
23 Nisan 
Cocuk 
Bayramı 

Bugiln miJU iradenin 
tecelli eUiği, milli hakimi
yetin ilan edildiği, Büyük 
Millet Meclisinin kuruldu-
ğu günün yıl dönümüdür. 

Ayni zamanda çocuk 
bayramı ittihaz edilen bu 
kutlu güade saat onda 
Cumuriyet meydanında 

mızın bu kudsi bayramını 
candan kutluJarız .. 

Bayram münasebeti le 
mektebler önümüzdeki 
Pazartesi gününe kadar 
tatil edilmiıtir. 

ÇOCUK 
*** Tarihin en büyük ada

mı, Türk çocukları arasından 
çıktı : Atatürk. 

*** Güzel çocuk, çirkin 
çocuk yoktur, Abdal çocuk 
zeki çocuk vardır, 

*** Çocuk küçük bir va· 
tan, Vatan büyük bir anadır. 

*** Oyuncaksız çoçuk ka
nadsız kuş gibidir. 

••* Yurdun göğsünü süs: 
leyen en güzel çiçeğin adı 
(Çocuk) tur. 

*** Çocuğu herkes sever, 
fakat çocuk sevmek sanatını 
pek az kimseler bilir. 

*** Çocuk bir süs değil, 
bir servettir. 

*** N ·nni sesi işidilmiy~n 
evde tehlükc çanı duyulur. 

*** Gök yüüünü yıdızlar, 
yer yüzünü çocuklar süsler. 

*** Tabiatı, beni yarattığı 
için değil, en temiz, en asil 
kanı Türk çocuğuna verdiği 
için severim. 

ı Habeşler çevirme hareketinde muvaffak oldu 
---------------------------··00 .. ----------------~------------

G r az i an· ord su yağmur-
lardan ilerileyemiyor 

......,_.....__..._.. __ .......... __.. ___ +•••••OO••••H------------
Haheşler Adis-Aba a yollarını dinamitle atı

ve geçitleri kapatmıştır. yor ve 
Londra 22 (A.A) 

-- Eritre menbala-
rından gelen en 
son haberlere göre 
Graziani ordusunun 

1 ar 
--~......--~-......· 

sağ ve sol cenah
lara Sasabcnh ve 

Dagahmadayı ge
çerek Harrar . ve 

Jijika istikametin
de ileri yürüyüşle· 
rine devam etmek
tedir. Manmafih 
şiddetli yağmurlar 
tekrar başladığın
dan bu ileri yürü
yüşün tevekkuf et
mesi muhtemeldir. 

Mussolini Afrika harbına başlamadan evvel Tırollerde bir manevra 

Şimal cephesinde Eritre 
menbalarından hiçbir haber 
verilmiyorsa da bu menbalar
dan tereşşuh eden bazı şayi· 
alara göre İtalyan ileri müf
rezeleri Dessiyeden giden 
yollardan biri üzerinde Adis· 
Ababadan 80 kilometro me
safede bulunmaktadır. 

yaptırmış ve bu manevrada hazır bulunmuştu. 
Bundan başka infilaklarla • üzerine şehirde çıkan yangın 

suların cereyanları değişti- l\'eliahhn avdeti üzerine zail 
rilmiş ve bu yollar kapatıl· olmuştur. Bunun en büyük 
mışbr. Buı d an başka Ha· delili bugün Cebutiye hare .. 
beşler geçilebilir mahiyette ket eden trende kalabalık 
olan bütün yerlere kayalar olmasıdır. 
doldurulmuştur. ·ve bunların Bu trenle gidenler arasın· 
arkalarında mitralyoz yuva- da Habeşistana yardım et· 
ları hazırlamışlardır. İtalyan mek için buraya gelen Ame-
tayyarelerı bu mevzileri ~id· rikah Zencilerin sonuncusu Habeş meubaları bu şayı- .., 

k k detle bordıman etmekte ve tayyareci Robenson, Ameri· aları at'i olara tekzip et· 
mektedir. Habeşler şimdi gördüğü en ufak Habeş top- kan ateşemilteri yüzbaşı Me-
Adis-Ababa yolu üzerinde lantılarını mitralyoz ateşine ad ve Holanda Kızılhaçından 
dağlarda 3000 metro irtifa- tutmaktadır. doktor Belmonti vardır. 
da bütün geçitleri dinamitle VELİAHD ADIS-ABABA YA HABEŞLER ÇEVİRME HA-
tahrip eylemektedirler. Bu DÖNMÜŞTÜR REKETİNE MUVAFFAK 
tabib edilen gçitler Adis·A· · Londra 22 (A.A)-Royter ' OLDULAR 
babadan 150 kilometro me· ajansını Adis-Ababadaki mu- Londra 22 (A.A) - Roy-
safededir. Daha şimdiden habirinin bildirdiğine göre ter ajansından: 
yol namına hiçl irşey kalma- İtalyanlarm yaklaşmakta ol· Şimal cephesinde Ha be§· 
mıştır. duğu haberinin şayi olması lerin kazandığı bir muvaffa· 

............ •••••••••••••.a• .. ••••• .... •••• .. ••• .. • .. •• kıyet hakkında şu tafsilat ,- verilmektedir. Dessiyeden 
Adis-Ababaya giden başlıca 
giden yolun bir takım girift 

- Sonu 4 üncüde -

Bu bir 2arib 
aşk hikayesidir 
Eski sevgiliniz size sı

ğınırsa böyle mi 
yaparsınız? 

Fransada genç bir üniver· 
site talebesi komşusu olan 
Klodet isminde genç bir kı
zı senelerce sevmiştir. Genç 
kız, delikanlının bütün izdi
vaç tekliflerini reddetmiş ve 

ı nihayet kendisine zengin 

1 .. bir koca bulmağa da muvaf· 
fak olmuştur. Aradan sene· 
ler geçmiş delikanlı diş fa
kültesini bitirmiş ~e oturdu
ğu apartmanın civarında bir 
diş tedavihanesi açmıştır. 

Diş doktoru Alber bundan 
üç hafta evvel bir gece ya
rısı birdenbire uyandırılmış
tır. Delikanlı kapıyı açtığı 
zaman bir hastaya çağrıldı· 
ğını öğrenmiş ve insani bir 
vazife olduğu için derhal 
elbiüesini kiymiş, şapkasını 
eline almış ve gözlerini uğuş 
tura uğuştura davetçinin ar· 
kasına takılmıştır. Genç dit 
doktoru gece yarısı mühte· 
şem bir apartmana girmiş ve 
çok şık bir salona kabul 
edilmiştir. Doktor burada 
biraz oturduktan sonra içeri· 
ye yüzü gözü şiş bir kadın 
girmiştir. 

Delikanlı kadını tanımakta 
müşkilat çekmiş fakat biraz 
-Sonu 4 üncü sayfada-
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HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
• 
Halkın Sıhhatı Oyuncak 

Değildir 
11:":0 epecikte Mektep sokağında oturan karilerimizden 
UILOU b rkaçı gazetemize gelerek şu şikayette bulundular: 

İzmir Kız Lisesi : 2-E Bu gün çocuklarımız her yerde hazır ve nazır ve herkese 
ALiYE neşe ve sevinç saçıyorlar 

" MahaJlemizde bir Yogurthane vardır. Sıhhi şartlara 
dikkat etmediği için Belediye tarafından çalışmaktan ve 
ticaretten mennedilmişti. Belediye bu yasağı tatbik ettikten 
sonra Y ogurthane gizli surette ve gece yarısından sonra 
faaliyete başlamağa koyuldu.. Şimdi her gece sabahlara 
kadar çalışılıyor. Ve ·Yogurthanenin ne kadar pis, yağlı ve 
bulaşık suları varsa sokağa dökülüyor. Sokak dökülen piı 
sularlarla kaynak bir hale gelmiş, bir taaffün başlamış, bin· 1 
lerce sinek üşüşmeğe başlamışbr: ,, 

ooaooooooooooooooooaoooo:x:oooooooooooo 00000000000000000000000000000000000000000000 

SON SiSTEM 
BiR GEMi 

Amerika da son 
sistem bir gemi ya
pılmıştır. Gemiye 
fazla sürat vermek 
endişesile, gemının 
hava mukavemetini 
azaltmak için gemiye 
resimde gördüğünüz 
bu şekil verilmiştir. 
Bu suretle gemi bü-
yük bir sürat kazan· 
mışbr. 

Bir şehrin her yerini her köşesini Belediye temizliyemez. 
Birazda halkın kendi evi kendi yurdu olan şehri temiz tut
nıası lazımdır. Bir Y oğurthanenin bütün bulaşıkla
rıuı sokağa dökerek bütün semt balkının sıhhatile oynaması 
doğru değildi.I 

Halk böyle söyliyor 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
O E = ·- zw CWJ!(S 
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Sülf• 2 c HaDaa s.ı , 

, ... -...... _ -
Osmanlı imparatorluğunun 
Kalbigihında Yazan:!·3~R~Ncls 

Yunan Casusu, Polis Amiri Hakkıyı İttihad Ve Terakki 
Aleyhine Nasıl Sevkediyordu '2. 

Böyle hissi işler bana ya
kışmazdı. Asıl işim olan Ya· 
vuz ve Dinamit işleri ile 
uğraşmak lazımdı. Hakkı 
beyin saadetine çalışmak ile, 
pek çok tehlikelere muka
bil yoluna konmuş en mü
him bir işi kaybedecektim. 

Leylanın Hakkı beyle ba
nşması belki de Yavuz işini 
tamamen unutturacaktı. 
Çünkü onun en büyük kini 
babasını idam ettiren ve 
etmiş olanlara idi. Babasının 
sağ olduğunu anladıktan 
sonra bu kinden eser kal
mıyacağı şüphesizdi. Hatta ... 
Barışırlarsa, Leylanın bütün 
bu esrarı Hakkıya anlatmı
yacağını kim temin edebi
lirdi. 

Mamafi, bu mummanın 
başka bir şekilde halletmek 
te mümkündü. Leylayı, Hak
kı beyi de kendi kin ve 
maksadına hizmete sevkit
mekl 

Sabaha kadar bunları dü-
şündüm. Nihayet Leylinın 

Hakkıyı kandi emellerine 
çekmesine imkin olmadığını 
karar verdim. Yalnız en son 
çare olmak üzere şunu bul· 
dum: 

Hakkının vatanperverlik 
hislerini tahrik etmek için 
Osmanlı imparatorunun bu 
harbten mağlup çıkacağını 
Hakkıya isbat etmek; bu 
malubiyetin ne kadar elim 
olacağını azami bir şekilde 
göstermek, bunların önüne 
geçmek için ittih ve terekkiyi 
memleket idaresindeu uzak· 
)aştıracak ve umumi harbten 
münferit şekilde çkırak itilaf 
devlet )erinin tavizatını elde 
etmek lazım olduğunu söyl· 
emek lizındı. 

Hakkı, ancak hu suretle 
aldatılabilir ve Leylanın da 
işine iştirak edebilirdi. 

Sabahleyin hemen Hakkı· 
ya gittim. 

Hali kuyolada yatıyordu .. 
Doktor bir hafta daha ya
taktan çıkmamasını ısrar et
mişti. Maamafih Hakkı bili 
iyileşmiş değildi. Beni gö-
rünce: .. 

- Kendimi hiç iyi girmü
yorum 1 Dedi. İçimde büyük 

• & 

İZMİRLİ 

bir sıkıntı var; vaziyetim iyi 
değil !. 
~ Hakkı bey. bu bal sa· 

na yakışmaz. Genç ve kuv
vetlı bir delikanlısın.. Bunlar 
evham ve hayalattır. Bence 
bir iki güne kadar hiçbir 
şeyin kalmıyacaktır. 

- Hiç ummuyorum. 
- Bilakis, ummalısın. Ne 

oluyorsun? Neyin var? çocuk 
olsan, bir ahmak, bir irade· 
siz olsan aklıın erer. Fakat 
sana.. Sana.. Bunlar yakış-

maz. 

Fakat bugün akşam üzeri 
göreceğim. Sen fazla görüş
me, istirahat et. Ben sana 
icabeden haberleri hemen 
getireceğim, her halde çok 
sevineceksin. Dedim. 

- Rica ederim, hemen 
gitmeyiniz. Siz burada olduk· 
ca ben teselli buluyorum. 

Bu sırada anneside içeriye 
girdi. Annesile Yunanca gö
rüşmeğe başladı. Annesine 
sordum: 

- Hakkı Rumca bilmiyor 
mu?. Dedim. 

- Leylayı gördünüz mü - Anlar fakat görüşemez. 
bari? Daha doğrusu görüşür, fakat 

Yalan söylemek mecburi- iyi görüşemediği için bilmez 
yetinde kaldım; ve: görünür. 

- Maalesef görmedim. . ( Arkası var) 
oooooooooooooooooooooocooooooooo 

Avusturyada 
siyasi katiller 

Viyana 22 - Havas ajan
sından: Bugünlerde Ştayerde 
iki cinayet olmuştu. Bu cina· 
yetler. "Fmenin gizli mahka
mesi,, adlı Terust cemiyeti 
kararile yapılmıştı. Dün Graç 
ta bir üçüncü cinayet gene 
ayni şekilde yapılmıştır. Bu 
cinayetlerin nasyonalistler 
teşkilatinin marifeti olduğu 
anlaşılmıştır. Polis seferber 
haline gelmiştir. 

Y ~2oslavya 
Gazetecileri 
Varşovada 

Varşovada 22 (Radyo) -
Buradaki Yugoslavya gaze· 
tecileri şehrin her tarafını, 

dini, ilmi, fenni müessesele
rini ziyaret ettikten, şeref· 
lerine verilen ziyafetlerde 
hazır bulunduktan sonra bu 
gün avdet etmişlerdir. 

Zaharin 
Kaçakçısı Hamdı 

'futuldu 
Belgrad 22 - Bihaç'ta 

Zaharin kaçakçıları Hamdi 
ve Kürd Mustafa tutuldular. 
Beraberinde 25 kilo Zaharin 
bulundu. Mahkemeye veril
diler. 

Yunan 
İstikrazı 

Londra 22 - Havas Ajan
dan : Milletler cemiyeti ikra· 
zat komitesi ve tahvilat ha
milleri konseyi Yunanistanın 
yapında Londraya, Yunanis
tanın harici borçlarını mü
kaşa etmek üzere, bir heyet 
göndereceğini bildiriyor. Her 
ihtimale karşı münakaşalar 
Mayısın dördünde başlıya· 
caktır. · 

Sof yada 
Fevkahide olarak bir 

askeri n1eclis 
Sof ya 22 - Fevkalade 

olarak toplenan askeri şurası 
gizli müzakerelerini iki gün
de ikmal etmiştir. Bu müza
kerelerin bu günün vaziyeti-
ni ve bilhassa Bulgaristanın 
da muahede zencirinden 
kurtulmanın yolları üzerinde 
caryan ettiği zannediliyor. 

Arsıulusal 
Polis koneresi 

Belgrad 22 (Radyo)- Ar
sıulusal polis kongresi Ma
yısın yirmi beşinde Belgrad
da açılıyor. Bu kongre Ma-
yısın yirmi beşinden otuz bi
rine kadar devam edecek
tir. Bu kongreye Almanya, 
Fransa, Bulgaristan, Belçika 
İngiltere ve Polenya iştirak 
edeceklerdir. 

BİR KIZ 
SEVDİM! 

Hülya hıçkırıklar arasında 
güç halle cevap verebildi: 

- Yatağında iki gözü 
iki çeşme ağl ıyor. Şimdi yas
tığını değiştirdim. Su gibi ol-
muştu. Çok , fena.. Belki 

~"""""'""'""'""'""'~""""" 
Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH 

Genç kadın ayakta fazla 
duramadı. Mermerin bir kö
şesine ilişti. Ahmed de ayni 
hareki taklid etti. Kadın ve 
erkek binçkırıkları perde 
perde alçalıyor, yükseliyor, 
fakat yavaş sükfıne yavaş 
doğru iniyordu. 

Halsiz düşen Leylanın başı 
Ahmedin omzu üzerine dü
şü.verdi. Biran geldiki ikisi 
birden susdular .. Bu sükut 
birkaç dakika böyle devam 
etti 

Bu esnada sol taraflarında 
derin, muzdarib bir hıçkınk 

Numara 77 

duydular ve ikisi de birden 
ürperdiler. ikisi birden baş· 
farını sesin geldiği tarafa 
çevirdiler .. 

Zavallı hassas kız, Hulya, 
başını bir ağaca dayamış 
demindenberi seyrettiği bu 
hazin tablo karşısında ken
disini zaptedememişti. O da 
kana kana ağlıyordu. 

Ahmed kısık bir sesle: 
- Hulya, gel, buraya gel ..• 
Diyebildi .. 
Leyli: 
- Annem ne yapıyor? 
Diye sordu. 

onun da ölüm saniyeleri yak· 
laşmıştır artık. 

Sükut bir kaç saniye daha 
sürdü. Ahmed, mukaddes 
bir ölü karşısında bir hitabe 
veren heyecanlı bir hatip 
gibi birden bire söze başladı: 

- Evet bugün tam bir 
sene oluyor. Yavrumuzu kay· 
bettiğimiz günün senei dev-
riyesi .. 

Devam edemedi.. Ses 
tıkandı, 

Bir saadet yuvası olmak 
üzere yapılan bu köşkün ve 
bahçenin her tarafından şu 
anda hıçkırıktan başka birşey 
duyulmuyor, siyahtan ve göz 
yaşından başka birşey görül-
miyordu .. 

Boiazlar 
~leselesi Yunanistan 

için fırsat oln1uş 

(Küçükleri sevindirmek borç 
Bu bir hikaye değil hakika 

Atina 22 - Havas ajan
sından: Boğazlar Türkiye 
tarafından askerleştikten 
sonra Yunanistan da Limnos 
ve Samotras adalarını asker
leştirebileceği ümidini Yu
nan gazeteleri sevinçle yazı
yorlar. Bu gazeteler ayni 
zamanda Yunaniler bu asker
leştirmeği Taşoz, Sisam ve 
Midilli adalarına dahi teşmil 
ettiği takdirde müttefiki 
Türkiye tarafından itiraza 
maruz kalmıyacağı ümidini 
de besliyorlar. 

Venizelist ve 
fkomünistler 
arasında gizli bir 

anlaşma 
Sofya 22 - Laporol Bul

gar gazetesi Atinadan bir 
telgraf alıyor. Bu telgrafa 
göre Komünistler sabak ga
zetelerinde bir beyanneme 
neşretmişlerdir. Bu beyanna
me bütün çevenlerde hayretle 
karşılandı. Bu beyannamede 
komüniştler ile V enizelistler 
arasınka Şubatın dokuzunda 
yapılan bir ittifaktan bahse
diyor. Bu ittifaka göre par
lamentoda kamünistler veni
zelistlere yardım edecek ve 
kabinede de venizelistlerle 
komünistlerden teşekkül ede
cek idi. 

Vazifeşinas 
Memurlar 

Sof ya 22 - 0 Mir,, gaze · 
tesi "Vazifesini bilen memur
lar" başlığı altında yazdığı 
bir makalede hükümeti me
murların vazifelerine dair bir 
kanun neşretmeğe davet 4!di
yor. 

Bu kanunda memurların 
bu milletin adamları, milletin 
işini görmek için millet ta
rafından beslenen adamları 
olduklarını bildirecek, bina
enaleyh memurların efendisi 
olan halka karşı nezaket ve 
tahkir edercesine olan mua· 
melenin yediği çanağa tükür
mek demek olduğun anlata
cak, halkın, hele köylülerin 
kanunların hepsini bilmeleri 
mümkün olmadığını düşüne
rek vazifesine aid ve müra
caat edenlerin menafini şa
mil kanuni yolları öğretmeğe 
vicdanen da mecbur olduk
larını idrak ettirecek kadar 
müessir bir kanun yapmağa 
çağırıyor. 

Kalktılar. Ahmedin bir 
koluna Leyli, bir koluna 
Hulya girdi. bitkin adımlarla 
köşke doğru ilerliyorlardı. 
Muhteşem ve muazzam köşke 
girdiler. Hep beraber bayan 
Zebranın odqsının bulunduğu 
tarafa doğruldular. Bu esna
da odanın kapısı ani olarak 
açıldı, içerideki hasta bakıcı 
haykırdı: 

- Eyvah büyük hanım 
.. ıd·· 1 o um. 
Koştular. Odaya girdiklerinde 
bayan Zebranın da dünyaya 
gözlerini kapadığını dehşet 
ve hayret içinde gördüler. 
Hastabakıcı Leyliya ve Ah
mede şunları söyliyordu: 

- Büyük hanım dünyaya 
gözlerini yumarken son söz 
olarak şunları söyledi: 

" Vicdan azabı beni yidi 
bitirdi, evlidlarıma zehirli bir 
saadetten başka birşey bıra
kamadım .. ,, 

SON 

e:::::: . 
Alınız Bir Şiklct Alınız ! Anama Babaf11" 

Ekmek Alacağım ! . . . . .,. 
Bu niyaz, bu yalvarma, bu ı ve bulanık bir hava rell 

suzeşli dilek, altı yaşlarında aldı. Uzatbğı kutuyu Ye 
zayıf, sez benizli, esmer ku· yavaş geriye doğru ~ 
ru yüzlü, eski ve fakat düz- Almıyacağımı zan~e 
gün geyimli ince armud gibi meyüs oldu. Bir dakık~ 
boyunu büken bir yavrunun dar gözlerini yere ~iktlı t 
ağzından dökülen hazin söz· receğim cevabı zihnıode 
lerdi, Onu dün vapurda ya· tib etti. Sonra şu k 
nıma çağırdım. ince siyah verdi: . . 

1 
boncuk gibi parlıyan gözleri - Babam kör bır ış Y 
ni açarak telaş ve heyecenla miyor, Annem de bas~· 
koştu, Elindeki tutmakta ol- Hemen uzaklaşmak 18 

duğu küçük kutucuğunun Kolumdan yakaladıaı: 
D •t w lutııı 

kapağını açarak şikletlerini - ur gı me og w 111 
ğösterdi ve iJa e etti: "Alı- sana. şiklet almıy~c~~ kol 
nız bir şıklet olsun alınız medım. Yalnız senın 
bay amca, daha safta etme- mak istedim. 

. Yavruca tekrar 
dım. Anneme, babama ek- b .. k .k b daha k 1 v y u u oynu, . 
rne a acagım ... ,, avrunun d- t.. M. · mini fi · 

·· ·· d k. J k h I yana us u. ını b'f yuzun e zora ı o ara ası boncuk gibi parlıyan 1 

olan tebessüme .bakt~m. ? zeki ve yalvaran göıl 
ne acı, o ne hazın hır gu- gözlerime dikerek: .... 
lümseme idi. Jdı• - Karşıyakaya ge 

Gözlerinin derinliklerinde 
gizlenen ıztırab bu zoraki 
giilümseme ile silinememişti. 
Onda kökleşe ve yerleşen 
bir acı vardı. Onun küçücek 
kalbi bir elemin, bir ke-

derin tazyiki altında zebun
du, halsizdi. Bütün varlığı 
ezğindi. Bu görünüşü ile o, 
altı yaşında bir çocuk ha-

linden çoktan çıkmıştı, za
manın bütün inceliklerini, 
acılıklarını kavramış düsün
celi bir filozof kılığına gir

mişti. Daha bu yaşta o, ge
çinme, bir lokma ekmek 
bulma, anasını babasını bes-
1 eme kaygularile yüklü idi. 
Omuzlarına çöken bu ağır 
yükün altında mecalsizliği 
seziliyordu.. Bir müddet yü
züne baktıktan sonra ona 
şu sözleri söyledim: 

- Y avrom senin annen 
baban çalışmıyor mu, sana 
bakmıyorlar mı?. 

yavrucuğun yüzünde dola
şan yapmacık gülümseme 
hemen söndü, kirpikleri aşağı 
düştü. Kaşları çatıldı, dudak 
ları büzüldü, yüzü karıştı. 
Nerede ise kopacak bir fır
tınayı andıran donuk, sarı 

·yor"' 
vapur iskeleye yanaş! ş· 

Deki. Bu sözlerile 
11 

alacaksan al, benim ~0, 
mağa değil, paraya ibtıY 
var ,, demek istiyord~~ 
feleğin zalim fırtınası ·b' 
sararmış bir yaprak gı ~• 
bir ızdırab ile ~.ol~ ~: 1• 
içinde çırpınan kuçuc~ te 
rucuğu fazla üzmek 1~ 
yerek ona on kuruş il I 
bir dane Şikletin! • 
haydi üsttarafı senın ı'f' 
küçük dostum dediıD fe.

0 
• 

ğa kalktım. Onun ı~fl • 
okuyucularım siz de go 
niz benim kadar oıe 
olurdunuz. Daha b3yle 
)erce çocuk var.... 1 

H. . 

• 
Sermaye1111 

İşletmek 
• 
Istiyorudl•• ~..-
ortak olmak vey• t#. 

b. . . d . 1 k sure •.A' 
ır ışı evır a ma k iftlr 

sermayemi işletıD~ . I~ 
rum. Elvirişli tekJıfı 0efİJ'd' 
(Halkın Sesi) idareh•:it'~ 
(A. K) rumuzlarına . 10' 
mektub göndermeler•· 

OOOOOOOOOOOOOOOOOı~OOC>OCllOOOOC>OCIOOOOC:>OC~OQl-

İzmir Muhasebei Hususiye 
Müdürluğünden : 

Bedeli Sabıkı Yeri Cinsi 
tı..1 fi 
1"0· 

L. K· ıo6 
350 Bahri baba caddesi Ev l14 

310 " " " " ıt2 
332 ,, ,, ,, ,, ııO 
351 . " " " " 
320 " " " " 104 
340 " " " " ı~ 
50 Birinci Süleymaniye ,, .S 
37 Aliağa Yağcılar Sokak ,, 1 
25 Tilkilik caddesi " ~ 
25 İki Çeşmelik ,, t2 

118 Karşıyaka Nesimiye so. ,, 3.3 
50 ,, Bahriye ,, ,, z2 
50 " iktisat ,, ,, z8 
42 " " " " z6 
42 " " " " t9 
35 Bornova Akkaş ,, ,, z4 

30 " " " '' 9.S-1 
100 Keçeciler caddesi ,, 85..81 ~ 

00 Karşıyaka Naldöken İktisat furun ciO ~ 
ldarei Hususiye akaratından olup yukarda yer fee 1'' .,. 

gösterilen akar ~ -6-936 tarihinden 31-5-937 tarib~ll tıril'~. 
bir sene müddetle kiraya verilmek üzere 20-4-93 ,.ı..,at:f 
den itibaren 20 gün müddetle açık artırmaya ç~k•tl.,,.,,ı~ 
Şeraiti öğrenmek istiyenlerin her gün muhasebe• ,,,, 
Müdüri et~ varidat kalemine müracaatları ve p~Y gO"~~I 
isteyenleı inde ihale günü olan 11-5-936 Pazartesı iıb~,.j 
at 10 da Vilayet daimi encümenine depozito oı• (1 
birlikte müracaatları ilin olunur 
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23 Nisan~ 

E/t;;;;~~;~~, N~~~~~aJikk~ti~~; 
23 N~daresinde Milli Kütüphane sineması )t 

(YOLCULARA KOLAYLIK) 
Güve , çabukluk, temizlik 

Ayvalık. Dı kilı, Al tınova, Edremid, Tire, Kula, Konya, 
Salihli. Bu hatlara yolcu ve yük sevkiyatı 

S ısan 936 (Ç >+ İzmir ŞekerciJer çarşısında 20 numardctki imaJathanemi 
trıelerd b . o:uk bayramı şerefine) saat 1 den itibaren İzmir Suluhan civarında 1 numaraya naklettiğimden sayın 

en erı gormediğiniz bir mevzuda vücuda ge-
tirilmiş Harikalar tilmi müşterilerimin sıparışlarını yeni adresime vermelerini sayğı-

k A • larımla bildiririm. 

N L E K E S 1 Güzel İzmir bisküvit fabrikası sahibi 

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

Emniyet, sür'at, temizlik bu garajın en e!laslı hassalarıdır. Başt TÜRKÇE SÖZLU Mı İstanbullu İsmaı·ı Hakkı ) anbaşa . )t 
tca11 i . esrarengız sahnelerle dolu dehşet ve he- >+ ~~***~1c:/c:fc.1c:tc.*bt*:ıt:tc~-~:tc>t:/c~:/c" Sac 

ııa11ııar çınde geçen Aşk, macera, hortlaklar sairfil me- )t ~ >+ 
loplayanınanya~izme ispirtizmeli birçok vekayii sinesinde >+ :le D O K T O R )t Başta 

~ ~em ol Ve ~uyük, küçük herkesin muhakka ~ görmesi )fı ~ A. Kemal Tonay tt ' 
~ liiy~ sıne°;lacılığın misilsiz bir şaheseri ve RU- '+ ıt( M: Yalnız bir süs değildir. Daha 
~ . hu bü .. ~ harıkalarla dolu eşsiz bir vesikasıdır >+ ~ Bakteriy"olog ve bulaşık, salğın >+ önemli olarak sağlığımızlada 
~ fıy•tla, .. Yu filmden herkesin istifade edebilmesi için it h t l ki - t h ~ ilgilidir. Onun için onları 
!'I ~ zanı ı d v 'b' k 1 915 . w as a ı ar mu e assısı 
~ P yapı ma ıgı gı ı a şam arı , seansı )f. · korumak iki tarafh borçtur. 
~ ''•ıno her zamanki gibi tenzilithdır. >+ +c Basmahane , istasyonu karşısında~i Dibek sokak başın- )t İ Ş T E 
~ Unt Jurnalda : Lindbergin çocuğunun katili )1. ~ da 30 sayılı ev ve muayenehanesınde sabah saat 8 den )t 
j( ~ Hauptman'ın idamı )ıt. t( akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. )t f •t S S U 
~~ 13 )+ +c Müracaat eden hastalara yapılması lizımgelen sair +( eri aç ll Y 
.-.,,.~~~~s~~arında:.:talebeye tenzilat >+ +( tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- 11 size bunu kolayca temin eder 
~ ... ~+:ıt=:ır::w:u~"m:ııı;~ i( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene· )f> KEPEGI YOK EDER 

<..engin kişesi ~~"=~"s;~*ı~~:w:~~:w:=~~~~~ Ddöküimenin önüne 

Türk Hava Kurumu 
• 

~1Zcrıgiıı 1. Na On 
~e Ş~SI) . olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
koı:cın d~n~en ~i~ bil~t alınız. B~ suretle hem yurdunuza 
•iu Ylık o!ın kn~uııze hızmet etmış olursunuz. Müşterilere 
tl e bilet a uzere günde on ve haftada elli kuruş tak-

lllcie k satılır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 
.\dre:~ar .:'e!miştir. 

Hukumet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 

~ ~'--- _ ZENGiN KIŞESI 

~l~~~n Basri ;ıbıise fabrikası 
Uracaat fabrika şubesi Arasta karşısı Alia Paşa 

caddesi No. 31 Tele. 00000 

foTo-E' GE ·H· • 
Rcı<.LA Mı: t 

H·f 
f 

-~~~ .. ~~i~e~~ _N~kdi _Efradına . 
~ı-11k 1-f VSA Nlerınızı saglam temız ve ucuı olmak üzere 
~~c,atırıııı 

1 
' BASRı elbise fabrikasına diktirebilirsiniz, 

~1~ 'eseye :~ derece ucuzdur her halde ve mutlaka hiçbir 

3 
dgramadan birkerre fabrikamızı ziyaret meofa

ın andır ......_ . 

Atelyemizde: 

~~~ 

ı~~~ı~~~~~ 
lllır Yün Mensucatı 1 

l-falk· Türk A. Sirketinin 1 
S Pdc" . apınar Kumaş Fabrikasının 

81ın d l ~ 
~ilan: ayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar: 1 

Zarif j 
~iıı Ve Ucuzdui- 1 
~i"ı"~i ko d Satış yerleri 1 

\t"" r ond 1 
~tınaı d 8 . 86 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 

~caddesinde Fahri Kandemir Oğlu S 
'~I~~~~~~~ 

Alman Doktor Aoostelın Geçer 
Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkla 

Sigaranın nikotinini kamilen çe
ken Alman doktorlarından Profe
sör Doktor Apostelin sıhhi Ağız
lıkları umum Avrupada sigara 
içenleri memnun etmış ve rağbet 
kazanmıştır. 

Ağızhk üzerinde Doktor Apostetin imzası 
olmasına dikkat etmelidir. Toptan ve pera 

kende satış yeri NECiP SADIK 
Balcılar caddesi No. 156 lzmir 

NECİP SADIK ' 
J\lağazasında binbir çeşit eşya var 

Petro, Maks, fener, masa ve tavan lam
baları motosiklet bisiklet gramafon ve plak 
hediyelik eşyalar divar saatları Necip Sa
dık mağazasında bulabilirsiniz. 

Z!!!2 

~lüşterilerine gösterdiği kolaylık vci ya ptığı 

118 •ı l tatlı muan1cle ile 
lYil 'VOn QT herkesin sevgisini 

· ~ 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 
kavu~turmuştur. 

ADRES: 
Keçeciler caddesi 134 numaralı milyonlar kişesi sahibi 

HAYRI AKDÖLEK 

SAÇLARI UZATIR 
---oo---
M. Depo 

S. F·E R 1 T 

Şifa 
Eczanesidir --------------... ---------

~~m~~~~~~a~~~S~fiEMSfJEt;~ 
E TAYYARE - --TELEFON m 
~ : 3151 ~ 
~ BU G\JN R 

i Kö~igsmark 1 
feı Elissa Landi • Pierre Fresnay - Jean Lodge - Uean 
a Maks . j. Yonel - J . Debucourt . Georges Prieur • m Andre ~ubs~c gi.bi ~a?.ınmış .Fransı.z artistlerinin tem-
~ sıl ettıklerı buyuk ve ınce bır aşk romanı 
m Sarayların İçyüzü - Taht ve Taç yüzünden yapılan • 
~ Cinayetler 
m AYRICA: 
~ F O K S ( Dünya havadisleri ) • 
~ ( Türkçe sözlü ) § 
~ Dikkat: Bu film uzun olduğu için seans saatJan şu tİ 
~ şekilde tertib edilmiştir, il 
~ Hergün 14-16-18,30-19 
t;J Cumartesi Pazar 12 de başlar. 

Et+2~SES~E~· 



SahUe 4 

Hamdi Aykan imzası ile 
aldığımız bir mektubda 
Burla biraderleri müessese
sindeki Türk bayrağında ne 
renk ve ne de şekil kalma· 
dığı çok esefli bir diUe ya· 
zılmakta ve bu memlekette 
bu kadar iş gören bu mü· 
essesenin bu haline teessüf 
olunmaktadır. 

j\1aarif müdür muavini 
Maarif vekaletinin daveti 

üzerine İzmir maarif müdür 
muavini bay Rauf İnan An
karaya gitmiştir. 

Otobüs kazası 
Dün akşam konak iskelesi 

önünde olan otobüs kaza• 
sında otobüslerin sakatlan
masından başka birşey ol
mamıştır. 

Türkkuşu Kaınoı 
lzmirde de Türkkuşu kampı 

açılacak ve İzmirliler bu 
kampa gideceklerdir. 

İdaına mahkfım 
Edildi 

Bayan Baharın katili Ay
dın Ağırceza mahkemosinde 
idama mahkum edildi. 

Gazoz fabrikaları 
Motörleri beş baygirden 

az olan gazoz fabrikaların

dan muamele vergisi alımıya
caktır. 

Bir toplantı ve bir 
konser 

Bu akşam saat 21 de bu 
günkü bayram şerefine C. 
H. P. asansor ocağında 
bir toplantı ve bu münase
betle bir konser verilecektir. 
Muvaffakiyet diler ve ocak 
mensublarının gözüne arzey
leriz. 

Tenzilatlı Tarife 
Demiryollarında haıırlanan 

yeni tenzilatlı tarife bu ay 
başanda tatbik olunacaktır. 

Verem pavyonu 
Vilayet meclisi veremliler 

için bir pavyon yapılmasına 

ve memleket hastanesine 
daha yfrmbeş yatak ilavesi-
ne karar vermiştir. • 

J)enıirspor geldi 
Demirspor takımı geldi. 

Bugün ilk oyununu Altınor
du takımına karşı oynıya
caktır. 

Orman 
Yangınları 

Mevsim münasebetile or
manların yangınlardan ko
runması için şimdiden her 
türlü tedbirlerin alınması 
ve ormanlarda ateş yakılma
sına müsade edilmemesi 
hakkanda bütün kazalara ta
mim gönderilmiştir. 

- + ···-·....--• 
lngiliz filosu 

Akdeniz manevrasında 
Londra 22 - D. M. B. 

Ajansından : 
lngilterenin. Akdeniz filosu 
Akdenize müteveccihen yol· 
lanmıştır. Bu yollanma orada 
yapılacak bir manevra için
dir. 

' Ha.Uu11 Seaa ı 

Boğazlar meselesi ve Balkan 
Antantı 

Belgrad 22 (A.A) - Tür- seleleri hakkında goruşece-
kiye dış bakanlığı genel sek- ğini söylemiştir. Siyasi meha-

' reteri Nüman Menemenci filin kauaatine göre bu ko-
oğlu bugün Belgrada gelmiş- nuşmalar bilhassa Boğazların 
tir. Provda muhabirine beya- askeri bir hale konulması 
natında Be1graddaki birkaç hakkındaki Türk talebi üze-
günnlük ikametinden istifede rine Balkan lantantında hasıl 
ederek bay Stoyadinoviç ile olan vaziyet etrafında ceryan 
iki milleti alakadar eden me- edecektir. 

OOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOO"'OOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Ankarada bir otomobil kazası 
İstanbul 23 (Özel) - Ankarada Akköprüde feci bir oto

mobil kazası olmuştur. Ölü zannedilerek hakim Mükerrem 
yol üstünde bırakılmış fokat diğer bir şüfer bunnn ölü ol
madığını görerek almış ve hastaneye götürmüştür. 

.......................... . .......................... . 
Türk notası l 
Ve Bulıraristan 

Sofya - Mir gazetesi bu 
başlık altında pek önemli 
bir makale yazıyor. Makale
sine: "Lozan muahedesini 
silmek için Türkiyenin nota
sının Londrada yaptığı hüs
nütesir büyüktür, Türk hü
küm etinin pek haklı olan 
bu iddiası ile ilerlemek yo· 
lunda attığı adımları ağır
laştiran bir meseleyi de or
tadan kaldırıyor demektir" 
sözlerile başlıyor ve Bulga
ristanı da alakadar eden bu 
mesele hakkında mütalaa 
yürütebilmek için bu günkü 
Türkiyenin yerinde olmak 
gerektir,, sözlerile nihayet 
veriyor. 

Ekonomsal 
Ve Siyasal Konuşma

lar Başlıyor 
Sof ya 22 (Radyo) - Bu

günlerde Romanya - Bulgar 
müzakereleri burada başlıyor. 
Bu müzakere iki hükümet 
arasanda muglak kalmış bü
tün meseleri şamil olacaktır, 
püruz bırakıl:nıyacaktır. Zan 
olunduğuna ğöre Dobrice
deki Bulgar mektepleri, Bul
gar akalliye~ti, bunlarm çı
kan Türklerin mallarından 
istifade edabilmeleri hususatı 
hep konuşulacaktir. 

Cenevrede 
Enıniyet havası 

EsmİYıor 
İstanbul 23 (Özel) - İn

gilizler Cenevrenin bugünkü 
durumundan hiç memnun 
değildirler. Hatta emniyetle
ride münselib olmuştur. 
Çünkü bazı devlerin müte-

cavizlerle el altından anlaş
mak yolunu tutuklarını anla
mışlardır. Bu gidiş Cenevre
den den beklenilen iş birliği 
siyasaınnı sarsacak kanaatını 
vermektedir. 

Avu~turya 
Bukadarla kalnuvacak. 

o/ 

Sofya 22 - Mir gazetesi 
bir makalede Avusturyanın 
Sen Jermen muahedesini yırt
masile yaplan protesto ile 
kalacağı zannedilmemelidir. 
Küçük itilaf devletleri bunu 
unutmıyorlar. Bu meselede 
Çekoslovakya, Romanya ve 
Yugoslavya menafii vardır. 
Bu menfeatler yolunda Avus
turyayı kıvrandırmak için bu 
üç devlet fırsat bekliyor. 

Altı kişi 
Linçedildi 

Belgrad 22 - Havas ajan
sının bildirdiğine göre bu 
ayın on altısında Zağrebin 

yakınında Kerestimac mev
kiinde altı genç yüzlerce Hır-~ 
vat köylülerinden mürekkeb 
bir grub tarafında linçedil-
mişlerdir. Bu köylüleş bu 
gençleri, sabık Hırvat saylavı 
Karoluyu öldüren Sırb miJli 
gönüllülerinden zannetmişler
dir. Halbuki bu gençler Ra
dikal grubundan idiler. An
ton Mihailoviçe ziyarete gi
gidiyorlardır. Hükumetin neş-
rettiği tebliğ dahi bu zemin· 
dedir. 

Yuııanistan 
Bakan 
Paktinde 

Sofya 22 - Laparol Bul
gar gazetesi baş makalesin-
de Yunanistanın Balkau pak
tının Belgrad (konferansında 

konuşacağı 1 hususuttan bah
sediyor ve diyorki: 

Yunan parti şeflerinin yap
tıkları birkaç toplantıda Yu

nanistanın Belgradda Balkan 
ittifakınan Balkanlara aid 
olan her hususuna müşterek 
olduğu gibi 1934 yılında Yu
nan parlamentosonun balkan 
paktı hakkmda kabul ettiği 

angajmanlardan tazla bir ta

ahhüt altına girip:girmiyece
ği hakkında kati bir şey bi-
linemiyor. Çünkü parti şef
lerinin son kararı tepliğ edi
lirken bu bapta tafsilat ver
memiştir. 

Hamburg 
Pivasasında saran 

o/ ~ 

gavgası 

Berlin 22 - Bulgar· şara
bınm Yunan, İtalyan ve ls
panyol ~şaraplarına galebe 
çalması sayılan milletler şa

rapçılara üstünde pek fena 
tesirlar yaptığı öğreniliyor. 

Hamburg piyasası Bulgar 
şarabı arayor. 

Halkın Sesi - Bu piyasa 
vaktile İzmir şaraplarının idi. 
Bu beceriksizliğimizden do
layı bu ganimeti eden kaçır
dık. Suçlusu kimdir? 

Vergiler 
Birleşecek 

İstanbul, 22 (Özel) - Çan
kırı Saylavı Mustafa Kamu
taya yaptığı kanun teklifinde 
vergilerin tevhidini istemiştir. 
Yapılan teklife göre, buhran 
muvazene ve hava kuvvet
lerine yardım vergileri bir
leşecektir. Mükelleflerden 
alınacak olan vergi nisbeti 
ayda yüz lira alanlar için 
yüzde 25.5, iki yüz liraya 
kadar yüzde 26.5, üçyüz li
raya kadar yüzde 27.5 ve 
ili olacaktır. Artistlerin gün
delikleri de kazanç vergisine 
tabi olacaktır. .. ~··-· ........... _ 

Graziani 
Ordusu 

Baştarafı 1 incide 
uçurumlardan dolaşarak geç
tiği Tornabir dağma İtalyan
lar arkasından hücumlarda 
bulunmuşlardır. 

Veliahdın muhafaza kıtaatı 
üç defa bu hücumları püs· 
kürttmüş ve gece olunca ge
çilmesi hemen hemen imkan
sız olan keçi r yollarından 
dağı aşarak İtalyan kuvvet
lerini geriJerinden vurmuşlar
dır. İtalyanlar mühim zayiat 
vererek kaçmışlardır. Bir 
telsiz istasyonu ve birçok 
tüfek ele geçmiştir. 

İtalyan tayyareleri bugün 
Angsber üzerinde uçarak be
yannameler atmışlardır. Bu 
beyannamelerde Angsbarın 
iki gün içinde kurtarılvcağını 
bildirilmektedir ve Galyo 
halkını İtalyanlara mukrve
met göstermemeye davet 
olunmaktadır. 

Bir aşk 
Hikayesi 

- Baş tarafı 1 incide 
sonra içinden: 

- Klodet! diye mırıldan~ 
mıştır. 

Alber, vaktile yüzüne bile 
bakmayan, bütün tekJif ıerini 
büyük bir gururla reddeden 
bu kadının şimdi eline düş
tüğünü görünce vahşi bir 
zevk duymuş ve kendi ken
dine: 

- Ben şimdi sana anla
tırım! 

Dedikten sonra, eline ker
peteni almış ve , kadının çü
rük dişini çekmiş : birde en 
ön dişlerinden birisini çekib 
atmıştır. 

Eyileştikten sonra ön dişi· 
nin çıkması dolayisile tebes
süm ederken güzelliğini kay
beden ve bir kocakarıya 
benziyen kadın şimdi diş 
doktoru aleyhine bir manevi 
zazar davası açmış bulunu-
yor. Bakalım Paris mahke
meleri ne karar verecek .. 

Açık söz 
Kıymetli gazeteci ve ro

mancı arkadaşlarımızden 
Ethem İzzet, Nizamettin Na
zifle birlikte Açık söz ismile 
yeni bir gazete çıkarmıştır. 
Akagündüz, Mahmud Yesari, 
Burhan Cahidin de yardımıni 
temin eden "Açık Söze,, 
muvaffakiyetler temenni 
ederiz. 

lskeletle 
Kuyus 

Yazan: MARSEL ALLEN 

- Hayır.. Hiç bir şey 
göstemiykr. Kasanın müsa
demeden sonra, nehrin dibi
ne düşmesi l için ne kadar 
çok bir zaman gelir? Bir iki 

nihayet üç beş saniye değil mi? 
Şu halde, bukadaıcık bir 
zaman zarfında, tepetakla 
aşağıfyuvarlanırken cebinden 
kalem, nota defteri çıkar
masına, nota deferinden bir 
kağid kopararak bu cümle
leri yazmasına imkan var 
mıdır?.. Mantıkan düşünür- -
sek .. 

- ... . buna kat'i surette 
imkan ~yoktu f 

- Ne de su içinde yaz
masına imkan yoktu; çünkü 
hemen hoğolduğu da muhak
kaktır! 

Hanri, başını önüne eğdi, 
Lüsyenin babasınan ölümüne 
emin olduğunu anlıyordu. 

- Şu halde.. Dedi, Buna 
kağıt uydurma bir şeydir! 

- Bunuda iddia veya ka· 
bul edemem. Yazı tamamen 
babamın yazısıdır. Buna emi
nim. Bunun için bu kağıdın, 
babamın kasa ile nehre düş
düğuüden evvel yazılmış ol
duğunu sanıyorum. 

- Bunu kabul ettiğiniz 
takdirde babanızın hila ha
yatta olduğunuda kabul et
mek lazım geliyor ! 

yoktu. Su içinde, kaıeY' 
mak, mümkün değildir· 

- Neden mümkün 
sın? Her şey için bir i 
mecuddur. Babam ne 
Jenni ve fevkalade bit 
altında çalışan bir de 
ise Kaplan da billll 
ayni şekilde ve fevkalt 
le çalışan bir şeytandır· 

- Bu cihette ha 
Lütfen devam ediniı, 111 

Lüsyen.. 1 
- Eğer, bu işde k•P 

1
. . .. . ı,.b e ını gormıyorsan, 

kendi kendine kasada• 
tığını kabul lizımgel;· i 
ten babam da icabın 'a• 
riden kasayı açmak 
ikinci bir anahtar da f lı 
Ben, babamın kasada~ 
disinin çıktığına eaıioılll· 

Lüsyen sözüne devalll I 
- Biran için 1'•~1 babamın cesedini çal .. 

farzedelim; en kor~~~i'd 
nihayet mağliib ettığl 

d 
.. ~ ii '/ 

manını ölü gör ug i ' 
cesedi niye almış ve 111 

de cesedi aldıktan .. 
kasayı tekrar kilitleoıe~' ,
den lüzum görmüş ~ 
Cesedi yok etmekle ·pr1• 
nını istifadesi ne olab• 

Y 
.. .. ı,OI 

- eter mosyo 
Babanızın sağ olduğU / 
benca de muhakkak· r' 
vaziyet bili karanlık· 
anlayalım ki? .. 

. d'oJC• Hanri, sen benı ı ~ 
nimle beraber çahıac• 

- Yani?. 
- Y aani. Beniaı cU 

- Maamafih, bize bazı 
ümidler veren başka sebeb 
de yok değildir. Bu sebeb 
de kasa kapağının kapalı 
ve kilidli bulunmasıdır. Ma
demki kasa kapağı kilidli 
bulundu; içindnn hiçbir şey 
çıkmadı, çıkarılamadı demek- olaçaksın. 
tir. Mademki kasa boş ve - Emrinize bazırıJllj,. 
kilıtli idi; kasa içinde de biç - İyi dikkat et. ya~ 
bir kimse boğulmadı demek işleri izah ediyoruaı· 'İ" 
oluı ! Şu halde, babam, detektif Rud esrareoel,.. 
kasa nehire düşmezden evvel rette kayboyldu. Bull el•' 
kasadan çıkmıştır. Fakat ne- lis müdürleri haberd•;1ıilı' 
rede? Ve ne va\dt? Asıl meşhur Komion ta 
tayın edilecek bunlardır ! başliyacaktır. . ti1 
Maamafih, kasanın Kaplan Miloa izahat 11 el 
tarafından açılarak, babamın gazeteler sütuol~r ,yet . 
ceseeinin alınmış olması da yazılar tahminler oı~ece~ 
mümkündür. sürü yalanlar neşre "") 

-Bence buna hiç imkan ( Ark811 .............................. ................ e 
Günün mühim radyo~ 

telgraf hul~salar~ ,; ~ 
Avam kamarasında İtalyadaki lngiliz sefirioıD ge -~ 

ması Fransaya mutarızın taarrunun akim bırakılıP•Y ,o' 
bildirmek teklif edildi. 
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§ İngiltere tarafından Boğazlazlar meselesi bakk• tİ 
tamıza verilen cevab Cenevrede neşredildi. fılı el 

§ Yunan hükumeti de Boğazlar notasına ınuv• ,,,JI 
verdi. ele' 

~ Yunan gazeteleri Yunanistanın Boğazlar ıııe• ~I 
Türkiyenin yardımcısı olduğuğu yazıyorlar. . . tellill 

§ Avam kamarasındaki suallere cevaben Ingılte. ..J 
hanği bir devlete sömürğe vermiyeceği söyleoınif~1(1 f"' 

§ Arabların Kudüse yürüyüşleri devam ediy?r. ~1ot• ,( 
alevler içinde yanıyor. Gerginlik gittikçe vabıınletd•' ,,ı 

§ ~ ısırda çöllerde kaybolan .'\iman elçisi ne 1'• ~t 
mış ise de bulunamamıştır. il'I 

§ Bay Eden petrol ambargosu tadbiki için bell ,/ 
olduğu mütalaasında bulunmuştur d jt il' 

§ General Grazyaninin suikasda maruz kal • ~ 
doğru değilmiş. b'lı 

§ İngiliz, Fransız, Japon gazeteleri Türk notası / 
sitayişkar bir lisanla yazıl.ırına devam ediyorlar~ ı,et1 

§ İtalyanlar Romada yeni açılan sokaklara • ~ 
aldıkları memleketleri isimlerini vermektedirler. . ı . . aJtıll § Istanbuldaki talyanlar ltalyaya verdiklerı 
rin yedne biter çelik yüzük almışlardır. ~ 

ZENGiN OLMAK iSTERSENiZ PIYANKO 
BILE.rLERINZI MUTLAKA ( SAADET KİŞESİ ) nden alınız iSABET EDEN iKRAMiYELERi 
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Hasan Taht111 


