
HIDA YET KEŞFi 
Obir giln 
Dubaracı Murtaza 
Adındaki nefis yazı11nı 

okuyacaksımz. 

enıenci UluRlar 
8iikrepe Meclisinin mahcubiyeti 

27 (~A) Belgrad 27 (Ôzel) Pravda 
~~-~ ;ene gazetesi, Uluslar ıoıyeteıinin 

'I.. :~·~ •YTe) ~ta· ıon celsesinde 13 ler komi-
1ıııı.".:"t '• A.t. zıya· 

ır_ 1'ittıjl'~~ea aonra tesi reisinin zecri tedbirlerin 
·-"'! • .. -~•o oldutu ne mlitecavize bir tesir ede· 

• ~fııadaa kaliul bildiğini ve nede hardı dur-
durabildiiini itiraf ederken 
bu tedbirin ehemmiyetıizli
jinden ve ademi muvaffaki· 
yetinden dolayı Uluslar soı· 
yetesine bir mahcubiyet tav
siye ettijini itiraf ederken 
bu harbın önibılln alınması 

ancak sosyetenin kat'i olarak 
bir sulh kararı vermesi ve 
ıeklini tayin ederek Fransa 
ile beraber lngiltere tarafın· 
dan bu karann mahariblere 
cebren kabul ettirilmesi tek· 
lifiain ln&mlzdeki celsede 
katİJ• kararlqacatı lmicliai 
MaliJor. 

1 

•• uce , taksim 

Sabib, Nepi,.t Amiri- ,.. 
Bqmuharriri 

SIRRI SANLI 
idarehane: lmairde Birinci 

Beyler Sokağında 

(Halkın Sesi) Matbauuıda 
Budmııbr 

Geçmiyen yazı geri verilmez ... 
ediyor 

Y aşayaıi her şey mahvolacaktır 
~----~----.. ~---------

Ve hi b Pş.nın Hindenburg 
hattı kolay kolay aşılmaz1 

_____ ........, _____ ...... 00 ...... __________ _ 

General Graziani ordusu bu hattın önünde 
henüz bir muvaff akiyet kazanamamıştır 

Londra 28 (A.A) - Muh
telıf menbuğJardan gelen 
haberlere göre şimal cephe-
ıinde ftalyan ordusu Adis 
Ababa istikametinde · ileriye 
doğru bugün harekete baş· 

lamışbr. Bu kısımda Habet· 
lerin nasıl bir mukavemet 
gösterecekleri şimdiden tes
bit etmek imkiıu yoktur. bu 
cihet ancak bir kaç gün son 
ra halli olacaktır. 

Cenub cephesinden ise 
general Grazyani ordusunun HABEŞ İMPARATORUNUN 
taarruzu Vebib paşanın tesis KIZI FERYAD EDİYOR 
etmit olduğu Hindenburg lstanbul 28 (Ôzel)- Roy· 
müdafaa hattı önünde henüz ter ajansının bildirdiğine 
belli başlı hiç bir muvaffa· göre Habeş imparaturunun 
kiyet kazanmamııtır. ltalyan 17 yaşındaki kızı prenses 
tebliğ resmileri kaç gindür Tai bütün dOnya kadınlarına 
sllren tiddetJi taarruzlar ne· •tşrettiği bir beyannamede: 
ticesinde ' ancak bazı mevzii _ Eğer insaniyet balyan 
muvaffakiyetler kaydetmek· ordulannın memleketimizi 
tedir. Ôyele anlaşılıyor ki iıtillsına ve zehirli gaz kul· 
ltalyanlar Habetlerin Hinden• }anmasına mani olmak iste
burg hattını kolay kolay aşa- mezse, bütün medeniyet 
mıyacaklardır. dünyası aleyhine olacak ve 

...................................................... 
Gördünüz mü, duydunuz mu? 

Amerikada mahpus mllddetini iyi geçiren, ıslahı hal eden 
mahpuslar bir mOkifat olara maden kuyulannda çalışbrıhr. 
son günlerde mahpuslar kuyularda bir isyan çıkarmıılardır. 

Yukardaki reıimde bu mabpuslann tekrar hapishaneye 
sev\(edildikleri g&riilmektedir. 

*** Geçenlerde Almanların ve lngilizJerin en mepur iki 
tenis pmpiyonu Londrada kartılaımıılardır. Bu maçta Peri 
ismindeki lngiliz Fonkram ismindeki Alman rakibini yen· 

ı kurulan ülkeler mahvolacak-
tar. Biz Habet kadınları me· 
deniyeti yıkıcı değil yapıcı 

olarak biliyoruz. Dünya ve 
insanlık mütecaviz düşmana 
karşı elele vermelidir. Hü· 
kiimetler ltalyanın Afrika ya ZENGiN TAPON BiR KIZ. 

BiR KOCA BULDU doldurduğu ölüm aletlerine 

kar koymalıdır. işin dalaverası sonra-
v AŞA YAN HER ŞEY MAF d dana çıktı 

OLACAKTIR an mey 
---4•ı1ır•---

lataobuJ 28 (Ôzel) - ltal- M v h • 
yan baş kumandanı tayyare ' e2er em • 
ile Adis-Ababaya beyanna· dediği metresi 
meler atmışbr. Bu beyanna- v • • • ... :.1 
me ile: de21l mı •-... 

- Ey. Sao milleti. diye lıpanyada aık yazWea 
bitap edıyor ve: Adıs-Aba· çok garib bir udlee 
baya geleceğim, Necaıi ve olmuıtur. Hadise f84ar: 
esas ordusu ölmüştür. Bize Madritte çok zenpa bir 
karşı çıkardığı ihtiyat ordu· iile vardır. Bu iilenİD aer-
lan da yok edilmittir. Bu - Soau 4 lbaclde. -
beyannamelerle Habeı mille- --- - la 
tini selimlayorum. Biz sulh Kamyon r 
ve medeniyeti getiriyoruz. Hakkında bir anket 
Cebhede olan Habeıler mem• ya~ (Halkın Sesi) nele 
leketinize d6nllnllz, yollan kazalara ve komıu Yill1et
bozmayınız, orduma k arıı lere ifliyen kamyonlar hak• 
durmayınız. Aksi hılde ltal· 1 kında bir anket aça1orm. 
yan tayyareleri yaıayan her , Allkadarların ceftblanDI 
ıeyi maffedecektir. Diyor. • Defl'edeceğiz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------0000 
Ver~lerin Tevhidi 

Çankın meb'usu ve eski lstanbul d~ft~r~an Bay M~a 
verıilerin tevhidi ve bir elden idare11 ı~ Kamutaya bir 
teklif yapb. Bu teklife gire buhran, kazanç, mhueae •• 
tayyare vergileri birleıtirilecek ve bir elden ahnacakbr. Ba 
hususta bir de cetvel hazırlanm11tır. 

Bu teklifin esas veriilerin tahsil masraflannı ualtmak. 
hem · haziaeyi hem de mllkellefleri fayclalanclırmalda. • 
teklif üzerine bir pyıa çıkb. Bu pyiada yilz liradan ..... 
maaş alanların vergileri artacak ve yilz lirada yakan mut 
alanların vergileri azalacak dedi. 

İstanbul matbuabnda yer bulan -,.,.. bereket nnıia 
çabuk tamim edildi. Bu tamime nazaran yllr &ray~ kaclar 
olan maaıların yirmi lirası kesildikten IODl'8 •erırinin ahn
masıdır. 

Bu suretle memur maaılanndan alınacak vergi çoialau• 
cak, bilikiı bir kısmı azalacak, yalnız tahsillt kolaylqacak 
ve tahsil sarfı azalacakbr. 

Hakikaten bat&n maaı aabibleri bu muhtelif verıllerln 
hesabını bir cebri iJl meıelelİ halleder gibi balletmeğe al
raımakta ve bu iıin içinden çıkamamaktadırlar. Eger Yer• 
giler tevbid ediline hem maaı sahipleri ne kadar ••rıi 
vereceklerini anlıyacaklat, hem de hazine ayni parayı Wr 
~iden tahsil edeceği için btlyllk kırtasiyecilik marifetlerind• 
fuzuli memur masraflarından kurtulacaktır. 

Ancak şayia kabilinden dahi olsa, yeni verıri esaslanada 
vergi mıktarlannın artma11 ihtimali bugiin herkesi dlflndl· 
recek bir vaziyettedir. 86yle bir teklif yapdacajmı .zannet
miyoruz. Halkı yeni mllkellefiyetler albna alacak bir teklifin 
bir saylav tarafından yapalacatı yapdu bile hllk6metin Ye 
meclisin b&yle bir teklifi kabul edecetlni zamaetmiyona. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



Salail• 2 C flaDma Sul J 28 Nil'İ 

' Osmanlı·. Imuaratorluiunun 
r1 eKaJbigahında . JYazan:~.4~~Ncls 

Leylinın gizli aşkı, kin ve husumet 
şeklini almıştı 

Akşam üzeri saat beşde 
Leyla ve validesi geldiler. Her 
ikisinin ilk sözü şu oldu: 

- Ömer paşanın idam 
edilmemiş olabilmesine ihti
mal veriyor musunaz?. Buna 
imkan var mıdır?. 

- Kafi olarak evet diye
mem, fakat neden imkan 
dahilinde olmasın? 

- Şu halde, size bir ma
cera anlatacağım. Müsaade 
eder misiniz?. Babamın ka
tili, polis komiseri Hakkıdır. 
Hakkıyı tanırsınız değil mi? 

Çünkü Hakkı bey çok kibar 
ve iyi bir gençtir. 

- Şu halde, beni mazur 
görünüz, bu bahis üzerinde 

artık yürümiyelim, başka şey
ler konuşalım l . 

- Bilakis, bende bu ba
his üzerine konuşalım diyo
yorum. Yalnız hissiyata ka-
pılmıyahm da hakikatı oldu
ğu gibi arıyalım. Annenizin 
mücevheratını başkası çalmış 

olabilir; siz bu mücevherleri 
Hakkı beyin aldığını gördü-

nüz mü? Yahud bunlar bak-
kında kendisinden 
istediniz mi?. 

izahat 

- Ben mi izahat istiyece 
ğim? Beni siz kim sanıyor
sunuz? 

- Fakat siz Hakkı beyi 
iyi tanımıyorsun ! Siz onun 
görünüşüne, kıbar hallerine 
ve İstanbulun en güzel bir 
bir erkeği olmasına bakarak 
aldamyorsunuz . 

Fakat Hakkı, göründüğü 
gibi değildir. Onun içi, ber-

battır. Hakikatte hain, kaba 
ve zalim bir adamdır. Ben 
bu adamı, on sekiz yaşında 

bir kız safiyeti ve şiddeti ile 
sevmiştim, hem de hadden 
fazla sevmiştim. Bu sevdamı 

itiraf etmemiş olmakla be
raber, Hakkı bunu hissetmiş 
ve biliyordu. 

Bir gün, yaşlı arkadaşla
rımdan birisi, Hakkının bu 
husustaki fikrini anlamak 

Gaz dökerek f 

kocasını yaktı · 
Kahire - Kabirenin say

fiyelerinden olan Cizede feci 
bir cinayet yabılmıştır. Cize
de doktor Fahri isminde bir 
diş doktoru evinde uyurken 
karısı taraflndan gaz dökü
lerek yakılmak suretile öl
dürülmüştür. 

Doktorun imdat sesine ye
tişen ahali ve dvlis yangını 
söndürmüşlerse de doktor 
aldığı yanıklardan meteessi
ren birkaç saat sonra ölmüş 
ve ölmeden evvel karısının 
kıskançlık yüzünden uyurken 
kendisini yaktığını söylemiş· 
tir. 

Tevkif edilen doktorun 
refikası kocasının ~ntihar 
etmek istediğini söylemiştir. 
Hadisenin refikası ile talebe 
iken evlenen ·doktorun son 
yamanlarda kendi üzerine 
tekrar evlenmek istediğini 
duyup intikam için karısı 
tarafından yakıldığı zanne
dilmektedir. Kadın hapse
dilmiş ve ortada bir kız ço
cukları kalmıştır. 

Moskova 

lskeletle 
Kuyusu 

Yazan: MARSEL ALLEN 

Hanri vaziyeti kavradı daha fazla duroı~k 
bir mana ve fayda görn1eai 

Hanri, evinden çıktı ve 1 Çünkü şapkasındaki ~ 
üçüncü defa olarak emniyet yağ lekesinden anladı~· 
umumiyet dairesi yolunu tuttu. Tam bu sırada Jan~•Y:~ 

Emniyet umumiyeye geldi- lona girmiş ve bu 5 

ği vakıt, arkadaşlarının na- dinlemiş idi. Ve: 
zarı dikkatı celbetmeğe ça- - Yanhşl diye b~ 
hşarak mahut jurnalı aradadı ben salona daha şiaıdı I 

Fakat jurnal, şimdi yerinde yorum. Fakat girib 0 

yoktu! bir şey var: Şapkaaıı k•1 
Arkadaşlarına miştim. Onu arayord0 '?' 
- Jurnal arasından biç kam bir tane, şapka••' 

biriniz bir danesini aldınız lamazdım ya. Nihayet 
mı? diye sordu. dum. Şimdi geliyorulll• f1' 

- Bir rapor noksan mı?. Hanri vaziyeti k~ tP 
Fakat az zaman evvel bek- Daha fazla dumakta bit 
tör raporlara bakıyordu. na fayda görmedi. .,,; 

Az öteden bir zabıta me- Hanri, emniyeti ulllu 
muru: müdüriyetinden çıktı?. 

- Ne dedin ?. ben mi?. - Anlaşıldı, dedi, şılll 
fakat ben raporlara el bile meçhul bir adam, arkad 

0 
sürmedim! dedi. rından birisinin paltosu,o 

Hanri de ilk zabıta memu· ğerinin şapkasnı alıo•f.11 

- Evet, Hakkı beyi tanı
rım. Bu uzun boylu, kumral 
nazik ve güzel kumseri iyi 
tanırım. Bunun için bu kom
serin bir ktil olacağına, fe
na bir adam olacağına ihti
mal veremem. - Sizi kim mi sanıyorum .. istemiş ve kendisine: "Sen · 

ve Leyla birbirinize çok ikinci yeraltı tranıvayı 
. ıoı, 

runa: miş ve aralarına gır 
0 

-Aazizim, yanlışin var. raporu çalmış, bu r~P ç 
- Babamın katili muhak

kak odur, Çünkü bana ken
disi bildirdi. Bir mektupla 
babamı astığını bana bildh
di. Ayni zamanda annemin 
kıymetli mücevherleri de 
kendisinin eline geçti evinde 
kaldı. Şu bakikata göre bu 
Hakkı haydud ve katil de
ğil midir? 

Bir kelebek!. Çünkü sade bir 
kelebek, namuelu bir hırsız· 
hk ve katillik ile itham ede
edebilir. Mademki böyle bir 
şüphe ve kanaatler, vardı; 

denksiniz!,, Demiş fakat Hak- Moskova - Tas ajansın- Çünkü Hektör masaya bile zikrettiği iskeletli badıse 
yanaşmadi! dedi muhim bir hadie ofuyorı kının birşey söylemedikten dan: 

başka, arkasını dönüp kaç- Geçen sene Moskovada 
.... 

- Tuhaf şey, Fakat bed halde ... Bunu da tanı.~ı·ğlad 

- Büyle bir şeyi gözümle 
bile görsem bile inanmam. 

Paris 
Gazeteleri 

'Yine Bir 1'1uvaffaki
yctten Bahsediyorlar 

Paris, 27 (Radyo) -- Ga
zeteler İngiltere ile yapılaıı 
Teorik yenı mukaveledan 
bahsederek Habeş harbine 
zecri tedbirlers lüzum kal
madan nihayet verilmek ümit 
!erinin kuvvetlenmesinden 
ba,srsederken bunu da Fran
sız diplomasisinin bir muvaf
fakıyeti olarak telakki edi
ediyorlar. 

İtalyanlar 
Denize iki yeni kruva

zör indiriyor 
Roma 27 - Resmi tebliğ

lere göre önümüzdeki sah 
günü Tiryeste tezğahlzrın
dan denize iki yeni harb 
kruvazörü indirilecektir. Bu 
gemilerin herbiri 8000 ton 
hacmindedir. Bu suretle Hal-
yan zırhlılarının 
oluyor. 

sayısı 12 

Hakkı beye hemen haftada 
bir iki defa tesadüf ettiğiniz 

halde izahat istememek çok 
manasız bir harekettir. Doğ
rusu, beniolsam böyle yapar, 
bu dikenli meseleyi kökün· 
den keser atardım. 

ihtiyat 
Zabitleri 
Kongresi 

Sofya 27 - ihtiyat zabit
ler kongresi için hazırlıklar 
yapılıyor. Bu kongre bu gün
lerde aktolunacaktır. İhtiyat 
generali Sirmanof başlığında 
toplanacak olan kongre ih
tiyat zabitler cemiyetinin bir 
senelik hesablarım ve faali
yetini görecek ve kararlar 
verecektir. 

HALKIN SESİ- Bu kon· 
grenin sonlarında, evvelce, 
Edirne ve Trakya dan da 

1 bahsedilerek koyuna kurt 
getirmek kabilinden bir ka-
rarlar ittihaz olunur ve Bul
gar hükumeti telaşa düşerdi. 
Ümid ederiz ki kongreci 
gospodinler mazide yaptık-
ları bu hatayı müdriktirler. 

Bir zen2in 
Bir ada alıyor 

Talin 27 (Radyo) -Zengin 
bir Stovanyalı Balear adala
rından birini satın alarak 

mıştır. Bunu haber alınca, 
bütün gökler başıma yıkıldı 

sandım. Arkadaşım Hakkının 
utandığı için kaçtığını söy-

ledi. Yalan söylediğini anla
mıyacak kadar budala de
ğilim. 

( Arkası var ) 

Italya 
Tadihlt istiyccek 

Paris 27 (Radyo) - Jur-
1 gazetesinin yazdığına göre 

Roma hükume İtalya hakkın
da verilen kararlarda tadilat 
yapılmasını istiyecektir. Peti 
Jurnal gazeteside: Baron 
Aloizinin, İtalya habeşle doğ
rudan doğruya müzakere et
mek istediğini yeniden teklif 
edeceğini zannediyor. 

Uluslar 
Kurunıunda Islahat 

Londra 27 (Radyo) - İn
giltere ile Fransamn Alman 
ve Habeş meselesinde görüş 
birliği yapilması hasebile bu 
birliğin Uluslar sosyetesine 
de dahi teşmil ~dilerek sos
yetede bazı tadilat yahud 
ıslahat yapılacağını " Deyli 
Ekspres,, yazıyor. - ... .............. ~ ... , ,,., ... 

oraya işsiz Stonyalıları eskan 
etmeği düşünmektedir. Fa
kat ispanyanın bu adaları 
satıp satmıyacağında şüphe 

etmek tedir. 

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

IGözüMüZE CARPAN YAZILARI 
: ' ı ........................................ 0.. ................................. . 

Belçika kralı
na tehdit 
Mektubu 

Brükselden Deyli Ekspres 
gazetesine bildirildiğine göre 
Belçika kralı Leopolda ge
len bir mektupta 15,000 ln-
giliz lirsı istenilmiş ve bu 
para Liyej civarındaki or· 
manda bir mahalle konul
madığı takdirde çocuklannın 

kaçırılacağı tehdıtle bildi- Bu ipucu üzerine yapılan 
rilmiştir. tahkikatta Elsem isminde 

Mektuba bir Gangster biri tevkif edilmiştir. 
yani Amerikanvari haydut Bu adam muhtelif hırsız-
imzası konulmuştur. lık vakalarından dolayı on 

Zabıta mektupta tarif o- sene hapsedilmişti Beş saat-
lunan mahalli tarassut etmiş- hk bir sorgudan sonra bu 
se de buraya bir kimsenin şahıs tehdit mektubunu yaz-
gelmediğini anlamışlar. Teh- dığını itiraf etmiştir. Bu şa-
dit mektubunu yazan adam hıs otuz bir yaşındadır. 
diğer bir mektubun l hapıha- Kral Leopodun en büyüğü 
neden gönderildiğini kaydet- dokuz diğerleri alta ve iki 
mişti. yaşında üç çocuğu vardır. 

yeraltı tramvayı şebekesinin 

ilk kısmının açıldığı malum
dur. Bu şebekenin onbeş 

kilometrelik ikinci kısmının 
inşaatına yakında başlana
cak ve bu kısım da gelecek 
sene bitmiş olacaktır. Bu 
ikinci kısım için 910 milyon 
ruble sarfedilecektir. 

Yeııi bir' 
Planör rekoru 

Moskova - Tas ajansın

dan: Tayyarecilik Enestitü
süne bağlı havacılık kulübü, 
arkasından planör bağlı tay
yare yükseklik uçuşunda 

Hektörün paltosundan masa· Hanri, şüphelendıgı fi 
başında rakorları karıştırdı- aleyhine yumruklarını 
ğını anlamıştım. Reul sen!de ve: 11 

1/" 00 
gördün değil mi? Maamafih.. rı.ıaı 

0
0$ 

- Haydı canım.. Benim ğunu bilmiyorduın be t' 
raparlarla, jurnallarla uğra- Şimdi muhakkak olaO · 
şacak keyfim yok. raporun çalındığıdı. 1': 

Mukakkak olan bir nokta hainler, kanundan kor 
vardı: Hanriden az evvel 
Hektöre benziyen bir zabıta 
memuru masa başında rapor
ları tetkik etmişti. Gene mu· 
hakkak olan noktada Hek-

lar, emniyeti uınuıniye,r 
dürlüğünün içine. ~a~ 
riyorlar, istediklerıoı bİ 

yorlar ... Delirmek 1" 
değil! Bence bu rap0''ıı• 

törün raporlardan uzakta ve lan çetesinden b•~. 
diğer bir arkadaşı ile başka alakadar değildir. De ~e 
bir bir mesele üzerinde meş- Hanri, vaziyetin ne:ı• 

• 1 dı· kul olduğunu ve yerinden bir derece hada an a .'1 
bile kalkmadığı idi. rini ceblerine sok~r~k 1 bİ,ifİ 

Polislerden birisi: meğe başlanı. Elioın ~·· 
- Paltosu, Hektörün pal- tabancasıda diğeri de 

tosuna benziyordu, fakat masında idi ! at ) 
Hektör değildi. Janviye idi. ( Arkası '1 

00000000000000000000000w~OOC:XXM>COOOOC:>CXK>Cı00~ ! 
sürmüştür. İtalyanın 1 Sahte pol~d-
K El kt •k D d•.., • Haşım adında bir:_,d; 

yeni bir rekor tesisine mu
vuaffak olmuştur. Havacılık 
kulübüuün bir tayyaresi ar
kasında bir planör ile 5800 
metreye kadar yükselmiştir. 

Uçuş bir saat kırk dakika 

irim e rı e lq"I Kasımpaşada Hot~0,,~ 
D .., • • Ol k medresesine gideı·e)( P".l~ 
egırmenı mıyaca oturanlara kendisinin ~~ 

Moskova - "Tas,, a1'an- Paris 27 (Radvo) - Fran- olduğunu söylemiş ve <#•'" 
J k Y8" ti'' sından: sa matbuatı Habeş savaşına ların numaraları ~. leOJİf 

Bu sene Kırımda Ayapetri nihayet vermek için ne İn- para alınacağını soY biJO~ 
dağı tepesinde büyük bir gilterenin ve ne de İtalyanın Medresede oturanlar JeO~ 
elektrik deg-irmeni inşasına d d ki b k k vaziyetinden şüphe. le~ tam e i erine a ·mıyara polise haber verıJJ•f .,,,,..._ 
başlanacak ve rüzgar kuvve- Habeş topraklarının umumu· Polisler Haşimi yakal~·ilİ, 
tiyle elektirk istihsal edecek nun manda altına alınması, merkezde sorguya çe~~ 
olan bu santral, onbin kilo- Samuel Hoarla Fransada ya- bu işi sarhoşluk]~ Y'~eff,.. 
vat kuvvetinde enerji vere- pılan ve İtalya tarafından söylemiştir. Tahkıkat .,,) 
cektir. Santral iki sene son- da sükutla kabul edildiği ediyor. (Akş• -4 
ra işleweğe başlayacaktır. cevabı verilen projedeki ara- 2 Ölü ve 1 J 
Romanya zinin ttaıyaya tamamen mal Jı 

edilmesi ve ayrıca bir mik- a2ır yar• ~i' 
Silahlanıyor tar da mandaterlik verilmesi Sofya 27 - filibed:,...,ı· 
Bükreş 27 - Romanya ve müstemlekeye hakkı olan- otomobil kazası ol~.,1'~ 

Jarın da hisseye karıştırıl- 13 rO., I 
harbiye nazırının orduyu Otomobildeki · T "" 

masl Suretile meselenin hal- 111r ı her ihtimale karşı silahlan- ikisi ölmüştür, 11 aa 
)andırması Bulgarista11da bü- )edilmesi şeklini tavsiye edi- lıdırler. k 

1 
yorlar. ________ ......... , 

yff ;be~cip b:;bi Matbaamızda Sermayeııı• 
SODB gelmı•ş Matbaamızda resmi dai; ı.· şJetmek 

reler, ticarethaneler için 
Roma 27 - Jurnali Dital- 1 lastik çingo ve şimşir mü- IstiyoruJll:' 1'~ 

ya gazetesi şarki Afrika hürler kılişe işleri, sabun Ortak olmak "eY .,retlf, 
harbinden bahsederken şunu damğaları, mezbahalar için bir iş devir alınak 5 ;ıtİ~ 
da ilave ediyor: Şark Afri- et damğaları, ucuz ve ça- sermayem\ işletaı~f~ 0J~, 
kasında durum İtalyanların buk olarak yapılmaktadır. rum. Elvirişli tekh 1 ., ev I 

h d d. 1· Dışarıdan gelecek sipariş- d · l:ııJJ• ,. le in e ır. talya istediği ta- Tilkilik cad esı (t"") 
f 'd b 1 Ö ler sür'atle yapılıp gönde- k d ı•~ ra a gı e i ir. nüne geçe- hanesi arşısm a ~ ~ 

cek bir kuvvet yoktur. 1 ' rilir. maraya müracaat e 



~ ~ sı • 28 Niıan• ~-:-------------------------------------------!'~~l~alkm~~S~e~~~!._I __________________________________________ _::_:.:..:::::.--.~ 
E/h >t:t:ı~~I Taşra bakkal ve esnaflarının i 

amra ls13 i Nazarı dikkatine 
(YOLCULARA KOLAYLIK)~ 

Güven, çabukluk, temizlik 
...........,,idaresinde Milli Kütüphane sineması 

BUGÜN İzmir Şekerciler çarşısında 20 numardaki imalathanemi 
'( J Duyduk duymadık demeyiniz lzmir Suluhan civarında 1 numaraya naklettiğimden sayın 

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

Salihli. Bu hatlara yolcu ve yük sevkiyatı 

ı il llJ'-25 kuruşla şahe. se .. rler. şahe.seri iki müşterilerimin sıparışlarını yeni adresime vermelerini sayğı-
c. b k larımla bildiririm. ...... Dün ilyu fılm bırden 

ltth :·~1118 en büyük tenoru ve Karuzo'dan sonra en>+ Güzel İzınir bisküvit fabrikası sahihi 

Z i NET~ 
garajından hergün muntazam ve emin bir surette otomobil, 
kamyon ve tenezzühlerle temin edilir. 

eaı en· · G l )t · 11 ı· J•mıno ig i ve Magda Schneider )f. lstanbu u sınail Hakkı 

2 . UNUTMA BENİ ,. 'IC**********ıd$ot:lc:.t:.t:t:.a::ıt:.a::.a:»1d::*" 
.. kAN LEKESİ a; DOKTOR a 

Emniyet, sür'at, temizlik bu garajın en esaslı hassalarıdır. 

Sac Başta 
P•ra ... unt TÜRKÇE sözLu w. t< A. Kemal Tonay » 

"" J f< )+ Yalnız bir süs değildir. Daha 
urnal: Canlı resimler ve Berlin orkestrası ~f( f( Bakteriyolog ve bulaşık , salğın a önemli olarak sağlığımızlada 

, 
Sto tarafından senfonik konserler 4( 

c..ANs >f. hastalıklar mütehassı~ı ilgiJidir. Onun için onları ~ de ~ LARA DİKKAT: )+ .u korumak iki tarafh borçtur. ı "'•ıı lek · 5 u.. -n Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- \.a • 
esı de Unutma heni nr .u d 30 ı d b b 8 d " I ~ T E C: " 9'l )t ]) a sayı ı ev ve muayenehanesin e sa a saat en )+ "f 

Qlnartesi p 5 
" '' )+ "'" akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. )f. 1 

• S 
azar g?nleri saat birde Unutma Beni >+ ~ Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelen sair « F erı t Saç uyu 

::9'~~~~~ılİCelİb~aieşlı:ar >+ .1.1 tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- i< .. 
u :ti t( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )+ KEPEGI YOK EDER lı 
~~~ ~ size bunu kolayca temin eder 

en • k • • « sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 >+ 
gı n f Ş e S f «:ııt=Rt:ııc:n::ııı::ııı::ııc:ııc::ııc:ııcı:tt:ıppç::ııtJAC:ı.Pç;ıt:ıs;:ıs;:ııc>t Ddökül meni ıı Önü ne 

Türk Hava Kurumu 
• 

~ı~•bg;b •lıııa • ~· Na On 
te h~SI) İnd k lstıyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
~e>la ',~ de ken ~i~ bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
· )'qk endın h' · '•Ue b· olınak .. ıze ızmet etmış olursunuz. Müşterilere 
t~ ~det •at I Uzere günde on ve haftada elli kuruş tak-1' kara 

1 ır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 
dre8• ij Vermiştir. 

' ükumet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde lf ~ ~ --=--- Z_ENGIN KIŞESI 

"~':!~Basri elbise fabrikası 
acaat fabrika şubesi Arasta karşısı Alia Paşa 

caddesi No. 31 Tele. 00000 

foTo-E GE ·H· 
RE:KLAHCt • 

H·F 1 

Atelyemizde: 

~~-ı~~~~ 
llıır Yün Mensucatı ~ 

lfa]k Türk A. Sirketinin 

1
~ 

~ '7.t"•irrı adpınaı· Kumaş Fabrikasının ~ 
~~ '- J olayıs· 1 . k .. "-t Qll:ı ıy e yenı çı ardıgı kumaşlar: 1 

larif j 
Ve Ucuzdur 1 

Satış yerleri ~ 
~'~:::. 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 1 

111 
caddesinde Fahri Kandemir Oğlu 8 
~~~-~~ 

Alman Doktor Auostelin Geçer 
Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkla 

Sigaranıo nikotinini kamilen çe
ken Alman do~dorlarından Profe
sör Doktor Apostelin sıhhi Ağu
hkları umum Avrupada sigara 
içenleri memnun ctmış ve rağbet 
kazanmıştır. 

Ağızlık üzerinde Doktor 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
baları motosiklet bisiklet gramafon ve plak 
hediyelik eşyalar divar saatları Necip Sa
dık mağazasında bulabilirsiniz. 

1'lüşterilerine gösterdiği kolaylık ve yaptığı 

11 Jl •ı l tath nnıanıe)e ile 
lYll rvon ar herkesin sevgisini 

'J kazanan 

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

Milyonlar 
Kişesi 

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

ADRES: 
Keçeciler caddesi 134 numaralı milyonlar kjşesi sahibi 

HAYRİ AK DÖLEK 

SAÇLARI UZATIR ---oo---
M. Depo 

S. F E~R 1 T 

Şifa 
1Eczanesidir 

İ'. 

--·---------------------~~~ 

~r!l~~S~M~~r!lBliBEfEr-ı .... 
E TAYY--ARE TELEFON 
~ : 3151 1 
f°!1 BU GuN - R 
! Herkesin sevdiği, herkesın alkışladığı iki yüksek, iki 1 
~ sevgiJi yıldızın iki güzel filmi 

~ 1 9·· F·ı ~ - ucum ı osu 
~ Jack Holt tarafından büyük bir kudretle temsil edilen il 
~ hava tehlikesini ve tayyarecilerin kahramanlıklarını 1 
1 2 - Bi;Ö•A;küyfffiİıayesi 1 
~ Güzel Macar ;-ıldızı Magda Schneider'in ıçten gelen bir C!J 
~ ilgi ile oynadığı şaheser m 
~ Ayrıca: Foks dünya hadiseleri - Türkçe sözlü - 1 
~ Bu Haftanın Seansları R 
~ Hücum filosu 15-18,15-21,30 Bir aşk hikayesi 16,45-20 ll 
~ C':1martesi Pazar 13.30 da bir aşk ~iki ~ esilo başlar 
~ DIKKA T: Çocuk haftası münasebetıle bu hafta hergün 
a ve her seansta duhuliye çocuklar için 15 kuruıtur 
BSESEE B~~~ 



Salılfe 4 ( Haffma Seıt ı 

Zengin bir kız t İki ır:enersl 
Ölüın mahkulllıı 
İstanbul 28 (Özel) - ıı 

Halk opereti 
Her oyun verdiği yerde 

büyük bir rağbet ve sevği 
kazanan ve lstanbulda gö
rülmemiş bir zafer elde eden 
( Halk opereti ) nin yakında 
h mirde de temsiller vereceği 
İzmirlilere müjdelemekte hah· 
ti yarız. 

Hava şehitleri 
15 ~layısta parlak bir 

İhtif ,iJ yapılacak 
Her sene hava şehitleri 

ihtifali 20 Kanunsanide ya· 
pılmata idi. Bugün kışın en 
tiddetli zamanına tesadüf 
ettiği için, çok defalar ha· 
havanın muhalefeti yüzünden 
şehitlerimiz için layık olduk
ları derecede parlak bik ih
tifal yapılmakta idi. 

Avam kamarasında neler konuşuluyor? 
-----------~-----------------~------oo•.oo~----------------------------~ 

Eden nelere cevab veriyor 
ve neler yapacağ'z diyor? 

Londra 27 (A.A) - Avam cevap vererek lngilterenin 
kamarasında Bay Eden hü- diğer devletlerle birlikte şim-
kiimetin Avusturyada mec- dikilerinden daha şiddetli 

huri askerliğin iadesi mese- ekonomik ve milli tedbirler 
lesini tetkik etmekte olduğu- tatbikine hazır bulunduğunu 
nu söylemiştir. Bir işçi say- söylemiştir. Eden petrol 
lav Avusturyanın bu hare- ambargosunun Amerikanın 
ketile Saint Germain mua· hattı hareketi dolayisile tesir-
hedesini ihlal etmiş olup ol

siz kalmağa mahkum oJub 
madığını sorması üzerine 
Bay Eden mezkuı: muahede- olmadığı sualine ceyap ver-
yi imza etmiş olan devlet- miştir. bir işçi sayl~v son 
)erin hattı hareketi üzerinde zamanlarda balyadan mühim 

mıktarda mensucat ithal müessir olabilecek beyanat-

bakanlığının zecri tedbirler 
tatbik edileliberi İtalyadan 
ancak 8 İngiliz liralık men
sucat idhaline müsaade ver
miş olduğudur. 
Başka bir işçi saylav da 

Süveyş kanalından ltalya or
dusu için boğucu gazlar ge
çirilmesinin menini Conevre-
de isteyip istemiyeceğin hü
kumetten sormuştur. 

Eden konseyin 1 Mayısta 

ta bulunmamasını tercih edildiğini söylemiştir. Eden 

toplanacağını hatırlatmış ve 
bu meselede de müşterek bir 
hareket hususunda karar 

Umumi Hava kurultayının b · r 
ettigv ini bildirmiştir. Bay buna şu ce. va ı vermış ır: . verm. enin. MiJJet.ler Ce~.iyeti 

Ankrdaki toplantısında bu ı d -
Eden İtalyan _ Habeş ihti- Böyle bırşeyden habenm uzvıyet erme aı oldugunu 

::::~:::,,::m~~;.'.•~:::~~: ~:....~;~ 
rumu ve bütün daireler önümüz s··b 1 ıh· . h. - Ja on a 
deki 15Mayıs cuma günüyapı U ay ara e ISe Ve 10 IS8r p Y 
lacakolan merasim için şimdi lar bütçeleri Dünyayı üçe taksiın 
den hazırlıklar baılamıştır. . v d · 

P ]. .. - Ankara 27 (A.A) - Bugün Fikret Sılaybın başkanlıgında e ıyor 
o ıs motoru d ·· b ı d ·· T k 27 (R d ) J yapılan Kamutay toplantısında hazar a yarsu a! ~.r a~. yuz- o yo a yo - a-

İzmir emniyet müdürlüğü 
için bir motör Ege vapurile 
lstanbuldan limanımıza geti
rilmiıtir. Bu motör limanda 
asayişin temini ve saire iş· 

lerinde kullanılacaktır. 

Belediye otobüsleri 
Belediye tarafından Kor· 

donda işletmek üzere satın 
alınması takarrür eden oto· 
büsler için istenilen teklifler 
belediyeye verilmiştir. Müna
kasa şartnamesinin hazırlan
masına başlanmıştır. 

Acıklı Bir Kaza 
Geçen akşam Mendrek 

önünden geçen Yılmaz vapu
ru Mendreğe yaslanmış, Men 
drekle vapur arasında bnlu· 
nan sandalcı Ali ezilmiş ağır 
surette yaralanmıştır. Yaralı 
Ali ölüm halindedir. 

Şoförlerin imtihanı 
Belediyece verilen yeni 

bir karara göre şehrimizdeki 
bütün şoförler bir hafta son
ra başlemak üzere tesviye 
imtihanına tibi tutulacaklar
dır. 

İmtihanda muvaffak ola· 
mıyanlar mükerrer sabıka 
ashabı olanların şoförlük 

yapmalarına müsaade edil
miyecektir. 

Üzüm kurumu işleri 
Avrupanın muhtelif mer· 

kezlerinde üzüm satışını te
min için tetkik seyahatine 
gifmiş olan üzüm kurumu 
müdürü bay İsmail Hakkı, 
Romanya, M~caristan, Avus
turya ve Almanya tetkikle
rini bitirmiş ve bazı satışlar 
-e yapmıştı. Bay İsmail Hak· 
kının Bugünlerde Almanya
dan Londraya geçeceği ha
ber alınmıştır. Tetkik seya
hati daha bir ay kadar sü
recektir. 

Kültür 
Bu edebi terbiyevi ve sos

yal mecmuanın 53 üncü sa
yısı içinde çok nymetli yazı
larla çıkmıştır. Ckurlarımıza 
tavsiye ederiz. -

başılara kadar bir kısım sübaylara ve seferde butun subay- pon dış bakanı Diyet mec-
lara ve askeri memurlara elbise, kaput ve çizme verilmesi lisinde beyanatta bulunarak 
hakkındaki kanunlar müzakere edilmiştir. Kamutayın gene her kıt'a sulhun ayrı ayrı 
bugünkü toplantısında İnhisarlar umum müdürlüğünün 1936 nizam altına alınması için 
yılı büdçesi müzakere ve kabul edilmiştir. inhisarlar idare- Avrupada İngiltere, Ameri-
sinin 1936 yılı masrafları karşılığı olarak yedi mil>:on. 4~1 kada Amerika ve Asyada 
bin 28 lira tahıiıat verilmesine aid layıha kabul edılmıştır. Japonyanın riyaset etmesini 
İdarenin bu masraflar karşılığı olan varidatı ise 43 milyon teklif edecektir. 
740 bin lira olarak tahmin olunmuştur. Halkın Sesi - Demek 

Merkez Heyeti Umumiye dünya üç imparatorluğa ay-
rılacaktır. 

Toplan tısı . 
Ankara 27 (A.A) - Cumhuriyet Merkez!Bankası inhisar

lar heyeti umumiyesi bugün bankanın merkez idare meclisi 
reisinin başkanlığında toplanmıştır. Heyeti umumiye başka
nın dardüncü hesab senesi hakkındaki idare meclisi ve 
mürakipler raporunu, pliaço kir ve zarar hesaplarmı tetkik 
ederek idare meclisi ibra eylemiştir. 

Fransada Saylav Seçimleri 
Yapıldı 

lstanbul 28 (Özel) - Pazar günü Fransada yapılan ilk 
saylav seçimlerinde 618 sa}"lavdan ancak 179 saylav kat'i 
olarak 5eçilmiştir. Diğerleri gelecek Pazar gününe kalmıştır. 
Seçilmiş olanlar arasında eski mecliste 10 ko:nünist yardı. 
Bu kere 30 komünist seçilmiştir. Parti başkanlarından üçü 
da bu devrede seçilmişlerdir: Bunlar da ·· bay Flanden, bay 
Marin, bay Daladdiyedir. .......................... . .......................... . 
Yuuan 
Gazeteleri 

Uluslar Sosyetesinden 
Sikfı vet l\li Edivor ? . "' ., 

Atina 27 - "Proiya,, ga-
zatesi Habeş - İtalyan mese
leşinden bahsederken diyor 
ki: 

İtalya, zecri tedbirlere, İn
nilterenin Akdenizde, Mısır
daki nümayişlerine rağmen 

manen, maddeten harbi ka
zanmış olmakla iftih~r ede
bilir. Bu harbde mağlub 

olan Habeşler değil, İngilte
renin hakim olduğu Uluslar 
Cemiyeti olmak itibarile de 
iftihar edebilir. 

Genevrenin muvaffakıyet
sizliği itibarile biz de arsıu
lusal durumun uğradığı ak
sülamel karşısında şaşırdık 
kaldık. Bahusus bu durum 
küçük hükuumetler için pek 
mühimdir. 

Bin Yahudi 
evi yandı 

Kahire 27 (Radyo) - Ku
düsten telefonlandığına göre 
oradaki müslümanların yir
mide birini teşkil eden Ya
hudiler bu büyük şehirlere 

toplanmak için bulundukları 
yerleri lerkediyorlar · fakat 
evlerinide sağlam bırakmı

yorlar. Yafadan hicret eden 
bin kadar aile bin evi eteşe 
vermişlerdir. Bu yerlerdeki 
tele ' on ve telgraf tellerinin 
bir çokları kesilmiştir. Mu
habere mümkün değildir. 

Gülçiçeğinin 
Fiati kesildi 

Sofya - Bulgar zıraat 
bankası nezdindeki hususi 
Gülçiçeğine şu fiatleri karar
laşbrdı. 

Bu günlerde toplananacak 
güllerin kırmızısının kilosu 4 
leva, beyazında 2 levadır. 

3000Kamyon 
malzeme gitti 

İsanbul 28 (Özel) - Al
man ajansının bildirdiğine 

göre dün 3000 kamyonluk 
bir İtalyan kolu Dessieden 
cenuba doğru yola çıktı. Bu 
kamyon kolunun bazılarında 

bozuk yolları tamir edecek 
malzeme ve bazılarında ufak 
tanklar vardır. 

Kral Fuad 
•• 
Olmemiştir 
İstanbul 28 (Özel) - Mı

sır kralı Fuadın öldüğüne 
dair dün neşrolunan resmiye 
benzer haberler teeyyüd et
miştir. Kral Fuadın henüz 
sağ fakat ümitsiz bir halde 
olduğu akşam Kahireden 
telsizle bildirilmiştir. 

KANGIRAN BOGAZA 
VURDU 

Kahire 27 (A.A) - Kral 
Fuadın kendini kaybetmiştir. 
Vaziyeti ümitsiz telekki edi · 
liyor. 

Kanğıran boğaza serayet 
etmiştir. Kendisine sun 'i gıda 
vermek mecburiyeti hasıl 
olmuştur. 

Hindistanda 
25!> öHi vardır 

Londra, 27(Radyo) - Hin
distanda Puna şehrinden 
bildirildiğine göre son ka
rışıklıklar da ölenlerin sayısı 
259 kişidir. Jaman-Puer'de 
muhtelif din salikleri arasın
da vuruşmalar olmuş, 102 
kişi ölmüş, birçok kişiler de 
yaralanmıştır. 

- Baştarafı 1 incide -
vetinin çokluğuna rağmen 

gayet çirkin bir kızı vardir. 
Saz benizli, sıska, şaşkaloz, 
tapon, mıymıntı bir kız .. 

Genç kız bütün iğrençliği
ne rağmen koca bulmakta 
güçlük çekmemiştir. 21 ya· 
şıııa bastığı sene içinde ken· 
disine birkaç talip çıkmış 
ve bunlardan Mordagata is
minde bir delikanlı ile ev
lenmiştir. 

Bu geniş omuzlu, levent 
endamlı, yakışıklı delikanlı

nın her kızın günlünü çala
cak derecede güzel, her ka
dının içini oynatacak kadar 
sağlam yapılı olduğu halde 
bu kaknem kızı neden aldı? 

- ŞiMthesiz parası için !. 
Bu dedi kodu herkesin 

ağzında dolaşıyordu. Nihayet 
on beş gün evvel, bu işin 
i;.indeki dalevere mevdana 
çıkmış ve delikanlının oyna
dığı büyük komedi Madridde 
ağızdan (ağıza çalkanmıya 
başlamıştır. 

Delikanlı zengin ve çirkin 
kıza talep olduğu zaman 
kimsesiz bir genç olduğunu 
darı dünyada yalnız bir hem
şiresi olduğunu vu bu hem· 
şiresinden katiyen ayrılamı
yacağını söylemiştir. 

Zengin eilede bu teklifi 
mantiki bulmuş ve kabul 
etmiştir. Gelzaman gitzaman 
bu işin kokusu meydana 
çıkmıştır. Meğer genç adamla 
hemşirem dediği genç kadın 
karar vermişler " şu zengin 
ve çirkin kızın parasını be
raber yiyelim! ,, Demişler. 
Ve bu kararlarınıda kamilen 
tatbik etmişlerdir .. 

Genç adam, Hemşirem 
diye tanıtbğı genç kızı bal 
ayı seyahatında bile yanın
dan ayırmamış, otomobil, 
para, uşak her şey emirle
rinde mükemmel ve muhte
şem bir hayat sürmüşler. 

Yalnız geçenlerde tapon 
kız kocasını hemşirem diye 
tanıttığı genç kızla yakala
mış ve mahkemeye müracaat 
etmiştir. 

... .. , . -
Boğazlar 
Meselesi için 
Bulgarlar ne diyor 

Sofya 27 Dün sü b:ıkan 
general Lursof gazetecilere 
beyanatta bulunarak demiş
tir ki: 

Vekiller heyetinde Türki· 
yenin Bogazlar hakkındaki 
notasına verilecek cevap tes
pit edildi. Bu kararımızı şi
fahi olarak Türkiye elçiliğine 
bildirdik. Lozan muahenesi
nin tadili hakkıoda aktolu
nacak bir konferansa iştirak 
edeceğimiz gibi konferansta 
Türkiyenin tezini de müda
faa edeceğimize teblig ettik. 

Belediye 
Memurlarına 
Kurs açılacak 

Belediye zabıta memurla
rına üç ay devam etmek 
iizere bir kurs açılacaktır. 
Bu kursa mevcud Belediye 
zabıta memurları devam 
edecek ve neticede imtihan 
vereceklerdir. Muvaffak ol
mıyanlar işden çıkarılacaktır. 

ZENGiN OLMAK iSTERSENiZ PIYANKO 
BıLETLERıNZI MUTLAKA ( SAADET KiŞEŞI ) nden alınız iSABET EDEN iKRAMiYELERi 

DERHAL TEDiYE EDER 

ter ajansından : . 
Mançıko hükumeti ~· 

sus şebekesi yakala 
Mançıkoyu koyu bir So 
ayaleti yapmağa çalıt811 
şebekeye başkanlık 
Nogol kuvvetleri kuoı•11 

general Fu Linf ile Mall 
ayaleti umumi valisi ge 
Sang' dır. Bu şebekede 
birçok Mançıko gene~· 
ile büyük adamlar ., 
Harb divanı ba iki ge:a 
ölüme ve diğer iki 
memuruda yirmişer yıl b• 
mahkum etmiştir. d ~ 

Halkın Sesi - Ya, e _, 
Mnçukolular, kendilerini~ 
ratan Uapon babaları0 

memnun değiller! 

Kantar çent! 
ile doğurtoı• 
Sofya- Bela Slotio• (,, 

rine Bukovaç köyüodell ~ 
la adlı 26 yaşında bit1' I' 
kadın getirilmiştir. , 
doğuramamak yüzüodeO fil! 
likelerle karşılaş .ı.ıştıt· ~ 
neye gelmesini oıiit~ f 
kadın ölmüştür. Otop••or.-
pılmıştır. Kadının ikiı ~'~ 
racağı esnada köy e& '/!. 
nin bunun farkına v•:°i~ 
rak çocukları çekoıe -,_ 
kantar çengellerini _k ç!_ 
dıkları, bu çengelle~ıo ,)l' 
cukların vücuduna gttOI ;dt' 
çocukların ikisini de ~ ... 1 
dürdüğü gibi kadıo ... 1' 
bazı uzuvlarını kopart~ 
bu yüzden kadının 
ettiği anlaşılmıştır. 

Birkaınyo~ 
Dereye yuvarla~ 
Konya - Konya .. ~ 

nak arasında işleınek:,~ 
şoför Mehmedin idare dİ' 
yolcu kamyonu GCSk•0~#' 
resi üzerindeki HocaD~,t.f' 
rüsünden geçerken 
yuvarlanmıştır. . . ,fi_ 

Yolculardan üç kıfl ~ 
surette yaralanmış ve 8tt!d 
Mehmed derhal 61~111, 
Dereye yuvarlanan ot si lf 
ile içindeki yolcu e~Y111 -,.,, 
rap olmuş ve eşyayı 1 

götürmüştür. JI 
Büvük zelı~ ı 
Şanhay 27 -Şiddet b;! 

zeleden çok köylek11;d 
olmuştur. Bu köyler . (!" 

King vilayetine aittır· 
veyaralı çoktur. 

Ha beş[e~,,, 
Ne Zaman Jes 1 

Olacak? ~ 
Roma 21 - entoreti' ' 

lere rağme Habet dl~ 
habe daha altı •Y. b0':1ı1 
edecekleri kanaoatı ~:' 
da hasıl olmuştur. Ab bJ~~ 
banın düşmesile. b•'t1,b""I 
olmıyacaktır. Zır• çetf. ~· 
Habeşistan halkını 1'~~· 
ferberliğine kaldır•'~ ~ 

d·ıer• 
mıyanları de ken 1 te "':_' 
edeceklerdir. Bu çe·Je t:;r 
nin bir seneden t~:_,u . "b ..... devam etmesı ı 
dır. ,1,,ı 

~·..- t" ... 
Lin1anmızda t~ıı,t ~ 
Limanımtzda tet1'• ye~~ 

mak üzere İktıs•~er ~ 
baş müşaviri fon 11 ~ 
ile İstanbul .. ~illl:ı1 z 
umum müduru ,e ~ 
şehrimize geloıişdıer 1';,J 

1 ıt• ~~ 
kata başlamış ar. )idi ·t ,_, 
neticesinde ı~oıır te'"'' v' 
yapılacak tesısattrıtı" 
lecek ve raporu tit· 
kiletine verilecek ~ 

fllO• 
Çorakk•P.1 1-,,,, 

Hasan Tabii• 


