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SIRRI SANLI 
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Beyler Sokağında 

(Halkın Sesi) Matbaasında 
Basılmıştır 

Geçmiyen yazı geri verilmez ... 
lini aldı 

r Qzıktır avıptır Süvar~lerimi~in üzengil~ri~i ~- m • , 
1 'I ..__ ' 'J 1 halk ke dınde 2eçmıştı. Uç hı 

Yavuza yüz sürmek için 
onf et sarf edildi ilo 

ll~t b•• ••kJı:::::ı • • k J v '~ • c k k oo.• .... oo--k--l-- •d • 
'/I' il ' •uyu erı~ı, can U agı l evzı a ma a eve gı l• 
w 1, e dınlemek ısterken... ı ' ' 'J I•' Q~ -- 1 

i" ıı~~~~~n-d-ör_t_b_u~a~~ işitti~i,~nesi ıa~ım yor Büyük m v r y pılacak 
~en h u~yanın en buyuk zaferını terennum • 
bttltın a_tıplerim .. izi_n seslerini, iki o~arl?rü~ -------.----0000--------.---. 

fllaınası yuzunden, dört adım ı]crıdekı At t ·· k ·· t v r 
\~ Yllrddaşlarınuza bile dinletenıedik. a ur un fVQS c, ıma a ar1 'J 

,g dah~ llltıda, doğru sözleri, acı değil, baldan İstanbul 22 (Özel) - Arslan Mehmedciklerin Çanakkale· 1 " - Uzun askerlik hayatımda çok heyecanlı sahnelerle 
latJ l l 1 ye girmesi dolayisile yurda ve bilhassa Çanakkaled~ yapı- karşılaşhm. Fakat bugünkü heyecanı asla duymadım ! ,, de-

)'9' c ı ntbul ve telekki edcbilece { zi 1ni-
110 t Yett . J •. l lan coşkunluk ve tezahürat çok muazzam ve çok muhteşem miştir . 
• 1, •t tteJı. e ınsan ar gorme < İstiyoruz olmuştur. Erkanı harbiyei umumiye reisi Mareşal Fevzi Çakmak 
$ r "1 ~r ,ııı ~ Uttl C Un lzmirin büyük ı Acaba belediyemiz küçük Arslan Mahmedciklerimiz Çanakkaleye girerken halk se· Cumaıtesi günü Çanakkaleye giderek teftiş ve tetkiklerde 
,r ~~ta ~tnuriyet meyda- 1 bir himmet, daha küçük bir vinç göz yaşları arasında suvariletimizin üzengilerini öpüyor, bulunacaktır. 
0i ~ aı/1 ulun Fatih tara- faaliyet göstererek bu işi Yavuzun teknesini öpmek için denize atılıyorlardı. Eski bir "Tan,, gazet~si Ağustos ayı içinde Trakyada büyük ma-
il{ \ ~~l1111

111tı~sı kadar, gene ' yapamaz veya lstanbulda ol- · muharib kendinden geçel"ek kendini general Hüseyin Hüs- nevralar yapılacağını manevraların on gün devam edeceğini 
Jı' ~~ titttit llıılli ve şanlı kuv- duğu gibi başkalarına yaptı- nünün atının altına atıvermiştir. Buradaki tezabhüratın deh- yazmaktad ır. 
,ı ~ 0~taktarafından ikinci ramaz mıydı Acaba? şetini anlatmak için üç bin kilo konfetin sarfedildiğini söy- Başvekil İsmet İnönü Ankaraya döndükten sonra Vekiller 

~ıe ~lı ' ~ahtı derecesin- Ayni zamanda elektirik temek kafidir. heyeti Boğazlar meselesi projelerini tetkik edecektir. Bu 
bJ' ~ a.~ls~ Şerefli bir zafe- ampulleri satan bu rad- İşgal kuvvetleri kumandanı General Hüseyin Hüsnü : içtimaa Atatürkün ri aset etmesi muhtemeldir. 
ııtl ~tnıı ~~ h?tün lzmirlile- yo bayileri böyle bayram ve ............ o••••••••••• ~ ........................ •••••••••••••• .. ••• • •••••• .. •••• ...... ~ ................. .. 
~ ( it. •ııı tUrkıyeye, bütün seyranlarda dünyanın para- A •1 h •• k ~ e o o k • •t •k • r t tt1fı1itirı.a. tnak İstiyen ha- Sllll kaı:andıklannı düşünerek Sl er u. umetı ışı ı 
bıf ~'İ~~~tik sesleri, iki opar- böyle bir ı:ahmeti teklif et- . 
~·' '~ 1ki~d edememek ted- meği akıJlarından geçirmi-

ıo' ~td~da.tıl~ıı dolayı, pek çok yorlar mı? Akılları, fikirleri ku vvetı•ne m ve ~et edı•yor 
~:~.'tıt~i ~ıı tarafından bu memleketten yalnız para 

l\ ~ L fltr k k .d. ? 1 ta ... Qlti I · . çe me . mı ır . . .. 
ıJ IQı..~ 8 .. 1> erunııin imanlı Hakıkaten hatıplerımızm 

l~t• ~iı:ılerini dinlemek kuvvetli imanlarından doğan Donan 
14Qt ~ fı1iU~anan birçok ruh heyecanlı nutuklarını can ku-

------------ .. o•• ---.-~------
8 ile tayyarele:r ar sında teş çıldı. Beş bine yakın 

Q t.tt 1 heyecan kevse- lağiyle dinlemek istiyenlerin 
~~ dı •t1t1ak müma<Ün bu gön~ ve ruh gıdasından 

~bıı.ıd mahrum 1!ftmeleri çok yazık, 
~ ~U}'Gk İ~ksim meyda- ço~ ayıp ve çok gü.nah .oldu. 
)it ~t b hır miting yap· Öyle umuyoruz kı bırçok 

,~· Ilı 11tctk ll ~ırsatla herkese 
1 yurddaşlanmızın derd ve şi-

ıı 14) ttld··~0deri işittirmek kayetlerine tercüman olarak 
~P' Q •• 1iı b 
~ -ti Ilı 'll'ket Zaman birçok yazdığımz bu satırları şunu u I 

) ttllııll . Ve ticarethane- nu tenkid etmiş olmak için yaz 
~ h~ltte tııyetle lazım ge- dığımızı sanmıyarak bundan 

e l t ,~ltıet~~arlör yerleştir· sonra böyle ihmallere mey· 
tl(ı· •nı b' d ·ı · k b'' l altı ır şeref ve an verı mıyece ve oy e 

~~ "esilesi addeder- büyük meydanlarda milletin 
te b1.1 gönlüne bitab eden sözlerin 

~ ~t ih}' güze) meydanı oraya ulaşabilmesi için lazım 
t~t hilllll busu:unda pek gelen tedbirler bugünden 
~:tıı blllet ve gayretler alınacak, vasıtalar şimdiden 

t bir . elediyemiz için tedarik olunacaktır. 
ış ın· 

~I~ 'Ydi? SıRRI SANLI 

~()~~ 
ij~ÖŞESI: 
~ ARASINDA ... ! 

Muharriri: Şark Filozofu HİDAYET KEŞFİ 
\i~ . -48-

~. 1~li kazandık, istikbali de 
~ı~-. .,, kazanacağız 

i~i ~~ilb.:~e)e.si dolayisileı Çünkü bundan sonra harici 
t~ kyid ~sınde istik- mühim bir mesele kalmamış 

\t~~dd1.1. e en bir mad- demektir. Malümya siyaset 
1~1~iıi11 Çok şükür yolunda giderse, ticaret işle-

~ ~n~'rı g,y::~n~klığı ve ri de yolunda gider, malları-
\ •ir killkın h ıle o mad mız para eder. Ege mınta-
~t •ıı llıtlıy ıştır. Bundan kasındaki rençberlerimizin 

\~ ~t I koııe~~;ğınız bize ellerindeki tütün, üzüm her 
L' bit: '=tl,r 8

1 
w ittifaka halde bu sene para edecek 

te~~ tı8111.. ogazlardan ve beş ıenedenberi sıkılan 
'~ tlttini u b ?airesinde çiftçimiz sevinecek ve yüzü 

~ "il~ ge .1zd~n mü- gülecektir. Ve dahili işleri-
b11 Çırebalecek- mizin daha faideli ve mun-

\ 
1 b ~Uıı t tazam bir şekle gireceği ve 
~halbıdaın istiklali- istikbale büyük bir emniyetle 

• ır. M'llr · C\tiıısc y • 1 ımız bakabileceğiaıızi şimdiden 
erı vardır, - Sonu 4 Oncüde -

ölü var. Donanma ateş emri i b iyor.Vaziyet çok fena·• 

Şehirler Ateş, Kan ve ölü · dolu .. 

İstanbul 22 (Özel) - İs· 
panya ihtilalinin dehşetini 
anlatmak için isyancılarla 
hükumet kuvvetleri arasında 
yapılan müsademelerde şim
diye kadar ölenlerin sayısının 
beş bine yaklaştığını söyle
mek kafidir. İsyan ve ihtilal 
hareketi tüyler ürpertici ma
hiyetini mu haf aza etmekte 
ve bütün cihan efkarı umu
miyesi tarafından alaka ile 
takib edilmektedir. 

Avrupa merkezlerinden 
haberleri hulasaten bildiri
yoruz.I 

150000 ASKER 
Hükumet vaziyete hakim 

olduğunu bildirmekle bera
ber' asiler isyanın genişle
mekte olduğunu muzafferi- . 

yetin kend.i taraflarında bu
lunduğunu iddia etmektedir
ler. Bazı harb gem lerinin 
zabitleri isyancılarla birlik 
olmuş, fakat.mürettebat isyan 
ederek bu zabitleri tevkif 
etmiştir Hükumet kuvvetle
rinin takipleri karşı~ında asi
ler mütemadiyen toprak kay· 
betmektedirler. Hükümet 
kuvvetlerinin yekünu 150000 
kişidir. Hükumet kuvvetleri
nin devamlı top ateşi altında 
asiler ricat etıneğe mecbur 
olmuşlardır 

Hükumet asilerin elinde 
bulunan Saragosa ve Vala· 
dolit şehirlerine mühim kuv
vetler göndermiştir. 

ASiLERiN HÜCUMU 
Asiler bir hücum netice· 

sinde Alkadayı zabtetmiş er
dir. Kiliseleri ve belediye 
dairesini tahkim etmişlerdir. 
Geueta asileri hükumete tes
lim olmuşlardır. 

ATEŞ EMRi 
Filo asilerin elinde bulunan 

Kadiks ve Elcezireyi bom
bardıman etmek emrini almış
tır, asiler silahları bırakmaz
larsa donanma derhal ateşe 
başlıyacaktır. 

SEFiRLER GiDiYOR . 
Vaziyetin vahamet kesbet-

mesi üzerine İngiltere, F ranıa 
ve Felemenk sefirleri ve 
sefarethane memurları Fran
saya hareket etmiştir. 

MALAGA ATEŞLER 
İÇiNDE 

Malaga ateşler içinde yan
maktadır. Sokaklarda kanlar 
akıyor, yerler cesetlerle dolu 
idi. Cesetlerin içinde kadın
lar ve çocuklarda vardır. 

ihtilal başladığı gündenberi 
ölenlerin ve yaralananların 

- Sonu 4 üncüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Bir • 

ıe reisinin sızlanması 
nıaumrım ün fakir bir aile reisinden bir metub aldık, bu 
UHAIJIJIUiUı kariimiz maaş sahiplerinin ay sonuna doğru nasıl 

sıkıntı çektiklerini uzun uzadıye anlattıktan sonra diyor ki: 

" - Akşam yemeği yapmak üzere bir karpuzla 250 gram 
beyaz teneke peyniri aldım. Çoluk çocuk sofraya oturduk. 
Daha doğrusu karpuz, peynir ve ekmeğin etrafında halkalan 
dık .. 

ilk lokmayı ağzıma atar atmaz leş gibi bir gaz kokusile 
karşılaştım. Peynir yenmiyecek derecede gaz kokuyordu. 
Karpuz ekmekle karın doyar mı hiç? Hilekar bakkilın 
şerefine ~oluk çocuk aç yattık... Her şeyi kontrol etmek 
iddiasında bulunan beltdiye bakkalların sattığı ve çok za
man bizim gibi fakir halkın ilk ve son yemeğini teşkil eden 
peynir gibi zaruri ihtiyaç maddelerini neden kontrol etmi
yor?. ,, 

Kariimizin bu sözleri halkın hergün karşılaştığı bin bir 
müşkilattan birisini gösteriyor. Halk bu münasibetsizliklerin 
ortadan kalkmasını istiyor. 

HALKIN SES! HAKKIN SESiDiR 



....... 2 

Aşk Gecesi 
" 

• • 
-- iki lzmirli Gencin Romanı --

- 25 - Yazan: EROL TEKiN 

t lhlkm S..I , 

Vahabı kaybettik r: ··N~AJJ~ s DU ı 
0 

INeler 01111 
iz mirin ayrılırken siy ah incisi lzmirden Sooc1oooc:)OOOC"'°"'",..-"e· si~9 

Amerikada ~~V 
gözleri yaşarmıştı • • • öoüşmek yas., ~· 

'kaOl • Esat ağlamıya benziyen bir hıçkırıkla güldü lzmir futbolu bugün yeni doldurmuştu fakat ozamau ayrılmasının başlıca sebebi Şimali Am~rı ye01 

- Allaha ısmarladık anne. , limler çevriliyordu. bir elaman daha kaybetmiş Rasing kulüb amatördü. Şim- budur. zota hükumetınde 
ihtiyar ana mor halkalı Kalemi parmaklaıı arasın- bulunuyor. lstanbul ve A~- di ise bu kulüb profesyonel· Vahab diin gece geç va- rılan bir kanu:~uo~1 

göz çukurluklarında topla- da ezmeğe çalışb. Ne yapa- karaya giden projine futbol- dir. Binaenaleyh bu kulübe kite kadar güzel İzmirde sıhhat raporu eıerİ 
J k · d ld k 1 k 1 · tt'kt b t kt t ın sokakta öpüşlll anan yaşı göstermeme ıçin caktı. Kafasında sanki her cu an sonra e e a an en mu ave e ımza e ı en son- ayram yapı an sonra saa 
kendini zor zaptetti: şey silinmişti. Gözlerinde gözide bir futbolcumuzu da ra tekrar Türkiyede futbol onda Lamartin vapurına gir- dilmiştir. cilt .-

- Güle güle yavrum. b · b' fuk · b' Avrupaya kaçırdı. lzmir muh- 1 oynamasına imkan yoktur. miştir. İzmirin siyah incisini Sıhhat raporu·ııııedir 
oş mavı ır u engın ır t 1· . . b b 1 b k d 1 1 Jığı olanlara verı ip 

Kelimeler boğazından bir denizi kucaklayordu. e ıtının göz e eği ve zmir Berlin olimpiyatları ıçın irço ost arı uğur amıştır. kalbinden mustar Jir· . 
hıç\nnk gibi çıkıyordu. Ni- Kafasını sıktı, sıktı.. Ha- üç ortasının merkezi Altaylı İstanbulda yapılan seçmeler- Vahap lzmirden ve arka- da verilmeın~rte;er'lir 
hayet dayanamadı. Kollarını yır nafile. lşığı sönmüş gözleri Vahap Paris lik ve kupa de First Viyana takımını 1-4 daşlarından ayrıldığından son sebebi buselerıP 1'•1b 
açarak sevgili oğlunun vii- denizin kırışık sathında kay- şampiyonu Rasing dö Pari gibi şerefli bir netice elde derece müteessir bulunuyor- yecan neticesinde ııl'I' 
cudunu göğsünde bastırdı. naşan kayıklara takılmıştı. klübü tarafından angaja edil- eden İzmir takımının kaptanı du. Hatta sandala atlarken talığına müsaP ul~:tiıll' 
Alnından öptü: Nihayet kuvveti kalmadı. diğinden dün sabah lzmirden ve o galibiyetin başta gelen gözleri yaşarmıştı. Vahabın teye uğraınaları ~11 ~ 

- Esat dedi, Yavrum bi- Başı kolları arasına düştü. ayrıldı. kahramanı Vahab Taksim stad lzmirden bu şekilde ayrılışı Buseyi menedeP eri~' }.'tfl 
liyorumki gidiyorsun. hıçkıra hıçkıra ağlamağa Vahabın lzmirden ayrılma- yomunda halkın omuzlarında bütün lzmirlileri müteessir dan bahseden . di~e 

Daha fazla söyleyemedi. başladı. sı Altay için olduğu kadar gezdikten sonra MiJli kadro- etmiştir. zeteleri 11buse ~ı'tfl,d~e 
Başını öne eğerek salladı: Birden elinde olmayarak me::ıleket için de telafisi çok ya hatta kampa ayrılmamış- Uzun seneler Altay klü- bir his mesele::kar•" 

- Çok ihtiyarım. Kim titredi. Omuzuna bir el değ- zor biiyük bir ziyadır. Vahab tır. bünü ve lzmir mıntakasında halde kanunu I' ;oio b 
bilir sen dönünce bu evio mişti. Gözyaşlarını sür'atle bundan beş sene evvelde Bugün Türkiyede eşsiz bir güzel oyunlarından şerefli zota ayan roe .. c:

5

,ol•~ 
bocıluguw nu nasıl kar•ıJaya- 'I k · d" d" F k t · k 1 b d k kanaatte oldug Y y sı ere gerıye on u. a a ... aynı u ü e gitmiş ve Fran- merkez muhacim olan Vaha- neticeler kazan ıran ço te-
caksln. Ş d d b 

Demektedir. .,,o 
aşır ı: sa a üyük bir şöhret ve bın Milli takıma alınmama· miz bir futbolcuyu ve ayni tO•• 

Zorlll bir o Esat birden annesinin ağ· - Nevin sen burada ne muvaffakiyet kazandıktan sında bazı şahısların mües- zamanda kıymetli bir ; tlet 
zını kapadı: arayorsun? sonra tekrar avdet ederek sir olduğu kanaatı mevcud· olan Vahabm yeni klübünde varıŞl 

S S t .; 91110 
- us sus anne.. enden Genç kız boynunu büktü: yurdda bıraktığı boşluğu dur. İşte Vahabın zmirden muvaffak olmasını dileriz. Sovyet RusY bil 

bir daha böyle söz istemem - f>emek beni bu kadar --.--------- şeb inde bir oto'tfloS 
Fakat o susmadı: çok seviyorsun . Bu Yıl Tütün Mahsulü Çok iyi Bir adam eşeğe taş kası mamulatından . ~ 
-- Ah!. yavrum dedi. Ha- Esat buna bir baş işare- -----------00---------- atarken bil, Gorki • J(a~~,· 

kikatı saklamaktan ne çıkar. tiyle cevap verdi: Bütün l\1emlekette Bu Sene !>O l\1ilvon Kilo - • • -• -·- şef - Guryef - 'f•f~. 
Hayatta tek bir emelim var· - Evet.. Kadar Tahmin Edilmektedi; Karısını nabad - Horog Çelf' 
dı. Seni mes'ut görmek.. - Fakat neye ağlayorsun. Magnitogorsk •. "· ~ 
işte artık oda elimden gidi- Gözlerine yazık değil mi?. Bu yıl Eğe mıntakasından tamamlarlardı. o••ıdu•• rmu•• ~ Sverdlovsk - J{ır0Ô0r~1 
yor. Romancı elini kaldırdı: geçen senekinin iki misli ola- Bu sene Kırımdaki tütün- 9$ lav - Moskova • sb't 

Esat ağlamağa benzeyen _ Hayır hayır.. Yanlış rak 28 milyon kilo · tütün ler bozulduğundan Amerika- Diyaribekir - Merkeze k'l b" ük bir seY e 
bir hıçkırıkla güldü: gördün.. alınacağı umuluyordu. Fakat lıların S'amsuna katacakları bağlı Dahlihavar köyünde ~a~ ü'?:re Go~ki t 

son yağmurlar ve dolular tütünleri de memleketimiz- H · t r ~ 
- Eyiya anne .. Bizi mes'- Nevin tatlı bir gülüşle asan isminde bir adam hareket etmı.ş 1 'etre yüzünden bu mahsüllerin dip den alacakları umuluyor. Bu k k ıoııı 

ut edecek hayaJe koıuyorum. cevap verdi: k b k k azaen karısinı taşla öldür- On bin 1 b•t 
Ö 

ve dip üstü yaprakları bo- ta dirde ir milyon ilo a- .. .. v d k' bu seY8 ,r• 
Sustu. Cenç adam da ar- - yle olsun.. zulduğundan mahsul miktarı dar daha fazla mal almaları muştur. gun a 1 • tt• bjJI 

tık kendisinde kuvvet kal- Sonra kollarını açtı ve 3 milyon kilo eksilmiş ve 25 ihtimali vardır. Hadise şöyle cereyan et- muhtelif ~abÔtol0° ~ 
madığını hissetti. Biraz daha birden Esadın boynuna sarıl milyon kiloya düşmüştür. -·- miştir: Diyaribekire iki saat geçmekt~d;~· baf''~11; 
dursa bütün mukavemeti kı- dı: Bu yıl bütün memleket Kadın ve a vna mesafeddki bu köyün ehalisi zor seya ~ 1

• sahil ee 
rılacaktı. Birden annesinin tütün rekoltesinin geçen se- Bir AJman hesap~ısı üşen- ya'!ın stcak zamanlarda ça- Aral denız~Jande11 " 

iki yanağından öpUt Onu Esat.. neden 12 milyon kilo kadar memiş, kadınların ayna kar- d k l Ç d k Karakum kçokJi;,iode · 
d k d k ıra çı ar ar. a ıra çı an- metre yü se ~ ar• l 

göğsiinde sıktı: Nevin.. fazla olarak 50 milyon kilo- şısın a ne a ar zaman ay- )ardan Hasanın çadırinın yaylasının sarP."etiOd~ 
-Anne dedi Allaha ısmar- Eksipres büyük bir sür'- yu geçeceği ve hepsinin sa- bettiklerini, yani ayna karşı- , burı, ·ı 

t 1 v · d'l' A sında ne kadrr zaman kal- onüde yabancı bir merkep geçmeti ınec • re' ladık. atle Sofyaya ilerliyor. Gece- 1 acagı temın e ı ıyor. me- . . eoçe M 
Valizini kaparak sokağa nin karanlığında bir yılan rikahlar her sene memle- dıklarını hesap etmiş ve dü- gelerek orada öteberi yime- Fakırın p S~~ıı; 

fırladı. Etrafında her şey gibi kıvrana kıvrana havanın ketimizden üç milyon kilo şünceye varmış: ğe başlamıştır. Bunu gören l">ara atan bı'r ~ 
dönüyor gibiydi. Tramvaya esrar perdesini yırtıyor: Ara Samsun tütünü alırlar ve Altı yaşına kadar kızlar Hasan merkebi koymak mak- Hindistaoda ,aıP' 

harmanlarını Rus tütünlerile günde altı dakika, on yaşın- d'l ı· ld v b' t d oP atlayarak gümrügv e ve ora- sıra düdük sesleriniu dagv - sa ı e e ıoe a ıgı ır aşı kadın elin e ,ttt dan onbeş yaşina kadar bir k ka' ~-d b' k ki k ı d k' l v uvvetle atmış, fakat taş · çı ~ 111 au ır ayı a vapura çı - ar a acı a ıs er yaptıgı •• 1.. çeyrek aynaya bakarlar. On lışverışe 
0 

,ş•J'ı ~ 
tı. işitiliyor. oze ogv retmen beş yeşından yirmi yaşına merkebe değil arka tarafta bir sakakuŞ ,r•1ı .. 

G • b' 'k l' deP p d•"'1 
emı ır ı i saat sonra Gecenin ikisi.. Fırsattan istifade kadar genç kız günde yirmi bulunan karısının başına isa- inmiş e ın ,,şı ~~ 

hareket edecekti. Esat elinde bir roman beş dakika aynaya bakar. bet etmiştir. gibi uçup k uf• 
D v k . . k F k Bir ay kalan ikmal imti- O k d konııı t•• ogru amarasına gıttı.• o uyor. a at anlamıyor. tuz yaşına a ar bu sayı Baş 1 parça)aodıgv ıodan çatısına tıtf.~ 

P d hanlarına çahşıb hazırlanmak t k b d k k kuşu, ' ar esiisünü yatağının içine Sabiteler ilerledikçe dıma- ar maz, anca eş a i a kadıncağız derhal ölmüştür. açık göz ·ele'• 
b. k istiyen ilk, orta ve lise tale- t t k d k d't etıııı,. 'le 
ır umaş yığını halinde attı. ğında bir aaırlık hissediyor. ar ar, 0 uz yaşına a ar a- Hasan da yakalanarak hak- ile teh 1 k-ıt ,...ıı) v r . . t B' kA v t 1 B . d 1 b' b h belerine her türlü derslerle dın ayna karşısında günde f ba ..... aıÇ"' 
a ızını aç ı. ır agı a a- aşı uman ı ır arın a- d 1 d d kında tahkikata baflanmış- etra ıoa.. ektell . {e 

k b d lisan ers eri e verir a res yarım saat durur. ks ~ 
ra masasının aşına otur u. valyeleri gibi dönüyor. tır. gene yu fakı'rliif1., " ' hastahane tarafı Arab fırını Bundzn sonra mesele cid- d " 

Ne yapacaktı?. · Kihayet dayanamıyor. Ka- mahalle e bU' b• " 
N Yağcılar sokağı 12 numaraya dileşir. Elli yaşındaki kadın ı ------------ l ıneŞ f evine mektup yazmak lemi eline alarak o da bir .. d b' talığı i e. e k011ı:ıs 11e" 

müracaatları. gun e ır saatini ayna kar- Kordon ral<ısı d,.. istiyorda, Zihninde o kadar şey yazıyor.,· •. -··· w""'-""""""""~ d . . pençeresıP ere 
şısın a geçırır. pÇ 1r 

müphem ve karışık fikirler - Of!. Ne can sıkıntısı.. da benden başka herkes Bakalım bakşa biri çıkıp pek yakında çıkacak rayı açık pe 8 telı' 
vardıki kendini kendisi de Müthiş souk var. Titreyo- uyuyor. Elektrialer sönmüş erkeklerin aynaya günde kaç VE attıktan soPf ti 
anlıyamıyordu. Bu dakikalar rum .. Her zaman trenin çı- nefesler korkunç derin gir- saat baktıklarını hesap ede- gitmiştir. b•relıeet' 
onun için bir cehennemden kardığı mutarrit ve yeis daplar açarak karanlıklar cek mi? Malum ya tıraş ol- Kordon gecesi Kuşun bu b'1rıtlıf 
de beterdi. Dimag· ında sanki aver tıkırtıdan başka hiç içinde inliyerek çırpınıyorlar. mak için erkekler de ayna 1 şısında berk_e~ııoıı>' nin zevkini tamamlıyacaktır.. ı ,,. 
başka başka esrarengiz fi- bir şey yok .. Kompartıman- (Arkası var) önünde dururlar. _-.ı_ ... _._. ______ . 

1 
ve para ger e ______________ ...;_ _________________ _ ___ -=-------- ---- --------------. •ttih•ı 't'f~ 

8 1
•r 4 o • t' taraftan da tehlikeye maruz ve hadiseleri takib etmişti! rini hapishanede geçirmiş tedbirlerı ı ·yet '',ilj 

Cln a~ ve demekti. Kendi hesabına ve gendi nihayet intihar ederek öl- idi. Bu l~ad~ bir 1et Gecede 'J Yukarı çıkarsa, kendini usulleri ile tahkikata giriş- müştü. manlar e 1:e .,il,:t b~ 
dört şef görecekti. Aşağı mezden evvel, emniyet umu- İntiharının sebt:bi de, Lond- kullanrnıŞ . fslı e~if~ 
indiği takdirde, yukarı çıka- miye müdürü Smit'in nasıl kum ed .. i1Jcnıf ede~11,,ı1r0 ı 

ranın milyoner kadınlarından ~ ...ı 
cakları ayak seslerinden an- bir tahkik ve takib sistemi tahaınm0 bur ır .f 

t k 'b d • · . birisinin maktulen ölmesi idi. . . aıec , dil"' ·f Y 
laşılan ·bir sürü polisin eline a ı e ecegını öğrenmek ıntıhara ttii'• ,, ~tı 

d k . istemişti. Bu suretle, babasının z. R. nan papası çok az bir 1 tibar e. dete ' 
üşece tı. • . . d k ·1· b 1 n . dı''·ı •"' 
D k f R Z Ç l k · f · tt · 'h zaman ıçm e atı ı u muş ~ .... ete ti . . 11 e i sı- ecl sure e ıntı arına sebeb kızı, şırn ·.,tilı'"' . 

nirli k dın,, müşkül bir vazi- olan adamı bir daha rezil ve adak tin pençesine ver- babasınıP ~ctİ· .. bf1~ • 
1 f k b k tıııı., ffe,,. • yette kalmış demekti. Evet, etme.< istiyordu. miş, a at mu a eme esna- yemin e 1' ,... ·UJI' 

d f. b 1 d w ı ,,,.. sın da vazifesini hüsnu" ı'fa Jk ı'ş ol•''· tıb'' ı·" ört şe ın u un ugu sa onun . cıe1'1 ıı• ~de 
yanındaki odadan çıkan ha- Çelik sinirli kadının babası etmemek, cinayete meydan versitesıP d•., ,ı•" ~ 

L d Sk l d B d k l ' th d'l bab•510 ~·Y re yalet, bu maruf detektif ka· on nnın, ot an ar ın verme suçuy a ı am e ı - mış, rfet ·f ;~' d 
dıo idi. meşhur polis müdürlerinden mişti. Çünkü. bu kadın, ölü- azzam. sedete1ıt1 r~ ., 

Kendi vasıtaları ile daha birisi idi. idaresi zamanında münden birçok zaman evvel, susi bır \fe o 0Jifl-',ı 
erkenden O giinün korkunç pek çok cinayetlerin failleri· meçhul bir şahsın ölüm teb- kurmUf 9,ro f IJI~ 
hadiselerini haber almış ve ni meydana çıkarmış ve ida. didiyle kendisinden 20,000 SkotlaPd r•""' -"'' 
saat sekizden itibaren, Skt- ma sevketmişti. Bu suretle lira istediğini polise bildir- ha~alarıo~· • .,a çı;~~ 
land Bard da, dört ;efin bu- Londrada cinayet erbabını mü mişti. rinı meY J• b' ıı' 
lunduiu salonun yanındaki kemmel surette sındırmıştı. Polis müdürü bu haberi kam abıJ• ( 1-' 
odalardan biriıiae gizlenmiş Fakat hayatının son senele, almakla beraber liıım gelen 

~~~ .. ··--~~~~~~~-
Korku Ve Heyecan Romanı 

-4-

Çelik sinirli kadın müşkül bir vaziyette 
Bir an, eşikke durdu; ken- rine hemen geri döndü ve 

disini bir kimsenin takip tekrar yukarı çıkmağa baş-
edip etmediğine emin olmak ladı. Açılan bir kapı gürül-
ister gibi bir vaziyet takındı; tüsü üzerine yine olduğu 

kendisini hiç bir kimsenin yerde durdu. 
görmediğine emin olduktan Hiç şüphesiz, Skutland 
sonra bir hayalat gibi mer- Bard şefleri, aşağıdan gelen 
mer ve geniş merdivenlerden giirültü iizerine bulundukları 
inmeğe başladı. salondan dışarı çıkıyorlardı. 

Birden durdu: Alt basa- Aşağıdan güriilüler gelmekte 
maklardan ayak ıeıleri ve devam ediyordu. 
feryatlar duydu. Bunun üze- Meçhul haylet, şimdi iki 



-Doktor 

M.tŞevki Uğur 
• • 

'.Aab ........ 

S. Ferit Eczacı~aşı . 
SULFATO KOMPRiMELERi 

En saf Sulf atodan yapılnuştır 

23 Temmuı 
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J Elhamra 2~':,13 ! 
Dahili hastalıklar nıütehassısı Hazmı kolay tesiri -tC idaresinde Milli" Kütüphane sineması )f. 

A çabuk ve kat'i. -tC H 

her lnıanyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını Şekerli şekersiz ola- tC • Bu gün 
İtib •abab saat d ... kuza kadar ve öğleden sonra birden rek m_uhtelif zarif 1j fki büyük film birden Mı 

•ren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. ambalajlıdır. ~'T\ ~ 
Mu h . b • '•rı k_Yene anesi: Beyler sokağı bay Memduhun labrotu- En iyi neticeyi 1- Buhran ı•ttı 
( arşısında 36 numaralı muayenehanesinda. t( 

kalb~ciğer, karaciğer, kan hashıhkları kansizlık, zayifJik, F E R J T fC . . . ~Mı 
astahklan, mide, barsak ve böbrek hastalıkları J • 4H Alb .. rt P D l D e Sulf ato komprı- .C • -" re1ean - anıe e arıcus 

~~~~U'R~li!~Mı~~ meleri kullanmak = 2 - SiLAH BAŞINA 
'ı lzmir Yün Mensucatı 1 Markaya dikka~ alırsınız. B Anna Bella - Victor Fran~ ! 

Türk A. Sirketinin ~ ~ Duhuliye 20 kuruŞtur. ,. 
Halkapına,· Kumaş Fabrikasının ~=- ~lerkez depo: Hükuınet caddesinde t< tC 1 ş•f E •d• +( 4 de Silah başına 6 da Buhran bitti 7,30 da Silah fC s Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar: Iİ 1 a CZaDeSI Ir f( başına 9,30 da Buhran bitti ,. 

ağlam ~ TOPTAN PEl~AKENl)E cıl~~~~~~)Ç+-,.c~g~:w;~~~ ... ~= 
Zarif . ~ lt****:t:lc*lt***i~:li::tc:tc**~*lt:A:)t~>t ~~ M 

1 
Ve U~uzdur 1: DO TOR » 

Q·. Satış yerJerı ~ .. )t 
~~inci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. ş. 1 ~ A. e al Tonay ~ 
•ınar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu B t( Bakteriyolog ve · bulaşık, saJğın ~ 

~~~~~~~~~~d : hastalıklar mütehassısı » 

icenler bilir , 

1 

.a ~eş' . -
'lıtittı" enızi, hayatınız_ın zevkini. sıhhatınızın 

\> 
1 surette korunmasını temin edecek ancak 

( .. 
t liksel, Kabadavı ve Billur 
'-kılarıdır. 
~ ~= 
~lON TÜRKİYE Me.nemen 
lf 1~ğurdunu alıyor 'tı il ıs 

e11 Yo'" Ve temiz sütten imal edilen Mene-
~'l>ılan illrdu ve halis taban ve şekerden 
--~lıllada:eker helvasını Menemende Etem 
•· 1te gib· alanız. Döğünler için baklava ve t' k._b 1

1 tatlılarda yapılır. Hariç içn sipa
Ş telt). Nu edilir. Toktan ve perakende satış 
) ehit 1( •a:ala markasma .a dikkat. Menemen 
~'-tdçeınaı caddesi No. 21 helvaci ve 
~Namlı. 

tok k~-1-·--.-. t-.-.-b-1 
arı ve muş erısı o 

l . bir lokanta I~ ç,llde O 
~ tı,._ \te k smanağa ıuyu bu- ı ile birlikte satılık ve kirahk-
( ~~~\tilıni enı~raltının en işlek tır. İsti yenlerin Kemer altında '1'- ) l t bır !okantası olan ( 62 ) numarada ( Bolu ) lo

•e 1~1 •ntaıı bütün ta- kantası sahibi Bolulu Meh-
t edevatı ve binası mcd ustaya bat vununlar .. 

tC Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- ~ 
« da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )fı U akşam saet 6 ya kadar bastalartnı kabul eder. )t. 
tC Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelen sair ~ 
-t( tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- ~ 
41C lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene· )+ 
+c sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )fı 

;~~,,:~~:ıc~~i~~:w:m~~'I=~ 

TERZi 

Mehmet Zeki 

Aydınlılar Okusun 
Reklam değil bir hakikat 

Bakkaliye ve mısırcılığa ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, 
pazarlıksız aldanmadan ala- cağını7'. yer: 

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

Bir tecrübe bin şey öğretir bir tecrübe ediniz ... 

- m~~~M~~~~rir!.r,ısus~S~r!lS • 
~·lıt1ıılııııiı~~~•d1Ubıı1t~ıttıa~,1ı6ııtıı6~1~&ıaııtırt1ıı~ ~ TAYYARE· TELEFON 
-7' -ıı.. ~ ~ • 3151 1 Ressam - Dekoratör : ~ Bu hafta iki çok güzel filn1 birden 

: tı ~ Bir sevgili 4 delikanlı 
~ ~ Sozlu, şarkılı ve danslı büyük komedı 
! Jstanbul ve Münih Güzel Sanatlar Akademilerinden ~ ~ K A R y Q K A 
~ mezun muallim ve ,Dekorasyon mutahassısı ~ ~ = Fuarda Yaptıracağınız ~ ~ Tekrar edilmesi için binlerce kişinin müracaa( ettikleri 

PAVVON İNŞAATI ~ ~ şaheser film 
j DEKORASYON = ~ Fiyatlar 15, 20, 30 kuruştur 
~ ~J ~ 
1fi PLAN - RESİM D [f SEANSLAR 

I
G ve bilumum tesi!"'': kabul eder • ~Her gün 16-19,35 Bir sevgilı dört delikanlı 17,35-21,15 • 
• ADRES - ELHAMRA SINEMASI 1 ~ Karyoka Cumartesi Pazar günleri 14 de Karyoka [ ........... '1''1l•llf•••••••••• ... ~EEBBE~IEEa-



SahUe 4 

Tevfik Rüştü 
Arasın cevabı 

Hariciye Vekilimiz İzmirin 
çektiği tebrik telgrafına ce
vab vererek teşekkür etmiş
tir. 

Çocuğu 
huğdu mu? 
Tepe köyde doğmak üze

re olan çocuğun başını bü
kerek öldürmekle maznun 
bulunan Sabriyenin mahke
meye sevkedildiğini yazmış
tık, Sabriye bu haberin bü· 
yük çocuğunun yanhş ifadesi 
yüzünden aksettiğini, çocu
ğunu öldürmediğini söyle
mektedir. 

Nefizaman 
Şehrimizde 
Eskiden N efizaman müs

tear adile çok kıymetli şiir
ler yazan ve değerli bir ha
kimimiz olan Adana birinci 
sulh hukuk hakimi Ali Hadi 

Okan mahkemelerin tatili 
münasebetile mezunen şehri
mize gelmiştir. Kuvvetli şair 
ve kıymetli hakime hoş gel
din deriz. 

inhisarlar ve
kili şehrimizde ____ .. ,.....,.__ 

İnce duz fabrikası 
açıldı 

inhisarlar vekili Ali ' Rana 
dün şehrimize gelmiştir. Sa
yin vekil ve davetliler bu 
sabah Çmaltı tuzlasına git

mişlerdir. Burada ince duz 
fabrikasının küsad resmi bu 
gün öğleden: sonra yapıla
caktır. 

Çeşmede or-
"" 111 n yanqını 

Çeşmenin · Tatarçeşmesi 
mevkiinde bir orman yanğmı 
çıkmış bir hektarlık arazi 
yandıktan sonra söndürül
müştür. 

Uzunköprü kavunları 
Edirne 22 (A.A) - Bu 

yıl Uzunköprü kavunlarının 
Avrupaya sevki ekonomi 
bakanlığmca kabul edilmiş
tir. 

Hi aye de~il 
hakikat 

iki limon sahcısmın biri · 
aldığı fiatte biride ticaretle 
sattığı hikayesini herkes 
bildiği için yazmağı zaid 
gördük. 

Bu hikayenin ticaret ha
yatında hikayeden mada bir 
hakikat olduğunu takdir 
eden uzuzluk sergisi sahip
leri daima ucuz sattıkları 

gibi her hangi sebeble müş
terisinin matlubuna muvafık 
gelmediğinden geri getire
ceği malın bedelini aynen 
vermekle müşterisine ayrıca 
bir kolaylık daha göster
mekte olduğundan tuhafi· 
yeye aid bütlln ihtiyaçlarınızı 
bol çeşitli pazarlıksız mu
hayyer satışlı ucuzluk ser
gisinden alınız. 

(ftallua Seıl ı 

- ' İsoanya ihtilali! 

Boğazlar !zaferimiz ve 
Dünya gazetelerinde doğurduğu akisler 

İstanbul 22 (Özel) - Bo· maktan ictinab etmiştir, "Ben Yunanistanın Boğaz-
ğazlar zaferimizin Avrupa- Türkiyenin gösterdiği dürüst- lar davasında Türkiyeye Bi-
daki akisleri çok büypktür. lük muhalif tezlere rağmen la kayt ve şart müzaheret 

Ingiliz parlementosunda anlaşmayı çok kolaylaştır- edeceğini söylemiştim. Bu 
sulh siyasetimiz alkışlarla mıştır. kararımızı Montröde göster-

k 1 t H k t
. . . -" Herşeyden önce içime mekle kendi emniyetimize 

arşı anmış ır. are e ımızın v • v • • 

Al .. 1 sıgmıyan ve benı açıga vur- taalluk eden mühım hır ese-
manyaya numune o ması . . 

t . d'I . t" mıya davet eden en mühım rm tahakkukuna çalıştığımı-
emennı e ı mış ır. hAd• d b h k. . . . . 

Y b k.1. M t k a ıse en a setme !sterım. za emnıyetımız vardır. 
unan aşve ı ı e a sas D - f"k k İ 

d 
. . k. ost, mutte ı ve omşu Moskova 22 - " zvestiya,, 

emıştır ı: r·· k. · M t ··d B v t · b k 1 . d B 
Paris 22 - Tan gazetesi, 

Türkiyenin Bozazlarda elde 
ettiği muvaffakiyetten bah
sederken, 

Türkiye Boğazlar ışını 
ortaya atmakla gösterdiği iyi 
niyetin mükafatını görmüştür, 
Ankara hükumeti devletleri 

ur ıyenın on ro e ogaz- gaze esı aşma a esın e o-
lar konferansında kazandığı ğazlar mukavelesini tahlil 
zafer Türkiye kadar bizi de etmektedir. Bu gazete Bo-
sevindirmiş ve gururlandır- ğazlar mukavelesinde alınan 
mıştır .. Bu. k?nferansın mu- neticenio Türkiye için çok 
vaffakıyetlı hır sonu,. alma- kıymetli olduğunu, Sovyetle· 
sından. bizim kıvançlanmız rin ötedenberi müdafaa et-
sonsuzdur. Ve Yunanistan 
kendi menfaatları bakımın-

tiği sulh siyasetinin büyük 
bir zafer kazandığını tebarüz 

emrivakiler karşısında bırak- dan mes'ud bir baJisedir.,, 
~~~~~~~~~~~~~---00..00~· ~~~--~~~~~~~~~ 

ettirmektedir. 

/ngiltere ve F ran aile dost; 
luk anlaşması yopıyoruz1 

Londra 22 - Siyasi me- relerine girişmek imkanları Paris 22 - Siyasi maha-
bafilde söylendiğine göre hazırlanmıştır. Bu hususta filde teyid edildiğine göre 

büyük Britanya ile Türkiye yakında müzakerelere baş- Türkiy.e ile Fransa arasında 
!anması muhtemeldir. 

arasında dostluk ve karşılık- Lord Halifaksm Ankarayı mevct dostluğu genişletecek 
lı emniyet esasına müstenid ziyaret edeceği tahmin edil, müzakerelere pek yakında 
yeni bir muahede müzake- mektedir. başlanacaktır. f 
0000000000000000000000000. 

~tal':.a ile olan Köylüye sine-jZ~cri tedbirleri 
tıcarı anlaşma- ma ve radyo lngiltetereye ' 

- Baş tarafı 1 incide -
miktarı beş bini aşmıştır. 

İSYAN iLERLİYOR 
Endülüs fırkası kumandanı 

isyanın gittikçe büyüdüğünü, 
hükümetin çıkardığı haberlerin 
yalan olduğunu, kıyamcıların ~ 
muhakkak surette muzaffer 
olacağını harb gemilerinin 
kömürleri bittiği için hiçbir 
şey yapamıyacaklarını söy
lemiştir. 

FAS ASİLERİN ELİNDE 
lspanyol Fası şu ande asi

lerin elinde bulunmaktadır. 
Asiler hiç biT mukavemete 
maruz kalmadan sahillere 
çıkmışlardır. 

ASİLERİN TA YY ARERI 
Asilerin elinde bulunan 

tayyareler hükumete sadık 

.bulunan harb gemilerine 
taarruz etmişler bir çok bom· 
balar atmışlar, gemilerde 
tayyarelere ateş açmışlardır. 
Asilerin tayyareleri mücade
leden vaz geçmişlerdir. 

Asi kuvvetlerin kumandanı, 
kıyamcıların İspanya ıçm 
çarpıştıklarını, bolşevizmi is
temediklerini söylemektedir 

Tar:ca, 22 (A.A) - Tan
ca liman reisi Ceuta'daki 
asilerin karargahından bir 
telgraf almıştır. Bu telgrafta 
bitaraf gemilerle limanı terk-
etmeleri istenilmekte ve kı
yamcıların balen limanda 
demirlenmiş bulunan hüku
mete bağlı kalmış lspanyol 
harp gemilerini havadan 
bombardıman etınek niye
tinde oldukları ilave olun
maktadır. 

23 Temma!.---

BiR INGILIZ 
-.-·-·--RJrirr.11 __ ._._ 

İki kadın bir-
den almak 
istemiş 
---oo -

Kadın mahkemeye 
müracaat etti .. ıı-

Londra halkının son g:ği 
lerde merakla takib ~t ~i 
mühim mesele bir b•S:~·ı· 
davasıdır. Bigami, 1°~11 ı. 
lerin tabirile çift zevceh 

0 

m~k demektir. . . ift 
lngilizlerin tabırıle ç 

zevceli olmak demektir· 
1
, 11 

Hadise ile alakadar 0 d 
k k "28 d Ed~ar er e : yaşın a b• 

Haves isminde bir delik•~;o• 
dır. Bu zat, geçen sene ~4 
distana gitmiş, orada k•' 
yaşında güzel bir geoÇ ı'•-

. ") 5C~J olan Mıs Konstanı ı e ğe. 
miş ve onunla evleoıne 
karar vermiştir. rat 

B .. . iki t• unun uzerıne el< 
nişanlanmışlar, ve evleP~et 
üzere Hindistandan h.a~:rdi, 
ederek Londraya gelı:nıŞ fa.
Nişanlı kıza ailesi de rege
kat ediyordu. Londraya or• 
len aile bir müddet 

50 ıa-
. ld " U J'P damadın evlı o u~un diW 

mış ve feci bir vazıyete . 
10

• 

müştür. Genç kız ise pıŞ ıa· 
hsının evi\ olduğunu . a~e1' 
yınca gayzını yeneı:nıY~af• 
delikanlı aleyhinde 

açmıştır. ınuoa" 
Erkek mahkemede 1,to-

sebetlerinini halis ve ~ 
nik olduğunu söyleı:niştır·etle 

Dava büyük bir harar 
devam etmektedir. ---oo---- . 

mız bitti alıyoruz Bahalıya mal olmuş ! 1 
İtalya ile aramızdaki tica- Edirne 22 (A.A) - Trak- Daily Eksprensin "Zecri 

ret ve klering anlaşmalarının ya köylüleri liçin Berlinden tedbirler kalkarken.. başlıklı 

Kömür yoksuzluğu bu ge
milerin Kadiks ve Algesiras 'a 
giderek buraları bombardı
man etmelerine mani olmak
tadır. Beynelmilel mmtaka-
daki konsoloslar heyeti vazi-

11 yaşında1'~-
çocuk arkad 
Şını yaratad~;ı müddeti bitmektedir. Bunun getirtilmiş olan sima ve pro- bir yazıda şunlar yazılmak-

için memleketimize gelecek jeksiyon makinelerinin ilk tadll: 
ltalyan eşyas1na muahedesi tecrübeleri çok muvaffak ol- "Zecri tedbirler sekiz aya 
olmayan devletlere tatbik edi. muştur. C. H. Partisin!n kül- yakın bir zaman mer'i kal-
len rejim dahilinde muame- tür işlerinde kullanılacak mıştır. Bu müddet zarfında 
le yapılacağı gibi İtalya da olan akimülatörlü radyolar- ltalyaya başlıca emtiamız 
mallarımıza karşı umumi dan elli tanesini de büyük olan kömür de dahil olduğu 
rejimi tatbik edecektir. Bu köyler için ısmarlanmıştır. halde sekiz milyon sterlinlik 

vaziyete göre İtalyaya mal 
111111 

daha az ihracat yapmış bu-
gönderecek ihracatçıların 13 yaşın da ki lunU} o ruz. 241 güu Zdtfında 
daha evvel müsaade almaları K k J ibraca~ımızdan kaybettiğimiz 
iktiza etmektedir. Bu müsa- iZ açırı ır IDI bu miktar bu fena günlerde 
ade İtalya Maliye Nezaretin- İzmit - Geyvenin taraklı az birşcy sayılamaz.,, 
ce verilecektir. nahiyesinde bir kız kaçırma oo---

yet hakkında müzakertlerde 
bulunmak üzere bir toplantı 

, yapmağa davet edilmişlerdir. 

! İSPANYADAKİ AMERİKA" 
I LILAR 
! . Vaşington 22 (A.A) -

Hariciye nezareti İspanyada 
bulunan 1582 Amerikan te· 
basını almak iizere Oklaha-

1 ma kruvazörüne Cebellütarı
ka ve Guincy kruvazörüne 
de Saint Sebastiene hare
ket otmek emriııi vermiştir. 

ASiLER MADRID 
YOLUNDA 

Binaenaleyh, İtalya ile ara- hadisesi olmuştur. 
mızda normal şekild9 ticari Ali oğlu Cemilin 13 yaşında Şehir haydudu · 

ı 

Londra 22 (A.A) - Roy
ter ajansının öğtendiğine 

göre üç asi ordu Madrid 
üzerine yürümektedir. Asiler 

münasebat zecri tedbirlerin Mukaddes adında bir kızı 
kaldırıldığından itibaren an- vardır. Bu k.z köyünde gü-
cak 5 gün devam etmiştir. zelliğile maruftur. Mukaddesi 

İtalya ile aramızda yeni ayni köyden Mustafa oğlu 
bir ticaret anlaşması yapıl- Mehmed adında bir genç 
ması için her ne kadar bir sevmektedir. Mehmed Mu-
hazırlık varsa da henüz mü- kaddese geçenlerde tenha 
zakerelere başlanmamıştır. bir yerde tesadüf etmiş ve 
Müzakerelerin başlama tari - kızcağızı zorla kaçırmıştır. 
hi de tesbit edilmiş değildir. Mehmedin takibine çıkan 

jandarmalar kızla Mehmedi 

Boy Skavetıer hadiseden bir saat sonra ya
kalamışlardır. Mukaddes ai
lesine teslim edilmiş, MehGeçenlerde birisinin Ame

rika izcilerinden ve 1000 
Boy Skavetten mürekk eb bir 
heyet Vindsor saryında lngi· 
liz Kralı Sekinci Edvarı se
lamladılar. Bir gazete bu 
münasebetle bütün cihanda 
2,472,014 Boy Skavet mev
cud olduğunu yazmıştır. 

Bu gazete bu yeküna Mus· 
·solininin Ballila'lariyle Hitle· 
rin Pfaafinders'lerinin dahil 
olmadığını da ilave etmiştir. 
Çükü İtalya ve Almaoyanın 
bu iki gençlik teşkilatı harp 
ve ihtiras siyasetinin bir ese
ridir ! 

met hakkında da kanuni 
muameleye başlanmıştır. 

- · (>~ • - • 

Açlık grevi ya
nan meb'us 
fenalaşıyor 
Atina - Açlık grevine 

devam eden mevkuf komü
nist mebusun sıhhi vaziyeti 
pek tehlikeli bir bal almış
tır. Gıdasızlık yüzünden 
kuvvetini tamamen kaybet
miş olan meb'usun her da
kika ölmesi beklenmektedir. 

ye taharri ' 
memuru 

Amerikanın maruf şehir 
haydudlarından Elton Ving 
geçenlerde ölmüştür. Bu hay-

dudun cenazesini tek bir 
adam mezara takip etmiştir 
Bu da hayatta en amansız 
düşmanı olan taharri memu
ru Hemendingerden başka 

kimse değildi. 

Bundan yirmi sene evvel 
haydud Ving büyük bir ban
kayı basmış ve bu münase
betle iki poiisi öldürmüştü. 

Hemendinger bunun üze
rine bu haydudu adalet pen
çesine vermek için yemin 
etmiş, takibe başlamıştı. Ni
yet Vingi 1931 de, onbeş 
senelik bir takipten sonra 
yakala ya bilmişti. 

Ving malul ve ölüme ruah
küm bir hasta olmak itiba
rile affedildiği zaman, ne bir 
iş bulabilmiş, nede hiç bir 
kimseden yardım görebilmiş
ti. Aç ve bitab bir halde 

• şimalde yeni taraftarlar ka
zenmaktadirlar. Cennpta va
ziyette kararsızlık vardır. 40 
ayalet!n ondan fazlası asile
rin eline geçmiştir. 

ASII;.ERIN PROTESTOSU 
Hükümet filosun büyük 

bir kısmı Tancadan hareket 
etmiştir. Asi kuvvetler ku
mandadı, donanma gelirse 
Tancaya taarruz edeceğini 
bilmirmiş, bunun üzerine do
nanma limandan uzaklaşmış
tır. 
"""'-"'"~~""''"""""""""'-~ 
kendisini amansız bir takib-
ten sonra tevkif etmiş olan 
taharri memuru Hemendin
gere iltica etmiş ve taharri 
memuru kendisine küçük bir 
iş bulmuştu ! 

Hahdud Ving nihayet öl
müş ve cenaze masrafını bu 
taharri memuru verdikten 
başka son vazifeyi de meza 
ra kadar tek başına cenaze
yi takip ile yapmıştır. 

Ne garip, değil mi? 

d kaPJı · 
Kemalpaşa a el• bır 

vak'a olmuş, 11 yaşın cıaşıo• 
çocuk bıçakla ark• arala.
muhtelif yerlerinden y 
mıştır. . b\J ç0

' 
Hamid ismindekı el S•' 

cuk arkadaşı 13 yaşın :rııell 
lahed?in~e. zıp ~ıp oY:ptıi•"' 
Salahıddının bıle ı81ga!' 
görerek kızm1ş ve kiiçi.11' 

ık. yaş "• 
başlamışlardır. ı JfJ,g 
olan Hamit. ka'Vga~~ ce ,e· 
lup olacağını hisse '" 5a.W 

. " b akla de" hande taşıdıgı ıç belİP 
hiddini başından ve ştır· 

1 ağır surette yarala~ııı bıç•1' 1 

11 yaşındaki eh uk 1•' 
çoC ti-

zıp zıp oyuncusu . b•' 
kalan.r.i ış, SalabeddıP 
neye kaldırı,!:ı~ 

Filozofun 
K

.. • 
oşesı 1 incide ;.. 

- Baştarafı derit· ,ı 
b ·r e "ııı' halkımıza te şı ı<a''g dıı1' 

rınki neslimize ~ır:ıarıO'ıı tıi' 
en kıymetli ııura u"ııff:iıe 
biri de BoğaılVr ::ı işio~aıff' 
yeti olacaktır. e f 05ıı, f ,,. 
dost olan İngilte, ~er t•r.' ~ıe 

·b· b .. ··k devlet .tı 
gı ı uyu . eıfJP'" eÇ' 
dan büyük bır ~ğeriııe f,rııı 
karşılanması ~ek 1ttif•~;öe" 
me (koJlekt~f) ele şiı:Jl ftJil: 
kuvvetlenmesıoe ktedit· Ö tiı>' 
delil teşkil etıııe s•' e ,e 

e f'1' letlerin refah v uttt 1 ,e· 
istiyen dost ve :ı-tl•r• 9ıııtı 
sulhperver diplo "aıife.,,ti• 
Iamlar ve bu işte 1'İ rı 

·ıı·yette 
yüksek kabı 1 cıerıt· 
mizi de tebrik e fOotof'Şfl 

şarl< 1' t(ı 
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