
~ · - ~· ~ işsize iş, Zengine Fazla Vergi 
~:ıısa Politikasını değiştiriyor mu? Italya, şarabına biraz su katmazsa! Habeş imparato-
~ a ha2-ırıyorlar: Memleket firarisi nereye kaçıyorsun? lngilizler korkmamışlar, fakat?! 
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•• Fransızların hazine aleyhine 
,_ Vehib Paşa ve Raslar Ne Diyorlar? açtıkları 22 milyon frank!ık 

f garşıya OO•+OO -- Çukurova tazminat davası Jı/'~ .. 
~ ltlya, liab Vehib paşa: 1 tal yanlar zaferi silfıh üstünlüğü ile kazandı. Ras Desta muhtelit muhakemede ruyet ' 
'14~~ııcıya k eş harbını ka· Necaşi kaçn1asa idi öldürülecek idi. Ras i\lakonen; Hezimetin en büyük olunmuş bu davayı Türkiye . ~-\ 
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id· 'illiyeti 1 a~ar Akdeniz hesabına sabık Adliye Vekili -~ ~ 
d '· lngilt ngı!terenin elinde n1cs\1lü Necnşidir. Ras Nasibu, Necaşiye: Devlet ve nıillet haini bay Mahmud Esad müdafaa ---- ~ 
tııı k ere ıçin Akd . . • 1 · b v d ııı t lii . enız nereye gı ıyorsun, ( ıye agır 1 etmiş ve kazanmıştır. 

tıitkti. llu ;.?ı~tan yolu de- İstanbul 8 (Özel) - Cıbu· muhakkak öldürülecekti. As- muş ve arkasından: 
lltll ~bkdeniz ~~~.0 • İngiltere- tide Fransız gazetele.·ini ka· kerlerinin bozğonu ve reis!e· - Kaçıyorsun.. Sen bir 
tiıııd· •hasına a t~ıyetini her bul eden Vehib paşa Heşis- rini itaatsızlığı karşısında devlet ve millet hainisin! 
ııı 'Ye k d 

0 
ursa olsun tanda çorpışan İtalyan asker- memleketten çekilmeyi tercih Diye bağırmıştır. 

tk iat ' ar elinden kaçır-li enıed·~. lerinin Kaporetto'da Avus- etti. Ras Makonen, gazetecilere 
h •lta fgı malumdur. turyahlara mağlub olan İtal- Cibutideki Habeş konso- beyanatta bulunarak: 
d~t' tsıı::~ ;alfan - Habeş yanlardan daha iyi oldukla- los~anesi pek çok Ras, Dez- - Habeş hezimetinin en 
tıı aldın· n a ngiltere Ak· rını, fakat zafeılerini ancak yak ve şefler ile dolmuştur. büyük mes'ul ve müsebbebi 
/k \ıe lketini. devam ettir· silah üstünlüğüne yedyun Cibuti yerlileri, konsolos- Necaşıdır. Eğer bir müddet 
~ "ilanıı denızde istikbali- olduklarını söylemiştir. hane etrafmda haber almak daha kalmış ve kaçmamış 
•tt~ltayı .. :ştı((rınbak için Mısırı Vehı'b paşa Necaşı' bu.'ku· - · · 1 t 1 d f 1 k • 1 f " ... ıçın top anmış ır. o say ı e a etın te a isi müm 
n 1' lııiik 1 rısı tahkim metinin yıkılmas na ancak R&s Nasibu, Necaşinin kün olacaktı. Fakat hayatını 
t '•n, b· enınıeı birer deniz d h'J k l b b h b q'llrı iter ltlüst hk a ı i ötü şart arın se e vapurda olduğunu a er tehlikede sanarak kaçmağı 
~k e 2ttird' a em kale olduğuna emindir. alınca, hemen vapura koş- herşeye tercih etmiştir. 

de~iz d 
1
• Bundan başka Ras Desta da gazetecilere ••oo+•--------
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~{e8 • J ~Rİli, men nışan ısı 
tıap tdeb· 
bir' liıanı •Yatının bütün Av j 
ktd 1•htse~~ı~abç.evrilmiş yeni ı 
b lt Jfl nı ır kaç güne 
ı. 'ılı ıetenı. d 
"tt >'acaa. ız e tefrikaya 

lla1 o•ı. B f . 
~6k ı edeb· u te rıkayı, 
b khes l IYatının en bü-
~ il er er· . 
~ ltrne ını lisanımı-
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tercüme eden 

~., ıl 1(0 y 
ltııa k,ıeın· uncu 

t\ı .. ıne b 1 
~ti Soylera k orç u olduğu-
~1%ı lalı k e , okurlarımız 
de, a <>ku adar güzel bir 
l tıth f acaklarına şimdi

ltı6k~~dtad 0 
abilirler. 

~n llfatını •k tn büyük roman 
'~ıı:Utdeki aıanan bu eseri 
~Ilı e~ itiba;azartesi gü
ı >'lcao. en tefrikaya 
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Cilıan f ·ı f k .. .. .. 
"~ ı ozo unun ursusu 
~IHAN FiLOZOFU EFLATUN DEHRi 
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t~t·~k başa beli mı, yoksa 
~:~·ı!~d~ kamaştıran bir taç mı? . 
~ltt tt, had' okuduğum ı tutturamamıştır. O halde 
~ ~k,t •taaınd:eler ve .gari- kabahat İngiliz kızının gü· 
~~) ııl \ıe ı:tıera ~ en zıyade zelliğinde değil, onun hem 
~~~e~e>tıd!•da gı~ ~~~ıy~.n Habeşistanı ve hem de İtal· 
1.1 ~, '•ı hır gen~ k ellıgı. Y'!- yayı idare etmeğe çalışan 
j'\ b ._" h, . ızın ışsız l . . . . . . 
~İıa \ı~i h "adısi olmu t ngılız dıplomatları gıbı, bır-
l.~ı tı · tıı " ş ur. l'k 1 t v k ki · 'd "' l'i~ guzel ol d v ı te ça ış ıgı er e erı ı are 
l'a~ ~ b. 01nı d ma ıgı d · d d' Y k ~~1 ~ ciı . a ığı için ve e ememesın e ır. o sa 
~~1 İçi:e~ı ve işveli ola- güzellik başa bir beli değil, 
~~ Renç ı:••iz kalmış ne Londrada, Amerikada, Afri· 
~- herllhe 11 tanırım ... Bu- kada da ve dünyanın her 
~ , k,d,r r havadisi so- köşesinde ne bir ihtilal ve 
~it b,h1adını k~kuduğum za- ne de bir askeri hücum ile 
~~ll ' ... Çİç; .. ?u ~~zel 

0

Ve devrilmiyen, par~alanmıyan 
~ , ~ld ~tif l i.•. gıbı mısk göz kamaştırıcı hır taç sayı-
t~, '1t ngılıı . . .. k b.. 1 ~~. '1 için . mısı gu- laca ve her zaman oy e 
-~~ t~ltlli .. ;ı bu.~ı~amış kalacaktır! 

bar Çot . yuzunden Cihan Ifilozofu 
1tlerde dikit EFLATUN DEHRi 

Salepçıoğlu hanı kahvecisi 
Bay Rif at diyor ki : 

-- -------------------- - -
l3u kararın tatbikinden sonra alışveriş dur-
n1uştur. Emirden evvel han l 0000 lira kira 
getirirdi. Bugün 2000 lira veren bile yok. 

Otobüsler hana tekrar gelsin ben 1 :1()00 
Lira vern1eğe razıyın1! 

Otobülerle kamyonlar bir neticelerin bir aynası olacak· 
müddet evvel bir emirle Ke· tır. Bakınız anketi yapan 
meraltı ve cıvarındaki han- arkadaşımız vaziyeti nasıl 
lardan kaldırıldı. Bu yüzden, anlatıyor : 
bu civar esnafının, bu civar- ARKADAŞIMIZIN 
daki han, dükkan sahibleri· f NTIBAI 
nin işleri azaldı. Hal~ ın Se-
sini bu sütünlerde daimct Salepçioğtu hanına doğru 
yükseltmeği gaye edinen ilerliyorum .. Çarşıda bir ses· 
HALKIN SESl çok mühim sizlik, bir durgunluk var. 
bir anket açtı. Bu anketimiz, Vaktile buralarda korne ses-
bu kararla alakadar olanla- leri, otobüs hı ·ıltıları duyu· 
rın ve bu kararın doğuracağı - Sonu 4 üncüde -
0000000000• 

Yanlış anlamış ! 

işte istediğini getirdim. 
- Ben senden cebleri dolu bir kaz istemiıtim. 

Ada pazarında 
Bir genç kayboldu 
Adapazar - Üç günden· 

beri Adapazar muhiti esra· 
rengiz bir kaybolma vak'asi
le yakından alakadar olarak 
heyecan ve merak içindedir. 

Hadise yirmi sekfc yaşla
rında gürbüz ve halkın sev
gisini kazanmış Ziya i..;minde 
bir gencin başından geçmiş
tir. 

Kendisi evleneceği günün 
sabahı erkenden evinden 
çikmış ve bütün aramalara 
rağmen bulunamadığı gibi 
ne olduğu da anlaşılamamış· 
tır. 

Sanıldığı gibi herhangi bir 
sebeple İstanbula gittiği sa
bıt olur da bir iki gün için
de çıkar gelirse ailesııe mu
hitini büyük bir edişeden 
kurtarmış olacaktır. 

Moskovada 
Nişan talin1leri 

Bir müsabaka esnasında 
Moskovah nişancılardan So· 
rokin, beynelmilel tipte 40 
kurşun nişan atmış ve en 
fazla 400 puvandan 399 pu-
van yapmıştır. 

Bu saretle fransız nişan

cısı Durand'a aid bulunan 
beynelmilel rekor 2 puvan 
farkla kırılmıştır. 

Gene Moskovah Minin 

Bir kadın 
düşmanı 

- ~ •• 4 

İki kadını birden 
öldürdü 

Madridde tüyler ürpertici 
bir cinayet olmuştur. Hidise 
şöyledir: 

Fradelli Siyori isminde bir 
boksör bundan bir müddet 
evvel bir genç kızı sevmiı 
ve binbir vaidden sonrcs Kcu ... 

kızı baştan çıkarmıştır. Bok
sör genç kızı igf al edip aı
kmın ilk parlak ve heyecanlı 
günlerini geçirdikten sonra 
genç kıza demiştir ki: 

- Görüyorum ki sen bu 
evde yapayalnız sıkılıyorsun. 
Benim bir dayızadem var. 
O da kimsesizdir. Terbiyesi 
ahlakı da iyidir. Sana arka· 
daşhk eder. Seni eğlendirir. 
Sinemaya filin beraber gi
dersiniz .. 

Genç kız sevdiği boksörün 
bu güzel sözlerine inanmıt 
ve dayızadem dedrği kadınla 
b?raber oturmıya razı olmuş-
tur. 

Gel zaman git zaman, 
-Sonu 4 üncü sayfada-

de ayni tarzda elli metrodan 
40 kurşunla 400 puvandan 
398 Puvan yaparak ayni bey
nelmilel rekora geçmiştir. 

------------------? 'dZ 'IEiA 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Bir türlü kaldırılmıyan direk 1 
li'f"'lll ısırh caddesinde yeni yolda İsmail isminde bir ka-
11.MJll riimiz şöyle derd yanıyor : 

u Bayramyeri - Mısırlı caddesi üzerinde dere kenarında 
bir direk vardır. Bu direk caddeye doğru iki adet telle 
bağlanmıştır. Bu direk ve tel buradan geçen bütün yolculann 
hayatile alakadardır. 

Netekim dün akşam misafirlikten gelen annemin ayağı bu 
tellere takılmış ve çıkmıştır. Bu direkle teller, caddeden 
geçen çoluk, çocuk ve kadınların bayatını tehdid etmekte
dir. Bu direk meselesi birkaç defa alakadar teşekküllerde 
de konuşulduğu halde bir neticeye bağlanmadı. Alakadar· 
ların dikkat gözünü çekmenizi rica ederim. ,, 

Bu bir türlü kalkmıyan, kaldırılmıyan direğin, acaba tari
hi bir kıymeti mi haiz, acaba kalkması avuç dolusu para 
sarfını icabediyor? Bu iki ihtimali de mevcud olmadığı ve 
bu civarda oturan yurddaşlar da bu direkden bizar bulun
duğunci göre şu direği kaldirsak ne olur? 

Halk soruyor: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
ıuın 
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Kôpekler cennetf Bir ka~.~~~taç et-
tiği bir <>lüm ----~------~---~----------oo---------------------------

KÖpeklere meftunlar ülkesin- Yugoslavyanın Karagoye
vaç şehrindeki Konserve 
fabrikası Nisanın 29 uncu 
sabahı saat altıda amelenin 
işbaşı düdüğünü çalarken, 
fabrikanın baş makinisti Y o
zef Sirinek de fabrika ma
kinelerinin provasını yapı· 
yordu. 

de 4500 asılzdde köpek 
İngilterede köpek olarak Bu gün Loodrada en bü-

doğan bir hayvan J çin bu yük, arsıulusun, köpekler 
sıfat bir saadettir. lfu mem- sergisi açılmıştır. Bu sergi-
leket köpekler için hakiki de asilzade sınıfma mensub 
bir cennettir. İngilizler bey- 4500 köpek teşhir edilmiş-
girlere, köpeklere ve kedi- tir. Bu köpekler kıymetli 

Amele fabrikaya girdi. lere sarfettikleri emekle ifti- şallar ile sarılı idiler. Sergi-
Fakat o esnada işlemekte 
olan makinelerin durduğu 

dikkati çekti. Herkes birbi
ne baktı. Bir kısmı da ma
kine dairesine koştu. Bura
da pek feci bir manzara 
karşısında kaldılar. Çünkü 
baş makinist prova esnasın
da kendisini diş Hye kaptır
mış, dişli de onu kayışa 
vermiş, kayışla dişli arasın

da ezildikten sonra kayış 
fırlamış makine durmuş, us
ta başıyı da makinenin üst 
manev<:lasına cansız olarak 
asmış buldular. 

har ederler. Şu mealde tel- de pek çok saç berberleri 
graflar da yalnız lngiliz ga- salonlara da kuruldu. Beyaz 
zetelerinde görülebilir: gömlekli baytarlar da mes'-
JOBİLİ SOGUK ALMIŞ ud köpekleri ziyaret ediyor-
Kraven Hild hayvanat bah- lardı. Köpekler için sergi-

çesi hususi muhabirimizden de ayrıca piskot depoları 
telgraf: vardı. Bu sergide 90 ırktan 

Şimyanzenin bebesi olan 
Copili, Cumartesi günkü bi
rinci yıldönümü doğum töre
ninde soğuk alarak rahatsiz
lanmıştır. Dün öksürdü. Ök
sürük bugün de devam ettiği 
için kafesin altına sıcak su 
dolu bir kab kondu. Buharın 
kafese kirmesi temin edildi. 
Şimdilik öksürük ilerlemiyor. 
Copilinin civaltı azalmamıştır. 

İşte böyle ciddi lngiliz 
gazetelerinin göze çarpacak 
yerlerinde ·iri hurufat ile bir 
maymunun iştahsız yidiğide 

birliriliyor. 

Lodlar kamarasındaki bir 
Lord da ; Dizel motörlü va
kurların makinelerini deniz 
kenarlarında temizlemekden 
mennedilmesini, onların bu 
temizliği ancak sahilden on 
kilometreye kadar su içinde 
yapmaları hakkında bir ka
nun yapılmasını teklif etmiş
tir. Sebebi de kendisinin gö · 
vercinlerinin deniz kenarla-
rına gitıP.rP1' bu ıuvWı yC&g

Jarile kanatlarını kirletmesidir. 
lngilizler yalnız maymun

ları değil, şebekleride, bey
girleride, hatta beygirlerin 
yalnız bineklerini değil, hatta 
en Jağarlarınına severler. 

Geçen Şubatın on ikinci 
günü saat beş on beşte Re
junal jstasyonunda 34201 
metre süratle şu sesler işi
dildi: 

Gav, gav, gav! An!a~ıldı 
ki meraklının biri köpeği 
radyo istaşyonuna koyarak 
bağırtıyor. Bu köpek köpek· 
ler sergisinde birinciliği ka
zanan olduğu anlaşıldığından 
radyoda da bir nutuk söy
liyerek kendisine birinciliği 
verenlere bu suretle teşek
kürde bulunduğu anlaşılı
yordu. 

köpek bulunmuştur. Yalnız 
ilk gunu sergi on bin 
800 kişi tarafından ziyaret 
edildi. Burada köpeklerin 
dişilerinden bir de güzellik 
müsabakası yapıldı, Mis ay
rıldı. Erkek köpekler arasın· 
da da bir müsabaka yapıla
rak bir erkek köpek seçildi. 

Patial mihracesi Ciralin 
köpeklerinin şansı pek bü
yük idi. Hindistan zenginle
rinden Ağa Hanın köpekleri 
de az talihli değillerdi. Bu 
köpekler arasında en güzeli 
Çinde şiyoço unvanlı köpek 
oJdunğundan intihabı kazan
mıştır. 

İngilterede her zarif bayan 
için zarif ve güzel beslenmiş 
bir köpek taşımak moda ik· 
tizasındandır. Köpekler Lon
dra bayanlarının sevdikleri 
sırasına girmişlerdir. Bu ka
dınlar bu dört ayaklı sevgi
lilerinin bütün arzularını bir 
yere getirmek için her feda
karlığı göze aldırmaktadırlar. 

J..engın bayanlar köpekleri 
için hususi apartmanlar te
darik ederler, bu apartman
lardaki yatak odalazında lüks 
karyolalar, hususi koltuklar, 
istirat salonu ve meşgale sa
lonu dahi vardır. 

Köpekler hakkında da 
özel bir moda icad edilmiş
tir. Bu modaya göre kollu, 
ayaklı pijamalar, bu pijama-
ların renkleri köpeklerin 
ayaklarına göre sandallar 
hep modaya uyğun el.ırak 

hazırlanırlar. Köpekler hak
kında yapılan dikkat çocuk 
biiyütmek hususundaki dik
kat ve tetkikden daha ehem-

ltalya 
Habeşte ~landa Kabul 

Etnıivor 
"' 

Roma 7 - Stefani ajan
sının bildirdiğine göre Lord
lar kamarasının Habeşte ya
pılacak mandaterlik taksimi 
hakkının Uluslar sosyetesine 
aid olduğu yolundaki naza
riyesini İtalya hükumeti ka
bul etmiyor. 

İtalya bu uğurda pek çok 
insan feda ettiği gibi 100 
milyar liret dahi sarfettiğin
den doğruya ve sosyeteye 
sormadan ilhak hakkını haiz
dır. Bununla beraber ltalya 
hükumeti İngiltere ve Fran
sanın da Habeş toprağından 
istifade etmeleı ine muhalif 
kalmıyacaktır. 

Bir kız çocuk 
bağışlanacak 

İki aylık, tombul, gür büz 
bir kız çocuğunun annesi 
yavrusunun ·hayatını temin 
edemediğinden bir aileye 
bağışlamak istiyor. Böyle bir 
yavruyu yetiştirmek yahud 
evlad edinmek istiyenler 
matbaamıza gelsinler. 
_., ................ ...... ......... .. 

miyetli olmuştur. Bunuu için- susi kurslar açılmıştır. Bu 
dir ki köpekleri bakmak için kursların müdavimleri çoktur. 
özel memurlar tayin olun- Çünkü son zamanda köpek 
muştur. Londrada köpeklerin mürebbiliği en kazançlı bir 
mürebbiyeleri hakkında hu· iş olmuştur. 

------------------------------------ ----------------------------.................... ~ ...................................................... . 

lGözüıvİüzE CARPAN YAzILARİ 
• ' ı ........................................ ()+ ................................. .. 

Dünya ticare
tinin koltuk 
Değneyi 

l~JI eni kahve fincanl.~rı 
lıu.Jllın çıkmış... Kırmızı, us-

tünde Habeş imparatoru Ne
güsün, tahtına oturmuş, ba
bında beyaz müstemleke 
şapkası, sakallı bir resmi... 
Etrafında çiçekler ... 

Zavallı imparator herhalde 
bu dakikada Beyoğlu mağa
zalarının camekanlaıında sa
tılan şu kahve fıncanlarında 
olduğu kadar rahat değildir .. . 

Gene gazetelerde okudum .. . 
Kurnaz bir tüccar meşhur 
M. Edenin şapkalarına ben
ziyen milyonlarca şapka yap-

tırmış.. Bunları piyasaya çı- poları diye .. 
kaımış ... İsmine Eden şap- Negüs kahve fincanları, 
kaları demiş ... Şimdi dünya M. Eden şapkaları, Ribben-
nın her tarafında Edenin is- trop bipoları ... 
mi dolaşıyor ya.. Bu şöhret· Büyük bir buhran içinde 
ten istifade ederek kurnaz bunalan dünya ticareti ken-
tacir az zamanda bu Eden disine yürüyebilmek için bir 
şabkaları yüzünden milyoner koltuk değneği buldu. Bu 
olmuş... koltuk değneği de yeryüzü 

Evveli M. Edenin buna siyaseti... 
fena halde kızacağı sanılmış.. Artık dükkanlardaki kah-
Çüdkü vaktile bir şapkacı ve fincanları satabilmek için 
Briyan şadkaları diye piyasa- üstüne Negüsün resmini yap-
ya şapka çıkarmış.. Briyan maktan, mağazaların rafla-
az daha adamı duelloya da- rında bekliyen şapkaları el-
vet ediyormuş... den çıkarmak için adına E-

Halbuki bu sefer Ede11 
bu kurnaz şapkacının gaze- den şapkalan adını koymak-
lelerde ilanını görünce gül- tan, pipoların sürümünü te-
müş, bir şapka da kendisi min için Ribbcntrop pipo-

) ları demekten başka çare a mış .. 
lngiliz gazetelerinde bir kalmadı .. 

ilin çıkmış ... Ribbentrop pi- H.F. (Akıam) 

Güzelliiinin 
8 
1cezasını çe-

ken kız 
Londrada Auue Mayes is

minde dilber bir kız güzelli
ği yüzünden iş bulamamak 
felaketine uğramıştır. Haya-
tını kazanmak için çalışmağa 
mecbur olan bu kız şöyle 
dert yanmaktadır: 

- Gayet hencim ve gü
zelim. Şimdiye kader birçok 
işlere girdim. Fakat güzelli
gim yüzenden bütün işlerimi 
gaybettim. Çalıştığım yerler· 
de ya beraber çalıştığım er· 
keklerden biri beni seviyor. 
ya müessesenin sahibi bana 
musallat oluyor, yahutta 
mıymıntı bir memur peşimi 
bırakmıyor. 

Bütün bu sebebler dolayı
sile şimdiye kadar çalışma
dığım girib çıkmadığım bir 
müessese kalmadı. Fakat hıç 
bir yerde ilişik tutturama
dım. Bugün işsiz ve açım. 

Arnavudluk 
Budçesi kapannııyor 

Tiran D. V. B. Ajansın
dan: Arnavudluk hükumeti
nin 936·37 yılı budçesinin 
varidatı 18 milyon 584 bin 
42 altın frank sarfiyatı de 
18 milyon 879 bin 427 altın 
frank olduğundan bu arada
ki farkı kapatmak veya kar
şılamak finans bakanı müş
kül mevkide kelmış ve bud
çenin yeniden tanzimi ile 
sarfiyatın kısaltılmasını uaza
retten istemiştir. 

Paraşüt 
Meğer çok eski imiş. On 

yedinci a~ırda Si.amda en 
yüksek bambu ağaçlarının ta 
tebesine çıkarlar ve bellerine 
açık bir şemsiye takarlar, 
aşağı atlarlarmış ... 
1802 de Gamerin 400 met

reden paraŞütle atladığı za
man bütün dünyanın ağzı 
açık kalırdı. 

Geçen gün tayyareci Mac
henof 1200 metreden atladı. 
Sovyet Rosyada böyle atla
yan 12000 kişi var. 

Muhasebe 
Mutahassısı 
Ticaret alemimizde tanın

mış bir muhasebe mutahas
sısı her hangi bir müessese
nin ihtiyacına uyğun muha
sebe teşkilatı yapar. 

Ticaret ve kazanç kanun
larına göre . defter tutar ve 
bilanço tanzim eder. Karışık 
besabları düzeltir. 

İhtilaflı hesabları hal ve 
hususi ders kabul eder taş
rada oturanlara muhabere 
usulü ile ders verir. 

HALKIN SESİ Gazetesin
de muhasebe mutahassısı 
adresine mektubla müracaat. 

Defa - 15 

Aydınlılar 
Okusun 
l~eklam değil bir 

hakikat 
Bakkaliye ve mısırcılığa 

ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, 
pazarlıksız aldanmadan ala
cağın11 yer: 

Aydın: Gazi Bulvarı No. 
20 Bakkal Hüsnü Tükel ve 
oğlu Hilmi Tükel ticaretha
nesidir. 

Bir tecrübe bin şey öğre
tir bir tecrübe ediniz ... 

lskeletlet 
Kuyusu_ 

Yazan: MARSEL ALLEN 

Lüsyen, büyük bir haleca
na uğrmış olmasına rağmen 

bu bitmez, tükenmez merdi
venleri inmekte devam etti. 
Nihayet, Dominikin bahset
tiği ıskara önüne geldi ve 
burada durdu. 

-2~ 
- Eğer anahtarları b~ 

mazsam burada vaziye .
1
, 

herhale iyi olmıyacak dı 
söylendi. .,ol' 

Anahtarları bir türlü def 
mıyordu. Acaba nereye 
düşmüştü? ,, fi 

Iskara kilitli idi, kilit te Bulunduğu yerde sai tt· 
tamamen paslanmıştı. Lüsyen solda iki karanlık vard•· ti~· 
cebinden maymuncuk aleti rafını dikkatla tetkik et ıo· 
çıkardı ve: ten sonra gene aşağıyı 

B k I A 1 meğe başladı. •• 
- unu açma azım. o·· .. t k·l·d· tabaO"" 

dedi. - onuş e ı ı ı ~·· 
mı ateş ederek kırar, ç~ ı ... 

Fakat iyi ~öremiyordu. d laS"' 
rım.. Şimdi en ziya e ... •• Çünkü beraber getirmiş ol- k p ... "' 

duğu petrol lambasını mer- olan bu bitmez, tü e d'1 
devenlerden birisiue, az uza- merdivenlerin nereye ~ 
ğa koymuştu. indiğini anlamaktır! De 

1~ç• 
/ Nihayet, ine, ine old11

1
.,... 

Kilid çok paslanmış ve her geniş ve başka kapısı bUfotll' 
halde çok eski idi. Bir türlü d bU " mıyan bir mahzen e 
açılmıyordu. Fakat yorulmaz d 
b 

u. 
ir azimle çalışarak nihayet *** il de 

bu paslı gilidi de açmağa Bu anda gözünün ÖP 
0 bİ' 

muvaffak oldu. Fakat ıska- kuPç görülmemiş ve kor 0aıı 
rayı kaldırırken yüzüne canlı d f abt• 
birşey sıçradı. sahne hasıl ol u., cliife' 

dip tarafında meroıer ıste' 
Lüsyen: meli bir kısım vardı. 9u ,-J 
- Gene mahud kedi 1 merler üzerinde iki 'ur8' 
Dedi. bulunuyordu.. Cesetler ~ .. bi' 
Bu defa korkmamış idi. meğe başlmamışb; etler• ıJOlf' 

Fakat şiddetle geri çekilir- kısmı kemiklerden ar ıt 
ken anahtarlar elinden düş- lime, lime sPrkıyorlar •·,., 
tü. raf ta da pis bir taafiio -

- Hay Allah cezasını hyordu. Çeşmeden de 
versin.. Nereye düştü bu akıyordu. . .Jd 

h -~~ ana tarlar ... Dedi. Cesedlerin az berıs .,JI' 
Lambayı eline aldı, yere raflarda şarap dolu t• 

eğilerek anahtar destesini göze çarpıyordu. te~ 
aramağa başladı. Mahud Lüsyen etrafıoı .. I~ 
maymuncuk da bu halkaya edince, Dominikin so~ ~ 
geçirilmişti, fakat yerde anah- sarhoş saçması ol u 0 if 
t~.rı .~~ ~rken ı~~a~anm üzerine 1 hükmetti. Çünkü oıa~:,;od' 
duştugu ve kılıdın madeni kapatılmış ve çok 
bir ses çıkararak tekrar ki- ı idi. f,r~ 
litlendiğini dÜydu. ( Arka~.,,,. 

•••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• 
Vezo yanarda- HabeşistaJ!,ı 

..., d • ~f aksim ıni ohıo~•Y;,; 
gın yenı Roma 7 _ Stefaoı f'. 

kara terler sn~dan: . . fral•; 
Italya kabınesı old"~ 

Napoli 7 - Stefani Ajan- İngiltere ile evvelce • "ıf r 
sından : ları veçhile kendiler• ·_iL, 

, eCV ' 
Vezo yanardağının tepesin- tavizata itİlaz etPlıY it~ 

den yeni lavlar fışkırmağa Fakat bu anlaşınaıııklııo".t 
başlamıştır. 200 metrelik bir ya verdiği ilhak ha ·ycı' 

çllll M 
direde açılan yeni kraterler- tamamından vaz ge IY.' ~ 
den aksın lavlar cehennemi tir. Binaenaleyh İ!• bİ,ız;ı 
bir dere teşkil etmektedirler. beşistandan alacagı lı' 

• müstemleke suretile 

Italyan etmiyecektir. 

1\lotürlü kuvvetleri de ltalY~,1tıf1ıı Adis-Ababaya girdi asker Sevkı)' ( 
E l i''o ·"' Asmara 7 - İstefani ajan- J)evaın ( ·' 15~ 

sından: Dessieden Adis-Aba- Sirkoz 7 (Radyo)_ Aftİ~1 
baya doğru yola çıkmış olan piyade alayı şarkı S ''-' 
motörlü kuvvetlerle beraber hareket etmişt~r·.. ~•"'; 
yerli askeri kıtaları ve 3000 yat ltalyanın butu01111,lı , 
kamyon da Adis-Ababaya tanı işgal altına .~.teri~ 
varmıştır. rinde olduğunu go 

• •c1e 
lzmir Muhasebei HususJı 
Müdürlügünd~n : .. ,11,& 

Vilayet Hususi idaresine ait Odemişin Göl~uk ~ ... ,IJ;
kain 12 oda ve iki büyük salon bir mutbak bır .ç;o ıı-'1~ 
sıcak ve souk duş tertibatı ve su tesisatını ha'VI d'~i·lı'' 
iki büfe ve lokanta levazımı ve bunlardan başk~ deO ~~,t' 
eşyası bulunan gölcük oieli 1 Haziran 936 ta~ib; t1e Al r~; 
ren 31 Mart 939 tarihine kadar üç sene mud 

1
: 9"" ıf' 

verilmek üzere 27 Nisan 936 tarihinden 11 MaY "'~' 
zartesi günü akşamına kadar 15 gün müddedle lib ~· 
artırma ile müzayedeye çıkanlmış o!duğundao ta i ~~.~~ 
rın ve şeraiti anlamak isteyenlerin Ödemiş Husu• .,,ı ~r 
be dairesinde müteşekkil komsiyona İzmirde f'lu• '.;~ 
lar Müdüriyeti varidat kalemine ihale gününde; ' 
vurmaları ilin olunur. (114.S~ ,. 



HalkÖPe~fittl!JV~~~~~aJikk~fi~~! 
Dos Buakşam ıtemsiHerine başlıyor )+ / 
r' t Elen artisti ZOZO DALMAS'ın iştirakile ve Su- ı fzrnir Şekerciler çarşısında 20 numardaki imalathanemi Zi turneıinden büyük muvaffakiyetle avdet eden sanatkar lzmir Suluhan civarında 1 numaraya naklettiğimden sayın 
CRAN'ın riyasetindeki bale heyeti birlikte olarak 42 müşterilerimin sıparışlarını yeni adresime vermelerini sayğı-

E kişilik muhteşem badrosiJe larımla bildiririm. 

~ lr l. . >t Güzel .İzmir bisk~vit ~ abrikası sahibi 

~ ,, -v ,, ... , .-. 

(YOLCULARA KOLAYLIK) 
Güven, çabukluk, temizlik 

Ayvalık, Dikili, Altınova, Edremid, Tire, Kula, Konya. 

Salihli. Bu hatlara yolcu ve yük sevkiyatı 

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

Emniyet, sür'at, temizlik bu garajın eiı euslı hassalarıdır. i namrasınemasında~ Istanbullu Isınaıl Hakkı 
Cuıııa - .. k 9 H' lelt***:td;'*lt:-*:k.1cbt-*1c1clt:Jt:k1clt-*,.-**"=" Sac Başta · gunu a LJ dalC:martesi matine 4,30 da ~ : D O K T O R ~ j 

na ıme ~ ti A. Kemal Tonay ~ Yalnız bir süs değildir. Daha 

9 c k >+ t( Bakteriyolog ve bulaşık, sa]g"rın~ >+ önemli olarak sağlığımızlada umartesi a şamı ve 10 Pazar matine )f. 41( ilgilidir. Onun için onları 

Fl . >+ fC hastalıklar mütehassısı korumak iki taraflı borçtur. orya )t i( Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek ıokak başın· ~ I Ş T E 
~ ~ da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den >+ 

10· PAZAR AKŞAMI ÇARDAŞ >t « akşa.'." saat 6ya kadar hastalarını kabul_ eder. . »Ferit Saç Suyu 
~~~~:W:)J:~~ >f. +( Muracaat eden hastalara yapılması lazınıgele:n saır 4K z, I: ~::y::y;m:ıı;::y::y;~ i( tahlilöt ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- i< size bunu kolayca temin eder 

e • k • • <t( fara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- );, KEPEGI YOK EDER 

ngın ışesı +< sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 >+ Dd<'>'lru" ln1enı'n o·· n· ... ··ıı1e i(~,,:~~X'~~:7$~~~~f~~'4C:\C,.C:\C=ıt'P.Clf:;,r::ıc~>+ ~ 
Türk Haya l{urumu 

Zen. İ. Na On 
~lş~~ı,n . 0 lrnak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
ke beın ~ ınden ~i~ bil~t alınız. B~ suretle hem yurdunuza 
•
0
1ay)1k j kendınıze hızmet etmış olursunuz. Müşterilere 

•ıtıe bil 
0 ınak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak-

ttllleğe e~ satılır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 
J\d arar vermiştir. 

res: Hükümet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 

~ ... _..,. ~ - __ ZENGiN KIŞESI 

ltadyo Sahiplerine Müjde 

Y crJi ... fürk sanavi nlaınulfıtı Geçer 
ol 

Türk topraklarında yetişen Çavdar sazından yapılan ve 
yüzlerce ren ,.ber 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 saadalyelere rağbet ediniz. 

Toptan ve perakende satış İsınctpaşa Bulvar Zinet garaj 

SAÇLARI UZATIR 
---oo---
M. Depo 

S. FER 1 T 

Şifa 
karşısında sandalyacı Muiz. Eczanesidir 

!i~~~~~~ı ~·~~~~'~ IP':9ill'"~~ınıq~~···~rıı·:<1ıll'~~·q ..... ıı::'~lı.;!lllı;ti ı~~ıı;-~~~";ıııı;-P;ıt~~ ~ llıı':ıiJ~~rtlr/fiWIJ~ ~~\1·~~~~~ ıe'~dlıı~~~ıı':.b~llıı~dll~"""-'' (!ı.-;;lıuııdll"ıııl llodd.lıllai...ıllıdlıı-..'lıliiıl..,lıb;iıtlıııdllbiilılllı·~ y:ar~~f~:~:~- S'1 lzmir Yüıı Mensucatı 1 f! Ayda sekiz lira taksitle ı 
veya radyonuzu ~ Türk A. Sirketinin j [+] e• •kı t 

1 
tamir ettirmok 15 Halkapınar Kumaş Fabrikasının ~ J!i , iSi e : 
isterseniz kat'i ~ Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar: ~ ~.1Petro l\1aks ~ener masa ve tava_n la~ıhaları. 
temioath " Yıl- ı'I S w 1 lı [+j Motosiklet bisıklet - gramofon ve plak magazamda dırım radyo " ag am 1 [•1 her şeyi taksitle alabilirsiniz. .. 
müessesesine ""-' z .f ~~ıı;ıııı;q~ • ._p~~''•''';tı ~~sass - a 1 llMillıiMııllllidıt~ .... d:ı.u.ı:lıiMıtllııutılilıidıl llllCU 

tt' . ~üracaat edi· ~ · r " Toptan ve perakende satış yeri 
.t.ır hUk.. nız. ı 1 Ve Ucuzdur ~ Balcılar caddesi No. 156 lzmir Uaıet caddesi Hacı Sadullah otoli içinde. 11 'I. 

--------------....:... ___ ı ~ Satış yerleri IJ 1\ T •b 
--..::--. flll Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. ~ l Ye c l 

~ Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu 8 
~~~~~~~~~~~ 

SADIK 

J\lüşterilerine gösterdiği 

Milyonlar 
kolayhk ve yaptı.~ı 

tath nıuanıele ile 
herkesin sevgisini 

kazanan 

kişesinden 21 inci 
tertib Tayyare pi
yango biletlerini 
almağı unutmayınız 

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

ADRES: 

Keçeciler caddesi 134 numaralı milyonlar kişesi sahibi 
HAYRI AKDÔLEK 

-----------------·~-------------------------
FENNİ SÜNNETÇİ 

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

.. ıeriz. Fakir ve öksüz çocuklar meccanen sünnet edilir. 
~Lf ve HAKKI DARCAN 

l,9!'!.!94T~.~A~.1Mv~. ~y~~.~A~9!R~~.19!E~;~·.~r&smıı~~ . 
E BU GUN 
ri 2 büyük film birden 
~ Holivodun en guzel beşyüz kızı ve Amerika güzellik 

1 kraliçGii;~ıı:; ç;;;ı:ieni~:~idii filmi 1 ~Enfes bir musiki, şayanı hayret revüler - tatlı bir mevzu 
~ bedii danslar - canlı tablolar 

l
e LiJians Ha~vey ile VilJi Fritsch'in beraber çevirdikieri • 

büyük Alman opereti 

1:: Cürmü meşhud 
41 AYRICA: 
41 F O K S ( Dünya ha vadisi eri ) 
~ ( Türkçe sözlü ) {&l 
~--- - SEANS SAATLERi -
S Her gün 15 ve 19 de Cürmü m~şhut, 17 .. ve 2,1,15 de 
S GüzeUer resmi heçidi Cumartesı Pazar gunlerı 13 de 
B Güzeller resmi geçidi ile başlar 
m111am:aam11lll!H 
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~--------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------....---------------------
Anketimiz 

- Baıtarafı 1 incide -

ur, civar kazalardan ve ka
balardan gelen yüzlerce, 

inlerce kişinin kaynaştığı 

a-lrülürdü. Dükkinlarda ha
raretli satışlar, hanlarda gi
rip çıkmalar o kadar azalmış 

Büyük Salepçioğlu hanına 
'riyorum. Vaktile fzmirle 

bitin civar kazaları ve ka
uuları bağlıyan bir transit 
merkezini andıran •han bom 
boş. 

Kahveye giriyorum. L Masa 
başlarında pinekliyen, elle
rindeki gazetelerin üstüna 
eğilen bir kaç kişiden başka 
kimse yok. 

KAHVECi RIFAT 
DiYOR Ki: 

Hanın kahvecisi bay Rifata 
suallerimi sordum. "Bir do
kun bin ah dinle kisei fa
furdan!,, der gibi bay Rıfat 

ıöyle dert yanmıya başladı: 
"- Otobüslerin bu han

dan kaldırılmasile gerek ha
nın içindeki esnafın, gerek 
caddedeki esnafın alış verişi 
durmuştur. Ben bu kahveye 
120 lira kira veriyordum. Üç 
dört garson kullanıyordum. 
Şimdi emir çıktığı günden 
bugüne kadar 256 lira za
rardayım. Günde ancak 20-
25 kahve satabıliyoruz. Bir 
garson kahvenin bütün i~le
rini yapıyor. Kahvemde 2000 
liralık mobilya vardır. 

Artık kazanç kalmadı. 20 
Lira dükkan kirasını çıkara
mıyoruz bile : Vergileri nasıl 
vereceğiz bilmem. Bu gidişle 
bu ay başı dükkanı bıraka
cağım. Evkaf bu hanı 10,000 
liraya kiraya veriyordu. Şim
di 2,000 lira veren bile yok. 
Bu işte hem biz hem de ev
kaf senede 10000 - 12000 
lira kaybediyor .. Diğer taraf· 
tan koca nanda harab olub 
gidiyor. 

Eğer yeniden kamyonlar 
gelirse ben naklen 15,000 
ilra vermeğe razıyım." 

Bay Rifatın elini sıkıp ay
rılırken bu kararıu böyle bir 
netice doğurması beni de 
hayrette bırakmıştı. Ankete 
yarın gene bu sütunlarda 
devam edeceğim. 

Lütfü AKSUNGUR .. 
Bir kadın 
düşmanı 

- Baş tarafı 1 incide -

genç kız işin iç yüzünü an· 
lamış ve dayızadem dediği 
kadının, boksörün eski met
resi olduğunu öğrenmiştir. 

İşin hakikati anlaşıldıktan 
sonra iki kadın arasında bü
yük kıskançlık kavgaları çık
mış, nihayet bir gece bok
sör evine geldiği zaman iki 
kadını saç saça haşhaşa 
kavga eder bir halde bul
muştur. Boksör kadınların 
kavgasını bir türlü ayırama
yacağını anlayınca başı dön
müş kendinden geçmiş, iki 
kadını da birer yumrukta 
cansız olarak yere se1miştir. 

Arazi Yazılnıa ı 
Başlıyor 

Bağ, bahçe, tarla, çayır 

ve emsali arazinin yazılma
sına Haziranın birinci günü 
başlanacaktır. Bu babdakı 
talimat Vekaletten gelmiştir. 

Mussolini yaptıiını ve yapa- Habeşistanda 
caiını anlatacak Vaziyet 

Roma 7 (A.A) - Büyük iki meclisi bu beklenilmi- Istanbul 8 (Özel) - Adis-
Faşist konseyi cumartesi gü- yen daveti bütün memlekette Ababade asayiş kurulmuştur. 
nü akşamı fevkalade toplan- bir surpirist basil etmiştir. Italyanlar Cicika ve Hararı 
tıya çağmlmıştır. Bu toplan- Bay Mussolininin Habeşista· da işgal ettiler.I Henüz Hal-
tıdan sonra bakanlar meclisi nın mukadderatini kat'i ola· yanlan askerlerinin varama-
toplanacaktır. Resmen verilen rak tesbit etmesine intizar dığı ve işgal edemediği yer-
malümata göre bu iki mec- edilmektedir. Bundan! başka lere tayyareler bcyannamc-
lis taratından verilecek ka- iki meclis toplantısının mil· ler atarak Habeşistanın ltal-
rarlar bay Mussolini tarafın· Jetler cemiyeti konseyinin yan hükmüne geçtidiğini bil-
dan Venedik sarayının bal · toplanacağı günden bir gün dirdiler. Ahalinin iş ve gü-
konunda İtalyan ulusuna bil- evvel vuku bulacağı ayrıca cile meşğul olmasını tavsiae 
direcektir. kaydedilmektedir. ettiler. Yer yer fevkalade 
----------00 mahkemeler kuruldu. Kaçan 

Fransa da politikayı halkın birçoğu dönüyor. 

Müteahhitlere 
değiştiriyor Sicil def teri 

Paris 7 ( Radyo ) - Deyli Herald gazetesi Fransanın lstanbul 8 (Özel) _ Mem-
başbakanlığına namzed Leon Blüm'ün beyanatına istinaden lekelimizde iş gören bütün 
Fransanın siyasasını deg-i~firmekte olduğunu İngiltere ile 

Y müteahhitler için Nafia ba-
açık bir politika göreceğinden lngilterenin Fransaya güve- kanhğmda bir siçil defteri 
nebileceğini, Fransanın emeli silahları azaltmaktır. Bu olmaz- t t 1 k 1 l 1 t u u ması arar aş m mış ır. 
sa silahlı lharekettir. • 

Türkkuşu heveslileri çoğalıyor Varıdabmız 
Ankara 7 (A.A) - Türkkuşu Adana şubesi bu ayın do- Artıyor 

ıunda, Bursa şubesi de 18 zinde açılacakbr. Türkkuşuna İstanbul, 8 (Özel)-Geçen 
üye yazılmak için birçok yerlerden Türk haya kurum~ mer- seneye nazaran bu 2,5 mil-
kezine yapılmakta olan müracaatler devam etmektedır. yon varidat fazlalığı vardır. 

Yabancılar Balkan işlerine Sısam 
karışamaz 

lstanbul 8 (Özel) - Dış bakanımız Belgrad gazetecileri
ne beyanatta bulunurken ezcümle demiştir ki: 

Milletlerimiz taze kuvvetlerimiz o nisbette büyüktür. Ken
di kuvvetlerimize inanımız vardır. Yabancıların Balkan işle
rine karışmasını tecviz edemeyiz. 

Çok parlak yapılan Telaviv 
sergisinde Türk oavyonu 

Telaviv 7 (A.A) - Anadolu ajansının hususi muhabirin
den: Paviyonuôıuz şehiremini, konsoloslar, ecnebi delegeler 
ve firma direktörleri huzurile büyük merasimle açıldı. Ve 
binlerce halk tarafından ziyaret edildi. Mallarımıza karşı 
alaka büyüktür. Teşhir bakımından emsaline faiktir. Sergi· 
mizin muvaffakiyeti hakkındaki kanaat umumidir. 

lngilterenin Hapı, Mussolini
nin Şarabı 

lstanbul 8 (Özel) - Pari Sovar gazetesi yazdığı bir ma· 
kalede diyor ki: " lngiltere bu işte acı bir bap yotmuştur. 
Fakat Mussolini kazandığı zaferin neticelerini lngiltereye 
hıssettirmek suretile içtiği şaraba su katmazsa ! ,, Diyor. 

İşşizlere iş, zenginlere fazla 
vt:rgi tarhedileçelc: 

İstanbul 7 (Özel)- Fransız intihablarında zafer kazanan 
Fransız Komünist parti reisi gazetecilere: Bu gün 72 meb'
usu olan partimiz söz sahibi olmuştur. Baş siyasamız sulhun 
muhafazasıdır. Komünist partisinin düsturlanndan biri de 
işsizlere iş verilmesi ve zenginlere fazla vergi tarhedilmesi
dir diye beyanatta bulunmuştur. 

Yardım görseydik harp ta 
. ederdik diyor 
İstanbul 8 (Özel) ~ lngilz dış bakanı Avam kamarasında 

Habeş mağlubiyeti münasibetile söylediği nutukta ezcümle 
demiştir ki: 

Biz bu uğurda harbi de göze alırdık fak at devletlerden 
yardım görmedik. 

000000000000000000000000000000 

Fransa temi
nat istiyor 

Londra 7 (Radyo) - Mor
niğ Post gazetesinin öğren
diğine göre Fransız hükü· 
meti Avusturyaya istıklal 
verildiği takdirde ltalya ya· 
hud Almanya tarafından bir 
tecavüz vuku bulursa işe 
filen müdafaa edeceğine da-
ir Ingintereden teminat iiste
miştir. 

Paylaşma 
Zamanı gelmiş 

Londra, 7 (Radyo) - Ni
yöz Kroniki gazetesi, son 

kabine toplantısından bahse
derken giyor ki : 

" Artık Habeşistanın pay
laşılması mevzuu bahstir. M. 
Eden yakında Cenevre'ye 
hareket edecektir. Cenevre 
toplantısı çok mühimdir. 

Adasında açlık grevi 
başladı 

İstanbul 8 (Radyo)- Ati
nadan bildiriliyor : 

Sısam adasmda tütün ame
lesi geçinmek için güçlük 
çekmektedirler, Ameleler, 
depolara çekilerek açlık 
grevine başlamışla;dır. 

İhtiyat zabit
lerinin stajı 
lstanbul 7 (Özel) - Dok

tor, dişçi, kimyager, baytar 
ve levazım sınıflarından olan 
ihtiyat subayların; diğer sı

nıflarla birlikte iki senede 
bir 45 mecburi staja tabı tu-
tulmamaları kararlaştırılmış
tır. 

Arnavudluk 
l3alkan hükfın1eti 

değildir 
İstanbul 8 (Özel) - Bal

kan konseyi ltalyanın müt
tefiki olmak itibarile Balkan 
devleti olmadığı kararını 
vermiştir. 

Ali Hasan 
Dünya pehlivanı 

Nevyork 7 (Radyo) - Bu 
gün kırk bin seyirci huzu
runda yapılan dünya güreş 
şampiyonluğunu Türk pehli
vanı Ali baba Hasan kazan
mıştır. 

Zecri Tedbirler 
lstanbul 8 (Özel) - Lon

drada bir kısım diplomatlar 
zecı i tedbirlerin şiddetlen
mesi, bir kısmı da faidesiz 
Jiğine mebni kaldmlması fik
rindedir. Meselenin içyüzü 
gün sonra Cenevrede anlaşı
lacaktır. 

Yugoslavyada 
grev 

Belgrad 7 ( Radyo ) 
Novisad mıntakabnda grev 
ilan eden fabrika amcJesinin 
adedi beş bin olmuştur. 

Siyasal durum Filistin ihtilali 
devam ediyor -Baştarafı 1 inci sayfada-

rosunu genişletti. En asri en 
kuvvetli harb gemilerini di- Londra 7 - Dün adliye 
ğer sulardan aldı ve Akdr!- sarayı önünda Araplar yeni 
nize nakletti. bir gösteriş yapmışlardır. Bu 

İngilterenin gizli ve açık nümayiş çarpışmıya ilemiıtir 
bütün bu hazırlıklarına karşı varmıştır. Polis nümayııçıları 
İtalya da Akde oiz haliimiye- dağıtmıya çalışmış muvaffak 
tini eline almak için eJinden olamayınca ateş etmeğe met' 
geleni yapmaktadır. Akdeniz bur kalmıştır. iki taraftan 
Italya için artık hayati bir beş on ölü ve yarelı vardır. ---'!lliliiir---kıymet ve ehemmiyeti baiz- ~iendereste iki anıe]e 
dir. Çünkü İtalya evvela bir 
Akdeniz mem]ekctidir. Son- boğulmuştur 
ra Trapulus garp ve Habe- Cellid gölünün kanalın• 
şistanın yeğane yolu Akde- açan ameleden ikisi Mende· 
nizdir. ltalya müstemlekele· reste sandılla karşı tarafa 
rinden istifade edebilmesi geçerken saudal devrildi ve 
için Akdeniz yohnıv kendine iki amele boğuldu. 
açık bulundurmak mecburi- • düşü-nürsek -~azi~et ~ 
yetindedir. daha karışır. · 

Akdenizdeki fngiliz hazır- Habeş harbı dolayısile öte· 
lığına karşı İtalya da Arna- denberi İtalya ve İngiliz ef· 
vudluğu aldı, Rodosta tah- karı umumiyesi, ltalya lngi" 
kimat yaptı. Hava kuYVetle- liz hükumetleri arasanda çok 
rini, bugün Akdeniz hakimi- gergin bir vaziyet vardır: 
yetini elinde tutacak dere- Şimdi Akdeniz hakimiyeti 
cede kuvvetlendirdi. yüzünden iki devlet arU111" 

Diğer taraftan ötcdenberi, daki gerginlik büyük bir re" 
Almanyanın gözünün de Ad- kabet ve büyük bir düşnı~11• 
riyatik sahiJlerinde olduğunu • lık haline inkılab edecektır· 

~---------------oooo~---------------

1 s tan bula 
Yaş sebze ve meyve 2'Öndere11 

'fiiccar, hancı ve bahçe sahihlerinin 
ı ~azar·ı dikkatlerine . ~~ 

Anbarımız, lstanbula sevk edilecek yaş sebze ve me~ 
lerin nakliyesi için bu sene azami fedakarlıklar y•P 
aşağıda yazılı nakliye fiatlarını tesdit etmiştir. 

Bandırma tarikile Deni Y:: 
Patlıcan köfesi 110 kuruş 79 k 
30 kiloya kadar tumates kafesi 60 ,, 33 " 
30 K. dan 60 K. kadar tomat kafesi 75 ,, 42 " 
30 Kiloya kadar üzüm sepeti 70 " 55 " 
30 K, dan 60 K. kadar üzüm sepeti 90 11 60 .;ı 
Yukarıda yazılı Hatlara İzmirden itibaren; lstaobul rt' 

rıhtımına kadar yapılacak mauaflar ( lzmirde banırJJ• ~ 
( pasa ), kayık, muamele üceri, navlun ve lstanbulda k• / 
hammaliye, muamele ücreti dahildiı. ) Bandırma tarikil~eJll' 
decek mallarda da lzmirpe muamele ücreti, vagona yiik t-' 
hammaliyesi, tren navlunu, Bandırmadan vagondan bo~ -t1• 
hammahyesi, vapura nakliyesi, vapura istif bammaliyesı, .,, 
pur navlunu muamele ücreti, lstanbula muvasalatand~ 111..,,, 
mele ücreti, kayık, hammaliycsi dahildir. Ayrıca hiçbır 
raf alınmaz. 104' 

Daha fazla tafailat almak için: lzmirde gümrük kart••k,,, 
9 numarada bulunan acentalığımıza ve Karııkada All _,r 
pazarında hancı ve komisyoncu bay Nizamettine nıiir•' 
fara. Telefon : 2251. · _ ___/ 

İzmir Muhasebei Hususiye 
Müdürlüğünden: ~ 

Bedeli Bulundu- Cinsi Sokagv ı Müddeti icar Müza- p.tO ~ J . ... ~-
Sabıkı ğu yer No. yede ~eoı1..,( 

Müddetı 
Lira K. ,.sJ 
455 00 Tirede Uzgur ılıcaları 1-5-36 dan bir 20 gilO • • 

1-5-37 ye sene 1-"" 
31-5-37 ye sene ,, 11 

50 00 Kemal- Ev Medrese 5 1-6-36 dan bir 
paşada 

50 00 " 

50 00 

36 00 " 
35 Oo 
40 00 
35 00 
35 99 
35 00 

" 

" 
" 
il 

" 
" 
" 

,, 1 inci Vakıfça 
Sokak 38-32 

,, Hükümet 
il " ,, bir sene 11 " 

karşısı 41 ,, ,, ,, ,, ,, ,, " 
No. 34 31-5-39 za sene " 

Dükkan iz. caddesi 1-6-36 dan Üç 
,, İz. caddesi ,, Üç sene 

" " 
" tt 

" " 
" " 
" " 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" " ,, 

" 35 00 
50 00 ,, ,, Kazım ,, " ,, ıl 

caddesi ,~~ 
İdarei Hususiye akara tından olup yukarda yer. ~e ~ 

gösterilen akar hizalarında gösterilen . müddetlerıle J~ 
verilmek üzere mahallinde müzayedeye çıkarıhıılf~"' 
talip olanların ihale gününden evvel mahalli Mub(ıı'11) 

ZENGiN OLMAK iSTERSENiZ PIYANKO 
BILE.rLERıNZI MUTLAKA ( SAADET KİŞESİ ) nden alınız 

susiye memurluğuna müracaatları ilin olunur. ~ 

iSABET EDEN iKRAMiYELERi Çorakkapı r,.. J" . 
DERHAL TEDiYE EDER Hasan Tabıio 


