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\ Italyadan Korkmamalı İmiş!.. Ege salınesin- j 
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Kral Emanuel imparator e s::er:ı0• ı ~" .. unya sülhu 
~ ıunle d trııp r e gazetelerde 
btba,; llıeselesinden sık sık 
~I ıyor. tacını ne zaman giyecek? 

-- OOO•OO ----- - --------

llıttk~'?Yada Hitler iktidar 
~tia~n~ geldikten ve Nazi 
~llta ~ kuvvetlendirdikten 
gYiik b·"usturyada Nazilik 

tltj, Okır sür'atla inkişaf 
~ıtıa111 :dar ki Dolf üs ün 

Mareşal Badoglionun Romaya gelmesi bav 
Musolini ile istişare içindir 

1~tida 11 anberi Avusturyada 
~'k~~ lnevkiine gelen bütün 

İTAL YADAN KORKMA- buhranlar bitaraf olunciya Adis-Ababa 21 (Radyo) -
MALI iMİŞ kadar onu müşaveresi daire- İtalya hükuaıeti Habeş top-

~ti ttle A d k' ._ trcT.. vusturya a ı 
Londra 21 (Radyo) - İtal- sinde tutac ktır. rağında tedavül eden Habeş 

ya fngiltere ile anlaşmağa iT AL YANLAR YENİ PARA pa alarmı toplıyarak yeni bir 
"ittde 

1 ıge büyük mücade
Oid .. ı bulunmagv a mecbur 

karar vermiştir. Bu münase- KESECEK para kesmeği düşünüyorlar. .... ,, 
s 

~İt :okYÜıden Avusturyada 
t,~t bük~nh hadiseler oldu. 
~t'tııtu tun bunlara rağmen 
te«ikç:~ada Hitlercilik gün 
~...... ılerlemekte ve Avus
• : 1 llııı 
~ lbGa •.Almanya ya ilhakı 
lltkJtn aıd bir an ve zaman 
~ /\ llıektedir. Hatta bu
~t, liıi•turyadaki Hitlerci
~ it er ordularının ansı
tt.. tne cnrd'kl · 'b' b' i.."" /\ •· ı erı gı ı, ır 

"lilli 9\ııturyaya da girme-
~fcttcligece gündüz bekle· 
~· rler 

d •tlerc·ı·ıc. 
t1a kak 1 A•usturyada ne· 

>•d,ll /\ leşnıedi ve Avustur
~? lınanyaya Hbak edil
bo!fG Mütevffa başvekil 
te ı: ~e taraftarları Fransa 
~""•t giltcreye dayanarak 
~•fa~ llryanın iıtiklalini mu-
,,/• ve memleketlerinin 

...... ~•Ya ilhakına mani 
~ 4 üncüde -

betle Libyadeki beyaz tabur
larını da geri almıştır. 

İtalyanların nazariyesine 
göre İtalya alacağını aldığı 
Afrika arazisinde genişle
meğe niyyeti yokkur. 
KRAL AMANUELİN IMP A

RA TOR TACI 
Paris 21 (Radyo) - Enti

ransijan gazetesi İtalyan 
esas teşkilat kanununun de-
ğişeceği ve kral Amanuelin 
Habeş imparatoru tacmı bu 
kanunun merasimi ile bera
ber giyeceğini yazıyor. 

BADA VLIO ROMA YA 
GEL Dl 

Belgrad 21 (Radyo) ~Ma· 
raşal Badavlionun Romaya 
döıımesi sıhhi sebeblerden 
dolayı olduğu bildiriliyorsa 
da esasen Badavlionun Ro
·maya gelmesi bay Mussolini 
ile istişare içindir. Mussolini 
kendisini çağırdı ve siyasi 

~ILo 
~ÖŞESI: 

~LK ARASINDA ••. ! 
Muharriri: Şark Filozofu HİDAYET KEŞFİ 

~ -14-

c Pire hücumu 
il" . trek t 
'\\ttıy k ltııirde ve gerek rençberin birinci ve ikinci 
d~ll tik· •da ahali hep pire- ipotekcisi bağını haczetmiş 
j)ıte il •Yet ediyorlar. Bu kılıklı yazılardan başka mat-
~tpj111~den bu kadar çok? buatta nafi bir yazı yok 1. 
ili.. 11 bil' . k' . f B . l 1 ı-k d .. ~· k d' ırız ı pıre are- u ış er e a a a ar mues· 
•ıJ· e 1ııı'n k- ~ · h 1 · · d H b · b '!!~: , opegın aşre- sese erımız e a eşın aşı· 

o,. na felaket yerden değil ha-
~llh ~~tıe Yağmurlar fazla ol vadan geldi diye her şeyden 
~, b~ll tarla fareleri dağ· evvel hava mahlukatının ve 
)et tlt Ucunı ettiler, çünkü bilhassa sineklerin ortadan 
~~dta .. •nda.ki yuvalarını sular kaldırılması için sinek kapa-
~t y Bıttabi açl kaldılar, nı düşünmekle meşğul! ... 
d l'lc., •11ıaçlarında bulunan Ötedenberi İzmir şehrine 
•ball e~ tehirlere saldırdılar, yılan, akrep giremez, buna 

l'ıtıd~ Van aralarında ba· da sebep üç tarafının su ile 
r·l'dı~' etrafa bu haşereleri muhat bulunmasıdır. 
d~ttt/' ~Undan dolay! mem Fakat son seylabdan son-
''-beti Pıre çoğaldı. Uç ay- ra Kemer çayı bir çok yer-

'diler ~kkalarla kanımızı leri yıkarak mecrası içine 
' y ıçbir kimse çıkıpta: aldığından taştan taşa atlı-

~te b ahu.. Bu pireye bir yarak geçebılen farelerin 
L_ "1i~e ~lan yok mu? Veba şehri istila etmesi yüı ünden 
;:-. bo~ı vardır. Fukara bal- bu sene pire pek ziyade 

0 
1~ Çıkıaııarı, bilekleri kıza- çoğalmıştır. 
~ di) •rnıışa döndü. Pire Himmetin, gayretlu ve 
~~-t) t d~kkanlarda satılan kudretlii biri çıksa da Gazi-
~' k~ çıçeği ve naftalin emire kadar imtidad eden 
"-? 1:) ' etrniyor. Ne yapa· Kemer çayının mecrasını te-
"t.._ tllltdi ve yazmadı!. mizletiverse memlekette pre-s. ~Ilı falan yerde şöyle den eser kalmaz, kalmaz 
~ •lan ihtilastan altı amma... A:nması var ? ! 
l~t :;.•hkiimiyete, falan Şark Filozofu 

laa d&tmüı, falan HIDA YET KEŞFi 

• • • 
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ANKETE DEVAM EDiYORUZ 

"Alınan karar çok yerindedir. 
İzmiri bu halde bırakamazdık!" 
«Şiındi basmahane ve civarı kaynaşıyor. Her

kesin gözünden neşe taşıyor!)) 
Otobüs ve kamyonlar hak- ı Umumi menfaat ve sela-

kındaki anketinize verilen met nazarı itibara alınmadan 
cevapları okudukca hayret sırf şahsi menfaatlarla yazı-

etmeıfıek imkanı yoktur. lan yazılar mefkure nokta-
Bir kere bu bahislerde sından sıfır derecesinde bir 

şahsi menfaat uğrına kelime karaktere bağlı fikirlerin bi· 
oyunlarile ne çirkin safhalar rer mahsulüdür. Verilen ka-
arzettiğini gör.mekle memle· rarl~ r çok yerindedi. 
ket • namına müteessif v.e lzmirin en mutena yeriin· 
müteessirim, daha düne ka- den sayılan Basmane ve ci· 
dar ağlaşanlar bugün otobüs varı harabezarlıktan nasıl ve 
ve kamyonların hana tekrar ne zaman kurtulacaktır? 
alındığı takdirde ( 15000 ) (Nüfusu çoğaldıkça ve para 
lira vermeği taahhüt ettiğini kazandıkça evini genişleten 
beyan etmesi hayretle kar- ve süsleyen, cepleri dolu ola-
şılanmıştır. rak hareket eden bir kimse 

Menfaat ve selameti umu· m~mleketi cennete çevirir.) 
miye ile beraber güzel iz- Kabilinden çocuk oyuncağı 
mirimizin daha yüz sene imar ve kelime oyurılarile işi mu-
görmesinde, harabezar bir galataya boğınak şarlatan-
yeri andırsın, yalnız, ve yal- lıktan başka bir şey değildir. 
nız onların menfaatlerine Ceplerinizin dolu ve taş-
dokunulmasınl .. Sonu 4 üncüde -

ı i 

AJmanyada sadece otomobillerin geçmesine mahsus baştan 
başa asfalt bir cadde yapılmıştır. Resmimiz bu caddeyi gös· 
teriyor. Darası İzmirin başına ... 

Aşağıda. Avrupa memleketlerinin çoğunda işliyen elekti
rikli trenlerin en modern tiplerinden biri. Bu tren 2401 
kilometreyi 17 dakikada almaktadır. 

o 
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Meşhur manyetizmacı bay 
TEVFİK ÖZCAN 

Yarın ki Cumartesi günü 
akşamı f smetpaşa bulvarında 
Hakkı Güldürücü idaresinde 
fevkalade bir müsamere ve
rilecek ve bütün lzmirde ki 
tiyatro sanatkarları bu mü
samereye iştirak edecektir. 
Ayrıca Hindistandan gelen 
bu meyanda vücuduna atılan 
kurşunıarın leblebi daneıi 
gibı elile tutmak kudretini 

- Sonu 4 üncüde -

Milyoner kadın 
nasıl öldürüldü 

Geçenlerde Loudrada ga· 
rib bir cinayet olmuştur. 

Londranın en büyük otel
lerinde Amerika milyonerle· 
rinden 40 yaşınde güzel bir 
kadın Qtelde biçakla öldti· 
rülmuş bir halde bulun· 
muştur 

~ Sonu 4 üncüde 

Siyah 
Matahari 
Habeşistanda Neler 

Yaptı? 
Eski imparator Y ua 

ltalyaya bazı vaidlerde 
bulunmuş muydu ? 

Bu çok merakh yazıyı 
yarın bekleyiniz. 

-· h 'z 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----- 0000 

Maliye işleri düzeltilecektir 
Kanunun ruh ve fie lsef esine vakıf pek çok tahsil 
n1ennırJarı11ıız da bulunduğunu itiraf etmeliyiz 

IDf.111 nkaradan verilen haberlere göre yeni bir kazanç 
lill:!Jill vergisi kanunu hazırlanmıştır. Bu kanunda seyyar 

esnafın ve amelenin verdikleri kazanç vergisi miktarı sey-
yar satıcıların ruhsat tezkeresi harcı indirilmektedir. 

Bu haberi biiyük bir sevinçle okuduk. Bu layıhanın biran 
evvel kanun haline gelmesini temenni ederiz. Meclisteki 
münakaşalar neticesinde vergi işlerimizde ki prüzlü nokta
lar meydana çıkmıştır. "Yeni maliye kanunlarının mükellefin 
vaziyetini daha yakından tetkik ederek, mükellefe elden 
kolaylıkları tatbik ederek ve karne usulü ihdas ederek· 
hazırlanacağını sevinçle haber aldık. 

Mali kanunları tatbik etmek ve kanunun mükellefe tah· 
mil ettiği vergiyi almakla mükellef olan vergi ve tahsil me
murlarımızın çok defalar büyük hüsnü niyetler göstermele
rine rağmen, eski kanunun şefkat ve müsamehaya pek çok 
uygun olmıyan maddeleri yüzünden mükellef nazarında hak
sız olarak fena bir intiba bırakmaktadırlar. 

Halbuki çok defa mükellefler tahsil memurlarının kanun 
icabı olarak amirlerinden aldıkları emirleri tatbik meçburi
yetinde kalan bir icra ve tahsil vasıtası olmaktan baıka bir 
iş yapmadıklaı mı takdir edemiyecek derecede hissiyata 
kapılırlar. Bununla beraber teselim ve itiraf etmeliyiz ki. 
Vaıifesinin müşkilat ve mesuliyetine rağmen mükelleflere bır 
kardaş, bir arkadaş şefkat ve mülayımeti ile muamele ya· 
pan, kanunun ruh ve felsefesine vakıf insaf sahibi pek çok 
tebsil şef ve memurlarımız vardır. Esasen bu karne uıuli 
ihdas edilir edimez birçok sui tefehhümler ortadan kalka
caktır. 

Muhakkak olan birşey varsa hükumetimiz; halkımızın 
dileklerini dikkat nazarına alarak maliye memurlarımızla 
mükellefler arasında hazan tahaddüs eden anlaşılmamazlığı 
ortadan kaldıracak yeni kanunlar yapmağa, yeni usuller 
ihdasına karar vermiş olmasıdır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
.. , . ... ,,. . . - . 
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NEGÜS HAYFAYA CIKARKEN... 1 
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Nasıl Karşılandı? Beraberinde 
Kimler Vardı? 

----+• .. 
Kaç bin kilo bağajı çıktı? Ne miktar altın 

getirdi? Habeş marşı çalınıyor 

iskeletle 
Kuyusıı 

Yazan: MARSEL ALLEN 
Şark usulü divana yarı çıolak yaslanmış bu 

genç ve güzel kadın kin1di ? 
Yugoslavya gazetelerinin bağırdı. Meğerse bağajı bö· 

bazıları Negüsün Hayfaya ceklerden muliafaza için l Fosfor, ateş ve alevden bir ha yal et peyd~ 0 

Bir eli ile tabancasını vü- şeytan veya insan bıt · Bay direktörün garsoniye- feda olunurdu. 
sinde bukadar gizli hareket Genç kadm düşünceli gö-

ne suretle çıktığına dair bir biberlemişlerdi. 

etmeside nazarı dikkatimi rünüyordu. Ve bay direktöre: 
mektub neşrediyorlar. Alaka Genç ve yalmayak bir 

celbetti. Bunun için garsoni- - Doktor bende bin lira · 
uyandıran bu mektubu biz Habeş elinde yeşil bir san-
de aynen terceme ediyorlar: dık tutuyor ve onu gozu 

yeye gelen kadın veya kızın daha istiyor. Bu parayı da 
şöyle kadın veya kız olma- vekme meçburiyetindeyim. 

Cuma sabahı bütün göz- gibi muhafaza ediyordu. Ki 
ler Hayfa Jimanına çevril- bu sandığın mücevheratla 

dığına hükmettim, hatta, Çünkü sükut etmesi elzemdir 
bundan başka manalarda dedi. 

mişti. Her tarafta .İngiliz dolu olduğu şüphesizdi. 

çıkarmadım değil 1 Ne ise.. Bay direktörün verdiği 
nöbetçileri geziniyordu. Beş 33 Sandık altın, Jmparato-
on hamal Habeş imparatoru- run hususi kasası Ingiliz ge-

ikinci sefer bu merakımı cevabı gene anlıyamadım. 
halle karar verdim. Tuhaf şey.. Bizim direktor 

nun bağajım nakil için emre micileri tarafından gemiden 
hazır bulunuyorlardı. çıkarılarak iskeleye bırakıldı. 

" Ayni surette ikinci ran- burada sanki burnundan 
devü günü için hazırlık em- konuşuyordu! 
rini aldığım vakit, mutbakta Bir müddet sustular. Her 
misafirlerin salona geçmele- ikisi de düşünüyorlardı. 
rini bekledim. Misafirlerin Birden: 
birisi bir kadın diğeri de, - Senin hatırın için her 
bizim bay direktör akıllı uslu, şeyi fedaya hazırım, lsviçre-
ciddi ve namuslu zat olacakti. ye gidelim, orada rahatca ve 
Bunlar dıvarlannda en açık beraber yaşarız 1 ,, Dedi. 
resimler, taploJar bulunan Bu gördüğüm manzara, bu 
odaya kapandıktan sonra duyduğum bir kaç cümle, 
ben, mevkiimi tehlikeye koy- bana vaziyeti izah etti: Bizim 
dukça, benim için büyük ve bay direktör bu genç ve 
kıymetli olan maaşımdan güzel kadının çılğın ve ihti-
ulabileceğime bakmıyarak yar aşıkı idi ! 
-yavaşça- çıkbm, hiç bir ses Şimdi güzellik önünde 
çıkarmamağa . gayret ederek "feci ve gülünç,, bir temsil 
salona yaklaştım. Kulağıma oynanıyor demekti. 
mırıltı şeklinde konuşmalar Fakat .. bu kadın, bu gü-
aksetti. zel ve genç kadın kimdi?. 

Salonun elektrikleri yanm Evli mi id?. bakir mı? 
yanmıştı. ( Arkası var ) 

Kapıya kulağımı koydu
ğum zaman ince bir kadın 
sesinin: 

- Bana hazırladığınız bu 
fırsatı da kaçmrsam, aile 
yuvam mahvolacakt1r.,, dedi
ğini duydum. 

Bay direktör.birşeyler söy
ledi, fakat çok hafıf söyle
diğinden biç birşey anbya-
madım. · 

Bu arahk, kapınm eşıgıne 
yakın bir yerden bir yerden 
salona ışık geldiğini gördüm. 
Eğildim, oldukca geniş bir 
aralı\c vardı. Ve içerisi gü· 
zeJce görülebiliyordu. 

içeride süslü ve şark usu
lü bir divan üzerine genç, 
çok güzel ve gecelik halile 
biri uzanmıştı 

Sedirin yanında da bizim 
bay direktör tıpkı kuzuyu 
yakalamış yemeğe hazır ih
tiyar bir kurdu andırıyordu. 

Doirusu ... Bizim akıllı us· 
lu, ciddi ve namuslu bay 
direktöre hak verdim. Bu 
kadın karşısında sade akıl 
ve namuş değil, can bile 

Avusturya 
Gönüllü polisleri saldı 

Belgrad 21 (Ödyo) -Avus
turya hükumeti askerleşme 

kanununu ilan ettiği için ar
tık vücuduna lüzum görme
diği gönüllü polisler teşkili
tine nihayet vermiş ve bu 
teşkilata salmışbr. Avustur
yalılar bunu istiklaliyet ilanı
nın ilk muvaffakiyeti olarak 
saymektadırlar. 

Avusturyada 
Ştaremberg i\ieselesi 

Kapanmıyor 
Viyana - Prens Ştarem

ber'ın kabineden istifaye 
davet edildiği halde nazırbk 
sandalyesini feda edememek 
yüzünden başvekil Şuşniğ'in 
kabinenin istifasmı vermek 
suretile Prensi atabildiğin

den bahsede Viyananın sol 
taraf · gazeteleri bugünkü 
diktatörlük idaresinin yaşa
yamıyaeağını da iddia edili-
yor. 

Hamallarda adamlık elbi-
selerini geymişler ve saçla
rını taramışlardı. Hükümet 
bir baryer yapmıştı ki gaze
teciler, fotoğrafçılar ve saire 
ancak bunun dışında dura
bilmişlerdi. 

lngilterenin en güzel va
purlarından olan Enterpvayz 
saat 9 da limana girmişti. 

Tuhafı şu ki o esnada gali
biyet şenlikleri yapmakta 
olan ltalyan vapurlarından 
biri de limanda donanmış bir 
halde bulunuyordu. 
Vapurda birkaç Habeşli görü 
lüyordu. Vapur demir atınca 
onlar da saklandılar. Avrupa 
usulü kiyinmiş, elinde 4-5 
yaşlarında bir çocuk tutan 
genç bir kadın telişlı bir 
surette etrafı tecessüs edi
yordu. Bu kadın meğer Ne-

güsün torununun mürebbiyesi 
imiş. 

Vapurdan ilk önce tema-
men müsellah bir asker çıkb. 
Onun yanına daha 12 Kudüs 
askeri sualandı. Bunlar im
paratoru hamil olan vapuru 
selamlayorlardı. 

ilk önce Negüsün eşyası 
çıkarıldı. Türlü renk ve bü
yüklükte birçok bavuUar, 
büyük küçük pek çok san
dıklar, çantalar, çuvalın bi
rinden bir gaz ocağı yere 
düştü. Bir tahta sandığı!1 
içinde mutbah takımları gö
rünüyordu. Diğer bir sandık 
da madeni para ile dolu idi. 
Büyüklü küçüklü pek çok 
kilimler ve türlü renkten 
yorganlar vardı. Çuvalların 
pirinç, nohud ve emsali yiye 
cek şeyler mevcuddu. 

Gümrük memuru olan bir 
Aarab bağajlara sokularak 
birini yokladı, gazeteciler
den biri de yokladığının ne 
olduğunu sorunca Arab ak
sırarak: Biber biber, diye 

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

jGözüMüZE ÇARPAN YAZILARI 
........................................ 0. ................................. .. 

Bulgarlar 
Balkan Paktına niçin 

Girmediler ? 
r:1 al~anların ta göbe-
1.:.1 ğinde bulunduğu hal-

de Bulgaristan neden Bal
kan paktına girmemekte İs· 
rar etmiştir? Eski Bulgar 
hariciye nazırı Bürov bu su
ale cevap veriyor. Gösterdi
ği sebepler şu: 

Bulgaristan mevcut mua· 
hedelerle bir takım haksızhk
lara uğramıştır. Hudutları

nın tasliihini ister. Dedea
ğaçtan Akdenize inmek ar
aaıundadır. Hal baki balkan 

ı Paktı Bulgaristanın bu arzu- : ğimize göre Balkan devlet-
Jarına tahakkukuna ebediyen leri sulh sükün içinde 3ul-
sed çekecektir. Fazla olarak garistanın bu dileklerini tet-
Balkan Paktını meıcfaatleri kike hazırdır. Diğer Balkan 
ve coğrafi vaziyetleri birbi- devletlerini.n. endişesi Bulga-
rine uygun olmıyan devlet- bu emellerını cebren ve as-
ler arasmda akdedilmiştir. ke~i v~sıtal~r~a t~~ine te~e~-
Binaenaleyh beynelmilel bir bus cın?,e~!nı gostermes.ıdır. 
h Ad' kt - d Bunun onune geçmek ıste-

a ıse çı ıgı zaman an . b'•d' 
k dT-· d d _ 1 _ mek ıse gayet ta ıı ır. 

en 1 _ıgm en agı maga Bulgar komşumuz, Balkan 
mahkum~ur: Paktına girmek arzusunu 

Bu ıddıa komşumuzun göstermek şartiyle, bu di-
hns ve arzularını açıkça or- teklerinin halli teklifi ile or-
taya koyduğu için dikkati taya çıksa, umarız kı bir 
çekmeğe layiktir. Balkan hal çaresi bulunur, ve bu 
Paktına girebilmesi ıçın o- suretle Balkanların en mühim 
nunu evveli kendisince hak- meselelerinden biri de kat'i 
!UZ telakki ettiği noktaların halledilmiş bulunur. 
temiri lazımdır. Bizim bildi- (Son Posta) 

Bütün bağa jın ağırlığı on 
bin kilo idi. Sandık ve ba-
vulların ardı arası bitmiyor
du. Bağazlar doğruca trene 
götürülüyorlardı. Negüsün 
generalleri öteye beriye sal
dmyor ve emirler veriyor
lardı. 

Bir anda bütün Nazırlar 
Negüse ve imparatoriçeye 
döndüler. Arkalarınd~ iki 
ihtiyar duruyordu. 

Necaşi beyazlar kiymişti. 
Bu ise. Negüsün siyah saka
lını daha ziyade göze çarpı
yordu. Selase hiç bir nişan 
yahut madalya taşımıyordu. 
O, asabi bir tavurla sakin 
görünmek istiyordu. Birden
bire karı, koca vapurun ka
marasına girdiler, bu esnada 
bir bölük asker önlerinde 
muzika olduğu halde Habeş 
marşını çalıyordu. İmparato
riça bu kere beyazlar, kız- ·, 
]arı da penbeJGr kiymiş ol
dukları halde vapurdan• çık
blar. Mayetleri kadınlardan 

biri ise baştan aşağı siyaklara 
bürünmüştü. 

imparatoriçenin berabe
rinde bir kaç general ve 
bir de papas vardı. Bu t!S

nada vapurdaki lngiliz mu
sikisi de bu esnada Habeş 
marşı çalmağa başladı, bütün 
askerler vaziyet aldılar, çün
kü Krallar Kralı, Allahın 

vekili, din hamisi, Yuda 
kavmunun gazisi Haile Sela
siye göründü, arkasında oğul
ları ve maiyeti de vardı. 
Bunlardan biri ufak bir be
yaz köpeğide çekiyordu. is
kelede resmi memurlar tara
fından karşılandı. Bu memur
lar imparatorun huzurunda 
yerlere kadar eğildiler. 

N egüs bunlara el uzattı fa. 
kat hiç bir şey söylemedi. 
Bu esnada köpekcik de hav-

layıp duruyordu. Nihayet 
imparator trene bindi. Mu
zika gene Habeş marşını 
çalmağa başladı. Bu tren de 
Kudüse doğru yol aMı. 

Almanya 
Payitahtında feci 

bir gece 
Almanyanın payitahtı olan 

Berlin şehrinde Georgenkirh 
sokağında yüzlece amelenin 
oturduğu büyük apartmanın 
çatasında bir infilak olmuş, 
apartman halkı gece yarısı 
ne oldukların şaşırmış, alt 
katta oturanlar canlarmı ko
lay kurtarmış, fakat üst kat
tekiler kendilerini pençere
lerden atmıya mecbur olmuş 
bu büyük yangın neticeside 
on iki kişi ölü ve yüz kadar 
yar.ılı toplanmıştır. 

cudu altında tutmakta ve cudiyet vardı. BuoUO 
yarı kapalı gözlerile de etra- her ihtimala karşı btJI' 
fı dikkatla tetkik ediyordu. lunmak lazım geliyor· 

Buraya gelecek olanın, 1 Acaba... Bu bay~Jet e 
çeşme altında bir cesed mev· rine ateş etse, bır 0 

cudiyetini göreceklerine şüb- hasal olabilir miydi? 
he yoktu. Fakat ilk anda Fakat bu sırada b~f 
tabancası ile vaziyete hakim elindeki boş şarab şı 
olacağma emin idi. yere attı. Şişe yere dii 
Çeşmeden akmakta olan parça parça oldu. a 

soğuk su, çıplak vücudunu Bu sırada hayalet b 
0 

dondormakta idi. Fakat va- meğe başladı. Büyüdiiı b 
ziyete vakıf ve hakim olmak dü ve hatta kocaıo•0 

için her şeye tahammül edi· sey oldu. 
yordu. Lüsyen: ~ 

Gürültüler yaklaşmakta idi. _ Acaba ateş etseıll 
Ve yaklaştıkca da bunların Diye düşünüyordu. f d• 
ayak sesleri olduğu anlaşı- dan adam, bir 111nddel 
hyordu, ve aşağmdan yukarı şunur gibi yerinde 1' 
geliyordu! k . · 0 11111 • sonra yapaca ışı , 

Yerden, gördüğü bir şey, bir insan gibi bir aş•I'~ 
damarlarındaki katı, soğuk yukan, tembel adııo111 su ve soğuk mermerden fazla mahzende gezinmeğe b8 
dondurdu. Bir kapı veya ka- çe 
pak açıldığmı duymamış ve Bir müddet sonra, d -
görmemişti. Fakat yerden nin olduğu duvara d o 

yörüdü. Lüsyen burjl • -
foıforlu, ateş ve alev gibi ve · deC 
bir insan şeklini andıran bir gizli bir ıyerden gı 1 

sandı, fakat hayalet .., 
şey peyda olu. Evet, insan yo~ geri döndü, aşağı, . 
şeklinde ateş, alev ve fos- tt 
for 1 dolaşmağa devam [e 

1
' f,lı' 

t Bu hal, beş dakik•ı 
lk anda fosforlu bir kürre b • 

Lüsyen için tam e,. 
görünmüştü. Az sonra bu 
kürrede bir baş, pek az sonra 
omuzlar, vücud, bacak ve 
kollar peyda olmuştu ! 

Lüsyen kendi kendine 
düşündü; bu hayalet nere
den çıktı? Neden böyle ka
ranlıklar içinde parlıyordu? 
diye düşündü. 

Karşısındaki hakikaten 
bir insan mı idi? Yoksa Cin, 
Peri, Şeytan mı?. 

Eğer su altında olmasa, 
Lüsyen korkudan ya bayı
lacak, yahudda delirecekti. 
Soğuk su, onun hayatını 

ağlamaktan muhafaza 'ede
biliyordu. 

Lüsyen bu aralık şişelerin 
birbirine çarpmasından do
ğan bir ses de daydu. Ha
yaletin eli, raflardaki şarap 
şişelerinden birisini tutmuş 
idi. Biraz sonra da, şarabın 
içilmesinden doğan sesı 
duydu. 

Hayalet şarap içiyordu. 

*** 

sürdü. ,,ııet 

Lüsyen artık kati ~· 
lüzumuna karar verdı. ) 

(Arka•• •" 

Bul2arİst:Oci'b., 
- ı Siyasal suçlular~ 

af daha ·~ 
Sofya - Kral BoritİO ~til' 

günü dönümü münase~ dj• 
evvelki gün Safya bar 

1
.,;t· 

t'.,i ı 
vanının mahkum et ıg afaO' 
}erden 22 kişi Kral tar 1,,.ıs 
dan affedilmiştir. ~:yl•~ 
arasında ihtiyat 11ıırf d~ 
Kolef ve Kalendar0 ._:dl' 

·ııı,... 
vardır. Ancak bu 1 ııor'' 
idam cezaları müebbet etil' 
ğe tebdil edilmek sur 
iktifa edilmiştir. ,,,,,,,,, 

---'flıllilııılll--~ 

Tali ·si t•f' 
Bir Sovyet tayyareci ~~ 

yareden atlarken par ı.Jr 
ta~ · 

tayyarenin kanadına ~ 
Lüsyen şimdi: yor, yırtılıyor... TaYY .,r 
Acaba hakikaten delirdim bir kaya parçası gibi 'e"-

nıi? Yoksu... Hayaletlere, düşerken, paraşütle İll~def 
cadılara hakikaten inanmak olan bir arkadaşına te 
mı lazım? Diye düşündü. ediyor, ona sarılıyor ... ~ 

Hayır; bu zamanda haya- Fakat bir paraşüt ık• ~,t 
d 1 d k v k '"f • d - 'I sere L:i let, ca ı peri, cin o amaz ı. çe mege a ı egı · P"' 

Karşısındaki her halde bir paraşütle inenin ye~ek ol'b 
insan olacaktı. Fakat bu paraşütü var. İkisi bır ,,,, 
adam nasıl bir insandı. Ne o paraşütü açıyorlar "e ~ 

b 1 f f ] 1• . - -u"' için öy e os or ve a ev sa ım yere ınmege -
neşrediyordu.? oluyorlar. . tel·" 

= =N=e=o=lu:::;:r=::sa=;;:;o;;.1-::s;;;u;;::n_, =ön=u=n=d=e-====-T-a-=li=d-iy.-e ~ 
İzmir Vilayeti Baytar 
Direlctörlüiünden :1 .. ıs~ 
Torbalı Aygır Deposundaki Aygırlar için 13000 ıla i1' 

kilo yulaf ve 14000 ili 15000 kilo arpa açık eksiltOSe 9ıf 
satın alınacaktır. Şeraiti anlamak için her gün lzmir~e • fi 
tar direktorluğuna Torbahda Aygır deposu BaytarJığtO .-· 
eksiltmeye iştirak için de 11 Haziran 936 Perşeınbe de 1.5 
saat 12 ye kadar yulafın muhammen kıymetinin yOı de 1.S 
olan 80 ve arpanın muhammen kıymetinin keza yllı t 1( 
tutarı olan 65 lira depozito paralarıyle birlikte VilaY' 

1 imi Encümenine müracaat edilmesi. 
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~~t*:~*:J:)t:j::~~~~,. "*~*:t~~:i:~~:i::i:ltt:i::i::lc:A:)t~*": ECZACr BAŞI S. FERiT 

El T 1 
~ ı D O K T O R ~: Y AÖSIZ TUVALET KREMi. , l..amra e • )t H A K 1 T >+ n 2573 ,. ~ • ema onay >+ 

İd • . it tC Bakteriyolog ve bulaşık, salğın it ..........:;; aresınde Milli Kütüphane sıneması IJ' t( w 
BUGÜN a .. fC hastalıklar mütehassısı )t 

Yaz Fı•at)erı• .C Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- ıı 
fC da 30 sayıh ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t 

s, .. li~susı 35, Balkon 25, Salon 20 >t ~ akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. >f. 
.. enın h tt ~ Müracaat eden hastalara yapılması lizımgeleo sair fC 

l 
en mu teşem iki büyük filmi birden " » 

/( 

.. tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- "'n ._ le op a tra ~>+ Jara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- » 
f( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )t 2 ~ ,. 

.. Kasda Diva i ~"~~~~~,. 
!·::•~r· ~~~!TA EGGERTH a Hasır saiıd_alya 
ı,30 do •~a Diva: 5,45 de Kleopalra ~ , Tfirk topraklarında yetişen Çav;dar saıından yapılan ve 

asta Dıva, 9,15 de Kleopatra )f. yüzlerce ren ,.ber ve sanarkarımızın yetiştirdiği yerli milli 

.-.,~~~~~ICQIQC::~~~~ -~~~ Türk sanayi mamulitı hasır sandalyalara rağbet etmek mem· 
lJ u + ·~ ~ leketine ve Türk işçisine ve sanatkarına yardım ve hizmet 

iinya etmek demektir. Bunun için pantolon yırtmaz serbest rahat 

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

M. Depo S. Ferit Şifa eczanesi 
nın geceler güneşi lçok da yanaklı ve on seneye garanti hasır sandalyelere rağbet ediniz. 

( Toptan ve perakende satış İsmetpaşa Bulvar Zinet garaj Sayın müşterilerimize : . -

... ip
• karşısmda sandalyacı Muiz. Deoizyolları İşletmesi vapurlarile her hafta Pazartesı gun• 

1 

. . fijS~~~~ ~:~~~~~ leri yapılmak~a olan İzmir • İstabul Sür'at postalarına Halkın 
~ J • y •• M t i göstermekte olduğu rağbet dolayısiyle her hafta Perşembe 

4 
. i zmır Ull eDSUCa 1 ~ günlerinde saat 16 da İzmir limanından hareket etmek ü-

~ Türk A. Sirketinin i zere her türlü Konfürü haiz ikinci bir sür'at postası daha 
~.::: · Halkapınar Kumaş Fabrikasının ~ ilave edilmiş olduğu ilin olunur. (20 - 21. • 25) 

ift ~ ı: ~~iL _&,"})$. 1 S M"'evlsim. dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : ~ ~~A:.oıı~8d8i8l88~k~~9·s1~a3StZSkS~t~l· ~ ··~~u:~~a:.·,.~ ,~n w::;,~m ıe;::::~:·elektrik 1 ag a~arif 1 ~j Y a se Bi~ik~:~· a Si e : 
~ ıea,nd n A z·ıı tıcarethanesınde - ~~ h 1 • ~ ~ ~ ~ :pı • ı er bulunnr. V U d ~ r!1Petro ~faks Fener masa v~ tava~ la~ a arı 

-...~~ı~~~~ıı;ıı:~P;u~ıı;q~~~~ıı;ıııı;ıı~ e cuz ur .., f;.~ Motosiklet bisiklet - gramofon ve plak magazamda 
._.. .. ....,.._ ~iıllkMılı'lıı.1dl1""111bMıılbıu1Uıı.Uiılıı;;;i~ ,,,,_llMllllıMil..._.iilıılllııldllıi:ill s t , 1 • • 

1 
~~ 

A k e• it! a ış yer erı [+J her şeyi taksitle alabilirsiniz. _ t. 
~ ~b ara ır&Sl '!~ ııımu Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 8888·8~~~~8 S83~a3 t. 

tçtcite, Ürınan Çiftliği Fabrikası t!1 ~ Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu 2! Toptan ve perakende satış yerı 
Sa Caddesi No. 5 - 1 (BONBİR) Amerikan Böfe [+J ~~~~~~~~~r~ı~~~ Balcılar caddesi No. 156 ızmir 

ille 't,tt 8. SUPHI IZBUDAK f+j Necib ~' ~ ıra Souk Şarap Çok ucuz cezitli sandoviç rtı: 
'~~ AÇıLOI. KOŞUNUZ C•l 

~s~~-.:ıııı;. ... ~ıı;ıı·~,.;ıı~,;ıı~,...;ı.ıı;ıııı;ı:ıı;q"~:ı;· ıı;ıır+:t 
,__,,,.,.!ı.;iJılh..ııllıiUid•lııiiiıllı~lııi.ı.bı;;rdıı.;ııı·lıiMidlbUdlııidıllııuıdilıMıl b11..ıl il: '.ıl 

J\ydınlılar Okusun 
~-~~'kkaJiy!~ekian1 değil bir hakikat 
A;~kaıt ald ve mısırcılığa ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, 

11il11 
1~: Cia .anrnadan ala- cağıo11. yer: 

Qj fiılıni T~~ k Bulvarı No. 20 Bakkal Hüsnü Tükel Vt! 

t tecriib u ~l ticarethaoesidir. 
t' ~n şey öğretir bir tecr~be ediniz ... 

t0:~etli sen;nin mahsulünü 
-

1Yacak rençberlerimize 
• ,~··ıs... P4 Ü J D E LE R j 

~t blltı ~İraf;t .R~syanın çiftçiliğe ait en mükemmel a)it ve 
~tı.tı111~1~tdan ~sını en ucuz ve elverişli fiatlerle sattığımızı 

Sllt '1Yük b~lanların çok memnun ve müteşekkır kaldık· 
'' lllthatı~~ emn~yetle sayın halkımıza ilan . ederiz. . 

· Gazı bulvarı 18 numarada Hıkmet .Besım 
... •e Mustafa Yumeliki evlidları ticarethanesi 

.,'tıt,r,,~hasebe Mutahassısı 
"' bi altıni · d 'ıa1 h I' trıtıb rnız e tanın· İhtilaflı hesabları hal ve 
' . tt b •.sebe mutahas- hususi ders kabul eder taş· 
a. lht• ilbgı b • 
~bt 1>'•c1 ır ıııüessese· rada oturanlara muhabere 

t '- na u ... l· ''"ilitı Ygun muha· usulü ile ders verir. 
~tı ı~tet Yapar. 
b· tı, le k 
l ij. -· ~Ört d azanç kanun-
.~~ç eft de muhasebe mutabassısı 
·-~l tanı· er tutar ve 

~lLl lltı d~:tt~er. Karışık adresine mektubla müracaat. 

~ı~1 • ~ı_r·--------- Defa - ıs_ 
Si·· ' •dares · v 1 1 v •1 -

(t lll ı, sag am ıgı ı e --
eınnun edecek ancak 

HALKIN SESİ Gazetesin-

~1.eşhur 

~iltlt 0PTiMUS 
~'<t,i 111 alı fenerlerdir 

l 1- Odtf f 
~bı.ılltı en~r, masa, duvar ve as· 

l)~l> d ~~ldı. Satıcılar için istifa-

l
. Osu: e 1 Yeni fiatler. 

~~· ' 
~q ır, ik· 

ta İsk 1 . •nci Kordon, Sa-
e esı 55 - 3 Ağa Zade a.. . , 

useyın Hüsnü 

SADIK 

o ------- - ·w------------
FENNI SUNNETCİ 

Emirler Çarşısı sünnet evi 
22 Numarada fenni olarak Iımirde ilk defa ve nllmuae 

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

leriz. Fakir ve ökı.üz çocuklar meccanen sünnet edilir. 
ALl ve HAKKI DARCAN 

m-~aaııs·· .. 
1 TA yy ARE: TE\~~fN 
S Sayğıh seyircilerinden gördüğu büyük rağbete güçük m bir mukabele olmak üzere fiatlaranda yüzde elli tenzi. i lit yapmıştır. Bugünden itibaren her gün v"e her aeana· 

İ15-20-3Ö kuruşl 
S Bu tenzilata rağmen bu hafta iki şaheser flim birden 

m 1 - Ben seninim 

1-Brigette Helmin çok yüksek ve derin bir aşk mace· 
rasını gösteren şaheseri. 

• 
E 2 - Sözde karım et . E Anna Bella ve Jan Murat tarafından temsil edilen 
~ nezih bir komedi. 
m Ayrıca: Ankara Türkkuşu faaliyetleri ve umumi ıpor 
~ kongresi intibalar 
~ MiKI MAVZ (canlı karıkatörler) 
~ SEANSLAR m t, 16 - 19,40 Sözde kanm 
f'tJ r 17,30 - 21, 15 Ben senin\m 
E Cumartesi, P~z~:eri 14 de Ben seninimj~lar. ·-·-1--
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Kızılay idaresinde Tilkilik 
semti bava tehlikesine karşı 
imdad kolu tarafından bu 
Pazar günü tzmirden Tireye 
bir tren gezisi tertib edil
mişrir. Tren sabahleyin AI
sancaktan altıda hareket ede
cek Tireden akşam yedide 
avdet olunacaktır. 

Oton1obil kazasından 
tehJikeJi bir yaralı 
Dün akşam üzeri Karan

tinada bir otomobil kazası 
oldu. Abdullah adında biri 
ifade veremiyecek kadar 
ağır yaralandı. Kazanın se-
bebi otomobilik pek hızlı 
yürümesidir. 

Kuyuya düşen çocuk 
Menemenin Günerli kö

yünde Hüseyin oğlu Alinin 
dört yaşlarında oğlu Ekrem 
nrsılsa kuyuya düşerek bo-
ğulmuştur. 

Saadeti öldürmek isti
yen Osman mahkemede 

Güzelyalı Halimağa tarla
sında Salih kızı Saadeti öl
dürmek kasdile ustura ile 
yaralayan Ömer oğlu Osman 
Türk ceza kanununun 448 
inci maddesine göre muha
keme edilmek üzere ağırceza 
mahkemesine sevkedilmiştir. 

Maliyeden mal alan-
lara kolavlıK ., 

Metruk Mallar idaresinden 
taksitle mal almış olanların 
vaziyet itibarile ödemelerini 
kolaylaşıtırmak için muvafık 
bir şekil arandığı öğrenil
miştir. 

:~ıuallin1 tayinleri 
Erkek lisesi lngilizce yar

dımcı muaallimliğine Reşad 
yılancı, kız lisesi Türkçe sta· 
jiyerliğine Efser Mansur oğ
lu, Erkek muallim mektebi 
tabiiye sitajiyerliğine Afife 
Tüzün tayin edilmi~lerdir. 

Yük alıp vern1e işi 
lzmir liman amelesi birli

ği 936 senesi için İzmir li
manında vapurlara yük alıp 

verme işini 90 bin küsur li
raya teahüt etmiştir. Liman 
amelesi bu mühim işi esnaf 
ve işçi birlikleri bürosunun 
nezaret ve murakabesile ba
şaracaktır. 

Oyun yerleri 
Bilardo, Tavla, Dama, Sat

ranç oynatanların Maliye va
ridat ve taahakkuk idareleri
ne beyanname verme müdde
tinin bu ayın sonunda bite-
ceği haber alınmıştır. 

• ~·-
ln2iltere - Sov-

yet futbol 
Temasları 

Sovyetler Birliği beden 
terbiyesi yüksek sovyeti, 
1936 yılında Sovyet futbol
cuları ile Sovyetlere gelmek 
arzusunu izhar etmiş olan 
Mançestersiti yahut Çesli 
veyah•ıt Glaskov Rencers 
profesyonel takımları arasm
da maçlar tertip etmektedir. 
İngilizlere karşı Moskovada 
ya dinamo ya Spartak ya
hud bu kuluplerin bir mub
teliti çıkarılacaktır. Ayrıca 
Leningrad ve Kiyefte de 
maçlar yapılmysı pek müm
k6ndür. 

tfi'aıkıa Seıt ı 

Japonyada Anarşistler 

!Japonya gene anlaşma-
dan ~zaklaşıyor 

\ 

Tokyo 21 (Radyo) - yedi ceğini bildiren Japonya hü-
anarşist tevkif edilmiştir. Bun kümeti bu kere Rusyanm 
ların üzerinde gizli komünist Baltık denizinde bir filosu 
planları bulunmuştur. Pek bulunmasına İngilterenin riza 
yakında başka tevkiflerde göstermesi üzerine Japonya 
yapılacaktır. Zabıta komünist kızmış ve deniz konferansı-

bir tonaja sahip olmak hak
kını tanımıştır. Şimdi Rusya 

da Avrupada Almanya ile 
kuvvet müsavatı ve uzak 
şarkta Japonyaya karşı ser

bestce hareket etmek hakkı tahrikatı etrafında büyük na girmekten vazgeçmiştir. 
uyanıklık göstermektedir. Bu meseleden bahseden istiyor. VaktiJe bu şekle şid-

lstanbul 22 (Özel) - Ev- Jurnal gazetesi d~ diyor .ki: detle muhalif olan İngiltere 
velce bir deniz konferansı "İngiltere Almanya kendi bugün bunu bizzat tertip 
teşekkül edince iştirak· ede- filosunun üçte biri nisbetinde ediyor. 

000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000 

l k k Fransanın ka
Ş anunu çı ıyor bine meselesi 

Layiha encümenden çıktı ka
. mutaya verilecektir 

İstanbul 22 ( Özel ) - İş, !andırmak için yol vergısı 
ağaç ve ucuzluk kanunları verenlerin yılda daha birer 
çıkmak üzeredir. İş kanunu, lira vermelerini emreder. 
İş kanun layihası encümen- Mııliye vekaleti endüstri 
den çıkmış matbaya veril- mamulatına bir fiat koyacak-

miştir. Yakında Kamutaya 
verilecektir. • 

Orman kanunu encümen
lerde tedkik ediliyor. Bu ka
nuna bir madde ilave edile
cektir. Bu maddeye göre 
lüzum görülen yerleri ağaç-

tır. Bu fiatin fazlasile satan
lar bir seneye kadar hapse

dilecek ve beş bin liraya 
kadar da para ceza verecek
lerdir.• Bu suretle memleket
te yaşayiş ucuzlamış ola
caktır. ... ~~~~~~~ 

Yeni Maliye kanunu 
kabul edilmiştir 

lstanbul 22 (Özel)....'.. Kabul edilen yeni maliye kanunu 
bu kanun finans işlerimizi Modernize edecektir. Kanun 
maliye işlerinde bütün bütüne başkalıklar emretmektedir. 
Merkez memurlarının sayısı 1046 ve vilayet memurlarının 
sayısı 4871 dir. 

Aslı var fakat res~i değil 
Paris 21 (Radyo) - Adis-Ababadaki lngiliz ve Fransız 

elçiliklerinin ve askerlerlerinin geri alınması hakkında ıtalya 
tarafından resmen bir teklif yapılmamıştır. Ancak bunu tek· 
lif eden mareşal Badoglio'dur. 

Hava g~zı ve benzin çıktı 
İstanbul 22 (Ozel) - Müreftede yapılan sondajlar ne-

ticesinde 125 metro derinliğinde hava gazı kaynağı bulun
mustur. Hava gazının içinde benzin debi vardır. Sondaja 
devam ediliyor. Benzin dehi çıkacağı umuluyor. 

Habeş İmparatorunun seya
hatı şüpheli 

İstanbul 22 (Özel) - Habeş imparatorunun Avrupa seya
hatı iyi tesir yapmıyacağını düşünen Londra hükümeti bu 
seyahatin tehirinin daha muvafık olacağı kendisine bildiril-
miştir. Negüsün seyahatı tehir edeceği zannedilmektedir. 

Yaşayan Habeş hükômeti 
yardım istiyor · 

Londra 21 (Özel) - Tamis gazetisi Londradaki Habeş 
elçisi Markonun bir mektubunu neşrediyor.: 

Henüz ıtalyan işgali altına girmemiş olan garbi Habeşis
tandaki niyabet hükumetine yardım edilmesi istenmektedir. 

Belçika .. kralı v,ene işbaşında 
İstanbul 22 (Ozel) - Belçika kralının ani bir surette 

Londraya gitmesi çok manalı görülüyor. İtalya ve İngiltere 
krallarının akrabaları olan kral Leopold'un bu seyabatının 
gene İngiliz-İtalyan dargınlığının düzelmesine şefaat için 
olduğu zannediliyor. 

Bolivya ihtilali 
Lapoz (Bolivya) 21 (Radyo) 

- Yeni bir hükumet teşkil 
eden ihtilalcilerin reisi ko
lonel Lopez burada beklen
mektedir. ihtilalci milisler 
belediyeyi işgal etmişlerdir. 

Hava rekoru 
Roma :ı (Radyo) - Bir 

hava bombardıman filosu 
5000 metre yüksek~en 1200 
kilometrelik bir u~uş yapmış 
ve iki defa Apenen dağları
nı aşmıştır. 

İstanbul 22 (Özel) - Fran
sanın yeni kabinesi henüz 
çıkmamamıştır. Geleceğin 
başvekili bay Blum dün ev
velki gün diplomatlarla görü-
şerek dış siyasa hakkında 
bir fikir edindi. Dünde parti 
liderlerile ve yeni kabineye 
girmesini istediği kimselerle 
uzun uzadıya müzakere etti. 
Bunlardan bay Bonkur ve 
bay Heryoyu kabinede birer 
nazırlık için ikna ? edemedi. 
Bu iki büyük adam şimdiki 
mevkilerini muhafaza ermek 
ve ayni zamanda bay Bluma 
yardımda bulunmak emelin
dedirler. 

Türk 
Sporculuğunun tarihi 

İstanbul 22 (Özel) - Kül
tür bakanı Türk sporculu
ğun tarihini tesise karar 
vermiştir. 

Öğrenildiğine göre Türk 
sporunun cirid, disk ve gülle 
atma oyunlarını Türkler 
800-1000 yıl evvel benimse
miş idiler. ______ , ,_____ 

Siyasal durum 
-Baştarafı 1 incide

olmağa karar vermişlerdi. 
Şimdi iktidar mevkiinde bu
lunan başvekil Suşnigde ayni 
siyaseti takib etmektedir. 

Bilhassa bu hususta elin
den geldiği kadar yardımda 
bulunmaktadır. Çünkü Al-
manyanın Avusturyaya sark-
ması duğrudan doğruya Fran-
sayı çok müşkil bir vaziyetet 
bırakabilir. Fransa bu işe asla 
razı olamaz .. 

Avusturyanın Almanyaya 
ilhakını istiyenlerden biriside 
Prens Staremberg dir Fakat 
bu zat ve taraftarları Fransa 
ve Jngiltereye dayanmaktan 
ziyade İtalyanın himayesine 
sığınmak siyasetini takib et· 
mekteditler. Bunlar Musso · 
lininin yardımından istifade 
ederek Avusturyada bir fa
şizm kurmak gayesini güt
mektedirler. 

yani vaziyeti hulasa eder
sek, Avusturya, Almanyanın 
ilhakını istememek için, ya 
Fransadan, veya İtalyadan 
yardım istemek vaziyetinde
dir. Halbuki bu vaziyet Al
man, Fransız, İngiliz ve İtal
yan menfaatlerinin birbirile 
çarpışması demektir. Bu 
çarpışmada dünyanın Arab 
saçına döndüğü şu zamanda 
sulh için iyi bir alamet de
ğildir. 

Milyoner kadın 1 Ankete ~~, 
- Baştarafı 1 incide - 1 - Baştarafı 1 ıorcle 
Kadının 24 saat odadan mış olduğu günle b!J 'f 

çıkmaması otelin garsonları- hangi birinin kalkı.~ 
nın dikkat gözlerini çekmiş be olan memleketi be' 
ve kadının f odasındaa neye nık bir yerine 111e~ 
çıkmadığı otelin müdürüne mek kabilinden ° 
söylemişler, bunun üzerine bina kurmuş, lif~~t 
vaziyet Londra polisine an- söylemek kolay, k 
latılmış, bir hey'et ~lauzurun- zamanında yapdl~ 
da kapı kırılmış ve milyoner Kuru laflarla geJJJ• bO 
kadının kanlPr içinde 'yata- Daha düne kad•' 
ğına up uzun yattığını hay- .Jar otobos ve kalllY~b" 
retle "görmüşler. geçinirdi, bittabi 0eti 

Zabıta tahkikatı neticesin- kamyonların çekil~ e 
de milyoner kadının Londra- larını yine eski baliO 
da tanıdığı ve asil bir aile- ettirdi. del 
ye mensub olduğunu iddia Bu gün inkişaf e .0 
eden bir genç sporcu tara- yaçların, bir iki kitİ111dl' 
fından öldürüldüğü anlaşıl- faatini dinleyecek k• 
mıştır. manı kalmamııtır· jl 

Polisin kanatine gören o koşturark yürünıek 
gence milyoner kadın sporcu dır. 
ile beraber gelmiş ve oda- Cıvar kö.< ve k•; 
sına kapanmıştır. Sporcu bir zın Basmahane ve 

1 fC 
elile kadının boğazını sıkmış, istasyonlarına ge ell ket 
bir . elite de kadının kalbine yolcuları nasıl hare g 
bıçağını saplamıştır. Sporcu yorlarsa, itiyat haliP~dell 
genç, kadının ne kadar pa- hanlara gelen ve gı. ' 

bıf 
rası mücevheri varsa hepsini cular da burasını e~ 
almış ve gece yarısından yon olarak kabul etı:llı1• 
sonra bir iple otelin üçüncü hiçbir itirazda buluolll 
katınden aşağıya sarkarak larına kaniim. 
kaçmıştır. Genç henüz yaka İşleri hükumette 
lanmamıştır. orada inerler, ba~:~ıe 

Tu .. ccarlar olanl~r gene otdob~ef· 
larma devam e er ti 

~lathuatın hürriveti- Şimdi Basmah•0e 
varı kaynaşıyor, r rd' 
olarak görünen yer ~se ni istiyor 

Belgrad 21 - Evvelki 
gün Belgradda binlerce tüc
carın akdettikleri kongrede 
19 maddelik bir karar al-
mışlardır. Bu kararların bi
rincisi matbuatın serbestisi
dir. İdarede düzgünlük, ada
let, zecri tedbirlerin kaldırıl
ması, çiftçilere yardım, vergi 
kanunlarında tadilat, ecne
bi sermayelerinin vegileşti
rilmesi, fabrikaların satış 
mağazalarının kapatılarak 
satışın mağaza sahiblerine 
tahsis, tüccarlara kredi ile 
yardım edilmesi, "ihracatın 
artırılması ve ilah gibi şey
ltrdir. 

Ege sahnesi 
- Baş tarafı 1 incide -

gösteren bay Tevfik Özcan 
mahza bu gece için baruku
lade numaralar gösterecektir. 
İstanbullu meşhur mettah 
monoloğ bay Mazlumda fan-

tazi hikayeler söyliyecektir. Bu 
müsamere 23 Mayıs ve yal
nız Cumartesi günü akşa

yer kurulan inşaat g 

pıyor. . fe 
Sırtında heyb~sı b•o 

bavul ve sepetıle . 
"ı dolaşarak gideceJ 

vesaitini aramaktall ,fi 
lan insanların ve etr 
güzellık görınei'e afi 
gözlerin neşeli bakı~ 
rülüyor. 

Karşıyaka, Kurtul=~ 
sokağı 11 .,u 

evde alJ# 
OSM~ 

Her fiata ~~ . 
Azimet dolaY15de 

Acele müzaye 
İle satış .. .,,,r 

ünümüzdeki P8.dı;rd 

mına mahsustur. · 
.w :a-.. ı wwwzvm -Harpta 

yani mayısın yirlll1 t ~J 
günü sabahleyin sa• ya"'~ 
Karantina karako1~4 o-;,. 
Hamam sokağın~• tP,P ; 
rada Kömürcü Sule{ ,il'~ 
ye aid birçok nıobı ·~a "i 
büyük bir parti aP~eJe' 
metli halı ve secca 

=r müzayede satılacaktı;:.,,_~ 
Lüks salon graı:08 ~~ 

difeden koltuk t• f)'j 
viyana sandalyaları, f') 
roba ayna, yumu~tab 1~ 

Bblkan harbında, büyük despenç dört kofe tJ ~ f 
harpta, ve istiklal ·barbında ~masası, 2 divar sa• al-'',?.; 
oğullarının, kocalarının ve dolabı, muhtelif le\'b ti• ' ~ 

Babalarını ve ~·ocuk
larını kavbedenler 

J 

ra kasası, tek kao• ıet .ı 
babalarının şehid veya kay- '}, aP f'~ 
bolduklarını idda ederek lı dolab, şezlonk, t• / 
muhakemeye müraccatla i- küçük kişilik karYO b"'' ..,./ 
lam almış ve fakat bu ilam· yeleriyle, küçük saY 'f. 

kesme karyola 1118 1 (j 
lar üzerine maaşları tahsis g• ı l'..A 
edilmiyerek M. M vekaleti buzluk, bakır ın~P ~ç , 
aleyhine yeniden mahkemeye zaran iskemlelerı, '}, toje'l 
müracaatla ilam almaları ken- sehpa, bir siyah e d'• ~ıİ 
dilerine bildirilmek üzere koltuk, muhtelif ft.ce IJ""~ 

demirci, Kula, tab8111~, şubeye iade edilmiş olan ev- 1'•Y 
rakların miktarını bildiren gayet kıymettar şe ~ 
bir cedvelin acele olarak la, Isparta, Çal, I (J 

k Milas, kömürcü kU • ~ gönderilmesi te aüt şubesin- ·r 
den istenilmektedir. Cedveli seccadeleri, vesaı O 

lüks mobilyalar bilJIJ .:1 
yapmak üzere bu gibilerin "" 

. . b . . .. .. satılacaktır. fb ~.i 
mayısın yırmı eşıncı gunu- Büyük Kardiçah t _,,. 
ne kadar şubeye müracaat· ·ye 

ZENGiN OLMAK ıs-rERSENIZ PiYANGO 
BILETLERINtZI MUTLAKA ( SAADET KİŞESI ) nden alınız 

ları ilin olunur. bey hanında enını .,,;. 
yede salonu müdiitl ~ 
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