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$1-y~~-----·---~--~~L DURUM ... ..-...................... , ........................................................................ . 

~.... ltalya kralıAksumda imbarator tacını giyec~k Necaşi ne diyor 
..q Ve dün- İstanbul 12 (Özel) - Ku-

~)Cl Jh B h b · • ~ l J düsten Uluslar sosyetesine 

~;~·b~~~hab! niha- u a er sıyası çeven erae ::!1~~::;.i ::~r;~:;i::c::'. 
d\ "'b•tı ıte bildi. Faransız b • b b •b • l d babını izah ederken zımni 
~-~· ~~ Verdiği netice ır om a gı l pat a l olarak mağl~b~yetinede Ulus· 
~ taı b k veya harb ge• Jar sosyetesının yardımlarını 
... di'-1~ 1nı. ından çok •a· esirgemesinin sebeb oldug~ u-
~ ~~att y ••••••OO••••••~~~~~~~~~--~~ 

,~•bin ~r. Bir gün Fran· Fa~ı·stlerı·n Habe~ı·stan hakkındakı• kararları nu bildirmektedir. Necaşi 
\' tU, ~•ındc ekseriyeti ~ ~ gazetecilere verdiği bir çay ""i r .. tıne almışlardır. 1 1 • k ı· . ·ıd· ziyafeti münasebetile birde 

11.J b1ıgu •n~ada dünkü şart- ll US ar SOSyeteSI Se reter lğlDe veri 1 beyanname okumuştur. Bu 
~~ bG nku şartlar ara· . ••oo•• beyannamede Negüs esir ol-

~İta ~~k.bir fark vardır. . INGILTERE KABiNESiNDE NELER Ko··Ru .. Qu··Lnu·· ?. ~ası y~~ud 01?1a~ası Ha~e: 
~ .. :•tt •I Ilı ekseriyetinden l} şıstan ıçın faıdeh olsa ıdı 
t"'t il~ak olan yeni hü- lstanbul 1~ (Özel) - Ha- ı ilan edilmesi meselesini tet- cektir. Onlara göre milletler Kaçmıyacaktrm. Şimdi de 
~ 'Rer, Almanyanın beşistanın ltalyaya ilhakı, kik edecektir. Bugün öğle- cemiyetinde aza olmaya de· Habeşistanı silahsız müdafa-
~)etı:ulb tekliflerini hüs- İtalyan kralının Habeş impa- den sonra parlamento tara- vam ederek Habeşistan hak· aya çalışacağım demiştir. 
ı..;'it kab Yapılmış teklifler ratoru olarek ilini kararının fmdan tevdi edilen küçük kında tasarlanacak her hangi ..,ıw -
~ r ..... uı eder de, Hit- tatbikine geçmek için İtalya suallerin tetkiki ( snasında bir plan hakkında Mılle tler Habe~istanın 

'ıaı_, ... 111sa arasında yeni kralı bl!rabrinde veli r: hd ol- kabine bilhassa Habeşistanın cemiyetinin tasdikinin iste- ~ 
~'>ııp~a Yapılacak olur- doğu halde Mussoliniııin ilhakı ile alakadar olanlara mek yolunu tutarsa mesele İlhakı v e uluslar 
ç
0
k b .. Ve dünya sulhu Aksuma giderek orada ftal- cevap verecektir. Mu hafaza- prat ik bir şekilde hallediJe- so.syetesi 

r ot,~kYük bir adım atıl- ya kralının Habeş im para- karlar İtalya ya karşı tadbik bilecektir. Sofyo 11 (Radyo) _ Utro 
'lllaı tır. torluk tacını geydireceği ha- edilen z eri tedbirlerin der- Buradaki umumi kanaata gazetesi Habeşistanın f tal ya-
. Z p ı b · A 1 d h hal durdurulmasını isteye- - Sonu 4 üncüde - 'Jb k k · 'h ''Ytti ar amentosunda er sıyası çeven er e ve a· ooOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooocoo ya ı a ı ararının ıttı rzı 
~'Ybtakaza?an . sollar, met uyandırmışlar. T. p • ve bunun ltalyan milletine 
açiaı tı bır zumre ol- Buna bu çevenler siyasi e ıyangosu tebliği merasiminin nasıl ol-

••tı . Fransanın hayati isyan, yahud dünyaya mey- doğunu hikaye ederken di-
h,:~ tehlikeye girme- dan okumak manası veriyor· yor ki: Mussolininin bunu 

~eiild· Yapmak niyetin- yorl_ar. Bu merasim Aksum- ••00
•• uluslar sosyetesinin Cenevre 

e ~ .. l. Bu itibarle yeni da yapılması, bu şehrin Ha· Dünkü keşidede kazanan toplanbsından evvel yapması 
"' aı b ı k dd l uluslar sosyetesini bir emri 

'illi anya ile anlaş· eş erce mu a es o ması J 
~kiLtenıayH bir si· ve Habeş imparatorlarının nu~ara arı yazıyoruz vaki karşısında bırakmak 

\ ei edeceği ihtimal burada tac geymeleri an'ana- İstanbul 12 (Özel) - Türk 17186 23852 maksadına mebnidir. 
. '-k r. nın muhafazası maksadma hava kuruınu piyangos~ dün y unanistan 

-.: liabeş meselesini bina edilmiştir. çekildi. Kazanan numaraları 1000 lira kazananlar 
'•ah d lbubte ,8 a halli esna- İstanbul 12 (Özel) - Ha- bildiriyorum: 

~i lllub lıf .devletler ara· beşistanın İtalya ya ilhakı ve ı 5000 Lira 
' ti, b lehf menfaat en- İtalyan kıralının fazla olarak 
~~ı~llla ırslar Avrupayı Habeş imparatoru unvanını 
;"Qlıd ı, sok b'J• ~ . •ıı b a ı ır.. alması hakkındaki kararın 
~ ~llliy . aşka Akdeniz bir sureti Uluslar sosyetesi 
~ )• iJ ... 'ılı llleselesinde Al- sekreterligw ine verilmiştir. 
d~L " 11 '( 
'\ 'tbtt gı tere arasında· Bu karar Habeş meselesine 
~z kab~e ~ücadele yeni aid müzakere dosyasına kon-
L_'~tıt? ınesı hanği tarafı muştur. 
~tı Londra 11 (A.A) - Ka-

. Zaınan ·göstere· bine buıün ilk olarak İtalya 
.... kralının Habeş imparatoru 

17817 
Numaraya çıktı . 

Bu numaranın son iki 
rakamı ile nihayet bulan 
( Yani 17 ile ) bitenler 20 
lira, onda bir biletler 2 şer 
lira amorti alacaklardır. 

12,000 Lira 

5596 No. ya 

9043 2895 
500 lira kazananlar 

27122 8758 9678 13655 
27553 25914 9768 15783 

640 24051 20797 1822 
1 :;o lira kazananlar 
3361 26625 23602 25685 
6999 10069 16668 10252 

16863 2322 9114 26066 
11729 11585 20744 26537 
17707 20717 15908 6033 

Balkan ittifaluna .. . 
guvenıyor 

Atina 11 - Bura gazete· 
leri, bir ağızdan, Yunanista
nın Balkan ittifakını imza 
etmek suretile Yunan hu
dudlarını emniyet altına aldı
ğını yazıyorlar. Bütün parti
lerin Balkan antantına taraf· 
tar olduklarını ve bu suret
le Y unanistanın geleceğinden 
korkulmıyacağını ilave edi
yorlar. 

Kızına aşık 
ı bulan bir ana 
I KARIMDA~ ·~R,ZGEÇTIM 

HiÇ OLMAZSA CIGER
PAREMI VERiN 

Pirede bir kadın kocasının 
ocağını terkederek aşıkıle 
birlikte kaçmıştır. Hadise 
şöyle olmuştur: 

Margoniyapulos isminde bir 
amele birkaç gün evvel Müd
deiumumiliğe müracaat ede
rek karısı Olganın kaçtığını 
haber vermiştir. 

Olga bir müddet evvel 
Giriddeki annesinden bir 
mektub almıştır. Mektubda 
" kocak olacak o adamı 
bırak, sana burada zengin 
bir aşık buldum!" Denilmek
tedir. 

Olga bu mektubu alır al· 
maz vapura binib duğru Gi· 
ride gitmek istemiştir. Fakat 
kocası işi haber almış, ve 
kadını tam vapur hareket 
edeceği zaman yakalamııtır. 
Fakat aradan günler geç· 
tikten sonra kızın anneainin 
bulduğu aşk Pireye gelmiı 
gizli bir surette Olgayı gör· 
müş ve kaçırmıştır. 

-Arkası 4 üncüde -

. b ~............ • .......................... . 
q~ ~ NKETE DEVAM EDiYORUZ 

~llnıetimizin, Partimizin, 
·h!bayımızın şefkat ve 

çıktı. 

2 bin lira kazananlar 

5265 9798 22057 23521 
24950 14157 
-Sonu 4 üncü sayfada- HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

~" ~meti bekleniyor .. 
' NLAR BOMBOŞ BİRER BAYKUŞ 
~ itillliı· YU\7 ASINA DÖNDÜ ! \ , .. k,;~ en şerefli mü· u-mmm ••mm~ 
~\at~-- 1\ 1 

Ve servet men- n A k t• • ~ 
~t\ t,k~llleraıtı, Balcılar, ~ n e imiz U 
l~ t tib·llllahkeme ve Ke- nv e Birkaç Söz~ 
'Ilı ~yll 1 Yerleri ve bura- ~ U b ~tet~ın~ ve alış veriş- ~ Büyük bir alaka ile kar- ~ 
ı.ıtıı tlell k lllulhakl\tan han- n şılanan bu anketimiz ne ~ 
'-~)~-tıtl '~Yon ve kaptı- ~ bir şahsı, ne de Belediye- ~ 
l"" "dt ig~lırdikleri halk tt yi istihdaf etmektedir. Ga· ~ 
~·ı_ "ıt~ış. Belediyenin ~ yemiz atak yapmak değil, U 
~ .... ""ta .. etr w • ~ halkın sesiui yükseltmek, ~ L""''e~ aa ~gı gündenberi 
~)~~. t Yokl!ıuş çarşılarda halkın derdini duyurmak-
~.~ ~1lta banlar bomboş ~ tır. Bu işde ne kadar bi- ~ 
't~, ~l •ına dönmüş, ha- n taraf olduğumuzu, ne de· 
~ ~tli •lnııştır. Bu gü· ~ rece objektif davrandığı- ~ 
t"~ ,~,,t ... bir köy halini n isbat için bu kararın le- ~ ' 
i~)~'bıı.~ bu hanlara bü- ~ hinde söylenecek sözler U ı· 
~~· .~.. r girmez dar ~ varsa onları da açıkça bu ~ ı 
1 ~e .. d~t .. kaptıkaçtılar n sütunlara geçireceğiz... ~ 
~ .~k b, çunkü mülha· ~ Yegane gayemiz, bir. fo- ~ 
~ t.. \l .. I ~ toğraf objektifi sadakatile ~ ~ ~~llL 111 •r işlerdi. 

:-..rdak· Kemeraltının bugünkü va-
N ı esnaf ve 

ea; b ~ ziyetini lesbit etmekten ~ 
4 illa vo)muıtur il ibarettir, bu kadar... i 

lhıcilde - at;Mgt:;;ılgt;K .. -....~~t 

1 

- Bu ne keyf bu, böyle.. Tayyare piyangosumu kazan
dın yoksa? .. 

- Y o.... Bizim karı on beş gün için fstanbula gitti de .... 

--~~~---------0000------~---------

Hayatı bahalılaştıran eller 
ljl'JI emeraltında mannav Mümtaz isimli okurumuzdan 

LL.ı aldığımız mektupta diyor ki: 
"- Gazetenizin halkın derdile sok yakından alikadar 

olduğunu ve çok defa da bu dertlere merhem olduğunu 
bilir ve görenlerdenin. Benim de bir derdim var. 

Dün Mezarlıkbaşında Yıldız hanından köfesi 15 kuruıa 
iki köfe marul aldım. Bunun içın 20 kuruş masraf ettim. 10 
kuruş kapı parası verdim. Dükkanım Kemeraltında olduğa 
için 15 kuruş ta hammaliye verdim. Yani 30 kuruşluk mal 
için 45 kuruş masraf ettim. 

Gene Mezarhkbaşında Kiraz hanında danesi 9 kuruştan 
22 aded salatalık aldım. Bunun için de 25 kuruş masraf 10 
kuruş hammalbaşıya verdim. 

Size bu fiat listesini yazmaktan maksadım şudur : Biz, 
sermayesi 10 kuruş olan bir mal için muhtelif isimlerle, 
muhtelif şekillerde ba:zan 50 kuruş fuzulü para veririz. 

Halkımız bunları bunları bildiği için manavlar bahalı sa· 
tıyor derler. 

Halbuki asıl hayatı bıhalılaştıran eller mutavassıtlardır. 
Bu işin önüne geçHmesi hem halkın, hem de bizim menfa· 
atimizedir. ,, 

Okurumuzun şikayeti çok yerindedir. Bu mutavassıtlar 
hayatı zorla, hem de nisbet kabul etmez derecede bahalı
laştırıyorlar. Bu yüzden hem esnaf hem de halk kırk para
lık şeyi 10 k ruşa yiyor. Halk bu işin önüne geçmek için 
ne yapmak lazımsa alakadar makamlardan istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

• 
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Salılla 2 ( 11a1Jwa Sul ) 
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Bayan · ~ 
Mayis ; r-;; . 

AKIL KOYUNCU ~rı , ---_--
.. sırrıya- '~~4r..-"'l--- ./~-----
Aşka benzeyen penbe günler ebediyen 

uzaklaşnııştı 
- O mubarek ihtiyar mi- kor, eline bir kutu fondan 

şe de "canım ciğerim., de· alırdı. Sonra haftalık hediye-
mekten başka ne bilirdi ki.. lerini almış bir aşık koca 

- Babama da mı? Eh bir gibi başı yukarıda, "istiklal 
ey kalmadı artık. Birazdan caddesi,,ni geçer, evine yol· 

kendi evladJarına da kim Janırdı. 
bilir, neler bulup söyliy~cek- Apartmanın önünde duru~-

du. orda, küçük bahçenın SJD, 

- Lahavle! Leyla! güne demir parmaklıkları arkasın-
ferahb, sana küzeJsin da Leylayı görürdü. Ke~tane 
diyecek oldum; ardından rengi saçlarında bakır lem'a· 
kavga çıktı. Diyerek Cemil ları, mavi gözlerinde buharlı 

nazar olurdu. Koridordan 
şiddetJi adımlarla kapıya bir kasırga gibi geçerdi. 
doğru yörüdu. Titrek, sabırsız eli topuza 

Karısı sordu: dokunmaya meydan kalma-
- Nereye gidiyorsun? dan, kapı açılır. Saçlarının 
- Gözümün gördüğü yere. kokusu onu beyhuş e~er, 
- Dönüşte göğsünün ila- sabırsız dudaklar iki kırmızı 

cından bir şişe ' ile gelirsin.. dudakla birleşir; manasız 
Tehdidin sonunu işitmedi. kelimeler, kumru çırpınışları, 

Başına bir şapka geçirdi. te:nellük okşayışları... Hep 
Apartmanın kapısını arkasın- bunlar onu karşılardı. 
dan şiddetle çekti. Asansörü Geniş koltuğa, dünyanın 
ihmal ederek merdiveni yu· bu en sevgili, en güzel kızı 
varlanır gibi indi. dizlerinde olarak otururdu. 

Ah şu evlilik, ne delice Yeleğinin üst cebindeki pu-
bir şeymiş ! On iki sene ev- roların ikisini ezilmiş, kırıl-
evl onları tatlı bir sis içine mış bulunca küçük bir hüz-
sarmış olan roman şimdi ne nün karıştığı bir gülüş olur-
olmuştu? Akşamları, yazıha- du. Fakat üçüncüsünü keyfle 
nesinden dönüşte onu görün· yakar, o akşamın projesini 
ce içinde birşeyin titrediğini yapmaya başlarlardı. 

• bala hatırlıyordu ! Cumartesi akşamları karısı 
Ozaman henüz bukadar hiçbir zaman mutbaha gir· 

para kazanmış değildi. Tak- memiştir. O akşamlarda Te-
sim 'in arkasında küçük, bir pebaşında iki porsiyon souk 
salon, bir yatak odası, bir etle bir şişe bira ve bunun 
banyJ ve bir mutbaktan iba· yanında gelen peynir ve öte 
ret bir apartımanda y.ışıyor- beri ile karınlarını doyurur, 
lardı. Daracık bir bahçesi Leyla bir tek koftey alır, 
vardı. Kirası da ayda otuz hatta hazan, cazibesine bir 
lira idi. şeyler ilave eden korkak bir 

Beyoğlunun iç sokakların- cür'etle bir de sigara tellen-
dan birinden geçmek müta- dirirdi. 
dı idi. Burada köşe başında ' Sonra bir sinemada birinci 
küçük bir çiçekçi dükkanı mevki iki koltuk... Gece ya-
vardı ki bir menekşe deme- rısı bir pastacı dükkanında 
tini beş kuruşa salardı. Cu- birer kramalı süt.. Sona eve 
martesi günleri de, hele bi· dönüş... Sonra, .oh, o tatlı 

. raz zenginse, on on iki gülü iç içeliğin gururunu nasıl 
yarım liraya satın alması duyardı! 
mümkündü. Cebine üç puro - Ya şimdi, seneliği üç 

• 
lngilizler 

1 ~layıs Bayran1ını 

;~ ~1a yısta Yaptı ! 
Sebebi? 

Son gelen Londra gazete
lerine göre Ingiliz amelesi 
Mayısın birinci günkü bay
ramı Mayısın üçünde yap
mışlardir. Sebebi de lngiliz 
takviminin diğer takvimler
den başka olasıdır. Bununla 
beraber Mayısın biri Cumaya 

dü~müştür. Cuma günü ise 
iş günüdür. Haftada bir gün 
işten kaybetmemek içie bay 
ramı Mayısın üçüncü ginüne 
tehir etmişlerdir. O ğün de 
bütüa fabrikaların ocakları 
yanmış, umum amele işbaşı
na gitmiştir. Bu iş amele 
birliğinin kararile böyle ya
pılmıştır. 

.,.. ... ... ... .. ... ... ... .. . ......... 

bin lira kiralı bir apartma
nım, üç hizmetçim, iki oto
mobilim, bir şoförüm var. 
Şimdi İstanbulun ticaret ala
nının belli başlı bir varlığı· 

yım, fakat yaşayışımda hangi 
hoşluk var?. 

Diye söylendi. 
Bir şeyler olmuştu... Ki 

aşka benzeyen penbe günler 
ebediyen uzaklaşmıştı. Araya 
bir takım değişiklikler gır· 

miş bulunuyordu ki Leyla ile 
onu işte sadece iki kardaş 
etmişti. Ona bir kopliman 
yapsa cıvıyor; Leyla eskisi 
gibi bundan gözleri güle
rek kızarmıyor, onu budala- · 
lıklar etme diye karşıhyor.1 

Bu, artık ihtiyar oldukları, 
hatta orta yaşta oldukları 
için de olmıyordu; çünkü 
henüz o utuz altısındadır, 
Leyla da otuz birinde. 
Ahşkmhk ! O hain, yıkıcı 

alışkınlık onlara da hakim 
olmuştu, birbirine alışmış 
bulunuyorlardı; ihmal onları 
da kurbanları arasına almıştı. 
Bir defa, hatırlıyordu, bu 
yeknesaklıktan kurtulmak 
için bir gayret göreyim, de
miş, biraz fazla içmişti. Ve 
Şimdi, işte Leyla, bunun için 
arkasından göğsünün ilacına 

dair birşeyler bağırmıştı. 
Fakat yarabbi! Bu da evli 
olduğunu onutabilmek için 
biricik çare değilmi idi ? 

( Arkası var ) 

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

IGözüMüZE CARPAN YAZILARİ . ' . • • ........................................ 0. ................................. .. 

Poker 
nadoluya gidiyordum. 
Yeni yapılan "demiryol-

larından birinde çalışacak
tım. Beni yola koyan arka
daşlarımın en yaşhsi bana 
şu yolda nasihat etti: 

- Hat boyunda çalışanla
rın çoğu büyük şehirlerden 

gelen insanlardır. Gece geç 
vakite kadar oturmadan uy
kuları gelmez. Halbuki orada 
da bir tek eğlence bulunur: 
Poker. Oralarda bu oyun 
salgın halindedir. Dikkat et, 
poker kuduzuna paçayı kap· 
tırmayasın. İyi dost kaybe
dip kötü dost kazanmak, 
si~irleri, zembereği gevşemiş 
gramafona benzemek için 
bu oyun birebirdir. 

Pokerin ne demek olduğu· 
nu bilmiyor değildim. Fakat 
bu nevi oyunlardan kendimi 
o kadar u1ukta buluyordum 
ki, yaşh arkadaşımın bu na
sihatları bana: 

- Şu beş katlı apartmanı 
görüyor musun? Çatısından 
aşağı düşmeğe gayret et. 
Derhal ölürsün! nasihatı ka
dar tuhaf gelmişti. Fakat 
yaşlı dostumun dağlar kadar 
hakkı olduğnnu daha hat 
boyuna gittiğim gece gör· 
düm. Meğer beni kuuıar ma
budesi, kareyi tamamlamak 
için göndermiş. Meğer ben 
gelmeseymişim, ne zamandır 
üç tekerlekle yürüyen poker 
arabası az kaJsm paslanıp 
küfleniyormuş. Meğer, mış, 

miş derken oraya benimle 
ayni günde gelen azıh bir 
pokerci beni bu müşkül va
ziyetten kurtardı da banr da 
"figüranlık,, vezifesi düştü! 

Onların kızara, sararan yüz
lerini, titreyen dudaklarını. 

arkadaşlık bağrının gerilib 
kopmasını, ve yine sırf ka
reyı bozmamak için kopan 
bağların tekrar yalancı bir 
düğümle nasıl bağlandığını 
gördüm. Pokerde birbirlerine 
yalan öylediklerine birbirle-

rini çaldıklarına şahid oldum. 
bir aralık pokere fasıla ve
recek oldular. Pokerin sinir 
törpüleyici heyecanile nasır· 
lanan muhayyellerini kırbaç-
lamak· için bu sefer de en 
ağdalı küfürlerin tuz biber 
serptiği konuşmalara giriştiler. 

içlerinden birisi pokere ar
tık nihayet vermek emelile 
bir gün: 

- Biz ne biçim insanlarız. 
Allah aşkına? Şöyle iiç dört 
kişi bir araya geldiğimiz za
man poke den ba~ka bir 
mevzu üzrinde konuşamaz 

mıyız? diyecek olmuştu. Fa
kat poker oynamıyan dört 
beş kişi bir araya geldikleri 
zaman Kant'ın felsefesinden 
bahsedecek değillerdi. ya? .. 
Bir parca havadan suda ko
ntşmak için toplanıyorlar, 
fakat maalesef. Yalız pıhtı-
laşmış bir şehyetin yol gös
teadiği iğrenç mevzulardan 

• 
başka konuşma sahası bala-
mıyor, işi yine pokere dö
küyorlardı. 

Bedri Rahmi (Tan) 

Avusturyanın 
Silahlanması 

Devletler ve bilhassa Tuna 
havzası devletleri Avustur
yanın mecburi askerlik va
zifesini tesis etmesi vakiası 
karşısında nasıl bir vaziyet 
alınacağı hakkında müüake
relerde bulunmaktadır. Ren 
meselesi ile meşgul bulunan 
büyük devletler bu mesele 
hakkında büyük bir istical 
göstermekte değildirler. A
vusturya hükumetinin bu ye
ni hareketinin Tuna havzası 
gibi mühim bir mıntakada 
mümkün mertebe daha az 
zararlı olmasını temin küçük 
itilafa terettüp eden bir va
zifedir. Avusturyanm bu ha
reketi Çekoslovakya hüku
metinin Çekoslovakyanın 
kendı emniyetini tamin için 
aldığı tedbirleri muhik gös· 
terir vaziyettedir. 

Çekoslovakya harbiye na
zırı yeni askesi kanunun mü
zakeresi esnasında söyledi
ği nutukta Avrupa vaziyeti
nin ciddiyetini işaret etmiş· 
tir ve zuhur etmek üzere 
olan harpte yalnız orduların 
birbirile karşılaşmak suretile 
harp etmiyeceğini ve du har
be bütün milletlerin d evlet 
ekonomik bünyelerile birlikte 
karşılaşacağını söylemiştir. 
Bunun için Çekoslovakya 
harbiye nazarı zuhur edecek 
tehlikeler karşısında lazım 
gelen tedabirleri alabilmesi 
için hükumete bazı hususi 
müsaadeler verilmesi isten
miştir . 

Milletler cemiyetinin Avus
turyaya karşı alacağı tedbir
ler ne olursa olsuu Avustur
ya hükumetinin son aldığı 
tedbirin Tuna havzası dev
letleri arasında mevcud iti
matsızlığı arttıracağı açıktır. 
Hem bu ha), Avrupaının bu 
kısmında vaziyetin düzelmesi 
ve kuvvetlerin toplanması 
için bazı kararlar mevzuu
bahs olduğu bir zamanda 
ortaya çıkmıştır. 

Avusturyada mecburi as· 
kerlik vazifesinin tesiz olun· 
ması yalnız, orta Avrupa 
ahvali ile meşğul olmak va
zifesinin kendisinde temer· 
küz etmiş bulunduğu kanaa
tinde olan İtalyanın vaziye· 
tini kuvvetlendirmek değil, 
ayni zamanda, Habeşistan 
ihtilafının İtalya lehinde ni
hayetlenmesine değin Tuna 
devletleri arasına itimatsızlık 
hisleri saçmak ve bunlar ara· 
sında iş birliğine mani ol
mak gayesine matuf oıduğu 
kanaati hasıl olmaktadır. 

Bir kad n mu
allimin cesedi 
Könıür halinde bulundu 

Sofya 11 Peştere kasaba
sında Nade jdo adlı bir kız 
öğretmenin vücudu oturduğu 
evin bahçesinde kömür ha
linde bulunmuştur. Doktor· 
ların keşfine göre bu vücud 
gazdan yanmıştır. Gene teh
min olunduğuna göre öğret· 
men gene lnasılsa lambayı 
kazara üstüne devirmiş, ateş 
almış, bu ateşi söndürmek 
gayesile bahçeye fırlamış, 

fakai gaz havalanınca fezla 
parlamı, gecenin yarısında 
zavallı kadın ihtimal bağır
mış ise de kimseyi uyandı
ramamış ve kedini kurtara· 
mamıştır. 
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lskeletlet 
Kuyusıt ~ 

Yazan: MARSEL ALLEN 

Acaba maktül veya kendi
sini bilmiycek kadar mah
rum olan Dominik Trusen 
midi? Lüsyen dikkatla baktı; 
Dominik daha yaşlı olduğu 
halda yerde yatan genç bir 
adamdı. Hem de daha uzun 
boylu ve ve zayıf idi. 

Cesede yaklaştı, dikkatla 
baktı. Ve rbirden del rmiş 
gibi haykırdı: 

- Hanri... Hanril 
Hakikaten, yerde kanlar 

içinde yatan Hanri, birkaç 
saat evvel beraber bulundu-
ğu genç zabıta memuru idi. 

Gencin yaraların tetkik 
etti. Kalbi henüz durmuş 
değildi. 

Etrafına bakındı, bir bar· 
dan so getirdi. Bardağı ke
lepçeli ellerine, büyü sıkıntı 
ile tutarak Hanrinin yüzüne 
serpti. 

Hanri soğuk su ile kendine 
geldi ve gözlerini açarak 
etrafına dehşet ve şaşkınlık
la baktı. 

Lüsyen: 
- Hanri.. Beni tanıyama· 

dın mı?. Diye sordu. 
Hanri, başını biraz çevirdi: 

Lüsyenin yüzünü görünce 
sevinçle: 

- Lüsyen.: Evet .. Lüsyen 
Rud! Diye haykırdı. 

Biraz sonra, büyük bir 
telaşla: 

- Lüsyen ... Kaç, Hiç dur
madan kaç. Çünkü Kaplanı 
tuttum.. Dedi. 

diğimi iyi hatırJıyoruıııd~· \'ı 
Lüsven vaziyeti a.ola ktf 

kalıkalarla gülmekte~ab~ 
disini alamadı! Evet peıtlJ 
halarla gülüyordu. ~~ 
merdivende karanhkt•~eJe( 
lağına sarilan, kolun• ~ id) 

çe vuran arkadaşı 1-1•: k'r. 
Ve Hanri de bu suret. eord~ ~ 
lanı tuttuğunu saP1.Y ıot~ 
Vaziyet ne kadak fecı 0 ~O' 
olsun bu hal de o kadar 
ı,nik idi 1 ·yi b' 

Bu kahkahalar l ~ aorı t~ 
derece daha kendine g.e dt~ 
V L.. . b'l kierıo . e usyenın ı e .. 5~ 
kelepçeyi gördü; büyukı 
suz bir hayretle : . ~010' 

- Bu kelepçelerııı ..,; 
b·r ,.. 

nuzda bulunmasına 1 

veremiyorum. Dedi 1'•" 
- Beni tuttun, J-l~flı 

yerine beni tuttun, Uıttıf 
kelepçeleri benim ko tıl 
taktın, yahu!. Fafat,,, ı:O ~ 
benim de anlıyama~ıgı y•r" 
nokta var : Seni kıJJJ 
lada ? ? ff 

- Kim mi yaral~dı ıd•clıı f 
kat... Beni kim bıça 
bende bilmiyorum.. fıf) ~ 

(Arkası •. ;....--- .. ~ 
Lazar Petrof , 
muhakeıll~!~ 

Sof ya - Müga 
1 
le'•: 

partisinin 100 bin 830 p•~' 
sını suistimal eden f 160 
sekreteri Lazar Petro ğı:OeO 
şahidin ifadesine ra ı,of' 

Genç, büyük bir gayret Ld JJJSa rt Eger bir leva ça 1 • Je dJ'/ 
sarfederek doğruldu. Fakat S tıP" _.t num vurulsun. ure uıtw' 
gene arka üstü düştü. Lüs- dafası hayli gelünç oh: ıı•' 
yen, arkadaşını bu halde Şahıtler arasında sab•, .. r aı 
görünce son derecede m

0

Ü· d rı p zırlar ve ku:nan a 
teesir oldu. 

vardır. Lüsyen, yeniden su bula- d 
rak Hanriyi kendine getirdi, Viyana a_,;ıttı 
sordu: J3 "' '' 

- Kaplanı :tuttum diyor- Gene Tevkif at n1e<' 
sun, fakat Kaplan nerede? Viyana 11 (Radyo) - abPıı! 

- Merdivandan karanlik· kifat Gene başladı. f.41'1ıııı1f 
ta çıkıyordu. Üzerine atıl· edi!eıılerin hepsi de yı ,.,,,ıı' 

· ·n 9" d dım, boğdum, neticede olan ihtilalci partını bİ b 
bileklerine de kelepçeyi dır. Tevkiflerinin se~\ıP'" 
takmağa muvaffak oldum. ğünlerde~österdiklerı 
onu buraya kadar da getir- danmalardır. 

==:======-=-======-===============-=::= ~ 

lstanbula ~ 
Yaş sebze ve meyve eÖJ.~~ete 

·rüccar, hancı ve bahçe sahiblcrınıtl 
Nazarı dikkatlerine •. ı<e' . ~~, -~ 

Anbarımız, Istanbula sevk edilecek yaş sebze ve p•'' 
lerin nakJiyesi için bu sene azami fedakarlıklar ya 
aşağıda yazılı nakliye fiatlarını tesdıt etmiştir. . yol~~ 

Bandırma tarikile De~ 1''1~ 
Patlıcan köfesi 110 kuruş 7 

3 
' 

30 kiloya kadar tumates kafesi 60 ,, 3 
2 

~ 
30 K. dan 60 K. kadar tomat kafesi 75 " 4 

5 
-

30 Kiloya kadar üzüm sepeti 70 " 5 
0 

"1 
30 K, dan 60 K. kadar üzüm sepeti 90 ,, 6 bili b' 
Yukarıda yazılı fiatlara İzmirden itibaren; lstaP ııı'life 

rıhtımına kadar yapılacak masraflar ( İz!Dirde haıtl ~->"~~ 
( pasa ), kayık, muamele üceri, navlun ve Istanbulcl~kile f 
hammaliye, muamel~ ücreti dahildiı. ) Bandırma tarı 0~ıeıııe 
decek mallarda da lzmirpe muamele ücreti, vagona Y ,ıtııı' 
hammaliyesi, tren navlunu, Bandırmadan vagondan boŞİ ~-· 
hammalıyesi, vapura nakliyesi, vapura istif hammalir

9 ~11'' 
pur navlunu muamele ücreti, İstanbula muvasalatı~ ~t ııı•f 
mele ücreti, kayık, hammaliyesi dahildir. Ayrıca bıÇ ~' 
raf alınmaz. rş1sı11 , 

Daha fazla tafsilat almak için: lzmirde giimrük ka _Ar>~'~, 
9 numarada bulunan acentalığımıza ve Karşıkada .. ,c•' 
pazarında hancı ve komisyoncu bay NiHmettine rour 
ları.. Telefon: 2251 



' _,falkua Sut , 

<YOLCULARA KOLAYLIK) 

E:l • , İzmir Şekerciler çarşısında 20 numardaki imalathanemi 

Güven, çabukluk, temizlik 
Ayvalık, Dikili, Altınova, Edremid, Tire, Kala, Koıay11, 

Salihli. Bu hatlara yolcu ve yük sevkiyatı 

müşterilerimin sıparışJarını yeni adresime vermelerini sayğı· 
· Bu akşam 9 da laramJa bildiririm. 

Şl.rı•n te~vze >+ Güzel _izn1ir bisk~vit ~abrikası sahibi 

ZiNET 
garajından hergün muntazam ve emin bir surette otomobil, 
kamyon ve tenezzühlerle temin edilir. 

'J :: Istanbullu Isı11aıl Hakkı 

SEvvö0A'•m;ÖTELİ &itttt*-*-*i)OfTôR***>tü*i Saç Başta] 
Emniyet, sür'at, temizlik bu garajın en etaslı lıusalandır. 

14 Mayıs Perşembe günü akşamı 9 da : = A. Kemal Tonay a :alnı~ bir süs de~il~ir. Daha 

'-... Beyoi)u Çiçeqİ Mı i Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ,. ~n~~'.• olarak sa~h.gımızlada 
Si )+ h t J ki .. } )f. ılgıhdır. Onun ıçın onları nenıarnızdan başka hiç bir yerde temsil u. as a ı ar mute 1assısı u. k k 'k' t fJ b t ı..wm,~ ,,. ,,. oruma ı ı ara ı orç ur. 

,.,.~~~R~~)Jl:~V~e~r!_~lm~iyecektir Ht tC Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- )t i Ş T E 
.... ~~~~~:\(:~~~ jj da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t 

4( akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. >f. F • t S S 
-t( Müracaat eden hastalara yapılması liizımgelen sair fC eri BÇ UYU 
tC tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- 1j size bunu kolayca temin eder 
fC lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )+ KEPEGI YOK EDER 
-1( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 J+ 
f(~~~:W::v;JıC~'$JPl:i~~~~:\C~lPPl=~~:>ı=~>+ Ddöküln1cnin Önüne > 

Yerli Türk sanavi nlanuılütı Geçer ., 

Hasır sanda/ya 
Türk topraklarında yetişen Çavdar sazından yapılan ve 

yüzlerce ren .. ber ve sanarkarımızın yetiştirdiği yerli milli 
Türk sanayi mamulah hasır sandalyalara rağbet etmek mem
leketine ve Türk işçisine ve sanatkarına yardım ve hizmet 
etmek demektir. Bunun için pantolon yırtmaz serbest rahat 
ve on seneye garanti hasır sandalyelere rağbet ediniz. 

Toptan ve perakende sataş İsrnetpaşa ·Bulvar Zinet garaj 

SAÇLARI UZATIR 
---oo---
M. Depo 

S. FER 1 T 

Şifa 
karşısında sandalyacı Muiz. Eczanesidir 

~E~~~~ ~:~~~~~ ı:nıı;n~ıı:ı~Qı•;-ıı;ııP~~~~ıı;·ıı~ın~q ,ı;ıı~~ıı:'lıı:'lıı:ıııı:'lıı:ıı~'=' 

'i\l lzmir Yün Mensucatı 1 ~··"A;J; ... ;;kf~""'"'ıi;;t;.;Iij; 
~ Türk A. Sirketinin ı C•l s· ·kı 
1 Halkaı)ınaı· l{unıas Fabrikasının [•J ısı et ı 
~ ~ &'". ;; 1 1 Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar: ~ ~.~Petro l\1aks Fener masa ve tavan lambalan 

~ Sag"' lam 1 t·J Motosiklet bisiklet - gramofon ve plak mağazamda 

1 I•J her şeyi taksitle alabilirsiniz. 1 ,_. z e f ••'ll-;ııP~I~ ~l~l';'I ';." ~':"~·······~ ı - arı ~llkdıl!ı.u.ıltı.;;,dliodıllı.uiıfl1ııııdhld ~ııMıll ........... ~--. •·,, · 1 ~ Toptan ve perakende satış yeri 
FL=--=::~~~~/\ı ll11\1' 11 

J I Ve U~uzdur "I Balcılar caddesi No. 156 ızmir c:=: 
\ıiı . ~ Satış yerlerı fi 1\ T •b 

---~~~~~~!!~ ı 'IJJllll Bitinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. ~ j Y ecı 
" 1 ~ Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu ~:!:~ 

----~~ ~~~~~~~~,~~~ 

ıengin kişesi 
'Türk Hava Kurumu 

~t" 1· N O ''~ti1a ol • a n 
L ..,Si) . llıak · · 
qtııı 11lden bir ıst~yorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
~hk de kend' . bılet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 

t L oJ111 ._ •nıze h' . _ . 
Qİltt '" üzere ~.zrnet etmış olursunuz. MuştcrıJere 

tit k 8atılır. z ~unde on ve haftada elli kuruş tak-
~dt llrır \'er ~n~ın kişesi birçok vatandaşlari zengin 

ta: liük" rnıştır. . 
Urnet caddesi Kemeralh karakol ittisalinde 

ZENGiN KIŞESI 

Sahiplerine Müjde 
Parazitsiz rad

yo kullanmak 
veya radyonuzu 
tamir ettirmek 
isterseniz kat'i 
teminatlı " Yıl-
dmm radyo ,, 

:~tüşterilerine gösterdiği kolaylık ve yaptığı 

11 JI. •ı l tatlı muanıele ile 
lYJl rvon ar herkesin sevgisini 

'J kazanan 

kişesinden 21 inci 
tertib Tayyare pi
yango biletlerini 
almağı unutmayınız 
ğünkü: 

Milyonlar 
Kişesi 

bir çok yurddaşla
rımızı fakrü · zaru
retten kurt~rarak 
refah ve saadete 
kavuşturmuştur. 

ADRES: 

SADIK 

FENNi._ SÜNNETCI! 
Emirler Çarşısl sünnet evi 

22 Numarada fenni olarak lzmirde ilk defa ve n&mune 
olan sünnet evini küşat ettik. 

Çocuklarını sünnet ettirecek sayın balkm teıriflerini bek-
leriz. Fakir ve öksüz çocuklar meccanen sünnet edilir. -

ALI ve HAKKI DARCAN 

~~EEll~CIBU • 
i TA yy ARE: TE1j~~PN 
E BU GUN 
ti 2 büyük film birden . 
E Holivodun en guzel beşyüz kızı ve Amerika gilzellik 
~ kraliçelerinin iştirakile çevrilen senenin en zengin filmi 

1. Güzeller resmi geçidi 
Enfes bir musiki, şayanı hayret revüler· tatlı bir mevzu 

bedii danslar - canlı tablolar 
: Lilians Harvey ile Villi Fritsch'in beraber çevirdikieri 

büyük Alman opereti 

Cürmü meşhud 
AYRICA: 

F O K S ( Dünya havadisleri ) 
( Türkçe sözlü ) 

- SEANS SAATLERi -
• Her gün 15 ve 19 de Cilrmü meıhut, 17 ve 21,15 de 

Güzeller resmi heçidi Cumartesi Pazar gllnleri 13 de 
Gllzeller reımi eçidi ile batlar 
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~81 Ankete devamı İtalyan krsb 
8s • • 8

1 d H Ediyoruz Aksun 8 d•" 
8lllh.ııdllb[JD11tı ... dUıdllltllllnuıt11ıdlıilıu-1111a11w2 - Baş tarafı 1 incide - -Baştarafı 1 inci sayf• ,rl' 
8000000000000 ____ ne~ emlak vergilerini ve ne köre B. MussolininiP b ~e~ 

Zeytin yağlarımız JI A'ühı•m b • k' de kazanç vergilerini vere- bir hükumet adaını •,bor 
Muvakkat ı;kabul suretile l f' J j l r va a miyorlar. Kıymetli hükiime· tinden ziyade zaferin 

5~1~ 
memleketimize ethal edile- timizin yegane mübeccel par- luğu tesiri altında a 0~ 
ceğini evvelce yazdığımız ----------••---------- tisi olan umdei esasiyelerin· bir harekettir. B. M~:p~'' 

' zeytin yağları hakkıda İzmir Italya delegesile Habeş delegesi yanyana otur- ~en birisi de halkçılık oldu- her halde hayallere. sJJ 
Türkofis şubesine Ankara ğundan halkın feryadını her maz. Ve hiriştiği işırt dı~ 
merkezinden ithaı ve kont- tulmuş fakat Italyan delegesi darılı o gitmiştir halde nazarı itibare alacağın· hiç de uygun oıııı• ~ 

dan emin olmalıdır, ve şim• ı ık deoıeı· :) 
rol şartları hakkında izahat t d an amamaz 1 e . . bil ,.-İstanbul 12 (Özel) - tal- ı meselesi müzakere edilecek "Mevcu olmıyan bir hü· diye kadar bu kamyon ve 'fb 1 B M }ını .ıe 
verilmiştir. 'd' kA t• .. ·1· 'l ı ı ara . usso ·ıtcı· 

f 
yanın bütün muhalefetlerine, ı ı. ume ın mumessı ı ı e ve kaptıkaçtılar bu çarşılaida reketiyle gerek fogı1e•·l Inebolu vapuru aciası " ortada bir Habeş ülkesi İtalyan delegesi yer almış ltalya tarafından ilhak edil· o kadar dikkath ve temkin- ve gerek başka ıne~ e;~ 

nıuhakenlesi başladı yoktur ki Habeş delegesi de iken gebipte Habeş delege- miş bir memleket namına li giderlerki bu yüzden kim- lerde Milletler ceııı•Y ol•'' 
İnebolu vapurunun facia· olsun ,, yollu iddialarına rağ- sinin de oturması üzerine söz söylemek iddiasında ba- se çiğnenmiş değildir. Sayın mukavemetine taraftar . .., et 

men dün saat 17 de Cenev- İtalyan delegesi arkadaşlarile şarbayımızın bu yerleri tek· . . t bkll" 
sına dair olan muhakeme rede açılan Uluslar sosyete· beraber kalkarak mi\zakere lunan bir delege ile ayni ların vaziyetlerını 8 ·ıı~ı· 

rar şereflendireceğini ümit l ·ıh k 1 

başladı. Suçlulardan bazıla· sinde İtalyan deleğesile Ha- salonunu terketmişlerdir. Sa- masa etrafmda bulunmayı ederiz. miştir. ngiltere, 1 a l'~b'l 
rınm fstanbuldan getirttik- beş deleğesine yan yana yer lonu terkederken İtalyan de· kabul edemiyeceğim. Demiş- İzmirimizin bitaraf halkından nın Habeşistan ın:~ıl•''~ 
leri Avukatlarla beraber gösterilmişti. İlk önce Habeş legesi bay Aloizi: tir.111 veurnunun şereflenmesini statusu hakkında Y lk•9' t 

yedi avukat vardı. Suçlula- 0000000000000000000000000000000 ~ooc:K>Oooooc:>00ooooc:K>Oooc:>oc:>0eıooc:>oc:>ocıooc:>oc:>OC100 isteyen REŞAT "GÜLSÜN görüşmelerin kapısın• ~te' 
rın hüviyetleri tespit edilerek Gene. mi sinirleri yatıştır- Bir suikastta BAY AEŞ'ET DiYOR Ki: mamasını temenni etoıe 
muhakemeye başlandı. Mu- D J - Ben otomobı'I tamirci- kendini alamaz. ttsi~o o 

k t ı•k•? onanına <umandanı. N Ch · ı gaıe < d 
hakeme bir kaç celse devam ma 8 l 1. siyim. Kamyonlar bu hana ev ronıo e . f de 
edecektir. Paris 11 (A.A) - Gaze· yapacağı gelecek toplantı öldü gelup giderken 15 işçi çalış- kanaatine göre bıtara rşt5'1 

Hava a 11 ( R d ) Jetlerin her ihtimal ka af i 
E · d ] I telerin Cenevre muhabirleri· esnasında Habeş delegeleri n a yo - tırıyordum. Bu kamyonlar fpe r 

rısesın en {tırşun a Küba donanması kumandanı da Milletler ceınlye ı b.,ıl 
1 b. d nin umumiyetle ileri sürdük- Volda Mariam'ın s~dihiyeti kalktıktan sonra bir kişi bile d .. ı; 

vuru an ır cese 1 t 1 d 1 · Koncelos müthiş bir komla- b d O k d k. · dım etmek kararın a tJjÇ' leri bir tahmine göre, yalnız yanız ta yan e egesı tara· oş oruyor. a ar ı ış- p 
bulundu f d d v 'l . d nun kurbanı olmuştur. Pat- sı·z kaldık. Du"'ş'u'ndu'·k. Bı'z de maları tabii olacaktır· ~' Habeş meselesinin değil ay- ın an egı aynı· zaman a I • · d'k" reya01 ·.ıt 1 

Cumaovasında ~Tarlatepe ni zamanda Ren meselesi- Habeş heyeti tarafından da hyan bomba kafasının bir Basmahaneye nakledelim. se erın şım ı 1 ce l edil~» 
mevkiinde hendek içinde 35 reddedilecektir. Bu Habeş kısmını koparmış, gözlerini Fakat orada bizlere müsaid kavemetsiz kabu .. 0e~\l 

nin de tetkiki tehir edilecek- çıkarmış, etlerini hurdahaş d kk k G d b t kd' d h' b. küçuk b 
Yaşında bir ölü bulundu. Bu diplomatının cumartesi gü- ü an yo . ün e ir oto· a ır e ıç ır ., 0010 

tir. Lokarnocu devletler usu· d C d b etmiştir. Bu suikasd hüku- b b d k . tt 1 acagı ~ f Cesed ensesinden aldığı nün en beri enevre e u· üs :ızan o a yo . emnıye e o mıy db·rte 
kurşun yarasından ölmüştür. len bir toplantı yapacaklar lunduğu söylenmektedir' metin siyasi rakipleri tara. Şaşirdik kaldık. Han kira- devlerin zecri ~ede \,,ııb ) 

İngiliz sual listesine Alman Zecri tedbirlerin · devam fından yapılmıştır. sı vermekten acızız. Şu gör· devamıuı istemelerı ~ 
Ayağından poltolonu da aşı· cevabı gelinceye kadar mü· ' ettirilmesini isteyen Matin Tayyare du··gvu"nu"z c dded kı' e af temel görünebilir. 111,1. 1 
rıldığına göre bu cinayet a e sn . ka o~ 

zakereleri talik edeceklerdir. gazetesi yeni bir kabine kur· bitmiştir. Eskiden hepimizin Zecri tedbirlerın 0~'1" 
hırsızlık kastile yapılmıştır. Jour gazetesinin Cenevre makta olan Fransanın ilerisi p• yüzü biraz gülüyordu. Şimdi ması bugün her ıa~.• ııl 
Cesedin kime aid oldug"' u b b' · · h b d. v · · · b k hh dl · · ıyangOSU J ra .. mu a ırının a er ver ıgı ıçın aş a tea ü ere gırış· büsbütün gülmez olduk. Çok den daha fazla o a A5~t • 

bir türlü tesbit edilmemiştir. . bir şayiaya göre konseyin miyeceğini yazmaktadır. -Baştarafı 1 incide- yere müracaat ettik her gün zuu bahsedileıneı. biti' 44 

Adliye takibatı başlamıştır. ----------oo---------- 100 Lira kazananlar biraz daha fena vaziyete harbin ilk safhala.~ını~alb~~ '. 
İhracatı Kontrol Hindenbur2 balonunu ziyaret 15841 21589 15785 6651 doğru sürükleniyoruz. olması mümkündur .. Jet ,1 

Dış ülkelere çıkardığımız Lakehurst 11 (A.A)- Hindenburg balonunu Pazar günü 11296 23317 2165 5791 KSHVECI HASAN ekonomik zecri ted~;,dırl• ;a 

mahsulümüzün nefis ve temiz binlerce ziyaretçi gezmiştir. Yollardaki otomobillerin fazla· 4893 27158 820 16345 Kemeraltında Küçük Sa- cak şimdi başlanın& ııı•t' ~ 
olması için hükğmet bir ka- lığından dolayı seyrisefer, hoparlörler ve bir tayyare· vasıta- 29340 6914 9125 28398 lepçioğlu hanında kahveci Royter Ajansı ~!~~: g6; t 
nun çıkaracaktır. Bu kanuna sile idare edilmiştir. Amiral Stanbey Kontr Amiral Kring 25485 13859 2053 20:13 Hasan: muhabirinin söyled~gı 1'•ıı' 
göre hükumet ihracatı kon· ve daha bir çok resmi kimseler de ziyaretçiler arasında idi. 19058 25459 17289 14093 - Bu han Muhasebei hu· Londrada umurnı 

6880 13313 23293 3194 · 'dd' Ot b .. l · d t -. 
troı edecek, tüccarlardan te- 8 .. ··k G • D \J d \J susıyeye a• .... 0 us erın şu ur= 0~· UYU reVID OgUr UgU 8719 8183 1893 1815 kalkmasile bizim işler durdu. H b · t kat'i ııı ''' · minat alacak, mukarrarata a eşıs anın 1' 11 

K ki ki 18779 13 .. 93 2100 23196 Sabahları beşte açıyorum deratının teshiti aJıoaca tır' lı 
riayet ettirecektir. arışı 1 ar 26480 3836 k tler a şamın on birine kadar ·rarların öteki devle., I dı'' 

Gotron gitti İstanbul 12 (hÖzel) - Selanik tütüncüler greviain kur- 50 lira kazananlar sattığım 100 kahvedir. fından tastikine bag 1 Cib( 
Emlak bankası işlerini hanlarının cenaze merasimi münasebetile yapılan törende 1200'3 11788 5797 9536 Hükumet vergilerine mi, Londra 11 (A.A~ .,;e ~~ 

1etkik için şehrimize gelmiş asayişi asker temin etmiştir. Çünkü jandarmalar karakollar- 22873 14402 15035 10974 dükkan kirasına mı, işçi tiden haber verildıg (bııt' 
olan Fransız kreni Fonsiye da kapalı kalmıştır. Sokaklıuda yaluız askeri devriyeler gö- 14443 18377 21116 9657 par~sına mı yoksa çoluk İtalyan kuvvetleri . ;JıJ~~" 
bankası ikinci müdürü Got- rülmüştür. Ayni zamanda Yunan torpido muhripleri Selaniğe 18103 22420 11347 26955 çocuğumuza mı?. Günde bir Adis-Ababa deını~>'gsl l 
ron tetkiklerini bitirmiş ve gelmiştir. 1~256 11666 28748 26211 azami iki lira kazanıyoruz. başlıca noktalarını ış ıııı>ı~ 
yanında bankanın umum mü- Bn münasebetle gene gürültüler oldu. Ortalık mahpusların 3393 14433 7918 12842 Hangisine verelim. Bu dük- mişlerdir. İtalyan le~a de :ll'·. 

dür muavini bay Ziya bülun- salıverilmesini istedi. Hükiiet aleyhindeki cereyanla beraber 5607 11092 260 3251 handa 115 lira kira ile otu· büyük bir kısmı guıı ıı>os' 
duğu halde Bursaya gitmiştir Venizeloş miras bıraktığı partının iktidar mevkiine geçmesi 18626 6629 13406 10979 ruyorum. Bu ay başı kapıya ton mal nakletmeye tiJiıı'' 
İnebolunun ankazı lehinde nümayişler yapıldı. 10131 14499 2555 25437 kilidi asaceğım. Her gün tesisatı haiz olan CibU 

Kanlı Çarpışmalar Old 12 13219 20756 6954 5725 zarara çalışıyoruz. Bu çarşı- nından geçm::e~ 
İstanbullu muharrem de- U 10079 4667 9465 23679 da alışveriş yüzde elli nis· ' 

nizaltı adındaki dalgıç ile ölü 250 yaralı var 4708 10520 10390 10713 betinde durmuştur. e· k ~ ııeJ 
arkadaşlarından mürekkeb 1194 13384 3936 1535 ır as erı "'~ 
bir grup körfezde batmış Atina, 11 (Radyo) - Selanikte grev yüzünden çıkmış 8351 10951 23919 24804 Yahudilerin et Londt6J 
olan İnebolu vapurundaki olan hadiseler sair Makedonya kasabalarında da tekerrür 26410 19355 21236 22015 

k k ı etmiştir. Hükumet Selaniğe payade kıtaları sevketmiştir. 21965 18840 9409 5544 Bir di.işnıanı daha öldü • t • 
eşyayı çı arma için stan- - gı t 1 ıı.ti)~ 
buldan şehrimize gelmişler- Grevcilerle zabıta arasında müsademe olmuş ve on kişi 2795 8540 16798 21016 Sofya 11 (Özel) _ Geçen v ,. 

dir. Vapurdan çıkaracakları 'ölmüş 250 kişi yaralanmıştır. 29544 1008 13923 25903 sene bir hamlede bir kaç Sofya 11 (Özel),,,,,. oııı'(, 
OOOO~OOOOC>OCOOIOOC>OCl()()ıC>OC>OOIOOC>OC>OCllOOOOOOOOOOC>OOOQOOOOOO 16694 27 364 1762 15()96 Y h d• 1 ' deOı 1'~ eşyanın yarısı bunlara aid S f d K ' a u ı yara ıyan ve birini ordusu zabitlerıo nreı' ~ 

olacaktır. 0 ya 8 IZID8 aşık 26005 29346 14241 7347 de öldüren Kalpakçiyefin bu ve. profesörlerden rgiltef'( 
Beledive kursları Yeni karışıklıklar bulan bı·r ana 15721 Yahudi aleyhtarlığı yapması bir askeri heyet p 9)'1ıı,( 

Sofya 11 (Radyo) _ Ev- Tunca meyusiyetten ileri geldiği kidiyor. Bunlar bU 010b'1 ~ 
devanıda _ Baştarafı 1 incide _ anlaşılmıştı. Kalpakçıy~f ve- sinde orada İngiliz t6'e~,ı 

velki akşam şehrin muhtefil 1~rellrı·nı'n sırrı h 1 1 kl rı ııJY 
Belediye zabıta memurla- yerlerine yapıştırılan ilanlaran f şin garibi Olga kaçarken ı' rem asta ığına tutu muştu. !erinin yapaca a 50 

rına mahsus kurs devam suçluları henüz anlaşılmamış· adamcağızın biricik kızını da Sofya 11 - Slivnadan bil- Bu hastalığın tevlid ettiği ve bulunacaklar ve ayııt bl' 
ediyor. Bu kursun ehemmi- tır. En büyük şahsiyetlerin beraber kaçırmıştır. dirildiğine göre, birkaç gün yesin intikamını Yahudiler- dadar kalacaklardır· ,,,ıı~' 

· · k · · b evvel karısına darıl.arak ev· d 1 v k d'"' · U t 'niıt ı.e~ yetını artırma ıçın şar ayı· aleyhinde olan bu ilanların Margoniyopulos, kendini en a ınaga arar ver ıgı tro gaze esı '' ~ 
mız ilbay ve parti başkanı· henüz bir tesiri görülmemiş istemiyen kadının kendine den kaçan Nikola zabıta anlaşılmıştı. Bu itibarla Kal- rine göre bunJar111 ei o'~· 
nın da birer ders vermele· isede umumi efkar üstünde yanmamıştır. Şindi muddei- tarafından birçok araştırma· pakçiyef yedi sene hapse bilmedikleri bir şcs~ 0 

rini istemiştir. Hatta daha bı·r ı'z bırakmaktanda hali ·ı•v .. d k sına rağmen bulunamamıştı. mahkum edilmiş fakat has- vardır ki onu da aP 
umumı ıge muracaat e ere : Evvelki gün bunun babası ki 1 D dit ( 

değerli kimselerden de bazı kalmadığı tabiidir. _ Karımdan vazgeçtim. taneye na $> unmuştu. ün da öğrenecekler · ~e 
dersler istenecektir. R d hükümete müracaat ederek Kalpakçiyef hastanede ve· 0ıı( t 

Usya a Hiç olmazsa biricik ciğerpa· oğlunun öldürülerek Tunca- d f 910 bakkal, 254 ına ''"'~ 1 
Hareket Günü remi bana iade edin! demek- rem en ve at etmiştir. 5 k ve "t•' • 

Serbest Ticaret mektedir. ya atıldığını öğrendiğini söy·. .... ·• ~· • - ve, 21 sucu 1 1'şl1 j,~ 
19 Mayıs hareket günü )emişti Zabıta tahkikatına H • k 285 südcü, 467 ~,1, .~ 

şenliklerinin mekteplere spor Canlanıyor ~Rusyad; ti~;etin""""'m"""""on"'"o.-polu o yolda devama başlamıştı. er yıyece tavukcu 28 balı o'o 1~1 
teşkilfib tarafındanimüştere.. Rusyada en maruf olan altında olduğu iddiası doğru Nihayet dün sabah Nikolanın l\1ağazasına 60 n1üşteri muhtelif mağaıal•'g6'eo;' 
ken yapılması hakkında Kül- "İzvestiya,, gazetesinin 1 Ma· değıldir. Bu sahifede yalnız naşı tunca nehri kenarında Sofyada yapılan bir ista· rettir. Bu hesa.~~eri ol 
tür bakanlığı ile Parti genel yıs yazılı çıkan nüshasının ticaret ilanları değil, fırııı, bulunmuştur. Cesedde hiç tistiğe göre Sofya şehrinde mağazaya 60 ıııuş ııı'~' 
sekreterliğinden şehrimizdeki bir sahifesi ticaret ilanları kasab, lokanta, sebze, elbise, bere görülmediğinden bunun 4575 gıcia müessesesi vardır. Nisan ayında bU ·ııııiŞ (e 

alakadarlara tebligat . yapıl- dolu olduğunu gördük. oyuncak satan mağazalar da sarhoşlukla suya düşüb öldü- Bunlarda 338 fırın, 202 ek· 33 kere teftiş edı 
mıştır. Bu vaziyet bize anlatıyor ki vardır. ğu hükmü verilmektedir. mek mağazası, 311 Kasab, kişi cezalanmışt&f· ,4 
-------------------------------------------------- No· ~~9 
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