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B. ŞÜKRÜ KAYA 
edeyim. Aman bana mes'uli
yet gelesin .•. Memur. Endişe 
ile, kanunun veya nizamna
menin her hangi bir madde-
sini kendi zaviyesine göre 
tefsir etmekte ve milyonda 
bir mes'uliyet endişesi gör
dümü işi derhal daha yük
sek makama havale etmek
tedir. 

O yüksek makanı da bin-
de bir ibtimalle aynı mes
u'iyet edişesini duyar duy
maz, mesuliyeti üstünden at-
mak için işi dahs büyük 
makamdan istizan etmekte
dir. 

Kısaca memur havale si-
perile mesuliyet tehlikesini 
sigortalamaktadır. 

Memur dendi noktainaza-
rına göre bu şekilde haret
etmekte doğru olabilir. Fa
kat halkın bir hakkı bir men· 
faatı mevzubahistir işin mü-
temadiyen havale edilmesin
de bu hakkın kaybslması, 
bu menfaatın sıfıra inmesi 
ihtimali vardır. 

Bu vaziyet büyüklerimiz 
tarafından da bilindiği icin
dir ki, içbakanlığı bu zihni
yeti ve bu pürüzlü işi orta-

t: r etmek .. 
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Almanyanın1 gizli sözleri : 
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8ay Bitler Lokarnoculara vereceği sonuncu 
cevabı kabineve izah tasdik ettirecek 

~ ~ İstanbul 27 (Özel) 
Alman - Fransız 
iht lafına dair yeni 
bir şey yoktur. Al-
manyanın saylav 
seçımı yarın ta-
mamlanacağından 

yeni kabine Pazar-
tesi g 1nü ilk top
lantısını yapacak 
Sah günkü toplan
tıda Bay Hitler 
!...okarnoculara ve
receği sonuncu 
ct.vabım kal İneye 
izah ve tasdik et
tirecektir. Bu ce-
vabın neden ibaret 
olduğunu bilen yok
tur. Cevab ancak 
Nisanın ilk günle
rinde neşredile

cektir. 
Belgrad 27 (Rad

yo) - Roma gaze
telerinin yaptıkları 
ifşaata göre Alman· 
yanın cevabı bay 
Edene verilmiştir. 

Alman baş murah
hassı bu tahriri 
red cevabını verir
ken Alman iutihab· 
larının neticesinden 
bundan başka ce
vab 'eri1emez ma· 
amafih intihablar-

H ·ydud kadın 
...... + 

Viyanada beli 
tabancalı ka
dın yakalandı 
KOCASıDA TEVKiF 

EDiLDi 
Avustu·yada beli . taban

calı bir haydut kadın yaka
lanmıştır. Avustyanın en me
deni şehirlerinden birisinde 
böyle bir haydut kadının ya
kalan ması ortalığı velveye 
vermiştir. 

Avusturyada iki senoden 
beri mazalar usta, kur naz 
ve zeki bir hırsız tarfıudan 
soyulmakta, zab:ta blltün 
çahşmalarına bütün tedbirle· 
rine rağmen bu hırsızları bir 
tüılü yakabyamamaktadır. 

Bu zeki ve kurnaz hırsız 
dan sonra daha ı-::;:--:::r- r- ....--- . , • .---......Ji.9!~~~-,,.=4~ 
müsait bazı şartlar· İngiliz eski muharibleri umumi harbde çarpıştıkları Alman askerle-

nihayet geçenlerde Avustur
ya zabıtasının bir tuzağına 
düşmüş ve yakayı ele ver
miştir. Hırsız yakalandığı 
zaman bunun şık v !centil
men kumral bir delikanlı 
oldyğu görülmüştür. Zabıta 
tahkikatı ilerleyince bu deli
kanlının bir genç kadından 
ibaret olduğu anlqılmııbr. 
Kadın hırsız daimi surette 
erkek kıyafetinde gezmekte 

da bulunacaktır. rinin mezarlarına çelek koyarken. Aşağıda Hitler ve Göring bir 
Demiştir. infilak neticesinde yaralanan amelelerin hatırını sorarken 
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Venizelos geldi IAıs;:~~;:;de 
-------------------------00--------~--------~-

1 Cenaze Giridde ihtilil bay-
rağı diktiği buru.na gömülecek 

Atina 27 (Özel) -- Veni- kilisesinden Pire rıhtıma ka-
zelosun cenazesi bu sab~h dar iki taraflı saf teşkil ede-
Pireye geldi ve Atinaya nak- ceklerdir. 
ledilerek Metropoliten kilise· Kral, veliahd, kabine aza-
sine yerleştirildi. Burada ları , diğer resmigeçiller ta-
umumi ziyaretine serbest putu takip edeceklerdir. Ay-
bırakıldı. Efzon numune alay- ni merasim Giridde defin 
tarından bir müfreze burada esnasında yapılacaktır. Bu 
kalacağı iki gün zarfında son merasim esnasında kra-
cenazenin muhafazasına me- Jın, hükumetin mümessilleri 
mur edildi. Tabutun etrafın· ile liberal partinin şefi ve 
da da milli elbiselerini hamil partinin mebusları Kafanda-
olarak müsellah bir Giridli 
müfreze ayrıca bulunmakta
dır. Venizelosun tesis ettiği 

Liberal partisi tarafından 
bütün bu merasime nezaret 
etmek üzere yedi saylav se· 
çildi. 

Yarından sonra cenaze 
yine Pire yolile ve ayni me
rasimle Giridn gönderilecek-

tir. Metrepol kilisesinden 
Pireye giderken ayrıca bir 
askeri merasim yapı!acaktır. 
Kendisine başvekil tarafın
dan hükumet namına ayrıca 
saygı merasimi ifa edilecek
tir. Askeri kıtalar Metrepol 

ris, Papanastasi, Papandare
no, Milonasi ve siyasal çe
venler mebusları bulunacak-

tır. Cenaze alayında hüku
met namına bir nutuk söy
leyecek ve bir nutuk ta eski 

muhariplerin biri tarafından 
irad edilecektir. Venizelosun 

ihtilal bayrağını diktiği bu
runa gömülecektir.~ 

~·----
Konser 

C. H. P. Birinci karantina 
ocağı müzik kolu tarafından 
bu akşam ocak binasında 
bir konser verilecektir. 

Paris 27 - Havas Ajan
sının bildirdigine göre Alsas
Loreode şüpheli kimseler 
casus sıfatile hllpsedilmiş

lerdir. -- Sonu 4 üncüde ~ 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Hasta Bakım Evleri 
r:;:a H. P. asansor ocağı bir (Hasta Bakım Evi) aç
lh~I mıştır. Burada Cumartesi günleri 13,30 dan 14,30a 

kad;;" daimi surette mütehassıs bir doktor tarafından fakir 
hastalar parasız bir şekilde tedavi edilecektir •. Bundan 
başka diş hastalıkları için müracaat edecek fakırlere de 
ocaktan birer kağıd verilecek, hastalar bu kiğıdlarla oca
ğın tayin ettiği bir diş doktoru tarafından parasız tedavi 

edeleceklerdir. 
C. H. P. Asansör ocağının bu hareketi sade lzmire değil 

bütün Türkiyede Parti ocaklarına örnek olacak ve alkııla
nacaktır. C. H. Partisinin sasyal sahada yaptığı ve yapmak 
istediği yardımların en büyüğü fakir ve hasta halkın ıstıra· 
bını azaltmak ve dindirmekti . 

Ekmek parasını tedarik etmeğe uğraşan ve didinen bal
kın bu çalışma esnasında doktor ve ilaç parası ayırmıya 

kudretleri olmadığı için bu yardım tam manasile yerinde ve 
çok faydalı olacaktır. 

Halk, bu kabil yardımların her sabaya teşmil edilmesini 

istemelde ve beklemektedir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



t . Osmanlı imparatorluğunun 
Kalbigahında Yazan:~· ı~~Ncls 

l .. eyla: -Şimdi, Yunan sef arethanesinin bu 
Odasında kendimi öldürürünı ! Dedi. 

Leylanın benzindeki sarılık 
görülmeğe layıktı. Anlaşma
mak bu isterik kadını çok 
sinirlendirmişti. Halbuki ben, 
artık Lcylanın hakiki mak
sadını adamakallı anlamıştım. 

- Ben bu yavuz mese
lesini Osmanlı hükumetine 
bildireceğim. Yalnız senden 
duyduğumu tabii söylemiye
ceğim. Dedim. 

Leyla, çok korkunç bir 
tavırla yerinden kalktı ve: 

- Şimdi, şuracıkta bana 
bu sırrı b.r kimseye söyle~ 
miyeceğine dair yemin et
mez, namusun üzerine söz 
vermezseniz gözünün önünde 
intihar edeceğim. Yalnız 
şuna teessüf ederim ki sen 
açık gözler arasında yaşar, 
seni Osmanlı hükumeti de 
açık göz bir adam sanır r . 
Dedi. 

- Leyla hanım.. dedim. 
Sahsus söyledim, bütün mu
kaddesatını üzerine sana 
söz veriyorum ki, bana söy
lediğin bu şeylerden hiç bir 
kimseye bir şey söylemiye
ceğım. Fakat bunun için 
benim de bir şartım var. 
Bu Yevuz suikastını yapan 
veya yapanlar kimlerdir, 
bunu bana söyliyeceksin. 

meşgul oldqğunu anlamak ı boğulsun. 
için memur edilmişsin .. Yok- Bana gelince: Ben kaça-
sa, bu söylediklerin ne olur, cağım. Firar için İcab eden 
nede Yavuza suikasd yapı- her türlü tedbirleri ittihaz 
pılabilir! Çünkü... ettim. Burada felaket yağar-

Leyla, asabi bir hareketle ken ben uzaklarda buluna· 
sözümü kesti; cağım. 

- Bugün için bunların - Bana kalırsa, bu fikir· 
hepsi de mümkündür! dedi. lerden vazgeçiniz. Size son 

- Haydi böyle far7edelim. nasihatım Bunlar caniyane 
Fakat böyle bir teşebbüsten şeylerdir, hiç bir zaman iyi 
sonra hükumet boş duracak sayılmazlar. Böyle bir hare-
mıdır? Tevkifat, idamlar, ketle her cins ve dinden 
hatta deyebilirim ki katliam· onbinlerce insanın ölümüne 
)ar olmıyacak mıdır? ben razı olamam. Size ver-

- Olsun .. Düşündüklerin- diğim sözden dolayı peşiman 
den beter olsun.. Kalanların oluyorum .. 
hepsi kan ve ateş içinde ( Arkası var ) 
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Habeşlere İtaI·ı 
yanın şartları 
ağır geldi 

Belgrad 27 - Londradan 
telefon: 

Habeşler İtalyanın şar!la-
rını kabul edemiyecek kadar 
ağır bulduklarından İtalya 
ile doğrudan doğruya anlaş-
maktan vaz geçtiler. Habeş· 
uluslar sosyetesinin yapaca-
ğı sulhtan başka bir sulha 
razı olmıyacaklarını bildir-
diler. 

Mudanyada 
200 kilo gön1ülü altın 

Atina 27 (Özel) - Yunan 
tabasından İspiro Modanya 
hükumetinden vaktile göm-
müş olduğu altınları çıkar
mak üzere izin aramış ve 
almıştır. İspiro Türkiyeye 
giderek Türk ordusunun gil-
diği esnada gömdüğü 200 
kilo altını çıkarmak ameli-
yesine girişmişti{. Bu define 
Agniya adlı birinin bağında 

gömülmüştü. 

GözüMüZE CARPAN 
' 

Müslüman 
Olmıvan nlüf tü 

"' Olabilir mi ? 
Gümülcinede çıkan Ülkü 

gazetesinde okunduğuna gö
Evros Müftüsü Nevzad ge
çenlerde bir iş için Gümül
cineye giderken yerine vekil 
olarak Hacı Yani oğlu Fili
pin isnindeki tercumanını 
bırakmış. Bu adam Nevzad 
geJinciye kadar bir takım 
fetvaıar, ilğmlar vermiş, baş
kalarına aid kadınlar için 
izdivaç kaydı çıkarmıştır. 

Ülkü gazetesi bu vaziyeti 
tetkik ederek "Müslüman 
olmıyan müftü olabilir mi?,, 
sualini saruyor. 

(Cumuriyet) 

Daha Mühim 
Bir Şayia 

Belgrad (Radyo) - Paris
ten telefonlandığına göre, 
Fransa İtalya ile birleşerek 
Merkezi Avrupa hükumetle
rile berabur Küçük İtilaf ve 
Balkan antantı hükumetleri 
ve Rusyadan mürekkeb yeni 
bir grup teşkili düşünülmek
tedir. 

Helsingf orda .. 
~lüthiş grib var 

Berfin 27 (Radyo) - Hel
singfordan bildirildiğine gö
re bu şehirde müthiş ulaşıcı 
bir grib hastalığı hüküm 
sürmektedir. Tutulanların 
adedi sayılamıyacak kadar
dır. Mektebler, tiyatrolar, 
banlar ve umum toplantı 

yerleri kapatılmıştır. 

YAZILAR 

Kadının ölüm 
Yaratan yedi 

Günahı 
Meşhur Amerikan sinema

cısı (Mavest) evlilik hayatın
da mes'ud olmak istiyen ka
dn:lar şu nasihatları vermiş· 
tir ve demiştir ki : 

- Bozulan nişanlar, meş· 
um nigahlar, aşktaki pişman· 
lıklar ve hayattaki bütün 
tecrübesizlikler, kadının aşa
ğıda yazılı yedi ölümlü gü
nahından çıkar. 

1 - Kadınlar podralanır
lar ve umumi yerlere koşar
lar ve başkalarına meyil gös 
terirlerse, 

2 - Kocalarına her zaman 
nerede olduğunu sorarlarsa, 

3 - Kocalarını muayyen 
mülakatlarda beklemelerine 
mecbur edilirlerse, 

4 - Kocalarına sıcak ye
mek hazırJamazlarsa, 

5 - Hasta kocalarını bak· 
ma:r.larsa, 

6 - Kocaları için feda· 
karlığa katlanmazlarsa ve 
evlerinin bekçisi olmazlarsa, 

7 - Kocalarının karşısın
da başka erkeklerle yaptığı 
mülakatlardan bahseder ve 
o erkekleri medhederlerse. 
Eğer bir kadın kocasını 

severse bu ölüm yaratan gü
nahlardan çekimelidir. Koca 
nın kadından da daha kıy
metli oiduğunu bilmelidir. 
Kadın evinin intizamı için 

uğraşmalıdır. Akıllı kadın 

hiç bir zaman kocasının ten
kidine maruz kalmak iste
mez. Kocası ile münakaşada 
onu kırdırmamağa dikkat 
etmelidir. 

· - Pekala. Size besini 
söyliyeceğim!.. Garb dev- } 
Jetlerden birisi (Bana bu 
devletin ismini söyledi, fakat 
ben bu kitabın mukaddeme
sindeki vadim üzerine bu 
ismi burada yazıyorum) İstan
bul casus teşkilatını bu işe 
memur etmiştir. İstanbulda 
kuvvetli bir isyan tertib he
yeti vardır. Bu ecdebi dev· 
letin yardımı ile hazırlanan 
isyan hareketi İstanbul ve 
Beyoğlunda ayni zamanda 
patlıyacak, Boğaziçinin bir 
çok yerlerine bombalar atıla
cak, Sadrazam ve sair nazır
lar birer, birer kat edilecek, 
Yavuzda bu aralık berhava 
edilecekti. Bundan sonra, 
Boğazlar itilaf devletlerine 
açılacak, cephelerde harb 
durdurulacaktır ! 

COGRAFVA NASIL ÖGRENILIR? 

Hulasa kadın bilmelidir ki 
kocasına hakim olmak için 
en kısa yol kocasının mide
sidir. Bunun için mutbaha 
dikkat etmelidir. Erkek ka
rısının söslenmesini ve onun 
karşısında güzel olmasını 
ister fakat süs için mutba
hın kurban gittiğine daya
namaz. İyi mutbahı olmıyan 
nikahın yüzde 99 u bozul
mağa mahkumdur. 

- Leyla hanım.. Sen ya 
hastasın, rüya görüyorsun; 
yahud da Yunan ateşemili
terinin ne fikirde ve nelerle 

İZMİRLİ 

r.:3 ocuğunun fevkalade 
L_~ malumatlı yetişmesine 

son dereca dikkat eden ga
yetle titiz bir dostum oğlunu 
oğlunu coğrafyadan imtiha
na çekmiş ... Cenubi Ameri
kadan sormuş: 

- Uruguayın nesi meşhur
dur?. 

Çocuk düıünmüş, 
vermiş: 

- Futbol takımı ... 

cevap 

Ma ümya Uıuguaym fut
bol takımları bütün dünyada 
nam kazanmıştır. Lakin dos
tum bu cevap karşısında 
dehşetli şaş rmış, apışmış, 

kalmış .. 
Ban~ kalsa bu h!ç te şa

şılacak b'.r iş değildir. Şim
di duyanın her tarfında yeni 

BİR KIZ 
SEVDİM! 

Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH 

Genç, kadın gecenin bu 
sessiz saatinde korku ile ör
perdi. Kapının demirini kal
dırdı : 

K . ? - ımo ... . 
Dedi. 
- Aç biziz .. 
irfanın sesini duyunca ka· 

pıyı açtı. 

Neden geç kaldığını anlat
mağa lüzum görmeden, ya
nındakilere : 

- Buyurun, şu odaya ge· 
çini dedi. 

Sonra Leylaya döndü : 

Numara 56 

- Bize meze hazırla ! 
Dedi. 
Dört sarhoş sallana salla

na odaya geçtiler. İrfan ce· 
binden çıkardığı rakıyı açtı 
ve masanın ünerine koydu. 
Dört ahbab çavuş kadehe 
falan lüzum fÖrmeden şişeyi 
ağızdan ağıza dolaştırıyorlar 
bir kaç leblebi ile meze ya
pıyorlardı. 

Bir ara, irfan haykırdır : 
·- Yaydi çabuk ol... Rakı 

bitiyor ... 
Genç kadın ne yapacağını 

nesil coğrafyayı zannederim 
böyle öğreniyor. Geçenlede 
ilk mektebin ilk sınıflarında 
olan bir kızcağız annesine 
koşmuş: 

- Anna.: demiş, bana İs
veçi göstersene ... 

Annesi çocuğun maluma
tını ilerletmek için sorduğu 

I 
bu sualden pek memnun ol-
muş: 

-Aferim kızım sana ... 
demiş .. 

Kızcağı'! ellerini çırpmış: 
- Sahi burası mı?. İsveç 

burası mı?. 
Anne bukadar heyecana 

şaşmış: 

- Burası yavrum.. Lakin 
niçin bu kadar şaşırdın? : 

Kız: 

şaşırmıştı. Evde meze olaca'~ 
birşey yoktu. Bir iki artık 
yemekten başka ne vardı. 1 

Onları ısıtmak için kömür 
yakmağa uğraşıyor, ıslak ve 
toz kömürler mütemadiyen 
üflemesine, başında durma
sına rağmen bir türlü ateş 
almıyordu. 

Sarhoşlar içiyorlar ve ko
nuşuyorlardı. İrfan anlatıyor
du. 

- Eğer bana servifloş 
geldiği zaman ona kare gel
mese idi imkanı yok rest 
vermezdim .. 

- Bu vaziyette rest ver
meğe mecburdun .. 

- Mecburdum amma bi
zim seksen papel gitti. .. 

Leyla bu konuşmaları duy
dukça hayret içinde kalmış
tı. Bir poker partisinde sek
sen Jira kaybedebilecek, her 

Demek, demiş, Greta 
Garbo burada doğdu ha? .. 

Annenin ağzı açık kalmış .. 
İşte coğrafyayı böyle oğ

reniyorlaı. Çocuk Beriini 
Marlena Dietrichin payitahtı 
olarak biliyor. Anna May 
Vong yüzünden Çini oğreni
yor. 

Dünyada meşhur futbol 
kaleci İspanyalı Zamora dün
yaya gelmeseydi, imtihanda 
kendisine İspanyanın nerede 
olduğ sorulan hır çocuk belki 
de sıfır alırdı ... 

Cene bütün bu meşhur 
sinema ve spor yıld ızlarına 

dua edelim ki hiç değilse 
yeni tıeslin coğrafya malu
matını artırıyor. 

(H.F.) 

Genel bağış 
istiyorlar 

Sofyo 27 - Selanigin 
gençler teşkilatları Atinada 
başvekile müracaat ederek 
Paskalya yortuları münase
betile siyasi mahkumlara 
umumi bir af ilanını istemiş· 
lerdir. Bu layıhada mkhkfım
ların bu affı elde etmek için 
geç~nlerde ilan ettikleri açlık 
grevinden dahi bahsedil
miştir. 

gece şişe şişe rakı içecek mn üstüne doğru yürüyordu. 
vaziyette olan bir adam, ka· Eğer Leylanın hem beyaz 
rısını ve çocuklarını bir Kö- olan yüzü v~ şimşekler sa-

mes gibi eve hapseder mi çan bir çift gözlerile karşı-
idi? Bir şirkette veznedar masa idi belki de genç ka-
olduğuna göre epiyce maaş dını ayaklarının altına alıp 
alması lazımdı. Fakat bu çiyneyecekti. 
adam kendi zevk ve ihtiya- Leyla, taş gibi donup kal-
cından başka bir şeye ina- mışh. Boğazı.na bir şey tı-
nan takımından değildi... · kanmıştı. Ağlıyamıyordu. göz 

Genç kadın bin bir müş· lerı karardı. Başı döndü. 
kilat içinde yemekleri ısıtıp 
tabaklara koydu. Tabakları Gözlerinin önünde mavili kır-
tepsiye yerleştirdi. Tam bu mızıli birşeyler uçuşmağca 
esnada İrfan bir aygır gibi başladı. Ve bir külçe halin-
üzerine saldırdı. de olduğu yere yıkıldı .. Genç 

- Ne beceriksiz, ne mıy- kadın gebeliğinin ve fazla 
mıntı mışsın be! dedi. teessürün tesirile mutbağın 

Ve tabağın birisini kaptığı ortasına düşüp bayılmıştı. 

gibi Leylanın başına fırlattı.: Sarhoşları içeride neş'e 
Tabağın kenarı, genç ka- içinde, gittikçe cıvıyorlardı. 

dının elmacık kemiğini çiz- Şişeleri bittikten sonra çe-
miş, bütün yağlar üstüne kilip gittiler. Fakat içlerin-
başına bulaşmıştı. Mütecaviz den biri Kazıköyde otnruyor 
ve küstah sarhoş genç kadı- du. Odanın bir köşesine 

ı İşsizlerle polil 
Arasında çarpışmal 

()lüler de var 
Belgrad - Varşovad9' 

telefon: • 
Dün Karakovada grev ~ 

pan bir iştiz grubu ile P~ 
luO· 

rasında bir çarpışma 0 .. 
1
a 

Bu çarpışmada iki kadın. dt 
düştü. Şehrin bazı yerlerıl1 e 
ortalık karıştı. Beş am~le ~ 
iki polis yaralandı. Pohsle 
yaraları ağırdır. 

Suriyeliler 
.ı\lilli bir ordu kuru)'of 

Berlin 27 - AlmanY81110 

nim resmi ajansının fiJistill' 
den öğrendiğine göre Şa~: 
dan gelen haberler oıilliYe 
perverler milli bir orduıtuo 
kurulması için gayrette bU' 
lunduklarını gösteriyor. tfl//////J 

Her Fi ata Satıf 1 

Azimet dolayisiyle ~ 
Acele n1 üza yede il 

ile satış , 
·· · nıı11 Ünümüzdeki pazar g 

11 
yani martın yirmi dok~ıuıı' 

1 
günü sabahleyin ala ra0f, 
saat on buçukta Karş•Y' 

0 da vapur iskelesine Y~~;, 
Fahrettinpaşa cadddesıl1 t 
yalıda 54 numarada Nu5!;, 
beye ait lüks ve nadı • 
mobilyaları bilmuzayede 51 

tılacaktır. 

Gerek yemek odası tak 
yatak odası takımı Jüks 
nadide mavundan ıııaOI 
misafir odası takımı, uı 
mavun krıstal vitrin, 1 
mavun massif 12 barça,dl' 
ibaret koltuk takımı pe fi' 
siyle, 4 köşe otomotik ıP8 

1
, 

sı, mavundan mamul 6 1111' 
roken sandalye, şömine '~ 
nası, 4 köşe anahtarlı yertJ_,' 
masası, iki istirahat koftur; 
ceviz kolona, sahibinin f~ 
salo gramafonu, graıP~rııı 
dolabı, 2 büyük antika k1~a· 
perde, küçük· yazıhane' ı 
yuk divan, büyük kiJİIO•.,,
kesme sarı karyolalar 50 t' 
yalarile, lavanıanlar tuv•;.,, 
JeriJe. sarı mangal, koıP0 ~'' 
4 sarı sandalye, par• 

6
,. 

" Görde'l halısı . 7 adet (j 1• 

des seccadeleri, 2 kişilil< ~et 
rı siyahlı karyola, 6 8 ~ 
tablalı sandalye. 7 la.O' bit 
pilli Filko radyk ve saı~ 0• 
çok lüks mobilyalar bılll' 
zayede satılacaktır. bİ~ 

Büyük Kardiçalı lbr• ııİ' 
bey hanında 40 No. E~O' 
yet müzayede salonu ıJJil 
riyeti 

büzüldü. ve sızdı. ıııt 
. k k 'b. bil irfan da ütü gı ı 

gibi zom olmuştu. 

olmuştu. aıl•' 
Yatağını güçhal ile b Jbl' 

bildi. Ayakkabısını ve ~ı~ 
selerini bile çıkarmağa ;reli' 
görmeden yatağına g ııı' 
Leylanın yataktakı boşl" cJıt· 
nun farkına bile varJJJ1 

Derin bir uykuya dald1• ylİ• ltı 
Bir müddet sonra ı.e rl•• y 

her tarafı tutulmuş, sııJdill' 
ağır bir baş ağrısile ke:,ııı~ 
geldi. Kendisini OJU.! or'~ 
pis taşları üzerine dUj bıı 
ve yarı ölü bir bal,;.,§
mezbelede yatırak ~dıf' 
hatırlar gibi oldu. .. ~O 
girdi bir göşeye bilıul ,e 

İrfan içtiği rakılarıll ~et 
'd. v • ı · t irile ·• yı ıgı meze erın es '" 

gün sabaha karşı erJıe:,.dl' 
uyanırdı. Bu sabahta uY ~) 

( Arkafl 



ot 

' r 

cuduğu l .. 
betini kiz e şohre~ v~ halkı~nızın ~akdir ve 
akikat u:ı~an Huku~ı~et Cad~csınde Şen1-

01111ak .. ~ uzluk sergısı ucuzlugun ucuzlu
ahtr1 y u~ere yeni bir sergi yaDJD bir çok 
hi111 f a nız 88 kuruşa satınaktadır. Bu 

ıı·satt · ·r ~ an ıstı ade ediniz. 
" ..,.___ 

........ ·T?-==-- -- iıiiiiiôiiiiiiiiİİİİİİİİllİiıııiıiii ____________ _ 

-~~:~~~~;~ 
A O [•l 
C'\sb~ • BUG N [+j 

"~) ~I;:MADA T2~~4n 1 
b{jŞ ~ Büyük film birden ı 

·~k···· ~~NLAR PEŞİNDE 1 
C::oNEs :uksek serküze~t artisti namdar sanatkar _ra. 

/ı\. trafından tems~ edilmiş hariku:de film ı 

k,,i~. an ızlerı ı 
'llilt Şırketini ~ 

töbret buı° en kıymetli sanatk~rı Çinli Çen 
an VAPNER OLANOIN en ziyade ~ 

nıuvaffak olduğu eser IJ 

blJNy A Y I~ 1 C A B 

~~ltltl\:~lt'*-*~:tbtlt:;t~~~~~~:k" ı c:' .d d. i · DOKTOR ırerı ışmacunu 
~ A. Kemal Tonay Dişleıi fenni bir 1 

4IC Bakteriyolog ve bulaşık, salğın şekilde temizler, mu-

! hastalıklar nıütehassısı hafaza eder. 

B h · k d k. D'b k k k b Sıhhi iktisadi ba-asma ane ıstasyonu arşısın a ı ı e so a aşın- >+ 
Al da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )f kımdan herkesin kul· 
'" akşam saat 6 ya kadar hastalarım kabul eder. )(• )anacağı bir diş ma-
~ Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelen sair )lı cunudur. 
fC tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- +( su·. yu·· k 
t( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- 1j 
f( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )+ TÜbÜ 
~~~~~:\C~:\C:JRC~~~i,.C:,Y:~,,::\(=4C~~~~,,:~~~ 15 

Alman Doktor Anostelin 
Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkla 

Sigaranın nikotinini kami1en çe
ken Alman do1<torlarmdan Profe
sör Doktor Apostclin sıhhi Ağız-
lıkları urııum Avrupada sigara 
içenleri memnun etmış ve rağbet 
kazanmıştır. 

Ağızlık üzerinde Doktor Apostetin imzası 
olmasına dikkat etmelidir. Toptan ve pera 

kende satış yeri NECıP SADIK 
Balcılar caddesi No. 156 lzmir 

NECİP SADIK 
A1ağazasında binbir çeşit eşya var 

Petro, Maks, fener, masa ve tavan lam
baları motosiklet bisiklet gramafon ve plak 
hediyelik eşyalar divar saatları Necip Sa
dık mağazasında bulabilirsiniz. 

OTOMOBiL SAHIBLERI OKUSUN 
[ ZİNET ] Otomobil garajı 

açılmıştır 

lJKurnştur 

M. Depo S. Feri Şifa 
Ecza nesidir 

A flABERLEI~i ... ve saire .. , f!j 
E~~~~~ 8 

"~ı~~~~~N<ı 

İsmet Paşa ve Fevzi Paşa bulvarları üzerindedir. Rahat
lık, emniyet, temizlik bol su mükemmel kırathanesi makine
lerin benzin, yağ ve sairesi içerden tedarik edilir. Garaj 
geceli ,gündüzlü açıktır. 
Görüşmek arzu edenler müdür İbrahime müracaat etsinler. 

İdaresinde Milli Kütüphane sineması )t 
~~ .. ~ I •aheserler .. B U G U N 

\'ucuda getirmekle bütün dünyada iştihareden güzeller güzeli, 
Mırdcnin eşsiz melikesi, altın sesli Macar yıldız 

beyaz ~ l 

~ 
1·~ik,y, . artha Eggerth 
orı""d gıtıneıden 

• ~ELEK . ev\'el en son olarak Avrupada vücuda getirdiği ve geçen ay 
sencni:ıb~.~~sı salonlarını mütemadi alkış tufan ile 1 S gün inleterek 

utun hasılat rekorlarını kırmağa muveffak olan 

Klo-Klo 

... 

ITAYYAe~aei'~~~ 
~ BU GuN ~ 
~ Hayatın anlaşılmaz sırlarını, kadınlığın çapraşık duygu- B 
8 larım tahlil eden büyük film m 

İHa. ry Ba~~!~ !~sil ~ifn·~~n~s!rleriadenl 
m Bir hafta mutemadıyen alkışlanan şaheser 

1 
B Ali aba m 
r!J Tamamen Türkçe sözlü ve şarkılı büyük şark opereti 
~ AYRICA: m F O K S ( Dünya havadisleri ) 
~ ( Türkçe sözlü ) 1 
tiJ · -(SEANS SAATLARI )- il 
mHergiın 14,30-18-21,30 Hayat Acıları 16-19,30 AlibabJ e Cumartesi Pazaz günleri 13 de Ali baba gösterilir 

SESE~S~aEE~ 



Sahife 4 

Tire tenezzühü 
Yarinki pazar günü yapı

lacak Tire tenezzühünün çok 
mükemmelolması için elden 
gelen her fedakarlık yapıl

mış. her vasıtaya bas vurnl
muştur. Çok eylenceli ve 
ayni zamanda bir emrihayr 
için tertip edilen bu tenez· 
zühe herkesin iştirakını tav
siye ederiz. 

De2irmendere 
Cinayetinin ınuhake-

nıesi başladı 
Katil ifadesinde karısı 

Elif ile kardeşi Bekiri bir 
yatakta gördüğünü, bunu 
bir namus meselesi saydığı
mız gibi anlattı. Diğer kar
diğer kardeşi şahid olarak 
dinlendi. 

Ben çadıra girdiğim za
man görünmemesi lazım ge
len yerleri meydanda idi. 
Dedi. Diğer şahidleri dinle
mek üzere mahkame talik 
edildi. 

Otobüs Sefer
leri Düzeldi 
Belediye, Konaktan hare

ket eden otobüslerin, müş
teri olsun olmasın, Halkapı
nara kadar gitmeleri temin 
etmiştir. Bundan başka Gü
zelyah - Kültürpark arasında 
işliyen 4 otobüs te Kültür 
parktan geri dönmiyecekler, 
oradan Kız lisesi ~önündeki 
caddeden geçerek Alsanca
ğa gidecekler ve hiç durma
dan müşteri alarak Konağa 
geleceklerdir. 

Demiryolunda 
heyelan 

Balıkesiı hattının Yer köy 
ile Tursunbeyli arasındaki 
kısmında heyelan olduğun

dan bu kısımda aktarma ya
pılması kararlaştmlmıştır. 

At lcoşuları 
Bu sene yapılacak olan 

İlkbahar at koşularına 120 
at iştirak edecektir. Koşular 
5-12-19-26 Nisan ve son 
idarei hususiye koşusu 3 
Mayısta yapılacaktır. Altı 
aydanberi koşu sahasında 

yapılmakta olan ilave ve ta
mirat ve çamlığa yol ve çok 
güzel bir şekilde yapılan 
park ikmal edilmiştir. 

Parti başkanı 
Ankaraya gitti 

Parti ilyönkurul başkanı 
Yozgat saylavı bay Avni 
Doğan dün Afyon ekspresi
le Ankaraya git:niştir. Bay 
Avni Doğan Ankarada bir 
bir hafta kadar kalacak ve 
şehrimizi .alakadar eden ba
zı mühim işlerle meşgul ola
caktır. ____ .. , ,..__._ 

Memnu 
Silahlar 

Emniyet müdürü bay Feyzi 
Akkor dün bütün pelis ka
rakollarına gönderdiği bir 
tamimde araştırmalarda halk 
üzerinde bulunan memnu si
lahların kay'iyen sahiplerine 
geri verilmemesi bildirilmiş
tir. 

( Halkın Seıl ' 

- 1 Son Radyo, Telgraf haberle"" ~a 
İzmitteki kağıt fabrikasının 15 Nisanda yapılacak aÇ l' 

Vehib Paşanın faaliyeti. 
~--~~----------~--__,,.--~oo .. oo~~--~--------~---------

İmparalor 70 bin kişilik bir ordu ile Asangi 
gölü önünde mevzi almıştır 

Roma 27 (A.A) - Şimal muhafız kuvvetleri ile gene VEHIB PAŞANIN 
cephesindeki İtalyan umumi imparatorun Sava Vollo ve FAALİYETİ 
karargahı yolların inşası bi- Harardaki kıtaatı da dahil Cibuti 27 (Radyo) - Ce-
ter bitmez Amba Risgiye bulunmaktadır. nub cephesinde Ras Nasibu 
nakledilecektir. Bu da göste- Bu ordu iyi talim görmüş- ve Vehib paşa tarafından 
rir ki Makalle tehlikede de- tür. Ve iyi techiz olunmuş- bilhassa Hararda büyük tah-
ğildir. tur. Elinde takriben 2000 kimat yapllmaktadır. Harar 

Mamafih şurası bir haki- mitralyoz son sisfem 50 top siperler kazılmış ve son ge-
kattır ki, imparator 70 bin ve lirçok ta tank topları len toplar mitralyozlar bura-
kişilik bir ordu ile Asaugi vardır. Bu ordunun eksiği lara yerleştirilmiştir. Pekçok 
gölü önünde mevzi almıştır. yalnız tayyaredir. İmparator sivil de yol inşaatında kul-
Ve bu orduya imparatorun bizzat kumanda etmektedir. lanılmaktadır. 

B ...... a .... l .. k .... a ..... n ... l .. ;,-;J~·;~ihi-a~·;:;;;;tG;:··· 
-~~--------~~----~~--~~~~~~~~ 

Balkanlar dünyanın en belalı 
yeri iken şimdi en sakin yeridir 

Belgrad 27 - Başvekil iyi komşular gibi kendi ara-
bay İstoyadinoviç İskopeşte- larında asude yaşıyorlar. 
nana hükümetin dış siyasası Balkan ittifakı bizim Bal-
hakkında izahat verirken kan siyasamızın esasını teş-

ezcümle demiştir ki: Küçük kil eder. Bahusus bizim Yu-
itilaf memleketlerinin sistemi nan ve Türk cumuriyeti ile 
saadetini Balkan ittifakının 
sayesindedir ki dünyanın en 

olan münasebetlerimizi temin 
eden bu ittifaktır. 

Bay Stoyadinoviç bundan 
maada Balkanlarda sıkı bir 

sakin yeri Balkanlardır. 

Halbuki bu ittifak yok iken 
dünyanın en karışık yeri 
Balkanlar idi. Balkanlar ar- ikstisadi anlaşma için olan 
tık bir barut fıçısı değildir. teşebbüsleride saymıştır. Şi-
Beynelmilel ihtilafların kay- mendiferlerde posta ücretle-
nağı da olmaktan kurtul- rinde yapılan tenzilatıda 
muştur. Balkan milletleri en zikretmiştir. 
000000000000000000000000~000000000000000 

Venizelosun cenazesi doğru-
ca Giride götürüldü! 

İstanbul 27 (Özel) - Atinadan gelen telgraflara göre 
Venizeloslln cenazesi, bir hadise çıkar diye Atinaya çıkarıl
madan doğruca Giride götürülmüştür. Cenaze ve defin me
rasimi Hanyada yapılacaktır. 

Cenaze alayında donanma, ordu ve Girid bandoları, kara 
ve deniz efradı Efzunlar, Veliahd Perns Pavlos, Harbiye 
bakanı, Girid saylavları bulunmuşlardır. Venizelos evinin 
karşısında Giridliler tarafından yapılan abidenin altında 
gömülmüştür. r ...................................................... 
Arnavudluk Medeni hakları 
Hududlarını takviye 

edivor 
ol 

Atina 27 - Yanyadan 
Atina gazetelerine bildirildi
ğine göre bütün Arnavud-

lukta büyük bir faaliyet gö

rülüyor. İtalyadhn yapılan 
istikrazdan yirmi milyon liret 
aldıktan sonra Avlonya ve 

Daraç limanlarının tahkimine 
başlanmıştır. Bu inşaat İtal-
yan mühedisleri tarafından 
nazaret altında yapılmakta
dır. Arnavudluk harbiye na-

zırının iki erkanıharb albayı 
ve iki İtalyan büyük zabiti 
ile Arnavudluk-Yugoslavya 
hududlarını teftiş ettiklerini 
teyid etmektedir. 

Yapmazsanız 
Yaptırırız Dcnıişler! 
Atina - Kolos sanatoryo · 

munda tedavide olan veremli 
tütün amelesi bükfıte bir 
telgraf çekerek haklarının 

itirdadını istemişlerdir. Aksi 
halde Selanik üzerine bir 
yürüyüş yaparak ortalığı alt
üst edeceklerini b Jdirmişler
dir. 

İade olunn1ıvan zalit-
" 

lere tan1 bir af 
Atina 27 - Geçel)de kral 

Bay Medaksası kabul etmiş 

ve iki saat kadar sarayda 
alıkoymuş idi. Bukere öğre
nildiğine göre Medaksas kral 
ile beraber afolunan fakat 
medeni hakları iade edilmi
yen; geçen senenin Martının 
birinci günü Venizelos ile 
beraber ihtilal bayrağı kal
dıran zabitlerin listesi tanzim 
edilmiştir. Paskalya munasi
betile bunlar hakkında tam 
bir af çıkacaktır. 

Fırtınadan 
Bir kurban 
Daha 
Sofya 27 - Son fırtına

larda Kavali~a adlı bir ba
lıkçı Selanikte ortadan kay
bolmuş ve bunun öldürüldü
ğü gazetelerde yazılmıştı. 

Selanikten alınan haberlere 
göre bu balıkçı öldürülme
miş fakat fırtınadan boğul
muştur. Dün cesedi diğer 

bir balıkçı tarafından avlan
mııtır. 

rin2'in mühim 
söylevi 

Seçim münasebetile Go
ring demiştir ki : 

-
11 Biz harb etmek iste· 

miyoruz. Bugünkü vesaiti
mizle, silahlarımızla kuvvet
liyiz Alman askerlerinin kal
bi, bütün kalblerden ldaba 
metindir. Dünya şunu bilme
lidir ki, eğer bir tecavüze 
uğrarsa, Almanya, buna şid
detle mukabele edecek ve 
muvaffak olacaktır. ,, 

Polonyalılar 
1\ln1an Cenıiyctlerini 

Bozuyorlar! 
Belgrad 27 - Varşovadan 

telefonlanıyor: 

Polonya hükumeti Alman
ların buradaki gençler cemi
yetlerinin pek ileri giderek 
kanunun dış yüzüne çıktık
larından dolayı bu cemiyet
lerden iki vilayettekileri lağ
vetmiştir. 

Yunan kamu
tayı 30 martta 

çağrılıyor 
Atina 27 - Yunan kabi

nası önümüzdeki Pazartesi 
günü parti liderlerini toplı

yarak onlarla müzakereden 
soma Martın otuzunda da 
saylavlar odasının toplanma
sına karar verecektir. 

Lastik 
Çarıkların ı\'lenini 

İstiyorlar 
BeJgrae - Deri hcirleri 

hükumete müracaat ederek 
köylülerin lastik çauk kol
lanmalarını menetmesini iste
mişlerdir. Sebep olarak deri 
ve dolayı ile hayvan ticare
tinin memlekette süoeceğini 
ortaya sürmüşlerdir. 

--..... . .,.~ 
Haydut kadın 
- Baş tarafı 1 incide -

ve belinden son sistem · iki 
tabancayıde hiç eksik etme· 
mektedir. 

Buf haydud ve hırsız ka
dının evli olduğu öğrenildik
ten sonra kocasıda, hırsız 
kadına yataklık ettiği için 
yakalanmıştır. 

Haydud kadının muhake
mesıne yakında başlanacak
tır. 

törenini Başbakanımız şereflendirecektir. f Ele: 
§ Kars civarında büyük zelzele oldu 84 ev 106 ah•' i\ li 

kıldı. insanca telefat yoktuor. Hayvan zayiatı çoktur. 
§ Bay litvinof İngiltere ile Fransa daha geniş bir 

da anlaştırmağa çaliştırmaktadır. 
§ Eski İngiliz başvekili Makdonaldın gazetesine göre 

giltere, Fransa ve Belçika tam manası ile bir ittifak 
malıdır. 

§ Bir Türk - Yunan şirketi memleketimizden ka!I 
hayvan satın alarak ihracatta bulunacaktır. 

§ Dış Bakanımız Tevfik Rüştü Ar asla bay Flandell 
0 sındaki samimi mülakata Frausız siyasal çevenleri b 

bir önem vermektedirler. b 
~ Fdıl Ahmedir Sorbon üniversitesinde (KemalizDJ) 

kında verdiği konferanslar büyük alaka ve sevgi uyall 
mıştır. 

OOOOOOOOOOOOOOOO:>OC>OOOCOOOOOOOO 1 

Biz De ! Bütün Tekı1 

Hazıı:ı~m.y~r .ve Hudud lere Rağnıe~ 
Tashıhını lstıyormuşuz Bul Yarlar Hazırlnt11• 

Atina 27 - Brükselde g i 
çıkan "Le Soir,. gazetesinin Atina 27 - Res~fJlll 
Türkiuin Holandadan üç tah- naklardan alınan ı:na ··I 
telbahir sipariş ettiğinde bah göre, bütün resmi tebhl 
sederken, Türkiyenin Boğaz- rağmen , Bulgaristanın a ~ 
Jarı askerleştirmek niyyetin- hazırlıkları bir emri \1B~ 
de olduğunu ve bu niyyeti Sofya hükümeti, e 
Paris ve Londrada mahfelle- devletlerin gözlerinden 
rinde dahi saklamadığını yaz- 1 
maktadır. Ayni gazete hü- laşhrmak suretile baı 
kü"!etimizin Trakya tarafın- keri tedbirler aJmaktad•· 

dan hudutlarımızın düzeltil- sela hu son güulerde 6 
mesi lüzumu üstünede dik- ristan son sistem topla~ 
kat nazarlaıını çektiğini ila- mesi, Bulgaristanın ? . 

• · t · nıbl· ve ediyor. yare sıparış e mesı b 

...................... . ....................... .. 
Asil(!) ve 

C E N T İ L l\Iİ E N (!) 
Katilin cinavetleri 

ve tuhaflıkları 
Üçüncü kanlı 111acera 

Bir bar önünde 
Gece yarısından iki saat 

sonra bir taksı otomobilin
den inen tüccar M. Tomso
nun önüne şık, yakışiklı bir 
genç geçti ve tüccarın kula
ğına fısıldadı : 

- Bu akşam bara gitme- t 

yiniz ! 
- Neden? 
- Başınıza bir felaket 

gelecektir. 
Bunu nereden biliyor

sun? 
- Dün gece siz bardan 

ayrılırken sevdiğiniz kadın 
bir delikanlı ile konuştu, 

uyuştu size bir duzak kura
caklar, size uyuşturucu bir 
madde içirterek üzerinizdeki 
bütünlparalarınızı aşıracaklar. 

- Para benim değil mi, · 
bu işe siz ne hakla karışı

yorsunuz? 
- Size bir dost nasihah 

veriyorum. 
- Benim dostum değil

siniz ve sizi hiç tanımıyorum. 
- Öyle ise size kendimi 

tanıtayım: Centilmen hırsız 

zıh idi: 
"Evinde karısı ..;e ~I 

ları merak içinde bC·i 
barda soyulmıya gı 4 
kalın kafalı adaDl. Jİ 
verdiğim nesabatiıJJ~ ,e1 

diğinden layık oıduğ1' 
- 1 ugradı.,, 5efl 
[Yarınki (HalkıP 1tlf 

Con Cimin bir lba'~ııi' 
nasıl soyduğunu 0 

sınıı. ] 

İzmir Viliyeti Defterdatl•' 

' •st 
~-tı 
•a YCl . tır, 
1 1 

' .ı\r 

' ' it 
" ~il h· e., 
. ltbit 
~ ~eıı 
tll f . t 
ltt·f 

1 1. 

"e li 
b, .. , 

Ilı ~ll 
't b· ta· ı 

1 ~
\Jıııt 1 
•de 

v d •tı 
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Kemeraltı Caddesi 103 No. da furunculuk yaP;,,o~ hitı e~ı 

yin ve Şeriki tarafından 1-1-932 den 29-2-932 g ·!?* trıı kış 
dar olan muamelatı için Mahmudiye Şübesine ~et:~ ~ b bi 
beyannamenin müstenidatı defterler tetkik edılJJJ I•'' J ~it 
kendileri aranilmış isede terki Ticaret etmiş ol~~eı91:~ i b Ut(i 

bıle bulanmamalarından dolayı defterleri tetkik edı ~· il'~tb 
2395 sayılı kazanç vergısi kanununun 86 P~·.,~, tyı·tkt 

delaletile 42 nci maddesi mücibince 15 gün za.r ~ali~ ~tı 1 
leJ 

kür müddete ait defterlerini ibraz etmeleri aksı tıl•fl"" ~ •tı,:d 
ter ibrazından imtina etmiş telekki edilerek h~. eti lltl , 1 

nuni ehkam dairesinde muamele yapılacağı ıla.O 
olunur. 


