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itirazımız kabul olmazsa mühim kararlar vereceğiz 

'<ISA VE AÇIK 

,,Batırdık Ve Batıracağız" 
Diyorlar · 

Tokyoda çıkan (Aashi Şenbon) gazetesi Çine başta fogil· 
tlere oldağu halde mütemadiyen silah yetiştiren birçok dev
letlere 'hücum ederek diyor ki : 

"Hu gün politika kiirsüleıiode, matbuat sütunlarında dün
Y• sulbundan, sulh aşkmdan bahseden hükumetlerin foyası 
Clıeydaoa çımışhr. 

Ecnebi bayrağı taşıyan ve yahut sahte sancaklarla doJa
l•n bir çok vapurları tevkif ettikten sonra bitaraf geçinen 
lnilJetlerin yaptıkları silah kaçakçılığını gördükten ve bu 
•ilih ve mühimmatın pek çoğunu da elimize geçirdikten 
ıonra onların sulh severliklerinin nasıl bir komedi olduğunu 
•tıladık. Hele lngilizlerin Çine silah ve her türlü mühimmat 
~e bilhassa tayyare yetiştirmek için gösterdikleri gayret ve 
fıulliyet hayret ve hiddet edilecek dereceyi bulmuştur. 

!@ 

1 İzmir telef on- R D us onan 
ları satın alındı S f 

. -

Ankar 26 {Husu i) İz 

ası e eı 
her Oldu 

Paris, 2!) (Radyo) 
Sovyet Rusyanın, 

Vıladivostoktaki Rus 

donanmasını seferber 
bir hale koyduğu ve 
Uzak Şarka yeni 

tayyareler sevketmeğe 
başladığı söyleniyor. 

Rusy , Viladivos
tokta şüpheli gördü· 

~ü bütün eşhası tev 
kif etme~ te lir. 

-••••••oo••••••----~-----------------~~-----~ 

İşin tuhafı bizimle dost geçinen devlelerin bayrağını taşı· 
Yan, fabrikalarının markaları üzerinde bulunan silahlan da 
gördükten sonra bu dostluklann da mahiyeti meydana çık
llııştır. Elimizde bu delil ve vesikalar bulunduktan sonra si
llb ve mühimmat taşıyan vapurları hangi devlete mensub 
olursa olsunlar, hiç tereddüd etmeden, dün batırdığımız gi
bi bugün de, yarın da batıracağız. 

mir teh fonlarının hü~ ii n<. tç e 
satın alınm~sı mukavelesi 
nafia vekaletinde vekil Ali 
Çctinkaya i'e fzmir mümes
silleri tarafıodan imza edil· 
miştir. 

Tesisat bir milyon iki · yüz 
Başve ilimizin Hükumet işe: 

başladı, fakat. 
Ona göre alakadar hükumetleri eğer vapurları 

ile miirettebatlarmın deniz dalgaları altında gömülmelerini 
istemiyorlarsa şimdiden yeni ve ciddi tedbirler alınması 
liizumunu tavsiye ediyoruz. 

bin liraya ve yirmi mÜ!~avi 

taksitte ödenmek üzere satın 
a'ınınıştır. Tesisatı teslim 
almak üzere Ankaradan 
Posta ve telgraf umum mü· 
dürlüğü muamelat şefi Tev
fikle telefon müdürü Niyazi 
Cumartesi günü lzmire gele
cekler ve Pazartesi gunu 
tesellüm muamelesine başla
yacaklardır. 

mühim beyanatı 
Buda insanca bir tavsiye ve teklif olsun diye bunları 

'Yazıyoruz. Japon gazetesinin bu feryad ve tehdidine ve tu
tulan, batmlau vapurlarda bulunan silih, tayyare ve mühim
llıatın neşredilen kocaman bir listesine bakılırsa Uzak Şark
ta silah kaçakcılığının bayağı yeni bir harb şeklini aldığı 
•nlaşıhyor. Çine mütemadiyen silah ve mühimmat ta~ıyan 
"•purların ticaret maksadı ile mi yoksa siyasi propağanda 
fikri ile ıni oralorA göod~rlldll\leı ı '1c: aı• •'-'- ..a--.- ··• 
bir meseledir •.. 

SIRRI SANLI 

-----------------------------------------
Japonlara karşı 
-----------00-

lngiltere, Amerika ve Rusya 
Hükumetleri Birleşti 

Şanghay, 26 (Radyo) -
Ruslar Japon hududuna tek-

rar yüz bin kişilik bir kuvvet 
daha göndermişlerdir. Ayni 

ıamanda haz1rlaoan 1500 
tayyar~ de Uxak şaı ka hare
ket etmiştir. 

....... 

Nevyotk 26 ( Radyo ) -
Japonların haksız taarruzları 

üzerine logiliz, Rus ve Ame
rika hükumetleri birleşik Ja

pon kuvvetlerine karşı bir 

cephe almışlar ve ihsarat 
ikmal edilmiştir. Japon hü· 

IRTER GÜL iSTER AGLA 

----.. ·~----.----
vı kabul bu

yurdular 
lstanbul 25 (Hususi) -

Sabık Mısır hidivi Abbas 
Hilmi paşa bugün saat on 
altıda Yalovaya gitmiş ve 
orada cumhurreisi Atatürk 
tarafındın kabul edilmiştir. 
• Atatürk Abbas Hilmi pa-
şayı bir saat kadar nezdle
rinde alıkoymuşlardır. 

kiimeti üç büyük hükumetin 
kendi aleyhine birleşmesin· 
den korkmuş ve ltalya ile 
Almanyadan yardım edib 
etmiycceklerini sormuştur. 

=--- =-

Köşe Kapmaca 
d O 1 d l her gün bir mevzu bulub bu kö-

.. 
Allah razı olsun o~uyucuları~ıı. an ... I o kar a B~ mas~~zan (Halkın Sesi Hakkın Sesidir) 

teyib doldudrma(kl tepeyGıüyl orlus~:r b~g· ~:) ~öaşce:i~·~ se;:eaye olacak surette gönderdikleri klüçJük 
Ve azan a s er 'k. ti · · taya atıyor ar ar 
lbektublarla hem gendilerinin ve vatandaşlarının derd ve şı aye erını or 
.. h d b' . ev•u aramak zahmet ve külfetinden kurtarıyorlar. 
... e em e ızı m .. ·ı· d' k' "K"mür buh-

. · k · · d aldığımız bir tezkerede denı ıyor ı ı: o 
işte dün s2bab yıne b1r arımız en d k d çok kari şikayetini geçirdi-

k
.. H f' ti • · kadar çok yazı yaz ınız, o a ar . 

ranı, omur ıya arı ıçın o b. .. d yi aklımın ucundan bile geçır· 

ili'& ki, bir daha bu sof~uğBa tkemas e-~~nhu ı~ı~~~~ı a~~:d:r~o~aşan bu esmer, bu siyah dilbe
lbiyorum. Fakat (Joze ın ey er" gı ı - . .. k _ 

· · kt'. · " · ah kömür fiyatlarının şimdı de koşe apmaca oy 
tin yani herkesin hasrebnı çe ıgı sıy .. " b' lur umidile size şu satırları 

H .. • t ·ı · ter ag· Ja ıutununuza ır mevzu o 
lladığını gorunce ıs er gu ' ıs h ll k I 'bi kömür fiatleri de ağaçtan 

İstanbul 26 (Hususi) -
Başvekilimiz Celal Bayarın 
dün Yalovada matbuat mü· 

messillerini kabul ederek 
memleket işleri etrafmdaki 
beyanatında Türkiye herkesle 

dosttur ve dost knl.nak ar· 
:ıusundadır. Rus hükumeti 
tarafından Rusyadaki koo
soloslu\.larımızın kaldırılması 
arzusunun ızhau; sırf bize 
o:: a'· sus ve Tü ı kiyeyi istih • 
daf eder mahiyette değildir. 
Başka memleketlerin de Rus-

----.•il± =mr-~ 

yadaki konsoloslukları k'aı
dırılacaktır. 

- Balkan memleketlerine 
yapılacak ziyaretin Balkan 
konseyinden sonra belli ola
caktır. 

- Ana vatana Bulğaris
tandan ve Yugoslavyadan 
yeni 800 bin göçmen alına· 

0

l uı Kiye, uuı \,.U " ... -- -

bir memlekettir. Bu sebeble 

müsbet ve makul mali istik· 
raz teklifleri etrafında konu· 
şa bilifrr: buyurmuşlard1r. 

Paris ( Radyo ) - Şutu 

;:;-ile.itim•; ~;;i ~ı~i, t.~ 
kat halk cephesi fırkalar1aa 
muhalif olan bazı gazeteler 

el'an ( Leon Blum ) e hlik~· 
meti teşkil etmesi teklıf 

Asri sinemada edildiğini hazm edemiyerek 
eski Başvekile nasıl olupta 

tiyatro yeniden böyle bir. teklif~e 
Değerli rejisor A. Yekta bulunduğunu teokıt edıp 

ve arkadaşları tarafından bu durmaktadırlar. ---oo---a kşam Asri Sinemanın -xa- } 
rif sahnesinde da. uıbedayi Göçmen er 
reportuvarının en yüksek ve lstanbul 26 (Hususi)-Bul· 
beg· enilmiş piyeslerinden (bir d t ge· garistan an ana va ana 
kavuk devrildi) tarihi kome- lecek göçmenler hakkında 
disi temsil edilecektir. Tiyat- hükfımdimizle Bulgar bükü• 
ro meftunlarına bu müstesna 

. h melı' arasında müzakerelere fırıatı kaybetmemelerinı a-

Rayiştag mec
lisi fevkalade 
toplanıyor 

raretle tavsiye ederiz. yakında başlanacaktır. 
~~~mmı------s:am--Em•~ 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
------------~···· ~----

Her Yerde Avni Nağme . 
· d .. b d le tarı. Gazetemize, yurdun bir çok yerlerın en, mu a e 

· · B"tH bu gazete· kile gelen gazeteleri gözden geçırıyoruz. u un ' ı · l ıüılenen ve lerde de en ziyade hararetle yazı an, ış enen, k 1 
tekrar edilen mevzuun hep hayat pahalılığına arşık dyaplı -

ld - .. .. oruz Bu ar a •t •· ınası Jazımgeleo savaş o ugunu goruy · .. k' k i· 
rımıza yerden göğe kadar hak veriyo~uz. Çun ı ıı mevı 
mi kazancı, maaşı az olan, hele işıiz ve ka.zançsıı. olan ••· 
tandaşlar için pek hain, pek zalim, pek ınsafsız ~lu~o~. 
Geçenlerde bir Yunan gazetesi ucuz ete kavuşma çıa 

. . h t' t' menin yolunu, kolayun 
memleketımızde kasap ayvam ye ış " . - d · \ihiai 

k l d H k'k t halle çocukları ma a e ız arı gı b' 
ara a ım. a ı a en ma d h il ko a ak köşe kapmacaya benzer ır 
ağaca, köşeden köşeye değil, mahalle en ma a .eyeb' n rh ti d k.. ··r 7 buçuk çarşıda 

B
. .. b k unuz sabahleyın ır ma a e e omu ' 

oyun oynıyorlar. ır gun a 1> ors • ' 
1 

h .. t 8• g·u· n olma dan 0 günün akş a-

bulmah, iklimin, toprağımızın bu husustakı musa esız a 
giderecek tedbirler almalıyız, deye bağırıp duru!ordu. d t 

Ya bizim gibi kasap hayvanı bol, sütü bol b1r .y~r e e 
ile peynirin ve daha süt ile yapılan gıda maddel_erının ~·
hahhğıoı görse ne yapacak? O da bizim gibi bagmp, çagı· 

h • b" d' kt 6 buçuga satı ıyor, enuz r e ı ' 
eş buçuga, . ır ırae e d' k b ş nın fiatleri yerlerini değiştirerek beş saat önce çar· 

nunda mahallenın çarşının, ırse a ı . . ? 

d 5 b 
.. t l k"mür 7 buçug· a çıkıveriyor. Buna ne denınız . " 11 a uçuga sa ı an o _. . . 

• · B' .. lemek lazım ia deyecegımız şudur: 
Buna ne deye~egız.kH ır _şeyf' s~~ deöil fakat el'an ihtıkarı ellerinden bırakmağa kıyamı-
- Oyunu oynıyan omur ıya a ' 

yan bazı insafsız kömür (satıcılarıdır. • . . makam varsa o maka mm bu 
Bunların kendiliklerinden insafa gelecegıoı bekli yen bir 

aaf derunca düıüocesine : 

iSTER GÜL iSTER AGLA 

Berlin 26 (Radyo) - Al
man devlet reisi B. Hitler 
Rayiştag meclisini bir şubat
ta fevkalade bir içtimaa da
vet etmiştir. içtima hafi ola· 
cakbr. Bu toplanhya ehem-

rıp sonunda susacak değilmi ? . . .. il ok vatan· 
Fakat hayır, maaşı az, • kazanr.ı aı, ışı, guc .Y • 

daşlar1mız bu babahhktan ıstırab ve ~zab ~ektı~ce bız de 
susmıyaccığız, susmak elimizden gelmıyecekbr. Çunldl 

HALKIN SESi HAKKIN SESIDIR 



Sahife 2 ( Halkın Sul ) 

••BBBB111H1Bmaaıaaaaamaamaall = llMUHACIRLER KAHVESiNDE 
DOnuanın En BOUOk Harb Dahisi a Doktorun laslbatlarl k .• A d - fi . Sen, Şeşye tmasay ın 

T• l k • Gene tansıyon M y d ! V ı ımur en 1 Meselesine dair BrS apar ım • ar mı 
R Eski zamatlara bakınca Be Fitil . ustası ı ... 

Tarihi Tefrika Yazan: H. Türkekaı ıımdi biraz erken denilecek 
~ 110 ..ıaaaa Basmahanede kemer cad· Şevkide. 
____.. - - •a6aa yaşlarda tansiyon yüksekliii · ·ı · · desine doğru biraz gittik- Oyunculardan nargı esını Gece varısı büvük gürültülerle daha fazla görülmektedar El- ten sonra bir kahve var. tokurdatan biri bağırdı 

li YLf üzere olanlarda hatta M .1 • d _ Dı•arıdan gazel yasak .. 

1 1 A 1 d üşterı erın en ıarsonuna ,.. pat lVaD &ilm &r an S0Df8 daha gençlerde bile buna kadar hep Üsküplü ol•n bu Herkesin oyununa karııma 
11k sık tesadüf etmekteyiz. 

A h•• Jd kahvenin kapısını açıyoı um. be .. 
umumı ucum vauı 1 Şübhesiz bunda harbi umu· Bir ses. YaDıma birihtiyar sokuldu. 

Arradeler vızır vızır iıli· du. miden sonra dünyadaki ya- - Büyürün ağam.. - Evlit, fU mektubu 

k 1 d 1 t w Tı'murlenkin tahmin ettigw i ıama ıeraitinin fazla mihnet- Etrafa bir göı gezdiriyo- okur musun bana? 
JOr, a e ıvar arı aı yag· li olmasının. alkol ibtilisınıo 
mara altında paralanıyor, aibi tam on sekizinci gilnü rum. Mobilye namına hepsi - Nerden geliyor? 
b ti kü h.. b' d Si•aı kale.inin umum ku· bazılarında firengi entanının 6 masadan ibaret, oturacak O k er 1 D ucum ıraz a- " dahli ve tesiri çoktur. Bu - s üpten. 
la• tiddetini arttırıyordu. mandanı MalL oç bey Ti mu· bir yer arıyorum. Garson - Sende Oıkilplümusun? 

Timur, sabahtan akıamla· ra bir heyet g~nderdi, mll· meseleye ıazla ehemmiyet elite ocağın yanında kanape· Ibtiyar gilldil. 
ra kadar at üstilnde kalenin dafaa imkinı tamamile bit· vermek lizimdır. Çünkü snf yi göstererek, - Üskllplüyüm ya .. Zaten 
etrafıaı dolaşıyor, kih liğım· tiği için can, mal ve arzla- tansiyon yüksekliği ve onun - Ağam , sen burada burada gördllğün hepsi Üs· 
alırın yanına giderek: naın korunması ıartile ıehril tevlit ettiği fena ikibetler otur. küplüdur. Görmezmiıin? Bu· 

- Gayret evlidlarım, ce- teslime hazır olduğunu bil- dolayııile fikrinden, tecrübe Gösterilen kanapeye otur· rada bir yabancı bile yoktur. 
ııret kabramnnlarım. dirdi. sinden, olgunluğundan tam dum gene garsonun cılız ıe- - Her gün böyle kalaba· 

Diyor, kid mancınıkların Timurlenk, gelen heyete istifade edilecek bir halde si : lık mıdır burası? 
ara'ar;nı girerek bin:at ken- teminat verdi, yalnız beş on kalmaktadır. - Çay mı yapayım ağam. _ Her gün böyledir. Su· 
diıi idare ediyordu. kiti müıt · ına rolmak üzere Milmküa olduğu kadar nor· - Çay, d~dim. raya ayak abımış baıka ye· 

Timurlenk, akıam üzeri kimseye ıararı doknnmıya· mal ve sade bir hayat geçir· Yanımdaki masada kiğıd k 
re gitmnler i. 

çok yorgun bir halde karar· cağını vadetti. Yalnız Erzin· mek. her türlü suiistimalat· oynıyao dört kişinin nazarla- ihtiyar sözllne devam eder· 
aiha dönmüıtü, kendisini can ve Kemah taraflarında tan, fazla dimağ yorgunluk· n bende. Bir merhaba tufa· 
• ken biri bağudı: 
çadırına ath ve bir sedirin yüzlerce köyü yakarak, eha- lanndan saksnmak sigara, al- nıdır alabildiğine ıidiyor. 

- Var mı fitil ustası? ilıerine geliıi güzel uzandı, lisini kıh çtan geçiı en ve ka · kol ve kahveye fazla mün · Karşıdan bir ses 
ı&zlerini kapam1ıtı. Dışarı· zıklara çakan ve Sivasın mü hemik olmamak, çok tuzlu - Ah be, dua et 0 ıeti Ayağa kalk hm gideceğim 
dan bir ıes: d . faaya gt"len ermeni çete- teyler yememek, çok ıu iç· yeke, yoksa mars yapaydım. ıarada ~;ı.~:ya:- ·!;c!u~u ,.,Uu 

- Ulu bakan, içeriye gir- l!rİDin kendiıine teılimiıi mem~k, f .ızla şışma11lamamak lJaba yanımdaki masada ve 
meie buyruk var mı? ileri ıürdü. tansiyon meselesi iç\a illç bir münakaşadar baıladı. - Sen baıka kahvzde 

Timurlenk :doiruldu, ıu . Murahhas heyeti gittikten kadar ve belki ilaçtan daha Açın sana, oyna maça böyle cümbüı bulamazsın, 
emri Yerdi: sonra Timur getirilecek olan müessir tedabiri esasiydendir. begini dedim oynasaydın, biz dedi. 

- Gir. ermeni çetelerinin cezalarını parti çıkardık. - Hakikaten öyle dedim. 
iki biiklüm istihkim ve li· tertip etti ve icabeden emir· - Bende mi be kabahat? Kahve parasını vermek için 

ta• taburları komutanı g•· leri verdi, ertesi gün kafile Faudalı Bilallar : Sende koz varmııtı niye al- garsonu çağardım. 
••al Bekilm içeriye girdi. kafile boyunlarında zincirler. madın ? - Siıin kahve parasını 

- Ne var 0iul?~ elleri iarkalarına bağlanmış Portakal Garson bağırıyor. verdiler, gene buyrun ağam. 
- Lltımlar tamamlandı, dört bin kadar ermeni top- - Daha yavaş yahu, bir Saat 3 olmuı, garsonun 

L-ruk Venr• SeDl0 Z bu aec e k T' h --t--.+. • kig" ad oyn1yacak11n1z, herkesi 
a-.,- • lanara ımurun uzuruna k H ) ki - Ug-urlar olsun demesile 

t 1• Bi rço asta ı ara usandırırsınız. Biraz daha 
a et vere ım. getirildi. dişar.ya çıktım. Doğru mat-

Timurlenk tebe11laıı etti, Timuılenk bu kan dökücü İlaç Olan Bir Meyva yavaı Dimi!.. Deminki parti· baanın yolunu tuttum .. Çoğu 
b d . ı J d' ler kimde kaldı ? ı•r• ıa ceya ı ver ı: heriflere ıu ıöz eri söy e ı: Geçen hafta mevıim mey· fakir pi•" bu ad'""'""'" ilk 

- Ba emri biıı~~-~~~dim - ~;, '" .. " _, ........ "'"·- nullnadi da - portakalın fay- ha oy~n bitmedi. Neden b~: gördük eri bir adama hemen 
Yorulmak ve di lenmek · • · · dalarını anlataca;ız. kadar acele ideyıin 11 kahve ıımarlamaları beni 

•ed.ir bilmiyen ba adam ge· - Maıum •e ıilihsız köy· Portakal vitamini pek bol Kapı açıldı, elinde bir se- mahcub etti.. Yolda giderken 
lülerin mallarını, ırzlarını pe· ı petle b' · d' ı d · b " aaat be ıte liiımcalarıa o an ve bundan dolayı (ııh · ır genç gar ı. on arın aım ..ı u giUer yDzle 

mahıealerine indi, bir Hat riıan ettiğiniz ve ıoyup so· bat meyvası) iımi verilen bir - Haydi taze fındılr, de- daha söylemiş oldukları bir-
,_ .... d f vana çevirdiğiniz yetiımiyor-1 d Ol airmendere fı d k ş k' k t k ı ı · d k - ar te tiı ettikten sonra meyva ır. gun bir porta· • n ı .. ev ı, ço E" er eme ~rı üşUnere 
.ı.,.rıya çıktı, blitiin tuneller muı gibi 0 mazlumların can· kal viicuea çok faydalıdır. vereyim mi fındık? neş'elerinf" h!.ed değil, gıbte 
kaha ve ıağlam tabhlarla !arından ne istediniz, söyle- lçiedeki teker vücudu kuv- - Veresiye verirten alı· ettim ... 
lrllmiiıttl. yiniz alçakl1r, ikan içiciler, vetlendirir. rım. A:J .. b biitiin vataoda;ları 

meh1nlar. H 1 F d k Kale dıvarlarının tem l'eri· Portakal kolayca hazmol· - ava a ıen.. ın ı neş'c v2 şeta:-etten mah um 
.. d 1-J w ı k · · · · • d w · · 'd · h' almadıöın i,.in ye· nilecekıı·n. etmeıı'n •• yır I• arı yag ı a;ı.ıtdara ugu ıçıa mı eyı ıç yorma- • T ... 

- Mademki onları öldür· d H s· ki · ki b · M f ô ateı Yerildi. Mlldlıiı tarra· an besler. a.. ıne erı sa ayan epsı usta a zsuer 
lralerle IAğımlar patladı. meğe karar verdiniı,Qe diye içinde yailı hiç bir madde - -----------

çoluk çocuklarını kazıklara D e kl Gecenin ıükunetini yırbın yoktur. Bu sebeble tiıman· •• 
bu gilrllltülü ıesler yerleri çaktınız, bin bir çeşid aca tatmadan besler. Bundan do· emırspor U• 

çektirerek öldürdünüz, ıiz ı 
ıarstı, temelle.r yerinden oy- ayı zayıflamak için yapılan 

insan deiil misiniz? Bunlara k 

26 ikinci Klnun 

Numanite 
Ne Diyor? 

-
Kominist ("Humanite") ga• 

zetesine göre: Budapeot~ 
konferansıom birin neticeli 
ıudur: İtalya Tuna havzasıaı 
Almanyanın teşebbllsleriae 
açık bıraktığındau Romanı~ 
ihtirasları, her zamandan 11• 

yade Akdeniz istikametinde 
inkişaf etmektedir. Daha do· 
ğrusu faıizın hükumetinin lı· 
panyadaki gayretleri azalma• 
yacak, bil'akis, çoğalacaktır. 
Şimali Afrikada ve Yakı• 
Şarktaki f aıizm entrikaları 
gittikçe kuvvetlenmekted.ir· 
lngiltere hariciyesinin emir• 
lerine paha az tabi bir FraD'" 
ıız hükumeti olsaydı bu bu· 
ıuıta bazı tedbirler almak 
kabil olabilirdi Bunların ba!~ 
lıcalaruıdan biri cllmhuriyet' 
ispanyanın Teruel'de ihraS 
ettiği zaferin istismarıd r. 8d'" 
dapeşte konferansından ba•

1 sıl olacak ikinci muhteme 
netice şudur: Avusturya üze• 
rinde mevcut ltalyan him•• 
yesi sakıt olduğundan Al· 
manya Avusturya muvacehe• 
sinde harekibnde ıerbeıt 
kalmaktadır. 
-----~~ ............ .... 
Ankara orma 
çiftliği mam11 

litı birası 
Mezarlıkba,ı evkaf halli 

ittisalinde 398 numarala dük'" 
kinda Ankara orman çif tliji 
birası ile Bozca ada ıarabı" 
nın en nefisini ıatıyoruılt 
duble bira, on iki buçuk• 
tarap yedi buçuktur, bübre 
ciğer kaıer ve saire gibi m 
zeler de beş kurut gibi uc 
fiyatla satılmaktadır. En e 
plaklarla radyo dinlemek 'f 

temiz içki içmek isteyeni 
mutlaka dükkinımıza teı • 
buyur•uolar Almanvari bllf 
miz ıon derece temizdir. 

Müstecir 1. Koıtak ....................... 
i DOKTOR 
f Salih Sonad 
ı Cild, Saç ve zührevi ba1· 
ı ta•ıklar milbba11ısı 
ı ikinci Beyler sot{ak No. 81 
ı Her gün öğleden sonra ........................ 

· Atatürk 
Büstleri depoziteri old 

UÇAK GiŞESi DEN bet 
boydaki büst heykelleri top• 
tan ve perakende ucuz fiatl• 
tedarik edilebilir. 

Damağa başladı. ürJerde bol bol portakal ye- b d 
Ertesi gün hücumlar lmisli yaparken zerre kadar lfüre· niJir. Portakal müdrirdir,b&b- u•• n e gu•• reş 

ğiniz, vicdanınız sızlamadı k 
ıörülmedik bir şekilde ıık- mı? re ferin iılemesine yardım 
laıtarddı, istihkamlar kuleler eder ve wücuddaki asit üri-

ADRES : l\lezarlak ... 
başı Vakıflar hanı U ... 

bay Mustafa ıerefine Uç de-birer birer yıkıldı, kale be- (Arkası var) kin (bamızı bevil) çıkmasını Cumartesi akıamı saat ye· 
dide Demirspor kulübünde 
yeni Y•pılan minderin resmi 
küşadı münasebetile lzmirin 
kıy111etli güreıçileri ve antre· 
nöril bay Nurinin de iıtiraki 
ile güzel bir gece geçirildi. 

fa "sığol" diyerek antrenö· ~g~iş..._e __ s __ i""'. """""""""'""""'..,,,,,..~ 
rildr. 

denleri paramparça ve delik temin eder. Artirizme karıı 
deılk edildi. Vıvarlar üstün- Ucuz Odun en tesirli ilaçtır. 
de Ye kalelerde kahramanca Meşe, gürgen, ıam ve kes- Tatlı ve olgun portakal 
çarpııan askerler ırhid ol· tane kerestesinden ıobahk müleyyindir. Gilnde ıekiz on 
muı, koca Sivas kalesi met· kırılmış kuru odunlar büyük portakal yenilirse, mide ve 
rak bir bale gelmiı gibiydi, F evzioğlu hanında ucuz fiatle bağırsaklar çok istifade eder, 
iaıaadan eser görülmiyor- satılmaktadır. 4. J bundan dolayı cilt berrakla-

=**** tC***~***'***~***~~*- şır ve güzelleşir. 
tc Elh 1 Portakal suyunu içmek 

am r TeJ genelik kllrü yapmak demek-

1 a 2573• tir. Bunun cildin taravetini 
mu haf aza etmek hususunda 

.. idaresinde Milli Kütüphane sineması M büyük tesiri vardır. Kııın 
BUGON iki muazzam film birden tt portakal, yazın limon ayni 

1 ÇIPLA " f«ydayı temin eder. 
K MELEK ~ Her sabah (bain Marie) 

Franıızça. Baırollerde : 41< de ıııhlmıı bir bardak por-
MARLEN DITRICH • Herbert Marchal - Nelvin Duglaı + ta~al ıuyunu aç karnına iç-

2 AŞIKLAR YOLU H menin vllcuttaki blitDn ra-

= 
hatsızhkları geçirebildiğine 

Fraaıızca Baırollerde : bir çok kimseler kanidir. 
DiK POVEL - Madelen Karol ve Amerikaaın 3 Portakal suyunu bain ma-
komiği Rlrz Kardeıler. ride ısıtmak için bir kap i-

AYRICA: Foks Dünva Havadisleri çinde ıu kaynatmalı, ıonra :,•f..------ portakal ıuyu dolu olan bar· 
Seanılar: 3,lS~JS-7 30-9 da baılar ; daiı bir çeyrek ıaat kadar 
~-..~~~~ ııcak su içine otartmah. Por· 

Güreı salonunun açılması 
kulübün reisi bay Me-hmed 
Alinin rahatsızlığı dolayısile 
ıaJonun kapısına asılan kur
deliyı aotnnör bay Nuri 

kuerek içeriye giıildi. Bir 
çok gllreş meraklıları dahil 
olduğu halde hazıruıııa şeker 
ikram edildikten sonra gu
rup halinde fotoğraf çekile
rek bay Nuri ve bütün gil· 
reşçiler minderin ortasında 
Demirspor idarecilerine, ku
lübe ve ayni zamanda De
mirsporun minderini yapan 
~ .................................................. ... 

takal ıuyu kayn•madan ıı· 
cak ıuda dura dura ııınır. 
Ilık olan bu portokal ıuyu 
lakıatif vazifesini gord&ğü 
için kabız olaD.lara çok fay
dabdır, 

rün işareti üzerine bütün gü· 
Ananevi aüreş sporumuz• 

retçiler hep birlikte kültür verilen ehemmiyet dolayuil• 
fizik hareketine başladılar, istikbalde lzmir için göğUı• 
müteakiben alafranga güreı leri kabartacak dereced• 
gösterileri yapılarak hazıru- kuvvetli ve gürbüz ıüref~ 

yetiıeceğini ümid etmekti 
na heyecanla dakikalar yaşa- olduğumuzdan kendileri•' 
tarak güzel bir gece geçi· muvaffakiyetler d feriz. 

BB B Httmmm 
Q TAYYARE sineması rE~~~rN 
1 BUGON Sinema dünyasının en büyük harikası 
R Marlen Dıetrıch ve Cha• Ies Boyer 
a nin en gllzel temsilleri tamamen renkli 

~ Allahın Bahçeleri 
ı Gilzellik - zarafet - azamet ve aşk macera11 

a AYRıoA Mısır Manzaraları 1 Kahire caddeleri • Bbramlar • İdenkı heykeli, Mıııraa 
fi içtimai ve iktisadi vaziyeti 

8 llô.oeten: Paramont jurnal 

1 Seanılar: Hergiln .3 - S - 7 - 9,15 de Cumarteıi 
11 ve Pazar 1 de baılar 

1 FIATLAR: 30 - 40 - 50 ••• . ... _ 



(Halm•Sal) 

Saylavın katili nasıl yakalandı? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~- .. ····· 

Romana benziyen bir polis lacıası 
'1ert, Hu varda 

Lütfen 
Ve Cesur Bir Adam Oldueunuzu Av. lıyorum 

•• 
Adınızı da Oğrenebilir mivim? .•• 

Onu bu eller öldÜrdü diya bağıTdı 
Geçenlerde Yugoslavyanın 

Jupi kasabası ıaylavı Bog· 
don Milniçiç eırarenğiz bir 
•urette katledilmişti. Bu ci· 
llıyct ahaliyi de polisi de 
hayrette bırakmıştı. Kahve· 
hanelerde ve her hıngi bir 
toplantı yerinde bu faciadan 
bıhsoluyor, konuşanlar kati
lin kendi aralarında bulun
duğuna bile ihtimal veriyor· 
Iırdı. Zabıta paçaları sıvadı, 
h'ı telaş etmeden işe baş
ladı. 

dar bir adamdı. Zaten bu 
gibilerioakibeti böyledir. Ah, 
onu öldüren adamı görsem 
elini öperdim. 

Bunun üzerine Stonislov 
elini çalğıaıya uzatarak : 

- Öyle ise sözünü yerine 
getir, çünki onu öldüren bu 
eJlerdir. Sözlerini iftihar la 
aöyliyor, çalgıcı da bu uzata· 
lan eli öpüyor. Masaya vu· 
ruyor ve bağırıyor: 

- Kahveci iki rakı daha! 

dum: 
- Bunu ne zaman yapa· 

caksınız1? 

O da: Bu gece. Cevabını 
verd! ve kalkarak dolaptan 
silah, ceb ane, bir hançer 
ve üç bomba çıkardı . bana 

teslim etti. G ece saat 2 de 
isi:n babamıo faytonuna at 
ladım. Arabaci ııinc de benim 
emrimde olduğunu teblığ 

· eltim. 

Yola s ıktık Novaçka Brdo 
Sandalyasını katilin sandal· ya yollandık. Oradan ben 

Bu haftanın başında bir yasma yaklaştırarak, elile arabayı ve arabacıyı bir ke-
ıkşam Priştinenin "İki ahret· omuzunu okşiyor. Ve soru- nara çekerek yolun kenatın-
lik,, kahvesine bir yabancı yor: daki tarluın birinde Kuru-
ıynı zamanda bir de genç - E ... , öyle ise sende be- şenoç'dan Stubol köyündeki 

binerek kendi köyüme dön· 
düm. 

Çalğıcı bütün bunları so· 
ğuk kanlılıkla dinledikten 

sonra işini şabidli ısbath gör
mek için, katilden su dök· 

mek Üz?re beş dakikalık bir 
izin aldı. Beş dakika sonra 

bereberinde daha üç kişi 
geldi. Bunları kendi akraba
ları olarak takdim etti. Bir 

iki daha çakıştırdıktan sonra 
bu meraklı hikayeyi akraba· 

lat ınada tekrarlamasına rica 
etti. Sarhoş katil naz falan 

etmeden gene dile geidi. 

•rmonik musikicisi devama ni sevindirecek haber varmış, evine giden saylavın yolunu 
başlamışlardı. söyle hemşerim, söyle baka- ke.:,lİm. O rada avımı sabaha sonra herkes dağıl ıp ev ne 

Bu yabancı dalgın dalgın yım, bu büyük muvaffakiyeti kadar gözledim. Fakat bizim gitti. Fakat çalgıcı Stanislav· 

Olanı biteni bir kere da· 
ha anlath Gece yarısıodan 

düşünüyor, vakıt vakıt rakı nasıl elde ettin. kurban gelmedi. Günü ara- dan etresi akşam için yine 
İçmekte devam ediyordu. Bu koltuldamadan hoşla· bacı ile beraber arabanın randevü aldı. Tekrar akra-

Birjkaç gece evvel yabancı nan katil vakayı şu yolda içinde ormanlar arasında balarl katil: diye prezente 
kahveye oldukça sarhoş ge· anlatıyor: geçirdik. Akşam olunca ge- ettiği kimseleri beraberinde 
liyor, armonikçlyi yanıua ça· Hemşerim, Trnovıç tupu- ne dilenci elbiselerini giydim. getirdi. ilk kadehler içilirken 
iırarak birkaç parça harp nun milyon ..! ri, Govezdeni Babamın verdiği iki takım şu meraklı vak'anın tekrarını 
havaaı çaldırıyor. Bundan tanırmııın d~ğilmi? yeni elbiseleri arabada çanta rica ettiler. 
ıonra içkiyi armonikçi ile - Onu kim tanımaz. içinde bır •. ktım, yolun kena- Polis hafibesinden başka 
birlikte başlıyorlar. rındaki pusuva geldim. Cnk • . • . • . • - Evet ben bu işi o ada- b b 

Kahvedeki ba,.ka müşte- geçmedi ıaylavın ara asının nu daha ilk kadehlerle era-
... mın hatırı için yaptım. Çün· b b 

riler her ne vakıt çalgıcıyı · gürültüsü işidildi. Eakal en ber söyletmesi ilerde sar oş · ki ayni zamanda o benım 

26 Ikiad Ki•• 

Hasan Basri Şenbiçer 

Şerikı Mehmed Gülaylar 
Hazır ve ısmarlama elbise fabrikası 

Bay ve Bayanlar şık elbise diktir· 
mek isterseniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meh· 
med Gülaylar tabrikasına koşunuz. 
So,.:ls k~ ve AJber Barob kuroaşların 
dan iki provalı kumaş V'! di kiş 22 
lira Asım Riza biraderlerinin Halka
pınar çulaki bir provalı takım 13 lira 
Nezaket iki provalı 15 lira İskoç yün 
iş 21 lira iki provalı Sayın müşte r i-
lerimin bu fırsatı kaç1rmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRESE DIKKA T: lımir satış iubesi Alipaşa caddeıi •ar 
raflar karşısı yalnıı 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası. 

fij~~~~~~ıı~~ 

~ lzmir Yün Mensucatı 
1 Türk A. Sirketinin 

~ Halkapınar Kumaş Fabrikasının 1 Mevsim dolayısiyle yeni· çıkardığı kuma,lar: 

i Sa~lam Zarif Ve Ucuzdur 
~ Sat1ş yerleri 
fiJ Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş ... 

1 ~ Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oilu 
el~~~~~:~~~~~ 

öksürüğün 
Mezlenin, Bronşitia biricik ilicı 

•henk için davet ediyorlarsa isim babamdır. bu işi tarla içinden yapamı- luk haliyle bir şeyler söyle· 
da ne calmcı \te ne de ya· k yacagv ımı anlayınca yolun rnı"' olmalıyım, diye mahke- ' 6

" - Ya ... , yavaş yavaş a • d " h k t • Belir 
hanci mü,.teri buna kulak kenarına ç•ktım ve çömel im. me huzurunda kendini kur· Her eczanede bulunur. Hem ucuz em ço eaır • -. raba bile çıkacağımızı zan b 
Vermiyorlar, hem tek tek ederim. Ne, sen devam et! Araba yanımdan geçince ar· tarmağa çalışması maksadına M. Deoo s. Ferid F,czacı Bfl 
atıyorlar, hem de baştan başa kadan üç el ıillh attım. 

- Evet , saylav Milinçiçin mebni idi. •d• ba.ıetli bir muhabbete devam 1. ı· b . f ilk ateş mebusun kafası HattaA ı'kinci kadehlerin sı·fa Eczanesi ır ediyorlardı Bogdan ıo Kati ı enım, a· na eaabet etmiş, hemen ken- k ı 
· kat bu sir aramızda kalsın. bo,.altılmasına meydan a - ~as:S!!l;sı a .... ••••••o .. ·•• ... ••-.ıı•M•~••••.,•~•Nll• Oturulduğu bu zamanda dini arabadan yol üstilne .. ll!?T"5i!!!'_._!!EZ!!aE'S!I '.. '-'!I d ı 

Aksi halde ben de Govezden d madan verilen işaret üzerine 1 KORDON YÜKSEL oe ı ı HükümetlKartı•ıD • çalgıcı yabancıya sormuştu: de perişan oluruz. Bir kaç attı. Ben pusudan kaçma ım. b d d duran iki KAB, ADAYI .•. TERZi i 
- Mert, huvarda, cesur kurbanımın arabasını idare ka ve ışarısın a 1 

bir adam olduğunuzu anlı- gün evvel ben kendi köyüm· eden uşağı indi, efendisinin jandarma içariye girdi, katili 

1 
işte bütün lzmirin kapıştığı 00 iMehmed Zeki\ 

f d d de iken isim babamdan bir · · dil k ı b t d m 
yorum. Lüt en a mızı a cesedini arabasının içine attı. alıp götiır · nefis Ra ı ar un ar ı~ : ................. ••••••" 

b 1• . ? mektup aldım. Alelacele ---•• -we • a::~llEl8i!J e:am-••-.. - ... -~ .. 6ğrene i ırmiyım bu"yük bir ıür'atla köye doğ· -~ __.. 
Ad S · l d il Trnovaça gittim. Onun evine • -- f M t b 

- ım tooıs ov e a- ru g'ıtti, mebus kendini ara- ou•• nyaDID en 1 Birinci Sını u a a11ıı 
k b F saat 11 - 12 de vardım. Go- • Al• 

lindir. jupi asa asının rn- badan attıg· ı ve yere yattığı 

1 
Dr. Demır 1 

vezden daveti üzerine gel- •• k k b• 
areska nahiyesindenim. d'V' • H ı d' zaman bırag·ı çekerek yürü- yu se ınası KAMÇIO•.;;.LU 

Y 1 d k k. b ıgımı soy e ım. T _ 

- a eme ı emşe- mek istedim. Fıkat kendisi- k k b' l 
riyiz. Ben de oralıyım adıma O da bana şunları dedi: Düny anın en yü se ına- 1 Cilt ve Tenasül hastalık arı ve 
Vtadisla Koçinaç derler. "Bana bak, saylav Milniaç nin kafasından vur;lduğ~u, sı Amerikada Nevyork şeh- elektrik tedaYİSİ 

k h . paıtı'sı' bı'r kaç guwndenberi 2g· ımdan burnun an an :ndedir ve 108 katlıdır. Bu l 55 T 1 f 1.1..a79 Bunun üzerine i i em~erı k r 
1 

S k • No · e e on · .;J"W 

k b. b'l geldiö-ini, ses bile çı arama · b' · . . dog" ru da 12 lzanir - Birinci bey er o agı _,.,;.Sws2iCili!mm·m __ _ birer, birer daha, birer daha •zdı, artı ızı ovaya ı e • ld k ınanın ıçıne ----~liiBW'~M:Mı~ 
1 Çıkarmaz oldular. Bu da şef- dığını görünce ö üğüne a- katı oldug· una göre bina ha-1 • 

içerler ve samimi dost o ur· 1 h' t RJ JŞJK 91111ft 
lerinin saylav olmasındandır. naat getirdim, yanız ızme • kı'katte 120 katlıdır. . aaaau. Dr. f A ff )t lar. Çalğıcı bir aralık sözü k ld d v ~~~w 

maktul meb'usa naklediyor Seni, onu öldürmek için ça· çisinin onu a ır ıgıoı se· Bundan 30 sene evvel dün· .. 1 . M 1 k t~ Hastanesi Rontken Mütebauıaa • 
• g" ırdım. Bilirsin ki sen bu yir etmekle iktifa! ettim. k k k ti ekoru [;] zmır em e e • 

ve diyor ki : Derhal kendi arabamıza koş - yada yü se a ı ev r RONTKEN VE 
H · b i•ien dolayı hapise bile gir- N k h 'nde idi E hr 

- emıerım, o me ,usnn .. tum ve Govezden in evine gene evyor şe rı il • •k t d •ı • yapl 
katlinin ıebebi birtürlü anla· sen ben ıeni orada bey gibi gilli.n. Orada yedim, içtim, ve bu en yüksek <V tam 12 a Elektırı e avı erı 2542 1 
tılmadı. Maamafih allab ya· yaşatırım. " harçlık aldım yine arabasına katl ı idi. E ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 
pacağını bilir, oldukca gad· Ben başımı kaldırarak sor- R 

-----------------------.·~~~-=-~~'&'~~.~~~aaıw~~ ESE~ttrtlBiiımt{masamEES&-D ..:..~~ ............. ~ ... ---- ~~ s! ... ~~?:ı~u,~.~~!rat eposu (~) Elbise ve Manto !1 ll~E.!fli.'11HI~ 
::m::.!·::~:~~1e•;i.~:;.~~~~ i1 Meraklılarına MüldB !! ~-
PARTA'oın meşhur Salebi ffiZabitan, Baylar ve Bayanlar •! 9 •• 
zarif kutular·A t• marka ku- ı•lEo mü,.külpeıeat müşterileri memnun . ! FAZIL E YLUL da, garantili r 1 maş ve •l .. :y 

maranğoz boyaları, her cins asit f~eden bu firmayı unutmayı?ız , ~ ' t 
karpit, gomlak ve · digv er maran· rf Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahım . t GÜLER YÜZ BAHARAT DEPOSU 

~ d · idler Ten:ı- t k 1 b tatla gaz çeşitleri, dünyaca tanınmış [+] Karakaş) bukere yeni mağaza a zen gın çeş . · k :A Alış verişte, müşteriyi daima güler yüzle arıı ayı 
[+] hanemizde bay ve bayanlar için ıon moda zarıf. ye şı [~· H C a depo '"' k Z bıtao ve trJ dil ile uğurlar. 8580 e z ~·-' manto, rob, tayyor, etek, büluz. ~e tova ar a +l GÜLERYÜZ BAHARAT DEPOSU • 

ıunun her cies kolonya, losyon- ~ı sivil elbise ve kaputları imal edılır. +l Yedi yaşından yetmiş yaşına kada~ he~ mllıte!ıye (Allf-
ları ve çok %engin tuvalet eşya· :~ Muamelem peşin ve taksitledir. .. A . . ~ . t . tmesin) her vakit güleryuz gostermege. tatil dil 
11 ile gazoz özleriSve özlü unları fı· Bu sözlerin doğruluj'unu anlamak için -bir tecrube kafıdır.

1
:ı verıı e sın e T 

d. ı rı devlet ... 01. KKAT: Yenı· ll.fağaza Odunpazarı No. 12... kullanmağa vazife bı ır. Radyolin, .Kozmin, Datnoı ve Kohinor ış macun a ' . :y u :y T DEPOSU 
kl·n·ını', beyaz yu .. nlü ve ı·pekli kuma,.ları yıkamak ve tem. ızle· t TELEFON 3276 1 GÜLERYÜZ BAHARA •• 

... 1 'il. • : ! Ahı veriı devam ettiği milddetce müftcnnıa mek için FEVA markalı Alman ıabun tozu Ave emsalı. :.. :y d' 
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Hayvanat 
Bahç~si~ 

Kültürparktaki hayvanat 
bahçHinin zenginleştirilmesi 
için çahıtınhyor. 

. . •. . ·.:-;.a, .. . ~ . {, . . t • 

1 

Konsey bugün toplanacak
1 

Kahire hayvanat bahçe· 
sinden üç cinı maymun ve 
6 cins papağan getirtilecek· 
tir. Bütün kaza ve nahiyeler 
belediyelerine gönderilen bir 
mektupta belediye hayvanat 
bahçesi için her türlü hayvan 
getirenlere mükafat verile
ceği bildirilmiştir. Kuşla!' 

için hususi kafesler hazırla· 
hlmaktadır. 

Boz3rakada 
Define 

Bozyakada boş bir arsada 
define mevcut olduğu ıehri· 
mi7. Milli Emlak müdürlüğü· 
ne ihbar edilmiştir. Araştır
malara bugün başlanacaktır. 

kabul olmazsa mühim kararlar itirazımız 
vermek mecburi yetinde kalacağız 

lstanbul 26 (Hususi) - Hatay davamız hakkında bugün milletler cemiyeti konseyinin 
toplantısında görüşülecek ve Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Aras tezimizi müdafaa ede
cektir. Makul itirazımız kabul olunmaua hükumetimiz mühim kararlar vermek mecburiye

tinde kılacaktır. 

Yahudileri Habeşistan da Kabul Etmedi 
Bükreş 26 (Radyo) - Romen Yahudilerini biç bir yer kabul etmediğinden Habeşıstanda 

ltalyanın himayeıiode bir hükumet kurmak için mür caat etmişlerse de ltalya bu talebi 
reddetmiştir. Yahudiler Amerika reisicumhuru Ruzvelte müracaat edecekleri söyleniyor. 

·Martta kanlı muharebe 
Paris 26 (Radyo) - Salamankaya yapılan son taarruzdan son?'a katliam tekrar başlamış

tır. Havaların çok soğuk ve karlı olması dolayısile boğuşmalar azalmıştır. Martta büyük bir 

kanlı muharebe bekleniyor. 

Leningrad tahkim edilivor 

26 lklaci Kla 

BiR ÖÖRETMENI 
ÇEKTiKLEE 

- lNKILAB ROMANI -
Yozan : SıRRI SANLI -Asım ismet KD 

- 12 -

Hayatta kafa ve gönül dengi bir ülkü 
tağına, bir genç kızın sevgisine malik olar 
genç en korkunç fırtınaları, en müdhiş tı 
keleri savabilir .. 

- Çünki öyle dakikalar 
oluyor, öyle hiddet ve isyan 
fırbnaları geçirdiğimi anlar 
oluyorki, hemen buradan fi
rar edip yollarda deliler gi
bi koımak ve ıenin hakkın
da tahkikat yapacak amiri
ne bu iğrenç, bu hiyanet ve 
cinayet vesikası olan mektu · 
bu göstererek. 

- işte en alçakça iftira· 
larla bir gencin istikbalini 
mahvetmeğe karar veren o 
kibar bayan marifeti, deye 
bağırmak istiyorum. 

- O kadar sinirlenme, 
dünyada herşey düzelir, yeni 
neslin çocukları öyle kolay 
kolay ümidsizliğe düşmeme
lidirler. Beni şimdilik düş-

kendini kurtarabilir. 
şükür bu felaketimde 
ürküten geçinme ko 
değildir, benim acıdığı 
nim yüreğimi yarahyan 

leğimdir. Bu mesleğe 
bir insan değilmişim 
uzaklaştmlmaklığımdır. 

Genç kız Ulusun b 
lerine karşı şu cevabı 

- Senin, hayatımd 
ha kıymetli olan bu il 
rına nasıl teşekkür e 
mi bilemiyorum. Yal 
sözüne ilişmek istiyor 

- Hangi sözüme ? 
- Sevdiğin ve onu 

P şamezarlığı 
Paşamezarhğının genişle· 

tilmesine, modern bir hale 
ıokulmasına ve ağaçlandml
masına b'!lediyece karar ve· 
rilmittir, 

londra, 26 (Radyo) - S ovye t hüküıneli Leningradı büyük bir bahri müstahkem mevki tüğüm bu ~a ·anhk yolda 
haline sokğama karar vermiştir. Bu şehirdeki ecnebi konsoloslukların feshini ve ecnebi kaybolmamak için bana yo· 

fından se'fildiğini zann 
genç k zdan bab,edi 
onun tarafınd ı n sevil 
emin değilmisin ki 
böyle bir zan ve fÜ 

bahs ~tmek lüzumun 
~ettin ? 

vapurların mürettebatının k :ır aya çıkmalarında büyük tahdidat yapılmıştır. lumu ve hedefimi gösterecek 

Asiler bir şey yapa madılarıt:~~.~~~;~.~~~;;;~iiy;;~~;;~_ - Belki bunda bir 
Lk et ~ im, fakat bir Belediye reisi Dr. 8. Beh

çet Uz, dün belediye mühen
diılerile birlikte mezarlığa 
siderek tetkikat yapmıştır. 
Civardaki araziden bir kısmı 
iıtimlik edilecektir. 

Paristen alınan haberlere göre lspanyo · asilerinin Teruel askeri mevkii elde etmek için ğini fikir ortağı, ülkü ortağı, tam 
yaptıkları bütün fedakirhklara verdilderi bütün zayiata rağmen en küçük bir muvaff akiyet minasiyle kafa ve gönül 

ıevildiğini kendi 
itiraf etmesi bana 

elde edememişler ve telefatlarının intikamını almak içiu tayyarelerle cephe gerisi silahsız dengi bir gene kız bulunan garib görüoen bir çal 
kendi kendine beğen 'fe masum çoluk çocuk üztrine bombalar atmışlardır. bir genç öğretmen, dağ gibi 
sini vermiştir ... 

Tayin 
••oo•• dalğalarla kıyametler koparan 

Kaf andaris de. Seferihisar Alayına Merasim- en kor_k_u
0
_ç _fır_tı_0a_1a_rd_an_d:.00··----~ 

~uruıau · le Sancak ·Verildi 
(Arkası 

iz.mil!.. ltfı.tJM ı-a~İı:s '}llhn= 
rllk memurluğ'una tayin edil· 
mittir. 

lkramive 
Veriliyor 

Çok çocuklu ailelerden 
olup ikramiye muameleleri 
ikmal edilen yedi ailenin ik
ramiye muameleleri Sıhhat 
Vekiletince ikmal edilerek 

ikramiye emirleri vilayete 
relmiıtir. Bunlar Burnovada 
Bn. Şerife Fatma, Karanti-

nada Ba. Baise Tepecikte 
Bn. Nadire, Şehitlerde Bn, 

lstanbul, 25 (Hususi) -
Zante adasına nefyedilen es· 
ki Yunan parti liderleri ara· 
sında, cumhuriyetperver par· 
tisinin lideri B. Kafandaris 
de bulunmaktadır. ........ . ...... . 
Yunanistanda 
idam yerine 

kurşun 

Seferihisar 26 (Hususi) - Büyük Başbuğ Atatürk namına 
Ordu Müfettişi Orgeneral izzettin Çahşf ar kahraman alayı
mıza sancak vermiştir. Sancak merasiminde Vali B. Fazlı 
Güleç ve Generallerimiz hazır bulunmuıtur. Sancak bayra
mına binlerce halk ve köylülerimiz iştirak etmiştir. 

Habeş 
Kraliçesi 

0000-----------------
Kubiliv 
Teuesi 

AiJadı Haber aldığımıza göre vi· 
liyet Menemendeki Kubilay 

Bugünlerde Nobel sulh abidesinin bulunduğu tepeyi 
mükafatına namıed gösteri- kimilen çam ağaçlarile teş· 
len sabık Habeş kralının ka· çire ve burasını bir mesire 
rısı Londra havasile imtizaç yeri haline g·etirmiye karar 
edemediğinden Kudüse git- vermiştir. Bu hususta hazır-
miştir. Orada bir manastıra Jıklar yapılıyor. 

Mu 
•. ftu··ıer t;c·:,ı~;.~:.~.d·k::~:"~;~ Tüklüğü tahkir 

muvaffak olan zavallı krali · 

Hakkında çe, kocası kendisini öpünce, davası 

Ayşe Karaburunda Bn. Mü· 
niredir. ikramiyeleri bu haf· 
tı içinde verilecektir. 

Atina 25 (Hususi)-Yuna· 
nistanda idam usulü değiş
miştir. idam kararları kesbi 
katiyet ettikten sonra mah· 
kum af için bir istida vere· 
cek ve iki ay beklenecek bu 
müddet zarfında cevab gel· 
mezse idam yerine kurşuna 
dizilecektir. Yunanistanda 
badema asmak usulü kaldı· 

artık dayanamamış ve hün· Türklüğü tahkir etmekle 
Bazı mahallerde 65 yaşını ---·~ g_ür hüngür ağlamıştır. suçlu amele Hasan hakkında 

ikmaı eden mliftüıerin teka- y_ eni 80 .. kreş --·~ ikinci sorg hakimliğince ya-
ode sevkedilmeıeri ıazımgel- Ceza Görenler pılmakta olan tahkikat sona 
dij'inden bahisle maaşlarının e)çimı•z ermiş, maznunun Ağırceze 
Yerilmediği anlaşılmıştır. Belediye talimatnamesine mahkemesine ıevkien karar 

Maliye Vekiletinden vili- İstanbul 25 (Hususi)- U. aykırı olarak hareket eden verilmiştir. 
Yete ı b. t · d 1683 luslar sosyetesi nezdinde da- beş helvaci, üç berber, yedi 

2e en ., amım e V. U. Mecıı·sı· numaralı :ıskeri ve mülki imi murahbasımız B. c~mal arabacı, beş şoför, yerlere 
tekaüd kanunun 3 üncü mad· Hüsnü Brüksel elçiliğine ta- tüküren 48 kişi, sinemalarda Vilayet umum meclisi dün 
deainin mülki memurlara yin edilmiştir. sigara içen üç kişi belediyece öğleden sonra Vali Fazlı 
aid kısmının (A) f. krasında •••••••• ın........ tecziye edilmişlerdir. güleçin riyasetinde toplan-

rılmıştır. 

Surivenin yeni konsoloslu 
Şam, 25 (A.A) - Fransa - Suriye muahedesi abki 

cibince :Sunye hükumeti Kahire Bağdat ve Ankara~ 
soloslar tayin eylemiştir. 

eo0000000000ooooooaooooooooooooooıooc>Od 

Son Telgrafların Hulisas ····Han kova Ru~ sefarethanesinde yangın çıkmış ve 
hane tamamen yanmıştır. Yangının sebebi anlaşılma 
~ Makedonyada ansızın havalar değişmiş ve şidd 

soğu~' başlamıştır. 
~ Dün gece yarısından so-ıra sa:ıt 2 1 S de 

şiddetli bir hareketi arz olınuştur. . 
§ Borsanın imarına hükumetimiz bir milyon lira ı 

cektir ve Marmara havzası büyük turist hareketleri 
ne olacaktır. 

§ ltalya Yunanistandan büyük mıktarda zeytinyağ 
ğa karar vermiştir. 

§ Mısır hükumetinin vergileri azaltmağa karar 
halkı çok sevindirmiştir. 

§ Habeıistanın ilhakı meselesinde elin birçok lngi 
lomatlarının muhalefette bulunması Romayı fena ha 
cendirmektedir. 

§ ltalya Brezilya hava yolunu tesis etmek üzere 
lioinin oğlu ile giden üç Italyan tayyaresinin Dakar 
masından bahseden bazı Amerikan gauteleri b 
seferlerindende ltalyanın siyasi istifadeler temin 
çalışacağı yazmaktadırlar. 

§ Baron Sonovanın Japon ayan meclisinde lngilteı 
milletlerini tahkir etmekte ve onların haklarını tanuı 
ta ısrar ederse sonunda ziyan edecek gene kendisid 
halde lngilterenio menfaatini düşünecek biz değiliz. 

1 Hem A • f-
Sinema ASRJ SiNEMADA Ti . 

65 Sı•ngapurda Belediyenin diktiği ag-aç· mıştır. Eski zabıt okunduk· 
yaıını bitirenlerin te· ı d 26 tk· · K ç 

k 
-d k ar an birni kırdığı anlaşılan tan sonra encümenlerden ge· ıncı inun arşambadan itibaren tiyatrc 

au e sev edilecekleri gös-
rilmekte ise de hususi ahki· Manevra bir şahıs mahkemeye veril- len evrak müzakere ve intaç Rejisör A. Bekna ve arkadaşlarının 18 kişilik temsil 
mı ihtiva etmekte olan 

141 
miştir. edilmiştir. ilk temsil Musahjb zade Bay Celil'in eseri 

Londra 26 (Radyo) - Bir 
ıayıh kanunun birinci madde- kaç gün sonra Singapurda İstanbul Bir Kavuk Devrildi 

ıinde (Müftülerin iftaya mukte- yapılacak olan büyük ma- Kuru odun 
clir olmıyacak derecede alil k •• •• Tarihi komedi 3 perde 

nevralara 27 harp gemısı Kuzu oğlu hanında satılan OmOr OrU Ayrıca sinemada iki film birden 
Ye mariz bulundukları fen- 100 tayyare ve 10 bin kişi kuru çam odununu alanlar f 
aen sabit olmadıkça veyahpt . k d stanbuldan Yenifoça lima- Dünyanın en K•t J J k 

ıştiri e ecektir. Bu manev· bu odunun çok dayanmasın- 1 k 1 h 1 &re er Ç8 8F arzularile tekaütlüklerini ta- nma ge me te o an lstanbul meş ur tenörü • 
ralardan maksat büyük in- dan ötürü memnuniyetlerini k"" - h'l 15 d k k 

lep etmedikçe, yaş temdidi· giliz deniz üssünde istih- göstermekte ve oduna ihti- romor oru, sa ı e a i a \' e GECE BASI\ 1 NI 
ne tibi olamaz ve tekaüde k 1 k uzakta karaya oturmuştur. 

im arın mu avemetini an- yacı olanlar, bu odunu tav- Romorkör zararsız olarak Aynca: Paramun jurnal ve Miki 
ıevkedilemezler.) Denilmi•tir. lamaktır · ~~~~~~~~~~y~~~~~~~~~~~··~~~-~~y•e~et•m•e•k•t•e•d•ir•le~r~·~~~~~;k;u;rt;a;r:ıl:m:ış;t:ır~.~~~••~~1~~~~~~~ Tiyatro saat 2~30 da başlar 
ZENGiN OLMAK • c.ft,.alı-lran.u. ftAı:.a wna.L..-.: "••••••-.1-


