
~SAL DURUM 

l\Inıanyaya karşı askeri bir 
~·cenhe alınabilir mi? 
~ ~~kü radyo haberlerimiz arasın da şayanı dikkat 

fketi b· ır Yazı vardı. Bunda bir Fransız saylavı, Hitlerin 
l•ly, v ır nıuvaffakiyetini karşılamak için İngiltere , Fransa, 
llltaı ~a e Be~çikadan müteşekkil bir askeri anlaşma yapıl-
11ltetıe ~ur:ti olduğunu, Hitlerciliğin macerasının ancak bu 

F'rab onune geçilebileceğini söyliyordü. 
illekıe ~z sayJavı, herkesin bildiği bir hakikatı tekrar et
~ek İçi eraber, bugünkü karmakarışık vaziyetin önüne geç
o>'tlıuı b ~aşka çare olmadığını bir kere daha m"eydana 
Eta 0 uyor. 

k•t'i ~~rı Alınaoyanın Reni işgal etmesi ve taleplerinde 
ı.ı,llıtı ır tekilde ısrar etmesinin sebebi de bu askeri anlaş
llo llJis Y~pılaı:namasından ileri gelmektedir. İngiltere Lokar
~lltsuı:ı a 

1
•na rağmen bu işte Fransaya yardım etmek şöyle 

llyor, 8~ . altından Almanyayı bu harekette haklı dahi bu
dir. ır kısiın İngiliz efkarı uınumiyesi de ayni kaatinde-

l)ürı 
ç•teni:a~ı bi~ müddet daha sulha kavuşturmak için yegane 
llı'i'hıp' darbı umumiyeden sonra galip devletler tarahndan 
delerin evletlere yumruk korkusuyle imzalatılan muahe
~llgtı11 ~ırtılmasından ibaret olduğu kanaatindedirler. 
tpai y ersay, Lokarno, Nöyyi, Tiryanon muahedelerinin 

>'• •lllh ırtıJı:nıştır. Bu muahedelerin yırtılmasına rağmen dün
b Su,k~ kor~nabildi mi ? Kat'iyen bayar .. 

Gta11 ~l eskı hale göre, bugün her saniye ve her dakika 
Fr,0~1 

letler bir harb tehlikesi korkusile yaşıyorlar. 
~tı1 c ız saylavmın fikrine göre, ve İngilterede Alına :\yaya 
~11 ~f r~e almağa razı olmadığına göre, Almanyaya karşı 
~şey yapılamıyacaktır demektir. 

OOOOOooooooooooooOOOOOOOOCOOooOoocbCJ 

Uzakşarkta Harb 

~ehlike Artıyor! 
~lıdlld -----.:>o--------

h~idise]eri böyle devanı ederse barut 
il fıç.sı hirgün alevlenebilir 

) '-sya Japon- : 
"Ya meydan 1 

S
011 

Okuyor 
~ok lb"'2'~nlerde Uzakşarkta 
jGtelb:~~ı:n hadiseler oluyor. 

\1>0111 1 surette Ruslarla 

t
ltdellJ '

1
r arasında hudud mü· 

~k e er· h ~ ttrnr 1 
• emen her gün 

~ lld . d edıyor. Bu küçük 
G~k b~arpışmaları bir gün 

tebilir. ç1' •• barba meydan ve-
S Unkü: 
~ 0"Yet R 
~ 'lılıkıı ~sya Mogolistanla 
-.ı hır emniyet anlaş-

"-dtıt. Yaptı. Bunun manası 

t. ~o~ l" 
ıl· ~o ıst j 
- l>to'" an aponyanın is· 

ita ~ier ıraı:nına dahildir. 
~1 

t'tbi{'Ponya bu progra
t '-• Yii .. etmek Mongulis 
) 181llda rSuYecek olursa kar-
-~,'- ovy t R Sa tttır. D e usyayı bu-
k ')et R aha açık söylelim 
) 'l'ıtık Usya Avrupanın bu 
kttitt.te vb~J bu tehlikeli vazi-
•r ı e b"l tıa tı , k ı e japonyaya 

),"ttlır. ç~ ca meydan oku-

~e~'rtıaı: kendisini Japon-
~ ~csrnı .. da bu kadar kuv

"- ier Uftür. 
bi~b \re t~r~ftan Japonyada 
"' tr .. stı11 taraftarı za
tı,~t, ~un geçtikçe çoğal-
~~~ ; bu fikirler delilik 
'~ İf erecesine çıkacak 
~-.a:•daJ sapmaktadır. 

il llıeydan okudu;u, 

Eski Japon Harbiye Nazırı 

Japon zabitlerinin harb iste· 
dikleri böyle bir devirde bir 
Rus - Japon harb tehlikesi 
her vakitten daha ziyade 
artmıştır. 

Yangın 
-----lll'BG.r---

Sabaha karşı 
Sahil sıhhiye dairesi 

yandı 
Dün gece yarısından iki 

saat sonra Deniz polis mer
kezi yanında Menderek üz !
rindeki sahil sıhhiye bina
sında ateş çıkmış ve derhal 
bütün binayı kaplıyarak 
genişlemiştir. 

Yangın sobaya fazla ateş 
verilmesinden çıktığı anla
mııtır. 

• 

lngiliz başbakanile dışba-1 
" 

~. • ~· ~I • 

kanının araları açıldı rr.-; ~~,_ 
--- ---------+• .. ••OO••••••--------- --

Alman muhtırasına cevab teşkil ederi Fransız 
muktırasının kaleme alınması bitirilmiştir 

BALDVİN 
İstanbul 7 (Özel) - İgiliz 

başbakanı bay Baldovin ile 
ldış bakanı bay Eden arasın
da itilaf büyümüştür. ihtila
fın sebebi Habeş ve Alınan ___ _., .. , ___ _ 
Göm beş 
Düello edecek EDEN 

meselesidir. Habaş mesele
sinde bay Eden İtalyaya 
karşı şiddetli davranmayı 
ve Alman meselesinde de 
Fransızlarla beraber yürümek 
istiyor. Başbakan ise ~bu fi
kirlere istirak etmiyor. Bu 
yüzden (başbakanın istifa et
mesi 1ve kabinada başka 
degişiklik olmadan yerine 
Lord Halifakisin geçmesi 
ihtimali de devran ediyor. 

Paris 6 (Radyo) - Dört 
Lokarno devleti mümessille 
rinin ayrıca toplanmayarak 
on üçler komitesininin top
lantısmdan istifade suretiyle 
Cenevrede görüşecekleri 

teeyyüt ediyor. 
Peşte 6 (Radyo)- Başba- On üçler çarşamba günü 

kan Bay Göm beş , ile saylav iki çelse yapacaklatdır. Bel-
Ekart arasında müt?ssif bir çıka başbakanı B. Van Zee-
hadise oldu. Bu hadiseden lank bir parlamento müza-
dolayı Gömbeş Ekarh düel- keresi yüzünden Brükselden 
loya davet etti. ı ayrılmıyacağı cihetle, Lokar-

.......................... 0 ........................... . 

Tur dö Frans başladı 

Fransada her sene bu mevsimde Tur dö Frans denilen 
büyük bisiklet yarışları yapılır. Bu yarışlar şehrin umumi 
hayatında hem bir spor hem de bir eğlence telakki edil
mektedir. Bu yarışlar günlerce devam eder. Bu resimde 
koıulardan bir intiba g6rünmektedir. 

ı 

ÇEMBERLAYN 
no devletleri mümessillerinin 
ancak perşembe günü ·top
lanabilecekleri takmin edil
mektedir. 

Paris 6 (A.A) - Belçika 
başbakanı bay Van Zeeland 
9 nisan sabahı Cenevrede ha· 
zır bulunacağını Lokarno 
devletlerine haber vermiştir. 

Lokarnocuların o tarihte 
toplanacağı tahmin edilmek
tedir. 
ERKANI HARBIYELERİN 

. GÖRÜŞMELERİ 
Paris, 6 (AA) - Salahi

yetli mahfeller, erkinıhar
biyeler arasında yapılacak 

görüşmelerin hangi tarihte 
başlıyacağı hakkında herhangi 
beyanatta bulunmakta imtina 
ediyorlar. 

- Sonu 4 üncüde -

AMERIKADA 

----···-·---4000 Dansöz 
yetiştiren 
kadın 

Şu Amerika cidden garib 
bir memlekettir.. Dünyanın 

bütün garabetleri orada top
lanmış. Küçük bir tesadüf, 
küçük bir garabet insanı 

orada şehrin en yüksek nok· 
tasına çıkarmakta ve milyo
ner yapmaktadır. Aıağıda ki 
hadise de bunun numunele
rinden biridir : 

Bir kaç gün evvel Nev
yorkta Misis John Tiller is
minde bir kadın ölmüş ve 
kendisine misli görülmemit 
bir cenaze alayı yapılmıştır. 
Misli görülmemiş. diyoruz. 
Çünkü bu kedının cenazesi 
evinden on iki takım caz-

-- Sonu 4 üncüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Bahribaba Parlcı ve bir koku 1 

Şehrin nüfusunun en kesif bir noktasında bulunan evinde 
bahçesi olmıyan, temiz hava almak ihtiyacında bulunan hal
kın bilhassa yazın bunaltıcı sıcaklarında sığındığı yegane 
yer bahribaba parkıdır. 

Şehrimizi süsliyen, kalblerimizi temizliyen, gözlerimizim 
manzara ihtiya cını doyuran, yazın boğucu sıcaklarında bizi 
çamlarının gölgesinde dinlendiren bu biricik parkımızdan 
layık olduğu gibi istifade edebilecek miyiz? Sualin cevabı 
gayet basittir: 

- Hayır! Bunun birkaç sebebi vardır. Bir iki kiistah ve 
terbiyesiz buralara musallat olmuştur ve aileler bunlarm 
iz'acı yüzenden parkta oturub temiz hava almak, çoluk ço· 
cuğunu bu millet malından istifade ettirmek hakkındaD 
mahrum gibidir. Bu bir .. 

Bir de .. Bu parkın içinde bir hela vardır. Parkın en gll
zel yerine yapılan bu hela,1 kış yaz daimi surette müthit 
bir amonyak kokusu neşretmektedir. Parka girip denıze 
karşı, çam ağaçlarının kokusunu ciğerlerinize sindirmek 
için derin bir nefes almak isterseniz, bu iğrenç koku ile 
karşılaşır nefes dahi almak istemiyerek parkı terketmek 
mecburiyetinde kalırsınız .. 

Binbir müşkilat ve binbir emekle yapılan bu parktan hal
kın kafi miktarda istifadesi için bu hala belediye tarafın
dan daha münasib bir yere ve daha sıbbı bir şekilde 
yaptırılamaz mı ? 

Şarbayımızın bu işi halletmesini bütün halk istiyor. Hem 
bir Belediye reisi, hem de bir doktor sıfatile Şarbayın hal
kın bu arzusunu yerine ' getıreceğine eminiz. Çünkü : 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



Sülf• 2 ( Halkla s .. ı , 

Vezo yanar da
iı coştu 

Osmanlı imparatorluğunun 
Kalbigahında Yazan:~.2~~Ncls 

Napoli - Havas fajansın· 
dan: Her sene bu mevsimde 
olduğu gibi bu yıl Vezo 
yanar dağı gene coştu. Fa· 
kat bu yıl geçen yıllara nis
betle şiddeti daha farklıdır. 
Orta karaterden gayet bü
yük bir delik açılmıştır ki 
bunun büyük olmasına göre 
buradan kükürtlü lavlarını 
daha çok fırlatacağı ve ale· 
vin daha şiddetli · çıkacağı 
tahmin ediliyor. Karaterin 
içindeki lavlarık 300 metro 
yükseldiği görülüyor. Vakit 
vakit yer titremeleri de olu
yor ve pek siyah bir duman 
çıkıyor ki, bundan müdhiş 
bir maden tabakasının dahd 
patlacağı anlaşılıyor. Acı acı 
sedalar devam ediyor. · 

Yunan casus şef inin işine Kürdler Ermenilerden 
ziyade yarıyormuş ... 

Çenç kadın bana hayatını 
anlatmağa başladı: 

- Ben ve kardeşim Ki~
kor, İstanbul ve Adanada iş 
gören zengin bir tüccarın 

çocuklarıyız. Kirkor Alman
yada mühendislik tahsil edi
yor, ben de Annemle lstan· 
bulda kalıyordum, habam işi 
İcabi Adana ve Konyaya sık 
sık gidip gelmekte idi. Vakit 
ve halimiz yerinde idi. lyi 
kazaniyr.>r, iyi yaşıyorduk. 

"Babam Konyaya son se· 
yahatından dönmedi; aradan 
günler, hafta ve aylar geçti 
kendisinden bir haber ala
madık. Beraberinde fazla 
miktarda para götürmüştü, 
ne olduğunu anlamak üzere 
annem de Konyaya gitti. 
Annemden bir hafta sonra 
bir mektub aldım, bunda 
annemin Adanaya hareket 
ettiği bildiriliyordu. Bundan 
sonra annemden de bir ha
ber almadım. Uzak ve yakın 
akrabamız yoktu... Hüku
mete baş vurdum; bana bır 
deli muamelesi yaptı(ar. "Se
nin anan baban var mı ki 
kaybolsunlar! .• Dediler. 

"Elimde kalan beş on ku
kuruşla idare olmağa çalışa
rak vaziyeti Almanyada bu
lunan kardaşım Kirkora bil
dirdirdim. Kardaşım parasız, 
anasız ve babasız kalınca 

komünist oldu. 
"İki sene kada komünist 

arkadaşlarının yardımı ile 
Almanyada yaşadı. 

"Bana mektublarında, imalı 
cümlelerle anne veya baba
mızın intikamını ne vakit 
olsa almağa mükellef oldu
ğumuzu biJdirirdi. Bende bu 
kanaatte idim. Onlar bizim 
en sevgililerimizi almışlardi. 

Biz de onlardan binlerce 
sevgiliyi birdeu ayıracak, 

onların aynizamanda can da
marlarını da kesecektik. 

"İşte müsyö .. Şimdi Kirko
ru da kaybetmiş bulunuyo· 
rum. Arz üzerinde yalnız 

kaldım. Ne emrederseniz 
yapmağa hazırım, yeter ki 
intikam, kardaşımın intikamı 
alınmış olsun. 

Bu genç Erm eni kızının 
yüzüne baktım. Kara, derin 

gözlerinden ateşler saçıyordu, 'ı kendi sırrım gibi saklıyaca-
sanki .. Anlattığı macera feci ğım. Benden fikir danışabi-
idi. Fakat kendisine birşey lirsiniz.. Etimden gelen bir 
söylemedim, yalnız sustum yardım olursa bunu da yapa· 
genç Ermeni kızının benden cağım. Fakat, Yunanistan 
haberler beklediği görünü- belki yarın, belki birkaç gün 
yordu. Bunun için. sonra Osmanlı hükumeti ile 

- Söylediğiniz çok feci harp mecburiyetinde kala-
ve acıklı. Ruhunuzda ki bü- caktır. Belki de birbirmizi 
yük azimkarhğı da görüyo- göremiz, dedim. 
rum. Fakat teessüfle söyle Ermeni kızı ayağa kalktı, 

rim ki benim sıfat ve mev· sade bir teşekkür ederim 
kilerim bu işlere karışmak· deyerek elimi sıktı ve gitti. 
hğıma şiddetle manidir. Ay- Harb bittikten sonra öğ-
ni sözleri fedakar kardeşini- rendim; adı Takuhi olan bu 
zede söylemiştim. Ermeni kız, İzmirde Ermeni 

Ben manevi mes'uJiyeti komiteleri hisabına çalışırken 
büyük olan işlerden korka- İzmirin istirdadı sırasında 
rım! Binlerce insanın kanını ölmüştür. 
dökmeğe vasıta olmak be- Takuhit gittikten az za-
nim için mümkün değildir. man sonra bizim Kürt geldi. 
Bununla beraber, sizin hare- Kürtler benim işime Ermeni-
ket ve teşebbüslerinize mu- )erden ziyade yarayorlardı. 
halefet etmiyeceğim, sırrınızı ( Arkası var ) 
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Türkiyede 
Kadınlar asker oluyor 

Sofya 6 Stefani Ajansının 
Ankaradan öğrenerek ver-

diği ve La Parol gazetesinin 

neşrettiği bir telgrafa göre 

Türkiye cumuriyeti askerlik 
vazifesini kadınlarada teşmili 

için bir kanun layıhası hazır
lanmaktadır. Kadınlar vazi
felerini ordunun arkalarında 
göreceklerdir. 

İngiltere 
Fransaya Ne Suretle 

Yardın1 Edecek? 
Londra 6 - Royter ajan

sından: Fransanın elçisi bay 
korbin İn2iliz hariciyesini 
yeniden ziyaret ederek muh
temel olan bir harbe karşı 
lngilterenın Fransaya, kara-
da, peni?.de, havadaki yar
dımlarının neden ibaret ola
cağının tayin edilmeisi ısrarla 
istemiştir. 

Bulgar İyonun 
Bankasını satın ahvor 

.; 

Sofya 6 - Bulgaristan 
lbonun bankasının Ziraat ve 
kooperatifler bankaları tara
fından satın alıamast hak
daki mukavelename imzalan-

mıştır. Bu banka bugünden 
itibaren gayri menkul kıymet
lerin yüzde yirmisini vermek 
suretile muameleye başla

mıştır. 

Besarabyanın 
l{işnef şehrinde Yahu

di aleyhtarlığı 
Dimeneçe gazetesinin yaz

dığına göre mekteb idare
lerinin ittihaz ettikleri ted
birlere rağmen Romen ço
cukları akalliyet çocuklarına, 
bilhassa Yahudilere kurs
lara devam etmeğe müsaa
de etmiyorlar. 

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

iGözüMÜZE CARPAN YAzILARİ 
ı ' ı ........................................ 0.. ................................. . 

Mülakat - Ma
Iômat!. 

li'11 abahat gazetelerin 
11.aJI mi, hadiselerin mi, 

yoksa kimsenin üstüne al· 
mak istemediği bir samur 
kürk mü, orası belli değil! 
Malüm olan şu ki: resmi 
dairelerde gazeteciler hoş 
gözle görülmez ve onlara 
havadıs ve haber verilmez. 

Bu yolda muhtelif emirler. 
tamimler, buyrultu]ar vardır. 

Buna diyecek yok! Lakin 
bu emirlerin anlayış ve tat
bik ediş tarzanda öyle gara-

betler oluyor ki, nihayet dığı cevab şudur : 
böyle işi sütunlara kadar - Biz gazetecilere beya-
aksettirmeye mecbur oluyruz natta bulunmakta memnunuz! 

Size bir misal: Bu hakiki vak'ayı buraya 
Bu gün mühendis mekte- yazdıktan sonra bizde gaze-

binin yıldönümüdür. Memle- cilerin havadis toplamakta 
ketin umranına bu kadar nekadar güçlüklerle karşı· 
kıymetli yardımı olmuş bir }aştıklarını tasavvur etmek 

meşkül değildir. ilim müessesenin yıldönümün
de cemilekar yazılar yazmak 
ve ona dair hakiki bir tarih-
çe yapmak gazetelerin bor
cudur. 

TAN da ayni hisle hare
ket ederek mektebin tarih
çesi hakkında bazı malumat 
almıya teşebüs etmiştir. Al-

Eğer mülakatla, haber ve 
havadis vermekle tarihçe 
hakkında malumat vermek 
birbirinden ayırt edilmezse 
buna mülakat yasağını veren 
makam ne yapsın?!.: 

Biz böyle diyoruz. 
Siz ne dersiniz?, 

(TAN) 

Askeri 
1\1ahkumlara geniş 

bir af 
Sofya 6 (Özel)- Harbiye 

teklifi üzerine Vekiller he
yeti bütün askeri mahkum-

ların af istifadesi kararını 
vermiştir. Evvelce kırala 
takdim olunan 135 kişilik 
bir listede sayısı onbeşe 
varan idam mahkumları mü-

ebbed küreğe tahvil edile· 
cektir. Büyük cezalıların ce· 
zaları azaltılacak, cezası kü-
çük olanların suçları tama
men affolunacaktır. 

Harbiye nazırı bu affı ta
leb ederken esbabı mucibe 
mazbatasında hapishımelerin 
ordunun bir cüz'i ile dolmuş 
olduğu gibi bu yüzden mem
leketin iktisadiyatına da ağır 

lık çökmektedir. Siyasi suç
lular hakkındaki affın ge
nişlemesi bu durumu kısmen 
düzeltebilecektir yollu müta
laada bulunmuş'ur. 

Avusturya 
1\1uahedcvi vırttı 1\1a-.. ~ 

carlar fazla sevindi 
Bodapeşte 6 ( Radyo ) -

Gazeteler Avusturyanın mun
tazam ast e i usulünü kabu1 
etmssini alkışlıyorlar. Roma 
gazeteleri de Avusturyanın 

bu medeni cesaretini takdir 
ediyor. Macarlar Avusturya· 
nın bu teşebbüsünde muvaf
fakıyeti için Avusturyaya 
yardımda bulunmağı vazife 
biliyorlar. 

İtalyan 
Arnavudluk 
~luahedesinin tastiki 

münasibetile 
Sofya 6 - Havas ajansın

dan: saylaylar odası İtalyan 
Arnavudluk ekonomsal ve 
finansal ittifakı tastik etti. 
Bn münrsibetle dış bakan 
bay Aslanı bu ittifak yüzün
den ecnebi gazetelerin yaz-
dıklarının aslı olmadığını, \ 
Arnavudlukta seferberlik 
ilan edilmediği gibi istihkam 
inşaati de yoktur. Demiştir. 

Avusturya 
Ordusunda ihtiUıl 
Federal ordu kıtalarile 

gönüllüler himaye kıtaları 
arasında büyük bir çarpışma 
oldu bunun sebebide Federal 
kıtaları arasında terhisler 
yapılıbta gönüllü kıtalara 
tescil edilmemesinden iba
rettir. - •• .... F 

İZMİRLİ 
BİR KIZ 

SEVDİM! 
Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 63 

Yazıktır bize acıyınız hepin1iz sefil 
perişan olacağız .. 

Memuriyetten ayrıldım. 
Müdürle kavğa ettik .. 

irfanın yüzü gözü bir biri-
ne karışmıştı Çok kederli 
idi. kısaca vaziyeti anlattı. 

Kasada iki yüz lira kadar 
noksan çıkmış.. Bu yüzden 
onu işten çıkarmışlardı. 

Leyla, kocasının kendisile 
konuşmasına, kendisine ek
mek parası hakkında izahat 
vermesine, kederli bir zaman-
da kendisinden teselli bek-

lemesine memnun oldu. 
Zaten sefalet ve ıstırab 

içinde yüzdüğü için kocası· 
nın memuriyetten çıkarılma
sına canı çok sıkıldı. İrfan 
devam etti; 

- Sen müdürü tanıyor
sun.. Şimdi derhal git rica et, 
yalvar, yakar ... 

Düo akşamki derebeyi, 
Leylinın üzerine canını ala
cakmış gibi saldırırken, şimdi 
onun karşısında yaltaklanıyor, 

köpekleşiyordu : 
- Ne olur Leylacığım .. 

Vaziyetimiz çok boıulacak .. 
Eğer tekrar şirkete giremez
sem, çoluk çocuk, aç sefil 
kalacağız .... 

Dünün kudurmuş kaplanı 
bugün ne kadar munisleşmiş 
ve nekadar yumuşamıştı. 
Böyle felaketli bir zaman
da onu teselli etmekten baş
ka çare yoktu. Leyla bunu 
yaptı: 

- Hiç üzülme! dedi. Ol-
mazsa ben çalırım .. 

- Sen nasıl çalışacaksın .. 
- On onbeş gün sonra 

doğuracağım.. Ondan sonra 
mükemmelen çalışırım .. 

- Sevgili karıcığım, yal
varırım sana.. Şimdi çalış
maktan filan vaz geç de, 
doğru direktöre git.. O adam 
senin sözünden çıkmaz ... 

- Şiırıdi mi gideyim? 

Evet şimdi! 
Leyla, mantosunu sırtına 

şapkasını kafasına geçirdi, 
sokağa fırladı.. Tramvaya 
atladığı zaman İrfanın 48 
saat içinde değişen karak
terini tahlil etti. Ve insan· 
lardan bir kerre daha iğ
rendi. 

Amerikalı kadın Leylayi 
kendi kızı gibi kucakladı. 
Onun hayatı, saadeti, fela
keti hakkında sualler sordu. 
Candan bir alaka gösterdi. 

Biraz sonra gelen Ameri
kalı, Leylayi evinde görür 
görmez vaziyeti sezdi: 

- Ooo hoş geldiniz, na· 
sılsınız Lelyla ? 

Dedi. Ve Leyla söyleme
den o söze başladı : 

- Sizinki çok fena adam. 
Sizin gibi te .ı. iz bir kızın 
böyle bir adamla evlenme
sine çok özülüyorum. Kasa-

dan birkaç yüz lira çalan 
adi bir hırsızla yaşamanızı 

doğru bulmıyorum. 

- Bir hırsız mı? Evet bir 
hırsız .. 

Şirketimizin ismini ve fir
masını kirletmemek için onu 
poJise vermedim. Eğer polise 
verse idim, şimdi hapishane· 
de kasa hırsızları ve soyğun

cularla ayni koguşta yata
cakta. Fakat ben bö!e yap• 
madım. Sadece şirketten 

kovdum. 
Leylanın dili tutuldu. Bh· 

hırsıza, bir hırsız kocaya na
sıl şefaat edebilirdi. Fakat 
evin sefil manzarası, irfanın 
yalvarması, çocukların 11 kar
nımız aç bir lokma ekmek!,, 
diye inleyişleri gözünün 
önünde canlanınca: 

- Yazıktır, bize acıyınız .. 
Hepimiz sefil perişan olaca
ğız. 

• 
Italyanlar 

Tana gölüne kadat 
nasıl geldiler 

Londra 6 - Royter aj 
sının bildirdiğine göre l 
yanlar Tana gölüne gitıD • 
te zahmet çekmediler ... b 
Negüsün ordusunu maıl~ 
ettikten sonra İtalyanlar İ' 
Dessie yolu açılmış oldu. 
İtalyan fırkası ile A°" 
sultanlığı işgal eden ltalf" 
kıtaları Tana gölüne ka~ 
indiler. Bu gün bu göle Pi' . 

kim bulunuyorlar. 

Fransa. 
İtalya - Ha beş harbİ"' 
nin bitmesini istiyor 

Paris 6 (Radyo) - Arfl" 
1 •" ulusal durumun karışık o ID I 

sına mebnı Fransız uıııulll 
efkarıınln İtalyan - Habd 
saaşının bir an evvel bitıııe'I 
yolundaki istekleri çoğa!•Y0~ 
Çünkü Fransız çevenları A 
rika savaşı yatışmadıkç' 
Avurpa sulhunun dahi kurul" 
masıne imkan görmemekte" 
dirler. .......... ~ 

C.H.P.Tilkilik 
J{anuınu · 

İzmir - AydıJJ 
TENEZZÜHÜ 

J ~ Nisan n:JH l>azar 
Günü 

Bu gezintiden istifade e" 
r•'" derek Selçukla Efez h~ ol 

belerini, Aziziye çanılıJI 
gezip görmek mümkündOr~ 

Aynı günde Karapı~. 
pazarı olduğundan tre ~~ 
ve dşnüşte Selçuk, Azıll ~ 
ve Karapınar istasyonların 
tevekkuf edecektir. 

BiLET ÜCRETLERi: 
3 ncü mevki 125 kurut 
2 nci ,, 150 ,, 

1 ndi ,, 175 " • 
3 - 1 O yaşındaki çocuklıt 

yarım ücret alınır. I 
HAREKET SAA"rLE~: 

Alsancaktan 7 .05 
Kemerden 7.15 
Aydından 17.00 I 
BİLET SATıŞ YERLER . 
Tılkilik B. Faik eczaoe~' 

Kemeraltı Sevim pastaııe: 
Şadırvanaltı Mustafa f 0

5 1'" 
Kemer istasyon büfesi çor• .. 
kapı Saadet kişesi, Karş•Y'; 
ka Ahmet Mitat eczane',' 
1. l k T ' aı .. ' kiçeşme i an sıne )ıit 
KuzuoğJu çarşısı Hıfzı Ş• 11 
mağazası, Alsancak ista•Y:. 
büfesi, Tilkilik kam unu 91e 
caklarında. • jlı" 

Bu fırsattan istif adeyı 
mal etmeyiniz. tt!ll1I 

, __ Q ... - ~ 

Direktör, büyük bir ~t" 
ve irade gösteren bir 5 

lik!e: 
- Asla ve kat'iyyell•" JJd 
- Bir çare bulacağıdl· _, .. 

çalınan parayı taksitle Ol 

şından ödesin... Of" 
Leylanın perişan ve ~ d 

kil bir vaziyette oJdu~, 
gören Amerikah kad•" 
söze karıştı : rı'f' 

- Evet çalınan p• 
taksitle ödesin.. tı'o 

Amerikalı kat'i bir ce 

daha :'erd! : . lı"'~ 
- imkansız... iş ç• bit 

parada değildir, mesel0d1Jti 
prensip işidir. Bir kuru~ .,.11' 
çalsa bu sedyede bir a • 
beraber çalışamayız... ._.dl ,. . ...... 

Amerikalının kat l 1,,ı-

karşısında Leyla f ·~~ ~ 
varmanın, beyhude 1 ol'" 
suyu dökmekten ibaret 
cağını anladı ve : .,,,, ) 

(Arkası 
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Ocııııuğ 
&betin· k~yle şöhret ve halkımızın takdir ve 
fiakik ı c\Zanan Hüktin1et Caddesinde Şem
otnıakat .. Dcuzluk sergisi ucuzluJ{un ucuzlu-
~ı ttzer · b. · b' .:-l arı · e yenı ır sergı yaoın ır çok 

llhinı f Yalnız 88 kuruşa satmaktadır. Bu 
ırsattan istifade edini1. 

Atelye111izde: 

C).Vh · Levhalar '- a , Kristal Cam - Hernevı 
• RESiM ve YAZI lŞLERI 

-~~ı~~~~~ 
BUGÜN m 

lf~Sttj --!İNEMADA T~3J4n i 
.~\>afar 

1 Lı fi~tl ın ısının . 
'ltr arı111 • d' ası hasebıle bu günden itibaren dü .. 

RUn b'.111 ırrniştir... i 
rağUYükier 1 5 küçükler 1 O kuruşl:ur buna ~ 

l " i'n 3 film birden gösterecektir.; ~ 
c·· ahit namzetleri ı~ 

0
"nleri teshir eden büyük film ı 

2 - Mucit 
3 ._ Pl'•te Pataıon büyük komedi 1 

eksas kasırgası 1 
Sergüzeşt filmi f;j 

~~~~~~~~~ 

~*~~:t1c~~:ldc~:tcl~~~~~:ld:~~~~~~· 
,,: )tt. 

~ DOKTOR ~ 
ti A. Kema Tonay i 
4C Bakteriyolog ve bulaşık, salğın >t 
~ hastalıklar nıütehassısı >t 
t( Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- ~ 
~ da 30 sayılı ev ve muaytnehanesinde sabah saat 8 den >+ 
oılı( akşam saat 6 ya kadar hastalarım kabul eder. )+ 
f( Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelen sair +c 
+( tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- « 
t( lara yapılmasına cevaz görülen Pnoaıotoraks muayene- )+ 
t( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )(• 
t('!C~~~'&=tt,,:'P&)ft'.;t~i)t~),C:)ltX>.t'&~~X=.ıt~:tc H 

Hasan Basri elbise fabrikası 
Mahlli müracaat fabrika şubesi Arasta karşısı Alia Paşa 

caddesi No. 31 Tele. 00000 

Bedeli Nakdi Efre3ıdına 
Askeri elbiselerinizi sağlam temiz ve ucuz olmak üzere 

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

; 

idaresinde Milli Kütüphane smeması •1";""""1 

•• >+ 
~at~, ·~ 8 U G U N ,.tt 
le~ dıgin· rr 

'tıçı ,_ ıı, bilnı d'... . b' d' d '"la d 
1 

e ıgınız ır ıyar a; heyecanla, merakla, baştanbaşa aşk ve )t 
0 u ve şimdiye kadar duymadığınız yepyeni bir mevzuda vücuda 'A 

~· acsııu Hı 
ıçbir f t Metro - Gold M " f'l · B f'I · h · ı-d ı•v• · t · u. >'•'d edak ~ vın - ayer super ı mı. u ı mm arıku a e •gını emın ~ 

•t olan a~f tan kaçınılmamış ve şöhretleri dünyaca tanınmış dört büyük )+ 
&ir a arc Gable - Jean Harlov - Vallace Beery - Levis Ston )+ 

raya getirilerek tam bir fedakarlık rekoru tesis edilmiştir >+ . ,. 
~-... """'"""'"""'"""'""""""""'-"""- "'-"'-"V'V'--"VV'V'.''-""-"' ,. 

'ltt~te Pa - SEANS SAATLERİ - )+ 
il 3, 5ıa7r saat 13 de başlar )t. 

' ' 9,15 de >• 
~~~~~~~~~~~~r:x:~d 

Fenni Arı .kovanı sandığı· 
m görmek ve almak istiyen
ler Şirket bulvarında ısmet 
Paşa Bedesteninde 12 numa
ralı dükkana müracaat etme
leri ilan olnnur. 

[ ZİNET ] Otomobil garajı 
açılmıştır 

İsmet Paşa ve Fevzi Paşa bulvarları üzerindedir. ftahat
lık, emniyet, temizlik bol su mükemmel kırathanesi makine
lerin benzin, yağ ve sairesi içerden tedarik edilir. Garaj 
geceli gündüzlü açıktır. . 
Görüşmek arzu edenler müdür lbrabime müracaat etsinler. 

Alman Doktor Aoostelin 
Son icadı olan Sıhhi J\ğızlıkla 

Sigaranın nikotinini kaıniJen çe
ken Alman do'r<torlarından Profe
sör Doktor Apostelin sıhhi Ağız
lıklan umum Avrupada sigara 
içenleri memnun etmış ve rağbet 
kazanm:ştır . 

• 

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

kende satış yeri NECiP SADIK 
Balcılar caddesi No. 156 lzmir 

NECİP SADIK 
~tağazasında binbir çeşit eşya var 

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

Ferid diş ffl.Cı_c_u_n_u 
Dişleri fenni bir 

şekilde teınizler, mu
hafaza eder. 

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

Büyük 
Tübü 

15 
Kurnştur 

M. Depo S. Feri Şifa EcJ'zanesi 
~E~T·i'l~Ai'l~y·mlyi'l~AmlR~E~~r!l~~r!lU~~~Ftg~a~m 
m • 31s1 § 
E BU GUN ti 
~ Bütün lzmir balkı, büyük küçük, çoluk çocuk, kadın B 
~ ihtiyar herkes (Tayyare Sinemasına ) koşacak ve gül- fi m mekten, kahkahadan kırılaca!dır. A 

~ Aşk Bandosu 1 
~ Şimdiye kadar FERNAND GRAVEY,IN temsil etti- B 
~ ği en güzel filimleri sönük bırakacak derecede kuvvet- 1 
~ li ve şaheser bir filimdir. 

1 ~ DİKKAT : "AŞK BANDOSUu uzun ve büyük oldu-
~ ğu için seans saatlerinde değişiklik yapmak zarureti • 
E hasıl olmuştur. 
~ AYRICA: 
~ F O K S ( Dünya havadisleri ) 
a ( Türkçe sözlü ) 

~ -( SEANS SAA TLARI )-
E HER CÜN : 14,30 - 16,25 - 18,45 - 21,S Cumarteıi 
S ve pazar günleri 12,10 da başlıyacaktır. 
~esas-• .. 



-

a 

k 
g• 
çc 
yı 

ye 
bı 

ıc 

Si 

ve 
kı 

y-c 
gi 
kc 
m 
m 
D( 

ar 
A 
bi 
ar 
et 
so 
bE 
al! 

de 
niı 

ka 

kıı 
ra 
luı 
diı 
an 
ko 

ar) 
Al 

CÜ 

mı 

oJs 
ğu 

ka 
en 
Bb 
se, 
onl 
ma 

ru 
fll[ 

kal 
yaı 

in t i 
ahı 

] 

Y. 

Mü 
1• 

ne 
idi. 
Ka! 
nolc 
Onll 

ı 
kot 
mel 
ver 
da 

Bay İsmet 
Alkanın 
konferansları 
İzmir Ticaret mektebinin 

eski mezunlarından olub Al
manyada kültürünü tamam
lıyan iktisadcılarımızdan bay 
İsmet Alkan Ankarada " iş
letme okonomisi " başlığı 
altında konferanslarına baş
lamıştır. 

Bu çok değerli genç ikti
satcımız bay İsmet Alkan, 
28 Mart 936 cumartesi günü 
Ankar Halkevinde bütün 
bankalar erkanı, mali mües
seseler memurları ve liseler 
talebelerine birinci konferan· 
sını vermiş ve pek çok al· 
kışlanmıştır. 

Muvaffakiyetini öz yürek
ten kutlularız. 

Almanya 
İle ticaret anlaşmanıız 

Almanya ile ticaret anlaş
mamızı yapmak için dün ls
tanbula bir Almau heyeti 
geldi ve Ankaraya hareket 
etti. 

Ankara ziraat 
• • 

sergısı 
Ankaraya davet edilen zı

raat mutahassısları dönmüş
lerdir Haber aldığımıza göre 
Tarım bakanlıgı Cumuriyet 
bayramında Ankarada büyük 
bir zıraat sergisi vücuda ge
tirecektir. 

Gayrimübadil 
meselesi 

Gayrimübadiller takdiri 
kıymet komisyonu reisi Faik 
Nüzhet; şehrimize gelmiştir. 
Dün defterdar İhsan Pırnarı 
ziyaretle gayrimübadillere ait 
Yunanlı mallarının satışları 

hakkında tetkikler yapmış, 

Milli emlak müdürlüğünde 

çalışan Yunanlı emlaki satış 
komisyonunun mesaisıni ya
kından takib etmiştir. 

İlkmekteb 
~1uallin1Icrinin terfi 

yo11arı 
İlkmekteb muallimleri orta 

mekteb muallimi e mak için 
vilayetlerde bir imtihan kur
su açılacaktık. Bu tahriri 
imtihandan sonra bir de şi
fahi imtihan yapılacaktır. 
Muvaffak lolanlara orta öğ
retmen ehliyetnamesi verile
cektir. 

Yol vergisi için 
Yolda Çalışılacak 
Vilayetin bazı kazalarında 

yarıda kalan yollarda mükel
lef yol amelesi işletilerek 
tamamlanması ıçın Nafıa 

müdürlüğünce bir program 
hazırlanmıştır. Bu programın 
tatbikine derhal geçilecektir. 

Çay ziyafeti 
1zmirspor kulübunde 4-4-

936 pazar akşamı bir çay 
ziyafeti verilmiş, bütün ku
lüp gençleri bir arada sami· 
mi saatlar yaşamışlardır. 

Toplantıda gaye: gençle
rin birbirine karşı samimiyet 
ve rabıtalarının artırılmasım 

temin idi. 

( Halkm s..ı' 

Balkan konseyi 
-----------------0000-----------------

Y unanistandan iki suale ce-
vah isteyecek 

ltanbul 7 (Özel) - Nisa- : 1 - Şayet Bulgaristan 
nın sonlarına doğru Belgrad- sebebsiz olarak Yugoslavya-
da bay Rüştü Arasın baş· ya hücum edecek olursa Yu-
kanlığında toplanacak olan nanistan Balkan antantındaki 

· Balkan itttfaki konseyi Yu- taahhüdJerini yerine getir-
nanistanın Balkan ittifakile miş olmak için Bulgaristana 
olan ilğisini kuvvetlendirmek mukabil hücum yapacak 
için bazı şeyler istiyecektir. 
Bunlar hakkında Yunanistan 
daki bütün parti liderlerile 
konuşarak konseye hazır ge
lebilmesi için başvekil bay 
Demircise Atina elçimiz bay 
Rüşen Eşref bunları bugün 
dostane bildirmiştir : 

mıdır. 
2 - Yugoslavyanın Bul· 

garistana karşı durmasını 
İtalya, Yugoslavya ile harb 
diye telakki ederse Yunanis
tan ne yapacaktır ve Yuna· 
nistan İtalya ile lkaşılaşacak 
mıdır? 

----------------------00---------------------
B u l g a ri s tan da muahedeyi 

~ırtarsa 
Bergrat 6 (Radyo) - Bulgaristan, Avusturya g!bi sulh 

bozarsa Balkan ittifakını teşkil eden devletlerin ne gibi bir 
vaziyet alacaklarını soran Avala aytarına Türkiye dış baka
kam T. Rüştü Aras şu cevabı vermiştir: 

- Bulgaristanın komşulariyle temasa gelmeden böyle bir 
harekette bulunacağını zannetmiyorum, Ben bu meselede 
bedbin değilim. 

İngiltere ile Italyanınl arası 
bozuluyor 

lsttanbul 7 (Özel) - Nil nehrinin kaynağına hakim olan 
İtalyanların aldıkları durumdan darılan İngiltere artık Habeş -
İtalyan savaşına bir sonuç vermeği kararlaştırmışhr. Muhalif 
İngiliz gazeteleri bu sonuncun verilmesinde acele edilmesini, 
hükumet gazeteleri de vaziyet aydınlanmazdan evvel yeni 
vaziyet ahna'cağın . Habeş meselesini de Avrupa meseleri 
arasında baUeımeği tavsiye ediyorlar. Deyi Telgraf gaz«:tesi 
de yarın Cenevrede toplanacak olan 13 ler konseyinde ltal
yaya Eylulde teklif olunan prensipleri kabul, aksi halde 
manevi tazyik icrasına karar verileceğini yazıyor. 

Amerikanın yeni kasır~a 
felaketi ölülerin miktarı çok 
Vaşingten 6 (Radyo) - Misisipi ve Alobuma bölgelerin

deki kasırgalardan bir şehir kimilen mahvoldu. Diger bazı 
şehirler haraba uğradı. Yüzlerce ölü ve yaralı vardır. 

Yangınlar çıkmıştır. Yardım kolları bardak:an akarcasına 
yagan yağmur altında enkaz içinden çıkardıkları cesetleri 
taşıyorlar. cooooooooo• 

İzmir 
~tuallinıler birliği 

kongresi 
İzmir muallimler birliğinin 

yıllık kongresi, Halkevi sa
lonunda toplanmıştır. 

Hesapların tetkiki ve yeni 
idare heyeti seçimi yapıl

dlktan sonra birlik üyeleri
nin ortaya atbkları teklifler 
üzerinde görüşmelere baş
lanmıştır. Muallimlere yar
dım temini için bir yardım 
sandığı kurulması, tatil esna
sında muallimler için tatil 
kapları açılması, kültür ge
zintilerinin neticeleri hak
kında birer broşür bastıra
rak yayım yapılması, mual
allimlerin 932 yılına aid 
mesken bedellerinin veril
mesi için bütçeye tahsisat 
konulması teşebbüslerinde 
bulunulması kararlaştırılmış

tır. 

Yeni heyete erkek mual
lim mektebi müdür muavini 
Reşid, erkek muallim mek
tebi muallimlerinden Hakkı 
Baba, maarif müdür muavini 
Rauf İnan, Alsancak mektebi 
başmualJimi İbrahim Gökyay
la, ilk tedrisat müfettişi F e-

lngiliz başba
kanı 

Baştarafı 1 incide 
Mamafih Havas Ajansı bu 

görüşmelere başlanacağını 
muhtemel görmektedir. 

Paris 6 (Radyo) - Bugün 
Elize sarayınd~ cumhur 
başkanının başkanlığı altın
da toplanan Bakanlar kuru
lu Alman sulh planına veri
lecek Fransız cevabının da
yandığı esasları gözden 
geçirmektedir. 

Bu vesikayı bakanların 
önüne çıkarmazdan önce B. 
B. Sarraut Flanden ve Bon
cour dün dış işleri bakanının 
evinde toplanarak yüksek 
dış işleri memurlarile birl.kte 
Fransın cevabının ana un
surlarını gözden geçirmişler· 
dir. 

FRANSANIN CEVABI 
HAZIR 

Pnris, 6 (Radyo) - Ser
visler, Alman muhtırasına 
cevab teşkil eden Fransız 
muhtırasının kaleme alınma· 
sını bitirmişlerdir. 

--""'"""' .............. - ~.,,,..,,. .... '".,,,,,..,,... .. 
rit Oğuz, İngilizce muallimi 
Kemal Karadayı, Gazı mek-
tebi baş muallimi Şeref se
çilmiılerdir. 

Dış bakanımız 
. Is tan bulda 
İstonbul 6 ( A.A ) - Dış 

işleri bakanı dokto Tevfik 
Rüştü Aras bu sabahki eks
presle şehrimize gelmiştir. 

Ankara ya 
Döndü 

İstanbul - Ekonomi ba
kanı Celal Bayar, bu gün 
İstanbuldan Ankaraya gitti. 

Maliyemizde 
Teşkilat 

Ankara 6 (Radyo) - Fi
nans bakanlığı, yeni maliye 
teşkilatı kanun layihasını ha
zırlamıştır. Bu kanun liyiha
sına göre, defterdarlıkların 

yanında çalışmak üzere mai
yet memurları ihdas edile
cektir. 

Ha beşte 
Karışıklık 
İstanbul 6 (Özel) - Ve

rilen haberlere .göre, Habeş 
askerleri İtalyanlara geçmek
tedirler. 

Addis-AbaLada karışıklık-
' Jar çıktığı ve Habeş dış iş-

leri bakanının ortadan kay
bolduğu bildiriliyor. 

Bulgaristanda 
~ledeni nikah klerikal 
grubunda iyi kabul 

Sofya 6 (Özel) - Dün 
akşam Sveti Sinot reisi ve
kili metropolit Teofit başve
kili ziyaret ederek yeni ya
pılmakta olan medeni ka
nunun iksarhane kanununa 
muhalif olduğunu söylemiş, 

başvekil de meseleyi tedkik 
etmeği vadetmiştir. 

Sulh şartlarını 
Sulhu bozucu 

buluyorlar 
Paris 6 (Radyo) - Gaze

teler Almanyanın sulh şart
larından ardı arası lkesilme
den behsederek ihtilafı alev
lendiren başlanğıçlardır di
yorlar. Maamafih gazetelerin 
bir çoğu Fransız cevabının 

doğrudan doğruya Almanya
ya verilmesi fikrinde davam 
ediyorlar. 

Amerikada 
- Baş tarafı 1 incide -

batn ile alınmış ve defnedil
dikten sonra mezarının etra
fında binlerce genç kız tara
fından muhtelif danslar ya
pılmıştır. 

Bunun sebebi Mis s John 
Tillerin hayatında gayet gü
zel bir dans hocası oluşu ve 
Nevyorkun en meşhur Muzik
holleri için 4000 dane dansöz 
yetiştirmiş bulunması idi ve 
bunun içindir ki kendisine 
8000 bacaklı kadın lakabı 
takılmıştı. 

Misis John Tillerin yetiş
tirdiği dansözler arasında 
tiyatro hayatında kalmıya
rak yükselenler pek çoktur. 
Meseli bunlardan bir danesi 
bir Hind mihracesi ile evlen
miş, bir çokla rı da Ameri
kanın tanınmış milyonerlerile 
yuva kurmuılardır. 
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işin iç yüıi' • 
iz mir 
Güzelleşiyor 

Zaten aslından yeşil ve 
güzel olduğu inkar kabul 
etmiyen İzmirimiz, gün geç
tikçe daha güzelleşmektedir. 
Bunun açık misalini Karşı

yakanın Değirmendağında 
Belediye tarafından yaptırı

lan gazino ve parkı gördük
ten sonra hüküm verdim. 
Yeşillikler ve bahçeler ara
sında yükselen bu tepenin 
ortasında yapılmakta olan 
gazino ve önündeki parkın 
bir kaç yıl sonra emsalsiz 
bir eğlence yeri olacağına 
insan bir defa oraya gittik
ten sonra anlıyor. 

Bu tepenin kozeyinde çam 
ormanlarile örtülü bulunan 

Öyle deği 
Belgrad 6 (Radyo~ 

rabta hapisahede 
talebe yüzünden çıkr 
müsademe neticesio • 

benin çarşılarda. . Y~ 
başladıkları bildırıllll 
yağmadan maksat 

olmadığı, bu yağııı ft 
Hırvat milliyetperver 
münistlerinden oldukl 
yağma ettikleri diik 
drn 40 silah ile 50 
kaldırdıkları aol•f 

Havas ajansına göre ·tt1 
nin bir kısmı üniver51 

kapanmışlardır. Oo~ 
müdürü ve rektörleri 
etmişlerdir. _./ 

Yamanlar dağının, doğusuna ~-·,,S 
rastlıyan Turan ve Bayrak- merkezi olan ve b~ 
lıkının, batı tarafında bulu- tarafta bulunan bü~ii fi 
nan ve ta Çili vadilerine dan salıverilen tenııı 'fi' 
kadar uzanan bahçelerin ve müş gibi parlak sul•ıl' 
hele güneyinde bulunan Kar- lar arasından bir şe~o 
şıyaka ile deniz ve İzmirin linde akışına bak• 
manzarası görülmiye çok yor. 
değer bir haşmet ve güzel- Yarbayımızın dilf 
lik sunuyor.. Birçok benim sonucu olduğuna k r 
gibi lzmirden gelen yurddaş- bulunmuyan bu öneııı1' 
lar, bu görenin içli ve alımlı yerinin bir an e'l'le .; 
güzeJJiği karşısında şaşırdı- mesını ve İzmir h•1~ 

1 

. · aı lar disem doğrudur. magan edilmesını 
Yamanlar suyunun dağıt- ten dileriz. 

...................... . ................... ..., 
Asil(!) ve 

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

ve tuhaflıkları 
ti 

Con Cim, korktıı2una ug 
Kendisine asil hırsız, cen

tilmen hovarda gibi garib 
sıfatlar vererek bir çok zen
ginleri haydudca soyan ve 
soyarken de bir tuhaflık yap
maktan kendini alamıyan 
Con Cim (Dünya ceneti) nin 
müstesna meleğini dağ ba
şında ki küçük şatosuna 
götürdükten sonra aralarında 
şöyle bir muhavere geçmisti: 
Kadın -Beni neden bura-

ya getirmeğe lüzum göadü
nüz? 

Con -Çünkü sizi seviyor
dum. 
Kadın - Bunu bana baş

ka yeı de mesela lçalıştığım 
barda söyleyeme mi idiniz? 

Con - Söyleyemezdim, 
çünkü orada sizi daima mil
yonerlerle muhasara edilmiş 

göıüyordum. 
Kadın - Bana yalnız 

paraya tapan bir kadın na
zarı ile mi bakıyorsunuz ? 

Con - Sizin etrafınızı 
alanlar arasında yalnız pa
ralılar değil, Amerikanın en 
yakışıklı gençleri de bulu
nuyordu ... Sizi kollarım ara
sında bulundurmak için bu 
deliliği yaptım. 

Kadın - Demek bütün 
istediğiniz vücudumu kolla
rınızın arasına almak öyle 
mi? Öyle ise hiç durmadan 
dan benim vücudumu ku-

Bir kadının yaloıı '
ile iktifa ettikteD ;~ 
ele geçirmek ka • 
birşey olur mu ? . eJd' 

Con - Kalbin• 
mümkfın olmayıııc• 
ne yapılabilir ? Jb' 

Kadın - O ka d•·· 
yolu bulmak laııOJ dl 

Güzel olduğu ıı;.,1' 
ve şeytan olan (V 

') . .. teso• . netı nın mus '-' 
.... Jeti ..k 

koyu yeşil go... efV 
Cimin gözlerine dı~ ti 
mı manyatizınal~ il : 
bir kadının günlull t 
ıçın nasıl harek~ 
lazım geleceği b~lı ~ 

ve gıdıklayıcı bır 
vermişti. ~ 

Şidi bir hançer bi' 
kocam inşanlar• (1 
yere dev!ren Coll ~ 
ve derin bir çift ~ 

b.. ..Jeyicl ,., 
gın ve uyu i ,,. 
altında, bir .oı.er~,.i 
lanmış bir mını JIJ 
titriyordu ! ~ 

Bunun için Co~ill 
bir kuzu gibi 5d•" 
çaldırdığı kad•0 ,ilı' 

- Bütün ArJJe &J~ 
l 

. . ısı 
ve genç erının b·r J 
dığı sizin gibi ~t•~ 
kelbini nasıl ı• .t i'.'.J 

bUll" ' zımdır? Asıl lı 
retmek istiyece .. ., 

50,. 
caklayınız. (Arkası yarııı 

İzmir ~iliyeti defteı:dstlı' 
iından : ,.,ı 
- Issısının vergi borcuf>.dan ötürü tahsil em\'~1 1s-~~ 

haciz edilen ismet Paşa mahallesinde birin.c~b~IS 
kağında kain 11 sayılı hane tarih ilandan ıtı lı • 
müddetle satılığa çıkarıldığından pey süroıe 
Defterdarhk tahsılit kalemine gelmeleri. 
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