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GONON SIVESASI: 

l•Donyada kanlı hid ·seter 
I olar neden öldürüldü 
~klıAHARÔA .• BiR RUS JA
~ HARBi BAŞLIYACAK MI 

J -
ap.)nya, Çini, Mogolistan1 ve RusYnnın bir 

ı. Soa b~~s7ı nı yu tı"A ::ı k isti )'Or. Faka f ... 
•ltılı b' er er, Japonyaıla tila siyasetine gene de-
1lPıld ;..ır hllkOmet darl:eıi vam ederek, Mogolistan 
L!. lgılU ._. b .., ..,. '' 6cnç za itJcrden ve Rusya i'e y. n' y .:.. i hidi-
lr.ııın p T tarafandan Başba- seier çıkardılar. BıJhasa son 
"- te;ı,· üze ve Süel taJ .m günlerde J ap ::>n·Rus ı htilifı 
'1146~e bakanının öldli- gergin bir duruma girdi. 
•-... li, eıki Tüze baka- Ruslar bir ademi tecavüz 
~- ortada k b .. ~., M n ay o'dugunu, misakı yapmak istediler. Ja-
"tte •retalanıo ağır su- ponlar bunu reddettiler. Rus-
'°"'-. ~adığını bildiri- ya, Rus Japon hududunun 
- '-lsSlti daa. baıka tehir- tesbiti için bitaraf devletler-

bır muharebe den birini hakem teklif etti. 
r~ı tren ~anla Japonlar bunu da reddetti · 

.._ ...,. er )'apılcbtmi ili- ler. Japonya hududun biran 
J•Pora Ordu. t:Y-Vt:l 'l~•l -J•~~-ıu\lc UIHU' 

'de, ~dıld bu kanlı fa- ediyorsa Sovyet Ru ya ise, 
~ it AYrupayı ve b 1- bu değişikliğin 50nsuz bir 
~•4ar uıyayı yakından ala- ihtiJifa sebep olacağına 
"oraıı ~nıtsi itibarile çok ve japonyanın doymak bil-
~ L k"attir. Okurlara- mez iştihasının bir kat daha 

QQ b d' . ..... İçi a ıseyı anlatabil- artacağını bildiği iç!n bu işe 
latler · ~ Japonyaaın son se- yanaımıyordu. 
~nde hkib ettiği si- Japonya ı le Ru~ya arasm-
lttbed biraz bahsetmek da olan bu hudud ihtilafı 

J.Potr. sadece S!birya arasında ki 
~d •ya •on bi r kaç sene hududa ruunh:ısır değildir. 
)~ti : ~·ilynk bir istila si- Mançuko ile dış Mogolistan 
tılt ÇiQ~ ab et~i. ilk İş ola- arasındaki hududlann belli 
"' İatiti 0 ~llhım bir kısmı- olmaması yüzünden de kanlı 
~•lqı hi; tı ve sözd~ müs- bojuşmalar d evam edib git-
.J!.~'1. B Maoçul<o devleti mektedir. 
~-~ •• :ndan t o ra is- (ionu 4 üncüde) 

lci dü;;;·~ü;;if.;i;·;;;kt;;b; 

~y. 
tlheJi B 

Proprag •Yan Keriman Haliı'in İzmir üzümleri için 
( yada yaparken alınmıt bir resmi 

11111 dardilncu aayf amııda ) 

ASileri teklifleri dinlen-\ 
dikten ~nra impCıratorun 
huzuri& meclis toplandı 

Şarbayın 
Ha1kaoınardaki 
Tetkiki 
26 Şubat günlü sayımada 

ki ~ Halkapınar sulan ) bq
lıkh yazıda tirket direktö· 
rünü alar•k suların temiz 
olmadığı ve fada akan su• 
ların da bataklıklar laual 
ettiğini ıöıterdiğim yazıbdır. 
Halkapuıar ıuyunu denize 
akıtan mecranın Halkapmu 
ıatasyonana ,akın kısmında 
bulunan sazlıklar suyun- akıt 
kuvvetini azaltbpd• Ye 
burada aiYriaineldeıi• lre· 
memesi .içia • .-.. tedbir-

~--~-------------;.~--..;....:.~~~oo~~-----.......... ---~-~-------------.....--

Eskİ kabinedtp kalan nazırlar yeni bir kabine! 
kurulana kalar hükômeti idare edecelcler 

Japonya ihtilaline dair ge- ~ 
Jen telgraf ve radyoların ara
sında bir çok tekerrürler . 
olduğundan aynen kaydet-

mek imkanı yoktur. Mamafi 
okurlanmız bu huliaa içinde 
bütün olup bitenleri öğren
miı olacaklardır. 

Dilnden bildirdiğimiz bu 
ııyan1n imili Mogolistan mes 

elesidir. Görülüyor ki Mogo
listao hududunda arasıra gö
rülen hadisler Tokyo hükü
metinin rizası haricinde ola
rak JaponyaDJn genç zabit
leri tarafından yapılan şey

lerdir. Biaeoaleyh durumun 

28[•] tJ 

bir harbe dogru gittiği de 
görülüyor. Meğer k Jape>n 
diplomatları Japonyanın as
keri mehafilinin kafasın dol
durabilsin. 

Dündenberi yeni hidise 
yoktur. Yeni kabineden ka
lan nazırlar yeni tir kabine 
kuruncaya kadar hllktlmeti 
idare etmeğe karar vermiş

lerdir. fbtililcılar ile kabina 
arasında müzakereler devam 
ediyor. lhtilllcılar askeri bir 
kabine olmasını, devletin ve 
milletin hazinesine g6z diken
lerin it başından çekilmele
rini ristiyorlar. Müzakereler 

s 2 s s 
ATICILIK SPORU GENE 

CANLANIYOR 
Ttırklin kanında canında, 

yaradılışındl\ olan bu atıcılık 
sevdası tekrar coşuyor. Bi· 
nicilik ve ahcıhk duyğusu 
Türkün dedesinde tecelli et
mişti. Binaenaleyh bu direkli 
sporun yenilenmesi i~in bu
gün yeni yeni teıebbllsler 
vardır. Ezcilmle Ankarada 
kurulan abcıhk federasyonu 

ıubelerinin memleketin her 
tarafında çoğalma11 lzmiride 
yeniden faaliyete getirdiğini 
ıörüyoruz. 

Pek mühim ve lüzumlu 
olan bu duygu sahiplerini 
kutlulamak gerektir. F ede
resyonun prenıiblerincle ku
rum izllarının biç bir para 

-Arkuı 4 ilncllde -

pek giz"i iidiyor Asılan işgal 
ettikleri daireleri kendi riza
larile terkederek kiğlalanna 

- Sonu 4 öncüde - - Soaa 4 laı:lde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDlll 
--------~----~oooo~m----------------

Zen,.inler, sizi yurd vazifesine 
davet: ecliyorazl. 

F;JI eçen gün yaıdık. Verem mücadele kurumu teluilab· 
.:JI de 20 yataklı bir verem hastanesi kurabilmek içia 

büyük maddi imklnsızlıkJa peaçeleıiyor. Bu uırcla ber te,_ 
devletten ve belediyeden beklemek doira deiilclir. 

Medeni memleketlerde fercller dahi, DeYletiD Ye Beledi· 
yenin vezifesine elinden geldiği kadar ,...... etmfii ne
dini ve milli bir borç bilirler. 

Bu kanaetledir ki Avrapa Ye Amerikadaki binlerce ZR• 

gio, milyonlar ve milyarlarca liralık senetlerini amama 
menfeatine terketmişlerdir. Haıtahaneler kurmuflardı. Ôk· 
süzler ve yok,,ullar için bakımhaneler açmıtlardır, mekteb
ler tesis etmitlerdir. Ordularma Dirednotlar, Tayyareler he
diye etmiılerdir. 

Netekim geçenlerde lstanbulda bir Tilrk çocuj'u ol.. 
Abdurrahman Naci Tayyare kurumuna yUz yirmi bin lira 
hediye ederek Türkün vatanseverliğini isbat etti. 

lzmir .zenginleri, nümunesini görerek imrendiğimiz, ıapta 
ile seyrettiğimiz bu hamiyet ve yurdıeverlik mtiNbakuuada 
kendilerini göstermiyecekler midir?. 

lı:mir ve cİvarmda binlf'rCe, OD binlerce veremli ıJJOme 
mahküm bir vaziyette inliyorkeo, lzmirde bir Abdurrah
man Naci çıkarak: 

- işte, şehre ölmez bir hatıra olarak bir verem haıta
nesi hediye ediyorum! 

Demiyecek midir.. Halk bu sese sabırsızlıkla intizar 
ediyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiB 
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Cumuriyeti, 
Gönül yakan bir aşk yapmak 
SiYASAL ROMAN YAZAN: SIRRI SANLI 
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Kazançlann hiçliğinden bahseden bu herife 
şu kesad ve parasızlık zamanında neden şam

panya içirmekten vazgeçemiyeceğini 
sormak Jazımgelmez mi?. 

İlbayın misafiri ve yeieni 
dinfiyenJeri hayret ve nef
ret duyguları ile köpürten 
bu sözlerden sonra ıunu da 
ilave etti: 
~ Bu adam bu söyledik

lel'ini de kifi görmiyerck 
Cavidına ıunu söylemiı: 

- Gözü açık, kulağı de
lik, ikayatrn manasını anla
mır, işlerin azaldıiını, ka
zançların hiçe indijini gö
ren ve bilen bir genç kız, 
böyle bir zamanda daktilo 
almak• karar vermek efeli
ğinde bulunacak bir patron
la bir akfam yemeği yeme
sini çok gör ... emelidir. 

Sevin Akalın dayanamıya
ralt ahldı: 

- Acaba Cavidan, iısiz
likten, kazançlann liıçliğinden 

bahseden bu herife 10 lcesat ve 
parauzhk zamanında kendi· 
sine neden Şampanya içir
melCten vazgeçemeclijini ıor· 
niamıf mı? 

- Bunuda ıize sayliye
eektiaa. Hakikaten liıin sor· 
duğunuz bu suvali Cavidan 
kendisine iı verece)( adama 
bunu sormuş : 
~~am ..... ı~ıe-·c·"e-v~-a~b vermiş? 
• ıı;q ..... '•" ..... q ~ .... ~ 

Tayyarelere 
T<!)>W~lar 

f.Aiadrada Saatta 640 ki-• 
Jomefro silr'at(a gicletiilecelC 
bİI' rba11are yapılmaktadtr. 

~ ikt motorll olacak 
"Y içinde iki clane 20 mili· 
rnetrelili top, SUndaa Jaaşka 
miMHyozlarla mUcenbez ba· 
t.m'itakbr. 

ay~k 
e1g d •• 

Belgrad - Polonya gaze
telerinin Lehistan dıt bakanı 
bay Bekin ~ Martta mutlak 
Belgrada gefeceğini ve Yu
goalavya hükiimeti ile mü--·tzMiRLi 

- itlerin körülüğ6 ile her· 
bad b·r hale gelen ıinırlere 
kuvvet vermek, peritan bir 
duruma dOfen maneYiyatı 
canlandırmak için b&yle net· 
eli akşam yemekleri insanla
rnı hu ta ruhlar1nda şifa ve- · 
rici bir ilaç teıirini yapar, 
demif. 

- Bütün bu zehir 
dolu sosyal hakikatler 
9ir kere hada göste
riyor ki, genç bir Türk . 
kızı ekonon1i sahasın
da da kimsenin hazan 
seviJen ve okşanan ve 
hazan da kırılıb fırla
tılan bir oyuncağı ol
mıyacak surette yetiş
tirilınelidir. 

Bunun üzerine öğretmen 
Yatar Gnndiiz de heyecan 
ve teeaıürden titriyen seıi 
iJe ortaya attı: 

- 1"am maQaıı ile yetite
cek bu kızları da iısiz bı
rakmamağl it edinecek 
yüreiinde inkılibın mukad-
des atesi vınıtn insanlar fa
aliyete geçmelidirler ... 

~ :lrftıar "'far) 

E ~ 

müzakerelerde bulunacağını 
yazıoorlar. 

Bu ziyarete Merkezi Av
rupa devletleri ehemmiyet 
vermektedirler. 

BİR ~K.IZ 
SEVDİM! 

Aşk, lzhrab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH 

- Hanği alçak, hanği na· 
mussuz yarım bıraktı. Söyle 
Ahmed ... Soruyorum sana ... 
Bak cevab vermiyorsun .. Sa-
adetimizi sen yarım bıraktın .. 
Sen! .. 

• •• 
6 Teşrinevvel... lımir. 

Herkese, ve bütün bayata 
karşı kapımı kapadım .. Dün 
bi:ıe çöp çatanlık yapan Al· 
matn karı koca geldi. Onları
da eve koymadım.. Birazda 
felil<etime bu aile sebeb ol
du. Buton daha İJİ bi11edi· 

Numara 34 

yorum. Onlarda feçirdiğim 
gecenin azabını daha iyi 
bissedirorum. Ve bir anne 
olduğumu, karnımda Abme
clin ebedi bir ilatırasını taıı
dığıını iyiden iyiye anlıyo
rum. 

Of Allahım bana bu ka· 
dar felaketi birden neye 
verdin.. Bugün ben dllnya
nın en alçak ve en sefil bir 
kızıyım .. Karnımdaki ıavallf 
masum 6ks0ı l:ieıti bayata 
raptediyor. Artı1' ölilmil dil
tllnmiyorum. Y atamak ve 

28 Şubat ~ 

lngilterede 
Garib 
Hükümler 

Ot 1 Amerikada · uz sene sonra Üniversitelil 
00 

Bapisten çikan şaki Petro 
tekrar hapSa gitti fakat 

kabul edilmedi 

f ngiliz AdJiyeıi ciddiyeti 
ve tabiiliği ile muruftur. Dün
yanın hiç bir rarafında böyle 
ıaşılacak kanunlar yoktur • 
Otuz kırk sene evvele kadar İspanyada bugllnlerde ilin toplandıkları ande jandarma 
en Adi sırk~t. ida?1 cezasını 31nnan genel bagıılama mi- kunetleri kiHıeyi mahasra 
m&atelzem ıdı. Bır ekmek, ııasebetile ispanyanın tarih- etmiıti. Ona teslim olmak 
bir kaz, y6z bin lira, bir sel ve dilJere destan olan teklifinde bnlunmuştu. O da: 
milyon lira çalanlar hep idam1akisi Pedro da hapishane- - Ben teslim işini ancak 
cezaıına çarpılırdı. den çıkmıştır. papasın nikih merasiminden 

1786 ywnda ~ondrada bir Pedro tam otuz ıene mah- sonra yaparım. 
ad_am bir ihtiyar. beygir çal· pus kaldı. ispanya gazeteleri Cevabını vermişti. Nete-
d~gında~ d~layı ıdama mab- bu şakinin hikayelerini yazıp kim nikahtan sonra şaki, 
kum edılmıf, su~lu mahke- bitiremiyorlar. Onun hakkın· karısı, çetesi, tepeden tır· 
mede: da birçok efsaneler yazıyor- nağa kadar silahlı oldukları 

- Bu da adalet midir, bay lar. halde kiliseden fırladılar. 
h. ikim, lagar ibir beygir için Otuz sene evvel lspnnya· d ı h b b ı d bk Jan arma arla ar a aş a· 
I ama fna um eailir mi ? nın CD tehi keJi adamı en .'.I k' • D · ' dılar. Bu harbaa şa ının 
emış.. korkunç şakisi, en kanlı hay- arkadaşlarının hepsi de öl-
Hikım de şu cevabı ver- dudu Pedro Ganzalea idi. 
· ti müştü. O da karısı da ol-

mıt r: Bu adam otuz sene evvel 
S • 1 b · • dukça ag· ırca yaralanmış ol-

- enı agar eygır ıçin İspanyanın şehirlerine köyle-
bk • t · F k malarına rag· men ormanın ma um e mıyorum. a at rine, en büyük adamlarına 

h 1 • 1 ı k • · ıçıoe saklanmış gözden 
ırıız ara mısa o ma ıçın. korku saçan, alaylara benzi· 
B" J • k" f uzaklaşmışlardır. ır zaman ge mıı ı ngi- yen çetelere sahib olan bir 

liz kanunları yumuşamıştır. felaket idi. Bu ormanl rda birkaç hafta 
1790 Tarihinde Mancisterde Pedro Genzalesin eşkiyalık kalmışlar, ~ e?rak ve ağaç 
bir hizmetçi kız bayanının hayatında romana benzer kabuklariyle yaşamışlardı, fa-
bir çift çorabını çaldığı İçin bikayderide vardır. O yolları kat bu cinayet nihayet Ma· 
idama mahküm ediJmitti. keser, zenginleri soyar, bu nuneli hasta etmeşi. Şaki 
Fakan mahkeme kızın çabuk- paralan muhtaç yataklarına pek çok sevdiği kansını kol-
lukla ;orabların ikiıinide ıağ verirdi. Bu yüzden yüzlerce )arı arasına alarak ana ve 
ayağa mahsus olarak çaldı- yatağı vardı. istihbarat teş· babasının evine getirmişti. 
ğını öğrenince karanda fU kilitı mükemmel idi. Sevgili karısın görmek.üzere 
yolda değiftirmiştir : Pedroyu ispanya. jandar· sık sık .gelirdi. 

- Hizmetçi kızda iki sağ masınır. eline düşüren bir Bu gelit hükumetin kula-
ayak çorabı bulunduğundan aşk macarasıdır. O, pek gü- ğına varmıştı. Nihayet bir 
ve bu çorablardan dilediği zel ve genç olan Manonela akıam şakiyi karısının ya-
gibi istifade edemiyeceğinden Rosdoya aşık olmuştu. Kız nında kıskıvrak tutmuşlardı. 
idam kararı l>eraete tebdil da onunla evlenmeye razı ; Pedro bugün hapishaneden 
edilmiıtir. idi. Nikahın gün ve yeri çıktı. Kendi köyüne de karı-
Ruı::dla.ı· ela•• _:_ı: &. •• a. •• t-.. l.lr L ~-~~-- ....... - '""'" kövüne de gitti. Hısım 

lis hafiyeleri her şeyi öğren· akraba namına liirşey bula-
DOl&§IYOr Jar miıti.I maymca pek meyüı olarak 

iki aıık Valansyada küçük gene hapishaneye döndü; fa-
hir kay kilista~nde n"kib kat bu kere oraya da kabul 
için çeteden bir müfreze ile etmediler. 

S ~ [•l 8 S C•l [•l E 
Bay Titülesko ı Arsıulusal 

Çckosla vakvada 
ol 

Bükreş 28 (Özel) - Çc· 
Beş sergiye 
Giriyoruz 

re yeni· bir • 
Amerikadaki da 

gençleri ikti~adi buh 
mtıteessir olmutlar. F 
gazetelerinin yazdakı.Pll 
göre nnivenitelilere 
dak müteessir ol 
için yeni bir it bulmu•· 

Bu gençler ihtiyar k• 
!ara veyahud kocalatl 
meşğul olan kadınlar 
dathk edeceklerdir. 

Üniversiteliler. bu ,,,_.,_,. 

için günde 6 doJaıd .. 
dolara kadar para al• 
lardır. 

Müthiş bir 
Vapurun 
Teçhizah 

Londra (Radyo)- lo 
renin yeni yaptırdıit ıl 
Meri adlı büyük \'iP 

sırça takımlarını ta 
eden büyiik bir çini 
zası boşandı. Bu mai•~ 
vapura 52 bin taba" , 14 deş yez sırça kadeh ~ 
billur bardak ~e Y~ tit 
yüz çay kadehı varmıf 

Alman yas 
Görlen işi. 
Alnıanya Aleyb• 

Denıektir ! · · 
Berlin ( Radyo ) ,.

gazeteleri bay Hoc..
makta olduğu Tuna 
yonuna Almanyacla 
madığı takdırde, A 
gilrUlen işler demek 
cından Tunanın gı 

mahsuler için Almd 
dutları kapalı olacağl 
yorJar. 

1 Çekoslava 
Gazetecil 
8ulgarist 

Belgrad - Kralovo civar
larında kurd sürüleri elan 
dolaşıyorler. Din akşam Bo
goteyce göyiinde bir ağıl 
hastalar. 24 Koyunu boğmuı 
ve beşinide alıb götürmüş
lerdir. Gene ayni gecede 
muhtelif yer!erde muhtelif 
kurdlar hrafındao otuz ka
dar l<oyun leşinin parçalan· 
dığı g&rülmüştür. 

Çocuk düşür., 
ten bir teşkilat 

koslavakya haşkanı bay Ho
çanın Belgrad seyahatinden 
dönmüş olması hasebile Tu· 
na meselesini konuşmak üze
re Ramanya dıt bakanı bay 

Hükümet Telaviv panayı· 
rına, Mısır, Şamam, Selinik , 
ve Laypzig sergilerine iştira
kimize karar vermiştir. Te-

Sofya 26 ( Radyo) 
akşam Çekoslavaky• 
ğinde Çekoslavak 
lerinin Bulgaristan 
proğramı çizildi. Bu~ 
ma göre Çekosla,,• "-. 
zctecileri Mayıs ayıll 
garistana geleceklefı 
da üç gün kaldıkt ... Belgrad (Radyo) - Zag

rabta çocuk düşürten genit 
b:r teşlcilit yakalanmıı•r. 
Bu tetkilatta birçok doktor· 
lar da vardır. Bugüne kadar 
dtitürülen çacukların sayısı 
yüleri 1ı&şmişhr. 

bedbaht vavrumu mes'ut 
etmek ... işte hayatımm proğ
ramı kendi kendine çizildi .. 

Artık kendi kendimi aldat· 
mıyacağım .. inkar etmiyeceğim. 
Bu masum yavrunun babasını, 
Ahmedi, seviyorum .. Hem de 
ilk zamanlardaki kadar de· 
rin ve çılgın bir aşkla sevi
yorum. Ben aşkta mukabele 
bekliyecek, aşkı bir müba
dele vaııtuı zannedecek ka
dar basit bir kız değilim ... 

Ondan yediğim tokatın 
şiddetine, annemi felakete 
ıiirüklemesine rağmen onu 

vahşi bir zev~le seviyorum.; 
Ahmed inan bana seni affe· 
diyorum. Bnbiln hayatımca 
senin olacağım, seni bekliye 

ceğim. Ve hayatimı sana vak· 
feleeejim. Son mektubundaki 
ıahrlan ,imdi dalıa iyi anlar 
gibi oluyorum.. Evet sen bu 

Titülesko bugü Peraga gidi
yor. _ ...... -. .,. ... -
En yaşlı Kara 

dailı öldü 
Belgrad - Karadağ aha

lisinin en yaşlısı olan müte-

kadar küçükülemezsin, sen 
bu kadar alçalamazsın.. ina
nıyorum: 

- Bizim saadetimizi bal
talayanlar var. 

Ahmed, seni bütün kal· 
bimle seviyorum ... 

*** 
18 Teşrinievvel. .. İzmir. 

Bir mnddettenberi ne ka
dar iyi idim.. Tekrar yatağa 
dqmek üzereyim.. Genç kız
lık günlarimi düşündüm de .. 
Kollejde elime geçen bazı 
romanları okur aık ve sevda 
yüzünden verem olan yataga 
~üıen roman kahn
manlarına gülerdim.. Ben o 
vakit ne dinç, ne çevik bir 
kı:ıdim. Yarabbim, güldüğüm 
baııma geldi. 

••• 
17 Klnunıoni .. lzmir .. 

Şu 6ç ay ne kadar çabuk 

lavivde hükülhetimiı tarafın
dan bir arsa sat ın alınmıştır. 

Bu arsada daimi bir pavyon 
yapılacakhr. Sergiye gönde
rilecek numuneler lstanbulda 
toplanacaktır. 
~~""''""'~.....,,....._~ 

kaid zabit Nişik ölmüttilr." 
Nişik 116 yaşında idi. 

geçti. Onu iyiden iyiye unu· 
tabi.nek için batıra defterimi 
bir köşeye atmıştım. Halbu
ki şimdi üstü bir karıt toz 
bağlamış defterimle gene 
karıı karııyayım. Onu unut-
mak kabil mi. Onu unutmak 
için üç aydanberi yaptığım 

oğra~mayı, zorla gözünü ka
payarak günneti inkir etme· 
ye çalışanların gayretine 

benzetiyorum. Gözümil ne· 
kadar sık•rsam. sıkayım aç-
tığım zaman günefin bütnn 
kudret ve haımetile karıılat· 
mıyormuyum .. Hem de göz· 
)erim eskisinden daha fazla 
k · maşmryor mu? Ahmedi 
unutmak, ondan uzaklaşmak 
istedikce, o bir fik i sabit · 
gibi kafama saplanıyor, bir 
gölğe gibi her an beni ta· 
kib ediyor. 

Çamkurili, KösD 
yayı, Filibeyi, 1' 
Şika balkanını, 1 
Varnayı ve PleVD 
edecekler, Varnada" 
kalacaklardır. 

elime alır almaz 
la karşı karııya d 

Annemin vaziyeti 

na.. Belki zalll 
diy~rdum.. Halb 
dört beş ay evve 
ran daha GerLat.• 
iyiye yatalak oadf! 
kurtulut nmidi yo"" 

Zavallı Hulya 

nın en neıeli •• 
zamanı olması i 
çağda, dertli ve ı 
oldu. Bu ebedi 

ebedi hasta b• 
valh kardeşiınill 
muztarib olduill 

meğe çalııtıts 
lizgün yUıünd•11 

anlaııbyor .. .~ 
( Aı". 
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İdaresinde Milli Kütnphane sineması 
Bualqam saat 1 den itibaren yepyeni iki büyük film biaden 

Bir aşk böyle_ bitti 
PauJa VeseeJy, Villy Forst ve 

BUHRAN BiTTi 
Albert Prejean, Danielle Darrieuks 

A P t 
' 

ld En son dünya ynca: aramun urna a: havadisleri 

Gayet gülünçlü canlı resimle 
: Bu şaheser progranıdan herkesin istijade edebilmesi için saat 
~ yediden itibaren birinci nıevki 25 kuruçtur 

.. .. 

~"'"~~;Bi;' aşk böyle bitti 5 de &ı;;;;bitti""'"""""" 

H eekA t .. u 7 tı " " il 9 " " 

~~~~~!!l!lm!~!u=;!u~m!!!e;!.!s:ır:-_:a:s:ı~------..!!~~'l~~~~~~~-..~-,..~~!~;f~~~-~·~~!B~~~~~~~~~~~~~~~2~u~~~~~~~~:ı:~:ıı-~~!!!!?!~~-
: :x.'lU::k:Jc~:k~*"=:k.1d:i:1c~:ı::.t~~-* #ı Alman Doktor Apostelin 
l +f D O K T O R ~ı Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkların sureti İstimali 

..,. 
Si 
16 
14 

edi 
ştit Ucuz) \1 sf agb . ~guyle şöhret ve halkınıızın takdir ve 

si lia-~:~ı kazanan Hülnl~1~et Cad~csinde Şem
e' u ol ath Ucuzluk sergısı ucuzlugun ucuzlu
·bi 'y J lllak uzere yeni bi•· sergi yapıp bir çok 

a arı , 1 uh· )a nız 88 kuruşa satn1aktadır. Bu 
lnl fırsattan istifade ediniz. 

1 +c A K T ~ Sigaranm nikotinini kamilen çe-
l ~ • ema) Onay )t ken Alman do~ctorlarmdan Profe-
1 u \> 1 · l b 1 l l"' )+ sör Doktor AposteJin sıhhi Ağız-
•"' .>a <.tenyo og ve u aşı<, sa g'Hl i lıkları umum Avrupada sigara 
~ hastalıklar nıütehassısı içenleri memnun etmış ve rağbet) 
.,, Basmahane istasyonu karşısıodaki Dibek sokak başın- kazanmıştır· 
+c da 30 sayıh ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t 
+< akşam saat 6 ya kadar hastalannı kabul eder. .. 
~ Müracaat eden hastalara yapılma11 lizımgelen sair ~ 
t( tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- )t 
fC lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraka muayene- )t 
~ sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )t 
~ ~ 
~:r:~~~~--~~~~:,::r: 

Bayr.am yaklaşıyor! 
Ağızhk:üzerinde Doktor Apostetin imzası olmasına dikkat 
etmelidir. Toptan ve perakende satış yeri NECiP SADIK 

Balcılar caddesi No. 156 lımir 

Bay 
Oltayla attın yemi 
Avladın yüreğimi 

Ne istersen alayım 
Bayrama ben sana emi? 

Bayan 
Bayram için ben senden 
Bir şey iıterim bil sen 
"Kabaday, Yükse)" al 
Gönlüm olsun deye ıen! 

Maliye işlerin-
de başları sıkı
ya gelenler •• 
Kırk beş senedenberi bir 

çok maliye memurluklarında 
bulunan ve kazanç, bina ve 
veraset ve bana benzer iş-
lerde büyük bir tecrübe ve 
bilgileri olan başturak şubesi 
kazanç tahakkuk memurlu-
ğundan mutekaid Bay Yuda 
Baharla Karataş şubesi ka-

E 
R 

z 

M 
E z 
H E 

K 
1 

M 
E 
T 

zanç tahakkuk memurluğun- Kemeralb 
mütekaid Bay Mehmed Ali· Htıkimet 
nin müştereken Bahçeliler ~·. . . n ~~iıu~~-
hanında üçüncü katta 39 tecrübe görmüt ve it bilea 
numarada bir Y,azıhane aç· zatlann açtıklan yeni yaaı· 
bklarını memnuniyetle haber hanede muvaffak· ~olmalannı 
aldık. Memur oldukları za- temenni ederken maliye it· 
manlarda halkımıza kanunun lerinde mtlşkülita uğnyan 
gösterdiği kolaylıklaı ı daima okurlarımızı bu hayırbab eı· 
büyük bir hayırhahla göste- ki maliye memurlannın ya· 

~CIEEE~B~HeB-illBR rerek herkesin şükran ve zıhaneaine baıvurmalannı ha-

~ TAYYARE.• TELEFON ~ minnettarlığını kazanan bu raretle tavaiye ederiz. 

~ 3151 ~ az~~~·P~'iıı-~ı~ 
~ BU GllN ~ t'tl 
mJ Kurban bayramına karşıhk olarak iki şaherer fili ~ 1 m @ 
~ 1 - SÜT KADINii. "Fransı zca,, ~ • 

i E.· •• ~ John Boles ile Ann Harding'in beraber çevirdikleri ~ 1J 
bbüyük bir aşk hikiyeai a 

BUGÜN 

ASRİ SİNEMADA Telefon 
2394 

2 büyük film birden 

Ben bir casıı~tum m 2 - Aşk Kadrili "Almanca,, ~. 
ri Magda Schnelder tarafından temsili edilen kahkahalı ~ 
~ şarkılı nefiş bir komedi • 

1 
Harbı umumide geçen kanlı facıayı canlandıran yerine 

~ eser kara ve hava harbının en dehşetlisini hakiki harb 
E A Y R 1 C A : 

1 
sahnelerini bu filimde göreceksiniz 

~ F O K S (Dünya havadisleri) - A y R I C A -
~ ( Tilrkçe sözlü ) 

~ -< sEANs sAATLARı ı- E 1 Huhud kahramanı m Her gün ıs - 17 - 19 - 21,1s. ~ 

1 
BUK CONS 

fi Cumartesi 13 - 15 - TALEBEYE seanslara 
a Pazar 13 te ilave seanslar vardır. DÜNYA HABERLERİ. .. ve saire .. , 
E 2 
9ZEEl1EE~ -~~~ 



'-luf. 4 ( Hallaa Seat ' 

Halk evinde 
Aşıklar trÜnÜ 

Şehrimizde bulunan saz 
C. H. P. Genyon kurulu 

şairi Am il Veysel ve • arka
daşı, önümüzdeki Cuma gü-

--------------------------------~---~ao++oo ,~~~~~---~---~---...,.....~~-

nü saat 20,30 da Halkevi 
Parti iç işlerile meşgul olmuş ve halkı alakadar 

sa1onunda Türk şarkı ve eden pek mühim kararlar vermiştir 
koşmanlarından mürekkep Ankara 27 (A.A) - Haftalık toplantısını 1 

yapan C. H. P. Genyon kurulu parti iç 
işlerile meşğul olmuş ayrıca aşağıdaki ka
rarlan vermiştir. 

1 - Türk iokilibının heyecaomı yaşata
cak bir değerde kurulacak olan Aokarada 
açılacak devrim müzesi için önceden yapıl
ması icap eden işler üzerinde çalıımııtır. 

2 - Parti sinema işlerinin genişliği ve 

sinemadan ve projeksiyonlu konferanslar
dan Halkevlerinin faidelenmeleri ve Kültür 
ilimlerinin temini itleri proğrama sokul · 
muştur. 

3 - Soyadı kanununun zamanı kısalığın
dan parti oğutları ile Halkeverli yurddaş
ların soyadı almaları işlerini kulaylaştı
racak ve bu yolda kendisine iz verecek 
tarzda çalışacakbrdır. 

bir konser verecektir. Bunun 
için bir program hazırlanmiş
tır. (Aşıklar giinü) adla ve- l 
rilen bu konsea e halkımız 
büyük hiılrağbet göJtereceği 
şüphesizdir. Davetiye yok
tur. İstiyen bütün yurddaılar 
Halkevine giderek Ama Vey
sel ve arkadasının konserini 
diali1ebilirler. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Maarif Müdür· 
Muavinliği] 

Amasya ilk tedris mü:et
taJin edilmiş olan 

IDli Klltlr direktör mua 
ffalrkı Senayın yerine 

~............ .bakanbtınca lzmir 
•n11naa m111taka ilk tedrisat 
müfettit Rauf inan tayin 
edlhlüt Ye emri valifiie gel
mift.r. Rauf laaa; yakında 
~ ftlif..U.e bathyacakbr. 

l, ...... ·ye 
Tenvirat 
Haritan 

Belediye Makine mühen
disliği tarafından lzmirde 
ele1'trik ve havagazı tenvi
rahnı gösteren muntazam 
bir harita hazırlanmıı ve 
Şarbaylığa verilmiştir. 

Yol vereisi 
~ıemurJarın mart ay
lıklarından kesilecek .. 

1525 numarala şöse ve köp-
rüler kanununun tatbikine 
dair talimatnamenin 3 üncü 
maddesi mucibince memur-

1 

Rus - Fransız lttikakı Tasdik 
Edildi 

Paris 27 (Radyo) - Rus - Fransız ittifakı yeniden yapı
lan uzun münakalardan sonra 164 rey muhalife karşı 353 
rey ile ıasdik edildi. Bu muahedeye göre Fransa harb 
aramayacak; fakat harbe mecbur edilirse Rusya tarafından 
yardım görecektir. 

Rus Memnu Mı•ıtakasında 
Uçan Japon Tayyareleri 

Belgrad (Radyo) - Moskovadan bildirileiğina göre bir 
Japon akeJi vçağı geçenlerde iki küçük zabih hamil olarak 
yanbtlıkla Vlaclivostok üzerine kadar gitmit ve [orada Ruı 
toplariye yere indirilerek esir edilmişti. Japon htıkümetinin 
talebi herine iki kliçük zabit serbest bırakılmış, fakat tay· 
yare verilmeaüftir. 

m · m • 11 a e a a 
93 Suçlu 160 şahidli 30 avu-

katlı bir muhakeme 
Sofya (Radyo) - Hasköydeki 93 komünist suçlunun mu

hakemesine hitam verilmiıtir. Bu mubakemedeki suçlular 
hakkında 160 şahid dinlenmiştir. Suçlulnı 30 avukat müda-
faa etmittir. " 

M•hkeme ıuçlulardan 34 ünü 126 yıl hapisliğe ve bir 
milyon dlir yüz bin leYa para cezaıına, mahküm etmiştir. 
60 Suçluda beraea etmittir. 

B E B E m 
İki vapur çarpıştı beş kur-

ban verildi 
JarıD yol parası vergUerinin Bremen - Alman ajansından: Holfandanın Motori vapuru 
ta°'sitleri Ağustos ve Mart Dipinig ile İngiltere vaporu Lagoqyan Vezoro a gzmda çar-
ayları olarak tesbit edilmiı- pışblar. Hollandiya vapurunun kaptanı, karısı, iki çocuğu 
tir. Vaktıle Ağustos taksiti ve mürettebattan Liri olmak üzere beş kişi boğuldu. 
alınmıftır. Vilayetten bütün l l k • 
büt?n dair~ müd~rlerin~ ~ö~- lngı· ı·z ıu·· UA metı derılen l:>ır tamımde akıncı 
tak.site ait olan üç liranın 1 

==~~:~::;.n al~::~~~.;M:r: ı Sovyet Rusy .. a .. ya 40 milyon 
muhasebei hususiye müdür-

• 
lüğiine ver==~dirilmiıtir. lngiliz lirası veriyor 
G•• •• • Londra 27 (A.A)- Haber verildiğine göre 40 milyon 

unun Si yasası liralık bir istikraz akti içip Sovyet hükumetile bir lngiliz 
-Baştarafı 1 inci sayfada- j mümeuili arasında Moıkovada cereyan eden pazarlıklar, 

Esasen belli olmıyan ba 

1 

daha resmi aıf ata haiz ikinci bir delege gönderilmesi icab 
budtıdlann taksimi Mogolis- ettirecek faal bir safhaya girmiştir. 
taaın )·arısının Japoayaya ı lıtikraz yimi sede için aktedilecek ve azami yüzde altı 
veril -cesi dernektir. Halbuki faiz getirecektir. Bu faizin yüzde ikisi Bilyük Beritanyrda 
ne Sovyet Rusya, nede Mo- ihraç edilecek eshama tahsis olunacak, geri kalan yüzde 
golistan buna razi değildir. dördü eıki çarlık bonoları hamilleri lehine bir tazminat 

Japonya Çini, Moğoliıtani akçesi teıkilinde kullarıılacaktır. 
ve Rusyanın b:r kısmını istiJA ti E E a E ~ E E 
etmek istiyo . Ve bu siyaset 

yüzünden Japonyanın dahili ŞarlJ ayın Hal- i icra vekilleri 
siyasetinde bazı kararsızlık-

lar baş gösteriyor. Soa kanh kapınardaki Toplantısı 
hadise yüzünden olmuştur. 
Son haberler ilkbaharda bir Tetkiki Ankara 27 (A.A) - icra 
Rus - Japon barbinın mubak _ Baı tarafı l incide _ vekiHeri heyeti bugün Baıve-
kak surette baıhya ... ağıoı I k kil İsmet lnöoüoiin reislıg~ i bildiriyor. le,· a ınma üzere ıu •ı>sye-

tesi direktörü de bulunduğu altında toplanarak muhtelif 
Amerika Japonyanın bu halde 0 civarda tetkikat ya-

siyasetini yakın bir alika ile işler üıerinde görüşmelerde 
pılmııtıtbr. Mesele bundan b ı b · ı · 

takib ediyor. japonyanın bu ibarettir. u unmuş ve u ış ere aıt 
duymak bilmez merhametin Temiz ve fenni olan Hal- kar~ar v~~~~r. o ~ 
bir suyi hazımla neticelen- kapınar suyunun temiz ol- kanununa göre tashih ve 
mesinaen bir çok Japon madığıoa ve mikroplu oldu· tavzihini dilerim. 
ricüde -endi.e etmektedir. : ;una dair geçmiı bir f'Ô.I ..:;}'rbay 

S. R. S. yoktur. Keyfiyetin matbuat ,;.IJK...g UZ 

M. Staline 
Suikasd yok 

Moskova 27 (Radyo) 
Tas Ajansı M. Stal ne bir 
aaikasd yapıldığı ve öldürül
düğü hakkındaki haberleri 
tekzib etmektedir. 

İstanbulda 
Travmay 
Yoldan çıktı 

2 ()Jü, 16 Yaralı Var 
İstanbul 27 (Özel) - Bey

oğlunda Şirhane yokuıunda 
yoldan çıkan bir tramvay 
demir haricinde yoluna de
vam etmiı, vatmanın durdur

mağa kadır olamadığı bu 
tramvay yuvarlana yuvarlana 
Unkakapanı caddesi köşe
sindeki apartmana çarpmış 
ve parçalanmışlar. 

Tramvayın içindeki otuz 
yolcudan kırtayacı bay Zühdü 
hastaneye götürülürken yolda 
öldü. Ayakları kopan tram-

vay müfettişi bay Niyazi de 
ümitsiz bir haldedir. Bundan 
başka dördü ağır olmak 
üzere on altı yarala vardır. 

Yar alılar arasında iki de 
kadın bulunmaktadır. 

Bu hadise burada büyük 
heyecan uyandırmıştır. Adli
ye hemen işe baş'amıştır. 
Vak'anın tramvay frenlerinin 
çürük çarık olduğundan ileri 
geldiği söylenmektedir. 

Atıcılık 
Sporu 
- Baştarafı 1 incide -

ile mükellef olmamaları ile 
beraber devletce ve cemiyet· 
çe de bazı kolaylıklara nail 
olmaları da gözetilmiştir. 

Ateşe Nisanın birinde 
başlanacak, Martın sonuna 
kadar devam edecektir. Fe
derasyona 17 yaşından iti
baren her TUrk genci gire
bilecektir. Netekim bu mak
satla l:uııırdeki ıube de te
şekkül etmiş ve işe başla
mııtr. Şube azalıklanna şu 
baylar seçilmişlerdir. 

Avcılar kulubü kaptanı 
Mustafa Burhan Avni Me
retç!, Keresteci Nihad, tay
yare piyango müdürü D. Şevki 
ve atıcılık öğretmeni Muam· 
mer. 

Türk milletini heyecana 
getireceği tübheıiz olan bu 
abcıhktan yarın ;aent: bahse· 
deceiiı. 

ltalyan iıçakl 
Habeşlere ateş yağdırı 

ltalyanların iddiasına rag- dakirhia kalkı 
men Ras MoJegeta ordusunu Fakat au kuy 
taplamış ve gene silaha sa- kap hı mamak içill 
rıJmıştır. INetekim Amba kirlığa tahamınll 
Alabiyi almak istiyen İtalyan- lerdir. Royter aj 
ların önüne geçmiştir ve kı- ların bir kaç k 
rıb lgeçirmektedir. Şimalde rını bildirdikleri 
henüz biı faaliyet yoktdr. dağı elin Ha 
Somali cebhesinde muhare- olduğunu da bi' 
beler yapılıyor. Bundan an· amafib İtalyan 
)aşılıyor ki, Ogadendeki ltal- kıp yıkmakta 
yan ileri hareketi Habeşlerin yorlar. Tayyareltf 
Sıramudaki mukavemeti ta- imparatorun ka 
mamen kırılıncaya kadar te- maktadırlar. Son 
bir edilecektir. Geçi Habeş- manlardan insanca 
ler İtalyan bombardumanları tur. Yalnız dört k 
karşısında burada hayH fe· olmuştur. 

[•] 

Japon ihti:ali 
ne halde 

- Baştarafı 1 incide -
çekilmiye başlamışlardır. 

Fakat isyandan vaz.ıiçmiş 
değildirler. Zira bu çekilme 
aldıkları bir vad üzerine 
olmuştur. 

rtsilerin teklifleri dinlen
dikten sonra imparatorun 
huzuru ile büyük bir meclis 
toplandı. Bn mec'iste prens-
ler, hususi mü~avirler, harb 
müşavirleri, parti şefleri, 
mütekaid ve faal kuman-
danlar bulundu. Bundan ba,
ka bir de harb yüksek ıu
rası toplandı. Bu ıura ~sa
baha kada devam etti. Asi-
lerin ııiındıkları yerler bah
riye makineli aıkerlerile ve 
tel 6rgillerile kuşadılmışbr. 
Çıkmak ve kışlalarına git

mek iıtiyenlere mani olun
mamaktadır. Aıiler bilikay
dutart teslim lmapı kabul 
etmediklerinden ne gibi ıart
laı la teılim olacakları hak· 
kında iki tarafın murahhas
ları orasında pek gizli 
müzallereler yapılmaktadır. 

AıiJerle sivil ahalinin bayatını 
tehlikeye koymamak ıçın 
teahhütlerde bulunmuşlardır. 
Genç zabitlerin isyan gaye
sinde muvaffak olacakları 
anlaşılıyor. Çüdkü onların 

istedikleri askeri bir kabine 
ve kontrol hahkıdır ki bu 
meyil ahalide de gö:il Dl k
tcdir. 

Tokyo so~aklarında ~ükü
net tamdır. HerJ<eı itine ko
yulmuştur. Kar tip leri düş
mekte, saray önilndeki nlibet
ciler canh bir heykel gibi 
durmaktadarlar. Asiler kııla· 
lanna dönmekte devam edi
yorlar Bugün akşama kadar 
tamamen dönmüı olacakları 
da umuluyor. Tokyo Yalili
liğioe Tokyo askeri garizonu 
kumandanı tayin edilmitrir. 
İdare askerleşmektedir. 

Progre Delyon gazetesi 
931, 32 ve 35 yıllarında 
yapılan ve buna benziyen 
kıtalleri anarak bunların se
bebi olarak emperyalistlerin 
kendilerine muhalefet eden
leri ortadan kararında gös
teriyor. Halbuki geçen defa
larda ölen adamların yerine 
yenileri geçmiş ve büküme
tin siyaıası değişmiştir. 

Bütün bu öJdürülenJer hu
dutsuz futubat ve ıilihların 
sonsuz artırılması siyasasına 

muhalif olanlardır. Askerler 
bunları hain sanarak orradan 
kaldırıyorlar, diyor. Peti Re
denol gazetesi de, Sovyetler 

Eski Dün 
Güzelinin 
Mektubu 

Diinya güzellik 
Keriman Halisten 
tubu aldık: 

" Bazı sayın ga 
muhtelif fırsatlarla 
ve karikatörümü 1• 
ve batta bu resilll 
kaförleri dile ge • 
görüyorum. 

Bir tarihte db 
ilin edilen bir T 
bugün eAinin duv 
de kendi iılerile 1D 
bu gibi yazı ve 
müteessir etmek 
tinin mllklfatı 
tir. Onun için ba 
cılardan rica ediliJ 

Tarihe karıtu 
kendilerine bir m 
zından vazıeçai 
ğımin gazetenizin 
ıinde neıriui rica 

"C 
Halkın Sesi -

riman Haliıin bu d 
yerinde buluyo 
biltün TtırkleriD 
iftiharla kabartan 

'""""",..""·''·~'~"""' 
diş Mogolııtan istik 
rumak kararları diiJ 
kötü ihtimallerden 
bilir diye sCSyJiyor. 1 
teıi de, Rus-Japon 
betlerinin tehlikeli 
almasmdan lkor 
ilive etmektedir. 

Japonya filosu G 
miştir. İayan ede• 
kuvvetleri adına " 
imzalı bir mektub 
paratoruna g6 
Asiler bd mektupta 
toru ıelimladı'ktall 
dakat yemini y 
tekrarlıyorlar ve iı 
dermiyan ediyorlar• 
ler arasında hükal 
dudan seçilmeıi, 

ve devlet hazin 
lara musamaha , 
meıide vardır. Ak•• 
isyandıo devam e 
dirilerek tehdid 
tedir. 

Birinci ve ikinci 
kahama ve Tokyo 
aıkeri bimayesbd 
almışlardar. Bu J 
yeti blltBn Avru,
rini ve bilbu•a 
lngiltereyi telip 
tir. 


