilal cemiyeti erkanından çayında kendisini göreceg~m 
. . . . paşanın kahyastnın oğ- yazılı idi! Fakat ben bu ış-

etmek bununla alakadar olan 
devletlere düşer, Almanya 
bununla alakadar olamaz 
diyor, batta, itilafın da Avus· 
turya tarafından bir taruza 
maruz kalmıyacağı teminatını 
almak suretile Avusturya 

Şimdilik 70 bın kışılık hır kalarak sadaka ile geçioJlllY 
ordu yaratmak tasavvur olu- b k yataca1' 

d A f k b' de başlamış ve aş a -·d 
nur. Bunlar ye ı ır a ır . 1 d .. d babaSllP"" ludur. Bize hizmet etmekte- ten şüphe ediyorum! 

b. Bundan sonra salona geç-
dir. Siz de kendisine ır pa-

l tik. Zevcemin bazı dostlar 

mustekil hücum fırkası ola- yerı o .m.a dıgınk and' . e oıe•• 
f k 1 t k türbesını e en ısın "" 

caklardır. Bu ır a arın an - . 'b t · t' Tatil ı,v 
rula verirseniz, iş kolay 0 a- · k 
cl!ktır. Ha ... Az daha unu- da gelmişti. Bir partı po . ~r 

d 100 oynadık yediye doğru Ingılız 

. . ken ıttı az e mış ı. fil 
ları, süvarısı, topçusu v~ ıl bu kabenin altında se 
hususi kıtaları da bulunacak y . . eıı g0' 

tuyurdum.. Çantam a casusu da zevcesile birlikte 
lira buldum! Dedi. ile u1laşması muhtemel oldu

ğu, bununla beraber bu ala-

tır. 1915 dfm 1918 yılları bir bayat geçırdı. Geç.. aY' 
esnan erbabı 70 bin kişilik 74 yaşın~a olarak d:o~ıoıO 

Casusum, iki balıkçı kayı
ğiyle işi düzeltecek biz, 
Hakkı bey ile balık avlarken 
Kürtlerin yardımı ile de di
namitler ikinci kayığa nak
ledilecekti. Ve aldığı netice
leri bana içinde bir mektub 
bulunan koyu siyah renkli 
bir şişeyi komşu eczaneye 
bırakarak bildirecekti. 

Öğleden sonra birde ev
den çıktım, sefarethaneye 
gidecektim. Yanımda de ka
tibim vardı. yolda Kürde 
rasgaldim, bini hiç tanıma
yormuş · gibi hareket ederek 
yammdan geçli, geçerken 

de: 
- Tokatliyana geliniz! di-

ye fısıldadı. 
Her halde mühim bir ha

ber olacaktı. Doğruca Tokat
liyana y_oJLan_~~1!1~J<ji.rt benim 

Eline bir gazete aldı ve 
okur gibi yaparak : 

- İki adamım Kirkorun 
evindedir. Leyli hanım an
nesile birlikte evinizde sizi 
5,30 da ziyaret edecektir. 
Kendisi beklemeniz şarttır ! 
Dedi. 

Birer bira içtik ve ayrıl
dık. 

Acaba Leyla benden gene 
ne istiyordu ? Merak ettim, 
bunun için saat beş buçukta 
evde bulundum ve Leylayı 
bel<ledim. Leyla, adeti üzere 
söz verdiği saatte geldi. An
nesi de beraberdi. 

Leyla annesini salonda bı
bıraktı ve benimi! beraber 
yazıhsneye girdi. Hemen : 

Haberiniz yok, dedi. Hakkı 
bey sizin takibinize memur· 
dur. Aldığı haberlere göre, 
geçen defa yapmış olduğu-

İZMİRLİ 

- Canım Leyla hanım. geldi. . .. 
İngiliz casusunun benı gor-

Ben ·bu işlere artık karışını- mek istediği ve konuşacak 
yorum, demedim mi? Ben- işi olduğu aşıka:dı'. . ilk iş 
den hala ne bekliyorsunuz?. olarak Leylayı kendısme tak-
Ben sizi eski bir dost bili- dim ettim. Ve anladım ki, 

kadar devletlerin Macarista
nın dahi Avusturyaya uya-
cağını ümid ettikl! rini ilave 

ediyor. 
Yorum, size öyle muamele B t Leylanın çantasına onmarşe- R anya 
ediyorum. Siz\ ngiliz casus da yüz lira ve tezkere ~oya.n 0m 
teşkilatı ile münasebet tut- . . b kl d' w. . lngilız Kralını 

b k hızım e e ıgımız 
turdum. Bundan aş a ne d .. 'ld' 

k b. · · casusu egı ı. 1 · · S f 
benim yapaca ır ışı.m, ne (Arkası var) Karsılan1a < ıçın ... O -

de sizin benden beklıyecek ~oooaoo()()OOOOOOOOOOO )'ada ··bt"ı~·t''ıl< l1azırl.klar 
0000ooaoooooooooooooooaooooo-- _ 
Bulgaristanda 1 A~~a~ya sofya s (Radyo) - Ro· 

Bütçesının ) ul~seln1e- manya kralı Karlonun bir 

~eker kavgası s"ıncle Kabine Ittif ak buçuk sene evvel Bulgar 
".ı' kralı Boris tarafından yapı· 

Sofya 8 (Radya) - Dün Etnıiştir lan ziyaretine mukabil Sof-
akşam Zıraat ~~·zwaretin~~n Berlin 8 ( R~dyo ) - 936 yaya geleceği bir ay evvel 
alelacele bir te ıg yapı ı. yılının bütçesin tamamlan- bild\r: lmişti. 
Şeker pancarı Bulgaristanın ve 937 yılınında yapılacak Bu ziyaret günü yaklaşmiş 
ancak bir yerinde ekilecek, teçhizat ve imarat masarif~tı olduğu için Bulgarlar misa-
başka yerlerinde mennedil- dikcat gözine alınarak ter~ıp firlerini boşlamak için büyük 
mistir. Sebebide ~eket.Jah-: olıı-coubii\-;~ıı\ftr.i-"'6b11'a .. 'a;cür Kral ile beraber bir de 
Yalnız "Bulgar şekeri 11 un- bir de resmi tebliğ çıkarıl- hey'et gelecektir. Bu hey'et 
vanlı kooperatifin toprakla- mış ise de miktarı ve fasıl- Bulgaristanla Romanya ara-
rına pancar ekiJebilecektir. ları zikrolunmamıştır. Gizli şında açıkta kalan işleri mü-
Şeker ekilecek arazi sahih· tutulan bu bütçe Lokarnocu- zakere edecektir. Dün bar-
lerine bu karar alelacele bil- cular nezdinde tesirler yap- ciye nazaretinde bu mesele· 
dirilmiştir. mıştır. )erin evrakları hazırlandı. 

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

IGözüMOZE CARPAN YAZILARİ 
: ' : ........................................ 0.. ................................. . 

Bitlerin mak
sadı anlaşıldı 

cı 
itler bu defa muay

. yen teklifletie orta-
ya çıktı. Bu tekliflerde gizli 
olan mana şu şekilde hulasa 
edilebilir: Ben garb komşu-

larımla istedikleri şekilde, 
karşılıklı olmak şutile, her 
türlü anlaşmıya razıyım. İs
tihkamları beraber yıkalım, 

tahşida ~ı beraber bırakalım. 

Büyük bir Avrupa konfe- "Ben Avrupada eski va-
ransı yapalım. yalnız beni ziyetime gelebisem ilk işim 

şarkta yalnız ve serbest Sovyet Birliğini ve komünizm 
bırakınız. Ben orada istedi- işni halletmektir diyor. 
ğimi yapabileyim. 

11 

Japonya ile almanya ara-
Bu, Almanyanın Japonya sında askeri bir · ittifak ol· 

ile birlikte Soyet ilini men-
gene içine 'almağa karar 
verdiklerini gösteriyor. Ja
pon nazırlarından birinin 
beynah da bunu teyit ediyor. 

Zaten Almanya bu maksa
dinı diziemiyor. 

duğu rivayetleri de var. U
zak Şarktaki hadiselere bu 

gözle bakılırsa, bu hadisele
rin ehemmiyetleri daha zi
ya de canlanır. 

(Son Posta) 

BİR KIZ 
SEVDİM! 

her gün hiç olmazsa iki 
çeşid yemek pişiriyordu. 
Halbuki böyle bir misafir 
olmasa peynir ve zeytinle de 
btı iş halledilebirdi. 

Halbuki Bülend geleli 20 
gün olmuştu. İrfan bu müd
det zarfında binbir yere baş 
vurmuş, fakat hiçbir yerde 
iş bulamamıştı. Hangi mües
seseye gitse ondan bir bon
servis istiyorlardı. Sonra, 
yüzü ve hali tavrı da itimat 
telkin etmiyordu. 

Leyla da, Bülend de çocuk
lar da, bütün ev halki ondan 
nefret ediyorlardı. O, gün 
geçtikce, işsiz ve parasız 

kaldıkça daha ziyade kuduz
laşıyor, daha ziyade terbiye
sizleşiyordu. Bu akşam da 
yemekte birdenbire sükutu 

Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 65 

İrfan yüz lirayı görünce güzleri parladı 
--------- ••OOM--------

- Haksızsınız l O karnın
da taşıdığı yavrusuna elbette 
bir baba bulmak mecburiye
tinde idi. Fakat talihsizliği 

•bu işte de ona yar olmadı. 

Zavallı betbaht kız ... 
- Benim için ne düşünü

yor! 
- Büyük bir şüphe ile 

ar•ıık sönmez bir sevgi.. 
- Şüpht etmekte haksız .. 

eki bu işin sonu ne olacak! 

- Herhalde bir facia! .. 

**"' 
Leyla, Bülend, İrfan ve 

çocukl r sofraya oturmuş· 
lardı. Masaya ıspanaklı yu-

murta ile pilav konmuştu. 
Herkes susnyor, ölü bir bava 
esiyordu.. İrfan bu işsız ve 
parasız bir zamanda gelen 
bu misafire, Bülende, çok 
içerlemişti. Onun yuzun
den masraf fazla oJuyor, 

Leyla bir gün mutbakta 
yemek p' şiriı ken İrfan Bü
lendle odada baş başa kal
mıştı. f ştahlı gözlerle genç 
kıza baka baka bir külhan 
beyi gibi ilanı aşk etmek 
istemiş, genç kızı yakalamış, 
Büleod bastığı bir yaygara 
ile gendini zor kurtarmıştı. 
O gün bugündür Bülend ile 
araları hiç iyi değildi. 

o bozdu: 
Bu parasızlıkla halimiz ne 

olacek? Dedi. 
Kimse cevap vermedi.. O, 

devam etti: 
- Birkaç gün sonra Leyla 

da doğuracak.. Para lazım. 
Bülend birden atıldı: 
-Bende yüz lira var .. Ve· 

reyim! dedi. 
Bu cevaba İrfan hayret 

etti. Serseri adamın gözleri 
parladı: 

Yüz lira mı? 
- Evet .. 
- Hadi oradan, sende 

yüz lira olsa burada mı otu-

orduya kafi gelmiyeceğinden veda et~ı. A~a v~. ba i:e de 
diğer esnanlardan da gençler türdesinın bır koşes b 500 

davet edilecektir. bu eski hanedkanın t'~e bd 
azası gömülme sure ı t 

Müşterek ailenin davamına nibaYe 
· verildi. Piyango listclerı 

İstanbul - Bazı tayyt?re 
piyango bayileri müşterek 
bilet satışı için liste hazır
ladıkları ve bazı süistimal 
yaptıkları piyango müdürlü
ğfü.ün dikkatini çekm: ş v.e 
bu listeler toplanmıştır. Pı
yango müdürlüğü bu .ne.vi 
satışları yasak etmıştır. 

Müddeiumumilik tahkika-
ta beşlamıştıı. 

Affa kavuşa-
cf!k\l!~ll!yo~a~~!i1 

divamharhinden mahkum 
olanlardan 41 kişi affoluna
caktır. 24 idam cezası da 
vardır. İdam cezaları mübbet 
küreğe tahvil olunuyor. 77 
kişinin cezası azalıyor. 64 
kişi de serbest bırakılıyor. 

Meksika da 
~ I-lüktinıct zabıtası ile 

ihtiUılcilcr arasında 
savas 

~ 

Meksika 8 - Havas Ajan
sından: 

Selayada Sera de Avgus· 
tinos köyünde tehassun eden 
ihtilalciler ile hükumet zabı · 
tası arasında yapılan kanlı 
muharebe neticesinde ihtilal
ciler mağlô.b olmuşlardır. Mu
harebe meydanında ihtilalci
ler yedi ölü ve birçok yara
iı bırakmışlardır. Askerden 
beş ölü ve iki yaralı vardır. 

rursun be! .. 
Genç kız kızardı. Çanta

sını aldı. Ve iki ... elli liralığı 
onun yuzune doğru fır· 
lattı. Trabyeye gittiği gün 
Ahmed 200 lira vermiş, Ley
laya göndermişti. 

İkisi de zaten bu paranın 
yüz lirasını İrfana vermek 
için bir fırsat bekliyorlardı. 
İrfan pis pis sırıtarak para
ları aldı cebinden çantasını 

çıkardı. İçinde tek bir lira 
vardı.. O lirayı ço'cuğa ve
rerek: 

- Git bir şişe daha rakı 
al! Dedi.. 

Bu, yüz lira İrfanı dünya
nın en centilmen, en nazik 
bir adamı yapmıştı. Karısına, 
şimdiye kadar görülmemiş 
iltifatlar savuruyor, hele Bü
lendi memnun etmek için ne 
yapacağını şaşırıyordu. 

Derhal sofrada büyük bir 

~·-
Şif ahi 2azet~' 

nin yedinci 
nüshası . 

şı-
Belgrad 8 (~~dyo) -diO 

fahi gazetesının ye 1 
.... saat 

nüshası pazar gunu 9' 
de Belgradda Kolarçe\la 
tonunda okunacaktır. Bu 
zetenin siyasal, ekon°111

1, 
l "l" makale soysa ve gu unç 

h . l r tar en maruf mu arrır e 
ı.n..t "'" GnvlPnPrP le tir. 

Sovyet 
Vapurlarını 

Tutan Japonlar 
protesto edildi 

Paris 8 (Radyo) - StU~ 
ve Dvin adlı Rus nakliye ~:1 
purlarını tuttuklarında• ·,i 
layı Tokyodaki . Rus elçlto 
Japon hükumetini prote• 

0 etmiş ve Rusyanın bund•. 
dolayı zarar ziyan arar•'' 
ğını bildirmiştir. 

Mogol Uçak13" 
t
,~ .. 

Japon - ~lanç.u Kı ' 
lrrına 13askın 

Yaptılar ) 
Şanghay 8 - ( D. N. S~ 

ajansından: 12 Mogol ~çl..,ı 
bir Japon - Mançu kıt • 5 

. d~ 40 dakıka bombardımaıı e 
rek dönmüşlerdir. -1 d•· neşe havası esmeğe baş 1 • 

Bugüne kadar gülmek "İı 
biliyetini kaybeden .L.eYcle 
bile, bu değişik hava ıçıo 

5
• 

bir iki defa kahkaha ::ııi 
mıştı. Çocuklar da e\I JJİ 
bu değişikliğin o, iki et/ 
liralıktan ileri geldiğini se 
mişlerdi. .,# 

İrfan ikinci şişeyi de bili 1. 
dikten sonra iyiden iyiye 0 

muştu. Leylaya: d eli· 
- Lütfen karıcığıaı! e ı 

Bana bir sade kahve yaP' 
mısın? r' 

İrfan, sade Leylaya . debi' 
_ şimdiye kadar belki h!~ bit 
kimseye bu kadar nazı. 
şekilde hitap etmemişt•· 110., 

Kahvesinin son yuduııı 
01 

da çektikten sonra saatdıJ· 
baktı. On bire yaklaşıyor 

Kalktı: di 
- Ben gidiyorum! de ' 
ikisi birden atıldılar: ) 

(Arkası vır 
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f Ferid diş macunui OTQMOBIL SAHIBLERI OKUSUN 
' [ Z 1 NET ] Otomobil garajı 

Dcuzı " 

\ 
1 

l Uguyle .. h h 
uetin · k şo ret ve al kımızın takdir ve 
~akik~t ~anan Hükıimet Caddesinde Şem-
0Inıak ... cuzluk sergisi ucuzluğun ucuzlu-
ala Uzere ve · b' · b' 
h
. rı Val J nı ır sergı yapıp ır çok 
ını r

1
" nız 88 kuruşa satmaktadır. Bu 

~~t:~ istifade ediniz. . 

·- iiiiİiiiii---iiiiiiiiiiiiiiiiiiii---------~ 
Atelyemizde: 

BUGÜN 

~sar SİNEMADA 
~--· ... 

Telefon 
2394 

l :; Büyük film birden 

- Maceralar Kralı 
~ ~ah Buk Cones 
~ .._ ı:,. ranıanlık - Fedakarlık - Filmi 

ı:.sir Melike _ rı:;~~:i Musanın 
12 kısım büyük tarihi film 

'•ı . c0~1.: Çı~lak Kad.ın . . 1 
s Remı tarafından temsıl edılmış bü- 1 

litJltyE . .. .. yü!c aşk filmi ~ 
~ · Buyukler 15 küçükler 10 kuruştur. ~l 

~~~~~~~~~ 

Dişleri fenni bir 
şekilde temizler, mu· 
hafaza eder. 

Sıhhi iktisadi ba
kımdan herkesin kul· 
lanacağı bir diş ma
cunudur. 

Büyük 
Tübü 

15 
Kurnştur 

... . 

M. Depo S. Ferid Şifa 
Eczanesidir 

le~1c:lc1c:t=*:1c:t:lc:lclt1c~:Jt:t*:lc1':1c.1c*:>k )t :A:**" « ~ 

I DOKTOR ~ 
~ >+ 
~ A. Kemal Tonay H-
te Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ 
~ hastalıklar nıütchassı~ı >+ 
+( Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak ba~ın- ~ 
tC da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saııt 8 den )f 
t( akşam saat 6 ya kadar hastalarım kabul eder. )fı = Müracaat elen hastalara yap ılması lazımge1en sair f< 
+( tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- t< 
+c lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- ); 

sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )+ 
M . ıı 
t\ :w: \C :w: )/:~'$ :f::W: 'l='F~ JiC~:)/:~:\( ~'1(~:\t~~ ~ =!C:>t :f: 

Hasan Basri eli:: ise fabrikası 
Mahlli müracaat fabrika şubesi Arasta karşısı Alia Paşa 

caddesi No. 31 Tele. 00000 

fol o E Gf. · H · 
(lf IAdCI 

H·F 

Bedeli Nakdi Efradına 

( 

'Askeri elbiselerinizi sağlam temiz ve ucuz olmak üzere 
ancak HvSAN BASRl elbise fabrikasına diktirebilirsiniz, 
Fiatlarımız son derece ucuzdur her halde ve mutlaka hiçbir 
müesseseye uğramadan birkerre fabrikamızı ziyaret menfa· 
tınız iktizasındandır. 

i!lh~~~~**T:L'*~~~ 
. 2573 
..........__ idaresinde Milli Kütüphane sineması 

~at BUGÜN 
~ı, ı tlı~di .. i . 

"•tı ı g nız bil d' v • • b' d. d h 1 ç ıkla d ıne ı~ını~ ır ıyar a; eye~an a, merakl.a, .baştanbaşa aşk ve 
olu ve şımdıye kadar duymadıgınız yepyenı bır mevzuda vücuda 

getirilmiş senenin en güzel filmi 

~ 
)t 
•• 
\:~ • 

~ç~ir f:d M~tro • Goldvın - Mayer süper filmi. Bu filmin harikuladeliğini temin~~ 
1 dıt oJaakarlıktan kaçınılmamı~ ve şöhretleri dünyaca tanınmış dört büyük a 

Bir n Clarc Gable • Jean Harlov - Vallace Beery - Levis Ston 
araya getirilerek tam bir fedakarlık rekoru tesis edilmiştir 

ij~~-ttt p - SEANS SAATLERi - ~'-"-"-"-"VVVVVV'·"--VV-... ff)t 
ıtitı 3 aıar saat 13 de başlar 

' S, 7, 9,15 de t 

~fi:w:m~~~+~m-+:w:fC~~ 

Fenni Arı kovanı sandığı
nı görmek ve all'Jlak istiyen
ler Şirket bulvarında ısmet 
Paşa Bedesteninde 12 uuma
rah dükkana müracaat etme
leri ilin olnnur. 

açılmıştır 
İsmet Paşa ve Fevzi Paşa bulvarları üzerindedir. Rahat

lık, emniyet, temizlik bol su mükemmel kırathanesi makine
lerin benzin, yağ ve sairesi içerden tedarik edilir. Garaj 
geceli gündüzlü açıktır. 
Görüşmek arzu edenler müdür İbrahime müracaat etsinler. 

Alman Doktor Anostelin 
Son icadı olan Sıhhi Ağızhkla 

Sigaranın nikotinini kamilen çe
ken Alman do~dorlarından Profe· 
sör Doktor Apostelin sıhhi Ağız-
lıkları umum Avrupada sigara 
içenleri memnun etmış ve rağbet 
kazanmıştır. 

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

kende satış yeri NECiP SADIK 
Balcılar caddesi No. 156 lzmir 

NECİP SADIK 
~1ağazasında binbir çeşit eşya var 

Pctro, Maks, fener, masa ve tavan lam
baları motosiklet bisiklet gramafon ve plik 
hediyelik eşyalar divar saatlan Necip Sa
dık mağazasında bulabilirsiniz . 

~EE~~~~~~ES~ri~SEU~riEEEE, 
E TAYYARE TELEFON ri : 3151 

E BU GlJN 1 § Bütün lzmir halkı, büyük küçük, çoluk çocuk, kadın • 
S ihtiyar herkes (Tayyare Sinemasına ) koşacak ve gül-
t!l mekten, kahkahadan kırılacaktır. 

~ Aşk Bandosu 1 
~ Şimdiye kadar FERNAND GRAVEY'IN temsil etti-
~ ği en güzel filimleri sönük bırakacak derecede kuvvet-
8 1i ve şaheser bir filimdir. 

~ DİKKAT : "AŞK BANDOSU,, uzun ve büyük oldu· 
~ ğu için seans saatlerinde değişiklik yapmak zarureti • 
E hasıl olmuştur. 
~ AYRICA: 
~ F O l{ S ( Dünya havadisleri ) 
m ( Türkçe sözlü ) 
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,\ 

8~ j - - - · - - - -- C E N T 1 L M E N (!) 
Uzum satıc.ılarlJ harb tehlikesi karşısında Katilin cinavetleri 

konkresı ve tuhaflıkları 
Üzüm satıcılar birliği umu-

mi heyeti dün IBorsa sara
yında yıJJık kongresini yap· 
mıştır. Kongrede eski idare 
heyetinin 935 yıh idare ve 
mesai raporu okunmuş ue 
umumi heyeti tarafından 
onaylanmıştır. Hesaplar ince
lendikten sonra intihabata 
geçilerek yeni idare heyeti· 
ne aşağıdaki zevat seçilmiş
lerdir. 

Birinci reisliğe lzmirli oğlu 
Mazhar NurulJah, ikinci reis
liğe Hıfzı Menemenli, umumi 
katibliğe Reşad Leblebici 
oğlu ... 

Yeni heyete başarılar di
leriz. 

Fuva.-a iştirak 
Ve ser2i 
Pulları 

Şehrimiz Yunan konsolosu 
Fuvar komitesi başkanı Şar
bay Doktor Behçet Uzu zi· 
yaret ederek Yunanistanın 
Yunanistanı bu sene Fuvara 
resmen iştirak edeceğini bil
dirmiştir. 

Arsıulusal İzmir fuvarı için 
fuvar komitesi tarafından bir 
milyon aded pul ile 15 bin 
aded afiş ve onbeş bin sayı 
broşur bastırılmağa başlan

mıştır. Broşurlar yedi lisan 
üzerine olacaktır. 

Ticaret odamız 
öğüldü 

İzmir Ticaret odasının ih· 
racat malların ambalaj nevi· 
nin nefasetine dair göster
diği büyük alakadan dolayı 
Türkofis tarafından mektup
la öğüldü. 

Bir firma incir 
istiyor 

Gubadan bir firma Türko
fis İzmir şübesi müdürlüğüne 
müracaatta bulunarak külli
yetli miktarda incir almak 
istediğini bildirmistir. Lakin 
icir istoku pek az bulundu
ğundan bu isteğin tamamile 
te:nin edilemiyeceği zanne
dilmektedir. 

Muallim 
Tayiııleri 

İzmir kız öğretmen okulu 
riyaziye öğretmeni bay Va
hap erkek öğretmen okulu 
riyaziye öğretmenliğine, er· 
kek öğretmen okulu riyaziye 
öğretmeni bay Ahmed, kız 

oğretmen okulu riyaziye mu
aJlimliğine tayin edilmişlerdir. 

Bir rapor 
hazırlanacak 
Türkofis merkezi 

rimizin istihsal ve 
incirle 
ihraç 

mevsiminin bitmek üzere 
olduğundan 935 senesi incir 
rekolte ve ihraç fiat vaziye· 
tleriinin 934 senesile muka
yeseli olarak bir rapor ha
linde bildirilmesini İzmir 
şubesinden istemiştir. 

Ofis istenilen malumat 
hakkında hazırladığı bir mu
fassal raporu merkeze bu 
günlerde gönderecektir. 

Amerika radyosunda verilen bir konferansta 
dünyayı kucaklıyan 3 harb belird.i2"i bildiriliyor 

İstanbul 9 (Özel)- Amerika radyosunda 2- Tsana gölünun ftalyanlar tarafından 

-3-

Con Cim idam edilirkeJI 
Concim korktuğuna yğran 
dıktan yani o yeşil gözlü 
müstesna kadının aşk ve ca-

kasını bekliyordu. 

verilen bir konferansta vaziyet inceleştiri- işgalinden ötürü İngiltere ile İtalya arasın-
•*• 

İlt - Neden geldin 
liyor. Bu konferansta dünyayı kucakhyan daki tehlike; 
tehlikelerin üç olduğu söyleniyor. 3- Mogolistan ve Mançuri hududların-

zibesine bütün vaı:lığını kap
tırdıktan sonra hayatını de· 
ğiştirmeğe başka bie nam 
altında namuşlu bir adam 
gibi yaşamağı düşünüyordu· 

sizi çağırmadım. 
- Size hizmet 

büyük bir şeref kaı•0 

- Git buradan, 111 
1- Ren bölgesinin askerleştirilmesinden daki hadiselerin doğuracakları tehlikeler-

dolayı Fransa ile Almanya arasında çıkan dir. Bu tehlikelerin üçü de harbla netice-
tehlike; lenmek istidadını haizdirler. betsiz adam. 

Italva'ya mütareke teJ,Jifi 
-----------------0000------------~---

~ orki: 
Geçen Marta s'11h tesisi 

için umumi rgayretler sarfe
dildiği zaman, bu hareketin 
mütecavüz memlekete karşı 
cezri tedbirler tatbik işinin 
durdurulmaması veya teyhiri 
demek olmıyacağı zannedil
misti. Ve ayni zamanda ba-
rış teşebbüslerinin daha sür
atla muvaffakiyete irişilmesi 
bekleniyordu Bütün taahhüt
lerini tamamile müdrik olan 
Meksika hükumeti zecri ted-
birleri tesirsiz bırakan ve 
kollektif emniyeti ihlal eden 
kararlardan çıkacak mesuli
yeti tarih önünde \[abul et
mek istemez. 

Milletler cemiyeti mabafil-
leri bu mektubu bariş için 
şimdiye kadar yapılan te
şebbüslerin akamatini müşa-

. hede ve zecri tedbirlerin 
şiddedlendirilmesi için bir 
takrir şeklinde telekkı edil
mektedir. 
NECAŞİ NEREYE KAÇA

CAK MIŞ? .......................... 
Bornovada 

Bir nıiisamere 
tertip edildi 

Bornova C.H partisi ka
mun binası menfaatına gü
zel bir müsamere tertip 
edilmesine karar verilmiştir. 
Bornovanın mümtaz aileleri 
bu müsamerede rol alacak
lardır. Müsamerenin çok par-
lak olacağı şimdiden tahmin 
ediliyor. Yine Halk partisi 
menfaatına olmak üzere 26 
nisanda Çiftlik ve Akhisare 
bir tren tenezzühü tertip 
edilmiştir. Bu tenezzühün de 
neşeli geçmesi için şimdiden 
hazırlıklar yapılmaktadır. 

Mısır Çalı 
Süpürgesi 
İstiyor · 
ltalyaya tatbik edilen zecri 

tedbirler dolayısile Mısır hü
kumeti belediyel'!rinin şimdi-
ye kadar İtalyadan temin 
ettikleri çalı süpürgelerini 
bundan sonra memleketimiz· 
temin etmek lüzumunu his
setmişlerdir. 

Bu vesile ile iskenderiye 
belediyesi 4 mayıs 936 da 
bir münakaşa açacaktır. Tür
kofis izmir şubesine müna
kaşa şartnamesiyle çalı sü-
pürgesi nümunesi gönderil
miştir. 
• 
lneiliz bankası 
Altın alıyor 

Londra 8 (Radyo)- İngi· 
liz bankası 235025 lngiliz 
lirası değerinde kölçe altın 
almak üzere karar vermiştir. 

Roma (Radyo) - Habeş 
imparatoru teslim olmamak 
için İngiliz toprağına iltica 
niyetinde imiş. Oradan sulh 
müzakerelerine girişecekmiş. 

Halkın Sesi - İtalyanlar 
imparatora yol mu göster
mek istiyorlar ? 
İT AL YANLAR MASKELE
RİN DE MENNEDEMİYE-

CEGl BOGUCU GAZ 
KOLLANİYORMUŞ ! 

Adis - Ababa 8 (A.A) -
"Royter,, muhabiri bildiriyor: 

Buraya gelen ve henüz 
teyid edilemiyen bazı haber
lere göre, en modern gaz 
maskelerine bile nüfuz eden 
yeni bir zehirli gaz İtalyan· 
ların şimal cephesinde mu
zafferiyet kazanmasını çok 
fazla kolaylaştırmıştır. 

Bu gazlarla zehirlenenlerin 
gözlerinin kör olduğu, baş
larının son derece şiştiği ve 
20 dakika can çeçiştikten 
sonra öldükleri söylenmek· 
tedi. ............................ 

'Fransa ceva-
bını hazırladı 
- Baş tarafı 1 incide -

emrettiği, Avrupa sulhunun 
temini için Uluslar sosyete
sinın emri altına arsiulu· 
sal bir lordu verılmesi, 
25 senelik bir sulh tesisi, 
karşılıklı yardımlar temini, 
silabsızlanmalar veyahud si· 
lahların azaltılması, müsavi 
hukuk ve ekonomik maka
ler tanzimi, piyasafarın ge· 
nişlemesi, para durumunun 
takriri, mübadele usulünun 
himayesi, sömürgeler mese
lesinin yeniden gözden ge
çirilmesi, her şeyin sosyete 
kadrosundan çıkması ve 
ilah. 

Almanya 
~1ancvi l\lütarcke Tek

Jifinde lsrar Ediyor 
Berlin 8 - Havas ajansın· 

dan: Gazetler Londra ve 
Paristdeki asabiyetlerin ya· 
tışmasından sonra görüşmeği 
daha münasib görüyorlar. 
Alman murahhasının müza
kerelerin dört ay sonraya 
taliki suretile istediği dört 
aylık mütarekenin de hikme· 
te mebni olduğunu yazıyorlar. 

4 ağır cezalı 
Hapishaneden kaçtı 

Belgrad 8 (Radyo) -:va
leva merkez hapishanesinden 
dıvara delmek sure tile kaçan 
dört kişinin dördü dehi mü
ebbed küreğe mahkum edil
diler. 

Kamutay 
Toplanması 
Ankara 8 (A.A) - Kamu

tay bugün Fikret Silayin baş
lığında taplanmış ise de ruz
namede görüşülecek madde 
bulunmadığından bırakılmış
tır. Kamutay gelecek toplan
masını Cuma günü yapacak
tır. 

İcra vekilleri 
Toplanması 

Ankara 8 (AA) - İcra 
vekilleri heyeti bugün İsmet 
İnönü reisliği altında topla
narak muhtelif işler üzerin
de görüşmüşlerdir. Bu işlere 
aid kararlar vermiştir. 

Zeyinya2ı fiati 
yüksektir 

Ankara 8 (Özel) - Geçen 
sene rekoltesinin eosa olması 
dolayısile zeytinyağa fiatle
rinde yükselme görülmekte
dir. Hükumet, bariden ham 
zeytinyağı ithaline müsaade 
etmiştir. 

Göçmenlerin 
Evleri' 

Buna çoktau beri takip 
ettiği milyarder bir dul ka
dını Hindistan mihacalarına 

getireceği en değerli pırlanh 
mücevherat ile dolu bir 
çantayı ele gecirdikten sonra 
karar vereceğim diyor. 

Bu kadın vaktile kocas na 
milyonlar kazandıran elmas 
ticaretine devam edidyordu. 
O, kocası gibi Avrupa ve 
Amerikada en kıymeti pır
lantaları toplar ve kimseye 
emniyeti olmedığı için onları 
bizzat Hindistanın en zengin 
mühracalarına satardı. 

Con Cim bu pırlanta ve 
mücevheratın bulunduğu bü
yücek el çantasını taşıyan 

kadını Hindistana götürecek 
trene atladıktan sonra planı 

kurdu: Esmas tiiccarı kadı· 
mn hususi odasma hizmet 

eden garsonun kıyafetine 
girecek ve meseleyi hallede
cekti. 

Con Cim para kuvvetile 
garsonu kandırdığına çok 
sevindi ve kendi kendine: 

- Bu, Benim son hırsız
Iİğım ve cinayetim olacak
tır. Belki cinayet işlemeğe 
de mecbur olmadan bu çan
tayı elime geçirebileceğim. 

Sevdiğim kadın bir haydut
la yaşıyamıyacağını söylediği 
için her halde bu işten vaz· 

- Böyle sertli~)~ 
mele ederseniz, bıÇ 
gitmem. . co• 

Bu muhaverenın dl' 
ile elmas tüccarı k~ 1 
sında geçtiğini s~a' 
lüzum görmiyoruz. 
b " l ' .. 1 dikteO u soz erı soy e 
kadının pırlanta ,e 
berat dolu çantasıoı t 
istedi. Aralarında Jlliİ 
kavga çıktı. Kadın g 
açarak bağırdı: . ~ 

Yapyalnız bır 
0 

hücum etmekten ut• 
sun, alçak haydud· 

Con Cim kadınıD 
~e baktiğı zama~ ıoil 
titreme geçirmiştı .. 

Onunda gözler• 1'. 
müstesna kadının kO 
gözleri renginde idİ· ~ 
eJleri iJe gümüş ı•P 
kağını çıkarıncaya tiO' 
kadın imdan işare 

basmış ve treni durcl 

*** " '. Con Cim yakayı ·ti'! 
dikten sonra keod• 
dafaaya bile Jü~u~d; 
mişti. Elektirikh ı 
tuğuna götürülürkell 
sine soruldu. .,e-' 

- Son arzunuz 
- Saçlaumı kesel> 

d'll' bahş1ş vereme 1 lı~rf 
kendisine bir kaç 

İstanbul 8 (Özel) - Nisan 
ayının sonlarına doğru, Trak 
yada 5000, Kocailide 1000, 
Elazizde 400 göçmen evi 
inşa~ına başlanacaktır. 

Doğurduğu 
Evladını 

- Baştarafı 1 incide 

1 ğeçeceğim. Esasen o yeşil 
ve ilahi gözler, beni her yer
de böyle takib ettikçe ben 
bir daha cinayet yapam1ya
cağımı anlıyorum, diye mırıl
danarak'" yapacağı son dar
benin uygun saat ve daki-

riniz. - ( s~~ 

B. Samih ~ 
Çocük esirgeaıe f • 

bakımevi doktoru bl 
• t 1'•j Salih, cumurıye ~ 

sü hıfzısıha ve çoc" · 
mualimliğine tayin 

Eve döndüğü zaman her
kesi uyur buldu. Fakat Ka
tinanın gec kmesinden şebbe 
eden Yuhan uyanık idi. Ne· 
tekim Katinanın geldiğini de 
işitti. Ayni zamanda ekmek 1 
pişirilen fırının kapısının açıl
dığını da duydu. Katina uyu
duktan sonra çıktı, küçük 
bir lamba ile fırını muayene 

İzmir vilayeti 
2-ından: · ı 

1 . b d "t" - t h ·ı 1 y••~ ~ .ssısının vergı orcun an o uru a sı emva y, 
re haczedilen ikinci Karataş tramvay caddesinde ~ 
195 yeni 189 sayılı hane tarihi ilandan itibare: ;ı 
gün müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürlJle 866 

1 

rin Defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 11)' 
4-9-

etti, bir takım bezler buldu, ooooaooooooooooo~ 
bunları açtı içinde yeni doğ- ' 

muş. ölü bir be~ek b~l~u. Be- İskeletler k111 
begı gene oldugu gıbı sardı. ~ 

Sabahleyin Katina yatakta iken İki gün sonr• ıı~ 
Yuhan kalktı büyük birade· HALKIN SESi 5ot""1f J 
ri.ni çağırdı, beraberlerine , ISKEL (1TLED Ku 
bırde komşu aldılar. Bu man- fJ Jl 
zarayı gördüle~ aralarında 'ı 
sükfıte karar verlidi. 

Katina karyolada üç gün 
kaldı. Kimsenin evde olma
dığı bir zamanda fırını ko
~uluk doldurdu ve ateşledi. 
Ölü bebeğin leşini pişirdi. 
Yuhan bunu görünce hemen 
karakola haLer verdi. Taki
bat başladı. Zabıta memur
larının eve geldiğini gören 
Katina ormana kaçtı arka
sından yetişilerek yakalandı. 

ııe 
Tüyleri örperten, insanı .,-~~ 
bayıltan ve geceleri ~JcU ,<~~ 

keli olan DEHŞE !oi'1 
VE MJ.\CERA " 

İskeletler 1'1' 

DİKKJ\~ 
Sinirleri sağlam ol~;1 ~ 

dilerine güvenemiyenl lı if 
mızı takib etmezlerse ço 


