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Japonlar - Bu (Çin pilavı) ile karnımız doymadı, canımız biraz da lzmir Mlftlal 

çuşkalı (Rus kopuzu) istiyor. ·-----··--.!•===R~A:H:M:E:T:U:LI..AH== 
Bütün gece işliyen radyo- aski ve yeni bakanlar orta· ı 

ların dilebilir ki hepside Ja· dan kaybolmuş, örfi idare 1 
ponyada dün akşam sabaha ilin edilmiş, gazetelere ıan· 
karşı ayaklanan isyanla meı· sor konmuş, imparator~~ haa-
kul id •. Bu iıyan hakkında sa alayları Tokyada kı ısya· 
aldığımız radyo haberlerinin ya~ın ön~nü al~ak için is!· 
b 

· · t k k . lerı tenkıle emır almıı, bır 
epaını gaze eye oyma ım· f d •. 1 1 

k kt - kil b b tara tan a ası er mparatora 
anı yo ur çun u a- karşı hiç bir niyetleri olma-

berler arasında tekerrürlerde dıtını ilin etmişlerdir. 
çoktur. Bu isyanı bir hulisa Dün sabah öğlen saaHne 
edersek şu çıkar : kadar Tokyo sokaklarında 

Uzak şarka gönderilmek kanlar gövdeyi götürdüiüne 
üzere Japonyanın üçüncü pı· göre mülkiye, askeriye ve 
yade alayı hazırlanmış, bü- partiıanlardan bir çok siya-
tün mühimmati ihtiyacını da sal kimsel~r dahi ~ldtırOI· 

1 t B al dü b b 
milttür. Asıler ortalıga deh~ 

a mış ı. u ay n sa • t k · · b · b k şe verme açın azı yer-
şafakta bwır yüz aşının u· lerde yangınlar çıkarmıtlar-
mandan!ıgın~a Ja~~nya baş- dır. isyanın ıebebi hakkın · 
bak~nhgını ışgal açın hllcum da Tokyo telıizleri biç 
etmıı, evvelden kuıkuda bu· bir şey söylemiyorlarsa da 
lunan bükümetin hazırladığı Çin menbaları bu isyanın 
muhafaza kuvvetlerile çar- ., ırf Sibiryada Ruslar hazır-
pıımıştır. Orada yüzlerce )anmazdan evvel ::Sibiryaya 
kiti yerele serilmiıtır. Niha· bir akın yapılması ve bu ve-

ı yet galebe asilerde kalmırbr. sile ile Çinde Japon nüfusu· 
Asilerin bir kolu bakanl1ıtnn na girmiyen yerlerin itkili 
evlerine hilcum etaıiı onlan olduğu söylenmektedir. 
yataklarında avlamıılardır. JAPON ISY ANINA DAiR 

Baıbakan, iç bakan, Ttbe RESMi 1 EBLll; 
bakanı öldtlrtıldllğti gibi bir Tokyo 26 ( A.A) - Stı 
iki general &ldllrillmlf, bazı - Sonu 4 lncOde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Su şirketi halkın sıhhatini 

Hiçe mi sayıyor ? 
[] 

u sütünlerde lzmirin su derdinden ipeyce ba~lt· 
tik. içme sulannm bahalWıtıedan şiklyet etmit: 

- Halkapınar suyu içe içe balkın midesi ve b6brelderi 
kireç bajladı ! demiftik. , 

Dtın beleediye reisinin bir tetkiki bize Halkapınar suya· 
yun sade kireçli değil aynı zamanda da mikroblu oldut-• 
gösterdi. Belediye reisi, yanına Şirket müdtlrtinli alıyor, kay· 
nakta ve kanalda tetkikler yapıyor. 

Bu tedkikler neticesinde fenalık ıirket taahbudu bilafma 
biç temizletdirilmediği anla11lmııtır. Sıtma mücadele kaa•• 
mucibince ayni zamanda kanaldan akan sularla yer yer ha· 
ııl olan batalaklann da kurudulması icap ederken firket M 
vazifesini de yapmamıştır. Gene öğreniyoruz ki, f&l'baJhk 
bu ite 6nem verece~ ve halkın sıhhatını allkadar eclea iMi 
iti bir an evvel halledecektir. 

Su, bu gün hava kadar lüzumlu ve ıarari bir Yuıtadar. 
Şirketin gösterdiği bu alakasızlık, dliped&ı lzmirlileria ·~
batini, hayatını hiçe saymaktan, en hafif tabirile blttlll bar 
şehir balkile alay etmekten baıka bir ıey detildir. 

Halkın avuç dolu parasını alan ıirket, halka hllrmet et• 
mesini, kalkın sıhhatini dtııünmesini, taabbldlerini yeriae 
getirmesini ne vakit 6ğrenecektir? Halk soruyor: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



, sp\Dle .c.evab ver 
· - Ne gezer? 

ı 

fikrini 

___ .... e .... arıs (Radyo) - Madrid
dan alınan haberlere Cgöre 
otuz bin bin mahl>osun afvı 
ilan edilirken h~pisbanenin 
önündede otuz bin kadın ve 
çoçuk yığdıyordu. Bunlar 
mahbusların çoluk ve çocuk· 
lan ve akrabaları idi. ;Mah
buslar hapishaneden çıkar
ken bu kadın ve çocukların 
yaptıklaı ı tören ve burada 
görülen hazin manzara anla
tılamaz. çıkanlar ve bekli
liyenler öirleşerek Madrid 
sokaklarını aôlaşblar, ihtilal 
ve inki ib şarkıları söyledi· 
ler. Hapisane müdürünün 
ifadesinejgöre o, bu mahbus
ları emir almazdan evvel 
salmıştır. Ziza hapishane et
rafını saran sevinç ve göz 
yaflarile alabildiğine bağıran 
bu allaliye karşı duramıya

(Arkası var) ( cağını anlamıştır. m a ~ 
R _ R en< ~ /Amerikada. 
T

-qs 0~ml Kaçdane kırmızı derilı 
avyare-DU ta ar~ .. ~ a d 

B_ k., S f • - · v r ır u reş - te anı aJan-
d Rr · · · Son istatistikler\! 3öre A-

llfJ ~~;t id-flPı Yli\'fY ,ı .,~! rf"\h ·ı!rn•nı r.>ldfl. ı rı e1If<J 
ayyare poslalarının progra- · merıKaa:a şım ı ı ya D!Z 

mı; Bükreş, Odesa, Moskova, 330,000 k1rmızı derili va dir12 
1

~~i~~tii~~~~=~~---~~B 81hkırm'ızı Jaefilileıin s 'adidi 
ü~sbiilyon kadaı'm1ş ı;,.f fakat 
ölmüşte .. l'ye~s'&.azjın\i~Iaraii! 

- Bi mlll~vrUpablarla IC~rı'Şae 
... ~,.; ,.Jkl .• . foJ __ ;c. 'tvr.lrl r;z 
raK · reıı e ul Ka1 ~e :m şer-
d~ s nİ?İ >Jsuıls fö ünö nınf>'{ 

• - - !_,... ,. - • 1 

Var~ova ( Rady:o) - Al
man telgraf ajansının bildir 

diğine göre Martm ikisinde 
itibaren bazı Polony;a nazır

lar1 Avrupada dolaşaklardır. ' 
Bu dulaşma Mart, Nisan ve ı 
Mayısta da devam edecektir. 

Dış bakanı bay Bek Mar
bn ikisinde Brüksele gide- 1 

cek dönerken Londra ve 
Belgrada uğrıyacak. Başve

kil de 934 senesinde Macar 
başvekinin ziyaretini Mayısta 
iade edecektir. 

Gazetelerin yazdikJarına 

iÖre~ bu dolaşmalar Avrupa- ' 
Avrupadaki diplomatların na 
zar noktasını anladıtan sonra 

Polonya siyasetin~ bir direk 
tif vermek içindir. --· ......... 
Parayı 

1I'aksim 
Edememişler 

Bulgaristan 
ay at 

Ucuzluğu 
Bulgaristan hükürneti 

lediyeler yazdığı bir tamim-J 
de hayatın -ucuzlatılması iç'n 
açık bir selabiyet vermiştir. 
Bilhass ekmek, u , e\, kJu 
ve yaş sebzeler slld ve ')'b-
ğurtlar, sucuklar, liahklar e 
kutlar hakkında mahalli l>~
le ·yesi tarafından Eiatler o-
nacaktır. Bu fiatl r tilan 

~~~r}J}~~~riJ!4e asata.~ktır. 
~c;J.!~İY~JmePJw!MP.J~fiat
leri görecek ve malın d~e-

erkeği, eğer anneuıi bu hale , 
sokmasa idin bana yaptığın 
fenalığı affedebilirdim. Fakat 
gelde şu manzaraya bak. J 

*** 
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r.~.,-lirimis iakln mlidlirlll
lallpcı nazan clik

•arak &cretle me
..... ktar. Ba memur· 
att kadro plmiıtir. 

Balçova 
Ilıcalan 

Balçova ılıcasında yilz bin 
liralık modern bir tesisat 
vücuda getirilerek burası 

Avrupa ılıcaları ayarına çı-
ıJacaktır. Bu modern te· 

at için mükemmel bir 
hazırlanılacaktır. Ba 

lln için mimar ve mlhen
isler ara11nda bir mllsaba-
yı kazanacağa SOO lira 
amiJe verilecektir. 

Kömür sarfi
yatı pek az 
Bu yıl lzmirde könıür sar

fiyatı gayet aı olmuıtur. Bu
nun sebebi havaların müsaid 
gitmesi ve soğuk olmam•••· 
dır Evvelce senede 14 mil
yon kilo odun ve k6mllr 
aarfedilen tehrimizde bu yıl 
bütün •arfiyat iki milyon ki· 
~ balalMlmiı\ir. • •m tq klmilribae bu 
.. rajbet etlMli de 

·~· - ı.u •JdabiHr. 
rbay ile 

l;ocuklar arasında 
bir muhavere 

Şehid Fadıl mektebi dör
dlaıl •nıf talebesi ıarbay 
doktor Bebcet Uz'a bir mek· 
tub göndermiı ve bu mek· 
tubla Kültür parkında bir de 
hayvanat bahçesi yapılmasını 
dilemifler, şarbay da .kendi
lerine verdiği cevapta bu 
dilekten gıvanç getırdijioi 
ve zaten böyle bir feyİD ya-
pılması dOf ilnüldiiğGDü bil
dirdir. 

Grip 
Bugünlerde 
Fazladır 
Grip hastalığı ıehrimizde 

fazlalaımıştır. Fakat hastalı· 
ğın ihtilat yaptığı görülme
miştir. Sıhhat mildilrlilğü 

gereke• tedbirleri almak· 
tadır. 3. •-;,,_ __ 
lstaliıı ve 
Litvinofun 
Gizli anahtan 

Otro gazetesi .liyor ki: 
Sovyet Rusyanın yaptıtı 

resmi muahede nameler bir 
demır kasada kapalıdır. Bu 
kasa Kremlin sarayındaclır. 
Bu k-aın yalnız iki anah
tarı vardll' ki biri Stalia 
yoldaşta Wri Lihinof yolc:lafta 
bulunur. 

Litvinof seyalaate giderken 
bu anahtar emeiyetli bir 
adama bır~iılll. :bAr.1'Qa 
da yalmz lsftiif.1 M'ant!lfta 
malumdur. 

( fWua s.a, 

AFRiKA HARBiNiN SON DURUMU 

Habeşler çete harbında 
muvaff akiyet kazandılar 

001100 ----·---------

Bulgaristan 
0000--

Ecnebi ihtikirlarına ltarfl 
cadeleler nasıl yapılır 

Bir ecnebi tirketinin elde diyeye devretmefl 
ettiği imtiyazlarla memleket kalmıtb. Belecllye "' 
ahalisine yapbğı ihtiklra vay Gcretleriai 
kartı Bulgarların bir hareket derecelİnde tead 
si•temi vardır. Halk topla- ahalinin ihtiyacı 
nır, aralarmdan bir heyet mitti. 
ayırır, ba heyete o mümes· Buı&n Sofyaclald 
siller firkete ka"ı hlk nam fiatlan hakkında 
ve hesabına mllcadele kapı• cereran v..-. 

1 Habeıler ltalyanlarla meydan muharebelerin- açmağa kar•r ve saııbiyet komisyonunu tayf• 

d k h b k d•ı verir.I Bu komisyonda * en V&zgeçere çete &r 108 &r&r yer 1 er Bu heyet milcadele yolla- doktor'ar, hatta • 
ltalyanlar Amba-Alagi ils- de, Makallenin garbında, Ak· dan açılan cehennem ateti· naı tayin eder. Bu yollar ve bile Yardır. 

tine bazarlanmakte olduklan ıumun yakınlarında Habeş- nin kartısında durmak im- ıekiDer içinde ıre•ler, boy- Komiıyoa tahkik• 
taarruz ile meıguldurlar .ki, ler çete halinde gece ltaı- klaı yoktur. Binaenaleyh kotlar, hattl bası kere yazı- mııbr. Elektrik 
bu yerin aktama sabaha flal- kınlarile hayli muvaffaldyet Habeıler artık muharebeyi laa kafalar Ye kınlan ayak· ihtikln sabit olm 
yanların eline dilıeceği zan- elde etmektedirler. ı•e kendi çete ve gece larda Yadır. şirketin belediyeye 
neclilmektedir. Makale etra · H b 1 1 lard k" bakma yoliyle devam etti- Bir Belçika tirketine aid mesi için de karar 
hndaki Habeı çerçivesi Mo- it 

1 
" ~I ;r an:" .:: ı receklerdir. Habeıler yeni olan Sofya tramnylan bak- tir. Bu karaı a abal" 

lef'ela ordusuna yardım için a y~n ar a meJ n mu re· bir tayYare daha dütürmüı- kında yapılan .bu muamele- Yaffakat edip dmiy 
bomlmuı ve bir daha eski belerınde baıaramıyacaldar- lerdir ki bununla bugüne lerden birinin muharrirleri· ni hir toplantı ile ı 
kuvvetini koruyamamııtır. dır. Zira ltalyama tanklan kadar dlşürdükleri tayyare- miıdea biri phicli bile ol- br. B,.t zamandn 

Şimaldeki pek çok yerler· ve mot6rize askeri tarafın- ler 17 olmuştur. maıta. Netekim bu mücade- den ele firkef n 
s s s s s s s s 8 s 3 a s le neticesinde tirket uzlat· rini tedkik • 

IKaloyanoveç ko••yünde komü- Sofyada mata ve tramvayları Bele- geçmesi istenec 
2 B lııl 2 2 [•l 

nistlerle müsademe Yeni tevkifler iarenç bir 
Sofya (Ôzel) - Eski Zağre komünistler yuvasıdır. Hü- Sofya 26 (Radyo) - Ye- r 

kümet burada pek milteyakkiz davranır. Netekha Kaloya· niden meydana çıkarılan Facia 
noda jandarma karakolu din bir komilniat çetesile gene komllniıtler evrakı aruınc:la 
bir mllsademe yaptı. V uilf adlı komilnist yaralı dilıtil fakat tesadilf edilen yeni isimlerin 
hutahane1e giderken caa verdi. •bipleri tevkif edildi. 

Bulgar hükômetinin Müslüman T k' - kak
mektepleri hakkınclaki yeni 0 laryo sod 

b• • ID 8 
ır emn Kan gövdeyi 

~of, a (Ôzel) - Kültür bakani bir emir vermiıtir ve 
demittir ki: Hususi mekteplerin ilk okol ve orta okul öğ- Gc>rü rüyor 
retmenleri knltilr kanundaki tarlar dairesinde yapılacaktır. - Bqtarafı 1 incide -
Kanuni 11jatlaıı haiz muallim varken ·i~lr mektep m..ı,. babalığı tellll9D tebll; et-
lim Yekili tayin edemez. Balgar liaaoı, Bulgar cografyaıı ve miıtir: 
Bulgar tarihi muallimlerinin Emutlak ku•i ev•f •bibi Bu •bab aut heıte ıenç 
olmalan tarttır. Maarif eaclmeninin tayin ettikleri muallim- zabitlerden ınlrekkeb grup-
ler nacak. maarif mlfetdti tarafında tayio olunur. Husnsi lar aıatıdaki yerlere baskın 
mektepler hilkumetin kiltllr müfettifleri tarafmclaa tayin JaplDlflardır: 
olunur. 1 - Bqbakan Amiral 0-

lngiltere -ltalyan 
anlaşamadılar 

lıtanbul 24 (Ôzel) - Londradaki ltalyan sefarethanesin
de verilen 16lende bay Eden ile ltalyan elçisinin anlatama
maları lngiliz efkln umumiyesini asabileıtirmiı ve ltalya 
hakkında ittihaz olanan tidbirler çllmlesinden olarak ltalyan 
gençleri için uluslar sosyetesi izilannın hilkômetlerinin 
limanlarının kapanmua damevzuubaW. edilirken Londra da 
taarruza kartı mukavemet kararı :verildi. 

Balkan antantı Belgradda 
Toulanıyor 

kadanın eviae, batbakan öl
mil,tilr. 

2 - Tllze bakanı Amiral 
Seitonunn evine, bakan öl
m&,tlr. 

3 - Slel talim Ye terbi
ye claire•I bqkaoı General 
V ataaal>eain evine, baıkan 
ölil,t6r. 

4 - Eıki Tüze bakanı 
Nakilonun evine, eski bakan 
kayıptır. 

S - Saray Maraşah Su
zakinia evine, Sumkl atar 
yaralıdır. 

6 - Fiaaaı bakanı Taka· 
ha sinin eviae, T akahaıi ya,. 
ralıdır. 

-Baıtarafı 1 inci sayfad
hal harekete ıeçlyor ve 
Y orıi ile aaae•lai ,.kallror. 
Y orginin annesi zabıtaya 
kaçamaklı ifadelar vermeje 
çalafiyor. Fakat o kadar 
birbirini tutmaz ıeyler 

ılyliyor ki, zabıta bu kadı· 
nanda c nayette eli oldat-u 
alıyor. Baba katili oplla 
koca katili kadın yaMala••· 
yorlar. 

Zabıta bldi.e mahaliade 
1apbjı tahkikatta, ciaayetia 
itlendiji odada bir kan pıb· 
tısı ile karıılanıyor. ' 

Bir tarafta kafa11 kopmaı 
bir ceıed. . Beri yanda faci· 
ayı b6t6n dehıetile gösteren 
kopuk kafa ... 

Bu müthit cinayetin fail
leri yakında mahkeme huzu
runda, insanı, insan olduiu· 
na peşiman eden bu facia
nın hesabını v~receklerdir. 

Alman yada 
2 milyon 250 bin işsiz 

vardır. 
Geçe~ sene Almaayada 

2 milyon 250 bin ipiı Yardı. 
Bu sene Kinunıanide bun· 
lardan 450 bin kiti azaldığı 
görnlmiiıtilr. Bu )·ekfm AJ .. 
manyakın ipizlere it bulmak 
mücadelesindeki muvaffaki-
yetini g6,termektedir. Siya· 
sal çevenlerde bu adeclm 
azalması Almayanın askeri 
fabrikalannın faaliyete gir
mesine bamletmektedirler. 

lstanbul 26 (Ô&el) - Dit bakuamız doktor Rilıtil Aras 
bugln.lerde Belgrada gidecektir. Orada Balkan antantı ma· 
rabbuları toplanacaktır. Bu toplanbya Rlttl Aru baıkanlık 
edecektir. Bu mllnasebetle dıt bakanımı& Cenevredeki 18 
ler konıeyinde bulun•mıyacajından yerine Bera elçimiz 
Cemal Hllseyia gidecektir. 

Amerika ile ahı yapmak için 

" Asabi " gazetesi arbk 
intişar edemiyecektir. Genç 
zabitler bazı eski bakanlarla 
kapitalistleri, memurlan ve 
parti liderlerini de ortaclaa 
kaldırmak istiyorlar. Tokyo 
kıtaatı •llkut ve •sa1i1i mu- Bulgaristanda 
hafaza etmektedir. Tüccarlar ve ticaret 

lstanbul 26 (Ôzel) - Cenubi Amerika ile, ticaret ticaret 
işleri yapabilmek için Amerikaya Ekonomi Bakanhtı Müs
tqarı Faik Kurtoğlu gidecektir. Pariu mlteYecciben bura· 
dan hareket edecektir. 

il • il il 
Batan 

Tahtelbahir Yüzdü
rüldü 13 Ölü Çıktı 
Sofyı 26 (Radyo) - Genel 

harpta Varna önlerinde ba
tan bır denizaltı ıemilİ yilz· 
djiPJIPıilıtilr. lçiade b.ınn 
ı~•i6 Soffıe Alman mllmea 

~-·· · b .. •~·AflıNIM 

il • • il 
Köuek balığı 
Göndereceğiz 
Limammızda Is.ipek balığı 

arttığım öğrenen ltalya biz
den bu IYbklardan istemek
tedir. Tl .. ofise gelen bu 
taleb icabeden allkadarlara 
bildirilmiıtir. 

iHTiLALCiLER MUKA VE-
MET GôRllEZLERSE Vergileri 
ATEŞ ETMIYECEK Balgaristanda ticaraet sa-

lstanbul 26 (Özel) _ Ja· naat vergileri hakkında b
DllD liyiha•mın tadili ı.k-

• pon ihtililini idare eden klncla ek•omi bakanmı ~ 
bassa alayı yilzbaıılarından yaret eden bir tilccar gruba 
Gonse Royler ajansına fU bu layilıadaki babetlizlikleri 
beyanatta bulunmuttur: izah etmit ye tadiliai temin 

- "Bu hareket b&yük bir etmiıtir. 
dikkatle hazırlanmıt ve mu- ·~"""""'"'-~'VV'V" 
yaffak olmuıtur. A.kerleri
mize mukayemet görmedik· 
çe ateı etmemeleri emri 
yerılmittir. Polis dairesinde 
açılan mitralyoz ateıine ayni 
"kilde mukabele tıdilerek 

idare ele alanmııtır. Henih 
vaziyetimiı tepit eclilmemif· 
tir. Mahut hilkumetin batına 
geçecek olanlann Japon mil· 
letinin arzusuna göre hare· 
ket etmuiai temia etmektir • 

GARiP SE 
20 bin· 
Musikici 
Bir iatitiatije 

rikacla 120 bin 
dar ............ 
kiflll fpWlr. 

reİ•İ Pari•in son fa 
na kabal etmiıtir. Jd 
ler admdaki bu a 
fatonculak •n'atuu 

Habeılerla 
ilk tarihi 

lngilterenin Lonclra 
ıi Habeıiatanm ilk 
•ha almıtbr. Ba ldt..W 
tarihinde Portekiz 
tabeclilmiftir. O _ .. 
tekiz kralının Ha 
hakkındaki 

rütmOttnr. 

lpizleri 
Himaye 
Tefkilib 

Sanayi Ye iKil• 
yelleri t•afınd• 
tamlaki illllWıin ·'•lllW 

vaziyeti teıblt edif..-ınr; 

daireler geçen ıene .... 
bin ameleye it Ye 
geçinmelerini temi• • 
Ba ipiı.ler de hep la 
beubma yapılan bi, ......... 
miryollan ve ıo•lar .. 
ler doldurmak gibi .... 

Bu HDe için yhl• 
ıekilde •• bin ipis• lf 
rilmek hmuai k.,.r ......,. 


