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1Fransız dışbakanı diyorki' 
1 Eger Almanya teklifi k;hul etmezse dört dev-

1 

let müşterek bir harel,ete geçecektir __ _,...... 
Londra 23 (A.A) 

Dört Lokarno dev
letinin teklifleri bu 

. Eğer Alman ceva
bı bu toplantıya 
kadar gelmezse, 
sanıldığına göre 
Konsey gizli bir 
içtima ile cevab 
geJinceye kadar 
toplantılarını talık 

edecektir. 

... 
. 

Geçenlerde eski İngiliz muharibleri Almanyayı ziyaret etmişler ve 
Hitlerle görüşmüşlerdi. Yukarıdaki resimde muhariblerle, Hitlerin 

samimi bir basbuhalini görüyoruz. 
MİLLETLER MECLiSl FRANSIZLAR HAREKETE yeni bir pakt yapılacaktır.; 

KURUMUNDA GEÇMEK fNGİLTERE DE red halinde dört devlet müş-
Londra 2~ (A.A) - Mil· ARA Yl BULMAK İSTiYOR terek bir harekete geçecek-

Jetler cemiyeti konseyinin lstanbul 23 (Radyo) -Dış tir!,, diyor. Ayni zamande 
Parise toplanması muhtemel- bakanı bay Flandan Ameri· İngiliz dış bakanı bay Eden 
dir. Dış bakanı bay Eden kaya hitaben İngilizce ver· öğleden sonra Avam kama· 
konseyin hu toplanhsına iş• d~ği söylevde "ege.r Almanya rasında Almanyaya yapılan 
tirak edeceginden dış siyasa Teklifi kabul ederse yeni J - Sonu 4 üncüde -
hakkında avam kamarasında müzakereler açılacak ve ne· re==-=-::.-=-"":"-:--:~ :ı.:-.:-_.,.....,,:;--.-,,__"~ 

yarın yapılacagı bildirilen ticede Ren bölgesine yeni t} Ne di r 1 ? [t 

Seneliği 7, Alb Aylıj'ı 4 
Liradır, Günü Geçmit 

Nüshaların Beheri 
15 Kuruıtur. 

( Halkın Sesi ) Matbaumda 
Ba•ılmı,br 

I? 

Bir canavarlık 
~ • • 1 

Bir kadın albn 
dişlerinin kur

banı oldu --·-.. ·---KADININ BOGAZINI 
SiKTi VE DiŞLERiNi 

ÇIKAKARDI 
Birkaç gün evvel Bulga

ristanın Krasnoselo k6yllnde 
bir kuyunun içinde bir genç 
kadının cesedi buluumuttar. 

müzakereler tehir olunacak- bir vaziyet verilecektir. Hat· ~•) yo ar • [t 
~ tır. ta Garb devletleri arasında 1 t Flanden "Bizi dinlemez- ~ 

~rı .......................... 0 ............................ r!' lerse saJdıracağız.,, ~ 

Kadının vucudunu birkaç 
yerinde berelerle berader 
ağzındaki dişlerinin çıkanl· 
dığı da görüldü. Kadımn 
hüviyetini testit etmek te 

r 
.. ~~ Politika gazetesi ~j.a~!~~~.:1M::~:~1·t·i~~ 

+J halle çahşıyoruz:. ,, 
- oo ı ~· Hitler " Seçim bitmeden 

$ Arnavutluk tam surette Ital- ~· e~v~1 cevab .verebileceği- •ı 

zordu. Çünkü bu kuyuya 
atılalı iki üç ay olmuıtur. 

Polis idaresi düşündü, ta-
şındı, araştırmıya nereden 
başlıyacağını inceledi, niha· 
yet genç bir kadının diıleri
nin dişlerinin olmamaıı dik
kat göze çarptı. 

65 milyonluk bir halkıa ulus· 
lar ailesi dışında tutulabilip 
lutulabilinmesidir. 

Ne istiyeceğimi siz de bi
liyorsunuz: 

- Müsavat, tam hakimi· 
yet! 

Dünnya bilmelidir ki Al· 
manyada bir fikirdan başka 
fikir yoktur. 

Demokrasiyi batırdıgımı 
söylüyorlar. Hayır, hayır. 
Ben Alman milleti ile onu 
birleştirdim! 

Ben demokrasiyi basitleş· 
tirdim. Siyasi hayatı anarşi· 

den kurtardım. 
Almanyada bir çok bay-

raklar olduğu zamanlar var· 
dı. Fakat şimdi ben Alman
yaya tek bir bayrak verme· 
ğe muvaffak oldum. 

47 parti, 47 program yeri· 
ne şimdi sadece bir prog-

milletin 
elin ona itimat ettiği ümi· 
dinde olduğu sözleri ile ni • 
hay et vermiıtir. 

ı • mızı zannetmıyoruz . ., : 

· yaya bag"' )anmıştır diyor j ! Mossolini: " ParJemen- ~l 

it toyu ortadan kadırıb ye· ~ 
. Belgrad 23 (A.A) - Son navudluk ordusunda ltalyan ' rine Façyo kurumunu ko- ~ 
ltalyan Arnavudluk anlaşma· mütahhassıs ve muallimleri t yorum. ,, {+ 

İşine dişlerden baıladı. 
Bu tahkikata memur olan 
sivil polis dişçileri dolqb 
kadının fotoğrafını da bera
ber götürdü. Dişçinin biri 
polisin aradığı bilgiyi verdi. 

sından . b~hsede.n Pilitika çalışt~ri~acaktır. Ordu talim ~·~ Habeş Paris elçisi "Her· (!l 
gazetesı dıyor kı: Bu anlaş· heyetının başında bulunacak ~·· kes ne derse desin Ha· [~ 
ma ile Arnavudluk kati su- olan İtalyan General, Kral t~ beşliler imparatorun emri ~~~ 
rette Balkanlara yaklaşmak nezdinde askeri heyet reisi ,~ altında son nefeslerine (!..ı 
siyasetinden vazgeçmiş ve unvanı taşıyacaktır. t+l kadar çarpışscaklardır,, (t~ 
tam surette İtalyaya bağlan· 2 - Avlonya limanının t diyorlar. '+' 

- Bu kadın buraya genç 
ve ayaş kıyafetli bir delikan

(So ı u 4 ünclide) mıştır. E:nin menbağlardan medhalinde bulunan İtalyan ~-.,;oz-.-....-~~..-:;;?te-s:~ı 
alınan haberlere göre İtal a Sasena adasının idaresi ta· = pwınwıp----------=------
ve Arnavudlük bu anlama mamen İtalyanlardan mürek· 
ile aşagıdaki taahhütlere gi· keb muhtar bir teşekküle 
rişmişlerdir. yerilecektir. 

1 - Arnavudluğun idare Bu limanda yapılacak işler 
şubelerinde ve bilhassa Ar· için İtalya Arnavudluğa is

Göze çarpan 
yazılar 

Bundan sonra okurlarımıza 
ikinci sayfamız da bu baş
lık altında her gün bir yazı 
bulacaklardır. Bu yazıları bü· 
tün gazeteleri okuyub içinden 
seçiyoruz, bu suretle okurla· 
rımıza küçük bir hizmette 
bulunmuş oluyoruz. 

İkicin sayfamızdaki "Yu
uan casusları,, ve "İzmirli bir 
kız sevdim,, romanlarıda en 
heyecanlı saf balarına gir
miştir, okurlarımıza tavsiye 
ederiz. 

tikrazda bulunacaktır. 
3- 1933 de kapatılan 

Arnavudluktaki bütün hususi 
katolik ve İtalyan mekteb
leri yeniden açılacaktır. 

4- İtalyan kapitalı ile 
bir ziraat bankası tesis olu· 
nacaktır. İtalyan mütehas
sıslarının yardımı ile ve hal· 
yan parası ile tütün inh;sarı 
yeniden tanzim olunacaktır. 
İtalyanların elindeki petrol 
imtiyazları genişletilecektir. 

5 - İtalya Arnautluğa 40 
milyon altın franklık bir is
tikraz verecektir. Bu istikraz 
her sene 8 milyen altın 
franklık tediyelerle ödene· 
cektir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
--------------~0000----------------

Dostluk Dediğin Böyle Olur! 
li:ıt u nüshamızın ikinci sayifesinde " Gözümüze çarpan 
L:JI çarpan yarılar ,, serlevhalı bir yazı okoyacaksınız. 

Bu yazıda Bulgar dostlarımızın en küçük çocukları daha 
mekteb sıralarında iken nasıl Türk düşmanı tyetişitidiklerini, 
Türk düşmanlıgı için ne kadar programlı ve nekadar büyilk 
büyük itinalaı la çahştıklarını gereceksiniz. 

Bulgaristanda, Bulgar çocuğuna düşman tibi olarak "Tilrk,, 
öğretiliyor. Çocuk bu telkin ile büyüyor, bir kin ve intikam 
havası teneffüs ede ede yaşıyor. Ve büyüdüğü zaman Bul
garistanın istediği gibi mükemmel bir Türk düımanı oluyar. 

Tarihin bütün yapraklarını kan, vahşet ve canavarlıkla 
dolduran Bulgarların insanlığı utandıracak kadar iğrenç 
olan bu hareketlerini çocuklarımıza biz neden öğretip aııla
mıyoruz? 

Halk böyle soruyor? 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



c Rallaa s..a , 

Yugoslavyaya 1 Olü hastaneye 
Bir Senede Gelen Cinayetin kahrıman-

Seyyahların. ları da hapihaneye 

Osmanlı imparatorluğunun 
Kalbigihında Yazan: !·1~R~N~ls 

Sayısı gitmişlerdir. 

Komitacı Ermeni: -Eğer lazım olursa 40 kantar daha dinamiti 8-10 
günde bulurum! dedi 

935 yılında Yugoslavyayı 
242214 turist ziyaret etmiş
tir. 934 de de 234959 kişi 
gelmiştir. 

Bunlardan 56872 si Avus
turyalı, 1196 sı Belçikalı 4164 
dü Bulgar, 56037 si Çekos
lavakyalı, 7244 İngiliz, 8850 
Fransız, 3040 Yunan, 2202 
Holandalı, 11784 italyan, 
11712 Macar, 29169 Alman, 
5677 fsviçreli, 11196 Polun
yab, 5230 Romanyalı 3518 
Amerikah, 2164 lskandinav
ya~ı, 8428 diğer muhtelif 
Avrupalılar, 2785 muhtelif 
kıta halkıdır. 

Havuz. boısahnca, havuzun 
fam ortasında bir kapak 
göründü, Ermeni bu kapağı 
kaldırdı. Bu suretle havuzun 
altında ikinci ve gizli bir 
kısım daha olduğu meydana 
çıktı. 

Ermeni bu delikten ikinci 
kısma elini ıoktn ve dar, 
uzun bir teneke şıkardı. Te
neke gOzel kapatılmışt; açtı 
içinden dinamit fişenklerini 
gösterdi. Her tenekede bir 
çok dinamit fişengi, kapsol, 
fitil vardı. 

Bana: 
- Bende böyle tam 20 

t-:neke vardır. Her birinde 
yirmi okka dinamit bulunu
yor! Ötekilerini de göstere
yim mi?. dedi. 

- Evet, dedim. Onlara 
da görmek isterim. 

Ermeni havuzun albndaki 
yerdtn tenekeleri birer, bi
rer çıkarmağa başladı. Herif 
yal~n aüylemiyordu. Bunun 
için, henOz altıncı tenekeyi 
çıkarırkeo kendi.ine: 

- Yeter artık, dedim. 
Bundan batka arhk git

mek ıamanıda gelmişti. Bu, 
her türlü konfürden mahrum, 
bir hıaamn oturmasına mii
sait olmayan bu evde büyük 
mıktaida dinamit olduğu 
muhakkaktı; Burada bulun
mak da en büylk bir tehli
ke demekti. Çünkü bir kaza 
veya sai~st ile çıkacak bir 
yanğında bu harap ve küçOk 
ev, Ermeni, ben, casusum 
vezirlerle beraber Kuzğun
cağun yarasının havaya uç
ması da muhakkaktı. 

Nekadar korkunç bir va
ziyette olduğumu anladım. 

Ermeni, en tehlikesiz bir 
şeyle, meseli bostanda ka
vun ve karpuzlar, balkabak
ları ile meığul oluyormuş 
gibi, biraz evvel çıkardığı 
dinamit fİfenklerini yerlerine 
yerleıtirmeğe baf)adı. 

Biraz sonra, havuz gene 
eski halinde idi. Yan yosun
lu bir su, havuzda iki, üç 
kadem su 'Vardı. 

iki gözden mllrekkeb yarı 
harab evceğize döndOğtimOz 

iZMIRLI 

vakit Ermeni bana: 
- Eğer ihtiyaç varsa, bu 

kadar daha dinamiti en ni- · 
hayet sekiz, dokuz günde 
bulurum. Dedi. 

- ihtiyaç yoktur, dedim. 
Elde bulunan bu dinamitler 
pek çoktur. Şimdi ben gidi
yorum. Sana bir iki güne 
kadar nerede ve nasıl bulu
şarak bu teıebbüs etrafuıda 
konuıacağımızı bildireceğim. 

Ermeni, pençireyi ihtiyatla 
açtı, dışarısını iyiden iyiye 
güzden geçirdikten sonra 
bize kapıyı açtı: 

- Şimdi gidebilirsiniz. 
Yolda kimseler yok ! Dedi. 

Biz, Ermeninin evinden 
çıktık, sahilde vakit geçir· 
mege çelışan balık avı ama
torleri gibi hareket ettik, 
sabaha yakın kayığımıza 
geçtik, ağları topladık. Allah 
ne verdise, tutulan balıklarla 
döndük. Bu suretle bizim bu 
geceki icraatımızdan biç 
kimse ıübhe bile etmemişti. 

Fakat Boğaziçinin sabah 
ayazı, tahammill edilir bir 
şey değildi. Ben, bizi Os
manhlardan ve müslümanlar
dan bir kaç kişinin balıkta 
görmesi için Ortaköy iske-

lesine çıkmakta mahsus ola
rak geç kalıyorum. Bunun 
için Yeniköye ancak saba
hın yedisinde çıktım. 

Bir çok defalar çıktım, 
fakat bu def aki kadar çok 
bnlık avlandığını görmedim. 
Bunu, itlerin umumiyet üze
re ve sonuna kadar iyi de-
vam edeceğine bir delil say
dım. 

( Arkası var ) 

Büyük Tire 
Tenezzühü 
Kizımpaşa okulunun Tire· 

ye; hazırladığı btiyiik tenez • 
zübe; Havaların fenalığı do
layisile 29 Marta bırakılmış· 
br. Bu tenezzühe; Şehir ban· 
dosunun iştiraki temin edil-
mek suretile bu tenezzühün 
eğlenceli olmasına ehemmi
yet verilmiştir. Şehrimizin 
kibar aileleri tarafından daha 
şimdiden bir çok yerler an
gaje edilmiştir. Bu eğlenceli 
günden istifade etmek üzere 
bir çok müessesad memur
lan gurublar halinde bu ge
ziye iştirak edeceklerdir. 
Okurlanmıza da bu f1rsat

tan istifade etmelerini tav· 
siye ederiz. 

GözüMÜZE ÇARPAN 

Bunlar 935 yıhnda Yugos
lavyada bir milyon 514 bin 
379 yd, 934 de de bir mil· 
yon 484 bin 918 gece kal
mışlardır. 

HALKIN SESi - Bunla
rın Beheri her gecede iki· 
şer lira para bırakmış olsa
lar 3,028, 758 lira eder. Bir 
memlekete seyyah celbetme· 
nin faydası budur. ---oo---
Venizelosun 

Kabrinin feneri 
Sofya 23 (Radyo) - Ut

ronun Atina muhabirinin bil
dirdiğine göre Ve~izelosun 
kabri üstüne büyük bir fener 
konmak düşünülüyor. Bu fe
ner 200 kilom~troya kadar 
ııık verecek kuvvette ola
caktır. 

YAZILAR 

Bulgar dos~larımızın bir dostluğu dahal 
16 mart tarhili Bulgar gazetelerinde şu 

küçük haber çıkmış: 
" Türkler tarafından yapılan Batak kat

liamlarının 60 ıncı yıldönümü münasebetile 
4 may11ta bütün Bulgaristanda büyük me
rasim yapılacaktır. Bu münasebetle Bulgar 
Maarif Nezareti daha şimdiden bütün mek
teplerde o gün Batak katliamlan hakkında 
talebeye konferaslar verilınesini emretmistir! 

Batakta bu münasebetle büyük bir hey
kelin ve katledilenlerin isimlerini havi mer
mer levhalar dikilmesi için de iane toplanma
ğa başlanacaktır." 

Bulgarlar, Türkiye ve Türkler hakkında
ki kin ve husumetlerini bilemek için, hiç 
bir fırsat. kacırmazlar. Her ıene, böyle beş 
on tane yıldönümü ve tören icat ederek 
bu adavet intikam duygularını yeniden •
)evlendirirler. Batak katliamları dedikleri 

şeyin 60 ıncı yıldönümil münasebetiyle ya
pılacak merasim de iıte bu nevidedir. Kat
liam dedikleri 1876 da, devlet aleyhine, 
miisllib bir Bulgar isyanının bastırılmasın
dan baıka bir ıey değıldir. Eğer Bulgaris· 
tan Türkleri 60 sene evvel' Batakta Bul-
garların yaptığının onda birini yapmağa 

kalkışsar, buglln Bulgarlar acaba onlara 
n :Jer y•pmazlardı? Nitekim, Bulgarlar, her
fırsat düştilkçe Türklere karşı hakiki kat
liamlar yapmışlardır. Daha eskilerini bir 
tarafa bırakalım. Balkan harbinde Bulgar-
ların Türklere karşı yaptıkları ve bitaraf 
eenebilerin nefret linet ile tesbit ettikleri 
katliamlar var ki biz, Türkler de onları 
untnıuş degiliz! Fakat bunlatm yıldönüm
leri münasebetiyle matem merasimi yapmı
yoruz; çünkü, Bulgarlarla armızda, kapan
maz bir uçurum açılacağım biliyoruz. 

(Cumuriyet) 

BiRKIZ 
SEVDiM! 

yapllan evi hatırladı. O ev, 
bu kümes bozmasmın yanında 
dünyanın en muhteşem sa
raylarından birisi idi. 

irfan, Leylinın gözlerinin 
bir noktaya daldığını görOn
ce sordu: 

ren evde yalniz kalınca, ta
liinin ne kadar çabuk değiş· 
tiğini, sefalete ne çabuk 
düştüğünü, sezdi, duydu ve 
anladı. 

Bir mliddet bir pencere 
pervazına ilişti, gözleri oda
nın dıvarlarına bulaşmış bir 
tahta kurusu kanının leke
sine daldı. 

~"'"~'"'-'"VV'~~ 

Aık, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 51 

İrfan sırıtarak eve girdi ve Leyla ya sordu: 

- Leyli, çocuğun için her 
ıeye katlanacaksm ! Dedi. 

Sonra irfana d6nerek : 
- Evet, muhakkak surette 

bugiln eve d6amem lizım. 
Göryörsun ki çantam falan 
da yanımda .• 

irfanla beraber yola çıktı
lar. Aksarayda, Horhor cad

cleaindd aeli bir iokakta lı ibne 
barab. karın vermif, kafesli, 
bir e~n önünde durdular. 

Dellbnh cebinden koca-

man bir anahtar çıkardı ka
pıyı açtı. 

Bomboı evin avlusundan 
rutubet kokusu fııkınyordu. 
Loı avluda ilerlediler, çatla
mıı, yanlamıı merdivenlerden 
çıktılar, biricik odadan iba-
ret berbat, harap, tabtalan 
kurdlanmıf, zemin talatalan 
yamru yumru kamburlaımıı 
bir ev ... 

Leyli, elinde olmayarak 
BornoYada kencliai için 

- Ne o, beyenmeclin 
galiba!. 

- Yoo ...• 
- Daha iyisini buluncaya 

kadar burada otaracağız .. 
- GOzel, mükemmel, deı li 

toplu bir ev ••. 
- Benim Eşimdi itim var. 

Gidiyorum. 
- Ne vakit geleceksin? 
- Akşam çocuklara da 

ahp geleceğim •. Birazdan eı
yalan ve yatakları da gön· 
dereceğim ! Dedi. 

irfan çıkıp gitti. 
Leyli, bu bomboı, piı, 

iaıaaa kor~u ve ııluab Ye-

Hareketsiz bir halde uzun 
bir müddet böylece kaldı. 
Genç kızlığını, lzmiri, Kar
ıryakayı, anasını, hulyayı ve 
evını gözlerinin önünden 
ayıramıyordu. Eğer şu anda 
bu sevimli hayaller ve hatı
ralar da olmasa, bu dört 
dıvar arasında yaıamağa 
belki de tahammül edemi
yecekti •. 

Kapının tokmağının güm
bllrdemesi Leyliyı kendine 
ıetircli. Genç kaclıa kapıJI 

Saray Bosnanın Aliağa 
köyünde bir cinayet olmuş
tur. Bu yüzden köy gençle
rinden otuz kişi suçlu olarak 
tutulmuştur. Ali Kata oğlu
nun kızı, Hamdi oğlu Şabanı 
sevmişti. Her akşam genç 
çocuk pençire altına gelerek 
konuşuyorlarmış, gelecek gün
lerin plamnı burada çiziyor
larmış. Ayni zamanda bu 
kıza Mesud Gribiç de aşık 
olmuş imiş. 

Mes'ud kızın Şabana olan 
aşk1nı bilmekle beraber bu 
rakib bildiği adamla seviş
mesine mani olmağa karar 
vermiş, bu suretle bu iş 

bir taraftan Mes'ud ve arka
daşları, öte taraftan Şaban 
ve arkadaşları arasında pek 
fena bir akın olmuş, ve 
kanlı bir sahneyi meydana 
getirmiştir. Bu iki grub bir 
akşam birbirine raıtgelmiş 
Ye bir çarpışma yapmışlar
dır. ıki taraftan da çapalar 
ve biçaklarla saldırılmış, bu 
muharebeye giren otuz ka· 
dar genç delikanlı arasında 
asıl rakibler birbirine hü
cum etmişlerdir. Mes'ud çapa 
ile saldırırken Şaban nasılsa 
biçağını rakibinin kafasına 
isabet ettirmiş ve onu can
siz yere sermiştir. 

Bundan sonra Şaban sal
dumasına devam etmiş, bu 
arada daha birkaç kişi yara
lanmış, nihayet jandarma 
kuvvetleri yetişerek ölen 
Mes'udu hastaneye aşk kah
ramanlarını da hapishaneye 
götürmüşlerdir. 

Beserapyanın 
Tamamiyet mülkiyesi 
Ron1anya-Rusya itti-

fakının şartları 
Bükreı 24 (Radyo) - Ro

manya cebbesi lideri bay 
Gayda V l\cvad siyasal bir 
toplanbda demiştir ki: 

Romanyamn, F aransamn 
tarafını tutması lazımdır. Be
nim kanaatimce yalnız bir 
Fransız-Alman anlaşması Av-
rupa sulhunu temin edebilir. 

Sabık başvekil olan bay 
Gandi sözüne devam ederek 
ilave etmiştir ki: 

Rueya ile Romanya arasın-
da bir mukabil yardımlı itti
fak için Rusya hükumetinin 
Besarabya üzerindeki Roman
ya hakimiyetinin tanınması 
lğzımdır. 

' açtığı zaman kurduğu yeni 
yuvanın eşyalar1nı evin önün
de tek atlı bir arabanın üs
tünde gördü. Boş eve taşı
nan eşyalar görülecek şey• 
)erdi: 

Hasırları patlamış altı san
dalya, yırtık yerlerinden pis 
yünler fırlamış iki şilte, bir 
dolab, bir gece lambası, iki 
yorgan, iki bavul, bir masa, 
birkaç mutbah eıyası ve sai
reden ibaretti. 

Leyli, bu kırık dökt:.k, 
yırtık pırtık, bozuk düzen 
eşyaları; dötemeleri yamru 
yumru, dıvarları oyuntulu ve 
pis lekeli, karanlık, ve kas• 
vet yerici evi mümkün oldu
ğu kadar gllzelleıtirecek bir 
şekilde odalara serpiıtirme· 
ie baıladı, bu iğrenç dekor 
ve yarım yamalak malzeme 
ile bir ev nekadar iyi d6p· 

Al mani 
Askerleştirdikl 

lere dair mal 
Utro gazetesindea: 
Almanlann asker 

ları Ren vadisinin sal. 
27,253 kilometro 111 
sağ tarafı da 28,26'. 
metro murabbaıchr· 
umumu 55,513 
murabbaı çıkar. Bu 
tnn Almanya halkıDJ9 
onbeşi kadar bir ahal 
Sol kıyısı Belçikadall 
ufaktır. Zira Bel çık 
nişliği 29500 kilome 
rabbaıdır. Bütün ask 
miş olan bu yer 
hükumetinden hayli 
tür. Çünkü Holand 
yüklüğü 34190 
murabbaıdır. lsviçr 
büyüktür. Zira lı 
büyüklüğü de 41,3()00 
metro murabbaıdır._,,, ---oo 
Karadeniz 
Yinekud 

Sofya 23 ( Radyo ) • 
gündenberi Karadeoi' 
durmuştur. Fırtına O 

kuvvetlidir ki Anast 
sın1n kıyılarını bile yı 
Borgaza gelmekte olall! 
yinqerg adlı AlmaD 
dalgalarla mücadele 
yarlanmıı ve ancak 
iltica edebilmiştir. K 
Bulgaristan tarafind 
ameliyatı durmuştur. 

Pilotsuz 
Tayyare 

lngilterenin hava • 
dan Pilotsuz uçak Si' 
Hündon Ayrod 
çıkmıştır. 

Bu tayyare radyo 
istasyonundan bir 
rafından havada id ... 
maktada·. Yani tar.~.ı: 
vada uçma~ ta faP:ı 
yerde havaistaıyoD 
maktad11. 

Bu Pilotsuz uçak 
yahud denizden ner 
karsa kalksın sa•~ 
200 kilometro silr'a 
Hedefine isabetli b 
yapar. Şimdilik bd 
idare olundup rad 
yonundan itibaren 
16 kilometrodur. 8" 
başlıca vazifeleri 
vapurlar htıcum etlll 
yare toplarını sönd 

nebilirse o kadar iyi 
Bu hayata bu kad'.' 
yerek, bu kadar 
girmesine rağmen 
hk ve kadınlık • 
bir yuvaya sahib 
elde olmıyan 
çalıştı. 

Akıam iistü İrf .. 
iki çocuguyla eve 

Yilztbadeki bol 
nek kaydı tırq ta 
bu adamın damad'. 
bir tarafı olmaya~ 
rak önihıde ytlrBY .. 
ları LeylAya tanıttı= 

- Çocaklanlll• 
mızl dedi. 

Leyli zoraki bit 
ıe•katla çocukla" 
sevdi, olqaclı. tld 
odaya lgirdiler. 

- E na ılsul 
t 
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llıirler çarşısındaki tiyatro
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İsmet Paşa Bulvarında 

Zinet Garajı 
VaktiJe mobilya imalinde birinciliği kazanan ( ZiNET 

MOBİL YA FABRİKASI) pek çok ihtiyaçlara cevab verecek 

mükemmel bir surette (ZİNET GARAjl ) adı ile bir garaj 

açmağa muvaffak olmuştur. Bu asri garajın methalinde her· 
kesin memnuniyet ve sevinçle istirahat edeceği bir de zarif 
gazino açılmıştır. Her servis çok temiz olan bu şık kahve• 
hanede bir nefis kahvenin yalnız üç kuruş mukabilinde 
içildiğini söylersek bu yeni müessesede temizliğe, güzelliğe 
verildiği ehemmiyet kadar ucuzluğa da büyük bir itina 
gösterilmiştir. 

I nan Doittor Aoostelin 
Son İı.;adı ola Sıhhi .\~ızlıkların sureti istimali 

Sigar .. \nın nitto!ın"n ldk1ilen çe
ken Alman do'üor!.ı rnd.ı •ı Profe
sör Doktor Aposl.:lın sıh.ıi Ağız
lıkları umum Avrupada sigara 
içenleri memnun etmış ve rağbet 
kazanmıştır. 

Ağızlık üzerinde Doktor Apostetin imzası olmasına:dikkat 
etmelidir. Toptanlve perakende satış yeri NECiP SADIK 

Balcılar caddesi No. 156 lzmir 

!Usluk : ate de Nagı - Rışarvilm Aşk, Harp, ı · r!2 Mesut Cemilin enfes bestelerile süslenen ve şahane t!l 
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Zarifin öldü
rülmesinin 

Sırrı ne imiş ? 
Dört beş gün evvel Alsan

cakta yagın yerlerinde Üs
küblü Zarif yaralı olarak 
bulunmuştu. Kaldırılmış fa
kat hastahanede ölmüştü. 
Ancak bu cinayetin sırrı an
laşılmamıştı. Zabıta Bursalı 
Kadri ile Giridli Mebmedaki
nin bu cinayetle alakadar 
olduklarını öğrenmiş ve tu
tarak Adliyeye vermiştir. 

Teftiş 
Şarbay doktor Behcet Uz 

Pazar günü Kültürpark :ile 
fuvar yerini ve Karşıyakada 
Soğukkuyuda Değirmentepe 

de yapılan gazino ile Ya
manlar suyu tevzi yeri inşa
atını, Dedebaşı ve · Karşıya
ka pazarlarım teftiş etmiştir. 

• 
Iran konsolosu 
Şarbayımızı dün ziya

ret etti 
Şehrimiz İran konsolosu 

ismail Mecdi han, dün Be
lediyede şarbay doktor Beh
çet Uz'u ziyaret ederek pa
nayır işleri hakkında görüş
müştür. 

Karakuyu 
Isparta Hattı 

Heyet bugün giJiyor. 
Afyon- Karakuyu · Isparta 

demiryolunun açım töreninde 
vilayet namına bulunacak 
olan beş kişilik heyet bugün 
saat 14 te hususi trenle Al-
aancaktan İsbarta 'ya gide
cektir. Heyet Vali Fazlı Gü
leç, parti başkanı Y ozgad 
saylavı Avni Doğan, şarbay 

doktor Behçet Uz, vilayet 
umumi meclisi azasından 

Hasan Fehmi, Halkevi namı
na Kemal Talat'tan mürek
keptir. Aydın ve Denizli'den 
de heyetler gidecekıir. 

Halkın 
istirahat ve 
Eilencesi 

Karşıyaka' da Soğukku
yu'da Değirmentepe, halkın 

bir istirahat yeri hal!ne ge
tiriJmektenir. Bu tepe; üze
rine 7ğ0 çam fidanı dikile · 
rek, güzel bir park haline 
geiirilmiştir. Bir taraftan Ka
difekale' diğer taraftan kör
fezin enginlerine kadar uza
nan zarıf manzaraları gören 
tepenin en güzel bir yerinde 
belediye tarafından yaptml
makta olan gazıno inşaatı 
bitmiştir. __ _..~ ... ---
Ateş alan 
Gemiden 
()n kişi kıw·tarılmış 

Yedisi ölnıüştür. 
Portsaid Tas Ajansından: 
lngilterenin Çeşatir gemisi 

ateş almıştır. Mürettebatın

dan on kişi Marti Gano adlı 
halyan gemişi tarafından 
kurtarılmıştır. Yedi kişi öl· 

mii~tür. 

( Hallma Sut ' 

Jijikanın bombardımanı 
ltalyanlar gazlı bomba atıyorlar. Flandiya kı
zılhaç hastanesi bombardıman edilmiştir 
Adis-Ababa 23 - (A.A) - Jijikaya bu IKızılhaç hastanesinin harab olduğu haber 

sabah tekrar bombardıman edildi. verilmektedir. Hastanede yananlardan birisi 
Adis-Ababa 23 (A.A) - Seydamo vila· ölmüş altısı yaralanmıştır. Bunların arasın-

yeti merkezi olan Ergaalcme dün öğleden da Filandiyalılardan biç kimse yoktur. Bom-
sonra bir çok gaz bombaları atılmıştır. bardıman esnasında 83 kişi yaralanmıştır. 

Harrar 23 (AA) - Royter Ajansı bildi- Ölülerin mıktarı malum değildir. Sivil halk 
riyor : bombardıman korkusu ile Harrardan çıka-

Dünkü Jijika bombardımanında Filandiya rılmıştır. 
0000000000000000000 0000000000000000000000000 

Zecri Tedbirler Kalkıyor 
Londra 23 ( A.A ) - On üçler komitesi İtalyan - Habeş 

ihtilafını tedkik etmek üzere bu sabah toplanmıştır. Alınan 
haberlere göre komite İtalyan ve Habeş hükiimetleriyle 
temasa gelerek bunların bir mütareke ve bir sulh a ·. tetmek 
hususundaki fikirlerini anlamak ve en kısa bir zaman içinde 
komiteye malumat vermek üzere İspanyol delegesi Madarı 
Ağayı memur edecektir. Komite ayni zamnda bu içtima 
devresiude ltalyaya tatbik etmekte olan zecri tedbirlerin 
kaldırılm1!sı meselesini de tedkik eyleyecektir. 

Alman çelik fabrikaları 
Milyonlar kazaıııyor 

Berlin 23 (Radyo) - Doseldorfta bulunan çelik fabrika
ları hükumetin elinde bulunan bir mıktar hisse senedini 
satın alarak tamamen hususi bir şekil almıştır. Almanya 
hükumeti, mali müzayakası basabile bu hisse senetlerini 
satmağa mecbur olmuştur.! 

Falrikalara gelince; Almanyanın tekrar silahlanması sa
yesinde elde ettikleri büyük karlarla mevkilerini takviyeye 
muvaffak olmuşlardır. 

Habeş sulhundan herkese 
bir pay çıkacak 

Londra 23 (Radyo)- Habeş sulhu teklif şartlarında Al
manya ile beraber büyük devletlerin hepsine pay verilmek 
için hattı üstüva topraklarının yeniden taksimi ve Afrika 
meselesinin ortadan kaldırılması düşünülmektedir. 

- Halkın Sesi - Habeş elçisi akşamki radyoda bu 
haberleri tekzib etmiştir. 

200,000 kişi önünde Alman 
tayyareleri bir hava muha

rebesi yaptı 
Berlin, 23' (A.A) - Dü"l öğleden sonra Berlin civarında 

Staaken tayyare istasyonunda tertib edilen bava kuvvetleri 
gününe 200,000 iştirak etmiştir. 

Meşhur hava kahramenı Albay Ludet tayyaresiyle akro
bası hareketleri yapmıştır. Kırk kadar askeri tayyarenin 
yaptığı hava mnharebesi oyununu halk alaka ile takib et
miştir. 

...................... . .............................. . 
Balkan müt
tefiki erinin 

Postalarıda ucuzladı 
Atina 23 - Türkiye, Ro

manya, Yugoslavya ve Yu
nan arasındaki posta ücret-
leri bu hükumetler arasında 

• • 
ltalya lngiltere 

ile beraber 
iş ba~ında · 

Belgrad 23 (Radyo) - Ha
vas ajansının öğrendiğine 

göre, Londranın gizli konsey 
!erinin birinde ve Lokarno 

ki anlaşma neticesinde ucuz- devletleri arasında verilen 
lamıştır. gizli kararların biri de İngil-

Balkan antantı tere ile İtalyanın Ren bölge
sinde Alman askerinin yeri-

Toplantına 13ay Denıir
cis gidecek 

Atina 23 - Kabine De-
mircis Hariciye nazırı mev
kiini muhafaza edeçektir. Bu 
sıfatla Belgradda toplanacak 
olan Balkan antantı kon
feransına gidecektir. 

Bu toplaotı martın 23 üne 
bırakılmıştı. Fakat Yunanis
tandaki dahili meş1 ale yüz
ünden Yunan hükumeti bal
kan antantı başkanından kı
sa bir talik istemişti. 

ne lngiHz ve İtlyan askerleri 
gönderilmesine dairdir. Bu 
karara İtalya da imza et
miştir. 

Letonyada 
Gizli Alınan teşkilü tı 

Riga, 2J (Radyo) - Le
tonya hükumeti alt!yhinde 
çalışan gizli bir Alman teş
kilatı Leton zabıtası tarafın
dan keşfenilmiştir. Bu teşki
latın bir içmai esnasında po
lis tarafından birkaç kimseyi 
tevkif etmiltir. 

ihtiyat 
Zabitleri 
Senenin nıua yyen 
Günlerinde orduda 

İs 1!Örecek1er 
~ <.7 

Ankara 23 (Özel) - İhti
rat zabitlerinin, senenin mu
ayyen günlerinden orduda 
iş görmelerini mecbur kıla
cak surette bir kanun hazır
lığı söyleniyor. 

Fransız 
Erkünıharbiye l~erisi 

Diyor ki: 
Paris 23 (Radyo) - Starz

burğtan bildiriliyor: Fransa
nın erkanıharbiye reisi Ge
neral Gamelin şu beyanatta 
buluncnuştur : ' 

" Uygunsuzluklara meydan 
vermek ne bizim tabiatımız
da var ve ne de terbiyemiz 
buna müsaiddir. Fakat ken
dini öldürtecek veyahud mü
dafaan korkacak kadar küs
tah bir Fransız yoktur. Kuv
vetimızde· eminiz ve yurdu
muzun büyük olduğunu bili
yoruz. Bizde de onun için 
feda olacak fazilet vardır. ,, 

Orta mektep
lere dair 

Ankar, 23 (A.A) Orta 
mekteplerde muhtelit tedri
satın kaldırılacağına dair 
bazl gazeteler tarafından 
yapılan neşriyat üzerine kül
tür bakanlığında yaptığımız 
tahkikst bu neşriyatm ciddi 
hiçbir esasa dayanmadı
ğını göstermişlir. 

Mussolini 
Parla111entovu 

kaldırıyor 
Roma 23 (Rad10) - Duçe 

bir söylev vere: rek saylavlar 
odasının yakında lağvedile
ceğini ve bunun yerine façyo 
ve korpu'rasyon mümessilJe
rinden mürekkeb bir kurul 
geçirileceğini bildirmiştir. 

Yahya İbrahim ı 
Paşa Öldü 

Kahire 23 (Radyo) - Mı
sırın eski başbakanlarından 
Yahya İbrahim paşa bugün 
80 yaşında olduğu halde 
vefat etmiştir. 

Kömür 
~tadenlerindc istinl 

~ 

Londra 23 (Radyo)- Bal-
deks kömür madenlerinde 
bir iştial vukubulmuştur. Beş 
kişi ölmüştür. J 

İki kız kardaş 
Bir arada büyümüş, 

hiç evlennıenıiş, birkaç 
saat ara ile ülnıüşlerdir 

Yugoslavyanın Krayva ka
sabasının Y okuyme köyünde 
biri doksan digeri de yetmiş 
yaşında olan Rabeka ;ve Si
mona adlı iki kızdardaşın 
ana ve babaları öldüğü za
zaman köyün en güzel kızı 
olan Rabeka evlenmemiş kız 
kardaşı Simonayı büyütmüş

tür. Simona büyüdükten son
ra ablasının onu büyütmek 
için evlenmedigini göz önüne 
alarak o da ablasını yalnız 
bırakmamak için evlenmiş, 

köyün en güzel kızları olan 
bu iki kardaş kız olarak 
kalmışlardı. Birkaç gün evvel 
birkaç saat ara ile öldükle
rini Yugoslavya gazeteleri 
yazmaktadırlar. 

İhtiyar kız 
Aşıkın. nasıl tutnıuş 
Bulgaristanın Tirnova po

lisi 42 yaşında Milika adlı 

bir kız marifetlerini öğren· 
miştir. Milika 17 yaşında bir 
zügürd genci aşık tutmuştur. 
Bu gence her akşam ziyafet 
vermek için konu komşunun 
hindilerini çalarmış, aşıkını 
her akşam beslermiş. Niha
yet polis bunun farkına var
mış, heman Milikayı içeriye 
atmış hem de aşıkı oralar
dan uzaklaştırılmış. 

Ecnebiler 
Habeşistanı 
Terkediyorlar 
İstanbul 24 (Radyo) -Ce

nubtan gelen haberlere göre 
Alman tabasından Habeş im
paratorunun hususi pilotu ls-
mit vazifesini bırakarak Av· 
rupaya dönüyar. İsveç Kızıl 
haçı müdürü doktor Hay ile 
doktar Aramar dahi memle
rine dönmüşlerdir. Bu dok· 
torlar Habeş imparatorunun 
emniyetini kazanmış adam
lardı 

Venizelosun 
Cesedi 

24 Mart~ 

Bir canavar~ 
-Baştarafı 1 inci sayfa~ 
lı ile bir kaç kere t_., 
Sağlam olmasına r•I"".'"" ~ 
dişlerinin hepsini de ,
kaplattı. Delikanlı ile kO~ 
şurken: Bazan Hıristo, ·fi) 
zan da Vasilef diye bi 
ederdi. 

Bu malümat polise 
gelmişti derhal ayyaılfl! 
listesine müracaat etti ~ 
vasilef adlı bir ayaş yak 
dı ve sorguya çekti. • ,/il' 

Polislerin bu gibilerioı ·~ 
letmek için müracaat et!'# 
leri çarelere tevessül ~dU" 
Ve söyletti. İlk önce bıç ,ti 
şey bilmiyen Hiristo bulı ~ 
bülbül kesildi. Kadının ' 
lstanka olduğunu, bir dl 

ldetten beri beraber ydl8 
Jarını, bu kadının eski k 
sı yüzbaşıdan kalan ~~ j 
beraberce tükettiklerıDlı 

hayet kadmın parası kal 
yınca ağzındaki altın dit~ 
göz koyduğunu, bir . !:. 
kıra gezmeğe götürdi1gv-_. 
ve orada kadının bof . 
sıkarak öldürdüğünü ve ~ 
lerini • çıkardıktan sonra 
yuya attığını söyledi . 

Filibe de 
Sular altınd•"' 

Sof ya 23 (Radyo)- fili t 
şehrini de su basmıştır. ,C;tl 
riç nehri teknesinden 
metro yükselmiştir. ,_j 

Filibe şehrinin bazı 111aY 
leleri su altında kalan ;;;: 
rin sayısı yüzyirmidir. 
ların mukadderatı belli " 
ğildir. Filibede ne kadar ,ıt' 
ker ve zabıta kuvveti f;,I 
yardım için seferber 
konmuştur. 

Yeni Yunaıl 
kabinesi 

l\leb'usan . huzuru~ 
Atina 23 (Özel) - ,ol. 

kabine dün kamara bil t' 
na çıktı. Bu kabinenİll oJI. 
şekkülünden memnun ~ 
yan Venizelist meb'uslat ~' 
mircis hükumetine yallı"' 
bakmaktadırlar. 4,:1. 

Bunlar bu kabineye 
bir muhalifetle mevkiiııİ 
mağı tasavvur ettikl' 
saklamamaktad1rlar. ---cm __ __ 

Atina 23 (Özel) - Veni
zelos için otuz gün matem 
ilan eden !..iberaller Venize-
losun cesedinin Katadiral Türkiye ( 
kilisesinde iki gün halka zi~ ("' ı k. k rle ıenc ım)'a e . 
yaret ettirilmesine karar ver- • ı 
mişlerdir. Cenaze alayı bir l{uruınu dergıs 1 
hükümdara yakışacak kadar Evvelce ( Türkiye 11~ 
büyük olacaktır. Yunan filo- Kimyagerler kuruoıucil • 
sondan ayrılacak olan iki muası ) nın ikinci ~ 
Konter Torpiyor cenazeyi birinci sayısı, ismi filt 
Girid adasına götürmeğe leşmiş olarak çıkmıştıt· .~ 
memur edilecektir. içinde (Kurum) taotl ' 

- lfifiıı rinden başka iki m•k11 
Fraıısız haşb1a- original çalışma, ve, (o I 

k d
• gıdası ve sıhhatı' bayff~ 

ani ıyor ki dası ve sıhhat, Nebat ~j 
- Baştarafı 1 incide _ sı ve sıhhatı genel lı~ 

tekliflere dair izahat verdiği bşlümlerine ayüılm~f ~ 
esnada Alman delegesi Fon muhteliJ ilim Der~ıler? 
Ribentroba milletler cemiyeti çıkarılmış yirmi ikı 
teklifini verirken "muhtıra- özü vardır. 
nın sadece bir teklif oldu- Sayıs 50 kuruş ve •ti" 
ğunu bildirdiğini ve Alman 2 liradır. Tavsiye ede~; 
Hükümetinin bunu kabul Derğinin adresi: A 
edebileceği ümidinde oldu- !~s~ ~ulusu ·~-O~ 
ğun~ her hald~ kabul. etmez- dan: ~ 
se bıle mukabıl teklıflerde 1 Dagogava nehri te ~ 
b~l~nm.as~nı temenni ettiğini,, den taşmış ve etrafı ':t. 
bıldırmıştır. ı hassa mahsulü bor:,.~ 
Riga limanı 1 Bu nekir günden git ~ 

. _ yüyor, tehlikeleniY0'j,~_1 
lluz tutr~uştt~ı, vapur- körfezinde buz parçŞ W"~ ·. 

lar ışlen1ıyor pışmış ve vapurlar•11 

Riga - Stefani ajansın- ıine mani olmaktaclıt• 


