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Bizi 
P~ylafbklan BA BES • ESELESI 

' Bulgar 
Ba1bakan1 

r~nlerinin Ac1s1 
lirnizdedir ! 

4e 8a_1 Hikmet, ge~en günkü 
~ dersinde, Osmanb 
~ Wkelerini payla1mak 

lriclomanlann aralannda 
~eki1tikleri 1öyle an

Habe1istan anla1maga ve hatta tazminat bile vermege raz1 
oldugu halde italya mütemadiyen asker toplamaga ve 
sevketmege devam ediyor. italya neye inat ediyor? •• 

Roma - Bura gazeteleri Habetistam siliblandrrmag1, • lijindenkorkmaktadar. Kork- b1rakdmak fartiyle 1911 s1-

Y eni bir nutuk 
Sövlivecek 

J w' 

Orclu • 
ltalyan1n Habe1 lmparat<'ru- para vennegi, Habet topra- mataki, bir gtin ltalya bura- n1f1ndan evvelki s1n1flann 
na Habetistam ltalyan1n hi- gmda bir nefer lfalyan askeri 1m1 da bir müstemlekesi di- seferber edilmesi varit d ~-

-16 Eyiül 1916 da, ltalya-
0.manh ülkesinin par

~iin1 bildirdiler. ltalya; 

mayesine teslim etmeyi tek- bile b1rakmamaii teahhnd ye ilin etmesin. gilclir. 
Londra, - Nevyorktan bil- Bununla beraber her ihti-

ve Mersin olmad1k~a 
keadi payama düteni 

11-„.„.-. Basra ve Bagdad1 
p ald1, ~am1, Halebi 
~ ald1. Buralan zen
) 1trlerdir. Ben de Antal-
' ile b· t·k 1 · M ' t...; 1r 1 te, zm1r, ersm, 

Ja, Ayd1n1 isterim" di
"· Ruayada ~arhk kal

ltalya birletik devlet-
~~nda degeri artbgm1 
~ ii i~in kendini agar sat· 
~ batlach. Bunun üzerine 
'f · de ltolyaya verdiler." 
~n tarihin bu ac1 i~ 
deaa • dqerken, yiiregimiz
._. ~Ir damann koptugunu 

Habet ordusundan bir kurup 

-..~ yericlir. 

"'iz, Meninsiz, Ada
~, l' T rabzonsuz, Istanbul 
~kyu1z, Erzurum ve 
~ z bir Tnrkiyel .. Ve bir
k:_-... ulualar, böyle bir Tür
~11 _ yqayabileciitni dn-

~cb. 
*- - elden ayaktan dütü-
" ~ koca bir nlkenin bq-

lif ettigini yaz1yorlar. 
Habet kral• bu teklifi ka

bul ettigi takdirde ltalaya 
-~~, ....... ~~ 

111 bir köyun gövdesi gibi 
tuna 1una buna bol keseden 
baga1land1ga kara günlere ye
yetifmit kimseleriz. 

Paylatbf1m11 gllnlerin ac1-
sr, yüregimizden hi~, amma 
hi~ ~1kmamahd1r. - •• 

Y ak1nda «HALKIN SESi» nde: 

CANAKKALEDE 
TÜRKLERLE KAR$1 KAR$1Y A 

Bu eser, 25 Nisan 1915 te Kumkale aa
ker ihrac1na ittirak edip bundan 8 ay son
ra da bogadann kati tahliyesinden evvel 
•in' aurette yaralanan bir Frans1z to~u 
zabitinin sade ve dokunakh habrabd1a. 

Bu manu1z ve kanh tetebbllse ittirak 
etmif olanlar, ~ok kerre aca ve daima can
h 1urette yadedici olan bu sahifeleri seve
celderdir. Bu kimseler bu sahifelerde ~ek
t11deri bntnn sefalet ve iztiraplann ve abl
d11dan bGtün mßcadelelerin tasvirlerini bu
labUecelderdir, zira bu yanmadan1n daracik 
cephesinde beraber harbetmit olanlar i~in 
babaralar mlltterektir. Bu kimseler i~in 
SeddWbahr, Krithia, Norta körfezi, Kereviz 
Dere ve A11baba gibi pek malum olan 
iaimler haf1zalarda ayi yeisli intibalan, ayni 
feci habralan uyand1racakbr. 

Diger okuyucular da Büyük harbm en 
harikulade maceralanndan biri hakk1nda 
canb ve aamimi bir mlltahade tetkil eden 
bu mtltevaz1 notlarla ~ok alikadar olacak
lard1r. 

. DIKKAT: Bu heyecanb tefrikam1zda 
llllldiye kadar Tßrkiyede hi~ bir yerde net· 
redilmemif k1rka yak1n canb ve kanb harb 
aahaamdan ahnm•f resim de bulunacakbr. 

Birka~ güne kadar tef rika ya ba
~hyoruz. Sab1rs1zhkla bekleyiniz. 

etmektedir. 
Habesistan hükümeti bu 

teklife heüz cevab verme
mittir. Fakat eger bu teklif 
kabul edilmezse harb muhak 
kakbr. 

Roma, - Adis Ahabadan 
al1nan haberlere göre, Habet < 

imparatoru memleketin ta
mamen müstakil kalmas1 fik
rindedir. Zira ltalyan hamil-

---00,---

Fransiz 
Gazeteleri 
Bay Laval'a Alman
yaya müsaid dav.ran-

man1ag1 tavsiye 
ediyorlar 

Paris - Dün aktamk1 vü
keli heyeta toplanbs1 milna
sebetiyle bay Laval harici 
politika hakkmda izahat ver
mit ve Almanya meselesinide 
anla1m11br. Bu vesile ile 
Frans1z gazeteleri Almanya 
ile anla1mak milmklln olub 
olm1yacag1 bir meseledir di
yor ve bay Laval'a Alman
yaya ka111 fazla milsaedekir 
davranmamas1n1 tavsiye edi
yorlar. 

diriliyor: • male kart• 1unu batarlatmak 
Amerikadaki Karalar ale- liz1mcbr ki, aakerlik hizmeti 

nen Habq hakk1nda muhab- müddetini 18 Y•tmban 5 
bet göstermektedirler. Ame- J&flD• kadar uzatan yeni 
rika ü~ yü2 bin azisi olan F atist kanunlan mucibince 
Siyablar cemiyeti ltalyan lo- ltalya 37 sm1f1 silih altma 
kantalarana boykot etmitler- alabilirki bunlrin afrat mev-
dir. Siyahler en mahir tay- cudu 7-8 milyon kifi tutar. 
yarecilerinden olan, tayyareci 1034 s1n1f1 mutat tarihte ya-
Miraliy, daha 00 siyah tay- ni 1 · Nisanda sillh albna 
yareci ile Habe1e yard1m al1nacakbr. Harbiye bakan-
i~in gönnllil gidecegini bildir- hga g&nllllü kaycb i~in talep-

ler almaktad1r. Bunlarda Sofya, - Aqae)e s1mflar•· mittir. HPbet hükümeti ai-
yah Miraliya vercligi cevapta nazan itibare ahnmifbr. Ye- n1n aktettikleri mllttefik top- ~ 

Y
alnaz tayyare kuvvetleri nok- ni iki firka tetkil edilmittir. lanbya cevab olarak Bqvekil 

Bunlar Gevinana 2 ve Polo- Ceneral lzlatef radyo ile bir 
san olduännu diX.er askerle- tuk - 1· kti B 6

-
5 ritana 2 isimlerini alacaklar- nu soy ayece r. u nu-

rinin son sistem:bulundugunu tuk biitiln Bulgaristanla be-

Habet ordusuna gidecek 
olan tayyareci 

bildirmittir. 
Roma 27 (A.A) - Habe-

1istan mulahatgllzan ecnebi 
matbuat mnmessillerine yap
mif oldugu beyanatta Habe-
1i1tan1n hi~bir vechile ltalyan 
mllstemlikelerine tecavtlz 
niyetinde olmad1iJm turih 
ettikten sonra Habe1istan1n 
sulh davas1na sadakatla mer· 
bud oldugunu ve Habqistan 
ile ltalya araa1nda mevcud 
dostluk ve uzla1ma ve ha
kem muabedeainin ~er~evesi 
dahilinde muslihane bir hal 
sureti teklif etmekte bulun
dugunu ve bu takdirde ta
mirat namile 800 bin Liret 
vermege amade oldugunu 
söylemittir. 

Roma 27 (A.A) - lstefeni 
ajansmdan: " 
lki ltalyan müstemlekesinin 
zaman1nda takviyesi i~ do
gu Afrikas1na gönderilecek 
olan Polsritana f1rkas1 efrat 
ve leva11m1mn1n sevkine mil
teallik hareket tam bir inti
zam dahilinde cereyan et
mektedir. Bu glnlerde Ga
vinana f1rku1 Napolide top
lanacaktar, Luzumu olabile
cek efrat, zabit ve miltebaa· 
s1Slar mtistesna olmak ve Ro
ma ve Londra andlatmalann· 
dan sonra varit görnlmemek
te olan Avrupa vaziyetin ka
n1mu1 ibtimali bir tarafa 

dar. Afrikaya göDderilen bn- raber Belgrad. Zajreb ve 
ttin Jevazimin yerine ulusan Liyondada dinlemeai i~in ter-
sanayie s1pan1 edilmittir. tibat abnm•fbr. 

BBCIB mma 
Fransada Türkiyeye Kar11 

Büyük Bir Alika V ar 
Büvük Bir Frans1z Mecmuas1 Bir Nüshas1n1 

Türkiyeye Tahsis Etti. Ba~bakan1m1zin 
Bir De Yaz1s1n1 Ne~rediyor 

Paris 27 (A.A) - Pariste sanlJ'Sa her tarafta bir birine 
~·kan me1hur Vü mecmuas1 emniyetsizlik ve her tarafta 
son ~1kan nüshuam Tllrkiye- gelecekten endite uyanecak 
ye atfetmiftir. Bu nllshada ve yayilacaktar. 
ba1bakan1m1z1n ~1kan fayam Türkiye on senden fazla 
dikkat bir makalesi qagida- komtularile anla1mak i~in ve 
dir: eski dütmanbklan zihinlerden 

Avrupa ciddi bir siyasi yenmek !~D f&hf1yor. Eide 
buhran ge~riyor. Büyük harb ettimiz neticeler ~ok müspet) 
sonunclanberi a~danh sulh 
ve uluslar aru1 birlikte ~a-
btma fikirleri bu son sene-1 
lerde temelinden sarsdm11 
göriilmektedir. Her tarafta 
bu fikirlerin nazariyattan iba
ret ve asd emniyetin silihta 
ve ittifakta oldugu zanlan 
yeniden canlanm11tar. Bu in
sanlann genit mikyasta geri 
dütünütü mü yoksa ge~irilen 
ciddi fakat muvakkat bir 
buhran m1? Ben bu ikinci 
ihtimale inanmak istiyorum. 
Bllyiik mesele ve esas me
sele milletlerin bir birine sal
dint fikrinden vazge~meleri, 
Kellog misak1ndaki eski ve 
ana maksacbn ameli bir su
rette temin olunmas1dar. Bu 
ameli temin elde olmazaa ve 
dünyanm her hangi bir k6-
tesinde her hangi bir devlet 
kendini her kayattan azade 
~~llS~„ 00 „.~::lllJI~~ 

Atatürk 
Ankara da 

Istanbul, 27 ( A.A ) -
Atatürk bu ak1am saat 
18-40 da hususi trenle An· 
karaya mnteveccihen hare-j 
ket buyurmutlarcbr. 

"-a•ar&••„OD„p• A41A 

ve ~ok m&himdir. Hattl bi
zim politikam1zda bir birbir
lerile zanneden diger baz1 
milletleri tetvik edecek gß· 
zel ömekler vard1r. 

Türkiye kendi emniyeti 
i~in ~ok ha11asbr. Bu endi
tesini maddi tedbirlerin ya
mnda bilhaua kendi eyi 
niyetini göstermak suretile 
eyi niyetlerin sempatisini 
toplamakla tatmin etmej'e 
~ahfyor, Uluslar kurumu mü
him bir müesaisedir. Bu mil
essisenin dogru ve hak11 bir 
yolda kuvvetli ve ameli te
sirl! yüksek bir varhk haline 
~1kmas1na ~ahtahm. Endite· 
lerin ve dertleria ~ogu ba
fifler .f 



Sahife 2 

~ ~ Qlik ~~f!i~~~ ~gji§. ~~ ~~ @I~ ~~ ~~~:li!ij 

11-~ 
1l1Nam1k Kemalin ölmez eserill 
11!1 -- „.~·· 111 
.... ~.=oie..~ - 6 - ~~.§6..:31~1 
b111111~~E7"~-~ 'iiE!!~~~~lbnrll 

isläm ni~anlarla müzeyyen görün-
Bir kere dü~ün. Vatan ki 

herkesin hakkm, hayatm mu 
hafa ederken onun muha
fazas1 läz1m gelince evläd1 
vatam serhadde k1rba~Ja sü 
rüyorlar. Vatan ki herkesin 
hakiki validesi ikeu bir ~ok 
adamlar saghgmda südün-
den, hastahgmda iläcmdan 
ge~inmege ~ah~1r! Vatan ki 
her karl§ toprag1 ecdad1-
m1zdan hirin kanile yugrul
mu~ iken kimse üzerine iki 
damla göz ya§I dökmek is-
miyor! Vatan ki kirk mil
yon besliyor, hälä ugrunda 
isteyerek can verecek k1rk 
ki§iye malih olmamt§! Vatan 
ki bir zaman kihcmm saye
sinde bir ka~ devlet ya§ar· 
§imdi bir ka~ devletin yar
d1m1 ile kendini muhafaza 
edebiJiyor. Vatan ki hä.lä 
erkeklerimiz manasm1 bil
miyor, kadmlar1m1z adm1 is
tememi§! - i§te kibir say, 
gurur say, delilik say, her 
ne sayarsan say - ben o 
vatam sana bana muhta~ gö
rüyorum. 

Ben yürekte asker isterki, 
filCrinde nekadar ümidi, gön
lünde nekada arzusu varsa 
vatan sözü meydana ~1kar 
pkmaz hepisi birden saba
ha rasgelm~ y1ld1z gibi gö
rünmez olsus. Sen tabiatta 
valide ister ki vatana benim 
gibi evlät yeti~tirsin. 
Y a Cenab1hakkm adale· 

tine, hikmetine nas1l yakt§tr. 
ki bu hamiyet fikri memle
ketimizden daha anasmm 
karnma yeni düljmÜlj ~ocuk 
gibi küi;ücük bir §ey iken 
seni beni dünyadan alsm da 
o fikrin de o fikir sahible
rinin de vücudünü abes b1-
raksm? • 

Estagfurullah„. Bir kadmm 
karnm1 yar1p ta i~indeki sa~1 
bitmedik masumu parmakla
mak. Kalayaka haydudlara-
na yak1lj1r„. Kader öyle zu
lümlerden münezzehtir„. 

Elbette müne.r.:zehtir. Hem 
ya§ayeeag1z. Hem vatamn 
istikbaldeki ikbalini görece
giz. Hem de dünyada vatan 
yoluna ölmegi bin y1l ya§a
maktan hay1rh bilir ~ocuk
lar b1rakacag1z. <;ok zaman 
ge~mez beni kar§mda süngü 
kur§un yarasmdan yaptlmilj 

sün. 
Zekiye 

Hayal!„ Hayal!.. Baoam da 
böyle §eylkr söylermi§! Ba
!ham da böyle ümitlerde bu
lunur mu~! Ninem her gece 
naklederdi„, Neticesinde ne 
aldu? Hälä öldügü yeri kim-

1 se bilmiyor! . 
Islam 

Neden öldügüne hükmedi-
yorsun? 

1 
Zekiye 

l 
• Hi~ saglam olan adam on 
belj y1l seygili haremine, sev-

1 

gili k1üma bir haber olsun 
göndermez mi? 

1 

isläm 

Kirn bilir? in~allah selämet
le~u muharebeden dönmek 

I
I nasip olsun. Ben sana elbet

te babandan bir haber ah-
r1m. 

Zekiye 
Ölmü§ adamm ne hnberi 

olacak? 
Islam 

Mezaram olsun ögreniriz a. 
Vakit yakla§1yor. Gel senin
le mert~e bir •veda edelim. 
0 nurdan parlak, gülden za
hir agzmla vatanma dua et. 
Elbet Allah kabul eder. 

( Kendini z~tederek ve te
bessüme ~ah~ak ) 

Gözlerinden dökülen inci 
daneleri nedir ya? Hani te
hammül edecektin? Hani ag 
lamiyacaktm; biraz gülmez 
misin? Gül yüzün sebessüm
den ayrild1k~a baygm göz-
lerinden daha mahsun du-
ruyor. (Arkas1 var) 

f;ok §Ükür 
Soguklar ge~ti, havalar tat

hland1. Az zaman sonra s1-
cak günler i~in serin tutan _ 
elbiseler aramaga ba§hyaca
g1z. ~u tasarruf zamanmda 
mas1·aflar1 göze alarak yap
bracag1m1z elbiselerin bari 
modayoa uygun olmasm1 ve 
zevk ve keyifle giyilmesini 
temin i~in 

(Roben Katan)I 
kitabhanesinin behemehal 
1935 senesi i~in ayhk ve yaz 
hk fcvkaläde zarif tayur 
manto rop tuvalet ~ama§Ir 
ve saire modellerini görmek 
liz1md1r. 

iZMiR TRAMV AY VE ELE~
TRiK TÜRK ANONiM ~iRKE
TiNDEN: 

~irketimiriz hissedaran heyeti umumiyesinin 30 Mart 1935 
tarihine müsadif Cumartcsi günü saat 11 äe §irketin lzmir
de Bahribabadaki idare merkezinde~aleläde olarak ictimaa „ 
davet olundugu ilin olunur. 

En az yirmi hisse senadatma malik oJup i~timada hazir 
bulunmak arzusunda olan hissedaramn hamil bulunduklar1 
hisse senetlerini i~bu ilän tarihinden itibaren en gc~ on 
gün i~inde §irketin merkezi idaresine veya bir l:>ankaya 
tevdi etmi§ bulunmalar1 ve hisse senedabmn müddeti kanu-
niyesi zarfmda tevdi etmi§ olduklarm1 mübeyyen bir k1t' a 
ilmühaberleri hamil bulunmalar1 läz1md1r. 

Rüznamei müzakerat: 
1 - idare meclisinin ve hesaplar1 tetkike memur mura

k1p raporlarmm okunmas1. 
2- 1934 hesap senesi bilän~osu ile kär ve zarar hesah1-

mn tasvip ve kabulu ve idare meclisinin ibras1. 
3 - idare meclisine äzä se~mek, äzälardan bazilarmm 

memuriyetini ticdit etmek ve idare meclisi äzälarmm huzur 
haklarm1 tesbit etmek. 

4 - - 1935 senesi i~in hesaplar1 tetkike memur bir mura-
k1p tayin ve murakabe ücretini tesbit efmek. 587 (60) d: 2 

( Halk•n Sesi ) 

Az~met : Bir F1rsat 
Dolay1sile jl Kar§iyakada sahilde Salih 

pa§a caddesinde ~ok güzel, 
Acele n1üzayede ile sab~ 1 biiyük bag~eli bir ev acele 

Önümüydeki cuma günü J sabhkbr. isteyenler gümrük 
yani martm birinci günü sa- , kar§tsmda Meyveter gümrük 
balileyin cilafranga saat on sokagmda 7-9 numaraya ve 
bu~ukta Kar§iyakada Soguk- ya 3186 telefon numarasma 
kuyu tramvay caddesinde ba~ vursunlar. (1-10) 
Osmanpa§a camii yamnda ___.. 

V ~etaret sokagmda 8 numara
da Bay Hüseyinin e§yalan 
bilmüzayede sablacakbr. Ge- ingiliz bah~esi üzerinde 
rek Amerikan lüks koltuk Halil Rifat pa~a caddesinde 
tak1m1 kübik vc kadifedcn 1 112/3 numarnh hane sabhk~ 

, hr. T:ili1 !er i~edsindeki mal 
mavun orta masalar1, 'r'.ifte 
kanath aynah dolap, dcrt sahibine müracaat ~d<>bilir. 

1 6 (2~} kö§e ceviz yemek masas1, 1 - ..., 

§emsiyclik, eta jer, karyola, l k ,,..,.,;~~ aca ti1. 
büfe, 2 has1rh ~i~eklik, hah Büyiik V ardi~ah ß3y ibra-
ve seccadeler vesair biri;ok ; him haumda Eumiyct müza
mobilyalar bilmüzaycde sah- yeda so!onu •niidüriyeti. 

Türkiye Zira 
§Ubesinden: 

Mevkii Sokag1 
Kar~1yaka Süzan 

" " 
" Y1ld1z 
„ Mimarsinan 
„ Süleymaniye 

" Mimarsinan 

" Y1ld1:1. 

" Sevda 

" <;ak1c1 
Mersinli Bornova c. 

" " " 

• 

• 
t banka§nfz 

Cinsi 
Aarn 

" 
" „ 

" 
" 
" 
" „ 
" 
" 

• J.r 

lzmir Vi ayeti Naf1a ßa§1nü-
• • hendislig 0 n e 

1 - Eksiltmcye konubn i~: Mt ncru~n - Muradiye yolu
nun 0-1-000 - 17-1-133 üncü kilometroJan arasmda toprak les
viyesi. 

2 - Muammcn ke§if bcde!i: 43608 lira 39 kuru§tur. 
3 - Bu i~e a'it evraklar: 
A - Eksiltme ~artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafta i~leri umumi §artnamesi 
D - Fenni ve husu:;i §artnam~. 
istiyenler bu ~artnameleri ve revrak1 izmir, jstanbu!, An

kara Nafia ba~mühendisliklerindcn alabilirler. 
4 - 20 ~ubat 935 günlemecincen 13 Mart 935 günlcmc

cine kadar 21 gün olub mezkftr li3 Mart 935 <;ar~amba 
günü saat on birde izmir Viläyef daimi encümeninde yap1-
lacakbr. 

5 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacaktir. 
6 - Eksiltmege girebilmek i<;in isteklilerin ( 3270 ) lira 

muvakkat terninat vermesi bundan ba§ka a§ag.tlaki vcsika
lan haiz olup göstermesi läzu:i:d1r. 

7 - Fenni ve mall ehliyetname ile ~imdiye kadar yol 
i§i yapmad1gma dair salähiyettar makamdan verilmi§ vesaik. 

8 - Teklif mektuplari yukarda 4 imcü madde y~z1h sa
attan bir saat evvcline kadar Izmir viläyeti daimi encümeni . 
reisligine makbuz mukabilinde verilec\:ktir. Posta ile gönde
rilecek mektuplarm nihayet dördiiecü madde yaz1b saatta ' 
gelmi~ olmas1 ve d1§ zarfm mühürü :murn ile kapablm1~ ol
mas1 laz1md1r. 

Postada olacak ge~ikmeler kabul edilmez. (47) [532] 

Ayaklarn a kapaumak is
tc 1ki bir anda Sadullahm 
f;allad.g1 kamc;1 ac1s1 ile öyle 
diz i\zerincle ct'.nrub kald1. 

Sadullah tekrar ctt.i: 
- Söyle, söyle. bnkay1m 

E'jmamn babasi) l .! anasm1 
ner .... de buldun? 

- ~id<lct!i bir fo·tmaya 
ugrayan hir gemi limana il
tlca ederken liman agzmda 
kayaya ~arpm1~ve par~alan
mt§h. Y olcularm bir k1sm1 
bogulmu~, bir k1sm1da kur
tanlarnk sahile btrakilnu~t!. 
Ben clinde bir ~anta bera
beriude bir gen~ hamm ile 
beraber gidecekleri yer' sa
§1rm1~ birine rastge!dim. Bu 
~antn.nm aguca bir§ey oldu
gmrn ta~1yanm ara srra kol
dan kola degi§tirmesinden 
anlad1m. Y anlarma sokula
rak kendilerini bir ak§amhk 
tanr1 misafiri olarak kabul 
edecegimi söyledim. Pek ~ok 
sevindHer. 

- Arkama dfü~üuüz: diye
rek ~antay1 ellerinden ald1m 
on!ar1 da pe~ime takd1m. 

0 zaman bu gördügünüz 
parakamin arkasmdaki dere 
i~inde bir evim varo1. Oraya 
götürdiim. 

- Neden ~ehrin i~inde 
oturmiyor da kenarmda dere 
ic;incle ufak bir evde ya:;?1yor 
idin ? 

Onu bana sormaym. 
- 0 halde h1rs1zhk ile 

me§gul idin, halkm senm 
yaptigm cinayetleri görme
mesi i~in bu fenha yere so
kuldun, öyle mi ? 

Muammer cevab vermedi. 
Bir ba~ i§aretile iktifa etti. 
Sadullah!: 

- Devam et ! dedi. Mu
ammer devam etti: 

- Onlari eve getirdim. 
Blr odaya yerle§tirdim. Bi.r 
arahk gidip ~antay1 ke~tim. 
Itindeki ultm ve mecicliyeler 
giizlerhd kama§brd1. Dinirei 
imamm1, vicdanum hepsini 
unutturdu'. Ben d1~ada iken 
aclarncag1z ~ar.~ayi aratnak 
i~in o da d:~u1 ~1ktt. Hemen 
kafasma bir balta vuraraJ: 
ses bile ~1karmadau oldugu 
ycrde y1k1ld1. 

Y arm kocasmm geldig1ni 
görünce o da d1§ar1 ~1kti. 

Ben bu esnada kurbaminm 
na§ml kald1rm1§hm, ka11Jar1 
y1kamak i~in su döküyordum. 
Kadm bu kanb sulan görün
ce bag1rmak istedi, seyrettim 
Elimi agzma tuttum. ve oda
nm i~il!e siirükled.im. 

- Ey, sonra ? 
- Kadm her~eyi anlam1 

olacak ki bana yalvarmaga 
ba§lad1. Allah: a~kma bana 
k1yma dedi. Ve karmm gös
tererek : 

"Bana ac1mazsan bir ay 
sonra dünyaya göz a~acak 
olan yavrmna merhamet et„ 

Diyc ayaklar1ma dü!?tü. 
- Sonra ne oldu ? 
- Ses ~1karmamak, koca-

sm1 aramamak, paralar1 sor
mamak, bana kar1hk etmek 
§artile onu sag b1rakmaga 
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v:i.detti. 
Muammer b~arada sükOt 

etti. Fakat vücudunu miithi~ 
bi.r ate~ sartnI§ olan Sadul 
lah hiddetle surdu"' 

-- Nihayet kadm ne oldllr 
§imdi kadm nerede? 

-'- Yirmi gün sonra kadrll 
dogurdu, Esma dünyaya gel· 
di. Esma benim elime dog· 
dugu i~in bu k1z hahlund• 
hrrkiki bir peder sevdas1I1ll 
kap1ld1m. Onu biiyütme~0 

karar verd;m. Läkin nasil 
olsa anasm evden ka~abil· 
mesi, beni ele vermesi ihti• 
mnfi beni rhat b1rakmad1$1 

i~in bir gece k~dmm etin' 
ayag1m baglad1m. EsmaY' 
aldam. E,·e ate§ ve1·.dim, yaP 
trg1m cinayetleri kü!e tahdl 
ettim ! 

- Son!'a, Esmay1 nasll 
büyüttün? 

- Onu bir süd annete 
verdim. Ben 11amuslu adanJ' 
lar s1rasma girinceye kadar 
onu yamma ahnad1m. Sotl 

- Scnu 4 üncude -
--- .;..;.;# 

iLÄN 
Ölü Ibrahim varisi Nurinill 

Halil Hilmiye borcundan do' 
lay1 mahcuz saläheddin oglll 
mahallesinde bur~ sokagmd9 

käin ve tapuda bir hane olll' 
rak mukayyit ve halen bi~ 
tapu senedine müstenid i~1 

bap hanede 1~ap1smda 113 
numarah taki mevcud 200 lir' 
k1ymctinde ve kap1dan i~· 
riye girilince alb basarna~ 
roerdivenle enildikte solda bit 
halä badehu sofa ve merdi· 
venle üst kismma ~1k1ld1ld9 

bir sofa ve bir oda ve altlJ1' 

da damdan ).baret hanerii11 

n ülkiyeti a~1k arhrma sure' 
tiyle ve bidnci artirmas1 

31/3/935 Pazar günü saat oll 

birde yapilmak üzre sabhS'11 

konuldu bu arbrmada sat1~ 
hedeli tahmin olunan günde 
yüzde 75 §i bulursa en ~o~ 
art rana ihalesi yapilacak ak51 

takdirde en ~ok arbrana tll' 

abhiidü boki kalmak sartiyle 
sah~ on be~ gün daha uzll', 
hlarak ikinci art1rmas1 16-4-3· 
Sah gilr1Ü saat on birde yii' 
pdacak bu arbrma dahi sii' 
h~ bedelince tahmin olunall 
kiymetin yüzde 7 5 §ini bol· 
Jllazsa 2280 numarah ve kll' 
nun mucibince sab§ geriYe 
b1rak11acakbr. i§hu gayrimeJ1' 
kul üzeriude her hangi bif 
§ekilde hak talebinde bult.1' 
nanfarm ellerindeki resmi .,,e· 
saik ile birJikte yirmi giill 
zarfmda birinci icraya mUr8' 
caatlarr läz1md1r. Aksi halde 
haklar1 tapu mah aUince Ill8' 

lum olmad1k~a pay)a§macla~, 
hari~kahrlar. ~artname 15-3-·" 
tarihinden itibaren herkese 
a~1k bulundurulacakbr. Sa' 
b§ pe~in para ile olub miif 
teriden ayr1ca yüzde iki bll' 
'ruk delläliye ahmr. Taliblerill 
yüzde iki bu~uk teminat a~' 
~as1 veya bank itibar me~· 
tubu ile 340-2637 dosya ntt' .... 
maras1 ile birinci icraya 1Jlll 
racaatlarr ilän olunur. 
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Sahife 3 ( Ha!km Scsi ) 

lz1nirin en liiks vc en ucuz hastanesi 
Birinci S1n1f l\lutahass1s 

OPERATÖR - DOKTOR 

Y iiz tuvaletinizc chen11niyet veri)10r, gcnvlik 
taravetini •nn1uhafaza etn1ek istivorsan1z 

~1 u t l a k a "' 

BA Y T AHSININ 
Hastanesidir 

Bu re im bastanenin ( LÜKS ) sm1f hasta od~s1 olub bu 
11hf'ara on !(in yatma , yeaiek · t-~, hckim iicrcti meselä 

apand:s·t, f tI ... , b'1su , f tül, 1
:{ n -.;r, rlar, l a1 m, beyin l 

" "air her turlu bu g· ~ b.iyük amehyatl.~r da yap1lmak E C Z A C f ß A S f 
~artile toptan yekün (SO) lira ahmr. 

""'-..,.._ ________ ~,__,,,_-- Ferit yags1z kremini kullan1n1z 
Sebebi Ne imi§? 

Art1k : Istanbullu 
Eski, Ali Fuad 

Solgun 

Bir 
~ey 

Kalm1yacak: 

Den1ektir 

Yünlü, pamuklu, ipekli 
her kuma~1, her robu yeni
le~tirmek, en solmu~ renk
lcre taze bir can, canh bir 
parlakhk vermek istermisiniz, 
( H 0 L i S T i N A ) boya to
zunu kullammz. <;ok ucuz 
yap1lmas1 ~ok kolayd1r. 

Umumi deposu: Suluhan 
civarmda ( Hüseyin Hüsnü 
Ödemi§ ) ticarethanesi. 

Teminath, saglam ve ucuz 
her nevi koltuk ve somye, 
divan, perde i~leri yeni ya
p1hr ve tamir olunur. 

Kantarc1lar No: 17 

Haz1r 
Kurulmu§ 

--

~1 ü~terisi ah~1k hir 
di~vi klinigi satthktir 

Kiras1 ve masrafi ~ok el
veri§li olan bu klinigin ev 
olmaga müsait iki odas1 ve 
bir mutbag1 da vardtr. Talip
ler gazetemiz idarehanesine 
müracaat edebilirler. 1-10 

Bu Pillerin En Tazesini 

- Y ahu, sen eskiden beni böyle birden yere atamazdm, ~ 
sal\a. ne oldu? Sana bu kabaday1hk nereden geldi? 5 

~ 

k - Sen de benim gibi Kabaday1 rak1sm1 i~ bak. 0 zaman 
1 
„ 

• •haday1hk nereden geliyor, anlarsm... 1 E 
~"'.~"'11"'"'"""'"' M: s "' "'~~~:=-~~~~~~~~~~~~~ ~ 
~'V4t~ ~t;. ~~ ~ ö~t;.* ·~ ~~~~~:~~~~~~~~~~~ cl.. 

~ TA YYARE SiNEMASI Telefon m ~ ~ 3151 ~ fJC: 
~, YAI~IN ~ ~. 
~ s . ~ :l 
~ ayg1h Izmir halkmdan gördügü ragbete ve teveccühe :•: :::: . 
~ l "' ~ ~ rnr§I §Ükran borcunu ödemek i~in mevsimin en ,,;.•~ C-. 

~ --c.. -"": -=' ~ 

~ -· --rt 
"": ·-~ yüksek iki filmini bir arada takdim ediyor M ""= 

M } • F E D Q R A ~ fzmirde umumi dcposu Suluhan civarmda 

m . Frans1zca Sözl~ . . . ~ ( Hüseyin Hüsnü Odemi§ ) 
~t V1ctorren Sardunun ölmez esermden 1kbbas ed1len ~·"' r· th · d b 1 b"l" · · 
~ MA · . "' 1care anesm e u a 1 1rsm1z m RI BELL tarafmdan temsil ed~en biiyiik bir ha1le ~ [!fü ~~ ~~ ~ @4- ~~ t=i~ i~t; ~~~~':#~~~i HOO I 

tii 1 - H yatta B1r Defa ·~ '1i E L HA MR A .~~~resinde .Milli 1 
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J)ünyada <;1kan tras bu;aldann1n kraJ1 ·avilan 

Poker markal1 tra§ b1~ag1 
1-ler yer<l~ satihr, hundan ~a~n1ay1n1z 

Keskin bir k1l1~ gibi ! 

Ba§, di§ agrilarm1 keskin bir k1hcm bir ot par~esm1 
keser gibi bir anda kesen ve grip hastahgma kar,1 da 
saglam bir kalkan hizmetini gören ( GRiPiN ) i herkese 
tavsiyeyi bir bor~ say1yoruz. 

YÜKSEL RAKISI 
Az zaman zarf1nda Kabaday1 

rak1s1 kadar yükselmi§tir 

GOLD 
Golt (Altm) tra§ b1~ag1 isve~ ~eliginden, milimitrenin 

onda bir kalmhgmda olup dünyada e§i yoktur 
Bir b1~ak ok§ar gibi 10 - 15 tra§ yapar 

~emsi Hakikat 

Ucuzluk Sergisinde 
l"anesi f> Kurus „ 

~t..+,;_+~~-1cbti·lt::l~U~lt:Jt~C:Jt:~ 

iki<;e~111elikte: Tan Sinemas1 T3~~3n 

1-

2-

27 $ubat 935 <;ar~ambadan itibaren 
Kudretli ve dilber y1ld1z MARLEN DITRIH'in 

Frans1zca sözlü ve §arktl1 

K1r1k Mabude 
" Don Jose Mujika „ mn ispanyolca 

sözlü ve §ark1h 

~ ( Almanca Sözlü ) ~ !lUJJ Kutuphane Smemas1 „ 1 

~ GUSTAV FROLICH ile COMiLL HORN 'un ~ 111 Per§embe günündcn itibaren gene iki filim birden ® » 

~ temsil ettikleri hakiki bir §ahescr ~ 1111 1 . ß 0 L E R 0 lllllltl •J Paran1ount ])ünya Httdisat1 

Cingeneler Kral1 

~ Aynca: ~ QJl[ll llJI s E A N s LA R 
~ T" k _, . . ~ 111 Musiki, dans, tuvalet, lüks, eglence ve hayat filmi 111 Per§embe, Pazartesi: K1r1k Mabude 13, 17, 21. <;in-
~ . ~r ~ sbzlü « F 0 K S » dünya havad1slen spor, ~ l!'l!'µI Ba§rollerde: li3!11 geneler Krah 15, 19 
~ !?asi ve i~timai hädiseler. "NOEL BABA„ renkli Miki ~ 11! GEORGES RAFT - CAROLE LOMBARD • C C · K1r

1
k Mabude 9, 13, 17, 19 21. 

~ "'a"ez - büyük sanat eseri. ~ lij!:.I tllWl,I uma, umartes1: 
~ ~ =- • 111 2 - Malek ßira Krall <;ingene Kral1 11, 15, 19 
~ BugÜn :•! o.;m, B II d BUSTER KEATON ( Mal k) \9i Pazar, <;ar§amba: <;ingeneler Krah 15, 19, Kink ~ "'"~ rlil a§ro er e: e 11111111 Mabude 17 19 
~ B· Son defa olarak i ! PARAM?NT JURNAL No. 5 fl! Sah: K1r1k Mabude 17, 21. <;ingeneler Krah 19. 
~ tr haftadanberi muvaffakiyetle devam eden iki film fu itm!h Bu haftaya maheus seans saatlar1 : ' - - - - -
~ F .~folen Ruj - Bir Gönül Böyle Avlan~1 ~ 'IJi BALER~ :. 15 - 18 - 19 - 21,30 ~~LEK: 17 - 20,15 1 MÜJDE: sab1rs1zbkla beklene~ "<;ARD A ~ 
~~~.:a havadisleri ~ark1c1 Kovboylar [renkh Kombo "'~ it _ Cu~a ~unu 11,30 d~ Pe~1?1be gunu 13,30 da ba§lar dllt :tl______________ F U R ST l N „ haftaya 
~~E~~~EU~~~: ... ::.-::~~~fi! ''11~~~~~_.~=~~~D4Jii~~· ~+++++++++++~: 



Sabife 4 

NASIL CENGEDER, 
y:z~~ Nas1l y 8§arlard1 T Neo~ ·r -ist a 

- oo-----
Hasan Sa halun hususi odas1 <;ok süslü idi 

varlerde ipekli 1\ee111 hahlari vard1 Cebel sev--:s .,, 

hinin arkas1nda geni~ hir eehhe vard1 
T ekkeden ~1kt:ktan sonra ipekle i§lenmi§ ve ara)arma 

~yhaneye gidildi, orada ~y- inci ve zümrüt dirilmi§ bir 
lar ir;ildi. Kahvalhlar yap1ld1. ker;e külah vard1. külahm 
Herkes Behaeddini soruyor- etrafma dört parmak eninde 
du. ibrahim onlara "tekkeye siyah ipektan bir kuma§ bag-
yeni geien bir kurban, mu- lanmJ§ ve s1rt tarafma dogru 
kaddes §eyhimizin a§1klarm- uzun bir kuyruk birak1lm1§b. 
dan biri deniyordu. 0 gün Ayaklarmda sari terlikler 
ak§ama kadar ibrahimle Be- vard1. Hasan Sabah uzun } üz-
haeddin kalenin baz1 yerle- ül derin r;ukur siyah gözlü, iri 
rini dola§blar. Ak~am oldu ka§h ve karah beyazh ucu 
fbrahim Behaeddini yanma sivri bir sakah vard1. 
ald1. ~eyhin hususi dairesine Behaeddin ir;eri girer gir-
götürdü. Behaeddini kapmm mez ibrahimin tarifi üzerine 
önünde birakti, §eyhin hu- hemen ko§tu, cebel §eyhinin 
zuruna girdi. Bir saat sonra etegini öptü, ellerini baghya-
Behaeddini i~eriye soktu, rak yedi ad1m geriye ~ekil-
Hasan Sabah ~ok süslü bir di, bir noktada durdu. 
sedir üzerine oturmu§tu. Hasan Sabah ba~1m kal-

Bütün yerler ibekden ya- d1rd1. ~u sözleri söyledi: 
p1lm1§ Acem hahlarile örtül- Ho§ geldin can„„ 
mü§tÜ. Sedirin üzerine r;ok - Hos bulduk §eyhim. 
ag1r ve s1rmah kuma§lar ör- l Hasan Sabah elile bir yer 
tülmü§tü, eetraf1 büyük inci- i§aret ederek ] : 
lerle i,leomi§ti. $eyhin arka- - $uraya otur, dedi. 
smda topuklarma kadar ye§il Bahaeddin hemen ~ösleri-
ipekten ve üzeri s1rma ile len yere oturdu. lbrahim 
itlenmi§ bir bini~ [KolJari ga- ayakta el pen~e divan duru-
yet geni§ ve hol bir cübbe- yordu. 
dir] vard1r. Ba§mda da sari (Arkas1 var) 

11.;'I 
bMd 

Tramvay §irketi davas1n1 
kazand1k ............ __ 

( J)ünkü Savulan J)evan1 ) 
BAYIND;RLIK BAKANLl-1 edilemiyecegi bu sebcblerle 
GININ TEZI: bakanhk~a alman fesih ka-

Ulusal itibariyle yap1lan rarmda bir kanunsuzluk ol-
mukavelenin bir amme hiz- mad1gmdan reddi läz1m gel-
meti mukavelesl olmas1 iti- digi yolundadir. 
bariyle buna ademi riayetle MÜDDEIUMUMININ MÜ
vecibelerini ifa etmemek yü- TELEASI : 
zünden bakanhgm bu muka-
kaveleyi feshetmekteki selä
hiyeti muhakkak ve dünya
nan her tarafmda devlet i~in 
bu selähiyetin kabul edilmi§ 
oldugu, bakanhgm te§kilät 
kanununda bu harekete mü
said bulundugu, §irket veci
belerini yerine getirmemi§ 
oldugundan bor-lar kanunu 
kar~1smda kusurlu sayilacag1, 
19~6 mukavelelcri ötedenbe
ri her mukavelede zikredil
mesine rogmen yap1lmam1§ 
olan hatlarrn in~alarnu is
tihdaf edib;~irketin dava kä
jltlarmmda bu hususu gös
tedigi, ticaret kanunu hü- , 
k6mlerine gitmeye mahal ol-, 
may1b imtiyazh bir amme biz-
meti gören §irkelin tacir va
ziyetinne say1lam1yacag1 bu
na dair ticaret kanununna 
bir hükiimde bulunmad1 am
me hizmetine müteallik idari 
mukavelelerde hükümetle di
ier akit taraf arasmda mu
savat tasavvur olunam1yaca
i• bor~lar kanunu hükümle
rine göre, bakanhgm §irkete 
ibtar yapmt§ ve mthlette 
vermi§ olduguna 934 y1lmda 
aylarca süren müzakerelerin 
delil say1lacag1, §irketin bi
dayeti tetekkülündenberi ken 
dine az menfeatlar temin 
edecek hatlar1 yapmamakta 
daimi bir tereddüdü bulun
dugu, tartlardan velev biri
sinde dahi olsa riayet edil-
miyen amme hizmetine mü
teallik idari mukavelenin ken 
di kendine mefsuh olacag1 
bukuku amme icablannda 
mücbir sebebler bile kabul 

Hädiseyi beyan ile taraf
larm iddia ve müda faalari
m telhis ettikten sonra ba
kanhgm bir amme hizmcti 
ifa ettirmek maksadiyle da 
vac1 §irketle aktettigi muka
veleyi iki fert arasmda mü
nakit hukuku hususiye mu
kaveleleri maiyetinde telak
kiye hulrnkan imkän olma
d1g1, 

Esasen yaz1h kanunda bu 
gibi amme i§lerine ~ütealJik 
imtiyaz mukavelelerini adi 
mukavelelerden farkh gör
mÜ§ ve bunlara mütedair 
ihtiläflarm hallini §Ura heye
tine vermi§ bulundugu, mese
leyi terdi ve amme hukukla
r1 cephelerinden tetkik etti
gimizde büyük böyle bir am
me hizmetini üzerine alan 
§irketin hüsnü niyetle yapa
cag1 §ey her ne bahasma 
olursa olsnn i§bu taahhüdü
nü yerine getirmege ~ah§mak 
olub, halbuki tarih~esi tetkik 
eeilen davac1 §irketin ise 21 
Temmuz 926 mukavelesini 
deyil daha evvelkilerinde ye-
rine getirmedigi anla§1lm1§ 
bulundugu, üzerine ald1g1 i§
lcri yapmad1 ve yapm1yacag1 
meydanda olan §irketin ak
tetdigi 1926 mukaveleleri 
amme hukukunu siyaneten 
bakanhk~a bozuldugu, amme 
bukukunu siyanete bor~lu 
olan bakanhgm bu mukave
leleri bozmak ir;in hi~ bir 
mercie müracaatma lüzum 
almad1g1 gibi selameti am
meyi muhafaza i~in alman 
tedbirler merasime münta~ 

( Halkm Sesi ) 

Amerika 
Silahlan1yor 

Londra - Va§ingtondan 
bildiriliyor: Kongre harbiye 
kredisine dair teklif olunan 
kanunu kabul etmi§tir. Bu 
kanun 931 senesinden bu 
güne kadar en büyük hüt
~eyi yüklenmi§tir. Bu büt~e 
378 milyon dolard1r. Bu para 
ile 347 tayyare yap1lacakbr. 
Aym zamanda Amerika ha· 
zeri ordusunun 128 bin ki
§iden 165 ki~iye kadar 'YO
galmas1 dü~ünülmü§tür. 

Asya 
Asyal1lar1nd1r 

Londra - Japonyanm As
yada ve Avrupa üzerinde 
yapmak istcdigi tesirler hak
kmda Amerika gazete mu
habirleri Amerikarun maruf 
diplomallarmm mütaläasma 
miiracaat etmi§lerdir. Bu 
diplomat lar Japony.:mn bü
tün dünyaya tesir yapmak 
istemesi Asyanm Asyahlarm 
oldugunu, fakat bu Asyahla
rm Japonzada dogmu§ ol
malan ve Japon idarcsine 
ba§ boyun egmeleri §artiylc 
kabil olacag1m anlatmak i~n 
oldugunu söylemi§lerdir. 

olmay1b hükümetin bu hu
susin muhteriyetinin kabulü 
zururi bulundugu. bu esaslar 
kar§ismea hädise i~in ticaret 
kanunu hükämleri mevzuu 
bahsolmuyacag1, belediyeler 
birer hükmü sah1s oldukla
rma göre, bakanhgm bunla
rm i§ine müdahale ve ken
dilerine göre bakanhg1n bun 
larm i§ine müdahale ve ken
dilerine emir vermesinde ka
kul olunam1yacag1, belediye
lere baz1 güna imtiyazlar ve-
11lmek hususunu derpi§ eden 
idarei umumiyei viläyet ka
nununun 78 inci maddesinin 
ve diger mevzuatm dahi hä
dise ile bir alakas1 olmad1g1 
gibi d;,vac1 §irketin baymd1r
hk bakanhgmm istanbul be
lediyesini temsil ettigi iddi
asmmda gayri varit bulun
dugu 1926 mukavelesinin fcs 
hinden sonra 923 mukavelc
leri hükümlerinin avdet tabii 
olub umumi harbi müteakib 
taraflarca kabul edilmi§ ol~n 
bu mukavele kükümlerinin 
tatbikinde isabetsizlik bulun
mad1g1 §irketin usulsüz ola
rak halktan ald1g1 paralarm 
kar§ihkh hatlari yapmak hiz 
meti olub bu hizmette ya
k1lmam1~ bulunmasrna göre, 
ücrct fark1m geri istenme
sinde cte kanuna mugayerat 
görülmedigi gibi bakanhk~a 
hüsnü niyet ggsterilerek bu 
miktar üzerinden §irket~e 
gösterilen masrafJann tenz1-
line muvafakat dahi edilmi§ 
olmasma ragmen yeni hatlar 
yapilmam1~ oldugu hale §ir 
ketin vaktiyle elde ettigi 
müsaadeyi ammenin zararma 
temadi ettirmek hususundaki 
endi§e ve israr:n hüsnü ni
yete !iamledilmesine imkän 
olruad1g1, binnetice izahah 
vak1aya ve bakanhgm kanu 
ni defterlerine göre davac1 
§irketin hi~ bir suretle varit 
görülmiyen iddiasimn reddi 
icabedecegi merkezindedir. 

Matbuat 
Um um 
Müdürlügünün 

13ir hildirinli 
Ankara 25 (A.A) - Da

hiliye vekäleti matbuat umum 
müdUrlügünden bildirilmi§tir: 

Matbuat umum müdürlü
gunce gözden ge'ririlerck 
oynanmas1 siyasal ve sosyal 
sebeblerden dolay1 münasib 
görülmiyen piyeslcr hakk1nda 
Istanbul gazetelerinde ~1kan 
haberierin yanh§ oklugu gö
rülmektedir. Netekim Nam1k 
Kemalin vatan piyesinde 
"Padi~ah1m <;.ok ya§a„, Os
manl1lar gib~ ulusal kültüre 
uym1yan kclime!er ~1kanld1k
tan sonra oyr.anmasma mii
saade verilmi§tir. 

ingiltere ban
kas1n1n 11ef eri 

öldürüldü 
Londra 27 (A.A) - ingil

tere bankasmm nöbet~i ne
feri bu sabah ba~1ndan kur
§unla ölmü~ o)aiak bulun
mu§tur. Aläkadarla bu hu
susta tafsilat vermelden ~c
kiniyorlar. Aelki bir as1rda11 
beri devam eden bir ananc
ye göre ingiltere bankas1 
askcri nöbct~i tarafmdan 
muhafaza edilmektedir. ---oo- ·-• 

: Islamdiyar1nda 
1 Günahkarlnn 

1
, l{ttrtanc1s1 

[ Ba§taraf1 2 incide ] 
1 zamanlarda dilencilig·e ba§

lad1m. Esmay1da beraberime 
ald1m. 

·- Pekäl<i madamki na
muslu bir dilcnci oldun ne 
if;in bu käfire uydun, uydun
da kcndi yurduna, kendi 
milliyetine hiyanet ettin? 

- Ah, ya syid, o Haha
mm ilk günlerdeki Peygam
bcrligi, beni aluldan, daha 
sonralari önüme döktügü 
sar1 sar1 Frans1z altmlar1 bc
ni dinden vc imandan ~1kar
d1. ~eytana uydum. 

- Esmanm annesi lrn~ 
ya§larmda idi. Yirmi bell 
ya§lannda, bbk1 Esma ka
dar güzeJ, iyi kalbli bir Türk 
hamm1 idi. 

Sadullah giigrcmi~ bir ars
lan gibi yerinden f1rlad1. 
<;adira girdi, Esmay1 göz 
ya§lan arasmda buldu, onu 
kollar1 arasma ald1, göz ya
§IDI sildi. Ba§mI ok§ad1 ve 
sordu: 

- Dinledin mi ? 
- Dinledim, s~dullah din-

Jedim, bu adam1 fazla söy
letme. ~ünkü bu o Frans1z 
zabitinden dahi fena bir 
adamd1r. 0 zabit vatam ir;in 
fedakärhk ryapb. Bu Muam
rner ise vatanma da, dinine
de, vicdanma da aIIahma da 
ihanet etti. 

Servet i~n pederimi öldür
dükten sonra validcmin na
musuna tecavüz etti ve ca
mna da k1yd1. Onu bir daha 
ne bcn ve ne de käinat gör
mesm, dedi. 

« SON n 

1 Hindistanda 
Kar1§1kl1klar 

Y eni Delhi 27 (A.A) -
Kanun harici me§hur bir fe
satr;1 olan fakir Allinger ba
§tna 400 taraftarlara Malkent 
mmtakasmda §imali garbi 
hududunda kar1§1khklar ~1-
karm1fbr, Allinner köyleri 
tehdid etmetedir. Ken~isine 
bir fesat~1 dahd iltihak et
miätir. Hükiimet bunlara kar
§1 kuvvet sevketm~ Ye adam
larmdan 23 kadarm1 telef 
edik, yahutki aara,ad1ktan 
sonra geri kalanlarm1 püskiirt 
mü§tür. Hükiimet askerlerin
den bir te§ ki§i ölmü§, iki 
ki§i de yaralanmt§hr. 

Rize kad1nlar1 
pe~eyi at1yor 

Rize, 27 (A.A) - Son 
toplanhsm1 yapan belediye 

. meclisi azalarmm vcrdigi bir 
takrir üzerine Rize kadmln
rmm pe~elerini ve saklanma 
yerine kulland1klari ~emsiye
lerini kaldirmalarma ve ~ar• 
§aflari da bir sene i~inde 
mantoya ~evramele?ine al
ki~larla ve ittifakla karar 
eerdi. Bu karar §ehirde se„ 

. vim;le kar§1lanm1§br. 

Vapurlar 
Musademeleri 
Olmu§tur 
))ört ki~i ölü vard1r 
Belgrad - ( Avala Ajan-

smdan ) ltalyanm Rodi va
puru ile Yugoslavyamn Villa 
vapuru Venedik yakmlarm· 
da §iddet i btr ~arp1§ma ol
m u§tur. Villa vapuru dakika 
zarfmda batb. <;arpi§mrnm 
sebebi havanm ~ok sisli ol
mas1d1r. 
1talyan vapuru batan Yu

goslav vapurunun mürette
babm deniz üzerinden top
hyarak kurtarm1~br. Batan 
vnpurun gcni§ligi 5500 ton
du. Üstünde 3900 ton yük 
vard1. Yap1lan hcsaba göre 
batan vapur mürettebatm 
dan dö1t ki§i noksand1r ki 
yiizmck bilmediklerinden bo 
go!duklan tahmin olunuyor. 

Ru.syan1n 
Arzusu 

Paris (Havas ajansmdan)
Bay Laval bugün Rusya el
~isini kabul etti. Sefir Rus
yamn resmi bir notasm1 bay 
Lavale verdi. Bu notanm bir 
suretide Londra hükiimetine 
verilmi§tir. Sovyet hükümeti 
bu nota ile Fransa bükiimeti 
tarafmdan Avrupa sulhunun 
idamesi i~in ittihaz olunan 
kararm muhafaza edilecegi 
itimadm1 bildirmekte ve 
Frans1z diplomatlarmm bu 
mesel.!yi Londra görü§mesine 
dahil etmesinden dolay1 min
nettarhk gösterilmektedir. 

Aym notada Avrupa sul
hunun kabil taksim olmad1g1, 
bu k1t'a sulhunun muhafa
zas1 dahi bir ve birle,me 
sistcmi ile kabil olacag1 ve 
bunun i~in yapilacak anlat
maya bütün hükiimetlerin 
i§tirak etmesi lüzumu bildi
rilmektedir. 

~ 
Oßomba 
1 • 

Kazaen 
Patlad1 

Dün T epecik civaranda 
müessif bir kaza olmUftur. 
T epecikte <;amdibi arasinda 
41 numarada oturan Retid 
oglu bay Vedad, bah~esini 
~apalarken bayaz bir fitil 
görmü§tür. Bay Vcdad bu· 
nun ne olduguuu merek ede· 
rek üzerine ~apa ile vu.rmuf 
bu tazyikle fitil ate1 alarak 
patlam1~1r. Bunun eskiden 
kalma bir bomba oldup 
zannedilmektedir. 

Sol elinden, yüzünden ve 
gögsünden bafif surette ya· 
ralanan bay Vedad Memle„ 
ket hastanesinde tedavi alb· 
na almmi§br. 

At Ko1ulan 
ilkbahar at ko§ularma mart 

aymm son haftasmda ba1la· 
nacak ve be§ hafta devam 
cdecektir. fKo§U programm1n 
Ankaradan gelmesine intizar 
edilmektedir. 

Gümrük 
An1ban yap1hyor 

Gümrük kar§Ismdaki ah
§ap binalar y1kbr1larak yeri· 
ne kärgir gar m ritim yap1· 
lacakbr. ikale yap1lm11 ve 
müteahhit bay lrfanm üze· 
rinde kalma~tar. 

Cinayet mi? 
Ge~enlerde cesedi deniz· 

den ~1kardarak Belediye ka
~ak et takib memuru Bay 
Ali R1zamn ölüm sebebi ha· 
len anla,1Jmam11br. Memle· 
ket hastanesinde cesed üze· 
rinde yapalan otopside baZJ 
yaralara ra1tlanm11br. Bu 
yaralar, ölümiin cinayet ol· 
mak ihtimalini artbrm11br. 

Adliye, tahkikahn genit· 
letilmesi i~in bu hidiseye iid 
evrak1 zab1taya iade etmi1tir. 

F eci bir kaza 
Alsancak'ta Aydm demir· 

yolu kumpanyasmda boyac1 
Ali oglu Mehmed; boyaha
nede vagonlardan büyük ce
viz kütüklerini indirirken 
kütüklerdf:n birisi so) ayag1 
üzerine dü§mÜ§ ve Mehmedi 
yaralami§br. Yarah hasta
neye kaldmlm1§br. ---···---
H1rvatistanda 
·y eni kanh n1usaden1e 

Belgrad, - ~ibinkte ge· 
~en gün olan hädisede öldü
rülen yedi ki,iden mada ge· 
ne bu hädise ile alikadar 
olmak üzere evvelki giln 
köylülürle jandarma arasmda 
yeni bir musademe olmu1tur. 
Slavenski Brod köylüleri ye· 
ni bir nümayi§ yapmak üzere 
§ehire gelirken jandarma 
kuvvetleri kendilerini 1ehir 
kenarmda durdurdu ve da· 
gdmalarm1 teklif etti. Bunun 
üzerine jandarma bavaya bir 
ka~ el silih atb. Bet köylü 
yere dü,tü iki kiti de aiJr 
yaraland1. Bunlardan biri 
hastaneye kötürülürken yol· 
da can verdi. Bu vakanm 
mü1evviki olmak üzere kato· 
lik papas Priti~ zan albna 
ahnd1. Kendisi Zagrebe ka· 
~rak ortadan kayboldu. 


