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Geçmiyen yazı geri verilmez· ... 

covadan alınan haberlere 2öre Japonlar Top, Tüfek ve Tanklarla Moğol toprakla-
rından kırk beş kilometro ileriye gitnıişler ve muhafız askerlerle çarpışmışlardır 
~SAL DURUM 

~~~la~ artik geri dönemez! 
"-ı111 11~1.Yan~ 66 milyonluk almanya cevabını verdi. Fran-

Alman muhtırası geldi 
liitJer ıyetı bu cevaptan sonra anlaşılacaktır. 

~•lldığ111' son. Alman intihabatında yüzde doksan dokuz ka
~1~na gö~anı, b~~ün Alman miUetinin tam itimatını kazan
e'°llli kar e dahıh politikası icabı olarak tekliflarini ve fikir
~ec~ktir. 1k~~ ~e~iştirmiyecektir, daha doğrusu değiştiremi
d trınde 1 letının itimadına layık olduğu .ıu göstermesi için 

BEKLENİLEN AL
MAN MUHTIRA

SI DA GELDİ 
İstanbul 2 (Özel) 

Alman muhtırası 

dün akşam İngiJiz 
dışbakanına verildi. 
Bu muhtıra Lond-

'"ra11111 ve taleblerinde israr etmek Fransaya karşı uysal 
•ttıiı ad'ı llıak ınevkiindedir. Yani bir tek keleme ile Hitler 
~ tnı · rada da Berlinde ._ eki b gerı çekmiyecektir. 

ıt• L u v · d · tt ." k Fr azıyette Fransa ne yapacaktır ? Mantıkan feda- e aynı saa eneş-
lbtd' ? ansaya d" .. F b · · . k k redildi. Bu muhtı-ır 8 uşuyor. ransa u ışı sıneye çe ece -
:ııı'-llıiyes~n~d~ pek zannememekle beraber, İngiliz efkarı raya göre Alman-

111111 harb gıbı Fransız efkarı umumiyesinin de büyük bir ya Fran!la iıte iyi 
~t tn ten . taraftarı değildir, harb umuminin en kazançh geçinmek istiyor, 
:6tellıayil~~n bir milJeti olmak sıfatile daha ziyade sulha Hitle uluslar sosye-
d •ny,Ya. kır. Ayni zamanda Lokardo misakı mucibince Al- tes·nin merkezinde 
y Qfllıekted'arşl tedbir almak vazifesi İngiltere i)~ ftalyaya bir Fransız - Al-
eceİini b·ıtd·. t~lya ilk önce böyle bir tedbire iştirak etmi· man komitesinin 
() haJd 1 ırdı. İngilterede bu işe mütemayil değildir. teşkilini ve bu ko-
li .... e ne ola k mitenin iı:d tarafın 

Aı ._ '•ın b· .. ca .. 
"'illa ır oıudd t d h b .. l d d v • şikayetlerini ruyet 

Son nutuklarile bütün dünyade sesi gürliyen Hitler 
Rayiştagda bir nutuk verirken 

Otomobil Gidiyordu _____ ,_, ___ _ 
Bir Tabanca 

Namlusu Par
ladı Ve ••• 

-.-1•_.• •• 
~=~ ~~::::ni~e :;~:;:~ 
~ ~ar perdesi-hala çözüln1edi! arasında bir hamem meclisi- keb bir ateşemilterler ko- ı masmı nazaret etmesi, umu-
la.._ nin tesisini, bir İngiliz, bir misyonununda gayri askeri 1 mi Avrupa konfansına veri-

BiR GENÇ KADIN SO
KAK ORTASINDA 

YERE YIGILDI 1 
Nevyorkta cadde ortasmda 

şayanı hayret esrarengiz bir 
cinayet olmuıtur. göpe gün
düz şehrin ana caddesinde 
otomobilldr baş döndürücil 
bir gUrültü ve süratle iler
lerken birdsnbire bir otomo
bilin pençeresinden bir kol 
uzanmıştır. Bu eınada bir 
tabancanın namlısı parlamıı 
ve büyük bir patlama du
yulmuştur. Otomobil biiy6k 
bir süratle cadbenin kala
balığına karışmıı yalnız, bir 
kadının kalar içinde kaldırt· 
yuvarladığı göyülmüıtiir. 

,-.q 30 g•• )d •k • ........ İtalyan ve bitaraftan mürek· bölgede kuvvetlerin artma- lecek işin mahdud ve seri ''"d un o u, J ı • - ,-, OO~OCOOOOOOOOOOOOOOOOO"OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO olmasını dilemektedir. 

~~de haber yok • • B L •t • ( - ·oo-
11~~~11NDEN HAB~-R-E-KL_E_R_K-EN-,-B-IZ-DE_N_ ay ı vın o Çocuklar 

i l\ony,1 " sı iÇiN HABER soRuvoRLAR ------- ••oo••------ Himaye 
1'-ıi 1 

Mu t f f b T •• k• Y ~en~~ iki fa~~na v3e0 Dgu'~nv-i yah müstafanında bizim eniş- raı1saya se at, ur ıye ve u Konferansı 
" ""•• teile kayboldugunu öğre-
t "'11• dii:rtadan kaybolduk- nenler mütemadiyen bize goslavyaya ididal tavsiye 
~·t'~ Ptrd Y~znııştık. Bu işin uğrayıp soruvorlar: 
ti:.tı~. 8u ~1 hala çevrilme· -Konyalı Mustafadan bir etmektedir • • • 

•tı ,._ ... Usuataki kanaa- haber alabildiniz mi? 
&irç0k 1k'!• Yilııyoruz: Tabii bir cevab veriyoruz: 

tlld· ışiJ . o l b b k" l 'et. 'le içiııd erı merak ve - nun a er a er oy e-
b llııll k e bırakan bu iki re giden Davi hakkında bir 
d!"İni11 b9'alydb

1 

.. oloıası işi için şey öğrenmedik ki Mustafa 
oqc k "' .. ııı t k hakkında size bir şey söyle-

\lıb' 'Yıbıııd ı e rar gör· yelim. 
alllıad .. an bir haber 

.ı ' ~ 11•nı sorduk Şimdi hergün hem Davinin 
"tıı •sıl 8er · akrabalarını ve hemde Kon-
llıt tlaıı h' gamalı Davi- yalı Mustafanın tanıdıkları 

lbı? ıç haber 1 d 
~ a ma ı- tarafından sorulan bir çok 

'tk •ltlJı kad suallere cevab bulmağa ça-
Ctlep ın . içini çeke- lışıyoruz. 

• ' tı. Verdı· B " . d D . . 1tiıı '"lıç bir h · unun uzerıne e avının 
dtıı tıı karib· :~er yok ve ail ~sinden gerek Davi ve ge-
~t he" ufac:k ız,. bizimkin- rek Mustafa hakkında küçü-
~ıı '."•dia I b!r haber, cek bir haber alır almaz ida-
,11~ 1Çiıı h a nıaga çahşır rehanemizi haberdar etme-
't~~Ururk~n t~rafa baş !erini rica ederek zavallı 
A ~~ ...... ıımdi kon- kadından ayrıldık. 
"'"ııst ..................................... . 

tırya dahi Almanya eibi 
~~---~· <~~a~edeyi yırttı 
tı ~b~likunıer ~ Vıyanadan gelen haberlere göre, Avus
~t ı8 11 Sen-J: e, Alınanyanın Versay muahedesini yırttı
'1111,b'f'''ndanr~en muahedesini bir taraflı olarak feshetmiş 
h 1 tceiini .

1 
_ 8 Yaşına kadar her Avusturyalının askere ('tan 1 
an eylemiştir. 

bsız ~azeteleri ve Türki-
1,ı .7enin b ı·". . ~k· •rıb'- <ö arış sever ıgı 

~~ ı taleb· Zel) - F 
~ tatı, •nıize ransız hükumetinin boğazlar hakkın-
,t~•'trı" tahk· 01.uarız olmadığını ve Tevfik Rüştü Arasın 
t il •d 11111 • • d ~· '•ıı ır. ışın e B. Flandenle mutabık kaldığını 

l) •ıt 
~ tlted· l•ıetel . . -..:''tl ~'· l11Ji11 ~rının neşriyatı, bu haberi teyit eder ma-

~llıle ~•:eti~ Türkiyenin sulh davasın olan hizme· 
llaıı b~ ~dılmekte ve bu maseledei hassasiyeti

Qlunaktadır. 

Pravda gazetesinden: 
Jur gazetesi mühim bir 

fıkra yazmıştır. Bu fıkrayı 
aynen bildiriyoruz: 

Bay Litvinof bay FJandene 
Alman meselesinde müsait 
bulunrr amasıdı tavsiye etmiş
tir. Bay Rüştü Aras ise ta
mamen başka türlü söylemiş
tir. 

Doktor Aras müsaid bu· 
lunması vesayasında bulun
müştur. Hatta bu ricayı Yu
goslavya tarafından dahi ila
ve etmiştir. Bay Aras bu 
vesile ile Yugoslavya namına 
olarak ve iktisadi vaziyeti 
itibarile Belgrad hükumetinin 
hiç bir cezri tedbire iştirak 
edemiyeceğini bildirmiştir. 

Gazete bunları yazdıktan 

sonra ilave etmiştir. Bay 
Rüştü Aras bay Flandene, 
Türkiyenin bugünkü arzusu 
buğazları tahkim etmek ol
duğunuda söylemiştir. Bay 
Flanden de buna cevaben : 
Türkiyenin bu dileği pek 
duoğrudur. Ve madamki Al
manya Versay muahedesini 
bozmuştur Türkiyede Lokar
no muahedesini göz önünden 
serbestce kaldırabilir de-
miştir. 
BOGAZLARIN ASKERLEŞ
TIRILMESI ETRAFINDA 

Londra 1 (Radyo) - Bo
ğazlar meselesi hakkında 
yazılanların doğruya tama
men temas edemesi hasebile 
itin iç yüzünil izah etmek 

lazım gelmiştir. Uluslar sos
yetesinin kapandığı gün 
Türkiye Türkiye Cumuriyeti 
dışbakanı bay Rüştü Arasın 
Boğazlar hakkındaki beya
natı canlı bi · tesir yaptı. 

Doktor Aras, Lokarno pak
tının Almanya tarafından 

ihlal edilerek Ren vadisinin 
askerleştirilmesi hasebile An
kara hükumeti de 933 mu
ahedesini bozmamak ve bo· 
ğazları askerleştirmemek için 
biç bir mahzur görmiyor 
demiş ve devam etmiştir: 

Türkiye hükumeti boğaz~ 

ların sağ ve solunda, Asya 
ve Avrupa sahillerindeki 
hakkını istimal etmekle hu
kuku umranisini tatbik etmek 
ister. Bu beyanat sosyete 
üyeleri üzerinde fena bir te· 
sir yapmamıştır. 

--- ....... -• 
lngilterenin 
Amerika ile 

Deniz işlerinde anlaş
dıkları Japonyada 

nasıl görülnii 
Londra 1 (Radyo) - Mar

tın yirmi dördüncü günü İn
giliz dış ~işleri bakanı ile 
Amerikanın Londradaki bü· 
yük elçisi arasında deniz 
kuvvetlerinin müsavatı hak
kında imza edilen anlaşma 
Japonyanın gözüne çarptığı 
anlatılıyor. 

Atina 1 Bu ayın beşmde 
açılacağı bildirilen Balkan
lar Çocuk himayecileri kon· 
gresi kral Jorj tarafından 
açılacaktır. Bütün Balkan 
hükumetlerile beraber birçok 
mühim adamları de iştirak 
edeceklerdir. Bu kongrenin 
ruznamesi üç maddeden iba-
rettır, 

1 - Sağlam çocukların 

himayesi. 
2 - Sakat veyahud ibas· 

talıkh çocukların himayesi: 
3 - Çalışabilen çocukla

Ölüm derecesinde yaralı 
olan kadının etrafına bir ka
labalık toplanmış, k•din bir 
cankurtaran) otomobiline 
atılmış ve duğru hastaneye 
gÖtürülmüş fakat hastaneye 
girer girmez derhal can ver
miştir. N evyork zabıtetı 

- Sonu 4 üncüde -rın himayesi. 
ıwı~·c:ız;::;am .. mİııam ........ llC/il .......... . 

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

Milli Mallarımızı Da Ucuz 
Yiyemezsek ! 

F;Ji eçen senenin en nefis en güzel zeytin yağlannı 2S
l.ıı!:I 25 kuruşa yiyorduk. Gdalarımızın başında gelen bu 

yerli malı mahsulümü halka tavsiye için o vakitler 'azet~
mizle büyük propagandalar yapmış, halkımızın zeytın yagı 
yimeğe teşvik etmiş, bu suretle elimizden geldiği kadar 
hem yerli mahsüllerin sürümünü arttırmağa, hem de halkı· 
mızın sıhhatlanmasını temine çalışmıştık. 

Bu sene ne hikmettir bilinmez yağlar birdenbire baha· 
landı. 55 - 60 kuruşa satılıyor. Hem de, halk, bu kadar 
fazla para verdiğine göre, bari saf yağ yiye bilse •.. 

Bu gün, piyasada s ıı tılan yağların çoğunun pamuk yağile 
karışık olduğu iddia edilmektedir. 

Fiatların böyle birdenbire ani olararak yükselmesi, hem 1 
halkın zeytin yağına karşı gösterdiği rağbetini, hem de bu 
yerli mahsuliimüzün sürümünü azaltacaktır. 

Alakadarlar, halkın zaruri gıdalarından birisi olan_ 
yağ meselesini her halde biran evvel halletmelidir. 

Halk böyle söyliyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiF• 



S.ldf• 2 ( Hallaa Sal ·) 

Harb olursa 
---~iia...---

Almanyan.,n çıkara

Polonya 
Yahudileri 

ı Deniz 
• Muahedesı 

Osmanlı imparatorluğunun 
Kalbigahında Yazan:~.2~RANCIS 

cağı kuvvet ne olabilir Ölülerden Yardım Dile 
yor. 8 Ölü 50 Yaralı ! Harb patlar.sa Almanyanın 

bugün çıkarabileceği kuvvet 
ne olabilir? Progre gazete
sinin yazdığına göre Belçi-

İstanbul 1 - Polonyadan 
gelen haberler, Yahudiler 
hakkındaki galeyanın devam 
ettiği gösteriyor. 3 buçuk 
milyom Y ahudinin iştirakile 
yapılan grevden mada bu 
gravede binlerce Hıristiyan 
amele de iştirak etmiştir. En 
göze çarpan hadise Haham
ların esk alimlerin mezarla
nna giderek onlardan meded 
dilemeleridir. Amelenin gre
vi münasebetile meydan bu
lan musademeden sekiz ölü 
ve elli yaralı vardır. 

Fransada nasıl 
karşılandı 

Paris 1 (Radyo)- te 
anlaşmasının Fransız, f 
üzerine kabul edilme•• 
sada memnuniyet uY de 
mışbr. Fransa her 
bir sene zarfında do~d 

Komiteci Kirkor Osmanlı polisi ile bir nıüsademe kalı bir süel mütehassısı bu 
bahta şu rakamları veriyor : Neticesinde maktul düştü 

Güzel Leyli, bu hırslı söz- Kirkorun, Osmanlı zabıtasile 
leri söylerken başka, korkunç bir boğuşma neticesinde ı 
bir mahluk oluyordu. İttihat- maktul düştüğünü bildiriyor-
cı hükümet erkanından bir du. 
kısmına karşı beslediği kinin ı Hemen salona döndüm. 
çok müthiş olduğunu anlı- Leyla hanım, salonda diğer 
yordum. bir bayanla konuşuyordu. 

Biraz alay olsun diye, Bir kadın istediği kadar 
- Aman Leyla hanım. De- mühim, büyük ve müstacel 

dim. Böyle ne kadar çirkin bir işe girişmiş olsun, çene 
oluyorsunuz bilseniz ! Dedim. ycrışıodan vazgeçemez. Ley-
F akat bunlar birer gösteriş.. la da, benim müstacelen 
Çünkü işimlerini söylediğiniz terceman tarafından isten-
kimseleri idam sehpası önüne diğimin hadiselerle alaka-
götürseler, boyunlarına ip dar olduğunu düşünmesi la-
takarak ipi size çektirmek zım iken gevezeliğe bir tür-

lü nihayet vermiy:ordu. Va
isteseler ben eminimki bu 

ziyeti kendine ihsas ettim; 
işi yapamıyacak ve onları 
affedeceksiniz... sözü keserek yanıma geldi. 

Bir vesile ittihaz ederek 
- Hayu ... Affetmiyeceğim. 
- Edeceksiniz. Çünkü 

bir kenara çekildik; Leyla: 
- Hayırola .. Nevar?. Di· 

ye sordu. 
- Kirkor'un Osmanlı za

bıtasile bir müsademede öl
düğü haberini aldım. 

Bu haber Leylaya fevkala
de bir tesir yaptı, ben~i sap
sarı oldu, sendeledit bayılıb 
yere düşecekti. İki elini 

omuzlarıma dayamak suretile 
yere yıkılmaktan kendisini 
kurtarabildi. Fakat vaziyet 
henüz nazikti; Leylayı bitişik 
odalardan birisine aldım, 

Odada Leyla şiddetli bir 
ispazmoz geçirdi, boğulur 
gibi oldu. Korktum ve elek· 
tirik ziiini çekmek mecburi
yetinde kaldım. Gelen hiz-
metçiden iki konyak iste
dim. 

Leylayı zorlukla kendisine 
getirdim. İlk sual şu oldu: 

- Vak'a nasıl olmuş ? 
Dedi 

- Henüz tafsilat yok. 
Yalnız Kirkorun ölümüne 
kat'i nazarla bakmak lazım-
dır. Çünkü bu haberi veren 
aldanmaz ve aldatmaz. De
dim. 

( Arkası var ) 

Litvinof 
Varşovada 
Varşova, 31 (Radyo) -

Sovyet dıt işleri baka:ll B. 
Litvinof hususi şekilde bura-
da bulunmaktadır. Almanya 
buna ehemmiyet vermektedir. 

GözüMüZE CARPAN 
' 

1914 de Alman yanın taar
ruz ve Baleden Vizeye kadar 
uzanan esas müdafaa kuv· 
vetleri 85 fırkadan ibaretti. 
20 Ağustosta seferberlik bit
miş, mevcud yekunu 3 mil-
yon, 340 bin asker ve 880 
bin attan merkebdi, ha as
kerlerden iki milyon yüzbin 
askerle 730 bin at harb kıt
alarına ayrılmıştı. Binaenaleyh 
dünün bu durumunun yarının 
durumu dahi olacağı şüphe
sizdir. 

1935 Yılı İkinci teşrininin 
birinci gününden itibaren 
Almanyanın elinde 600 bin 
kişilik bir ordu bulunuyor. 
Bu Almanyanın hazeri kuv
vetidir. Bugün tecyize müs-
teid kısımlar şu suretle tas
nif olunabilir ~ 
1,180,000 Birinci hat ordusu 

800,000 Takviye ordusu 
1,070,000 Talim görmüş ihtiyat 
1,oootooo Menzil kıt'aları 

4,050,000 Y ekfın 

YAZILAR 

Siyasal 
Bir hadise 

Berlin 1 Alman Ajansın
dan: 

(Voolşikebe Obater) gaze
tesi " Siyasal bir hadise ,, 
başhğı altında yazdığı bir 
fıkrada diyor ki : 

Fransauın Belgrad elçisi 
Belgradda "Fransız dostlar1,, 
kulübünde söylediği bir nu
tukta diploması ile telifi 
mümkün olmıyan sözlerle 
Almanyanın aleyhinde söz 
söylemiştir. Bu sözden dola
yı siyasi bir teşebbüş yapıl
mıştır. 

Tire Gezisi 

sında yaptığı tebe 
muahedeye imza e~eo t 
!etlere bildirmesinı . 
etmişti. Fransızlar •Y"

1 

manda gemilerdeki toP 
büyüklüğü otuzbeşlik 0 

ve 42 lik topların çı1'• 
1 sını da ortaya sürıPli~ 

Bu da kabul olundu· 

Ras Nasib11JJ 
()Jün1den kurttıll11 

n1ucize oI01ıtŞ 
Roma 1 (Rady?) -" f 

ter ajansından: J1pk• b 
dördüncü defa ol ara}( 
ba yağmuruna tutulıı>0' 
Otuz tayyare birdeP ~1' 

·ctır· cuma iştirak etoıı1 
1 

kadar müessese varsa 
maruz bırakıJmıştır· el 
bardımandan bir kaç 
ka evvel Ras NasibUı -
dışında oturan Vebib P 

• • • 0 Is• 
zıyarete gıtmemış r 
Bu borbardımanıo ~" 
olacaktı. Binaenafeylı 
Nasibunun kurtulıP151 
mucizedir. 

Hazırlandı Tütün 
Şimendiferciler tarafından 

1
. • 

böyle çok söyleyenler, bir 
kararı verirken yüzlerinde 
böyle dehşet hasıl olanlar, 
söyledikleri ve iddia ettik
leri işleri yapamıyacak olan
lardır. Bak Ermeniye. Herif 
kararını vermiş fazla bir söz 
söyleyor mu? Hiç bir asabi
yet gösteriyor mu? Herif 
bombaları birer lahana veya 
enginar addetmekta. Bah
çede kendisini bombalar la 
oynarken gördüm, heyret 
ettim. Doğrusu Leylanın bir 
Ermeniden daha kabiliyetsiz 
g~rünmesini hiç de hoş gör
mıyorum. 

hazırlaııan 5 Nisan Pazar ŞÇİlerinıJ1 
Mu .. ftu·· nu·· n da, vekil de isteyenlere: allah, müez:zinizin güzel, ya- günkü Tire gezisi organize- G . 1 1. kl . J er 

Ketebehülfakir Fllib veledi nık bir sesi var. Lakin ezan sini Demirspor kulübü al- Ün< e 1 erı 1 JJİ 

- Fakat, Ermeninin vazi
yeti ile benim zaziyetim ile 
bir d~gildir. O, benim elem 
ve ıztıraplarımı çekmemek
tedir, çekememiştir. Sonra 
ben bu işlere ilk defa ola
rak, hem hazırlanmamış 
olarak giriyorum. 

- Haklısn.. Fakat sakin 
görünmek zaruriyetı tabiidir. 

*** 

Vekili Haciyani, ufiye anhu! imza- okurken, acaba her kelime- mıştır. rafta yükse oıı'i 
sıle fetvalar bile dağıtmış!!. uin arksından niçin11derler,, Evvelki yazımızda bildir- Atina 1 - EkoP ·r 

-~ rakyada ve Bulgaris- ş· d" ··ft- 1 1 d•1 
n R ım ı mu u cenap arına: ilave ediyor? dimiz gibi bu gezintinin şi· <anı gündeliklerine "'Of 
U.Jl tanın bazı yerlerinde B 1 ? d dU 

u o urmu iye sorsanız Müftü: mdndiferciler tarfından ter- !ediği bir nutukta ..ı oturrn dındaşlarımızın; bir 'il' 
belki de: Elceuap; Allahü _ Ha, bak sana anlatayım tip edilmesi dolayısile halkı- her tarafında tUtUıı 4 takımı cahil yobazların elle- 1 fi 

rinden neler çekmekte ol- a'Jem olur! diyecektir. demiş. Bizim asıl müezzini- mızın her türlü istirahat ve sinin gündeliklerinin dil' 
Bu kepazelik aklıma Kö- mı'z askere gı'ttı·. Buranın egy lence si düşünülmüştür. digy ini Yunanistaoda . .;I 

duklarınıt ileri hamlelerinin, y l b" f k · .ı ~ 1" rog unun ır ı rasını getır- Pek fazla ragy bet gören yükselmenin yapılo.ıgJe 
irticaın kar kafasiyle nasıl d · halkı ise fena sesli adama P 

çar._tığını her gün, oradan ı:K l b' R tahammül edemez. Giden bu gezi biletleri şimdiden lemiş tütün amelesi eŞ 
gelen gazetelerde okur, e- lind:r:!1:şıyo~~e:~n bir :~~- müezzinin yeride onun gibi sablmakta ve trende birçok deliklerin yüzde ~~ ~eO 
lem duyarız. yerler de angaje edilmekte- desinde yükseldigııı ., 

cık kasabaya gelmiş. O ara- iyi okuyanı bulamadık. Hris- d' zıra teşekkür eto>iştl ~' 
Bu mezar taşı kılıklı, in· lık kasabanın biricik cami· tiyan bir bakkal vardır; sesi ır. tıt 

sanlık ve terakki düşmanı inde öğle ezanı okunuyor· gayet latiftir. Herifi çağırıp Büyük bir hususiyeti olan md ünMasebetle. b.u. •;es> 
Leyla ile olan muhaverem, heriflerden birinin hem ağ- muş. Köroğlu müezzinin se- bu karı ona teklif ettik; o bu geziye iştirak edecek hal- 1 a ~rktın yılrmısı~o>'~tıf 

salon sahibi Madamın beni latıp hem de güldürecek sini beğenmiş, kulak vermiş. kımıza kolaylık olmak üzere amas arar. aştırı J ~ 
Sefarethane tercumanınln ı·s- dakabul etti. Şimdi ezanı o K k B kt K A ıJ 

mahiyetteki bir marifetine Bakmışki, herif ezanı: arşıya a, ayra ı ve a- Ateş 
d•v • h b okuyor. Lakin tabii dini ay- 'b k I 

te ıgı a er vermesi üzerine de son defa muttali olduk. - Allahü ekber, derler.. rantina gı i uza san yer-
k 'ld' rı oldugy u için ,her kelime~ ı d l ki · · T •J esı ı. Evros mütüsünün geçen- LailaheillalJah, derler .. di- er en gc ece er ıçın vapur 0rpJ ~ 

Leyladan özür dileyerek geçenlerd Gümülcinede bir ye okuyor. nin nibaytiue bir " derler,, ve otbüs temin edilmiştir. / 
d kt T .. b ilave eniyor, biz de bunu G · b"l ti · Al k R ı (R dyo) ı ışarı çı ım. ercuman a- işi çıkmış. Giderhen, yerine Meraka düşmüş doğru ezı ı e erı sanca ' oma a teŞ 

na küçük bir zarf verdi ve: vekil kimi bıraksa beğenir- varm1ş müftüuün yanına. hoş görüyoruz! Kemer, Karşıyaka ve işlet- reşten bildıriliyor: At ~· 
- Bu mektubu hemen siniz? Müftülük tercumanı - Selaaıüaleyaüml Evros müftüsü acaba o menin emtia bürosunda Sü- bir torpil mühimıfl3 llt 

okumanız lazımdır; ve sizi Hciyani oğlu Filip adındaki - Aleykümselam! müftünün rülalesinden mi? mer Ban1< yerli mallar pa· tahrip etmiştir. zat ~ 
bir adam sefarethanede bek- bir hristiyanı!. - Kuzum müftü çelebi! Mutlaka öyle olacak! zarıyle Mehmet Tevfik beyin yonlara baliğ ohıY0~i~ 
lemektedir. Dedi. Derken, müftü efendinin Demin kasabaya giderken (Son Posta) "Bizim kişelerinde,, şatıl- almanın sebebi talı 

Mektub mühim idi. Ve avdeti gecikmiş ve bu esna- merakımı mucip oldu. Maşa· E. Ekrem Talu maktadır. Jiyor. 

az:::~::mıııız:1e:~:c:m-----••--•--------.-la"l-.mm---•---------------.-------•-----~,r .. t°'ı 
I•ZMl.RLJ• - Kocam geldi... ma olacak, kan gövdeyi gö- Leyla, rahat bir nefes bir halde yatağa 1~' c 

Ahmed bu kelimenin ezici türecekti. aldı. Bu esnada LeY ' 
BİR KIZ ve mah~edici ağırlığı altında Fakat kapıdaki adam sa- - Oh!.. Dedi. girdi. Ahmed sord": 

sapsarı oldu. Hayatını bağla- bırsızlanıyordu. Tokmağı tek- Koştu, saatı getirdi ve - Kimmiş ? bit 
SEVDİM ! dığı Leyla ona: rar vurdu. verdi. - Hiç dün akşaıı>tııJ1 

- Kocam geldi ı Leyla bütün iradesini top- Ahmed odadaki sefil man- safiri vardı da.. 5,ıı I 
Aşk, lztırabt Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 59 

Çok korkuyorum şimdi kocam gelirse 
ne yaparız ? ... 

- Bütün hayatını sana göstermek istemiyordu. 
vakfeden adam, bir - Kim o .. 
tesadüfle bayata yeniden Bir erkek sesi cevap verdi. 
doğdu, fakat sen onu tek- ~eyli korku ile titredi. 
rar ölüme sürükliyorsun. Eyvah kocası gelmişti. Şa-
Leyla, kalbin hu kadar mı şırdı, afalladı. abdallaştı. 
nfurlaşh ... 

\u esnada kapı çalındı. 

0 1.:;anç adam da genç ka
lel da sustular ... Leyla Ah· 
tidı ~apı~ın eşiğinden bir 

m ıçerıye attırmamıştı. 

1 ve perişan evini ona 

Bu emrivaki karşısında 
Ahmedi saklamaktan başka 
bir çare yoktu. Elini 
dudaklarına götürdü: 

- Sus! Dedi. 
- Nevar? 

Diyordu. hyarak : zaraya büyük bir ıztırabla muş. Verdim.. . b" tf 

K. , d d bakıyordu. - Leyla, sen• o>"ı 
Genç kadro elile işaret - ım o... e i. E h d' d L l" t1e J 

V k - yaa ıyor u.. ey ayı evde perişan ... 1,,,e, 
etti, kendisini takib etmesini e apıyı açtı.. dU~'" io: bu sefalete ben düşürdüm. bir vaziyette gör ,... 
söyledi. Ahmed de ayakları- Hayret tanımadıgy ı bir O k d' l · d h r ~ en ı a emın e, ra et ve ğim parçalanıY~·y"or" 
nın ucuna basa basa, Ley- adamla karşılaşmışb. Kapı- h · · d b' k d' k f'' eu• d' uzur ıçın e yeşayan ır en ıme ü ur Joğ'" . 
lanın arkasından yörüdü. Bir daki adam büyük bir neza· mesud kızıydı. Onu mahvet- vaziyete sebeb olu ,ı'"' 
odaya girdiler. Leyla onu ketle: k · d 11 } tim. Onu berbat ettim. Al- büyü bir vıc. a ffet" -
odaya kapadı.. - Affedersiniz Dün lahım ben çok alçak bir yuyorum. Beoı a 6,o ı 

Korkulu ve telaşlı adım· akşam saatımı unutmuşum... . adamım. Fakat benim ne YalvariyorU~ te'~e 
larla kapıya doğru doştu. - Hangi saab... kabahatim davdı. Bütün bu med ... Derhal e"' 
Korkuyordu. Kalbi bir kuş - Dün akşam sizde yat- sefaletlerin kaynağı bayan Beni affet··· ,oıJI; 
gibi çupınıyor, göğsünü yır· mıştımya... Zehradır. Çok korkuY

0 ~-
tıyordu. - Anlıyamadım .. Siz kim- Ahmed içini çekti. Vahşi gelirse.. Aranııdll ,ıı 

Acaba kapıyı açar açmaz siniz? bir gülüşle güldü: boğuşma olacak.! 1311 s;1 
kimbilir nasıl bir sahne ile - Ben İrfanın arkadaşı- - O da cezasını çekti Ahmed, güld~·etfeli 
k:uşılaşacaktı. İrfan belkide yım .. Dün akşam sızmış kal- ya ... Dedi. Gençlikteki gü- böyle kanlı akıb ı1t11' 
boğazına sarılacaktı, Evde mıştım. Saatım kalmış. Lüt- nahının cezasını hem de faz- korkmadığını ~61 
muhakkak kanlı bir boğuş- fen verir misiniz? lasiy!e çekti. İşte gütürüm ( /V 
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~*lt* . .At~* ~*1 :l(*:t~,.,"-~ *"i OTOMOBiL SAHIBLERI OKUSUN 
~ DOKTO ~ [ZİNET] Otomobil garajı 

~ 
1 . ~ A. Kemal Tonay açılmıştır 

tC Bakteriyolog ve bulaşık, salğın İsmet Paşa ve Fevzi Paşa bulvarları üzerindedir. Rahat-
jj hastalıklar mütehassısı lık, emniyet, temizlik bol su mükemmel kırathanesi makine· 

lJ -n lerin benzin, yağ ve sairesi içerden tedarik edilir. Garaj 
cuzıu ... u l _ tC Basmahane istasyonu karşısındaki Dib~k sokak başın· geceli gündüzlü açıktır. 

tagbef . g Ye şohret ve halkımızın takdir ve tc da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t Görüşmek arzu edenler müdür lbrahime müracaat etsinler. 
si li k~nı kazanan Hükumet Caddes · nde Ş _ U akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 
ğ a ıkat Ucu· ı k . . v ı em tc Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelen sair » 

U olnıak ü· z u ~erş-ısı ucu~lugun u~uzlu- « tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta-
~Yala zere yenı bır sergı yapıp hır çok tC lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- ~ 
İllijhi rı . Yalnız 88 kuruşa satmaktadır. Bu fC sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 

nı fırsattan istifade ediniz. ~:W:~~ ~~X'ACi:\C'Pt'it~~~:\C ,,:,,:~,.c 

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

kende satış yeri NECiP SADIK 
Balcılar caddesi No. 156 lzmir 

NECİP SADIK 
· l\iağazasında binbir çeşit eşya var 

Petro, Maks, .fener, masa ve tavan lam
bal~rı motosiklet bisiklet gramafon ve plak 
hedıyelik eşyalar divar saatları Necip Sa
dık mağazasında bulabilirsiniz. 

~~~~:~~~~~ 
r.ı 

BUGÜN W 
"SRi SİNEMADA T21;:4n ~ ~ bO '.l Büyük film birden • ı 

ı\~•tikao~M~NLAR PEŞiNDE 5 
r"!Ol Qlll<co~E en yüksek serküzeşt artisti namdar sanatkar~ K tarafından tems~ edilmiş hariku;de film ı 

F•k an ızlerı 1 
na~i~!l~-~irketinin en kıymetli sanatkarı Çinli Çen ııl'J 

• ........_ ~ret bulan VAPNER OLANOIN en ziyade 1 
~ ~ muvaffak olduğu eser i 
~ l)lJN - A Y R I C :\ -- f•~ 

y A HABERLERi ... ve saire.·~ ~ 
~ ~~~~~~~~J '·-----
~~~Eı;;;,;;;:;;**ls~*~ 

Ferid diş macunu 
Dişleri fenni bir 

şekilde temizler, mu
hafaza eder. 

Sıhhi iktisadi ba
kımdan herkesin kul
lanacağı bir diş ma
cunudur. 

Büyük 
übü 

Ku nştur 

M. Depo S. Feri Şifa 
Er·~anesidir 

-------------------------........ ------~------
Hasan Basri elbise fabrikası 
Mahlli müracaat fabrika şubesi Arasta karşısı AJia Paşa 

caddesi No. 31 Tele. 00000 

foTo-E:GE·H-:1. 
Rr: KLA Htt 

H·f 

Bedeli Nakdi Efradına 
Askeri elbiselerinizi sağlam temiz ve ucuz olmak üzere 

ancak HvSAN BASRi elbise fabrikasına diktirebilirsiniz, 
Fiatlarımız son derece ucuzdur her halde ve mutlaka hiçbir 
müesseseye uğramadan birkerre fabrikamızı ziyaret menfa
tınız iktizasındandır. 

içenler bilirler 
Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

daimi surette korunn1asını temin edecek ancak 



Sahife 4 

Muallimler 
Hakkında 

Üdretle çalışanlara istira
hat vezati işleri için yılda 

azami 15 gün ve raporla 
tahakkuk eden hastalıklar
dan golayı da iki ay izin 
verileceği maaş kanununun 
13 üncü maddesince yazılı 
olduğu Kültür bakanlığın· 
dan şehrimizdeki alakadar
lara bildirilmiştir: İdari işler
le mükellef olan baş öğret
menlerin münzam idare üc
retleri hakkında da bu mad
de hükmüne göre muamele 
yapılması ve hastalık izinle
ri iki aydan faıh lsüren 
baş muaJlimlere iki aydan 
sonraki zaman için munzam 
idare ücreti verilmesi bildi
rilmiştir. 

Katil Mehmed 
onbaşı henüz 
yakalanmadı 

Tepecikte karısı Sabihayı 
öldürerek kaçan katil Meh
med onbaşı henüz tutulma· 
mıştır. Adliye bu bahta tet
kikatına devam ediyor. 

Otobüsleri 
Belediye 
İşletecek 

Belediyenin otobüs işlet
mesi hususu kararlaştırılmış
tır. Belediye bunun için Av
rupadan modern otobüsler 
sıpariş edecektir. 

Torbalı 
Kaymakamı 
Torbala kazası kaymakamı 

Nazım Malkara kaymakam
lığına tayin edilmiştir, 

Otomobil 
Gidiyordu 
- Baş tarafı 1 

şimdi bu israrlı 

sebebini ve faili 
dır. 

incide -
cinayetin 

aramakta-

Henüz bir ip usu elde edil
memiştir. Kadının bir milyo· 
nerir. genç kızı olduğu, bu 
genç kızın birde nişanlısı 

bulunduğu tesbit edilmiştir. 
Nişanlısı bu ölüm hadisesi 
karşısınd aklını oynatacak 
kadar büyük bir teessür 
göstermiştir. 

Zavallı genç kadının bir 
yanlışlığa kurban giderek 
öldürülmüş olması da muh
temeldir. Çünkü alakadar
lar, otomobil büyük bir sü
ratle geçtiği için bu kadar 
kat'i isabete de ihtimal ver
memektedirler. 

Bir çok cinayetler, gibi bu 
zavallı kadında pis pisine 
ölmüş, fakat failler yakalan
mamıştır. Bu gidişle yaka
lanacağada benzememektedir. 

İki Yuııan 
vapuru battı 

Atina 1 - Lonradan bil
dirildiğine göre Zorbos adlı 
Yunan vapuru Koil şehri 
ağzında batmıştır. Ayni veç
hile Veser kanalında Meropi 
adh Yunan vapuru da bat· 
mıştır. 

( Hallwa Sul J 

Habeşler taarruza • 
geçtı 

12 saat devam eden kanlı muharabelerden 
sonra Habeşliler geriye çekilmişlerdir 

--------------~------.. 00 .. ----------------------

HERİKİ TARAFIN ZA YİA Ti PEK ÇOKTUR 
Roma 1 (A.A) - Negüs olarak Maicunun civarında 

dün en iyi talim görmüş as- mevzilerimize hücum etnıi~-
kerlerile Asangi gölünün ce- tir. Muharebe ordumuzun 
nubuna bir hücuma geçmiş- tam bir üaferile neticelen-
tir. Büyük bir muharebe baş- miştir. 

larımız düşmanı bu ric'atta 
ateşlerile takib etmişlerdir. 
Düşmanın zayiatı çok ağır 

olub 7000 ölü tahmin olun
maktadır. İtalyanların zayıatı 
bin kadardır. 

lamış, mücadele iki taraf Esasen beklenmekte olan 
için de IÇetin olmuştur. LBu Habeş taarruzu sabahleyin Tayyarelerimiz muarebeye 
çarpışmalar hakkındaki taf- saat 6 da başlamış ve ak- çok faal bir sür'atte iştirak 

etmişler ve diişmanın taar
silat yakında neşrolunacaktır. şam onsekize kadar sürmüş- ruzun uğramışlardır. Tayya-

Roma 1 (AA) 173 tür. Düşmanın cepheden ve · - nu- relerimizden birçoğuna isa-
maralı İtalyan resmi tebli- cenahlardan yaptığı bütün betler 'olmu~tur. 
ğinde Asangi gölü civarında hücumlar püskürtüldükten Düşman ordusunun bu har-
ve Kuram istikametinde 30 9onra milli ve Eritreli kuv- be İşlirak eden kısmı yirmi 
31 Mart günlerı büyük bir vetlerimiz mukabil taarruza bin kadardı, ve sol cenahı-
muharebe olduğunu bildir- geçerek düşmanı kaçmağa mıza yapılan bir hücuma 
diktan sonra deniliyor ki: mecbur etmişlerdir. İmparator bizzat iştirak et-

Negüsün ordusu muhafız Düşman dağnık bir halde miştir. Cephenin diğer mln-
kıtalarile birlikte ve bütün Mecon vadisine çekilmiştir. talarında kıtaatımız terakki 
modeın silahlarla mücehhez Tayyarelerimiz, ağır topcu- etmektedir. 

0000000000000000000 • 

Aygırlar tankları devirdı 
Lonra 1 (Radyo) - Royterin Roma muhabiri bildiriyor: 
Bugün Doğu Afrikası harekatı esnasında buraye gelen 

haberler arasında çok garip ve şayanı dikkat bir kısım 
vardır. 14000 kişiden mürekkeb bir İtalyan kolu tank. tay
yare ve diğer motörlü kuvvetlerin himayesi altında Tsana 
gölü sahıli boyunca ileri harekatına devam ederken Guyani 
mevkiinde Hipopotamların beklenmedik bir taarruzuna uğ
ramışlardır. 

Toplu olarak, önde giden tankların üzerine aaldıran hay
vanlar ilk olarak üç tankı devirmişler ve tankların üzerine 
çıkmışlardır. Karşllaştıkları durumdan ürkerek grilemişlerdir. 

Bu sırada halyan kuvvetleri arasında panik zuhur etmiş 
ve bu kuvvetler 25 kilomefrelik terk ederek ricat etmiş
lerdir. 

Japonlar harb mı ilan edıyor? 
İstanbul 1 (Özel) - Top, tank, zırhlı otomobil ve tay

yare ile mücehhez Japon Mancori müfrezeleri Moğol hudu
duna hücum etmiştir. 

Zamsikbuloka kadar ilerlemişler ve 45 kilometro içeri 
girdikten sonra takviye kuvveti alan Mogollar mukabil bir 
hucumla Japonları kuvmuşlardır. Japonlar da yardım alarak 
yeniden taaruza geçmişlerdir. Mogul arazisinde muharebe 
devam ediyor. 
0000000000000000000000~00 

Evlerinde ı Uluslar sosye-
l~a<lyo Bulunanlar 

Okusun 
İstanbul 1 (Özel) - Genç 

bir elektrik mühendisi, yeni 
bir alet icad etmiştir. Bu 
alet, radyolara konmakta ve 
dinleyiciler bir senelik abona 
bedelini yenilemediği takdir
de radyonun lambaları yan
maktadır. 

Ren bölgesinde 
İngiliz zabitlerine Al
manlar tüfek atarsa 

tesinin iflası 
Progre ga1etesinde şu fık

ra okunmuştur: 
Romadan gelen telgraflara 

göre İtalyan gazeteleri Lon
dra hadiselerinde aldıkları 
ceryanlara fevkalade ehem-
miyet atfederek "Uluslar 
sosyetesinin iflası,, başlığı 

altında yazı yazıyorlar ve 
İtalyanın azımkar niyeti kar
şısında bitaraf milletlerin 

Hauptman 
Hayatla menıat 

arasında 
İstanbul 1 (Özel)-Tayya

reci Lindbergin çocuğunu 
kaçırmak ve öldürmekle 
maznun va idamlık Haupt
man dün gece elektrikli san
dalyaya oturulmamıştır. 

V ender isminde biri, ço
cuğun katili olduğunu itiraf 
ve itirafnamesini de imzalı

yarak juriye tevdi etmiştir. 
Merkez jüri heyeti on iki 
saat müteaddid fasılalarla 

toplanmış ve tetkikatta bu
lunmuştur. 

Neticede hükmün infazına 
beş dakika kala muddeiu
mumi hapishane müdürüne 
telefonla idamın 48 saat te
cil edildiğini bildirmiş, mü
dür daha Hauptmanın avu
katı heman idam sandalyası 
salonuna koşmuşlar, orada 
ağlıyan Hauptmana beşaret 
haberini vermiştir. 

Taşrada bekliyen binlerce 
ahaliye dağilmalarını bildir
mişler. Bunun üzerine ahali 
Haotmanın lehine bir nüma
yiş yapmıştır. Haotmanın 

idam cezasinın durdurulması 
icin Nandan namında birinin 
Müddeiumumiye bir arzuhal 
vererak assıl katilin Haot
m~n olmayıp kendisi oldu
ğımu bildirmiş olmasıdır. 

Norveç 
l{a~:ınlarına Yeni 

Haklar \'erildi 

Varşovada 
Konıünist)er teYkif 

Edildi 
Varşova 1 (Radyo) -Var· 

şova civarında Kovnoda, 
bülün Kamüoist faaliyeti gö
rülmüş 60 kişi tevkif edil
miştir. 

Diğer taraftan garbi Ok
ranya meclisi azasından 16 
kişi iki seneden :altı seneye 
kadar varan cezalara edil
mişlerdir. Lemberg'te İşsiz

ler birliği binası önünde te
zahürat yapıldı. Üç yaralı 
vardır. • 

---400---

Deniz muahe·lı 
desini neden 
İtalva inıza etn1cdi? 
Roma 1 (Radyo) -Stifani 

ajansının yaydığı haberi '!re 
göre Itanlyanın bu muahe
deyi imzalamamasının sebebi 
Londrada İtalyan elçisi bay 
garandi tarafından izah edil· 
miştir. Fakat bu sebebleri 
henüz gazeteciler. öğreneme
mişlerdir. 

Afyon 
Tetkikleri 

Asil(!) ve 
C E N T İ L M E N (!) 
Katilin cinavetleri 

ve tuhaflıkları 
HEYECAN ISTIYE KOCAKARI 

Dilsizleri bülbül gibi 
Altmış beşlik bir kadın 

Sanfransiskoya giden trenin 
en lüks kompartımanında 
karşısındaki genç ve yakı
şıklı bir delikanlıya derdini 
yanıyordu: 

- Bizim kasabada eğle
necek, vakıt keçirece birşey 
yok. Onun için iki üç ayda 
bir Sanfransiskoya, Şikagoya, 
Nevyorka kadar gidib biraz 
vakıt geçir .o6. iyecek olsam 
can sıkıntısından öleceğim. 

Malum bizim kasabanın bir 
köyden farkı yok. İnsan para 
sarfedecek bir yer bulamı· 
yor. 

- O halde çok zengin 
olacaksınız ? . 

- Kocam ölürken bana 
iki milyon dolar bıraktı. 

-Çocuklarıznız yok mu? 
- Hayır. Esasen çocukla-

rım olsaydı, belki bu kadar 
canım sıkılmıyacaktı .. 

- Canınızın sıkılmaması 
için biraz beycan lazımdır .. 

- Bunu nerede bulmalı? 

-Üzerin iz goste 
Üzerinizde kaç bill 
vardır? 

- Bunu 

sunuz? ..... jj 
- Size istedığıO 

heyecan verici bir se 
bulmak için... Y 

- Bundan bir şe 
mıy .. rum. . .,,ı: 

- Şimdi anlarsı 

üstünüzde ne kad•' ıd 
para ve mücevherat 

0 

nu lütfen söyleyini~· 
- Bunu söyleınege 

görmiyorum. 
- Fakat ben bu11".., 

meğe pek büyük ını11 

yorum. 
· telll1 

- Söylemek ıs . 
- Bende dilsiz 

1 ı" 
bile bülbül gibi söY1' 
alet vardır: 

- Bu nasıl s~ı ?ele~ 
- Bu nasıl soı ~ 

nasıl alet diye sorııı• 
lazımdır. 1 

- Öyle ise size 1 
t't 

Belgrad 1 ( Radyo ) -
Pravda gazetesinin Londra
daki askeri aytarının bildir
diğine göre Londradaki Fran
sız erkanı harbiye heyeti İn
giliz harbiye nazırı ve erkanı 

dahi ona uymaları ihtimalile 
bu iflasın vücud bulacağı 
mütalaasında bulunuyorlar. 

Yeni Bir 
Düşünce .• 

Bizim yaşta bir kadın için rum bu nasıl af et 1 

Oslu 1 (Radyo)- Norveç heyecanlar verici macaralara leyiniz. 1'~~ 
rneb'usan meclisi, kadınlara atılmak mümkün değildir.I Okurlarımız ınub• 1 ~J 

harbiye reisi ile görüşmüş 
ve Lokarno kararına tevfi
kan Ren boyunca yirmi kilo
metre genişliğindeki hududa 
İngiliz kuvvetlerinin yerleş
tirilmesini istemiştir. İngiltete 
hükumeti bu kuvvetin Al
man kuvvetlerile ani müsa
demeye m'!ydan vermemek 
suretile bir harb mukadde· 
mesi yapılmış olmasından 
korktuğu cevabını vermiştir. 

Atina 1 - Muhalif gaze· 
teler Venizelosue yerine Li
beral partisinin önüne lider 
sıfatile kimin düşeceği hak
k.nda yazılar yazar, faraziye
ler yaparken, bazı gazete
ler de: "Babasının tiynetinde 
yaradılmış oğlu Sofoklu Ve
nizelos var ,, diye telmihler 
yaparken Liberallerin organı 
da Sofoklunun bu başkan
lığı kabul edeceğini ümid 
ettiklerinı yazıyorlar. 

bütün idari memuriyetlere Heycan insanlara yalnız k ·1 k uşall '~ 
girmek hakkını veren kanu- ca arı ı e on CidJ 

kalb çarpıntısından gelmez delikanlının Con 1.,~ nu 38 reye karşı 65 reyle ki.. ğunu anlamakta ıor .J 
kabul etmiştir. Şimdiye ka- -Başka nereden ve ne- meseler gerektir. tJ f"J 
dar kadınlar yalnız hariciye den gelir? (Bu maceranın soO 

~e.muriyetlerine, orduya ve , .................. •••••••+o• ..... •••••••• .... c14I 
kalıseye ahnmıyorlardı. H " T ) f V Ra 1 

Giridde meting ususı e g!a e /. a 
Ati~~ 1 -:--- Venizelosun H.ulasaları . el"~·~' d, 

ce~e~ı~ın ~~maya çıkarılma- Almanyanın cevabı lngiliz çeven'erinde dedı k0
, ,or~ 

dıgı ıçın Gırıdde yapılan me· cib oldu. Muvafık ve muhalifler arasında münakaŞ i~d'.J 
tingde baş bin köylü bulun- § Japonlar 12 Mogol tayyaresinin Mançuko n~e'_,-'J 
muştnr. Bu münasibetle hü- şifler yaptığı ayni zamanda Mogolların Mançurı ~dl'A 
kfımete ve madam Veoizelo- taarruz ettikleri ve iki taraftan da pek çok ölO 
sa telgraflar çekmişlerdi. Tokyo hükumeti iddia etmektedir. 


