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SDJb~l S~L DURUM 1 •ı • d• 
b'Q" Italya Habeşistana valı er tayın e ıyor 
~Ilı ıar dostları -------••oo•• ll C 
~ ~~;:~~~.!!!~~~~t Italyanlar Mi etler e- Ankara 12 (A.A)-Aldı-

llıly • ll\Jlgar fk • • dı k •l • ? l" .. K··ır· 

Alfabe 
Müsabakasını 
Kazananlar 

01, ea esınde T e arı umu- . t e l ıyor mu ğımız ma umata gore u ur 

b,; ~~~;:~:;.;~~~!r ·:;~~:: mıye ın en ç . ~:~:01:~:~.~~~7·:.~\::,:~: ' 
tU 11: ıçi11 urklere ısındır- •• .. ••OO•• .. •• miş ve birinciliği Edirne 

te' k,~:etı g~~i~~Pnı~~ lizı~~~ Cenevre Italyan -Habeş mürafaası. taly nlar Kurtuluş okulu başöğretmeni 
t Yap 6 gucu yettıgı . • • Murad, İkinciliği Çorum Ga· 

' Ot~aha lfl~kotrl., darıldı ve en ~vreyı te ket ı zi ilkokulu öğretmenlerinden 
'4•aıı k ep s J d Emine Çeviren, üçüncülüğü 

e( d Öt ıra arın a Roma 12 (A.A) - Mare- ğu ;halde İtalyan - Habeş ı 15 Haziranda tekrar ele al-,,. h0•l11ı1t.. Pc dinıağlara Türk k . M·ıı ti İstanbul 15 inci ilkokul öğ· 
ı~ b ~ .... 1111 (!) şal Graziani Harar, Ji1°ika ve meselesini tedkik hususun- mağa arar verır.,, ı e er I d N Ç I 
( 'ıft~alha..... aşılamak için retmen erin en iaıet a a-

ı ~ .. - h Dere Aduada üç fevkalade daki kararını teyid etmiştir. cemiyeti azaları tarafından Haydudları 
kafese koyan 

kadın 

ta d .... , sulü ı pala ile Beyoğlu Musevi lise-ıl latih· 0lu kı't ya an ve komiserlik ittihaz etmiştir. Bundan sonra aleni celse toplulukla alınan tedbirlerin "" ııı aplar b t si Türkçe öğretmenlerinden 
~ tQ ı. ek· as mp, Bu komiserlikler derha idare küşad edilmiş ve Başkan şimdilik deg-iştirilmesine ma-
,,. L tıtlerc 1

1 1 devirlerinde . Rakım Çalapala, dördüncü· 
' o.ıaye) ~arşı k servislerini tanzim edecekler, Eden aşağideki karar pro1e- hal olmadığı kanaatini bes- lüg-ii İzmir Baylaklı ilkokulu 
·.ıı lef . ~afer) · azanılan mu· halkm sHahlarıoı toplıyacak- sini okumuştur: ler. 1 1ıı.1 k erın yıl dönüm. öğretmenlerinden Remziye 

~ıc ~Utu Utlulıyor! lar ve emniyetin tesisi için u İtalyan • Habeş muha- Konsey evvela Habeş de- Atagün, beşinciliği de İstan-
b' illi! il bunla . lazım gelen tedbirleri alacak- samesi hakkında davet edi- Jegesini dinlemiş, Habeş de- bul üniversitesi edebiyat fa- ÇOCUGUNU KURTAR--·-
~ fa 

4 iİbi, b "r yetmıyor- tır. İşgal esna~ında kaçan len konsey Milletler Cemiye- legesi Habeş milletinin isti· kültesi Dekan sekreteri Ni- MAK iÇiN HAYDUDUN 
.4b )•~ıılıda ı.0\10~!~n .. ikinci say- Harrarın Habeş ahalisi yavaş yetinde 3 Birinciteşrin 1935 laya karşı mukavemet azmini METRESi OLDU 1 11 

"• 6 .. u yazi Aksu kazanmışlardır. ~iııiı1'ıı sütun ınudze çarpan yavaş şehre dönmektedir. Bu taribindenberi bu mesele beyan etmiş ve konseyden Meşhur tayyareci Linden-
f let "~çhile ~n ~ görece- şehrin hastahanesi İtalyan hakkında yapılmış olan mü- paktın tamamen tatbik edil- 1 T k • • • bergin çocuğu kaçırıldıktan 
· Çc~ıtll!' Şınıdı de flim- sıhhıye teşkilatı tarafmdan şahedeleri ve alınmış olan mesini istemiştir ,, Arjantin , 8 Sim iŞi sonra Amerika haydudlan 
( "'lla.t'-..... ıye ba~lamış.. l d·ı · t' k 1 h l r d ı · k t• · k b l D h ) • d b' k k ~ "'"~ "t işga e l mış ır. arar arı azır anı . e egesı arar sure ını a u a a evve mı arasın a ır çocu açırma 
.~ aj ekte 18, •ntantına girme- Cenevre 12 (A.A) - Mil- Roma hükumeti tarafından ettiğini fakat tehir hususun- modası başladı. Bundan bir 

Yils' lr ed f k · · k · b ~· "~ 1 llllil" en, a at her letler cemıyetı onseyı u- alınan şayanı teessüf kararın da kuyudu ihtiraziye derme- y ) buçuk sene evvel Madam 
~~ lııharetli T·~~ ve nutukta gün öğleden sonra biri on ihdas ettiği vaziyetin bütün yan ettiğini bildirmiştir. apl mlŞ Kaycemsin isminde güzel bir 
(ti 11darı bur ·Bulgar dost- yedide hususi, diğeri de 17 azalar tarafından tetkik edil- Şili delegesi tehire muha· Londra 12 - Niyus Kro- dul kadının bir buçuk yaşın• 
' ~lı b " ahs d d · l k ·k· · 1 · b' ıı iııe ll fil e. en Bulgar 20 e aynı o ara ı ıncı ce · mesi için bir mühlet lüzum lefet etmediğini, ancak me- nik gazetesı ortaya ır sır daki çoc&ığu da meşhur hay· 
t ~t~h lıedcn nıl~rın çevrilme- se aktetmiş ve her iki celse· ı olduğu mütalaaasında bulu- selenin esası hakkmda ku- a• ıyor: Hükumet azalarınm dud Banktit tarafından ka-
6 b a... nıusaade ediyor de bay Eden başkanlık et· nur. Bu husustaki görüşleri - Sonu 4 üncüde - pek çoğunun Habeşistanın çmlmıştı. 
11 t-tih~at bir nı 

1 
miştir. Konseyin hususi cel- OOOOOCIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO taksimi tarafı olduğunu söy- Haydud çocuğu kaçırdık· 

aı 1 hakik e01 ekcte karşı, sesinde Mil!etlcr cemiyeti T. liyorlar. Bahusus bunu zaten tan sonra kadına bir tehdid 
~ •tııt en rtıühi egıştırıp, gene se re erı ay veno 9 a on ra a a to unan me tu u gön erere ya tııı. atları d w• • • 1 k t . b A 1 ıyangosu 06 d L d d k 1 k b d k 50 

de aaı ola ~ propaganda gün ortasında İtalyan dele- • . muahede dahi icabettirdik- bin dolar göndermesini ya• 
~1• ~ltı c~erek n fılnıden istifa- gesi bay Aloizinin kendisini ••oo+• ten sonra "bu muahedesi hud ta gelip kendisinin met· 

~ lıiı llıtııycsinde 8;.!gkar efkarı ziyaret ettiğini ve bu ani 25,000 liralık bÜ,rÜk İkramiye Habeşistanı Fransa, İtalya ve resi olmasını istemiştır. 50 
beı· Y-ratrn k ur düşman- karar hususunda hiç bir iza- J İngiltere arasında vaktile bin doları rüyasında bile gör-

b~ Q~1
1 

biçakha la'.. eli silahlı hat vermeksizin İtalyan hey- 29121 Numaraya düştü taksim etmiş ise de Mussoli- miyen kadın çocuğunun has· 
. ıtı.}ar ÇetaJ .T~rk düşmanı etinin Cenevreden hareketini ni bugün bu muahedenin retine dayanamıyarak, belki 

tı "" "erın h' · K lstanbul, 13 (Özel - Türk 1310 3670 4101 4301 dı~? -ra3111d ı ımaye et· bildirdiğini söylemiştır. on· 
5991 

hükmü kalmadığı iddiasııııda hayatının tehlikeye düşece· 
o~''''• a ne fark var- sey, Habeşistan delegesi hava kurumu piyangosunun 4552 53o3 5319 

9349 
unutmadığını ,, ilave ediyor. ğini dl! düşüuerek ikinci tek· 

et ·~... Molde Mryani hazır bulundu- f keşidesine dün de devam e- 6063 6861 7776 ----+--+ ~ • lifi kabul etmiş ve haydudun 
~~ ~ ·~N•••••••••••• .. •••••••••••• .. •••••••••••• dildi. Kazanan numaraları 9267 9862 10692 10807 H f d 

~ KE I ay a a metresi olmuştur. ~ () - TE DEVAM ED YORuZ bildiriyorum 11123 11262 11445 11591 Kadın, bir buçuk sene 

11 htt~ •• al bir miii~tı~- iktisadi ha- 29121 No. ~i~!~ ~~j~~ ~~:~~ g;~~ K!~;i 1;~1 (~~~~IFtiHay- ~:~!~d~:ş:::.:t::r .::::0~j~ 
e o k d h h hl 25 000 t• 14555 16149 16977 17547 fada tekrar fevkalade durum gün kocasının yeni bir te• 

d Ynar en a a esa ı ' ıra 18145 18441 18995 19331 ilan edilmiştir. Bir talebe şebbüsünü haber almıştı. 
l Cl\'ran k laAzımdır 16708 No l'l350 20557 20923 21415 tezahüratı arasında beş tale- Haydud çetesi hir milyonerin ı~l, ---- ---ma • 21so6 22259 22388 23889 ı k w k k · · t '"•1ah •. _ ~ be yaralanmıştır. ngiliz ta - çocugunu açırma ıçın er· 

· sız - 1 O 000 L• 24340 ?5829 26534 27954 al b l d K ları . sıçrayışlarla pek çok ailelerin can- ' ıra 38112 28675 28858 29127 viye kıtası Hayfaya göndril- ti~~on:ı~ ü::;u:a~fa~a~-
t~;11ketinı?1n Yandığı misallerile görülüvor Bin lira kazananlar 29860 mmi~~t~ir~. :!:S:m::!i:'!'.i!~i)m:ır:ıi7'.l~-sa:-ı&11D111s:::i!----· 
l:ı • a ıze d . . w •• a i ı:.bliı arıt ha ev~m edıyo- liyorum; sagda, solda dort 18~)5!) ()784 150 Lira kazananlar 

e'ıl te 1~\12:Qff .. rnıd~ahıplerinden beş kahve yani ten.bilhane t-: ()0 ı · J 1 
-.ı .. u ö o ıra <azanan ar 

i ~alldtlln bir nı nk gazetemi- ve bir de garaj. tekiler 12 124 1153 1299 - Sonu 4 üncüde 
'İ~tl ttk, ilk e tuh daha hep enkaz sergilerinden iba- ------------------------:-

112 608 5314 5593 

tt~ Crt al mektubundaki ret... R • ı· o·· ya Hadı·seleri 
~il ab "ernı e{hta~ olanlara Radyoların gür sesleri bir- esım 1 UD 
~ llltıları e ~ ledır. Hulasa- birine karışıyor. Ne güzel 

'lıt ~~tiki soyleınektedir: terakkiye elverişli yerler. Fa-
~,11•t1dind ~~~e Kahraman kat, yazıklar olsun ki bizim 
)iıtı.baş,11~ ı ıntihap sandığı- Barut hanının vergisini ceb-
''tb i\tcr; .. ~lkışhyarak re- den ödemek mecburiyeti ci-
tU, ~Yırnıı ıgı,nı muhterem ğerime ok gibi saplandıkça 
~~:lihar~n nıuvaffakiyetle· ruhumda neş'e namına bir 
lıt~ ıtn, f'kP~k haris oldu- şey kalmıyordu!... )' ''il~ 'k

1
• tııni düzelt k Her insan ve her yer mu .. 

· ~lı'" 1 ınd' me h. ·1 b b ··k l' 14,!b llırıı ı.. ı zama d ıtı e era er yu se ır ve 
" .. oır t nın a fi . H h . . ,., '"illar ur bend şere enır. er şe rı genış-

di 'tarı~ bıraktı: e şu leten de ihtiyaçtır. Bu kai-
tıi~l)tıa~. 1 ~aşına do.. . deye uymıyan her hangi bir 
~i ~ttn 1 k~'~az hanı g~u gı- teşebbüsün ise zerre kadar 
~%,., z Ulah ka ' u ye- faydası görülemez. 
~ l~all enit fab~·~akla se- Eski vali Rahminin eser-
~~h~c Paralar 1 ~ ası etek leri göz önüne getirilsin; ııı 
b,

1
'" ni:t &ara ja art 

1 
h s~reti.le hepsi birer suretle ilerledi. 

~ı, b· kanıYond a vıl edıl- Lakin askeri hastanesinin 
• :tttıd~t köylü dan ~e~üz üzerindeki tepede, bir kale 
~a ... n n ba bları e onune kadar muhteşem planla, ku-

''rn•ne sorup du- rulan bina ne oldu ve ne 
Ye doğru iler- -Arkası 4 üncüde -

Geçenlerde Berlinde bir tren kazası olmuş 15 kişi öl
müştür. Resmimiz kaza maha11ini göstermektedir. 

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

Belediyenin iyi bir teşebbüsü 
nıpıın... elediye zabıta memurları için ~çılmış olan .kursta 
Wln:Jlll derslere dün de devam edilmiştır. Bu derslerın kıy-

met ve alakasını artırmak ve belediye memurlarının malu
matını yükseltmek için belediye reisi Dr. Behçet Uz, vali 
Fazlı Güleç ile parti başkanı Yozgad saylavı Avni Doğan 
dan birer dersvermelerini rica etmiştir. 

Memleketimizin tanınmış avukat, doktor ve idarecilerin· 
den de dersler vemeleri rica edilecektir. 

' Dün sabahki gazetelerde yukarıdaki havadisi okuyunca 
çok sevindik. 

Şehirde belediye otoritesini temsil edecek olan, her gün 
halka temas edup, belediye menfaati ile birlikte halkın 
hakkını da gözöoünde tutacak bir mevkide bulunan belediye 
zabıtası memurlarının bilgi bakımından yükseltilmesi alkıı
lanacak bir hadisedir. En büyüklerimizin kıymetli irşadları, 
kıymetli dersleri her halde belediye memurlarımızın görüş 
ve icra ediş tarzlarında çok müessir olacaktır. 

Belediyenin bu hayırlı kararını hararetle karşılar, 
bu ve buna benzer hal km menfaatini koruyan teşebbüslerin 
artmasını dileriz . 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
, .... .. ·- ... - ... . ........... ··-: .. . - . 
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Bayan 11.f/.!~ 
~~ 
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AKIL KOYUNCU , ~ ~ --·--- -
-Sırrıya- ~ 0J""(r.,.....~ J<.,_;;......-----· 
Hanını yumurcaklarına pek düşkün galiba 
Hayır, evlilikten çıkmak ı olnnca, erkek için de biraz ' 

istiyor değildi. Leylayı sevi- etrafına bakınmak kolaylaşır. 
yordu, ve, bir kız kardeş - Anlamayorsun ki bar· 
gibi de olsa, Leylinın da ba, ben de karıma düşkü-
onu sevdiğini biliyordu. Fa- nün. 
kat o bunu istemiyordu; o Kadehini yuvarladı. Bar-
bir roman, bir macera isti- baya veda ederek çıktı. Doğ-
yordu. ca eve gitmek ve LeyJiinın 
Kapıdan caddeye çıkınca .muhtelıf hazırlanmış olan 

durakladı; düşündü. Geçen azarlarına katlanmak gerekti. 
bir tramvaya atlıyarak Be- Kaçmak.. Bir barba bile Ma-
yoğluna indi. Eski zamanlar- yıs havası içinde böyle gü-
da, sessiz bir sokak içinde rültüden uzaklaşmak gerek-
bildiği temiz bir birahane diiini duyuyordu. Demek 
vardı ki burada kaygılarını herkes böyle yapıyordu. 
rahatça unutmak mümkündü. Caddeden gülerek, hem 

O aziz günlerin bu asude ona, Cemil size gülerek ge-
bucağınaa yürüdü. çen şu kıza bak, ne için, 

Birahanenin kurnaz sahibi, yarabbi! buna oda bir şeyler 
Barba: söylese mi? .. 

- Maşaallah Cemil bey, Korkmuş bir çocuk gibi 
dedi, sizi nikahınız gününden caddenin ortasına atıldı. Şim-
beri böyle yalr.ız görmemiş- diye kadar böyle bir arzuyu 
tim. iyisinizdir inşaallah 1 • hiç duymamıştı; Bu bir an 

- Başka şeylerden konu- için zihnine giren, atılamaz 
şalım, Barba. Bana bir viski bir hiyanet olmuştu. 

Ve, bu kör korku içinde ver. 

İçki önilne konmuştu. Bar
ba nezaketini uzattı : 

- Galiba havada biraz 
fırtına var. 

- Demek ikizler banyo
larına başlıyabilecekler. 

- Kızamık korkusu var .. 
Biraz kaşıntıları oluyor ... 

- Bahsederim ki Boğaziçi
nin §İmdi güzelliğine gelir 
yoktur; hele Büyükada ... 
.. - Kızıltoprakta Myıs çok 
ıyı oluyormuş. 

- Can sıkıntınız bahar 
sıtması galiba, Cemil bey. 

- Barba, karımla anlaşa
madığımız şey bu ki bahar 
ona dokanmıyor. 

Cemilin önünde şimdi üçün
cü viskisi turuyordu. Dili de 
açılmıştı. 

Barbanın: 
- Hanım yumurcaklarına 

pek düşkün galiba ? 
Sualin~: "Galiba öyle,, di

ye humurdandı. 

kaçarke~, köşeyi kapıyan 
kamyonu görmedi. 

Cerrahpaşa hastenesinin 
bir yatağında uyandı. 

Doktor sordu : 
- Ne hissediyorsun ? 
Cemil bir elini sarılı başına 

götürdü: 
- Ne oldu? 
Diye sordu. 
Doktor: 
- Geçmiş olsun, dedi; 

epiyi bir kaza atlattınız. Ön
ce korktuk amma, hamdol· 
sun, başınızda bir ağırlıktan 
başka bir şeyiniz yok. 

- Eve gidebilir miyim? 
- Niçin gidemiyeceksiniz? 

Maamafih zevcenizi beklese
niz daha iyi olur. İsmi nizi, 
adresinizi cüzdanınızda bul
muştuk. On dakika evvel 
zevcenize telefon ettik. Bir 
iki dakika içinde burada 
bulunacaktır. İsterseniz dı
şarıda kendisini bekliyebilir-
siniz. 

• 
lngilterenin 

Almanya ya Verebile
ceği .l\lüsten1lekcler 
Londra 12 (Özel) - Bay 

Baldvinin; hükumet Ingiliz 
mandası altındaki araziden 
Almanyaya birşey vermeği 
düşüunmediği hakkındaki be
yanatına rağmen Havas ajan
sının muhabiri ise: İngiltere
nin menafiini aykırı olmadan 
Almanyaya terkedilebilecek 
arazi hakkında müstemlekat 
nezaretinde müzakereler ce· 
reyan ettiğini öğreniyor ! 

Müstemlekat nezaretindeki 
heyetin şu neticeye vardığı
mda bildiriyor : 

1 - Tangonika'nın Al
manyaya bırakılması mevzuu 
bahs olamaz. Zira bu arazi 
askeri ve iktisadi bir ehem· 
miyeti haizdir. Ve İngiliz Af
rikasının şimal ve cenub kıt· 
alarının irtibatını temin et
mektedir. 

2 - Kenya ve şimal ve 
cenub F odezyon kıtaları gibi 
Afrika arazileride Tangoni
ka 'nın aiz olduğu ehemmiyeti 
hizdirler. 

Diğer taraftan Almayanın 
cenup-şarki Afrikası da ce· 
nubi Afrika birliği tarafın
dan kontrol altında olduğun· 
dan bu müştemlikenin Al
manyaya iadesine razı olm·ı

yacağı (tabiidir. 
3 - Almanyaya verilmesi 

imkanı olan parçalar ancak: 
Nigerya ve Altın kıyısı ola· 
bilecektir. Almanya bu kıta· 
ya pek kolay nafiz olabile
cektir ki, bu yerler de mey
velerile meşhur yerlerdir. 

Milyonların 
\'aridatı çıplak ayakla 

geziyor n1ilyonlarını 
bekliyor · 

Belgrad 12 ( Radyo ) -
Brananın Y akovaç köyünde 
Mirko adlı birinin biraderi 
Amerikada ölmuş ve burada 
çıplak ayaklı kardeşine mil
yonlarca miras bırakmış ise 
de Mirko bu milyonlara ka
vuşmak için Amerikaya gi
decek para bulamadığından 
karnı aç ve ayağı çıplak ola
rak yaşamakta devam edi-

- İyi ya. Kadın böyle ( Arkası var) yor. _;, ___ .;...; _______________________ ___ 
............................................................................. 

JGözüMüZE ÇAR~AN YAZILARI 
........................................ 0. ................................. .. 

Bulgarlar 
Aleyhimize 

Filim çevirdi 
Sofya (Özel) - Müteveffa 
bulgar şairi lvan Vazo

0

fun 
Türkler aleyhıne Granada 
adlı eseri, yeğeni Al. Vazof 
tarafından filime alınmış ve 
buradaki Paçef sinemasında 
halka göstermeğe başlanmış
tır. 

Resmi Bulgar mahafili, 
Türk Bulgar dostluğunun 
takviyesi lüzumundan bahset
tikleri bir sırada Türk düş
manlığını alevlendirmeğe ya
rıyan bu fi!min çekilmesine 
ve halka gösterilmesine mü- , 
saade edilmesi hayretle kar
şıl a nacak bir hadise teşkil 
eder. 

Filmin mevzuu şudur: 
Garbi Bulgaristanda Çor· 

bacı Çeko namındaki bir 
Bulgar,evine misafirliğe ge· 
len Türk ağalanua yaranmak 

için güzel kızı Çenayı çıkar
mak istiyor. Fakat kız Ka
men namında bir bulgar de
likanlısını seviyor ve baba· 
sının evine Halil ağa ile ar· 
kadaşları geldikleri sırada 
sevgilisiyle beraber dağa ka
çıyor. 

Çorbacı Çeko kızın bu 
hareketine kızarak türkleri 
takipierine çıkarıyor. kızın 
sevgilisi karnen yaralanıyor. 
Bu suretle yakalanan Bulgar 
kızı Halilil ağanın haremine 
götürülüyor. 

Y oralı olarak manastıra 
sığınan Bulgar delikanlısı, 
hem sevgilisinin, hem de 
milletinin intikamını!! almak 
için bir çete teşkil ederek 
dağa çıkıyor. 

Bulhar köylüleri, başta 
köy papası bulunduğu halde 
ellerine aldıkları taşları "la
net olsun Çekoya,, nid~ları· 
le muayyen bir yere ~atıyor
lar. 

Atılan taşlar, kocaman hır 
yığın teıkil ediyor. Bunu 

haber alan çorbacı Çeko köy
daşlarını Türklere zencirlerle 
vurduruyor ve lanet taşla
rından canı sıkıldığından 
fırtınalı bir gecede evinden 
fırlayarak ellerile bu yığını 
dağıtmağa çalışırken bir yıl-
dırım çarpmasile yere ölü 
olarak düşüyor. 

O sırada Türk - Rus har
bi biterek Bulgaristan kurtu
luyor. Kamen de sevgilisini 
Halil ağanın haraminden a
larak kurtuluş şenliklerile 

beraber düğünleri yapılıyor, 

milli Bulgar havaları çalını
yor. 

Bu filmin rejisörlüğünü 
Mişel Strogofun rejisörü 
Hans Alber yapmıştir. 

Bulgarlar, gene Bulgar 
şairi lvan Vazofun "Esaret 
altında,, adlı Türk düşman
lığını körükleyen eserini de 
filime çekmek istiyorlar. 

Bulhar hükumetinin iki 
millet arasında düşmanlığı 
körükleyen bu filmin göste
rilmesini menededeğini uma-
rız. (Akşam) 

1 Gö~dünüz mü 
icadı! ••• 

Bizde meşhur bir mucid 
Con Ahmed bay vardır. 

Halbuki Amerikada bir çok 
Con Ahmedler var. 

Bu hafta yeni bir musiki 
aleti icad eden bir mucide 
petenta verildi. İcadettiği 
aletin ismi "Ukulele,,. Bura
ya kadar iş tabii. Bundan 
sonrasını dinleyiniz: 

Ukulele ile çalğı çalıyor, 
sinek öldürülüyor, tenis oy· 
natıyor, ekmek kızartıyor. 

Hiç fena değil, F arancis 
Lehardan bir operet parça
sı çaldıktan sonra ekmeğini 
kızart, tereyaği sürüp afiyet 
olsun yel .. ~ 

Samimiyet 
Bir gece ... Resmi bir ziya: 

f et... Mükellef bir sofra ... 
Davetliler arasında Bismark 
da var ... Yanında bir kadın. 
Bir sefir karısı. Düveli mu
azzama sefirlerinden birinin 
karısı ... 

Yemek başlangıcında ka· 
dın Bismarka ekselans diye 
hitab ediyor. Yemeğin orta
larına doğru muhterem Bis
mat k diyor. Yemek sonunda 
muhteremi de kaldırıyor. 

Yemek bitince, Bismark 
sefirin karısına kolunu veri
yor ve usulca kulağına fıs
lıyor: 

- Bana artık sadece Otto 
deyiniz, ismim Ottodur!.. 

Dünya ile 
Alc.1kası Kesiln1iş 

500 Zavallı 
Niş ile Zaymiyar arasında 

Yugoslavya hükumetinin pek 
büyük olarak inşa ettiği de
liler hastanesini ziyaret eden 
bir Sırp muharriri bu bina
nın büyüklüğünden ve inti
zamından bahsettikten sonra 
burada 500 kişinin dünya ile 
alakasını kestiğini hele 212-
sinin akılarını tamamen def
netmiş olmak yüzünden mev
cudiyetlerinden de haberleri 
olmadığını yazıyor. 

Akıllhastalıklarının bu ka
dar ileri gitmesine sebeb 
olarak en büyük amil iktı
sadi buhranı gösteriyor. 

Oh! •.. 
İngilterede ideal bir hapıs

hane var. Brikston şehrinin 
hapıshanesinde tango oyna
nıyor, briç yapılıyor. Halk 
oraya "sanatoryom,, diyor. 

Bu hapıshane borçlarını 
ödcyemiyenlere mahsustur. 
Hücereler üç mevkie ayrıl
mıştır. Borçları 5000 lirayı 
aşanlar birinci mevki hüce
relerde oturuyorlar. 

70Ev Yandı 
aoo Kişi Yaralandı 
Varşova 12 ( Radyo) -

Geçen haf ta çıkan büyük 
yangında 70 ev yandığı bil
dirilirken zayiatın miktarı 
tesbit edilememişti. Bu kere 
tutulan zapta göre bu arada 
300 kişi yaralanmıştır. On 
kadar ölü vardır. Ve ankaz 
altından kurtarılamamışlar da 
mevcuddur. 

Mısır veliahtı 
Hahre 12 - Stifani ajan· 

sınan bildirdiğine göre prens 
Muhammed Alinin Mısır ve
Jiahtı olarak ilan edilmesi 
İtalyan mahafilinde memnu
niyetle karşılanmıştır. 
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lskeletlet 
Kuyus~ 

Yazan: MARSEL ALLEN 
21 ~ 

~ __ H_a_n_r-i,-b-lı-. t_ü_n __ k_u_v_v_e_tı_' n-i--r-as_t_g_e-ld-il-e-r.-G-e_c __ e be~~ 

toplıyarak yarıya kadar - Hey .. Sarhof. •; JJi1' 
kalktı, Lüsyene: O sırtında ki oedır 

- Kelepçenin 
cebimdedir. Dedi. 

anahtarı 

Lüsyen, Hanrinin cepleri
ni karıştırdı ve anahtarı 
buldu: 

- İşte buldum. Şu kelep
çeden beni kurtar ! Dedi. 

Lüsyen, ellerini kelepçe· 
den kurtarınca, ilk iş olarak 
Hanrinin yarasını mümkün 
olduğu kadar sarmak oldu. 
Bundan sonra : 

- Hanri, buradan gitmek 
lazım. Ayağa kalkabilecek 
misin ? Dedi. 

Hanrinin yarası, yörümesi
ne mani olacak yerlerinde 
değildi. Bunun ıçın ayağa 
kalktı, Lüsyenin yardımı ile 
kapıya doğru yörüdüler. Bi
rinci kapıdan avluya, avlu
nun kapusundan da sokağa 
çıktılar. 

Lüsyen:· 
- Ooh! dedi. Nihayet şu 

cehennemden kurtulabildik!. 

*** 
Artık sabah oluyordu. 
Sabahın serin ve temiz, 

ikisini yeniden canlandırdı; 
yeniden kuvvetlendirdi. 

Lüsyen, buradan daha ça· 
bua uzaklaşmak için yaralı 
arkadaşını sırtına aldı ve 
bu sayede az bir zaman için· 
de Senjermene kadar gel
diler. 

seslendi. 
Lüsyen: 
- Yaralı var. Bell··· ~ 

.. "oi1 A 
Dedi· fakat sozu •~ ·· 

v ' k" b 1 -adı; L:t mege va ıt u a.... . ,b P" 

leri önüne sanki sıf ~ 
perde indi. Her şeY 
oldu, yere yuvarlaodı··t krl 

Gözlerini açtığı ~ak~,rf 
disini bir hastaneoıD bl 
lasında buldu. Bir J 
ta bakıcı, üzerine ~ 
miş hayretle k~~ ~ 
bakıyordu. Sanki b• 1 -' 
ayılmasına hiç ihtiııı' 

. 'b' h l' ardır· mıyor gı ı a ı v 
Lüsyen: 1f 
- Benimle berabedr. 

pe •·· Hanri.. Nerede ? el '-' 
Yaralı mı? Az eff 

1
p/ 

disini gördüm, fakat d•",pi 
cığı haline, yoluna a 
kıllı koymuşsun. be''' 

-Ben mi? fakat sepi .. 
- Ala canım. el'.. 

cihet hiç alakadar ~ 
Çünkü zabıta ın~aıurU b~ 
lim. Mamafi.. Bıça. ~ 
sınıf, mükemmel bır "'d' ... f" 
Yaralı da, bu biçag biJİf' 
vermekle iftihar ed; 

- Yaşayacak ~· deol 11 

- Mucize kabılıll d• 'ı-'_ 
kat bu yaralı hakkın · I._ 
söz söylemekten be~ fi 

. . d•IJP ettiler. Bunun ıçıo 
"''Ol izahat veremiyecegı ·,~ 

-Ark•51 
Burada bir gece bekçisine 

000000000000000,ooooc>OCıoOIJO'ıu-'-

Hitler ve 
Mussolini 
İngilterenin savaşa 
hazır oln1adığını 

blirmis .. 
Londra 12 - Royterden: 

Liberal meb'uslardan Derne 
avam kamarasında söz söy
lerken ezcümle demiştir ki: 

Hitler bizim savaşa hazır 
olmadığımızı bildiriyordu. 
Bunun içindir ki: Ren hava
lisini işgal etti, Mussolini de 
Habeşistana zaptetti. Bu iki 
adam Milletler sosyetesinin 
da ruhunu tedkik itmiş ve 
orada da o kabilliyeti bul-
mamıştır. 

Adis-Ababada 
İtalyan 
Jandarması 

Roma 12 - D.N.B. ajan
sından: Adis-Ababadaki İtal-

İtalya to 
Fransa vı proteS 

edecek ~b'.,t 
Roma 12 - Adi5.. ~ 

dan gelen haber!~:ııırı;, 
orada yapılen yagd .. , 1 ; 

d. v 'p eti' "'lara meyda ver ıg~ e Jıu 1 
kiye sefarethanesıP url•tl .. at 
ederek Türk ~eOIJı,ıÇ"( 
Amerika elçiliğıne 

0 
~,J 

mecbur kaldik!a~ınd• .;o~ 
rika sefaretınıde 170 
maruz bırakıldığıod3"',,t~ 
bunlara Habaş İlll~11 ' ... ,I 
nun kaçmasile aıe t pr~~-
diği halde Fran~.ıı f~a'oJıf 
iltica eden Neg~s 0 d f 
geri çevirmediğı~de f r•~I 
Roma hükumet• ,.11)9 . ., .. 
Uluslar sosyetes•. 
protesto edecektır· 

Ne2üsüıı 
Serveti 1'aJ4l,ı~ 
İstanbul 12 - bu'~( 

bildirildiğine v göre Ne~~· 
vayetlere ragen ·oe 

yan kumandam jandarma düse büyük bir ba~2, rr J. 
teşkilatına başlamıştır. Ol- miştir. Bu hazin~ ~"1. 
palı polis teşkilatına nihayet sandıktan ibar~~tır~rci1' ;/_, 
vermiştir. Adis-Ababa radyo Kudüse gelmegı t olı :.J 
istasyonu da tamir edilmek- bu hazineyi en ',b 19"' 
tedir. Hariçle telgraf muha- olduğu İngiliz ve Ar•" ~ 
beresi başlamıştır. yesinde tutmaktad'~U 
==============~====ıı============== - J~~ ,,, 

Türkiye Zıraat Bankası J:ı 
Şubesinden : . ,,,.,,.; 
Çeşme Zıraat bankasının ılıcadaki dört oda bıf lıİ '~ 

mutbah bir çamaşırhane, 160 metre murabbaınd6 t~~ 
müştemil banyolu evin 1-6-3 tarihinden 1-10-93 ;tı ~f 
kadar dört aylık icarı 28"4-936 Sah gününde" nıe-' ~ 
21 gün müddetle açık artırmaya çıkarılruıştır. su:eıi ~ 
haddı layık görüldüğü takdirde 18-5 936 Pazar tJJ' 
saat 16 da ihalesi yapılacağından taliplerin Ç;: 
banhasına müracaatları. (111 
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Jt >t.*ı~~i Taşra bakkal ve esnaflal-ının ; (YOLCULARA KOLAYLIK) 
alk Operetı ~Nazarı dikkatine· 

E:lhamra . d ~ : İzmir Şekerciler çarşısında 20 numardaki imalathanemi 
~ SIDemaSID 8~. İzmir Suluhan civarında 1 numaraya naklettiğimden sayın 
~ )t ı müşterilerimin sıparışlarını yeni adresime vermelerini sayğı· 

Güven, çabukluk, temizlik 
Ayvalık, Dikili, Altınova, Edremid, Tire, Kula, Konya,. 

Salihli. Bu hatlara yolcu ve yük sevkiyab 

ZİNET 
~ Bu akşam 9 da )t ' larımla bildiririm. 

S E V D A O T E L İ t Güzel _İzmir bisk~vit fabrikası s bibi 
garajından hergün muntazam ve emin bir surette otomobil, 
kamyon ve tenezzühlerle temin edilir. 

Yarın akşamı 9 da :: lstanbuUu lsn1ail flakkı 

Beyoilu Çiçeii ~ ~****~*:J::ldc:lc1c:i:1c:k *:li*:1c:1clt)t:tc:A::1c" Sac Başta ~ 
IS Mayıs Cuma günü akşamı 9 da ~ ~ D O K T O R ~ 

~ay Bayan iti sa!~iy~o~~ea!uı!~~~~ın ::~:~b~~a;:~:;;~:f.?ı:~: 

Emniyet, sür'at, temizlik bu garajın en esaslı hassalarıdır. 

s· )f. ~ h l kl h ilgilidir. Onun için onları 
~~ınemamızdan başka hiç bir yerde temsil )t tC asta l ar müte assısı korumak iki tarafh borçtur. 

__ Verilmiyecektir )(. t( Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın· )+ . 
'F+~~~:\CF~'PF~~'I=~~ ~ da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den >+ I Ş T E 

• tı 

f( akşam saat 6 ya kadar hastalarını l:abul eder. >+ F • t S S 
-t( Müracaat eden hastalara yapılması Iazımgclea sair 4( eri 8Ç UYU 
tC tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- 11 size bunu kolayca temin eder 
t( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )+ KEPEGI YOK EDER 
t( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )f. 
t<~Jıt~~~~~JAC~~~f)$'ıC~~~:\C:n:~'ıt,.C'IC 

Yerli l"iirk sanayi n1anu11fıtı ., 

Hasır sandalya 
Türk topraklarında yetişen Çavdar sazından yapılan ve 

yüzlerce ren, her ve sanarkarıınızm yetiştirdiği yerli milli 
Türk sanayi mamulatı 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 satış lsınetpaşa Bulvar Zinet garaj 
karşısında sandalyacı Muiz. 

Ddöküln1enin ()nüne 
Geçer 

SAÇLARI UZATIR 
---oo---
M. Depo 

S. FER 1 T 

Şifa 
Eczanesidir 

_IS~~~~~:~~~~ ı~ıı;ıı~~~";qıı;ıııı+~~ ... ~ıı;ıın;ıı ~ ..... 1;'1~~:ı;-~~~~~~ 

~ lzmir Yüıı Mensucatı ~ ~f"A;d;~·-;;ki;'··ıı;;"""t;k;itie'"""I 
~ Türk A. Sirketinin i f+l 8 • •kı t • 
1 Halkapınar J{unıas Fabrikasının ~ K•J ısı e • 1 Mevsim dolayısiyle yeni ~ıkardığı kumaşlar: ~ J:~Petro l\laks Fener masa ve tavan lamhaları !_ 

! Sag" lam ıı İ•l Motosiklet bisiklet - gramofon ve plak mağazamda fi 
1 

r+ı her şeyi taksitle alabilirsiniz. • 
~ z .f ;.~!l'!'lqJl,..lqJll'~Qıt:_lllJll'!!llJP"Ql1"'~ p;ııı~ıı;-~ıı;tıfll~f,. 

1 
~ arı ~~ııııı!dı~d~~ıı~i~,~ lıi~~ıılitll~~ 1 ~ Toptan ve perakende satış yerı 

1 i . Ve U~uzdur ~ Balcılar caddesi No. 156 ızmir e= ~ 

~ 
~----......;;;;;;;;; 

I ~ Satış yerlerı i 1\ T •b 
_..'\..,._-..ı i 111 Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. ~ l Ye c l 

~ Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu S 
~~~~~~~~,~~~ 

SADIK 

Zengin= kişesi 
Türk Hava Kurunıu 

• 
l(ız••g;. oı,. . r.. Na On 
~ .. Şb~SI) i d ak ıstıyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
ı.\; n en b' b"J l{()la 'Ilı de k • ı~ ı et alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
•iti Ylık olnıakn~ınıze hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
tt e bilet 

8 
t 

1 
uzere günde on ve haftada elli kuruş tak-

ltıeQ. k a ı ır Ze · k" · b" k d · · 6e ar · ngın ışesı ırço vatan aşları zengın 

Adres: ij.~k!rniştir. 
u urnet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 

ZENGiN KIŞESI 

~ildyo Sahi;lerine Müjde 
Parazitsiz rad

yo kullanmak 
veya radyonuzu 
tamir ettirmek 
isterseniz kat'i 
teminatlı " Yıl
dırım radyo ,, 
müessesesine 

:~iüşterilerinc' gösterdiği kolaylık ve yaptığı 
tatlı nnıan1ele ile 
herkesin sevgisini Milyonlar 

kazanan 

kişesinden 21 ind 
tertib Tayyare pi
yango biletlerini 
almağı unutmayınız n~.~i:t] 
ğünkii: 

Milyonlar 
Kişesi 

bir çok yurddaşla
rımızı fakrü zaru· 
retten kurtararak 
refah ve saadete 
kavuşturmuştur. 

ADRES: 
Keçeciler caddesi 134 numaralı milyonlar kişesi sahibi 

HAYRI AKDÖLEK 

---------- ... -----------........ 
FENNi SUNNETCİ 

Emirler Çarşısı sünnet evi 
22 Numarada fenni olarak lzmirde ilk defa ve nümune 

olan sünnet evini küşat ettik. 
Çocuklarını sünnet ettirecek sayın halkın teşriflerini bek 

leriz. Fakir ve öksüz çocuklar meccanen sünnet edilir~ 
• ALI ve HAKKI DARCAN 

~~~~t*l~mlEt!l~~ES!lri~EEBa, 
~ TA yy ARE: TE~i~PN 
E BU GUN 
~ 2 büyük film birden 1 
~ Holivodun en guzel beşyüz kızı ve Amerika güzellik 
~ kraliçelerinin iştirakile çevrilen senenin en zengin filmi 

~ G.. il . .d. B 
{e1 uze er resmı geçı ı a 
mEnfes bir musiki, şayanı hayret revüler - tatlı bir mevzuPJ 
~ bedii danslar - canlı tablolar 
~ Lilians Harvey ile Villi Fritsch'in beraber çevirdikieri 
~ büyük Alman opereti 

~ Cürmü meşhud 
~ AYRICA: 1 
~ F O I{ S ( Dünya havadisleri ) 
~ ( Türkçe sözlü ) 

~ - SEANS SAATLERİ -
t!l Her gün 15 ve 19 de Cürmü meşhut, 17 ve 21,15 de 
E Güzeller resmi heçidi Cumartesi Pazar günleri 13 de 
B Güzeller resmi geçidi ile başlar 
E~EEEE~St«namma• 
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Birinci Kordonda bi

siklet yarışı 
Mayısın 17 inci Pazar gü

nü sabah saat 8 de Birinci 
kordonda deniz sporları yur
du ile Cumuriyet meydanı 
arasında on defa gidip gel· 
mek üzere bisiklet teşvik 
mukavamet yarışı yapılacak
tır. Yarışa tam saat sekiz
de başlanacağı için iştirak 

edeceklerin yarım saat evvel 
Cumuriyet meydanında hazır 
bulunmalan lazımdır. Yanşa 
yalnız Türkspor hurumunda 
bulunan kulup üyeleri gire
bileceklerdir. Bunlar dışında 
olanlar da müsabaka harici 
olmak üzere yarışa girebi
lirler. Yarışla derece alan
lardan birinci ve ikinciye 
madalyalar verilecektir. 

Arazi tahriri 
Arazi tahrir komsiyonları 

1 haziranda bütün kazalarda 
iıe başlayacaklardır. Maliye 
vekaletinden gelmiş olan a
razi tahriri talimatnamesine 
göre komisiyonların yaptığı 
işler için ayrıca katip tayin 
edilmiyecek ve bu vazife 
azadan biri tarafından yapı
lacaktır. 

Vilayet, bu nokta hakkın-1 
da Maliye vekaletine müra
caatla komisyon azalannın 
timdiye kadar kitiplık vazi
fesi yapmamış olduklarını 
ve şimdi de bu işi başarma 
ları mümkün olmıyacağını 
bildirmiı ve arazi tahrir ko
misyonlarına ayrıca birer 
kitip tayinine müsaade edil
mesini istemiştir. 

Havvan ihracatı 
.; 

Bir Yunan vapuru ile Pire-
ye 1000 koyun ve 100 sığır 
ihraç edilmiştir. Hayvan ih
racatı başlamıştır. 

A1ahkıim oldu 
Karaburun kazasının Am

barseki köyünde Refiye'yi 
kaçınp kirleten ve nikah 
edilmeden verilmiyeceği söy
lenince tek tüfekle öldüren 
Salih'in Ağırcezada muhake
bitmiş ve onyedi buçuk sene 
ağır hapsine karar verilmiş
tir. 

Otobüslerde sür'at 
Otobüslerden bazılarının 

birbirile yan~ edeıcesine ha
reket ettikleri görülmüştür. 

Belediyeye bazı şikayetler 
vukubulmuş ve bunun üzeri
ne otobüs makinelerindeki 
regülatörlerin asgari sür'ate 
J'Öre ayar edilmesi kararlaş
tırılmıştır. 

Ağır cezada 111uhake
me edilecek 

Deri tüccarı Davi Sidi'ye 
tehdit tmektubu gönderip 
para istiyen ve komiser Lütfü 
Burcu'yu yaralıyan Hayred
din'in Ağırceza mahkemesin· 
de muhakemesine başlan· 
mıştır. . -

Sicilli Ticaret Memurlu
.. d • gun an1: 

Erik F. Lohner Ticaret 
anvanile İzmirde alelumum 
Ticaret emtiası ve başlıca 
kuru meyva ihracatile uğraşan 
Erik F. Lohneri işbu Ticaret 
unvanı Ticaret kanunu hü
k&mlerine göre sicilin 1613 
numarasina kayıt ve tescil 
edildiği ilin olunur. (1210) 

Devletin Esas Teşkilatında 
Yenilikler 

İstanbul 13 (Özel) - C. H. Partisi genel katibi inkılab 
konferansında ezcümle şunları da söylemiştir: 

" Cumuriyet Halk Partisinin ana vasıfları artık bir siya· 
sal partinin dış ifadesi değil, Türkiye Cumuriyetinin kanuni 
tekilde ifadesidir. Kamutayın önümüzdeki çalışma yılında 
bu vasıflann teşkilat esasiye kanununda devletin vasfı ola
rak tasrihi mukarrerdir. ,, 

Halk partisi altı okunun devletin remzi olarak kabulü bü
yük inkiJabımızın bir neticesi olarak telak~i edilmektedir. 

Bu hususta C. H. partisi umumi merkezinde hazırlıklara 
başlamıştır. Kanunun ilk maddesi (Türkiye devleti Halkçı, 
Devletçi, Laik, Milliyetçi, inkilapçı bir cumuriyettir) şeklin
de tadil edilecektir. 

Boğazlar Meselesi Ne Zaman 
Nerede Konuşulacak? 

Cenevre 13 (A.A) - Türkiye Dışişleri Bakananı Doktor 
Tevfik Rüştü Ar as Lozan muahedesini imzalamış olan dev
letlerden Boğazların gayri askeriliği hakkındaki ahkamın 
tadili için 25 Haziranda İsviçrede Montrö şehrinde bir kon
ferans akdedilmesini istemiştir. 

1200 Rus tebealığımıza ka
bul edildi 

Ankara 13 (A.A) - Nansen Ofis idare meclisi Nansen 
iç bakanlığına gönderdiği bir mektupta Türkiyenin 1200 
beyaz Rus tebeahğına kabul etmek suretile kösterdiği uluvu 
cenahtan müteşekkir olduğunu ve bu insani kararın yüksek 
müesıeselerde iyi bir tesir bıraktığını kaydetmekte ve Tür
kiyenin iş güç sahibi olan faydalı surette memleket vatan
daşl~rı arasına katılan beyaz Rusların iyi vaziyetlerinden 
dolayı ayrıca teşekkürlerini bildirmektedir. 

Çekoslavakya İle Muahedemiz 
Prag 12 (A.A) - Anadolu ajansının hususi muhabiri 

bildiriyor: Türkiye ile Çekoslavakya arasında yeni bir tica
ret ve klering anlaşması için Pragta cereyan etmekte olan 
müzakereler hüsnü suretle hitam bulmuş ve anlaşmalar bu
gün saat 16,30 da Prag sefirimiz Yakub Kadri ve iktısad 
ve Türkofisi asbaşkanı Burhan Zihni ve Hariciye Ticaret 
oıüdürü Dürri Mazhar ile Çekoslavakya Hariciye Nazıri 
tarafından imzalanmıştır. 

Mısır In2iliz görüşmeleri 
Londra 13 (A.A) - Kahreden bildirildiğine göre Mısır 

lngiliz görüşmeleri tehir edilmiştir. Üçüncü defa olarak tehir 
edilen bu görüşmelerin 25 Mayısta başlaması muhtemeldir. 
000000000000000~ 

Tayyare 
Pivan2osu 
- Baş tarafı 1 incide -
564 ) 5870 6322 8902 
9957 11165 12600 13510 

13678 14174 15426 17199 
18267 18922 19142 19983 
20013 21544 ~2089 23578 
24222 24696 25531 26105 
26693 27979 29286 29304 
29900 
100 lira kazananlar 
115 714 1040 1279 

1703 1728 3256 4093 
5770 6403 7718 9640 
9069 10533 11284 12062 

13829 14611 16315 17556 
18113 19697 20023 21170 
22978 23794 24429 25072 
26610 27506 28777 29014 
29081 29299 29559 29915 

Şehrin1izdeki talihliler 
Dünkü keşidede 15 bin 

liralık ikramiyeyi kazanan 
17817 numaralı biletin sahi
şehrimizde Değirmendağında 

oturan İsmail oğlu Süley
mandır. Bileti onda bir oldu
ğundan 1500 lira alacaktır. 

12 bin lirayı kazanan 5596 
numaralı biletin sahibleri 
de berber Mehmed ile kun
duracı Faiktir. 1200 lira 
alacaklardır. 

Habeşistan 
İtalyanındır onun mu
kadderatı hükmünü yal 
nız İtalya verilebilecak 

Rona 12 - Havas ajan
sından: Mussolinin ilhak ka
rarından sonra verdiği söy-
levleri teshir eden İtalyan 
gazeteleri bu nutuklardan 
"Habeşistan İtalyanın dır. O
nun mukadderatini yalnız 
İtalya tayin eder,, mefhumu-
nu çıkarmaktadırlar. İtalya 
Fransanın Cibu:i-Adis-Ababa 
demiryolu üzerindeki alaka-
sına Büyük Beritanyanın Ça
na gölünün sularını kullan
mak hakkını tanımakla be-
raber Habeşistanın siyasal 
ve ekonomsal mukadderatini 
kendi ölçer ve kendi biçer 
manasile tercime etmekte
dirler. 

italya 
İngiltere ile eski dost
luğu iadeye çalışacak 

Londra 12 - Deyli Tel
graf gazetesi zecri tedbir-
lerin pek yakında kalkması 
beklenebilir diyor ve sebeb 
olarak ta Bay Mussolininin 
Londraya gönderdiği bir he-
!'etin lngiliz hükumetine İtal
yanın eski münasebeti tesis 
arzusunda olduğunu bildir-
meğe memur olduğunu gös
termektedir. 

JFırka kamutay 
grubunda mü

zakereler 
Ankara 12 (A.A) - Parti 

Kamutay grubu idare heyeti 
başkanlığından : 

C. H. Parti Kamutayı gru
bugün (diin) öğleden sonara 
Hasan Sakkanın başkanlığın
da toplandı. Mahalli idareler 
bütçelerinin dekleştirilmesi 
ve finansal durumlarının islah 
ve murakabesi esaslarını in
celemek üzere kurulub veri• 
len bu ödevi bitirmiş olan 
mahalli idareler ve ilk ted
risat komisyonunun hususi 
idareler kısmının hazırlandığı 
rapor müzakere yapılarak 
gelecek toplantıda da müza
kerenin devamı onandı. 

Kocasını 
()ldürn1ck için treni 
boınbaJavan kadın 

.; 

Kocasından kurtulmak ve 
sevgilisile evlenmek için ka
dınların bir takım cinayetler 
işlediği, veya işlettikleri gö
rülmüştür. fakat hiçbir kadın 
kocasının içinde seyahat et
tiği treni, uçurmak teşeb
büsünde bulunmamıştır . 

Otuz yaşında olan Ameri
kalı Madam van yetmişlik 
kocasmı öldürüp, evvela, si
gortadaki parasına konmak 
ve sonra da genç sevgilisile 
evlenmek isteyince, gitmiş 
ve kocasının bindiği trenin 
altına dinamit koymuş, o 
kompartımanda yetmişlik ko
casıyle beraber 28 kişi var
mış. Tren yürümüş gitmiş 
fakat bir tesadüf eseri ola
rak b...ımba patlamamış ve 
kadın da arzusuna muvaffak 
olamamıştır. (Son Posta) 

-----··---=---
Haydudları 

kafe~e koyan 
-Baştarafı 1 incide

dın bu hadiseyi öğrenir öğ· 
renmez, çocuğunun kaçırıl
dığı günlerde duyduğu ıztı-
rab dakikalarıaı tekrar ya
şamağa başlamış ve çocuğu 
kaçırılacak anayı bu feci va-
ziyetten kurtarmağa karar 
vermiştir. Kaycemsin imzasız 
bir mektubla zengin aileyi 
vaziyetten haberdar etmiş, 

polise vaziyeti bildirmeleri
ni ve uyanık davranmalarını 
ihtar etmiştir. 

Amerikan polisi hadise 
gecesi zengin ailelenin köş
kü etrafında tertibat almış, 
mitraliyözlerle takviyeli polis
leri köşke yerleştirmiştir. 

Gece yarısını iki saat geç
tikten sonra köşkün önünde 
iki otomobil durmuş ve oto
mobillerden inen haydutlar 
çocuğun yatak odasına tır

manmak .istemişlerdir. Tam 
bu esnasında polislerle hay
dutlar arasında bir müsade
me olmuş ve adeta bir sokak 
muharebesi başlamıştır. 

Bu mücadelede meşhur 
haydud Banktit ile diğer iki 
haydud ölü olarak yakalan
mıştır. Kaycemsin bu suretle 
çocuğu kaçıran haydudtan 
intikam almış çocuğu alarak 
şehre dönmuş ve milyoner 
aileden de avuç dolusu para 
almıştır. 

Ankete devam 
ediyoruz 

-Baştarafı 1 inci sayfada
olacaktır?; Oraya dökülen 
yarım milyondan fazla bir 
paraya yazık oldu değil mi ? 

Meseli Salebcioğlu hanları 
dendiği zaman, yalnız sanatı 
üzerinde tecrübelere vücu
dunu hasreden bir doktor 
hayalhanesinde onları birer 
( Hal ) haline sokmakla ve 
yukarıda tavsif ettiğim yer
lere garajlar yapmakla olur 
biter zanneder. Halbuki, o 
doktor kendi bilğisini bir 
tarafa bırakarak, yani bilme
diğini bilerek bir hancı ve iki 
üç esnaf ile temas ederse şu 
fikirleri toplar da, koca · bir 
memlekin iktisadi bayatiyle 
oynamaktan çekinir .. 

Eskiden Çeşmede müthiş 
apandisite tutulduğu için geç 
vakit inleye inleye İzmire 
gelen bir hasta kamyondan 
iner inmez hazır yatağa ya
tırılır. Parası varsa m rı hafaza 
edilir. Fakir bir rençber ye
tiştirdi~i bir köfectken iba
ret sebzesini az bir masraflı\ 
İzmirde sattırmağa muvaffak 
olur. Yolcuların her türlü 
ihtiyacatını temin edecek 
muhtelif esnaf da hanı ku· 
şatmıştır; istediklerini almak
ta h!ç zorluk çekmezler. 

Bir de Basmahanedeki ga
rajı düşünelim: Etrafındaki 
radyolu kahvelerden başka 
nevar ve bu parasızlıkla ne 
olabilir ? ! 

Ben şunu da içim sızlıya
rak ilave edeceğim: 

Geç.,n Pazar küşad resmi 
icra edilen doktor Mustafa 
Enverin bergüzarı olan has
tane karşılıklarınden biri bu
lunan küçük Salepçi hanını 
öldürmek hele meslektaşlığa 
yakişır mı ? ! ... 

Halbuki, ihtiyaç çoğaldık
ça hepsi olabilirdi: 

Belki de hata ediyorum, 
belki de kafamın ihata nok
sanlığını anhyamıyorum, ben 
şu imanla yaşıyorum ki, bir 
vakit Kardiçalı hanından 
başlıyan yenilik faaliyeti sı
rasında sarfedilen paralar 
ııeticesinde pek çok aileler 
çıplak kaldığı gibi şimdi de 
hesabsız sıçramalar yüzünden 
bakalım kimlerin canı yana
caktır. 300 bin lira ile mey
dana gelen muhteşem bina
ların bankalara borçlanma
ları yüzünden ne felaketler 
doğduğunu hepimiz biliyo
ruz. Çünkü, hşlarımızı bir 
tarafa atarak ltalya çimen
tolarına kapıldık ve zannet
tik ki, ta Gazi bulvarına 
yakın yerlerde yapılan han
larda muhtelif ticarethaneler 
teessüs edecek te bir lam
ba şişesi için başturaktan 
bile gelinecek. 

Ben ve benim gibi mem· 
leketimizin iktisadi sahaların· 
da saçlarını ağartanlar, bu 
vatanın öz evladından bek
lenen hisler ve kanaatlerle 
iddia ediyoruz ki, yarın ya
pılması mümkün ve kolay 
olan işleri bugün alel acele 
yapmağa çalışırsak, vatan 
evladının zararlarına kulak 
asmassak, yarının vadettiği 
muvaffakiyetlerden de mah
rum kalırız ! 

Gene tekrar ediyorum; bir 
beli kırılan bir adam diğer 
cihette dans edemez.~ 

Barut hanı sahiblerinden 
EBBÜLMUZAFFER 

iSABET EDEN iKRAMiYELERi 
DERHAL TEDiYE EDER 

ltalya . r 
Ha beşistana Valile 

Tayin Ediyor 
- Baştarafı 1 incide ;., 

yudu ihtiraziye der~ 
etti~in~ söylemiş "'~e. b1Jdi"' 
dan ıstınkaf edecegıDI 
miştir. ti' 
Ekvatör delegesi karar~ 

retinin zecri tedbirler 'tİ,.
kındaki son kısının•. ı ,.~ 
etmiş, zecri tedbirler:a içİ' 
hasematının sonunu ta ~ 
derpiş ve tatbik e ır.6dl' 
olduğunu hatırlatmış, hO ~ 

tinin zecri tedbirlerin ~d•~yle" 
iştirak edemiyeceğinı • ~ 
miş, Milletler cemiyet k_.. 
bulunan devletlerin, , ~ 
hukuku hükümranilerın• ati' 
lanarak dahili siyasete lll t'"' 
allik tedbirleri almakt• ati" 
mamen serbest oldukl .,,,
beyan etmiş ve Ekv•t dt 
ne diğer devletleıi , D~ 
zecri tedbirler komıte J 
kararile kendisini muk•.~ .. 
görmediğini ilave eyıedı 
sonra demiştir ki: t1J 

Bunun içindird ki Ek~ 
zecri tedbirleri kald•el b' 
için bu komitenin e~ ~ 
evvel muvaffakiyetin! b~ b' 
miştir. Ekoatör deleges• JJJr 
kuyud ihtiraziye altın~• ~dJr 
lehinde rey vereceğin• b ~ 
miştir. Konseye reyaset .,,ı 
Edeo karar suretinin b~ 
umumiyesine bütün ark• ·jll' 
larının muvaffakat e~ 
müşahede etmiş ve Ş -
istiokifına karşı .ııı~ 
karar suretinin ıtti ,...W: 
kabul edildiğini bilf ~~ 
tir. Binaenaleyh , 15 
Habeş ihtilafının tetkiki,; 
Hazirana bırakılmış ve '~ 
tedbirler de meriiyette 

mıştır. 1'"' 
İTAL YANLAR MlLLt: .. 

LER CEMİYETIND6 ... 
ÇIKIYOR MU 1 . b" 

Roma 12 (A.A) - lyı ti-' 
her alan mahafilin kaa•:.,.
göre İtalyan deleğasyo11

1 ,,) 
azimeti italyauın kat'i 0 ·~ 
milletler lcemiyetindeP 1 ,t 
dığına bir delil teşkil etdl ,_J• 
tedir. Buda milletler ceUd' 
yetini İtalyan alehtarı P0 bd' 
kasını bırakmaya ıııe;_.f 
etmek maksadile y•P 
bir harekettir. ~~' 
İT ALYA İLHAK 1'~0~ 
NUNU TEBLİG ED 'f'' 

Roma 12 (A.A) - iti~ 
nın Paris, Londra ve V•. ttfJ 
tun büyük elçileri Habeti' ~ 
ilhak eden yeni ltalyaP ~( 
nunu Fransız, lngiliz 9e biJI 
rikan hükümetlerine 
rilmiştir. ,,,,,,,,,. - ' Üç kilo tobll.., 

·dan bir toıt 
Buğday / 

Bu İlkbaharda Ode~it 1 
varında elli hektarlık ,_'1. 
raziye, Akademi aı• ~ 
Lisenko'nun başkanbi1:, 
Odesa tohuınculuk Eollı fi' 
tarrfından bulunan ço b,f 
yizli yeni pir ilkbahar ~ 
dayı tohumu saçılmııtıt• jr' 
mumiyetle her hektar•bd f 
kilo tohum saçılırken .,.'ti 
ni tohumdan her tbe .. ~· 
ancak üç kilo saçallll -, 
Tarlaların ve başaklar~., ,1. 
ziyetine göre Akadell>;e ~ 
sı Lisenko son günler ol " 
hektarın bir ton mab• 
receğini bildirmiştir. 


