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Geçmiyen yazı geri verilmez ... -Delikanlıdan intikam 
alacaktı 

Fakat delikan
lının boyııuna 

sarıldı ıtıre1z Sovyet dost- ------------0000 ------------
•ıı ıelince taşırmış- Şenlikler pek muhteşem oldu.: Almanyada çok garib bir 

~ct.k• aşk macerası olmuştur. Hi-
lb ·dosttuk münase- Büyük bir Halı üzerinde futbol dise şudur: 

~~llfaatıerdeki birlik Breslovda üç ıene evvel 
e ikill eınniyeti mesele- maçı yapıldı. Geçit resmi yapılan bir tenis musab•k•· 
lti 11 devlet arasında sında büyük bir muvaffaki-
. ~tar farkı bırakma- Saat)arC& SÜrdÜ.. yet kazanan Keti isimli bir 

0lt~ Qa ielirdi. Bizim muazzam bir spor resmi ge- yorlardı. Parlak elbiseler genç kız üç ay evvel sporcu 
dttbe..· •uya düşürecek çidi yapılmıştır. giymiş on bir genç kız yeni bir delikanlı ile tauışmııtır. 
d0ıt-. •ıı komşumuzdan Ve on binlerce sporcu bü- k~nun esası projesinde yazılı Genç kız delikanlıyı çılğınca 
. İ)o~Utdan gelmesini yüklerini tükenmez alkışlarla on bir cumuriyet temsil et· bir aşkla sevmiştir. 
. 'f l

uk. Bu sebeple k l t S ti b' mekte idi. Delikanlı bu aşka mukabele 
arşı amış ır, ovye er ır-

l. a .. o daıın konferans- I . b d b' k . . Geçid saat 13 de başladı etmemiştir. Kadınlık izzeti 
a..~ ..... lb b MOLOTOF iğı e en ter ıyesi omıtesı ve saat 16 da bitti. İkinci S 1 ALİN nefsi kırılan genç kız bu va-
l:"tdli. izleri hayre- Moskova, 7 ( A.A ) - 6 başkanı ile komünist gençliği kısım !llenlikler Moskova- 1 d 
1""9 Y üzerinde futbol sahası tak- ziyet karşısanda delikan ı an 

· tiye Temmuz kanunu esasisi köy merkez komitesi sekreteri dan 3000 jimnastikçi ile simatı vardı sahada olan ko- intikam almagv a karar vermiş 
• 'tı ... f;:~ Pravda gaze- Sovyetler bir lig .. inde heye- nutuklar söylemişlerdir. Ge- 500 Ukranya sporc~su işti-.. ,rıy t b şu müsabakası sonra da en ve bir gün delikanlıyı takibe 

tee a ı izim için canlı geçmiştir. Büyük şehir- çen alçak arabalardaki rak etti. Ukranyahlar hem iyi futbolculardan müteşek- başlamıştır. Genç kız deli-
e~'ti)e~~Grn mucip olsa lerde şenlikler ve spor eğ- havuzda yüzgeçler muhtelif yiirüyor hem de Gopat milli kil iki takım arasında bir kanlının peşinde tam iki bu-
"· "Yetı.~ tenvir ettikleri lenceleri yapılmıştır. Mosko- şekiller gösterirken diğer bir danslarını oyoıyorlardı Niha- futbol müsabakası yapıldı ve 
... "••b çuk saat d.laşmış, nihayet 
... t.h:L n.oktai nazar- vada Stalin, Molotof, Kaleni araba üzerinde de bısıklet- yet kızıl meydana muazzam spor bayramına bu suretle 
"'il ... q :t genç adam bir gazinoya gir· '- e .. · için bizi ve diğer şeflerin huzuriyle ciler kuşu hareketleri yapı- bir halı fserildi. Bu halının saat 20 de nihayet verildi. . 

11 ar,'tlQi 8 •• .. •••••••••••••• .. 0 .............................. •••••••• .. •••••••• .. ••••••.................................. miştir. Keti de gazinoya gı· ... · u yazı-

~t ıı.. '"İ B v I K f d y . 8 • M l O t Ç kt rtrek bir kenara oturoın• ve ~~t Yoruı ki Sovyct ogaz ar On er&DSın a enı ır ese e r aya 1 ı sevgilisini burada ne yapa· 
~ .. ' .... c~aıların •• Tür oo++ .... oo - ------- ---- ---
L ~ ... llıyeti · k . cağını merak içinde ıözet· 

~~~·~e.~::1::~: Türkiye kendini tehlikede görünce 1eA.~d.:·~:;;ı:ı;:~tg•çmi• 
::""ıaı delikanlı beş duble bira iç-
. 'Yaıı devletlerin d b' d 

ı b l k k miş.. Bu eına a ce ın en 

~~~eahz;la:r:d;a:n~ oğaz arı apat amıyaca mış . . ~~:~::· d~·k~:m·:~.;:·::: 
~ e mıştır. [.ıelikanlı, kendinden 
'te 

1111 
tahdit etmek lstanbui 7 (Özel) - Bo· J oo • ajansı bildiriyor: geçmiı bir vaziyette ve bliyilk 

: ~, llleınnun olma- ğazlar konferansında yeni ve Uluslar sosyetesini içtimaa ça .; Boğ,:-ılar . kon!eransının bir hayranlıkla dakikalarca 
t.L~.~ ttlere göre Ka- mühim bir mesele ortaya 1 umumı celsesı dun sabah resme bakmıştır, genç kız 
~,,.~. b '. denizdir: çıkmıştır. Konferansın sami- g"' ıracak ve müsaade alacakmış tevdi edilen .. ~~giliz planını masasını değiştirmiı ye 
~ ·~İai h ıç bır ecnebı mi bir şekilde ve tam bir 00 Sovyetler Bırhgı delege bey- bu resmin bir kadına aid 'il, Ri uraya hiç bir anlaşma içinde devam etme- Türkiye kuvetli bir hükumete ve müdafaa etinin · muhalefetlerine rağ- olduğunu görünce merak ve 
. ',o •-ı~e~ez. Yahut sine ragv men çıkan bazı ihti- k . h b d . ff T k men müzakereye esas olarak tecessüsü daha ziyade art-

~"dı d s ıymetı ar ta enenn1ıs muza er ür k b ı t · t' t ·ı· ı-~ de 8o .. r e ovyet laflı noktalar ve prüzlerde # a u e mış ır. ngı ız P anı mıştır. Keti nihayet dayana-
~ ~~'hU l•ılardan ıer- halledilmek üzeredir. ordusuna maliktir Türk projesinde bir sıra ta- mamış, delikanlının oturduğu 

t ~l'o· Qaelidir. Son dakikada İtalyanın __. dilatı ihtiva etmektedir. masaya atlamıı ve genç 
~eç.._!'~iı:de Boğazlar- konfaransa delege gönder- Bog" azlar işi Italyaya karşı ter- Türkiye delege heyeti adamın elindeki resmi kap-
..... q•klc dünkü toplantıda tecim ge-

'-'6a . ını her dev- miyeceği anlaşılmı~tır. Kon- t•b d•J • d• ) t•k b• milerine tatbik edilecek mıştır. Keti resmi görlince 
~- ~bı·t'•t l•rtlar dahi- ferans bu nokta üzerinde 1 e 1 mıc ıp oma ı ır 1 k 1 hayretten dona kalmıştır. , "'d et111 k k l . Y sağ ı resim erinin yüzde 

'. İdik e mecbu- durmamış ve müza ere erme • t db• • • altmış azaltılmasını kabul Çünkü bu resim Ketinin 
.t~'ld,Jc· · Sovyetlerin devam etmiştir. Konferansın zecrı e ır ımış.. etmiştir. kendi resmi idi. Genç kız 
:~ d, R~•~Usuıi vazi- aldığı şekle bakarak şimdi- " İngiltere Balkanlarda dar harp gemisi çıkarabile· Türkiye ddege heyeti fn- çılğınca delikanlının boyuuna 

, ~k. N·ı.--vnünde bu- den ne nikbin ne de bedbin vaziyeti istikrar altına al- cektir. Projede teklif edilen giliz planını İngiliz ve Türk sarılmış ve birlikte saatlerce 
.,..11 ~ •Yet kafi ma- olmağa mahal yoktur. mak ve Tuna işlerini niza- diğer esaslı tadilattan biri delege heyetleri arasında içtikten sonra nişanlanmaia 

~il Gııcüde - Övr gazetesi diyor ki: ma sokmak için Rusya ve de şudur: -Sonu 4 üncü sayfada- kara~ vermişlerdir. 
~O~ h~ya ara~nda b~ mukare- Türk~e ken~~ teh~de ~~~-~~=,·~r~~~~~~~~~··~~~~~~~ 
't ~t ÔŞESI: net tesisine çalışacaktır. maruz .görür görmez Boğaz- . ~ 
~ ı, Fakat bu siyasetin birçokda ları kapamıyacaktır. Fakat HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR 
~ ARA S ( N DA ••• ! mahzurları olduğu için, in· Milletler cemiyeti konseyini -------- oooo--------

M - giltere Montrö boğazlar kon acele olarak ictimaa çağıra· Ş b) 1 1 d 
uharriri: Şark Filozofu HlDA YET KEŞFİ feransında husuıt bir siyaset cak ve tehlikenin mevcudi· ara ar UCUZ ama ı ır 

lt .....___ - 42 - güderek bunları tashih et- yetini tesbit ettirdikten son- İstanbul gazetelerinden birinde şu satırları okuduk: 
'(l mektedir. ra bu yolda haraket edebi- İnhisarlar idaresi az ispirtolu hafif içkilerin halk arasında 

l!ı1ı1n SJrtından " ... eçinen "lngiliz tadilat projesine lecektir. fazla rağbet görmesi ve binnetice satışların artması için 
~ ~ göre Baltık denizi filosunu RUSLAR İNGILIZ PLA· bunların fiatlarını ucuzlatmak üzere tetkikatta bulunmakta· 
~ tu••fey)ı•Jer Karadenize sokamıyacaktır. NININ ALEYHiNDE dır • 

. ~'titııiı . •• Fakat Akdenize istediği ka Montrö 7 (A.A) - Havas Bu ucuzlatma bilhassa şarab fiatlarında olacaktır. Tahmin 
' b'tadaıı' :ıl~etin dert·ı ları menfi tesirlere ve bun- oo olunduğuna göre İnhisar şarabları yüzde 30 - 40 nisbetinde 
'>ttı •ıladı" 0

R'ruya din· ların gizli propagandalarına ZECRi TEDBiRLER KALKINCA ucuzlatılacaktır. 
~' ~~-- ~ı.~~· mill~t tesadüf ediyorum !. • l 

1 
l Diğer taraftan İnhisarlar idaresi piyasaya (Misket) ismile 

· ttl'-.rıııa ınde fi. Eski bir demokrat oldu- ı • t t ve lzmirin misket üzümlerile yapılmış yeni bir şarab çıkar· 

~
~~ lldeııı,,. IDÜsaade ğum için halk arasında ge- ngı ere a rv aya mak üzeredır. Bu şarab, Avrupada çok sevilen, tatlı ve lez-
\ı' Ulıııti '~halkımı- çen gizli ve aşikar laflara 'J zetli bir içki olacaktır. Misket şarabı 55 kuruıa aablaca-
\\ ~"•ftaııe •tladı. kulak kabartırım ve en ziya- k ktır. " 
"' ''" it • lltrek •• •• t inhisarlar idaresi ucuza satıp, sürümü fazlalaştırmak, hem 

~ ~d' t6cc d renç· de alakadar olduğum umumi omur sa ıyor varidatı artırmak, hem de halk lehine hizmet etmek itinde 
t '" .. elahr an ve efkarı böyle inkişaf devrinde 
'Ilı • asal h yaptığı teçrübelerde muvaffak olmuştur. Şeker ve tuz bu-

~ '-.ı '• et er muhafazakarlığa ve korkuya ı nun en iyi iki misalidir. Bu maddeler ucuzladıktan sonra 
~ · ~k •da tif111 bil- sevkeden bu amilleri ortaya talya Akdenizde aleyhine cep varidat düşmemiş bilakis artmıştır. 

· ~ '1ltib, lbkr~n.dan çıkarmağı en birinci vazife ad h J d v k Yukarıdaki haber, tahakkuk eder de inhisar ideresinin 
~., lltafuııÇo ıyıdir. ederim. Halkı ... ızın üzerine e a ın ıgı anaatını taşıyor nefis şarapları yarı parasına satılacak olursa, fU üzüm mem-
.~, '•'11ta•rını kay- kAbus gibi çöken ve fırsat- Roma, 7 - Roma siyast • tır. Akdeniz deniz anlaşma· Jeketinde şarap içmiyen halk dört elle bu milli mahıulal 
it 'ı '-o ~ara ka- tan bilistifade cemi servet mahafilden bildirildig-ine gö- • lan tatbik mevkiinde kaldık-\&..'' " lbıı sarılacaktır. Halk şarabın bir an evvel ucuzlamasını bekli-
~::"at k'P•ro:onc~. eden bu kaporozcu ve avan- r~ lt~lyan ~il~e~i zecrt ted- ça İtalyanın Montrö konfe-
t'Lla~~~riıı le cu bır tacıları halkımız pek iyi tanır! bırlerın tatbıkını ne kadar ransına ittirik niyetinde yor. 
L, içi.. irlaı:ın.a Şehirliler ı n, köylülerin ihtiyaç· soğ~k kanlılıkla karşılaması· olmadığını bildiriyor. Lokar• HALKIN SEsı· HAKKIN SEsı·nı· R 'd bu rıbı- larından, gayri meşru bir na, ılgası karannı da o ka- no konferansına gelince, 

e Y•Pbk- - Arkuı 4 belde - dar alikasızhkla kuplamıı- - Sona 4 llncnde -
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-- iki lzmirli Gencin Romanı --
- 12 - Yazan: EROL TEKiN 

Nazik yuvarlak göğsü göğsüne sıkıca bastı 
Fakat genç kız yine cevap 

vermedi. Neden durdu. Bir 
heykel gibi muntazam ve 
mağrurdu. Yalnız elleri ha
reket ediyordu. Esat onu 
daha şiddetle sarsmaktan 
kendini alamadı: 

- Susmayacak mı daha?. 

- Peki öyle olsun.. Bu 
sesler daha susmasın ve sin
si bir akrep gibi zehirleye
rek öldürsün. Hatta, hatta 
bütün dünyayı sarsın. Kor
kunç bir hayalet gibi her
kesin başında dolaşsın.. On
lar da benim korktuğum gi
bi ondan korksunlar .. 

Ayakta daha fazla dura
mıyacağını anlıyarak geriye 
döndü. Kız hiç aldırmadı. 
Yine çalmakta devam etti. 

Esat koltuğa bir taı kül
çesi gibi yığıldı. Bir kaç da
kika böyle sessiz durdu. 
Sonra vücudu fırtınaya · tu
tulmut ince bir dal gibi sal· 
landı. Kendini tutamıyarak 

hıçkırıklar içinde ağladı. 
Nevin evvela bir ıey 

duymadı. Dakikalarca çaldı. 
Fakat sonra birden kulağına 
bir ağlamanın istiraplı ses
leri geldi. Başını şiddetle 
çevirdi. O zaman onu başını 
koltuğun kenanna dayamıf 
omuzları sarsıla sarsıla ağ

ladığını gördü. Kendi de 
üşümüş gibi tilredi. Yerin
den fırlayarak ona doğru 
koştu. Saçlarını okşayarak 
başını yukarıya doğru kal
dırdı. Yanına oturarak eyi
ce ona sokuldu. Kolunu 
göğsüne sımsıkı doladı: 

- Ağlayor musun?. 

Sonra birden genç ·adamın 

dudakları üstüne dudaklannı 
bıraktı. Erkek bunları ısıra· 
rak dişledi. Onlardan kan 
çıkardı ve içtı. Sonra bir 
rüıgar gibi fısıldadı: 

- Ob.. bu kan renkli 
odada kan rengi dudakların 
eriyerek bittiğini görmek. 
onların dudaklarım .altında 

titrediğini hissetmek.. bütün 
bunlara rağmen bala doya
mıyorum. Daha istiyorum .• 
Bilmiyorum.. Hiç, hiç birşey 
bilmiyorum .. 

Bütün adaleleri tunçlaştı. 

Nazik yuvarlak göğsü göğ
süne sıkıca bastırdı: 

- Seni seviyorum. 
Dedi. Yutkundu: 
- Sen de beni· seviyor 

musun?. 
O cevap vermedi. Gözle

ri yarı kapalıydı. Vücudu 
zevk duyduğu bir sızı içinde 
yanıyordu Kızaran dudakla
rıyle onun dudaklarını örttü: 

- Bilmiyorum dedi. Ar-

zularımın manasını sana an
latacak bir kelime bulamı~ 
yorum. 

- Fakat ben biliyorum. 
- Ne?. 
- Nevin .. 
- Esat .. 
Artık daha fazla görüşe

cek kuvvetleri yoktu. Göz
leri dönüyor etraf kararı
yordu. Netekim öyle oldu. 
Odanın kırmızılığı yavaş ya
vaş azaldı. Nihayet bir ka
ranlık oldu ve sonra vücut
larında bir çılgınlık duydu
lar. 

Tam bu sırada kapının 
mandalı gıcırdadı ve bir el
tarafından vuruldu. 

Nevin birden şıçradı. Yü
zü tekillüs etmiş, sapsan 
bir hal almıştı. Vücudu ü
şümüı gibi titreyordu. Elle
riyle genç romancının elleri
ni sıkı sıkı tuttu . 

Esat yerinden dogruldu. 
O da heyecanlanmıştı: 

- Acaba gelen kimdir?. 

Diyebildi. Nevin sessizce 
cevap verdi: 

- Bilmiyorum. 
- Annen olmasın?. 

- Hayır değildir. biraz 
basta olduğu için evin öbiir 
nihayetinde yatıyor. 

- Ya baban?. 
- O lstanbula gitti. Gel-

mesine çok zaman ister .. 
Fakat ... 

{ Arkası var) 

~·-
Hepsi o 

kadarmış 1 
Bazı müşteriler vardır ~ki, 

bilhassa kadınlar içerisinde 
sabcıyı beyhude eziyetlerle 

~ 

çileden çıkarırlar. 
Bizim kalem arkadaşların

dan bir Ahmet vardı. Meı
rutiyetin ilanmda, tazminat 
olarak kadro haricine çıka
nlmıştı. 

Bu para ile çarşıda bir 
tuhafiyeci dükkanı açtı. 

Bir gün dükkina bir ka
dın mtlşteri geldi. 

- Sizde çorap var mı? 
diye sordu. Ve raflarda ne
kadar çorap kutusu varsa 
hepsini indirtti.. açtırdı .. bak
tı ve alelusul beğenmedi. 

Nihayet son çifti de elle
dikten sonra: 

- Hepsi bu kadar mı? 
Başka çorabuıız yok mu? 

Diye sorunca kanter içinde 
kalan ve fena halde de ca
nı sıkılan Ahmet: 

- .Eveti dedi. Hepsi bu! 
V ikia ayağımda bir çift ço· 
rap var amma zannetmem 
ki işinize )!elsin! 

Zahire Türk Anonim Şirketi 
İdare Meclisinden: 
Şirketimizin 20 Mayıs 1936 tarihinde fevkalade suretinde 

toplanan bissedarler umumi heyetince şirketin feshine ve 
muamelatının tasviyesine de birinci Kordonda iş hanında 
av;ukat bay Nuri Fettah Esenin tasviye mumuru tayinine 
karar verilmiş ve bu karar usulen tescil ve ilin edilmiş ol
duğundan şirkette alacağı olanların nihayet bir sene zarfın· 
da evrak ve vesika lazımı ile tasviye memuruua müracaatla 
alacaklarını ispat etmeleri lOzumu ilin olunur 1996 

3 T. 8 T. 13 T. 

( ftıDaa Sut , 

lzmirin San'at Ocaiı 

BU SENE 45 SAN' ATKAR 
DAHA HAYATA ATILDI 
Her yıl yurda binlerce 

genç san'atkar yetiştiren 

şehrimiz San'at Okulu bu 
yıl da büyük bir çalışma 

, devresinden sonra 45 genç 
Türk çocuğunu sevinç dolu bir 
gururla hayattaki mevkileri· 
ne bırakmış bulunuyor .. 

· sert ve sağlam bulunan 45 
genç sanatkar bileklerine 
altın bileziği takarak bu şen 
ve eşsiz sanatkar \tkaran o 
aziz ocağı artık terketmiş ve 
hevesle endüstri hayatına 
ilk adımlarını atmışlardır ... 
İşte bu fen ve san'at kay

nağı olan san'at okulundan 
çıkan 45 genç san'atkar ön
lerine ~ıkan bütün maniaları 
atarak Türk endüstürisini 
Avrupa endüstürisi seviyesine 
bir an evvel çıkarmaktadır. 

Bu Okulumuzdan yetişen, 
sert bakışlı, faal vücudlu, 
çelik bazulu genç Türk ço· 
cukları, genç Türk san'at
karları yarını vadeden 
bir hareketle nasıl çıhştık
larını ve nasıl didinip, çır

pındıklarını hepimiz yakın
dan görüyor ve biliyoruz. 

Tam manasile moderinleş· 
miş olan İzmir sanat okulun
dan bu yıl; 9 demirci, 9 tes
viyeci, 6 dökümcü, 9 maran
ğoz, 3 modelci ve 9 elekti
rikci olmak üzere kalbleri 
sarsılmaz bir imanla çarpan 
gözleri zeki fışkıran bazuları 
döktükleri madenden daha 

Hergün biraz daha teka
mül eden bu san'at kaynağı 
her yıl sergilerinde nasıl bir 
imanla yılmadan çalıştıklarını 
bize her vakit göstermekte
dirler .. 

Çalışkan gençlerden ha
yatta büyük muvaffakıyetler 
bekler ve mektebin değerli 
direktörü bay Muzafferi ve 
öğretmen arkadaşlarını ay
rıca kutlularız ... 

-0000-----~---

.14 yaşında cocuk 
1 ' 1 ~--------------

Annesini Kurtarmak İçin 

' 

Babasını Vurdu! •• 
Geçende Fransada feci bir 

aile macerası olmuştur. 14 
yaşında Loi ismindeki çocok 
babasını kurşunla ağır suret-
te yaralamıştır. 

Hila iısizler araısnda ol
duğu için hükiimetten yar
dım görmekte olan Süyadar 

zuna isabet etmiştir. Aldığı 

yara ile yare düşen adam 
hemen bayılmıştır. 

Bu facia karşısında zevcesi 

hemen zabıtayı çağırmıştır. 

Hadise yerine gelen ko
miser, mecruh babanın çok 

kan kaybettiğini ve bayıldı

ğını görmüş ve kendisini 

hastaneye gündermiştir. 

MECRUHUN HAYATI 

TEHLİKEDE 

ismindeki adam, hükumetin 

verdiği parayı meyhanelerde 

ve kumarda yedikten sonra, 
eve dönmüş ve karısile kav· 
ga etmiştir. 

Karısını biraz döven bu Yapılan tahkikatta bu ada-
tenbel ve ahliksız adam, mın kötü ahlaklı, tenbel, 

nihayet kamasını çekerek sarhoş bir adam olduğu an-
kadını öldürmeğe teşebbüs laşılmıştır. Çocuklarına sui 

etmiş bunu gören on dört mameleler yüzünden bakkın-
y. şındaki Loi, babasının kar· da bir vakıtlar takibat yapıl-

yola minderi altında duran mııtır. Mazisi böyle karanlık 
tabancasını almış ve ateş ve mülevves olduğu için ca-

Zafer ••• 
Şaşkınlığı! 
İtalya maliimya, silahsız bir 

ordu karikatörüne malik olan 

Habeş hükumetini dokuz 
ayde ve yarım milyon asker, 

binlerce top, binlerce tank, 
zırhlı otomobil, yüzlerce tay-

yare ve... Nihayet boğucu 
gazlarla mağlup ederek yir-

minci asırın en büyllk zafe
rini kazandı. 

Şimdi Mareşal Badoglio
nun dediği gibi bu zaferin 

sarhoşluğu devam .. ediyor. 
İtalyada hergün zafer nüma-

yişi yapılıyor. Şimdi ltalyada 
bir moda çıkmıştır. Habeşis· 

tan haritası basılmış kumaş
lardan mamal elbise giymek! 

Her İtalyan kadının giy
diği elbiselerde böyle bir 

sürü "Habeşistan imparator
luğu" haritası resim edilm
tir! 

Zafer sarhoşluğu bu... Ko
lay iş değildir! ----00----
Fener bahçenin 
yıldönümü 

İstanbul 7 - F enerbahçe 
kulübünün yirmi sekizinci yıl 

dönümü havanın yağmurlu 

olmasına rağmen parlak bir 
şekilde kutlulandı. 

Yüz yimi F enerbahçeli 
futbolcunun yaptığı geçit 
resmi çok alakalı olmuş ve 
çocuklar alkışlanmıştır. 

Behrenk denizi 
kıyılarında 

tetkikat 
Kültür Halk Komiserliği 

ve Tecrübevi Tıp Enstitüsü 
ile müştereken hareket eden 
Sovyetler Birliği itim Akade
misi, Murmansk kıyılarında 
büyük bir bahri biyolojik tet
kıkat istasyonu tesisi işine 
başlamıştır. 

etmiştir rih çocukta mesuliyet görme· 

Bu ilim istasyonu; sıcak su 
cereyanlarının tesiri altın
daki Behrenk denizinde 
yaşayan gerek cins gerek 
miktar itibariyle çok zen· 
gin olan su hayvanları üze
rinde hem ilmi hem tıbbi 
tetkiklerde bulunacaktır. ı Kurşun babasının sol om- miş ve serbest bırakılmıştır. 1 

----------------....:.------------------ ----------------------------
\ ............................................................................ . 

! IGözüMüZE ÇARPAN YAZILAR! 
1 ........................................ 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I. H~_DISE~~~ A~~S~N~ . Bu stadyomun içinde şam- de:~şin sembülüdür. Kendisi 
• • • pıyonlar alkışlanırk~n, dışın- degıl, onun şahsında sulh 

Mılletler cemı- da kan gövdeyi götürür, perisi intihara teşebbüş et-

1 yetı•nı• saran memleketler istila altına miştir. Fakat Milletler Cemi-
alınır, muahedeler yırtılır ve yeti bu teşebbüsten yükselen 

facı•alar taahbüdler bo:rnlnr. Tebaasız .. artık yeteri" çığlığının ma· 
kalmış bir imparatora ve nasını da anlıyamadı ve bu 

.. ...,,, iletler cemiyeti bir 
IM.I ıtadyomdur. Orada 

yılnız hitabet maçı yapılır. 
Toplantılarının yüzde doksan 
dolcuzu "kim güzel söyleye
cek?,, merakı~a cevab almak 

içindir. Bugüne kadar -Bri
anddan Bluma kadar- Millet· 
ler cemiyeti mevsiminin nu

tuk şampiyonunu tayin et
mekten başka hiç bir iş 

yapmış değildir. Orada belki 

çok güzel söylenir, belki çok 
doğru söylenir; fakat bu gü
zelin Mançariyi, bu doğru· 
nun Habetiıtanı kurtardığı 
g6rlllmemiftir. 

ordusuz kalmış bir kuman- ulviJye'se hemen cinnet dam-
dana, el şakırtıları arasında gasını yapıştırdı. 
hala imparator hali kuman- Şayet bözle ise, şayret 
dan oldukları vehmini ver- adamcağız aklından zoru 
meğe devam eden bu cemi- varsa, bu, Milletler cemiyetin-
yet, o zavallıları bir kere deki faydasız nutukların ve 
daha aldatmanın katmerli · müzakerelerin bir hitabet 
mes'uliyetini üstüne almıyan 
hiç yanaşmaz. 

Millerler Cemiyeti salonun-
da intihara kalkııan bir fo
tograf muhabirine ajanslar 
ve gazeteler " akıl hastası " 
teşhisini koydular. Halbuki 
bu adam, Millerler Cemiye
tinin kudretsizliği etrafında 
bütün dünyayı saran bezgin· 
liifa, tlmidaizlijia caaa tak 

ve münakaşa egzerisine inhi· 

sar ederek çıldırtıcı bir 
akamet halinde göründüğünü 
isbat eder. Bu akemet kar· 

şısmda, harbler, işgaller ve 
ahidlere tecayüzlerle beraber 
artık sıra cinnetlere ve inti
harlaı a da gelmiş demektir. 

(Cumuıiyet) 
PEYAMi SEFA 

DÜNYAP~ 
11
Neler oluf" 

Kel, kör, toP-1 
olacaklarrıılt __JI 

Meşhur lngiliz ~I 
Alimi Sir Herbert P ~ 
eser yazarak "500o~ 
ki insanı tasvir et~ 

Bu esere nazara• ~ 
rın saçı olmayacakıOll'~ 
pis hava seçların d3 (1 
ni intaç edecekmit· ~ 
insanda dişler olm•Y' ek ':/ 
Zira dişler çiğ et yerJJ ~ 
kullanılacağı yerde~ 
yumuşak şeyleri p• ~ 
üzere kullanılıyoflll~f 
etleri hastalıkları d• 
muş. 

Gene 5000I yıbnJ9 
heman heman k6r b' 
mış. Zira Cenabıhak 
leri bize kitaplar• 
diye değil, av takip 
diye yaratmış. ıoı' 

Ayak parmakları 
bile hiç bir işe Y1 

için 5000 yılında kıoJt 
tamamile kalkaca 

Hülasa inıanlar el 
.. b. ar• k ' uç ın ıene so 
topal olacaklarmıf· 

*** re 
Sessiz ta YY9 

Çok kısa bir~ 
tayyare ve tayY• ttİ fı 
şaf ve tekemmOI e ' 
bir türlü seuizliğİ11 t' ' 
bulamadılar. Tan•'' 
ler ancak yazı Ue. 
liyorlar. fayyareoill 
süıiden biribirleri•9 

duyuramıyorlar. 
Şimdi bu mesel• 

nıyor. Am•· ikahi" 
tayyarelerinde k' 
kapılarını iyice 
bir dereceye kacta; 
temin etmişler•• " 
olan netice ~. 
istenilen ıey, 
binenlerin odad• 
gibi rahat rahat til
larını temin et111ek 

. 
çares•··~ 

İtalyanların gor~~ 1" 
bir peynirleri var ~~ 
nir Peruda çok bd 
hemen herk et b·,lerİ' ~ 
yer. Zecri Jed .:OısOd' 
kınden sonra •• 

1
'-. 

peynirin ithabDI ,del 
cekrniı, halk il1'

11 

korkmuş. . • b' u 
Bunun üzerıo ,drr 

0 bbi .., ti'' kimyevi ve tı .,...if 
rak füsteye .ge~,rO 
gün bu peynır el 
larında değil, e 

satılıyor. d rrJJ,) 
Kitaba uy 0 

derler işte... • 

*"" ııleA 
Pa pazJığıll ~r..-

bulunall di.,ı 
İspanyada ec:•ll 

büyük bir h~Y .,., 
dedir. Katobk ..,, fl ... L 

delikanlı 35 • ,, ") 
ile çalışt~kt•:ob"'~ ~ r 
birden bıre 0/ıİ ~ ) atmış ve bet• ·et'.~ 
kızın yanın:e~o1' t.'~ ~ 

- Ben . _,. ,,,, 

istiyorum, :ıarod' ~ 'l 
}arından 111 'b'~f ,_r .ı 
din yeria dı 1 ~ •• • ve bütiin 1

6,..,~ 
içinde kıll delitd9,.W 

Papazı11 

kız mnsteıoa 
yorlDUfe 
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40 renk ilzerine Kız markalı 

8 Temmar 

ı~~~~*='C*~~~dtl 

Tel. 
2573 j Elhamra 

U idaresinde Milli Kütüphane sineması 

U Bu.gün 

Ü İki büyük film birden 

= 1-Şen Dul 
U Moriı Şövaliye - Janet Makdonald 

. 2 - BEY AZ GÖMLEKLİLER 
Klark Gabi - Mima Loy 

markalı "ARTı,, kumaş bo- Duhuliye 20 kuruştur. 
yası 15 kuruş tC--------------------

Satış yeri DOKUZ EYLÜL t( SEANSLAR : 4,30 da Beyaz Gömlekliler, .., da Şen 
~ -

'• Çil, Burutuk, Yanık hiç bir ıey bırakmaz. Cildi besler. Tabii güzelliğini artırır. 

l>epo: S. Ferit eczacıbaşı Şifa eczanesidir 

Doktor 

Af. Şevki Uğur 
~ Dahili hastalıklar mütehassısı 

~~··~•nın Hamburg nniversiteıinde okumuş. Hastalarını 
ıaat d .... ~uza kadar ve öğleden sonra birden 

• .._1,ıeceleri dahi muayene ve tedavi eder. 
"\ ,,;•hanesi : Beyler skağı bay Memduhun labrotu· 
~..t ~ •ıııda 36 numaralı muayenehanesinda. 
~~t:.~1~araciğer, kan hastalıkları kansızlık, zayiflik, 
~ ~n, mide, barsak ve böbrek baıtalıklan J 

• Yon, otobüs ve otomobil 
l>Ierinin nazarı dikkatine 

.. 1A'ınız kaynaklardan şikayet etıneyiniz 

~ - .. • . . • > ,;. J 

~~~P&port tarafından büyllk bir kıymetle Avrupa
-~ 11 olan ve .. Goo Divear " usulile mllcehbez 
~ Jt.;:• aiıtem kaynak makinesini dükkinımılla getirdik. 

)GQ, 0:lı.b makinesile atelyemizde tamir edilen tayyare, 
~~ 0 Ilı, otomolil lastikleri belediye su hortumları 
~._.. 0:'-eleri ve kavuçuktan mamul bil'umum eşya 
~ •le yapılmaktadır. Atelyemizde yapılan kaynak-
~--: Para iade edilir. 
~~~--•~ve~ muhterem müşterilerimizin tecrübeleri 
~~dır. lsmetpafa bulvarında iitllcüler sokak No. 

llatik kaynak atelyesi : Ali Uğur 

/f ~;~;rk~;;~mdulA/ya 
~lata Sandalya 
~ ~~klannda yetiıen Çavdar 

"'-lr~Palan ve yüzlerce ren~ber 
l'a,lc rınıızın yetittirdiği yerli 

ra "İ:'ayi mamulatı hasır san 
\it itJ.. t etmek memleketine 
•• ~•ne ve sanatkarına yar
~ et etmek demektir. •e hntolon yırtmaz serbeat 
...:: •eneye garanti hasır 
~ • '•ibet ediniz. - -

e Perakende satış lsmetpa,a Bulvar .Zinet garaj 
karıısında sandalyacı Muiz. 

4ydınlılar Okusun 
~eklam değil bir hakikat 
~e mıaırcılığa ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, 

• ~ ınadan ala- cağınıı. yer: 
'l'aı ~ulvarı No. 20 Bakkal Htısntl T&kel ve 
...... ticaretban,sidir. 

lala .. , ljretİI'. bir tecrlbe ediniz ... 

Baharat deposu Telefon 3882 f( Dul, 7,45 de Beyaz Gömlekliler, 9,15 de Şen Dnl 
t( 
~~;w:~~~~~~gı;y;~~~~-t:ll 

:~~o~*,.~! Zengin kişesi 
Ü A. Kemal Tonay ~ Türk Hava Kurumu 
1S Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ İ. Na On 
tC hastahklar mütehassısı = Zengin olmak istiyorsamz hiç durmadan ( ZENGiN 
tC Basmahane istasyonu kartısındaki Dibek sokak batın- )f KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza tC da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )f ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Milfterilere 

aktam saat 6 ya kadar hastalannı kabul eder. )J kolaylık olmak üzere günde on ve haftada elli kul'Uf tak-
Müracaat eden hastalara yapılması lizımgeleo sair f( sitle bilet satılır. Zengin kişesi birçok vatandatlari zengin 

tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- tJ etmeğe karar vermiştir. 
lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )t Adres: Hükumet caddesi Kemeralta karakol ittisalinde 
sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )t ZENGiN KIŞESI 

te:r::r:~~mım~+~:r:~>t ~aaeıtaa1ı~t.ıaaıaaa1aAAA••••••••~ 
içenler bilirler 1 Ressam - Dekoratör 

Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın ; vadrı· A tamal 
daimi surette korunmasını temin edecek ancak ~ & ~ 

Yüksel, Kabadavı ve Billur : lstanbul ve Münih Güzel Sanatlar Akademilerinden 

rak1Jar1d1r • G mezun muallim ve Dekorasyon mutahasaısı 
~ı;wıı;ıııı;-~ıı;.· • .ıı;ıı~..-:P••'•~·••·•'•"'•-="••""'='ıı;ıı'=''=''='SSE ~ Fuarda Yaptıracağınız 
ki:Oilllııi6bMll~~~..., l&Mıl...,.~"~~b ... ıııııı.-.~ ..... li:Wıl..-..~ [+l 1 PAVVON iNŞAATI 

Fenni sünnetciler m

1
:~ .! DEKORAsYoN-
~ ~ PLAN - RESiM 

Çok senelerdenberi !1 : ve bilumum tesisat kabul eder 
İzmir ve miilhakat Ff ti ADRES - ELHAMRA SINEMASI 

vilayetlerinde küçiik "+) lf••c-••••1
'1ll

1••l•cPllf•••···· .... ·~ 
kasabalara ~arıncıya ~·.~ T E R Z J 
kadar yapmış olduğu .: , 

ıı kk ağrısız ve fenni sün-
/ 

[+) JI 8 h t z k • 
~ ~a 1 netlerd .. e halk~· .. şöh· ~ l y ,le m e e ı 
~a ret kazanan meşhur ıunnetçı ustad • [f 
~ bay Hakkı Darcan Kestelli caddtsin- Alı ı•~ 
,,,,' deki sünnet evini bu defa Emirler .~ 
~~~ çartııına nakletti. BiltOn lzmir ve mülhakabnın mnbte- .~ 
.. •: rem ve sayın halkına çocuklarını fenni ve ağnsız ıiln- ~ 
., d • ... 
;ııı net ettirmek istiyenlerin Emirler çarıısın a sünnet evı- j+i 
.~ ne silnnet ettirmeleri kendilerinin ve çocuklarının seli· ı~ 
t~ meti namına tavsiye olunur. Emirler çar,ııı sünnetevi t! 
{+] Bay Ali ve bay Hakkı Darcan tl 
~~ ~. ~ .... ~~ll!\.lll~~~~Jl!:.'V! sctı,;"ıı;-~~~,ı~. 
.s~=-~ ~ııe.11:ırıı:~.:.~11:ıı~ıı~ıı:.~~ıMııl ....... lı.Mıtbı..ıd ~ 

Kahveci 
VE 

Gazinocu-
ıann ihtiyaçlan 
olan sandalyaları ., 
Tatçılarda 21 No. 

Sandal ya 
yapımevinde çok ' 
ehven fietle satıl-

' !) maktadır. CJ ~ 
Toptan ve perakente ıatıı yapıldı;. ıibi •P•rit kabul edilir 

Kemeraltında Hükünıet karş.sında 

Tiyatroda 
Komikler 
Müsabakası 

-
Satılık uf ak ev 

Karşıvakada vapur iıkele
sine yakın Gazi M. Kamal 
caddesi ittisalinde Namak 
Kemal sokağında 7 No. la 
hane satılıktır. Talihler için
dekilere mllcraaat edebilir. 

Bay güldilrücü Hakkı ile 
K. Kemal öntlmüzdeki Cu
martesi gilntl aktamı ismet 
paşa bulvarındaki tiyatroda) Kiralık hamam 
karşılıklı komik"!miiıabakası Kemeraltında Veysel çık· 
yapacaklardır. San'atkir bay mazında Veysel hamamı ki-
Aziz ve bay Esad ile genç · ralıktır, her ıeyi mllkemmel-
artistlerimizden bayan Tür- dir .. Dut yapmağada mllaa-
kan ve Zehra da milsabaka- ittir Vezir suyu vardır talip· 
ya iştirak edeceklerdir. Jerin matbaamıza müracaab. 

~~~~i.ri&HB• 

• TA yy ARE: TE~~~PNJ 
Bu hafta iki enfes film bir arada 

1 - Aşkım senindir 
Camilla, Horm, ve Louis Garardures ile diier 

mao yıldızlarının iştirikile yapılan yüksek musikili 
şaheser. 

2 - Hürriyete can feda 
Bütün Fransız komiklerinin iıtirik ettikleri Reae, Clar'· 

ın büyük komedisi. 
Fiyatlar 15, 20, 30 kuruştur 

SEANSLAR 
Her gün 16 -19,30 Hllrriyete can feda. 17,35 - 21, 

B 15 Aşkım senindir. Cumartesi ve Pazar 14 de Atkım 
11 senindir filmi ile batlar. . .. 



Sahife 4 

Çeşme Önlerinde 

Yunan kayık
ları yakalandı 
Çeşme kazasında kara su· 

larımızda kaçak olarak balık 

avhyan üç Yunanlı kayığı 
kümrük muhafaza memurla-

rımız tarafından görülmüş ve 
yakalanmaları için gümrü~ 
motörü gönderilmiştir. 

Motör balıkçıların üzerine 
gidince kayıklarda bulunan
lar tarafından motör üzerine 
ateş açılmıştır. Müsademe 
o muş ve gümrük motörü 
sür'atle bunlardan birisine 

yanaşarak muhafaza memur
ları kayığın içine atlamışlar 
dört Yunanlı tayfayı tutmu~
lardır. 

Kayık müsadere edilmiş 
ve kayıkta yine kara suları· 

mızda avlanmış olan mühim 
miktarda balık elde edilmiş-

tir. Diğer iki kayık kaçmış· 
tır. Yakalanan dört Yunanlı 

Çeşme kaza merkezine geti
rilmiş ve mahkemeye veril
mişlerdir. 

Halkevinin İvi Bir 
ol 

Teşebbüsü 
Halkevi ve Kültür direk

törlüğü tatil aylarında mek
teb çocuklarını sokaktan ve 
fena itiyatlardan kurtarmak 
için çok iyi bir teşebbüs 
yaptı. Halkevi, şehrin muh
telif yerlerine azat obalan 
açmıştır. Bu obalara her 
hangi bir mekteb talebesi 
bu teşkilata girebilecektir. 

Of is 
müdürlüiü 
Tedavi için İstanbula git

miş olan Türkofis müdürü 
Ziyaya iktisat Vekaletinden 
gelen bir emir üzerine Ti
caret ve sanayi umumi ka
tibi Mehmet Ali vekalet 
edecektir. 

Y avrosunu so
kağa bırakmış 

Karşıyakada çocuk yuvası 
önünde bir çocuk bırakıldığı 
görülmüştür. Henüz doğmuş 
olan bu çocuğun Karşıyaka
da Hürriyet sokağında 35 
numaralı evde oturan Havva 
tarafından 8ırakıldığı anla
şılmış ve hakkında tahkika
ta başlanmıştır, 

Esrar ve rakı 
kurbanı 

Ödemiş kazasının Tekke 
mahallesinde keçeci Tahsin 
oğlu İbrahim u:t.un zaman~ 
danberi esrar ve rakı kul
lanmakta idi. Henü2 yirmi 
yaşında olan İbrahim son 
zamanda cinnet alaimi gös
termiş ve birgün de fazla 
içtiği rakı ve esrar yüzün
den kendisi incir bahçe· 
sinde ölü olarak bulunmuş· 
tur. 

Satılık arsa 
Karantina iskele yokuşun· 

da Komser Dilaver sokağında 
bir evlik arsa elverişli bir 
fiatle satılıktır. Taliplerin 
gazetemiz baş mürettibi Bay 
Raufa müracaat etsinler. 

(flalkıa Sul J 

Almanya etrafa büyük bir 
korku salmağa başladı 

Almanya Dançiei ne zaman alacak ? 
İstanbul 7 (Özel) - Al-

1 

Fransa sefirlerine Almanya- nikl gazetesi, Almanyanın 
manyanın lDançig hakkında nın Dançiğ meselesi dolayısile böyle bir hareketi ancak 
arzu ve isteklerini açıkça beynelmilel vaziyeti karıştı- Berlin Olimpi"yatlarından sonra 

t racak birşey yapmıyacağı D 
söylemesi ngiltere ve bilhas· hakkında teminat vermiştir. yapacağını, Almanyanın an-
sa Fransada Çok (bu-yük en- çigw 'deki kuvvet darbesini 

Bu teminata rağmen Fransız 
dişeler doğurmuştur. Alman hükümeti endişededir. Sonbahardan evvel yapmıya-
harbiye nazırı, İngiltere ve Diğer taraftan Nev Kro- cağını yazmaktadır. 

oooaoooooaooooooooooooooo •oo 

'talya ha~la~ tat· Zozo öldü l ~ Selanik 7 - Bir müddet 
ten beri hasta bulunan dost 

min edilmemiş 
----------------~~~~~~~~-o halde zecri tedbirleri kal-

dırmak faydasız bir şeydir 
Paris 7 (A.A) - Pöti Pa· ı ~ükiimetinin daha fazla tat-

riziyen gazetesi yazıyor: min edilmek arzu ettiğini ve 
Zecri tedbirlerin kaldırıl· çünkü ezcümle batı teşriki 

ması hakkındaki karar şu mesaisini Almanya ile olan 
meseleyi ortaya koymakta- teşriki mesaisine uydurmak 
dır. Bu karar İtalyanın zecri istediiini söyliyor. 
tedbircilere teşriki mesaıyı Madam Tabnis Ôvr geze· 
kabul etmesi için kifi midir? tesine şu satırları yazıyor: 

Cenevredeki İtalyan maha- Mademki İtalya hali tat-
filleri Romanın Montröye bir min edilmemiştir ve Cenev· 
delege heyeti göndermeği reye dönmek için Cenevre-
lngiltere tarafından Akde- nin artık bir şeye yarama· 
nizde sahili olan memleket· masını şart koşuyor o halde 
lerle akdedilen karşılıklı yar- zecri tedbirleri kaldırmak 
dım anlaşmalarının ibtaline faydasız bir şeydir. 
bağlı bulunduracacığını ihsas Pertinaks da yazdığı bir 
etmektedir. makalede bu işin mes'uliye-

"Maten,, gazetesi, İtalyan tini Baldvine yüklemektedir. 
~~~~~~~~~~-oo~~~~~~~~~~-

Milli takımlar pazar eünü 
İstanbulda karşılaşıyor 

Istanbul 7 - Yugoslav milli takımı, iki maç yapmak 
üzere Cuma günü şehrimize gelecektir. ilk maç Cumartesi 
günü Belgrat • lstanbul muhtelitleri arasındadır. ikinci 
maçı pazar günü TÜRK - YUGOSLAV Milli takımları 
Taksim stadında yapacaklardır. 

Milli takım kadrosu çok kuvvetlidir. İzmirli Hakkı ve 
Sait bu maçta Milli forma giyeceklerdir. 

Çelik ve demir fabrikası 
İstanbul 7 - Kakabükse bir İngiliz mali grubu tarafın· 

fından inşası ve kurulması taahhüt edilen demir ve çehk 
fabrikası yerinde hazırlıklara başlaftmıştır. 

İlk Türk demir ve çelik fabrikası 2,500,000 sterline 
çıkacak ve senede J 50,000 ton demir ve çelik istihsal ede
cektir. 

• 
Garib bir rekor 

Ve çok garib bir 
rekabet! 

Amerikada Reno şehrinde 
talak çok kolay bir iştir. 

Butada yarım saatte bir talak 
kararı almak mümkündür. 
Reno şehri bu suretle bir 
çok seyyahın gelmesini temin 
etmiştir. 

Şimdi, Şikago şehri Reno-
nun bu garib rekoruna re
kabete kalkmıştır. Şikago 
şehri bundan böyle talak 
muameleler!ni Reno şehri 

kadar siir'atle yapacak, bun· 
dan başka da kabahatlı ta
rafa nakdi ceza vermiyecek· 
tir. Ve eğer ayrılmak isti yen 
karı ve kocanın çocuğu yok
sa, ancak iki sene nafaka 
hükmedecektir. 

Bir gazeteye göre Reno 
ıehri talik rekorunu muha-

Bez üzerinde 
f otoiraf 

çekiyorlar 
Leningrat fotoğraf kağıdı 

fabrikası, üzerinde fotoğraf 
basılabilecek ziyaya karşı 
hassas bez imali hususunda
ki tecrübelere muvaffakiyet-
le devam etmektedir. Son 
günlerde bu tecrübeler es
nasında hususi bir mustah
zar ile terbiye edilmiş bir 
ipekli kumaş ve bir keten 
kumaş üzerine ilk defa ola
rak temiz fotoğraflar tesbit 
olunabilmiştir. Fabrikada bu 
iş üzerinde çalışan teknisiye
ler, şimdi, bu usulü tekem
mül ettirmekle meşguldürler. 
.... '"' . ...,... 

faza için bu iarib musabaka 
ve rekabete devaın edecek 
boşanmak için fevkalida 1 
tedbirler ittihaz edecekmiı!. 

Elen artisti Zozo Dalmas 
Selanikte tedavi edilmekte 
olduğu hastahanede ölmüştür. 

Boiazlar 
Konferansı 
- Baştarafı 1 incide -

son Cenevre görüşmeleri esa· 
sında elde edilen anlaşma 
üzerinde müzakereye esas 
olarak kabul etmiştir. 

TÜRK ORDUSUNUN 
KUVVETİ 

Paris 7 (A.A) - Pöti Pa
rizien gazetesi Boğazlar adlı 
baş yazısında Türkiye mem
leketini mükemmelen idare 
eden kuvvetli bir hükumete 
maliktir. 

Müdafaa kıymeti harbde 
denenmiş olan bu memle
ket topraklarına hakimiyetle 
koruma hakkını istiyor. Hem 
en ili şekilde Versayın yı
kılmasına lafla mukabele· 
den sonra Türk talebini red 
detmek güçtür. 

Tan gazetesinin Roma 
muhabiri, Stampanın bir ma 
kalesini bildiriyor. Stampa 
bu makalesinde diyor ki: 

Boğazlar müzakeratı ltal
yaya karşı bir manevradır. 
Diplomatik bir zecri tedbir
dir. Kanunuevvel anlaşma
ları durdukça Montröye iş· 
tirak siyaseten ekalliyette 
ve madun vaziyette kalmaya 
rizadır ki, bunu kabul ede
meyız. 

Roma 7 (A.A) - H tVas 
Ajansından: 

Selahiyettar mahfiller, İtal
yan alehtarı Akdeniz anlaş
maları mer'i kaldığı müd
detçe İtalyanın Montrö kon· 
feransına iştirak etmiyeceğini 
teyid etmektedirler. Bu 
mahfiller İtalyanın Brüksel 
Lokarno konferansında hazır 
bulunmak için henüz bir 
davet almamıştır. Keza bu 
mahfiller İtalyan ulusunun 
zecri tedbi ı lerin kaldırılması 
meselesinde bunların konul
masında olduğu gibi lakayt 
bulunduğunu bildirmekte
dirler. _...,.._. ..... -
Bir doktora 

•• gore 
Yumurtanın faziletleri! 

Doktor Kransova Matiye,. 
yeni bir tedavi usulü bul
muştur, Bu tedavinin adı 
" Yumurta ile tedavi ,, diri 

Doktos Kransova Maliye' 
nin usulüne göre, bundan 
böyle illcı doirudaıı doğruya 

8 Tem•!--

ı zecri tedbirler: Filozofun 
-Baştarafı 1 incide

buna iştirak için İtalya he· 
nüz bir davet almamıştır. 

Londra 7 - Gazeteler 
İngiliz - İtalaan ticari müna
sebatının iadesi için hazır· 
lıkların başladığını bildiriyor
lar. "Daily Mail,, Gal mem· 
leketi kömür madencilerinin 
maden kömürü vermek üzere 
şimdiden İtalyan ithalat mü· 
esseseleriyle temasa geldik
lerini bildiriyor. Kardif va· 
pur şirketleri eyliil ayı sey
rüsefer yollarında Cenevre 
ve Napolide durmağı göz 
Önür.de bulundurmaktadırlar. 
Birçok ithalatçılar da sipa
riş vermek üzere İtalyan 
dlÜesseselerine müracaat et
mişlerdir. 

Paris 7- "Figaro,, gaze
tesine göre zecri tedbirlerin 
kaldırılmasını İtalyanların 
souk karşılamaları bütün 
tazyik tedbirlerini kalkmış 
saymaktan ileri gelmektedir. 
ltalyanlar lngiliz filosunun 
Akdenizde bulunmasını ve 
Akdeniz devletleri (İngiltere 
Fransa, Türkiye, Yugoslavya 
ve Yunanistan) arasında ak· 
dedilmiş olan karşılıklı yar· 
dım anlaşmasını da muharip 
ltalyaya karşı alanmış tazyik 
tedbirleri saymaktadırlar ki 
bunlar bili muhafaza edil
mektedir. 

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

köşesi 
'd "" - Baştarafı 1 incı e ~ 

surette istifade edeol tİI 
sinsi propağandalerıol,;, 
nihayet vermedikleri Y~~ 
larına rücu eyleme ~ 
takdirde bu gibileri ır. fi 
birer halka anlatm::ist. 
tanıtmağa mecbur ola ~ 

Tabii ihtiyacaattaD ~ 
(ekmek, et, yağ, ıüt) ~ 
mevadı belediyelerin ...... 
murakaba altına ahnmall ~ 

ve mefşuş mevat sat•D ·~ 
ve tüccarların hemen 1 ;I 
san'at ve ticaretten mell:ft' 
melerini ve piyaçaya al' 
her hafta ticaret od ~eb 
odan ve esnaftan miire ~ 
belediyelerde tefe.,,,. 
edecek komisyonlar ,_. 
rifetile adilane ve bit•~•. ff 
( nark ) lar vazedilme•f dl' 
bu yüzden şimdiye ;.,, 
istifade edenlerin meY 
çıkarılmasmı isteriz:.. . t0rft 

Umumi Haptenberı bıt _,,,. 
nizam ve intizama ahde,;o 
yan bu işlerin vilaye ,ıa· 
daimi murakabesi altuı• •Jell 
narak ( kartel ) deDI d,I 
birleşme ve uyuşm~l•):ıadl' 
meydan verilmemesı 

dır. ad" 
Hulasa halkımızın sırt;.1,rio 

geçinen bu kabil tüfe~ 1 delıİ 
ve bunların halk üzerıa .,.,; 
tesirlerinin herşeydeD b~riocİ 
izalesini istemek eD 
hak ve vazifemizdir !. 

Şark Filozofuşfl 
Siyasal durum HloAvET ~ 

7 Rak;mıııdi 
Keramet ~~~-

-Baştarafı 1 ncide

hiyeti haiz addedilemezdi. 
Konferansta müzakere edi
lecek çarpışan menfaatler 
barıştırılacak, ve herkesi 
memnun eden fakat her şey· 
den evvel Boğazların ve 
Türkiyeoin emniyetine halel 
verm·eyen bir formül buluna· 
caktı. 

Nitekim Cenevrede İngi
liz, Fransız ve Sovyet mu· 
rahhasları oturub konuştular. 
Çarpışan menfaat ve görüş

leri tetkik ettiler ve gerek 
Türkiyeyi, gerek alikadar 
üç devleti alakadar edecek 
bir formülde ittifak ettiler. 
Bu suretle ortada mesele 
kalmadı. Sovyet gazeteleri
nin arzuları da yerine geti· 
rilmiş oldu. 

Biz ne vesile ile olursa 
olsun Sovyet dostlarımızı gü· 
cendirmek istemeyiz Biz de 
menfaatlerimizi ·ve emni-
yetlerimizi Sovyetler bir-
liğinin menfaat ve emniyet
lerile bir görürüz. Aradaki 
suitefehhümün her (iki 
tarafı da memnun edecek 
bir şekilde halledilmiş olması 
herkesten ziyade bizleri se
vindirmiştir. 

Bir Fransız gaz~te:s~ bit 
at koşularında LıoD 1,..,~ 
gar hamalının 5 milY0derkeO: 
kazandığından bahse., ket'.: 

"Yedi rakamında bı .,el• 1 
met vardır. Bu koşul L-11111 b' , ...... 
rakamı kazanan ır bit bi' 
olmuştur. Beş, iki ve bilet' 
frank ikramiye kaT. oib"' 
ler hep yedi rakaıD 
yetlenen biletllrdir. ~~ 

Beş milyon •frank 6ı,tP 
bilet numarası da ed~ 
dır bu rakamları celDb JVJı 
16 olur ve altı bir ~:.; y~ 
olur. Kazanan atın .' sor.-: 
harftan mürekkepti'· 111,,.;ıamükafatı kazanan b• 111are~ 
da adı yedi barftan Pd•'IJP" 
kep olmak üz~re ~ 
dir Demektedır. ,... 

" ..... 
1. . .k. . hukuk oı 
zmır ı ıncı 

kem esinden: b•flo~ 
lzmirde mezarlık bicİ 1' 

d leble .,-11 sayılı ev e 
1 0 

d• • 
mail aleyhine aç•: oıob~ 
üzerine icra kılan• p,oi' 

oıece J 
keme sonunda ... ;bio"· 

. oıu~ "' 1818 nci maddesı tlik• . 
müddeiyenin muta brioİ ~ 
lunduğunu ve _ ~e eyle~d

. h . 8cız ... P 
pattan iZ arı }'f taJ ,, "" 
olduğundae in.de 1 ı bir kll,il' 

hastaya vermemek lazımdır. deiyeyi beş bıo te•oıiYd,ıt 
Merakla: mehri müeccel di"İOe. de' 
- Bir hastanın ilacını tecevvüç etme g eoı•O * 

teklif olunacak y 111ebl~ kendisinden başka kime _ ı . .. 
1
.. talik•D 0ır 

verilmek mümkündür? Diye nuKU uoe 'lioe "'e fıd 
bir sual sorulacagw ını biliyo· mezburun tabı• ·ı 6S'l -' ·· retı e fP lira vekalet uc fıO'o tiJ: ruz. 

Karileri meraktan kurt.ır
mak üzere hemen haber ve-
relim: 

I 

Doktorun vereceği racete· • 
nin muhteviyatı olan ilaçlar 
sureti hususiyede beslenen 
bir tavuğa verilecektir. Ve .. 
Tavuğun doğuracağı yumurta 
da hastaya verilecektir. 

Doktora göre tavuğa yedi
rilen ilacın bütün hassaları 
yumurtaya, hem de ~n mü
kemmel bir şekilde geçmek· 
tedir. 

ruş mahkeme ınaır• y0Iıl;AD 
deaaleyh f smail~iı·İ5aoİ t,-' 
mesine 19 teŞ . z ft IJ 

k b·ı itır• ,ıef 
tarihinde a 1 adde fi" 

yiz olmak uzeredoı k•''' ... 
fsmailin gıyabın • f4, Ü· •-' 
rilmiş olınak}• 111,b•' ~· 
K. nun madd~ı 1ıJJ11'~ 
tevfikan tao~~oı 111~1':-,t
baroame tebhg

0 
ere ılı b'-

kaim olmak b ııuıı"'"b•' 
gahı meçhul u di"'':..ı..ı
sebile mabkeoı; İf 
ıine talik ed• 

111 

ilin olunur. 


