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rınanistan Boğazlar meselesini müdafaa edecek 
sı,,~ 
~L DURUM: 

beşistanda Habeşler son müdafaalarını yapıyorlar 1 •= v ya2mur ya- ~------~--~--~-----...... 00 ...... ~~~~~--~------~--

~u .. Ji'arsa ne olur? 
~ ly~n. ayın yirmi beşi.. Bir hafta evvel İtalyanlar 
ttjll p b Yırıni birinde Adis-Ababada olacaklarım Ha-

1 Adi s-A babada eli silah tu 
ıeçti ayta~tın1 alacaklarını söylemişlerdi. Aradan dört 

'hb, ff~b Adıs-Ababa hala Habeşlerin elindedir. Bu gidişle 
e~tttt tşltrde de kalacak .. 
· 'Ot Çn :~11n_duğumuzu zannetmeyiniz. Veziyet bunu gös

. l ti! b u dun ve bugün gelen telgraf haberleri Habe-

tanların hepsi harba floştıı 
• · Ere tıhur sürekli yağmurların başladığını bildirmek

~ l'ıa •t ~ .. ~abaşistanın günlerce haftalarca mütemadiyen 
Yti utun Habeş arazisini geçilmez bir batak haline 

~ llh, tl!urları- devam edecek olursa İtalyan harekatının 
~r. Yacağın1 alakadar erkanı harbler muhakkak görü-

••ti :~k tl!Ytt karş1sında İtalyan ordusunun olduğu yerde 
'"IJletJe tcburiyetinde olduğunu da ilave ediyorlar. 

Adis-Ababa 24 (Radyo) -
Son seferberliktenberi şehir 
bomboş ve dükkanlar kapa
lıdır. Habeşistada ikamete 
devam eden bir kaç bin ec-
nebi, dokuz elçiliğin hima
yesi altındadır. Bütün elçilik 
binalarında sığnakJar yapıl
mıştır. Birçok kimseler şim

diden bunlara sığınmış bulu· 
nuyorlar. 

Adis-Ababa 24 (Radyo) -
İki İtalyan bombardıman tay
yaresi, harb hareketlerinde 
bulunmamakla beraber, bu 
sabah Adis-Ababa üzerinde 
dolaşmışlardır. Bu uçuşlara 
artık alışmağa başlıyan halk 
hiç bir telaş ve korku gös
termemiştir. Esasen şehir 

sükiimet içindedir. 
Habeşlerin İtalyanlara kar-

şı şehri müdafaa için yap
tırJarı son seferberlik üzerine 
bütün eli silah tutanlar Adis 
Ababa ile Dessie arasında 
hazırlanan son müdafaa hattı 
üzerine gönderildiklerinden 
şehirde eli silah tutun kimse 
kalmamıştır. Ancak Avrupa
lıların hizmetinde oldukları 
için seferberliaten istisna 

- Sonu 4 üncüde 

KOCASININ MEZARI 
BAŞINDA GÖZYAŞI 

DÖKEN KADIN 
+ ••• 

'Yıb İt Ctnıiyeti bin bir içtimadan sonra hiçbir karar 
· Y•tı d alya aleyhine zecri tedbirleri tatbik edemedi, 

Y ol~rduraınadı. Fakat Allahın zecri tedbirinden başka 
t~lt d 'Yan bu yağmur devam edecek olursa askeri 

-------------- --- OO••OO - ----------------

Bir aşıkı tara
fından öldürül

müştür ŞEHiR MECLiSiNiN DÜNKÜ TOPLANTISI 
~~~----~-~··-~~------~ Y agoslavyada çok vahşi 

~~llllf :~acak, Habeşler yeni müdafaa tertibatı için vakit 
ltt tar acaklardır. 
~ 'hr aftan telgraf haberlerinden birisi de italyanla

'ta littti da sarfettikleri paranın sekiz milyar beş yüz 

Şehirde 7 dane sivari belediye memuru bulu
nacak kaldırım yapmak üzere 20bin lira kondu, 

cinayet olmuştur. Hidise 
şudnr: 

Rumi kasabasında oturan 
ve Elizabet Bendel adında 
olan bir kadın, büyük lbir 
aşk peticesinde evlendiği ve 
çok sevdiği kocasını bundan 
bir müddet evvel kaybetmiş
tir. Kadın kocası öldükten 
son siyahlar giymeğe baıla
mış, ve her gün kocasının 
mezarına çiçek koyarak onun 
kabri önünde ağlamağıda 
haves edinmiştir. 

t~ lı.ı bulduğunu bildiriyordu. Yağmur mevsimi devam 
Yanın masrafı bir kat daha artacak demektır. 

~ lllahkômu meb'usun Üze-
fy 'tıldı ve tabancasını çekti 

()t\lu k ---------
~hve katile tesir etmedi fakat meb'-

' ~ ~ usu horul horul uyuttu! 

Şehir meclisi dün toplana- ı 
rak günlük meseleleri müza
kere ettikten sonra yeni 
bütçeyi tetkik etmiştir. Yeni 
bütçenin varidat kısmı 933 
bin 515 liradır. Masraf büt-
çesinin müzakeresinde mad
de ve fasıllar ayrı ayrı 

kabul edilmiş, masraf bütçe
sinin heyeti umumiyesi ek
seriyetle kabul edilmiştir. 

Yeni bütçede başkitiblik 
kadrosunda 75 lira ücretli lt)J.idise üzerine kral ve na') t.-.. bütu··n nece ~yuyamadı bir sicil memurluğu 108 lira 

y l( X _ ücretli Karşıyakada bir Be-
~ ıller h 00 Jediye miidürlüğü edilmiş, 
•i E)•da eyeti bir gecede Üç kere toplandı muhasebeci Saminin maaşı 
' \tiraad çı~an Otro gaze- zun münakaşadan sonra "hü- yüzde 15 arttırılmıştır. Be- aylıklı 7 zabıtai belediye me-

..., • ıd 1 f muru ilave edilmiştir. 75 li-.h,..•bph aına mahkum kiimetin şerefini bir saylavın Jediye memur arının ter ii 
''t~t "''Un h · · b 2268 i k ra aylıklı bir ayniyat muha-li... e 0 l apuhaneyi hayatından daha değerlidir,, ıçın ütçeye ira on- b 
~ ~t ıi i de kabul olunmuş ve 

\ Lt 'k 1t tn bir meb'usu kararı ittihaz olunur. muştur. Mıntaka memuru L 'l'k 'lÇr · tephir memurları kadrosuna 
t~ 6'-'tt ~••n.e sokması ve Kral bu kararı tasdik edi- Fahrinin msıaşı 75 liradan da iki memur daha ilave e-
' t btı e?ı affetmesse yor fakat sabaha kadar da 84 liraya çıkarılmıştır. dilmiştir. Bulaşıci hayvan 
~diye llltb Usu öldürece- uyuyamıyor. Tabii ayni su- SÜVARİ ZABITA BELEDİ- hastalıkları ile mücadele için 
~ ı Ilı Ortaya bir şart retle nazırlar, hatta Atina YE MEMURLARI 600 lira. sular kadrosunda 
~ ~ ttçi~~!~•İni ve Ati- halkının bir kısmı hep uyku- Taksitle satılan arsa be- memur maaşlarında bazı 
\ ttJ, ii heyecanları suz kalıyorlar. dellerini, borçlular getirme- zamlar kabul olunmuştur. 
~ ._.;b~•ııyor: " Bu ca- Bu müddet zarfında esir diğinden kadroya 60 lira KALDIRIM YAPILACAK 
'~ aJt1 Usu lüververinin meb'usun rüververin altında ücretli bir tahsildar, su işle- Bahçe, meydan ve park-
~ '~ti ::kalarak bir kra· boğazı kur~mıış olduğundan ri. ka~r~suna 4~ lira ücret.ti Jarın ihtiyaçları, bunların ço. 
' "ti118 h eliya ve bü- taşradan hır bardak su ve- hır katıp, 75 lıra aylıklı hır ğalmış olmasile arttığından 
~'te y alkına heyecanlı rilmesi için katile rica edi- mıntaka amiri ile bir . tanesi beş bin lira fazlasile 20,000 
t' ll1ku •tattı. Bütün bu yor. Delikten su ve kahve Karşıyaka'ya aid piyade ve lira konmuş, kaldırım döşe-
~ \'Yet~uı bıraktı. ve- veriliyor. Katil esirine: "Ev- diğer altısı merkeze aid sü- mesi için 75,000 lira gibi 
·~ ~ oı,, •le) acele fev- - Sonu 4 üncüde - vari olmak üzere 49 zar lira mühim bir para kabul edil-

§ ':~~~lı~~~~:~;~ Bı:~ . ~~-";°"""""'°'.'~ 
~ ~ll Ort e alakadar ol- \ , " ~~:""9'i"J 
~ t it aya sürerek kral- ~ 
~ ttti ~ hlülakatı tabii 
s~)· ... ~. ~bin kabul etti. 

•t asvekil kralı 
L-, t ıeldi K . 

~'\t.ı Oplatt · abıne ye-
~ c. •rıld1 

~ 
~tr · tt . Çe aff 

\:'\~ '-'•tti f k a nıuvafa-
4~ '-• b a at başvekil 
~b): b~bu Şerefle mü
t~ llt-. 1111Y0 rdu fakat 
" h .... _ ~art ti · .. -' \ b· '"""'lld nın onun de 
l'~tiltaltrct ~n sonra topla-
~~~· '-bırsı ~Ikın da gös
?~ : de y a: ık karşısında 
\ ~~ lltı'11ıl'P~cağın1 şaşır· 
~~b d'iıl~ er~ber heyeti 
\'it:.' Oldu .. ' tsır saylavın 
~~ ~ c:;_.: ~artinin şefi 
.. ~ t~'1or rıs tekrar baş 

~Y · Ounu maka
~,;r' Üçüncü defa 

toplanıyor. U-

Son günlerde Avrupada havalar çok gayri tabii gidiyor. Bir eok yerle.rde soğuk dalğa
ları hüküm sürmektedir. Soldaki resim Darmiştatta son fırhnaların tahrib ettiği bir tayyare 
hanğannı göstermektedir, ruzğar saniyede 25 kilometre sür'atle esmiştir. Sağdaki resim 
lıviçrede bir günde yapılan bir kayık yarışını göstermektedir. 

I 

miştir. 1 
PAZAR YERLERİ 

Üç senebenberi tamir gör
miyen pazar yerlerinin tamiri 
için 500 lira sarfı muvafık 
görülmüştür. Temizlik işleri 

için 8000 Jira fazlasiJe 28,000 
lira ayrılmıştir. Elektirik ve 
hava gazı mıktarı ve şebe
kesi genişlediğinden 10,000 
lira fazlasile 75,000 lira ka
bul ediLnhtir. İtfaiye kadro· 
sundaki 10 çavuşluktan ~ si 1 
kaldırılmış, iki efrad ve bir 
soför ilave edilmiştir. 
ŞOFÖRLERİN NA.ı\ŞI 

ARTTI 
İş otomobili şoförünün ay

lığı 50 liradan 65 liraya çı
karılmıştır. Ölen belediye 
memur ve müstahdımleri ai
leleri ekseriyetle çok acıklı 1 
müracaatJerde bulundukların
dan bunlara yardın için 
-Sonu 4 üncü sayfada- I 

Elizabet kocasının arkasın 
ağlarken kasabada Mihail 
isminde bir adam da bu ka
dına aşık olmuştur. Ölü ko· 
casına büyük bir aşk ve 
sevgi ile bağlı olan kadın 
bu adamın ısrarh takiplerine 
rağmen hiç yüz vermemiştir . 
Kadın her sabalı kocasının 

mezarına ağlamaya giderken 
Mihail de onu takib edermiş. 

Gözleri kararan aşık bir 
gün mezar başında ağhyau 
kadının üzerine birdenbire 

-Arkası 4 üncüde -

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

Emlak fiatleri neden düşüyor? 
MECLiSTEKi TAKRiR DOLAYISILE 

IF.11 fyon saylavı Berçtürker geçenlerde Meclise bir 
IL:JI takrir vermiş ve bunda emlak fiatlerinin gayri ta-

bii bir şekilde düşmesi sebebleri sorulmuş ve izah edil
mişti. 

Berçtürker, Mecliste verdiği izahatta emlak fiatlerinin 
düşmesi sebeblerini izah ederken, Emlak bankası ve emni
yet sandıklarının buhususta pek az hizmet ettiklerini, borç· 
lu borcunu ödemediği takdirde, taksit müddetlerinin uzabl· 
masi şöyle dursun, emlakin derhal yok babasına satıldığını, 
bu vaziyetten birkaç muhtekirin istifade ettiği söylemiştir. 
Bundan başka İzmir ve İstaı.ıbuJun en işlek yerlerinde bir 
çok dükkanların boş durduğunu, kiraya verilmiyen dükkan
lardan da vergi alındığını söylemiştir. 

Afyon saylavı, Emlak bankasmın kafi hizmette bulunma· 
dığını söylerken demiştir ki: 

"- Arkadaşlar, tefevvüz kelimesi burada zorla öldürülen 
emlakin naşı mağfiret nakşına konmak demektir. Banka 
muhtekirlere değil, halka hizmet etmelidir,. 

Maliye vekili verdiği izahatta lazım gelen tedbirlerin alın
makta olduğunu, bu hususta getirilen mutahassıstan istifade 
edileceğini söylemiştir. 

Milli servetimizin başlıcalarından olan gayri menkulleleri· 
mizin kıymetlerinin uçuruma doğru sürüklenmesine biran 
evvel mani olmalıyız. 

Halk bunu istiyor . 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR .. ,., o il === www: = 



Sdff • 2 ( Ralkm s..ı , 

Osmanlı imparatorluğunun 
[Xabigahında Yazan:~.4~RANcls 

Hakkı, bir budala gibi hareket ediyor ve casusla siyasi 
münakaşa fara girişiyordu! 

Neden alakadar etmez, tan hocalar, beri taraftan : bırakıb gideceğim. Tabii 
oğlum? Görüyorsun ki Istan- papaslar da aramızdaki bu gene geleceğim ve hiç şüp-
bulda bulunanların pek ço· uçurumu , dolmaz bir hale hesiz iyi haberlerle gelece-
ğu böyle bilmeden, haberleri sokmaktadır. ğim ! 
olmadan birbirinin akraba- Dedi. Benim bu mesele Hakkı ile daha fazla bera-
sıdır. İstanbulun belki yarı ile alakam yoktu; davam, her kalamazdım. Yapılacak 
balkının Girid, Akdeniz Ada- meselem büsbütün başka idi.. işler vardı. Fakat bu çetin 
ları, Mora gibi yerlerde Rum- Bunun için mese!e üzerinde ?Iünakaşada 
lardan alakalıları vardır. Sa- - Beyim, dedim. Öyle etmege gelmezdı. •w. 

b - I ·ı ı d k d . . . . • Hakkıyı, bu evde sezeıgım na oy e aı e er en aç a- hır mesele açıyorsun kı ıçın- A . 
nesini bildirmedi · ? V _ d k k k 1 d w • 1 F' _ ruhı halet sayesınden her m mı a en çı ma o ay egı. ı k't . 1 . Al t 'tfh 
ziyet böyle. Fakat buna kirlerine tamamen taraftar vad hı .1• ıdş' erımBe a e .. 1 1 ~z 
k 1 k b 'k' · b' e e ı ır ım. unun ıçın mu-
arşı ı u ı ı mıllet ırbi- değilim. k .. k ·ı ld · · d" . . . za ere ve muna aşa ı e e e 

rının uşmana geçmıyor kı F k t b · · d b" ·· k hi w w. • ' a a unun tçın e uyu edilen sıcaklığı elden kaçır-
ç do~ru ~egıl~ır. Cevdet ve acı hakikatler de vardır. mak doğru olamazdı. 

paş~ bıle boyledır. Bunları iyileşdiğin zaman Ve, Hakkı beyle annesine 
Bır takım ruhaniler işe araştırırız. Şimdi istirahata veda ederek çıktım. 

karış.m.ış, bu gizli ve hekiki muhtaçsın Ben şimdi sizi ( Arkası var) 
sevgıyı duşmanlık şekline 00000000 

sok.m~!!ar~.ı. Teker, teker Cenevre Kış neri mi 
sevıştıgımıu halde umumiyet ~ 

itibarile olan züşmaklık gayri Politikası tenkit Döndü? 
tabiıdir. Buna artık nihaye.t Edilivor 
verilmelidir. Kiriye Trançinin Londra 24 _: İngiliz ga-
de benim fikrimde oldugw unu 

Sofya 24 - Bugünlerde 
Bulgaristanın her tarafında 
yağmurlar yağmıştır. Fakat 
bir çok yerlerde yağmurla 
beraber dolu da düşmüştür. 
Dolu ilk önce Bulgaristanın 
garb tarafından başlamış ve 

sanırım. 

- Evet dedim. Bu hadise 
nazarı dikkati celbeder. Aklı 
başında olanlan bu mesele 
üzerinde işlemektedirler. 

- Ben kiriyeyi de senin 
gibi bir oğlum addetmekte-
yım. 

- Evet.. Evat.. Ben de 
Hakkı gibi sizin bir oğlunuz 
addedilebilirim. Değil mi kan 
karışıklığı var. 

Hakkı söze karıştı: 
- Eğer bütün Yunanlılar 

sizin gibi ve lstanbuldakiler
de, yani Osmanlılarda benim 
gibi düşüm olsalar, ortada 
bir mesele kalmıyacak. Fakat 
vaziye hiç de böyls değil ! 
Bizde Yunan düşmaaı var. 
Bu düşmanlık birde ancak 
darğmlık şeklindedir. Çünkü 
bizim sizden istediğimiz fazla 
birşey yoktur. Fakat sizdeki 
düşmanlık kin ve garaz düş
manlığıdır. 

Siz, bize aid bir çok yer
leri elde için, hayatımıza ra
hatımıza kastedecek şekilde 
bize düşmansınız.. Bir taraf-

zeteleri Cenevre diploması 
çevenlerine şiddetle hücum 
ediyorlar. İtalyanların bugün
kü muvaff akiyetlerini Cenevre 
politikasının beceriksizlikle-
rine veriyorlar. Mussolininin 
boş elli bir Habeş ulusu u 
vurmak daha fazla cesaret 
:lldı, Genevre politikası Ce
nevre diplomasının şerefini 
ayak altına aldı, diye bağı
rıyotlar. 

İn2iltere 
Türk notasından isti

fade etmeli imiş 
Londra 24 - Stefani ajan

dae: 
Boğazların as~erleştiril-

meşi meselesinden bahseden 
İving Standard gazetesi di-
yorki: lngiltere Türk dileğinin 
kararlaştırıldığı anda bu işi 
geçenlerde yapılan Akdeniz 
talebleri ile bağlamalıdır. 

Yani İngiltere hinihacette 
Türkiyenin Akdeniz konak
larından istifade edebilme
lidir. 

her tarafı sarmıştır. Şimni 
ve havalisi gibi şimal taraf
larında yüksek yerlerde kar 
dahi yağmıştır. Hasamakof 
tepeleri tamamen karlarla 
örtülmüştür. Doludan ve kar
dan meyveler ve saire mü
teessir olmuştur. 

__. ....... 
l\ldan1 çok men1nun 

ayrıldı. 
İçtimai tedkikler yapmak 

üzere şehrimize gelen Fran
sanın Milletler cemiyetindeki 
murahhası madam Selbier 
bu sabah İstanbula gitmiştir. 
Misafir madam dün sağırlar, 
körler ve dilsizler müessese
si, belediyenin çocuk yuva
sını, Burnuvayı ziyaret etmiş
tir. Saat 16 da belediyede 
şerefine bir ziyafet verilmiş
tir. Madam şehrimizdeki inti
bağlarının çok iyi olduğunu 

söylemiştir. 

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

IGözüMüZE CARPAN YAZILARİ 
: ' : ........................................ 0.. ................................. . 

O zmit fabrikası, iki gün 
evvel, ilk yerli kağıdı 

çıkardı. 

Ekmeksiz yaşaması müm
kün olduğu halde kiğıdsız 
yaşaması imkanı olmıyan 
yeğine meslek için yani mes
leğimiz için, 18 Nisan biı

kağıd bayramı günü sayıl

maya değer. Ekmeğin yerine 
konacak bazı şeyler olduğu 
halde kağıdın yerine kona
cak hiçbir şey yoktur. Pa
pirüs devrinde değiliz. 

Kağıd bizim her şeyimizdir. 
Bütün bilgilerimizi onunla 

aldık, gene onunla veriyoruz. 
Kağıdın azin delaleti olma
saydı ne öğrenebilir, ne öğ
retebilirdik; ne haber ala
bilir ne verebilirdik. Kula
ğın yakından kapabildıği 
dar bilgisile dilin nzağa git
miyen kısa if adeai içinde 

köşe başmı geçmiyen bir ğara devrinden çıkardı ve 
tecrübe, ıttıla ve neşir sa- tabiatıu kölesi iken efendisi 
hasında kalırdık. yaptı: Buhar, elektrik, maki-
Kağıd bizim ikinci dünya- na, tıp, kimya, ilaç, resim, 

mızdır. şiir, roman, musiki hep o-
Ömrümüzün en güzel ya- nun beyazından ışık aldı; o-

rısı onun içinde geçti. En beyazı anlımızı ak etti. 
samimi, neş'el veya kederli Kağıd medeniyetin derift 
fakat en samimi anlarımızı sidir. 
onda yaşadık; bütün ruhu- İzmit fabrikasında yem 
muzu çizgilendirerek ona Türk kültürünün nesci do-
boşaltık. kunuyor. 

Bütün tese!iimiz ve bütün Ah, ilk kağıd parçasını 
alın yazımız onun üstündedir. öpüp başıma koymak için, 
Gözümüzün nurunu en çok 18 Nisan günü orada bulun-
içen o olduğu halde onu mayı ne kadar isterdim! 
gözbebeğimiz kadar severiz. o kağıd parçası Türki-
Nerede bir kağıd görsek yenin mes'ud ve büyük ya-
bir pervanenin aleve doy- rınından bugüne gelen ya-
mak bilmeyen onun sıcak zısız bir mektubudur; fakat 
beyazına doğru sarkarız. okumasını bilen için onun 

Bizi kağıdla büyülediler, çizgisiz yüzllnde ne müjde-
sizi kiğıdla büyülüyoruz. ler var! 

Ne mukaddes, ne hariku
lade biiyü ki hepimizi ma-

Peyami Safa 
(Cumuriyet) 

Hauptman 
• • 

ma~umımış 
Şikago 24 - Havas ajan

sından: İdam edilen :Haupt
manın masum olduğunu iddia 
eden avvukatı bu iddiasını 
ispat edecek vesikaları an· 
cak bugün elde ettiğini bil
dirmiş, eğer vesikayı Nisanın 
birinci günü bulmuş olsa idi 
Hauptmanı kurtarmış olaca
ğını söylemiştir. 

Hauptmanın 
mektubu 

Belgrad 24 - Viremer ga
zetesi Hauptmanın idamdan 
evvel karısına yazdığı mek
tubtan bahisle Anna Haupt
man Amerika gazetelerine 
bir makale yazmıştır. Bu 
makalede diyor ki: 

Ben kocamın soyadı olan 
Hauptman lakabını alamam 
zira o son günlerde hapısha
neden yazdığı mekubta öyle 
demiştir. " Ben masumum, 
sana ve çocuklarıma leke 
bırakmıyorum, benim soya
dımı taşıyınız ve bu addan 
utanmayın. ,, 

- +-•CI O "t -

Tayyare 
Postaları 
Başladı 

Sofya 24 - Posta ve tel
graf müdürlüğünün resmen 
ilin ettiğine göre Sofyanın 
ecnebi memleketlerle olan 
tayyare postaları başlamış
tır. Bu postalar bergün mer
kezi ve garbi Avrupaya, ce
nubi ve şimali Amerikaya, 
Afrikaya, Sovyet Rusyaya, 
uzak şarka hareket edecek
lerdir. 

---oo---
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• •• 
lzmir - Odemiş 

Zafer okulu koruma heye
tinin tertip ettiği Tarihi İzer
lerile meşhur Birgi ve İzmir 
İlinin en güzel ve havadar, 
yaylası Bozdağ ve Gölcük 
gezintisi. 

Fiyatlar: 
Birinci 175, ikinci 150, ü

çüncü 125, 3-10 yaş arasın
da lci çocuklara 50 kuruştur. 

Hareket saatları : 
İzmirden gidiş 7, Kemer

den gidiş 7,10, Ödemişten 
dönüş 18,30 dur, 

Bilet satış yerleri : 
Hükümet karşısında şeker

ci Ali Galib, Kemeraltında 
mektepler kitaphanesi, Ke
meraltında Hacı Hasan oteli, 
Kemeraltında 62 No. da Bo
lu lokantası, Eşrefpaşada tü-
tüncü bay İsmail, Karşıyaka
da Fahrettinpaşa caddesinde 
6 No. da Vatan gazinosu 
sahibi bay Hakkı, Alsancakta 
aşçı bay Mehmet, Şadırvan 
altında No. 4 te alemdar 
zade bay Mehmet Ali, Ba
~ırcılarda alemdar zade bay 
Sırrı, Hırdavatçılarda No. 8 
de Öztürk manto evı, Odun 
pazarında saraçlar çarşı.Sı No. 
5 te tütüncü bay Haydar, 
Kerestecilerde Keresteci bay 
Bilal zade bay Sabri, Aras
tada No. 267 de Tuhafiyeci 
bay Zülfikar, Yerli mallar 
millet pazarı. Tilkilik ecza
nesi bay Faik, Lale sineması 
karşısında leblebici bay ibra· 
bim, Kilımciler çarşısı No. 
21 de çorapçı Osman,
Saman iskelesinde yeni kı-

. raathane tütüncü Necati, 
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lskeletlet 
Kuyusı1,,, 

Yazan: MARSEL ALLEN - 12 _/ 

Zabıta memurları onun müdürlükten ayrıldı .. 
ğının farkında bile olmamıştı 

- Şu halde, Hanriciğim, garib işini şehirden bari'~ 
geri dönecek, hem yeni ge- nakletmesi lüzumuna ka01 
len raporları görecek hem de olduk . ., . e· 
~~atleri . tesbit edeceksin. Bu - Han.ri kendi kendis1;.,~ 
ışın sem yormıyacağını sanı- - Garıb .. Tuhaf şeY· il" 
yorum ! di. Tib fakültesi iskelet Ol l" 

- Babanıza taalluk eden taahhüdü... Mevcud iske~ .. 
bir iş beni hiç bir zaman lerden başka bir iskelet8~ .. yormaz, azizim. ha.. Zabıtaya şikayet.. . i 

- Teşekkür ederim, Han- lar ne demek? .. Eğer bır oı .. 
ri 1 Düşün bir kere, babam na vermiş, birşey. anlaoı~t .. .. ı d0ı 
tehlikede olmasa bile, nişan- sam.. Olmüş karga ar e 

lım Kler muhakkak bir teh- lerimi oysunlar. DoğrUS~i 
like icindedir. herifin sarhoşluğunu da ta b" 

- Siz burada mı kalacak- görüyorum; bir insan sab~ t 
sınız. tan akşama kadar iske e 

- Ağlebi ihtimal ! görebilir mi hiç ? bİ" 
Hanri, tekrar Emniyeti Sarhoşluk, bu sanat sa ti 

umumiye müdürlüğüne dön- bi için en büyük bir nilll~b: 
dü. Zabıta memurlarİ, onun Fakat bütün bunlar bize 

1 
e

tiyaı Rudun bulunmasını t 
1
• müdürlükten ayrıldığının far- o 

kında bile olmamışlardır. min etmezler. Hele, LilsYe e 
Hanri: gidip göreyim, bakahlll 

11 

- Yeni raporlar geldi mi? diyecek? f{ otİ 
Diye sordu. Burada durmıyan •,ıs 
- Sonuncuları hemen şimdi evine döndü. Daha uzak~,.. 

odasında ışık olduğunu g • 
getirdiler, sabaha kadar baş- · 'o'"'' 
ka rapor gelmez artık ! dü. Fakat odasına gırı 

Hanri, bir sandalyaya otur- Lüsyeni göre .rı edi. V di· 
- Gitmiş olacak 1 e a.l 

turdu, raporları birer ve ye- ? f{ lbll"' 
niden tetkike baş)adı. Evet, Fakat nereye gitti ~ 111if" 
raporlarda . nazarı dikkati bana bekliyeceğini söy e ;jtl 

ti. Hem neden bir k .üt .. 
calib bir nokta yoktu. Eski gıı.-I h olsun bırakarak nerey.e ...... ı.. 
rapor ar emen hiç bir kıy- ğini banada bildirmedı ? ~i 
met ve mana ifade etmiyor- kide, başlarınının gör~j, 
du. Fakat... Yeni raporlar ihtimalile kağıd bırakdl bit 
arasında bir danesi, bir hu- lüzum görmemiştir, bele ,.. 
susiyeti haiz göründü. araştıralım. Biz zabıt• ~b" 

Hanri, raporu okurken: murlarının kendilerine Ol 

- Bu da tuhaf! Dedi. sus harfleride vardır. ) 
Ve ıaporu ikinci defa ola- (Arkası var 

rak okumağa başladı. Ra- • - · • 
por şöylece yazılmıştı: • Deli MehındJO 

u Emniyeti umumiye mü- 1 
dürlüğüne arzederiz ki saat Katiller ~lahklıt1 
on bırde, tabib akademesi Oldu deN 
iskelet müteahhidi M. Do- Belgrad 24 - ipekte b•" 
minin Trusen bize müracaat Mehmedi öldürenlerin 111;,t~ 
etmiş ve deposundaki iske- kemesi cereyau etti. . J{•" 
Jetler arasında kendisininki- Hamdi Rüstem ve Sa~r; rilli 
lere hiç benzemiyen bir mu bu cinayeti nefı5 e 

1
3y 

işkelet bulunduğunu iddia müdafaa için yaptıklarıol 
etmiştir. Mahalinde yaptığı- lediter. Şahid dinlendi.d ıZ 
mız tetkikatta şüpheyi celb Hamdi 4 ve Sadri e ol" 

k" lll hiç birşey bulamamış olmak- yıl mahbusluğa mah u 
la beraber, bu Mösyönun bu dular. ....,,/" 

İzmir Muhasebei Hususiye 
Müdürlüeünden : 

i 
. r ,J~ 

darei Hususiye aka ·atından olup lzmirde Keıııe Jel'~ 
caddesinde kain 3500 Lira bedeli sabıklı küçük sa oıOt' 
oğlu hanı denmekle maruf 20 ve 22 No. lu han ~a• ,~e 
temilat 1-6-936 tarihinden 31-5-939 tarihine kadar ~~b'tf' 
müddetle kiraya verilmek üzere 19-4-936 tarihinden ıtı Ol~ 
l 5 gün müddetle artırmaya çıkarılmıştır. şeraiti Ö~r:~ 1ı•" 
isteyenlerin her gün hususi hesaplar Müdüriyeti varı~ .. 5 9-,0 
lemine müracaatları, taliplerinde ihale günü olan 0 .;t0 

tarihine müsadif pazartesi günü sabah saat 10 da DeSr•''' 
veya bank mektubu ile Vilayet encUmen kalemin•_ ıll ./ 

atları ilan olunur. (1022) ~ 

İzmir Muhasebei Hususi1e 
Müdürlüğünden : 

Bedeli Sabıkı No. sı Yeri Cinsi 
Lira K. ııb•19~ 

600 7 - 7 - 1 Keçecilerde depo ve ya ,i.,,a 
ldarei Hususiye akaratından olup yukarda yer ";9 t•~' 

gosterilen akar 1-6-936 tarihinden itibaren 31- 5 9 ı3·t 
hine kadar üç sene müddetle kiraya verilmek üzere •"'" 
936 tarihinden itbaren 15 gün müddetle artırmaya ~o ,.,, 
mıştır. Talib olanların şeraiti öğrenmek üzere her g~ ıO~ 
hasebei Hususiye Müdüriyeti varidat kalemine ve P;e ~ 
mek istiyenlerinde ihale günü olan 7-S-936 Perşeııı ucoetJI-' 
saat 10 da depozito makbu:darıle Viliye~ daimi eoC 
müracaatları (1021) 
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E/h >+~~ö'A'tl Taşra bakkal ve esnaflarınıb f 
,d . amra ls13 a Nazarı dikkatine' 

~reıınde Milli Kütüphane sineması )t 
~tlerd .... L • BUGÜN i fzmir Şekerciler çarşısında 20 numardaki imalathanemi 

.... uer .. f zmir Sulu han civarmda 1 numaraya naklettiğimden sayın ı ~~rmediiiniz bir mevzuda vücuda ge-
tı 1 · H k müşterilerimin sıparı111larını yeni adresime vermelerini sayğı-

ı, A tNı mış aLri aElar tKilmi E S İ ~ Y ~ lanmla bildiririm. 

Güzel İznıir hisküvit fabrikası sahibi 
,. 8-ıtanba TOR~ÇE SÖZLU tt İstanbullu İsnıail Hakkı 
'ı~ İçind fa esrarengız sahnelerle dolu dehşet ve he- M 1C~:t:t:t:t:t~:t:k.1c:ti.1c.l\:1c~~:t1c:t:A:)t 'k.1c')f 
~r l!ıa e geçen Aşk, macera, hortlaklar sairfil me- >+ :y; Q K T O R ~ 
' Ya11 v:y:~iz~e İspirtizmeli birçok vekayii sinesinde )t :A: D >+ 

Qı olan . uyuk, küçük herkesin muhakka görmesi )t ~ A K J T )t 
a.ı JilyATsı~e°:1acılığın misilsiz bir şaheseri ve RU- )lı. tc • ema Onay >+ 

a, bijYiik f' arıkalarla dolu eşsiz bir vesikasıdır ~ +c Bakteriyolog ve bulaşık, salğın a* 
•tlara z dnıden herkesin istifade edebilmesi için >+ B hastalıklar mütehassısı • 

~ •nı Yapılmadığı gibi akşamları . 9,15 seansi >+ ... ~spı-RIN 
't'"1oıaııt her zamanki gibi tenzilatlıdar. >+ Basmahane istasyonu karşısında~i Dibek sokak başın- >+ ~ 

Jurnalda: Lindbergin çocuğunun katili )+ tC da 30 sayıh ev ve muayenehanesınde sabah saat 8 den )t 
Hauptman'ın idamı a ~ akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. )f 2 ve 20 kom.,rimelik ambete.ilerda 

13 \re IS . +c Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelen sair <t( bulunur. 

seansl~ı~d~.talebeye t~!!.lat _ f( tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli. hasta- 11 
~~~~·~~~~ +c lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )f. Ambalaj ve komprimelerin 

e • k • • +c sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )+ 
ngın ışesı f(:W:)l::>ps::pJ:~~~J$:i~~JJC~~:r::W:JıC:V:~:f:~;+ üzerinde hal isliOin timsali 

Alman Doktor Aoostelın olan EB markası nı arayınız. 
Türk Hava Kurumu 

~ . 
~tti" 01 nı . 1. Na On 
L Si) İnd ak ıstiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
q~lll en b" "I t de ._ ır bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
I lıt l(tnd" • 

~ biJ oll!ıak ._anıze hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
e· tt 8-t l uzere günde on ve haftada eJli kuruş tak-
ı~ kara • ır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 

''-: ~ \'ermiştir. 
Gkumet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 

ZENGiN KIŞESI 
-~TT- - iiiiiiiıiiiiiiiiİıııiıiiııiiıiiiıiiiiiiııiiıiıııııiıiiiiiiiiiiı-..ıııııiiıool ..... iiiiiim 

'rıı6~ Basri elbise fabrikası 
•taat fabrika şubesi Arasta karşısı Alia Paşa 

caddesi No. 31 Tele. 00000 

FoTo- E GE·H· 
R E:KLA H C\ 

H·F ~· 

~"'ı:i~~~~ .Nakdi Efradına 
liys~N erınızı sağlam temiz ve ucuı olmak üı:ere 
ltııt , 011 d BASRı elbise fabrikasına diktirebiliısiniz, 

i~ ~}'e Ui erece ucuzdur her halde ve mutlaka hiçbir 
lit,,111d '•madan birkerre fabrikamızı ziyaret menfa

--........•ndır, 

---------------------------
Atelyemizde: 

~~~ı~~~ 
llıır Yüıı Mensucatı 1 

lia]k Türk A. Sirketinin I 
' P.t~••i apınaı· Kunıaş Fabrikasının ~ 
'iJ,~layııiyle yeni çıkardığı kumaşlar : 1 

Zarif 1 
~' Ve Ucuzdur 1 
~~'"clond Satış yerleri ~ 
~ a 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 1 

Fahri Kandemir Oğlu S 
~~ 

Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkla 
Sigaranın nikotinini kimilen çe

ken Alman doktorlarından Profe
sör Doktor Apostelin sıhhi Ağız-
lıkları umum Avrupada sigara 
içenleri memnun etmış ve rağbet 
kazanmışhr. 

Ağızlık üzerinde Do1<tor Apostetin imzası 
olmasına dikkat etmelidir. Toptan ve pera 

kende satış yeri NECiP SADIK 
Balcılar caddesi No. 156 lzmir 

NECİP SADIK 
~1ağazasında binbir çeşit eşya var 

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

Müşterilerine gösterdiği kolaylık ve yaptığı 

'/16. •ı l tath n1uan1ele ile 
lYJl rvon ar herkesin sevg isini 

'J kazanan 

kişesinden 21 inci 
tertib Tayyare pi
yango biletlerini 
almağı unutmayınız 
ğünkü: 

Milyonlar 
Kişesi 

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

ADRES: 
Keçeciler caddesi 134 · numaralı milyonlar kişesi sahibi 

HAYRI AKDÔLEK 

llllllll------------.-----~--........ ~ 
-----------------·~ ---------------------------

(YOLCULARA KOLAYLIK) 
Güven, çabukluk, temizlik 

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

Salihli. Bu hatlara yolcu ve yük sevkiyab 

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

Emniyet, sür'at, temizlik bu garajın en eıaslı huıalandır. 

Sac 
' Yalnız bir süs değildir. Daha 

önemli olarak sağlığımızlada 

ilgilidir. Onun için onları 
korumak iki tarafla borçtur. 

i Ş T E 

Ferit Saç Suyu 
size bunu kolayca temin eder 

KEPEG) YOK EDER 

Ddökülmenin Önüne 
G .:ç .! • 

5 .\ ~ • ~ U UZ:~ TIR 
00 

M. Depo 
S. FER 1 T 

Şifa 
Eczanesidir 

fTAYYAfffi:•Mtmıı~~ 
E BU GuN 
5i Herkesin sevdiği , herkesın alkışladığı iki yüksek, iki 
~ sevgili yıldızın iki güzel filmi 

~ 1 - Hücum Filosu 
t;2 Jack Holt tarafından büyük bir kudretle temsil edilen m hava tehlikesini ve tayyarecilerin kahramanlıklannı 1 gösteren büyük film 

~ . 2 - Bir Aşk Hihiyesi 
~ Güzel Macar . •ıldızı Magda Schneider'in içten gelen bir 
m ilgi ile oynadığı şaheser 
• Ayrıca: Foks dünya hadiseleri - Türkçe sazın -
. ----------------===========-=-=--------------• Bu Haftanın Seanslan 

• Cumartesi Pazar 13.30 da bir aşk hikiyeaile hatlar 1 
• DİKKAT: Çocuk haftası münasebetile bu hafta bergtln 1 
• ve her seansta duhuliye çocuklar için 1 5 kllnlfhu' .... ._ .. _ 



sa.tüte 4 

Sovyet Konso
loshanesinde 

Dün akşam şehrimiz Rus 
Sovyet konsolo.shanesi tara
fından İzmir gazetecilerine 
samimi bir ziyafet verilmiştir. 
Bu münasebetle en müşkül 
zamanlarda birbirlerine yar
dım vempati elini uzatmış ve 
bu gün de ayni dost ve ar
kadaş siyasasını takib eden 
iki milletin yaşamakta olduk
lan anlaşma havası hakkında 
çok samimi hasbihaller ya
pılmış, çok dostce söz söy
lenmiştir. 

General Konsolos bay 
T rentief 'in İzmir matbuahna 
yaptığı sıcak ve kalbi kabul 
oraya giden gazetecileri çok 
mütehassis etmiştir. 

Halkapınar 
Kaynak civarında 

tetkikat yaoılacak 
Belediye reiai, Sıhhat mü

dürü ve Baktriyoloğ Halka
pınar suyunun himaye mın
takasındaki evlerin vaziyeti
ni tetkik edecekler Kayna
ğın temiz olup olmadığı 
hakkında rapor verecekler
dir. Kaynak civanndaki ev
lerde lağım tesisatı yoktur 
ve bu mesele şehrin umumi 
sağlığile alakadardır. Bu gibi 
evler varsa ve bunlann sıh
hatı tehdid edecek vaziyet· 
te ise ortadan kaldırdacak
tır. 

Valimiz İyileşti 
Birkaç gündenberi rahat

sız bulunan Valimiz Fazlı 
Güleç iyileşerek dün maka
mına gelmiştir. 

Zafer bayranıında fa
kir çocuklar sünnet 

edilecek 
Değerli generallerimizden 

Rasim Aktoğunun çok ba
yırlı bir teşebbüsünü se
vinçle öğrendik. 

Aziz generalimizin bu te
şebbüsünü Burnava ve köy
lerinde bulunan fakir çocuk
ları 30 Ağustos zafer bayra
mında sünnet ettirecektir. 
Bulunduğu bir çok yerler

de buna benzer hayırlı işle
rile temayüz eden muhterem 
generalimizin başkanlığında 
olarak Bornovada bir heyet 
teşkil edilmiştir. Bu heyet 
şimdiden faaliyete geçmiştir. 

Değerli generalimizin bu 
yüksek ve ulvi teşebbüsünü 

candan kutlulariz. 

ViLAYET UMUMT 
MECLiSi 

Vilayet umumı meclisi dün 
toplaoarak Maarif ve Nafıa 
bütçelerini kabul etmiştir. 
Meclis bugün son toplantısını 
yaparak, daimi encümen azası 
intihabatı yapacak ve dağı
lacaktır. --·-.. ·-----
1188 İtalyaıı 

•• 
Zabiti Olmüş 

Roma 24 ( Radyo ) - 31 
Mart tarihinden 15 Nisana 
kadar doğu Afrika cephe
sinde 123 İtalyan zabiti öl
müştür. Böylece harbin baş
langıcındanöeri ölen zabitler 
1188 kişiyi bulmuştur. --

• 

Hakkındaki Talebimiz Boğazlar 
----------------------..00 .. ~------------------~ 

Her taraftan müsbet ce-
vablar gelmeğe başliıdı 

İdam 
Mahkumu 
- Baştarafı 1 incide -

veli sen iç sonra ben. Zira 
şimdi beni zehirlemek için 
her desise kullanılır, diyor. 

Filkakika kahvenin içinde 
afyon vardı. Hapishanene 
idaresi ikisini de uyutmağa 

karar vermişti.Bu esnada 
adliye nazırı geldi. Katili 
ne suretle olursa olsun öl
dürmenin çaresinin bulunma
sı emrini verdi. Nazıra kah-

İstanbul 25 (Özel) - Buğazlar hakkın
daki teşebbüsümüz hiç bir enğel karşısın
da kalmıyacağı anlaşılıyor. Her taraftan 
müsbet cevablar geliyor. 11 Mayısta cere
yan edecek müzakerelerin Cenevreden 
başka bir yerde yapılması ihtimalide vardır. 
Boğazlar mukavelesi yerine yeni bir proje 
hazırlanıyor. 

söylemiştir. Romanyanın Ankara elçisi Bük- ve tedbirleri bildirildi, netice 
reşe • çağırılmıştır. Bu davet Boğazlar beklenildi. 
meselesile alakadardır. Romenlerin bu Meb'us vücudunda bir gev-
itirazı Balkan antantının Belgrad toplantı- şeklik duydu. Uyuku uyu-
sınıda tehire uğratmıştır. mak istedi, katil kendisine 

Yunanistan müdafaa edecek yazı masasının üstünde yat-
İstanbul (Özel) - Yunan başbakanı masını söyledi. Ben de ma-

Belgradda Balkan müzakeresinden sonra sanın başında duracağım 
Bulgaristan verdiği cevabda Boğazlar 

hakkındaki talebimize itiraz etmiyeceiini 

Cenevreye gidecektir. Başbakan Cenevre- hem sana bakacağım ve ham 
de Buğazlar meselesini müdafaa edecektir.' de tışarıdan ateş edilirse 

• INGILIZ MÜDAFAA BÜTÇESi 
~--------------~------------

Növil Çemberlayn diyor ki: 
-----------------0000-----------------

BU BÜTÇE BİR MÜDAFAA 
BÜTÇESİDİR 

İşçi partisinin siyasası: mütearrız olmanın hiç 
bir şey kazandırmıyacağı noktasındadır 

Londra 24 (A.A) - A- Bu parti azasından biri hü-
vam kamarasında bütçe mü- kümetin mütearrız olmanın 
zakereleri reye müracaat hiçbir şey kazandırmıyaca-
edilmeden nihayet bulmuş- ğını her ne pahasına olursa 
tur. Nevil Çamberlayn ha- o!ıun i~b~t e~m~si lüzu?1~u 
t. 1 b k soylemıştır. ışçı partııının 
ıp ere ceva verere ez- . , .. ı d · t• k' sıyasası bumudur. Bu parti 

aum e emış ır ı : M 1. . H' l 
B b"t b' -'d f b"t usso ınıye veya ıt ere 
. u. u çe 1~ ~u a aa . u • harbin hiçbir şey kazandır-

çesıdır. Ve butun teklıfler mıyacağını isbat etmek siya-
müdafaaya dair olan son sasından doğabilecek bütün 
beyaz kitaptan mülhemdir. masraflara katlanmaya hazır 
Müdafaa hakkında ne vazi- midır? Bu sözler bükümet 
yet aldığını işçi partisinden sırasından alkışlarla karşı-
sormak hükumetin hakkıdır. lanmıştır. .......................... .. ........................ .. 

Yunan Donanmasının 
~1anevralarına bütün harb gemileri, denizal

tıları, deniztayyareleri de işti ... ak edecek 
Atina 24 - Yunan amiralı donanmanın harb gemileri, 

nakliyeleri, denizaltıları, deni1, tayyarelerile beraber manev
raya hazır olması ve Falerde to?lanması emrini almıştır. 
Donanma toplandıktan sonra kral ve veliahd tarafından 

teftiş edilecektir. Bu manevra Sakız, Midilli 'e Sıklad 
adalarında yapılacaktır. İki gün de tamamlanacaktır. Bun
dan sonra manevranın ikinci safhası Lonya adalarile Adir
yatik denizinde yapılacaetır. 

Alman muammasının içyüzü 
Aranıyor 

Londra, 24 (Radyo) - İngiliz hükumeti, Alman hüküme
tinden Avusturya, Litvanya, Çekoslovakya hakkındaki dü
şüncelerini tasrih etmesini istiyecektir. Ayni zamanda Al
manyanın kendisini ne zaman tam bir musavata mazhar 
olmuş farzedeceği de sorulacaktır. 

Çölden kurtulan Alman elçisi 
Kahire 24 (Radyo) - Çölden kurtulan Alman elçisi çok 

yorgun olduğusdan az konuşuyor. Sergüzeştini şöyle hulasa 
ediyor: 

- Otomobille yolumu kaybettim. Lastiğin patlamasile 
olduğum yerde kaldım. Dört gönlük yiyecek vardı. Otomo
bilin tayyareier tarafında görülmesi için bir kaya üstüne 
çıkardım ve beyaz bir şeyle örttüm. 
~00000000000000000 

Uluslar 
Sosyetesine karşı mah
cup İngiltere siyasa
sını tadile mecbur 

oluvor ., 
Lonra 24 - Gazeteler 

İngilterenin bugüne kadar 
Uluslar sosyetesine, kollek· 
tif bir hareket temin etmek 
maksadile, atfettiği ümitle
rin boşa çıktığını yazıyorlar. 
Bu münasebetle İngilterenin 

Filistin 
Almanyanın talebi 

Reddedildi 
İstanbul (Özel) - Alman

ya müstemleke olarak Filis-
tinin kendisine verilmesini 
istemiştir. Bu teklif .mgiliz 
avam kamarasında muhafa
zakalar tarafından itiraz edil-

- ~ştir. ~ ~ -~ ~,._.,._., 
harici siyasasında tadilat yap
mağa karar verdiğini de ila
ve ediyorlar. 

'Çinde ~:ı~~=·~şi öldü 
İstanbul 25 (Özel)-Çinde 

Tunghmozu şimalinde kuv
vetli bir zelzele olmuştur. 
On binlerce kişi acıkta kal
mıştır, binlerce ölü vardır. 

Bir meslektaş 
Ve bir san'atkar 

kaybettik 
İstanbul 25 (Özel) - Eski 
gazetecilerden Saadeddin 

ve Şiher tiyatrosu artistlerin
den Küçük Kemal öldüler. 
Ölüleri teessürle karşılandı. 

Yaimurlar 
Habeşin ümidini 

canlondırdı 
Adis-Ababa 24 (Radyo)l-

Geçen Perşembeden beri 
Adis-Ababa Dessie yolu üze
rindeki mınlakayu yağmıya 
başlıyan şiddetli yağmurlar 
Habeşlerin ümidini canlan
dırmış, maneviyatlarını tamir 
ermiştir. Zaten Dessie Adis 
Ababa:yolu üstündeki köprü
leride Negüsun emrıle yıktı
rılmış olduğundan İtalyanla· 
rın paytahta doğru olan ha
reketleri pek zor bir şekil 
almıştır. 

İngiliz 
Gazeteleri 
Habeşe yardım gerek

tir diyorlar 
Londra 24 - Cenevrede· 

ki 13 lerin muvaffakiyet te· 
min edemiyeceğinden bahse· 
den yerli gazeteleri Arsıulu
sal taliinde kara bulutlar 
arasında iyi görünmedini söy
liyorlar. Taymis başta olmak 
üzere bu vaziyeti tesfir eden 
İngiliz gazeteleri son Ce
nevıe konuşmaları İtalyan 
meselesine az çok tesirler 
yapmıştır. Binaenaleyh şim
dide İtalya aleyhine olarak 
tedbirler ahnmalıdır. Fransa
nın razı olmaması itibarile 
zecri tedbirlerin şiddetlen
mesi imkanı olmadığı anla
şıldığına göre Habeşe mü· 
dafaa çarelerinde yardım 
etmek gerektir. Diyorlar. 

Aydın 
Mektubu 
Aydın muhabirimizden 

geç vakit aldığımız Aydın 
mektubu gelecek sayımızda 
çıkacaktır. 

seni siper ittihaz edeceğim. 
Meb'us uyudu, fakat esra-

ra alııkan olan cani afyon
dan mütessir olmadı. Niha
ye t Nazırın emrile - velev 
meb 'us kurban edilse bile -
cebir kullanmak yoiu tutuldu. 

Sonra silahlı askerlerden 
bir kısmı pencerelerin attın
na gizlendi, bir kısmı da 
kapıya dayandı. Verilen işa· 
ret üzerine iki grup asker 
birden harekete geldi. Mit
raliyözler meb'usv isabet ha
rici bırakmak suretile işle
yordu. 

Öteki gurubda kapıdan 
hücum etti. İki ateş arasın
da kalan canide rüververin
deki altı mermiden dördünü 
dışarıya, beşincisini esirinin 
kafasına kullandı. Altıncı 
kurşunu kendi kafasına sık
mağa vakıt bulamadan dışa
rıdan gelen mermilerin biri 
onu yere serdi. 

Mitralyoz mermileri \capı
yı da parçalamıştı. İçeri bü
bum edildi. Herkes meb'usa 
koştu. Kendisinde ufak bir 
hayat eseri görüldü. Hasta
neye nakledildi. Doktor, 
meb'usun aldığı yaradan zi
yade bayılmak yüzünden 
kendinden geçtiğini söyledi. 
ve meb'usun aklı başına ge
tirildi. Bu haberi bütün so
kaklaada dalga halinde lbu
lunan ehali alınca (yaşasın) 
sedaları atina şehrini inletti. 
Netice saat dörtte henüz 
uyumayan krala da bildirildi. 

Şehir meclisi 
- Baş tarafı 1 incide -

1500 lira, yangın yerlerinde 
yapılacak bulvarlar, dıvarlar, 
yukarı f mahaJlenin kaldırım 
döşeme ve lağım inşaatı için 
yirmi bin lira ayrılmıştir. 

Şehir meclisi. salı günü 
nisan devresinin son toplan
tısını saat onaltıda yapacak, 
işini bitirip dağıiacaktır. 

Kocasının 
Mezarı 

-Baştarafı 1 inci sayfada

saldırmıştır. 

Kadın bu ani tecavüz üs
tüne bağırmağa, haykırmağa 
başlamış ve nihayet adamın 
şurasını burasını ısırmıştır. 
Mih~il kadını kendine bend 
edemiyeceğini anlayınca bı
çağını çekmiş ve kadını 12 
yerinden yaralayarak ölmür
müştür. 

Katil iki gün sonra sak
landığı bir samanlıkta yaka
lanmıştır. 

ZENGiN OLMAK iSTERSENiZ PIYANKO 
BıLETLE:RıNZI MUTLAKA ( SAADET KİŞESİ ) nden alınız iSABET EDEN iKRAMiYELERi 

DERHAL TEDiYE EDER 

"J ....... -;_. 

Demirspor Başkanlığı 
Cevab Veriyot 

Ef• 
Muhterem gazetenizde, ot' 

kişehir Demirspor takıoıl gel' 
lzmire kendi kadrosiyle 

1 
r 

, medigin ve Eskişehir. :el 
yare ve Işık kulüplerıll gel• 
takviyeli bir kadro il~-~~· 
diği bay ismail Hakkı ı.....--

sile yazılmıştır. ·1ı1· 
1 - Bu kat'iyyen hak• 

ta uyğun değildir. 
2- Eskişehir Deaıirf~ 

takımı sırf devlet deaıir1 k• 
ları memurlarından aıOt' 
keptir • _..d 

3 - Aralarında yaDP-
kulübten bir ferd yoktUJ'.j,.. 

4 - Oynatılan oyuac V 
lisasnlarını her an için 1 
termiye amadeyiz. ifİ 

Demirspor kafili re 
---'!lliı «' 

Habeşler 
- Baş tarafı 1 incide ". 

edilen bazı kimseler kal~ 
tır. 

Zecri tedbirler ve 
Fradsa raf 

İstanbul 25 (Özel) - f 
sa zecri tedbirlere yan•~ 
yacak ve İngiltere te 
ederse itiraz edecektir. 'ki 
~1.ükemmel bir :vesıJtof 

Istanbul 25 (Özel) -: . •1 
sinema fotorafçılan 1~ ~ 
Habeşistanda kalarak b~r et' 
canlı vesikalarielde et1111fi fi 
dir. Bu arada zehirli g•:,.,. 
hastane bombardıaıaıd d• 
gösteren canlı vesikalat 
vardır. ____ ..-! _____ • 

Habeş işi "' 
Af rikadan çıktı ~ 

ru oa yı sarstı . 
Belgrad 24 - Pra,,cla.:;. 

zetesi bu başlık al~ 
·yazdığı bir baınıak fi 
diyor ki: Avrupadall _,) 
Balkanlardan pek çok ,flll 
olan Habeş meselesioİ~ 
günlerde aldığı renk dl' 
niz kenarlarını, İspaıı~'ef" 
Filistine, Maltadan Su~~ 
Mısırdan Liban ,,e . fi~' 
kadar sarstı. Nasıl kı. tP" 
tile Akdeniz kabileler• ~ 
deniyet kaynağı idiy~~k~ 
di de arsıulusal politl ~ ol• 
merkezi ve ateş oc•I' 

muştur. d' 
HırvatistaJI, 

Yeni karışıkhkl: ci· 
Belgrad 24 - Zajreeocİ' 

varında öldürülen altı g ;-'· 
katillerini tevkife gide: ;• 
darma kollarile köY1 ltPdf' 
sında bir müsadeıne .

0 Pf. 
tur. Ölülerin cesedlM~•1e-' 
rebe getirilmiştir. . ,;' 
edildiler, her gencıll ıoıs'" 
dinde 15-20 yara b~t· fit~ 
Yaralar biçak yaraııd e~'tt 
vatların bu kanlı b•~e1' 
bütün Yugoslavyad• 
can uyandırmıştır. Jı 

6000 çocd ·ş! 
kf11ı , 

Harekete Gelece z6i'" 
Sofya 24 - Nisan•0 •1~ 

Pazar günü BuJgafl b'fı':, 
çocuk bayramıdır. su tJ tlJO'ı, 
onuncu bayramdır. 8 Ji P," 
sebetle· (Lef ski) beyk~ ... ~ 
ki heykeli Osınanh 1~,t ~ torluğu aleyhinde su ·ııtil~ 
letini ayaklandıra~ ~e ~ 
lerin biridir] öoUll id ~
çocuk toplanarak g:Ç g'~~ılt 
yapacaklardır. sur t,,,.. 
leri buna dair uıull 
vermekledirler. ~ 

Çorakka~ı f,ı. ~ 
Hasan Tabı•• 


