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Geçmiyen yazı geri verilmez ... 
Ruslar Mancuri Sınırlarını Actılar 

Italya bütü devletlere ültimatom' mahiyetini haiz şiddetli bir not~ vermiştir.! Gorede 
Yeni bir Habeş hükumeti kuruldu. A vusturyada Şüşnig bir diktatörlük tesis ve ilan 

.,, etmiştir. Avusturya hadisesinin hariçte akisleri. ltalya ln2iltereyi protesto ediyo~ 

Italva Almanyaya Vaidlerde Bulunuyor Bugün ha Va şehitleri töreni var· 

ltalya Uluslar sosyetesini KADiF~K.ALEİ>EKi 1:Ö~ENE 
HEPiMiZ DAVETLiYiZ •• 

hu d kl k ' 
Bu sabah yurd müdafesı uğrunda ölen mukaddes hava n Q a \J a C a m f Ş • • • şehitl~ri?in ruhlarını taziz için yapı lacak tö.rene bütün İzmir 

'J davethdır. Bu sabah saat dokuzda Cumurıyet meydanında 
Jt~J oo++oo toplanacak olan askeri, mülki daireler mensuplarile, mektep· 

q Ya Habeşistan üzerindeki hakimiyetini ıer, bütün müesseseler, bankalar, bütün esnaf kurumları tasd•k' Kadifekaleye gideceklerdir. 
1 efmiyecek olan devletler nezdinde Bir okurumuzun bava şehitleri için yazdığı ulusal şiiri 

b aşağıya koyuyoruz: 

iata b ulunan elçilerini geri alacaktır rfayyareci Ve Şehitlerine 
tı Fra h ul IS (Özel) - Ba- 1 gazete,nin yazdığına göre, dırılmazsa Millet:er Cemi e- · Ün saldınız mai açık semasında, bu yurdun, 
11111 te ns~z gazeteleri ftalya- ltalya Cenevrede kuvvetli bir tinden çekilmeğe k~rar ve- Yükselttiniz, ay yıldızlı bayrağını budunun. 
kilnıe ?1~Yeti akvamdan çe- surete çalışmaktadır. 14 Ha- ren İtalya arkasından daha Kırılınca şu çelikten kanadınız kanadı 
terjy •~nı bir tehlike gibi gös· ziranda zecri tedbirler kal- - Sonu 4 üncüde - Bu ulusun yüreğini yaraladı kanath. 

Ö 
0

' ar. •• .. •••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• .. •••••••••• Sevginizle yüreğimiz sızlıyarak hem yanar 

tb~tei:j: ~:zetes~ İtalyan dele- JMZASJNI ATMAKTAN CEKJNEN Türk sayğısı coşkunlukla candan sizi hep ana. 

•t•k nseyı ve Cenevreyi OKURUMUZUN CEVABI Kabrinize eğilerek çelenk koyar Türk kızı 
iht,, ~~~~ . bu tehlikeye bir lU Oldunuz siz semaların şimdi parlak yıldızı. 
1tde . ı ımiş. Gelecek cel- . - - Yurd uğrunda ölmek ancak bu Ulusun şanıdır, 
htıiatlllılletıer sosyetesi Ha- Okurumuz Belediyeyi hak- Şu gördüğün kızıl Bayrak Türkün asil kanıdır. 
tt'•dika~t İtalyan malı olarak Kardeşinin şu açtığı savaşına ışık saç, 
tde11 lllezse İtalya sosye- )ı buluyor ve ateş püskü- Kahraman Türk tarihinde aen de başka çığır aç. 
d,ll A •Yrılacak ve arkasın- Türk göğünü göster sen de şu Ulusla Savaşta, 
~.,,:;lsturya, Macaristan, rüyor, Kemeraltı esnafı Türk Ulusu görmek ister hep sizleri en başta. 
lıtıı d' .. uk ve isviçreyi hata Bu Ülkenin sınırında çelikten bir kanat ger, 
ınliikı· ıger devletleri dahi haksızdır diyor• Göster çeviç kanlılığın bu acuna yiğit er. 
it A•Yeceluniş. Uçaklarla gök yüzünde kartal gibi hep yüksel, 

l YA. ELÇiLERİNi Ve « lian sahipleri şinıdiye kadar aldıkları Yurdumuzu güzel koru uzanmasın yaban el. 

. l•ta~EKIYoR.MUŞ haksız paraları iade ctnıelidirler .. Vaziyeti- Üsküdarlı: FAiK BiRiCiK 
~ıateaı g~nl 15 (Özel) -Pa- ınize sükredelim ! .. » J)ivor. OOOOOCA>OOOoooooooooooOO()OOO()OOOOOoooooooooooooooo 

~ar, ıt en bazı haberlere ~ ~Ilı " Negüs Uluslar Yeni bir 
/İ11deki ~lya Habeşistanüze- E v k de• ı mektubu da aynen • aşağıya 
'tek 01 a1c1c.n. tasdik etmi- ger arar koyuyoruz: sosyetesi Anlaşma 
tlçiJeri'~ devletler nezdindeld gv İŞİrse mahvol· Belediyenin otomobilleri Londra, 14 (Radyo) 
de\'lttlaıı geri alacaktır. Bu ve otobüsleri Kemeraltı han- konseyinde Sovyet ataşemilteri bugün 
de,,lttıer d~e bilhassa büyük dugv um uzun )arından kaldırması çok ye· İstanbul 15 (Radyo) -Fi- Londraya gelmiştir. İngiliz 
)ttdıiıer ır. Ayni gazetelerin rind~ bir harekettir. Ben listinden alınan habere göre Fransız Amerikan deniz mu 
~:"leu:•t göre bu büyük resmidir ! Büyük Selepçi ' hanında oto- Negüs Hazir .. nın lS inci gü- ahedesine benzer bir İngiliz -

Bir polis hafi
yesinin aşkı 

Evlenmek üzere iken 
aşıkını tevkif etti 
Viyanada meşhur polis ha

fiyesi Blunger'in başından 
garib bir aşk macerası geç
miştir. 

Polisin en esrarengiz mu
ammalarını halletmekle, en 
karanlık cinayetlerini çöz
mekle büyük bir şöhret alan 
bu polis hafiyesi geçenlerde 
gene estarengiz bir cinaye• 
tin düğümlerini çözmekle 
uğraşırken karşısına sarışın 
dilber bir kadın çıkmıştır. 

Blunger, meslekinin İcab 
ettirdiği bütün ciddilige rağ
men gönlünü bu sarışın dil
bere kaptırmış ~ve kadını 
delici sevmiye başlamıştır. 

~ııı11, r ~lyanın imparator· .,Ot b" I . K it mobil tamircisiyim. Bu karar- nü açılacak Uluslar konse- Sovyet anlaşması müz kere-
~6ı111 ;_ nabeşistanı gelişi d Bo us erın akml ed~al m: dan ben de müteessirim. Bu b J k leri başlamıştır. Bu müzake- mamıştır. 
"• atendin 'Ih an asmaneye na e ı mesı h d k' d"k yinde bizzat hazır u unara J d t d'l 
l 

tı ol- e ı akına asla .. .. d .... 1 •. karardan sonra an a ı u • Habeş tezini müdafaa ede- reye aponyanın ave e ı • Polis hafiyesi evlenmeğe 

Gözleri aşkin ateşine ka
raran polis hafiyesi, o kadar 
kendinden geçmiştir ki, bu 
kadının takib ettiği cinaye
tin faili olduğunu dahi anla-

...... -ıYacakJ yuzun en zarar goru mus .. k d k b'l mesı' ı'btı'malı' vardır. k · 'k'"h d · ' ~l y A ardır. müdür görülmemiş midir?,, kanımı ter e ere , otomo ı • cektir. Negüsün mayeti er- arar vermış, nı a aıre-
'itt~sıU~USLAR SOS- Anketimize bugün de de- lerin geçmesine müsaid yol· kanının ifadesine göre Negüs Pazar günü güreşleri sine müracaat etmişlerdir. 

l~y ~I KUNDAK- vam ediyoruz. l~~da? birinde ınün~si~. bir Oaziranın ilk gününde yola Alsancak Stadyomunda Fakat nikah muamelesinin 
~•ria 

14 
CAKMIŞ! Bitaraflığımıza binaen be- dukkan tuttum... .~ır ıkı ay çıkacak fakat ilk önce Lon- önümüzdeki Pazar günü he- bitecegi esnade hakikat bü-
(Radyo) _ Övr lediye kararını alkışlıyan Sonu 4 uncude - draya uğrayacaktır. yecanh güreşler alac•a•k•tı•r·----•A•r•k•a•sı-4-ün•c•ü•d•e·---
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~'''''d kadınlarda Zeki 
•d a (Fe · · ~,, 111lar ta f mınıst} denilen kadınlarda çok devam etme-

tı11.' &llnlarr~ tarı hır cemiyet diğini ekseriyetle karar altı-
~,~ 'hllkla ~dınların hisle- na almışlar, fakat bu haki-
~._ ~l'rı111 rını, vicdanlarını, katı ilan eder etmez Fransa-
l,,' '•tile' t ~~~larını bütün da kadınlar arasında bir kı-
~ı~ letı 'lee 

1 
ıke başlamış- yamettir kopmuş, gazete' ka-

tet~~dıkıllrı b~ eyhe yazıları panmış, cemiyet dağılmış, a-
li~ller.. ır resalede neş- zalarına da kimse varmamış. 

~•l ll~laa ol O zavallılar da şaşırıp kal· 
dıaı~liaıi tat '~ak tabii bütün mışlar, kadın zakasının tet-"-k' hlrı lllın eden bir ka- kine vekit bulamamışlar. On-
ltt ~Qı old 

1~ (şefkat) hissinin lar da buna vakit bırakma-
~ill t iac ugunu ve erkek- mış, bu cemiyette dağılmış 
'tUf d'h• f (~erhanıet) hissi- gitmiş .. Bu da kadın zeka-
Ut, '~la ka~ı a bulunduğunu sının ne kadar müteahkim, 
~ ~· haUer' ~ etmişler. İh- ele avuca sığmaz ve sokul· 
\ (~~tik,~) e ise kadınlar maz bir şey olduğunu gös· 
~llL -~") bi .ve erkeklerde terir. 
~Qb •sıııin _ 

-~ 
Veremli - Ah ... Of ... Ölüyorum ... 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
-----------------0000~---------------
Muallimlerimiz neden 

okuyamıyorlar · 
l

r.:11 on Posta refikimiz " Hakkımız yokmu ? ,, sütününde 
l:J Türkiyede Muallimlerin neden okuyamadıkları hak-

kında bir bend neşretti. Bu yazıda Türkiyede Muallimleri
mizin okuyamayışlarının sebebi izah edilirken, Muallimlerin 
kazançlarının az olduğunu, bu maaşla kitab tedariki imkanı 
olmadığını ve Muallimlerin 24 saat ders verdikten sonra 
okuyacak ne vakitleri ne de taketleri kaldığı söylenmek
tedir. 

Bu bir hakikattır. Bugün 24 saat değil 36 saat ders ve
ren öğretmenlerimiz vardır. Aldıkları para da kırk lirayı 
geçmediğine göre bu muallimlerimizin okumalarına ve tale
belerine yeni bilgilerle ders vermelerine imkan yoktur. Bu 
davayı halletmek için ilk iş olarak, muallimlerin maaşını 
arttırmak, ders saatlerini azaltmak lazımdır. 

Bu iki tedbir alınmadıkça mekteplerdeki bugünkü vazi
yeti ortadan kaldırmak, talebe seviyesini yükseltmek imkanı] 
yoktur. 

Halk çocuğunun fikri ve ruhi terbiyesini terbiyesini tes· 
lim ettiği muallimin terfihini ve muallimin okamısını istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
tt 1 d yaşadıgını 

1 •kıt bisif rinin ~ 
Şark Filozofu 

HIDA YET KEŞFi 
Doktor - Bekle babacığım bekle birkaç seney~- kaa;;:-1 

verem hastanesi_açılacak,:o vakit kurtulursunr -----mııı:u-Blllll & ... • - • .. , ... •• ... ~ • 
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Cemil genç kadına yaklaştı. Genç kadın işveli 
bir eda ile ondan kaçtı 

Yarabbi 1 Bir otomobilde kadını bindirdi, kendide ya-
bir güzel, sevimli kadınla nına oturdu, şoföre: 
başbaşa olmak. Elini eliniz- - Ancak vaktımız var. 
den çekmiyen, "yüzüğümü Haydi ve süratla. · . 
parmnklarıma geçiriyorsun, Tepebaşı ~okuşundan ıner-
canımı acıdıyorsunl ,, Dime- lerken Cemıl:. 

b. .. 1 k d 1 b' - Bana bıraz bayatınız-yen ır guze a ın a ır , d' 
otomobilde bulunmak ... Böyle dan bahsetseniz e, de ı. 
b. - ı k d ·· · Genç kadın başını salladı: 
ır guze a ının gozlerınde, _ B' b" · · hiç birşey 
t b

.
1
. 

1 1 
y y ır ırımıze 

o omo ı ın oş uguna ragmen, 1 1 ? B ·· 
b ·· ı · .. sormıya ım o maz mı. ugun 

u guze mavı gozlerde gör- b' · . gelecegy in bir kısmı 
d" y.. b k 1 ızım, 

ugu a ış arı uyandırmış da bizim. Geçmişten ne ya-
olmak... y ? . pacagız 

. Caddeıkebire çıkınca Ce- Oh, bu kadın hulyalarının 
mıl : tam arkadaşı idi.. Sevimli.. 

- Amma, hiç eşyamız Güzel.. Pek genç değil .. 
yok. Yaşlı da hiç değil.. Cazibeli, 

Dedi. Genç kadın, hemen: füsunlu bir mahluk! .. 
-Tam yerindeyiz idinelim. Adada otele vardıkları 
Cevabını verdi. zaman, piyasanın zengin si-
Şoföre Beyoğlunda büyük malarını tanımak ihtisasına 

bir Modistrenin adresini ver- sahih otel müdürü gendile
diler. rini saygile, hararetle karşı

Burada sarı iplikten bir 
akşamlık buldular ki çok gü
zeldi. Genç kadına pek iyi 
gidecekti galiba. Amma, 
prova etmek gerekti. 

Cemil: 
- Siz bununla uğraşırken 

ben de kendime lazım olan
ları alaydım. işimi bitirince 
sizi burada bulurum, ol
maz mı? 

Dedi.. Genç kadın güldü : 
- Geç kalmayınız. Vapu

ru kaçırmıyalım 
- Hiç imkanı var mı ? 
Beyoğlunun büyük mağza .. 

farının birinde her aradığını 
bulmuş, yarım saat içinde 
çoraba terliğe varıncaya ka
dar her şeyi satın almış, ko
ca bir bavul doldurmuştu. 

Modistreye dönüşünde 
kenç kadını da hazır buldu. 
Oda tütün lazım olanları 
edinmiş, bir büyük çanta da 
o hazırlamıştı. 

Cemil bunları otomobile 
yükleyip, parasını gözü ka
palı ödedikten sonra, genç 

ladı. 
Cemil endişeyle sordu: 
- Bize ayrı bir daireniz 

var mı? 
- Bir salon, bir yatak 

odası, bir banyo kafi mi ? 
- E•et. 
- Buyurun öyle ise ... 
Daire fena değildi. 
Müdür çekilince, Cemil 

genç kadına yaklaştı. Genç 
kadm işveli bir eda ile on
dan kaçtı: 

- Toz toprak içindeyim. 
Mutlaka burnumda parlıyor, 
biraz güzelleşeyim de öyle ... 

Dedi ve parmaklarının 
ucile ona alaylı bir buse 
yolladı. 

Ah, böyle işveyide bilen 
bir kadınla beraber olmak! ... 

- Ben de kendime biraz 
çeki düzen vereyim öyle ise! 

Diye güldü. 
Genç kadın yatak odasına 

girince oda çantasını açtı. 
Yarım saat sonra sarı elbi-
seli bir hayalet salona gir
mişti 

( Arkası var) 

Yeni patinaj 
Dünya rekorları 

Maria İsakova, Kirov şeh
rınde yapılan bir müsabaka
da patinajla 5000 metreyi 
10 dakika 1,4 saniyede ka-

tederek 19'8 saniye farkla 
kadınlar dünya rekorunu kır
mış ve yeni bir rekor tesis 
etmiştir. Bundan evvelki 
rekor gene Sovyet kadın 
sborcularından Kuznetsovaya 
aid bulunuyordu. Maria İsa-
kovanm patinajla 500 1500 
3000 ve 5000 metre koşula
rmın heyeti mecmuasında 
aldığı puvanlar da ayrıca 
bir rekor teşkil eylemektedir. 

Yeni dünya şampiyonu 

18 yaşındadır ve Komsomol 
teşkHatına mensuptur. Ken
disi Kirov'da telefoncu ola
rak çalışma1<tadır. Genç kız 
sporcu patinaj yapmağa iki 
yıl evvel başlamıştır • 

Neeüs 
Maliyesini 
Düzeltiyor 

Kudüs - Dün Negüs 
buradaki banka müdürlerini 
kabul etmiş ve kendi serve
tinin işletilmesi hakkında 
konuşulmuştur. Fakat Negüs 
yakında Londraya gitmek 
niyetinde olduğundan bu işin 
dahi oradaki banka merkez
lerile halledilmesi kararlaştı
rılmıştır. 

Negüsün 
Şikayeti 

Kudüs - Negüs, Royter 
ajansı muhabirine Uluslar sos 
yetesinden şikayet etmiştir. 
Koca Habeş milleti )u sos
yeteye istinad ettiği halde 
onu ihmal yüzünden bugün 
mahve doğru gittiğini itiraf 
etmiştir. 

Rus askeri 
Yokmuş 

Prag Havas ajan· 
sından: Çekoslavakyada Rus 
askerleri olduğundan bahse
dilmesine mebni Prag hükfı· 
meti bu haberi tekzib edi
yor. 

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

jGözüMOZE ÇARPAN YAZILARj 
........................................ 0 ................................... . 

Kel başa şimşiri' 
Tarar le 

O şitiyorum ki bazı Ana
dolu belediyeleri bü • 

yük Avrupa şehirciliği s ste• 
mi ile kasabalarında yeni
likler yapmaya çalışıyor. Her 
gün bir emirle esnafı ve bal
kı telaşa düşürüyorlarmış. 

Mesela Biga belediyesi 
kasap dükkanlarının duvar
ları fayans tabanları mermer, 
tavanları yağlı boya olsun, 
içinde şarıl şarıl akar sular 
olsun. Diyormuş. Konya be
lediyesi fırınlar asri olsun, 
içinde hamur makineleri bu
lunsun, ekmekler camekan
lara dizilsin diyormuş. Yine
Biga belediyesi bakkal, ka
sap, berber gibi esnafın be
yaz elbiseler giymesini isti
yormuş. 

Bütün bunlar şüphe yok 
ki çok iyı, faydalı şeylerdir. 
Bütün Türkiye kasabalarının 
medeniyet diye ifade ettiği-

miz yeniliklere örnek olduk
larını görmek yüksek bir di
lektir. 

Eakat konfor dediğimiz 

medeni ve asri kelimelerile 
de tarif ettiğimiz bu yenilik
ler her şeyden evvel bir 
varlık işidir. Fiziyolojide bir 
kaide vardır. İhtiyaç mevzu 
tevlit eder, derler. Bu ihti
yaç cemiyetlerin bünyesi i
çin de aynidir. Gfüüşleri, 
duyuşları tekamül eden ce
miyetin medeni ihtiyaçları 
da beraber yükselir. Şehir 
hayatı cemiyet hayatınm en 
mütekamil cephesidir. Me
deni bir insan yaşadığı şe
hirde maddi ihtiyaçlarından 

bedii ihiyaçlarına kadar her 
şeyi görmek ve bulmak ister. 
Fakat bütün bunlar varlıkla 
kabildir. Amerikalı milyoner 
Kongoda arslan avma gider
ken bile Nevyorktaki kon
forunu aratmıyacak eşyayı 
beraber götürür ve Sahrayi
kebirin ortasında Veit Streit 
ten bir damla yaratır. Bunu 

yapiıran dolardır. 
Bana öyle geliyor ki ma

kinalı fırını, fayanslı kasabı, 
beyaz gö,!Jllekli sutçüyü biz 
henuz İstanbulda bile sık 
göremiyoruz. O İstanbul ki 
belediyesine yılda altı milyon 
liralık bir bütçe hediye ede· 
cek kadar çalışır! 

Şurası muhakkak ki A-
nadolu belediyeleri hakiki 
ihtiyaçları karşılamaktan zi
yade göze çarpan, şohret 

kazandıran şeylere heyes 
ediyorlar. Hiçbir kasabumı-

zm mükemmel bir kanalizas· 
yonu yokken hemen her yer
de bir park, bir sinema ya
pıldığını işidiyoruz. Bunlar 
daha çöpünü)oplamasını be
ceremiyen, sokaklarının ça
murunu yok edemiyen, bir 
kasaba için biraz da kel ba
şa şimşir tarak oluyor sanı
rım. 

Kim bilir, belki de yanlış 
düşünüyorum. 

BÜRHAN CAHiD 
(AÇIK SÖZ) 

Uçaıt insan 
Londra 14 Deyli Ekispres 

gazatesi "Uçan adam 11 ün
vanını kazanan Amerikali 
Klem Sam Lonraya davet 
etmiştir. Bu cesur tayyareci 
Louraya gelmiş iki koltuğu 
altına taktığı iki kanad ve 
bir kuyruğu ile 3500 metro 
yükseklere uçmuştur. Uçan 
adamın yerden kalkması 
yirmi beş dakikada olmuş, 
inmesi de 30 dakika sürmüş· 
tür. Klem Sam yere 200 
metro yaklaşıncaya kadar 
kanadlarını kullanmış ondan 
sonra kanatlarını kapamak 
ve kuyruğunu kasman ve pa· 
raşütünü açmak suretile yere 
inmiştir. Binlerce Londra 
halkı bir insan motörsüz ola
rak bu suretle uçmasına, bü· 
tün gökleri saatlarca dolaş
masına hayret etmişlerdir. 

NegÜs ne ile 
meş2ul 

Kudüs (Radyo) - Dün 
Negüs Kont manastırını ziya· 
ret etti. Bu manastır Kudü
sün kenarındadır. Orada 
rahibelerle saatlerce konuştu 
Bu konuşmalar arasında Ne
güs yalnız Habeşistan için 
yaşıyacağını söylemiştir. 

67 Milyonluk 
İtalya 

Roma - Gazeteler 44 mil
yon İtalyaya 10 milyon harici 
İtalyanın ilavesi ile İtalyan 
Ulusunun 54 milyonluk bir 
kütle teşkil ettiklerini yazı
yorlar buna 13 milyonluk 
Afrika ile Akdeniz Adalarını 
ilave ederek bütün İtalyanm 
67 milyon nüfusa sahih ol
duğunu yazarak bu babda 
türlü türlü tefsirlerde bulu
nuyorlar. COO bin mücehhez 
bir ıtalyan kuvvetin Roma
dan emir beklediğini de ilave 
ediyorlar; 

Habeşistanın 
Serveti 

Petrol, Köınür, Panuık ı 
\'e Kahvedir 

Paris - Habeşistanı güzel 
tanıyan Piyer Miy gazetesi 
yazdığı bir makalede Habe
şistanda petrol, kömür, pa· 
muk ve kahve gibi tabii ha
zinelerinden bahsediyor ve 
hazinelere malik olan İtalya
nın zengin olacagını söyliyor. 
Habeşistanda platin ve altın 
madenlerinin de mevcudiye
tinden bahsediyor. Bu top
rağın hazinelerle dolu oldu
ğu halde Negüsiin mülküne 
göz dikmemeleri için bu ha
zineleri ecnebilerden sakla
dığını ilave ediyor. 

İlhakı Kimler 
Kutluladı? 

Roma - Habeş zaferi mü
nascbetile bay Mussoliniyi 
Japonya, Almanya, Brezilya, 
Avustur~ a ve Arnavutluk 
Ruma sefirleri tebrik etmiş
lerdir. 

Yugoslavya 
1'Iekteb genıisi \ 7 arnada 

Sofya 14 - Yugoslavya
nın Y odran adlısı bahriye 
mekteb gemisi Haziranm ilk 
günlerinde Bulgaristanın 
Varna limanına gelecektir. 
Orada Bulgar bahriye tale
besi tarafından karşılanacak
tır. 

ıs Mayıs 

lskeletler 
Kuyusu. 

Yazan: MARSEL ALLEN - 29 _,. _____________________________________________ ___.,_ 

Emniyeti umumiye müdürü, Doktor Hofye mi?. Ne de" 
ayni hiddetle sözüne devam diniz?. Yoksa .. Yanlış mı dll" 
etti: yuyorum... Hanri şeyt•0'j 

- İşte, keramet, elçabuk- Hanri! Hemen geliyorulll 
luğu marifet burada. Bir, iki, Dedi. 
üç... Hop, ihtiyar Rud mey- Konyon telefonu elindeO 
danda yok 1 Ne ölüsü, ne de attı, ve: 

• t1C" 
dirisi yok! Eğer bu hususta - Çabuk otomobilim• e 

beni tatmin edecek bir ha- tiriniz; doktor Hofye b•0
' 

her elde etmezseniz, bir da- telefonla Lüsyenin buluD~u· 
ha sizi karşımda görmeme- ğunu haber veriyor! Dedi· lı 
liyim i Hele durunuz ... Sade Konyon'un otomobili P'f f'lo .. 
ihtiyar Rud değil, bana oğ- az zaman sonra, dokt?.r .. de 
lunu de bulmanız lazımdır. ye'nin hastanesi onuD 
Haydi işbaşına. Burada yal- durdu. 
nız Milua kalsm 1 Konyon Lüsyene: ·? 

Milua, arkadaşlarını bir - Rud, Sensin değil ~ir 
an için kıskanmaktan kendi- Çok şükür.. Babandan 
sini alamadı. Çünkü onlar haber var mı?. Dedi. 

1 hep gidiyorlar, fırtına sade - Evet, babam sağdır 
kendi başında kopacak de- - Nerede bulunuyor? d ., 
mekti! - Bay müdür, be~ e 

Bu tahmin yanlış değildi. fazla malumat istemeyin•'· .,1 
Kon yon yalnız kalan Miluaya: - Pekala. Fakat bab• 1 

- Gazetelerde alay mev· bulacağımıza ümidin var : .. 
zuu olduk. Hakları da var. - Nereden hareket e 
Bir Leön RuJ böylece kay- ceğimizi anladım. 
bolursa, tabiidir ki kıyamet- - Nereden? 1 
ler kopar. Bu muamma - Çürüme dairesindeD 11, 

mutlaka helledilmelidir; - Çürüme dairese de 
halledilmediği takdirde em- demek?j oi• 
niyeti umumiye kapıları ka- -. M: D~minik !r.u•Y:,0-
patılmalı, üzerine de "kira- iskelet ımalathanesının ç daJI 
lıktır,, levhası asılmalıdır! me dairesi vardır· Or• ııat 
Bu yetmiyormuş gibi bir de babamı [arayacağız. ~· y• 

l A • • • daıre 
ihtiyarın oğlu Lüsyen de p anımızı tespıt ıçın 
kayboluyor! Dedi. gitmeliyiz. ..dar' 

Bu sırada telefonun zili Emniyet umumiye 111~ pi'" 
çaldı; Konyon telefonu: Konyon ve Lüsyen Ru ,)t' 

- Her halde dahiliye ha- Jis müdürlüğü deiresine 
kanı benden bu muamma için diler. ,,,,,, 

~~00~ 
MAREŞAL BADOGLiO 

- ••OO.. e 
Habeşistan umumi valisi ~ 

kral vekili oldu ~·· 
Roma 14 - Bay Musso- torudur. Bn imparatoru tlJo• 

lini yeni bir beyanatında beş topraklarında bir . 
11 S-

demiştir ki: Bugünkü durum mi vali tayin edecert;b'f 
on dört senedenberi göster- vali ayni zamanda b.ı-
diğimiz gayret, birlik ve kralı vekili ünvanıoı otlJJ 
sebatın meyvesidir. Bu yeni olacaktır. Eritre ve . ~tı11d' 
ihdas ettigimiz imparatorluk valileri de onun enır• 1 tlJV 
Faşist imparatorluğudur. Bu- bulunacaklardır. BUtillli b.,o• 
nun içindir Roma Liktorlu- kiye ve adliye daireler 

ğunun dilek ve kuvveti ni- dan sorulacaktır. biltO' 
şanmı taşıyor. Bu imparator- İkinci bir kararla sad°' 
luk sulh imparatorluğudur. Habeşistan Mareş~l. ı,t'~ 

1. l' K l ekıb 0 
.Ad Zira İtalya kendi için oldu- ıo va 1 ve ra v b0"". 

gibi bütün milletler için de tayin edilmiştir. ltaly• t -~ 
sulh istiyor. Bu imparatorluk bu hakları kendi k•

0 gıf 
medeniyet ve insaniyet im- kabilinde kazanaııştır, i•~: 
paratorluğudur. Romanm retile de bu yerlerdeO 111iU'tt 
huyu böyledir, feth ve imar de edecektir. ltaly• r•'l1 
eder. Habeş topraklarına başını ~aldırarak .. 1;00 
mensub olan milletlerin mu- İtalyan ımparatorlug ııtit· 
kadderatı bugünden başlar. lahla müdafaa edece 0~ 

Onlar bugünden itibaren Duçe bu beyanatta1,rı 17' 
İtalyan hükümdarmın idare- orada hazır buluo•

0 -~ 
sine ·girmişlerdir ki, o hü- imara torluğu silahl~ ye' 
kümdarm da ünvanı İtalya faa edeceklerine daır 
kralı ve Habeşistan impara- davet etmiştir. 

İzmir defterdarlığından : ~·~ 
Mev'kii Cinst Bir senelik muham111eo 

Lira ~ 
Sığacık limanı yüzde 12 170 O 
bütün Seferi- balık rüsumu 
hisar kazası 
sahiHeri. uıı ~ 

Seferihisar kazası sığacık ve sahillerinin bir se~~93' ~ 
de 12 balık rüsumu müzayedeye çıkarılmıştır. 19·. S"" 
la günü öğleden sonra ihale edilecektir. Talipfer•

0 

hisar Mal Müdürlüğüne müracaatları. (1209) 
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~· s , .... talkm Sul t ıs Mayıs -
~'P~l~~~~ö~~YAÖm;~t~TKRE~ 

tt ~ ~ A. Kemal Tonay a . !c.lh . = Bakteriyolog ve bulaşık, salğın )t 
amrasınemasında>t hastalıklar mütehassısı ~ 

~ Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- )t 

S E 
Bu akşam 9 da • )t da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sibah saat 8 den )f. 

V D A O T E L ( )t 4( akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. )f. 
)t i Müracaat eden hastalara yapılması lazımgeleıı sair ~ 

Yarın akşamı 9 da .. 
•• tahlilat ve mikroıkopik muayeneleri ile veremli hasta- .. 

Beyoilu Çiçeqİ >+ lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- i 
15 M C ~ f( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 

B 
ayıs uma günü akşamı 9 da )f. t(~~l$~)$~:W:)l:~JP1Ci~:W::W:~~~:W::W:~ 

~ay ·Bayan i Yerli Türk sanayi mamulatı 
Sineınaınızdan başka biç bir yerde temsil ~ Hasır sandalya 

---·~~ Verilmiyecektir )t 
Dun .-..-.-.~~~Jl:fi'Ps:'PPPl=~'I=~ 

)anın geceler güneşi çok dayanaldı 
Türk topraklarında yetişen Çavdar sazından yapılan ve 

yüzlerce ren . her ve sanarkarımızın 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 İsmetpaşa Bulvar Zinet garaj 
karşısında sandalyacı Muiz. 

Leke, çil, buruşuk, kırışık brakmaz yuzu bütün gençlik 
zarafetiyle sıhhi ve fenni şekilde korur, besler 

M. Depo S. Ferit Şifa eczanesi 

ıs-~~~~-~ı~~~~~ içenler bilirler 

1 
Izmır Yuıı Mensucatı 1 Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

Türk A. Sirketinin k · d k k i daimi surette orunnıasını temın e ece anca 
Halkapınar Kun1aş. Fabrikasının ~ 1 Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar: ~ Yüksel, Kabadavı ve Billur 

i Sağlam 1 rakılarıdır. 
-,-- ~ Zarif ~ 1 Ve U~uzdur 1 rAysd:~!ki:Sık:s:k!tti:! 

~ 
.... iiiiiO_;;;;; - iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-

Sahiplerine Müjde 

~ Satış yerlerı 1 [•l • • • 
ıımıu Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. ~ [•J Bısıklel • 
~ Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu e ı·~Petro ~laks Fener masa ve tavan lambaları: 
~~~~~~~~~~~ :; Motosiklet bisiklet - gramofon ve plak mağazamda ı 

•l her şeyi taksitle alabilirsiniz. + 
• 

&:,. ~:...~fl!!!!lUlP'•QP~ll~ll'"'ll~ ~ıı;ıı~·~...,. ......... 
• ~~l~lb~Uıı!::ıJh~Ull~I~~ ' llMll.u.ıı-.ıl~ 

' 
l\lüşterilcrine .. gösterdiği k?laylık ve yaptığı 

~ ıf'. •ı l tatlı nıuanıele ile lYil 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 kurtararak 
refah ve saadete 
kavuşturmuştur. 

Toptan ve perakende satış yeri 
Balcılar caddesi No. 156 ızmir 

Necib 
SADIK 

--------~-------------

FENNi SUNNETCİ 
Emirler Çarşısı sünnet evi 

22 Numarada fenni olarak lzmirde ilk defa ve nümune 
olan sünnet evini küşat ettik. 

Çocuklarını sünnet ettirecek sayın balkın teşriflerini bek· 
leriz. Fakir ve öksüz çocuklar meccanen sünnet edilir. 

ALİ ve HAKKI DARCAN 

m~Ea2?!2~ESiiS~ 

d. ·TA yy ARE: . TE~~~PN 
E - BU GUN 
ti 2 büyük film birden 
ti Holivodun en guzel beşyü~ kızı ve ~meri~a güzellik 
S kraliçelerinin iştirakile çevrıJen senenın en zengin filmi 

1 A D RE S: m Güzeller resmi geçidi 
HAYRİ AKDÖLEK Enfes bir musiki, şayanı hayret revüler - tatlı bir mevzu 

Keçeciler caddesi 134 numaralı milyonlar kjşesi sahibi 1 
---------------------- bedii danslar • canlı tablolar 

A d 1 1 B• k k ;R Lilians Harvey ile Villi Fritsch'in beraber çevirdikieri y ID 1 ar lr iZ ÇOCU m büyük Alman opereti 

Okusun bağışlanacak 

1
. Cürmü meşhud 

Bakkaliye ve mısırcıhğa İki aylık, tombul, güı büz A Y R 1 C A : 
ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, bir kız çocuğunun annesi F O K S ( Dünya havadisleri ) 11 
pazarlıksız aldanmadan ala· yavrusunun hayatını temin 'ı ( Türkçe ıöılü ) 
cağını7. yer: edemediğinden bir aileye 

1 
: - SEANS SAATLERİ -

Aydın : Gazi Bulvarı No. bağışlamak istiyor. Böyle bir 1 Her gün 15 ve 19 de Cürmü m~şhut, 17 .. ve 2.1,15 de 
20 Bakkal Hüsnü Tükel ve yavruyu yetiştirmek yahud Güzeller resmi heçidi Cumartesı Pazar gunlerı 13 de 
oğlu Hilmi Tükel ticaretha- evlad edinmek istiyenler __ §_~~-~!.l_~~~eçidi ile -:IJaşlar 
nesidir. matbaamıza gelsinler. LIBIJBCIB-B 
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Liman işleri umum müdür
lüğü tarsfından Karşıyaka'da 
olduğu gibi Hükumet önün
de dolmada 17,5000 liraya 
yaptırılacak olan betonarme 
iskele için, müteahhitle mu
kavele imzalanmıştır. Nihayet 
bir ay sonra betonarme ıs
kele ine başlanacaktır 

Ha va tehlikesi 
Hava tehlikesine korunma 

komsiyonu dün saat 15 de 
vilayette toplanmış, bazı me
seleler üzerinde görüşme· 

lerde bulunmuştur. 

l"ire'de Cinayet 
Tire kazasında bir tütün 

tarlasında bir cinayet ol
muştur. Cumhuriyet malle· 
sinden Ali oğlu Mekmed 
Ali ile Hazım oğlu Ali ar
asında tarlada kavga çıkmış 
Mehmed Ali tabanca ile A
liyi öldürmüştür. Cinayetin 
cebebi tarla meselesidir. Ka
til Mehmed Ali, vak'adan 
sonra kaçmışsa da dört gün
lük bir takip neticesi jandar
malarımiz tarafından tutul
muştur, 

Türkkuşu dersleri 
Türkkuşu kulübünde dok

san tabeJe Pazartesi r günü 
derslerine başlıyacaklardır. 

~leyve ihracatı 
Sebze ve meyve ihracatı 

kooperatifi Ankaraya gidi
yor. Bu kooperatif bu ~yıl 
harice sebze ve yaş üzum ve 
meyve gönderecektir. 

İpotek senedleri 
Müteahhidlerin teminat ola

rak yaptıkları gayri menkul 
ipotekleri müddetle mukay
yet olmadığından bunların 
müdtetli olmaması ve taah
hüd bitinciye kadar devam 
etmesi teklifinde yapılması 
Maliye bakanlığından bildi
rilmiştir. 

Açık hava tiyatrosu 
İzmir panayırında eğlence

lerin fazla olması için bir de 
açık hava tiyatrosu inşası 
kararlaştırılmıştır. 

Bir polis hafi
yesinin aşkı 
- Baş tarafı 1 incide -

çıplaklığiyle polis hafiyesinin 
gözünün önüne seriliver
miştir. 

Yeni 
• 

metı 

Habeşistan hükfı.
Gorede kuruldu 

Burasını Habeş imparatoru Negüsün nam 
ve hesabına bir vekili idare edec~ktir 

lstanbul 15 ( Radyo ) - tir Yeni hükumetin yüz bin CENEVRE ÇEVENLERfNDE 
Royter Ajansının Hartomdan kişilik bir ordusu vardır. Bu YENİ BİR DEDİKODU 
öğrendiğine göre garbi Ha- ordu İtalyan cebhesinden lstanbul 15 (Özel) - Go-
beşistanın merkezi olan ve ric'at eden müsallah asker· rede yeni bir Habeş hükii-
Adis-Ababadan 350 kilomet- terden mürekkeptir.; meti kurulmuş olması haberi 
re uzakta bulunan Gore şeh- Bu askerler mitralyoz ve Cenevre çevenlerinde hayli 
rinde yeni bir Habeş hüku- hafif toplarının da 1iyadesini dedikodiyi mucib olmuştur. 
meti kurulmuştur. Yeni hü· beraberlerinde götürmüşler- Bazı mabfeller ltalyanın 
kamet işe de başlamıştır. dir. Yeni hükumetin kurumu Habeşistanın tamamını ilhak 
Burasını idare için Negüs Negüsün kaçmasından evvel 
namı hesabına bir vekil se- keudi başlığı altında yapılan etmesi bu itibarla doğru ol

madı kanaatini beslemekte-
çilecektir. başkanlar meclisinde karar-

. dirler. Ancak ltalyanın bu 
Bn yeni hükumeti kuranlar laştırılmıştı. Ingiliz hududun-

imparatorun gitmesinden da kurulan bu hükumet bo- ülkeden tavizat alması lüzu-
sonra hükumetin bazı dosya· ğucu gaz tehlikesinden ko- munu ortaya sürmektedirler. 
Iarını kaçıran başkanlardır. runmak için İngiliz Soma- Italya taraftarı olan mahfel-
Garbi Habeşistandaki İngiliz lisine iltica niyetindedir. Bir ferde Italyanın bu bir avuç 
konsolosunun raporuna göre rivayete göre Negüse vekil Habeş ordusunu yaşatmıya-
yeni hükumet idareyi eline olarak Medeliğin torunu se- cağı ictihadını beslemekte-
almış ve sükunu temin etmiş- çilecektir. dirler. 

0000000000000000000000000000000 • 

Rus süvarileri hududu aştılar : Yeni siyasal b.ir 
Sinking 15 (Radyo) - Tokyo Ajansının bildirdiğine göre h Ad• d h 

Sovyet süvarileri Mançuri hududunu aşmış ve Okyosti 8 ISe a a 
mevkiine taarruz etmiştir. Fakat hudud muhafızları tarafın- lstanbul 15 (Özel) - A-
dan pllskürtülmüşlerdir. Bir dış Mogol uçağı Balbiti mev- vusturya kabinesi istifa et· 
kiine inmiştir. Tayyare geldiği istikamete dönmüştür. miştir. Başvekil Şuşnik ani 

İtalya İngiltereyi Protesto 
Ediyor 

bir surette istifasını f ederas
yon başkanına vermittir. Ye
ni kabinenin teşkiline Şuş-
nik memur edilmiştir. teşkil 

İstanbul 15 (Özel) - Negüsün Kudüste resmi 
kabul edilmiş olmasından dolayı İtalyan konsolosu 

surette eden yeni kabine eskı kabi-
İngiliz ne azalarından bir kaçının 

fevkalade komiserliğini protesto etmiştir. 

·Avusturya hadisesinin 
hariçte akisleri 

İstanbul 15 (Özel) - Avusturya kabinesinin istifası ve 
yeni kabinenin kurumu dış hükumetlerde hayretle karşılan
mıştır. Bu devrim bir inkilab gibi telekki edilmektedir. 
Avusturyada yeni ve dahili karışıklıklardan korkulmaktadır. 
Alman yanın bundan istifadeye kalkışacağı zannedilmektedir. 
Ancak Şüşningin vatan perverler Liderlerinden de üçüncü 
kabineye alması vaziyetin kurtarılmasına yardım edeceği 

ümidide kuvvetlidir. 

A vusturyanın dış politikası 
İstanbul 15 (Özel)- Yeni Avusturya kabinesinde başve

kalet, milli müdafaa bakanlığı ile dışbakanlık vazifeleri 
Sanselye Şuşnig uhdesinde kalmıştır. Şuşnig beyanatında 
yeni kabinenin dış siyasasının değişmiyeceğini bildir. Avru· 
pa mabfelleri Şuşnig'in azimkirlığı itibarile Starhembung'un 
bütün mücadeleleri tesirsiz kalacağı · kanaatindir. Starhem· 
burg'un riyaset ettiği Heinvehren (vatanperverler) cemiyeti
nin silahlandırılması kararlaştırılmıştır. 

Uluslar sosyete~ini 
komitesi 

islih 

çıkarılmasile kurulmuştur. 
Kabinenin istifasına sebeb 
olan mesele prens Starhem~ 
burgun Mussoliniye çektiği 
teprik telgrafında "faşizmin 
demokratik namussuzluğa 
galebesi,, tabirini kullanmış 
olmasıdır. Bir rivayete göre 
Şuşnik memlekette görülen 
muhalefet ceryanlarına karşı 
durabilmek için diktatörlük 
ilan etmek fikrindedir. 

- - + • ··-~..,._-

600 kişi tevkif 
Edildi 

Londra, 14 (Radyo) 
Müstemlekat Nazırı Thomas 
yeni karışıklıklara karşı Fi
listin garnizonlarının takviye 
edildiğini, son hadiselerde 
600 kişinin tevkif edildiğini 
Avam Kamarasına bildirmiş
tir. ----.·---

Blunger bu vaziyet karşı
sında ne yapacağını şaşırmış 
ve birkaç gün sonra evlene
ceği kadını kendi elile tevkif 
etmek mecburiyetinde kal- İstanbul 15 (Özel) - Uluslar sosyetesini islah için bitaraf 
mıştır. devletlerden mürekkep b:r komite Ceneyrede teşkil edil-

Yardan mı 
Serden mi 

Ya Londra ile kanlı 
biçaklı oln1ak yahud 
Ronıa ile nıerhabavı 

Polisin aşkı devam etmek- · mektedir. Bu komiteyi yedi bitaraf devlet delegeleri dahil-
tedir. Kadın hapishanedeki dir. Bu?lar R.us delegesi. L.itvinofu~. da bi~araf bir hükumet 
müddetini bitirdikten sonra delegesı sıfatıle bu komıteye kabulu ve hır şube başkan-
evleneceklerdir. lığına geçilimesi düşllnülmekte~ir. 

0000000000• 

Bay Bek Belg-I Polonyada İki Yahudi 
rata 2idecek ıoo suikastcı tutuldu Daha kurban 
Varşova - Uluslar sosye- Varşova - Alman Ajan· Oldu 

lesinin evvelki günkü konse- sından : 
yini bekliyen Polonya dış Emniyet müdürlüğü büyük Kudüs, 14 (Rad~·o) _ Şeh-
bakanı bay Bek BeJgradı zi- bir suikast teşkilatı keşfetti. rin eski kısmında dört ma-
yaret hususundaki kararını Bu teşkilat lağvedilen "Nas-

hallede iki yahudi öldürüldü. 
değiştirmemiştir. Bugünlerde yonal Radika kirar~ahı,, adlı 

bu mahallelerde hükumet Belgrada hareketi bekleni- cemiyetin sabık azalarından 
k örfi idare ilan etmiştir, 

yor. Bu ziyarete siyasal çe· urulmuştur. Yüzden fazla ~ ...-... _n _ 
venler büyük ehemmiyet ve- suikastcı tutulmuştur. Bazı da bir çok silah ve cephane 
riyorlar. evlerde yapılan araştırmalar bulunmuştur. 

~ 

kesnıek 
Paris 14 (Radyo) - Fran

sız gazeteleri Fransanın ar· 
sıulusal durumunu tetkik 
ederek diyorlar ki: Ya Fran
sa İngiltere ile kanlı biçaklı 
olacak yahud İtalya ile dar
gınlaşacaktır. 

Alman tehlikesi karşısında 
bu iki kuvvetten birini ter
cih etmek mecburiyeti var
dır ki bu da Fransa için 
feci bir durumdur. 

• 
imzasını 

Atmaktan 
Çekinen 

- Baştarafı 1 incide -
sıkıntı çektikten sonra işim 
düzeldi. Bugün benim gibi 
hareket eden diğer arkadaş
ların da işleri düzelmiş vezi
yattedir. 

Böyle bir işte benim onun 
menfaatı mevzuu bahs de
kildir. Belediyenin bu kara
rında bütün memleketin fay
dası mevzuu bahstır. Bele
diyeler umumun ·menfaatini 
birkaç kişinin menfaatine 
feda edemez. Kamyonların 
gece gündüz::taşıdıkları yol
cular yine gelip gitmekte
dirler. Mesela, Aydından 
pastırma almak için geliyo
rum. Ben otobüse beni her 
halde Kemeraltındaki pas
tırmacı dükkanına götürmesi 
duğru mudur ? 

Bundan 15 sene evvel oto
mobil yokken, şimendiferlerin 
ğetirdiği yolcular Kemer ve 
Ponta istasyonuna inmıyorlar 
mı idi? Bu vatanda~lar İzmire 
gelip alış veriş etmezler mi 
idi? 

Bilmem hangi hanın kah
vecisi eskiden 500-600 kah
ve sattığı halde şimdi 200 
kahve satıyormuş, bilmem 
hangi handa hangi tamirci 
15-20 işçi çalıştırırken şimdi 
bir kişi çalıştırıyormuş. 

Belediye reisi ve belediye 
meclisi otomobilleri kemeraltı 
civarından kaldırmakla Bulga
ristanın Sofya şehrine nak
letmedi!.. Hiç olmaz~a keme
raltı caddesinde rahat rahat 
gidib geliyoruz bu vaziyete 
binkere şükretmeliyiz! Bunun 
daha fenası var. Mesela: Be
lediye reisi kızıbta bu sefer 
otomobiller Halka pınarda, 
Kızılçulluda, Soğukkuyuda 
duracak dese ne yaparız .. 
Tabii hiç! .. Onun için bugün
kü halimize şükretmeliyiz .. 

Gelelim hanların kirasına ... 
Bilmem hangi han senede 
1 O bin lira getirirken bu 
gün 2 lira getıriyormuş. Bü
tün bu iddialara karşı ben 
de diyorum ki.. O hanlar 
işte şimdi, bu gün hakiki 
kıymetini buldu. Şimdiye 
kadar halktan haksız yere 
aldıkları .binlerce lirayı iade 
etmelidirler ... 

Maşallah, Belediye reisimiz; 
Kanunusani kararından dö
nüp te otobüsler tekrar eski 

hanlara gidecek derss, işte 
o zaman mvhvolduğumuzun 
resmidir vallahi ... 

Çünkü tuttuğumuz dük
kanlarla bir iki senelik koc
t urat yaptık. Memleket men· 
faati üç beş kişinin menfaati 
için feda!edilemez .. Bu karar 
çıkalı beş ay oldu. Basma-
hane ve civari buluvarlar 
çok!terakki etti. Üç beş sene 
sonra buraları tanınmaz hale 
gelecektir. Yaşasın Belediye 
reisi Behçet Salih beyimiz ... 
Çok hürmetler .. ,, İmzamı at
madığım için beni mazur 
görünüz. 

• 
Imuaratorlu-
2un ilk ı?ÜDÜ 

101 1~opla karşılandı 
Belgrad - :Roma impa· 

ratorluğunun ilk günü Mayı
sın onuncu güııu saat 10 da 
yüz bir pare topla İtalyanın 
her tarafında ilan edildi ve 
askeri geçidler yapıldı. 

Rus Sovyet 
· de Konsoloshanesıo tf. 

Dün akşam Rus Soti~ 
General konsolosu 1f11, 
yoldaş Moskovada çok~ 
bir vazifeye tayin . e "" 
münasebetiyle izmırd,. 
disi çok seven ve keıı ~ 
çok sevdiği arkadaşları°' 
veda ziyafeti:verıııiştir· ~ 

Ziyafette Ticaret. . '"J.. 
reisi, oda genel k~tıb~ 
bankalar direktölerı, 'f ,e ~ 
erkanı, senayi miidii;,,.: 

gazeteciler hazir buluıılll _. 
dır. Bu samimi toP~~ ~ 
saatlarca bir kardır .t 

· ·od' »: arkad şlık havası ıçı ,..- ~ 
rüşülmüş ve unudul 
gece yaşanmıştır. ,,,,,. 

General Konsolo• fa'JJ. 
hazır bulunanlar tar•~ 
can ve yürekten ,, ~ı~ı 

11 
, 

ve onun öz yüregııı ','a! 
ğan veda nutkunda eı 
demiştir ki : ~ 

"Çok değerli ve 
dostlarım; jl" ~ 

Hükümetimden aid• bit / 
emirde diğer mes'u~ İl. 
zifeye tayin edildiğılll b'~r 
rilmekte olduğundall• dit ~ 
mın dört senesini ıı• ~ 
misafirperverlik haV191 ~ 
da geçirmiş olduğulllb~ 
İzmirinizden yakında lı;J 
tün ayrılarak Mo• 
hareket edeceğim· 

Değerli dostlarıııs; ~ 
Ar anızda son d~f~fad' ( 

duğum bu andan ısö 
ederek herbıriniıiıı ıCI 
samimiyetle sıkar, Y~~se 
yük işlerinizde bepı~ 
iyi muvaffakiyetler i 
ederim. Ve sizleri b '

1 birçok defalar dab• lı 
leceğimi ümid edere 
rinize veda etmiyor, 
görüşelim diyorum• 

Yaşasın Türkiye ~ 
riyeti.. Ve onun b>'8Y 
Kama} Atatürk... bd 
Trentiyef yoldaşın 

ve beliğ nut1'una B•Y ff 
R.. t" ı· • tbuatı uş u zmır ma 
Aşki Naili Milli ~ 
namına çok sıcak d .. 1 

ıarı,.. 
arkadaşlık duygu lı 

landıran birer nut~I ~· • • Jı CP' 
yerek bütün Izaur b• 
neral konsolosu 
besledikleri sevgi ,,,
tam minisiyle terce 

dular. , 
S . d•' Halkın esı, Ti •• 

layik olduğu ıne"kiJ. 
bütün sevgi ve •• ,,_ 
vermektan zevk d.oY,, ~ 
tiyef yodlaşa ye~ıetl'' 
de de muvaffak•Y 

___.,..-"' 

itaıyıı j 
' ,,ıı 1\lmanya ya t 

Bulunıı}'~d~ 
·ocı 

-Baştarafı 1 1 
1.i 

. d• .... 
bazı devletler• . kd11d• 
rek bu cemiyet• ;> 
niyetindedir. t.tj\rJl!t.11 
İT ALYA ALrvı ı..ıJr 

V AİDLERDE atJ o)/ 
Berlin 14 (~•~çisİ , 

yanın buradak• ııa• 
Alman dış bak•~1~f • ta... · ederek Habeşıs bil 
ilhakını resmen ·ıb•JıJ , 
Almanyaya bu 

1 
1id 

ederse AvrupaY• ed 
İtalya da yardılll 
bildirmiştir. J (İ 

·~ e '_J 
Fuvar 1

') şe~'°' 
Şarbay dokl?riaıf'tı" 

dün fuvar işler• 
tiş etmiştir. ~ 
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