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~a-r_b_a_k_i_tm._e_m_e_k_i.;...çı_·n __ B_a_vyera' ya 
anya da müstem- ı 

kacmışlardır 
' 

leke İstiyor 
....._, ......... .. 

etli lnıanya za-· 
et-{Uret içinde 
~l\'ranamaz ... - ' 

r Jl!I ?s~enıı:keıeri mizi 
ıst.yecemiz gün 

gelecektir 

B. GÔBELS 

le bJayı. ~ir feliketc sü· 
lllelc ıatidadını gösteren 

';·Habe9 harbı batladığı 
. ~llbcri Almanya biç 

• ırıı k 
çı armıy~r, bu vazi-

' ıe.,· . 
1 ~ ırcı kahyordu. Son 
erde btittln Avrupa dev

tı i - .. 
İrd' foıleraoı Almanyaya 
ru ılcr. Çünkü Almanya 

.~•da bir tehlike tetkil 
ete baıladı. Alman pro· 
•tıd 

a le • nazın G&bels on 
n ı,~~~. Hitlercinin önünde 
e latı fi nutukta bilhassa 

.. a6ylemittir: 
...... B· 
1116 •ı fakir bir millehz, 

id lteınlckemiz, ne de 
aı 

. F llladdeler kaynağımız 
1 ll •icat, diğer milletlere 

i ele 
16Y_l~nıeJiyiz ki, müı-

'ye t~zı11 geri verilmesini 
1 cti'iıniz saat bir gün 
eceler i . ır. Biltün düya var 
İtçlltdc yilzerken bizim 
•lclllta:nleket haJ nde ya

iild~ devamımız doğru 
ır, 

tlcaıa . 
rının, bız.den aldık-

kt~ilıtenılekelere ihtiyacı 
·10 r, Biz bitaraf kalmak 

ruı. Fakat İtalya gibi 
tniU ti idi&.- .c n yaıamazı yazım 
••nı d· 1 D ırı b "" . ~'? ıyoruz. ün· 

.._ u gıbı talepleri hoş 

k~-~.i doğru deiildir. 
takt ar gtın bomba ateş 

ır. 

o-....~ 

n iki Adada 

~Yan hazır
~t:!arı artmış 
Ya1a1a; Eıtiya gazeteai, 

lteri la n on iki Adadaki 
S-IQa!IK_•zırlıldan artbjını 

clır. 

ltalyanlar ilerliyor 
~~~~--~~--~-·· -----~----~~-----

Ra~ Desta ordusu da~lık ve sarp y~rlere doğru 
kaçıyor. Habeşlere ln2ilizlerin filen yar.dımı 

- OO••~ - ------
iTAL ~AN GAZETELERİNiN NEŞRİYATI 
lstanbul (Özel ) - Ras Berberada bulunduğuna leri üzerınde uçarak Habeş· 

Deste ile G~neral Grasyaoi dair olan haberleri mev- lere bu kıtaatı hareketi hak-
arasında yapılan büyük harp· u.ubah sederek İngilizle· kında malumat verdiğini ya:z:-
lanbert Ras Deste hükumet rın H •• beş lere yaptığı yar- maktadır. 
merkezile henüz muhabere dımm umumi bir mahiyet Bu gazete fngilterenin bu 
edebilmiştir. aldığını ve esasP-n sorı Gra· hareketinin milletler cemiye-

Ras 0l"ste bu harpte ka- ziani taarrur:undaki f ngiliz ı ti Pilktma uyğun olup olrna-

: Şarbay Behcet Uz neşriyab
mıza cevab veriyor 
--~---------0000----~~-----

( ( Birçok fedaktırlıldarla yaptığımız parkları-
ı nız tahrib edilmemelidir» 

Evvelki günkü uüsham ız· : muamelede iddia ec:lilditi si· 
da ( Halkan Sesin Hakkın bi halka h6rmetsizliti taum-
Sesidir ) sütununda bir va
tandaşın mektubunu neşret

miştik. Bu hususta dün be
lediye reisi Doktor Behçet 
Uz'dan aldı~ımız mektubu 
aynen aşağıya yazıyeruz : 

rargihını Allatanın cenubi tayyarelerinin ltalyan kuvvet- dığını soruyor. 
tarkisine çektiğini, zira im- .......................... •••••• .......... •••••••• .. •• 

p•r•torun emri veçhiıe harbi Kral Jorı·'un Cenaze Töreni 

" Bu günkü sayınızda ( be · 
lediye memur ları halLa hür· 
met etmesini bilmelidir ) baş· 
lığı altında çıkad yazıya kar
şılıktır : 

daima cİaklık yerlerde yap- - -- - _ - -------

=~f~:r. tercih ettiğini bildir- l..Jer 'tarafıtan he-
lfalyan kaynaklarından ge- n ~ 

len radyo haberlerine göre 1 

ltalyan ıüarileri tanklarla tl • t • k • 
beraber Kenya önünde Ha- ye er ış ıra ettı 

, beş siperlerine hücum etmit· · 
lerdir. =------------
d~:=~~er ~~::~~:!~:!:.m~ Törene İsveç, Norveç, Dani-
mukavemet edememişler ve k 8 ) •k k IJ 

Şikayet tetkik ettirildi. 
Cadde, sokak ve parklarda 
başı boş hayvan gezmesi ya· 
saktır. Etrefin bu yasağa 
aykırı olarak başı boş 
gezdirdiği geçilerinden biri
si Eşrefpaşada yeni yapılan 
parktaki çam fidanlarını yer
ken görülerek zabıta me
murları tarafından keçi mın
takaya götürülmek istenmit 
ise de sahibi Eşrefin filen 

8. BEHCET UZ 
mun eden bir harekette M
lunulmadığı ve keçi ıalaibiaia 
döğülmediği tahkikat aetice
sinde sabit olmuıtur. MadM· 
at kanununa g&re ilk ...
hanızda tavzihini dilerim. mevzilerini bırakmıılar, hal- mar a, e çı a, ra arı ve 

yanlar da şehre girıoişlQrdir. Fransız cumu.r. reisi iştirak etti 
Bu muharebelerde Ras 

D İstanbul (Özel) - Uç \ gündenberi Ve,,t .=~inisterde 

memura tecavüz ettiği ve 
tahkirde bulunduğu için 
hakkında usulü dairesinde 

DOKTOR BEHCET UZ 
1 •• t 

İtalyan konsolu 
eıt,anın telsiz istasyonuda 

zabtedildiği için merkezle bulunan kral Jorjun cenazasi 
imparatoru vaziyetten geç , bir milyon kişi tarafından 
haberdar etmiştir. Grazyani· ziyaret edilmiştir. Son sayılar 
nin motörlü kuvvetleri yerli- yapılmıştır. Bu merasim önü-
lerle beraber ağır ağır ileri müzdeki Pazartesine kadar 
harekete devam ediyor. Bi- devam edecektir. Kralın ce· 
naenaleyb artık arızalı yer- nazesi menekşe renkli bir 
lere geldiklerinden burada taput içindedir. Taput bir 
yeniden yerleşmek ameliyesi sedirik üstüne konulmuştur. 
yapacaklardır. Cenaza alayına beş hüküm-

INGILIZ ZABiTLERi dar ile bir Cumuriyet reisi 
CICIKADA iştirak edecektir. Diğer hü-

Roma 23 ( A.A) - Mes· kfımetler heyetler giindere-
ıagaro gazetesi, yeniden alt- ceklerdir. İştirak cdecen hü-
mıı İnfiliz ıübayının Cicika kfımdarlar: Romaya, Bulgar, 
ve Harrardaki Habeş kuv· İsveç, Norveç, Danimarka 
vetlerini idare etmek için ve Be'çika kulları ile Fran· 
Habctiıtana gitme üzere KRAL SEKiZiNCi EDV ARD J - Sonu 4 üncüde -

zabıt tutularak adliyeye 
verilmiştir. 

Bi ~çok külfet ve fedakir
lıl< lar"a meydana getirilmeğe 
çaJ şılan parklarımızın tahrib 
edilmemesi için mevzuat da
iresinde yapılmış olan bu 

Şekrimizden 
Aynlıyor 

Şehrimiz ltalyan koD1olo911 
başka bir vazifeye tayin ..W-
diği için yakında pbrimis._ 
ayrılacakbr. 

HALKIN SESI HAKKIN SESiDiR 
----------------,0000 

Şarbayımız da pek ili bilir ki ••• 
rbayımızrn verdiği izahatı memnuniyet ile ba alta· 

nun yukarısına naklediyoruz. Hakikaten bin bir ula• 

~ ............................................................................ .. 

metle yetiştirilen aiaç fidanlanna kıyacak ha19an • .,. 
insanlar hakkında alınacak en şiddetli tedbirlerin taraftan• 
yız. Bu işde Belediyemize yerden göğe kadar bak •eren• 
)erdeniz. Yalnız bizi müteessir eden nokta tiklyet aahibi· 
nin eli sargılı kartımıza geçmesi ve bunun Belediye iuihat 
memurlarımn bir habrası olduğunu ve bunun için de ltir 
rapor aldığını söylemesidir. 

Resimli Dünya 

Solda, sokak tozlarını temizliyen modern bir makine .. 
Bu makine 6 saatta 1000 kilometre ve 3000 kilo a.Jr!M'?·ra•l'l'WliGI 
çamur ve pislik temizlemektedir. Bizim köfeli ve 
araba çöpltikler bunun yanında ne kadar iptidai kalıyor! 

Sağdaki resim Amerikalıların kom6nistlerle na11l 
alay ettiklerini 161teriyor. Elbiselerini ziftliyen ve üs
tllyler yapıfbran halk komllnistlik aleyhine nümayiı 
yapıyor. 

Bay Eşrefe hakaret edilmediğini, şarbayımızın tahkikat 
yaptırdıktan sonra bize bildirmesine ayrıca teıekkllr ecleriL 
Çünkü bu alakalı himmeti ile halkımıza hürmetsizlik edil· 

J mesine hiç bir zaman taraftar olmadığı göstermiı olu1or ki 
bundan da bazı memurların icabeden ders payını alacak· 
larını ümid etmek istiyoruz. 

Şarbayımız bir doktor olmak sıffatı ile bir fidum bir 
yaprağının koparılmasından ziyade bir yurddqın bir kolU<ıP 
nun incinmesine razı olamıy.: cağından bu sargı ve rapor 
meselesinin de nereden çıktığını öğrenmek üzere icaheclea• 
lerle tahkikat yaptıracağını zannediyoruz. 

Dikkatlı bir Belediye başkanı olduğu kadar ıefkatlı bir 
doktor olan Bay Behçet Uzdan halk, bir ağacın dalı kadar 
bir vatandaşın kolu ile de yakından alikadar olmaam 
istiyor. 

Halkın temiz ve çahtkan bir evladı olan prbayımız pek 
Ali bilir ki: . 

HALKIN SESI HAKKIN SESiDiR 



~ablfe 2 -
Ras Nasibu 

General Graziyaniye yazdığı 
mektubda ne ·diyor? 

Paris - Haves ajansın
dan: İtalyan uçaklarının Oga

dan cebhesine attıkları be
yannamelerde Habeşlerin 

İtalyan esirlerine gaddarlık 
gösterdiklerinden İtalyanlarıd 
da intikam alacaklannı bil
dirmeleri üzerine Ras Nasu
bu general Garasyatiye bir 
mektup göndererek demiştir 
ki: 

" İtalyan tayyarecisinin 

[•l [•] 
Kadının 
Sa vahı 
Ve hatası 

Moskova tayyareciiik di
rektörü Bay Korhof ski Sov
yet uçaklarının tayyareci ka
dınlarından bahsediyor. Onun 
temin ettiğine göre gelecek 
günlerde tayyarecilik yalnız 
kadınların işi olacakt.r. Zaif 
diye iddia olunan bu cins, 
kavi diye iddia olunan bu 
erkek cinsinden, bu işde 

daha metin görülüyor. Ne
tekim okzijensiz makine ile 
bir kadınm bir erkekten 
1500 metre fazla yükseldi
ğini söyliyor. 

Bay Korbofski şunu da 
ilave ediyor: 

- Havanın kızları olan 
pilotlar, ,erkek meslekdaş
larından üstün olacaklarına 
şüphe yoktur. Ancak eğer 
onlara anaJı~ zevkine ve 
cinsiyetleri icabı olan duy-
gularının taştığı zamanlarda 
o duygulara uymak için kon
jeler verifirse. 

•• 
Ozür dileriz 
Yazımızın çokluğundan 

dolayı "Cumuriyeti, gönülleri 
yakan l>ir aşk yapmak ... ,, 
siyasal romanımızı koyama
dık, özür dileriz. 

askerlerimiz tarafında öldü
rüldüğünü söyliyorsunuz. Fa
kat bu tayyareciyi askarleri-
Somali köylüleri tarafmdan 
öldürümüş olarak bulunmuş-
tur. Habeş askerleri vahşi 

değildir, esirlerine bakar. 
Fakat sizin uçaklarınız Hga
den cebheside silihs•z kadın, 
çocuk ve ihtiyarları öldür
müşlerdir. Hastaneleri bom· 
bardıman etmişlerdir, gaz 
kullanmışlardır.,, 

Akdeniz 
Tehlikebi 
Kalkıyor 

Atina - Dışbakanhktan 
alınan malumata göre siya· 
sal durum, bilhassa Akde
niz devleti olmak itibar;(e 
Yunanistanın durumu bir 
bir kaç gündenberi emin bir 
derekeye girmiştir. Bu ha
bere göre Akdenizde mel
huz olan tehlike günden 
g~ne bertaraf oluyor. 
Yunan toplarının İngiliz fi
losu ile birlikte yaptıkları 
tecrübelere tamamlanmıştır. 
Bu tecrübeler zaten öğren
me durumunda idi. ---'!lll.r----
Ruslar Japon 
tayyarecisini 
vermiyorlar 
Londra - S.P. Ajansın

dan: Tokyodan bildirildiglne 
göre Rus toprağına inen 
Japon tayyarecisinin iadesini 
istiyen Japonya dış bakanı 
bay Hirote ile uzun uzadıya 
münakaşa eden Rus sefiri 
bu tayyarecinin tahkikatinin 
bitmesinden evvel iade edil
miyeceğini katiyen bildir
miştiL 

---~----------- ...... -.--------
Nafıa müdürlüğünden : 

9580 Lira 4 kuruş keşif bedelli Gülbahçe - Karaburun 
yolunun 0-1-000 - 4-1-250 inci kilometroları arasındaki şö
senin esaslı onarılması 16-1-935 günlemesinden itibaren 15 
gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 
eksiltme ve artırma ve ihale yasasının hükümlerine göre 
hazırlıyacaklan neminat ve fenni vesikalarile birlikte 31 İkin
ci kanun 936 cuma günu saat ] l de daimi encümene gel
meleri ve fazla malumat almak istiyenler Nafıa müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. (175) 

İZMİRLİ 
BİR KIZ 

SEVDİM! 
Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara: 5 

T'a ngo çiftlerin başını dündürn1üştü .. 
Uzunn boyu, geniş omuz- : 

lan, sportmen vücudile her 

kadının gönlünü çalacak, ba

şını döndürecek bir delikanlı 
idi. 

Ayna karşısında kravatioi 
düzelti. Gözüne komodin 

üstünde duran vermut şişesi 

ilişti. Bir, bir daha, bir daha 

içti. Onun adeti idi. Böyle 

bir toplantıya gideceği za

man daima bir kaç tane 
atardı. Onun bu halini garip 
bulanlara da: 

- Çivi çiviyi söker derdi. 

Çay, çok neş'eli ve çok 
eğlenceli bir halde devam 
ediyordu. 

Pikapli bir radyonun çal
dığı güzel tangolarla sekiz 
on çift dans ediyor, köşede 
bir masa başında bir poker 
çevriliyor, diğer bir masada 
bir biriç partisi devam edi· 
yordu. Biraz geçigince ka
dmlar aralarında dedikodu 
yapıyorlar. yaşlanmış erkek· 
lcr dünya siyasetinden, piya-

( Halkın SHI ) 

~1ÜTHİŞ BİR 
ı\1ACEl~ı\ 

Bir serseri va
eonda 11 gün 

Aç kaldı 
Şin1endifer idareside 
aleyhine bir dava açtı 

Aç ve sefil bir serseri is
tasyonda dolaşırken, gecesi· 
ni rahat geçirmek için boş 
bir kepek vagonunun 'İçine 
girmiş ve uyumuşt\ır. ertesi 
güa uyandığı ı:aman vago
atHı hareket ettiğini görmüş 
ve " kimbilir ne güzel bir 
seyyabat ~ ,, Diye sevinmiştir. 
BundMJ sonra geceler gön
düı gündüzler gece o1mağa 
başlamış, GiyJ ouı 'birturlü, 
vagonun kapısınıı <a-çı'p aç kal
dığını etrafına duyuramamış
tır, serseri böylece onbir gün 
aç ve l'napus kaldıktan son
ra lren nihayet Bezanson 
istasyonunda durmuştur. Bu
rada bir amele vagonu açtı· 
ğ1 zaman içinde sefil bir 
adamın oayğın bir halde yat
tığ nı görmüştür. Sersetiye 
biraz su içirilmiş ve hasta
nede birkaç gün tedavi edil
dikten sonra iyileşmiştir. Za
valh set serinin çHesi bunun· 
lada bitmemiştir. Bu seferde 
DemiryolJarı idaresi parasız 

seyyaret ettiğinden dolayı 

aleyhinde bir dava açmıştır. 

Bahçevanlar 
Kongresi 

Sofya ( Özel ) - Bulgar 
bahçevanlarınm sekizinci 
kongresi zıraat nazırının kı
sa bir nutku ile açıldı. Sa
bık zıraat nazm Vasilef söz 
aldı ve bahçevanlarm dilek
lerini saydı. Ziraat bankası 
diretörü nutkunda bahçevan
lara bir kooperatif yapmala
rını tavsiye ettL 

Profesör Conef turfanda
cılık hakkında, profesör İs
teranski kimyevi göbreler 
hakkında izahat verdi. 

Bu teşkilatın 113 şubesi 
ve bu şub Jerde 7500 ortağı 
vardır. 

Halkın Sesi - Henüz ko
operatit haline girmiyen ve 
henüz bütün Bulgaristan 
bahçevanlarını ihtiva etmiyen , 
bu teşkilat Bulgar sebzeci· 
Jiğini Avrupaya kadar gös
terebilmiştir. Halbuki Bul
garistan iklimi bizim iklim 
kadar bahçevanhğa müsaid 
değildir. 

sadan bahsediyorlardı. 
Burası tam manisiyle mo

dern bir salondu. Herkes 

kendi aleminde idi. Hiç kim
se kimse ile meşgul değildi. 

Ahmed, bayatından pek 
memnundu. Genç, olgun, 
yaşlı bütün kadınlarm iltifa-

tını kendi üzerinde topla
mıştı. 

Çay, akşam geç vakite 
kadar devam etti. Ev sahibi 
misafirlerine viski, şarap, 

bole ikram ediyordu. Alkol, 
bütün kafaları cilalandırdıktan 

sonra toplantıda daha sami
mi, daha sı cak hir hav;a {'S· 

miye b3 şladı. 

Çok kıvrak bir tango ça
lıyordu. Bu tango, bin bir 
baharlı ağır bir şarap gibi 
herkesin başını döndürmüştü. 
Şu anda ortada dönen çiftler 
iradelerinden ziyade tama
mile hislerinin tesiri altında 

Lindbergin çocuğunu kaçıran haydud 
ır:.t:.'~~ .. ~ ır. ,..-::ra:ms:ı. 

idam mahkumu 
roman okuyor! 

·~------------0000--·---------------
M ahk ôm un idam ~sandallresin-

de sesli filmi alınacak! 
Meşhur tayyareci İ:.inden- : işledikleri cinayetten ve baş-

bergin çocuğ'iıou karırmak larına gelen felaketten bah-
suretiJe iaama mahkum olan setmiye başlayınca heman 

H_.ı.. • • h sözlerini kesiyorum. Af tale-
ın:man, şımdı Trenton ap· b. . dd ··ıd·w. . .. I d' 

sancsinde bulunmaktadır. I w ~nın re edı .. ıgı~ı .soy .. e Aı-
M liA • d d'l y. •• gım zaman sozlerımı suku-
. . a u~un 1 am e 1 e~egı ~un I netlo karşıladı. Bir iki daki-
bır muddet daha tehır edıl- 1 ka sonra çok metin ve cesur 
miştir. Hapsane müdürü, olduğunu karısına söylememi 
mahkumun nelerle meşğul rica etti. Bu arzusunu yerine 
oldğunu şöyle anlatmaktadır: getireceğimi söylerken göz-

- Bir müddet hücresinde leri yaşardı. Mahkumun idam 
ilim heyetine aid eserler edilirken sesli filime alınaca-
okudu. Şimdi birkaç günden ğı doğrudur. Bu sayede son 
beri roman okuyor. Ara sıra dakikada yapacağı itiraflar 
komşusile konuşmasına mü- için bir vesika elde edilmiş 
saade ediyorum. olacaktır. Bir filim kumpan-

Komşusu da bir idam yaemın tekliflerini kabul et-
maükumudur. Fakat ikisi de tim. 

Filistinde 1 
• 1 

lntihahat heyeti ! 
ıncselesi ı 

Londra - Gazeteler Filis · ı 
tin intihabat heyeti meselesi 

ni tefsire devam ediyorlar. 
Bu gazetelerin ifadesine gö

re eğer Araplar Kalfurun 
beyannemesini kabul ederles-

se Yahudiler bu heyetin iki 

ulus arasında müştereken 

teşkiline razı olacaklard:r. 

Rusvada .. 
Yeni bir 
Suikasd 

Berlin - S. P. Ajansin
dan: Miniskideki Beyaz RJs
ya şefi Kiyev~lin katlinden 
dolayı beş kişi polis tarafın
dan tevkif edildi. Zira asıl 
olan talebe kaçmaya muvaf
fak almuştur. Bu suikasd 
fena tesirler yapmıştır. 

Trende 
Hırsızlık Yapanlar 

l\ttuldu 
Atina - Üç hırsızdan mü

rekkeb bir yol kesici çetesi 
tutuldu. Bu çete şimdiye 
kadar sırkat vuknatile maz
nundur. 

Bu çete ekseriya lüks 
trenlerde dolaşır, birinci 
mevki yolculariJe ahbab ölur. 
Tren istasyonun biı inde du
runca elJerine bir iki bavul 
alarak treni değiştirmek su· 
retile hırsızlık yaparlar. 

Habeşistan da 
Ya~murla 
Kesildi 

Roma - Asmara Radyo· 
sunun haberlerine göre sa
vaş alanmda yağmurlar ta
mamen kesilmiştir. Büyük 
muharebelerin başlamasına 

mani kalmamıştır. 

Nafıa müdürlüğünden: 
1920 lira 20 kuruğ keşif bedelli Çamdibi - Mersinli yolu

O·l-000 - 1-1-190 ıncı kiloınetroları arasındaki şosenin sınai 
yapısile birlikte esaslı onarılması 16-1-936 günlemecinden 
ıtibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğündan 
istetlilerin 31 ikinci kanun 936 günü llde daimi encümene 
gelmeleri ve fazla mallımat almak istiyenlerin Nafıa müdür-
lüğüne müracaatları ilan olunur. 176 

kıvrana kıvrana, helezonlar 
resm ede ede dönüyorlardı. 

Bu bir tango değil, bir bur
ğu gibi kalbleri delen, gıdık-

lıyan, hayatın acı sahnelerini 
bir an için unutturnn bir 
şeydi. 

Ahmedin kolları arasında. 
bütün benliğini ona terke
den, mahmur gözlerile ken-

dinden geçtiği belli olan 
geç kız başım çevirdi, Ah-

mede baktı. Ahmedin Şey
tani parıltılarla yanan göz
lerile karşılaşınca gözlerini 
önüne indirdi. 

Bu saadet dolu bakışta 
iradesi kaybolmuş bir kalb 
ifadesi, sanıimi bir itiraf 
gizli idi. Genç adamın bütün 

asabı kamÇılanmış gibi idi.. 
Genç kızı, daha coşkun bir 
şekilde kolları arasında 
döndürmeğe başladı. Tango 
bitmek üzere idi. 

Ahmed: 
- Levla hamın! dedi .. 

Yoruldunuz mu? 
Hayır .. 

Sizi yormıyorum ya .. 
Çok güzel oynıyorsu-

nuz .. 

- Biihassa siz... Bir tüy 
gibi hafifsiniz.. . Her an ha
raretinizi duymasam kolla

rımın arasından kaybolduğu

nuzu zannedeceğim .. 

- Aman efendim, bune 
iltifat böyle ... 

- Estağfurullah ... 

Tango bitmişti. Bütün çift
ler yerlerine dönüyorlardı. 

Leyla, düşünmeden Ahmed
Je beraber büfeye doğru iler-

ledi.. Bu ınsiyaki bir hare
ketti. 

Birer viski içtiler. 
Genç adam şimdiye kadar 

hiçbir kadının bu kadar te
siri altında kalmamıştı. Do-

ı 

24 ikinci Kinun 

Köpekler 
Darüşşifası 
1923 senesinde Pt.merikada 

F elaıidiya şehrinde iştifır,.s} 
yerinde olmıyan köpekler 
hakkında bir çare düşünmüş, 
bir hususi otomobil ile işti
hası kesilmiş köpek sahiple· 
rinin evlerini gezmiş, köpek
lere muhtelif ilaçlar vermiş-
tir. Bugün bu adam büyük 
bir köpek darüşşefekasının 
müdürüdür. 

Müessesesinde birçok me-
murları vardır. Onun daimi 
müterilerinin sayısı altı bin 
köpektir. Nevyork, :Vaşing
ton, Los Anjelos ve Büston 
gibi büyük şehirlerde şube
leri vardır. Bu şubeler ken-
aisine maktu bir vergi ve
rirler. 

Yarın köpekler gardurp· 
lan anlatılacak. 

Lona~a 
Ateşenavalı 

Londra - Buradaki Rus 
elçiliğine bir de Ateşenaval 
tayin edilmesi siyasal çeven-
lcrde yeni bir hadise olarak 
tcl(!kki edilmiştir. 

Fakirler 
Azalıyor .• 
1936 yeni yılı başında ya

pılan inceleme ve araştırmada 
geçen yıllara göre göze çar• 
pacak derecede İzmirimizde 
fakirlerin azaldığı ve bu se· 
vinçli halin Kemeraltındaki 
54 numaralı bay Mehmed 
Tevfikin ( BiZiM KİŞE] sin• 
tletı lımirlUerin atmakta ba=
lundukları Tayyare piya'ngô 
bileti ikramiyelerinin bilhafisi\ 
talisiz: fakirlere fa~la isabe\-
len anlnşılm,şbt. 

Zengin ~lmak isHyen \sH· 
yen İzmlrliler hemen bu 
ldşey kt}şsunlar~ 

Mar•ıngozlar 
Ve sanayiciler 
İçin bir daha ele ge~=-
nıivc~ el<: bir fırsat! 
Fabrikamda mevcud şirid 

destere, planya, kahnlık, fre• 
ze, delik makineleri ile pre• 
se teıgahı, kurutma ve tut
kal fırını ve el tetgihları 

alat ve ede\•at, mobiiya ke· 
resteleri, kaplamalar, papel
lcr ve saire satılıktır. Her 
gün saat ondan saat altıya 
kadar Zinet mobilya fabrika
sına hemen müracaat ediniz. 

Zinet fabrikası sahibi 
Ahmed Kızılırmak 

-----ya doya kon:.ışutular. 

Genç kız, gayet serbest 
konşuyor, etrafına neş'e sa

çıyordu, fakat daima etra
fında halkalanan ve daima 
ona yaklaşmak istiyenlere 

cesaret vermiyen garip bir 
tabiatı vardı. Çekiyor, çeki
yor fakat yanaştırmiyordu. 

Herkese, her erkeğe ayni 
şekilde muamele ed.yor, için

de yanıp tutuşan hilsleri 
maskelemesini gayet iyi bi
liyordu. 

Leyla, Havvanın en minab 
kızlarından birisi idi. Seksa" 

pel denilen büyü ile büyülU
yor, kıvrak ve gevrek kah-

kalariyle coşturuyr, yılan gibi 
kıvır kıvır kıvrılan vücudiyle 
herkesi peşinde sürükliyor-

du. Bu, ele avuca sığmaı, 
bir türlü kavuşulmaz, bir 
hayal gibi bir şeydi böyle ... 

(Arkası var) 

... nıs 
Bt 

Bu 
edebi 
Yağı 

Yapa 
nenıa 
le arşı 

kütü 
ta\'siy 

Ga 
hıand 

bulun 



Ferit diş macunu Çiftçi bağ ve ı~~ ~~~E~l~~,_~a~m~-~ U:-~~~Te~ı.~**'*~ 
Dişler· bahçe sahiır n ""' 2S73 

Be I ) lerine ID Ü jde idaresinde Milli KUt&phane sinemam 

Diş _yaz atıt' Dost 5ovyet Rusya tanı· En bllyllk filmlerin tanıttığı e• tatb ••• 

llls· ~t~e~?i besler fıdan yurdumaza ötedenberi J E A N K f E p U R A 
8.ij1 ~ız ışn1acunudur ithal edil~n ve her bakımdan "Sevginin Sesi,, ve "Çardaş Ftırtin,, filmlerinin iki büyük komili 

yuk tübü vaJnız A~rupa Zıraat alat edavatine PAUL KEMP, PAUL HÔRBIGER ve JENNY JUGO 
.1 faık olan çiftçiliğe aid her 

5 
Bir beş, on değil yilz defa görmekle zevkine, güzelliğine, neşesine aıla doyalamıyaa 

~ fidan bahçe, bağlara ve bilhassa 
türlü ziraat alatları ile ağaç, N 

1 
N o N 

- Patates zeriyatma tabii göb- ' jS 

Kuruştu7 
toptan alan
lara tenzilat , .. 
·Depo: S. Ferit Şifa ec~~nesi 

r-ı~~~=------.-.-=.__.... 

Yoğurt 
lieın gıda ve hcnı 

ifadır 
Bu şifalı gıdadan istifade 

tdtbilmelc için hilesiz ve 

Yağı alınmam;ş sült"n y.ığurt 
Yapan lkiçeşrnelilcte Tan si-
nenıası 
karşıs.nda C A N 
kütüphanesidir. Doktorların 
ta\tsiye ettiği yoğurt budur. 

Gazete mecua ve ay ıi za

~anda kiloluk kağıt dahi 
tıluour: 

T 
E 

R 
z 

M 
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K 
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E 
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Kemeralb 
Hükumet 

Karşısında 

lcenl;r-bilir-
t, Hayattır !ntiHtnı anlamıı ince düşiinceli kibar bir bayan 
NUb~sin~ !stinaden diyor k~: . . . 

d . eş enızı, hayatınızın ievkihi. sıhhafanızıH 
aını~ k . i b 1 surette orunn1asını teınin edece1< ancaK 

reden daha çok kuvvetli ve fl 
elverişli gelen (~üifatd'amon- ~ Müzik, aık, zevk, şarkı - Çılgınhk ve kahkaha filminde 

Bu akşam 9,15 seansında size emsalsiz iki saat Y,aşatacaktır 
yak) kimyevi' gibr~;inin satı
şını ticarethanemi:ıin deruhte 

et'ntit olduğunu saytn halkı
mıza' Hin ederiz 

Müraca'at yeri: Gazi bul
varında 18 numaralı mağa
zade Hikmet Besim ve Mus
tafa Yumelaki evlatları tica
rathanesi 

Ayrıca: Paramunt 
' 

ld • En son dOnya urna a. havadisleri 

""'~~~~~~,~~~~"'V'.~~~~~~~~~~ . ...,.._,.........,...,....,...,....,...,,...,...,...,...,..,,.._....,...,._ 
+c SEANS SAATLARI 
"' Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. 
f( Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. 
ot( Pazar: 13 te başlar. 
+c _ A~a~ları sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tramvay vardır. )t 
~~41<>RC~+:ı:~n~m~~,~-• 

Kuvvet ilaçlaı-ının en sifalısı! Fabrikacı, lokantacı, soba ve 
f':'-\ şumine kullananlar ile kiremit, 
~; tuğla ocak sahiblerine mü~e 

· ~ 

. " 
Karadeniz kömür havzasının Kara elmaı namile maruf 

Çamlı ocağı ın Kardif kömürü cins ve evıafanda ve bey-
nelmilel tanınmış bulunan maden kömürilnü lzmir balkınm 
da istifadesi için getirdik. Kömürlerimizin kimyevi eYtafı: 

kül yüzde on, kalorisi yedibin beşyüzdlir. Bu ' k6•1rlerimilİ 
alıp ta bittecrübe kullananlar bugün daimi aa&fteriai& 

sırasına girmitlerdir. Gerek toptan ve gerek peraklllde 
saretile satııa de~am etmekte olduğumuzu malatenm hal· 
kımıza ilin ederiz. 

Müracaat mahalli Gazi hulvan 18 numarada Hikm.ı 
Besim ve Mustafa YomeJiki evlitlan. Telefoa 2424 

DOKTOR 
A. Kemal Tonay 

Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 
hastahklar mütehassı~ı 

Bay - Matallab iki ayda nelCadar çok toplandınız. Bı-
zim refikaya aldırdığımız birçok ilaçlara rağmen bir türlü Basmahane istasyonu kartııındaki Dibek aokak batan· 
toplanamıyor. da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah aaat 8 dea 

Bayaıı - O da benim gibi Scferihisarm ünlü şarabını akşam saat 6~ya kadar bastaJannı kabal ed•, 
içmeje baılarsa, ozaman bir iki ay içinde onun da nasıl Müracaat eden hastaJara yapılması lhımgelea aair 
toplandıjını ca11Jandığını göreceksiniz. tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli huta-

SA T iŞ YER•! Jara yapılmasına cevaz görftlen Pnomotoralu maay•e-
....: lkiçeşmelik caddesinde Asmalımescid mevkiinde Kızı· sinde muntazaman yapılır. Telefor. 4115 

laym~~neeri ka~~n~(17~nmaradab~(ÖMER ,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
,..~TINALP) in tütilncil dükkanıdır. ı· ,_ 

Yeni Bfr 
Teşebbiiı 

Radyo meraklılarına 
MINERVA RADYOLARI 1 iiksel; Kaba<layı ve Billur 

t k d Salonumuzda çayh danı, 
flit. aJatJ Jİ' a her Pazar akıamı saat 4 ten 

1936 MODELLERi GELDi 
Gayet lüks Viyana mobilyeı ve son ıiıtem 

Lambahrla mücehhez a Yra n1d ·1 ba t · J 1 ye kadar zen1tin artis 
Yal < < ' .. yran1 er csı ve ler zarttan numaraJarı !görü1ecektlr. Sa-

hca nız bu rakılan kullanınız. Beni şükranla 
t I tonumuz yeniden ett kibar 

1 ır arsınız. [tJ~~~~.:;;.~, ~·~~~~ bir tarzda süslenmiştir. 
~~~ --~~·ftVU)WU~WWLJWU~~ Bu aile matinatalarında 

1 Bugünden İtibaren 2 film tl kopmle çay, kahve, bira ve "' TAYYARE 
1 IRGAD PAZARINDA iJ likör kensolmaıyonu 60 ku· ! JJ~ GuN , 

1 t> ASRI SİNEMADA i ru~:~aport karşısında l&1 Kıymetli framız A11aıkirr Hanry Garat ın kalılcalıah 
Ünya edebiyatının incisi ve Aleksandr Doma Fisin ı T k d . şarkılı b&yilk komedisi 

~ ur u\'az ansıği. b l'L. l 
1 LA~~Mık alemoineh KediAye ;gvEİ eLseyr A m MAMıM ...... ılıdlı ............... • Gece Ü uü Ü 
~I ~ ! Bütün İzmirlilerce n1artif, tanınmış 1 .. 1 d 1 • 
,., Hissi ve İçtimai büyük film & i Ekmekçıbaşı Lokantası t . Atk. gençljk, neı':D ·:~f·· ~ence o u oeneııııı 
ii Anıerikanın Kov Boy filmlerinin tanınmış artisti 1 e A Jd A Y R 1 C A : 
1 ~ 411 ÇI 1 fi F O K S ( Dünya havadisleri ) 

• TiM i\IAK K?Y • 11 MEHMET AL TJNBILEK ; ( Türkçe ıllzlll ) ' 

Sessız Çete Fılmınde ı ı Birinci Beyler sokağı No. 2 İZMİR it) m Musiki üstatlan serisinden [ Johanneı Brabm) m 

Aynca· M d . k l'"b h"d" K b"I'" Ab"d . Lokantamız lzmirin en ziyade muhtaç olduğu neza- 9 B La Bohem operasından bazı parçalanle metlaar ainiai 
· enemen e ın ı a şe ı ı u ı ay ı eıı +1 h . . · · · h • ı k ı 

CSnünde t h"" t R b p k · tk • ı etı, ucuzluğu, mevaddı iptıdaıyesının usuıı o ara 
eza ura ..• ece e erın nu u t . d"I • . .1 • . h h t • ( SEANS SAATLARI )-cıl emın e ı meıı dolayısıl9 sayın müıterı erını er uıus a S -

'rtı•• k •• •• MI.Ki 4 memnun bırakacaktır fiatlar çok "hvendir 

1 
Her gibı 15 - 17 - 19 - 21,15. r çe Sozlu ve ~ • EVLER iÇiN TABLDOT VERiLiR VE HER Cumartesi 13 - ıs - TALEBEYE ıeallllan 

·~-- 1 t ÇEIJT ZiYAFETLER KABUL OLUNUR Pazar 13 te ilive ıeanalar •ardır. 

,~~~-~-w~ ••• .. ••ocıo;oo•••••"•••• •••-

ADRES : Hükumet caddesi Ehram majazaaa Ye,. 
Elhamra sineması - Ressam Kadri 
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Ko-lnplo davası 
--- -- -·-··-- ••00*•--------

Alman Gazetelerinin Şamataları~ 
Dün Ankara Ağırceza mahke

mesinde görül<l:ü 

İlbayı ziyaret.etti 
İngilterenin İngiliz General 

konsolosu dün vilayet kona-

Siyasal hava bulutlu~I İstanbul (Özel) - Atatür
ke irtikap edilmek istenilen 
suikasd davasına dün An
karada devam olundu. Müd
deiumumi ilbaylıktan bu işe 
dair bir mektub aldığını 

söyledi ve şunları ilave etti: 

takdim ediyorum. 
Bundan sonra söz alan 

Ali Saib: Ankaraya geldiği
ni, bah!ledilen gece Atatilr
kün yanlarında geç vakte 
kadar kaldığını, Atatnrkün 
goruşme sırasında orada 
bulunanlara: 

ı ğmda Hb.ay Fazlı Güleç'i zi- Almanyanın Reni askerleştirme tehdidi lnı?iliz 
·, r;:~ttıkonsolosu ! 

2'eldi 
Şehrimiz İran konsolosu 

Bay İsmail .Mecdi mezuni
yeti bittiği için İzmire gel
miş ve vazifesine başlamış-

ı tır. 

Maide Kazım 
Dirik 

ı\leclis azalığından 
istifa etti 1 

Edirnede buJnan eski vali
mizin refikası, ba'yan Maide 
Kiztm Diı:ik tehrimiz umumi 
meclis üyeliğinden ayrılmak 
mecburiyetinde kaldığını vi
layete bildirmiştir. 

siyasal çevenlerde büyük e~di~e uyandırmış 
Londra - Havas ajansından: 'I zakeresınde bır Avrupa barbına meydan 
S. l l ı· t ı l 1• e vvel vermiyece 

1
{ surette hareket etmesi şartile ıyasa çeven er a yan mese es n e -

hududsuz selabiyet vermiştir. İngiliz gazeki ehemmiyeti vermiyor. Alman gazeteleri-
teleri Fransız - İngiliz erkanı harbiyelerinin 

nin Ren kıtasını Almanyaya katma'..< husu- çizcikleri proje sırf Akdenize aid o)duğun-
sunda kopardıkları şamatalar burada bü- dan Almanların bitaraf kalması icabeden 
yük endişeler uyandırmışbr. Bunun içindir Reni askeri işğal altına almaları tecviz olu-
ki bura kabinesibay Edene, Cenevre mü- namıyacağını yazmaktadır1er. 

ft1 
li...O 

Cenvre 
Kurumunda 

:. ":" u •• ııı 
I~ 
lıı. 

ltalya hükümeti 
oo~~~~~~~~~~-

R oman yadan fazla miktarda 
petrol alıyormuş 

Paris - Bükreşten bildirildiğine göre İtalya Romanyadan 
pek çok petrol alacaktır. İ1alyan delegeleri bu petrolun 
bedelini altın olarak teklif etmiştir. İtalyanın talebi Roman
ya petrol tüccarla ri üzerinde hummalı tesirler ya pmışllr. 

- Mektupta soçluların 2 
bir:nci Teşrin akşamı Anka
raya getirdikleri, Ali Saibin 
ise 3 birinci Teşrin sabahı 
Ankaraya geldiği ve Atatürkle 
görüşmek arzusunu izhar et-

tiği ve filvaki o akşam Atatfük 
tarafından kabul edildiği, ertesi 
sabah Emniyet umumiye mü
dürünün suçlulardan Üzeyiri 
Ali Saibe teslim etmek üze
re Atatürkün müsaade ettik
lerini Üzeyirin herşeyi oldu
ğu gibi itiraf etmesi üzerine 
bu yüzleşmiye lüzum kalma· 
dığını öğrendigini bildirmek
tedir. Mektubu makamınıza 

• 
ltalvan 

- Ali Saib'in Çerkes 
Etemle birleşmesine ihtimal 
veriyor musunuz, dediğini 
ve kendisine itimatları oldu
ğunu iddia etti. 

Heyeti hakime müzakereye 
çekilerek Ankara ilbayı ta
rafından mektubun mevzu 
harici olması itibariyle tah· 
kikat dosyasında bulunma
sına lüzum görülmediği ka
rar. nı tefhim etti. 

Mahkeme, genel savama· 
nın iddianamesini hazırlaması 
için 30 ikincikanuna talik 
edilmiştir. 

~_.:ıı r. •• ., 
lho•d i: 

~İngiliz 
1 l Maide Kazım Oirik gön

derdiği mektupta diyor ki: 
"Şerefle taşıdığım umumi 

meclis üyeliğinden ayrılmak 

zaruretinde kaldığımı saygı
larımla bildiririm. ,, 

İstanbul (Özel) - 18 ler 
komitesi berkiteleri tatbik 
eden memleketlerle İtalyan 
ticareti faaliyetinin vaziyeti 
hakkındaki istatistiklerin 
neşri için tedbir alınması 

hususunda bu bapta malu
mat toplanması, ambargonun 
yalnız petrola değil diğer 

şeylere de teşmili teklifi ka-
ı rar altına almıştır .. Ambargo 
yalnız Akdenize aid olacaktir. 

lngiliz hükümeti 
---------00 1 

Kaçakları 
İstanbul (Öezl) - Evvel

ce İtalyan askerlerinin bir 
çoğu barba gitmemek için 
Avusturya ve Yugoslavyaya 
kaçmışlardı. Mancester ga
zatesinin yazdığına göre 3000 
İtalyan askeri Bavyerayada 
kaçmıştır. 

1 Matbuatı 
j Ve Bay La~al 

Seyyar 
Satıcılar •• 

Seyyar satıcıların dar çar:. 
şılarda dolaşması şikayet 
uyandırdı. Belediye bunların 
yalnız ,pıahalle aralarında ve 
yaya kaldırımını işgal etme
mek üzere satıcılık yapma- r 

Jarma müsaade etmiştir. j •• 
Uzüm Kurumu 

Rusvava Üziin1 
.,. .J 

Gönderdi 
Şehrimizdeki üzüm kuru

mu Rusyaya iJk parti üzüm 
ihracatını yaptı. Bu yüzden 
üzüm Hatlarında biraz daha 
canlanma vardır. 

Sivrisinek 
Mücadelesi 

Sarı tehlike 
Geliyor 

lstanbu (Özel) - Entran· 
sijan gazetesi Avrupa dev
letlerine hitab ederek bir 
makale yazıyor. Uzak şark 
meselelerinden bahsederek 
Japon tehlikesinin yürüdü-
ğünü tasavvurdan sonra, ey 
Avı upahlar, birbirinizin gö
zünü çıkarmayın, bideşin saa 
rı tehlikeye durmak çaresine 
bakınız diyor. 

Mussol•ninin 
Oğlunun ölümden kur
tnlmas. mucize inıiş ! 

Londra - Asmaradan bil
diriliyor: 

Amba-Aradam bombardı
manına iştirak eden bir çok 
uçaklar, duraklarına döndük
leri zaman mitraJyoz ve ubuz 
]ardan delik deşik oldekları 
görülmüştü. 

Onemli surette 
Yaoılacak ı Bu uçaklar arasında Mus· 

Sivrisinek uzmanı bay Ek
rem gelmiştir. Şarba ımızla 
görüşmüştür. Mücadeleye 
başlamazdan evvel bir vlan 
çizmek için bugün işe Kar
şıyakadan başhyacaklardır. 
Beraberce Karşıyaka ve Hal
kapınar ve civarlarındaki ba
takhkları gezeceklerdir. 

Şehrin ! 
• 1 

solinin oğlu Vitori Mussoli
nin de uçağı vardı. Onun da 
uçağı adam akılJı parçalan-
lanmışh. Bu durum karşısın
da Vitorinin sag kalmış ol· 
ması bir mucize sayılıyor. 

Tarikatçı 
Yobazlar 
Ele geçti 

Aağaçlanması 
Ş~hrin muht ılif caddc:leri

niıı ağaçlandırılması faaliyeti 
geceli gündüzlü devan- et
mektedir. Bu yıl İzmirin bü
tün caddeleri ağaçlandırıla
caktır. 

Ankara (Özel) - Memle
~etin bazı yerlerinde softa 
bozuntusu bazı ! ta seri erin 

. dini alet ittihaz ederek ve 

Kurşun 
Fabrikaınız islenıeğe 

haşla<lı 
Anamurda yeni tesis olu

nan kurşun fabrikamızın iş

Jemeğe başladığı Ticaret 
odamıza resmen bildirilmiş-

1 
tir. Demek art k haı içten 
kurşuna ihtiyacımız kalma-

. ' mıştır. ... · 

gizli tarikat kurarak faaliyet 
göscermek istadikleri tesbit 
edilmiştir. Bu serserilerin 
hepsi de zamanında alınan 
tertibat sayesinde ele geç
mişlerdir. 

Bugün 'burada da dokuz 
kişi hakkında tevkif kararı 
verildiği ve sorguya çekil
dikleri söyleniyor. Ankara 
civarında yakalananların sa
yısı on kişiyi bulmuştur. 

Yobazlar Ankara, Kayseri 
lskilipte yakalandılar. 

Fikrini değiştirmiş. Harbı ba-
rış yolile bastıracakmış 

Roma - Parist~ çıkan "Tan,, gazetesinin yaıdığma göre 
İngiltere birdenbire ltalya hakkındaki nazar noktasını değiş
tiriyor. Habeş - İtalyan meselesini barışsal bir surette dü
zeltmeğe çalışacakmış. Barış sureti bay Mussolini tarafın
dan kbul edilecek bir şekilde imiş. Bu siyasal fikrin aksine 
çevrileceğini Almanyana biliyoryormuş. 

11Tan,, gazetesi bu politikanın dönmesinin sebebini de 
Almanyanın müstemleke taksimir:de kendisine de bir hisse 
ayrılmasını istiycceğini Berlindeki İn~iliz sefirine bildirmiştir. 

Yunanistandan 
Sonra~ kral seçimi sırası Por

tekize mi geliyor? 
Paris - (S. P.) Lizbondan bildirildiğine göre son gün

lerde idarenin Krallığa çevrilmesi hususunda büyük cere
yanlar görülüyor. Hatta bir seçim teskilatına da başlanıyor. 
Dönüb dolaşan rivayetlere ~öre Portekiz tahtına binmek 
istiyen prens Don Dovart İngiltere tarafından yardım göre
cektir. Bu prens Yunan Kralı gibi Londraıda oturmaktadır. 

Kral Jorjun 
cenaze töreni 

-Baştarafı 1 incide-

sız cumur reisi oltp, cenaze
nin arkasında ve ön sırada 

bunlar gidecektir. Yeni kral 
babasının taputu önünde on 
dakıka kadar kalarak ve .bir 
ayin yaparak ı çekilmiştir. 

l(l~AL JORJUN 
HA YA'T'I 

Kral Jorj önümüzdeki Ha
ziranda 70 yaşında olacaktı. 

Bahriye mektebinde t ahsil 
ettikten sonra ikinci suvari 
rütbesini almıştır. Sonra ge
wi ile cent!bi Amerika, Af
rika, Avusturalya. Japonya, 
Silan ve Yunanistanı gezdi. 
1893 Senesinde K. aJ ilaıı 
olundu. 

Mil!i Emlak 
Borçları 
Ankara - C. H. Partisi 

17 tayyare 
kurbanı 

:~~ tren fedaisi 
Londra - Ncvyorktan alı

nan kablo hdberlerine göre 
Loz Anzclos ile Nevyork 

arrsında düşen yolcu uçağı
nın verdiği kurbanlar dokuz 
değil 14 yolcu ve 3 müret
tebat olmak üzere 17 dir. 

Lolndra şimediferlerinde vu
kua gelen kazaden da yara-

lananların sayını 32 dir. 23 
hafif 9 da ağır yaralıdır. 

grubu tarafından Milli Emlak 
borçları hakkında verilen 

kararlar çerçevesinde bir ka
nun layihası hazırlanmak
tadır. 

Bu kanun, borçların tak
sitlendirilmesi hakkındadır. 

Ancak vadesi hülfıl etmiyen 
borçların tediyesi halinde 
yüzde altı iskontoya tabi tu
tulacaktır. 

f İstanbul (Özel) - lngiliı 

1 
gazeteleri bay Lavalın iki 

lngilterenin 
Siyasasını döndürme-

.; 

sinin üç sebebi 
Roma - İngiltere siyasa

sının dönmesinin sebebleri 
üçtür: 

1 - İngilterenin Cenevre 
hakkındaki yeni fi ı.. ri. 

2 - Japonyanın deniz 
konferansından kaçması. 

3 - Almanyanın Ren 
mmtakasını askerleştirece· 
ceğine dair olan tehdidi. 

Gelin ve 
Göveği bal 
Aymı Italyadal 
Geçiriyor 

1 Roma - Arnavudluk Kra
ı lının kız kardeşi prens Se

niye ile kocası İtalya pay
tahtmda birkaç gün geçir
dikten ~sonra Preze şehrine 
gitmişlerdir. Geldikleri za -
man olduğu gibi giderkende 
istasyonda selamlandılar. 

Motör 
Cinayeti 

Altı sene evvel Hüdaver
di 1J1otöründe Halil, Cemal 
ve Receb adındaki şahısları 

paralarına tamah ederek öl
dürüp cesetlerini çuvallar 
içinde denize atmakla suçlu 
Osınan kaptanla Çipinoz 
AbmeJin muhakemelerine 
dün ağır cezada devam 
cdılec~ti. 

Süleyman adında aranan 
bir şahit eJ'au bulnnamamiş 

ve· mehkemece dinleneme
miştir. Bu şahidin tekrar 
araştırılmasına karar veril
miş ve mahkeme başka bir 
güne barakılmıştır. 

defa olarak İngiliz diplomat· 

larmı atlatmak yolunu buldu· 

ğundan eski Fransız baıka

nina bundan •sonra itimat\ 
caiz olmadığını yazıyorlar. 

Kuşadası 
Cinayeti 
Kuşadası kazasında Acar

lar köyünde sağır Aliyi pu-

su kurarar öldürmekle suçlu 
Kubur Hasan ile arkadaf· 
larının muhakemelerine dün 

Ağırcezada devam edilmiş 
ve bazı şahitler dinlenmiştir. 

Gelmiyen şahidlerin ifade· 
!erinin alınması için muha

keme ba~ka güne bırakıl· 
mı ştır. __ __...... ..... ___ _ 

Bir hırsız 
Çaldığı 20 bin dinarla 

7 00 eser yaznıış ve 
kısmen tabediJn~ iştir 

BeJgrad (Özel) - Zagrab 
da Brinçiçin tavanına bine-

rek, odava açtığı delikten 
aşağıya inerek diğe'r odada 

uyuyan ev sahibine işittir· 
meden yirmi bin dinar çalan 
Rihter namında biri polis 
tarafından bir ay sonra ya• 

kalanmıştır. 

Tahkikat ve oturduğu yer
de yapılan araştırma sonun· 

da Rihterin bu para ile yaz
dığı 700 kitabtan otuz ikisi-

ni tabettirdiği anlaşılmıştır. 

Yazdığı kitablar arsıululial 

siyasal ve arsıulusal ekono
miye dair vek önemli eserler 
olduğu görülmüştür. 

Hüsnü niyetle h1rsızlık 
eden bu müellifin ne suret-

le cezalandırılacağı belli de
ğildir. Evrak müddei umu .. i-
liğe verilmiştir. C~zasınan 
pek hafif geçeceği zannedi
liyor. 

, 


